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22.8.17 

 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

  :לןכמפורט בטבלה לה, 1.9.17 - השישי ועד ליום  27.8.17 -ראשון ההחל מיום   ,מיוחדת

 הפעילותמועדי  הבניין

 

 

 ן ראשייבני

 בכל הימים )הפעילות הלימודית תרוכז ברובה בבניין זה(. הבניין יהייה פתוח

 הספריה: פעילה במתכונת קיץ.

 במתכונת הרגילה.פתוח  :המוזיאון

 עבודות אגף מיחשוב ומ.מ.

 עבודות אגף הנדסה ותשתיות.

 עבודות אחזקה משקית.

 שבבניין פתוחים במתכונת קיץ. מתקני מזון והשירות

 . 14:00 – 17:00 יום שישי :עבודות ריסוס והדברה 

 .סגור ן אשכול יבני

 עבודות אגף הנדסה ותשתיות

 עבודות אחזקה משקית.

 )פעילות לימודית(.ה -בימים אפתוח  משכן אמנויות

 

 . כניסה מהגשר!)כולל קבלת קהל( 6מעבדת פסיכולוגיה בקומה  רביןבניין 

 כניסה חיצונית. –"ארומה" 

 עבודות אגף הנדסה ותשתיות

 עבודות אחזקה משקית.

 .לעבודות מינהל  פתוח בית הסטודנט

 1קומה מהחניון התחתון כניסה 

 .4שיפוץ הדק בקומה  – עבודות אגף הנדסה ותשתיות

 עבודות אחזקה משקית.

 20:00 – 14:00בשעות  31.8.17 -פעילות לימודית ביום חמישי ה בניין ג'קובס

 עבודות אחזקה משקית ביום ג' )אופציונלי גם ביום ב'(.

 עבודות אחזקה משקית ביום ג' )אופציונלי גם ביום ב'(. ומדעים בניין חינוך

 עבודות אגף הנדסה ותשתיות.

  .פעילים בכל הימים מרכז הספורטחדר הכושר ו בניין המדרגה

 עבודות אגף הנדסה ותשתיות.

 עבודות אגף הנדסה ותשתיות, רב תכליתי בניין 

 עבודות אחזקה משקית.

 .עבודות אגף הנדסה ותשתיות מעונות הסטודנטים

 בנייה חדשה עבודות מחוץ לבניינים

 .13:00 -08:00: אולפן בלבד, ה - 'ימים א פעילות לימודית קמפוס הנמל

 14:00-08:00תיירות:  'יום ו

  14:00-08:00תיירות:  'יום ו , ו17:00 – 08:00  ה,-בימים א משרדי תיירות פעילים

  ,13:00  - 08:00ו' וביום ,  17:00 -ל  08:00בין השעות ה  -יפעל בימים א :)המש"ט( מוקד שירות טלפוני 

טחון, טל. פנימי: יניתן להתקשר למוקד הב במקרה חירום בלבד,  ,. במועדים אחרים8240111, או 0בטלפון פנימי 

 . 8240723,  8240871 או .2871, 2723

  .בשעות הרגילות תפעל  :ת האוניברסיטהמרפא

 .בשעות הרגילות תפעל  תחבורה ציבורית:

 .יהיה פתוח בשעות הרגילות מינימרקט:

  .כנס לבניינים הסגורים במתכונת שבתילה וסגל יוכלחברי 


