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 סטודנטים, עובדים, חברי סגל ואורחים בטכניון אל: 
 היערכות אל מול התפשטות נגיף הקורונה בנושא  7מס' עדכון : הנושא
 שלום, 

החל ביום רביעי   ציבורי למתכונת חירום העברת הפעילות בסקטור העל ראש הממשלה    הערב הודיע
   משמעויות החלטה זו עבור בית הטכניון הן כדלקמן:.  בבוקר

 הוראה   •
o  הוראה מקוונת של מרבית הקורסים המתוכננים  אנחנו ממשיכים בהיערכות לקראת

בו מתוכננים להשתתף  נרחב  ניסוי כלים" "בבוקר מתוכנן מחר   .לסמסטר האביב 
עשרות מרצים ומאות סטודנטים במטרה לבדוק את יכולת השרתים שלנו לעמוד  

 המתוכנן מיום רביעי ואילך. ה המקוונת בעומס ההורא
o מו קורסי ספורט, קורסי מעבדה וכיו"ב) לא  (כ בקמפוס פיסית הדורשים נוכחות ם קורסי

    ייפתחו בשלב הזה. 
o   הוראה מקוונת מהקמפוס (באולמות הרצאה  לקיים בשלב זה לא ברור האם ניתן יהיה

   .  הנושא ייבדק מחר ותשובות תינתנה לפני סוף היום מהבית.   ללא קהל) או רק 
 מחקר  •

o כבר ביום רביעי בבוקר.  מעבדות בהן נדרש פרק זמן   מרבית מעבדות המחקר ייסגרו
יתחילו את תהליך הסגירה מחר בבוקר ויסיימו אותו לא    ארוך יותר לסגירה מדורגת

   .  אחרי הצהריים יאוחר מיום חמישי  
o   מספר מוגבל של מתקני מחקר להם עלול להיגרם נזק משמעותי במצב של סגירה

ימשיכו להיות מתוחזקים ע"י צוותי  קופים, בתי החיות וכיו"ב) מרכז המיקרוס (כמו 
 . החירום  בהם מחקר פעיל בתקופת  החירום אבל לא יתקיים

o   מספר מוגבל של מעבדות בהן מתקיים מחקר הקשור באופן ישיר למלחמה בנגיף
 . רשימת המעבדות הללו תיקבע ע"י המנל"מ.  תמשכנה לפעולהקורונה 

 סגל מינהלי וטכני •
o חופשה מרוכזת החל ביום  מרבית הסגל המינהלי והטכני בטכניון ובמוסד הטכניון יצא ל

 . לאפריל (אחרי חג הפסח)  19-למרץ ועד ליום ראשון ה  18-ה רביעי 
o   שמכסת ימי החופשה שלהם לא תספיק לכל הפגרה  עפ"י הנחיות האוצר, עובדים

(כגון צבירת יתרה  חל"ת.  אנחנו בודקים אפשרויות אחרות  ימשיכו לשהות בבית ב 
   .בהמשך שלילית של ימי חופשה) ונעדכן 

o  עובדים שהוגדרו  הוציאו כתבי מינוי להסמנכ"לים למשא"נ בטכניון ובמוסד הטכניון
מעת לעת במהלך הפגרה שנכפתה עלינו  זומנו לעבודה כצוות חירום.  עובדים אלו י

 בהתאם לצורך.   
o   במסגרת של עבודה מהבית.   מספר מוגבל של עובדים  יתכן כי נקבל אישור להפעיל

 ותשובות תינתנה מחר.  מחר הנושא ייבדק 

העלייה  כתלות בהמשך התפשטות הנגיף ום נוספים כבר בעתיד הקרוב יתכנו עוד צעדיברור לנו שי
ונעשה כמיטב יכולתנו לצמצם את הנזקים   לעדכן בהתאם להתפתחויות נמשיך  במספר הנדבקים בו. 

   .הנגרמים כתוצאה מן המגיפה העולמית איתה אנו מתמודדים

מבקש לנצל הזדמנות זו כדי להודות  אני   מאמצים רבים. דרש להשקיע הקרוב נכדי להציל את הסמסטר 
מדהים אותו  הטודנטים ולעובדים על שיתוף הפעולה  , לסלסגל האקדמי הבכיר, לסגל ההוראה הנילווה 
כולם נרתמו  ת הגזרות ההולכות ומתגברות.  סדר ם  ראינו בשבועות האחרונים בהם התמודדנו ע

  י אתגר נוכל לעמוד בפני בטוחני שאם נמשיך בדרך הזאת,   . שנצליחועושים כמיטב יכולתם כדי   למשימה
    ולצאת ממנה מחוזקים.   התקופה הקרובה 



 

 בברכה, 

 

    משנה לנשיא ומנכ"ל  – בועז גולניפרופ' 

  


