סטודנט/ית יקר/ה.

ברוך בואך לבית הטכניון.
חוברת זו מפרטת את השירותים אשר
הטכניון מעמיד לרשותך.
כמו כן יש בחוברת מידע כללי על העיר חיפה,
שרותים ממשלתיים ,בריאות ,בידור ,תרבות ,אמנות,
ספורט ותחבורה.
אני מאחלת לך הצלחה בלימודיך בטכניון.

פרופ' אורית חזן
דיקנית לימודי הסמכה
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תוכן
העניינים

הנדסת מכונות
הנדסת חשמל
הנדסה כימית
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
הנדסת אוירונוטיקה וחלל
הנדסת תעשיה וניהול
מתמטיקה
פיזיקה
כימיה
ביולוגיה
ארכיטקטורה ובינוי ערים
חינוך למדע וטכנולוגיה
מדעי המחשב
רפואה
מדע והנדסה של חומרים
לימודים הומניסטיים ואמנויות
הנדסה ביו-רפואית


שירותים כלליים בטכניון
מדור יעוץ למועמדים
הספריות בטכניון
חשבונות סטודנטים ושכר לימוד
בנק ,דואר וטלפונים לחיוג פנימי
מסעדות ,מזנונים ,מרכולית
חנות הספרים (מכלול)
עיתונים ,מכונות צילום
תחבורה ציבורית
בית הכנסת
דפוס הטכניון
יחידת הביטחון של הטכניון
רכב ותויות כניסה
שירותים רפואיים
יחידת בטיחות והגהות בטכניון
אמבולנס
איסת"א

5
6
6
9
10
11
12
12
12
14
14
15
15
18
 18מרכז אולמן
 21מפת משרדי לימודי הסמכה
 21

שרותים כלליים בפקולטות
הנדסה אזרחית וסביבתית
המסלול להנדסת
התחבורה וגיאו-אינפורמציה
המסלול להנדסת הסביבה
המסלול להנדסת מים
המסלול להנדסת מבנים
וניהול הבנייה
2
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לימודי הסמכה
22
22
22
22
22

23
23
24
24
24
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27
27
27
27
28
28
29
29

30
31

32

32
אתר לימודי הסמכה באינטרנט
פירוט המדורים בלימודי הסמכה 32
32
מדור סטודנטים
33
מדור הוראה
33
מניעת הטרדה מינית בטכניון
33
הורות
34-35
מפת הטכניון

לשכת דיקן הסטודנטים

36

היחידה לסיוע
מלגות ומענקי סיוע
הלוואות
מעונות
השירות הפסיכולוגי
היחידה לקידום סטודנטים
יחידת להכוון קריירה וIAESTE-
היחידה לתרבות וחברה
נוהל טיפול בתלונות סטודנטים
פניה לגורם הממונה
נציב לתלונות סטודנטים

37
37
37
38
38
39
40
40
41
41
41

אגודת הסטודנטים

44

44
הגופים הנבחרים
השירותים המרכזיים הניתנים בטכניון 45
45
תעודת סטודנט
45
יעוץ משפטי
שרותי מס הכנסה ,ביטוח לאומי
46
וארנונה
46
מכלול
46
ביטוח לסטודנטים
47
משרדי האגודה
47
הוועדה האקדמית
48
משרד פרסום ושיווק
48
משרד דוברות
48
משרד תרבות
48
משרד קמפוס
49
משרד תומך למידה
49
משרד חברתי

49
50
50
51
51
52
52
52
53
53
54
54
56
56
57
59
59
59
60
60
60

בית הסטודנט
עיתון הסטודנטים "פקטור"
היחידה לספורט
בריכת שחייה
דלפק המידע וחנות חוברות
העיר חיפה
משרדי הממשלה
עיריית חיפה ומוקד עירוני
בתי חולים
בתי מרקחת
תרבות ואמנות
מוזיאונים
מרכזים קהילתיים
ספריות
קייט וספורט
בתי קולנוע
סינמטק
תחבורה
מוניות
רכבת ישראל
אוטובוסים

כדי למנוע סרבול ,נכתב המדריך בלשון
זכר ,אך כל האמור בלשון זכר מתייחס,
כמובן ,גם ללשון נקבה.

מדריך שימושי תש״ף 2019/2020

3

4

מדריך שימושי תש״ף 2019/2020

שירותים כלליים בטכניון
הטכניון נוסד ב .1913-טקס הפתיחה הרשמי התקיים ב1925-
בבניין הטכניון הישן אשר בהדר הכרמל .במשך השנים גדל הטכניון
והתרחב ,והמוסד ,שהחל בראשיתו עם פקולטה אחת בלבד כהנדסה
בנאית ,מכיל כיום כעשרים יחידות אקדמיות.
בניין הטכניון בהדר הפך צר מלהכיל את המחלקות החדשות שנוספו ואת המספר
הרב של הסטודנטים אשר באו אליו מכל קצוות הארץ .בשנות החמישים הוחלט על
העברת הטכניון מהדר הכרמל לקמפוס החדש ,קרית הטכניון בנוה שאנן.
כיום בניין הטכניון בהדר הכרמל משמש בית למוזיאון הלאומי למדע ,תכנון
וטכנולוגיה.
בשנת 1970צורפה לטכניון הפקולטה לרפואה אשר שוכנת בקמפוס בבת גלים.
קרית הטכניון בנויה לפי תכנית אב שעקרונה הינו כביש טבעתי סביב בניני
הפקולטות וציר תנועה אופקי במרכזו .תנועת הולכי הרגל בין הבניינים אינה מופרעת
ע"י התחבורה הנעה בכביש המקיף .הקריה משתרעת על שטח של כ13,630-דונם
ובנייני הפקולטות פזורים בתוך חורשות שבמורד ההר.
במקום שוהים מדי יום ביומו כ  20,000-איש .זוהי אוכלוסיה בהיקף של עיר קטנה,
כך שבנוסף לשירותים האקדמיים ,יש לה גם שירותים מוניציפליים כגון :תחבורה,
מזנונים ,חנויות ,דואר ,בנק ,טלפונים ,שירותי רפואה וכו' .הפרק הזה מביא לידיעת
הסטודנט מידע על שרותים אלה.
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מדור יעוץ למועמדים



סטודנטים המעוניינים לעבור מסלול על פי סכם יכולים לקבל יעוץ במדור.
ניתן לקבל יעוץ והכוונה לשיפור הסכם ,ולחשב את הסכם על פי נתוניכם ,הקיימים
או הרצויים .במדור קיים חומר לעיון בנושאים שונים :תיאור המקצועות הנלמדים
בטכניון; תיאור עיסוקים ותפקידים; סיכויי תעסוקה בתחומים שונים ועוד.
המדור נמצא בבניין אולמן ,בכניסה לקומה 4 ,טלפון .04-8295555
admiss@technion.ac.il

שעות הקבלה :ימים א'-ה' ,בין השעות .14:00-9:00
אין צורך לתאם את הביקור.
מומלץ להביא תעודת בגרות.

ספריות הטכניון
מערך ספריות הטכניון מורכב מהספרייה המרכזית על שם אלישר ו 14-ספריות
פקולטיות המהוות מרכזי מידע ולמידה.
בספריות ניתן ליהנות ממתחמי לימוד מגוונים לקבוצות וליחידים ,ניתן לשאול
ספרים ,להשתמש בציוד היקפי (מדפסות ,סורקים ומכונות צילום) ולקבל תמיכה
מצוותים מקצועיים ואדיבים שעומדים לרשותכם בכל עת.
אוספי הספריות כוללים ספרים במגוון נושאי לימוד הנלמדים בטכניון ואף ספרות
יפה לקריאה בשעות הפנאי .בספרייה המרכזית מוצעים להשאלה ספרי לימוד
עבור כל הקורסים בטכניון ובספריות הפקולטות קיים אוסף ספרי לימוד בתחומי
הפקולטה.
שירותי השאלה בינספרייתית
ניתן להזמין חומרי לימוד ומחקר מספריות אחרות בארץ ובעולם בתשלום סמלי.
בנוסף ,קיימת אספקה מהירה וחינמית של ספרים ומאמרים מאוסף ספריית
אוניברסיטת חיפה עבור קהיליית הטכניון.
בכל הספריות קיים צוות מקצועי ומיומן המעניק שירותי מידענות מתקדמים .ניתן
6
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לקבל ייעוץ אישי והדרכות קבוצתית באחזור מידע ,הכרת מקורות מידע וכלים
ייחודיים .הצוות מסייע בכל שלבי המחקר ,בעריכת חיפושים מתקדמים /איסוף ידע,
ספירת ציטוטים ושירותי ביבליומטריה באופן מהיר ואוטומטי.

השירותים הניתנים בפורטל ספריות הטכניון -
כל המידע באתר האינטרנט שלנו

http://library.technion.ac.il/he:

•עדכונים לגבי שעות הפתיחה במהלך השנה ובמועדים מיוחדים.
•מערכת לאיתור ספרים ,מאמרים ,פטנטים ,תקנים ,מאגרי מידע ואף גישה
נוחה להרצאות מוקלטות לקורסים.
•התחברות למשאבי הספריות מחוץ לקמפוס.
•הזמנת ספרים ובדיקת מצב ההשאלות בכרטיס הקורא.
•רישום אלקטרוני לייעוץ אישי ולהדרכות קבוצתיות.
•הזמנת חדרי לימוד באמצעות מערכת .BookMe

ניתן ליהנות משירותי הספרייה גם בסמארטפון:
חיפוש ספרים והזמנתם ,גישה לכרטיס הקורא ,קבלת עדכונים לגבי ספרים חדשים,
גישה ל Facebook-ול YouTube-של ספריות הטכניון.
ניתן להגיע אלינו ישירות גם מתוך אפליקציית הטכניון.
עשו לנו  likeב Facebookלקבלת עדכונים מידיים על חומרים חדשים,
הרצאות ואירועים בספריות וגם טיפים לחיפוש מידע מהיר ויעיל!

הספרייה המרכזית ע"ש אלישר
השאלה
מידע והדרכה /הארכיון ההיסטורי
אספקת מסמכים והשאלה בינספרייתית
מזכירות

8292504/2521
8292520/2513
8292509
8292503
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הספריות הפקולטיות
ארכיטקטורה ובינוי ערים
הנדסת אוירונוטיקה וחלל
הנדסה אזרחית וסביבתית
הנדסה ביו-רפואית
הנדסת חשמל
הנדסה כימית והנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
הנדסת מכונות
הנדסת תעשייה וניהול
חינוך למדע וטכנולוגיה
כימיה וביולוגיה
מדע והנדסה של חומרים (חדר עיון)
מדעי המחשב
מתמטיקה
פיסיקה
רפואה

8
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8294010
8292310
8292731
8294137
8294772/3
8293075
8292082
8292035
8293109
8293734
8294569
8294870
8294283
8293535
8295351/5353

חשבונות סטודנטים ושכר לימוד
מחלקת חשבונות סטודנטים מטפלת בניהול הכספי של כל הסטודנטים בטכניון,
בכל הקשור ללימודים ,ולדיור במעונות הטכניון.
לכל סטודנט אשר נרשם לטכניון ,נפתח חשבון שכר לימוד .שכר הלימוד משולם
באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק שמוסר הסטודנט .גביית שכר הלימוד
באמצעות ההרשאה מחולקת לשישה תשלומים במשך שנת הלימודים .לפני כל
תשלום ,נשלחת לסטודנט הודעה אישית ובה פרוט התשלום ומועדו .התשלום כולל
גם חיובים עבור שירותים שונים שהסטודנט הזמין כמו -אישורים ,צילומי מבחנים וכו’.
לכל סטודנט אשר מתגורר במעונות הטכניון ,נפתח חשבון שכר דירה .שכר הדירה
משולם מדי חודש באמצעות חיוב חשבון הבנק של הסטודנט לפי פרטי ההרשאה
שמסר לתשלום שכר לימוד .שכר הדירה מתעדכן מדי שנה ו/או לפי הקבוע בחוק.
פרוט מלא של שכר הלימוד ,מועדי התשלום ,גובה התשלום ותקנות שכ”ל ,נמצא
באתר האינטרנט.www.admin.technion.ac.il/slimud :
ניתן לקבל באתר גם תדפיסי שכר לימוד מעודכנים ופירוט הודעות תשלום שנשלחו
בדואר אלקטרוני.
בנוסף ,ניתן למצוא באתר הסבר על קבלת סיוע כספי באמצעות קרן מלווה.
מחלקת חשבונות סטודנטים נמצאת בחדר  414בניין אולמן ,קומה 400
קבלת קהל בימים א’-ה’ בשעות .11:00-13:00
יצירת קשר
טלפון.04-8295555 :
דואר אלקטרוניschar_limud@dp.technion.ac.il :
פקס04-8293855 :
יש לציין בכל פנייה את מספר הזהות ,השם ומספר טלפון נייד
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בנק ,דואר וטלפונים לחיוג פנימי
סניפים של בנקים הנמצאים במרכז שכונת זיו השוכנת בקרבת מקום לטכניון.
בנק לאומי  -רח' גלבוע  ,36טל' 8298333
בנק הפועלים  -רח' טרומפלדור 47 ,טלי 8298444
סניף רשות הדואר נמצא בקומת הקרקע של בניין הספריה המרכזית ומספק את
כל שירותי הדואר הרגילים כולל בנק הדואר.
שעות פתיחה :א'-ה' 8.00-12.30 12.45-15.15 ,טל' 8327968( .בימים בהם הטכניון
פתוח).

