
21.8.17 

 לפי ימים תורנויות לוח  – תשע"ז –פגרת הקיץ 

 תזכורת: עובדים המגיעים לאוניברסיטה במהלך החג מתבקשים להצטייד בכרטיס עובד
 

 

 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 

 בטחון ובטיחות 

 כונן בכיר

 VPN,  2360טל. 
: 

 מאי בלסון

 8.00-20.00משעה 

v.p.n 6030 

 טלי קרטש
 8.00-20.00משעה 

v.p.n 6279 

 אריה מרקו
 8.00-20.00משעה 

v.p.n 6922 

 טלי קרטש
 8.00-20.00משעה 

v.p.n 6279 

 אהרון רפטר
 8.00-20.00משעה 

v.p.n 6400 

 מיכה רב
 8.00-13.00משעה 

v.p.n 6035 

 מיכה רב
v.p.n 6035 

 מינהל תלמידים

 שם : 

 טל : 

 
  טנצר דקל

2316 
08:00-14:30 

 

 
  טנצר דקל

2316 
08:00-14:30 

 

 
  טנצר דקל

2316 
08:00-14:30 

 

 
  טנצר דקל

2316 
08:00-14:30 

 

 
  טנצר דקל

2316 
08:00-14:30 

 

  

 תורן חשמל :

 שם:

 טל.    

VPN : 

 שלוש-מוטי בן
VPN  6203 

 17408ח.מ:  

 ארקדי טרן
 

VPN  6058 

 רפי מוסלר
VPN  6831 

 17446ח.מ:  

 עודד רז
VPN  6252 

 17429ח.מ:  

 רון וייס
VPN  6253 

 17430ח.מ:  

 רפי מוסלר
VPN  6831 

 17446ח.מ:  

 

 כונן חשמל :

 שם:

 : VPNטל.  

 שלוש-מוטי בן
VPN  6203 

 17408ח.מ:  

 ארקדי טרן
 

VPN  6058 

 רפי מוסלר
VPN  6831 

 17446ח.מ:  

 עודד רז
VPN  6252 

 17429ח.מ:  

 רון וייס
VPN  6253 

 17430ח.מ:  

  

 תורן מערכות :

 שם:

 : VPNטל.

 תומר יפרח
 

VPN  6287 

 מישל גולן
VPN  6832 

 17478.מ:  ח

 סימון-שלמה בן
VPN  6258 

 17469ח.מ:  

 בוריס לפטוחין
 

VPN  6235 

 אלכס רבינוביץ
 

VPN  6256 

 אלכס רבינוביץ
 

VPN  6256 

 

 כונן מערכות : 

 שם:

 : VPNטל. 

 תומר יפרח
 

VPN  6287 

 מישל גולן
VPN  6832 

 17478ח.מ:  

 סימון-שלמה בן
VPN  6258 

 17469ח.מ:  

 בוריס לפטוחין
 

VPN  6235 

 אלכס רבינוביץ
 

VPN  6256 

 אלכס רבינוביץ
 

VPN  6256 

 אלכס רבינוביץ
 

VPN  6256 



 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 

 כונן תקשורת: 

                        08:00-13:00שעות:  
    VPNטל. 

 בני רז
 

VPN 6202 

 בני רז
 

VPN 6202 

 בני רוט
 

VPN 6025 

 בני רוט
 

VPN 6025 

 דוד זוסמנוביץ
VPN 6223 
 17465ח.מ: 

 דוד זוסמנוביץ
VPN 6223 
 17465ח.מ: 

 

אגף מחשוב 
 ומערכות מידע

תמיכה לסגל 
 :אוניברסיטה

-04מוקד תמיכה 
8240609                  

 ( שלוחה    2609 -)פנימי

  פתיחת קריאה טופס
 לסגל

 : תמיכה לסטודנטים

04-8240856                   
,                                 (2856 -)פנימי

 טופס פתיחת קריאה

8:00-22:00 8:00-22:00 8:00-22:00 8:00-22:00 8:00-22:00 8:00-14:00 16:00-22:00 

 מעונות הקמפוס

  פעילות רגילה

 
 
 
 

  
 

    

 שקמה מעונות

 כונן:

 טל.

