
 האוניברסיטהספריות 
ספריות האוניברסיטה נותנות שירות לסטודנטים, למרצים, לעובדי האוניברסיטה ולגמלאי  האוניברסיטה 

 ולכל מי שקיבלו היתר לשימוש בשירותיהן השונים. 
 להלן רשימת הספריות, שעות הפעילות שלהן, מיקומן וכתובות אתרי הבית שלהן.

 ת אחרי שינויים.יש לעקוב באתרי הספריות ובלוחות המודעו
 

 שעות הפעילות  
 

שעות  בניין כתובת אתר הבית
 הפעילות

 בקיץ

שעות 
 הפעילות

בשנת 
 הלימודים

 הספרייה

 
https://cenlib.tau.ac.il/ 

 
 
 
 
 
 

https://cenlib.tau.ac.il/wiener 

בניין 
הספרייה 
 המרכזית

ע"ש  
 סוראסקי

 ה'-א'
8:30-20:00 

  8:30 -ו' 
12:30 

 
 
 

יש לבדוק 
באתר 

 הספרייה

 ה'   -א'
08:30– 

20::00 
  8:30 -ו' 

12:30 
 
 

א', ג', ד' 
10:00 – 

16:00 
 10:00ב', ה' 

- 18:00  
 סגור  -ו' 

הספרייה המרכזית ע"ש 
 אליאס סוראסקי 

כולל הספרייה 
 הלימודית

 
     

 
 ספריית וינר

 

https://soclib.tau.ac.il/ 
 

בניין 
הספרייה 

-ע"ש ברנדר
 מוס

  8:30-ה'  -א'
20:00 

  8:30 - –ו' 
12:45 

  -ה' -א'
8:30 – 

20:00  
 –ו' 

 8:30 -  
12:45 

הספרייה למדעי החברה, 
לניהול ולחינוך  ע"ש 

 מוס-ברנדר

lib.tau.ac.il-https://med 

בניין 
הספרייה 
ע"ש גיטר 

 סמולרש

 8:30-ה'  -א'
19:00 

  8:30 -ו' 
.12:45 
 

  8:30-ה'  -א'
21:00 

  8:30 -ו' 
.12:45  

הספרייה למדעי החיים 
-ולרפואה ע"ש גיטר

 לרשסמו

https://scilib.tau.ac.il 
 

בניין 
הספרייה 
 ע"ש ניימן

 ה'-א'
8:30 - 

19:00 
 סגור -ו' 

  - 8:30ה' -א'
20:00 

 סגור -ו' 

הספרייה למדעים 
מדויקים ולהנדסה ע"ש 

 ניימן

https://lawlib.tau.ac.il/ 
 

בניין ע"ש 
דוד י. לייט 

 ובניין ו.א.
 מינקוף

  -8:30ה' -א'
20:00 

 8:30 -ו' 
12:30 

  -8:30ה' -א'
20:00 

 - 8:30ו'  
12:30   

הספרייה למשפטים ע"ש 
 לייטדוד י. 

http://www3.tau.ac.il/ggc
-enter/index.php/the

library-mehlmann 
 

 בניין קרטר
 

א', ג', ה': 
9:00-16:00 

 ב', ד':      

9:00-18:30 

 ו': סגור

 16-9ה  ג, א,
 19:30-9ד  ב,
 סגור -ו' 

 ספריית מהלמן

https://arts.tau.ac.il/music/lib  ביה"ס
למוסיקה 

 -בוכמן 
 מהטה

ה' -א' אין שינוי
10:00-
17:45 

 סגור -ו' 

