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 מצלמות בצמוד לתחנת האוטובוס3תחנת אוטובוס חומרים125

 מצלמות בצמוד לתחנת האוטובוס2תחנת אוטובוס הנדסאים126

 מצלמות בצמוד לתחנת האוטובוס2ת"תחנת אוטובוס מל127

 מצלמות בצמוד לתחנת האוטובוס2תחנת אוטובוס חקלאית128

 מצלמות בצמוד לתחנת האוטובוס2כימית' תחנת אוטובוס הנ129

 מצלמות בצמוד לתחנת האוטובוס2תחנת אוטובוס אזרחית130

גדר היקפיתפקולטה לרפואה131

גדר היקפיתפקולטה לרפואה132

גדר היקפיתפקולטה לרפואה133

גדר היקפיתפקולטה לרפואה134
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גדר היקפיתפקולטה לרפואה144

גדר היקפיתפקולטה לרפואה145

מבנה הפקולטהפקולטה לרפואה146

מבניה חוץהדריון147

מבניה חוץהדריון148

מבניה חוץהדריון149

מבניה חוץהדריון150

מבואההדריון151

112בניין מעונות תחתון152

112בניין מעונות תחתון153

' מצלמות על גג בניין ב3פארק גוטווירט154

קומת כניסהפקולטה לרפואה155

קומת כניסהפקולטה לרפואה156

קומת כניסהפקולטה לרפואה157

קומת כניסהפקולטה לרפואה158

קומת כניסהפקולטה לרפואה159

קומת כניסהפקולטה לרפואה160

קומת כניסהפקולטה לרפואה161

קומת כניסהפקולטה לרפואה162

קומת כניסהפקולטה לרפואה163

1קומה מ פקולטה לרפואה164

1קומה מ פקולטה לרפואה165

1קומה מ פקולטה לרפואה166

1קומה מ פקולטה לרפואה167

1קומה מ פקולטה לרפואה168

1קומה מ פקולטה לרפואה169

1קומה מ פקולטה לרפואה170

1קומה מ פקולטה לרפואה171

1קומה מ פקולטה לרפואה172

1קומה מ פקולטה לרפואה173

1קומה מ פקולטה לרפואה174

1קומה מ פקולטה לרפואה175

קפיטריהפקולטה לרפואה176

קפיטריהפקולטה לרפואה177

קפיטריהפקולטה לרפואה178

קפיטריהפקולטה לרפואה179

גג ספריהרחבת קיר נופלים180

'ט ד"אסרחבת קיר נופלים181

גשררחבת קיר נופלים182

גשררחבת קיר נופלים183

גשררחבת קיר נופלים184

גשררחבת קיר נופלים185

גשררחבת קיר נופלים186

גשררחבת קיר נופלים187

גשררחבת קיר נופלים188

גשררחבת קיר נופלים189

ספריהרחבת קיר נופלים190

גשררחבת קיר נופלים191

גשררחבת קיר נופלים192



גשררחבת קיר נופלים193

יל'רצ'צרחבת קיר נופלים194

גשררחבת קיר נופלים195



שטח כיסוי

קיר המסכים, גשר, רחבת האודיטוריום

מסדרון הצופה על מעבדות הוראה

( כניסות2)רחבת הכניסה לפקולטה 

מעבדות פקולטה וכניסה לבית מלאכה

Xחדר מעבדת קרני 

מרחב הכניסה ללבננין

א וחדר מיקרוסקופים"מרחב הכניסה למיק

לובי הכניסה לבנייין ומרחב הקפיטריה

( כניסות2)רחבת הכניסה לפקולטה 

מרחב המסדרון

כניסה ללשכת דיקן וחדר צילום פקולטי, מעלית

.אזור המסדרון בקומה

מעבדות חברי סגל, מרחב לימוד

גשר, נתיבי רכבים, כניסות ויציאות

עמדת בידוק, נתיבי רכבים, כניסות ויציאות

נתיבי רכבים, כניסות ויציאות

חניון רכבים

כביש גישה לכיוון מגרשי הטניס

961חניון רכבים 

צומת

מתחם קונסטנטין

כניסה לחניון מעונות קנדה

צובר גז

