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And the Canaanite was then in 

the land (Gen. 12: 6): 
Canaanites in Southern Canaan 
during the Late Bronze and 

Early Iron Ages 
 
 
 

The First Annual Ackerman Family 
Workshop in Biblical Archaeology 

Bar‐Ilan University, April 15th‐16th, 2015 

 

Lecture Schedule and Abstracts 
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Workshop Schedule 
Wednesday‐Thursday, April 15‐16, 2015 

 
Wednesday, April 15, 2015 ‐ Bar‐Ilan University – Feldman Building (301), Ground Floor 
 
Session 1: Background, Gath, Jordan Valley and Aegean (8:15‐20:25) – Chair – Prof. Aren 

Maeir (BIU) 
Aren Maeir (30 Minutes): New Directions in the Study of the Late Bronze in Southern Canaan in 

Light of Recent Research at Tell es‐Safi/Gath 
Ido Koch (30 Minutes): Developing an Empire: The Egyptian‐Canaanite Interface and the 

Trajectories of the Egyptian Empire in Canaan 
Peter Fischer (30 Minutes): The Transjordanian Jordan Valley in the Late Bronze Age: Under 

Egyptian Control? 
Philipp Stockhammer (30 Minutes): Shifting Meanings and Values of Aegean‐type Pottery in the 

Late Bronze Age Southern Levant 
Discussion (10 Minutes) 
 
Coffee Break 
 
Session 2: Beth Shemesh and Gezer (10:45‐12:55) – Chair – Dr. Itzik Shai (Ariel) 
Shlomo Bunimovitz and Zvi Lederman (30 Minutes): Beth‐Shemesh: A Forgotten Amarna Age 

Major City‐State in Southern Levant 
Udi Weiss and Yael Mahler‐Slasky (30 Minutes): Foreign Plant Food in the LB IIA Palace at Beth‐

Shemesh 
Elisabetta Boaretto, Shlomo Bunimovitz and Zvi Lederman (30 Minutes): One day, one event 

and one Pharaoh: Radiocarbon dating and Amenhotep III scarabs from Tel Beth Shemesh 
Sam Wolff and Steven Ortiz (30 Minutes): A Reevaluation of Gezer in the Late Bronze 

Age in Light of the Renewed Excavations and Recent Scholarship 
Discussion (10 Minutes) 
 
Lunch for Participants 
 
Session 3: Azekah, Lachish and Burna (14:00‐16:10) – Prof. Shlomo Bunimovitz (TAU) 
Oded Lipschits and Yuval Gadot (30 Minutes): Good old Canaan: A view on the transition 

between the Late Bronze and Iron Age from Tel Azekah 
Sabine Metzer and Vanessa Linares (30 Minutes): A Late Bronze III pottery assemblage from Tel 

Azekah: Chronology and Function (Residue Analysis)  
Yossi Garfinkel and Igor Kreimerman (30 Minutes): Lachish in the Late Bronze Age: News from 

the Fourth Expedition to Lachish 
Itzik Shai (30 Minutes): Late Bronze Age Cultic Activity in Ancient Canaan: A View from Tel 

Burna 
Discussion (10 Minutes) 
 
Coffee Break 
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Session 4: Nahal Besor, Burna and Hebron (16:30‐18:30) – Chair – Prof. B. Zissu (BIU)  
Gunnar Lehmann (30 Minutes): "Egyptian Presence at the Nahal Besor (Wadi Ghazze) in the 

13th and 12th Century BCE: The Cases of Tell el‐Far'ah South and Qubur el‐Walaydah" 
Martin Peilstöcker (30 Minutes): Jaffa after the Egyptians left: the End of the Late Bronze Age in 

the Archaeological Record 
Jeff Chadwick (30 Minutes): Hebron in the Late Bronze Age: A Reevaluation on the 50th 

Anniversary of the American Expedition to Hebron (Tell er‐Rumeide) 
General Discussion (30 Minutes) 
 
Supper for Lecturers and Session Chairs 
 
 
 

Thursday, April 16, 2015 
 
7:30 – 18:00: Field trip to Late Bronze Age Sites in Southern Canaan for workshop presenters 
only (coffee breaks/snacks and lunch will be arranged by the workshop) 
 
Bus will leave from the Kfar Maccabiya hotel at 7:30.  
There will be a pickups along the route at: 
8:00 ‐ Latrun Junction (at bus stop on Route 3 leading towards Ashdod, after turn to Latrun) 
8:15 ‐ Shimshon Junction (at bus stop towards Beth Shemesh) 
 
