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

 2017אוגוסט   07                                                                                                                      
 זתשע" – הקיץבחופשת עבודות בינוי ותחזוקה 

  7/20180/27 - 7/20190/01 
 בחלוקה לבניינים()

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

 בניין ראשי .א
27/08 – 01/09 

 17:00- 07:00בין השעות: 
מאיר  עבוי רחיב 600קומה  שיפוץ מרכז הסעדה

 ארגמן
 

27/08 – 01/09 
 17:00- 07:00בין השעות: 

  2קומה   סייברהקמת מרכז 
 הפועלים לשעבר(ב.)

  איהב סעד עבוי רחיב

 מגדל אשכול .ב

27/08 – 01/09 
 17:00- 07:00בין השעות: 

  ארז מילוא  אשכול מגדל החלפת טרמוסטטים

30/7/2017  
 19:00 - 07:00בין השעות 

 החלפת ברז בפיר 
 19קומה 

שלמה בן  טינקח 19קומה 
 סימון

 

 ן רב תכליתיבניי .ג
27/08 – 01/09 

 17:00- 07:00בין השעות: 
  מאיר ארגמן עבוי רחיב 3.00קומה  מעבדות אבולוציה

27/08 – 01/09 
 17:00- 07:00בין השעות: 

  מג'יד מרעי תותרי מיכאל 0.00קומה  מבנה יביל לזבובים

 ךבניין חינו .ד

27/08 – 01/09 
 17:00- 07:00בין השעות: 

  מאיר ארגמן רחיבעבוי  1.00קומה  מעבדה ליפית גבאי

 רביןבניין  .ה

27/08 – 01/09 
 17:00- 07:00בין השעות: 

מעבדה לד"ר רואי 
 אדמון

  מאיר ארגמן עבוי רחיב 6קומה 

 בית הסטודנט .ו

  9/9עד  27/8
  19:00עד  7:00-מ

  ניר בןשימחון תיבת נוח בית הסטודנט שיפוץ דק

 בניין המדרגה .ז
27/08 – 01/09 

 17:00- 07:00בין השעות: 
שיפוץ אולם 

 הספורט 
אולם הספורט 

 במדרגה
 שחל 
 קדוש

 יוסי בשאי

  ויטלי

27/08 – 01/09 
 17:00- 07:00בין השעות: 

כיתות הפרעות 
 בתקשורת

  מאיר ארגמן יוסי גיא 3קומה 

      מעונות .ח

27/08 – 01/09 
 17:00- 07:00בין השעות: 

שיפוץ משרדי 
 מעונות

משרדי מעונות 
 פדרמן

  גלינה סקראןג'וני 

27/08 – 01/09 
 17:00- 07:00בין השעות: 

הפיכת חדר כושר 
 לכיתה

חדר כושר בניין 
 פדרמן

  גלינה עבוי רחיב
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 אגף הנדסה, תשתיות ובטחון
Division of  Engineering, Infrastructures & Security 

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

27/08 – 01/09 
 17:00- 07:00בין השעות: 

צביעת מועדון 
 מעונות

  גלינה עבוי רחיב הקמפוסמעונות 

 פרוייקטים בנייה חדשה .ט

27/08 – 01/09 
 17:00- 07:00בין השעות: 

הקמת מדעי הרווחה 
 והבריאות

ממערב לבניין 
 חינוך

  צפריר רם אדרת

 עבודות כלליות בקמפוס .י

27/08 – 01/09 
 17:00- 07:00בין השעות: 

אולמות וכיתות 
 ברחבי הקמפוס

תחזוקה עבודות 
תחילת לקראת 

  שנת הלימודים

  עובדי בימ"ל 

 


