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דבר נשיא הטכניון | פרופ’ פרץ לביא

בוגרות ובוגרים יקרים,

ההתכנסות השנתית של בוגרי הטכניון היא תמיד סיבה למסיבה והזדמנות מצוינת לברך 
אתכם על פועלכם המתמשך והקשר החם וההדוק עם הטכניון, עליו אתם שומרים לאורך 
השנים באמצעות ארגון הבוגרים. מגמת העלייה במספרם של הבוגרים הקשורים לארגון 
נמשכה גם השנה. לטעמי, אין הוכחה חותכת יותר מזו לחשיבותו ומרכזיותו של הטכניון 

בחייהם של בוגריו, גם שנים לא מעטות לאחר שסיימו את הלימודים בו.

סוד גלוי הוא כי כאשר בוחנים את סוד הצלחתן של הכלכלות המובילות בעולם, בולט מיד 
לעין מכנה משותף מובהק אחד: לכל המדינות הנמצאות בצמרת העולמית, מדינות ה- 
OECD, ה- G8 ועוד, מערכת חזקה ומבוססת של אוניברסיטאות מחקר. אוניברסיטאות 
חזקות, חופשיות ומבוססות מהוות את מנוע הצמיחה המרכזי של הכלכלות המובילות בעולם. במקרה של ישראל הקטנה 

ונטולת אוצרות הטבע, בולט לעין שבעתיים חלקו המרכזי של המחקר המדעי בבנייתה של עוצמתה הכלכלית.
 

הטכניון הוא ללא ספק אחד המחוללים המרכזיים, אם לא הראשי, של התהליך כולו. הוא החל בכך עוד לפני שקמה המדינה 
ויוסיף לעמוד בלב המשך הצמיחה והפיתוח שלה גם לעתיד לבוא. במרכזו של הסיפור הטכניוני ניצבים אתם, הבוגרות 
והבוגרים, שבמו ידיהם הקימו ומנהלים אלפי חברות, המספקות פרנסה למאות אלפים ומכניסות מיליארדים לקופת 

המדינה. אתם עצמכם מהווים נכס אסטרטגי ראשון במעלה למדינה ולטכניון גם יחד.

הקשר אתכם, בוגרות ובוגרים יקרים, חשוב מאוד לטכניון ואנו לא חוסכים במאמצים לחזקו ולטפחו. השנה, התחלנו לפעול 
להעמקת הקשר גם עם בוגרינו הנמצאים לעת עתה מעבר לים. באירוע ראשון מסוגו שקיימנו בראשית נובמבר בעמק 
הסיליקון, התכנסו לראשונה מאות מבוגרי הטכניון בארה”ב תחת קורת גג אחת על מנת לחגוג את הישגיהם המרשימים 
ומעוררי ההשראה של בוגרינו, בנות ובני משפחת הטכניון, העושים חיל גם בעמק הסיליקון. במהלך האירוע, הענקתי אותות 
הוקרה מטעם ארגון ידידי הטכניון בארה”ב למספר בוגרות ובוגרים לאות הערכה על הישגיהם ומנהיגותם, וכהוקרה על 

מחויבותם העמוקה לטכניון ולבוגריו.
 

אירוע נוסף התקיים לאחרונה בניו יורק ובעתיד נפעל לכנס את בוגרי הטכניון במקומות נוספים. כל זה על מנת להדק 
ולשמר את הקשר שלנו אתכם, בכל אשר תפנו. 

כבוגרי הטכניון אתם מייצגים ונושאים עמכם בכל עת את רוחו המיוחדת של הטכניון. רוח של מצוינות, יזמות וחדשנות פורצי 
דרך לתועלת האנושות כולה. ברצוני לשוב ולהודות לכם על הידידות והתמיכה. תודה מיוחדת גם ליו”ר ארגון הבוגרים, הגב’ 
סיגל פירסט, למנכ”לית, הגב’ פנינה זיו ולצוות המסור על עבודתם המקצועית והחשובה לאורך השנה כולה. אני בטוח כי 

נשוב ונתראה במסגרת הפעילויות הרבות של הארגון במשך השנה.

בברכה,
פרופ’ פרץ לביא

נשיא הטכניון

בוגרי ובוגרות הטכניון,

אנו שמחים להגיש לכם את הדו”ח השנתי השביעי של פעילות ארגון הבוגרים. חוברת זו 
מביאה לידי ביטוי את הפעילות המגוונת שערכנו בשנה האחרונה ואת המשך ההתפתחות 

של קהילת בוגרי הטכניון.

ארגון בוגרי הטכניון הוא קהילה שמטרתה לשמר את הקשר בין הבוגרים לטכניון, בין 
הבוגרים לבין עצמם ובין הבוגרים והבוגרים הבאים לבוא.

עד כה סיימו את הטכניון כ- 80 אלף איש, מתוכם חברים בארגון הבוגרים כ- 40 אלף. 
לקהילה כזו גדולה יש כוח.

זוהי רשת חברתית עצומה וחזקה, שיכולה להשפיע ברמה לאומית על החלטות המדינה בנוגע לאקדמיה והתעשייה.
זו רשת חברתית, שיכולה לקדם תקינה וחקיקה לטובת התעשייה בישראל.
זו רשת חברתית, שיכולה להעצים את המחקר והפיתוח בטכניון ומחוצה לו.

זו רשת חברתית, שיכולה לקדם כל אחד ואחת ברמה האישית, בכל שלב בקריירה.

כל זה יקרה, אם נכיר בחשיבות הרשת החברתית שיצרנו, נדע להשתמש בה, נהיה מעורבים, כל אחד לפי כישוריו, צרכיו 
וכמובן קשריו.

במהלך השנה פעל הארגון בעיבוי מעגל החברים בארגון הבוגרים בארץ ובעולם.
השנה הוקם יחד עם )American Technion Society (ATS באמריקה, סניף של ארגון הבוגרים בארה”ב וכבר התקיימו 

שני אירועים: בעמק הסיליקון ובניו-יורק.

במהלך השנה ערכנו 9 הרצאות בטכניון ובתל אביב, 4 כנסי מחזור; כנס בוגרים לדורותיהם לפקולטה להנדסה ביו-רפואית; 
כנס מועדון ה-100 בנושא: ‘מערכות אוטונומיות, רובוטיקה ורפואה לאן? ומה האתגרים?’; כנס Lady–Tech 3; כנס בוגרים, 
סטודנטים וסגל בפקולטה להנדסה כימית. בשנה זו נחלק בכנס השנתי 50 מלגות בסך 10,000 ש״ח כל אחת, לסטודנטים 
לתואר ראשון. עד כה חולקו מעל 400 מלגות וזאת הודות לרוחב ליבם של כ- 10,000 בוגרים שתרמו לקרן המלגות שלנו, 

רובם יותר מפעם אחת. 

כ- 100 בוגרי ובוגרות טכניון משמשים מנטורים לצעירים בתכנית ‘טכניון לחיים’, התומכת ביזמים בוגרי טכניון.
326 בוגרים התנדבו להיות מנטורים בפרויקט TENGIVING, ומוכנים להקדיש 10 שעות שנתיות מזמנם בייעוץ והכוונת 

הקריירה של סטודנטים מהפקולטה שלהם, בשנתם האחרונה ללימודים.

בעמודים הבאים אתם מוזמנים ללמוד יותר על מגוון הפעילויות של ארגון בוגרי הטכניון. בהזדמנות זו ברצוני להודות לכם 
הבוגרים על הנתינה. אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר החדש והמעודכן www.technion-alumni.org, שעלה לאוויר 

באפריל.

לסיום, תודה על כל הפעילות הענפה, לצוות קטן ביותר של עובדות ועובדים, בראשות מנהלת הארגון, פנינה זיו, ובעזרת 
סטודנטים בטכניון המועסקים בארגון הבוגרים במשרה חלקית ועושים עבודה נפלאה.

דבר יו”ר ארגון בוגרי הטכניון | גב’ סיגל פירסט

בברכה,
סיגל פירסט

יו”ר ארגון הבוגרים
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מבנה ארגון בוגרי הטכניוןמבנה ארגון בוגרי הטכניון

במשרה חלקית:
עינת בן עזרא – מנהלת האתר

הילה לוי - מוקד הקשר עם הבוגרים
יונתן אלול – מנהל תכנית ‘טכניון לחיים’ לשעבר, סטודנט בפקולטה להנדסה ביו-רפואית

MBA ריקארדו לומסקי טורס – מנהל תכנית ‘טכניון לחיים’, סטודנט
דור מנשה – מרכזת תכנית TENGIVING, סטודנטית בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

בר אלון – מרכז תכנית TENGIVING, סטודנט בפקולטה להנדסת מכונות ובפקולטה להוראת המדעים 
רוני מאירמן - מוקד הקשר עם הבוגרים
הדס סבטן – מוקד הקשר עם הבוגרים

טליה חורפי - מוקד הקשר עם הבוגרים
נופר גרד - מוקד הקשר עם הבוגרים 

הוועד המנהל של ארגון בוגרי הטכניון

סיגל פירסט - יו”ר, בוגרת הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, בעלים ומנכ”לית כצט
אביבית אבנרי - בוגרת הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

אלירן דהן - בוגר הפקולטה להנדסת חשמל
פרופ’ אלון וולף - חבר סגל בפקולטה להנדסת מכונות

דני מגנר - בוגר הפקולטה להנדסת חשמל
עומר עמית - יו”ר אגודת הסטודנטים

MBA אייל ערד - בוגר הפקולטה להנדסת חשמל, בוגר תכנית
פרופ’ עודד רבינוביץ - חבר סגל בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

ד”ר ראובן רגב - בוגר הפקולטה להנדסת חשמל

ועדת ביקורת

אורי דרורי - בוגר הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול
יקי סומך - בוגר הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול

בעלי תפקידים

סיגל פירסט - יו”ר ארגון בוגרי הטכניון, בעלים ומנכ”לית כצט
ד”ר אלי אופר - יו”ר מועדון ה-100 של בוגרי הטכניון

ראובן אגסי - טכניון לחיים - Technion For Life, יזמות
פנינה זיו - מנכ”לית ארגון בוגרי הטכניון

חברים בתוקף תפקידם

פרופ’ בועז גולני - סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים
זהבה לניאדו - סמנכ”ל תיפעול

תודה לחברי הנהלת ארגון בוגרי הטכניון וחברי ועדת ביקורת על פועלם והתנדבותם

צוות ארגון בוגרי הטכניון

במשרה קבועה/מלאה:
פנינה זיו - מנכ”ל, בוגרת הפקולטה לכימיה

ענת ספיר - מנהלת שיווק
ציפי וולנברג - הנהלת חשבונות, משאבי אנוש ועדכון דאטה בוגרים

אריאלה ברוך – שיווק ואירועים
שולי ריגלר - מזכירות ארגון הבוגרים ואדמיניסטרציה

צוות ארגון בוגרי הטכניון:
עומדות, מימין לשמאל - עינת בן-עזרא, ענת ספיר, אריאלה ברוך, הילה לוי
יושבות, מימין לשמאל - ציפי וולנברג, שולי ריגלר ופנינה זיו
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ארגון בוגרי הטכניון - כיצד אנו פועלים?

אנו פועלים למען הידוק הקשר בין הטכניון לבוגריו, מעדכנים את הבוגרים בנעשה בטכניון ובהישגי המחקר המדעי 	 
טכנולוגי המתבצע במעבדותיו. סדרת ההרצאות Hi-Technion במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב ובטכניון בחיפה, 

מביאה לבוגרים מידע ממיטב חוקרי הטכניון, על מחקרים פורצי דרך בתחומים מגוונים.

אנו מקשרים בין הבוגרים לחוקרי הטכניון בשיתופי פעולה מגוונים וכמו כן עוזרים לפקולטות השונות לשמור על קשר רציף   •
עם בוגריהן: ארגון כנסי מחזור, כנסי בוגרים מיוחדים, איתור בוגרים ובניית מאגר בוגרים הכולל פרטי קשר עדכניים.

 
אנו מאפשרים לבוגרי הטכניון להיעזר ברשת המקצועית-חברתית כדי לחדש קשרים עם חברים לספסל הלימודים,   •
לאתר הזדמנויות מקצועיות ולפתח קשרים חדשים. בחודש אפריל העלינו את אתר הבוגרים החדש. האתר החדש נגיש 

ומותאם לטלפונים ניידים. כמו כן אנו פעילים ברשתות החברתיות ומשתדלים להגיע לבוגרי טכניון בארץ ובעולם.

אנו שוקדים על בניית תשתית לתמיכת הבוגרים בטכניון במטרה לקדם את הטכניון בפרט, ואת החינוך המדעי טכנולוגי   •
בישראל בכלל.

