מצטייני הטכניון ומוסד הטכניון למחקר ופיתוח לשנת !2019

ד"ר יוליה פריזאנט
ממונה על מעבדות ההוראה -הפקולטה לפיסיקה.
במסגרת תפקידה היא הובילה לשינוי איכותי משמעותי בהתנהלות מעבדות ההוראה,
עסקה בשדרוג המעבדות ,שיפרה תהליכי שיבוץ מדריכים והעלתה את איכות ההוראה
באופן דרמטי.
היא שותפה לפרויקטים רבים ,מתעדכנת בגישות שונות בחינוך ,מקדמת את השימוש
במערכת המודל ,פועלת למציאת פתרונות איכותיים לניהול הקורסים של המעבדות,
ובכך מייצרת פתרונות גם לכלל הקמפוס .השירות שהיא מעניקה נמצא בראש מעיניה
והיא מהווה דוגמה לכלל.

ליאת צורי
אחראית על הניהול האדמיניסטרטיבי והפיננסי בקבוצת מחקר ובמאגדים של האיחוד
האירופי -הפקולטה להנדסה כימית.
בנוסף לאלה ,היא מעורבת גם בפרויקט "שיוויון הזדמנויות" ,במסגרתו היא פועלת מול
רשויות ממשלתיות שונות .היא מקפידה להשתתף בקורסים ,ובכך מביאה ידע ויכולות
חדשות בתחומים שונים לקבוצת המחקר .היא תורמת רבות למרקם החברתי ומסייעת
לסטודנטים המגיעים מחו"ל להתאקלם בארץ .היא ניחנה באדיבות רבה ותמיד מוכנה
לסייע הרבה מעבר לתחומי אחריותה.

רפי שמש
אחראי על תקשורת ואבטחת מידע ברשת הטכניונית וברשת התקשורת הבין
אוניברסיטאית -אגף מחשוב ומערכות מידע.
הוא בעל ידע נרחב ביותר בתחום עיסוקו ,ושותף בכיר במאבק מתמיד במתקפות
הסייבר הפוקדות את הטכניון חדשות לבקרים ,מאבק הדורש נחישות ,לימוד מתמיד,
התחדשות ,יוזמה ויצירתיות .תפקוד יעיל ויציב של רשת הטכניון המשרתת אלפי
משתמשים ,ושל הרשת הבין אוניברסיטאית עם עשרות אלפי לקוחות ,מעיד יותר מכל
על ביצועיו ,וזאת תוך כדי חיסכון מקסימאלי במשאבים .הוא בעל חוש הומור ,אדיבות,
ויושרה ,שהופכים את הקשר איתו לחברי ונעים.

ד"ר גילה מולכו
מתאמת מחקר מדעי הנתונים והמידע -הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול.
במסגרת תפקידה שימשה כשותפה מרכזית בצוות ההקמה של התכניות לתואר
בהנדסת נתונים ומידע ,הייתה שותפה בהקמת שתי תכניות עילית במסגרת העתודה
האקדמית הצבאית וכן השתתפה בהקמתו של מרכז מחקר העוסק בלמידה חישובית
ומערכות נבונות .מעבר לכך ,היא מסייעת בטיפול באוכלוסיית הסטודנטים והמועמדים
לתואר ראשון ,מקדמת גיוס מענקי מחקר ותורמת לפעילויות נוספות בפקולטה דוגמת
שיווק וקשרי תעשיה .היא מביאה לידי ביטוי דבקות במשימה ,הבנה של מערכות
מורכבות ,ניתוח נתונים והסתכלות על התמונה הכוללת.

דני זואשנין
אחראי הבניין של הפקולטה לביולוגיה.
במסגרת תפקידו הוא עוסק בתחומי בינוי ותחזוקה שונים ומגוונים ,משתתף ומסייע
במעברי מעבדות ,התקנות של ציוד ומכשור ,ביצוע של התאמות מבניות ואירוח מבקרים
ותורמים .את תפקידו הוא מבצע במקצועיות ואחריות ,תוך הפגנת ידע וניסיון רב .הוא
מכיר היטב את המערכות הרבות והמורכבות של הפקולטה הנפרסות על מספר מבנים.
הוא לומד באופן מתמיד ,יוזם פעולות לשיפור איכות השירות ,מציע פתרונות מועילים,
ועושה כל שביכולתו על מנת שהלקוח יהיה מרוצה .הוא ניחן ביוזמה רבה ,חריצות,
יעילות ,אדיבות ובמסירות עד אין קץ לתפקידו ולטכניון.

ד"ר ז'אנה שאינסקי
מהנדסת מעבדות הוראה -הפקולטה להנדסה כימית.
במסגרת תפקידה הייתה אחראית השנה על הקמתן של שלוש מעבדות הוראה חדשות
בתחום הממברנות והתרמודינמיקה ,זאת בנוסף לניהול השוטף של כלל מעבדות
ההוראה בפקולטה.
בעבר שימשה כמנהלת מעבדת מחקר ,עזרה בהקמת המעבדה ,ניהלה את קבוצת
המחקר ,הובילה ביקורים של נציגים מאוניברסיטאות שונות ,פיתחה שיטות חדשות
להובלה של חומרים חיוניים בגוף האדם וסייעה לפרויקטים משותפים בין קבוצת
המחקר לתעשייה .נוסף לכל אלה ,היא משמשת כנאמנת הבטיחות של הפקולטה
ושחקנית פעילה בנבחרת כדורשת נשים בטכניון .היא סוחפת בהתלהבותה ונכונה
לעזור לכל פונה.

עדי דורפברגר
רכזת פעילות -ארגון העובדים מ.4-
אחראית למתן מענה לפניותיהם של כ 1,400 -חברי הארגון ,ולתכנון וביצוע פרויקטים
מגוונים כגון :וועדות מעון הילדים ,בריאות ,פנסיה ועוד .היא מתכננת כנסים ,אירועים
והרצאות ,מנהלת את מערכת הבחירות לוועדים השונים בארגון ,ומלווה את המשא
ומתן של ההסכמים הקיבוציים .היא מעניקה שירות אדיב ומסור ,מבצעת מטלות רבות
במקביל ,דואגת להתעדכן וללמוד את החידושים בתחומי הרווחה והפרט ופועלת כל
העת למציאת פתרונות מיטביים .היא ניחנה במחויבות ארגונית גבוהה ,שאפתנות,
כריזמה ,יוזמה ,אמינות ויחסי אנוש מצוינים.

