
 לטכניון! ברוכים הבאים

 תפקיד שם יחידה שם העובד

 מנהל פרויקטים ומפקח בניה אגף בינוי ותחזוקה אבוקרט אליהו

 ראש תחום שירותי קהל הספרייה המרכזית איילון דיקלה

הפקולטה להנדסה אזרחית  ארבל ענבי אופירה
 וסביבתית

 רכזת סגל אקדמי

 רכזת במדור קשרי תורמים ופתוח משאביםאגף קשרי ציבור  ביניה וולמן היילי

 עוזר לאחראי בניין הפקולטה להנדסת מכונות בסמרטני אלכסנדר

 עוזר לאחראי אזור מעונות הסטודנטים ברשדסקי יבגני

 מפקח תשתיות תקשורת אגף מחשוב ומערכות מידע ג'ינו מרדכי

הפקולטה להנדסה אזרחית  ד"ר דולב אביגיל
 וסביבתית

 להנדסה גלובלית מנהלת המרכז

הפקולטה להנדסת תעשיה  ד"ר דרקץ' ודים
 וניהול

 מהנדס מערכות מידע

 SAP FIמיישמת  אגף מחשוב ומערכות מידע הגני עידית

הפקולטה להנדסה אזרחית  זזוליאק אולג
 וסביבתית

 עוזר לאחראי בניין

 עובד בית מלאכה מכאני הפקולטה להנדסת מכונות חודורקובסקי דניאל

 חריכה מוחמד
 הפקולטות 

 להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 
 וחינוך למדע וטכנולוגיה

 עוזר לאחראי בניין

 מהנדסת מעבדה הפקולטה לרפואה ד"ר לבנת לבנון נורית

הפקולטה למדע והנדסה של  מאיר רונית
 חומרים

 מרכזת לשכת דיקן

 רכז לוגיסטיקה, רכש ומחסן אגף רכש ומנהל ממן אילן

 מרכזת לשכת דיקן הפקולטה לביולוגיה וילדר מאיהמראביץ' 

 מהנדס מעבדה הפקולטה להנדסת חשמל סוליימנוב נתן

 הפקולטה להנדסת חשמל סלבין יבגני
מהנדס מחשוב ובקרה במרכז לננו 

 אלקטרוניקה

מרכז לוקיי למדעי החיים  ד"ר פזי בנהר יעל
 וההנדסה

 מנהלת המרכז לביולוגיה מבנית

 מנהל פרויקטים ומפקח בניה אגף בינוי ותחזוקה אלכסנדרפרידמן 



 מהנדס כימיה חישובית הפקולטה לכימיה קאושנסקי אלכסנדר

 רכזת הוראה הפקולטה לארכיטקטורה קורנבליט לירון

 שרברב הפקולטה לרפואה קירילנקו מקסים

הפקולטה למדע והנדסה של  רוזן דמיטרי
 חומרים

 מהנדס מעבדה

 קניינית רכש חו"ל אגף רכש ומנהל גלי רימון זגדון

 מרכזת לשכת דיקן הפקולטה למדעי המחשב רקוביצקי מורן

 מנהל אחזקה הפקולטה לרפואה שטיבלמן אלכסנדר

 
 עברו לתפקיד חדש

 תפקיד שם יחידה שם העובד

 אחראי מינהל ואחזקה המכון למצב מוצק אלעזרא משה

 כלכלנית המרכז לחינוך קדם אקדמי ברנר סנדרה

 רכזת לימודי הסמכה הפקולטה לכימיה דורון דינה

 יחידת הבטיחות  חן עדי
 ופיקוח סכנות קרינה

 ראש יחידה

 רכזת הוראה הפקולטה למדעי המחשב כהן אסתר

 הפקולטה  מינג'רסקי סילבנה
 למדע והנדסה של חומרים

 כלכלנית 

 מעונות הסטודנטים אחראי אזור מרדכי רונן

 מהנדס תקשוב הפקולטה להנדסת חשמל צונץ יגאל

 ראש לשכה משנה לנשיא למחקר קרובי גיל פזית

 

 

 

 

 



 
 !בהצלחה לפורשים

 מועד פרישה שם העובד שם היחידה

 09.04.2018 זילברשטיין ציפי מחלקת רכש

 09.04.2018 גורני נאוה ניקלי-מחקר פרה

 13.04.2018 גבירץ גילה ביוטכנולוגיה ומזון

 23.04.2018 באומל זהבה רפואית-ביו

 28.04.2018 פלדמן מיכאל הנדסת מכונות

 13.05.2018 אברמוביץ אירנה מחשוב ומע.מד

 24.05.2018 ברק שמחה ניקלי-מחקר פרה

 30.05.2018 בסט רונית-בן מחשוב ומערכות מידע

 01.06.2018 כהן משה הנדסת חשמל

 12.06.2018 קלעי רחל מתמטיקה

 21.06.2018 אברני חוה ביולוגיה

 30.06.2018 רון פנחס מכון מצב מוצק

 02.07.2018 פייקש שלום הנדסה אזרחית

 18.07.2018 קשת אריה דיקן הסטודנטים

 20.07.2018 ינובסקי בתיה תעשיה וניהול

 23.07.2018 שפירא מרים מדעי המחשב

 31.07.2018 לאה וייץ כימיה
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