מרחבי למידה (מיקום ושעות פתיחה)
הרצליה
 .1הספרייה הראשית של הרצליה ,סוקולוב -56
שעות פעילות:


ימים



יום א'

9:30-19:30



יום ב'

9:30-19:30



יום ג'

9:30-19:30



יום ד'

9:30-19:30



יום ה'

9:30-19:30



יום ו'

9:30-13:00

שעות

 .2ספריית יד התשעה ,רביבים -14
שעות פעילות:
ימים

שעות



א',ב',ג'

9:30-13:00



א',ב',ד'

9:30-13:00



ה'

9:30-13:00



יום ו' סגור.

 .3ספריית הבינתחומי-
שעות הפעילות:

בין התאריכים 3/8 -9/7
א'-ה' 8:00-24:00
ו'

8:00-13:00

בין התאריכים 6/8-24/8
א'-ה' 8:00-21:00
ו'

8:00-13:00

בין התאריכים 27/8-19/10
א'-ה' 8:00-19:00
ו'

8:00-13:00

 .4אקווריום /אודיטוריום אלפרן
 24שעות -כולל שישי שבת (החל מהתאריך )9/7

תל אביב
 .1מזא"ה  -9בית הצעירים-
שעות הפעילות:
א'-ה' בין השעות 9:00-24:00
יום שישי 9:00-16:00
יום שבת 9:00-22:00
טלפון לשאלות 03-5257490במחרשה יש חדרי לימוד שקטים וחדרים ללימוד בקבוצותאין שירותי משרד ,הדפסה וצילום-ניתן להגיע עם כלבים

 .2יפת  -83בית הצעירים של יפו-
שעות הפעילות:
א'-ה' בין השעות 9:00-22:00
-טלפון לשאלות 03-5084123

במחרשה יש חדרי לימוד שקטים וחדרים ללימוד בקבוצותאין שירותי משרד ,הדפסה וצילוםמחשבים ניידים להשאלה בהפקדת ת.ז .3מוזיאון תל אביב ,הספרייה לאמנות על שם מאיר אריסון ,שדרת שאול המלך
-27
שעות הפעילות:
א'-ה' בין השעות 9:00-21:00
הכניסה למחרשה זו בהצגת תעודת סטודנט בתוקף*טלפון לשאלות 03-6077060בספרייה ניתן ללמוד רק בשקט ואין מקום לקבוצות למידהייעוץ והדרכה בשעות הפעילות של הספרניותמכונות צילום ,סורקים מקצועיים ומדפסותמחשבים נייחיםמטבחון מאובזר ופינת ישיבההכניסה כולל גישה לתערוכות ולגן הפסלים .4מרכז קהילתי דב הוז ,רח' דב הוז -16
שעות הפעילות:
א'-ה' בין השעות 9:00-21:00
טלפון לשאלות 03-7247910ניתן ללמוד בקבוצותאין שירותי משרד ,הדפסה וצילום .5מרכז קהילתי פלורנטין ,רח' אברבנאל -74
שעות הפעילות:
ימי א' ,ב' ,ד' בשעות 9:00-15:30
ימי ג' וה' בשעות 9:00-18:30
טלפון לשאלות 03-7247930-ניתן ללמוד ביחידים ובקבוצות קטנות

אין שירותי משרד ,הדפסה וצילום .6קאנטרי קהילתי ג' ,רח' פיינשטיין  18רמת אביב ג'-
שעות הפעילות:
א'-ה' בין השעות 8:00-23:00
יום שישי 8:00-18:00
יום שבת 8:00-18:00
טלפון לשאלות 03-6565166המחרשה ממוקמת בחלל הכניסה של הקאנטרי ליד הקפטריהפינת קפה ללא עלות תעמוד בימים א-ה החל מ 20:00 -ובימים שישי-שבת החל משעה17:00
ניתן ללמוד ביחידים ובקבוצות-אין שירותי משרד ,הדפסה וצילום

