
 מנהלת האוניברסיטה 
U1המרכז ע''ש דסנברג־וולף
U2בניין אגף הנדסה ותחזוקה
U3מרכז הסטודנטים ע"ש אריק מיטשל
U4בניין המנהלה ע"ש יצחק אלפרד גוטמן
U5בית מכונות צפוני
U6בניין היחידה לתכנון, שיטות ובקרה
U7 בניין קרולין ויוסף ס' גרוס — אגף רישום ומנהל

תלמידים
U8בניין לוגיסטיקה וביטחון
U9בניין הסנאט ע"ש ג'ורג' ס' וייז

 יחידות אקדמיות 
אמנויות

A1בית הספר למוזיקה ע''ש בוכמן־מהטה
A2בית הספר לאדריכלות ע"ש עזריאלי
A3 הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה

שרייבר
A4בניין מקסיקו לאמנויות
A5יד מישל קיקואין

הנדסה
E1בניין וולפסון להנדסת חשמל
E2בניין לימודי הנדסה
E3בניין וולפסון להנדסת מחשבים ותוכנה
E4בניין וולפסון להנדסה מכנית
E5 בניין למחקר רב־תחומי בהנדסה ובמדעים מדויקים

ע''ש מוריס וגבריאלה גולדשלגר

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

עבודה סוציאלית
S1בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל

מדעי החברה
S2בית הספר לכלכלה ע''ש איתן ברגלס
S3בניין פרץ נפתלי למדעי החברה

מדעי החיים
F1בניין בריטניה ע''ש משפחת כהן־פורטר
F2הגן למחקר זואולוגי ע"ש א׳ מאיר סיגלס
F3בניין אינגה והרולד הרטוך לחקר הדגנים
F4בניין ג'ק גרין לביוטכנולוגיה
F5מעבדת שרה רסין לחקר שורשים
F6בניין מדעי החיים ע"ש ארצ'י שרמן
F7הבניין למחקר בזואולוגיה ע"ש טרי ולורנס בסנר

מדעים מדויקים
X1מרכז החישובים ע''ש לואיס קולדר הבן
X2הבניין לכימיה ע"ש הד"ר והגב' אורנשטיין
X3 בניין המכון למתמטיקה שימושית ולפיזיקת החלל

ע״ש שאול קפלון
X4המכון למדעי המתמטיקה ע"ש ולדימיר שרייבר
X5בניין לכימיה ע"ש רבקה ואריה שנקר
X6 בניין בית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה ע״ש

רבקה ואריה שנקר

מדעי הרוח
T1בניין ויקטור ואדריאה קרטר
T2בית הספר למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
T3בניין יצחק ורוזה גילמן למדעי הרוח
T4בית משה שרת למדעי החינוך
T5בניין בית הספר לשפות ע״ש משפחת מקס ווב
T6יד אבנר

לימודי הסביבה
D1בית הספר ללימודי הסביבה ע''ש פורטר

TAU International
D2TAU International

משפטים
W1בניין טרובוביץ למשפטים
W2בניין ו' א' מינקוף למשפטים

ניהול
G1הפקולטה לניהול ע״ש קולר

רפואה
M1בית החיות
M2מגדל למחקר רפואי ע"ש דוד גלסברג
M3 הבניין למקצועות הבריאות ע"ש גרטל ופרד

ריימונד
M4 בית הספר לרפואת שיניים ע״ש מוריס וגבריאלה

גולדשלגר
M5בניין ניקולס ואירין מארש לרפואת שיניים
M6בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
M7 הבניין למודלים טרנסגניים של מחלות ע"ש דוד

ואינז מאיירס

 נקודות עניין 
I1בית התפוצות- מוזיאון העם היהודי
I2מעונות סטודנטים - קמפוס ברושים
I3המרכז למורשת היהדות ע''ש צימבליסטה
I4מעונות איינשטיין
I5מרכז עלית לספורט באוניברסיטת תל אביב
I6המכון למחקרי ביטחון לאומי
I7מועדון האוניברסיטה ע"ש מרסל גורדון
I8חנות האוניברסיטה
I9 המוזיאון לטבע ומרכז המחקר הלאומי ע"ש

