
 לטכניון! ברוכים הבאים
 

 תפקיד שם יחידה שם העובד

 רכזת התכנית האמריקאית הפקולטה לרפואה אהרון אברהם קרין

 ממונה בטיחות יחידת בטיחות ופיקוח סכנות קרינה בן נתן שי

 מנהל מרכז היזמות לשכת משנה בכיר לנשיא ד"ר בנטואיץ יצחק 

 DesignTechרכזת פעילות  עריםהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי  גסלב ולריה

 אחראית תחום סגל הפקולטה לרפואה רונית דגן 

 אחראית תחום הוראה הפקולטה לתעשייה וניהול דיאמנט אזולאי אפרת

 רכזת במדור מלגות בית ספר לתארים מתקדמים וייסטוך סיון

 עורכת מכרזים יחידת מכרזים ולוגיסטיקה ויצמן יוליה

 מהנדס מערכות מידע הספרייה המרכזית זיגלמן יקיר יעקב

 עוזר לאחראי אחזקה מעונות הסטודנטים חיט אולג

 מהנדסת מעבדה הפקולטה לפיסיקה טורצקי מריה

 מהנדסת מעבדה הפקולטה לרפואה ד"ר ינקו יפעת ישראלה 

 מחסנאי אגף רכש ומנהל כהן רפי

 לנוער שוחר מדערכזת פדגוגית ביחידה  המרכז לחינוך קדם אקדמי כוכבא שני

 רכז לוגיסטיקה רכש ומחסנאי  הפקולטה לרפואה לוי צחי

 מהנדס מחשוב הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול לוי רועי

 מרכזת לשכת דיקן הפקולטה להנדסת מכונות ליבל הילה

 מזכירה מעונות הסטודנטים מלכה אופירה

 עובד אחזקה הפקולטה לרפואה יאירמלכה 

 יועץ חינוכי דיקן הסטודנטים לשכת מנסור בשיר

 פסיכולוגית קלינית מומחית לשכת דיקן הסטודנטים סבתו רעות

 רכזת ייעוץ והכוון אישי מרכז רישום וקבלה סואעד תמאדור

 מהנדסת מעבדה הפקולטה למדע והנדסה של חומרים ד"ר סער אולגה

 עוזר לאחראי בניין הפקולטה לרפואה עלמיהו מארו

 רכזת פרויקטים המרכז לחינוך קדם אקדמי מיטל אשורי

 רכזת מלגות דיקן הסטודנטים יוליה טפר



 אחראי אחזקה ותשתיות הנדסת חומרים צביקה רוזין

 מהנדס מעבדה הנדסת חשמל יאיר קלר

 מרכזת לשכת דיקן הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון  ענבל אונגר כוורי

 ראש מנהל ביולוגיה ליאור נתנאל גרשי

 sapמיישמת  אגף מחשוב ומערכות מידע נטע לי עמר

 מזכירה ולוגיסטיקה יחידת מכרזים מלכה קליין

 עוזר אחראי אחזקה הפקולטה לרפואה אלי אברהם

 רכזת לימודי תארים מתקדמים הנדסה כימית אור חייט

 רכזת סגל אקדמי וכח אדם ארכיטקטורה קרן אונגר

 עוזר לענייני מנהל אב"ת ענבל רצנר

 

 התחדשו בתפקיד חדש!

 תפקיד שם יחידה שם העובד

 מתאמת ביקורים אגף קשרי ציבור ופיתוח משאבים ארבל ענבי אופירה

 מרכזת לימודי תארים מתקדמים הפקולטה לרפואה יוסקוביץ' אביטל

 מזכירה  לשכת המנכ"ל מענית לירז

  DevOpsמנהל מחלקת פיתוח תוכנה ו  אגף מחשוב ומערכות מידע סולוניקוב אופיר

 רכזת בטיחות והדרכה יחידת בטיחות ופיקוח סכנות קרינה ל ילנדה אביג-ד"ר עתיר

 מנהלת צוות מחשוב הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית קיצ'ין אירינה

 רכזת הוראה לימודי הסמכה תמר ניסימוב

 

 

 

 

 

 



 

 !בהצלחה לפורשים                             

 
 

 תאריך פרישה היחידה שם העובד/ת

 01/04/2019 תעשיה וניהול נילי סעדו

 14/04/2019 פיסיקה ולדימיר רוזובסקי

 01/05/2019 ביולוגיה אילנה כהן

 01/05/2019 מחשוב ומערכות מידע אורה שופמן

 05/05/2019 פיסיקה יוסף דירקטוביץ

 10/05/2019 רפואה יעל שבתאימוסי

 18/05/2019 רפואה חיים אקיא

 31/05/2019 הנדסה אזרחית זויה פבלובסקה

 09/06/2019 אגף בינוי ותחזוקה שולי ברגמן
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