סטודנטים יקרים,
ברוכים הבאים לתוכנית פרויקטי מחקר בפקולטה למתמטיקה!
להלן מידע שעשוי להיות שימושי עבורכם במהלך שבוע הפרויקטים והשהיה בטכניון.
אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל בעיה או שאלה.
מיכאל חנבסקי ( khanev@technion.ac.il -קומה )623 ,6
ניר לזרוביץ' – ( lazarovich@technion.ac.ilקומה )929 ,9
טלי פינסקי ( talipi@technion.ac.il -קומה  ,9חדר )907
רון רוזנטל ( ron.ro@technion.ac.il -קומה  ,7חדר )714
יעל שטרן ( cms@technion.ac.il -קומה  ,8חדר )805
כרטיסים מגנטיים :
 .1הכרטיסים המגנטיים יחולקו ביומכם הראשון בתוכנית .הם מיועדים לכניסה לחוות המחשבים בקומה .5
וכן לחדר המחשבים .504 B -
 .2חוות המחשבים פתוחה לפעילות בכל יום ,כל היום ללא הגבלה.
 .3הכרטיס המגנטי הינו אישי ולא ניתן להעברה.
 .4הנכנס לחוות המחשבים יעביר כרטיס בקורא המגנטי בכל פעם שהוא נכנס אליה.
 .5אין להכניס אנשים נוספים לחווה מבלי שהם יעבירו את הכרטיס שלהם ,גם כשנכנסים בקבוצה.
 .6במקרה של איבוד כרטיס מגנטי :ישולם סכום של  ₪ 20עבור קבלת כרטיס חדש.
 .7יש לכבות טלפונים ניידים בכניסה לחוות המחשבים.
 .8אין להכניס לחוות המחשבים אוכל או שתייה.
 .9אין אפשרות להדפיס בחוות המחשבים.
חדרים בקמפוס אשר הוקצו לטובת התוכנית:
 .1בניין אמדו (פקולטה למתמטיקה) :
 חדר  – 509הפרויקט של שהם סבח ושמרית שטרן
 חדר  – 614הפרויקט של שוצ'נג יו ,ארז נשרים ואורי שפירא
 חדר  – 617הפרויקט של איון לבקוביץ' ואלכס מרגוליס
 חדר  – 619הפרויקט של לירן רותם
 חדר  – 719הפרויקט של אבי ברמן
 חדר  – 814הפרויקט של טלי פינסקי
 חדר  – 815הפרויקט של ויקטור קולובוב ושמעון רייך
 חדר  – 919הפרויקט של איימי נוביק-כהן
 חדר מחשבים  – 500הפרויקט של אור שליט
 .2אזורים נוספים בבניין אמדו לשימושכם:
 חדר המורים בקומה 8
 ספריית הפקולטה למתמטיקה (בשעות הפעילות)
 חוות המחשבים – קומה 5
התחברות לרשת האינטרנט הטכניונית:
ההתחברות היא באמצעות רשת ה TechPublic -הפתוחה לכל.
מעונות מזרח ישן:
אחראי אזור – אבי קרסו
המשרד ממוקם בבניין  458במזרח חדש.
טלפון04-8292403 :
שעות קבלה :בימים א'  -ה'
בשעות 14:00-13:30 ,11:30-09:30

