
 

 

 LOGISTICS DIVISION -אגף משק ומבנים   
 ומנהלת מכרזים מחלקת מינהלה ביטוח ונכסים   
 

 
 

  , FAX MOUNT CARMEL, HAIFA 31905  ISRAEL:  04-8240543פקס:    PHONE:  972-4-8249115. טל:  31905הר הכרמל, חיפה 

 
25.3.18 

 
לוח פעילויות :   7.4.18 -השבת יום   -  28.3.18 –ה רביע :  "ח תשעהפסח חג 

 מקוצר. 
תזכורת: עובדים המגיעים לאוניברסיטה במהלך החג מתבקשים להצטייד בכרטיס 

 .עובד
 

 אחראי בניין  פעילות לימודית / אחרת שם הבניין 
 אגף משק ומבנים

 ת :בחינה פסיכומטרי בניין ראשי .1

28.3.18  : 08:00 – 21:00 

29.3.18  : 08:00 – 21:00 
 

 . סגורה ספריה :
 

 בהתאם לפרסומים. :  פתוח המוזיאון
 

  תחומי : -המרכז הקליני הבין
28.3.18  : 08:00 – 20:00 

29.3.18  : 08:00 – 20:00 

                                               
 לך כל החופשה.עבודות במה :הנדסה ותשתיות

לא תהייה אספקת מים למחסן הכללי ולמתחם  – 2.4.18

 ההסעדה.

  –גוש  טל נייד מנהל

VPN 6307 

054-2688307 

 טלפון נייד צוות הבניין

VPN 6859 

VPN 6248 

VPN 6051 

VPN 6267 

מגדל  .2
 אשכול

 .כל החופשהעבודות במהלך : הנדסה ותשתיות

 .28,29,30,31הפסקת חשמל בקומות   - 1.4.18

 . בלבד 30הפסקת חשמל בקומה  - 2.4.18

 

,                   28.3.18החוג לריפוי בעיסוק במצפור: כנס 

08:00-17:00 

 

 

  –גוש  טל נייד מנהל

VPN 6878 

052-8699878 

 טלפון נייד צוות הבניין

VPN 6863 

VPN 6085 )מפקחת ניקיון( 

VPN 6247 משכן  .3 )משכן לאמוניות
 אמנויותל

 ניקיון חלונות וניקיונות יסודיים בבניין 

 28.3.18 – 29.3.18 

1.4.18- 5.4.18 

 בחינה פסיכומטרית: בניין רבין .4
 

28.3.18  : 08:00 – 21:00 

29.3.18  : 08:00 – 21:00 

 

 עבודות במהלך כל החופשה. :הנדסה ותשתיות

1.4.18 -5.4.18 
 

  –גוש  טל נייד מנהל

 בניין רבין

 נטובית הסטוד

VPN 6306 

054-2688306 

 טלפון נייד צוות הבניין

VPN 6861 
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  , FAX MOUNT CARMEL, HAIFA 31905  ISRAEL:  04-8240543פקס:    PHONE:  972-4-8249115. טל:  31905הר הכרמל, חיפה 

 אחראי בניין  פעילות לימודית / אחרת שם הבניין 
 אגף משק ומבנים

בית  .5
 הסטודנט

 עבודות במהלך כל החופשה. :הנדסה ותשתיות

1.4.18 -5.4.18 
 לא תהיה אספקת מים  – 1.4.18

 מערך גיוס ושיווק: 

2.4.18 –  5.4.18  :8:00-14:00 

 ביה"ס לתלמידי חו"ל :

2.4.18 -3.4.18  :8:00-16:00 

 ניקיון מעבדות לפסיכולוגיה : 

2.4.18 ,4.4.18 

 5.4.18ניקיונות יסודיים בבניין: 

 

VPN 6246 

VPN 6313 )ב.הסטודנט( 

בניין  .6
 המדרגה

 בחינה פסיכומטרית: 
28.3.18  : 08:00 – 21:00 

29.3.18  : 08:00 – 21:00 

 עבודות במהלך כל החופשה. :הנדסה ותשתיות

28.3.18 -5.4.18 
 תהיה אספקת מים לא – 1.4.18

 

 מרכז הספורט:

28.3.18 -29.3.18 - 6:30-24:00 

     15:00 – 08:00   -ערב חג וימי ו'

    17:00– 10:00חג :  

    22:00– 10:00חול המועד: 

 

 ואחזקת ציוד לימודי במהלך כל החופשה.  עבודות ניקיון

 

 

 

 

 

 