אנו מארגנים את קהילת הבוגרים לתמיכה מקצועית של בוגרים בעלי ניסיון בבוגרים צעירים, עוזרים בתהליך חיפוש עבודה   •
בפרסום לוח דרושים באתר, מאפשרים להתייעץ עם בוגרים מנוסים בשאלות של פיתוח קריירה בתכנית המנטורים, 
תומכים בפיתוח מיזמים בתכנית טכניון לחיים, שמים דגש מיוחד על טיפוח הבוגרים הצעירים, networking ויצירת 
קשרים חברתיים בהקמת קבוצת הבוגרים הצעירים Tech-Mates ובארגון מפגשי טכניון על הבר, מפגשים עם חברי 
מועדון ה-100 ועוד. במהלך 2017 נפתח את מועדון האנג’לים בוגרי הטכניון ונעבוד בשיתוף פעולה עם יחידת המסחור 
של הטכניון - T3, נחשוף את האנג’לים לפיתוחים ופטנטים חדשים בטכניון ובקרב בוגרי הטכניון ונאפשר לאנג’לים 

להשקיע במיזמים אלה, כל אחד על פי רצונו.

מועדון ה-100 מרענן את שורותיו בבוגרים שהגיעו לעמדות מפתח בחברה ובכלכלה הישראלית, ובונה תכנית עבודה   •
להפעלת חבריו במטרה לעזור לטכניון בקידום השיגיו בממשל ובציבוריות הישראלית. המועדון נערך לגייס לשורותיו 

בוגרים שהגיעו לעמדות בכירות בחברות בינלאומיות בחו”ל.

סטודנט היום בוגר מחר - אנו שוקדים על תמיכת הבוגרים בסטודנטים, במלגות לסטודנטים מעוטי יכולת ומצטיינים,   •
באמצעות קרן המלגות של בוגרות ובוגרי הטכניון.

תכנית בוגרים בקמפוס - בוגרי הטכניון מעבירים את הידע הלאה - אנו מזמינים בוגרים לפקולטה ומארגנים מפגשים   •
של הבוגרים עם הסטודנטים והסגל )משפחת הפקולטה( סביב שולחנות עגולים בנושא עתיד המקצוע.

אנו לוקחים על עצמנו להעצים נשים - סטודנטיות ובוגרות, ליצור להן הזדמנות ל- networking ולתת להן כלים   •
להתפתחות מקצועית.

בשנה שעברה הישקנו את התכנית TENGIVING - כל בוגר מתבקש להקדיש 10 שעות בשנה לסטודנט מהפקולטה   •
בה למד, שנמצא בשלבי סיום של הלימודים ומתחיל בתהליך חיפוש מקום העבודה הראשון.

אחריות חברתית – אנו מארגנים את התנדבות בוגרי הטכניון בפריפריה החברתית במטרה לקדם את בני הנוער במסגרת 	 
 :Technion Leaders התכנית

עזרה בשיפור הישגים לימודיים  •  
מנטור משמעותי המהווה מודל להזדהות ודוגמה אישית  •  

הנחלת הצורך ברכישת השכלה אקדמית כאמצעי לפיתוח אישי ומתן כלים שיעזרו לבני הנוער בעתיד לצרוך   •  
חינוך אקדמי בתחומי המדע והטכנולוגיה   

CRM אתר בוגרי הטכניון החדש | מערכת ניהול במודול
חדשני יותר, נוח יותר, חכם יותר, זמין יותר

שנה שביעית

שנה ראשונה

אתר בוגרי הטכניון - מספרים

באתר בסיס נתונים של 77,829 בוגרי טכניון• 

ממרץ 2016 ביקרו באתר 42,249 גולשים שונים, 38,076 כניסות מ- 70 מדינות• 

64.69%  גולשים חדשים, 35.31% גולשים חוזרים• 

45.85%  נשים, 54.15% גברים• 

באתר מתפרסם מדי חודש לוח מודעות ‘דרושים’ עדכני, כ-980 משרות בשנה• 

כ- 140 חברות מהגדולות במשק, מפרסמות מודעות ‘דרושים’ בכל חודש• 

האתר מתעדכן לפחות 3 פעמים בשבוע• 

גיל המשתמשים באתר:• 
| 27.50% בגיל 18-24 | 33.50% בגיל 25-34 | 15.50% בגיל 35-44  

| 12.50% בגיל 45-54 | 5.50% בגיל 55-64 | 5.50% מעל גיל 65  

באפריל 2017 הושק אתר בוגרים חדש, מותאם לטלפונים ניידים, מונגש ומאובטח• 

www.technion-alumni.org - אתר בוגרי הטכניון
תשתית חדשה ואינטראקטיבית

מערכת ניהול חדשה במודול CRM לניהול מערך הבוגרים

אנו פועלים לביסוס תשתית המאפשרת בניית קשרים חברתיים, מקצועיים ותרבותיים במטרה לתת מענה נכון ויעיל 
לקהילת הבוגרים.

באתר שני מוקדים: רשת מקצועית-חברתית של בוגרי הטכניון, בדומה לאוניברסיטאות מובילות בעולם, וכן תכנים רבים 
הנוגעים לפעילות הטכניון ובוגריו. 

ארגון הבוגרים במימון הטכניון, השיק בחודש אפריל 2017 אתר חדש, מותאם לטלפונים ניידים, מונגש ומאובטח. כמו כן 
הושקה מערכת ניהול שהינה חלק ממערכות SAP בטכניון, המנוהלת במודול CRM, פותחה על ידי יחידת המיחשוב של 
הטכניון, ומיועדת לניהול מערך הבוגרים. לראשונה קיים סינכרון נתונים בין האתר למערכת ה- CRM. המערכת המשותפת 

תקל על ניהול מערך הפעילות של הבוגרים ותסייע ביצירת קשרים בתוך הקהילה ובשמירתם.

מה מיוחד באתר?
לכל בוגר דף אישי אותו הוא ממלא ומעדכן בעצמו  •

האתר מהווה בסיס ל- networking: ניתן לאתר בוגרים ולחפש באמצעות חתכים מגוונים כגון: שם, פקולטה, מחזור, • 
מקצוע, מקום עבודה ועוד

ניתן להקים מועדוני בוגרים באפיונים שונים: פקולטה, תחומי עניין, תחביבים, סביבה גיאוגרפית ועוד• 
האתר נותן מענה לפיתוח קריירה וחיפוש עבודה: השקנו אזור בניית קריירה ובו הצעות עבודה ממעסיקים נבחרים• 
סטודנטים בשנה אחרונה ללימודיהם יכולים להירשם באתר בהתניה וליהנות משירותי האתר, טרם סיום הלימודים• 
מידע על אירועים, תכניות, הטבות לחברים: ארגון הבוגרים מקיים פעילויות ענפות בתחומים רבים, מקצועיים • 

וחברתיים
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CRM אתר בוגרי הטכניון החדש | מערכת
חדשני יותר, נוח יותר, חכם יותר, זמין יותר

CRM אתר בוגרי הטכניון החדש | מערכת
חדשני יותר, נוח יותר, חכם יותר, זמין יותר

אתר בוגרי הטכניון החדש: תכנים על תכניות נבחרות כגון: יזמות ומנטורים אתר בוגרי הטכניון החדש: כל החדשות, האירועים והכנסים
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הפעילות ברשתות החברתיותהפעילות ברשתות החברתיות

רשתות חברתיות - מספרים

פייסבוק:

סה”כ 13,746 עוקבים• 

ב- 2016 הצטרפו 1,041 עוקבים• 

חשיפות ב- 2016: 7,580 גולשים יוניקים לפוסט• 

מספר החשיפות לפוסט כמעט שילש את עצמו ביחס לשנה קודמת • 

95,609 גולשים הקליקו על תכנים שנוצרו בעמוד בוגרי הטכניון,• 
1,912 בממוצע לפוסט  

לינקדאין:

סה”כ 51,625 עוקבים• 

42,439 עוקבים מישראל• 

מעל 5,000 עוקבים מארה”ב• 

שנה שישית הפעילות ברשתות החברתיות

עדכון תכנים - אנו ממשיכים לחדש ולעדכן את בוגרי הטכניון אשר מקבלים ראשונים ומדי יום מגוון תכנים עשירים, 	 
מרתקים וחשובים כגון: הזמנות לאירועים, מידע, חדשות, פריצות דרך יזמיות של הבוגרים ומגוון משרות שמיועדות 

רק לבוגרים.
מצרטפים חדשים לעמוד - בשנת 2015 הצטרפו 698 אוהדים, בשנת 2016 הצטרפו 1,041 אוהדים לעמוד, סה”כ 	 

עוקבים בעמוד הפייסבוק: 13,746.
חשיפה לתכנים - מספר החשיפות הממוצע בשנת 2016 עומד על 7,580 גולשים יוניקים לפוסט – חשיפה אורגנית 	 

)נתון מצוין!(. בהשוואה לשנה שעברה, מספר החשיפות הממוצע לפוסט כמעט שילש את עצמו. אנו רואים עלייה 
מתמדת בכמות החשיפות במהלך שנת 2016. שיא החשיפות בשנת 2016 ובעמוד בוגרי הטכניון בכלל, הגיע בעת 
פרסום אלבום התמונות מטקס הענקת התארים האקדמיים לבוגרי מחזור פ”ז  - מעל 20,000 חשיפות ומעל 1,000 

ליייקים לאלבום.
אינטראקציות בעמוד - הממוצע השנתי עומד על 246 אינטראקציות לפוסט בעמוד. רוב האינטראקציות מתחלקות 	 

בין הקלקות לכתבות ועמודי נחיתה, לבין לייקים על התכנים. 95,609 גולשים הקליקו על כל תוכן שנוצר בעמוד בוגרי 
הטכניון בזמן הנבדק, 1,912 בממוצע לפוסט.

התפלגות של הקהל בעמוד - כ– 40% נשים, 58% גברים. 12,638 חברים מתגוררים בישראל, מתוכם 2,984 בחיפה 	 
ו- 1,669 בתל אביב. 9,445 גולשים דוברים את השפה האנגלית, 2,809 בחרו בעברית כשפה בה הם רואים את 

פייסבוק.
מי מדבר איתנו - 53% מהאינטראקציות נוצרות ע”י גברים, 44% ע”י נשים, 47% מהמגיבים בגילאי 25-44.	 

facebook - חשיפה לתכנים במהלך שנת 2016

הפעילות העיקרית ברשתות החברתיות

כתיבת סטטוסים: עדכונים על פעילויות, אירועים, כנסים, הרצאות, חדשות על בוגרים, חדש בטכניון, משרות דרושים ועוד• 
העלאת פרסומי בוגרים: מאמרים, ספרים וכו’• 
העלאת תמונות מאירועים ופעילויות של הארגון• 
איתור בוגרי טכניון וסטודנטים• 
העלאת סרטים וסרטונים• 
העלאת סקרים• 
יצירת קונספטים ייחודים ומקוריים לשמירה על קשר ואינטראקציה עם הבוגרים• 
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הפעילות ברשתות החברתיות הפעילות ברשתות החברתיות

facebook - אינטראקציות בעמוד

facebook - התפלגות של הקהל בעמוד

facebook - מי מדבר איתנו

סה”כ עוקבים בעמוד הפייסבוק

facebook - שיא החשיפות
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הפעילות ברשתות החברתיות הפעילות ברשתות החברתיות

אנו מנהלים פרופיל אישי בו אנו מאפשרים לכל אחד מהבוגרים לפנות אלינו בצורה ישירה. בעמוד חברים אלפי • 
בוגרים.

אנחנו מתפעלים את קבוצת בוגרי הטכניון )Technion Alumni Association( בה הבוגרים מוזמנים להתעדכן • 
בכל הנושאים שעלו בכנסים האחרונים.

השקנו שלוש תת קבוצות - בוגרים צעירים, קבוצה לתכנית TFL וקבוצת TFL ייחודית ליזמים ומנטורים. • 
עמוד הלינקדאין העסקי של בוגרי הטכניון מקשר בימים אלה בין כמעל ל- 55,000 חברים ברחבי העולם.• 
עמוד הלינקדאין של בוגרי הטכניון מונה מעל 55,000 עוקבים, 42,439 מביניהם מישראל, מעל 5,000 עוקבים מארצות • 

הברית.

אנו ממשיכים לתחזק את ערוץ ה- YouTube החדש של בוגרי הטכניון, שהצטרף לפרופיל בגוגל פלוס שנפתח • 
מוקדם יותר.