חיוג פנימי
לכל מספרי הטכניון המתחילים ב  829-וניתן לחייג בחיוג פנימי של  4הספרות
האחרונות .בקרית הטכניון קיים מספר רב של מכשירי טלפון לחיוג פנימי המאפשרים
קשר נוח בין הפקולטות והמשרדים השונים.
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מסעדות ומזנונים
בניין אולמן
מעונות קנדה
בית הסטודנט
הפקולטה לפיזיקה
בית הסנט
מעונות דה ז'ור
הפקולטה להנדסת חשמל
הפקולטה לכימיה
הפקולטה למדע והנדסה של חומרים
בניין ליידי דיוויס
לימודים קדם אקדמיים
הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול  -בניין בלומפילד
הפקולטה להנדסה כימית
מעונות ריפקין
הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ,בניין רבין ,בניין בורוביץ
הפקולטה לרפואה
הפקולטה למדעי המחשב (בניין טאוב)
בניין אמאדו
בריכת הטכניון
המרכוליות (מינימרקט) נמצאות בין ביתנים  1ו4-במעונות ריפקין במעונות קנדה
ובמעונות מזרח חדש בבניין .458
בימים א' 7.00-20.00
שעות הפתיחה:
ב'-ה' 7.00-19.00
		
		ו' 7.30-13.30
בהסכם עם בעלי החנותי המחירים אינם גבוהים ממחירי הסופרמרקטים בשכונת זיו
הסמוכה ונמצאים בפיקוח אס"ט.
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חנות הספרים (מכלול),עתונים ,מכונות צילום
מכלול (חנות הספרים) הינה חנות סטודנטים עבור סטודנטים ,הנמצאת בבעלות
אגודת הסטודנטים והטכניון.
שעות פתיחת החנות א'-ה' 8.00-18.00; יום ו' 308.30-12..
טל' 8322970ו.)829( 2672-
החנות שוכנת במפלס התחתון של בניין צ'רצ'יל ויש לה סניף בבית הספר לרפואה
בבת-גלים.
ניתן לקנות בה מכשירי כתיבה ,ספרי לימוד ופרסומים שונים בהוצאה לאור של
מכלול .כמו-כן יש בחנות מחלקות לקוסמסיקה ,כלי בית ,ביגוד ,ספרי קריאה
ואמנות ,תקליטים ועוד.
המחירים נקבעים בשיתוף עם נציגי הנהלת אגודת הסטודנטים .כמו כן נמצאים
למכירה במכלול עתונים יומיים.

תחבורה ציבורית
קוים עירוניים
טכניון  -גרנד קניון (קוים  )76,77מ 8:32-עד  19:02כל חצי שעה
גרנד קניון  -טכניון (קוים  )76,77מ 8:50-עד  19:20כל חצי שעה
טכניון  -תל חנן (קו  ,7:53 ,6:53 )77מ 9:27-עד  19:27כל שעה
תל חנן  -טכניון (קו  )76מ 6:15-עד  18:15כל שעה
תחנה מרכזית בת גלים  -טכניון (קו  6:40 ,6:10 ,5:45 )17ואח"כ כל  15-20דקות
עד .19:15
טכניון  -תחנה מרכזית (קו  6:40 )17עד 18:30כל 20 -15דקות
מרכזית חוף הכרמל  -טכניון (קו  )11מ 6:55 -כל חצי שעה; מ00 - 12:עד 20:00
פעם בשעה
טכניון  -מרכזית חוף הכרמל ( -קו  )11מ 8:20 ;7:10 ;6:10 -ומ 9:25 -עד  20:25כל
שעה
הדר  -טכניון (קו 19) מ6:35 -23:31 -כל 20דקות
טכניון  -הדר (קו 19) מ6:40 -55 -22:כל 20דקות
שפרינצק  -כרמל  -אחוזה  -טכניון (קו  )31מ6:45 -כל 15דקות ,בהמשך מ9:30 -
כל שעה עד 18:30
12

מדריך שימושי תש״ף 2019/2020

טכניון  -אחוזה  -כרמל -שפרינצק (קו 31) 7:30 ;6:40עד 19:30כל שעה
מרכזית המפרץ  -טכניון )קו 142) מ7:25 -; 7:45 ;7:35; 7:55; 8:45 ;8:15ומ;9:05 -
12:10 ;11:10 ;10:10
טכניון  -מרכזית המפרץ (קו 142) מ13:30 -עד 20:30כל שעה
לשכונת זיו אוטובוסים מסי 1518 ,16 ,28 ,123 ,36 , 141 ,ומשם במס' 19 ,1731 ,
לקרית הטכניון

קוים ביו עירוניים  -אגד
שפרעם  -טכניון (קו 173) 8:54 ,6:44 ,6:29
טכניון  -שפרעם (קו 173) פעם ביום בשעה 18:19
תל אביב  -טכניון ( -ק 784)  -יום ש' 20:30 -; 21:15; 21:45.
יום א' 6:30 -; 8:30
טכניון  -תל אביב (קו  - )784יום ה' 14:30 -; 16:30; 17:30
יום ו' 10:30 -

קוים של חברת הנסיעות והתיירות נצרת  -בע"מ
מגאר  -עילבון  -דיר חנא  -ערבא  -סכנין  -צ .משגב  -צ .סומך לטכניון (קו 299א')
 8:00 ;6:15; 12:00 ;10:00; 13:30;מהטכניון דרך צ .משגב  -סכנין  -עראבה  -דיר חנא  -עילבון  -מגאר (קו 299א') -
12:00; 14:10; 16:10; 18:10; 20:10
נצרת  -מגדל העמק  -נהלל  -טבעון לטכניון ( -קו 6:30 - )332
טכניון  -טבעון  -נהלל  -מגדל העמק  -נצרת ( -קו 16:05 - )332;  17:55נצרת -
טכניון (קו 6:40 - )333עד 16:30
טכניון  -נצרת (קו 11:00 - )333עד 19:00
ריינה  -כפר כנא  -ביר אלמכסור  -טכניון (קו 333א') 8:30 ;6:50-; 10:30טכניון  -ביר
אלמכסור  -כפר כנא  -ריינה (קו 333א') 16:00 -; 18:00
הערה:
זמני הקווים הבין עירוניים לא רלוונטיים לגבי חודשי חופשת הלימודים .לגבי השנה
הבאה יתכנו שינויים בזמנים ויש להתעדכן כשבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים
באתרים הבאים:
מערכת מידע קווי אגדhttp://tinyurl.com/2gudl9 :
לו"ז כל קווי אגד העוברים בטכניון:
לו"ז קווים 299א'333 ,ו 333-א' של חברת נצרת:
http://tinyurl.com/ywto6v
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בית הכנסת
בית הכנסת של הטכניון " -אוהל אהרון" ,נמצא ליד השביל שבין המעונות לבניין
צ'רצ'יל .פעילותו כוללת:
•תפילות בוקר וערב :שחרית ב 7.00-ביום רגיל ,וב 6.45-ביום ב' ו-ה' ,בו מוציאים
ספר תורה .מנחה כעשר דקות לפני השקיעה.
•שיעורים יומיים מן מנחה למעריב  -כל יום בנושא שונה.
•בית מדרש  -בו לומדים שעתיים גמרא שלוש פעמים בשבוע.
•ישנם לימודים למתקדמים (בוגרי ישיבות) ולבינוניים ,פעמיים בשבוע.
•שיעור במחשבת ישראל בשיתוף עם המחלקה ללימודים כלליים
•קיום בריתות ,בר-מצוות וחתונות.
•ארגון ארוח אצל משפחות בשבתות ובחגים.
•ספריה תורנית ,פתוחה להשאלת ספרים לציבור כמו כל ספריה אחרת
בטכניון.
פרטים נוספים ניתן לקבל בטל׳ 8294533/2

דפוס הטכניון ודפוס אסטכניון
דפוס הטכניון נמצא בבניין קנדה ,ליד לימודי חוץ בקומת הכניסה .ניתן להגיע
באמצעות מערך ההיסעים .כל שרותי הדפוס בכל נושא לימודי או אישי ,הזמנות
לאירועים ,פוסטרים ,צילומי צבע ,עיצוב גרפי ,כריכות ,ספירלות וכד' ,במחירים
תחרותיים.
ימים א'-ה',7:30-15:30 ,טלפונים4385( :) 829829 )4373( ,
e-mail: dfus@technion.ac.il

בנוסף כל שרותי הדפוס ניתנים גם בסניף הנוסף  -דפוס אסטכניון נמצא בבית
הסטודנט קומה א'.
ימים א'-ה' ,09:00-17:00 ,טלפון829 -4844/5 :
e-mail: dfustech@technion.ac.il
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יחידת הביטחון של הטכניון
משרדי יחידת הביטחון של הטכניון שוכנים בבניין צ'רצ'יל ,חדר .5
ניתן ליצור קשר עם משרדי היחידה דרך אתר האינטרנט של היחידה:
 /http://bitachon.net.technion.ac.ilושם יש ללחוץ על האייקון “פנו אלינו”.
ניתן ליצור קשר עם משרדי היחידה בטלפון,04-)829(1972 ,04-)829(2494 :

מוקד ביטחון בטכניון
יחידת הביטחון מפעילה מוקד חירום לטיפול בסוגים שונים של אירועים :ביטחוניים,
רפואיים ,בטיחותיים ,תקלות תחזוקה ואירועים חריגים אחרים המתרחשים בטכניון.
מוקד הביטחון פעיל  .24/7ניתן להתקשר בנושאי שיגרה אל )829(4242 :ובמקרי
חירום .04 -)829(2222

תויות כניסה וחניית רכבים לסטודנטים בטכניון
סטודנט שצבר מעל  40יח"ל ומעוניין לרכוש תווית כניסה וחניה לטכניון ,יכול לעשות
זאת באתר יחידת הביטחון /http://bitachon.net.technion.ac.il :ושם יש
ללחוץ על האייקון “משרד אישורי כניסה” .לאחר קבלת הודעה במייל ,ניתן לאסוף
את התווית ממשרד אישורי כניסה השוכן בבניין צ'רצ'יל קומת קרקע ,ברחבה
הפנימית של הבניין.
שעות קבלת קהל מעודכנות באתר היחידה.
טלפון לבירורים .04-)829(3590 :ובפקס.04-)829(3591 :

תוויות כניסה וחניית רכבים לסטודנטים דיירי מעונות
דייר מעונות אשר בבעלותו רכב (או בבעלות הוריו) ,זכאי לתווית כניסה בתשלום.
סטודנט דייר מעונות בטכניון רשאי לבצע אישור להכנסת רכבים עבור אורחיו
במספר מגבלות:
בימים א’-ה׳ לאחר השעה  15:30ועד שעה  07:00הרכב המוזמן רשאי לשהות
בקמפוס .במידה ואחד ההורים של הסטודנט נמצא ברכב המבקש להיכנס ,תינתן
זכות הכניסה בכל שעות היום.
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ֿכללי ההתנהגות בקמפוס נווה שאנן – הטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל
נהלי כניסה:
 .אבידוק והזדהות – כלל הנכנסים בשערי הקמפוסים נדרשים להזדהות בפני
המאבטחים ולעבור תהליך בידוק ביטחוני .אדם אשר יסרב להזדהות או להציג
את חפציו לבדיקה תיאסר כניסתו.
 .בכניסה עם רכב/אופנוע  -הכניסה עם רכב מותרת אך ורק למורשים בעלי תו
חניה בתוקף או אישור כניסה מוסדר מראש.
 .גכניסה עם נשק  -כניסה עם נשק תותר לבעלי רישיון בתוקף לאחר בדיקה
וזיהוי.
 .דאופניים – הכניסה עם אופניים מותרת לאחר בידוק ביטחוני .החניה תיעשה
במקומות המיועדים לכך בלבד.
התנהגות ברחבי הקמפוס:
 .אלוחות מודעות  -אין לתלות מודעות אישיות או מודעות פרסומיות כגון מכירת
רכב וכו' .לגביי מודעות בלוחות המודעות של אגודת הסטודנטים יש לפנות
לאגודה לאישור .
 .בפרסום  -חל איסור על חלוקת חומר פרסומי ברחבי הקמפוס ללא קבלת
אישור מראש.
 .געישון  -חל איסור מוחלט על עישון בבניינים השונים .העישון מותר אך ורק
בשטחים הפתוחים מחוץ לבניינים ובמקומות המיועדים לעישון.
 .דרוכלות  -חל איסור מוחלט על רוכלות ברחבי הקמפוס ללא קבלת אישור
מראש.
 .הביגוד  -אין להלך בקמפוס ללא חולצה ,מכנס או יחפים.
 .ואין להכניס אופנים ,גלגליות ,סקייטבורד ,קורקינט וכו’ לתוך המבנים .אין לרכב
על אופנים או על כל אחד מכלי התחבורה על המדשאות.
כללי התנהגות ביטחונית:
 .אשמירה על ציוד אישי  -הנכם מתבקשים לשמור על ציודכם האישי ולא
להשאירו ללא פיקוח ברחבי הקמפוס .יש לנעול את דלת משרדכם כאשר
אתם עוזבים את המקום ,גם אם מדובר למספר דקות.
 .בערנות לחפצים ואנשים חשודים – במידה זיהיתם חפץ חשוד ,חפץ שבעליו
לא בסביבה או לא ידוע ,יש לעדכן את מוקד הביטחון במידי .במקרה והינכם
מזהים אדם אשר נראה שאינו שייך למקום ,אדם השואל שאלות על המקום
אך השאלות אינן ענייניות ,יש לדווח למוקד הביטחון במידי.
16
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גמקרה חרום :אם התבקשתם לעזוב את המשרד/כיתה בגלל בעיית ביטחון/
בטיחות ,הנכם מתבקשים לעשות זאת במהירות (לא בריצה) ולצאת בדרך
המהירה ביותר לשטח פתוח/מגרש חניה.
דיש להישמע להוראות המאבטחים.

