אוגוסט הגיע ואנחנו ממשיכים
שיתוף הפעולה שלכם בפעילויות של "נ.ב אנחנו כאן" פשוט מחמם
את הלב .אז עצרנו להגיד תודה ושוב ממשיכים במרץ
לתחרויות ולפעילויות הבאות שלנו.

נ.ב

אנחנו
כאן.

יוצאים לסוף השבוע ברגל ימין,
מזמינים אתכם לקחת חלק ולשתף אותנו.

האוניברסי
טה העברית

א
י
ש
ה
ע
ט
לף
פרופ' רן נתן והסטודנט דוד שוהמי

מחקרים ישראלים:
עטלפי פירות מנווטים כמו בני אדם
שני צוותי מחקר שונים מהאוניברסיטה העברית
ומאוניברסיטת תל אביב  -מצאו כי עטלפי
פירות נעים במסלולים מכווני מטרה תוך שימוש
בזיכרון מרחבי ארוך טווח ויכולת מרשימה
לבצע קיצורי דרך  -בסביבה הטבעית וגם
בסביבה עירונית.
לקריאת
הכתבה
בYNET-

פ
י
נ
ת
ה
ת
ובנות
חלק מפרויקט "נ.ב אנחנו כאן" אנשי סגל מספרים לנו
על תובנות שלמדו לאור ובעקבות תקופת הקרונה.
פרופ' ברק מדינה

"לא האמנתי שנתגעגע לצפיפות ,לתור ב-ויטמין ,למוזיקה הרועשת
בהפסקה הפעילה ובכל זאת!"

פרופ' מונא
חורי כסאברי

"בחברה הישראלית ישנם פערים בין קבוצות האוכלוסיה השונות בתחומי
בריאות ,רווחה ,חינוך ,תשתיות ועוד .הקורונה רק חידדה את הפערים האלה
בחברה והדגישה בפני כולנו את הצורך להחזיר את האחריות של המדינה על
אזרחיה ולטפל בפערים שקיימים בחברה הישראלית".

רקטור

דקנית בית הספר לעבודה
סוציאלית ולרווחה חברתית

גיל ח' עמית

"התובנה העיקרית שהגעתי אליה בתקופה ההזויה שעברנו ועודנו עוברים ,היא
חיזוק האמונה שלי שלא משנה מי אנחנו ,לא משנה הדת שלנו ,המגדר שלנו,
הנטייה שלנו ,הגיל שלנו ,בסופו של דבר מה שמאחד אותנו הרבה יותר גדול ממה
שמפריד בינינו .הקורונה הראתה לנו שיוויון אמיתי מהו .הווירוס לא מבחין בינינו,
והגיע הזמן שגם אנחנו נפסיק להתמקד בשונה ונתחיל להתמקד במאחד ובמחבר".

ברנדה שמעוני

"כשאני עובדת מהבית ,אני קמה ,עוברת לסלון – והופ! אני בעבודה .ופתאום כל
התהליך של להתקלח על הבוקר ,לבחור בגדים ולהתלבש ,לבדוק שהכל בתיק
עבודה כולל אוכל ,לצאת מהבית וללכת לרכב ,לנסוע ברכב בפקקים לקמפוס,
לחנות את הרכב ,ללכת למשרד ,ולהתארגן במשרד ...ורק אז להתחיל לעבוד-
נראה כמו בזבוז של הרבה זמן ואנרגיה (של היחיד ,של הסביבה)!"

עוזר בכיר
לסגן נשיא ומנכ"ל

אגף קשרי חוץ

נשמח מאוד לקבל מכם עוד תובנות לכתובת המייל Marketing@savion.huji.ac.il

נ
ו
,
ה
ת
ר
עננתם?
שמחים לראות שאתם מפיקים את המיטב משובר
הארטיק המרענן שחילקנו ,מחמם את הלב ומקרר
את האווירה!
תודה למירית ליחיאני ממוקד השיווק על התמונה!
התרעננתם? שלחו לנו עוד תמונות למייל
Marketing@savion.huji.ac.il

ב
ו
א
ו
ל
ב
ש
ל
א
י
תו
מהטבח המהולל ועד שורפי החביתות
הידועים ,כולכם מוזמנים להשתתף
בסדנת הבישול המקוונת עם השף שגב
משה ,לעובדי האוניברסיטה (בלבד).
מזכירים לכם
שההרשמה פתוחה
ומספר המקומות
מוגבל.

להרשמה >>

צ
י
ל
ו
ם
מ
ב
עד למסכה
אמנם התחרות הסתיימה ,אבל אתם ממשיכים לשלוח לנו תמונות כל כך יפות
שלא יכולנו לא לשתף .אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולשתף אותנו בתמונות
שצילמתם לרוח התקופה "צילום מבעד למסכה" ואנחנו נעבה את האלבום
שיצרנו ולבסוף נשתף אותו אתכם .בינתיים ,כמה תמונות חדשות:

א
ו
כ
ל
,
ק
ד
י
מה אוכל
אין יותר נחמד מלהתפנק בארוחה
טובה אחרי יום ארוך במשרד.
ואין יותר טוב בלב מלעשות את זה ועל
הדרך גם לחזק עסקים קטנים בירושלים
שלנו ,בתקופה מאתגרת שכזו.
מוזמנים להיכנס לקישור לפורטל
המסעדות הירושלמיות שהוקם על
מנת לעשות לכם סדר עם כל המקומות
הפתוחים ,המבצעים המיוחדים
והאפשרויות הכי שוות.

ירושלמים
ביחד!
חזקים
מחזקים את העסקים הקטנים

בירושלים!
כל משלוחי האוכל בעיר במקום אחד.
לכם נשאר רק לבחור מה להזמין ):

רחובות -מה אתכם?
מי מרים את הכפפה ויוצר מאגר רחובותאי?

הישארו מעודכנים איתנו!

