


 

 

 

חדרים 	 	 שם	הבנין מס'	הבנין	 	

 מקלטים וחדרי ממ"ד     
מעונות סטודנטים  101 מקלט 
מעונות סטודנטים  103 מקלט 

כיתות אקסודוס  105 מקלט 
ביולוגיה סביבתית  201 מקלט 

פיסיקה  202 מקלט 
המרכז למחקר רפואי-אבחוני  204 מקלט 

032 ,132 ,232 ,332 ,432 הטריפלקס לננוטכנולוגיה   206 ממ�ד 
532 ,632 ,731 ,832 ,932    

015 ,106 ,204 המכון לטכנולוגיה מתקדמת   209 ממ�ד 
כימיה  211 מקלט 

בתוך הספריה מדעי החברה   213 מקלט  
010 ,120 ,230 המרכז לגילוי מוקדם של הסרטן   214 ממ�ד 

מחשבים ומתמטיקה  216 מקלט 
בתוך הספריה משפטים   305 מקלט 

105 ,201 האגף למשפט מקרקעין   306 ממ�ד 
118 ,210 המרכז לייעוץ לסטודנטים   407 ממ�ד 

כלכלה ומינהל עסקים  504 מקלט 
כיתות אקסודוס  505 מקלט 

בית מורשת ישראל  507 מקלט 
כיתות ומשרדים  503/10 מקלט 

016 ,105 ,205 הבנין ללימודים בין-תחומיים   604 ממ�ד 
016 ,105 ,205 הבנין ללימודי תארים מתקדמים   605 ממ�ד 

מעון יום  802 ממ�ד 
007 ,213 ,214 המרכז לחקר המוח   901 ממ�ד 

013 ,108 ,212 ,420 ,324 בנין פסיכולוגיה   902 ממ�ד 
 014 ,065 ,120 ,224 בנין ביה�ס לחינוך   905 ממ�ד 

324 ,423 ,518    
102 ,203 ,306 בית הרב יעקובוביץ   1002 ממ�ד 

001 ,101 ,201 ,301 ,401 בנין ללימודי שפות   1004 ממ�ד 
018 ,110 בנין מוסיקה   1005 ממ�ד 

001 ,021 ,041 ,051 ,101 הנדסה   1102-1105 ממ�ד 
 ,121 ,141 ,161 ,201    

221 ,241 ,261 ,301 ,321    

       

שם	הבנין מס'	הבנין	 	
 ספריות וארכיונים    

פיסיקה  202 ספריית פיסיקה 
כימיה  211 ספריית כימיה ע�ש ג'וסף והלן פרוילך ווסט 

מדעי החי  212 ספריית מדעי החיים 
מדעי החברה  213 ספריית מדעי החברה 

מחשבים ומתמטיקה  216 ספריית מתמטיקה ומדעי המחשב 
משפטים  305 ספריית משפטים 

הספרייה המרכזית  401 ארכיון הציונות הדתית 
הספרייה המרכזית  401 הספרייה המרכזית 
הספרייה המרכזית  401 ספריית לימודי מידע 
הספרייה המרכזית  401 ספריית מדעי היהדות 
הספרייה המרכזית  401 ספריית יידיש 

מדעי הרוח  404 ספריית אנגלית 
מדעי הרוח  404 ספריית ספרות משווה וספרות עם ישראל 
המדרשה   405 ספריית המדרשה ע�ש אלפרד רובן 
המדרשה  405 ק'  ארכיב מינהל הסטודנטים 
המדרשה  405 ק'  ארכיון האוניברסיטה 

מדעי היהדות 410 ק'  ארכיב טכני 
ספריית המכון הגבוה לתורה

המכון הגבוה לתורה   411 ע�ש ישראל לורנס ז�ל ופאולה צדרבאום 
כיתות ומשרדים  502/5 ספריית ערבית, צרפתית ותרגום 
כיתות ומשרדים  502/13 ספריית ניהול 
כיתות ומשרדים  502/27 ספריית הסטוריה כללית ומזרח תיכון 

ספריית כלכלה ומינהל עסקים
כלכלה ומינהל עסקים  504 ע�ש ד�ר אדוארד וג'ודית שטיינברג  

בנין פסיכולוגיה  902 ספריית פסיכולוגיה 
בנין ביה�ס לחינוך  905 ספריית ביה�ס לחינוך ע�ש מרים ויוסף ליפשוץ 

בית הרב יעקובוביץ  1002 ספריית פילוסופיה 
בנין לאלקטרוניקה-    1104 ספריית הנדסה 

פיזיקלית   
בנין מוסיקה  1005 ספריית מוסיקה ע�ש ג'יימי ליהמן 

 כללי    
מעונות סטודנטים  106 רב הקמפוס 

בית הסטודנט  107 אגודת הסטודנטים 
בית הסטודנט  107 איסת�א 
בית הסטודנט  107 ארגון הבוגרים 
בית הסטודנט  107 חנות הספרים 
בית הסטודנט  107 מיני מרקט 

