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סטודנטים ,סגל הוראה ,סגל מנהלי ואקדמי יקרים,

בימים אלו נפתחת עונת הבחינות של סמסטר אביב תש"פ לאחר סמסטר רב תהפוכות.
את הסמסטר פתחנו בהוראה מקוונת אליה נערכנו בהתראה בת שבוע .המעבר להוראה מקוונת לווה
בחשש גדול מצד סגל ההוראה ,הסטודנטים והצוות שהיה אחראי לכלל ההיבטים הטכניים של שידור
השעורים .ההירתמות ושיתוף הפעולה יוצא הדופן בין כל הצדדים :סגל ההוראה ,סגל מנהלי וטכני,
והסטודנטים עצמם בהובלת אס"ט ,אפשר מעבר מהיר וחלק מההוראה הפרונטלית להוראה מקוונת
ואני רוצה לנצל הזדמנות זאת כדי לברך ולהודות לכל אלו שאפשרו את המעבר.
התפשטות המגפה והסגר שננקט הובילו לשיתוק המשק .בכלל זה ,פגיעתה הרעה של המגפה הגיעה גם
לבית הטכניון .אלפי סטודנטים איבדו את עבודתם ואת תמיכת משפחותיהם .כאלף עובדים נשלחו
לחל"ת ועוד מאות עובדים נשלחו לחופשה כפויה .כדי להתמודד עם הקשיים הכלכליים אליהם נקלעו
הסטודנטים וחלק מהעובדים יזמה הנהלת הטכניון בשיתוף פעולה עם אגודות ידידיה וראש ארגון הסגל
האקדמי הבכיר קרנות סולידריות שעד כה סייעו לנפגעי המגיפה בהיקף כולל של מיליוני שקלים.
התגייסות זו היוותה מופת למוסדות אחרים .היא הדגימה פעם נוספת את משמעות המונח
"משפחת הטכניון".
בהוראת משרד הבריאות צומצמה נוכחות העובדים בקמפוס תחילה ל 30% -ולאחר מכן ל.15% -
מעבדות המחקר נסגרו ,למעט מספר קטן שעסק בהתמודדות עם המגפה .לאחר תקופת התארגנות
קצרה החלו המעבדות להיפתח שוב ומספר מעבדות המחקר העוסקות במגפה גדל במהירות ועבר את
החמישים .לפני מספר שבועות עברנו לעבוד במסגרת התו הסגול .הסגל המנהלי והאקדמי שבו לעבודה
והסטודנטים הורשו להיכנס לקמפוס כדי לבצע מעבדות ולהבחן .נראה היה שהחיים שבים אט אט
לשגרה מסוימת.
לרוע המזל ,ההתמודדות הרפה נגד הקורונה הובילה להתפרצות מחודשת של המגפה והטלת מגבלות
חדשות .צו בריאות העם שפורסם ביום  30.6.20בחתימת מנכ"ל משרד הבריאות מורה" :מוסד כאמור
לא יקיים בחינות בנוכחות פיזית של סטודנטים; על אף האמור ניתן יהיה לקיים בחינות בנוכחות פיזית
בהתאם להוראות פרטניות שתקבע המועצה להשכלה גבוהה בהסכמת המנהל )א.ס .מנכ"ל משרד
הבריאות(" .תוקף הצו החל מה.5.7.20 -
עקב שיקולים שאינם ברורים לנו ואולי אף אינם ממין העניין האקדמי או הבריאותי ,ולמרות מאמצי
כלל האוניברסיטאות ,מנע עד כה שר ההשכלה הגבוהה מהמועצה להשכלה גבוהה לפרסם הוראות
פרטניות שיאפשרו קיום חלק מהבחינות בקמפוס ,דבר שהיה מקל על אוכלוסייה לא מבוטלת של
סטודנטים החסרים את האמצעים או התנאים הנדרשים לבחינות מקוונות.

בהעדר הוראות כאלו נערך הטכניון לקיום בחינות מקוונות במתכונת שפורטה בחוזרים שנשלחו לבית
הטכניון על ידי המשנה הבכיר לנשיא בתאריכים  24.6.20ו .1.7.20-בהתאם למתכונת זו ,החל מיום
ראשון ה ,5.7.20 -ההערכה המסכמת בקורסי סמסטר אביב תש"פ )ובבחינות ההשלמה של סמסטר חורף
תש"פ( תתקיים באמצעות בחינות מקוונות או באמצעות שיטות הערכה חלופיות ,כפי שיקבעו ע"י
המרצה האחראי בתיאום עם דיקן הפקולטה .הנחיות אלו יעודכנו כדי לשקף שינויים בצו בריאות העם,
ככל שאלו יפורסמו.
אנו ניצבים בפני תקופה מאתגרת .המתח הנלווה להתפרצות המחודשת של המגפה והסכנה הממשית
לבריאותנו ובריאות יקירנו מצטרפים לחובתנו לסיים את הסמסטר כהלכתו כדי שהסטודנטים
המסיימים יוכלו להמשיך בדרכם וסטודנטים בשנים אחרות יוכלו להתחיל את שנת הלימודים הבאה
כסדרה.
בשבועות האחרונים השקענו עבודה עצומה בהערכות לבחינות מקוונות וזו הזדמנות טובה לומר תודה
מקרב לב לכל אלו שעשו במלאכה יומם ולילה ,ללא הגזמה .למרות האמצעים הטכנולוגיים שאומצו,
בחינות מקוונות מותחות את יכולותינו להעריך באופן מייצג את ידע הסטודנט ,דבר היכול להוביל
במקרה של העתקות לביטול ציון מאוני ואפילו לביטול בחינות .במציאות החדשה ,לסטודנטים חלק
משמעותי בשמירה על ערך טוהר הבחינות .התייצבות בלתי מתפשרת של כל אחת ואחד מהסטודנטים
מאחורי ערך זה היא תנאי הכרחי להשלמת הסמסטר ולהערכה שתתפוס מקום של כבוד בגיליון
הציונים .במציאות חיינו בימים האלו ,לאחריות האישית משקל קריטי .האחריות האישית הבריאותית
ברורה והיא הכרחית כדי לקטוע את שרשראות ההדבקה .האחריות האישית האקדמית ,היושרה
והדבקות באמת לא נופלות ממנה והן הכרחיות לבניית עמוד השדרה המקצועי של הסטודנט בהווה
והמהנדס ,המדען ,המורה ,הרופא והאדריכל בוגר הטכניון בעתיד.
לכשנצלח את תקופת הבחינות בהצלחה ונסיים את הסמסטר כסדרו ,יוכל כל אחד מאיתנו לומר
בגאווה – כן ,היה מאתגר אבל צלחנו יחד.
אתם מוזמנים להעביר את המכתב לבני משפחה וחברים כדי לשתף אותם באתגר העצום בפניו אנחנו
ניצבים.

בברכת הצלחה לכולנו,

פרופסור אורי סיון
נשיא

