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 בניין ראשי

מס' 
 חדר

שטח  ייעוד שם מקבל שירות
 במ"ר

מקומות 
 לימוד

 שלוחה ציוד כסאות/שולחנות

        חדר יטאות 1

 צמוד למזנון     מחסן  מחסן אחזקה 2

  - כסאות סטודנט 30  33 כיתה  כיתה 3

  רצפת פרקט, מראות סטודיו  90 כיתה  ריתמוסיקה 4

       חדר מיזוג אוויר  א 4

נגישות +מקרן + פנל
 שמע

 

  סטודיו  90 כיתה  ריתמוסיקה 5

נגישות  +מקרן + פנל
 שמע

 

עמדה חכמה+נגישות  כסאות סטודנט 40  33 כיתה  כיתה 6
 שמע

 

  עמדה חכמה כסאות סטודנט 30  33 כיתה  כיתה 7

  ציוד מוסיקה   מחסן  מחסן מוסיקה א 7

9  

 מנהלת תרשיש

 

 ד"ר בלהה טרייביש

 744    14 דמשר

 818/742    21 משרד יעל אוזן, נגה אליהו תרשיש 10

תכנית לגיל הרך  11
m.ed 

 821    21 משרד אסתר ורדי

 745    14 חדר צוות ד"ר טליה ברק חדר צוות לשון 12

 730    21 משרד ד"ר לירון שוקטי התמחות אנגלית 13

 850    14 משרד אורית ואזנה משאבי אנוש 14



 

 2 

מס' 
 חדר

שטח  ייעוד שם מקבל שירות
 במ"ר

מקומות 
 לימוד

 שלוחה ציוד כסאות/שולחנות

תמחות חינוך, ה 15
התמחות בלתי 
פורמלי ותכנית 
שבילים, מגזין 

 "קולות"

 ד"ר נורית בסמן,

 שראליד"ר ארנון בן  

  הלר ר ערגהד"

 דפנה גרניתוד"ר 

 846    21 משרד

      ארכיון  ארכיון 16

16 A ארכיון  ארכיון      

      ארכיון  ארכיון 17

 771    125 תפעול חזי דוד חדר שכפול 18

 6372067    64 חנות מכללון  חנות מכר 19

19 s 

 

 סדנת סמל
 

 כיתת סדנת סמ"ל     

 יאיר סיבוני

 ביאטריס עליש

 שולחנות11כסאות/ 22  160 סדנה   
 

 שולחנות8כסאות / 20

 817 

      מחסן  מחסן נייר 20

      מחסן  חדר מכונות 21

פרופ' לאה  לשכת נשיאות 100
 קוזמינסקי

 קציר,ד"ר גילה  

אלבינה בן דוד, נורית 
 עבדו

 707, 706,704 מסך פלזמה   64 משרד

 6402868 -פקס

 6402836 -פקס

חדר מערכת   102
 ובחינות

גב' שרית מרציאנו 
 ומדלן אסור

 859    14 משרד

870 

  חדר שרתי מחשוב    שרת  חדר שרתים 103

 ראש לימודי הכשרה 104

 פיתוח תכניות

ד"ר בתיה רייכמן, 
 י פיירסטייןאסת

 805    14 משרד
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מס' 
 חדר

שטח  ייעוד שם מקבל שירות
 במ"ר

מקומות 
 לימוד

 שלוחה ציוד כסאות/שולחנות

משרד ראש ביה"ס  105
 להכשרה

 ד"ר אורלי קרן 

 שולי אלון

 711,710    30 משרד

 מערכת שעות 106

 מזכירת התמחויות

 נוי אוזן

 רבקה דדון

 709, 772    30 משרד

 862     משרד שוש חדד מנהלת משק וניקיון 107

קטי עמרם,פאני סיגל  גזברות 108
 זיוה כהן

 877, 762, 716    20 דמשר

 6402770פקס: 

 ד"ר טלי בן ישראל,  לשכת סמנכ"לות 109
 ענת אלבז

 715,714    14 משרד

 6402786 -פקס

 897    12 משרד משה שולץ  מנהל כספים 110

 8608909פקס: 

 785    12 משרד סיוון ורדי חשבת                      111

 תקוה אלבז, רכש 112

 אילנה קרייף

 718,719    20 משרד

 6402765פקס: 

