
 

 

 

 

 
12.03.2021 

 
 ,שלום בטכניון  ולסטודנטים לסטודנטיות

 
 מנהלי   סגל,  אקדמי  סגל  –  כולנו,  מסכים  שעות  והמון,  ניתוק,  ריחוק  של  שנה  כמעט  אחרי!  נפגשים  –  סוף  סוף

 . לקמפוס שובכם לקראת ונרגשים שמחים הסמכה בלימודי  ואנחנו
 

 מכינים :  21.3.2021-ב  הסמסטר  לפתיחת  הקמפוס  את  להכין  כדי  לשעון  מסביב  עובדים  אנחנו,  המאורע  לכבוד
  הסגול   והתו  הפרונטאליים  בקורסים  הירוק  התו  במסגרת  ולמידה  הוראה  תאפשר  אשר  הפיסית  התשתית  את

  את   מפעילים(,  היברידית)  המשולבת  הלמידה  מתכונות  את  ומפעילים  בונים,  מעשית  התנסות  המשלבים  בקורסים
  על   קפדנית  שמירה  לצד   משמעותית  למידה  שיבטיחו  נהלים  ועורכים ,  בכיתות  המולטימדיה   ציוד  ואת  המצלמות

 .  כולנו בריאות
 

 התו  במסגרת(  היברידית)  משולבת  בלמידה  הקרוב  הסמסטר  את  נפתח  אנחנו,  קודמות  בהודעות  שעדכנו  כפי
 באופן  ישודרו  ובמקביל ירוק תו יציגו אשר סטודנטים  של מוגבל מספר בנוכחות בכיתות יתקיימו  השיעורים. הירוק
 כל .  בקמפוסים  לשיעורים  להגיע  מהם  שנבצר  או  הירוק  בתו  מחזיקים  אינם  אשר  הסטודנטים לטובת  מקוון

 .המבחנים תקופת תום עד( בלבד הלמידה לצורך,  ונדגיש) הלמידה לצורך ויונגשו יוקלטו והתרגולים ההרצאות
 

  לכל  יתאפשרו  מקוון  באופן  לקיימן  ניתן  שלא  מעשית  הכשרה  של  הפעילויות  ויתר  סדנאות,  הוראה  מעבדות
 המאפשרים   בתנאים  סגור  בשטח  סטודנטים  20  עד  של  בקבוצות:  הסגול  התו  ובמגבלות  בתנאי  ויפעלו  הסטודנטים

 ובמעבדות  בכיתות  הנוכחות  לגבי  מפורטות  הנחיות.  הבטיחות  הנחיות  בכל  ועמידה'  מ  2  של  מרחק  שמירת
  לקיים   כולנו   של   והיכולת,  חבריכם  בריאות,  בריאותכם  ולמען   בעיון  יות ההנח  את  קראו   אנא   . באתר  מפורסמות

 . קיומן על הקפידו בקמפוס אקדמית פעילות
 

  הכניסה   טרם  יומית   בריאות  הצהרת   ימלאו  ירוק  תו  תעודת  נושאים  ואינן  במעונות  שגרים  סטודנטים
  ורגישים סגולים מתחמים  באותם במיוחד הדבקות למנוע כדי קריטי הנו בריאות הצהרת מילוי. סדנאות/למעבדות

 בריאות   הצהרת  ללא  שימצא  סטודנט.  כך  על  הקפידו  אנא.  ירוק  תו  בעלי  שאינם  סטודנטים  גם  משתתפים  בהם
 . המשמעת תקנון במסגרת יטופל

  
, הטכניון בית לכל קוראים אנו אך, והסגל הסטודנטים  מקרב המתחסנים אחוזי על מידע לנו אין החוק הנחיית לפי

  השולחן   על  הירוק  התו  תעודת  את  להציג  הוא  הירוקים  במתחמים  הנוהג.  להתחסן  כאחד  וסטודנטים  סגל  חברי
 . הם גם זאת לעשות מוזמנים ומתרגלים מרצים, חובה אינו הדבר אם גם. יושבים אתם לידו

 
  יסומנו  ובכיתה  מלא  באופן  הכיתות  את   נאכלס  לא  הירוקים  במתחמים  גם,  הבריאות  משרד  להנחיות  בהתאם
 באחת   תתקיים  בשיעורים  לנוכחות  ההרשמה.  באחריותכם  הדבר ,  כך  על  הקפידו  אנא.  ריקים  שיישארו  מקומות

  במודל  הסמסטר  פתיחת  לפני  ימים  מספר  תצא  בעניין  ההודעה.  הקורס  מורה  להחלטת  בהתאם,  הבאות  מהדרכים
 :קורס כל של

 
 .  קורס כל של במודל הקיים בתוסף שימוש תוך – זוכה הקודם כל .1
 .הקורס סגל ידי על ייקבע אשר אחר סידור  .2

 
  אם  לכיתות להגיע שאין, כמובן! להשתתף לאחרים תאפשרו כך, להגיע בכוונתכם אין אם לשיעור להירשם לא  נא
 .לשיעור נרשמתם לא
 

https://safety.net.technion.ac.il/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/
https://safety.net.technion.ac.il/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/
https://safety.net.technion.ac.il/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/


 

 

 להנחיית  בהתאם מיקרופון או ט'הצ באמצעות תהיה בביתם הנמצאים  תלמידים עבור  בשיעור פעילה  השתתפות
 . הסמסטר בתחילת המתרגל או המרצה

 
 הקבוצות  שאחת  מראש  לקבוע  יכול  הקורס  מרצה  תרגול   או  הרצאה  מקבוצת  יותר  יש  בהם  מהקורסים  בחלק 

 .  משולב באופן שתנוהל לפחות אחת קבוצה תהיה קורס בכל, בלבד מקוון באופן תתקיים
 

  לעטות   יש,  בלבד  המסומנים  במקומות  לשבת  יש  : יםהכלל  מילוי   על  הקפידו  אנא  הנוכחים  כל  של  בריאותם  למען
 .  בכיתות לאכול ואין, זמן בכל מסיכה

 
 הדבר   הסטודנטים  באחריות  היא  הסגול  או  הירוק  התו  לפי  בקמפוס  הסטודנטים  שהתנהלות  מדגישים  אנו  לבסוף

 באחריות  מדובר'.  וכו ,  ירוק  תו  הצגת,  וחיטוי  מיגון,  התקהלות  מניעת,  הכיתות  של  והאכלוס  ההרשמה  את  כולל
 תהיה   לא  בהם  במקרים,  זאת  עם.  בקמפוס  והמכבדת  השלווה  ולהתנהלות  חבריכם  לבריאות,  לבריאותכם  כבדה
  פי   על  לפעול   נהסס  לא   ואנו   הביטחון   יחידת  י"ע  תתבצע  אכיפה,  הכללים  של  הפרה  בשל  תיפגע  והפעילות  ברירה
  הדין   בית  של  לא  ובוודאי  הביטחון  יחידת   של  לשרותיה  להזדקק  שלא  למטרה  לנו  שמנו  אנו.  המשמעת  תקנון

 .    בכך אלנו שתצטרפו מצפים ואנו המשמעתי
 

 .בקמפוס ולהתראות בהצלחה,  טובה בריאות לכולנו מאחל אני
 
 
 

 בברכה,       

        
  דיקן לימודי הסמכה –פרופ׳ חוסאם חאיק        
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 מזכירה אקדמית, לימודי הסמכה    

 מזכירה אקדמית, ביה"ס לתארים מתקדמים   
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https://safety.net.technion.ac.il/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94/

