
 
 

 

 

  

 2020 יוני  26

 ובמוסד הטכניון  וחברי הסגל בטכניון  הסגל המנהלי אל:  
 נים תקופת המבח תחילת עדכון בנושאי ההתמודדות עם מגפת הקורונה לקראת : הנושא
 שלום, 

למעט הוראה פרונטלית ומספר מצומצם של פעילויות  , טכניוןהפעילויות באת מרבית  בהדרגה מאז תחילת חודש מאי החזרנו 
.  במקביל לחזרה  לנשיא  הופץ השבוע ע"י המשנה הבכירהטכניון לתחילת תקופת הבחינות במתווה שנערך כעת אחרות.  

המדינה בכללותה לסוג חדש של שגרת קורונה, נרשמה בימים האחרונים עלייה תלולה במספר  ההדרגתית של הטכניון ו
 .  באופן פיסי בקמפוס ליכולתנו לקיים את הבחינות   אשרהביאה איתה חששות רבים ב עלייה זו . מחלההנדבקים ב

ייתו והשני גר מחוץ  של הטכניון אובחנו כחולים בקורונה.  אחד מהם מתגורר במעונות עם רעאתמול הסתבר כי שני סטודנטים 
כדי  פורסמו באתר החירום שאינו גר במעונות החולה   פרטים על מסלול תנועתו שללקמפוס אך שהה בו בימים האחרונים.  

במעונות    מתגוררה ודנט הסטליידע את מי שהיה בסביבתו שעליו להיכנס לבידוד ולהיבדק בהתאם להנחיות משרד הבריאות.  
 מתאימים נערכו כדי לספק להם מזון וצרכים אחרים.   סידורים ורעייתו יישארו בשלב זה בבידוד בדירתם ו 

כולנו תקווה כי    .תמונת המצב של התפשטות נגיף הקורונה מתבסס עליישום מתווה הבחינות שפורסם ב שנבין כי שו ראשית, ח
סטודנטים, מרצים  ,  על כולנו  רגועה ומסודרת.  אולם פיסית תחלואה תיבלם ונוכל להמשיך בקיום הבחינות בצורה ב העלייה

וטין את האפשרות  ל באופן שישבש או יימנע לח ,התקהלות המגבלות  חזרתה להיות ערוכים גם לאפשרות של  כאחד, ועובדים 
כפי שפורט   חילופיות שיטות הערכה במקרה כזה, נודיע על מעבר ל    פיסית כפי שתכננו.של קיום הבחינות במתכונת של נוכחות 

 במתווה שפורסם ע"י המשנה הבכיר. 

ה בטוחה.  סטודנטים, מרצים ועובדים  לקיימן בצור ו החובה מוטלת עלינ, באופן פיסי בקמפוסכל עוד הבחינות מתקיימות  
וודא שיש להם אישור דיגיטלי ע"ג  בהקשר לבחינות מתבקשים למלא את הצהרת הבריאות הדיגיטלית ול המגיעים לקמפוס  

לבניינים ראשיים בהם  בכניסה מאבטחים גם  לבדיקה בשערי הטכניון נציב   בנוסףטלפון נייד אותו יציגו לאנשי הבטחון.  
הגוף של כל הנכנסים ללא יוצא מן הכלל.  בכל מקרה של חשד כלשהו לקיום  יבדקו את חום  מאבטחיםתתקיימנה בחינות.  ה

,  )3.2(סעיף  חינות כפי שפרסמנו במתווה הב לבד/ה.  לחדר נפרד בו הוא / היא תעשה את המבחן   הסטודנט עבריו , תסמינים
השלמת  ל  יםנאות  פתרונות יקבלו , )חולה מאומת" "( או הידבקות בקורונה בידוד   חובתסט' אשר יציגו אישורים פורמליים על 

הבריאות להישאר   רשויותאו כאלו שנדרשו ע"י   ,קורונה  כחולישאובחנו סטודנטים של לבחינות  הגעה .  ההערכה ולסיום הקורס
לא יהסס לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כולל  היא עבירה פלילית העלולה להביא למעצר והגשת כתב אישום.  הטכניון  ,בבידוד 

   פנייה לרשויות אכיפת החוק במקרה בו יתברר שנעברה עבירה שכזו.  

ם, הארכנו את  סטודנטיכדי להמשיך ולסייע ל ים.  רבועובדים מצוקה הכלכלית המתמשכת בה נמצאים סטודנטים אנחנו ערים ל
  מיליון ₪  2- הלוואות בסכום מצטבר של קרוב ל  חולקו עד סוף אוגוסט.  עד כה הלוואה בתנאים מועדפים  קבלהתקופה בה ניתן ל 

סטודנטים  כדי להקל עוד על אופציה המיטיבה הזו.  אני קורא לכל מי שמתקשה בתשלום שכ"ל או שכ"ד למהר ולנצל את הו
אפשרות חריגה לשכור דירה    פתחנומצוא פתרון דיור לזמן מה במהלך תקופת הבחינות המתגוררים הרחק מחיפה ונדרשים ל

ת היקף מלגות הסיוע  כמו כן, נגדיל בקרוב א פרטים נוספים ניתן למצוא במשרדי המעונות..  במעונות לחלונות זמן של שבועיים 
אליה  הדדית  הקרן לערבות  קשה במיוחד.  מענה למקרים של מצוקה ה הרחיב את כדי ל עליהן מופקדת דיקנית הסטודנטים

גבוה  ואשון ברשימת האונ' הישראליות שנקטו במהלך דומה (במקום הרמרשים  תרמו חברי הסגל האקדמי הבכיר צברה סכום 
ים ויש עוד כספים נוספים בקרן  לעובדים נזקק ₪ מתוך קרן זו כבר חולקו   ון.  מעל מיליאחרינו)פי שניים מהאונ' הבאה בתור  
 שיחולקו בשבועות הקרובים.  

ית  יטע   –כללי הבטיחות אני שב וקורא לכל מי שמגיע לקמפוס, להוראה, בחינות, מחקר וכיו"ב להמשיך ולהקפיד על לבסוף, 
   רחיצת ידיים לעיתים תכופות ועוד.  מ' לפחות,  2אה מכל בניין, שמירת מרחק של בכניסה והיצי  QRמסיכות, סריקה של קוד  

 , ת בריאות טובה לכולם בברכ

 

   משנה לנשיא ומנכ"ל  –  בועז גולניפרופ' 


