מרחבי לימוד לתקופת מבחנים – Study Zones

בינתחומי
הספרייה – ימים ראשון עד חמישי ,8:00-00:00 :יום שישי8:00-13:00 :
אקווריום – 24/7
אודיטוריום אלפרן – 24/7
אולם עופר 24/7 – 04
מתחמי לימוד נוספים:
אולם
אולם עופר 05
האנגר H1
אולם עופר 05
אודיטוריום איבצ'ר
אולם עופר 05
האנגר H1
אודיטוריום איבצ'ר
האנגר H3
האנגר H1
אולם עופר 05
האנגר H2
אולם עופר 05

תאריך
14-16/01
17-19/01
20/01
21/01
22-31/01
24/01
25-31/01
01-02/02
03/02
04-09/02
10-11/02
12-28/02

הרצליה
ספריה ראשית הרצליה
יום ראשון09:30-19:30 :
יום שני13:30-19:30 :
יום שלישי09:30-16:30 :
יום רביעי13:30:19:30 :
יום חמישי09:30-19:30 :
יום שישי09:30-13:00 :
ספריית הרצליה ב'
ראשון15:30-19:00 ,09:00-12:00 :
שני15:30-19:00 ,09:00-12:00 :
שלישי15:30-19:00 :
רביעי09:00-12:00 :
חמישי15:30-19:00 :
שישי09:00-12:00 :
כפר סבא
ספריה עירונית כפר סבא
ימים ראשון ,חמישי בין השעות 19:45-09:00
ימים שני ,שלישי ,רביעי בין השעות 19:45-15:00 ; 11:45-09:00
יום שישי בין השעות 11:45-09:00
רעננה
ספריית האוניברסיטה הפתוחה
ימים ראשון עד שני  19:30 - 09:00יום ו' 13:00 - 09:00
הספרייה העירונית ע"ש לזר
ימים ראשון עד חמישי 9:00-18:45 -
יום שישי 9:00-12:30 -
נתניה
הגג – בית הצעירים בנתניה
תאריכי פעילות13/01-28/02/2019 :
ימים ראשון עד חמישי09:00-23:00 :
מרחב ללמידה שקטה ומרחב ללמידה ברעש.

תל אביב
מחרשת מזא"ה 9
בית הצעירים של עיריית ת"א-יפו03-5257490 ,
ימים א'-ה' 9:00-23:00
יום שישי 9:00-17:00
יום שבת 9:00-22:00
אזור למידה בקבוצות  //חדר למידה שקט  //ניתן להגיע עם כלבים
מחרשת ורדיאל 17
בית הצעירים של שכונת התקווה079-5729747 ,
ימים א'-ה' 10:00-22:00
אזור למידה בקבוצות  //חדר למידה שקט
מחרשת יפת 83
בית הצעירים של יפו03-5084123 ,
ימים א'-ה' 9:00-21:00
אזור למידה בקבוצות  //חדר למידה שקט  //ניתן להשתמש במחשבים של המרכז
מחרשת הקשת 2
בית הצעירים של שכונות קריית שלום ושפירא ,הקשת 49
ימים א'-ג' 10:00-20:00
אזור למידה בקבוצות  //מקומות בחוץ ובפנים
מחרשת מוזיאון ת"א לאמנות
הספרייה לאמנות ע"ש מאיר אריסון ,שדרות שאול המלך 03-6077060 ,27
ימים א'-ה' 9:00-21:00
*הכניסה למחרשה בהצגת תעודת סטודנט/ית בתוקף בלבד*
חלל לימוד שקט  //שירותי יעוץ  //שירותי סריקה והדפסה  //קפה ללא עלות  //ניתן
להשתמש במיקרו ,טוסטר ומקרר
מחרשת בית אריאלה
ספריית בית אריאלה ,שאול המלך 03-7240555 ,25
שעות פתיחת המחרשה:
ימים א-ה ( 10:00-22:00אולם העיון וחדרי הלימוד הקבוצתיים)
יום ו 9:00-12:00
המחרשה נמצאת  1/2קומה למעלה ובקומה ה 6 // 1-חדרי למידה בקבוצות ל2/4/6
משתתפים  //חדר למידה שקט  //מכונות לשתייה חמה בתשלום  //מזנון בתשלום
בקומת הכניסה (פתוח עד )19:00
המחרשה המוזיקלית
מרכז למוזיקה וספרייה ע"ש פליציה בלומנטל ,רחוב ביאליק 03-7240404 ,26
ימים א ,ג 9:00-14:00
ימים ב ,ד ,ה 12:00-19:00
חדר עיון שקט  //חלל ללימוד קבוצתי  //פינת קפה ללא עלות  //מחשבים לשימוש הקהל