כללי כניסה ותנועה עם רכב:
 .אהכניסה מותרת אך ורק לבעלי אישור קבוע או זמני אשר הונפק על ידי יחידת
הביטחון.
 .בכללים להנפקת אישורים לזכאים ועלויות ניתן לראות באתר יחידת הביטחון או
דרך משרד חלוקת תוויות.
 .גאישור כניסה לרכב הינו אישי ואינו ניתן להעברה .חל איסור מוחלט על העברת
האישור מאדם לאדם או מרכב לרכב.
 .דחנייה  -יש לחנות אך ורק בחניות המסומנות ועל פי התמרורים.
 .הנהיגה בתחומי הקמפוס תעשה אך ורק על פי התמרורים והסימונים ועל פי
הוראות המאבטחים.
 .ותנועה וחניה בניגוד להנחיות מהווים עבירה משמעתית על הוראות הטכניון,
על המבצע עבירה יוגש דו”ח והעמדה לוועדת משמעת אקדמית.
דיווח על חריגים:
 .אהנכם מתבקשים לדווח למחלקת הביטחון על כל חפץ או אדם חשוד או חריג
(לצורך העניין כל חפץ ללא בעלים נחשב לחפץ חשוד).
 .בבמידה ויש חשד כלשהו על פריצה או גניבת ציוד השייך לכם או משמש אתכם
לצורך עבודתכם ,הנכם מתבקשים לדווח מיד למוקד הביטחון.
 .גאירוע שריפה  -במקרה ונתקלתם באירוע של שריפה ברחבי הקמפוס הנכם
מתבקשים לדווח למוקד הביטחון ולהתרחק מהמקום.
 .ד במקרה של אירוע רפואי או פציעה הנכם מתבקשים לדווח למוקד הביטחון
(גם אם כבר הוזמנו שירותי מד”א).
 .הדואר חשוד  -במידה וקבלתם דבר דואר אשר זהות השליח אינה ידועה לכם
ותכולתו חשודה ,אין לפתוח את המעטפה ויש לדווח למוקד הביטחון באופן
מידי.
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מערך הסעים בקמפוס הטכניון
הטכניון מפעיל מערך הסעים ללא תשלום לסטודנטים ולכל אנשי הטכניון בימים א'-
הי בין השעות 8:00-18:00 ,בתקופת הלימודים .ההסעה יוצאת כל 20דקות על מנת
להסיע ממגרשי החניה בפריפריה אל הפקולטות ובחזרה.
כלי הרכב (מיניבוסים) עוצרים בכל תחנות האטובוסים בקמפוס ,בשער הראשי
ובמגרש החניה העליון ,אחרי בנין קנדה (לימודי חוץ).

שירותים רפואיים



מרפאת קופ"ח הכללית ,סניף הטכניון ,ממוקמת בבניין אולמן קומה  .2טל'2545 :
(829) .קבלת רופא*:
15.30-18.00
א' 7.30-12.00
ב' 7.30-15.30
15.00-17.00
ג' 7.30-12.00
14.00-17.00
ד' 7.30-11.30
הי 7.30-13.00
ו' המרפאה סגורה
במקרה דחוף כשהמרפאה סגורה יש לפנות למרפאת רמות-רמז
טל' 8327747.
ימי קבלה של האחות והמזכירה:
כל יום 7.30-14.30פרט ליום ד' 7.30-12.00
בדיקות דם :ימים א' ג' ה' 7.30-9.30
כלל הסטודנטים יכולים לפנות לרופאה לצורך עזרה ראשונה בלבד.
* יתכנו שינויים בשעות הקבלה של הרופאים.

יחידת הבטיחות והגהות בטכניון
יחידת הבטיחות והגהות הטכניונית הינה יחידה מקצועית שתפקידה הינו לסייע
להנהלה ,לסגל העובדים לומדי וכל באי הטכניון לשמור על הבטיחות והגהות במטרה
למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע.
חזון הבטיחות כפי שהוגדר במסמך נשיא הטכניון:
“הנהלת הטכניון רואה עצמה מחויבת לספק לעובדים ,לסגל האקדמי ,הטכני
18
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והמנהלי ,לסטודנטים ,לאורחים ולנותני הישירותים מטעמה מקום עבודה בטוח
ובריא”.
חזון היחידה הינו :ליצור סביבת עבודה בטוחה ובריאה לכלל שוהיי הטכניון תוך
הקניית תרבות בטיחות ובריאות תעסוקתית ,במטרה לתמוך בכלל פעילויות הטכניון.
להוות כתובת מרכזית לנושאי בטיחות/בריאות ואיכות הסביבה
לשם קיום החזון ומדיניות הבטיחות והוראות החוק השונות פועלת יחידת הבטיחות
במגוון של נושאים ופעילויות הכוללות בין היתר:
•תמיכה בנושאי מחקר ופיתוח של חברי הסגל ,הלומדים והעובדים בטכניון,
•קיום הדרכות לעובדי הטכניון
•פרסום נהלים והנחיות בטיחות בנושאים שונים
•ביצוע סקרי סיכונים באזורי פעילות ומעבדות שונות בטכניון
•פירסום גליונות בטיחות לחומרים כימיים
•קיום בדיקות סביבתיות לחשיפה לחומרים
•ליווי ומעקב אחר פרויקטי בינוי
•ליווי וייעוץ בנושאי בטיחות באירועים ציבוריים
•בטיחות במעבדות כימיות וביולוגיות
•בטיחות במכשירי לייזר
•טיפול בבטיחות אש
•תיחקור ולימוד מתאונות וכמעט תאונות ועוד..
להלן מס’ כללים כיצד תנהג במקרים מסוימים:
הליכה:
•הזהר מבורות פתוחים ,שלא גודרו כהלכה  -הודע ליחידת הבטיחות על המפגעים.
•אל תעבור מעל ציוד או משטחים המונחים על הרצפה.
•אל תעבור מתחת למשא מורם או מתחת לעגורן מועמס.
•אל תעבור או תעמוד בין מכוניות או מלגזה לקיר.
•במידה והנך מבחין במכשול  :כלי עבודה ,מוט ,גליל ,סמרטוט וכד’ הרחק אותם
והניחם במקום בו לא יהוו מכשול ויגרמו לתאונה.
•קיצורי דרך תמיד מסוכנים ,לך תמיד בדרך המקובלת אף שלפעמים נראית היא
ארוכה יותר.
•התרחק ממקומות לא מוכרים ואשר נוכחותך אינה נדרשת בהם.
•התרחק ממקומות בהן מבוצעות עבודות ריתוך ,השחזה וממקומות מפיקי גיצים,
אבק ,שבבים ,וכד’ ,ממקומות בהן מבוצעות עבודות בכלל ועבודות בניה בפרט.
מדריך שימושי תש״ף 2019/2020
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עזרה ראשונה:
כלל :עזרה ראשונה לנפגע יגיש רק אדם שהוכשר והוסמך לכך .טיפול בלתי
מקצועי עלול להזיק יותר מאשר להועיל.
•במידה ונפגעת במהלך עבודתך פנה מיד לקבלת עזרה ראשונה במרפאת הטכניון
הממוקמת בבנין אולמן ,קומה  200טלפון .04-8807515 :או גורם מוסמך אחר ודווח
למוקד הביטחון לטל. 2222.
•נכנס גוף זר לעיניך  -אל תנסה להוציאו לבד ,עיניך יקרות מכדי שתסמוך על עזרה
לא מקצועית
•חומר כימי חדר לעיניך  -בצע שטיפה במים במשך  15דקות לפחות ופנה לקבלת
טיפול.
•במידה וחברך נפגע  -אל תטלטלו  -קרא מיד לגורם מוסמך הבקיא בטיפול
בנפגעים .צלצל  2222ומסור את כל הפרטים כולל בנין ,חדר ,שם וטלפון.
מפגע בטיחותי
גילית תקלה ,מפגע בטיחותי ,סיכון מיידי (כגון :דליפת נוזלים ,ריח גז ,עשן ,ריח
שריפה ,שבר וכד’) עצור ודווח מיד ליחידת הבטיחות בטלפון  04-8292146או למוקד
הביטחון והבטיחות טלפון חרום . 2222
•מסור פרטי האירוע והמיקום המדויק.
•וודא שהודעתך נתקבלה והמפגע הוסר.
•הימנע מחסימת מעברים ,יציאות חרום ועמדות כיבוי אש ,וודא שגם אחרים לא
יעשו זאת.
שריפה
•שריפה עלולה להתפשט במהירות ולהיות מסוכנת ביותר.
•כבה בדלי סיגריות ורק כשהן כבויות הנח אותן במאפרה.
•דע מיקום אמצעי כיבוי האש ואופן הפעלתם – וודא כי הגישה לאמצעי כיבוי
חופשית.
•כיבוי אש יבוצע בעזרת מטפים המסומנים בשילוט תואם .אין להיחפז להפעיל
כיבוי במים החופן בחובו סכנות רבות.
•וודא שהנך יודע את פתחי יציאת החירום ואת מיקום מפסקי החירום למקרה של
שריפה באזור עבודתך.
•ציוד כיבוי אש נועד לשימוש בשעת חירום בלבד  -אין להשתמש בציוד כיבוי אש
אלא למטרה לו נועד.
•בכל מקרה של שריפה יש לדווח בטלפון חרום 2222
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בסיום יום העבודה
•נעל את הציוד ואת כלי עבודתך.
•כבה אורות.
•נתק מכונות ומכשירים וכל ציוד אחר המחובר למקורות האנרגיה (מחשב,חשמל,
מיזוג אויר וכד’).
ליחידת הבטיחות אתר בטיחות הנגיש מאתר הטכניון:
//:ptth safety.net.technion.ac.il/

היחידה ממוקמת בבנין קנדה ,קומה  .2ניתן לפנות ליחידת הבטיחות בכל נושא
לטלפונים של יחידת הבטיחות829(2146 / 2147 -)
“ונשמרתם מאד לנפשותיכם” (דברים ד ,ט”ו)

אמבולנס
סדר פעולות:
1 .1בכל מקרה של צורך בעזרה רפואית דחופה צריך להזעיק מיידית אמבולנס
מד"א בטלפון 101.
2 .2יש לעדכן את מוקד הביטחון של הטכניון על מנת שנוכל לכוון את אמבולנס
מד"א ולסייע במקום הארוע.
טלפונים של הקב"ט התורן :פנימי 7-105
טלפונים של מוקד הביטחון3839 :(829(2222 ,)829)2740 ,(829)8226828 ,.

שרות לייעוץ והכוונה לסטודנטים
ראה הפרק על שירותי דיקן הסטודנטים.


איסת"א

איסת"א ,חברת הנסיעות של הסטודנטים ממוקמת בבית הסטודנט ,קומת ביניים,
טל' 8292431 .פתוח:
עונת הקיץ א'-ה' 8:00-17:30
א'-ה' 8:00-17:00
עונת החורף
אתר הסניףhttp://www.issta.co.i/tec/ :
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שרותים כלליים בפקולטות
בכל פקולטה קיימת מזכירות לימודי הסמכה הפועלת בשיתוף עם מזכירות לימודי
הסמכה המרכזית אשר בבניין אולמן (ראה פרק.)3
מתוך צוות חברי הסגל של הפקולטה מתמנים יועצים העוזרים לסטודנט
בבעיותיו האקדמיות השונות .קבלת סטודנטים מתקיימת בד"כ לפי שעות קבלה
קבועות או לפי תאום טלפוני מראש.במזכירות לימודי הסמכה של הפקולטה תוכל
לקבל את כל המידע הקשור ביועצים .בהמשך תמצא פירוט של כל מזכירויות
הפקולטות וכן תאור השירותים הקיימים בכל בניין ובניין.

הנדסה אזרחית וסביבתית
מקום ,בניין רבין ובניין בורוביץ ,תחנת אוטובוס "מעונות הסגל".
מזכירות ,יעל לוינסקי ,יהודית איש-לב ,בניין רבין ,חדרים  411/2קומה 4
קבלת קהל :א' -ד' ,09:30-12:00 ,טל'  04-8292201או בטל' 04-8292399
judith@technion.ac.il, yaelly@technion.ac.il

המסלול להנדסת תחבורה
מזכירות ,ציפי בן סימון ,בניין רבין ,חדר  ,707קומה 7
קבלת קהל :א'-ה'  ,09:30-11:30טל' ,04-8292366
transeng@technion.ac.il

המסלול להנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה

מזכירות ,עליזה בלסברג ,בניין רבין ,חדר  ,709קומה 7
קבלת קהל  :א'-ה'  ,09:30-11:30טל' ,04-8292361
aliza@tx.technion.ac.il

המסלול להנדסת הסביבה

מזכירות ,קרן קובלר ,בניין רבין ,חדר  ,606קומה 6
קבלת קהל  :א'-ה'  ,09:30-12:30טל' ,04-8292623
kovlerk@technion.ac.il

המסלול להנדסת מים

מזכירות ,קרן קובלר ,בניין רבין ,חדר  ,606קומה 6
קבלת קהל  :א'-ה'  ,09:30-12:30טל' ,04-8292623
kovlerk@technion.ac.il

המסלול להנדסת מבנים וניהול הבניה
מזכירות ,שרית שביט ,בניין רבין ,חדר  ,804קומה 8
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קבלת קהל :א'-ה'  ,13:30-14:30טל' ,04-8295879
sarits@technion.ac.il

שירותים בבניין
ספריה מרכזית בפקולטה בניין רבין  ,מכונות צילום בבניין בורוביץ קומה ,2
מכונות צילום בספריה ובבניין רבין קומה  ,5מכשיר הטענה לכרטיס חכם בבניין
רבין ,שירותי מחשב לסטודנטים בחוות המחשבים בבניין בורוביץ בקומה ,4
טלפון פנימי קומה  2בבניין בורוביץ ליד השומר ,בניין רבין ליד המזכירות קומה
 ,4מסעדה בבניין רבין ,שעות פתיחה ,10:00-17:30 :מכונת שתיה וחטיפים בניין
רבין קומה  .5קפה שני  -בניין בורוביץ ,חדרים ללימוד עצמי  -בניין בורוביץ קומה .2

הנדסת מכונות
המקום ,בניין ליידי דייויס ,בניין ע"ש ד .דן ובטי קאהן,תחנת אוטובוס "ניהול".
מזכירות, רביד ישראל,רתם שפירא
קבלת קהל:א'-ה' ,8:00-13:00טל' .)829(2330 ,)829(2064
שירותים בבניין
ספריה
מכונת צילום
טלפון פנימי לשירות הסטודנטים
מזנון (קומת כניסה).