 860,717,    16 משרד מזי כהן,ברוריה ג'אן הנה"ח 113

        חדר  סגל 114

 838    25 משרד רועי אמנו מנהל עמותה 115

 784    14 משרד סבטלנה אברגמוב הנח"ש העמותה 116

 6402763פקס: 

 666    14 משרד הילה אמור חשבת שכר 117

 8608910פקס: 

 703    14 משרד נילי לביא כ"א בהוראה 118

 858/743    16 משרדד"ר ראנם מזעאל, מזכיר אקדמי,  119
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מס' 
 חדר

שטח  ייעוד שם מקבל שירות
 במ"ר

מקומות 
 לימוד

 שלוחה ציוד כסאות/שולחנות

 ד"ר ורד יפלח מרכזת רג"ב

     99 מועדון  בית הסטודנט 120

מרים צרפתי, יפה  מינהל לומדים 121
 יוסף, לימור גז, 

 ,844,892,893    73 משרד

 6421736 -פקס

רישום ראש יחידת  122
 וקבלה

 865    14 משרד רן טייכר

רותי טויטו, כרמית  מדור רישום 123
 ששון, עינב בוקובזה

 734, 847,733    20 משרד

 6402766 -פקס

 ד"ר אורית פוקס דיקאן הסטודנטים 124

 אירית שלומוביץ

 737,767     משרד

      מועדון  Medמתחם  126

      משרד פרופ' שלמה בק M. Teach א126

      משרד ד"ר סמדר תובל ייעוץ חינוכי ב'126

      משרד ד"ר בבי טורניאנסקי למידה והוראה ג'126

      ארכיון  ארכיון כספים 127

 878    10 משרד אנה בונדר MEDמשרד  128

  מקרן +פנל שליטה כסאות סטודנט 25  28 כיתה  כיתה 129

 791    10 משרד טייןד"ר אולז'ן גולדש MEDראש תוכנית  130

ראש ביה"ס  131
להתפתחות 

 מקצועית

 ד"ר דני שוורץ 

 

 712    34 משרד

 

ביה"ס להתפתחות  131
 מקצועית

פנינה כהן ,נעמי 
שממה, רותם 

 705,713,601     משרד

 6402880פקס: 
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מס' 
 חדר

שטח  ייעוד שם מקבל שירות
 במ"ר

מקומות 
 לימוד

 שלוחה ציוד כסאות/שולחנות

 מוגליבסקי

ראש תכנית על  132
 יסודי, 

 ד"ר אינה סמירנוב,

 צוות על יסודי

      14 משרד

 תמי אבוטבול איגום מזכירות 133

 ורדה בלילה 

 יפית פרץ

 804,883,861    20 משרד

 6402876פקס: 

עמדות  40 כיתה  מעבדת מחשבים 134
 מחשב

  שולחנות 7כסאות/  23

 מקרן + פנל

 

 לליב בן משה משרד טכנאי מחשב 135-136

 יוסי פירוז

 ולאדיאדי גרמן, 
 קוזיקרוב

 732,780    24 משרד

   מחשב 44   ר ישיבותחד 138

 פנל + מקרן

 

     1250 כיתה  מרחב –מת"ל  ספריה

 741    13.6 משרד ד"ר אנט כהן מת"ל אתר  ספריה

 ספריה
חדר  -מת"ל

 מחשבים 
 848  שולחנות 6כסאות /  10  23 כיתה 

     16 ספרייה  חדר ספרות חנ"ג ספריה

 ספריה
 רלי ברזילי ספריית מכינה

 מירי זרביב

     15 ייהספר

     47 ספרייה  חדר ספרות ילדים ספריה

 ספריה
לובה גייפמן, סימה   חדר ספרנים

 , לובה ליובובבן דוד
 738,756,738    75 משרד
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מס' 
 חדר

שטח  ייעוד שם מקבל שירות
 במ"ר

מקומות 
 לימוד

 שלוחה ציוד כסאות/שולחנות

 ספריה
 739    10 משרד שוש פינטו משרד 

 6402867 -פקס 

 ספריה

 אור קולי

 אורקולי וערבית

 לימודי מוסיקה

 טניה לייבמן

 ג'והר אבו חאמד

 דמשר

 משרד 

פינת 
 לימוד

32.5 

26.5 

 

