
22.8.17 

  /בנייניםלוח פעילויות לפי ימים – תשע"ז –פגרת הקיץ 

 מתבקשים להצטייד בכרטיס עובדהפגרה תזכורת: עובדים המגיעים לאוניברסיטה במהלך 
 

 

         
 תאריך

 בניין

 יום א'
 27.8.17 

 יום ב'  
 28.8.17 

יום ג'                              
29.8.17 

             יום ד'              
30.8.17 

יום ה                              
31.8.17 

יום ו                          
1.9.17 

                     יום שבת 
2.9.17 

 מוזיאון הכט       בניין ראשי
 

10:00-16:00           

 מוזיאון הכט      
 

10:00-16:00            

      מוזיאון הכט            
 

10:00-19:00 
 

 מוזיאון הכט               
 

10:00-16:00 
   

 מוזיאון הכט   
 

10:00-16:00 
               

 מוזיאון הכט       
 

10:00-13:00 
               

 מוזיאון הכט 
 

10:00-14:00 
             

 ספריה: 
08:00-18:00 

 

 ספריה:  
08:00-20:00 

 

 ספריה:  
08:00-18:00 

 

 ספריה:  
08:00-20:00 

 

 ספריה:  
08:00-18:00 

 

 ספריה:  
  הסגור

 

 מרכז קליני
08:00-19:00 

 מרכז קליני
08:00-19:00 

 מרכז קליני
08:00-19:00   

 מרכז קליני
08:00-19:00   

 מרכז קליני
08:00-19:00 

  

 פעילות לימודית:
08:00-22:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-22:00 

 

 מודית:פעילות לי
08:00-22:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-22:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-22:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-14:00 

 

 

מרפאת עזרה ראשונה: 
07:00-20:00 

מרפאת עזרה ראשונה: 
07:00-20:00 

 

מרפאת עזרה ראשונה: 
07:00-20:00  

מרפאת עזרה ראשונה: 
07:00-20:00 

 
 

 מרפאת עזרה ראשונה:
07:00-20:00 

מרפאת עזרה ראשונה: 
07:00-13:00  

 

 08:00-17:00מש"ט: 
 

 08:00-16:00מש"ט: 
 

 08:00-17:00מש"ט: 
 

 08:00-17:00מש"ט: 
 

 08:00-17:00מש"ט: 
 

 08:00-13:00מש"ט: 
 

 

 הנדסה ותשתיות
 

 שיפוץ מרכז ההסעדה
 הקמת מרכז הסייבר 

07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
 

 סעדהשיפוץ מרכז הה
 הקמת מרכז הסייבר 

07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
 

 שיפוץ מרכז ההסעדה
 הקמת מרכז הסייבר 

07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
 

 שיפוץ מרכז ההסעדה
 הקמת מרכז הסייבר 

07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
 

 שיפוץ מרכז ההסעדה
 הקמת מרכז הסייבר 

07:00-17:00 
 

  

 אגף מיחשוב ומ.מ
 . תותחזוקת מערכ

  

 אגף מיחשוב ומ.מ
 . תותחזוקת מערכ

 

 אגף מיחשוב ומ.מ
 . תותחזוקת מערכ

 

 אגף מיחשוב ומ.מ
 . תותחזוקת מערכ

 

 אגף מיחשוב ומ.מ
 . תותחזוקת מערכ

 

 אגף מיחשוב ומ.מ
 . תותחזוקת מערכ

 

 

 שירותהמזון והמתקני 
שבבניין הראשי יפעלו 

 כמפורט בנספח המצ"ב.

מתקני המזון והשירות 
בבניין הראשי יפעלו ש

 כמפורט בנספח המצ"ב.

מתקני המזון והשירות 
שבבניין הראשי יפעלו 

 כמפורט בנספח המצ"ב.

מתקני המזון והשירות 
שבבניין הראשי יפעלו 

 כמפורט בנספח המצ"ב.

מתקני המזון והשירות 
שבבניין הראשי יפעלו 

 כמפורט בנספח המצ"ב.

מתקני המזון והשירות 
לו שבבניין הראשי יפע

 כמפורט בנספח המצ"ב.
 