952כביש תחתון 

955כביש תחתון 

192סבסבת מול בניין 

137סבסבת מול בניין 

מ"גשר לכיוון מק

דק הבניין

כניסה מהגשר

132גשר לכיוון 

133גשר לכיוון 

133גשר לכיוון 

מדרגות חוץ

מבואה

גשר

מבואה

מעליות

מדרגות חוץ

גשר

מבואה

מעליות

מדרגות חוץ

גן משחקים

מבואה



גשר

מדרגות חוץ

מבואה

מדרגות חוץ

גשר

מעליות

כביש הגעה לכיוון מזרח

כביש הגעה לכיוון מערב

כניסה

מבואה

כיסוי חדר השרתים

כניסה ויציאה

כניסה וחניון הרכבים

מתחם השולחנות

כניסה לבניין

מסדרון הכניסה לקומה

כניסה לבניין

ח כללית"כניסה מכיוון קופ

מסדרון

מעליות

יציאה מהמעלית

מסדרון

יציאה מהמעלית

מסדרון

יציאה מהמעלית

מסדרון

יציאה מהמעלית

מסדרון

יציאה מהמעלית

יציאה מהמעלית

בר- שורת לימוד 

רחבת השולחנות

לובי וקפיטריה

מדרגות כניסה תחתונה ומבואה

אודיטוריום חקר הבניה

אודיטוריום חקר הבניה

425כיתה 

423כיתה 

מעבר לבניין רבין

כיתת חרדים

כניסה ראשית

כניסה מונגשת

חדר שקט

מסדרון

מסדרון חוץ

מדסרון פנים

אחראי חווה

חדר מחשבים

כיכר רבין



יקובס'כיכרג

כיכר לואי

כיכר רוט

כיכר הסמכה

צומת מדעי החיים

גן קיסלק

מועדון עובדים

כביש הטבעת

רחבת הכניסה

רחבה לכיוון הסנאט

חניון מכלול

יל'רצ'חניון צ

רחבת כניסה למכלול

מסדרון יחידת לוגיסטיקה

כניסה למשרד אישורי כניסה

רחבת הפטיו

חניון רכבים וכניסה 

ק"מסדרון חת

כניסה למוקד הביטחון

מוקד הביטחון

457סבסבת 

451סבסבת 

454רחבת חניה בצמוד לבניין 

שער חירום

459מאחורי בניין 

כניסה צפונית

כניסה דרומית

מחסום מעונות הסמכה

תחנת האוטובוס והכביש

תחנת האוטובוס והכביש

צומת לכיוון חומרים והכביש, תחנת האוטובוס

תחנת האוטובוס והכביש

תחנת האוטובוס והכביש

תחנת האוטובוס והכביש

תחנת האוטובוס והכביש

תחנת האוטובוס והכביש

1כניסה למ 

כניסת נכים וקרוסלה

חניון חזית

גדר צפונית

מתחם מכלות

חוות גזים

גדר בהד

2הגעה מכיוון מ

שער חירום

שביל יציאת חירום

כניסה לכיוון תחזוקה

רחבה- כניסה לכיוון תחזוקה 

מתחם מכולות



רחבת פריקה

שער ראשי

כניסה ראשית לבניין

רחבת חניה ומעלית

כניסת הולכי רגל

רחבת חניה

שער רכבים

דלת כניסה ראשית

כניסה צפונית

כניסה דרומית

מתחם מחסן החירום

לובי

לובי ומדרגות אולם סגול

חדר מחשבים

חדר מחשבים

מדרגות משרדים

מדרגות אגודה

מעליות

חדר בחינות

כניסה לחדר בחינות

1כניסה מ 

כניסה למסדרון אחזקה

כניסת נכים

לובי מעליות

כניסה המרכז לדימות

מסדרון כניסה נכים

מסדרון מטבחון

מסדרון חדר חשמל

מטבחון

מעבדת

מסדרון שירות

רחבת שטיפת כלים

כניסה פנימית

דלתות מטבח

מדרגות

חלל מרכזי

דק בית הסטודנט

'ט ד"אולם אס

קיר הנופלים

רחבת קיר הנופלים

דשא הרחבה

גשר הולכי רגל

רחבת הדק

רחבת הדק

שביל לכיוון מכלול

שביל לכיוון הספריה

שביל הדואר

מצלמת ברים

מצלמת ברים



כניסה למחלקת מעבדות

רחבת מוסד

רחבת הדק


