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21.2.18  

 מסמך ריכוז פעילויות  – תשע"חהפורים  חג

 תזכורת: עובדים המגיעים לאוניברסיטה במהלך החג מתבקשים להצטייד בכרטיס עובד

 

 אחראי בניין  פעילויות שם הבניין  
 אגף משק ומבנים 

  לקהל, יתקיימו עבודות תשתית והנדסה. סגורה : ספריה  בניין ראשי .1

 . 8240577לפרטים טל. , 08:00-16:00:  מוזיאון

     08:00-18:00 המרכז הקליני:

 ית המעברידרך גלר  20:00ה : עד לשעהכניסה

 מפורסם בלוח התורנויות.לפתוח בהתאם : של אגף מיחשוב ומ.מ  מוקד תמיכה

 .סגורהמרפאת קופ"ח כללית: 

 .סגורהשיניים: המרפאת 

     08:00-17:00יסתא   ,  א08:00-16:00חנות קופימדיה  שדרת החנויות: 

 

               .בספריה 700 -ת הטיפול ניסיוני על רצפת קומ :עבודות הנדסה ותשתיות
7:00 – 17:00. 

 .קבלן: המלטש
 VPN. 6269: גלינה באסקינד עובד אחראי

 כניסת עובדי הקבלן מתואמת עם מחלקת הביטחון.
 יהייה תורן בניין.

   

 

 אנואר סוויטאת:

 2243: טל פנימי 

VPN  :6859 ,
6248 

  

מגדל  .2
 אשכול

 פעילים בשעות הרגילות.:   חברת כרמל

                                     .החלפת לוח חשמל – 4קומה : עבודות הנדסה ותשתיות

 .21:00שעה להעבודה תתבצע עד 

 .4,5,6,7,2,3  :לא יהיה חשמל בקומות

                        יסה למגדל תהייה דרך הכנ .4מקומה למגדל לא תתאפשר כניסה 

 .07:30-20:00גלריית המעבר בין השעות 

 VPN.  6877אלי נדיב  עובד אחראי: 

VPN  :6878, 

משכן  .3
 אמנויות

  !סגורהבניין 

 עבודות הנדסה ותשתיות:  בניין רבין .4

 הרחבת הפקולטה למדעי החברה

 קבלן: י. לרר

  6842: איהב  אחראי עובד

 עבודות חיזוק עמודים בתוך הבניין. עבודות מרעישות.
בהצגת  ולמורשים בלבדבהצגת כרטיס עובד,  לסגלמכיוון הטיילת הבניין פתוח 

 .אישורים מתאימים

 

 יוסי קוסמינסקי: 

 3515טל פנימי: 

VPN  :
6861,6246 

                      

בית  .5
 הסטודנט

 הבניין סגור!

בניין  .6
 המדרגה

 06.30-24.00חדר הכושר, סקווש טניס ואולם הספורט  כז הספורט:מר

 

 2595טל פנימי: 

VPN   :6860 ,
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 אחראי בניין  פעילויות שם הבניין  
 אגף משק ומבנים 

בניין רב  .7
 תכליתי

 

 

 

6244 

 בניין חינוך .8
 ומדעים

 8230טל פנימי:  הבניין סגור!

VPN   :6862 ,
6245 

 

בניין  .9
 ג'יקובס

 הבניין סגור!

מעונות  .10
 הסטודנטים

 3334  פנימי: , טל.8:00-16:00מור פרד לי: המדור הקליני

  08:00-20:45  מינימרקט :

 

 עמדת שמירה 
24/7  

2370/2720 

עבודות  .11
מחוץ 

 לבניינים

  עבודות הנדסה ותשתיות:

 הקמת הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
 מקום:  ממערב לבנייני חינוך

 קבלן: רם אדרת 
 עובד אחראי: צפריר

 

 

מחוץ  .12
 לקמפוס

  ודות הנדסה ותשתיות:עב

 שיפוץ מבנה מעבדות בשדות ים
 מקום: שדות ים

 קבלן: עבוי רחיב
 : גלינה באסקינדאחראי עובד

 

קמפוס  .13
 הנמל

 9113043חיצוני:  הבניין סגור!
VPN   :6277 

 
                     . (8240723, 8240871)חיצוני  2723,  2871: פנימי  24/7מוקד הביטחון 

 .7000חרום בלבד :  למקרה 

 


