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מכון דוידסון1
Davidson Institute

בכניסה לאולם הברווז
At entrance of Habarvaz Auditorium

וולפסון חדש 2
Wolfson Building 

קומה מינוס 1 - בכניסה האחורית
Floor minus 1 - at rear entrance

וולפסון חדש 3
Wolfson Building

קומה 2 - בכניסה לחדר הירוק המזרחי
2nd Floor - at entrance to Green room (East)

2 רכבי ביטחון 4
Security Patrol vehicle

ברכבים
In the cars

מרכז הנופש5
Weisgal Recreation Ctr.

משרד קבלה - מאחורי דלת הכניסה
At the registration office - behind the entrance door

מרכז הנופש 6
Weisgal Recreation Ctr.

חדר כושר - סמוך לעמדת הקבלה
Fitness Room – near the reception desk

בניין היובל 7
Jubilee Plaza

חדר כושר - סמוך לעמדת הקבלה
Fitness Room – near the reception desk

בניין ריבשטיין 8
Ribstein Building

קומת כניסה - מול מעבדת מדעי החיים בסמוך 
לארון ציוד חרום

Entry floor - in front of the life sciences lab, next 
to the emergency equipment closet

בניין לובין9
Lubin Building

MRI קומת כניסה - במתחם
Entry floor - in the MRI area

בניין סטון10
Stone Building

לובי כניסה - סמוך לעמדת כיבוי אש
Lobby entrance - next to the fire safety box

בניין  זיו11
Sieff Building

קומת כניסה - במסדרון משמאל
Entry floor - in the hallway to the left

בניין פרלמן12
Perlman Building

קומה 2 - בלובי ליד המעלית
2nd Floor - in the lobby next to the elevator

בריטניה 13
Britain Building

כניסה ראשונה מימין - בארון ציוד חרום
First entrance from the right – in the emergency 

equipment closet

בלפר 14
Belfer Building

קומת כניסה - בארון ציוד חרום בסמוך למשרד ראש מנהל
Entry floor – in the emergency equipment closet 

next to the Administrator’s office

אולם אבנר15
Ebner Auditorium

בלובי בחדר מפעיל
In the lobby - in the equipment room

אולם סלע16
Sela Auditorium

בלובי בעמדת הקבלה
In the lobby - at the reception area

מעונות סמי כהן17
Cohn Dorms

בכניסה מימין - ליד חדר  מנהלת הבניין
At the entrance towards the right - next to the 

building manager’s room
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בניין קנדיוטי18
Candiotty

בכניסה משמאל - ליד ארון ציוד חרום
At the entrance towards the left - next to the 

emergency equipment closet

בניין  הנדיב19
Hanadiv Building

בכניסה הראשית מימין - ליד הכניסה ליחידת הבדיקות
At the main entrance towards the right - next to 

the testing unit

ספריית גולדשלגר20
Goldschleger Library

בכניסה  משמאל - סמוך לשירותים
At the entrance towards the left - next to the 

bathrooms

בית קלור21
Clore House

בלובי  משמאל - סמוך לדלת יציאה
In the lobby towards the left - next to the exit door

מדרשת פיינברג22
Lopatie  (Graduate School)

בכניסה הראשית מימין
At the main entrance - towards the right

דרך יבנה 2381
Derech Yavneh 8

בכניסה - סמוך למשרד אחראי בניין
At the entrance - near the building manager’s 

office

דרך יבנה 2450
Derech Yavneh 50

בכניסה - מול חדר כביסה
At the entrance - in front of the laundry room

בית מרקוס25
Marcus Residence

בלובי סמוך למעלית
In the lobby, near the elevator

בית לוננפלד26
Lunenfeld Residences

בכניסה למועדון
At the entrance to the club

 בית אירופה27
 Europe Hous

בכניסה - בחדר כביסה 
At the entrance - in the laundry room

רפואה השוואתית28
Comparative Medicine

בלובי
In the lobby

גן המדע29
Garden Of Science

מבנה מעבדות - בכניסה למבנה
Laboratory Building - at the entrance

אריסון 30
Arison Building 

קומה 3 - פרוזדור מעבר בין אריסון ליגלום
Floor 3 - in the hallway between Arison and 

Yaglom

זיסקינד31
Ziskind Building

קומת כניסה - בסמוך לספרייה בצד שמאל
Entry floor – near the library, towards the left

זוסמן32
Sussman Building

קומה מינוס 1 - במסדרון מצד שמאל
Floor minus 1 - in the hallway towards the left

וייסמן פיסיקה33
Weissman-Physics

קומת כניסה - בסמוך למשרד ראש המינהל
Entry floor - near the Administrator’s office
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חממות פיטרמן34
Fiterman Greenhouses

בכניסה לבניין הראשי
At the entrance to the main building

35MRI בניין
Arison FMRI Building

בכניסה הראשית
At the main entrance

ביוכימיה36
Benoziyo Biochemistry

קומה 5 - בניין דרומי, משמאל בסמוך לעמדת 
כיבוי אש

Floor 6, South Building – to the left near the  
fire safety box

ביוכימיה37
Benoziyo Biochemistry

קומה 6 - בניין דרומי, משמאל בסמוך לעמדת 
כיבוי אש

Floor 6, South Building – to the left near the fire 
safety box

ביוכימיה38
Benoziyo Biochemistry

קומת כניסה - בניין צפוני, מימין בסמוך לעמדת 
כיבוי אש

Entry floor, North Building – to the right near the 
safety box

נחמיה כהן39
Nehemia Cohen

בכניסה המערבית
At the west entrance

בניין דואק40
Dwek Campus Center

מחוץ למבנה בקיר המזרחי – מגן דוד אדום
Outside the building at the eastern wall  

(Magen David Adom)

ממט"ק41
Lorry l. Lokey Preclinical 

Research Facility

בכניסה הראשית
At the main entrance

מקסיקו42
Mexico

במבואת הכניסה
In the entrance hall

מסעדת סן מרטין43
San Martin Restaurant

קומה 1 - ליד משרד בית הארחה
Floor 1- next to the guest house office

פיסיקה מאיץ44
Koffler Accelerator

בכניסה הדרומית
At the southern entrance

45A דה פיצוטו בניין
De Picciotto-Building A

קומה 0 – בסמוך למוקד המכוני
Floor 0 - near the machinery center

46B דה פיצוטו בניין
De Picciotto-Building B

קומה מינוס 1 – בכניסה סמוך לניפוח זכוכית
Floor minus 1 - at the entrance near the glass blowing

בניין אולמן47
Ullmann Building

כניסה אחורית - סמוך לארון ציוד חרום
At the rear entrance - near the emergency 

equipment closet

רפואה מותאמת אישית48
INCPM Building

קומת כניסה - בארון כיבוי אש
At the entry floor - in the fire safety box

Location of Defibrillators in the Institute
מעודכן לדצמבר 2021


