
This message will be followed by an English version 

 

 

 סטודנטים יקרים,

 

 בחינות מועדי ב' סמסטר א' תש"פ .1
 

לקיומם של הבחינות שהתבטלו בעקבות משבר הקורונה. את באשר  הודעת סגן הרקטורמצ"ב 

 .בקישורית כאןלוח הבחינות המעודכן תוכלו למצוא 

 

 *9392 הפסקת פעילות המוקד הטלפוני .2

 

 מאתמול המוקד הטלפוני של האוניברסיטה סגור.הרינו להביא לידיעתכם כי החל 

 

 שירות וגיוס ממשיך לעמוד לשירותכם בכל יתר הערוצים הדיגיטאליים:המרכז ל

להצטרפות  . (תמונות וסרטונים ,מסמכים אפשרות להעברת) 052-6171988קו חם בוואטסאפ ב

בדף  –מסנג'ר , מידע ושירות אנושי בכל דפי האתר הרלוונטייםניק מע –צ'אט באתר , לשירות 

  פסי הפניהוט, ובאמצעות אילן-הפייסבוק של אוניברסיטת בר

 הרצאה יומית על מה שמעניין –חי בצהריים  .3

ם דיון עלו  zoomותלהצטרף להרצא 12:00-בבכל יום לשכת דיקן הסטודנטים מזמינה אתכם 

 . מיטב החוקרים של בר אילן

  ההרצאות הבאות:

. חברה ופוליטיקה בימי קורונה, פרופ' משה הלינגר, המחלקה למדעי המדינה במרץ: 25רביעי, 

 ZOOM-התחברות להרצאה ב

  

רוזנברג, הפקולטה -הרשתות החברתיות בזמן משבר, ד"ר הדר דנציג במרץ: 26חמישי, 

 ZOOM-התחברות להרצאה ב. למשפטים

 

 מערך הספריותהודעת  –לחומרים אקדמיים חופשית גישה  .4

 

על גישה חופשית לחומרים אקדמיים  הודעת מערך הספריותתמצאו את  הבאהבקישורית 

 "לים וספקי מידע בעקבות המצב הקיים.שאושרו ע"י מו

 

 בברכה,

 מנהל הסטודנטים

  

https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/moadebethodaa.pdf
https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/luahbhinotkorona.pdf
http://wa.me/972526171988
http://wa.me/972526171988
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F2471804646%3Fstatus%3Dsuccess&data=02%7C01%7Cesther.gerby%40biu.ac.il%7C0b62e3f8a3464c3d98bf08d7ce6f19f9%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C0%7C0%7C637204848876088353&sdata=a0SSUP2U4Z60j63svaztMnUVveWMj0n4Bj%2FSDvTY%2BLM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F6271723287%3Fstatus%3Dsuccess&data=02%7C01%7Cesther.gerby%40biu.ac.il%7C0b62e3f8a3464c3d98bf08d7ce6f19f9%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C0%7C0%7C637204848876088353&sdata=7628nvNMkJus27hbNcNrZJOeQyRcVEJyvBiAdk58S10%3D&reserved=0
https://lib.biu.ac.il/node/1944


Dear Students, 

1. Moed Bet Exams, Fall Semester 2019-2020 

 

Enclosed please find an announcement by the Vice Rector on reinstatement of exams 

that had been canceled due to COVID-19. The updated exam schedule can be found at 

this link.  

 

2. Closure of *9392 Telephone Information Service 

Please note that as of yesterday, the University's telephone information service is 

closed. 

The Services and Recruitment Center will continue to be available via the rest of our 

digital channels: 

Via Whatsapp hotline 052-6171988 (for submission of documents, photographs and 

videos) – sign up here; via Bar-Ilan website chat – get information and personal human 

service on all relevant pages; via Messenger – on Bar-Ilan University's Facebook page; 

and via contact forms.  

3. Free Access to Academic Material – Library System Announcement 

 

The following link contains an announcement from the Library System on free access to 

academic material approved by publishers and information providers due to the current 

situation. 

 

 

Sincerely, 

 

Student Administration 

 

https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/moedb.pdf
https://stuad.biu.ac.il/files_stuad/students-admin/news/luahbhinotkorona.pdf
http://wa.me/972526171988
https://inbar.biu.ac.il/ApplicationForm/
https://lib.biu.ac.il/node/1944