 בתקופה קצרה של פעילות, הסרטונים השונים ממשיכים לצבור תאוצה ומספר הצפיות לסרטון בממוצע עומד על • 
כ- 500-1,000.
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הפעילות ברשתות החברתיות הפעילות ברשתות החברתיות

תכנים בולטים
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קרן בוגרות ובוגרי הטכניון
מלגות לסטודנטים

קרן בוגרות ובוגרי הטכניוןשנה שביעית
מלגות לסטודנטים

טקס חלוקת המלגות שנת 2016:

בתמונה מימין - נעמה עמיר, 
סטודנטית להנדסה אזרחית 
וסביבתית, שנה ג’, מודה בשם 
הסטודנטים מקבלי המלגות

בתמונה משמאל - 50 הסטודנטים 
מקבלי המלגות בביצוע שירו של 
מוקי, ‘לב חופשי’

קרן בוגרות ובוגרי הטכניון למלגות סטודנטים - מספרים

בשנה האחרונה תרמו כ- 3,000 בוגרים לקרן המלגות• 

הקרן תחלק מלגות לסטודנטים בחודש יוני 2017 בסכום כולל של 500,000 ₪ • 

 50 סטודנטים יקבלו מלגה• 

כל מלגה בסך 10,000 ₪• 

במהלך שבע השנים לכינון הקרן חילקנו 410 מלגות, בסך 10,000 ₪ כל אחת• 

במעגל התורמים לקרן המלגות בכל שנות פעילות הקרן, כ- 10,000 בוגרים שרובם • 
תרמו לקרן יותר מפעם אחת

סיכוי ומצוינות: בוגרי הטכניון תומכים בבוגרים לעתיד

בצמוד לביטול דמי החבר בארגון הבוגרים, הקמנו קרן מלגות לסטודנטים בטכניון. הקרן פועלת תחת המוטו:
“סיכוי ומצוינות - בוגרי הטכניון תומכים בבוגרים לעתיד”. 

למלגות הבוגרים תרומה חשובה לסטודנטים – בוגרים לעתיד, וכן לעידוד סטודנטים פוטנציאלים מצטיינים, להעדיף את 
הטכניון, מוסד אקדמי איכותי, שאינו מתפשר בדרישותיו האקדמיות מחד, אך ידוע באיכות בוגריו והצלחתם מאידך.

פנינו ונמשיך לפנות לבוגרי הטכניון להשתתף במפעל זה. כל אחד ואחת מאיתנו זוכר את שנותיו כסטודנט ואת התרומה 
שלהן לקריירה שלו לאחר מכן. כל תרומה מתקבלת בברכה, אך אנו מעודדים תרומות של 250 ש”ח ומעלה. השנה נערוך 

קמפיין התרמה באינטרנט. כל תורם יקבל מזכרת ‘טכניונית’, בהתאמה לגובה התרומה.

במהלך שבע השנים לכינון הקרן חילקנו מעל 400 מלגות, 10,000 ₪ כל אחת, לסטודנטים מצטיינים ולסטודנטים נזקקים. 
מתן המלגות לסטודנטים ממחיש את הקשר והמחויבות הבין דורית בין בוגרי הטכניון - סטודנטים בעבר, לבין הסטודנטים 
- בוגרים בעתיד. גם השנה מימשנו את שרשרת הנתינה שמטרתה טיפוח המצוינות ועזרה. אנו בטוחים שבעתיד ימשיכו 

הסטודנטים את שרשרת הנתינה בתרומה ובהתנדבות.

מי כמונו הבוגרים ערים לקושי להתפרנס תוך כדי לימודים בטכניון, בשאיפה להצטיינות. עזרתנו חשובה לסטודנטים מחד, 
ולטכניון בגיוס מועמדים מצטיינים לשורותיו, מאידך.
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קרן בוגרות ובוגרי הטכניון
מלגות לסטודנטים

קרן בוגרות ובוגרי הטכניון
מלגות לסטודנטים

פקולטהשם הסטודנט

ארכיטקטורה ובינוי עריםאבו נאסר דורין

מדעי המחשבאימבר אבירם

מדעי המחשבבן-דב בעז

הנדסת מכונותבלצן רון

הנדסת חשמלברזני נמרוד

פיזיקהברין עינב

מדעי המחשבגוז אור

ארכיטקטורה ובינוי עריםגיפש דניאל       

ביולוגיההוכברג גל

הנדסת מכונותותד רוואן

הנדסת מכונותזכרין אלדר

מתמטיקהחולודנקו דריה

הנדסה אזרחית וסביבתיתחיים טל

הנדסה ביו-רפואיתחלו עלי

חינוך למדע וטכנולוגיהחמאד נגם

הנדסת חשמלטאהא אדריס       

מדע והנדסה של חומריםטיורין אורטל       

הנדסת תעשייה וניהוליוסף נועם

הנדסה אזרחית וסביבתיתיעקבסון אלחנן

הנדסה אזרחית וסביבתיתכהן אדיר

הנדסת מכונותכהן אילון 

מדעי המחשבכהן לילאן

הנדסת תעשייה וניהולכהן רמי רם

פיזיקהכשאני יהונתן

ארכיטקטורה ובינוי עריםלוין בוריס

פקולטהשם הסטודנט

פיזיקהלומזוב דניאל

הנדסת אווירונוטיקה וחלללזרב ארתור

רפואהליברוב סימונה      

מדעי המחשבלנגרמן אליזבת

הנדסת חשמלמדם דרור

הנדסה כימיתמסארוה יארא 

מדעי המחשבמראלי נועה

הנדסת מכונותמרזוק נגיב

רפואהנלגס אורטל

הנדסה אזרחית וסביבתיתסדובניק בועז

מדעי המחשבסולובייצ’יק פולינה      

הנדסה כימיתסלומון יהונתן

הנדסה ביו-רפואיתעליימי לין 

הנדסת חשמלפרל מיכאל 

הנדסת אווירונוטיקה וחללקבורט אלכסנדרה

כימיה   קליימן  אלאונורה      

הנדסת ביוטכנולוגיה ומזוןקלמנסקי דניאל

הנדסה אזרחית וסביבתיתקפקה נחמיה

מתמטיקהקריינדל אברהם

הנדסת מכונותרייצס איתי

הנדסת חשמלריכטמן דורון

מדעי המחשבשלום גל

ביולוגיהשלזינגר דורין

הנדסת חשמלשמשום יארא

הנדסת חומריםשנאוי עמאד

סטודנטים שקבלו מלגות בשנת 2017
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מועדון ה-100מועדון ה-100

מועדון ה-100 של בוגרי הטכניון - מספרים

חברים במועדון 253 בוגרי טכניון, שהגיעו לעמדות בכירות בחברות כלכליות וציבוריות • 
גדולות במשק הישראלי

בכנס “מערכות אוטונומיות, רובוטיקה ורפואה לאן?” השתתפו 250 בוגרים• 

בכנס “Lady–Tech 3“ השתתפו 230 בוגרות טכניון וסטודנטיות• 

מובילים בוגרים להצלחה

במועדון ה-100 חברים בוגרי טכניון שהגיעו לעמדות בכירות בחברות כלכליות וציבוריות 
גדולות במשק הישראלי. בתפקיד יו”ר מועדון ה-100 מכהן ד”ר אלי אופר, לשעבר המדען 

הראשי במשרד התמ”ת, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל.
מועדון ה-100 הוקם בינואר 1997 ביוזמה משותפת של נשיא הטכניון דאז פרופ’ זאב 

תדמור, מר יהודה זיסאפל ומר אלישע ינאי, בוגרי טכניון ממובילי תעשיית ההיי-טק.
חברי המועדון הינם בוגרי הטכניון שהגיעו לעמדות השפעה בכלכלה, בתעשייה ובאקדמיה.

יו”ר המועדון הראשון היה מר יצחק מודעי )ז”ל(, בוגר הפקולטה לכימיה, שפעל להקניית צביון כלל-לאומי לפעילות המועדון 
והפיכתו לגוף מוביל ומשפיע בתחומי התעשייה ופיתוח החינוך הטכנולוגי בישראל. אחריו כיהנו פרופ’ זאב תדמור; מר 
עמנואל גיל, לשעבר נשיא אלביט וכיום יו”ר קרן Gilbridge; מר דן פרופר, יו”ר אסם תעשיות מזון; מר עודד טירה, לשעבר 
יו”ר התאחדות התעשיינים וכיום מנכ”ל פיניציה ישראל; מר דני ימין, מנכ”ל מייקרוסופט ישראל, בוגר הפקולטה להנדסת 

תעשייה וניהול; וד”ר אלי אופר, היו”ר הנוכחי. מועדון ה-100 הינו חלק מארגון בוגרי הטכניון, ומופעל על ידו.

מטרת מועדון ה-100

מטרת מועדון ה-100 הינה להשפיע על השיח הציבורי והממשל במטרה לקדם את הטכניון, כמרכז מדעי טכנולוגי מהטובים 
בעולם בפרט, ומרכז מצוינות, ללימודי טכנולוגיה ומדעים בישראל בכלל. 

דרכי פעולה

להוות ״מחזיקי הלפיד״ בקרב קהילת בוגרי הטכניון ומודל חיקוי לבוגרים צעירים ואחרים• 
לתרום מניסיונם האישי ומיכולותיהם של חברי מועדון ה-100 למען הפיכת קהילת הטכניון למובילה ומגובשת• 
לתרום מניסיונם האישי של חברי המועדון כגוף מייעץ לטכניון למען קידום האיכות והמצוינות בקרב דור העתיד• 
להעמיק את המעורבות בעיצוב מגמות הלימוד בטכניון והתאמתן לדרישות המשק והיעדים הכלכליים והחברתיים בישראל• 
להוות גוף מוביל ומשפיע על פיתוח התעשייה, הטכנולוגיה והמדע במדינה במישור הלאומי• 
להוות גוף מוביל ומשפיע על פיתוח החינוך הטכנולוגי בישראל• 
להוות מובילי דרך בבניית תרבות תרומה כספית של בוגרי הטכניון לטכניון, איש איש עפ”י האפשרויות העומדות • 

לרשותו ונכונותו

מועדון ה-100, ערב עיון ‘רובוטיקה ורפואה לאן ומה האתגרים’
מימין לשמאל: גוידו פרדו רוקואס, ד”ר אלון סלפק ומשה דלמן
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מועדון ה-100, ערב עיון ‘רובוטיקה ורפואה לאן ומה האתגרים’
מימין לשמאל: סיגל פירסט - יו”ר ארגון הבוגרים, ד”ר אלי אופר - יו”ר מועדון ה-100,

גוידו פרדו רוקואס - נשיא פיליפס ישראל, פרופ’ בועז גולני - סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

מועדון ה-100מועדון ה-100

מועדון ה-100, ערב עיון ‘רובוטיקה ורפואה לאן ומה האתגרים’

בתמונה למעלה - קבלת הפנים

בתמונה למטה - משתתפי הפאנל, מימין לשמאל: ד”ר רועי צזנה - מנחה הפאנל,
ד”ר גבי חיון, גוידו פרדו רוקואס, שגיא גליקסמן, ד”ר ערן אדן, ד”ר אלון סלפק וד”ר יואב מדן

חברים בוועדת ההיגוי:

פרופ’ פרץ לביא, נשיא הטכניון	 
פרופ’ בועז גולני, סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים	 
ד”ר אלי אופר, יו”ר מועדון ה-100, לשעבר המדען הראשי במשרד התמ”ת	 
מולי אדן, נשיא אינטל ישראל, סגן נשיא בכיר באינטל לשעבר 	 
רות אלון, מייסדת ומנכלי”ת נטוויז’ן לשעבר	 
עמי אלכסנדרון, נשיא האגודה הישראלית להנדסה כימית	 
עמי אראל, מנכ”ל דיסקונט השקעות	 
פרופ’ רפי ביאר, מנכ”ל המרכז הרפואי רמב”ם	 
עוזיה גליל, יו”ר עוזיה יזום וניהול	 
אלוף )מיל.( חגי שלום, יו”ר אגודת דורשי הטכניון בישראל	 
ד”ר איתן יודלביץ, מנכ”ל קרן בירד	 
ד”ר אילנה מאור, בעלת משרד ייעוץ קשרי מו”פ וקניין רוחני	 
דב מורן, יזם	 
מאיר ניסנזון, מנכ”ל IBM לשעבר	 
ד”ר גילי פורטונה, ראש המרכז למצוינות תעשייתית ועמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית	 
סיגל פירסט, יו”ר ארגון בוגרי הטכניון, בעלים ומנכ”לית כצט	 
אבי קרבס, מנכ”ל קרן תעוזה	 
פנינה זיו, מנהלת ארגון בוגרי הטכניון	 
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מועדון ה-100מועדון ה-100

מועדון ה-100, ערב עיון ‘רובוטיקה ורפואה לאן ומה האתגרים’

בתמונה למעלה - ראובן אגסי, מייסד תכנית TFL, יו”ר מועדון האנג’לים

בתמונה למטה - משתתפי הפאנל עם יו”ר מועדון ה-100, מימין לשמאל: ד”ר יואב מדן,
גוידו פרדו רוקואס, ד”ר ערן אדן, ד”ר אלי אופר - יו”ר מועדון ה-100, ד”ר רועי צזנה,
ד”ר גבי חיון, שגיא גליקסמן וד”ר אלון סלפק

ערב עיון: מערכות אוטונומיות, רובוטיקה ורפואה לאן? ומה האתגרים?

ערב העיון התקיים בספטמבר 2016 במוזיאון ארץ ישראל, תל אביב.