 

עבודות אחזקה       
 משקית

 ריסוס והדברה :
14:00-17:00 

 

 



         
 תאריך

 בניין

 יום א'
 27.8.17 

 יום ב'  
 28.8.17 

יום ג'                              
29.8.17 

             יום ד'              
30.8.17 

יום ה                              
31.8.17 

יום ו                          
1.9.17 

                     יום שבת 
2.9.17 

מגדל 
 אשכול

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 

 הנדסה ותשתיות
החלפת תרמוסטטים 

07:00-17:00 
 

 הנדסה ותשתיות
החלפת תרמוסטטים 

07:00-17:00 
 

 הנדסה ותשתיות
החלפת תרמוסטטים 

07:00-17:00 
 

 הנדסה ותשתיות
 החלפת תרמוסטטים,

07:00-17:00 
 

 הנדסה ותשתיות
החלפת תרמוסטטים 

07:00-17:00 
 

  

משכן 
 אמנויות

 פעילות לימודית
09:00-18:00 

 פעילות לימודית
09:00-18:00 

 

 ודיתפעילות לימ
09:00-18:00 

 

 פעילות לימודית
09:00-18:00 

 

 פעילות לימודית
09:00-18:00 

 

  

 רבין
 
 
 
 
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 

 הנדסה ותשתיות
 6מעבדה בקומה 

07:00-17:00 

 ותשתיותהנדסה 
 6מעבדה בקומה 

07:00-17:00 
 

 הנדסה ותשתיות
 6מעבדה בקומה 

07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
 6מעבדה בקומה 

07:00-17:00 
 

 הנדסה ותשתיות
 6מעבדה בקומה 

07:00-17:00 

  

מעבדות פסיכולוגיה 
, כולל קבלת 6בקומה 

 .10:00-19:00קהל. 

 

מעבדות פסיכולוגיה 
, כולל קבלת 6בקומה 

 10:00-17:00. קהל

 

מעבדות פסיכולוגיה 
, כולל קבלת 6בקומה 

 10:00-19:00קהל. 

 

מעבדות פסיכולוגיה  
, כולל קבלת 6בקומה 

 10:00-19:00קהל. 

 מיזוג לא יפעל.
 

  

 ארומה
08:00-19:30 

 ארומה
08:00-19:30 

 ארומה
08:00-19:30 

 ארומה
08:00-19:30 

 ארומה
08:00-19:30 

  סגור

בית 
 הסטודנט

ף מינהל תלמידים: אג
מערך גיוס ושיווק, מדור 

 חדרים ומדור בחינות.
 צוות בלבד יה"ס הבינל"א:ב

אגף מינהל תלמידים: 
מערך גיוס ושיווק, מדור 

 חדרים ומדור בחינות.
צוות  יה"ס הבינל"א:ב

 בלבד

אגף מינהל תלמידים: 
מערך גיוס ושיווק, מדור 

 חדרים ומדור בחינות.
צוות  יה"ס הבינל"א:ב

 בלבד

אגף מינהל תלמידים: 
מערך גיוס ושיווק, מדור 

 חדרים ומדור בחינות.
צוות  יה"ס הבינל"א:ב

 בלבד

אגף מינהל תלמידים: 
מערך גיוס ושיווק, מדור 

 חדרים ומדור בחינות.
צוות  יה"ס הבינל"א:ב

 בלבד

  

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 חזקה משקיתעבודות א
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 

 הנדסה ותשתיות
 שיפוץ דק

07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
 שיפוץ דק

07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
 שיפוץ דק

07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
 שיפוץ דק

07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
 שיפוץ דק

07:00-17:00 

  

 מרכז הספורט מדרגה

 0630-22.00ושר חדר כ

 08.00-19.00סקווש 

 08.00-22.00 –טניס 

 מרכז הספורט

 0630-22.00חדר כושר 

 08.00-19.00סקווש 

 08.00-22.00 –טניס 

 מרכז הספורט

 0630-22.00חדר כושר 

 08.00-19.00סקווש 

 08.00-22.00 –טניס 

 מרכז הספורט

 0630-22.00חדר כושר 

 08.00-19.00סקווש 

 08.00-22.00 –טניס 

 מרכז הספורט

 0630-22.00חדר כושר 

 08.00-19.00סקווש 

 08.00-22.00 –טניס 

 מרכז הספורט 

 08-15.00חדר הכושר
 08.00-15.00סקווש 

 08.00-17.00טניס 
 

 מרכז הספורט

 10-17חדר הכושר 
 10-17סקווש 

 08-17טניס 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 ות אחזקה משקיתעבוד
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 



