
 

 

 LOGISTICS DIVISION -אגף משק ומבנים   
    
 

 
 

  , FAX MOUNT CARMEL, HAIFA 31905  ISRAEL:  04-8240543פקס:    PHONE:  972-4-8249115. טל:  31905הר הכרמל, חיפה 

21.12.16 
 לוח פעילויות  – 25.12.16 -יום ראשון ה – זחג החנוכה תשע"

 משקית אחזקה  /עבודות תשתית אחרת /פעילות לימודית  שם הבניין
 

 מתקני מזון / שירות  פתוחים

 אחראי בניין 
אגף משק 

 ומבנים

בחינה פסיכומטרית:                בניין ראשי
08:00 – 21:00 

 

 : אגף הנדסה ותשתיות
 23:30 – 21:00הפסקת חשמל: 

 
 
 

 6859 מקוצר
 

052-6178248 
 6248 מקוצר

 

              –מנהל בניין 
 מוטי וקרט

054-2688307 
 6307 מקוצר

 

 

 16:00-10:00מוזיאון: פתוח 

              המרכז הקליני פתוח:

19:00-08:00 

 ספריה: סגורה

 מגדל אשכול
 

 : יותאגף הנדסה ותשת
 23:30 – 21:00הפסקת חשמל: 

 

  סגור   משכן אמנויות

 בחינה פסיכומטרית בניין רבין
08:00 – 21:00. 

 

כנס מתקשרים של החוג 
לתקשורת במצפור רבין,             

14:30-12:00 

 
 
 

 20:00 – 7:30 :ארומה אספרסו בר 

 

  052-8699861 
 6861 מקוצר

 

052-6178246 
 6246 מקוצר

 

054-2688313 
 6313 מקוצר

  –אחראי בניין 
 גדעון חיימוביץ   

054-2688306 
 סגור   בית הסטודנט                6306 מקוצר

 בחינה פסיכומטרית:  בניין המדרגה
08:00 – 21:00 

  -מרכז הספורט:  חדר כושר 
 .22:00עד  06:30

אולם הכדורסל, מגרשי הסקווש 
 .24:00  עד ומגרשי הטניס

 052-8699860 
 6860 מקוצר

 
052-6178244 

 6244 מקוצר
 

חיים  –מנהל בנין 
 הלוי

054-2688298 
 6298 מקוצר

בניין רב 
 תכליתי

 

פסיכולוגיה :כנס דוקטורנטים 
 באולם ספדיה. ,חברתית

18:00-08:00 

 

 בניין חינוך
 

                                     לימודי קק"ץ:
 . 20:00-09:00  , 363כיתה    

 052-8699862 
 6862 מקוצר

 
052-6178245 

 6245 מקוצר
 –אחראי בניין 

 שלמה לוי

052-6178249 
 6249 מקוצר

                        לימודי קק"ץ: בניין ג'יקובס
 14:00-09:00   ,305כיתה 

כנס מתקשרים של החוג 
, 207, 205בכיתות  לתקשורת

303   ,16:00-09:00 
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  , FAX MOUNT CARMEL, HAIFA 31905  ISRAEL:  04-8240543פקס:    PHONE:  972-4-8249115. טל:  31905הר הכרמל, חיפה 

 משקית אחזקה  /עבודות תשתית אחרת /פעילות לימודית  שם הבניין
 

 מתקני מזון / שירות  פתוחים

 אחראי בניין 
אגף משק 

 ומבנים

 מעונות
 הקמפוס

 מרכז ברמן יפעל כרגיל
 

                20:00 –  8:00: מינימרקט 
 

מחוץ לבניינים 
 ובגגות

 
 

 
 גנן האוניברסיטה

 

 , 13:00-08:00לימודי האולפן:  קמפוס הנמל
 14:00-08:00רווחה ובריאות: 

  14:00-08:00:  משרדי תיירות

  

 
 

 

                                             בבניין מדעי החברה,  6013המשגיחים יגיעו לחדר הבקרה, חדר  בחינה פסיכומטרית:

 .3329 –בבוקר.  מס' הטלפון בחדר הבקרה  6:30החל מהשעה 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 

  VPN  :6876, 052-8699876, 2237, 2703טל. תורני מרפאה: 

 : דר' יונתן קריספל  21:00- 14:00       הופרט  : צפריר 14:00- 07:00

 

   ,04-8240111, טל. חיצוני: 2252פנימי:  תורני מש"ט: טל. 

 : אסתר פרפארה 17:00 – 12:00: רלי חסקלוביץ,   12:00 – 08:00

 

                              :                           תמיכה לסגל האוניברסיטהאגף מחשוב ומערכות מידע : 
  1( שלוחה   2609 -)פנימי 04-8240609  -כרגיל יפעל מוקד התמיכה  

08:00 – 22:00 

 

 .2723, 2871יפעל כרגיל,  טל. :  טחוןימוקד הב
 .7000 :  למקרה חרום בלבד

 

 

 


