
 13.3 – ישיש םוי – הטיסרבינואה תלהנה ןוכדע – הנורוק רבשמ
 
 
 ,םולש הטיסרבינואה תליהק לכל
 
 הארוהל תותיכב תילטנורפ הארוהמ רבעמה דבלמ ,ליגרכ תוליעפב הכישממ תירבעה הטיסרבינואה
 .לומתא ונמסרפ רבכש יפכ ,עובשב רטסמסה תחיתפ תייחדו תנווקמ
 
 רשאב אבה עובשב ןחביהל ויה םירומאש םיטנדוטסל ועידוי תוטלוקפה ;סופמקב תוניחב ומייקתי אל
 .הניחבה דעומלו תוניחבה וכרעיי הבש תנוכתמל
 
 ךשמית .תואירבה דרשמ לש תויחנהל ףופכב ליגרכ דובעל םיכישממ ילהנמהו ימדקאה לגסה
 .תוילהנימה תודיחיה ללכבו תויוריכזמב ,תוירפסב ,רקחמה תודבעמב תוליעפה
 
 הטיסרבינואה תלהנהו ,םידבועה ןמ קלחל םיישק תרצוי ךוניחה תכרעמ תריגסש ךכל םיעדומ ונא
 .אבה עובשה ךלהמב חלשית ןיינעב העדוה .תיבהמ הדובעה תויורשפא תא תקדוב
 
 .סופמקל םיטנדוטסהו םידבועה ידלי תאבהמ ענמיהל שי ,רוביצה תואירב לע הרימש לש םימעטמ
 
 ,תואירבה דרשמל ףסונב ,הטיסרבינואל םג חוודל םישקבתמ דודיבב םיאצמנה לגס ישנאו םיטנדוטס
 https://hr.huji.ac.il/homeisolation :ןאכ
 
 .ןאכ ,הזה אשונל חתפנש רתאב ואצמת דועו הנורוקה ףיגנ אשונב ימדקא עדימ ,םיפטוש םינוכדע
 
  

 
 ! םולש תבש
 
 תירבעה הטיסרבינואה תלהנה
 
  

 
  

 
  



Greetings to the University community,   
 
The Hebrew University is continuing its activities as usual, with the exception of a switch 
from in-person instruction to online instruction and postponing the semester's opening 
week, as we already announced yesterday. 
 
No exams will be administered on campus. The various faculties will notify students who 
were due to sit for exams next week as to the format and date of the exam. 
 
The HU academic and administrative staff continue to work as usual, subject to the Ministry 
of Health guidelines. Activities in research laboratories, libraries, secretaries and all 
administrative units will continue. 
 
We are aware that the closure of the educational system is creating difficulties for some 
employees, and university management is looking into work from home options. We will be 
sending out a notification about this next week. 
 
  
 
For reasons of protecting public health, HU employees and students should avoid bringing 
children to campus. 
 
Students and faculty who are in isolation should also report to the university, in addition to 
the Ministry of Health, here: https://hr.huji.ac.il/homeisolation 
 
 
Regular updates, academic information on the Corona virus and more can be found on the 
website that we have opened for this topic: https://bit.ly/2wRODV6 
  
 
 Shabbat Shalom ! 
 
The Hebrew University management 