26.5 

ציוד אורקולי לשימוש   
 במקום

ספרות וציוד ללימודי 
 מוסיקה

740 

792 

     683.5 אולם  אולם ספריה ספריה

     16 מחסן  מחסן אירועים 201

201 A כסאות  5כסאות + 32   כיתה  כיתה
 סטודנט

 שולחנות 16

  פנל מקרן ו

201 B כסאות  7סאות +כ 28    כיתה  כיתה
 סטודנט

 שולחנות  12

  פנל מקרן ו

 כסאות  50  60 כיתה  כיתה 202

 שולחנות 26

 עמדה חכמה

 

 

 2עמדה+, במה כסאות עם משען יד 250 225 אולם  אולם הרצאות 203
+ מקרנים גדולים
 נגישות שמע

 

 מקרן+פנל שליטה  כסאות סטודנט 40  60 כיתה  כיתה 204

 

 

 אתי כהן ד"ר  מיוחדכנית חינוך ת 205

 ניצן כהןדר' 

 6שולחן משרדי/  3  20 משרד
 14שולחנות תלמיד/

שולחן  1כסאות רגילים/
 מורה

 782 
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מס' 
 חדר

שטח  ייעוד שם מקבל שירות
 במ"ר

מקומות 
 לימוד

 שלוחה ציוד כסאות/שולחנות

 -מרכז תמיכה א 206
 איתקה

גב' רגינה בן שטרית, 
 חאלד אלסייד

 

עמדות  17 60 משרד
  מחשב

כורסאות/ שולחן זכוכית  3
 מחשבכסאות  6קטן/ 

 שולחנות 3

  פנל מקרן+

       /כסאות סטודנט 12    כיתה  יתהכ 206
              סאות רגיליםכ 33

 שולחנות 13

  כמהח  עמדה

 מועין פחארלדין רב תרבותיות  207

 

 842    42 משרד

  42.5 כיתה  כיתה א 207

 

 כסאות  45

 שולחנות 15

  פנל מקרן+

כסאות  10+כסאות  40  41 כיתה  כיתה ב 207
 סטודנט

 .שולחנות 15

  דה חכמהעמ

 כסאות  40   43 כיתה  כיתה 208

 .שולחנות 12

  עמדה חכמה

, דינה בן יעישד"ר  תוכנית לגיל הרך 209
 תרצה לויןד"ר 

 754    20 משרד

210 A 60 כיתה חדר צוות ג"ר כיתה      

כסאות  18+כסאות  27   73 כיתה  כיתה גדולה 210
 סטודנט

 שולחנות 12

  עמדת מרצה ומקרן

 זכירות מכינהמ 301

 

 ליז שטרית

 טלי ז'אן

סימה אשורי, אפרת 
 ברק

 727,728,729    21 משרד

 402728 -טלפקס 



 

 8 

מס' 
 חדר

שטח  ייעוד שם מקבל שירות
 במ"ר

מקומות 
 לימוד

 שלוחה ציוד כסאות/שולחנות

 726    21 משרד יוספה אנטלר מנהלת מכינה 302

 כסאות 32   33 כיתה  כיתה 303

 שולחנות 16

 עמדה חכמה

 

 

 כסאות 32   33 כיתה  כיתה 304

 שולחנות 16

 עמדה חכמה

 

 

 .כסאות  56  60 הכית  כיתה 305

 שולחנות 28

 עמדה חכמה

 

 

 749,794    14 משרד אינה סמירנוב אנגליתהתמחות  306

 886    12 משרד נורית כוכבי  הורות ומשפחה  307

עמדות  12/מקרן  כסאות  24  45 מעבדה  מעבדת מחשבים 308
 מחשב

 

כיתה התמחות  309
 אנגלית 

 כסאות  35  43 כיתה 

 שולחנות 14

 דה חכמהעמ

 

 

 

כסאות  11כסאות + 19  33 כיתה  כיתה 310
 סטודנט

 שולחנות 7

 עמדה חכמה

 

 

כיתה התמחות  311
 אנגלית

כסאות  7כסאות+ 28   43 כיתה 
 סטודנט

 שולחנות 12 

 פנל שליטה מקרן+

 

