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  אל : הסטודנטים לתארים מתקדמים

 סגן דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים ע"ש ג'ייקובס  – מאת : פרופ׳ יהודה פינצ'ובר 

 

 .הכתוב להלן הוא בלשון זכר אך מכוון כמובן גם לנשים

 

 התחשבות בהורים לילדים קטנים הנדון: 

 

 משתלמים יקרים, 

 

מקווה שאתם, משפחותיכם והקרובים לכם הנכם בבריאות טובה. במכתבו של פרופסור בועז גולני, המשנה לנשיא ומנכ״ל הטכניון, אני  

 נאמר כי על המשתלמים להמשיך לשמור על רציפות תפקודית של המחקר. 7/1/2021לבית הטכניון מיום 

)להלן ילדים קטנים( אשר נושאים אחריות הורית המקשה על התקדמות    חלק מהמשתלמים בטכניון הם הורים לילדים עד כיתה ו' )כולל(,

השתלמותם, במיוחד עקב סגירת מערכת החינוך. על משתלמים אלה לתאם עם המנחה את אופן המשך ההשתלמות, את היקף הקדשת  

 הזמן למחקר ואת אופן ההגעה למעבדה. 

 

 להלן הקלות אפשריות עבור הורים לילדים קטנים:  

שהינם הורים לילדים קטנים ושאמורים להיבחן בבחינת מועמדות בחודש ינואר או פברואר, ואשר יש להם קושי לעמוד  משתלמים .1
 יוכלו להגיש בקשה )על פי נוהלי ביה"ס( לדחייה בחודש את תאריך בחינת המועמדות. עקב סגירת מערכת החינוך,בתאריך היעד 

ההרצאה  .2 את  לקיים  שאמורים  קטנים  לילדים  הורים  שהם  משתלמים  של  סמינריונית  הרצאה  תאריך  את  בחודש  לדחות  ניתן 
אם כפועל    .עקב סגירת מערכת החינוךהסמינריוניות במהלך חודש ינואר או פברואר, ואשר יש להם קושי לעמוד בתאריך היעד  

החיבור, יש להגיש בקשה לדחייה בהגשת החיבור כנדרש על פי נוהלי   יוצא מדחיית ההרצאה יהיה צורך בדחיית תאריך הגשת
 ביה"ס. 

  משתלמים מלגאים שהינם הורים לילדים קטנים יוכלו להגיש בקשה להארכת משך מלגה/השתלמות בגלל עיכוב במחקר שנגרם  .3
 .  עקב סגירת מערכת החינוך

 

. יש לצרף לבקשה ספח של ת.ז.  לתארים מתקדמים ביחידה האקדמית וסגן דיקן  כל הבקשות לעיל  צריכות להיות מאושרות ע"י המנחה  

הילדים  מופיעים  אישור    .בו  לאחר  שתעבירה,  ביחידה  מתקדמים  תארים  לרכזת  תוגש  ביחידה  הבקשה  מתקדמים  לתארים  דיקן  סגן 

 ., לטיפול המדור המתאים בביה"ס לתארים מתקדמיםהאקדמית 

 

 בברכה ,

 
 פרופ' יהודה פינצ'ובר

  :העתקים

 פרופ' דן גבעולי, דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים 

 ראשי היחידות האקדמיות וסגני דיקן לתארים מתקדמים 

 רכזות תארים מתקדמים ביחידות האקדמיות

 יעל כהן, מזכירה אקדמית, ביה"ס לתארים מתקדמים 

 סיגל סמואלס, רכזת הנחיה, מדור לומדים, ביה"ס לתארים מתקדמים

 אברמוביץ, רמ"ד לומדים, ביה"ס לתארים מתקדמים שרה 

 ד, רמ"ד מסיימים, ביה"ס לתארים מתקדמים למיכל דיסטלפ 

 שרון פאוקר, רמ"ד מלגות, ביה"ס לתארים מתקדמים 

 יו״ר ורכז תארים מתקדמים, אס״ט

 
 