Sites which we plan to visit (depending on time limits and other contingencies): 
Beth Shemesh 
Gath 
Lachish 
Burna 
Jaffa 
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Abstracts of Papers to be given on April 15th, 2015 

 

Session 1: 

Aren Maeir – Bar‐Ilan University 

Title: New Directions in the Study of the Late Bronze Age in Southern Canaan in Light of Recent 

Research at Tell es‐Safi/Gath 

Abstract: Excavations at Tell es‐Safi/Gath over the last two decades have revealed remains of 

the Late Bronze Canaanite settlement at the site. This includes finds from the surface survey of 

the site from various stages of the Late Bronze Age (including the Amarna period), and stratified 

remains primarily from the LB II (13th cent. BCE). Remains include a “patrician house”, a possible 

cultic room, apparent reuse of the Early Bronze Age fortifications, as well as other features. In 

this paper, I will assess the overall picture of the Late Bronze Age at the site, and then attempt 

to place it within the larger context of recent study and discoveries in the Coastal Plain and the 

Shephelah during the Late Bronze Age. 

 

Ido Koch – Tel Aviv University 

Title: Developing an Empire: The Egyptian‐Canaanite Interface and the Trajectories of the 

Egyptian Empire in Canaan 

Abstract: Late Bronze Canaanite archaeology and history have been well researched and 

therefore provide a useful model for the study of ancient empires. Recent projects have 

explored various archaeological indications of imperial activity in a given region and the evident 

involvement of both imperial agents and local population in the continuous reshaping of 

imperial structure. In the same way, this paper explores the growth of the Egyptian Empire in 

Canaan and the role played by local elites within this process. It does this by examining three 

factors: settlement pattern developments, Canaanite participation in the imperial system, and 

changes in the Canaanite cultural identity. It is consequently argued that these three factors 

demonstrate the active participation of the local elites in the establishment of Egyptian 

hegemony over Canaan, similar to behavior of local elites in other cases of imperial experience. 

 

Peter M. Fischer – University of Gothenburg, Sweden 

Title: The Transjordanian Jordan Valley in the Late Bronze Age: Under Egyptian Control? 

Abstract: In this paper, the material evidence which may point to a possible Egyptian control 

over the most westerly part of Transjordan during the Late Bronze Age will be scrutinized. The 

study is based on the results of long‐term projects at the major Jordan Valley sites of Pella, Tell 
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Abu al‐Kharaz, and Tell Deir Alla, all of which were occupied during most of the Late Bronze 

Age. Further evidence from the later part of the Late Bronze Age comes from Tell es‐Saidiyeh 

and additional information was extracted from limited excavations and surveys at Kataret es‐

Samra. All these sites are within a distance of less than 50 km. It will be demonstrated – 

although the material remains in general are comparable – that there are clear differences as 

regards destruction layers and occupational sequences, and indications for foreign influences. 

 

Philipp W. Stockhammer – Universität Heidelberg 

Title: Shifting Meanings and Values of Aegean‐type Pottery in the Late Bronze Age Southern 

Levant 

Abstract: For a long time, the meaning and value of pottery of Aegean‐type at the Southern 

Levant has been perceived as relatively stable through all the Late Bronze Age. In contrast to 

that, a radical re‐evaluation of this pottery was seen due to its production at the beginning of 

the supposed Philistine settlements at the onset of the Early Iron Age. In my contribution, I 

would like to replace this simplifying notion with a more complex model of the historical 

development. I will identify several shifts in the meaning and value attached to the Aegean 

imports from the 15th to the early 12th century BCE on the basis of settlement contexts. 

Whereas first Aegean imports – almost all of them of Cretan origin – can clearly be associated 

with a particular value, the mass import of Mycenaean pottery led to a severe devaluation of 

the Aegean pottery at the Southern Levant in the 14th century BCE and at the same time 

triggered the local production of Aegean‐type vessels. Societal changes in the Aegean resulted 

in a subsequent shift of meanings and values of Aegean‐type pottery in the second half of the 

13th century. In this line of thought, the appearance of the so‐called Philistine pottery does not 

represent a radical brake, but just another step in a history of continuous re‐interpretation of 

Aegean‐type pottery at the Southern Levant. 