 

    מחשבים 14 משרד  חדר רג"ב 312

 ד"ר מרק גולדשטיין מחקררשות ה 313

 גילה אביטל 

 752, 882    14 משרד

   מטבחון שירות ועלייה לגג   מחסן  מחסן ניקיון 314
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מס' 
 חדר

שטח  ייעוד שם מקבל שירות
 במ"ר

מקומות 
 לימוד

 שלוחה ציוד כסאות/שולחנות

 851, 790    21 משרד ד"ר יהודית זמיר  יח' הערכה 315

כסאות  10+כסאות 25  33 כיתה  כיתה 316
 סטודנט

 שולחנות 7

 עמדה חכמה

 

 

כסאות  10כסאות+ 25  21 כיתה  כיתה 317
 סטודנט 

 שולחנות 14

 עמדה חכמה

 

 

כסאות  8כסאות+  27   21 כיתה  יתהכ 318
 סטודנט

 שולחנות 8

  עמדה חכמה

כסאות  10כסאות+ 25   21 כיתה  כיתה לשון  319
 סטודנט

 שולחנות 

  עמדה חכמה

 כסאות  27  21 כיתה  כיתה 320

 כסאות סטודנט 8+

 שולחנות 6

 עמדה חכמה

 

 

 קשרי חוץ אקדמיים, 321

אנגלית לצרכים 
 אקדמיים

 שוקטיד"ר לירון 

 לב אורה

 864, 810    10 משרד

 רות גל רכזי מכינה 401

 דבורי אסף

 ארלט קליין

     16 משרד

כסאות  8כסאות+ 52  80 כיתה  כיתה 402
 סטודנט

 שולחנות 25

+ נגישות עמדה חכמה
 שמע
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מס' 
 חדר

שטח  ייעוד שם מקבל שירות
 במ"ר

מקומות 
 לימוד

 שלוחה ציוד כסאות/שולחנות

 ד"ר ענת שיוביץ בי"ס יסודי תוכנית 403

 צוות יסודי

 748    24 משרד

 ד"ר תרצה לוין ראש לימודי שנה א' 404

 צוות שנה א'

 757    21 משרד

עמדה חכמה+ נגישות  כסאות עם משען יד 60  80 אולם  כיתה 405
 שמע

 

 

 מחשבים 9 93 מעבדה  מעבדת מחשבים  408

עגלת הטענה 
 לאייפדים

 וניידים

 כסאות מיוחדים 49

 שולחנות 9

 

 

 שני פנל שני מקרנים+

 מסכים חשמליים

 

סטאג' וכניסה  409
 ראהלהו

 ד"ר חיה קפלן

ענת קסלר, מגי 
 זלדין, כרמלה אוחיון

   ,880, 884    40 משרד

כסאות  4כסאות+ 31  33 כיתה  כיתה 410
 סטודנט

 שולחנות 24

 עמדה חכמה

 

 

   כסאות סטודנט 35  21 כיתה  כיתה 411

כסאות  51 80 אולם  כיתה 412
 ריפוד

 שולחנות  10

  עמדה חכמה 

כסאות  20כסאות+  12 30 21 כיתה  כיתה 413
 סטודנט 

 שולחנות 6

  מקרן +פנל

     20 משרד ד"ר אורלי קרן התמחות מקרא 414
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מס' 
 חדר

שטח  ייעוד שם מקבל שירות
 במ"ר

מקומות 
 לימוד

 שלוחה ציוד כסאות/שולחנות

 834 מיכל ינקו 

כסאות 10כסאות+  50   80 כיתה  כיתה 415
 סטודנט 

 שולחנות 20

+ נגישות עמדה חכמה
 שמע

 

 

התמחות  416
לספרות/אתר 

 המכללה

 ערגה הלרד"ר 

 מיכל סטריער

 875    16 משרד

843 
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 חדרים ייעוד –בניין מדעים וחינוך גופני 
 

 

