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אחד או יומיים בשבוע. כיום אנו נתקלים בקושי לספק
מענה כזה, משום שמרבית מרכזי הלימוד שלנו בעיר

ספר, העומדים לרשותנו–משתמשים במתקנים של בתי
רק בשעות אחר הצהריים והערב. הסטודנטים נאלצים
ללמוד במכללות הגובות מהם דמי מכללה, ועלות

 מרכז לימוד.הלימודים שלהם גדלה כתוצאה מכך
בבעלותנו, במקום מרכזי, יאפשר לנו לתת לסטודנטים
רמת שירות גבוהה, כולל ספרייה, כיתות ואולמות

מרווחים, מרכז הרשמה, מקומות חנייה ועוד.

חלק משטח המרכז שייך לאו"פ ואת השאר שכרנו
ממטח למשך 14 שנה. המרכז מוקם אפוא בשיתוף

ב הריסת כל פנים הבנייןפעולה עם מטח ומחיי
והתאמתו לפרוגרמה החדשה. הגשנו בקשה להיתר

בנייה מהעירייה והוצאנו מכרזים לקבלנים.

המרכז צפוי להיפתח לקראת סמסטר סתיו תשס"ז.

     
מתחם בית דניאלמתחם בית דניאלמתחם בית דניאלמתחם בית דניאלמתחם בית דניאל

: השנה השלמנו את השיפוץ והשדרוג של 7בית רותבית רותבית רותבית רותבית רות
חדרי הלינה הפעילים בבניין זה.

: זהו בניין האחוזה העתיק במתחם ביתבית לנגהבית לנגהבית לנגהבית לנגהבית לנגה
דניאל והוא נתון בשלבי שימור שונים.

: זהו המבנה האחורי של בית לנגה.בית המרכבותבית המרכבותבית המרכבותבית המרכבותבית המרכבות
השנה הושלם שלב ב בשיפוצו ובשימורו, בשיתוף פעולה

פורה עם המועצה לשימור אתרים.

נמשכים המאמצים לגיוס תורמים להמשך עבודות
השימור. עם השלמת כל העבודות (שימור ושחזור של
המבנים, כולל הפנים והציוד), יגדל מספר הכיתות
במתחם בית דניאל ותתאפשר הרחבת הפעילות

במקום.

בינוי ואחזקה
היערכות בנושאי אחזקההיערכות בנושאי אחזקההיערכות בנושאי אחזקההיערכות בנושאי אחזקההיערכות בנושאי אחזקה

שם דורותי דה רוטשילד–עם המעבר לקריה החדשה על
ברסיטה בנושאיברעננה בוצע שינוי בהיערכות האוני

האחזקה. בוטלה מחלקת אחזקה, תשתיות והקמה
ובמקומה גויסה חברת אחזקה חיצונית, המבצעת את
עבודות התחזוקה, הניקיון והגינון של הקריה ברעננה
ושל מרכזי הלימוד הגדולים שלנו ברחבי הארץ. עובדים
ספורים של האו"פ מפקחים על כל פעולות החברה.

לניהול האחזקה רכשנו מערכת ממוחשבת, המיועדת
לנהל תקלות ולעקוב אחר תחזוקת האתרים וכוללת
בסיסי נתונים של הציוד בקריה, תוכניות, ספרי תפעול,

תיקי שטח ועוד.

רמת אביברמת אביברמת אביברמת אביברמת אביב
ברסיטה החליטה להקים בקמפוס הישן שברמתהאוני
ב מרכז לימוד שיאחד את הפעילות המתקיימתאבי

ב.היום במספר מוקדים בתל אבי

המרכז יוכל לתת מענה לסטודנטים המבקשים ללמוד
בשעות הבוקר וגם למעוניינים בריכוז לימודיהם ביום


