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סטודנט יקר,

פברואר 2019

שם היחידה (בערבית)

ברוך בואך לקמפוס העיר של אוניברסיטת חיפה ,בניין דילן.
להלן לעיונך ,מידע שימושי והנחיות כלליות לשנה"ל תשע"ט – סמסטר ב'.
כיצד להגיע לבניין דילן ?
בניין דילן נמצא ברחוב הנמל  ,16חיפה.
ההגעה בתחבורה ציבורית היא הנוחה והקלה ביותר.

תחנת רכבת "חיפה מרכז השמונה" ,תחנת המטרונית ותחנת הכרמלית נמצאות בסמוך לקמפוס.
חניה למגיעים ברכב פרטי:

אפשרויות חניה

התשלום

1.

חניון הרכבת
מול תחנת הרכבת
"חיפה מרכז השמונה"
חניון פרטי
"קמפוס הנמל" – "ימית"
(מול הבניין בנמל )65

בהתאם לשילוט במקום.

.3

חניון "מאיה"
צמוד לרח' קדושי בגדד

.4

חניון "פורטאון"

.2

מחיר חניה יומית לסטודנטים – ( ₪ 25מותנה
בקבלת מדבקה במשרדי הקמפוס .את המדבקה יש
להדביק על הכרטיס אותו תוציא מהמכשיר בכניסה
לחניון).
מחיר אחה"צ  ₪ 20 -החל מהשעה 16:00
ועד  6:00בבוקר למחרת.
* תשלום במכונה המוצבת בחניון
בהצגת כרטיס  /אישור סטודנט –  ₪ 20ליום.
כניסה לחניון בימים א'-ה' בין השעות  ,7:00-16:00ביום
ו' בין .7:00-14:00

חניון מקורה הנמצא בסמוך,
ברחוב הנמל .36

קמפוס הנמל הסדר
חנייהdoc.

.5

מקומות המסומנים
בכחול לבן

.6

חניון "הנמל"
(צמוד לבניין דילן)

תשלום במדחן או באמצעות "פנגו".
ההרשמה לשירות באמצעות אתר האינטרנט
 www.4500.co.ilאו חיוג  *4500מהטלפון הסלולארי.
לסטודנטים לתואר ,תושבי חיפה ,החנייה חינם
בכפוף לתנאים אלו.
* ייתכנו שינויים נא לשים לב לשילוט במקום.
חניון פרטי בתשלום מלא.
הכניסה לחניון מרחוב קדושי בגדאד .17

* יתכנו שינויים ,יש לעקוב אחר הפרסומים.
לנוחותכם ר' להלן מפת העיר התחתית.

מפת העיר
התחתיתpdf.

רחוב הנמל  ,65חיפה  , 33032טל'  , 04-9113042 :פקס. 04-9113061 :
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שם היחידה (בערבית)
הקומה
קומת
כניסה
קומה
אמצעית

מה בקמפוס
אולמות לימוד ,מתקני מזון ושתיה ,מכונת צילום ומתקן מי-קר.
אולמות לימוד ,חוות מחשבים.

הנחיות להתחברות לרשת אורחים האלחוטית במחשב נייד/סלולרי :
שם רשתHuAirPort :
סיסמא( D2018nam6 :יש לשים לב לאותיות קטנות/גדולות)
*הסיסמא משתנה מעת לעת
מספר הטלפון של מוקד התמיכה לסטודנטים הוא )2856( 04-8240856 :שלוחה .1
חשוב ! הנחיות אגף הנדסה ,תשתיות וביטחון

חל איסור מוחלט להכניס כלי רכב דו גלגלי לסוגיו לתוך מבני האוניברסיטה כדוגמת:
אופניים ,סקייטבורד ,קורקינט ,הוברבורד לסוגיהם (רגילים או חשמליים) וכד'.
מה מסביב*



סניף דואר ברחוב שער פלמר  ,1שעות פתיחה 8:00-16:00
"ארטא א .וסרמן" – חנות לציוד משרדי ברחוב העצמאות 55
"ארטא חיפה" – חנות לציוד משרדי ברחוב העצמאות 57
 20%הנחה לסטודנטים בחנויות "ארטא" – בהצגת כרטיס סטודנט (לא כולל ראשי דיו ומבצעים)
שעות פתיחה של חנויות "ארטא" ( 9:00-16:30בשישי עד .)13:00

נשמח לעמוד לרשותך למידע נוסף
צוות קמפוס העיר
טל04-9113042 .
* יתכנו שינויים
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