
22.8.18 

  /בנייניםלוח פעילויות לפי ימים – חתשע" –פגרת הקיץ 

 מתבקשים להצטייד בכרטיס עובדהפגרה תזכורת: עובדים המגיעים לאוניברסיטה במהלך 
 

 

         
 תאריך

 בניין

 יום א'
 26.8.18 

 יום ב'  
 27.8.18 

יום ג'                              
28.8.18 

             יום ד'              
29.8.18 

יום ה                              
30.8.18 

יום ו                          
31.8.18 

                     יום שבת 
2.9.18 

 מוזיאון הכט       בניין ראשי
 

           פתוח כרגיל 

 מוזיאון הכט      
 

                פתוח כרגיל      

                מוזיאון הכט  
 

           פתוח כרגיל 

 מוזיאון הכט               
 
           פתוח כרגיל   

 מוזיאון הכט   
 
                        פתוח כרגיל  

 מוזיאון הכט       
 

           פתוח כרגיל 

 מוזיאון הכט 
 

              פתוח כרגיל 

 ספריה: 
 פעילה במתכונת קיץ 

 

 ריה:  ספ
 פעילה במתכונת קיץ 

 

 ספריה:  
 פעילה במתכונת קיץ 

 

 ספריה:  
 פעילה במתכונת קיץ 

 

 ספריה:  
08:00-18:00 

 

 ספריה:  
 פעילה במתכונת קיץ 

 

 

 מרכז קליני
 סגור 

 מרכז קליני
 סגור

 מרכז קליני
 סגור

 מרכז קליני
 סגור

 מרכז קליני
 סגור

  

 פעילות לימודית:
08:00-21:00 

 

 לות לימודית:פעי
08:00-21:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-21:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-21:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-21:00 

 

 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  

ה: מרפאת עזרה ראשונ
07:00-20:00 

 
 

מרפאת עזרה ראשונה: 
07:00-20:00 

מרפאת עזרה ראשונה: 
07:00-13:00  

 

 08:00-16:00מש"ט: 
 

 08:00-16:00מש"ט: 
 

 08:00-16:00מש"ט: 
 

 08:00-16:00מש"ט: 
 

 08:00-17:00מש"ט: 
 

 08:00-13:00מש"ט: 
 

 

 אגף מיחשוב ומ.מ
 מערך התמיכה פעיל

  

 אגף מיחשוב ומ.מ
 התמיכה פעילמערך 

 

 אגף מיחשוב ומ.מ
 מערך התמיכה פעיל

 

 אגף מיחשוב ומ.מ
 מערך התמיכה פעיל

 

 אגף מיחשוב ומ.מ
 מערך התמיכה פעיל

 

 אגף מיחשוב ומ.מ
 מערך התמיכה פעיל

 

 

מתקני המזון והשירות 
שבבניין הראשי יפעלו 

 כמפורט בנספח המצ"ב.

מתקני המזון והשירות 
שבבניין הראשי יפעלו 

 רט בנספח המצ"ב.כמפו

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 
שבבניין הראשי יפעלו 

 כמפורט בנספח המצ"ב.
 

 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 

מגדל 
 אשכול

עבודות אחזקה 
 משקית

 ריסוס והדברה
ניקיון יסודי וניקיון 

 חלונות
 

עבודות אחזקה 
 משקית

ניקיון יסודי וניקיון 
 חלונות

 

קה עבודות אחז
 משקית

ניקיון יסודי וניקיון 
 חלונות

 

עבודות אחזקה 
 משקית

ניקיון יסודי וניקיון 
 חלונות

 

עבודות אחזקה 
 משקית

ניקיון יסודי וניקיון 
 חלונות

 

עבודות אחזקה 
 משקית

ניקיון יסודי וניקיון 
 חלונות

 

 

 הנדסה ותשתיות
, 07:30-15:00, 4קומה 

 בניית חמ"ל אירועים

 הנדסה ותשתיות
, 07:30-15:00, 4ה קומ

 בניית חמ"ל אירועים

 הנדסה ותשתיות
, 07:30-15:00, 4קומה 

 בניית חמ"ל אירועים

 הנדסה ותשתיות
, 07:30-15:00, 4קומה 

 בניית חמ"ל אירועים

 הנדסה ותשתיות
, 07:30-15:00, 4קומה 

 בניית חמ"ל אירועים

 הנדסה ותשתיות
, 07:30-15:00, 4קומה 

 בניית חמ"ל אירועים

 



         
 תאריך

 בניין

 יום א'
 26.8.18 

 יום ב'  
 27.8.18 

יום ג'                              
28.8.18 

             יום ד'              
29.8.18 

יום ה                              
30.8.18 

יום ו                          
31.8.18 

                     יום שבת 
2.9.18 

 סגל של אגף קשח"צ  
ושל החוג לתולדות 

 ישראל 

 סגל של אגף קשח"צ 
ושל החוג לתולדות 

 ישראל

 סגל של אגף קשח"צ 
ושל החוג לתולדות 

 ישראל

 סגל של אגף קשח"צ 
ושל החוג לתולדות 

 ישראל

 סגל של אגף קשח"צ 
ושל החוג לתולדות 

 ישראל

  