הנדסת חשמל
המקום,בניין אנדרי מאיר להנדסת חשמל ובניין פישבך
תחנת אוטובוס "דנציגר".
מזכירות ,דנית כהן ,רותי ינקו ,קבלת קהל :א' ,ה'  ,10:00-13:00ב' ,ד' ,09:00-12:00
ג'  ,08:30-10:30טל' .)829(4779 ,)829(4778
שירותים בבניין
ספריה
טלפון פנימי לרשות הסטודנטים (בכניסה לבניין מאייר ובחוות המחשבים)
קפיטריה -קומת הכניסה (בניין מאייר).
מכונת שתיה,חטיפים -מתחם לימוד עצמי (בניין פישבך)
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הנדסה כימית
המקום ,בניין הנדסה כימית,תחנת אוטובוס "הנדסה כימית".
מזכירות ,גלית לוין חדרC,330קבלת קהל:א'-ה' 8 :30-13:30
טל' ,)829(2848פקס)829(2850
ce.ug.ad@technion.ac.il ,galitl@technion.ac.il

שירותים בבניין
ספריה ,מכונות צילום בספריה וליד הספריה
מרחב למידה בשטח הספריה פתוח 24/7
טלפון פנימי לרשות הסטודנטים בקומת הכניסה
חוות מחשבים וכן מחשבים בספריה
מכונת חטיפים ומשקאות ליד כיתות ההוראה.

הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
המקום,בניין הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון,תחנת אוטובוס "הנדסאים".
מזכירות,עינת אביאל,חדר,211קבלת קהל:א'-ה' ,8:30-13:30
טל' einat.aviel@technion.ac.il .)829(5608
שירותים בבניין
ספריה ,סורק ומכונת צילום  -קומה א'
מרחב למידה בשטח הספריה פתוח 24/7
חוות מחשבים ,קומה ד'
מכונות חטיפים ומשקאות קומה א'
טלפון פנימי לרשות הסטודנטים

הנדסת אוירונוטיקה וחלל
מקום,בניין אוירונוטיקה,תחנת אוטובוס "בניין צ'רצ'יל".
מזכירות,דפנה הרשקו,חדר,203קבלת קהל:א'-ה' 14:00-17:00 ,08:00-13:00
טל' ae.ugsec@technion.ac.il .)829(2758
שירותים בבניין
ספריה,מכונת צילום
חוות מחשבים וחדרי לימוד עצמי.
24
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הנדסת תעשיה וניהול
מקום,בניין בלומפילד,תחנת אוטובוס "מכונות/ניהול".
מזכירות,לאה אוטמזגין טל'  ,)829(4406רכזת הסמכה טל' ,)829(4405
קבלת קהל:א'-ד' ugsec@technion.ac.il ,9:15-13:00
אחראית תחום הוראה,אפרת דיאמנט אזולאי טל׳,)829(4447
teachsec@ie.technion.ac.il

שירותים בבניין
צילום מסמכים,חדרי מסופים,קומה1בניין קופר
ספריה,קומה,2בניין קופר
מזנון,קומה,2בניין בלומפילד
מכונות שתיה ומזון ,קומה  1ו 2-בניין בלומפילד.
פינות למידה ,בנין קופר צמוד לספריה ובבנין בלומפילד קומה .2

מתמטיקה
מקום,בניין אמאדו,תחנת אוטובוס "בניין בורוביץ".
מזכירות, טובול רחל,חדר ,219טל' )829(4279פקס)829(4189
קבלת קהל:א'-ה' .10:00-12:00
מיכל גוטליב,מרכזת הוראה,חדר ,807טל' .)829(4191
שירותים בבניין
ספריה
מכונת צילום
טלפון פנימי
מכונת שתיה
מזנון


פיזיקה
מקום,בניין פיזיקה,תחנת אוטובוס "דנציגר".
מזכירות,אתי ממן חדר  ,829 )5585( 375אירית לזרוביץ חדר 829)3535( 405c
מזכירות סטודנטים  ,אירית לזרוביץ
קבלת קהל :א' ,ב' ,ג' ,ד׳ .9:00-12:00
שירותים בבניין
ספריה
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מכונת צילום
מזנון צמחוני וחלבי בלבד,פתוח א'-ה'.

כימיה
מקום,בניין כימיה,תחנת אוטובוס "כימיה".
מזכירות,דינה דורון,חדר,464טל' ,)829(3725
גלית וייצמן,חדר,465טל' )829(3950
קבלת קהל:א',ב',ג',ד' 09:30-12:30ימי ה' -אין קבלת קהל.
שירותים בבניין
ספריה
מכונת צילום
קפטריה.

ביולוגיה
מקום,בנייני גולדסמיט ,צ'נין ,אמרסון,תחנת אוטובוס "ביולוגיה-כימיה".
מזכירות,מרים קראוז חדר,300קבלת קהל א'-ה' 10:15-12:30
 ,miriamk@technion.ac.ilפקס.8225153 :
שירותים בבניין
ספריה (נמצאת בבניין הפקולטה לכימיה) ומרחב למידה.
מכונת צילום  -קומה 2
חוות מחשבים  -קומה 2
מתחם לימוד עצמאי – מקלט ,קומה .2
חדר הנקה ,קומה .1
מכונת חטיפים ומשקאות.

ארכיטקטורה ובינוי ערים
מקום,בניין אמאדו.
מזכירות,טליה מג'אר
קבלת קהל ב'-ה׳  ,09:00-12:00ביום א' לא תתקיים קבלת קהל,
מענה טלפוני :טל'  ,)829(4006פקס.)829(4005 :
26
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שירותים בבניין
ספריה
מעבדת מחשבים ,בניין סגו ,קומה 2
מעבדת עיצוב ,בניין אמאדו קומה 0
מעבדת אקלים אנרגיה וארכיטקטורה ,בניין אמאדו ,קומה 1
טלפון פנימי לשימוש הסטודנטים בקומה2
קפיטריה ,קומה  3בניין אמאדו.

חינוך למדע וטכנולוגיה
מקום,בניין שרמן (מול ביה"ס להנדסאים)תחנת אוטובוס "כימיה".
מזכירות,אפרת אפלמן,חדר,310קבלת קהל א'-ד' ,11:00-13:00
יום ה' אין קבלת קהל .טל' .)829(2169
תואר ראשון ,חוג לאחר תואר (תעודת הוראה).
מתן שרות לסטודנטים מיחידות אחרות המעוניינים בתעודת הוראה
בנוסף לתואר הראשון.
שירותים בבניין
מרכז למידה
מכונות צילום
חוות מחשבים
טלפון פנימי לשימוש הסטודנטים
מכונת שתייה וחטיפים

מדעי המחשב
מקום,בניין טאוב,לב הקמפוס.
מזכירות,חוה שמיר,דורית אסא ,אורטל אמסלםחדר,036
קבלת קהל:א'-ה' ,9:00-12:00טל' .)829(2206, )829(4316, )829(4344
שירותים בבניין
ספריה מודרנית (הכוללת חדרי לימוד שקטים ומרחב למידה חדשני)
מרכז רב תכליתי (הכולל מתחמי לימוד אלטרנטיביים ומגוונים ,ביניהם חדר מוזיקה
וחדר אוכל לרווחת הסטודנטים)
עגלת קפה שני בקומה 1
בית קפה שני ברחבת בנין טאוב
מכונות שתייה ,חטיפים וכריכים
מכונות צילום
מדריך שימושי תש״ף 2019/2020
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רפואה
מקום:קמפוס בבת-גלים ,בניין רפפורט.
מזכירות לימודי הסמכה -בקומת הכניסה לפקולטה סמוך לאולם "רות".
קבלת סטודנטים:ימים א' ,ב' ,ד' ו-ה בין השעות ( 10:00-14:00ניתן לתאם
פגישות אישיות מחוץ לשעות הקבלה .מענה טלפוני מצומצם בשעות אלו).
המשרד לענייני סטודנטים ,04-8295372 :B.Sc
BScstudentaffairs@technion.ac.il
המשרד לענייני סטודנטים ,04-8295373 :MD
MDstudentaffairs@technion.ac.il

רכזת עבודות גמר מחקריות,04-8295248 :

MDthesis@technion.ac.il
מנהלת מזכירות הוראה :טל׳ ronitkac@technion.ac.il ,04-8295456

שירותים בבניין:
ספריה -קומה  ,1מכונות צילום  -בספריה ובקומת הכניסה ,חנות מכלול
– קומת הכניסה (סמוך למעליות) ,חוות מחשבים -קומת הכניסה (סמוך
למעליות) ,מכונות שתייה  -סמוך לאס"ר ,קפיטריה  -קומת הכניסה ,חדר
הנקה – ליד הקפיטריה ,כספומט – מחוץ לבניין הפקולטה בכניסה.

מדע והנדסה של חומרים
מקום,מרכז ללימודי חומרים מתקדמים ע"ש דליה מידן,
תחנת אוטובוס "הנדסת חומרים".
מזכירות,אושרית סנדר,חדר מ/,605קבלת קהל:א'-ה' ,10:30-12:30
טל' .)829(4593
שירותים בבניין
חדר עיון
מכונת צילום
מזנון
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לימודים הומניסטיים ואומנויות
מקום,בניין המחלקה ללימודים הומניסטיים ואומנויות,תחנת אוטובוס
"כימיה".
מזכירות,טל' )829(3507
לימודים הומניסטיים ואומנויות :רוחמה בן ענת ,חדר ,207קבלת קהל:א' -ה' 9:00-13:00
טל.)829(3932 .
יעל בורנשטיין ,חדר  ,208קבלת קהל :א׳-ה׳  ,09:00 - 13:00טל׳ )829(5786
לימודי חובה וספורט :אילנה הראל ,חדר  ,209קבלת קהל :א'-ה'  ,10:00-15:00טל.
.)829(3438

הנדסה ביו-רפואית
מקום,בניין סילבר להנדסה ביו-רפואית,תחנת אוטובוס "דנציגר"
מזכירות,אסיה אשכנזי ,חדר303
office@bm.technion.ac.il

קבלת קהל:א'-ה'  9:00-12:00טל' .)829(4123
שירותים בבניין
חוות מחשבים
מכונות צילום
מרחב למידה לסטודנטים
שרותי מידענות
מכונות שתייה
מכונות חטיפים
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מרכז אולמן
במרכז אולמן מתקיימת מרבית ההוראה במקצועות היסוד הכלל טכניוניים ובו
שוכנים משרדי לימודי הסמכה והיחידה לקידום סטודנטים.
הסטודנט החדש מבלה כאן חלק ניכר מזמנו הן בלימודים והן בסדור עניניו
האדמיניסטרטיביים.
במרכז אולמן הסתיים פרוייקט שיפוץ תמ״א  -נבנתה קומה  2 .800מגדלי מעליות ו2-
מגדלי ממ״דים שישמשו חדרי לימוד וסדנאות.

בקומות  700 ,600 ,500 ,300 ,200יש חדרי לימוד.
קומה100
מקלט ,כיתות לימוד.

קומה200

היחידה לקידום ההוראה :תפקידה לספק למרצים עזרי הוראה שונים כגון ,טלויזיה
במעגל סגור,שקפים וכו'.
כמו–כן היחידה נעזרת ביעוץ בדרכי הוראה .אולפני טלויזיה (בפיקוח המחלקה
להוראה) .כיתות לימוד,וידאומט להשאלת קלטות וידאו.
מרפאה  -קופ"ח כללית

קומה300

חוות מחשבים)LOCAL AREA NETWORK( , ,מרכז נגישות לסטודנטים ,המאפשרים
עבודה מול כל המחשבים שבמרכז המחשבים בטכניון.
האולם מצוייד במדפסת גראפית.
אולם מיקרומחשבים מסוגים שונים ומדפסת.
פואיה -קפטריה,אולם ישיבה לסטודנטים.
כיתות לימוד וחדר מורים.
חדר אחראי בניין (חדר.)308

קומה400

משרדי לימודי הסמכה -מדור הוראה ומדור סטודנטים.
תחנות "ציונומט" -מידע של ציונים ואישורים.
דלפק קבלה -החתמת אישורים ומידע.
מרכז רישום וקבלת מועמדים(,מדור ייעוץ מעבר מסלול על סמך ציון סכם.
היחידה לקידום סטודנטים.
המחלקה לחשבונות סטודנטים  -שכר לימוד.
מחלקת השיווק של הטכניון.
30
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לימודי הסמכה
במזכירות לימודי הסמכה מטפלים במכלול הנושאים הקשורים במהלך לימודי
הסטודנטים לכל אורך לימודיהם לתואר ראשון והסמכתם כבוגרים.
כל הסטודנטים נדרשים ,בפרק זמן זה או אחר במשך לימודיהם ,לבצע פעולות
הנובעות משיטת הלימוד בטכניון .המזכירות מסייעת להם בכך ונותנת את כל
השירותים הנדרשים כדי לאפשר לסטודנטים לימודים סדירים בתנאים האופטימליים
העומדים לרשות הטכניון.
אחוז ניכר מהסטודנטים בטכניון נתקל בבעיות הקשורות בנושאים אישיים או
כלכליים,אשר משבשות את המהלך הסדיר של לימודיהם.
מרבית הבעיות קלות לפתרון,באם הסטודנט מכיר את התקנות האקדמיות בלימודי
הסמכה (כפי שהן מתפרסמות בקטלוג הלימודים של הטכניון)ופועל בהתאם.