מחרשת בית הבאר -מרכז תרבות יפואי
דרך שלמה  6יפו03-9649074 ,
יום א 9:00-22:00
יום ב 10:00-19:00
יום ג 9:00-16:00
יום ד 9:00-18:00
חדר למידה בקבוצות (בתיאום מראש בהתאם לזמינות)  //פינת קפה בעלות סמלית //
לא ניתנים שירותי משרד והדפסה  //ניתן להגיע עם כלבים jaffawell@gmail.com
מחרשת אולפן נווה צדק
לילינבלום 03-5173670 ,7
ימים א-ד 12:00-19:00
פינת קפה ללא עלות  //לא ניתנים שירותי משרד והדפסה
מחרשת מרכז ביכורי העתים
לינקולן 03-6919510 ,16
ימים א,ב,ג,ה 10:00-18:00
יום ו 10:00-15:00
המחרשה מתקיימת בחדר הישיבות בקומה  // -1קפה ללא עלות  //מכונות חטיפים
ושתייה בתשלום
מחרשת מרכז קהילתי פלורנטין
רחוב אברבנאל 03-7247930 ,74
ימים א-ה 9:30-16:30
המחרשה מתקיימת בחדר האמנות  //קפה ללא עלות
מחרשת מרכז קהילתי בת ציון
רחוב בת ציון  ,10שכונת יד אליהו03-7247940 ,
ימים א-ה 9:00-19:00
המחרשה מתקיימת במרפסת הספרייה  //מותאם ללמידה אישית
מחרשת מרכז קהילתי שפירא
ישראל מסלנט 03-6873694 ,27
ימים א ,ד ,ה 10:30-14:30
יום ג 09:00-13:00
מכונת שתייה בתשלום  //שירותי הדפסה בתשלום  //פינות ישיבה בפנים ובחוץ
*אין אפשרות להכניס אוכל ושתייה לספריה (מלבד מים)*
מחרשת הרציף  -מרכז יזמות עירוני
הגליל  ,6שכונת נווה שאנן
בימים א-ה 9:00-19:00
המחרשה נמצאת בקומת הקרקע  //חלל לימוד שקט  //פינת קפה ללא עלות

מחרשת מרכז קהילתי מגיד
שד' נורדאו 03-5465399 ,63
ימים :ב-ה 10:00-21:00
מחשבים לשימוש הקהל  //פינת קפה ללא עלות  //לא ניתנים שירותי משרד והדפסה

IDC
Library - Sunday to Thursday: 8: 00- 00: 00, Friday: 8: 00-13: 00
Aquarium - 24/7
Auditorium Alpern - 24/7
Ofer Hall 04 - 24/7
Additional study zones:
Zone
Ofer Hall 05
Hanger H1
Ofer Hall 05
Ivcher Auditorium
Ofer Hall 05
Hanger H1
Ivcher Auditorium
H3 Hangar
Hangar H1
Ofer Hall 05
Hangar H2
Ofer Hall 05

Herzliya
Main Library Herzliya
Sunday: 09: 30-19: 30
Monday: 13: 30-19: 30
Tuesday: 09: 30-16: 30
Wednesday: 13: 30: 19: 30
Thursday: 09: 30-19: 30
Friday: 09: 30-13: 00
The Herzliya Library
First: 09: 00-12: 00, 15: 30-19: 00
Monday: 09: 00-12: 00, 15: 30-19: 00
Tuesday: 15: 30-19: 00
Wednesday: 09: 00-12: 00
Thursday: 15: 30-19: 00
Friday: 09: 00-12: 00

Date
14-16/01
17-19/01
20/01
21/01
22-31/01
24/01
25-31/01
01-02/02
03/02
04-09/02
10-11/02
12-28/02