אולמות הרצאה  304 בית הכנסת ע�ש מילר 
אולמות הרצאה  304 ועד העובדים 

משפטים  305 על�מ - יעוץ משפטי 
מנהלה  402 דואר 

המדרשה  405 ק'  ארכיב - מנהל הסטודנטים 
בנק מזרחי-טפחות  406 בנק מזרחי-טפחות 

מדעי היהדות  410 מוזיאון פלורסהיים 
המכון הגבוה לתורה  411 בית הכנסת - המכון הגבוה לתורה 
בית מורשת ישראל  507 בית הכנסת ע�ש אברהם אבא ואסתר נגל 

 מעונות    
מעונות סטודנטים  101 מעונות סטודנטים ע�ש שרמן 
מעונות סטודנטים  103 מעונות סטודנטים ע�ש גאון 
מעונות סטודנטים  104 מעונות סטודנטים ע�ש וולפסון 
מעונות סטודנטים  106 מעונות סטודנטים ע�ש מוסקוביץ-פרשין 
מעונות סטודנטים  108 מעונות סטודנטים ע�ש סטולמן 
מעונות סטודנטים  506 מעונות סטודנטים ע�ש גרוז/הוברט 

 מסעדות, בתי קפה, עגלות קפה    
בית הסטודנט  107 מסעדה בשרית 

הטריפלקס לננוטכנולוגיה  206 קפיטריה ע�ש דוד וסוזן גריידל 
מדעי החברה  213 עגלת קפה 

משפטים  306 בית קפה 
מנהלה 402 ק'  מסעדה 

המדרשה  405 ק'  אינטרנט קפה 
בית הסגל  409 מסעדה חלבית 

בית מורשת ישראל  507 עגלת קפה 
הבנין ללימודים בין-תחומיים  604 עגלת קפה 
הבנין ללימודי תארים     605 עגלת קפה 

מתקדמים   
המרכז לחקר המוח  901 עגלת קפה 
בנין ללימודי שפות  1004 מסעדה בשרית 

בנין לביו-הנדסה  1105 עגלת קפה 

 אולמות אירועים וכנסים    
פיסיקה  202 אודיטוריום ע�ש וייספלד )221( 

הטריפלקס לננוטכנולוגיה  206 אודיטוריום )050(  
כימיה  207 אולם ע�ש אברהם ולאה נוסבאום )001( 
כימיה  211 אולם הרצאות )112( 

מדעי החי  212 אדיטוריום ע�ש גריידל )025( 
מדעי החי  212 אודיטוריום ע�ש יחזקאל ורחל ליברנט )004( 

המרכז הבינלאומי לקונגרסים
המרכז הבינלאומי     301 ע�ש שמשון וחנה פלדמן  )202( 

לקונגרסים   
המרכז הבינלאומי     301 אולם אירוח ע�ש לואיס וגבי וייספלד 

לקונגרסים   
אולמות הרצאה  304 אולם ע�ש מרדכי ורבקה פולאק )001( 
אולמות הרצאה  304 אודיטוריום ע�ש ג'ורג' ומריצה פיונקובסקי )002( 

משפטים  305 כס המשפט ע�ש זאב דב קאופמן )11( 
מנהלה  402 אודיטוריום מינהלה )063( 

מדעי הרוח  404 אודיטוריום מינץ )069( 
מדעי היהדות  410 אודיטוריום ע�ש קלייב ואנתוני בק )069( 

המרכז הבינלאומי לכנסים
כלכלה ומינהל עסקים  504 ע�ש איזידור ואן פאלק )010( 

בית מורשת ישראל  507 אודיטוריום ע�ש מלך ורות ארנפרוינד )007( 
המרכז לחקר המוח  901 אודיטוריום ע�ש משפחת גונדה )061( 

בנין פסיכולוגיה  902 אודיטוריום )009( 
בנין ביה�ס לחינוך  905 אולמות הרצאה )061, 063( 
בנין ביה�ס לחינוך  905 אודיטוריום ע�ש משפחת לילה )062( 

בנין מוסיקה  1005 אודיטוריום ע�ש מכלה רוזנברג-פולצר )001( 
הנדסה  1102-1105 אולמות הרצאה )002, 022, 053( 
הנדסה  1102-1105 אודיטוריום ע�ש משפחת אלטר )042( 

מרכז וואהל  1401 אולמות כנסים 

 שרותי חרום    
אולמות הרצאה  304 מחלקת הבטחון 

שם	הבנין	 מס'	הבנין	 	

בית בגין  217 ב.א רב-תחומי במדעי הרוח 
ספריות

הספרייה המרכזית  401 לימודי מידע  
מדעי הרוח  404 אנגלית 
מדעי הרוח  404 ספרות משווה 

כיתות ומשרדים  502/5 ערבית 
כיתות ומשרדים  502/5 צרפתית 
כיתות ומשרדים  502/5 תרגום 