משכן 
 אמנויות

עבודות אחזקה 
 משקית

 ריסוס והדברה
 ודות ניקיוןעב

 עבודות אחזקה משקית
 עבודות ניקיון

 עבודות אחזקה משקית
 עבודות ניקיון

 עבודות אחזקה משקית
 עבודות ניקיון

 עבודות אחזקה משקית
 עבודות ניקיון

 עבודות אחזקה משקית
 עבודות ניקיון

 

 רבין

 
 
 
 
 

 עבודות אחזקה משקית

 עבודות ניקיון 
 

 עבודות אחזקה משקית

 עבודות ניקיון

 עבודות אחזקה משקית

 עבודות ניקיון

 עבודות אחזקה משקית

 עבודות ניקיון

 עבודות אחזקה משקית

 עבודות ניקיון

 עבודות אחזקה משקית

 עבודות ניקיון

 

 הנדסה ותשתיות
,                   5-6קומות 

, פירוק 07:30-15:00
 במות בכיתות.

 הנדסה ותשתיות
,                   5-6קומות 

, פירוק 07:30-15:00
 במות בכיתות.

 הנדסה ותשתיות
,                   5-6קומות 

, פירוק 07:30-15:00
 במות בכיתות.

 הנדסה ותשתיות
,                   5-6קומות 

, פירוק 07:30-15:00
 במות בכיתות.

 הנדסה ותשתיות
,                   5-6קומות 

, פירוק 07:30-15:00

 במות בכיתות.

 נדסה ותשתיותה
,                   5-6קומות 

, פירוק 07:30-15:00
 במות בכיתות.

 

 פתוח ארומהקפה 
08:00-19:30 

 פתוח  ארומה
08:00-19:30 

 פתוח  ארומה
08:00-19:30 

 פתוח  ארומה
08:00-19:30 

 פתוח  ארומה
08:00-19:30 

  סגור

בית 

 הסטודנט

 אגף מינהל תלמידים: 

הטלפוני מוקד הנציגים 
 פעיל

 אגף מינהל תלמידים: 
הטלפוני מוקד הנציגים 

 פעיל

 אגף מינהל תלמידים: 
הטלפוני מוקד הנציגים 

 פעיל

 אגף מינהל תלמידים: 
הטלפוני מוקד הנציגים 

 פעיל

 אגף מינהל תלמידים: 
הטלפוני מוקד הנציגים 

 פעיל

  

  דיקנאט סגור סגור דיקנאט דיקנאט סגור דיקנאט סגור דיקנאט סגור דיקנאט סגור 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 

 אגודת הסטודנטים 
 יש פעילות כולל כנסים

 

 אגודת הסטודנטים 
 יש פעילות כולל כנסים

 אגודת הסטודנטים 
 יםיש פעילות כולל כנס

 אגודת הסטודנטים 
 יש פעילות כולל כנסים

 אגודת הסטודנטים 
 יש פעילות כולל כנסים

  

 מרכז הספורט מדרגה

 8:00-24:00חדר כושר 

 

 מרכז הספורט

 8:00-24:00חדר כושר 

 

 מרכז הספורט

 8:00-24:00חדר כושר 

 

 מרכז הספורט

 8:00-24:00חדר כושר 

 

 מרכז הספורט

 8:00-24:00חדר כושר 

 

 ז הספורט מרכ

 8:00-15:00 חדר הכושר
 

 מרכז הספורט

 10-17חדר הכושר 
 

אולם הספורט פועל 

 כרגיל 

אולם הספורט פועל 

 כרגיל

אולם הספורט פועל 

 כרגיל

אולם הספורט פועל 

 כרגיל

אולם הספורט פועל 

 כרגיל

אולם הספורט פועל 

 כרגיל

 

 עבודות אחזקה משקית
 עבודות ניקיון 

 תעבודות אחזקה משקי
 עבודות ניקיון

 עבודות אחזקה משקית
 עבודות ניקיון

 עבודות אחזקה משקית
 עבודות ניקיון

 עבודות אחזקה משקית
 עבודות ניקיון

 עבודות אחזקה משקית
 עבודות ניקיון

 

 הנדסה ותשתיות
07:30-15:00 

 

 הנדסה ותשתיות
07:30-15:00 

 

 הנדסה ותשתיות
07:30-15:00 

 

 הנדסה ותשתיות
07:30-15:00 

 

 הנדסה ותשתיות
07:30-15:00 

 

 הנדסה ותשתיות
07:30-15:00 

 

 



         
 תאריך

 בניין

 יום א'
 26.8.18 

 יום ב'  
 27.8.18 

יום ג'                              
28.8.18 

             יום ד'              
29.8.18 

יום ה                              
30.8.18 

יום ו                          
31.8.18 

                     יום שבת 
2.9.18 

 רב תכליתי
 
 
 
