
 ברוכים הבאים לטכניון

 תפקיד יחידה ת/שם העובד

 עוזר למנהל אחזקה הפקולטה לרפואה אברהם אליהו

הפקולטה להנדסת  כוורי ענבל-אונגר
 ביוטכנולוגיה ומזון

 מרכזת לשכת דיקן

הפקולטה לארכיטקטורה  אונגר קרן
 ובינוי ערים

 רכזת סגל אקדמי וכח אדם 

 מהנדסת מעבדה הפקולטה להנדסת חשמל אופיר הדס

 יועצת חינוכית מרכז לחינוך קדם אקדמי אייזנברג פיילר דפנה

 מהנדס מערכות לינוקס אגף מחשוב ומערכות מידע בלוב רומן

-לשכת משנה בכיר לנשיא בן יאיר הילה
 מרכז יזמות

 רכזת מנהלית

מזכירת המרכז  הפקולטה להנדסת חשמל ברגר הילה
 למיקרואלקטרוניקה

 כלכלנית תקציבנית הפקולטה למתמטיקה דסקל זיוה

 תומכת הוראה המרכז לחינוך קדם אקדמי וורונצוב אירינה

 מרכזת לימודים מתקדמים הפקולטה להנדסה כימית חייט אור

הפקולטה להנדסת  ד"ר יוניטה ענבל 
 ביוטכנולוגיה ומזון

 מהנדסת מעבדה

 מעבדהמהנדסת  הפקולטה לביולוגיה ד"ר לחוד ג'יריס ניסרין 

 יועצת חינוכית לשכת דיקן הסטודנטים ד"ר מיכל קימל 

 מהנדס מעבדה הפקולטה לפיסיקה מלר אנטולי

 עוזר לענייני מינהל הספרייה המרכזית מנור עקרבי מאיה

רכזת עובדים ארעיים  אגף משאבי אנוש מרום חן
 ופרישה

 SAP SLCMמיישמת   אגף מחשוב ומערכות מידע לי-עמר נטע

-לשכת משנה בכיר לנשיא סיגליתקורן 
 מרכז יזמות

 אחראית הדרכה וחינוך

 מזכירה ביחידה מכרזים ולוגיסטיקה קליין מלכה

 מהנדס מעבדה הפקולטה להנדסת חשמל קלר יאיר

הפקולטה למדע והנדסה של  רוזין צביקה
 חומרים

 אחראי אחזקה ותשתיות

הפקולטה להנדסת  ד"ר רוזנבלאו קרן
 זוןביוטכנולוגיה ומ

 מהנדסת מעבדה

 עוזר לענייני מנהל אגף בינוי ותחזוקה ריצנר ענבל

הפקולטה לארכיטקטורה  שטגר קרן
 ובינוי ערים

 מרכזת לימודים מתקדמים

רכזת מנהלית במזכירות  הפקולטה להנדסת חשמל שילוני רושו עדי
 לימודי מוסמכים

 

 

 

 

 



 רשיםבהצלחה לפו
 

 תאריך פרישה יחידה ת/שם העובד

 הגלבמן אור
 01/09/2019 דיקן הסטודנטים

 גרינברג הקטור
 02/09/2019 מחשוב 

 צבי אביבה-בן
 03/09/2019 הנדסה אזרחית

 רינגל מרדכי
 06/10/2019 הנדסה אזרחית

 חנין גליה
 15/10/2019 מתמטיקה

 רענן אברהם
 17/10/2019 מ. מצב מוצק

 מזור אבי
 19/10/2019 מעונות

 טלי פורט
 22/10/2019 כימיה

 בלייך נעמי
 28/10/2019 רפואה

 גוטליב ולרי
 29/10/2019 אוירונאוטיקה

 דרסלר דפנה
 01/11/2019 ביולוגיה

 הרשלר ישעיהו
 05/11/2019 הנדסה אזרחית

 טיטלר יצחק
 05/11/2019 פיסיקה

 ברק נעמי
 13/11/2019 רישום וקבלה

 רייכשטיין צבי
 15/11/2019 מחלקת רכש

 מירה ארן
 28/11/2019 חשמל

 
 
 
 
 
 



 
 

 עברו לתפקיד חדש :(
 

 תפקיד יחידה ת/שם העובד

 רכזת הוראה מזכירות לימודי הסמכה ניסימוב תמר

מרכזת לשכת סגן משנה  לשכת סגן המשנה הבכיר גרצוולף אירית
 בכיר

הפקולטה להנדסה אזרחית  מלכה אופירה
 וסביבתית

מרכזת לימודי תארים 
 מתקדמים

 ראש מנהל הפקולטה לביולוגיה נחמן דקלה

 ותשתיותמנהל אחזקה  מעונות הסטודנטים שיינמן איתמר

הפקולטה להנדסת  פרבר עמית זלמן
 ביוטכנולוגיה ומזון

איש תמיכה במערכות 
 מחשוב 

 רמ"ד רווחה ואירועים אגף משאבי אנוש און מיטל-בר

 מהנדסת מעבדה הפקולטה לביולוגיה יוסף חגית ברכה -ד"ר בר

אגף קשרי ציבור ופיתוח  ליינר גיל
 משאבים

 ראש אגף

 