הרצאה:
עתיד של שפע - ברכה או קללה?

ד”ר רועי צזנה, חוקר עתידים, עמית מחקר במרכז בלווטניק לחקר הסייבר, אוניברסיטת תל אביב

פאנל: מערכות אוטונומיות, רובוטיקה ורפואה לאן? ומה האתגרים?
הנחייה: ד”ר רועי צזנה

משתתפים:
 	 MeMed ,ד”ר ערן אדן, מנכ”ל מימד

ד”ר גבי חיון, סמנכ”ל מחקר ופיתוח, מובילאיי  	
ד”ר יואב מדן, מדען אורח, TASP מערכות אוטונומיות רפואיות, טכניון  	

RODradar ,ד”ר אלון סלפק, מנהל פיתוח  	
Nanovation - GS שגיא גליקסמן, סמנכ”ל טכנולוגיה  	

גוידו פרדו רוקואס, נשיא פיליפס ישראל  	
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:Lady–Tech 3 כנס
משתתפות הפאנל מימין לשמאל: ד”ר אביטל שריפט, קרין אייבשיץ סגל, אל”מ )מיל’( עדי ברשדסקי, 

איריס האן, פרופ’ חגית עטיה, מארי עטאללה ליבס, חנה שראל ומנחת הפאנל פרופ’ אילת פישמן Lady–Tech 3 סטודנטיות ובוגרות בכנס

Lady–Tech 3 - כנס סטודנטיות ובוגרות
מנהלות צעירות והזכות לקריירה - האתגרים הגדולים בדרך לצמרת

“חשוב שתבחרו כיוון ותלכו איתו בכל הכוח. האמינו בעצמכן ובתחושות הבטן שלכן, הגדילו ראש, התעלמו מייסורי מצפון, 
אל תתביישו ואל תתנצלו. ההתקדמות בקריירה אינה תמיד מטאורית ולכן חשוב לעצור מדי פעם, אבל בסופו של דבר 

חלומות מתגשמים, אז אל תפסיקו לחלום.”

אלה כמה מהטיפים שהעניקו כמה מבוגרות הטכניון לסטודנטיות ולבוגרות בפאנל “האתגרים הגדולים בדרך לצמרת” 
שהתקיים במסגרת כנס Lady-Tech 3. בפאנל, בהנחייתה של פרופ’ אילת פישמן מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה 
ומזון, השתתפו בוגרות הטכניון ד”ר אביטל שריפט – מנהלת מפעל מבת טילים של התעשייה האווירית, אל”מ )מיל’( עדי 
ברשדסקי העוסקת בשיווק בינלאומי בהייטק, איריס האן – מנכ”לית החברה להגנת הטבע, פרופ’ חגית עטיה – המשנה 
לנשיא הטכניון לעניינים אקדמיים, חנה שראל – מנכ”לית מידעטק טכנולוגיות מידע, קרין אייבשיץ סגל - מנהלת פעילות 

חומרה ותוכנה בחברת אינטל ומארי עטאללה ליבס - בעלים ומנכ”לית חשמל נצרת הנדסה.

הכנס התקיים ביוזמת ארגון בוגרי הטכניון וארגון Supersonas לנוכחות נשית. את דברי הפתיחה נשאה יו”ר ארגון בוגרי 
הטכניון, סיגל פירסט, המכהנת כמנכ”לית ובעלים של חברת כצט.

“אני מאמינה שבעוד 30 שנה לא יציינו את אחוז הבוגרות בקרב מסיימי הטכניון ולא יעשו אירועי מגדר, כי חלקן הרב של 
הנשים בקרב הבוגרים יהיה מובן מאליו. חשוב להתייחס לארגון בוגרי הטכניון כפלטפורמה לנטוורקינג. לנשים אין נטוורקינג, 
חשוב מאוד לייצר אותו. אני קוראת לבוגרות הטכניון להשתתף בתכנית המנטורים של בוגרי הטכניון. כל אחת מכן תקדיש 
10 שעות בשנה לסטודנט ותעזור לו/לה בשלבים הראשונים של פיתוח הקריירה. מניסיון, זה יהיה מקסים אם בוגרות יאמצו 

סטודנטיות. כוח נשי יכול לפתוח דלתות.”

30
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:Lady–Tech 3 כנס
מימין לשמאל: קרין אייבשיץ סגל, פנינה זיו - מנכ”ל ארגון בוגרי הטכניון, אל”מ )מיל’( עדי ברשדסקי, מארי 

עטאללה ליבס, סיגל פירסט -יו”ר ארגון בוגרי הטכניון, פרופ’ אילת פישמן, ד”ר אביטל שריפט, יוליה קגן, 
חנה רדו, חנה שראל ופרופ’ חגית עטיה

חנה רדו, משנה ליו”ר קבוצת מקאן תל אביב, מיסדת ונשיאת Supersonas, סיפרה על השקת אתר נשים חזקות ומשפיעות. 
הפוקוס של Supersonas, שיוויון מגדרי בנקודות השפעה. באתר 1,400 נשים משפיעות.

יוליה קגן, בוגרת טכניון, מנהלת פיתוח עסקי ליידוס ישראל, סקרה בדבריה את תהליך התפתחות הנשים הצעירות בתחילת 
הקריירה. אחוז גבוה של הנשים לא נותן גז בפיתוח הקריירה כבר כשעולה מחשבה ראשונה של הקמת משפחה, הרבה 
לפני שנולד הילד הראשון. לדברי יוליה לפני ההתייחסות לניפוץ תקרת הזכוכית יש להתייחס בתחילת הקריירה ‘לרצפה 

הדביקה’ שנובעת בראש ובראשונה מהתייחסות הנשים הצעירות עצמן למהלך חייהן ולקריירה הנבנית.

טלי חרותי סובר, עורכת מדור שוק העבודה ב’דה מרקר’, הרצתה על “גברים, נשים והכלכלה שביניהם”. לדברי טלי קיימים 
היום 33% של פערי שכר בין גברים לנשים. בהיי-טק פערי השכר נושקים ל- 45%. מספר סיבות לכך: נשים לא אוהבות 
סיכון. האויב של האישה העובדת הוא שעון הנוכחות. נשים נאמנות יותר מגברים למקום העבודה. שכר משתדרג בקפיצות 
במעבר בין מקומות עבודה. אישה שמקימה מיזם מתייחסת איליו כבייבי שלה, מטפחת ומפתחת אותו לאורך שנים. גברים 

נוטים ליזמות סדרתית וקופצים ממיזם למיזם.
לדברי טלי ישנן מספר תיאוריות המסבירות את השוני ההתנהגותי בעולם העבודה בין הגברים לנשים. תאוריית המערה 

וההסללה. את השינויים אפשר לבצע רק באמצעות החינוך.

הפאנל בהנחיית פרופ’ אילת פישמן היה מרתק. הוא פתח בפני הסטודנטיות והבוגרות הצעירות את מגוון ההתמודדויות 
של משתתפות הפאנל המצליחות, כל אחת בדרכה שלה העפילה בסולם התפקידים. השיתוף והטיפים בצידם היו ארגז 

כלים חשוב.

במהלך הערב העוצמה הנשית הייתה במיטבה.

:Lady–Tech 3 כנס
טלי חרותי סובר, עורכת מדור שוק העבודה ב’דה מרקר’, 
בהרצאתה “גברים, נשים והכלכלה שביניהם”
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חדש! טכניון לחיים - TFLהקמת מועדון אנג’לים בוגרי טכניון
עידוד ותמיכה ביזמים בוגרי הטכניון

תכנית ‘טכניון לחיים’ הינה שירות של ארגון בוגרי הטכניון לעידוד היזמות, לפיתוח המשאב 
האנושי המצוין ולעידוד התעשייה הטכנולוגית. מזה מספר שנים מעניקה ‘טכניון לחיים’,
TFL( Technion For Life(, תמיכה ליזמים בוגרי הטכניון, לקידום המיזם שלהם החל משלב הרעיון.

‘טכניון לחיים’ ופעילות היזמות בטכניון פועלים במרכז היזמות של הטכניון. פעילות זו הורחבה 
והועצמה למתן שירותים תומכים ליזמים. 

התכנית פועלת לטיפוח והגשמת יוזמות, מיזמים ופיתוחים בעלי חדשנות טכנולוגית פרי פיתוחם 
של בוגרי הטכניון, תוך כדי עיצובם כאנשים מובילים בתעשייה, בעלי מחויבות חברתית וראייה 
לאומית. בבסיס התכנית עומדת הנחייתם של מנטורים בוגרי הטכניון, הנמצאים בעמדות מפתח 
והינם מהאנשים המובילים בתעשייה ובעולם היזמות הישראלי, המשמשים מנטורים ומנחים מדעיים, טכנולוגים ועסקיים 

ליזמים, ומעניקים להם העצמה אישית, ידע, ניסיון וקשרים עסקיים.

התכנית מושתתת על פעילות התנדבותית ופועלת ללא מטרות רווח, כל זאת מתוך רצון לקדם יזמות במדינת ישראל 
ולתרום לחברה. מנטורים רבים, בכירים בתעשייה, משתתפים בתכנית ותורמים מזמנם ומניסיונם.

בשנה שחלפה הצטרפו אלינו 8 מיזמים, שנבחרו מתוך כ- 50 פונים, וסייענו להם בהקמת ובניית המיזמים. בתהליך זה היו 
מעורבים בכירי התעשייה הישראלית. אנו רואים בבוגרי הטכניון יזמים פוטנציאליים בתחומי הטכנולוגיה, המדעים, הרפואה 

והעסקים, ומזמינים אתכם להשתתף בתכנית.

tfl@alumni.technion.ac.il :פניות תתקבלנה באימייל 
www.technion-alumni.org :או בהרשמה באתר האינטרנט שלנו בכתובת 

המיזמים המשתתפים בתכנית נבחרו בוועדות TFL, בהן חברים בכירי התעשייה ומומחים בעולם היזמות.

.TFL בשנה האחרונה התקיימו 3 וועדות

משתתפים בוועדות:

ראובן אגסי, מייסד התכנית, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל	 
פנינה זיו, מנהלת ארגון בוגרי הטכניון, בוגרת הפקולטה לכימיה	 
יעקב קוטליצקי, מייסד ויו”ר Visonic לשעבר, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל	 
סיני ברקת, שותף מנהל בקרן ההשקעות Janvest, לשעבר מנהל מחלקת מכירות ישראל, יוון וקפריסין באינטל,	 

בוגר הפקולטה להנדסת חשמל  
יוני ספיר, לשעבר מנכ”ל TheMarker ו- MerlinCommunication, בוגר הפקולטה לפיזיקה	 
יצחק שנברג, לשעבר סגן נשיא בכיר ב- CSR, ו- Zoran, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל	 
 •R.L.F בקרן ההשקעות board לשעבר חבר ,Bidsnet רפי גליק, מנכ”ל
אורי גילים, מייסד Textlab ו- Perytons, לשעבר מנכ”ל ICQ ו- BiScience, בוגר הפקולטה למדעי המחשב	 
אלכס שני, יועץ להשגת מימון מתכניות המדען הראשי, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל	 
רפי נווה, לשעבר סגן נשיא בכיר למו”פ ב- Given Imaging, ו- CTO ב- Tower Semiconductor, בוגר הפקולטה 	 

להנדסת חשמל
שירה צלנר, מנהלת מו”פ ותשתיות בתעשייה הביטחונית, בוגרת הפקולטה להנדסת חשמל	 
יונתן אלול, לשעבר מנהל תכנית היזמות ‘טכניון לחיים’, סטודנט בפקולטה להנדסה ביו-רפואית	 

בכוונת ארגון בוגרי הטכניון, להקים מועדון אנג’לים בוגרי טכניון, אשר ילווה וישקיע במיזמים טכנולוגים של הטכניון ושל 
בוגריו. קבוצת האנג’לים בוגרי הטכניון, תיחשף למיזמים ולפטנטים של חוקרי הטכניון, בוגרים וסטודנטים בתארים השונים. 
החברים בקבוצה יוזמנו למספר מפגשי חשיפה בשנה. לכל אנג’ל בקבוצה תהיה זכות לבדוק את המיזם שמעניין אותו 

ולהשקיע בו.
תהליך זה יתרום רבות לטכניון, שאחד מיעדיו החשובים הינו פיתוח היזמות והחדשנות. כאמור, האנג’לים יחשפו לפיתוחים 

ובכך משפחת הטכניון כולה תצא נשכרת.
מועדון האנג’לים יפעל במסגרת ‘טכניון לחיים’, מיזם שבראשו עומד ראובן אגסי, ובשיתוף T3 - היחידה לפיתוח עסקים 

של הטכניון. 
על החברים לענות על הדרישות הבאות:

נכונות לקבל חומר על המיזמים השונים המוצעים לבדיקה ולגבש עמדה טכנולוגית ועסקית להמשך הפעילות. . 1
נכונות להציע השקעה בסיסית המותאמת לצרכי הפיתוח הראשוני של המיזם. מודגש שההשקעה הינה פרסונלית . 2

ועל פי שיקול דעתו הבלעדית של המשקיע )בניגוד להשקעה של “קרן משותפת” של חברי פורום(.