מס' 
 חדר

שטח  ייעוד שם מקבל שירות
 במ"ר

מספר מקומות 
 בכיתות לימוד

 שלוחה ציוד

    832 אולם  אולם ספורט גדול 

 761    מחסן שרון מצליח מחסן ספורט  

 מרכז הספורטמנהלת  

אדמינית בית הספר 
 למדריכים

 ץקטרינה סלדרובי

 צליל בביוף

 720    משרד

778 

 גב' מיכאלה מילוא תכנית חנ"ג 1009

 ד"ר שלומית גיא

    26 משרד

 849   140 חדר כושר  חדר כושר 1010

כסאות  30כסאות+ 10 30 כיתה  כיתה 1011
 שולחנות   5+ סטודנט

   עמדה חכמה

 כסאות  5 30 כיתה  כיתה 1012

  כסאות סטודנט 20

  עמדה חכמה

 ד"ר שרון ברק מעבדת ביומכניקה 1013

 

 781    70 מעבדה

    30 שירותים  שירותים 1014

    30 שירותים  שירותים 1015

אולם   אולם ספורט קטן 1016
 ספורט

100    

כמאל אבו ד"ר  מסלול יסודי בדואי 1017
 רביעה

משרד 
ומרכז 
ללשון 
 ערבית

20   787 

725 
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מס' 
 חדר

שטח  ייעוד שם מקבל שירות
 במ"ר

מספר מקומות 
 בכיתות לימוד

 שלוחה ציוד

    20 מחסן   מחסן מעלית 1018

כיתה ומעבדת  1019
 מתמטיקה

כיתה  
 ומעבדה

כסאות  16כסאות +  30 90
 סטודנט

 שולחנות  15

 עמדה חכמה

 

 

    28 משרד  חדר צוות מתמטיקה 1020

כסאות  16כסאות+ 14 33 כיתה  כיתה 1021
 סטודנט

 שולחנות  6

  עמדה חכמה

 840   12 משרד ד"ר חילף נאדר התמחות מתמטיקה 1022

ת הרחבת ראש תכני 1023
 הסמכה מגזר

 855   12 משרד גב' חנה נגר

 788   24 משרד  דינה פרילינגד"ר   תוכנית שח"ף 1024

כסאות  17כסאות+ 18 30 כיתה  כיתת שח"ף 1025
 סטודנט

  שולחנות 8

  עמדה חכמה

    30 שירותים  שירותים 1026

תוכניות מיוחדות וחדר  1027
 הכנה פיסיקה

ד"ר אליעזר 
 וינוגרד

    16 שרדמ

 מעבדת פיסיקה, 1028

 מחשבים

 מעבדה, 

 מחשבים

כסאות  10כסאות+ 20 87
 סטודנט

 שולחנות  5

פנל  2נים+מקר 2
 לוח אינטראקטיבי,+

 מחשבים

 

ראש תכנית תואר שני  1100
 לקהילות בהדרה בחנ"ג

 815   12 משרד ד"ר פליקס לבד

 870   12 משרדארנון פרופ' ראש תכנית תואר שני  1101
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מס' 
 חדר

שטח  ייעוד שם מקבל שירות
 במ"ר

מספר מקומות 
 בכיתות לימוד

 שלוחה ציוד

 אדלשטיין בחנ"ג לקהילות בהדרה

כסאות  25כסאות+ 15 33 כיתה  כיתה 1102
 סטודנט

 שולחנות  6

  עמדה חכמה 

 מעבדת פיסיולוגיה 1103

 של המאמץ

 ד"ר שרון ברק

 גילה אביטל

+פנל מקרן כסאות  16 70 מעבדה  776 

 841   21 משרד  אגודת סטודנטים 1104

, חדר צוות מגזר בדואי 1105
 יםחדר מור

 725 תאי מרצים  12  

 אמאל אבו סעד תוכנית גי"ר בדואים 1106

 צוות גי"ר בדואים

 724   10 משרד

    13 חדר צוות צוות חנ"ג חדר צוות חנ"ג  1107

התמחויות ערבית וחינוך  1108
 מיוחד בדואים

מוסא אבו ד"ר 
 שארב

גמיל אבו ד"ר 
 עג'אג'

 857   11 משרד

כסאות  28כסאות+  16 46.5 כיתה  כיתה 1109
 סטודנט

 שולחנות  8

 עמדה חכמה

 

 