 
 

  המעבדות פעילות המעבדות פעילות המעבדות פעילות המעבדות פעילות המעבדות פעילות המעבדות פעילות 

 עבודות אחזקה משקית
 עבודות ניקיון 

 עבודות אחזקה משקית
 עבודות ניקיון 

 עבודות אחזקה משקית
 בודות ניקיון ע

 עבודות אחזקה משקית
 עבודות ניקיון 

 עבודות אחזקה משקית
 עבודות ניקיון 

 עבודות אחזקה משקית
 עבודות ניקיון 

 

 חינוך
 

 
 
 

 פעילות לימודית:
08:00-21:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-21:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-21:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-21:00 

 

 ית:פעילות לימוד
08:00-21:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-14:00 

 

 

קפה המרפסת פתוח  

07:30-18:00 

קפה המרפסת פתוח  

07:30-18:00 

קפה המרפסת פתוח  

07:30-18:00 

קפה המרפסת פתוח  

07:30-18:00 

קפה המרפסת פתוח  

07:30-18:00 

קפה המרפסת פתוח  

07:30-12:30 

 

 פעילות לימודית: ג'יקובס
08:00-21:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-21:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-21:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-21:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-21:00 

 

 פעילות לימודית:
08:00-14:00 

 

 

עונות מ
 הקמפוס

 

 פתוח כרגיל  מינימרקט
8:00-20:00 

 פתוח כרגיל  מינימרקט
8:00-20:00 

 פתוח כרגיל  מינימרקט
8:00-20:00 

 פתוח כרגיל  מינימרקט
8:00-20:00 

 פתוח כרגיל  מינימרקט
8:00-20:00 

 פתוח כרגיל  מינימרקט
8:00-14:00 

 

עבודות 
מחוץ 
 לבניינים
ופרוייקטים 
מחוץ 
 לקמפוס

 הנדסה ותשתיות
 הקמת הרכבל 

הקמת בניין הפקולטה ו
 לרווחה ובריאות

במעונות  300שדרוג גוש 
 השקמה 

 ות ים שיפוץ מעבדות בשד
עבודות הרחבת הפקולטה 

 .למדעי החברה
 השמשת בניין דילן

07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
הקמת בניין הקמת הרכבל ו

 הפקולטה לרווחה ובריאות
במעונות  300שדרוג גוש 

 השקמה 
 שיפוץ מעבדות בשדות ים 

עבודות הרחבת הפקולטה 
 למדעי החברה

 השמשת בניין דילן
07:00-17:00 

 תהנדסה ותשתיו
הקמת בניין הקמת הרכבל ו

 הפקולטה לרווחה ובריאות
במעונות  300שדרוג גוש 

 השקמה 
 שיפוץ מעבדות בשדות ים 

עבודות הרחבת הפקולטה 
 למדעי החברה

 השמשת בניין דילן
07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
הקמת בניין הקמת הרכבל ו

 הפקולטה לרווחה ובריאות
במעונות  300שדרוג גוש 

 השקמה 
 מעבדות בשדות ים  שיפוץ

עבודות הרחבת הפקולטה 
 למדעי החברה

 השמשת בניין דילן
07:00-17:00 

 הנדסה ותשתיות
הקמת בניין הקמת הרכבל ו

 הפקולטה לרווחה ובריאות
במעונות  300שדרוג גוש 

 השקמה 
 שיפוץ מעבדות בשדות ים 

עבודות הרחבת הפקולטה 
 למדעי החברה

 השמשת בניין דילן
07:00-17:00 

 דסה ותשתיותהנ
הקמת בניין הקמת הרכבל ו

 הפקולטה לרווחה ובריאות
במעונות  300שדרוג גוש 

 השקמה 
 שיפוץ מעבדות בשדות ים 

עבודות הרחבת הפקולטה 
 למדעי החברה

 השמשת בניין דילן
07:00-15:00 

 

קמפוס 
 הנמל

 פעילות לימודית: 
 8-20חוגים שונים 

 

 פעילות לימודית: 
 8-20חוגים שונים 

 

 עילות לימודית: פ
 8-20חוגים שונים 

 

 פעילות לימודית: 
 8-20חוגים שונים 

 

 פעילות לימודית: 
 8-22חוגים שונים 

 

 פעילות לימודית:
 08:00-14:00תיירות: 

 

 משרדי ביה"ס לתיירות
08:00-17:00   

 משרדי ביה"ס לתיירות
08:00-17:00 

 משרדי ביה"ס לתיירות
08:00-17:00 

 ירותמשרדי ביה"ס לתי
08:00-17:00 

 משרדי ביה"ס לתיירות
08:00-17:00 

 משרדי ביה"ס לתיירות
8:00-14:00 

 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 עבודות אחזקה משקית
 

 

 