שטיינהרדט

 ספריות 
L1ספריית המכון לארכיאולוגיה
L2ספריית ביה״ס לאדריכלות ע״ש דוד עזריאלי
L3ספריית ביה״ס לעבודה סוציאלית ע״ש בוב שאפל
L4הספרייה למדעי החברה ולניהול ע''ש ברנדר־מוס
L5הספרייה לחינוך
L6הספרייה למשפטים ע"ש דוד י' לייט
L7הספרייה המרכזית ע"ש אליהו סוראסקי
L8ספריית החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם
L9הספרייה למדעי החיים ולרפואה ע"ש גיטר־סמולרש
L10הספרייה המוזיקלית ע"ש מרק ל. גרינשטיין
L11ספריית מהלמן
L12הספרייה למדעים מדויקים ולהנדסה ע"ש ניימן
L13ספריית וינר תרומת קרולין ויוסף ס' גרוס

 אולמות 
H21אודיטוריום ע״ש אברהם לב
H15אודיטוריום ע"ש אברהם מרבאום
H13אודיטוריום ע''ש אדולפו ותלמה פאסטליכט

H1אולם הרצאות ע"ש אלפא אומגה לונדון
H2אולם אנואר ונאג'י שמש
H2אודיטוריום ארגנטינה
H3אולם ע''ש ידידי האוניברסיטה באוסטריה
H4אודיטוריום בר שירה
H6חדר סמינריון ע"ש בנימין ירושלמי
H6אולם ברגר
H28127 ,01 ביה״ס ע״ש בוב שאפל — אולמות
H18אודיטוריום בוריס ולנה מלמד
H27אודיטוריום ע''ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט
H9אולם קלרמונט
H8אולם ע"ש קלאודיה קוויזל־בירן
H2בניין דן דוד
H5אולמות דולפי ולולה אבנר
H15אולם ע"ש ד"ר דינה ונחום ורלינסקי
H15)215( אולם ע״ש ד״ר סטרנה גרמניס־קאופמן
H6אולם כנסים ע''ש דרכליס
H10אודיטריום אדז'יה וטאנש דאך להוראת המדע
H12מרכז עלית לספורט באוניברסיטת תל אביב
H7אודיטוריום פביאן־סיריל בוואסון
H17אודיטוריום חיים
H22האודיטוריום להכשרת מנהלים ע"ש הרי טריגובוף
H14אולם יונס ובלנש פיינר
H8אולם הרצאות ע״ש קפלון
H16אולם ע''ש משפחת קוקי וסרחיו גרוסקופ
H20אולם הרצאות לזכרה של ג'ודי לנגר־גפטר
H22אולם ליאון
H17אודיטוריום לולה ליצין
H8אולם כס המשפט ע"ש מלכה ברנדר
H23אולם ע''ש מלכה מוזס
H16אודיטוריום ע''ש מרים ואדולפו סמולרש
H24אולם ע״ש אל"מ מרדכי נדיבי
H11002 בניין נפתלי, אולם

H15אודיטוריום ע"ש ניקולאס ואליזבט שלזאק
H23אולם עפר לזכרו של עפר רזין
H11אולם הרצאות ע"ש פנחס ומרים פצנובסקי
H29אודיטוריום ע"ש פיליפ וזלדה טאו
H30אודיטוריום ע"ש רעיה ויוסף יגלום
H3אודיטוריום ע''ש רוז ומוריס לי
H26 001 — המרכז ללימודים בינלאומיים ואזוריים

ע"ש ס' דניאל אברהם
H11אולם רודי וארווין גוטמן הי"ד שנספו בשואה
H8אולם א״ז הופיין
H21מעון הסטודנטים ע"ש סם וסימון מלאך
H2אולם שרה ופליקס דומונט
H6אולם שוטלנדר
H1אולם אחוות סיגמא אפסילון דלתה
H25אולם סילברסטון
H9אולם טארג
H11אולם ונצואלה
H11אולם יעקב אפטר
H19אודיטוריום ע"ש דוד ויולנדה כץ
H6אולם יונה אתינגר
H8אולם ע״ש משפחת זקה״ם
H11אולם זאב סגל
H18אודיטוריום זובידה ומרקוס לאון הולצבלט

 שטחים ציבוריים 
O14שדרת המוזיקה ע"ש אדלר
O18שדרת אלברט ואלבה קואנקה
O41רחבת הכניסה ע"ש אלברט ואלבה קואנקה
O27כיכר אלברט אינשטיין
O4שדרות אלכסנדר ואנטוני מוקסל
O2גן אלפא אומגה ריג'נסי
O39גן ברנרד ז'אסקרזק