כסאות  27כסאות + 18 46.5 כיתה  כיתה 1110
 סטודנט

 שולחנות   8

   עמדה חכמה

כסאות  28כסאות + 8 31 כיתה  כיתה 1111
 סטודנט

 שולחנות   4

  עמדה חכמה
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מס' 
 חדר

שטח  ייעוד שם מקבל שירות
 במ"ר

מספר מקומות 
 בכיתות לימוד

 שלוחה ציוד

כסאות  24כסאות+  20 33 כיתה  כיתה 1112
 סטודנט 

 שולחנות   10

  עמדה חכמה

  עמדה חכמה כסאות סטודנט 26 28.5 כיתה  כיתה 1113

כסאות  27כסאות+  30 100 כיתה  כיתה 1114
 סטודנט

 שולחנות  14

  עמדה חכמה

כסאות  35כסאות+ 27 100 כיתה  כיתה 1115
 סטודנט 

 שולחנות  16

  עמדה חכמה

 ד"ר מירב אסף מיח"ם 1116

 וצוות מיח"ם

 835,753,863   43 משרד

שרד מדעים וחדר מ 1118
 הכנה

 789   36 משרד שולה אסידו

 8608908פקס: 

כסאות  37כסאות + 24 94 כיתה  מעבדת מדעים 1119
 סטודנט

 שולחנות   14

עמדה חכמה לוח 
 אינטראקטיבי 

 

 

    40 משרד שולה אסידו הכנה כימיה 1120

סלאח אבו ד"ר  התמחות מדעים 1121
 חאמד

 כסאות 9 + כסאות 26 96 מעבדה
 סטודנט

 שולחנות  4

 856 מקרן+פנל
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 חדרים ייעוד –ניין אמנות חזותית ב
 

מס' 
 חדר

 שטח ייעוד שם מקבל שירות

 במ"ר

 שלוחה ציוד מספר מקומות

   כסאות 16 181   סדנת פיסול 2001

ראש המשרד לקשרי  א2001
 חוץ ופיתוח משאבים

 מירב רז

 פרץסימה 

     

      איציק עזרן מחסן  2002

   כסאות 38 172   סדנת קרמיקה 2003

   כסאות 20 54   חדר חושך 2004

פנל  + מקרן  עמדות מחשב 17 53   מעבדת מחשבים 2005
 שליטה

 

 853    משרד יורם פרץ צלם 2006

       שרותי בנות 2007

       מחסן 2008

       שרותי נכים 2009

       שרותי בנים 2010

       יציאת חירום 2011

     מחסן  מחסן אומנות שבילים 2012

     מחסן  מחסן 2013

     משרד ישראל רבינוביץ אוצר המכללה 2014

 627    משרד ראובן סולטן מנב"ט 2015

 755    משרד כרמלה שדה שרותי יעוץ פסכולגי 2016

 746    משרד סיגל דרורי פזי מנהלת אמנות חזותית 2017
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מס' 
 חדר

 שטח ייעוד שם שירותמקבל 

 במ"ר

 שלוחה ציוד מספר מקומות

     משרד סיגל אוחיון המרכז האולימפי 2018

       מחסן קרמיקה 2019

       סדנת חומצות 2020

       סדנת הדפס 2021

       סדנת ציור 2022

 746    משרד  כיתה 2201

  עמדה חכמה כסאות סטודנט  32 כיתה  כיתה 2202

       חדר חשמל 2203

       חדר מורים 2204

 עמדה חכמה כסאות סטודנט 50 62 כיתה  כיתה 2205

 

 

 עמדה חכמה כסאות סטודנט 50 62 כיתה  כיתה 2206

 

 

       שרותי בנים 2207

       שרותי בנות 2208

       שרותי נכים 2209

 עמדה חכמה כסאות 100שולחנות+  62 74 כיתה  כיתה 2210

 

 

ראש תכנית והתמחות  2211
 באמנות

 ד"ר נעה ליבוביץ

 ד"ר ערגה הלר

 751, 750    משרד
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 מתקניםמידות  –מגרשי ספורט אחרים 
 

 

 שטח במ"ר ייעוד מקבל שירות כמות

 2304  מגרשי טניס 4

 1344  מגרש קט רגל 

 360  מגרש כדורעף חופים 

 2000  מתקן אתלטיקה קלה 

    

    

    

    

 
 

 
 