בית הרב יעקובוביץ  1002 פילוסופיה 
בנין מוסיקה  1005 הספריה למוסיקה ע�ש ג'יימי ליהמן 

מעבדות
מדעי הרוח  404 מעבדה ללימודי מידע  

בנין ללימודי שפות  1004 מעבדת שפות 
בנין ללימודי שפות  1004 מעבדת תרגום 

מעבדת קריאה וכתיבה-היחידה לאנגלית
בנין ללימודי שפות  1004 כשפה זרה  

בנין מוסיקה  1005 אולפן קומפוזיציה 
בנין מוסיקה  1005 מעבדות למוסיקה אלקטרו אקוסטית 
בנין מוסיקה  1005 אולפן הקלטות 

 הפקולטה למדעי החברה    
מדעי החברה  213 לשכת הדיקאן 
בית לאוטרמן   109 ביה�ס לתקשורת 
מדעי החברה  213 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה 
מדעי החברה  213 המחלקה למדעי המדינה 
מדעי החברה  213 המכון לשלטון מקומי 
מדעי החברה  213 המחלקה לקרימינולוגיה 
מדעי החברה  213 המחלקה לגיאוגרפיה 

ביה�ס לעבודה סוציאלית
מדעי החברה  213 ע�ש לואיס וגבי וייספלד  

כלכלה ומינהל עסקים  504 המחלקה לכלכלה  
כלכלה ומינהל עסקים  504 ביה�ס למינהל עסקים 

הבנין ללימודי      605 החוג המשולב במדעי החברה 
תארים מתקדמים   

הבנין ללימודי      605 המחלקה לניהול 
תארים מתקדמים   

בנין פסיכולוגיה  902 המחלקה לפסיכולוגיה 
בנין ביה�ס לחינוך  905 ביה�ס לחינוך 

ספריות
מדעי החברה  213 מדעי החברה 
מדעי החברה  213 ביה�ס לעבודה סוציאלית 

כיתות ומשרדים  502/13 ניהול 
ספריית כלכלה ומינהל עסקים

כלכלה ומינהל עסקים  504 ע�ש ד�ר אדוארד וג'ודית שטיינברג 
בנין ביה�ס לחינוך  905 ספריית ביה�ס לחינוך ע�ש מרים ויוסף ליפשוץ 

בנין פסיכולוגיה  902 פסיכולוגיה 
מעבדות

בית לאוטרמן  109 מעבדות מחשבים-עיתונאות ותקשורת 
כימיה  207 מעבדת גיאומורפולוגיה וקרקעות 

מדעי החברה  213 אולפן טלוויזיה מדעי החברה 
מדעי החברה  213 יחידה אור-קולית 

כלכלה ומינהל עסקים  504 מעבדת מחשבים 
כלכלה ומינהל עסקים  504 מעבדת משחק עסקים 
כלכלה ומינהל עסקים  504 מעבדה למידע במשאבי אנוש 

כיתות אקסודוס  505 מעבדות מחשבים 
הבנין ללימודי תארים     605 מעבדות מחשבים 

מתקדמים   
בנין פסיכולוגיה  902 מעבדה אלקטרונית 

בנין ביה�ס לחינוך  905 אולפן טלוויזיה 

 הפקולטה למדעים מדויקים    
כימיה  211 לשכת הדיקאן 

מחשבים ומתמטיקה  216 המחלקה למתמטיקה וסטטיסטיקה 
מחשבים ומתמטיקה  216 המחלקה למדעי המחשב 

כימיה  211 המחלקה לכימיה 
פיסיקה  202 המחלקה לפיסיקה 

הטריפלקס לננוטכנולוגיה  206 המרכז לננוטכנולוגיה 
ביה�ס לחינוך א'  403 היחידה לנוער שוחר מדע 

ספריות 
פיסיקה  202 פיסיקה 

כימיה  211 ספריית כימיה ע�ש ג'וסף והלן פרוילך ווסט 
מחשבים ומתמטיקה  216 מתמטיקה ומדעי המחשב 

מעבדות
פיסיקה  202 בית מלאכה מכני 
פיסיקה  203 בית מלאכה לאלקטרוניקה 
פיסיקה  203 מנזלת הליום 

כימיה  211 מעבדת כימיה N.M.R ע�ש קרן אדר 
כימיה  211 מעבדת מס ספקטרה 

כימיה/מדעי החי  211/212 מעבדות מחשבים 
הבנין ללימודים בין-תחומיים  604 מעבדות מחשבים 

פיסיקה  202-203 מעבדות מחקר והוראה-פיסיקה 
המכון לטכנולוגיה מתקדמת  209 מעבדות מחקר-פיסיקה 

כימיה  207 מעבדות מחקר והוראה-כימיה 
כימיה  211 מעבדות מחקר-כימיה 

 הפקולטה להנדסה    
בנין לאלקטרוניקה-    1104 לשכת הדיקאן 

פיזיקלית   
בנין לאלקטרוניקה-    1104 ספריה 

פיזיקלית   
מעבדות

בנין להנדסת מחשבים  1102 מעבדות הוראה במחשבים 
בנין לביו-הנדסה  1105 מעבדות הוראה באלקטרוניקה 