 
052-2588244 

 
052-2588244 

 
052-2588244 

 
052-2588244 

 
052-2588244 

 
052-2588244 

 
052-2588244 

תורן/כונן 
 מעמק"ה

 שם / טל 

 חנה שטרומינגר
 054-4247138: טל

 חנה שטרומינגר
 054-4247138:טל

 חנה שטרומינגר
 054-4247138: טל

 חנה שטרומינגר
 054-4247138: טל

 שטרומינגר חנה
 054-4247138: טל

 חנה שטרומינגר
 054-4247138: טל

 חנה שטרומינגר
 054-4247138: טל

כונני  המעבדות 
לפסיכולוגיה                    

                       טל.שם:    

 מוניקה דינס   שם: 
 ,    8202414 טל.  

050-5856852                                              

 מוניקה דינס   שם: 
 ,    8202414 טל.  

050-5856852                                              

 מוניקה דינס   שם: 
 ,    8202414 טל.  

050-5856852                                              

 מוניקה דינס   שם: 
 ,    8202414 טל.  

050-5856852                                              

 מוניקה דינס   שם: 
 ,    8202414 טל.  

050-5856852                                              

 מוניקה דינס   שם: 
 ,    8202414 טל.  

050-5856852                                              

 מוניקה דינס   שם: 
 ,    8202414 טל.  

050-5856852                                              

                               
כונני  מעבדות   

                                                                                   דרורית סער      
8018019 - 052       , 

077-4660461 

                                                                                   דרורית סער      
8018019 - 052       , 

077-4660461 

                                                                                   דרורית סער      
8018019 - 052       , 

077-4660461 

                                                                                   דרורית סער      
8018019 - 052       , 

077-4660461 

                                                                                   דרורית סער      
8018019 - 052       , 

077-4660461 

                                                                                   דרורית סער      
8018019 - 052       , 

077-4660461 

                                                                                   דרורית סער      
8018019 - 052       , 

077-4660461 

http://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm8693.aspx?Param=VXNlcklkPTg2OTMuRm9ybUlkPTMw


 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 

 מדעים א'       

 שם:         טל.               

כונני  מעבדות  
מדעים ב'                

 שם :       טל.

                                                            ליטל שרביט
052-6590361 

                                                            ליטל שרביט
052-6590361 

                                                            ליטל שרביט
052-6590361 

                                                            ליטל שרביט
052-6590361 

                                                            ליטל שרביט
052-6590361 

                                                            ליטל שרביט
052-6590361 

                                                            ליטל שרביט
052-6590361 

כונני מעבדות                
 מדעי הים 

 שם:      טל.

                                                         ד''ר צביה גילדור ,   
052-2833337 

                                                                       ד''ר ורה ברכמן,     
054-7233196 

 

                                                       ד''ר צביה גילדור ,     
052-2833337 

                                                                       ד''ר ורה ברכמן,     
054-7233196 

 

                                                       ד''ר צביה גילדור ,     
052-2833337 

                                                                       ד''ר ורה ברכמן,     
054-7233196 

 

                                                       ד''ר צביה גילדור ,     
052-2833337 

                                                                       ד''ר ורה ברכמן,     
054-7233196 

 

                                                       דור ,     ד''ר צביה גיל
052-2833337 

                                                                       ד''ר ורה ברכמן,     
054-7233196 

 

                                                       ד''ר צביה גילדור ,     
052-2833337 

                                                                       ד''ר ורה ברכמן,     
054-7233196 

 

                                                       ד''ר צביה גילדור ,     
052-2833337 

                                                                       ד''ר ורה ברכמן,     
054-7233196 

 

כונני  המכון 
 לאבולוציה

 שם:

  טל.