אתר לימודי הסמכה באינטרנט

 ,www.undergraduate.technion.ac.ilבאתר מגוון מידע ושירותים:
מידע כללי  -קטלוג מקצועות
עיון במערכת השעות הסמיסטריאליות
קובץ מערכת השעות להורדה ) REP(
לוח השנה האקדמי
פרטי בחנים,בחינות
הודעות כלליות
מידע אישי -תוכנה לתכנון שעות אישית
מערכת שעות אישית
מועדי רישום,רישום מקצועות כולל שינויים
-הזמנת צילומי בחינות ובחנים
כרטיס נבחן
גיליון ציונים אישי

פירוט המדורים בלימודי הסמכה
מזכיר אקדמי לימודי הסמכה
גב'עדנה אדלר-ארושס חדר404טל' )829(2667
מנהלת מזכירות לימודי הסמכה על פעילותיה השונות.
ראש מדור סטודנטים
גב'אורית וקשטיין,חדר,403טל'  ,)829(5858שלוחה .7
במדור זה מתרכז כל המידע הנוגע ישירות ללימודי הסטודנט,איסוף ציונים ודיווחם
למחשב,מעקב אחר המצב האקדמי של הסטודנט,טיפולבבקשות סטודנטים מכל
הסוגים,הפקת תדפיסי ציונים,בדיקת גמר לימודים וטיפול בטקס בוגרים.
הנושאים השכיחים ביותר המטופלים במדור הם:בקשות למעבר פקולטה,הצהרות
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על חופשת לימודים ,ברורים ביחס לציונים ,ופטור מלימוד מקצועות ועדכון פרטים
אישיים .כן עוסק המדור בהפקת אישורים למיניהם כמפורט להלן :אישור על גמר
הלימודים; אישור על התקופה בה למד הסטודנט (לצרכי מס הכנסה ,מכס ,קופת
חולים וקבלת מילגות ממשרד החינוך).
הערה :קבלת האישורים הנ"ל מותנית בכך שהסטודנט הסדיר את כל תשלומיו
לטכניון.
ת,
קבלת הקהל נעשית באולם ובדלפק של מדור סטודנטים עפ"י חלוקה לפקולטו 
בימים א' -ה',בין השעות.11:00-13:00
טלפונים 04-8295858 :או  ,077-8875858שלוחה  - 1מדעי המחשב ,מדע והנדסה
של חומרים ,פיזיקה ,תכנית המצויינים .שלוחה  - 2כלכלה ,תעשיה וניהול ,מתמטיקה,
חילופי סטודנטים ,הנדסה כימית ,הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון .שלוחה  - 3הנדסה
אזרחית ,חינוך ,אוירונוטיקה .שלוחה  - 4ביולוגיה ,כימיה ,מכונות ,ארכיטקטורה,
הנדסה ביו-רפואית .שלוחה  - 5רפואה ,הנדסת חשמל.
תעודות ציונים ואישורים
כל סטודנט זכאי לקבל אישורים ותעודות מה"ציונומט"עד20אישורים בשנה חינם
ומעבר לכך בתשלום.
ראש מדור הוראה
גב'נאוה ברגר,חדר,410טל' .)829(2530-1
במדור זה מתכננים את לוח השנה האקדמי ,את מערכת שעות הלימוד( ,של
מקצועות הכלל-טכניונים) ,משבצים חדרי לימוד ,מטפלים בכל הנושאים הקשורים
ברישום למקצועות של הסטודנטים הוותיקים והחדשים ,מארגנים ומכינים את
המידע למתקבלים חדשים ודואגים לפרסומו באתר לימודי הסמכה .במדור מתכננים
את מערכת הבחינות של מועדי א׳+ב׳ ,בחני אמצע סמסטר (של המקצועות הכלל-
טכניונים והמשותפים) כולל בחינות הסיווג השונות ארגון וניהול הבחינות בפועל.

מילואים
טיפול במתן סל התאמות הכולל הטבות נרחבות וייחודיות לסטודנטים משרתי
המילואים.

הורות
התאמות ניתנות לסטודנטים/וסטודנטיות ונועדו לתת מענה לקשיים המיוחדים
העומדים בפניהם עקב טיפולי פוריות ,היריון ,לידה ,אימוץ או קבלת ילד למשמורת או
אומנה ולהגדיר את הסיוע וההתאמות להם זכאיות הסטודנטיות/סטודנטים בנסיבות
אלו .ניתן לפנות לרכזת שולי שורץ ,מזכירות לימודי הסמכה ,בבניין אולמן,
שעות קבלה :ימים א'-ד' ,בין השעות .11:00-13:00
טלפון 077-8871324 :או במייל.hatamot@technion.ac.il :
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לשכת דיקן הסטודנטים
דיקן הסטודנטים נבחר על-ידי הסנט מקרב הפרופסורים מן המניין במשרה מלאה
וקבועה בטכניון .בתוקף תפקידו הוא חבר בגופים הקשורים בענייני סטודנטים כגון
הקורטוריון ,הוועד המנהל ,המליאה האקדמית ,הסנט ,ועדות לענייני סטודנטים,
הוראה ועוד .כמו כן ,מקיים הדיקן קשר הדוק עם אגודות הסטודנטים ומייצג את
הטכניון בגופים המשותפים לטכניון ולאגודת הסטודנטים.
הדיקן מזמין אליו ,ביזמתו ,סטודנטים הנתקלים בקשיים אישיים או בקשיים עם
המערכת הטכניונית ,לקבלת ייעוץ ,הדרכה ועזרה.
לשכת דיקן הסטודנטים פועלת בתיאום עם המערכות האקדמיות המנהליות של
הטכניון ואגודת הסטודנטים באמצעות מספר יחידות הכפופות לדיקן.
היחידה לסיוע  -מטפלת במתן יעוץ כלכלי ,סיוע אישי באמצעות מלגות
והלוואות.
היחידה לקידום סטודנטים  -עוזרת לסטודנטים הנתקלים בקשיים לימודיים.
השרות הפסיכולוגי  -מסייע לסטודנטים הנמצאים במצוקה נפשית.
היחידה להכוון קריירה  -עוזרת לסטודנט להשתלב בשוק העבודה המקצועי.
היחידה לתרבות וחברה  -מקדמת פעולות תרבות וחברה בקרב הסטודנטים.
מעונות הסטודנטים  -כוללים כ  5,000-דיירים מכל התארים.
למידע נוסף ועדכונים – אתר לשכת דיקן הסטודנטים:
http://dean.web.technion.ac.il
/https://www.facebook.com/DeanStudTechnion
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היחידה לסיוע
משרדי היחידה נמצאים בבניין פישבך  -כניסה מהמדרחוב סמוך לאולמן.
שעות קבלה :ימים א'-ה' שעות  . 13:00-10:00טל 04-8292535/8 :כל המידע
מופיע באתר היחידה לסיועhttp://aid.web.technion.ac.il :
מלגות ומענקי סיוע
מענקי סיוע  -נקבעים על פי קריטריונים כלכליים בעיקר ,סטודנטים במצוקה
מוזמנים לפנות לשיחה אישית .עם קבלה לטכניון סטודנטים חדשים יכולים
להגיש בקשה למלגת סיוע באתר  .newstud.technion.ac.ilסטודנטים
ותיקים יגישו את בקשתם למלגת סיוע באופן מקוון ( (onlineבאתר היחידה
לסיוע ובהתאם לפרסום באתר היחידה.http://aid.web.technion.ac.il :
מלגות מגורמי חוץ -ניתנות לסטודנטים מקבוצות מגוונות ושונות באוכלוסייה.
הלוואות  -הלוואות מקרן מלווה לסטודנטים בטכניון ,ניתנות בתנאים נוחים ללא
ריבית .בקשת הלוואה ניתן להגיש באופן מקוון באתר היחידה לסיוע:
. http://aid.web.technion.ac.il/loans

ייעוץ כלכלי  -סיוע אישי באבחון מקור הקושי ובחינת דרכים להתמודדות.
מלגות לספורטאים  -מצטיינים מקרב חברי נבחרות הספורט.

חוות מחשבים
בבניין אולמן קיים מרכז נגישות אקדמית לסטודנטים עם מוגבלויות וחוות
“עלה” לכבדי ראיה.
באזור המעונות פועלות חוות מחשבים  24/7לנוחיות ושימוש הסטודנטים.

פרוייקטים קהילתיים
מלגות פר״ח  -הסטודנטים הפעילים בפרויקט מקבלים מלגה בשיעור 55%
משכר הלימוד.
מלגות כ”א טכנולוגי  -סטודנטים המשתתפים בפרויקט לקידום כוח-אדם
טכנולוגי מקבלים מלגה בשיעור  75%משכר הלימוד.
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מעונות הסטודנטים
לרשות הסטודנטים כ  5000-פתרונות דיור הכוללות דיור לרווקים ,לזוגות ולזוגות
עם ילדים .חלוקת המעונות נעשית בעיקר על בסיס קריטריונים כלכליים-
חברתיים .שעות הקבלה במשרד המעונות הראשי :ימים א׳–ה׳ בשעות  8:00עד
 11:30ומ 13:30 -עד  14:00טלפון ,04-8292284המשרד ממוקם בבניין  115באזור
גוש מעונות עליון.
כל המידע מופיע באתר המעונות dorms.technion.ac.il.
סטודנטים חדשים מבקשים מעונות באתר רישום וקבלה או באתר
.newstud.technion.ac.il

רווקים חדשים שאינם תושבי חיפה והסביבה ולא היו בעבר סטודנטים בטכניון,
זכאים למעונות במידה שנרשמים בזמן .זוגות וזוגות עם ילדים חדשים ורווקים
תושבי חיפה והסביבה מגישים בקשה למעונות באתר המעונות -
dorms.technion.ac.il

השרות הפסיכולוגי ע"ש פיליפ ופרנסיס פריד
השירות מסייע לסטודנטים הזקוקים לעזרה בהתמודדות עם מצוקות רגשיות.
פסיכותרפיה נעשית באופן יחידני או קבוצתי ,ובנוסף מתקיימות סדנאות
להתמודדות עם חרדת מבחנים.
ניתן לפנות למרכז אישית או בטלפון  04-8292908/9על מנת לקבוע פגישה )
חיסיון מובטח) .שעות הקבלה לפניות חדשות הן( :א' –ה')  8:30-14:30המרכז
נמצא בבניין פריד ,ליד מעונות סגל זוטר.
למידע נוסף ועדכוניםhttp://psyche.web.technion.ac.il :
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היחידה לקידום סטודנטים
צוות היחידה לקידום סטודנטים עוסק במתן ייעוץ לימודי ורגשי על מנת לסייע
לסטודנטים לעמוד בדרישות הלימודיות .הצוות מסייע בהתמודדות עם העומס
הלימודי ,קשיי ארגון זמן ,שחיקה וחרדת בחינות .כל זאת ,באמצעות שיחה
פרטנית ,אשר מהותה איתור הבעיה ומציאת דפוסי התמודדות אפקטיביים.
כמו כן ,לפי הצורך מתן חונך פרטני להשלמת פערי יסוד ,במיוחד לשנה א'.
פעולות היחידה מכוונות בעיקר ל:
א .סטודנטים חדשים  -הייעוץ ניתן בהקשר של קשיי הסתגלות ,הקניית הרגלי
למידה המותאמים לדרישות האקדמיות בטכניון.
ב .סטודנטים ששרתו במילואים  -ייעוץ בארגון הלימודים וקביעת סדרי עדיפות
חדשים ,מתן שיעורי עזר להשלמת חומר חסר.
ג .עולים חדשים  -סיוע בהסתגלות למערכת האקדמית והחברתית.
ד .סטודנטים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז – הפניה לאבחון
ובדיקת הממצאים ,מתן התאמות וייעוץ לאסטרטגיות למידה המתאימות לסוג
הלקות.
ה .סטודנטים בעלי מגבלות פיזיות ונפשיות – ניתן ייעוץ והתאמות בהתאם
למגבלה .קיים מרכז נגישות לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים בבניין אולמן.
בטכניון פועלת עמותת נתן המפעילה שרותי חונכות אקדמית לסטודנטים
המתמודדים עם קשיים נפשיים – .Nathan.technion@gmail.com
ו .סטודנטים במצב אקדמי לא תקין  -מתקיימות שיחות בניסיון לאתר את
מקור הקשיים ולמצוא פתרונות להתמודדות בטכניון או מחוצה לו.
ז .צוות היחידה אחראי על הפעלת תוכניות קליטה מיוחדות לסטודנטים בני
החברה הערבית ,לסטודנטים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית ולסטודנטים
חרדים.
סטודנטים המעוניינים בייעוץ מתבקשים לפנות לבניין אולמן ,חדר  ,460בימים
א’-ד’ בין השעות  14:00-9:00יום ה’  9:00-12:00או להתקשר לטלפון .04-8294110
למידע נוסף ועדכונים http://kidum.web.technion.ac.il -
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היחידה להכוון קריירה
מטרות היחידה לקרב בין האקדמיה ועולם העבודה באמצעות הכוון וייעוץ
תעסוקתי ,סיוע לסטודנטים ובוגרים במציאת תעסוקה מקצועית והשתלבות
בשוק העבודה.

היחידה להכוון קריירה -
ימי זרקור שבועיים  -במסגרתם מקיימות החברות ראיונות קבלה לעבודה
ומגייסות לשורותיהן סטודנטים מהטכניון.
הכוון וייעוץ קריירה  -בכתיבת קורות חיים ,הכנה לראיון עבודה ,הדרכה ושימוש
מקצועי בלינקדאין.
הרצאות אורח  -בנושאים מגוונים מתוך עולם העבודה והקריירה.
סדנאות בפקולטות  -בנושאים מגוונים ,כגון כתיבת קורות חיים מנצחים
לקראת יריד התעסוקה ,הצגה עצמית ומיתוג אישי ,רשתות חברתיות.
סיורים לחברות/מפעלים  -ברחבי הארץ.
פעילות לקידום תעסוקת בני מיעוטים מהטכניון  -במטרה לשלבם במקומות
עבודה..
היחידה ממוקמת בבנין פישבך כניסה מהמדרחוב סמוך לאולמן .קבלת קהל
בימים א’-ה’ ,בין השעות  12:00-10:00או בתאום מראש בטל’04-8202536 :
פקס.04-8325646 :
למידע נוסף ועדכונים .http://career.web.technion.ac.il -

היחידה לתרבות וחברה
מטרות היחידה הן הרחבה והעשרה של הפעילות התרבותית בטכניון בכלל ובמעונות
הסטודנטים בפרט.
היחידה מפעילה בין היתר :
את מרכז קהילתי קנדה (מק"ק) בו מתקיימים מגוון רחב של חוגי ספורט
במחירים נוחים לסטודנטים (יוגה ,עיצוב דינמי ,אימון פונקציונאלי ,זומבה,
אינטרוולים ,פילאטיס ועוד!) יחד עם אירועים חברתיים ,הרצאות העשרה,
סדנאות בישול ועוד.
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מועדונים נוספים בקמפוס הטכניון :אדוה"ט ,מש"י והלר בהם מתקיימים
אירועי חג ,מפגשים חברתיים ,אירועים פקולטיים ,סדנאות העשרה ,אירועי
תרבות מארץ ומעולם ,ערבי משחקי קופסה ,יצירה ,במה פתוחה ועוד.
מרכזי מוסיקה עם ציוד עשיר ,שפתוחים לחזרות נגינה וערבי ג'אם.
פרויקט 'אחראי חברה' שמטרתו להאיץ ,להעשיר ולשדרג את ההסתגלות
החברתית-אקדמית של סטודנטים חדשים במעונות.
במסגרת “ קרן וונש להרצאות ומופעים” מאורגנים ערבי ג’אז ומוסיקה קלאסית,
הצגות והרצאות עם מיטב האומנים ,היוצרים והמרצים בארץ.
היחידה פועלת בשיתוף פעולה עם מרכז הקיימות ,אגודת הסטודנטים וגורמים
נוספים בטכניון.
למידע נוסף ועדכונים  :טלפון –/https://culture.web.technion.ac.il ,04-8293032
ו/https://www.facebook.com/DeanStudTechnion -

