
 
 

 

 

  

 2020 אוקטובר 08

 שלום,  בית הטכניון קהילת ל
 

  הקרוב החורף ההכנות לקראת פתיחת סמסטר והטכניון ייכנס לישורת האחרונה של תקופת החגים  תסתיים ביום ראשון הקרוב
אלא שהשנה אנו נמצאים בסגר     , בימים כתיקונם היה הקמפוס חוזר מיד לפעילות מואצת בכל מישורי הפעילות   .21.10-ב

ומוטלות    הסמסטר יפתח בצורה מקוונת  לכך.אבל צפוי להיות מוארך גם מעבר  14.10-מתמשך שתוקפו הוארך בשלב זה עד ל 
   ניון והנכנסים האחרים בשערינו. בריאות קהילת הטכ מגבלות שמטרתן שמירה על   שורת עלינו עוד 

   : בבוקר 11.10התנהלות הטכניון החל מיום להלן הנחיות ל

במתכונת בה נהגנו בשבעת ימי העבודה שהיו   תמשך) 11-12.10ביום ראשון ושני (של הטכניון לקמפוסים  הכניסה •
 יומיים אלו ינוצלו להיערכות כפי שיוסבר להלן.    בתקופת החגים. 

  לאלו תוקף אישורי הכניסה שהונפקו יוארך באופן אוטומטי ליומיים אלו כך שלא יהיה צורך להנפיק מחדש אישורים   •
ין יהיה צורך  ישלישי בבוקר לא יהיה עוד צורך באישורי כניסה מיוחדים (אבל עדיום מ החל   קבלו אישור כזה. ש

 בהצהרת בריאות).  
כל ראש מעבדה בה    הטכניון. ת ו מעבדהמחקר בפעילות   הרחבה מסוימת שלתתאפשר  13.10-שלישי היום  מהחל  •

במהלך היומיים הראשונים של השבוע הבא את סידור העבודה במעבדה שלו כך שניתן יהיה    יתכנןמתבצע מחקר חיוני  
   הנחיות בטיחות והתגוננות מקורונה אותן נפרסם בהמשך. ללבצע את המחקר בכפוף  

ביומיים הראשונים של השבוע הבא את סידור העבודה של העובדים    תכננוי ות ויחידות המטהראשי היחידות האקדמי •
  21-באופן שיאפשר המשך ביצוע משימות חיוניות ובפרט כל מה שנוגע לפתיחת הסמסטר ב  ביחידותיהם
תוך שימת   ,שעות ביום ללא שעות נוספות)   8עבודה מהבית (עד ל  תינתן גמישות אלו העבודה  הסידורי ב   לאוקטובר. 

  לפחות כל עובד יעבוד ש השאיפה היא – מצבים בהם עובדים נעדרים מהקמפוס לתקופות ארוכות מדי  למניעתלב  
סידורי העבודה יביאו בחשבון את דרישות ההתגוננות מקורונה שהוזכרו לעיל ביחס    יומיים בשבוע מהקמפוס.

 למעבדות המחקר. 
  21-התחלת הסמסטר בלקראת   יפורסמו, קבוע ונלווה, סגל האקדמיולפעילות המתכונת ההוראה  הנחיות מפורטות ל •

למרצים ולמתרגלים להגיע לקמפוס בימים בהם הם    נקראבהוראה מקוונת, למרות שהסמסטר מתחיל     לאוקטובר. 
ען  מלמדים וללמד מתוך הכיתות אליהן הם שובצו ובהן הותקנו מערכות מולטימדיה חדשות בשבועות האחרונים. למ

מרצים לקמפוס לצורך הוראה אבל   תהגעהוראה מקוונת בלבד, לא נכפה אנו פועלים במתכונת הסר ספק, כל עוד 
 .  ונפציר בכל סגלי ההוראה להגיע לקמפוס ולהשתמש בציוד המותקן בכיתות  בהחלט נעודד זאת

גן על בריאות הסטודנטים  בימים האחרונים גיבשנו יחד עם אס"ט קוד התנהלות של סטודנטים במעונות שמטרתו לה •
מצבים של התפרצות המחלה בתוך  המתגוררים בהם. צפיפות הדיור שם מחייבת אותנו למשנה זהירות כדי למנוע 

 במקביל אנחנו נערכים לבדיקות קורונה במעונות.  הקמפוס. 
  מכניסה נע להימ  מעונותאנו מבקשים מסטודנטים שאינם מתגוררים ב לא מתקיימים לימודים פרונטליים,   כל עוד  •

אולם, משתלמים שיכללו בסידור העבודה של ראש המעבדה הרלבנטי להם (במיוחד כאלו שהמשך  .  ים לקמפוס
 המחקר עבורם חיוני להשלמת התואר), יוכלו להיכנס לקמפוס להמשך ביצוע המחקר.    

שמירת מרחק, הימנעות  מסיכה,  עטיית  –  משרד הבריאותלהקפיד על הנחיות   מחויביםכל אלו שיימצאו בקמפוס  •
  , גיינהימ"ר לכל אדם, שמירה על ה 4ובלבד שיש בו לפחות   אנשים במרחב פיסי סגור 10-מהתקהלות של יותר מ

בכל כניסה או יציאה    QR  -לסרוק את קודי הוכיו"ב.  כמו כן, הם נדרשים הקפדה על אכילה לבד ורצוי באוויר החופשי, 
        ת מחויב כמובן לנהוג בהן על פי הנחיות הבטיחות הרלבנטיות למעבדות השונות.  כל מי שיגיע למעבדו   מבניין בקמפוס.

להודעה חדשה. כידוע, יש מידה רבה של אי ודאות לגבי המשך התפשטות הנגיף  ההנחיות הנוכחיות בתוקף עד  •
תנו להמשיך  וההשפעה שתהיה להתפשטות זו על החלטות שתקבלנה הרשויות המוסמכות.  נמשיך לעשות ככל יכול

 לקיים את הפעילויות השונות לשמן קיים הטכניון באופן מיטבי למרות כל הקשיים הכרוכים בכך.  
 

הסטודנטים, המרצים והמתרגלים, כמו גם לכל שאר העובדים בטכניון, שנת לימודים  אני מאחל לכל  פתיחת שנה"ל לקראת 
 , פורייה ומוצלחת 

 

   משנה לנשיא ומנכ"ל  –  גולניבועז  פרופ' 