Kfar Saba
Kfar Saba Municipal Library
Sunday, Thursday between 19: 45-09: 00
Monday, Tuesday and Wednesday between 11: 45-09: 00; 19: 45-15: 00
Friday between 11: 45-09: 00
Ra'anana
The Open University Library
Sunday to Monday 9:00 to 19:30 Friday and 09:00 to 1:00 p.m.
Increase school Lazar Municipal
Sunday to Thursday - 9: 00-18: 45
Friday - 9: 00-12: 30
Netanya
The roof - the youth home in Netanya
Dates of activity: 13 / 01-28 / 02/2019
Sunday to Thursday: 09: 00-23: 00
A space for quiet learning and space for learning with noises.
Tel Aviv
HaMachresha Mazeh 9
Tel Aviv Youth House, 03-5257490
Sunday - Thursday 9: 00-23: 00
Friday 9: 00-17: 00
Saturday 9: 00-22: 00
Learning area in groups // Quiet learning room // Can be reached with dogs
HaMachresha Vardiel 17
Youth House of Hatikva Neighborhood, 079-5729747
Sunday to Thursday '10: 00-22: 00
Learning area in groups // Quiet learning room
HaMachresha Yefet 83
Jaffa Youth House, 03-5084123
Sunday - Thursday 9:00 - 21:00
Learning area in groups // Quiet learning room // You can use the center's
computers
HaMachresha HaKeshet 2
The youth home of Kiryat Shalom and Shapira neighborhoods, Keshet 49
Sunday to Tuesday from 10:00 to 20:00
Learning area in groups // Outdoor and inside

Tel Aviv Museum of Art
The Meir Arison Art Library, Shaul HaMelech Boulevard 27, 03-6077060
Sunday - Thursday 9:00 - 21:00
* Entry HaMachresha presentation of a student ID / time is valid only *
Quiet study space // consulting services // scanning and printing services //
free coffee // You can use a microwave, toaster and refrigerator
Ariela House
Beit Ariela Library, King Saul 25, 03-7240555
Opening hours of the HaMachresha :
Sunday - Thursday 10: 00-22: 00 (Study Room and Group Study Rooms)
Day 9: 00-12: 00
The HaMachresha is located 1/2 floor up and on the 1st floor 6/6 study rooms
in groups for 2/4/6 participants / quiet learning room // machines for hot
drink / fee buffet at entry level (open until 19:00)

The musical Machresha
The Felicja Blumental Music Center and Library , Bialik Street 26, 03-7240404
Sunday, Tuesday, 9: 00-14: 00
Monday, Wednesday, 12: 00-19: 00
Quiet study room // group study space // free coffee corner // computers for
public use
HaMachresha the well house - Jaffa cultural center
Shlomo Road 6 Jaffa, 03-9649074
Sunday 9: 00-22: 00
Day 10: 00-19: 00
Tuesday 9: 00-16: 00
Wednesday, 9: 00-18: 00
A group learning room (pre-arranged according to availability) // A coffee
corner with a symbolic fee // No office and printing services available / Dogs
can be reachedjaffawell@gmail.com
HaMachresha Neve Tzedek studio
Lilienblum 7, 03-5173670
Sunday to Wednesday from 12: 00-19: 00
Free coffee corner // No office and printing services are provided
HaMachresha the center of Bikurei Ha'itim
Lincoln 16, 03-6919510
Sunday, B, C, the 10: 00-18: 00
Day 10: 00-15: 00
HaMachresha takes place in the conference room on the 1st floor // free
coffee corner // snack machines and soft drinks for a fee

HaMachresha the Florentine Community Center
Abarbanel Street 74, 03-7247930
Sunday through Thursday: 9: 30-16: 30
HaMachresha takes place in the art room // free coffee
HaMachresha the Bat Zion Community Center
10 Bat Zion Street, Yad Eliahu neighborhood, 03-7247940
Sunday through Thursday from 9:00 to 19:00
HaMachresha is located on the library balcony, suitable for personal learning
HaMachresha the Shapira Community Center
Israel from Salant 27, 03-6873694
Sunday, Wednesday, 10: 30-14: 30
Tuesday 09: 00-13: 00
Paid drinking machine // Paid printing services // Indoor and outdoor sitting
areas
* It is not possible to bring food and drink into the library (except for water) *
The Platform HaMachresha - Municipal Entrepreneurship Center
Hagalil 6, Neve Sha'anan neighborhood
Sunday through Thursday from 9:00 to 19:00
HaMachresha is located on the ground floor // a quiet study area / free coffee
corner
HaMachresha the Magid Community Center
Nordau Ave 63, 03-5465399
Days: from 10:00 to 21:00
Computers for public use // Free coffee corner // No office and printing
services are provided