 הפקולטה למדעי החיים ע"ש מינה ואבררד גודמן   
מדעי החי  212 לשכת הדיקאן 
מדעי החי  212 מזכירות הוראה 
מדעי החי  212 מדעי החיים 
מדעי החי  212 ביוטכנולוגיה 
מדעי החי  212 ביולוגיה חישובית )ביואינפורמטיקה(  
מדעי החי  202 ביופיסיקה 

אולמות הרצאה  304 המגמה לאופטומטריה 
מעונות סטודנטים  106 המגמה לאופטומטריה-קליניקה 

מדעי החי  212 ספרייה 
בית החיות  100 בית החיות 

המרכז לחקר הסרטן  208 בית החיות 
מעבדות

בית החיות  100 בתי צמיחה 
בית לאוטרמן  109 מעבדה לגידול אלמוגים 

המרכז למדעי החי  205 מעבדות הוראה  
כימיה  207 מעבדה לבוטניקה ארכיאולוגית 
כימיה  207 מעבדת דגים 

כימיה/מדעי החי  211/212 מעבדות מחשבים 
כימיה/מדעי החי  211/212 יחידה לצילום מדעי 

מדעי החי  212 מעבדות הוראה  
מדעי החי  212 מעבדה לציוד בין-מחלקתי 
מדעי החי  212 מיקרוסקופ אלקטרוני 
מדעי החי  212 מעבדה להפרדת תאים 

 הפקולטה למשפטים    
משפטים  305 לשכת הדיקאן 
משפטים  306 האגף למשפט מקרקעין ע�ש ז'אן ומוריס בנין 
משפטים  305 ספרייה 

 היחידה ללימודים בין-תחומיים    
הבנין ללימודים בין-תחומיים  604 מזכירות היחידה 
הבנין ללימודים בין-תחומיים  604 התכנית ללימודי מדע, טכנולוגיה וחברה 
הבנין ללימודים בין-תחומיים  604 התכנית ללימודי מגדר 
הבנין ללימודים בין-תחומיים  604 התכנית ללימודי ניהול ויישוב סכסוכים 
הבנין ללימודים בין-תחומיים  604 התכנית ללימודי פרשנות ותרבות 
הבנין ללימודים בין-תחומיים  604 התכנית למדעי המוח 

 רשות המחקר    
בית בגין  217 סגן הנשיא למחקר 
בית בגין  217 רשות המחקר 

 יחידות לא אקדמיות    
מעונות סטודנטים  108 פר�ח 
מעונות סטודנטים  108 תכנית ברוקדייל 

פיסיקה  202 מכינה קדם אקדמית 
פיסיקה  202 מערך המכללות 
בית בגין  217 הוצאת אוני' בר-אילן 
בית בגין  217 פרוייקט השו�ת 

המדרשה   405 המדרשה 
מעבדות מיקרוביולוגיה  102 חברת בר-אילן למחקר ופיתוח 

המכון הגבוה לתורה  411 המכון הגבוה לתורה ע�ש לודביג ואריקה יסלזון 
כיתות ומשרדים  502/10 ביה�ס לחינוך-היחידה להשתלמויות והדרכה 

משרדים  508/4 מועדון גימלאים מנהליים 

שם	הבנין מס'	הבנין	 מפתח	כללי	
 הנהלת האוניברסיטה    

מנהלה  402 לשכת הנשיא 
מנהלה  402 לשכת המשנה לנשיא 
מנהלה  402 לשכת המשנה לנשיא לתכנון ופיתוח 
מנהלה  402 לשכת הרקטור 
מנהלה  402 לשכת המנכ�ל 

בית בגין  217 לשכת סגן הנשיא למחקר 
מתחם לוקר  300 לשכת סגן הנשיא לקשרי חוץ 

מנהלה  402 לשכת סגן הרקטור 
מנהלה  402 לשכת המבקר 
מנהלה  402 לשכת היועץ המשפטי 
מנהלה  402 לשכת ראש מערך הנשיא  
מנהלה  402 לשכת יו�ר חבר הנאמנים 
מנהלה  402 לשכת יו�ר הוועד המנהל 

 המזכירות האקדמית    
מנהלה  402 מזכירות אקדמית 

אולמות הרצאה  304 ועדת המלגות 
המרכז למבקרים ומצפה  307 הוועדה לתואר השני 

בית הסגל  409 הוועדה לתואר השלישי 

 מינהל הסטודנטים    
ביה�ס לחינוך א'  403 סמנכ�ל לענייני סטודנטים 

המרכז למבקרים ומצפה  307 המדור לקבלת תלמידים  
ביה�ס לחינוך א'  403 המדור לתכניות לימודים ומעקב 
ביה�ס לחינוך א'  403 מדור מערכת השעות 
ביה�ס לחינוך א'  403 מדור הרשם 