קמפוס תוסס הוקם על ידי דיקן הסטודנטים במטרה לשדרג את חיי החברה
בטכניון ,להציע פעילויות מגוונות ומעשירות שמטרתן לגבש בין הסטודנטים,
לשפר את החוויה הסטודנטיאלית שלהם ,לבטא את יצירתיותם וליצור מרקם טוב
יותר בין הסטודנטים לסגל הטכניון ולטכניון עצמו.
למידע נוסף ועדכונים04-8293032 :
/https://www.facebook.com/DeanStudTechnion

נוהל טיפול בתלונות סטודנטים
א .פניה לגורם הממונה  -סטודנטים הנתקלים בבעיות אקדמיות או מנהליות
ומרגישים כי נגרם להם עוול ,מוזמנים לפנות לגורמים המתאימים לטיפול בבעייתם.
להלן הנחיות בדבר מסלול הפניה:
 .1נושאים אקדמיים ופקולטיים
מומלץ לפנות למזכירות לימודי הסמכה/מוסמכים בפקולטה אשר תנתב את
התלונה לגורם מתאים (מרצה הקורס ,מרכז לימודי הסמכה/מוסמכים ,סגן דיקן
וכו’) .אם לא נמצא פתרון משביע רצון לבעיה שהתעוררה יכול הסטודנט לפנות
לדיקן הפקולטה .אם הבעיה לא נפתרה במסגרת הפקולטה ניתן לפנות לדיקן
ללימודי הסמכה/מוסמכים (רצוי בכתב בצרוף מסמכים מסייעים) ,שיזמין את
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הסטודנט לשיחה אישית לפי הצורך ורוח הבקשה.
 .2נושאים מנהליים
מומלץ לפנות לגורם המטפל האחראי (רמ”ד חשבונות סטודנטים בנושאי שכ”ל,
קצין ביטחון בנושאי חניה וכד’).
אם הבעיה לא באה על פתרונה ,ניתן לפנות לדיקן הסטודנטים בכתב או להירשם
לשיחה אישית .דיקן הסטודנטים מקבל סטודנטים אחת לשבוע במשרדו ,בבנין
פישבך כניסה מהמדרחוב סמוך לאולמן .ההרשמה לשיחה במזכירות הדיקן.
ב“ .נציב לתלונות סטודנטים"  -אם מוצו כל האפשרויות שפורטו לעיל לברור ועדיין
לא נמצא פתרון משביע רצון לבעיה שהתעוררה ,אפשר להפנות את התלונה בצרוף
מסמכים רלוונטיים ל”נציב לתלונות סטודנטים” כמוסבר להלן (הערה :תלונה שלא
התבררה קודם בפני דיקן לימודי הסמכה/מוסמכים /דיקן סטודנטים ,כמפורט
למעלה ,תוחזר לסטודנט ללא טיפול).
“ .1נציב לתלונות הסטודנטים” הינו רשות עצמאית וניטרלית המטפלת בפניות
סטודנטים שלא באו על פתרונן בצינורות המקובלים .הנציב פועל כבורר
אובייקטיבי בין הסטודנט לבין רשויות וגורמים אקדמיים ומנהליים של המוסד.
הוא שומע את הצדדים ויש לו גישה לכל מידע כתוב רלוונטי.
 .2כל סטודנט מן המניין יכול לפנות לנציב בכל נושא שבו הוא חש כי נגרם לו
עוול ,וכן בנושאי מלגות סיוע וקבלה למעונות (החלטות בנושאים אלה מתקבלות
בהליך מסודר ומשותף לרשויות הטכניון ואגודת הסטודנטים).
 .3סטודנט רשאי לפנות לנציב על מנת להתייעץ עמו בדבר הגשת תלונה.
 .4הנציב אינו מטפל בפניות אנונימיות אולם על פי בקשת הסטודנט ניתן לשמור
על חיסיון השם.
 .5הנציב מקבל סטודנטים במשרדו של דיקן הסטודנטים בבנין פישבך ,יש
להירשם מראש אצל מזכירת דיקן הסטודנטים.

מניעת הטרדה מינית בטכניון
הטכניון שואף להיות מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בם הטרדה מינית ,לא
בדיבור ולא במעשה .לשם כך נוסח תקנון שאפשר למצוא אותו ב:
באתר הטכניון:
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http://www.admin.technion.ac.il/hr/WordFiles/NohalHatrada.doc

או בקטלוג:
http://ug.technion.ac.il/catalog/Catalog-Pdf/hatrada.pdf

סטודנט או סטודנטית בכל תכנית טכניונית ,כולל סטודנטים במכינות,
אשר חשים כי הם או מי בסביבתם נתונים להטרדה מינית* ,או התנכלות
שמקורה בהטרדה מינית ,מתבקשים לפנות טלפונית או במייל
לנציבת הקבילות בטכניון :פרופסור נעמי כרמון ,טלפון ,04-8294075
.carmon@technion.ac.il
נעמי מקבלת על עצמה לשמור על פרטיותם של המתלוננים ,ככל שיבקשו ובכפוף
לחוק .אפשר להתייעץ גם עם גב' מלכה רוזנפלד ,ראש לשכת אס"ט ,פנים אל פנים
או בטלפון .04-8292634
*לשם הנוחיות ,להלן תקציר מהוראות החוק על מנת להבהיר מהי הטרדה
מינית:
הטרדה מינית ,בלשון החוק ,היא כל אחת מצורות ההתנהגות הבאות:
(א) סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני;
(ב) מעשה מגונה;
(ג) הצעות חוזרות בעלות אופי מיני ,או התייחסויות המתמקדות במיניותו של אדם.
התנהגויות מעין אלה בהקשר של יחסי מרות (כמו בין מרצה או מתרגל לסטודנט/
ית)  -מהוות הטרדה מינית בפני עצמן ,גם אם אותו אדם לא הראה למטריד כי אינו
מעוניין בכך;
(ד) התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו ,לרבות
נטייתו המינית ,בין שהוא הראה שהדבר מפריע לו ובין שלא הראה.
החוק מספק הגנה על מתלונן או מתלוננת מפני התנכלות בגין תלונתם ,בין אם סבלו
במישרין מההטרדה ובין אם התריעו עליה.
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אס"ט -אגודת הסטודנטים בטכניון
www.facebook.com/ASAT.Technion , www.asat.org.il

אגודת הסטודנטים בטכניון הינה גוף בו חברים סטודנטים לתואר ראשון ולתארים
מתקדמים ,הנדסאים ותלמידי מכינה.
מטרת האגודה לפעול למען הסטודנטים בטכניון במישורים האקדמיים ,התרבותיים
ובחיים היומיומיים בזמן לימודיהם .אס"ט הינו הגוף הסטודנטיאלי ,אחד מהיחידים
במדינה ,שהינם א-מפלגתיים וההחלטות בו מתקבלות לגופו של עניין .גופי אגודת
הסטודנטים מקיימים קשר מתמיד עם הנהלת הטכניון וראשי הפקולטות השונות
ופועלים במספר תחומים:
 .אייצוג הסטודנטים בפני הנהלת הטכניון וגורמי חוץ בנושאים כלל סטודנטיאליים,
כגון :שכר לימוד ,תקנות אקדמיות ,מעונות וכד'.
 .בארגון והפעלה של מגוון חוגים ושל אירועי תרבות ומופעים בקמפוס.
 .גמתן שירותים וייעוץ לסטודנט בנושאים אקדמיים ,בנושאי רווחה ואחרים.
האגודה הינה גוף כלכלי עצמאי ,אשר כל פעילויותיו הן קודש לקידום מטרות
הסטודנטים .פעילים בשכר נבחרים במכרזים הפתוחים לכל סטודנט חבר האגודה.
אחת לשנה נערכות בחירות ,ובהן נבחרים נציגי הסטודנטים לוועידה ,להנהלה
ולנשיאות.
משרדי האגודה ממוקמים ב"בית הסטודנט" ,קומה  .0סטודנט ,הנתקל בבעיה מכל
תחום שהוא ,יכול לפנות למשרד המתאים ולקבל ייעוץ והדרכה לפתרון בעייתו.
כתובות מייל של המשרדים השונים מופיעות באתר האגודה ,וניתן לפנות גם
באמצעות דף הפייסבוק המופיע למעלה.
דלפק מידע הינו מרכז המספק מגוון רחב של מידע ושירותים :חוברות מבחנים,
תעודות סטודנט ,הרשמה לחוגים ועוד .קבלת קהל בימי א' עד ה' בין השעות 08:30-
 15:30בקומה  0בבית הסטודנט.
הגופים הנבחרים
נשיאות האגודה  -מורכבת מיו"ר וסגנו הנבחרים בסוף השנה האזרחית .תפקיד
הנשיאות היא קביעת מדיניות האגודה ,ייצוג ענייני הסטודנטים מול הטכניון ומול
גורמי חוץ ,וניהול ההנהלה והמשרדים השונים.
נציג סמסטר  -סטודנט הנבחר אשר מציע את עצמו לתפקיד בכל מסלול לימודים
ובכל סמסטר ע"י בחירות כלליות המתקיימות אחת לשנה ,והוא האחראי מטעם
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אס"ט על הטיפול בענייני הסמסטר שלו וייצוגם למול גורמי הטכניון ,לרבות נושאים
אקדמיים ותרבותיים .כלל נציגי הסמסטר בפקולטות מרכיבים את הגוף העליון של
אגודת הסטודנטים – מועצת הנציגים.
ועד פקולטה  -מורכב מכלל נציגי הסמסטר והפעילים באותה הפקולטה .יו"ר הוועד
נבחר מתוך נציגי הסמסטר באותה הפקולטה והוא המנהל את הוועד ומייצג אותו
בהנהלת אס"ט .בין השאר ,תפקידי הוועד למצוא פתרונות לבעיות האקדמיות
המועלות ע"י הסטודנטים בפקולטה  ,וכן ליזום פעילויות חברה ורווחה לאותם
הסטודנטים.
מועצת הנציגים  -מועצת הנציגים מורכבת מכל נציגי הסמסטר מהפקולטות
השונות הנבחרים אחת לשנה ע"י הסטודנטים .בסמכותה בחירת יו"ר ,סיו"ר וחברי
ועדת ביקורת ,אישור התקציב ,אישור התקנון ועוד .ההצבעות במועצה יחסיות
(למשל בחירות לנשיאות האגודה) ,ומשקל קולו של כל חבר מועצה כמספר
הסטודנטים בסמסטר אותו הוא מייצג.
הוועד המנהל של אס"ט מורכב מיו"ר ועדי הפקולטות השונות .בראש הועד המנהל
עומד יו"ר אס"ט .הועד המנהל מפקח על פעילויות האגודה והוא מתווה הדרך
המכריעה בבעיות העקרוניות המועלות .הועד המנהל קובע את קווי הפעולה של
האגודה ,והוא מאשר את תקציבי המשרדים באגודה ,בוחר בעלי תפקידים ודן בכל
נושאי האגודה .הדיונים בועד המנהל מתנהלים ללא כל גוון מפלגתי ,וכל החלטה
מתקבלת לגופה וברוב קולות.
ועדת ביקורת היא הגוף המבקר באגודה ,ומורכבת משלושה חברי ועדה .תפקידה
של הוועדה לבקר את כל פעולות הגופים הנבחרים ,הגופים הביצועיים ופיקוח על
בעלי התפקידים באגודה.
השירותים המרכזיים הניתנים על-ידי האגודה
אגודת הסטודנטים מקיימת שירותים שונים כדי להקל על הסטודנטים ולעזור להם
בתחומים רבים .ביניהם:
תעודת סטודנט  -ניתנת לסטודנטים אשר הינם חברי אס"ט .התעודה מזכה את
בעליה בהנחות בתחבורה ציבורית ,מכלול ,חנות החוברות ,מנוי מוזל לחדר כושר,
ארועי תרבות בקמפוס ,וכניסה חינם לבריכות הטכניון .במקרה של אובדן יש לפנות
לדלפק המידע של אס"ט.
חנות מידע וחוברות  -בחנות נמכרות חוברות מבחנים ,חוברות עזר וחוברות
פקולטיות .הפתרונות נכתבו ע"י סטודנטים מצטיינים או ע"י סטודנטים בתארים
מתקדמים .כמו כן המקום מספק מידע בכל עניין הקשור לאגודה.
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יעוץ משפטי :מתן ייעוץ משפטי ע"י עורך-דין – חינם לחברי האגודה .פרטים בדלפק
המידע.
שרותי מס הכנסה ,ביטוח לאומי וארנונה  -מתן ייעוץ וסיוע במילוי והגשת טפסים
לגבי הנחות בארנונה ,תאום מס ,תגמולי מילואים ,ביטוח לאומי ועוד.
משאל המרצה ומשאל המתרגל :הינו פרויקט משותף של האגודה ושל המרכז
לקידום ההוראה .במהלכו מתבקשים הסטודנטים לחוות דעתם על החומר הלימודי
המועבר ועל איכות המרצים/מתרגלים .ומשאלים אלו מהווים משוב על אנשי הסגל.
את המרצים/מתרגלים המצטיינים נוהגת האגודה לציין לשבח במספר אופנים.
שפת  Cשפת אם  -במהלך שנת הלימודים ,מדי יום ,מפעילה האגודה בחוות
המחשבים ,בקומה  4בבית הסטודנט .במקום מדריכים המסייעים למתקשים
בתרגילי התכנות.
כימיקלי ופיזיקלי – במהלך שנת הלימודים ,מועברת עזרה וחניכה במקצועות
הבסיס בכימיה ובפיזיקה במרחב הלמידה בקומה  4בבית הסטודנט ,וחונכים מנוסים
ובקיאים ומסייעים בתרגילי בית ובהכנה לשיעורים.
מכלול – כדי להקל על הסטודנטים ברכישת מוצרי כתיבה וצורכי לימוד ,האגודה
מחזיקה ,בשיתוף עם המוסד ,חברה למכירת ציוד משרדי ודברים נוספים בשם
"מכלול" .בחנויות ’מכלול' ניתן למצוא מגוון רחב של מוצרים כגון :ספרי לימוד
מקצועיים ,ספרי אמנות וספרי קריאה ,מגוון מוצרי נייר ומוצרי משרד ,דיסקים,
אביזרי מחשב ,מתנות ,קוסמטיקה ופרפומריה ,ביגוד ,מוצרי צילום ופיתוח תמונות
ושירותים מיוחדים לסטודנט.
סטודנט חבר אס"ט זכאי אוטומטית להנחה של  5%עם הצגת תעודת סטודנט.
ל"מכלול" רשת סניפים :בטכניון ,בבי"ס לרפואה בבת גלים ,במכללת עמק יזרעאל,
ובמכללת "אורט בראודה" בכרמיאל.
ביטוח לסטודנטים  -כל הסטודנטים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות דרך האגודה
 .לפרטים ניתן לפנות למזכירות האגודה.
איסתא  -חברת הנסיעות של הצעירים והסטודנטים .החברה נותנת הטבות מיוחדות
לסטודנטים חברי אגודה בטיסות ונופשונים בארץ ובחו"ל .החברה ממוקמת בבית
הסטודנט.
שירותי כביסה  -אס"ט מפעילה חדרי כביסה בכל המעונות בקמפוס .הסטודנטים
זכאים להשתמש במכונות הכביסה ובמייבשים בשירות עצמי ובמחיר מוזל.
מספרה  -מספרת הסטודנטים ממוקמת במעונות ריפקין.
מעונות ומלגות  -אלה שני תחומים נוספים שגם בהם תורמת האגודה כמיטב
יכולתה למען הסטודנטים .נציגי האגודה חברים בוועדת המלגות ומשתתפים
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בקביעות בישיבות הנהלת המעונות .מלבד זאת קיים רכז מלגות ועבודות זמניות
באגודה המסייע לכל החפצים בכך.