תהליך ההיערכות

נערכה פגישה עם בני סופר – סיגל פירסט העלתה בפני בני סופר את הצורך והרצון בהקמת מועדון אנג’לים	 
סוכם שהפעלת המועדון תהיה משותפת לארגון הבוגרים וליחידה לפיתוח עסקים של הטכניון – T3, אותה מנהל בני סופר	 
קיבלנו את ברכתו של פרופ’ וויין קפלן, משנה לנשיא למחקר	 
במועדון יהיו חברים אנג’לים בוגרי טכניון בלבד	 
איתור אנג’לים בוגרי טכניון – מתוך רשימת אנג’לים שקבלנו מבני סופר, איתרנו 65 אנג’לים בוגרי טכניון. קבוצה זו 	 

תהיה הבסיס למועדון האנג’לים
נערך סקר טלפוני בקרב חברים פוטנציאליים להיתכנות הפעילות במועדון האנג’לים	 
ארגון הבוגרים ו- T3 יבנו תכנית מפגשים שנתית שתכלול שלושה עד ארבעה מפגשים בשנה, בכל מיפגש יוצגו 5-10 	 

מיזמים
ארגון הבוגרים יהיה אחראי על כינוסי המועדון	 
יו”ר מועדון האנג’לים - ראובן אגסי, מנהל ‘טכניון לחיים’, ימונה לאחראי על מועדון האנג’לים. במסגרת תפקידו יבחן 	 

יחד עם T3 את המיזמים המועמדים לכל כנס, יעבור יחד עם T3 על אחידות המצגות ויטפל בכל הנושאים הלוגיסטים 
של המפגשים 

תבנית הצגת המיזמים - אחידה וקצרה, 10-15 דקות לכל חברה. לכל מציג יהיה שולחן, כך שלפני ואחרי המצגת 	 
יוכלו אנג’לים לשוחח עם היזם 

סיכום

מועדון אנג’לים יכול להעצים את היזמות בטכניון, לתרום לבניית קהילת יזמים פעילה ותוססת.
.T3 -היכולת לאתר משקיעים בקרב קהילת הבוגרים, תעודד פניות של יזמים רבים לארגון הבוגרים ול
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טכניון לחיים - מספרים

עד היום פנו לתכנית מעל ל- 500 מיזמים. מתוכם, פנו בשנה האחרונה למעלה מ- 70 מיזמים  •

עשרות מיזמים הציגו בפני וועדות TFL, המורכבות מבכירי התעשייה. השנה, 12 מיזמים   •
הציגו בפניי הוועדה והצטרפו באופן רשמי לתכנית

במסגרת התכנית בוצעו השנה מעל 50 חיבורים )היכרויות( בין יזמים למנטורים   •

בתכנית פעילים למעלה מ- 80 מנטורים. מתוכם הצטרפו השנה 5 מנטורים חדשים   •
המלווים מיזמים בתכנית

בוצעו עשרות קישורים בין יזמים בוגרי הטכניון, לבין אנשי מקצוע בעולם היזמות )עורכי   •
פטנטים, משקיעים ועוד(

 ,E&Y מתקיים שיתוף פעולה בין משרד עו”ד פרל כהן, וחברת הייעוץ העסקי והמיסוי  •
על מנת לסייע למיזמים בתחומים משפטיים ועסקיים

התכנית שומרת על קשר שוטף עם מספר משקיעי Angel וקרנות שמשקיעות בשלבי   •
seed, על מנת לקדם ולסייע למיזמים להגיע למשקיעים

הישגי מיזמים מהשנה האחרונה:

HealthyMize - השלימו גיוס seed ראשוני  •

I-Agree - השקה והמשך סיבוב גיוס  •

Inka Robotics – גיוס סבב seed ראשוני  •

Autonomous-Systems – השלמת סבב גיוס ראשון מחממה מגובת המדען הראשי  •

וועדות ‘טכניון לחיים’:
בתמונה הימנית - ראובן אגסי, מייסד התכנית
TFL בתמונה השמאלית - וועדת

טכניון לחיים - תחומי פעילות

הצמדת מנטורים - יזמי ‘טכניון לחיים’ מקבלים ליווי ותמיכה של מנחה )מנטור(, בוגר טכניון מבכירי התעשייה בארץ  •
פגישת ייעוץ עם עורך פטנטים - לתכנית ‘טכניון לחיים’ קשרים עסקיים עם מספר עורכי פטנטים במגוון רב של תחומים.   •

בוגרי טכניון שנרשמים לתכנית זוכים לפגישת ייעוץ ראשונה חינם עם עורך פטנטים אמין ומקצועי
סימולציות - יזמי ‘טכניון לחיים’ זוכים לקבל חוות דעת חינמית מצוות התכנית והמרכז ליזמות בטכניון  •

חומר עסקי - ליזמי ‘טכניון לחיים’ גישה מלאה למאגרי מידע עסקיים  •
קרנות הון סיכון - לתכנית ‘טכניון לחיים’ קשרים עסקיים עם מספר קרנות. יזמי התכנית זוכים לקישור מועדף רק   •

בשל היותם בוגרי טכניון!
חומרים מקצועיים - יזמי ‘טכניון לחיים’ מקבלים גישה מלאה לחומר מקצועי של קורס יזמות וקניין רוחני בטכניון.   •
במסגרת הקורס לומדים היזמים כיצד לכתוב תכנית עסקית, כיצד לבנות מצגת להצגה בפני משקיעים, לכתוב 

דו"ח פיננסי ועוד...
בחינה ראשונית - מנהל התכנית וצוות המרכז ליזמות עורכים פגישות ייעוץ ראשוניות עם בוגרים ויזמים שפונים לתכנית  •

פרסום - יזמי ‘טכניון לחיים’ מקבלים את הזכות לפרסם בחינם את המיזם באתר ארגון בוגרי הטכניון וברשתות החברתיות   •
של הארגון. פרסום באתר חושף את המיזם לאלפי בוגרי טכניון

אירועי networking - כחלק מפעילות ‘טכניון לחיים’ נערכים מפגשי networking בין יזמים  •
סיוע בהכנה ובעיצוב חזון ואסטרטגיה  •

ליווי ותמיכה בקבלת החלטות ניהוליות  •
הכנה לגיוס הון  •

איתור ומיסוד קשרים עם שותפים אסטרטגיים  •
הכוונה לייעוץ משפטי ופיננסי  •

TFL מיזמים לדוגמא בתכנית

• VoiceItt: פלטפורמה המאפשרת לאנשים עם ליקויי דיבור לתקשר עם סביבתם 	
• MobiWize: פתרון חדשני לניהול ציי רכב אשר בנוסף מאפשר לנהגים להגיע לצריכת דלק אופטימלית 	
• Advestor: פלטפורמה להזמנת מדיה דיגיטלית לפרסום	
• Augury Systems: מספקת אמצעי לזיהוי תקלות במכונות עפ”י הקלטה של הצלילים שלהן	
• Spotad: פלטפורמה לפרסום במובייל	
• eMotion: משלבת את מידת ההתרגשות של דמות בסרט/משחק עבור הצופה/שחקן	
• Evento: מספקת פתרונות למכירת כרטיסים לאירועים גדולים	
• ExploreGate: מספקת פתרונות לחברות ללמוד יותר על הלקוחות והעובדים שלהם	
• Finanda: פלטפורמה לניהול פיננסי של הבית והעסק	
• Labsuit: מספקת פלטפורמה לניהול מעבדות life science ומסחר בחומרים עודפים	
• Miniapp: פלטפורמה לפרסום במובייל	
• Nayam: מתכננת מפרש חדשני לשיפור המהירות לספינות מפרש	
• TouchMedical: מפתחים משאבת אינסולין חדשנית לחולי סכרת	
• 	 thermal ablation מפתחת מערכת אולטרה-סאונד חדשנית לניתור חולים שעברו תהליכי :TechsoMed
• I-Agree: פתרונות ביטוח, חיתום וגידור סיכונים לשוק השכרת הדירות	
• 	COPD אפליקציה לניתור ומעקב אחר חולי :HealthyMize
• Autonomous-Systems: ייצור רובוטים אוטונומיים לתעשייה החקלאית	
• InkaRobotics: מייצרת רובוט המסוגל לקעקע קעקועים במקום אמן אנושי	
• Pixtr: אפליקציה לשיפור תמונות פנים במובייל	
• Zikit: אפליקציה לשיפור הדיבור אצל אנשים הסובלים מהפרעות דיבור	
• ForNova: מספקת שירותי data לתעשיית הטיולים והקמעונות	

‘טכניון לחיים’:

בתמונה העליונה - יונתן אלול, 
מנהלה היוצא של התכנית

בתמונה התחתונה - ריקארדו 
לומסקי טורס, מנהלה החדש של 
התכנית
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ראובן אגסי, מייסד TFL, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל  •
פרופ’ עוזי דה-האן, מנהל תכנית היזמות בטכניון  •

אייל קפלן, שותף בקרן הון סיכון וולדן, בוגר הפקולטה להנדסת   •
תעשייה וניהול

מאיר יניב, התכנת הראשי הראשון של חיל הים, בוגר הפקולטה   •
למדעי המחשב

להנדסת  בוגר הפקולטה  אלישרא,  מנכ”ל  גת,  יצחק   •
אווירונוטיקה וחלל

אהוד גנני, מנכ”ל רבינטקס, בוגר הפקולטה להנדסה כימית  •
דורון אדלר, מייסד ומנכ”ל סיביונד, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל  •

דן וילנסקי, יזמות עסקית, בוגר הפקולטה להנדסה חקלאית  •
רוני עינב, עינב הייטק  •

אריה רוזנפלד, השקעות  •
קובי רוזנגרטן, JVP-VC שותף מנהל, בוגר הפקולטה להנדסת   •

תעשייה וניהול
ד”ר ראובן רגב, יזמות עסקית, לשעבר מנכ”ל בחברת השקעות,   •

בוגר הפקולטה להנדסת חשמל
שלמה רודב, יו”ר תנובה  •

יעקב קוטליצקי, לשעבר יו”ר ויסוניק, בוגר הפקולטה להנדסת   •
חשמל

גבי ינקביץ, מנכ”ל ארד דליה  •
אבי פתיר, משנה למנכ”ל מירס, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל  •
אורי גילים, מנכ”ל ICQ לשעבר, בוגר הפקולטה למדעי המחשב  •
אלי פלוטניק, מנכ”ל פארגון, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל  •
דוד טוביאס, חשב בנק ישראל, בוגר הפקולטה למדעי המחשב  •

דורון תמיר, מנכ”ל מכון התקנים, סגן נשיא התאחדות התעשיינים,   •
בוגר הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול

ד”ר אודי גרף, יזם ומשקיע, בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית   •
וסביבתית

יוסי סלע, גמיני, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל  •
דב מורן, מייסד מודו, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל   •

אייל וולדמן, מנכ”ל מלאנוקס, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל  •
גיל טנא, יזם עסקי, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל  •

גילי פורטונה, בוגר הפקולטה להנדסה כימית  •
ינקי מרגלית, SpaceIL, אלדין  •

דני סטאר, יזם עסקי, בוגר הפקולטה למדעי המחשב  •
להנדסת  הפקולטה  בוגר  אינסייטק,  סמנכ”ל  מדן,  יואב   •

אווירונוטיקה וחלל והנדסת חשמל
חגית פופר, בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים  •

גד סמל, גד הנדסה, בוגר הפקולטה להנדסת מכונות  •
אהרון בן-נון, ניהול פיננסי  •

ד”ר שולי כהן שוורץ, יזמת, מנהלת מעבדת הפיתוח למכשור רפואי   •
של חברת סמסונג, בוגרת הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול

יהודה ברוניצקי, מנכ”ל אורמת  •

רמי קאליש, פיטנגו ונצ’ר, שותף, מנהל ומייסד, בוגר הפקולטה   •
להנדסת תעשייה וניהול

סיגל פירסט, יו”ר ארגון בוגרי הטכניון, בעלים ומנכ”לית כצט,   •
בוגרת הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול

אליאב קורח, קורח בורוכוב עורכי דין ופטנטים  •
אורי דורי, מנכ”ל א. דורי, בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית   •

וסביבתית
גיל ניוטון, יזם   •

ישראל פרחי, יזם  •
ברוך לבנון, AirMeUp, בוגר הפקולטה להנדסת אווירונוטיקה   •

וחלל
אמיר פרוינד, מנכ”ל פורנובה, בוגר הפקולטה למדעי המחשב  •
ערן ירקוני, מנהל קרן הון סיכון, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל  •

משה קצנלסון, לשעבר מנהל חממת הטכניון  •
Bidsnet רפי גליק, מנכ”ל  •

זיו פופר, פופר טכנולוגיות, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל   •
ומדעי המחשב

