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  מחלקת מינהלה ביטוח ונכסים
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11.12.17 

 מסמך ריכוז פעילויות  – תשע"חהחנוכה  חג

 אחראי בניין  פעילויות שם הבניין  
 אגף משק ומבנים 

 08:00-21:00בחינה פסיכומטרית פעילות לימודית:  בניין ראשי .1

 .       בלבד.סגל לקהל, עבודת  סגורה : ספריה 

                              י שתי כיתות ב' מביה"ס יסוד. 10:00-16:00 : פתוח מוזיאון

 10:00-12:30:בדליית אל כרמל             

  08:00-20:00 המרכז הקליני:

 7:00-21:00מרפאת עזרה ראשונה: 

 8:00-16:00מש"ט: 

 מחסן טכני:  

פתוח בהתאם למפורסם בלוח : של אגף מיחשוב ומ.מ  מוקד תמיכה

 התורנויות.

 : למעטהמזון סגורים מתקני 
 19:00 – 7:30 ת קופי שדרת החנויותעלי

 20:00 – 7:30 מזנון קפה דשא גרג
 21:00 – 7:30 ארומה אספרסו בר

                                 מינימרקט

  מתקני שירות:

8:00  – 20:00 

 17:00 – 8:00 אקדמון
 14:00 – 8:00 שירותי בריאות כללית

 19:00 – 8:00 מרפאת שיניים
 18:00 – 9:00 דלתא

 16:00 – 9:00 בי יאנג
 15:00 – 8:00 בנק יהב

 16:00 – 8:00 קופימדיה
 17:00 – 8:00 איסתא
 סגור ארטא

  סגור סוכנות הדואר

 

 2243טל פנימי : 

VPN  :6859 ,
6248 

  

מגדל  .2
 אשכול

 08:00-16:00:   חברת כרמל

 11:30-14:30 -: כנס החוג לתקשורת 30מצפור קומה 

VPN : 6878, 

משכן  .3
 אמנויות

  !סגורהבניין 

 08:00-21:00בחינה פסיכומטרית פעילות לימודית:  בניין רבין .4

                       – רבין תחתון ןהחלפת שער בחניועבודות הנדסה ותשתיות: 

  החניון יהייה סגור!

 

 3515טל פנימי: 

VPN  :
6861,6246 

                      
בית  .5

 הסטודנט
 הבניין סגור!

בניין  .6
 המדרגה

 08:00-21:00   בחינה פסיכומטריתפעילות לימודית: 

 06.30-24.00חדר הכושר, סקווש טניס ואולם הספורט  מרכז הספורט:

 

 2595טל פנימי: 

VPN   :6860 ,
6244 

בניין רב  .7
 תכליתי

 מעבדות פסיכותרפיה.
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 אחראי בניין  פעילויות שם הבניין  
 אגף משק ומבנים 

)קק"ץ וחובלים(,    467 -ו 466, 402 -ו 401, כיתות 4  פעילות לימודית: בניין חינוך .8

08:00-20:00   

 8230טל פנימי: 

VPN   :6862 ,
6245 

 

בניין  .9
 ג'יקובס

 09:00-16:00 -כנס של החוג לתקשורת 

 

מעונות  .10
 הסטודנטים

 3334 , טל. 8:00-16:00לימור פרד : המדור הקליני

  .20:00 –  8:00                     מינימרקט :

 

 עמדת שמירה 
24/7  

2370/2720 

עבודות  .11
מחוץ 

 לבניינים

 .עבודה בפרויקט מדעי הרווחה והבריאות עבודות הנדסה ותשתיות:

  בשעות הרגילות. עבודות גינון וחצרנות:

קמפוס  .13
 הנמל

 .8:00-17:00: משרדים בלבד תיירות :

 

 9113043חיצוני: 
VPN   :6277 

 