מדעי הרוח   404 ועדת הסטטוס 
המדרשה  405 ק'  ארכיב הסטודנטים 
המדרשה  405 ק'  שירות סריקת מחברות 

כיתות ומשרדים  502/1 מדור הבחינות 
כיתות ומשרדים  502/19 מדור שמ�ע ע�ש הרב יעקב ולאה פרידמן 

 דיקאן הסטודנטים    
מעונות סטודנטים  108 לשכת דיקאן הסטודנטים 
מעונות סטודנטים  106 המרכז ליעוץ ללימודים ופיתוח קריירה 
מעונות סטודנטים  108 המדור לשרותי סטודנט 
מעונות סטודנטים  108 תכנית הידברות דתיים חילוניים 
מעונות סטודנטים  108 המדור למעונות 
מעונות סטודנטים  108 המדור לתלמידי חו�ל 
מעונות סטודנטים  108 המכינה לעולים 
מעונות סטודנטים  108 התכנית החד-שנתית לבני חו�ל  

המרכז ליעוץ לסטודנטים  407 היחידה למעורבות חברתית ע�ש סיביל ויגדור 

 כספים    
מנהלה  402 לשכת סמנכ�ל כספים 

מחשבים ומתמטיקה  216 היחידה למשכורות 
מנהלה  402 המדור לספקים 
מנהלה  402 מדור התשלומים לסגל האקדמי 
מנהלה  402 מחלקת קרנות והשקעות 
מנהלה  402 מדור תקבולים גביה ותרומות 
מנהלה  402 היחידה לתכנון אסטרטגי 
מנהלה  402 מנהלת פרויקטים מיוחדים 
מנהלה  402 תקציבים ובקרה 
מנהלה  402 קופת תקבולים 

מדעי הרוח  404 המדור לשכר לימוד 

 בינוי, תחזוקה ופיתוח    
מנהלה  402 לשכת הסמנכ�ל לבינוי, תחזוקה ופיתוח 
פיסיקה  203 מחלקת מערכות אלקטרו-מכניות 

המרכז לאנרגיה  215 בית מכונות דרומי 
אחזקה  303 מחלקת האחזקה 
אחזקה  303 מחלקת ביטחון, בטיחות ושירותים 

אולמות הרצאה  304 מחלקת הביטחון 
אולמות הרצאה  304 מוקד הבקרה 

מדעי היהדות  410 המחלקה הטכנית 
כיתות ומשרדים  503/3 היחידה לאיכות הסביבה 
כיתות ומשרדים  503/6 פיקוח נקיון 
כיתות ומשרדים  503/7 בטיחות ביולוגית 
כיתות ומשרדים  503/7 יחידת הבטיחות 

משרדים  508/15 פיקוח על הבניה 
מבנה תשתיות  906 המרכז לאנרגיה  

 משאבי אנוש    
מנהלה  402 לשכת הסמנכ�ל למינהל ומשאבי אנוש 
מנהלה  402 המחלקה למשאבי אנוש 
מנהלה  402 מכלול משאבי אנוש 

המרכז לייעוץ לסטודנטים  407 יחידת הדרכה והשתלמויות לעובדים 
המרכז לייעוץ לסטודנטים  407 עובדת רווחה-סגל מינהלי 

בית הסגל  409 ארגון הסגל האקדמי 
בית הסגל  409 היחידה לכח-אדם אקדמי 

 תכנון, ארגון ולוגיסטיקה    
מנהלה  402 לשכת הסמנכ�ל לתכנון, ארגון ולוגיסטיקה 

לוגיסטיקה  302 המדור לתחבורה 
לוגיסטיקה  302 בית הדפוס 

משפטים  305 המדור לאפסנאות ואירועים 
מנהלה  402 היחידה לארגון ושיטות 
מנהלה  402 המטה לתכנון ולוגיסטיקה 

מדעי הרוח  404 המדור לתקשורת 
ביה�ס לחינוך ב'  408 מחלקת מכרזים והתקשרויות 
ביה�ס לחינוך ב'  408 מדור רכש כללי 
ביה�ס לחינוך ב'  408 מדור רכש מחקר ומיחשוב 
ביה�ס לחינוך ב'  408 המדור ליבוא 

 המרכז לתשתיות תקשוב ומערכות מידע    
לשכת מנהל המרכז לתשתיות

מחשבים ומתמטיקה  216 תקשוב ומערכות מידע 
מחשבים ומתמטיקה  216 מחלקת מערכות מידע 
מחשבים ומתמטיקה  216 מחלקת התמיכה במשתמש 
מחשבים ומתמטיקה  216 מחלקת תשתיות תקשוב 
מחשבים ומתמטיקה  216 אבטחת מידע 
מחשבים ומתמטיקה  216 מערכות מידע מוכללות 