פרופ’ אייל שמעוני, הטכניון  •
MOST Technologies ,פיליפ ליבמן  •

צבי שכטר, מייסד ומנהל בכיר גיזה ניהול השקעות, בוגר   •
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול

ירון ולר, גיזה, בוגר הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול  •
שי צור, גיזה  •

אהרון רוטנברג, גיזה  •
ד”ר חיים ברקוני, מנהל פיתוח בטבע  •

 ,Telecommunications Professional ,עדית תבל, יזמות  •
בוגרת הפקולטה למדעי המחשב

שירה צלנר, מנהלת מחקר ופיתוח בתעשייה הביטחונית, בוגרת   •
הפקולטה להנדסת חשמל

גיורא קפלינסקי, ניהול פרויקטים ומאמן אישי, בוגר הפקולטה   •
להנדסת חשמל

פרנק ישראל, בזן, הפקולטה להנדסת מכונות  •
אברהם גיל, מנכ”ל ומייסד UTR טכנולוגיות אבטחה, מרצה   •

בפקולטה להנדסת חשמל
משה מזורסקי, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול  •

צבי אלון, מנכ”ל Alon Ventures, בוגר הפקולטה להנדסת   •
חשמל

מרדכי )מוטי( איל, מנכ”ל איוורור תעשייתי, בוגר הפקולטה   •
להנדסת מכונות

להנדסת  הפקולטה  בוגר   ,LifeBond מנכ”ל  אתר,  ישי   •
ביוטכנולוגיה ומזון

גרה סטרומר, MediGuide, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל  •
חיים פקטור, עורך פטנטים, בוגר הפקולטה להנדסת מכונות  •
מישל חביב, אלרון תעשיות אלקטרוניקה, בוגר הפקולטה   •

להנדסת אווירונוטיקה וחלל
עוזיה גליל, ממציא, הפקולטה להנדסת חשמל  •

אלדד שביב, קלינטק ותחבורה, ממשלת ישראל  •
RainBow Medical ,אפי כהן ארזי  •

יונת גרנות, מנהלת פיתוח עסקי ג’נובה, הפקולטה להנדסת   •
תעשייה וניהול

חיים לינדנבאום, מומחה בפיתוח מכשור רפואי, בוגר הפקולטה   •
לפיזיקה

גדי כפיר, תעשיית הפרמצבטיקה, בוגר הפקולטה להנדסת   •
תעשייה וניהול

ד”ר יניב לוויתן, יועץ שיווק במדיה הדיגיטלית  •
ד”ר יובל אבני, שותף מנהל בקרן הון סיכון GIZA, בוגר הפקולטה   •

לרפואה
יורם אורון, Vertex Ventures, הפקולטה להנדסת חשמל  •

יוסי טל, מנהל פיתוח תוכנה  •
מוטי מיבל, לשעבר מנכ”ל צורן, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל  •

אורלי עובדיה, קניין רוחני  •
נתן פאולר, יזמות  •

יורם זבה, יו”ר יו.טי.אי. לוגיסטיקה ישראל, בוגר הפקולטה   •
להנדסת תעשייה וניהול

אלי איילון, מנכ”ל DSP, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל  •
אלון דומניס, תת אלוף )מיל’(, חבר בדירקטוריונים, בוגר   •

הפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל
אליהו מכבי קרסו, דירקטור מכבי קרסו בע”מ, בוגר הפקולטה   •

להנדסת מכונות
שבתאי אדלרסברג, AudioCodes, בוגר הפקולטה להנדסת   •

חשמל
גדעון טולקובסקי, BMEcapital, בוגר הפקולטה להנדסת   •

אווירונוטיקה וחלל
עמיחי אבן, דירקטור במספר חברות, בוגר הפקולטה להנדסה   •

חקלאית
דני מריאן, יעוץ, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל  •

אלקה ניר, VC, בוגרת הפקולטה למדעי המחשב  •
FIVER שי וינגר, מנכ”ל ומייסד  •

יזהר שי, שותף Canaan Ventures, בוגר הפקולטה למדעי   •
המחשב

ד”ר זאב גנאור, יזם היי-טק, אנג’ל, מרצה ליזמות בטכניון, בוגר   •
הפקולטה להנדסת חשמל

אבי בריר, לשעבר מנכ”ל ויסוניק, בוגר הפקולטה להנדסת   •
חשמל

אבירם איזנברג, מנכ”ל ומייסד Ignite, בוגר הפקולטה למדעי   •
המחשב

YOYAH GROUP ,יורם יהב  •
PH7, בוגר  יוסי פינקס, נציג קבוצת ההשקעות הבריטית   •

הפקולטה להנדסת חשמל
קובי גרוב, דירקטור אמדוקס  •

VC אד מלבסקי, גמיני  •
VC רותם אדלר, גמיני  •

Carmel Ventures דבי לוי, מנהלת  •
אבישי נועם, הון סיכון  •

ד”ר שני בלום, CEO Haptocure, בוגר הפקולטה לרפואה  •
CEO Clicktale ,ד”ר טל שוורץ  •

MICROSOFT גלעד סטיינברג, פיתוח עסקי  •
CEO XJET Solar ,חנן גונהייט  •

Medinol מיכל הרשקוביץ, סמנכ”ל  •
CTO Philips Healthcare ,ערן רובנס  •

PN-VC יגאל לבנה, שותף לבנה  •
רוני הבר, תעשייה ביטחונית, טייס  •

רונן סופר, סמנכ”ל פיתוח עסקי טלמפ  •
שמעון אלקבץ, דירקטור בחברות הזנק ולשעבר סמנכ”ל בכיר   •

בנס טכנולוגיות
High Tech Solutions פיליפ אלוביץ’, מנכ”ל  •

A.S Consulting -אלכס שני, יועץ ב  •
Panoramic Power דוד אלמגור, מייסד  •

Exent -ב CTO ,איתי נוה  •
עוז מחלבני, מנהל תכנית היזמות במכללת אפקה  •

אוסקר גלוטמן, יועץ עצמאי  •
צבי שושן, יועץ עצמאי  •

Hola עופר וילנסקי, מייסד ומנכ”ל  •
טלי סיון, שותפה מנהלת Knowledge Three, חברת ייעוץ   •

אסטרטגית
Intellectual Ventures ,מוטי מרגלית  •

יוני ספיר, מנכ”ל מרלין תקשורת  •
Qualcomm Ventures ,מרב וינריב  •

דב מאי, מומחה פטנטים  •
יצחק שינברג, יועץ עצמאי, בוגר הפקולטה להנדסת חשמל  •
עמי הירשטיין, יועץ עצמאי, בוגר הפקולטה להנדסת מכונות  •

RDTEC חיים לינדנבאום, מנכ”ל  •
אהרון אהרון, מנכ”ל אפל ישראל, בוגר הפקולטה למדעי המחשב • 

וחשמל
רענן גווריצמן, לשעבר מנכ”ל Broadlight, בוגר הפקולטה • 

למדעי המחשב וחשמל
שי רפאלי, משקיע, בוגר הפקולטה להנדסת מכונות• 
קן שוסטק, מומחה בפיתוח עסקי• 
דניאל מרקוביצ’י, עורך פטנטים, בוגר הפקולטה להנדסת מכונות• 

תודה למנטורים בתכנית TFL על פועלם והתנדבותם

TFL מנטורים בתכנית
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סדרת ההרצאות - Hi-Technion 17 שנה שמינית
אשנב למחקרים פורצי דרך בטכניון

סדרת ההרצאות המרתקת מתקיימת זו השנה השמינית. בשנת 2016/17 התקיימה הסדרה בפקולטה להנדסת מכונות 
בטכניון ובמוזיאון ארץ ישראל בתל-אביב. מיטב חוקרי הטכניון, פורצי דרך, מספרים על מחקריהם ובכך מקרבים את בוגרי 
הטכניון לנעשה במעבדות המחקר בטכניון. סדרת ההרצאות מאפשרת לבוגרי טכניון ולקהל איכותי שוחר חידושים במדע 
וטכנולוגיה, לשמוע על מחקרים חדשניים בתחומים מגוונים מאוד. ההרצאות ממחישות את העבודה האיכותית, שנעשית 
במעבדות הטכניון, על ידי חוקרים בעלי שם בינלאומי, שתרומתם המדעית-טכנולוגית לא תסולא בפז ושממצאיהם מהווים 
בסיס חשוב למחקר היישומי בארץ ובעולם. המפגש לפני ההרצאה מהווה פלטפורמה חשובה ל– networking. כמו כן, 
האפשרות לשאלות ותשובות יוצרת את הקשר הבלתי אמצעי בין המרצה לקהל המאזינים ובין הבוגרים לחוקרי הטכניון.

סדרת ההרצאות Hi-Technion - מספרים

בשנת 2016/17 התקיימו 9 הרצאות• 

4 הרצאות התקיימו באודיטוריום הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון בחיפה• 

5 הרצאות התקיימו במוזיאון ארץ-ישראל בתל-אביב• 

בעונה 2016/17 השתתפו כ- 700 איש בהרצאות בטכניון, בוגרים וסטודנטים • 

בעונה 2016/17 השתתפו כ- 1,150 איש בהרצאות במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב• 

9 חברי סגל בכירים מהטכניון הרצו בסדרה בהתנדבות• 

סדרת ההרצאות Hi-Technion: פרופ’ אליעזר שלו, הפקולטה לרפואה, בהרצאתו ‘יצירת ביציות במעבדה’

40



4243

 Hi-Technion 17 - סדרת ההרצאות
אשנב למחקרים פורצי דרך בטכניון

 Hi-Technion 17 - סדרת ההרצאות
אשנב למחקרים פורצי דרך בטכניון

 :Hi-Technion סדרת ההרצאות
בתמונה למעלה - פרופ’ אליעזר שלו, הפקולטה לרפואה, בהרצאתו ‘יצירת ביציות במעבדה’
בתמונה למטה ומימין - פרופ’ יובל שקד, הפקולטה לרפואה, בהרצאתו ‘טיפול בסרטן הוא כחרב פיפיות: מיתוס או מציאות מרה’

Hi-Technion – 2016/17 תכנית סדרת ההרצאות

תל אביב, מוזיאון ארץ ישראל, ימי ג’

פרופ’ אליעזר שלו, הפקולטה לרפואה    29.11.16  	
יצירת ביציות במעבדה    

פרופ’ נעם סוקר, הפקולטה לפיזיקה   27.12.16  •
יצירת יסודות בכוכבים מתפוצצים    

פרופ”מ בועז מזרחי, הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון   31.1.17  •
מי עושה לנו בית ספר? פיתוח חומרים לרפואה ולביוטכנולוגיה בהשראת הטבע    

פרופ’ סתוית אלון שלו, הפקולטה לרפואה  14.3.17  •
מאפייני המחלות הגנטיות בקהילות עם נישואי קרובים     

פרופ”מ ירון פוקס, הפקולטה לביולוגיה   27.6.17  •
על תאי גזע, התאבדות תאית וכימרות     

חיפה, אודיטוריום הפקולטה להנדסת מכונות, הטכניון, ימי ג’

פרופ’ יובל שקד, הפקולטה לרפואה    20.12.16  	
טיפול בסרטן הוא כחרב פיפיות: מיתוס או מציאות מרה    

פרופ’ אבנר רוטשילד, הפקולטה למדע והנדסה של חומרים   17.1.17  •
חלודה – לא מה שחשבתם: המפתח לאנרגיה סולרית ברת קיימה    

פרופ’ ארז בראון, הפקולטה לפיזיקה   14.2.17  •
אבולוציה, סרטן והפיזיקה שביניהם    

פרופ”מ מורן ברקוביץ, הפקולטה להנדסת מכונות   28.3.17  •
טכנולוגיות מיקרוזרימה: דיאגנוסטיקה רפואית באלפית המילימטר    

תודה למרצים על התנדבותם
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טכניון UP - בוגרים למען סטודנטים בטכניון
בוגרים בקמפוס

טכניון UP - כנס הפקולטה להנדסה כימית:
בוגרים וסטודנטים בשיח סביב שולחנות עגולים

טכניון UP - בוגרים למען סטודנטים בטכניון
בוגרים בקמפוס

טכניון UP - כנס הפקולטה להנדסה כימית:
בתמונה למעלה - קבלת הפנים בכנס

בתמונה למטה - קהל הסטודנטים והבוגרים בפאנל הבוגרים

סטודנט היום - בוגר טכניון לתמיד

המטרה

להביא בוגרי טכניון ‘הביתה’ לפקולטה בה הם למדו ולטכניון  •
ליצור מרחב מובנה לקשר ‘בגובה העיניים’ בו שותפים הסטודנטים, הבוגרים וחברי   •
הסגל, באמצעות שיח סביב שולחנות עגולים בנושא המקצוע, פיתוח הקריירה   

ושוק העבודה  
לספק מידע על המקצוע הנלמד בפקולטה ומגמות להתפתחותו בעתיד  •

להעניק לסטודנטים את תחושת הגאווה בשייכות למשפחת הטכניון ובנגישות לבוגרי  •
הפקולטה  

משנת תשע”ג, מועד התחלת התכנית, פעלנו בפקולטות: הנדסה כימית, הנדסה ביו-רפואית, הנדסת אווירונוטיקה וחלל, 
כימיה, ביולוגיה, הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הנדסת חומרים, MBA והנדסת מכונות. 

