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הנדון :מתגייסים יחדיו לעצירת נשירת סטודנטים מהלימודים בעקבות משבר הקורונה
אוניברסיטת בר-אילן פתחה את שנת הלימודים האקדמית תשפ"א כשהיא עומדת איתנה מול האתגרים הרבים המאפיינים
את הזמן הזה .עם גידול של  1,000סטודנטים ,זו השנה השלישית ברציפות ,הלימודים החלו בזום ,ולצד זאת ,נערך
הקמפוס ל"למידה היברידית" ,מקוונת ופרונטלית כאחד .כלל הכיתות בקמפוס אובזרו בציוד צילום והקלטה והועצמה
תשתית המחשוב .כעת ,כמו כל המשק הישראלי – אנו מחכים לשיבה לשגרה ולדור הצעיר שישוב למלא את המעבדות,
את האולמות ואת מרחבי הקמפוס.
לצד האופטימיות והגידול במספרים ,אנו נחשפים לסיפורים קשים ולמצוקה רבה של סטודנטים שנפגעו מהמשבר .לצערנו,
סטודנטים נאלצים לנשור מהלימודים ,משום שאינם עומדים בנטל הכלכלי ואין מי שיושיט להם עזרה .על המצב החמור
תוכלו לקרוא בדבריו של נשיא האוניברסיטה ,פרופ' אריה צבן ,שפורסמו בעיתון גלובס ,ימים אחדים לאחר פתיחת שנת
הלימודים.
אני מבקש לגייס את אגודת הידידים לנושא חשוב זה ,וקורא לכם להצטרף אלי בתרומת מלגת שכר לימוד
לסטודנטים שמתחילים השנה תואר ראשון באוניברסיטה .מלגה שנתית עומדת על  ,₪ 10,000אפשר לתרום מלגה
אחת או מלגות לקבוצת סטודנטים – כל איש ואישה כנדבת לבו ולבה.
אנו יכולים להשפיע על חייהם של צעירים אלה ולכן מחויבים לכך .עלינו לעשות ככל יכולתנו למזער את הפגיעה בהם ואת
הפערים ההולכים ומעמיקים בחברה הישראלית .יחד ,נאפשר להם להגשים את חלומותיהם ולבנות את עתידם באמצעות
רכישת השכלה גבוהה.
התרומה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף  46והיא תיחשב גם לדמי החבר לאגודה ,שיונהגו מעתה כחלק מההתחדשות שאני
מוביל והשקת מגוון רחב של פעילויות ,אירועים ומפגשים – סגורים לחברים בלבד – לצד פיתוח סל הטבות ייחודיות
לידידים ,כגון ,השתתפות בקורסים אקדמיים ,בסדנאות ,בהכשרות לכם ולמנהלי ועובדי החברה ועוד .מידע מורחב יישלח
בהמשך.
אפשר לבצע את התרומה במקוון בקישור ;https://epay.biu.ac.il/donation :וכן בהעברה בנקאית או בהמחאה ,באמצעות
פנייה למשרדי אגודת הידידים ,בטלפון 03-5317848 :או במייל . Israel.Friends@biu.ac.il
כמו כן ,נודה לעדכון בדבר ביצוע התרומה באמצעות תצלום ההעברה כדי שנוכל לעקוב ולהכין קבלה.
לחברותכם באגודה תרומה מהותית ליכולותיה ולהעצמת השפעתה ,ואני מקווה לראותכם בפעילויות הקרבות ומחכה
לעשייה המשותפת.
בהערכה ובהוקרה רבה,
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