
22.3 < הנה הוא מגיע...

לחברי הקהילה שלנו שכרגע נמצאים בבתים, אנחנו חושבים עליכם ומקווים 
שהזמן עובר בנעימים עד כמה שאפשר!

אבל מעבר לזה, אנחנו לא רוצים רק לקוות שהכל בסדר, אלא גם רוצים לעשות 
הכי הרבה שאפשר כדי שהזמן יעבור לכם בטוב. אנחנו באוניברסיטה העברית 

רוצים להזכיר לכם שלמרות המורכבות, אנחנו עושים הכל על מנת להפיק את 
הלימונדה הכי טעימה מהלימונים שקיבלנו.

ביום ראשון הקרוב ניכנס כולנו לשגרת לימודים מקוונים. נכון, זה חדש, זה 
שונה, זה משהו שצריך להתרגל אליו. כמו כל דבר בחיים שרק מתחיל, זה יצריך 

התאקלמות. אבל יש לנו הרגשה שזה קטן עליכם ובתוך רגע כולנו נבחין ביתרונות 
שהמצב הנוכחי יביא איתו.

סמסטר ב'!

חשוב לנו להזכיר:

מסר אופטימי מאיתנו אליכם:

צפו: ביל גייטס צופה את התפרצות 
הקורונה אי שם בשנת 2015!

אחרי שכבר סידרתם את הבית פעמיים, מיינתם תמונות ישנות, עשיתם בינג' מטורף 
בנטפליקס ובישלתם את כל המתכונים שבעולם... 

עדיין מחפשים תעסוקה? עלינו.

נשארים בבית? החוץ מגיע אליכם!

למידה מקוונת- קווים לדמותה:

אנחנו ONLINE, ואתם?

להמשך
קריאה
>>>

סיור וירטואלי במוזיאונים 
ברחבי העולם

הכירו את הצעיר בן ה-17 
שמאחורי אתר מעקב אחר מקרי 

וירוס הקורונה

מה עושים עם הילדים 
בבית? רעיונות לפעילויות

תיאטרון חיפה מעלה כל 
יום בשעה 21:00 הצגה 

מקוונת לצפייה

מגוון רחב של קורסים מקוונים 
פתוחים לקהל הרחב 

הכינו את המקלדות, הבריקו את המצלמות, הרתיחו את הקומקום-

למידה מקוונת באוניברסיטה העברית יוצאת לדרך!

ZOOM-ישיבת עבודה מהבית דרך ה
ישי פרנקל, סגן הנשיא ומנכ"ל האוניברסיטה!

מתכוננים לפתיחת הסמסטר
מישהי מישהי, סטודנטית 

למשפטים

עדיין לא נכנסתם 
?ZOOM-ל 
זה הזמן! <<<

ערוץ היוטיוב של האוניברסיטה העברית!
מוזמנים להקשיב למיטב ההרצאות שלנו

הנחיות הקורונה מטעם האוניברסיטה
עדכונים חשובים, הנחיות ועוד

לשאלות הקשורות למשבר הקורונה
ניתן לפנות לגיל עמית- עוזר בכיר לסגן נשיא ומנכ"ל

דף הפייסבוק שלנו
אנחנו תמיד פה, מעדכנים ושומרים אתכם על קשר

 סגל יקר, אגף משאבי אנוש חושב עליכם!
שולחים לכם באהבה את הסרטון הבא

סופ"ש נעים וביתי לכולם
ניפגש בראשון :(

https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI&feature=emb_logo
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001322434&utm_source=social&utm_medium=referral&utm_campaign=mailTo
https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI&feature=emb_logo
https://artsandculture.google.com/story/igKSKBBnEBSGKg?hl=en
https://www.democracynow.org/2020/3/13/meet_the_17_year_old_behind?fbclid=IwAR0WQMpU8bogAKqF5JwUq5OnnNnql-FjcewZeLDDWK2J0mXgBrhOpl6A50g
https://www.mako.co.il/news-education/2020_q1/Article-7edae35d524d071027.htm?utm_source=AndroidNews12&utm_medium=Share
https://www.facebook.com/Haifa.Theatre/
https://www.coursera.org/
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/user/HebrewUniversity
http://https://vp-director.huji.ac.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
mailto:gilha%40savion.huji.ac.il?subject=
https://www.facebook.com/thehebrewuniversity/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDL97v50gBRROzO8rB9uCseJV6ty-z8aYhmbU6624aEqzlgM7g0IxKVIM84LGAuSaF-LKr8hsskT-hl
https://www.youtube.com/watch?v=IB-cDoUnzYY&feature=youtu.be