 קשרי חוץ, פיתוח משאבים ודוברות    
מתחם לוקר  300 לשכת סגן הנשיא לקשרי חוץ 
מתחם לוקר  300 מערך קשרי חוץ 
מתחם לוקר  300 מערך הדוברות 
מתחם לוקר  300 יועץ תקשורת לנשיא 
מתחם לוקר  300 מערך פיתוח משאבים עולמי 

 הפקולטה למדעי היהדות    
מדעי היהדות  410 לשכת הדיקאן 
מדעי היהדות  410 המחלקה לתנ�ך ע�ש זלמן שמיר 
מדעי היהדות  410 המחלקה לתלמוד 

המחלקה לתולדות ישראל ע�ש ישראל
מדעי היהדות  410 וגולדה קושיצקי 
מדעי היהדות  410 המחלקה ללשון העברית ולשונות שמיות 

המחלקה לספרות עם ישראל
מדעי היהדות  410 ע�ש יוסף ונחום ברמן 

המחלקה ללימודי א�י וארכיאולוגיה
מדעי היהדות  410 ע�ש מרטין )זוס( 
מדעי היהדות  410 החוג הרב תחומי במדעי היהדות 
מדעי היהדות  410 המחלקה להסטוריה כללית 
מדעי היהדות  410 היחידה ללימודי תעודה בעריכה 
מדעי היהדות  410 היחידה להבעה אקדמית ואולפן 
מדעי היהדות  410 המחלקה ללימודי המזרח התיכון 
מדעי היהדות  410 התכנית ביהדות זמננו 
מדעי היהדות  410 המרכז ללימודי יידיש ע�ש רנה קוסטה 

המרכז לחקר הלאדינו
מדעי היהדות  410 ע�ש נעימה ויהושע )סלים( סלטי 

בית מורשת ישראל  507 המרכז ללימודי יסוד ביהדות 
ספריות

הספרייה המרכזית  401 מדעי היהדות 
מדעי הרוח  404 ספרות עם ישראל 

מדעי היהדות  410 יידיש 
כיתות ומשרדים  502/27 הסטוריה כללית ולימודי המזה�ת 

מעבדות
מדעי היהדות  410 מעבדת מולטימדיה 

 הפקולטה למדעי הרוח    
בית בגין  217 לשכת הדיקאן 

בית הרב יעקובוביץ  1002 המחלקה לפילוסופיה 
מדעי הרוח  404 המחלקה לספרות משווה 

כיתות ומשרדים  502/3 המחלקה ללימודי מידע  
בנין ללימודי שפות  1004 המחלקה לערבית 

מדעי הרוח  404 המחלקה לאנגלית  
בנין ללימודי שפות  1004 המחלקה לצרפתית 

כיתות ומשרדים  502/3 המחלקה ללימודים קלאסיים 
בנין מוסיקה  1005 המחלקה למוסיקה 

בנין ללימודי שפות  1004 המחלקה לתרגום ולחקר התרגום 
בנין ללימודי שפות  1004 היחידה לאנגלית כשפה זרה 

רשימת	בנייני	הקמפוס	לפי	איזורים

אזור	סטודנטים	  	100

בית החיות  100
	THE	ANIMAL	RESEARCH	CENTER 	

מעונות סטודנטים ע�ש שרמן  101
THE	SHERMAN	DORMITORY 	

מעבדות למיקרוביולוגיה ע�ש רפפורט  102
THE	RAPPAPORT	MICROBIOLOGICAL	LABORATORIES 	

מעונות סטודנטים ע�ש נסים ד' גאון  103
THE	NESSIM	D.	GAON	DORMITORY 	

מעונות סטודנטים ע�ש א' וולפסון   104
THE	WOLFSON	DORMITORY 	

כיתות אקסודוס ע�ש רוברט אסרף   105
THE	ROBERT	ASSERAF	EXODUS	CLASSROOM	BUILDING 	

מעונות סטודנטים ע�ש מוסקוביץ' - פרשין   106
THE	MUSKOVITZ	–	PERSHIN	DORMITORY 	

בית הסטודנט ע�ש ג'רום סיסלמן   107
THE	SISSELMAN	STUDENT	BUILDING 	

מעונות סטודנטים ע�ש סטולמן   108
THE	STOLLMAN	DORMITORY 	

בית לאוטרמן   109
THE	LAUTERMAN	BUILDING 	

הפארק ע�ש בוב שאפל   110
 THE	BOB	SHAPELL	PARK 	

אזור	מדעי	הטבע 	200

ביולוגיה סביבתית ופוריות הגבר ע�ש חיים ורוז פריימן  201
THE	CHAIM	&	ROSE	FRAIMAN	ENVIRONMENTAL 	

BIOLOGY	&	MALE	FERTILITY	BUILDING 	

פיסיקה - המכון לחקר המוצק  202
THE	PHYSICS	RESEARCH	INSTITUTE 	

פיסיקה ע�ש שטרן  203
THE	STERN	PHYSICS	BUILDING 	

המרכז למחקר רפואי-אבחוני ע�ש גונדה )גולדשמיד(  204
THE	GONDA	(GOLDSCHMIED)	MEDICAL 	