מסעדות ,קפיטריות וסופרים שבאחריות אגודת הסטודנטים:
האגודה מפקחת על מחירי המוצרים וטיב האוכל בכל המזנונים והמסעדות בקמפוס.
כל המסעדות והחנויות בבית הסטודנט נמצאות גם הן תחת פיקוחה של האגודה.

משרדי האגודה:
הוועדה האקדמית
אחראית על כל הנושאים הנוגעים להיבט האקדמי של חיי הסטודנטים בקמפוס.
תפקידי הוועדה הם קידום הזכויות האקדמיות של הסטודנטים ,טיפול בבעיות
אקדמיות של הסטודנט בטכניון ולקדם יוזמות חדשות בתחום .בכל פקולטה יש רכז
אקדמי ,סטודנט אשר התמחה במערכת החוקים הפנימית והתקנות האקדמיות
בטכניון .בעזרת ידע זה משתדלים לפתור בעיות בין הסטודנט והמערכת האקדמית
בטכניון; מכוונים ומפנים לגורמים המתאימים; בודקים את תקינותם של מקרים
שונים; ובמקרים מיוחדים גם פונים לגורמים רלוונטיים באגודה וניתן ליזום פנייה
רשמית למוסדות הטכניון.
הוועדה פועלת בקשר הדוק עם גורמים אקדמיים שונים בטכניון כגון ועדות הסנאט,
מזכירות לימודי הסמכה ,דיקני הפקולטות ועוד; וכך מייצגת את הסטודנטים
בנושאים האקדמיים בפני הנהלת הטכניון.
במישור הרחב ,מטפלת הוועדה האקדמית בנושאים הנוגעים לכלל ציבור
הסטודנטים ,כגון :עומס הלימודים בטכניון ,שירותי הספריות ,קידום איכות ההוראה,
שירותי מחשוב ועוד.
ניתן לשאול שאלות ולהעלות הצעות בנושאים אקדמיים בפורום האקדמי של אס"ט
בפייסבוקwww.facebook.com/groups/ASAT.Academic.Forum :
בכל מקרה של בעיה אקדמית ולכל שאלה ניתן לפנות ליו"ר הוועדה:
.academ@asat.technion.ac.il

מילואים  -התאמות ומילואים  -הוועדה אחראית על תחום ההתאמות והמילואים,
והיא פועלת לקידום התאמות שונות על מנת לשפר את תנאיהם של סטודנטים
בנושאי :מילואים ,הריון ,אבל ,מחלות קשות ומקרים נוספים .סטודנטים המרגישים
שנפגעו או עתידים להיפגע באחד הנושאים הללו מוזמנים לפנות במייל:
.Miluim@asat.technion.ac.il

ליווי בדין משמעתי – צוות הליווי בדין משמעתי מורכב מסטודנטים שהתמחו בתקנון
המשמעתי ובהליכי הדין המשמעתי של הטכניון .תפקידם לסייע וללוות סטודנט
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שהועלה לדין משמעתי ,עקב חשד לעבירה משמעתית (וזאת בהתאם להסכמת
הסטודנט) .לכל סטודנט חבר אס"ט המקבל פנייה מבית הדין המשמעתי יוצע סיוע
מצוות הליווי .attorney@asat.technion.ac.il
ליווי תקינות אקדמית  -ליווי סטודנטים במצב אקדמי לא תקין בהתנהלות מול גורמי
הטכניון השונים ,תוך מטרה לסייע להצלחתם ולהחזירם למסלול הלימודים הרגיל

.tkinut@asat.technion.ac.il
מכינה  -טיפול בבעיות אקדמיות וקידום זכויותיהם של הסטודנטים במכינהracaz. .
.mechina@asat.technion.ac.il

משרד פרסום ושיווק
אחראי על הפקת פרסום אירועי האגודה השונים ,וכמו כן על הפצתו ברחבי הקמפוס
באמצעות לוחות המודעות ויח"צנים.

דובר אס"ט
אחראי על הבאת המידע והקשר בין האגודה לסטודנטים ולגורמי חוץ ועל פרסום
שירותי האגודה בקמפוס ומחוצה לו .אחראי על מענה לשאלות סטודנטים והפניה
לגורמים רלוונטים .ולהפנות שאלות לגורמים רלוונטיים.

משרד תרבות
אחראי על הפקת אירועי התרבות והפנאי של הסטודנטים בטכניון ומחוצה לו .המשרד
מארגן ומפיק אירועים גדולים כמו מסיבות תחילת וסוף סמסטר ,פסטיבלים שונים
(הבולט בינהם הוא כמובן פסטיבל הסטודנט – הגדול מבין האירועים הסטודנטיאליים
בארץ) ומגוון פעילויות בקמפוס ,כמו ליין פעילויות בקמפוס .המשרד גם מארגן את
פעילויות צהרי יום ד'  -הפסקת לימודים משותפת לכל הסטודנטים בקמפוס בה
מתקיימות לעיתים הופעות אומן ,דוכני מזון ושתייה ,בזאר מוצרים ועוד פעילויות
מגוונות .המשרד מפעיל גם מספר הרקדות שבועיות כגון סלסה וריקודי עם.

משרד קמפוס
מטרתו העיקרית של משרד זה היא לדאוג לרווחת הסטודנטים בקמפוס החל
ממזנונים ,מעונות ,מכונות אוטומטיות לממכר מזון ושתייה ,תחבורה ,שירותי כביסה,
מכונות צילום ומדפסות ברחבי הקמפוס ,שירותי ייעוץ מס ועורך דין ועוד .המשרד
גם דואג למתחמי לימוד שונים ברחבי הקמפוס ,בניהם מרכז גסטר במעונות ריפקין,
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מכרז הלר במעונות מזרח ,ומרחבי לימוד אס"ט בכפר ההסמכה  -מרכזים ללימוד
עצמאי הנמצאים במעונות הטכניון השונים .המרכזים משמשים כמרכזי לימוד 24
שעות ביממה .במרכזים מקומות ישיבה ללימוד פרטני וקבוצתי.
המשרד אחראי על ה"קמפוסיות" ,רשת החנויות  fresh&goהמכולות של הטכניון
הממוקמות במעונות ריפקין ,מזרח חדש ובבית הסטודנט .המכולות מספקות את
מלאי המוצרים ההכרחיים לדיירי המעונות ולסטודנטים בכלל ,ומחיריהם מפוקחים
ע"י אס"ט באופן שוטף.

משרד תומך למידה
משרד זה מעניק מגוון רחב של שירותי תמיכה לסטודנטים שנועדו לעזור ולקדם
את הסטודנט במהלך לימודיו .המשרד עורך חוברות בחינות וחוברות עזר ,מפעיל
את חונכויות במספר מקצועות ,קורסי השלמות במכניקה ובחשמל ,קורסי הכנה
במתמטיקה ,פיזיקה וכימיה ושפת  .Cזהו גם המשרד האחראי הנפקת תעודות
הסטודנט .כמו כן מפעיל המשרד את מערך הסדנתונים ,פרוייקט קבוצות הלימוד.
אלה סדנות לימוד בקבוצות קטנות עם מדריך מנוסה במגוון קורסים ,במטרה לתגבר
ולחזק את השליטה בחומר הנלמד.

משרד חברתי
המשרד מקדם את פעילות האגודה בנושאים חברתיים שונים .פעילותו כוללת קידום
איכות הסביבה בטכניון ובסביבתו וניהול מסגרות התנדבותיות שונות של האגודה
ושל שותפיה בטכניון ובאזור חיפה .המשרד מפעיל מספר מועדונים ברחבי הקמפוס
שמשמשים מקום לבילוי ופנאי לרווחת הסטודנטים בשעות הערב ,וכן הפעלת
מערך של חוגים לאורך כל השנה במק"ק (מרכז קהילתי קנדה) ובמק"מ (מרכז
קהילתי כפר משתלמים) כגון פילאטיס ,זומבה יוגה ועוד .ארוחות שבת בקמפוס
ויזמות .המשרד גם מפקח על חלוקת מלגות בתחומים שונים ,בהם התחום החברתי
והקהילתי.
פרוייקט מל"ך ,מחשבים לכולם ,של משרד חברתי ,אוסף מחשבים ישנים הנתרמים
על ידי סטודנטים ואנשים שונים ,משקם אותם ותורם אותם לאנשים וגופים הזקוקים
להם וידם אינה משיגה.
בית הסטודנט
בשנים האחרונות הושקעו מיליוני שקלים בשיפוץ בית הסטודנט לרווחת הסטודנטים.
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במקום תוכלו למצוא את "האולם השקוף" בו מתקיימים ערבי ריקודים ,מסיבות,
הרצאות ואירועים נוספים; בית קולנוע המציג סרטים בעלות מוזלת לסטודנטים;
משרדי האגודה ושורה ארוכה של עסקים  -מסעדות ,בתי קפה ,חנויות בגדים ,סלולר,
בית דפוס סוכנות נסיעות ,בית מרקחת ,בנק ,מרחבי לימוד ועוד .בית הסטודנט הוא
ביתם של הסטודנטים ,בשביל לבלות ,לחיות ,ללמוד ,לקנות ולפגוש את חבריכם
ללימודים ומהאגודה!
עיתון הסטודנטים “פקטור"
"פקטור" הוא מגזין אינטרנטי לסטודנטים ,המכיל כתבות רבות ,פרי עטם של כתבי
המערכת ,סטודנטים בטכניון ,במגוון נושאים הקשורים לחיים בקמפוס ומסביבה
לו .בנוסף ,בעיתון יופיע מידע רב על פעילויות הטכניון והאגודה .האפשרות לכתוב
בעיתון הסטודנטים פתוחה לכלל הסטודנטים בהתאם לכישורים הנדרשים.
היחידה לספורט
פעילות ספורט
יחידת הספורט של הטכניון ,אס"א (איגוד ספורט אקדמי) טכניון ,המנוהלת
על ידי אס"ט ,נחשבת ליחידה המובילה בתחום הספורט האוניברסיטאי בארץ.
היחידה מפעילה כ 50-נבחרות ספורט ,קבוצות ליגה וחוגי ספורט המיועדים
לסטודנטים ומחולקים לרמות  -מתחילים ,בינוניים ,מתקדמים ונבחרות.
ההשתתפות בחוגי הספורט והנבחרות מבוקרת אקדמית על ידי המחלקה
ללימודים הומניסטיים ומקנה ניקוד אקדמי במסגרת נקודות החובה לחינוך
גופני ונקודות הבחירה החופשית.
הפעילות מתבצעת בענפי ספורט רבים ומגוונים ,כגון :כדוריד ,כדורעף ,כדורסל,
כדורגל ,קט-רגל ,רוגבי ,סקווש ,טניס ,אגרוף ,קראטה ,התעמלות מכשירים,
אתלטיקה ,חדר כושר ועוד .במסגרת זאת פועלים מועדון טניס ,מועדון סקווש
וחדר כושר מתקדם .לפרטים מלאים על פעילותה של היחידה לספורט בקרו
באתר www.asatechnion.co.il
נבחרות הספורט
מיועדות לסטודנטים בעלי רמה נאותה לפי קביעת המאמן .מבחני הקבלה
נערכים בשבועיים הראשונים ללימודים .הנבחרות מייצגות את הטכניון
במפגשי מכללות ,בפעילויות שונות של התאחדות הספורט ובתחרויות
בינלאומיות בחו"ל.
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נבחרות הספורט של הטכניון מגיעות מדי שנה להישגים בתחרויות הספורט
האקדמיות הארציות ,בשנים האחרונות זכו נבחרות הטכניון באליפות הארץ
בסיכום הכללי ,גם בקטגוריית הנשים וגם בקטגוריית הגברים.
שימוש חופשי במתקני הספורט
פעילות חופשית במתקני הספורט השונים מתקיימת בשעות בהן אין פעילות
מתוכננת (נבחרות וחוגים) .לוח הימים והשעות מתחדש ומתפרסם בתחילת
כל סמסטר.
לחברי האגודה ניתנת כניסה חופשית לבריכת הטכניון (ראה הרחבה בהמשך)
ואפשרות לרכישת מנוי לחדר הכושר במחיל מוזל מאוד.
פעילות חופשית במתקני הספורט השונים מתקיימת בשעות בהן אין פעילות
מתוכננת (נבחרות וחוגים) .לוח הימים והשעות מתחדש ומתפרסם בתחילת
כל סמסטר.
בריכות השחייה של הטכניון ממוקמת סמוך לשער נווה שאנן .במסגרת תשלום
אגרת רווחה ,הכניסה לחברי האגודה היא חופשית (ע"י הזדהות בתעודת חבר אס"ט
בתוקף).
המתחם כולל בריכת שחייה סגורה באורך 50מ' ,ושתי בריכות שחייה חיצוניות,
בריכת ילדים ,מדשאה רחבה ,מסעדה ,ג'קוזי ,ומתחם סאונות יוקרתי להנאת ציבור
הסטודנטים והמבקרים.
במסגרת הפעילות בבריכה ניתנים חוגי שחייה ,בניקוד אקדמי ,בהם גם קבוצות
למתחילים ולמתקדמים.
צרו איתנו קשר ,נשמח לעמוד לרשותכם בכל דבר ועניין!
בטלפון04-8292433 :
במזכירות אס"ט ,קומה  ,0בית הסטודנט .שעות הקבלה הן בימים א'-ה' בין השעות
.8:30-15:30
בדלפק המידע בחנות החוברות ,קומה  ,0בית הסטודנט .שעות הפתיחה הן בימים
א' עד ה' בין השעות .8:30-15:30
דובר אס"טdover@asat.technion.ac.il :
יו”ר אס”טyor@asat.technion.ac.il :
סיו”ר אס”טsyor@asat.technion.ac.il :
אתר אס”ט באינטרנטwww.asat.org.il :
אס”ט בפייסבוקwww.facebook.com/ASAT.Technion :
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העיר חיפה
משרדי ממשלה
המוסד לביטוח לאומי,חיפה
רח'פל-ים,8טל' ,8544111מיקוד33095
תשלומי סטודנטים:ימים א',ג',ה' ,12.30-8.00ימים ב',ד' -15.00
.17.00בימי שישי וערבי חג אין קבלת קהל.

