 8באוקטובר2020 ,

לקהילת הסגל האקדמי והסגל המנהלי שלום ומועדים לשמחה,

אנו פונים אליכן ואליכם ,בשם הנהלת הטכניון ,בתקופה מורכבת ומאתגרת .כמו על כל מדינת ישראל ,גם על הטכניון מוטלים
סגר ומגבלות המשפיעים על שגרת חיינו .האחריות המונחת על כתפינו היא בראש וראשונה לשלומנו ,לשלום הקרובים לנו
ושלום תלמידינו – גוף ונפש ,אך לא די בכך .ככל שנוקפים הימים ,השבועות והחודשים בהם משתוללת המגיפה ,מתחוורת
אחריותנו גם לשימור הטכניון כ״מקום״ ,כמרחב לקיום חיים אקדמיים משמעותיים ועשירים בהווה ובעתיד .המרחב
הדיגיטלי משרת אותנו נאמנה בעת הזו ,אך הוא אינו ״מקום״ .יותר ויותר ברור לנו שעלינו לשוב ככל שמתאפשר אל הקמפוס
גופא ,במסגרת הנחיות הממשלה ונציגיה .כך נוכל לדאוג להמשך קיום הטכניון כמקום מפגש פורה ,פעיל ,הומה דעות ,חי,
קיים ,בועט ופורץ גבולות חינוכיים ומדעיים ,ולשמור על רווחתם הרגשית והחברתית של בנות ובני קהילת הטכניון .רק כך נוכל
לקיים את הזהות ,האופי והייחודיות של הטכניון ,בארץ ובעולם.
נכון ,עלינו לשוב אל הקמפוס בצורה זהירה ,מבוקרת ואחראית .כמו־כן ,עלינו לבנות שגרות חדשות להוראה ולמחקר תוך
יישום מוקפד של נהלי השמירה על הבריאות והטמעת מנגנונים לתחקור מהיר ופעולה יעילה ומידתית במקרה של חשיפה.
ועם זאת ,עלינו לשוב אל הקמפוס ככל שתאפשרנה התקנות.
הוראות מדויקות שנגזרות מרוח זו וכפופות להנחיות הגורמים המוסמכים תופצנה בימים הקרובים.
קריאתנו ״להיות כאן״ – שעומדת בבסיס הפעילות המשולבת אליה נערך הטכניון לקראת פתיחת הסמסטר – אינה מובנת
מאליה .שיבה ,גם אם חלקית ,אל המרחב האקדמי והחברתי מלווה בחששות רבים ומובנים .אך ,אין לנו ברירה אלא לפתח
הרגלי חיים לצד המגיפה ולא להיכנע לה; זה חשוב לכל אחת ואחד מאתנו ,וחשוב לכולנו כקהילה .האמירה ״אנחנו כאן״ כי
אנו מאמינים בחיוניות הטכניון כ״מקום״ ,הכרחית לשימור המהות האקדמית ,החינוכית והמחקרית שלנו .היא חשובה לכל
בית הטכניון ,היא חשובה לחברות וחברי הסגל והסטודנטים שמצטרפים לטכניון בתקופה מורכבת זו ,והיא חשובה כביטוי
לעמדת מנהיגות אחראית שהטכניון נושא מאז הקמתו לפני כמאה שנים.

תודה רבה ובריאות לכל,

____________________________
פרופסור עודד רבינוביץ׳
משנה בכיר לנשיא

העתק :נשיא הטכניון
חברי הנהלת הטכניון
יו״ר אגודת הסטודנטים

_________________________
פרופסור שמעון מרום
משנה לנשיא לעניינים אקדמיים

