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 054-5889156 )623 ,6
ניר לזרוביץ' – ( lazarovich@technion.ac.ilקומה 054-5607024 )929 ,9
טלי פינסקי ( talipi@technion.ac.il -קומה  ,9חדר 054-8309777 )907
יעל שטרן ( cms@technion.ac.il -קומה  ,8חדר ( 04-8294276 )805בימים א,ג,ה בלבד )8:00-15:30
חדרים בקמפוס אשר הוקצו לטובת התוכנית:
 .1בניין אמדו (פקולטה למתמטיקה) :
 חדר  – 617הפרויקט של אדי מאיר-וולף
 חדר  – 719הפרויקט של איוון לבקוביץ ופדריקו סלמויראגי
 חדר  – 814הפרויקט של אמיר יהודיוף וקרישנה מנורקאר
 חדר  – 815הפרויקט של מקס גורביץ'
 חדר  – 919הפרויקט של לירן רותם
 .2אזורים נוספים בבניין אמדו לשימושכם:
 חדר המורים בקומה 8
***הספרייה וחוות המחשבים סגורים עקב שיפוצים***
התחברות לרשת האינטרנט הטכניונית:
ההתחברות היא באמצעות רשת ה TechPublic -הפתוחה לכל.
בנק ודואר
סניף בנק לאומי בקרית הטכניון שוכן בבית הסטודנט .בסניף זה קיימים כל שירותי הבנק הרגילים כולל כספומט .
שעות פתיחה :א'-ה'  .08:30-12:00טל' 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'  .08:30-12:30טל' ( 8322970החנות שוכנת במפלס התחתון
של בניין צ'רצ'יל)
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
 .1אזרח( eat -בניין רבין קומה  :)1מסעדה המגישה אוכל מבושל (בשרית)
 .2נונה (בניין פיסיקה) :מסעדה צמחונית המגישה אוכל הודי .כמו כן ,קיים דוכן פיצות -בתאום מראש-דרך
הפייסבוק)
 .3קפיטריות בבית הסטודנט :מבחר מסעדות מזון מהיר (בקומה השלישית בלבד)

מרכוליות:
נמצאות בבית הסטודנט ,שעות פעילות :בימים א'  07:00-20:00ב'-ה' 07:00-19:00
מסעדות מומלצות בחיפה


פלאפל הזקנים ,רחוב הואדי  ,18טלפון04-8514959 :



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



פאב ליבריה ,רחוב הנמל  ,26טלפון04-83740251 :



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



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



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



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



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



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



אל גאוצ'ו (בשרי כשר) ,שדרות יפה נוף  ,120טלפון073-7599901 :
מסעדות מומלצות במרחק הליכה מהטכניון:



פאב נולה סוקס ,שלום עליכם  ,4טלפון077-7929159 :



דומינוס פיצה ,שלום עליכם  ,3טלפון1700707070 :



פלאפל זוהר ,שדרות טרומפלדור  ,51טלפון052-5550645 :



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



חומוס זיו ,שדרות טרומפלדור  ,54טלפון04-8123336 :



חומוס ברדיצ'ב (כשר) ,שדרות טרומפלדור  ,53טלפון 04-8477390



קפה ביגה ,שלום עליכם  ,5טלפון 053-6113056



קיוסקפה ,שלום עליכם  ,3טלפון 04-8229911



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



קפטן המבורגר ,שדרות טרומפלדור  ,53טלפון 077-3630168