DIAGNOSTIC	RESEARCH	CENTER 	

המרכז למדעי החי ע�ש קונין-לוננפלד  205
THE	KUNIN-LUNENFELD	LIFE	SCIENCE	CENTER 	

הטריפלקס לננוטכנולוגיה ע�ש לסלי וסוזן גונדה )גולדשמיד(  206
	 	 	THE	LESLIE	AND	SUSAN	GONDA	(GOLDSCHMIED) 	

NANOTECHNOLOGY		TRIPLEX 	

בנין כימיה ע�ש הרי קרפל  207
THE	HARRY	CARPEL	CHEMISTRY	BUILDING 	

המרכז לחקר הסרטן ע�ש מרילין פינקלר  208
THE	MARILYN	FINKLER	CANCER	RESEARCH	CENTER 	

המכון לטכנולוגיה מתקדמת ע�ש ג'ק ופרל רזניק  209
THE	JACK	&	PEARL	RESNICK	INSTITUTE 	

 OF	ADVANCED	TECHNOLOGY	BUILDING 	

כימיה ע�ש בן ובלה לכטר  211
THE	LECHTER	CHEMISTRY	BUILDING 	

מדעי החי ע�ש סוויסה  212
THE	SUISSA	LIFE	SCIENCE	BUILDING 	

בניין מדעי החברה ע�ש קהילת מקסיקו  213
THE	MEXICO	BUILDING	FOR	SOCIAL	SCIENCE 	

מרכז לגילוי מוקדם של הסרטן ע�ש ג'רום שוטנשטיין   214
THE	JEROME	SCHOTTENSTEIN	CELLSCAN 	

 CENTER	FOR	EARLY	DETECTION	OF	CANCER 	

המרכז לאנרגיה ע�ש מותק ומרים קינדרלרר  215
THE	MOTEK	&	MIRIAM	KINDERLERER	ENERGY	CENTER 	

מרכז המחשבים והמתמטיקה ע�ש עוזיאל שפיגל - יד עוזיאל  216
THE	SPIEGEL	MATHEMATICS	&	COMPUTER	CENTER 	

בית עליזה ומנחם בגין  217
THE	ALIZA	&	MENAHEM	BEGIN	BUILDING 	

אזור	משפטים			 	300

מתחם ע�ש איזידור ואידה לוקר 	300
ISIDOR	AND	IDA	LOCKER	COMPLEX 	

המרכז הבינלאומי לקונגרסים ע�ש שמשון וחנה פלדמן  301
THE	SHIMSHON	&	CHANA	FELDMAN 	

INTERNATIONAL	CONFERENCE	CENTER 	

לוגיסטיקה  302
LOGISTICS 	

אחזקה  303
MAINTENANCE 	

אולמות הרצאה ע�ש פולק  304
THE	POLLACK	LECTURE	HALLS 	

משפטים ע�ש ארל וג'ני לון  305
THE	EARL	&	JENNIE	LOHN	LAW	&	COMMERCE	BUILDING 	

האגף למשפט מקרקעין ע�ש ז'אן ומוריס בנין  306
THE	JEANNE	&	MAURICE	BENIN	REAL	ESTATE	LAW	WING 	

המרכז למבקרים ומצפה לב הקמפוס ע�ש ונגרובסקי   307
THE	WENGROWSKY	FAMILY	"LEV	HACAMPUS" 	

אזור	יהדות 	400

הספריה המרכזית ע�ש וורצוויילר  401
THE	WURZWEILER	CENTRAL	LIBRARY 	

מנהלה ע�ש סטולמן  402
THE	STOLLMAN	ADMINISTRATION	BUILDING 	

בית הספר לחינוך א' ע�ש צ'רלס גרוסברג  403
THE	CHARLES	GROSBERG	EDUCATION	BUILDING 	

מדעי הרוח ע�ש צ'רלס וולפסון  404
THE	CHARLES	WOLFSON	HALL	OF	HUMANITIES 	

המדרשה-בית יהודית  405
BEIT	YEHUDIT–	MIDRASHA 	

בנק מזרחי-טפחות   406
MIZRAHI-TEFAHOT	BANK	(UMTB(  

המרכז לייעוץ לסטודנטים ע�ש מריה פינקל ורות רקמן  407
THE	MARIA	FINKLE	&	RUTH	RACKMAN	BUILDING 	

ביה�ס לחינוך ע�ש אברהם קרוק  408
THE	ABRAHAM	KROK	SATELLITE	SCHOOL	OF	EDUCATION 	

בית הסגל ע�ש סלומון קרוק  409
THE	SALOMON	KROK	FACULTY	HOUSE 	

מדעי היהדות ע�ש ברוך ורות רפפורט  410
THE	RAPPAPORT	FACULTY	OF	JEWISH	STUDIES	BUILDING 	

