
 א לשנת תשפ" טכניונייםמצטיינים 
 

 : ומצטייני היחידות לשנת תשפ"א ,מנהלים מצטיינים מוסד, הכירו את המצטיינים הטכניונים/

 

 לשכת הסגל –אנה דובינסקי 

 רכזת סגל נלווה  –תפקיד 

לסייע  מנת  על  שלה  והמקצועי  הטכני  מהידע  לתרום  נכונות  בעלת  ומסורה,  חרוצה  עובדת 

מי   לכל  לעמידה  באדיבות  מרבית  מוטיבציה  ניכרת  לעבודתה  אנה  של  בגישתה  שנדרש. 

אישית   יושרה  על  והקפדה  הליכות  נועם  על  שמירה  תוך  זאת  כל  גבוהים,  בסטנדרטים 

 ומקצועית. 

 

 המרכז לקידום הלמידה וההוראה  –אולגה צ'ונטונוב ד"ר 

 פדגוגית-יועצת תקשוב וטכנו –תפקיד 

את   כי  יעידו  אולגה  של  ואחריות.  עמיתיה  יזמות  מקצועיות,  מצוינות,  מאפיינת  עבודתה 

הובילה לשינוי משמעותי באופי תפקידה, איכות השירות  והמומחיות שלה,  באמצעות הידע 

 הניתנת וביכולת הסיוע לקדם ולהטמיע טכנולוגיות חדשות במרכז. 

 

 הפקולטה למדע והנדסה של חומרים  –ד"ר ירון קאופמן 

 רוסקופיית אלקטרונים מנהל המרכז למיק –תפקיד 

ד"ר קאופמן הוא חוקר משכמו ומעלה, זאת מעבר להיותו עובד אחראי ומסור ביותר. את מיטב 

זמנו משקיע במרכז, אותו הוא מפתח באמצעות שפע יוזמות, עושה זאת באהבה ובמקצועיות  

 ובכך מהווה דוגמה ומופת לכולנו ואנו מודים לו על כך. 

 

 רכות מידע אגף מחשוב ומע –גיא תנעמי 

  WEBאחראי פיתוח  –תפקיד 

גיא אחראי לפיתוח אין ספור אתרי אינטרנט המשרתים את שלל יחידות הטכניון. כל זאת הוא  

בזמן מגפת הקורונה, העניק  לקוחותיו.  ברצון לבקשות  ומענה  אדיב  עושה תוך מתן שירות 

 נוי.  פתרונות יצירתיים לצרכי התקופה המשתנים, לעיתים על חשבון זמנו הפ

 

 אגף רכש  –יוליה פסיקוב 

 קניינית –תפקיד 



יוליה בעלת תודעת שירות גבוהה, תמיד מתנהלת בנועם ושומרת על כבוד האדם הניצב מולה. 

באופן קבוע יוזמת קשרים עם יצרנים וספקים חדשים על מנת לחזק את התחרות ולשפר את  

 קדישה לכך שעות רבות.  הליך המשא ומתן. מחויבת לעבודתה, אינה חוסכת במאמצים ומ

 

 המכון הלאומי לחקר הבניה –ענת אביטל 

 עוזרת מנהלית  –תפקיד 

במסגרת תפקידה אחראית על הניהול האדמיניסטרטיבי, ניהול מחקרי המכון ושני פרויקטים  

שותפים ומתפקדת במקצועיות בסביבה   8גדולים של האיחוד האירופי. היא מנהלת מאגד של  

 בינלאומית. עבודתה מושקעת, יסודית ונעשית באינטליגנציה וברגישות.  

 

 מכון המתכות הישראלי  –אלי ניימרק 

 מנהל המעבדה המטלורגית וראש יחידת התפעול  –פקיד ת

מעבדות  הקמת  מורכבות,  התקנות  ביצוע  המעבדה,  של  השוטף  הטכני  הניהול  על  אחראי 

ותחזוקתן, הפעלה ושיפור של ציוד מתקדם ורגיש. בנוסף, הוא משמש כממונה הבטיחות של 

 המכון. שילוב של ותק עם יכולות גבוהות ויחסי אנוש מעולים.  

 

 הפקולטה למדעי המחשב –רוי גינוסר  –ת מנהלת מצטיינ

 ראש המנהל  –תפקיד 

רוי בעלת יכולות מנהיגות והשפעה יוצאות דופן. בתפיסתה הניהולית שמה דגש על האתגר 

בניהול ופיתוח כוח האדם, ועושה כל שביכולתה לטפח ולהעצים עובדים לצמיחה אישית ומיצוי  

באופ המשפיע  עניין  עושה יכולותיהם,  היא  זאת  כל  היבט.  בכל  הפקולטה  פיתוח  על  ניכר  ן 

 באמצעות שיתוף פעולה והקדשת תשומת לב רבה לכל עובד ועובד.  

 

 היחידה לכספים וכלכלה –פנינה אלוני  –מנהלת מצטיינת 

 חשבת –תפקיד 

לקידומם   וחותרת  העובדים  צרכיהם של  הבנת  מתוך  ואמפתי,  מקצועי  בניהול  דוגלת  פנינה 

. הובילה פרויקטים רבים ותרמה מניסיונה, כישוריה ואופייה. היא בעלת יוזמה, חדת  והעצמתם

מחשבה, חכמה ובעלת כישרונות רבים ומגוונים, דבר המאפשר לה גמישות רבה, אוזן קשבת 

 ויכולת סיוע בתחומים רבים, במוסד ובבית הטכניון. 

 

 שמעון דולב   –עובד מצטיין בבטיחות 

 להנדסת חשמל ומחשבים מהנדס בפקולטה –תפקיד 

נושא   ביותר את  והמצוינות המזוהה עם שמעון, הוא מוביל באופן הטוב  ידי המקצוענות  על 

הבטיחות בפקולטה. הוא לוקח את תפקידו בכובד ראש ומבצע אותו באופן נעים, אכפתי ויסודי.  

תת עצה  לא פעם הוא מגדיל ראש בכל המוטל עליו, יוזם ומשפר תהליכי עבודה ותמיד נוכח ל

 בנושאי בטיחות. 



 

 מעבדת פרופ' יוסי שמאי מהפקולטה להנדסה ביורפואית  –מעבדה מצטיינת בבטיחות 

לנושאי  מתמדת  התייחסות  וכולל  לכל"  קודמת  "בטיחות  עקרון  על  מתבסס  המעבדה  ניהול 

המעבדה.   חברי  בתודעת  להשאירם  במטרה  הבטיחות  באופן    מקדםיהולי  נהצוות  בטיחות 

דוגמ באמצעות:  כללי  הפרואקטיבי  על  הקפדה  ידע,  םאישית,  שיתוף  ותיקון  ,  נהלים  עדכון 

 ליקויים בזמן אפס. 

 

 הפקולטה להנדסת מכונות  –פקולטה מצטיינת בבטיחות 

נושא הבטיחות  עליונה בפעילותה השוטפת.  מציבה את בטיחות אוכלוסייתה כמטרה  הפק' 

של הפק' המוקדש לקשר הדוק עם נציג יחידת הבטיחות, הקפדה    מהווה נתח משמעותי מיומה

על ההנחיות, הקצאת משאבים אנושיים ופיננסיים, יוזמה תמידית לשיפור ועוד פעולות רבות 

 וחשובות על מנת לעמוד בסטנדרט הגבוה ביותר.  

 