שעות פעילות הספרייה בפקולטה למתמטיקה:
הספרייה ממוקמת בקומה  4ולמשך התוכנית היא תפעל מדי יום בין השעות 08:15-18:30
בריכת הטכניון
בריכת הטכניון פתוחה מדי יום החל מהשעה  .05:30משתתפי התוכנית וסטודנטים בטכניון יכולים להיכנס לבריכה
ללא תשלום (למי שאינו סטודנט בטכניון כמות הכניסות לבריכה מוגבלת) .יש להיכנס לאתר בריכת הטכניון
בכתובת http://www.sport-tc.com :על מנת להתעדכן בשעות הפעילות המדויקות מדי יום כמו גם בשעות
ההפרדה בין גברים ונשים .בכניסה לבריכה עליכם לומר את שמכם ולהראות תעודה מזהה /תעודת סטודנט.
בנק ודואר
סניף בנק לאומי בקרית הטכניון שוכן בבית הסטודנט .בסניף זה קיימים כל שירותי הבנק הרגילים כולל כספומט .
שעות פתיחה :א' ,ג' ,ד'  ;08:30-13:30ב' ,ה'  15:00-17:00 , 08:30-12:30ו .08:00-12:30 ,טל'
8235117, 3/8239502
סניפים של בנקים אחרים נמצאים במרכז שכונת זיו השוכנת בקרבת מקום לטכניון .בנק דיסקונט  -רח'
טרומפלדור , 53טל 8617408 :בנק לאומי  -רח' גלבוע , 36טל'  8298333בנק הפועלים  -רח' טרומפלדור ,47
טל8298444 :
חנות ספרים וכלי כתיבה ("מכלול")
שעות פתיחת החנות א'-ה'  ;08:00-18:00יום ו' .08:30-12:30
טל'  8322970החנות שוכנת במפלס התחתון של בניין צ'רצ'יל
בית הכנסת של הטכניון " -אוהל אהרון"
נמצא ליד השביל שבין המעונות לבניין צ'רצ'יל .פעילותו ,בהדרכת רב הטכניון ,כוללת :תפילות בוקר וערב:
שחרית ב 07:00 -ביום רגיל ,וב  06:45-ביום ב' ו-ה' ,בו מוציאים ספר תורה .מנחה כעשר דקות לפני השקיעה.
תחבורה ציבורית  -קווים עירוניים
 .1טכניון  -גרנד קניון (קוים  ) 77,76מ 08:32-עד  19:20כל חצי שעה
 .2גרנד קניון  -טכניון (קוים  ) 77,76מ 08:50-עד  19:20כל חצי שעה
 .3טכניון  -תל חנן (קו , 07:35, 6:53 )77מ 09:27-ועד  19:27כל שעה
 .4תל חנן  -טכניון (קו  )76מ 06:15-עד  15:18כל שעה
 .5מרכזית חוף הכרמל  -טכניון (קו  )11מ 06:55 -כל חצי שעה; מ 12:00 -עד  20:00פעם בשעה
 .6טכניון  -מרכזית חוף הכרמל – (קו  )11מ 08:20; 07:10 ; 06:10 -ומ 09:25 -עד  20:25כל שעה
 .7טכניון  -אחוזה  -כרמל -שפרינצק (קו  07:30 ;06:40)31עד  19:30כל שעה
 .8שפרינצק  -כרמל  -אחוזה  -טכניון (קו  ) 31מ 09:30 -כל שעה עד 01:30
 .9לשכונת זיו אוטובוסים מסי  141, 123, 36, 28, 18, 16, 15ומשם במס'  31 , 19, 17לקריית הטכניון
מסעדות ומזנונים בטכניון
 .1בריכת הטכניון :קפיטריה בשרית המגישה אוכל חם ,סלטים ,כריכים ועוד
 .2מנדרין (בניין סגו קומה  :)3קפיטריה חלבית המגישה כריכים ,פסטות וסלטים
 .3מנדרין (בניין אולמן קומה  :)3קפיטריה חלבית המגישה פסטה ,דגים ,סלט ומרק
 .4אזרח( eat -בניין רבין קומה  :)1מסעדה המגישה אוכל מבושל (בשרית)
 .5נונה (בניין פיסיקה) :מסעדה צמחונית המגישה אוכל הודי .כמו כן ,קיים דוכן פיצות
 .6שני (בניין מדעי המחשב) :קפיטריה חלבית
 .7קפיטריות בבית הסטודנט :מבחר מסעדות מזון מהיר
מרכוליות:
נמצאות בבית הסטודנט ובמעונות מזרח חדש (בניין )458
שעות פעילות :בימים א'  07:00-20:00ב'-ה' 07:00-19:00

מסעדות מומלצות בחיפה


מסעדת אלח'יר – מסעדה דרוזית
שדרות הנשיא  ,139מרכז הכרמל חיפה ,טלפון04-8500090 :



פלאפל הזקנים
רחוב הואדי  18חיפה ,טלפון04-8514959 :



מסעדת רפאלו (איטלקי ,אירופאי ,וגם צמחוני)
פלימן  ,8מרכז קסטרא ,חיפה ,טלפון1700-507-107 :



פאב ליבריה
רחוב הנמל  26חיפה ,טלפון04-83740251 :



מסעדת פאטוש (מזרחי)
שדרות בן גוריון  38חיפה ,טלפון04-8524930 :



סינטה בר (בשרי)
שדרות מוריה  131חיפה ,טלפון04-8341170 :



בלאק בורגר (בשרי)
קניון לב המפרץ ,חיפה ,טלפון04-8422400 :



מינה טומיי (אסיאתי)
מרכז קסטרא חיפה ,טלפון04-6668080 :



הנמל ( 24צרפתי)
רחוב הנמל  24חיפה ,טלפון053-2223333 :



ג'ירף (אסייאתי)
שדרות הנשיא  131חיפה ,טלפון04-8104012 :



ויוינו (איטלקי)
כיכר אליזבט  ,1תחנת דלק פז מול היכל הספורט רוממה ,חיפה טלפון04-8229454 :



חומוס ברדיצ'ב (כשר)
שדרות ווג'ווד  ,1מרכז הכרמל חיפה ,טלפון04-6574132 :



אל גאוצ'ו (בשרי כשר)
שדרות יפה נוף  120חיפה ,טלפון073-7599901 :



קפה לואיז
שדרות מוריה  58חיפה ,טלפון04-8349950 :

מסעדות מומלצות במרחק הליכה מהטכניון:


פאב נולה סוקס
שלום עליכם  ,4טלפון077-7929159 :



דומינוס פיצה
שלום עליכם  ,3טלפון1700707070 :



פלאפל זוהר
שדרות טרומפלדור  ,51מרכז זיו ,טלפון052-5550645 :



קפה שני (כשר)
שדרות טרומפלדור  ,29טלפון 04-8322066



חומוס זיו
שדרות טרומפלדור  ,54מרכז זיו ,טלפון04-8123336 :



קפה ביגה
שלום עליכם  ,5טלפון 053-6113056



קיוסקפה
שלום עליכם  ,3טלפון 04-8229911



זסטי (בורגר)
שדרות טרומפלדור  ,56מרכז זיו ,טלפון04-8266266 :