 

Session 2: 

Shlomo Bunimovitz and Zvi Lederman – Tel Aviv University 

Title: Beth‐Shemesh: A Forgotten Amarna Age Major City‐State in Southern Levant 

Abstract: The Amarna Age in the Shephelah is puzzling. On the one hand, a remarkable number 

of letters were sent to the pharaoh by rulers of Canaanite city‐states located in the region. On 

the other hand, our knowledge concerning the Late Bronze IIA remains at the main sites of the 

Shephelah is minimal. This anomalous situation brings into relief the unique case of Beth‐

Shemesh. Excavated extensively in the early 20th century and currently, Tel Beth‐Shemesh 

provides a complete picture of a major Late Bronze IIA city‐state in the Southern Levant, 

presumably the seat of a female‐ruler ‐ Belit‐labi'at of Amarna Letters 273‐274. 
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Elisabetta Boaretto – Weizmann Institute of Science, and Shlomo Bunimovitz and Zvi 

Lederman – Tel Aviv University 

Title: One day, one event and one Pharaoh: Radiocarbon dating and Amenhotep III scarabs 

from Tel Beth Shemesh 

Abstract: The Amenhotep III large commemorative scarab – an historical reference‐ recently 

found together with Late Minoan IIIA1 cups under destruction debris of Level 9 (LB IIA) at Tel 

Beth‐Shemesh – an instantaneous event – represents a highly desirable archaeological context 

to synchronize Late Bronze Age levels around East Mediterranean basin. Short lived material 

was found in situ in close relation to the historical and cultural remains. Radiocarbon dating of 

the short lived material has provided an absolute timing of this archaeological context. 

Synchronization of Tel Beth Shemesh context with similar finds from Tomb 4 at Sellopoulo (near 

Knossos, Crete) involves several assumptions and interpretation which requires a time 

resolution challenging the accuracy and precision of dating with 14C. This is even further 

complicated as no earlier and later strata datable with short lived material are for the time 

being available at Tel Beth Shemesh. In absence of multilayer chronology, a different strategy 

has to be applied based on high precision dating and association to cultural and historical 

remains in the entire region. 

 

Ehud Weiss and Yael Mahler‐Slasky – Bar Ilan University 

Title: Foreign Plant Food in the LB IIA Palace at Beth‐Shemesh 

Abstract: Storeroom L1505 at Tel Beth‐Shemesh comprises part of a large Amarna Age (LB IIA) 

palace recently discovered in Level 9 of the current excavations at the site. The palace was 

destroyed in a heavy conflagration in mid‐14th century BCE. The room contained numerous 

deposits of carbonized crop plants, which had been kept in storage jars and bags arranged 

along its walls and in its center. Many of these deposits were in discrete concentrations, often 

still contained in the jars; others had spilled out onto the floor. The ca. 60,000 plant remains 

were identified and the results will be presented. In most concentrations highly clean (90‐

99.5%) food plants were found; in five out of eight concentrations, seeds belonged to one crop, 

while the other three jars had two crops, one jar with wheat and Fava bean, and two jars with 

wheat and Winged vetchling. The latter is a unique legume which was not discovered in such 

quantities outside the Aegean world, nor at any other site in the Levant.  Interestingly, even in 

the Aegean world, it was found only in the LMII Unexplored Mansion in Knossos. We will 

present the unique plant assemblage of LBIIA Tel Beth‐Shemesh, and use it to reconstruct the 

site’s inhabitants’ diet and environment, as well as culture and foreign trade. 
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Samuel Wolff – Israel Antiquities Authority, and Steven Ortiz – Southwestern Baptist 

Seminary 

Title: A Reevaluation of Gezer in the Late Bronze Age in Light of Renewed Excavations and 

Recent Scholarship 

Abstract: This lecture will review the archaeological and historical evidence concerning the Late 

Bronze Age period occupations at Tel Gezer, regional capital of one of the leading city‐states in 

the area of the Shephelah during the Amarna Period. Topics to be covered include the date of 

the Outer Wall, the supposed Egyptian governor's residency, Gezer and the Amarna Letter 

correspondence, material culture and burial practices. Archaeological evidence will be based on 

results from the previous excavations, supplemented by those of the Tandy Institute of 

Archaeology Project (2006‐present), the latter of which includes a 14th century pillared building 

with associated finds (cylinder seals, scarab, pottery) found in its destruction debris . 

