ידידים וידידות יקרים,
משבר הקורונה הציב בפני החברה הישראלית ,ככלל וכיחידים ,אתגרים לא פשוטים.
אוניברסיטת חיפה שמה לה למטרה להיות שחקן מפתח בניתוח ההתמודדות עם המשבר ותוצאותיו
העתידיות.
אנו גאים להיות האוניברסיטה המובילה בישראל במספר מענקי המימון שניתנו למחקרים על ידי משרד
המדע והטכנולוגיה ,בתחום מחקר הקורונה.
אנו מזמינים אתכם לתמוך ולסייע במימון המחקרים החשובים האלה ,ובכך לתרום לפיתוח גוף הידע
הרבתחומי ההולך ונצבר בהתמודדות עם נגיף הקורונה והיציאה מהמשבר.
המשבר הנוכחי פתח צוהר משמעותי אל לב לבו של המפעל האקדמי הפורה שלנו.
בשבועות האחרונים זכו לבולטות ניכרת בתקשורת הישראלית חוקרות וחוקרי האוניברסיטה עם שלל
עבודות חדשניות ומקוריות.
אנו שמחים לשתף אתכם ב״טעימות״ מתוך העשייה העניפה המתקיימת בין כתלינו בימים אלו.

בברכת חג שבועות שמח,
שירה בןאור
סגנית נשיא ומנכ"לית אגודת הידידים הבינלאומית

אוניברסיטת חיפה בחזית המחקר והידע להערכות
למצבי חירום
אוניברסיטת חיפה ייסדה ומנהלת את מרכז המחקר והידע הלאומי להערכות למצבי חירום.
במרכז הידע פועלים כ 90חוקרים בעלי מומחיות בתחומי חירום מגוונים ,ובראשו עומדת פרופ' דבורה
שמואלי מהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה.
הידע הנצבר על ידי החוקרים במרכז מסייע בשיפור תהליכי קבלת ההחלטות בקרב הדרגים המדיניים,
ובגיבוש אסטרטגיות להתמודדות עם נגיף הקורונה.
בפעילות המרכז לוקחים חלק גם הטכניון והאוניברסיטה העברית בירושלים ,בשיתוף עם חוקרים
מהמרכז למחקרים צבאיים ברפא"ל ,בית החולים רמב"ם ,מכללת תלחי ,בית הספר לסיוע הומניטרי,
וכן שותפים מעיריית חיפה ועמותת נתן לסיוע הומניטרי ביןלאומי.
היכנסו לאתר המרכז וצפו בפעילות הענפה /http://muchanut.haifa.ac.il/index.php/en

"המשבר אילץ את האוניברסיטאות לחשב
מסלול מחדש ,וזה בכלל לא רע".
פרופ' רון רובין ,נשיא אוניברסיטת חיפה ,על
השפעות המשבר על עולם האקדמיה .לכתבה
המלאה בגלובס

החיים בהילוך איטי :ביום שאחרי הסגר יותר
ויותר אנשים מחפשים להשאיר את מרוץ החיים
מאחוריהם .פרופ' דורון קליגר ,מומחה לכלכלה
ומימון התנהגותי באוניברסיטת חיפה
מסביר בכתבה בגלובס

תחבורה ציבורית
סקר עמדות הציבור שבדק כיצד ינהגו האזרחים עם תחילת אסטרטגיית היציאה וחזרתו של המשק
לאט למסלולו בעריכת פרופ' דבורה שמואלי ופרופ' דורון קליגר ממרכז הידע והמחקר הלאומי
באוניברסיטת חיפה ,מסביר כיצד ניתן היה לצפות את העומסים על תחבורה הציבורית.
לכתבה המלאה באתר YNET

גם הרגלי האכילה צריכים לחזור
לשגרה  ד"ר נועם ויינבך ופרופ' מונא מארון,
על השפעות אכילה רגשית על צעירים .לכתבה
המלאה במאקו

דפוסי צריכה ובזבוז
"משבר הקורונה כפה סדר ציבורי חדש ,שונה
מזה ששוחרי הסביבה שיוועו ליצור בכל הנוגע
לדפוסי צריכה ובזבוז" .טלי זהר וד"ר אפרת
אלימלך מהחוג לניהול משאבי טבע וסביבה
מסבירות באתר וואלה

צעירים וצעירות מודאגים יותר
ממצבם הכלכלי מאשר מבריאותם,
כך לפי מחקרן של ד"ר נגה כהן וד"ר
רעות ארבל מהפקולטה לחינוך
לכתבה המלאה בג'רוזלם פוסט

גני ילדים
בעקבות חזרתם של הפעוטות וילדי הגנים
למסגרות החינוכיות ,ד"ר תרצה יואלס מבית
הספר למדעי הפסיכולוגיה ומהמרכז לחקר
התפתחות הילד באוניברסיטת חיפה ,מספרת
על הקשיים האפשריים הצפויים בעקבות
ההנחיות וההגבלות.
לכתבה המלאה באתר mako

השקעה בגיל הרך כמנוף כלכלי ליציאה ממשבר הקורונה.
מאמר דעה מאת פרופ' אבי שגיא שורץ ,מייסד המכון להתפתחות הילד
קרא עוד<<

ממשיכים להתגייס למען הסטודנטים שלנו
אנו מבקשים להודות מעומק ליבנו למי מכם שכבר תרם בנדיבות לקרן סל"ע ,המסייעת לסטודנטיות
וסטודנטים שנקלעו למצוקה כלכלית בעקבות משבר הקורונה .בזכותכם ,נוכל לאפשר חיים טובים ובעלי
משמעות לתלמידנו ,על מגוון הרקעים ויישובי הפריפריה מהם הם באים בשערינו.
אנו לא רוצים לוותר על אף סטודנט! על כן ,פונים אליכם בבקשה להמשיך ולהירתם למאמץ
המשותף ,כדי שנוכל להיענות בחיוב לאלפי בקשות הסיוע שהתקבלו .כל תרומה תתקבל בברכה.
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