
 

 2016/  1655כללי / תיק לדוגמא /  

 ו"תשע אלול' כג שני יום
 2016 ספטמבר 26       

 לכבוד

 הסטודנטים ו חברי הסגל, האקדמי, המינהלי,  

 שלום רב,

והתארגנות קמפוס רחובות  ראש השנה  בשערי הפקולטה להלן מיידע לגבי פתיחה/סגירה 

 בחופשת כיפור וסוכות:

 

  06:00-24:00שער הרצל פתוח  –ערב ראש השנה  2.10.16

 שער חנקין סגור                                        

 

  06:00-24:00שער הרצל פתוח  –ראש השנה  3.10.16

 שער חנקין סגור                                       

 

  06:00-24:00שער הרצל פתוח  –ראש השנה  4.10.16

 שער חנקין סגור                                       
 

 בחופשת כיפור וסוכות תשע"ז קמפוס רחובות  – התארגנות האוניברסיטה

, 11/10/16ז תשע"עובדי האוניברסיטה ייצאו לחופשה מרוכזת החל מיום שלישי ערב יום כיפור ט' תשרי 

 .25/10/15)כולל(., חזרה לעבודה ביום שלישי כ"ג תשרי תשע"ז  24/10/16ז תשרי תשע"ועד יום שני כ"ב 

 בקמפוסים השונים כדלקמן:  יופעלו ההסדריםבמהלך החופשה 

 שער סמית )הרצל( .א

 06:00-15:00 ערב כיפור 11/10/16 ט' תשרי תשע"ז שלישי

 06:00-24:00 יום כיפור 12/10/16 י' תשרי תשע"ז רביעי

 06:00-24:00 יום גשר 13/10/16 י"א תשרי תשע"ז חמישי

 06:00-24:00 שישי 14/10/16 י"ב תשרי תשע"ז שישי

 06:00-24:00 שבת 15/10/16 י"ג תשרי תשע"ז שבת

 06:00-24:00 ערב חג 16/10/16 תשרי תשע"ז י"ד ראשון

 06:00-24:00 חג 17/10/16 ט"ו תשרי   תשע"ז שני

 06:00-24:00 חוה"מ 18/10/16-20/10/16 ט"ז עד י"ח בתשרי תשע"ז שלישי עד חמישי

 06:00-24:00 חוה"מ 21/10/16 י"ט תשרי תשע"ז שישי

 06:00-24:00 שבת 22/10/16 כ' תשרי תשע"ז שבת

 06:00-24:00 ערב חג 23/10/16 כ"א תשרי תשע"ז ראשון

 06:00-24:00 חג 24/10/16 כ"ב תשרי תשע"ז שני

 



 (חנקיןאשכול )שער 
 תתאפשר יציאת הולכי רגל.  השער יהיה סגור.

 

 אגף בינוי ותחזוקה )אב"ת(

 08-9489000  – 08-9489290  -מוקד  הבטחון  בטלפון   תתקיים תורנות, הפנייה תהייה דרך 

 
 בקמפוס המרוכזת החופשה במהלך שיתבצעו עבודות
 .בקמפוס מקומות' במס שיפוצים יתבצעו אולם, ומים חשמל לאספקת הפרעה תהיה לא החופשה במהלך

 מרכז הנופש ברחובות
 18.00-12.00 בשעות  16.10.16  יום ראשון  ערב חג סוכות

 18.00-08.30 בשעות  17.10.16   יום שני  חג סוכות 

 20.00-07.00 בשעות  18.10.16  יום שלישי   חוה"מ

 20.00-07.00 בשעות  19.10.16  יום רביעי   חוה"מ

 20.00-07.00 בשעות  20.10.16  יום חמישי   חוה"מ

 18.00-07.00 בשעות  21.10.16   יום שישי   חוה"מ

 18.00-08.30 בשעות  22.10.16   יום שבת   חוה"מ

 18.00-12.00 בשעות  23.10.16  יום ראשון  ורהערב שמחת ת

 18.00-08.30 בשעות  24.10.16   יום שני  שמחת תורה
 

 .19.00בימי חול המועד בריכת השחייה תפעל עד השעה 
 

 בית החולים הווטרינרי

 יעבוד במתכונת מצומצמת.

 שעות ביממה 24פרטי יצירת קשר עמנו 

 , קבלה – 039688588/589

 זימון תורים – 039688573/518

 מכל טלפון* 8818

 

 לתשומת לבכם!

 תפורסם באתר האוניברסיטה הודעה בנושא. .1

 לציבור שיתקשר דרך מרכזיית האוניברסיטה יינתן מענה קולי  .2

 המתייחס לחופשה המרוכזת.

 הנכם מתבקשים להקליט הודעה במענה הקולי בכל היחידות בדבר  .3

 .E-mail -ופשה, וכמו כן להשאיר הודעה מתאימה בסגירת האוניברסיטה במהלך הח

 

 בברכת חג שמח  ושנה טובה

 דותן זיידל

 דיקן משנה

 דיקן –: פרופ' שמוליק וולף העתק

  דיקן משנה –זהר מרקוביץ'              