עם כל פקולטה הפקנו כנס ייעודי, במהלכו נפגשו הסטודנטים עם הבוגרים בפאנלים וסביב שולחנות עגולים לדיון של 
כשעה. ברוב הפקולטות התכנית נערכה יותר מפעם אחת. הבוגרים שהשתתפו בכנסים אלה באים מחברות גדולות, קטנות 
וסטארט-אפים; מעמדות ניהול מגוונות ובשלבי קריירה שונים. הבוגרים ספרו על המסלול האישי שעברו: נקודות מפנה, 

נקודות שיא, אתגרים ופתרונות ואילו הסטודנטים העלו בפני בוגרי הפקולטה את כל שמעניין ו/או מטריד אותם.  
בערבים אלו השתתפו בכל פקולטה 150-250בוגרים, סטודנטים, וחברי סגל.
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טכניון UP - בוגרים למען סטודנטים בטכניון
בוגרים בקמפוס

טכניון UP - בוגרים למען סטודנטים בטכניון
בוגרים בקמפוס

טכניון UP - כנס הפקולטה להנדסה כימית:

בתמונה למעלה - פרופ’ גידי גרדר, דיקן הפקולטה להנדסה כימית 

בתמונה למטה - פאנל הבוגרים, מימין לשמאל: ד”ר יוני ליפ, זיו די-נור, מלאכי אלפר,
ענבל קרייס, אביהוא חירם, ד”ר ניר חיימוביץ, ד”ר רינה אולדק, פרופ”ח דריו דקל

ופרופ’ גידי גרדר - דיקן הפקולטה ומנחה הפאנל   

כנס הפקולטה להנדסה כימית

כנס הפקולטה להנדסה כימית התקיים בנובמבר 2016.

פאנל הבוגרים:
הנחיית הפאנל: פרופ’ גידי גרדר - דיקן הפקולטה להנדסה כימית

משתתפים בפאנל:
ד”ר רינה אולדק - ראש תחום מחקר וסימולציות, רפא”ל	 
מלאכי אלפר - מנכ”ל פז-בית זיקוק אשדוד	 
זיו די-נור - דירקטור, טכנולוגיה תהליכית API, טבע	 
ד”ר ניר חיימוביץ - מנהל תחום כלים חישוביים API, טבע	 
אביהוא חירם - חירם, בקרת תהליכים	 
 	TENOVA BATEMAN TECHNOLOGIES ISRAEL ד”ר יוני ליפ - סמנכ”ל טכנולוגיות ליתיום
ענבל קרייס - סמנכ”לית מפעל - חלל, התעשייה האווירית	 
 	CELLERA פרופ”ח דריו דקל - חבר סגל בטכניון, מייסד חברת



4849

טכניון UP - בוגרים למען סטודנטים בטכניון
בוגרים בקמפוס

כנס הפקולטה לכימיה

כנס הפקולטה לכימיה עתיד להתקיים ב- 7.6.2017.

פאנל הבוגרים:
ינחה את הפאנל: פרופ’ נעם אדיר - דיקן הפקולטה לכימיה

ישתתפו בפאנל:
 	Novetide ד”ר חיים איידלמן - סמנכ”ל מו”פ
ד”ר רויטל הרמן אדמה - אגן יצור כימיקלים	 
חוראני ג’וואד - ראש ענף פיקוח זיהום אוויר - הגנת הסביבה	 
 	Novetide ד”ר שרון נבון - מנהלת פיתוח מוצרים חדשים
פרופ’ אדוארדס נריבצ’יוס - מרצה במכון ויצמן	 
ד”ר יעל טלמון - חוקרת בטבע תעשיות פרמצבטיות	 
ד”ר חגית ש. - רפא”ל	 

טכניון UP - בוגרים למען סטודנטים בטכניון
בוגרים בקמפוס

טכניון UP - כנס הפקולטה להנדסה כימית:
בתמונה למעלה - פרופ’ אמריטוס ישעיהו טלמון )מימין( ופרופ’ אמריטוס אלון גני, בשיח עם סטודנטים סביב שולחנות עגולים
בתמונה למטה - קבלת הפנים בכנס
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Alumni Relations USA
בונים קהילת בוגרים גלובלית   בונים קהילת בוגרים גלובלית  

Alumni Relations USA!חדש

בתמונה הימנית: ענת לוי פיינברג, מובילת הפעילות בארה״ב

בתמונה האמצעית והשמאלית: מפגש בוגרים
באירוע ”Innovations That Build Bridges”, ניו יורק

מפגש בוגרים באירוע ”Innovations That Build Bridges”, ניו יורק
מימין לשמאל: אסף גלייזר, סיימון אדר, מיכל קפלן

אירוע הוקרה לבוגרי טכניון מובילים באזור עמק הסיליקון, במעמד נשיא הטכניון וההנהלה הבכירה
מימין לשמאל: תומר לונדון, ליאור רון, גיל פרוסטיג, ז’אק בנקוסקי, יורם צדר, דן מידן, אורן זאב, ג’וני סרוג’י, אילנה גולן

ארגון בוגרי הטכניון מגיע לארה״ב

ידידי הטכניון באמריקה וארגון  - ארגון בוגרי הטכניון בישראל   2017 מיזם חדש הושק בארצות הברית בשנת 
)American Technion Society (ATS, חברו יחדיו לבנייה והקמה של קהילת בוגרי הטכניון באמריקה כחלק מקהילת 
בוגרים גלובלית. בוגרי טכניון רבים פזורים ברחבי ארצות הברית ולוקחים חלק בהנהגה, הובלה ועבודה עבור חברות 
טכנולוגיה, בהקמה של חברות הזנק, בפיתוח עסקי, במחקר ופיתוח מדעי, בהוראה באוניברסיטאות מובילות ובלמידה 

לתארים מתקדמים. מספר הבוגרים בארה״ב מוערך באלפים.

הטכניון נמצא במגמת צמיחה גלובלית, וכך גם ארגון הבוגרים. הפעילות בארה״ב מכוונת לחיבור ורישות בוגרים ברחבי 
ארה״ב ברמה המקומית וברמה הארצית, תוך בניית גשר וקשר לקהילת הבוגרים בארץ ולטכניון. לפעילות הגלובלית 

פוטנציאל לחיבור רחב היקף ולהזדמנויות רבות ומגוונות לטכניון ולבוגריו.

 ATS -את הפעילות בארה״ב מובילה ענת לוי פיינברג. ענת ממוקמת בניו יורק ועובדת בשיתוף פעולה קרוב עם צוות ה
הפרוס ברחבי ארה״ב, עם צוות ארגון הבוגרים בקמפוס חיפה, ועם בוגרים ברחבי ארה״ב. 
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Alumni Relations USA
בונים קהילת בוגרים גלובלית  

Alumni Relations USA
בונים קהילת בוגרים גלובלית  

ריכוזי הבוגרים הגדולים נמצאים באזור המפרץ - עמק הסיליקון ובאזור ניו יורק. אזורים משמעותיים נוספים נמצאים 
בבוסטון, סיאטל, לוס אנגלס, וושינגטון, סאן דיאגו ועוד.

הפעילות החדשה באזור ניו יורק מושכת קהל בוגרים גדול. אירוע ”Innovations That Build Bridges”, שהתקיים 
בחודש פברואר השנה, כלל את הרצאתו של של פרופ’ מור נעמן, מייסד חוג Connective Media, שסיפר על החוג 
 The Jacobs Technion Cornell - החדשני שהינו חלק בשותפות החדשה של הטכניון ואוניברסיטת קורנל בניו יורק
Institute. אירוע שני, שהתקיים בחודש אפריל, הציג את את עבודתה של פרופ’ מרסל מחלוף מהטכניון: ננוטכנולוגיה 
וטיפול בסרטן. בחודש מאי השתתפנו במסיבת הסיום של המחזור השני של ג’ייקובס טכניון-קורנל, התוספת החדשה 
לשורות בוגרי הטכניון, שהרי בוגרי התכנית מקבלים תארים משתי האוניברסיטאות על אדמת ניו יורק: הן מאוניברסיטת 
קורנל האמריקאית והן מהטכניון הישראלי. בחודש יוני נשתתף במצעד התמיכה בישראל. המצעד נערך מידי שנה בשדרה 
החמישית בניו יורק ובו לוקחים חלק עשרות אלפי צועדים ממאות ארגונים שונים. אנו נרגשים לקראת האירוע בו ניקח 

חלק כנציגי בוגרי הטכניון באמריקה. 

באזור המפרץ בחוף המערבי ישנה קהילת בוגרים גדולה. בחודש נובמבר האחרון נערך אירוע הוקרה לבוגרי טכניון מובילים 
באזור עמק הסיליקון, במעמד נשיא הטכניון וההנהלה הבכירה. באירוע השתתפו מעל 300 איש רובם בוגרי טכניון. אנו 

ממשיכים לעבוד על הרחבת הקהילה והפעילות.

בבוסטון קהילה גדולה ובה מתקיימת פעילות לאורך השנים. גם כאן מטרתנו היא להעמיק את הקשר ואת המעורבות 
ולפעול כחלק מתכנית גלובלית. בסיאטל התחלנו פעילות השנה. באזור בוגרי טכניון רבים המקבלים בשמחה ובברכה 

את פעילותנו לבנייתה של קהילת בוגרים.    

Technion Cafe - יצרנו מסורת חדשה של מפגשים עם בוגרי טכניון ברחבי אמריקה. אנחנו יוצאים לשטח ונפגשים עם 
בוגרים, בבודדים או בקבוצות, משוחחים, שומעים את סיפורי הבוגרים, את חויותיהם מהקמפוס, את סיפור בניית הקריירה, 
את משמעות הטכניון עבורם, לומדים מהבוגרים על האתגרים וההזדמנויות באזורים השונים, מה רלוונטי עבור הבוגרים ומה 
יכול לייצר ערך עבורם, וכיצד ניתן לקחת חלק בבנייתה של קהילת בוגרים גלובלית, תוססת פעילה ומעורבת, המחברת 

בין חבריה ומחברת בינם לבין הטכניון, שם התחילו כולם את דרכם.

anat@ats.org :אם אתם חיים בארה״ב או מכירים בוגרים שחיים שם, אתם מוזמנים לקפה ושיחה עם ענת

בתמונות למעלה - מפגש בוגרים באירוע ”Innovations That Build Bridges”, ניו יורק

בתמונה למטה - אירוע הוקרה לבוגרי טכניון מובילים באזור עמק הסיליקון, במעמד נשיא הטכניון וההנהלה הבכירה
מימין לשמאל: ליאור רון, פרופ’ פרץ לביא - נשיא הטכניון, פרופ’ בועז גולני - סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים
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TENGIVING
בוגרי טכניון נותנים, סטודנטים מקבלים

TENGIVING - מספרים

בוגרי טכניון מנטורים לסטודנטים בשנה האחרונה לתואר, מהפקולטה שלהם• 

הבוגרים עוזרים ומייעצים לסטודנטים בתהליך ההשתלבות בשוק העבודה• 

כל בוגר מתבקש להשקיע 10 שעות בשנה• 

גייסנו 326 בוגרים מתנדבים• 

252 סטודנטים פנו בבקשה למנטור• 

ציוותנו, בהתאמה אישית, 145 מנטורים בוגרים לסטודנטים• 

שנה שנייה TENGIVING
בוגרי טכניון נותנים, סטודנטים מקבלים

תכנית המנטורים להעמקת הקשר בין הבוגרים לסטודנטים

המטרה

במסגרת בניית ארגון בוגרי הטכניון כקהילה חברתית המייצרת שייכות, נאמנות ועזרה הדדית, חשוב לנו מאוד להעמיק 
את הקשר בין הבוגרים לבוגרים בעתיד - הסטודנטים.

הסטודנטים זקוקים ליד מכוונת בתהליך השתלבותם בשוק העבודה. שיח אישי ומשמעותי עם בוגר הפקולטה שלהם, יכול 
לתת לסטודנטים מענה מיטבי, היות ולבוגרים ניסיון תעסוקתי, הכרות עם שוק העבודה, ידע וקשרים.

ארגון הבוגרים יוצר חיבור בין הבוגר לסטודנט, בו באים לידי ביטוי ניסיון הבוגר וצרכי הסטודנט. הבוגר מתבקש לתרום 
עשר שעות שנתיות לסטודנט.

קהילת בוגרים פעילה, הנמצאת בקשר עם הסטודנטים בנושא התעסוקתי, מעצימה מאוד את הטכניון.

