
 

קהילת האוניברסיטה העברית שלום, 
  

האוניברסיטה העברית מודיעה כי דוקטורנטית מפיסיקה יישומית בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, בקמפוס ספרא אובחנה 
כחולת קורונה וכעת מאושפזת במצב קל בבית החולים שערי צדק. 

  
הדוקטורנטית חלתה כתוצאה מקרבה עם קרוב משפחה לפני שאובחן כחולה מאומת ופעלה לכל אורך הדרך לפי הנחיות משרד 

הבריאות. 
  

צוות מטעם האוניברסיטה העברית שוחח איתה מספר פעמים כדי לתמוך בה ולשרטט איתה יחד מה היה מסלול העבודה 
והמחקר שלה בעת שהותה בקמפוס. 

  
כלל הסטודנטים וחברי קבוצת המחקר איתם היתה במגע, קיבלו הודעה ישירה ממנה או מפרופ' אוריאל לוי. 

חברי קבוצה המחקר השכנה - קיבלו הודעה מפרופ' אוריאל לוי. 
  

המקרה דווח הן למשרד הבריאות, לדיקן הסטודנטים והן לאגף משאבי אנוש של האוניברסיטה העברית.   
  
  

לפי ההנחיות של משרד הבריאות מי שהיה איתה, במגע, חייב להיכנס לבידוד של שבועיים מיום המגע איתה. 
  

להלן המסלול: 
  

3.3.2020, יום ג' 
9:30 הגעה לקמפוס דרך שער נווה שאנן 

10:00 - הגעה לבניין ברגמן – קומה עליונה, קומה 3, מתחם חדרים 300. חדרי שירותים בקומה אחת למטה. שירותים ליד 
המעבדה. 

10:00-15:45 – מעבדה. צוות המחקר קיבל הודעה. 
15:45 – קפה בקומת כניסה לבניין שפרינצק. 

16:00-1830 - הייתה עם תלמידה לשיעור פרטי בשפרינצק. התלמידה בשיעור פרטי קיבלה הודעה ונכנסה לבידוד. שפרינצק, 
קומת מינוס אחד, חוות מחשבים, עמדת מחשבים הפונה למסדרון / מעבר הולכי רגל. עמדה רביעית מהכניסה. 

18:30-20:00 שהייה במעבדה צוות המחקר קיבלו הודעה.   
  
 .
  

4.3.2020, יום ד' 
09:30-10:30 – אקדמון בבניין מנהלה, קמפוס ספרא. מגע עם שני אנשי האקדמון, אחד מהם בקופה.  (האקדמון – עודכן). 

10:30 – במעבדה, בניין ברגמן. צוות המחקר עודכן. 
13:30 - 12:45 – ארוחת צהריים במזנון המשק. 

14:00-20:00  – מעבדה – צוות מחקר עודכן. 
  

5.3.2020, יום ה' 
0930 – הגעה למעבדה. לאחר שיעור נהיגה. 

09:30-11:30 במעבדה – צוות המחקר עודכן. 
11:30-13:00– מזנון המשק. 

13:00 –במעבדה. 
16:00-17:30 –שפרינצק, חוות מחשבים, קומה מינוס אחת, עמדת מחשב מהשלוש הראשונות שבחווה. 

17:30 –מעבדה. צוות המחקר קיבל הודעה. 
בשעות הערב - שיחה עם 2 סטודנטים – הסטודנטים קיבלו הודעה. 
21:00 – חזרה הביתה. אוטובוס קו 14, תחנת ליד שער נווה שאנן. 

  
מאז ה – 6.3 – לא  הגיעה לאוניברסיטה העברית 



  
מאז ה – 7.3 – נמצאת בבידוד על פי הנחיה של משרד הבריאות לאור זיהוי החולה שאיתו באה במגע. 

  
13.3.2020, הודעה ממשרד הבריאות, חיובי לנגיף, הודעה לאוניברסיטה העברית. 

  
  

אנחנו חוזרים ומבקשים מכל מי שהיה איתה במגע לפי מסלול זה, חייב להיכנס לבידוד לפי הוראות משרד הבריאות. 
  

לאחר בדיקה עם משרד הבריאות - משך הזמן שעבר לא מחייב חיטוי המקומות בהם שהתה. 
  

בברכה 
  

סגן נשיא ומנכ"ל, ישי פרנקל 


