
 הבאים לטכניון! ברוכים

 תפקיד יחידה שם העובד/ת

 מהנדסת מעבדה רפואית-הפקולטה להנדסה ביו ד"ר אבנון דבורה לאה  

 מרכזת לימודי תארים מתקדמים רפואית-הפקולטה להנדסה ביו אהרונוב גילית

 מנהלת מעבדה הפקולטה לרפואה ד"ר אילות זפריאר שלי 

 מנהל מעבדה לביולוגיההפקולטה  ד"ר אינברג שרון 

 עוזר לאחראי בניין  הפקולטה להנדסת חשמל אליהו גיא

 עוזר לאחראי בניין  הפקולטה להנדסת חשמל באאזוב סולומון

 רכז למידה מקוונת הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית חיים איתן-בן

 עוזר לאחראי בניין  הפקולטה לביולוגיה בסיוק אנטולי

 רכזת הדרכה לחינוך קדם אקדמי המרכז ברונר מעין

 עוזר לאחראי בניין  הפקולטה למדעי המחשב ג'רטס בנימין

 מהנדס מעבדה הפקולטה לכימיה גרצ'ושקין אנטון

 מנהל מרכז מורשת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים הורן אלעד

 רכזת מינויים אקדמיים לשכת המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים ויסמן שינה מיכל

 עובד ביחידת הדפוס יחידת הדפוס חרפוב אולג

 רכזת מחקרים ופרויקטים  לשכת משנה לנשיא למחקר כהן מיה

 מהנדס מעבדה הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל כנר רודולף

 מנהל אדמיניסטרטיבי של התכנית האמריקאית הפקולטה לרפואה ד"ר לובין רוברט אירה 

 GTIITרכזת מינויים אקדמיים ב  המשנה לנשיא לעניינים אקדמייםלשכת  ליבן מוגזח נטע

 עוזר לאחראי בניין  הפקולטה למדעי המחשב ליטביננקו קיריל

 מהנדסת אינטגרצייה הספרייה המרכזית לייבוביץ סיגל

 רכז סטודנטים מהתכנית הבינלאומית  מעונות הסטודנטים מארון שרבל

 מרכזת לשכת סגן משנה בכיר לשכת סגן המשנה הבכיר מזרחי חן

 מנהל בית מלאכה  הפקולטה להנדסת חשמל מלר קלמן

 מרכזת לימודי תארים מתקדמים הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית סגל רחל

 מהנדס מחשוב הפקולטה למדעי המחשב סולוביי סרגיי

 פסיכולוגית קלינית לשכת דיקן הסטודנטים סופר כרמית

 חשבת שכר כספיםאגף  פיליוק אירנה

 איש תמיכה במערכות מחשוב  מרכז לחינוך קדם אקדמי פרבר עמית זלמן

 מזכירה לשכת המשנה הבכיר לנשיא צוקרמן עומר

 מרכזת לימודי תארים מתקדמים הפקולטה לביוטכנולוגיה ומזון קלמן מיכל

 מהנדס מעבדה הפקולטה לרפואה ד"ר רביב זיו 

 מהנדסת מעבדות חישה להנדסה אזרחית וסביבתיתהפקולטה  ד"ר רויטברג ילנה 

 מרכזת לשכת דיקן הפקולטה להנדסת מכונות רימון זגדון גלי

 מהנדסת מעבדת הוראה  מהנדסת מעבדת הוראה און מאור-רם

 רכזת קשרי חוץ הפקולטה להנדסה כימית רמון יעל

 מהנדס תוכנה אגף מחשוב ומערכות מידע שטסל ירדן

 מהנדסת מעבדה המכון למצב מוצק שטרסברג רותם

 אחראית מערכות מידע ורכזת מלגות בית הספר לתארים מתקדמים שפירא שרון

 מהנדס מעבדה הפקולטה לפיסיקה שצגלובסקי עידן

 רכזת המרכז ליוזמות למידה ולהשתלמויות  הפקולטה לחינוך מדע וטכנולוגיה תמיר נירית



  עברו לתפקיד חדש

 

 

 בהצלחה לפורשים!

 

 

 תפקיד יחידה שם העובד/ת

 רכזת חשבות אגף חשבות אלפסי דינה

 רכזת לימודי הסמכה הפקולטה למדעי המחשב אמסלם אורטל

 רכזת ייעוץ והכוון אישי מרכז רישום וקבלה גור ענת-אשל

 אחראית מחלקות שרותי קהל הספרייה המרכזית גרינברג גלית

 מנהל מערך הספריות הספרייה המרכזית יגר מוטי

 מרכזת לשכת דיקן הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה מלר תמר

 אחראי אזור מעונות הסטודנטים קרסו אבי

 תאריך פרישה היחידה שם העובד/ת

 01/12/2018 הוראת המדעים ברדוגו אלי

 01/12/2018 כימיה אמירה שקלרזבסקי

 02/12/2018 קידום הוראה ורטהיים אירית

 04/12/2018 רפואה פוגל יצחק

 06/12/2018 לשכת מנל"מ ישראלי אסנת

 01/01/2019 רפואה לאה דואק

 01/01/2019 דיקן הסטודנטים מרדכי רונן

 01/01/2019  יחידת הביקורת לימור דולב

 01/01/2019 הוראת המדעים קיזנר נזננ אולגה

 01/01/2019 רפואה אנטולי לבדינסקי 

 02/01/2019 ניקלי-פרהמחקר  אלקיים שמשון

 15/01/2019 וטיקה וחללאאווירונ אבי דוד

 01/02/2019 דיקן הסטודנטים זומר פדידה ברוריה

 03/02/2019 תארים מתקדמים יעל דובינסקי

 08/02/2019 כימיה פלטנר אלון

 14/02/2019 רישום וקבלה גוזלן נורית

 20/02/2019 אב"ת עמאר שמעון

 01/03/2019 וקבלהרישום  שולוביץ מינה

 09/03/2019 דיקן הסטודנטים סלעי אורלי

 14/03/2019 הנדסת חשמל אמסלם ציון

 22/03/2019 מחלקת רכש הרדוף בת שבע

 23/03/2019 מחלקת רכש לשם שולמית

 26/03/2019 הנדסת חומרים ברנר אלכסנדר