 

Session 3: 

Oded Lipschits and Yuval Gadot – Tel Aviv University 

Title: Good old Canaan: A view on the transition between the Late Bronze and Iron Age from Tel 
Azekah 

 
Abstract: This paper will utilize the results of the excavations at Tel Azekah in order to explore 
the social, economic, and political history of the Shephelah during the Late Bronze Age and the 
transition into the Iron Age I. The new excavations at Tel Azekah unearthed strong Middle 
Bronze fortifications on the western side of the tell, and proved that the site has reached its 
zenith during the Late Bronze Age, with finds from this period revealed at five of the six 
excavation areas. All in all, it seems that the settlement at the site existed through the entire 
length of the Late and Middle Bronze periods. This seems to be ratification of the intensive 
ground survey prediction that has shown the Late Bronze Age to be the most dominant period 
at the site. Excavations at nearby sites as well as written documents show that Azekah was not 
an isolated site at the time. In fact, Azekah is part of a settlement wave in the Shephelah, 
standing in contrast to other regions in Canaan. Combining the written and archaeological 
evidences allows us to recognize that at least four royal cities divided the region between them 
with many more small villages located in between. By integrating the new data from the many 
excavations conducted at the Shephelah with our own excavations at Tel Azekah we wish to 
present an updated vision of the Canaanite culture that dominated the region for over five 
hundred years and evaluate its reaction to large scale political events. Special emphasis will be 
given to insight gained by the study of the destruction layer at Area T2, dating to last third of 
the 12th century BCE and the material culture of the local inhabitants.    
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Sabine Metzer and Vanessa Linares – Tel Aviv University 

Title: A Late Bronze III pottery assemblage from Tel Azekah: Chronology and Function (Residue 
Analysis)  

 
Abstract: During the first two seasons of the renewed Lautenschläger Azekah Expedition, 
excavation on top of the mound in the eastern sector of the tell unearthed a house that was 
violently destroyed and that dated to the end of the Late Bronze Age. In excavations of complex 
multi‐period sites the discovery of assemblages with complete vessels, often the outcome of 
sudden destructions, is essential for advanced research. Such assemblages are often comprised 
of rich finds that are characteristic of a specific period and region and thus allow researchers to 
establish chronological and spatial sequences. This joint study offers a unique opportunity to 
gain insight into the last moments of life at Tel Azekah, just before its destruction, which can be 
viewed as a snapshot of a dynamic past. The lecture will focus on the ceramic assemblage, 
encompassing more than 50 intact and restorable vessels. It will first evaluate its contribution 
to our chronological and typological understanding of the Late Bronze Age Shephelah. This will 
be followed by an analysis of commodities stored in these vessels through organic residue 
analysis.  
 

Yosef Garfinkel and Igor Kreimerman ‐ Hebrew University of Jerusalem 

Title: Lachish in the Late Bronze Age: News from the Fourth Expedition to Lachish 

Abstract: Lachish was one of the largest and most prominent Canaanite cities in the Shephelah 

during the Late Bronze Age. In the recent season of excavations of the Fourth Expedition to 

Lachish, a joint project of the Hebrew University and Southern Adventist University, Middle and 

Late Bronze Age strata were uncovered. These layers were found in area BB, located at the 

northeastern side of the tell. A small portion of a public structure that was dated to the Middle 

Bronze Age was found on the slope. The structure offered us a view at the transition between 

the Middle and the Late Bronze Ages. In addition, its dating has some far reaching implications 

regarding the date of the water well and the so‐called "lower‐wall" of Lachish. Portions of 

structures dating to the Late Bronze Age IIB and IIC \ Iron Age IA were also excavated. One of 

them, that probably had a cultic nature, was very rich in finds and presented some interesting 

architectural features. These structures show a complementary, although somewhat different 

picture to what is known on the life and especially the destructions of the city from the 

previous excavations at the site. The chronology of the Late Bronze Age, and especially its 

beginning and its end were intensely debated in recent years. Was the material culture of the 

local Canaanites changed from Middle Bronze to Late Bronze at the beginning of the 18th 

Egyptian dynasty (ca. 1550 BC) or only after the military campaigns of Thutmoses III (ca. 1480 

BC)?  Since the suggestion that the Philistine arrival occurred only after the destruction of Level 

VI in Lachish was put forward, the site played a central role in the dispute. Therefore, the dating 

of the beginning and the end of the Late Bronze period in Lachish has far reaching 

consequences regarding the chronology of the entire Southern Levant. In the recent season of 
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excavations at Lachish Middle Bronze IIB and Late Bronze Age III Levels were uncovered. Luckily 

for us, both of these layers were violently destroyed by fierce conflagrations which brought to 

the preservation of very rich clusters of seeds that were sent for C14 dating. Our paper will 

present the recent Late Bronze Age finds of the fourth expedition to Lachish as well as the C14 

dates, if the results will be ready by the time of the meeting. 