משרד הפנים
לחידוש ויזות לשינוי סטטוס,רח'פל-ים,15
טל' 8616216
ימים א'-ה' ,12.00-8.00ב',ד' ,14.30-13.30יום ו'אין קבלת קהל.

לשכת הגיוס
רח'עומר אל כיאם,קבלת קהל ימים א'-ה' ,14.00-8.00
יום שישי,12.00-8.00טל' 8600700
המשרד לקליטת עליה

מנהל הסטודנטים
בניין צים,רח'פל–ים,7טל' 8681329/347
קבלת קהל בימים א'-ה' .13.00-8.00

משרדי המכס
רח'פל-ים,15קריית הממשלה,טל' 8354811
קבלת קהל בימים א'-ה' .14.00-8.00

עיריית חיפה
מודיעין,טל' 8356200
מוקד עירוני טל' 106
אתר עיריית חיפה:
www.haifa.muni.il
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בתי חולים
כרמל ,כללי,מיכל,7טל' 8250211
בני ציון (רוטשילד) עירוני,כללי,גולומב,47טל' 8359359
רמב"םממשלתי,כללי,בת גלים,טל' 8543111
בי"ח צבאי10,דרך הים,טל' 8300300

בתי מרקחת
ארלוזורוב,ק.חיים -בן צבי,59טל' 8721720
ארמון,רח'הנביאים,6טל' 8624176
בלפור ,רח'מסדה,1טל' 8662289
גאולה ,רח'חרמון,12טל' 8640466
גלוזמן ,רח'בלפור,13טל' 8664033
גל מרפא ,שד'בת–גלים,2טל' 8523921
הגיבורים ,רח'הגיבורים,28טל' 8239573
הדר ,רח'הנביאים,21טל'  8623944
הדס ,רח'חורב,53טל' 8262673
החלוץ ,רח'החלוץ,12טל' 8622962
המזרח ,רח'הרצל,87טל' 8623221
הנשיא,שד'הנשיא,33טל' 8333312
הרצליה,רח'הרצליה,1טל' 8523522
זיו ,רח'שלום עליכם,1טל' 8235064
חניתה ,רח'חניתה,22טל' 8231905
טשרניחובסקי ,דרך סטלה מריס,טל' 8533145
יוסף ,רח'יוסף,31טל' 8624014
כרמל ,שד'הנשיא,133טל' 8381713
מגן דוד ,רח'גאולה,13טל' 8625205
מוריה ,שד'מוריה,45טל' 8246139
מזור ,שד'המגינים,97טל' 8524113
מירוני ,רח'הרצל,29טל' 8623596
מסדה ,רח'מסדה,30טל' 8665806
מעוז ,שד'מוריה,107טל' 8242621
מרכז ,שד'הנשיא,130טל' 8381979
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משיח ,רח'קבוץ גלויות,42טל' 8663058
נוה שאנן ,רח'התיכון,37טל' 8235530
ניסנס ,רח'כורי,28טל' 8664197
סופר פארם:מ'חורב טל' ;8246167לב המפרץ טל' ;8416774
נווה שאנן,שד'טרומפלדור54טל'  8232570
עליה ,רח'עליה,44טל' 8522062
עצמאות ,דרך העצמאות,59טל' 8528855
רמז ,יגאל אלון,29טל' 8222133
שומרון79,רח'יפו,44טל' 8524171


תרבות ואמנות
התאטרון העירוני חיפה
רח'פבזנר,50טל' 8620670
התזמורת הסימפונית חיפה
רח'פבזנר,50טל' 86211973 ,8640004
בנין האודיטוריום
שד'הנשיא,124טל' 8380489
מוזיאון חיפה לאמנות חדשה
רח'שבתאי לוי,26טל' 8 523255
פתוח בימים ב'-ה' ,16.00-10.00ג' 20.00-16.00 ,13.00-10.00
ו' ,13-00-10.00שבת וחגים1400-10.00
ספרית אמל"י למוסיקה
רח'ארלוזורוב,23טל' 8 644485
פתוח לקהל בימים א',ד' ,18.00-15.30ב',ה' ,13.00-10.00ג',ו'סגור
המוזיאון הימי הלאומי
דרך אלנבי,198טל' 8 536622
פתוח לקהל בימים א'-ה' ,17.00-10.00יום ג' 20.00-16.00
יום ו' 13.00-10.00בשבת13.00-10.00
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מוזיאון ההעפלה וחיל הים
רח'אלנבי,204טל' 8536249
פתוח לקהל בימים א'-ה' ,16.00-9.00
יום ו' ,13.00-9.00שבת סגור
מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית
שד'הנשיא,89טל' 8383554
מוזיאון לפרהיסטוריה ע"ש מ.שטקליס ומוזיאון לטבע
רח'התשבי( 124כניסה,גן האם),טל' 8337886 ,8371833
פתוח לקהל בימים א'-ה' ,15.00-8.00יום ו' ,13.00-8.00
יום שבת14.00-10.00מוזיאון מאנה כץ
יפה נוף,89טל' 8383482
פתוח לקהל בימים א',ב',ד',ה' ,16.00-10.00ג' 18.00-14.00
ו' ,13.00-10.00שבת14.00-10.00
המוזיאון הלאומי למדע,תכנון וטכנולוגיה
מרכז דניאל ומטילדה רקנאטי
בניין הטכניון בהדר,טל' 8628111
פתוח לקהל בימים ב',ד',ה',17.00-9.00 ,יום ג' 19.00-9.00
יום ו'ושבת,14.00-10.00יום א'סגור
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מרכזים קהילתיים בחיפה
בית א.חושי,א.ה.סילבר,73יזרעאליה,טל' 8229278 ,8227850
בית נגלר,שד'יצחק בן–צבי,קרית חיים,טל' 8724694
בית רוטשילד ,שד'הנשיא,142מרכז הכרמל,טל' 8380489
בית פאני קפלן ,הרותם,1שפרינצק,טל' 8531949
בית הגפן ,מרכז יהודי–ערבי,רח'הגפן,הדר,טל' 8525251
מרכז קהילתי ,בת–גלים,רח'העליה45
מועדון תרבות ,שד'הנשיא,124טל' 8382104
מועדון דניה ,קורלאד,טל' 8227127
מועדון "בית–מילר" ,שושנת הכרמל,6טל' 8389653
מתנ"ס נוה יוסף ,הרב משאש,1טל' 8239413
בית "יד לבנים",רח'הירקון48טל,8345238 .פקס04-8234386 .

yadlh@haifa.muni.il

בית ספר רמב"ם ,נוה שאנן

ספריות
		
פבזנר,פבזנר54
טל' 		667766

עיון:א'-ה' ,20-9ו' 13.30-9
השאלה:א'-ה' ,19-9ו' 13.30-9

ת )
מינץ,שד'הנשיא( 103גרמני 

א',ד',ה' 19-16ב',ג',ו' 1 3-10

קרית אליעזר ,אבנר 10עיון:א',ב',ד',ה' 19-15
השאלה:א',ב',ד',ה' 19-15
		
טל' 8514286
נוה שאנן,טרומפלדור28
טל' 		8326255
			

עיון:א',ה' 19-15
השאלה:א',ה' ,19-16
השאלה לנוער:א',ב',ד',ה' 18-15

קרית שפרינצק,דרך צרפת 38עיון:ג'19-15 ,
השאלה:א',ב',ד',ה'19-13 ,
		
טל' 8514150
בית רוטשילד,שד'הנשיא142

עיון:א',ה'20-16 ,

בית הגפן,הציונות 33א'-ה'   19-15טל' 8525252
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בית נגלר,שד'בן–צבי,ק.חיים

א',ב',ד',ה'  20-16טל' 8724694

		
רוממה,אורן35

 א',ב',ד',ה' 19-16

קרית שמואל,שד'הנדיב17
טל' 8737593

א',ד',ה' ,18-15ב'  ,12-8ג',ו'סגור

הונגרית,נורדאו23
מכלול,הטכניון
איטלקית ,מאיר15
רפואית,בית הרופא
מוסיקה,וינגייט
צרפתית,ארלוזורוב23
יד לבנים,רח'הירקון48

קייט וספורט
בריכות

בריכת מכבי ,רח'הביכורים,טל' 8380100 ,8388341
בריכת מלון דן ,שד'הנשיא,85טל' 8306211
בריכת הטכניון ,קרית הטכניון,טל' 8293300
בית מרחץ וסאונה ,ארלוזורוב,27טל' 8669497 ,8640552

חופי רחצה

קרית חיים ,גם תחנה לדתיים
בת–גלים ,גם תחנה לדתיים
חוף הכרמל
חוף זמיר(בין חוף דדו וחוף הכרמל)
חוף דדו
החוף השקט ,מול בי"ח רמב"ם הישן
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מגרשי ספורט

הנטקה,ליד בית מס' 4 0
מגרש דניאל,דרך פיק"א
מגרש זיו ,כיכר זיו,נוה שאנן
איצטדיון עירוני ,קרית אליעזר
מגרש כדורגל ,נוה שאנן
המרכז לטניס וסקווש בישראל
כפר סמיר,ת"ד,4811טל' 8539160
ספורטן
כפר סמיר,טל' 8529611
מועדון הספורט חיפה(ליד הטכניון)
נוה שאנן,דרך יעקב דורי,ת"ד,3339טל' 8211029
מועדון הספורט "מכבי"
רח'הביכורים,טל' 8388341 ,8380100
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בתי קולנוע
סינמה קפה עממי ,הגליל,99טל' 8325755
רב–מור,(7אולמות),לב המפרץ,טל' 8416897
רב חן,מרכז הקונגרסים,טל' 8500055
סינמטק חיפה,שד'מוריה,124טל' 83843424
יס פלנט (סינימה מול),קניון לב המפרץ טל' ,8416898
service@yesplanet.co.il

גלובוס מקס גרנד קניון דרך שמחה גולן  ,54טלפון ,04 - 6052055:טל' כרטיסים*2235:

סינמטק חיפה

שדרות הנשיא,142טל' 8386246 ,8383424
שתי הקרנות בערב.מידע במקום.
הקופה פתוחה משעה,18.15או45דקות לפני הקרנה ראשונה.
הקרנות בכורה,פגישות עם במאים ושחקנים,מרתונים לסרטי עליזים,
קולנוע אמריקאי עצמאי,סרטי איכות סביבה.
תוכנית מנויים ייחודית לסטודנטים.

תחבורה
(קווים אל הטכניון וממנו,ראה עמ' )14

מוניות קווים עירוניים

אורה,8662020
אלון,8 233334 ,8326565
דן כרמל ,החלוץ,8669191
היכל הספורט רוממה,8244644
המוניטקס,8664343 ,8662424
המונית ,הנביאים8664141
הניצחון,8663555
הנשיא8388882 ,
יפו,8524442
כרמלית,8664640
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כרמל–אחוזה,8382626/20
כרמל–טורינג,8388882 ,8382277
מאיר,8664646
מוניות בי"ח רוטשילד,8666667 ,8667878מרכז מצפה8662525 ,8668383 ,
נוה,8228574 ,8222222 ,מרכז שכ'זיו,או טל' 8222223
פרויד,8500886/7
עמל ,הכרמל8522828 ,10
רכבת,8530303 ,8664422 ,8641444

רכבת ישראל

מרכז,טל' 8 564154
בת–גלים,טל' 8564331
חוף הכרמל,טל' 8564232
אתר רכבת ישראלwww.israrail.org.il
מודיעין5770* :או03-6117000
אפשרות לליקויי שמיעה:שליחת פקס למספר03-6104337
תוך ציון מספר פקס לקבלת מענה לשאלה.

אוטובוסים

אגד,מודיעין,טל' *2800או0 3-6948888
אפשרי גם לשלוח MSSלמספר2800ולקבל מענה.
וכן באתר המטרונית:
www.metrobus.org.il

או *8787
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