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  הסטודנטים לתארים מתקדמים  אל : 

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

 כמובן גם לנשים.  כוון הכתוב להלן הוא בלשון זכר אך מ

 בעידן התו הסגול  מעבדותל  חזרההנדון: 

   , יםיקר  מים משתל

  משקיע כפי שאתם יודעים, הטכניון בבריאות טובה.  הנכםאני מקווה שאתם, משפחותיכם והקרובים לכם 

, תוך הקפדה על  בעידן התו הסגול לאפשר מהלך לימודים ומחקר תקינים ככל האפשרמאמצים רבים כדי 

 . למעבדות למשתלמים המתקשים לחזור הנחיות בנוגע להלן   משרד הבריאות. הוראות 

. בעקבות עדכון תקנות "התו הסגול", כל המשתלמים יכולים לחזור לעבודה במעבדות, ללא צורך באישור  1

 רפואי.  

אם   , השתלמותם מהביתאת מעבדה ולהמשיך ל חזור. משתלמים בקבוצות סיכון בריאותי יוכלו להימנע מל2

ונע  אישור מרופא כי מצבם הרפואי מבהקדם האפשרי    בפקולטה   לתארים מתקדמיםסגן דיקן  למנחה או ליציגו  

והיקף    השתלמותם המשך    אופן עליהם לתאם עם המנחה את    – . במקרה כזה  מהם לחזור למעבדה בעת הזאת

ולדווח על כך לרכזת לימודים לתארים מתקדמים בפקולטה, שתעביר זאת לביה״ס   הקדשת הזמן למחקר

הפקולטה ממליצה  )האם  יש להתייחס גם לנושא המלגות בדיווח על משתלמים מלגאים,  לתארים מתקדמים. 

   להמשיך להעניקן וכו'(. 

תלמים שהם הורים  משוכן    ,להגיע לקמפוס   וחוששיםשאינם יכולים להמשיך את מחקרם מהבית  . משתלמים  3

יגישו על כך בקשה מנומקת   , לילדים צעירים ובשל אי הפעלת מסגרות החינוך אינם יכולים להגיע לטכניון

יש לתאם עם המנחה את  (.  בפקולטה  בצרוף המלצת הפקולטה )מנחה + סגן דיקן לתארים מתקדמים  , לביה"ס

. בבקשות של משתלמים  ואת מועד חזרתם למעבדה  את היקף הקדשת הזמן למחקר   , אופן המשך השתלמותם

הנהלת  להמשיך / להפסיק להעניקן וכו'(. הפקולטה ממליצה מלגאים יש להתייחס גם לנושא המלגות )האם 

בין  במקרה של חילוקי דעות  .האם לאשר היעדרות לזמן קצוב ותחליט  בכובד ראשבבקשות בית הספר תדון 

   . לפנות ישירות אלימנחה ניתן  ל  המשתלם

 בברכה,       

 

 יהודה פינצ'ובר פרופ' 

 העתקים:  

 פרופ' עודד רבינוביץ', המשנה הבכיר לנשיא 

   משנה לנשיא הטכניון ומנכ"ל  בועז גולני ׳ פרופ

 פרופ' יעקב רובינשטיין, המשנה לנשיא למחקר

 פרופ' דן גבעולי, דיקן ביה"ס לתארים מתקדמים 

 גני דיקן לתארים מתקדמים וס ראשי היחידות האקדמיות  

 יעל כהן, מזכירה אקדמית, ביה"ס לתארים מתקדמים 

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

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

 אס״ט  תארים מתקדמים, ורכז  יו״ר 

 ביחידות האקדמיות  רכזות תארים מתקדמים