 

Itzik Shai, Ariel University 

Title: Late Bronze Age Cultic Activity in Ancient Canaan: A View from Tel Burna 

Abstract: Late Bronze Age cultic practice has been on the focus of investigations stemming from 

various avenues of research, with excavation data from cultic complexes excavated some time 

ago (e.g. Lachish) playing a major role in these studies.  This study will present finds that were 

discovered recently at Tel Burna. In Area B, a large and massive 13th century complex was 

exposed with unique finds related to religious practices at the site.  Finds includes a row of 

pithoi (some imported), set into pockets in the bedrock; two mask fragments; burnt bones; and 

unique Cypriot imported pottery, such as a vessel with three cups joined together – likely of 

cultic orientation.  Furthermore, the building technique also suggests that this area should be 

interpreted as cultic. In turn, I will discuss the building plan and the distribution of artifacts in 

order to gain better understanding on the people who used it and the deity that was worshiped 

by them. Through these finds we will reflect on the understanding of Late Bronze Age cult. 

 

Session 4: 

Gunnar Lehmann, Ben‐Gurion University 

Title: "Egyptian Presence at the Nahal Besor (Wadi Ghazze) in the 13th and 12th Century BCE: 

The Cases of Tell el‐Far'ah South and Qubur el‐Walaydah". 

Abstract: The paper presents the results of excavations and surveys along the Nahal Besor 

conducted between 1998 and 2011. The archaeological fieldwork sheds new light on the 

Egyptian administration at the border between the Sinai and the Southern Levant. The evidence 

suggests an Egyptian domination of the settlement and trends of monopolization of the 

agriculture in the study region. Administrative centers and rural estates were established in the 

late 13th and the early 12th century BCE in the current Gaza‐Strip and along the Nahal Besor. At 

least some of these imperial investments may have been connected to the Amun‐Temple at 

Gaza. 
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Martin Peilstöcker, Mainz University 

Title: Jaffa after the Egyptians left: the End of the Late Bronze Age in the Archaeological Record 

Abstract: The collapse of Late Bronze Age Canaan affected the settlement at Jaffa as well, being 

one of the strategic and administrative strongholds of the Egyptian empire in Canaan during the 

Late Bronze Age. But what happened? The paper will introduce to Late Bronze and Iron Age 

Jaffa and aims to present the archaeological data available from Kaplan’s old excavations at the 

site as well as results from recent salvage works and the excavations of the Jaffa Cultural 

Heritage Project (JCHP) under the direction of Aaron A. Burke and the author. 

 

Jeffrey R. Chadwick, Brigham Young University – Jerusalem Center for Near Eastern Studies 

Title: Hebron in the Late Bronze Age: A Reevaluation on the 50th Anniversary of the American 

Expedition to Hebron (Tell er‐Rumeide) 

Abstract: The American Expedition to Hebron (AEH) began excavations at Tell er‐Rumeide in 

1964, under the direction of Philip C. Hammond, when the site was still under Jordanian 

control. The AEH excavated for three seasons (1964–1966), opening six areas on the tell, and 

discovering evidence of the ancient city from the EB, MB II, LB, Iron I, Iron II, Hellenistic and 

Herodian periods. LB occupation was found in five of the six areas on the tell. LB wares included 

domestic vessels (cookers, store jars, jugs, juglets, bowls, kraters, chalices) and Cypriot imports. 

LB strata were securely dated by ceramic evidence and identifiable XIXth Dynasty scarabs. 

Hammond’s initial assessment was that the LB settlement at Hebron was smaller than the MBII 

town. But a review of his finds, carried out by the AEH Publication Project (Director, Jeffrey R. 

Chadwick), points to a more robust LB population at Hebron than Hammond imagined, which 

was perhaps larger than the MB II population. The total amount of LB ceramic wares recovered 

by the AEH in all areas at Hebron now appears larger than the total amount of MB II ceramic 

wares recovered, suggesting that a reevaluation of the LB presence at the city is in order. 
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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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