  –גוש  טל נייד מנהל

VPN 6298 

054-2688298 

 וות הבנייןטלפון נייד צ

VPN 6860 

VPN 6244 

בניין רב  .7
 תכליתי

)כולל בית 
 סל"ה(

 עבודות במהלך כל החופשה. :הנדסה ותשתיות

28.3.18 -6.4.18 
  - 1הזנת חשמל בקומה לא תהיה  6.4.18 – 1.4.18

 

 ואחזקת ציוד לימודי במהלך כל החופשה.  עבודות ניקיון

 

 בניין חינוך .8
 

                  וחובלים,המכינה ת אתגר, תוכניכיתות של קק"ץ, 
28.3.18- 29.3.18  ,08:00-20:00 

 

 במהלך כל החופשה.  עבודות ניקיון

 

 
  –גוש  טל נייד מנהל

VPN 6249 

052-6178249 

 טלפון נייד צוות הבניין

VPN 6245 

VPN 6862 

בניין  .9
 ג'יקובס

 עבודת סגל אקדמי  –פקולטה לניהול 

28.3.18 -29.3.18   :8:00-20:00 

 

 במהלך כל החופשה.  עבודות ניקיון

 

 

 מעונות .10
 הקמפוס

פעיל כל הימים במתכונת רגילה :                         מרכז ברמן
08:00-14:00 

 

 פתוח במהלך כל החופשה :מינימרקט מרכול זול 
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 אחראי בניין  פעילות לימודית / אחרת שם הבניין 
 אגף משק ומבנים

 מעונות יעבדו במהלך כל החופשה . העובדי 

11. 
 

עבודות 
מחוץ 

 לבניינים

 הנדסה ותשתיות: 
1.4.18 -6.4.18  :8:00-15:00 

 עבודות גינון וחצרנות במהלך כל החופשה :
7:00-14:00 

 

קמפוס  .12
 הנמל

 מזכירות ביה"ס לתיירות: 
28.3.18 – 29.3.18  :8:00-17:00 
1.4.18 – 5.4.18  :8:00-14:00 

 דיקנאט : תחרות דיבייט 
29.3.18  :7:30-22:00  

 יתותכ 12אולמות +  2
 
 

 
 טלפון נייד צוות הבניין

VPN  6277 

 

מחוץ  .13
  –לקמפוס 
 שדות ים 

 : הנדסה ותשתיות

1.4.18 -6.4.18  :8:00-15:00 

 

 

 
 3329בבניין רבין. טל.  6013* חדר הבקרה לבחינה הפסיכומטרית: 

 
 .04 - 8240871,  חיצוני 2723, 2871: יפעל כרגיל,  טל.  מוקד הביטחון

 .7000בלבד :  למקרה חרום 

 

 

 

 במהלך חופשת חג הפסח תשע"חןמזון שעות פעילות מתקני שירות                     
 

 
 

 המתקן

 יום ד'
28.3.18 
 חופשה

 לסטודנטים
 בחינה

 פסיכומטרית*

יום ה'     
29.3.18 
 חופשה

 לסטודנטים
 בחינה

 פסיכומטרית*

 יום ו'
30.3.18 

 
 ערב פסח

 

 

       
 יום א'     

    1.4.18 

 
 יום ב'

2.4.18 

 
 יום ג'

3.4.18 

 
 יום ד'

4.4.18 

 
 יום ה'

5.4.18 

 סגור                            *פעילות חלקית *פעילות חלקית *מתקני  מזון 

 
 סגור

 9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-20:00 9:00-20:00 8:00-14:00 8:00-20:30 8:00-20:30 מינימרקט  

 נסיעותאיסתא 
 

 8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00 8:00-17:00 סגור 8:00-17:00 8:00-17:00

 -קופימדיה 
 צילום

 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 סגור 8:00-18:00 8:00-18:00

–עלית קופי 
 שדרה

7:00-19:00 7:00-19:00       

       9:00-17:00 9:00-17:00 קמפוס פארם

       8:00-15:00 8:00-18:30 בנק יהב

       10:00-16:00 10:00-16:00 סלולרי -בי יאנג 

       9:00-16:00 9:00-18:00 הלבשה -דלתא 

       8:00-16:00 8:00-20:00 מרפאת שיניים

שירותי בריאות 
 כללית

8:00-14:00 8:00-14:00       

  -אקדמון 
 ספרים

8:00-16:00 8:00-16:00       

      
 |  ארומה, בניין רבין  |  מזנון קפה דשא גרג  |  עלית קופי, שדרת החנויותמתקני המזון שיפתחו:  *    

 