הספרייה למוסיקה ע"ש 
 מרק ל. גרינשטיין

https://cenlib.tau.ac.il/
https://cenlib.tau.ac.il/
https://cenlib.tau.ac.il/wiener
https://cenlib.tau.ac.il/wiener
http://www.cenlib.tau.ac.il/
http://www.cenlib.tau.ac.il/
http://www.cenlib.tau.ac.il/
http://www.cenlib.tau.ac.il/
https://cenlib.tau.ac.il/wiener
https://cenlib.tau.ac.il/wiener
https://soclib.tau.ac.il/
https://soclib.tau.ac.il/
https://soclib.tau.ac.il/
https://soclib.tau.ac.il/
https://soclib.tau.ac.il/
https://med-lib.tau.ac.il/
https://med-lib.tau.ac.il/
https://med-lib.tau.ac.il/
https://med-lib.tau.ac.il/
https://med-lib.tau.ac.il/
https://scilib.tau.ac.il/
https://scilib.tau.ac.il/
http://www.tau.ac.il/scilib/
http://www.tau.ac.il/scilib/
http://www.tau.ac.il/scilib/
http://www.tau.ac.il/scilib/
https://lawlib.tau.ac.il/
https://lawlib.tau.ac.il/
http://www.lawlib.tau.ac.il/
http://www.lawlib.tau.ac.il/
http://www3.tau.ac.il/ggcenter/index.php/the-mehlmann-library
http://www3.tau.ac.il/ggcenter/index.php/the-mehlmann-library
http://www3.tau.ac.il/ggcenter/index.php/the-mehlmann-library
http://www3.tau.ac.il/ggcenter/index.php/the-mehlmann-library
http://www3.tau.ac.il/ggcenter/index.php/the-mehlmann-library
http://www3.tau.ac.il/ggcenter/index.php/the-mehlmann-library
https://arts.tau.ac.il/music/lib
https://arts.tau.ac.il/music/lib
https://arts.tau.ac.il/music/lib
https://arts.tau.ac.il/music/lib


https://arts.tau.ac.il/arch/library/
about 

-בניין דה
 בוטון

 -12:00א' 
20:00 

ה'  -ו , ג'ב'
10:00-
17:00 

 – 10:00ד' 
19:00 

 סגור –ו' 

 19:45-12א 
ב, ג, ה 

16:45-10 
 18:45-10ד 

 
 סגור –ו' 
 

ספריית ביה"ס 
לאדריכלות ע"ש דוד 

 עזריאלי

http://www.socialwork.ta
u.ac.il/library.html 

 

בניין בוב 
 שאפל

יש לבדוק 
באתר 

 הספרייה

א',ב',ד',ה'
9:00-18:45 , 

 ג '
 9:00 
-16:45 

 סגור -ו' 

ספריית ביה"ס לעבודה 
סוציאלית ע"ש בוב 

 שאפל

https://geography.tau.ac.il/libr
ary_general 

בניין יד 
 אבנר

יש לברר את 
שעות 

פעילות 
הספרייה 

-03בטלפון 
או  6409896

03-6409044  

יש לברר –
את שעות 

פעילות 
הספרייה 

-03בטלפון 
או  6409896

03-6409044 

ספריית החוג 
לגיאוגרפיה ולסביבת 

 האדם

-https://med
lib.tau.ac.il/communicati

h-ondisorders 
 

הפרעות 
בתקשורת, 

המרכז 
הרפואי ע"ש 
חיים שיבא, 

 השומר-תל

יש לברר את 
שעות 

הפעילות 
בספרייה 
 בטלפון:

03-6409217 
03-5349817 

 4שלוחה 

יש לברר את 
שעות 

הפעילות 
בספרייה 
 בטלפון:

03-6409217 
03-5349817  

 4שלוחה 

ספריית החוג להפרעות 
 בתקשורת

http://archaeology.tau.ac.i
l/?page_id=1974 

יש לבדוק  בניין גילמן
באתר 

 הספרייה

 ה' -א'
9:00 - 
20::00 

 סגור -ו' 

יית המכון ספר
 לארכיאולוגיה

http://dayan.org/content/a
library-mdc-bout 

בניין גילמן 
חדר  4קומה 

452 

זהות לשעות 
הפעילות 

בשנת 
 הלימודים

 א'
8:30 – 

16:00 
 8:30ה'   –ב' 
– 18:30 

 סגור -ו' 

ספריית מרכז משה דיין 
ללימודי המזרח התיכון 

 ואפריקה

 
 שעות פתיחה בימים מיוחדים

    הספריות סגורות    חוה"מ סוכות 
  18:45עד  ערב הדלקת נר ראשון של חנוכה

 18:45עד    ערב פורים
                         הספריות סגורות   חוה"מ פסח  

              18:45ערב יום השואה                                       עד 
 18:45עד  ערב יום הזיכרון לחללי מערכות  ישראל

 הספריות סגורות יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
 הספריות סגורות   יום הסטודנט

 כולל  הספריות סגורות 31.8.18 עד 26.8.17-בחופשת הקיץ מ18:45עד    ערב ט' באב
 במהלך הטקסים לציון יום השואה ויום הזיכרון הספריות פתוחות, אך לא ניתן שירות לקהל.  
 

 )13התקנון למשתמשים בשירותי  ספריות האוניברסיטה מפורט בהוראות האוניברסיטה (פרק 
  constitution-http://www.tau.ac.il/university ומוצג על לוחות המודעות של הספריות ובכתובת: 
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