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 אילן מחבקת את הסטודנטים, מרצים וחוקרים אנשי אקדמיה מאוקראינה בסיוע מיוחד -אוניברסיטת בר 
  

  חברי וחברות הסגל היקרים, 
לארח    באוקראינה, הקצתה סיוע תקציבי מיוחד אילן בהזדהות מיוחדת עם המצב הקשה שנוצר עקב המלחמה  -אוניברסיטת בר

  טורנטים ופוסט דוקטורנטים באוניברסיטה. חוקרים, מרצים, סטודנטים, דוק
  סטודנטים אוקראינים ללמוד אצלנו באנגלית במגוון תארים וכן להשתלב בקבוצות המחקר השונות.   אנו מזמינים 

ה, במטרה להבטיח קליטה מוצלחת  אילן, דובר השפ- ליווי אישי על ידי סטודנט ברכל סטודנט דובר אוקראינית או רוסית יוכל לקבל  
  , מערכי הקליניקות של האוניברסיטה התגייסו למתן מענה וסיוע נפשי, חברתי ומשפטי. בקמפוס. בנוסף 

ה הגורמים  מול  במקביל  פועלת  האוניברסיטה  באוקראינה.  באוניברסיטאות  עמיתכם  בקרב  המסר  את  הפיצו  שונים  בבקשה 
  המטפלים בפליטים באירופה. 

אילן, בהובלת מר עופר דהן. הכתובת להפניית הפונים  - ל בבית הספר הבינלאומי של אוניברסיטת ברים ניתן לקבפרטים מדויק
    intl.info@biu.ac.il במייל 

  
 בברכה, 

  
  

 
 
 
 

Bar-Ilan University stands with students, lecturers, researchers, and academic staff from Ukraine 
with special assistance   
 
Dear faculty and staff, 
Bar-Ilan University identifies with the challenging situation that the Ukrainian people are facing, and has 
therefore established a special fund to assist guest researchers, lecturers, undergraduate and graduate 
students who come to Bar-Ilan University. We invite Ukrainian students to come study in any of our English 
language degree programs and to integrate into our existing research groups. Ukrainian and Russian 
speaking students can be mentored in their native language by Bar-Ilan students, thus ensuring a smoother 
absorption into campus life.  Additionally, the university’s clinic networks are available to provide any 
necessary emotional, social or legal assistance if so needed. 
This is an important and timely project and we would appreciate your sharing this message with your 
colleagues in the Ukraine. We are proud to be working in conjunction with the various organizations that are 
assisting the Ukrainian refugees of war. 
More information about our opportunities and services for the Ukrainian students are available at Bar-Ilan 
University’s International School, which is under the direction of Mr. Ofer Dahan.  Please contact: 
intl.info@biu.ac.il for more details. 
  
Respectfully, 
  
 
Prof. Arie Zaban                                                                             Prof. Moshe Lewenstein 
President of the University                                                             Vice President of the University 

  פרופסור אריה צבן 
 האוניברסיטה נשיא 

  

  פרופסור משה לוינשטיין 
  יות משנה הנשיא לבינלאומ