         
 תאריך

 בניין

 יום א'
 27.8.17 

 יום ב'  
 28.8.17 

יום ג'                              
29.8.17 

             יום ד'              
30.8.17 

יום ה                              
31.8.17 

יום ו                          
1.9.17 

                     יום שבת 
2.9.17 

 הנדסה ותשתיות
שיפוץ אולם הספורט 

 3וכיתות בקומה 
07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
שיפוץ אולם הספורט 

 3וכיתות בקומה 
07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
שיפוץ אולם הספורט 

 3וכיתות בקומה 
07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
אולם הספורט שיפוץ 

 3וכיתות בקומה 
07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
שיפוץ אולם הספורט 

 3וכיתות בקומה 
07:00-17:00 

  

 רב תכליתי
 
 
 
 
 

 עבודות אחזקה משקית עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 

 הנדסה ותשתיות
ות אבולוציה מעבד

 ומבנה יביל
07:00-17:00 

 

 הנדסה ותשתיות
מעבדות אבולוציה 

 ומבנה יביל
07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
מעבדות אבולוציה 

 ומבנה יביל
07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
מעבדות אבולוציה 

 ומבנה יביל
07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
מעבדות אבולוציה 

 ומבנה יביל
07:00-17:00 

  

 חינוך
 
 
 
 

 

_________ 

עבודות אחזקה משקית 
 )אופציונלי(

 עבודות אחזקה משקית
 
 

 
__________ 

 
__________ 

  

 הנדסה ותשתיות
 1מעבדה בקומה 

07:00-17:00 

 

 הנדסה ותשתיות
 1מעבדה בקומה 

07:00-17:00 

 

 הנדסה ותשתיות
 1מעבדה בקומה 

07:00-17:00 

 

 הנדסה ותשתיות
 1מעבדה בקומה 

07:00-17:00 

 

 הנדסה ותשתיות
 1מעבדה בקומה 

07:00-17:00 

 

  

עבודות אחזקה משקית  __________ ג'יקובס
 )אופציונלי(

 עבודות אחזקה משקית
 

 פעילות לימודית  _________
20:00 –14:00 

  

עונות מ
 הקמפוס
 

 המדור הקליני
 

  המדור הקליני המדור הקליני המדור הקליני המדור הקליני המדור הקליני

 מינימרקט
 

08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-20:00 08:00-14:00  

 הנדסה ותשתיות
 שיפוץ וצביעת המועדון

07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
 שיפוץ וצביעת המועדון

07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
 שיפוץ וצביעת המועדון

07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
 שיפוץ וצביעת המועדון

07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
 שיפוץ וצביעת המועדון

07:00-17:00 

  

מחוץ 
 לבניינים 

  עבודות גינון וחצרנות עבודות גינון וחצרנות עבודות גינון וחצרנות עבודות גינון וחצרנות עבודות גינון וחצרנות עבודות גינון וחצרנות

 הנדסה ותשתיות
הקמת בניין הפקולטה 

 לרווחה ובריאות
07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
הקמת בניין הפקולטה 

 לרווחה ובריאות
07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
הקמת בניין הפקולטה 

 לרווחה ובריאות
07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
הקמת בניין הפקולטה 

 לרווחה ובריאות
07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
הקמת בניין הפקולטה 

 לרווחה ובריאות
07:00-17:00 

  

קמפוס 

להנמ  

 אולפןפעילות לימודית: 
 08:00-13:00 

 אולפןפעילות לימודית: 
 08:00-13:00 

 אולפןפעילות לימודית: 
 08:00-13:00 

 אולפןפעילות לימודית: 
 08:00-13:00 

 אולפןפעילות לימודית: 
 08:00-13:00 

 פעילות לימודית:
 08:00-13:00תיירות: 

 

 משרדי ביה"ס לתיירות
08:00-17:00 

 ה"ס לתיירותמשרדי בי
08:00-17:00 

 משרדי ביה"ס לתיירות
08:00-17:00 

 משרדי ביה"ס לתיירות
08:00-17:00 

 משרדי ביה"ס לתיירות
08:00-17:00 

 משרדי ביה"ס לתיירות
 

 

 עבודות אחזקה משקית
07:00-17:00 

 עבודות אחזקה משקית
07:00-17:00  

 עבודות אחזקה משקית
07:00-17:00 

 

 תעבודות אחזקה משקי
07:00-17:00 

 

 עבודות אחזקה משקית
07:00-17:00 

 עבודות אחזקה משקית
07:00-14:00 

 

  



  

 


