פתיחת שערים

שער רכב ראשי ()1
פתוח  24שעות ביממה

שער רכב ספורט ()10
 06:00עד ( 18:00בשישי עד )14:00
שער בנק מזרחי ()2
 06:30עד ( 22:00בשישי עד )14:00
שער דקלים ()5
 06:30עד ( 20:00בשישי עד )14:00
שער הולכי רגל ספורט ()10
 06:00עד ( 18:00בשישי עד )14:00
שער מעונות אלקטרה ()15
 07:00עד 00:00
(בשישי פתוח מהשעה  07:00עד מוצ"ש בשעה )00:00
שער הולכי רגל מוזיקה ()20
 06:30עד ( 20:00בשישי עד )14:00

נדרשת הצגת
תו ירוק בשערי
הקמפוס

שער הרצוג ()25
 06:30עד ( 20:00בשישי עד )13:00
שער גהה ()30
 06:30עד ( 00:00בשישי עד )14:00
שער אונו ()40
סגור בשלב זה – נעדכן שעות פתיחה בהמשך
ניתן להתעדכן בשעות הפתיחה באתר האוניברסיטה.

חזרה
לקמפוס
סמסטר ב'

חניונים

ניתן לחנות בחניונים הסמוכים לבניינים הבאים:
מרכז וואהל ,מוזיקה ,כלכלה.
האוניברסיטה מקדמת הכשרת שני חניונים ממזרח וממערב
לשער  10על מנת להגדיל את מספר מקומות החנייה עבור
הסטודנטים.

שאטל

השאטל יפעל במסלול סובב קמפוס בתדירות של  20דקות
השאטל הנגיש יעבור בכל שעה עגולה
יש להקפיד על הנחיות התו הסגול והנחיות נהג השאטל

קפיטריות

להלן שעות הפעילות:
קפיטריית קרנף  -ימים א'-ה' בשעות 16:00-07:30
קפה אינטרנט  -ימים א'-ה' בשעות 16:00-08:00
רוזמרין  -ימים א'-ה' בשעות 18:00-08:00
מכונות אוטומטיות  -ברחבי הקמפוס בכל ימות השבוע
עגלות קפה וקפיטריות נוספות ייפתחו בהמשך.

מכולת
ימים א'-ה' 18:00-07:30

הדפסות
מפעיל  -ימים א'-ה' בשעות 17:00-08:00

ציוד משרדי

אקדמון  -ימים א'-ה' בשעות 16:00-09:00

עבודות בתוואי הקו הסגול

העבודות לסלילת פסי הרכבת הקלה באזור הסמוך
לאוניברסיטת בר-אילן החלו זה מכבר ומתבצעות תוך כדי
תיאום מלא בין האוניברסיטה לנת"ע ,במטרה להפחית את
ההפרעות לבאי  הקמפוס .בשלב זה ,העבודות מתבצעות
על רחוב מקס ואנה ווב ,במקטע בין שער  10לכניסה לחניון
כלכלה .במקום קיימים עומסי תנועה נקודתיים עקב צמצום
מספר הנתיבים.

מרחבי למידה ברחבי הקמפוס

בקמפוס מרחבי למידה רבים בהם תוכלו להתחבר לשיעורים
שלכם גם מרחוק .בספריות הקמפוס קיימים מרחבי למידה
בהם תוכלו להיכנס למחשבים ולהתחבר לשיעור באמצעות
אוזניות .לרשימת הספריות תוכלו להיכנס לאתר הבית של
בר-אילן וללחוץ על "ספריות" או להיעזר במפת הקמפוס
ולעקוב אחר הסימון של הספרים
תוכלו גם להתחבר לשיעור באמצעות המחשב הנייד האישי
באחד ממרחבי הלמידה הנמצאים באוויר הפתוח.
מרחבי הלמידה הפתוחים נמצאים מתחת לגשר הסמוך לבניין
פסיכולוגיה ,בגזיבו מול המרכז לחקר המוח ,ברחבה המשושה
של הפקולטה למשפטים ובגן שאפל .במפת הקמפוס עקבו
אחר הסימון של השמש

