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 ,סטודנטים, עובדים וחברי סגל יקרים

עדיין איננו ומקומי שאת ממדיו עולמי צילו של משבר ב תש"פ ביום רביעי הקרוב יפתח סמסטר אביב
 בקצב ההדבקהובעיקר הגידול , , אירופה וארה"בבאירןהחולים במספר הגידול המהיר . יכולים להעריך

הכלה מאפשרים אחרים בידוד ואמצעים ש תלמדמצב ההדבקה בסין הירידה בק ,מאידך. מאד יםמדאיג
 והתמודדות עם המגפה.

והוראה  לימודים. מסטרהסתחילת מעיבות כמובן על את כולנו המלוות  תחושת הדאגה וחוסר הוודאות
ה הנהלת הטכניון לפתוח החליטזאת,  יחד עםבעת הזאת. ואלו חסרים  ויציבותשלווה מצריכים מידה של 

של  ההוראות הנוכחיות מסטר ודחייה במועד סיום הלימודים.סאובדן כדי למנוע  ומסטר במועדאת הס
בבניית היכולת  רביםמאמצים השקענו בשבועות האחרונים . מכתיבות הוראה מרחוק משרד הבריאות

גדול מהווה אתגר העברת כלל ההוראה להוראה מקוונת עם זאת, ערכות מתאימה. ובההטכנולוגית 
ההתפשטות המהירה . ניסויים רביםומשלב היה נפרש על פני תקופה ארוכה קונם בימים כתימימושו ש

בהבנתכם ובשיתוף אנחנו בטוחים . תקלות בימים הראשוניםלכן  יתכנוו זמןלנו לא הותירה של המחלה 
 .לתקן את הפגמים שיתגלוכדי  מכם הפעולה הנדרש

  Help desk ולאורך הסמסטר יופעללשימוש במערכות השונות מקוונת בימים הקרובים תערך הדרכה 
כדי למזער את מבעוד מועד אנא השקיעו את הזמן הנדרש ללימוד מערכות אלו  .בתפעולןשיסייע לכם 

את התקלות  פתוריעשה ככל יכולתו כדי להמטפל בהוראה מרחוק הצוות המקצועי  בלימודים.הפגיעה 
 לאורך הדרך. ולשפר את ההוראה 

ויתכן מאד שהמשבר ילך ויתעצם בימים ובשבועות בעבר  לו לא הורגלנובקנה מידה חווים משבר  אנחנו
עם להתמודד  , כלל מערכותיו ואגודת הסטודנטים עושים ככל יכולתם כדיהנהלת הטכניוןהקרובים. 
הנסיון . התגייסותכם בשעה קשה זושהמשבר מציב בפנינו ואני יודע שאנחנו יכולים לסמוך על האתגרים 

בדקו וודאות. -ואימהווים גורם קריטי בהתמודדות עם משברים מלמד שתמיכה הדדית ולכידות חברתית 
 מחוזקים מהמשבר.נצא יחד ש בטוחניבעת הצורך. לפרקים את מצב חבריכם ומשפחותיהם וסייעו להם 

לעובדי במסירות ובתחושת שליחות. לעושים במלאכה ברצוני לנצל הזדמנות זאת ולהודות מקרב לב 
 הנפלאה שלנו.ם באחריות ראויה לשבח ולאגודת הסטודנטים הטכניון, לסגל האקדמי, לסטודנטים הנוהגי

 גבוה בדרוג.מתייצב ובמדד זה הטכניון ארגון נמדד בשעותיו הקשות 

עם הצעות אל תהססו לפנות אלינו הנהלה פתוחות בפניכם. החברי שאר  ותדלתי ודלתר לציין שלמות
 או מצוקות.

נו,סמסטר מוצלח ובריא לכול  

 

נשיא, אורי סיון סורפרופ  
 


