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 אגף הנדסה, תשתיות ובטחון
Division of  Engineering, Infrastructures & Security 

                                  
 2018אוגוסט  13                                                                                 

 
 חתשע" – בפגרת הקיץעבודות בינוי ותחזוקה 

  18/2080/26 - 8/20190/01 
 בחלוקה לבניינים()

 

 הערות אחראי קבלן/עובדים מקום העבודה מהות העבודה מועדי ביצוע העבודה    

 ן רב תכליתיבניי .א
 

 עבוי רחיב ר"ת מעבדה עבור ערן טאובר 15:00 – 07:30בין השעות: 
 פיוז קבלני חשמל

 מג'יד

 איגור

 

מעבדה עבור עמנואל  15:00 – 07:30בין השעות: 
 ננטה

 עבוי רחיב ר"ת
 אלעד ברק

 מג'יד

 איגור

 

 עבוי רחיב  ר"ת הכשרת חדר וירוסים 15:00 – 07:30בין השעות: 
 פיוז קבלני חשמל

 מג'יד

 איגור

 

הכשרת מתחם עבור  15:00 – 07:30בין השעות: 
 פיזיקאים

 ג'וני סקרן ר"ת
 אלעד ברק

 מאיר
 איגור

 

 בניין אשכול .ב

 

 15:00 – 07:30בין השעות: 
 

 עבוי רחיב 4קומה  בניית חמ"ל אירועים
 מח' חשמל

 מאיר

 רון

 

 רביןבניין  .ג

 

 כולל 31/8/18 – 26/8/18
 15:00 – 07:30בין השעות: 

הרחבת הפקולטה 
 למדעי החברה 

עבודות על גגות  איהב י. לרר בניין רבין
הבניין. עבודות 

 מרעישות.
 כולל 31/8/18 – 26/8/18

 15:00 – 07:30בין השעות: 
פרוק במות בכיתות 

  6ו  5קומות 
נדרש לפתוח את  גלינה גלעד אילת בניין רבין 

 הבניין. 

 בניין המדרגה .ד
 

העתקת כיתות  15:00 – 07:30בין השעות: 
 פיזיותרפיה

 עבוי רחיב 2קומה 
 מח' חשמל

 מאיר
 רון

 

בניית מחסן עבור  15:00 – 07:30בין השעות: 
 ביה"ס למדעי הים

 עבוי רחיב מעונות
 אלעד ברק

  מג'יד

 פרויקטים לבנייה חדשה .ה
 
 כולל 31/8/18 – 26/8/18

 15:00 – 07:30בין השעות: 
הקמת הפקולטה למדעי 

 הרווחה והבריאות
ממערב לבנייני 

 חינוך
פיקוח חיצוני אירנה  צפריר רם אדרת

-054 –מחברת קידן 
4899960 

 כולל 31/8/18 – 26/8/18
 15:00 – 07:30בין השעות: 

ליד כניסה  הקמת תחנה לרכבל 
עליונה שער 

 חיפה

י. לרר דרך יפה 
 נוף

איהב + 
 צפריר

פיקוח חיצוני אירנה 
-054 –מחברת קידן 

4899960 
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 אגף הנדסה, תשתיות ובטחון
Division of  Engineering, Infrastructures & Security 

 הערות אחראי קבלן/עובדים מקום העבודה מהות העבודה מועדי ביצוע העבודה    

 נוספים ברחבי הקמפוס ומחוצה לופרויקטים  .ו
 
 כולל 31/8/18 – 26/8/18

 15:00 – 07:30בין השעות: 
שיפוץ מבנה מעבדות 

 בשדות ים 
  גלינה וי  רחיבעב שדות ים

 כולל 31/8/18 – 26/8/18
 15:00 – 07:30בין השעות: 

החלפת חלק מחיפוי 
חיצוני של קירות קפה 

 דשא

  גלינה תותרי מיכאל קפה דשא

 כולל 31/8/18 – 26/8/18
 15:00 – 07:30בין השעות: 

מעונות  300גוש שדרוג 
 שקמה

 –וי רחיב עב מעונות שקמה
 קבלן ראשי

  גלינה

 כולל 31/8/18 – 26/8/18
 15:00 – 07:30בין השעות: 

  אלי נדיב עובדי הבימל"ים קמפוס הנמל השמשת בנין דילן 

 