 6441 –אנדריי 

 052-2609592תמי 

 6317 –ענת 

 6441 –אנדריי 

 052-2609592תמי 

 6317 –ענת 

 6441 –אנדריי 

 052-2609592תמי 

 6317 –ענת 

 6441 –אנדריי 

 052-2609592תמי 

 6317 –ענת 

 6441 –דריי אנ

 052-2609592תמי 

 6317 –ענת 

 6441 –אנדריי 

 052-2609592תמי 

 6317 –ענת 

 6441 –אנדריי 

 052-2609592תמי 

 6317 –ענת 

   7:00-12:30    דואר

מושיק דקל, יוסי 

אברבנאל, יהודה 

מוסלי, אליעזר 

                 איפראימוב

 )עבודה פנימית בלבד(.

    

                      07:00-12:00 מרפאה
 צפריר הופרט

 
12:00-20:00 
 יונתן קריספל

07:00-12:00                      
 מיכל ופריק

 
12:00-20:00 
 יונתן קריספל

07:00-13:00                      
 יונתן קריספל

 
13:00-20:00 

 נסטיה סמיונוב
 

07:00-12:00                      
 שחף טלטש 

 
12:00-20:00 
 יונתן קריספל

07:00-12:00                      
 צפריר הופרט

 
12:00-20:00 
 יונתן קריספל

07:00-13:00                       
 יונתן קריספל

 

 

                    08:00-17:00 מש"ט
 רלי חסקלוביץ

08:00-16:00                    
 לילי בואיס

 08:00-17:00                    
 הדס דביר

08:00-17:00                    
 אסתר פרפארה

08:00-17:00                    
 אסתר פרפארה

08:00-13:00                    
 רלי חסקלוביץ

 



 תורני הבניינים
 
 

 
 
 
 

 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 

 בניין ראשי

  –טל נייד מנהל בניין 

VPN 6307 

054-2688307 

 טלפון נייד צוות הבניין

VPN 6859 

VPN 6248 

VPN 6051 

VPN 6267 

 

06:00-22:00 

 :בוקר 

 שמואל משה

 אבי אבוחסירה

 : צהריים

 פארס-חאסן אבו

 אנואר סואיטת

 
06:00-22:00 

 :בוקר 

 שמואל משה

 אבי אבוחסירה

 : צהריים

 פארס-חאסן אבו

 אנואר סואיטת

 
06:00-22:00 

 :בוקר 

 איציק דרוויש

 ירון ציגלמן

 : צהריים

 פארס-חאסן אבו

 אנואר סואיטת

 
06:00-22:00 

 :בוקר 

 שמואל משה

 איציק דרוויש

 : צהריים

 ירון ציגלמן

 אנואר סואיטת

 
06:00-22:00 

 :בוקר 

 מוטי וקרט

 ירון ציגלמן

 : צהריים

 אבי אבוחסירה

 איציק דרוויש

 

 
06:00-14:00 

 :בוקר 

 שמואל משה

 אבי אבוחסירה

 איציק דרוויש
 

 :הערה
אל ואבי ושמ

נשארים עד לגמר 
 הריסוס

 

 

 מגדל אשכול

 משכן אמנויותו

  –טל נייד מנהל בניין 

VPN 6878 

052-8699878 

 טלפון נייד צוות הבניין

VPN 6863 

VPN 6085  מפקחת(
 ניקיון(

VPN 6247  משכן(
 לאמוניות

 
 מגדל אשכול

07:00-16:00 
 אמירה ווהבי

 פיני מנדלסון

 
 משכן לאמנויות
09:00-18:00 

 איתן יעקובי

 

 
 מגדל אשכול

07:00-16:00 
 והביאמירה ו

 פיני מנדלסון

 

 משכן לאמנויות
09:00-18:00 

 איתן יעקובי

 