O23גן בטי ווזניאק וסופיה בלייק
O30הגנים הבוטניים
O33כיכר יומה וברוניה מנדל
O8שדרות דן בוכנר
O17גן משפחת דוד בן שמואל ומאשה שניידר
O28שדרות דוד וצפורה פדרמן
O7כיכר דה בוטון
O1גן זיכרון ע"ש ד"ר מרווין שלוס
O9כיכר אנטין
O25 גן זיכרון תרומת אסתר סידי לזכר חללינו במערכות

ישראל
O6שדרת פרנקל
O15גן חנה לזכר חנה דורון
O11שדרות הנרי גילדרד
O5כיכר השואה והתקומה - תרומת דוד ופלה שאפל
O12כיכר יעקב ושושנה שרייבר
O16כיכר לאורה שוורץ קיפ
O10 גן הפסלים ע''ש לוי ופורטונה אשכנזי — תרומת

בתם ג'וליה
O32 ,גן לאו ומרשל — תרומת משפחות לאו ומרשל

סידני אוסטרליה
O13כיכר מאיר אילן
O29 עדר הצבאים ע"ש מישל ספון בתמיכת משפחת

ספון
O38שדרת מוריס ומניה לי
O3גן ע''ש נורמן, אוולין וארווינג פיינטק
O19כיכר פאולה ומנחם גוטסדינר
O31גן הדקלים ע"ש סם מלאך
O40גן שמואל מרנפלד, ונצואלה
O34כיכר הסנאט ע''ש סריטה ונואל וורטהיין
O21גן שילה ויוסי כרמל
O36כיכר אמריקה ע"ש משפחת שולמית ויואל טאובר

O22גינת שלמה ע''ש שלמה רכבי ז''ל
O24גן סטנלי והלן גרוסמן, סידני, אוסטרליה
O37גשר תאו ומרגוט לובנגרט
O20שדרות טאונסנד
O35כיכר היובל ע"ש אביבה ואורספלבר
O26גן ויקטור ואדריאה קרטר

 שערים 
G1)שער אוסטריה )רח׳ קלאוזנר
G2)שער מתתיה )רח׳ קלאוזנר
G4)שער רמניסיאנו )רח׳ ג׳ורג׳ ס׳ וייז
G5שער יוסף קריס
G7)שער פרנקל )רח׳ חיים לבנון
G8)שער דן בוכנר )רח׳ חיים לבנון
G9)שער יוסף סאפר )רח׳ חיים לבנון
G10)שער 10 )רח׳ קלצ׳קין
G14)שער שלה ומשה ספרא )רח׳ קלאוזנר
G16)שער 16 )רח׳ ג׳ורג׳ ס׳ וייז — מערב
G17)שער 17 )רח׳ ג׳ורג׳ ס׳ וייז — מזרח

 חניונים ציבוריים 
P1חניון מדעי החברה
P2חניון ג׳ורג׳ ס׳ וויז
P3חניון בית המגנט
P4חניון קמפוס ברושים
P5חניון דרום
P6חניון מזרח
P7חניון הגנים הבוטניים
P8חניון המרכז למרשם
P9חניון בית הספר לרפואת שיניים
P10חניון מיטשל
P11חניון האודיטוריום ע''ש מרים ואדולפו סמולרש

שדרות אינשטיין

➤ לנתיבי אילון

רח׳ פרופ׳ קלאוזנר

רח׳ קלצ׳קין

שדרות קרן קיימת

ס׳ ווייז
רח׳ ד״ר ג׳ורג׳ 

רח׳ ד״ר ג׳ורג׳ ס׳ ווייז

רח׳ חיים לבנון
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יחידות אקדמיות

A – אמנויות

E – הנדסה

X – מדעים מדויקים

T – מדעי הרוח

D – בין־תחומי

W – משפטים

F – מדעי החיים

G – ניהול

M – רפואה

S – מדעי החברה

L   #

G#

U – מנהלת האוניברסיטה

G – שערים

P – חניונים ציבוריים

H – אולמות

I – נקודות עניין

L – ספריות

O – שטחים ציבוריים

קפיטריות

תל־אופן
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