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 אל: הסגל המנהלי בטכניון ובמוסד הטכניון 

 חזרה הדרגתית לשגרת פעילות הנדון: 

 

 עובדים ועובדות יקרים, 

למעלה משנה חלפה מאז פרצה הקורונה לחיינו כרוח סערה.  איש מאיתנו לא יכול היה לחזות את  
הקטן הזה את מוסכמות חיינו ואת משך הזמן בו ניאלץ להתמודד עמו.   העוצמה בה ניתץ הווירוס 

כל אחד מאיתנו נפגע בדרך כזו או אחרת, החל בדברים פשוטים של הסתגלות לאורח חיים חדש  
ומוזר בו אסור לך ללחוץ ידיים, להתקרב לאנשים ולדבר איתם ללא מחסום על פיך, עבור דרך  

באנשים שאבדו את יקיריהם במחלה.  האתגר בפניו ניצבנו   מקרים בהם אנשים נדבקו וחלו וכלה
גילויים רבים של אחווה וערבות הדדית שהתרחשו כאן   –היה גם שעתה היפה של משפחת הטכניון 

בשנה החולפת, חלקם יזומים מלמעלה וחלקם יוזמות פרטיות שצצו מלמטה.  קהילת הטכניון  
ר בא לידי ביטוי במספר נמוך מאוד )אפסי ביחס  השכילה לפעול תחת ההנחיות משרד הבריאות והדב

לממוצע הארצי( של חולים ונדבקים בקמפוס.  התגמשנו ככל שרק יכולנו עם עבודה בשעות גמישות,  
הכול במאמץ מתמשך להמשיך    –עבודה מהבית, ניוד עובדים בין מחלקות ובין משרדים וכיו"ב 

המופלאה של הטכניון להמשיך ולתפקד.  ולספק את השירות הנדרש מאיתנו כדי לאפשר למכונה 
עשינו את כל זה תוך שיתוף פעולה והרמוניה מלאה עם ארגוני העובדים שנרתמו אף הם להגשמת  
  –המשימה.  כאשר אני מסתכל לאחור על השנה הזו, ליבי מתרחב בגאווה על כך שהצלחנו במשימה 

  -ם שאר ממדי הפעילות גהמחקר לא שבת, ההוראה המשיכה להתקיים, הבחינות בוצעו וכך 
 המשכנו לפעול למרות ועל אף כל הקשיים. 

במרץ עברנו יחד עם שאר החברה והמשק בישראל לפעימה השלישית של היציאה המדורגת   7-ב
למרץ באופן   21-אנחנו נערכים ללמד בסמסטר האביב שיתחיל בממצב החירום שנכפה עלינו. 

ין תחת  יהכול עד   –את האפשרויות למפגשים וכך הלאה  פרונטלי, הפעלנו את מרכז הספורט, הרחבנו
מגבלות כאלו ואחרות.  במקביל אלינו נפתחה גם מערכת החינוך וילדים בכל הגילאים יכולים כעת  

זה  ללמד בבתי הספר ובגנים )שוב תחת מגבלות מסוימות(, נפתחו מסעדות ומקומות בילוי וכיו"ב. 
כבר בשבוע שעבר חזרו מרבית העובדים לעבודה מלאה  הזמן לחזור לעבודה מלאה ככל הניתן.  

ימים בשבוע.    5ומעכשיו והלאה אנחנו מצפים מכל העובדים להתייצב לעבודה במתכונת מלאה של 
כמובן שישנם ועוד יהיו מקרים מיוחדים בהם נתבקש לאשר חריגה מן הכלל הזה כדי להיענות  

קרים מיוחדים בהם ממונים שהוסמכו לכך  למגבלות אישיות של עובדים מסוימים. ייתכנו גם מ
יוכלו ליזום עבודה חלקית של עובדים מסוימים מהבית. אני מבטיח שכל מקרה כזה יישקל בצורה  

יה מוצדקת, נמצא את הפתרון באופן שיימנע פגיעה  עניינית ומכבדת ובכל מקום בו הבקשה תה
 כלשהי בעובדים.   

הבה נשנס מותניים ונחדש  עננה ואביבית של התחדשות. חג הפסח ניצב לפתחנו ואיתו מגיעה רוח ר
את הפעילות בטכניון במשנה מרץ.  יש זירות בהן לא טיפלנו מספיק בשנה החולפת בה ריכזנו  

 הזמן לחזור אליהן ולהתקדם הלאה.    מאמצים בהתמודדות עם אתגרי המגיפה וכעת הגיע

ות וקריאה מחודשת למי שטרם התחסן  בברכת חג שמח וכשר לכולם בתוספת מנה גדושה של בריא
 מהר ככל הניתן. – לעשות זאת 

 

 בברכה,

 
 פרופ' בועז גולני 

 משנה לנשיא ומנכ"ל 


