
 לטכניון! ברוכים הבאים
 

 תפקיד שם יחידה שם העובד

 מהנדסת מעבדה הפקולטה לרפואה אבידן נילי

 עוזר לאחראי בנין  הפקולטה למדעי המחשב אוגקיל ניסן

 חשבת שכר מחלקת שכר אורן איריס

 ראש מדור מכרזים מכרזים ולוגיסטיקה אייל קובי

 הפקולטה לרפואה אלוני דלית
 מידעמהנדסת מערכות 

 מנהל פרויקטים בבינוי אגף בינוי ותחזוקה בדש דני

 מהנדסת מעבדה הפקולטה לרפואה נדז'ר אליזבט-בוגר

 מרכזת הוראה לימודים הומניסטים בורנשטיין יעל

 מנהל פרויקטים בבינוי אגף בינוי ותחזוקה בליסיאנו דוד

 מנהל פרויקטים בבינוי אגף בינוי ותחזוקה אבו טוני-בן

 מנהל פרויקטים בפקולטה לרפואה אגף בינוי ותחזוקה ישי דוד-בן

 ממונה ניקיון מכרזים ולוגיסטיקה נון מאיר-בן

 מהנדסת מעבדה הפקולטה לכימיה שיר הרבט אירינה-בן

 כלכלנית אגף תקציבים ברונר מרינה

 ממונה על פרויקט התיקווה הישראלית לשכת דיקן הסטודנטים ברקאי גורל אפרת

 מהנדס מעבדה הפקולטה לפיסיקה גולדמן אנטולי

 מהנדס מעבדה הפקולטה לרפואה גפן טל

 חשבת שכר הפקולטה לרפואה היינריך רונית

 מהנדס מעבדה הפקולטה לרפואה זועמט איליה

 מידענית הפקולטה לפיסיקה חודרה אילה

 מחסנאי  מחסן כימי יעקב נאור

 מהנדסת מעבדה הפקולטה לביולוגיה כרם לאה

 רכזת פעילות מהנדסים ללא גבולות הפקולטה להנדסה אזרחית ליבוביץ אביב

 עורכת מכרזים מכרזים ולוגיסטיקה מרום אורנה

 רכזת חשבות אגף חשבות מרקוביץ עדי

 מהנדסת מעבדה הפקולטה להנדסת מזון ניניו ליאת

 מפקח מערכות אינסטלציה אגף בינוי ותחזוקה סמגורה איתי



 עוזר אחראי איזור מעונות הסטודנטים פרלשטיין אלעד

 רכזת הוראה הפקולטה לארכיטקטורה צור שירי

 אחראי אחזקה ותשתיות רפואית-הפקולטה להנדסה ביו קיפרמן מנדל

 מהנדס מיזוג אויר אגף בינוי ותחזוקה קיריצ'נסקי דימיטרי

 מהנדס מעבדה הפקולטה לפיסיקה ריזיקוב מיכאל

 עובד ביחידת הביקורת ביקורת פנים שגב הראל

 ראש מדור רישום וקבלה בית הספר ללימודים מתקדמים שיכוורג יבגניה 

 
 !בהצלחה לפורשים

 תפקיד שם יחידה שם העובד

 מחשוב ומע. מידע אגף זוזנה נחמני
 מתכנתת

 הנדסת מכונות שחר צבי
 אחראי בית מלאכה

 פיסיקה הוידה שמואל
 הנדסאי מעבדה

 הנדסת חומרים בר אסתר
 מזכירה בפקולטה

 לשכת הסגל האקדמי רינקר אסנת
 מנהלת לשכת הסגל האקדמי

 הנדסה אזרחית חסקל יוסף
 עובד טכני

 פיסיקה צוקר רונית
 מזכירה

 רפואה ביץ דבורה
 בכ"מ בכירה

 כימיה בינדר אלכסנדר
 מהנדס אלקטרוניקה

 הנדסה אזרחית אלטברג אריה
 הנדסאי בניין

 קשרי ציבור עובדיהמריאנה 
 ראש מחלקת טקסים והוקרה

 הספריה המרכזית אדלר ציפורה
 מהנדסת מערכות ממוחשבות
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