 .7מרכז קהילתי בבלי ,טולדנו -6
שעות הפעילות:
א'-ה' בין השעות 7:00-21:00
טלפון לשאלות 03-5460537המחרשה ממוקמת בקומה 2אין שירותי משרד ,הדפסה וצילוםניתן ללמוד בשקט ואין חלל עבודה בקבוצות .8ספרייה עירונית בתל אביב -חינם רק לתושבי תל אביב

Study zone (location and opening hours)
Herzliya
1. The main library of Herzliya, Sokolov 56Activity time:
• Days and hours
• Sunday:

9: 30-19: 30

• Monday:

9:30 - 19:30

• Tuesday:

9: 30-19: 30

• Wednesday: 9: 30-19: 30
• Thursday:

9: 30-19: 30

• Friday:

9: 30-13: 00

2. The Yad HaTesha Library, Revivim 14Activity time:
Days and hours
• Sunday, Monday, Tuesday,

9: 30-13: 00

• Sunday, Monday, Wednesday 9: 30-13: 00
• Thursday
• Friday is closed.
3. IDC Herzliya Library –
Activity time:

9: 30-13: 00

Between 9/7-3/8
Sun-Thurs 8: 00-24: 00
Friday

8:00-13:00

Between 6/8 and 24/8
Sun-Thurs 8: 00-21:00
Friday

8:00-13:00

From 27/8-19/10
Sun-Thurs 8: 00-19:00
Friday

8:00-13:00

4. Aquarium / Auditorium Hlpern
24 hours - including Fridays and Saturdays (starting from 9/7)

Tel Aviv
1. Mazeh 9 - Youth House Sunday to Thursday from 9:00 to 24:00
Friday 9: 00-16: 00
Saturday 9: 00-22: 00
Phone for questions 03-5257490
- The plow has quiet study rooms and study rooms in groups
- No office services, printing and photocopying
- Can be reached with dogs

2. Yefet 83 - Young People's House of JaffaSunday to Thursday from 9:00 to 22:00
Phone for questions 03-5084123

- The plow has quiet study rooms and study rooms in groups
- No office services, printing and photocopying
- Portable computers for loan in deposit of ID
3. The Tel Aviv Museum of Art, The Meir Arison Library of Art, Shaul
Hamelech Boulevard 27Sunday to Thursday between 9:00 and 21:00
- Entry to this plow by presenting a valid student certificate *
Phone for questions 03-6077060
- The library can be studied only quietly and there is no room for learning
groups
- Counseling and guidance during librarians' working hours
- photocopiers, professional scanners and printers
-Desktops
- Fully equipped kitchenette and seating area
Entrance includes access to exhibitions and sculpture garden
4. Dov Hoz Community Center, 16 Dov Hoz St.
Sunday to Thursday between 9:00 and 21:00
Phone for questions 03-7247910
- You can study in groups
- No office services, printing and photocopying

5. Florentin Community Center, 74 Abarbanel St.,
Sunday, Monday, Wednesday, 9: 00-15: 30
Tuesdays and Thursdays from 9: 00-18: 30
Phone for questions 03-7247930
- Can be studied individually and in small groups

- No office services, printing and photocopying
6. Country Club C, 18 Feinstein Street, Ramat AvivSunday to Thursday from 8:00 to 23:00
Friday 8: 00-18: 00
Saturday 8: 00-18: 00
Phone for questions 03-6565166
- The plow is located in the country's entrance hall next to the cafeteria
- A free coffee corner will be open Sundays to Thursdays from 20:00 and
Friday-Saturday from 17:00
- Can be studied individually and in groups
- No office services, printing and photocopying
7. Bavli Community Center, Toledano 6Sunday to Thursday from 7:00 to 21:00
Phone for questions 03-5460537
- The plow is located on the 2nd floor
- No office services, printing and photocopying
- You can study quietly and there is no work space in groups
9. A municipal library in Tel Aviv –
free only for residents of Tel Aviv

