
 

  

 

 2020 מאי  27

 סטודנטים, עובדים, חברי סגל ואורחים בטכניון אל: 
 הקורונה משבר תהליך החזרה לשגרה בעקבות: הנושא

  
 שלום, 

תקנות  בכבר בראשית מאי,   , ממשלת ישראל להקל התחילה ,בעקבות ירידת התחלואה מנגיף הקורונה
במאי אנו   3- החל ב    המוסדות להשכלה גבוהה.ובכלל זה ,  השונים מגזרי המשק להנחיות  החירום וב

כמעט  אשר אפשרו לנו להחזיר חלק גדול מן העובדים לפעילות  ", התו הסגול "פועלים במסגרת תקנות 
בחינות וחלק  ,  מרחבי לימוד, בית הכנסת,  בהמשך החזרנו לפעולה מעבדות הוראה, ספריות מלאה. 

שנועדו לאבטח את כולנו כנגד התפרצות חדשה של  חת הנחיות בטיחות כל אלו ת – מפעילויות הספורט 
 תחלואה בקורונה.   

פעילויות נוספות שהיו חסומות עד  לאשר נפתח מחדש את בריכת השחייה ונמשיך  הקרוב ביום ראשון
מחו"ל הצפויים  דוקטורנטים -אקדמיים ופוסט לפתיחת השערים לאורחים בין היתר  אנחנו נערכים  כה.   

ואנחנו נערכים לאפשר    ,יום   14יידרשו לבידוד של אלה  אורחים  – החל מהמחצית השנייה של יוני  להגיע
 זאת במעון ההארחה ע"ש פורשהיימר.  

בחלק המוקדש לתקופת    של הטכניון אינטרנטבאתר היוסיפו להתפרסם הודעות ועדכונים פרטניים 
יוני נוכל  ב 14-ב אנו צופים כי החל  , לא תהיינה התפתחויות חריגות בשבועיים הקרובים  אםהחירום.  

 .   , בכפוף להנחיות "התו הסגול"בכל התחומים כמעט מלאה  לחזור לפעילות 

  ת חייםמדובר בשגרבמקביל לחזרה המבורכת לשגרת העשייה שלנו חשוב לחזור להדגיש כי עם זאת, 
מנעות מלחיצת ידיים, שמירת  בקפדנות אחר הצורך בריחוק חברתי, הילמלא   להמשיך  בה נדרש  , חדשה

 הקפדה על רחיצת ידיים, וכיו"ב.   חבישת מסיכות, מרחק, 

את מדבקות    לסרוק , כניסה לקמפוסיומית טרם הנמשיך למלא הצהרת בריאות במסגרת השגרה החדשה 
מעת   מתפרסמות פעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות כפי שהן לו  בכניסה וביציאה מבניינים  QR-ה

עלולה לגרום לסגירה מיידית של הטכניון או חלק   " התו הסגול"עמידה בתקנות -חשוב לזכור שאי, לעת 
 . באופן אישי כל אחד מאיתנו על מוטלת שכזה   מסיכון הימנעותעל   האחריות. מיחידותיו 

מוקדם מדי לחגוג  קשה, במצב  ידה במספר הנדבקים והחולים  למרות הנתונים החיוביים המצביעים על יר
לפעול  להמשיך ו תמימי דעים בדבר החובה מומחים בארץ ובעולם טובי המגפת הקורונה. את סיום 

כבר בזמן הקרוב ומהתפרצות של גל  מהתפרצות הנגיף במוקדים שונים במשנה זהירות על מנת להישמר 
 בסתיו הקרוב.  ורחב נוסף 

א עוצמתה של "משפחת  ועברנו תקופה מורכבת במהלכה נוכחנו פעם נוספת במלבחודשים האחרונים  
כפי שבאה לידי ביטוי במקרים הרבים בהם התנדבו אנשי הטכניון לבצע משימות מעל ומעבר   – הטכניון" 

ים שונים שהקלו על העבודה, גילו גמישות רבה בעבודה מהבית, בניוד  למה שמחייב תפקידם, יזמו מהלכ
 בין משימות, בעזרה לזולת ועוד.             

שלבים השונים של ההתמודדות עם  כל מי שנטל חלק באני מבקש לנצל הזדמנות זאת כדי להודות ל
יחידות  האנשים, ה סטודנטים, עובדים וחברי סגל.  אם אנסה למנות את כל   – חווינו המגיפה אותה 

.  לכן,  , הרי שהמקום לא יספיק וחזקה עלי שאשמיט מישהו בשוגגוהאגפים השונים הראויים לתודה
 .   המעורביםלכל כללית ואישית מקרב לב אסתפק בתודה 

 , ת חג שבועות שמח ובריא לכולם בברכ

 

    משנה לנשיא ומנכ"ל  –  בועז גולניפרופ' 