המכון הגבוה לתורה-בית שאול  411
BEIT	SHAUL-INSTITUTE	OF	ADVANCED	TORAH	STUDIES 	

אזור	מורשת	ישראל 		500

מרכז הספורט ע�ש סר מייקל סובל  501
THE	SOBELL	SPORTS	CENTER 	

כיתות ומשרדים  502
CLASS	&	OFFICES 	

כיתות ומשרדים  503
CLASS	&	OFFICES 	

כלכלה ומינהל עסקים ע�ש דניאל ש' אברהם  504
THE	DANIEL	S.	ABRAHAM	CENTER	FOR	ECONOMICS	&	BUSINESS 	

כיתות אקסודוס ע�ש אהרון ורחל דהאן  505
THE	AARON	&	RACHEL	DAHAN	EXODUS	CLASSROOM	BUILDING 	

מעונות סטודנטים ע�ש גרוז / אלברט הוברט  506
THE	GRUSS	/	ALBERT	HUBERT	DORMITORY 	

בית מורשת ישראל ע�ש משפחת יעקב ופייגא נגל  507
THE	JACK	&	GITTA	NAGEL	FAMILY	JEWISH	HERITAGE	HOUSE 	

משרדים  508
OFFICES 	

אזור	כיתות 	600

הבנין ללימודים בין-תחומיים ע�ש מרדכי ומוניק כ�ץ  604
THE	MORDECAI	&	MONIQUE	KATZ	INTERDISCIPLINARY 	

STUDIES	BUILDING 	

הבנין ללימודי תארים מתקדמים ע�ש משפחת ג'רום ל. שטרן  605
THE	JEROME	L.	STERN	FAMILY	GRADUATE	STUDIES	BUILDING 	

אזור	מנהלה  		800

כיכר שנים עשר השבטים ע�ש פיטר ואליקי רזפקה  801
THE	PRETER	AND	ALIKI	RZEPKA	TWELVE	TRIBES	PLAZA 	

מעון יום  גריידל וויספלד  802
THE	GRADEL	&	WEISFELD	DAY	CARE	CENTRE 	

אזור	מדעי	החברה 	900

המרכז לחקר המוח ע�ש לסלי וסוזאן גונדה )גולדשמיד(  901
THE	LESLIE	&	SUSAN	GONDA	(GOLDSCHMIED) 	

	BRAIN	RESEARCH	CENTER 	

בנין פסיכולוגיה ע�ש אנה ומקס ווב ומשפחתם  902
ANNA	&	MAX	WEBB	AND	FAMILY	PSYCHOLOGY	BUILDING 	

בניין בית הספר לחינוך ע�ש שמעון בן-יוסף  905
	JIM	JOSEPH	EDUCATION	BUILDING 	

מבנה תשתיות )תת�ק(  906
ENERGY	CENTER 	

אזור	מדעי	הרוח	 	1000

בית הרב יעקובוביץ - מרכז סמי שמעון ללימודי פילוסופיה,  1002
אתיקה ומחשבת ישראל  

BEIT	HARAV	JAKOBOVITS	–		THE	SHAMOON	CENTRE 	
FOR	THE	STUDY	OF	PHILOSOPHY		ETHICS	AND	JEWISH	THOUGHT 	

הבנין ללימודי שפות ע�ש פרד וברברה קורט  1004
THE	FRED	&	BARBARA	KORT	LANGUAGE	STUDIES	BUILDING 	

בנין מוסיקה ע�ש מרקוס ואן רוזנברג  1005
	THE	MARCUS	&	ANN	ROSENBERG	MUSIC	BUILDING 	

אזור	הנדסה	 	1100

בנין להנדסת מחשבים ע�ש מינה ואווררד גודמן  1102
MINA	AND	EVERARD	GOODMAN 	

COMPUTER	ENGINEERING	BUILDING 	

בנין לטכנולוגיות מידע ע�ש ד�ר מרדכי וד�ר מוניק כ�ץ  1103
DR.	MORDECAI	AND	DR.	MONIQUE	KATZ 	
INFORMATION	TECHNOLOGY	BUILDING 	

בנין לאלקטרוניקה-פיזיקלית ע�ש אהרון ורחל דהאן  1104
AHARON	AND	RACHEL	DAHAN	ELECTRONIC 	

 TECHNOLOGY	BUILDING 	

בנין לביו-הנדסה ע�ש מרק ריץ'  1105
MARC	RICH	BIO-ENGINEERING	BUILDING 	

1400	אזור	קהילה

מרכז וואהל  1401
THE	WOHL	CENTRE 	

אזור	פארקים	וטיילת  	1500

פארק האחדות ע�ש משפחת דהאן  1501
THE	DAHAN	FAMILY	UNITY	PARK 	

טיילת מרכזית ע�ש לילי שאפל  1502
THE	LILLY	SHAPELL	CENTERAL	PROMENADE 	
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