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 סגל אקדמי, סגל מינהלי, סטודנטים ומבקרים נכבדים!

 ריכוז פעילויות לפי בניינים

ועבודות תחזוקה חיוניות, תפעל האוניברסיטה במתכונת  אנו מתכבדים להודיעכם כי לרגל חופשת הסגל המינהלי

  :הלןכמפורט בטבלה ל, 31.8.18 - השישי ועד ליום  26.8.18 -ראשון ההחל מיום   ,מיוחדת

 

 הפעילותמועדי  הבניין

 

 

 ן ראשייבני

 08:00-21:00בין השעות פעילות לימודית: 

 שיפוץ הקפיטריה בספריה. פעילה במתכונת קיץ, פרטים באתר הספריה.הספריה: 

 פתוח כרגיל )כולל משרד(, פרטים באתר המוזיאון. :המוזיאון

 המרכז הקליני: סגור.

 מיכה יהייה פעיל: מערך התעבודות אגף מיחשוב ומ.מ.

 החלפת חלק מחיפוי קירות חוץ של קפה דשא.:  עבודות אגף הנדסה ותשתיות

 בכל הימים.: עבודות אחזקה משקית

 שדרת החנויות: עבודות שיפוץ והכשרה בבית הקפה.

 
 

 כל הפגרה. –סגל בלבד: אגף קשח"צ )מדור אירועים(, החוג לתולדות ישראל  ן אשכול יבני
סטודנטים  25-בחדר הסנאט. תדרוך של כ 10:00-12:00בין השעות  6.9.18 -אגף קשח"צ: ב

 . 6.9.18לקראת ליל המדענים 
 . 4: בניית חמ"ל אירועים בקומה  עבודות אגף הנדסה ותשתיות

 .26.8.18  -יום ראשון הריסוס והדברה ב : עבודות אחזקה משקית

 ניקיון יסודי וניקיון חלונות.

 .26.8.18  -יום ראשון הריסוס והדברה בחזקה משקית: עבודות א משכן אמנויות

 עבודות ניקיון.                        

) לא  6ו  5פרוק במות בכיתות של בניין רבין קומות בנייה חדשה, ו :עבודות אגף הנדסה ותשתיות רביןבניין 

 באולמות (.

 עבודות ניקיון.: עבודות אחזקה משקית

 .07:30-13:00,  יום ו' 07:30-17:00  ה:-: ימים אקפה "ארומה" 

 בית הסטודנט

 

. 

 סגור –דיקנאט 

 פעיל. מוקד הנציגים הטלפוני מינהל התלמידים : 

 יש פעילות כולל כנסים.  -אגודת הסטודנטים  

 עבודות ניקיון. :עבודות אחזקה משקית
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 מועדי הפעילות הבניין

 08:00-21:00פעילות לימודית: בין השעות  בניין ג'קובס

 

 08:00-21:00פעילות לימודית: בין השעות  ומדעים בניין חינוך

  07:30-12:30, יום ו' 07:30-18:00ה, -קפה מרפסת פתוח ימים א

 סגור לפעילות לימודית. בניין המדרגה

 10.00-17.00,  שבת 08.00-15.00, יום ו' 08.00-24.00ה -חדר הכושר: א

 אולם הספורט פועל כרגיל

 בניית מחסן עבור ביה"ס למדעי הים העתקת כיתות פיזיותרפיה,: עבודות אגף הנדסה ותשתיות

 עבודות ניקיון. עבודות אחזקה משקית:

 עבודות הכשרה בקפה "פלפלת".

 

 המעבדות פעילות. רב תכליתי בניין 

 : הכשרת מעבדות.עבודות אגף הנדסה ותשתיות

 עבודות ניקיון. עבודות אחזקה משקית:

 

 עבודות אגף הנדסה ותשתיות. מעונות הסטודנטים

 08:00-14:00, יום ו' 08:00-20:00ה  -ימים אהמינימרקט: פתוח 

עבודות מחוץ 

 לבניינים

 )צפריר(

 במעונות שקמה 300ביצוע שדרוג גוש 
 המשך שיפוץ מעבדות בשדות ים

 המשך הקמת הפקולטה למדעי רווחה ובריאות
 דעי החברה בבניין רבין.המשך ביצוע הרחבת הפקולטה למ

 הקמת הרכבל.

 ו . – 'ימים א )חוגים שונים(  פעילות לימודית קמפוס הנמל

 . 08:00-14:00  , ו יום ו' : תיירות 08:00-17:00 ה,-בימים א משרדי תיירות פעילים

 

  ,13:00  - 08:00ו' וביום ,  16:00 -ל  08:00ה בין השעות  -יפעל בימים א :)המש"ט( מוקד שירות טלפוני

טחון, טל. יניתן להתקשר למוקד הב במקרה חירום בלבד,  ,. במועדים אחרים8240111, או 2111 בטלפון פנימי

 . 8240723,  8240871 או .2871, 2723פנימי: 

  07:00-20:00 בשעות הרגילות תפעל  :ת האוניברסיטהמרפא

  .בשעות הרגילות תפעל  תחבורה ציבורית:

  .תוח בשעות הרגילותיהיה פ מינימרקט:

 

  .כנס לבניינים הסגורים במתכונת שבתילה וסגל יוכלחברי 