 
 מגדל אשכול

07:00-16:00 
 אמירה ווהבי

 פיני מנדלסון

 

 משכן לאמנויות
09:00-18:00 

 איתן יעקובי

 

 
 מגדל אשכול

07:00-16:00 
 אמירה ווהבי

 פיני מנדלסון

 

 משכן לאמנויות
09:00-18:00 

 איתן יעקובי

 

 
 מגדל אשכול

07:00-16:00 
 אמירה ווהבי

 פיני מנדלסון

 

 משכן לאמנויות
09:00-18:00 

 איתן יעקובי

 

 
- 
 

 

 

 בניין רבין

 טודנטסובית ה

  –טל נייד מנהל בניין 

VPN 6306 

054-2688306 

 טלפון נייד צוות הבניין

VPN 6861 

VPN 6246 

VPN 6313 (.ב)הסטודנט 

 

 ניקיון יסודי בבניין

07:00- 14:00 

 

07:00-16:00 
 קוסמינסקי יוסי

 

 

 

 
 ניקיון יסודי בבניין

07:00- 14:00 
 

07:00-16:00 
 יוסי קוסמינסקי

 

 
 ניקיון יסודי בבניין

07:00- 14:00 
 

07:00-16:00 
 יוסי קוסמינסקי

 

 
 ניקיון יסודי בבניין

07:00- 14:00 
 

07:00-16:00 
 יוסי קוסמינסקי

 

 
 ניקיון יסודי בבניין

07:00- 14:00 
 

07:00-16:00 
 וסמינסקייוסי ק

 

 
 ניקיון יסודי בבניין

07:00- 14:00 
 

07:00-16:00 
 גדעון חיימוביץ'

 אורון בוגץ'

 אלכס גופמן

 

 

 

 



 
 
 
 

 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 

בניין רב ובניין המדרגה 
 תכליתי

  –טל נייד מנהל בניין 

VPN 6298 

054-2688298 

 טלפון נייד צוות הבניין

VPN 6860 

VPN 6244 

07:00-21:00 

 :בוקר 

 ליוויו גינסקו

 : צהריים

 אברהם דטלה

 

 

07:00-21:00 

 
 :בוקר 

 אברהם דטלה

 : צהריים

 ליוויו גינסקו

 

07:00-21:00 

 
 :בוקר 

  אברהם דטלה

 : צהריים

 ליוויו גינסקו

 

07:00-21:00 

 
 :בוקר 

  אברהם דטלה

 : צהריים

 ליוויו גינסקו

 

07:00-21:00 

 
 :בוקר 

 ליוויו גינסקו

 : צהריים

 אברהם דטלה

07:00-21:00 

 
 :בוקר 

 יים הלויח

 

 

 בניין חינוך ומדעים וג'קובס

  –טל נייד מנהל בניין 

VPN 6249 

052-6178249 

 טלפון נייד צוות הבניין

VPN 6245 

VPN 6862 

 אופציונלי 
07:00-16:00 

 איהב וובי

 
 

07:00-16:00 

 איהב וובי

 
 

  13:00-21:00 
 

 צביקה הוכשטט
 
 

  

 גנן האוניברסיטה

 נזי מקלדה

 טלפון :

3057283-052 

 רביע מקלדה

 טלפון :

0528350146 

 שעות פעילות
07:00- 14:00 

 שעות פעילות
07:00- 14:00 

 שעות פעילות
07:00- 14:00 

 שעות פעילות
07:00- 14:00 

 שעות פעילות
07:00- 14:00 

- - 

 מעונות הסטודנטים

 פעילות מלאה

 
 
 

      

 קמפוס הנמל

 רועי מויאל

 ראובן סבח

052-6178236 

 
06:00-17:00 

 
06:00-17:00 

 
06:00-17:00 

 
06:00-17:00 

 
06:00-17:00 

 
06:00-14:00 

 

 