למה זה חשוב לארגון הבוגרים

מגדילים את המעגל של הבוגרים הפעילים• 
משתפים בוגרים צעירים ובוגרים לעתיד בפעילות ארגון הבוגרים • 
“מחנכים” את הבוגרים הצעירים לתרומה לקהילת הטכניון• 

למה זה חשוב לסטודנטים

נותנים מענה לצורך אמיתי• 
ממחישים את יתרון השייכות לקהילת בוגרי הטכניון• 
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בוגרי טכניון נותנים, סטודנטים מקבלים

TENGIVING
בוגרי טכניון נותנים, סטודנטים מקבלים

ש.ע.
הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

כמות פגישות: כשש שיחות טלפון• 
על צורך בפגישות: אנחנו מדברים לפי הצורך שלי וזה מעולה לדעתי• 
האם הבוגר ענה על הציפיות: מאוד, עזר לי לדעת שגם הוא לא ידע מה המגמה שלו והיה פתוח לשתי האופציות • 

ועבד בשתי האופציות
תחומים שהועלו: האם לחזור על קורסים שיש לי בהם ציון לא טוב, מציאת עבודת סטודנט בתחום וכו’• 

מ.ג.
הנדסת חשמל

על צורך בפגישות: היה אחלה, אין צורך בעוד פגישות• 
כל שיחה ארכה קרוב לחצי שעה  

מכנה משותף: מצאנו תחומי עיניין דומים• 
תחומים שהועלו: לרוב דיברנו על כיווני התפתחות בקריירה• 
כמות פגישות: לא היו פגישות, אלא רק שיחות טלפון• 

:TENGIVING משובים של סטודנטים לתכנית

ז’.פ.
הנדסת חשמל

על צורך בפגישות: )פגישות( רבות יותר כי אין תחליף לאינטראקציה אנושית ישירה• 
תחומים שהועלו: האקתונים וחשיבה רב תחומית - מולטידיסיפלינרית• 

ש.ש.
מדמ”ח

על צורך בפגישות: דיברנו בטלפון. היה מעולה• 
האם הבוגר ענה על הציפיות: כן. יש לו הרבה ידע בהתאם• 
תחומים שהועלו: איך להתכונן לראיון עבודה• 

נ.א. 
הנדסת אווירונוטיקה וחלל

על צורך בפגישות: יש לקיים לפחות 2 מפגשים• 
מכנה משותף: תחומי עניין מקצועיים משותפים )כיוון התמחות מקצועית(• 
תחומים שהועלו: ניהלנו מספר פעמים שיחות טלפון - עבור התייעצות אישית וגם עבור התייעצות מקצועית • 

עבור פרויקט גמר
הערות: חשוב לדרוש מהמנחים להיפגש לפחות פעם אחת עם הסטודנטים. לדעתי זה פספוס שלי טרם יצא • 

להיפגש עם המנחה

מ.
הנדסת אווירונוטיקה וחלל

כמות פגישות: כל שבוע מתחילת ההצטרפות שלי לתכנית• 
על צורך בפגישות: החונך שלי תמיד פנוי כשאני צריכה פגישה• 
האם הבוגר ענה על הציפיות: הבוגר עונה מאוד על הציפיות שלי ואף על יותר• 
 •sci fi ,מכנה משותף: מצאתי מכנה משותף רחב עם הבוגר שלי כמו ספורט

ר.פ.
הנדסת מכונות

על צורך בפגישות: פגישה אחת הספיקה• 
תחומים שהועלו: דיברנו על האופציות להעסקה של מהנדס מכונות, במיוחד על ההבדלים בסקטור הציבורי • 

מול הפרטי
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כנסי בוגרים לדורותיהםכנסי בוגרים לדורותיהם

הופעתו של אדיר מילר בכנס בוגרי הפקולטה להנדסה 
ביו-רפואית לדורותיהם, אולם קריגר - חיפה

כנס בוגרי הפקולטה להנדסה ביו-רפואית לדורותיהם, אולם קריגר - חיפה
מימין לשמאל: פרופ’ יורם פלטי, פרופ’ אמיר לנדסברג, פרופ’ אליעזר שלו, ד”ר אלי אופר ופרופ’ רפי ביאר

כנסי בוגרים לדורותיהם - מספרים

בשנים האחרונות נערכו כנסים בפקולטות הבאות:

הנדסת אווירונוטיקה וחלל• 

רפואה• 

הנדסה ביו-רפואית• 

MBA 	•

כנס בוגרי הפקולטה להנדסה ביו-רפואית לדורותיהם
הנדסה ורפואה: סינרגיה מבטיחה

מנהל רמב”ם בכנס בוגרי הפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון: “בחיפה מתקיים החיבור החיוני בין אקדמיה, תעשייה 
והסקטור הרפואי”. 

כ- 400 בוגרים השתתפו בכנס בוגרי הפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון, שהתקיים ב-14 בדצמבר 2016 במרכז קריגר 
בחיפה. באירוע נכחו ראש העיר חיפה יונה יהב, מנהלת ארגון הבוגרים פנינה זיו וד”ר אלי אופר, לשעבר המדען הראשי 

במשרד התמ”ת וכיום יו”ר מועדון ה-100 של ארגון בוגרי הטכניון. 

הפקולטה להנדסה ביו-רפואית הכשירה עד היום 1,108 בוגרים, שרובם ככולם )95.6%( נמצאים כיום בתעשייה או באקדמיה. 
בוגרים רבים משמשים בתפקידי מפתח בתעשייה הישראלית בתחומי מחקר ופיתוח, ייצור ושיווק של התקנים רפואיים, 

יישומים רפואיים ועוד. רבים מהבוגרים הם יזמים ומייסדים של חברות סטרטאפ בתחום.
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כיום לומדים בפקולטה כ- 300 סטודנטים לתואר ראשון ו- 235 סטודנטים לתארים מתקדמים. דיקן הפקולטה, פרופ’ 
אמיר לנדסברג, אמר כי “על פי ההערכות, קצב הגידול בתחום הביו-רפואה יעמוד בעשור הבא על 23% לעומת 7% צמיחה 
בכלל התחומים. בשנת 2014 הושקעו בתחום הזה בישראל 2 מיליארד דולר, והמשכורות בענף גדלות במהירות ועומדות 

בארה”ב על 86,950 דולר בשנה בממוצע.” 

בוגר הפקולטה, צפריר עוזר, אמר כי “במהלך הלימודים בפקולטה הסטודנט מקבל ידע נרחב מאוד בתחום הקליני, בהנדסת 
מכונות, בהנדסת חשמל ועוד. הרקע הזה מאפשר לנו להשפיע ולהתפתח, והוא הסיבה שבוגרי הפקולטה מבוקשים מאוד 

בשוק העבודה.” 

מענקים בסך 7 מיליון דולר

דיקן הפקולטה פרופ’ לנדסברג, שהנחה את האירוע, תיאר את התפתחות הפקולטה והציג את ארבעת חברי הסגל שגויסו 
לפקולטה בשנים האחרונות: ד”ר ראמז דניאל, ד”ר נתנאל קורין, ד”ר יואב שכטמן וד”ר יעל יניב . הוא ציין כי “בשנים האחרונות 
זו הפקולטה המובילה בטכניון בשיעור המענקים הממוצע לחבר סגל. בשנת 2015 קיבלו חברי הסגל בפקולטה 38 מענקים 

בשיעור כולל של כמעט 7 מיליון דולר.”

פרופ’ רפאל ביאר, מנהל הקריה הרפואית רמב”ם, הציג את תולדותיה של ההנדסה הביו-רפואית בטכניון וציין כי בשנים 
האחרונות חלה קפיצה של כמעט 300% במספר החברות בתחום. “עם זאת, עלינו לזכור שהמטרה החשובה של חברות 
הסטארט-אפ האלה אינה אקזיט אלא השפעה קלינית ממשית, וזה אתגר לא קל. שום התקדמות משמעותית אינה אפשרית 
בלי שיתוף פעולה בין האקדמיה, התעשייה, בתי החולים והממשלה. לשמחתי, בחיפה מתקיימת הסינרגיה החיונית בין 
הפקולטה לרפואה, הפקולטות ההנדסיות בטכניון, התעשייה )אזור מת”מ(, הקריה הרפואית רמב”ם ואוניברסיטת חיפה. 

אין לי ספק שמרכזי הסרטן החדשים בטכניון וברמב”ם יובילו לפריצות דרך משמעותיות.”
 

דיקן הפקולטה לרפואה ע”ש רפפורט, פרופ’ אליעזר שלו, דיבר על האתגר שבהכשרת רופאי העתיד. “הטכנולוגיה הרפואית 
מתפתחת במהירות עצומה והחינוך הרפואי מפגר אחריה. לכן עלינו לעדכן את תוכניות הלימוד, שכן רפואת העתיד זקוקה 
לרופאים שבנוסף לידע הקליני יהיו מצוידים באוריינות טכנולוגית, ביכולת להתמודד עם כמויות מידע עצומות, באינטליגנציה 

רגשית גבוהה ובכישורי מנהיגות.” 

בסיום הערב התקיימה הופעת סטנדאפ של הקומיקאי אדיר מילר. טלי יעקבי, מנהלת קשרי החוץ בפקולטה, אמרה: 
“משמח לראות את ההיענות הגדולה של בוגרי הפקולטה ואת רצונם להיפגש ולשמור על קשר. הפקולטה מוקירה את 

החיבור לבוגריה ותשמח לשתף פעולה עמם ולשלבם בפרויקטים וביוזמות חדשות.”

כנסי בוגרים לדורותיהםכנסי בוגרים לדורותיהם

בוגרי הפקולטה להנדסה ביו-רפואית לדורותיהם, בכנס הפקולטה, אולם קריגר - חיפה

לפנינה, ענת, אריאלה וכל צוות לשכת הבוגרים,

ברצוני להודות לכן על הפקת אירוע בוגרים לדורותיהם מדהים ועל שיתוף הפעולה הפורה להצלחת הכנס.
האירוע היה ברמה גבוהה הן מבחינת הארגון שהיה לעילא ולעילא, הן מבחינת האוכל שהיה טעים מאוד, הן מבחינת 

האוירה שהיתה מרגשת ומחממת לבבות והן מבחינת העמידה בזמנים )פנינה – אין עלייך(.
מהרשמים שקבלנו עולה, כי האירוע היה מכובד, עשיר, מעניין והשאיר לכולם טעם של עוד.

יישר כח והמשך עבודה פורייה, מוצלחת ובשיתוף פעולה גם לעתיד.
 

שבת שלום,
זהבה באומל

ראש מינהל, הפקולטה להנדסה ביורפואית
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כנסי מחזור לבוגרי הטכניוןכנסי מחזור לבוגרי הטכניון

כנסי מחזור לבוגרי הטכניון - מספרים

כנס בוגרים בפקולטה להנדסה כימית: יובל שנים - 19.5.16• 
42 משתתפים  

כנס בוגרים בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית: יובל שנים - 13.9.16 • 
40 משתתפים  

כנס בוגרים בפקולטה להנדסת חשמל: יובל שנים - 2.11.16• 
82 משתתפים   

כנס בוגרים בפקולטה להנדסת מכונות: יובל שנים - 2.3.17• 
80 משתתפים  

כנס מחזור לבוגרי הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית - מחזור 1966כנס מחזור לבוגרי הפקולטה להנדסה כימית - מחזור 1966

בשנת 2016-2017 ערך ארגון בוגרי הטכניון ארבעה כנסי מחזור בשיתוף הפקולטות: הנדסה כימית, הנדסה אזרחית 
וסביבתית, הנדסת חשמל והנדסת מכונות.

הבוגרים בכנסים השונים לא התראו עשרות שנים וההתרגשות הרקיעה שחקים.
הבוגרים גילו סקרנות רבה לשינויים שהתרחשו במהלך השנים, בתכניות הלימודים ובתחומי המחקר. 

כנס מחזור לבוגרי הפקולטה להנדסה כימית - מחזור 1966

בוגרי 1966 בפקולטה להנדסה כימית, חגגו יובל שנים לסיום הלימודים בטכניון ב- 19.5.2016.
הכנס נערך בפקולטה להנדסה כימית.

את הבוגרים הנרגשים קיבל דיקן הפקולטה, פרופ’ גידי גרדר.
הדיקן ערך לבוגרים סיור במעבדות הפקולטה וסיפר על תחומי המחקר ותכניות הלימודים בפקולטה. 

תודה מיוחדת לבוגר גדליה שרון, שיזם את המפגש.

כנס מחזור לבוגרי הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית - מחזור 1966

בוגרי הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, חגגו יובל שנים לסיום הלימודים ב- 13.9.2016.
הבוגרים נפגשו בגן האקולוגי ויצאו לסיור מודרך על ידי מנהל הגן.

הגב’ פנינה זיו, מנהלת ארגון הבוגרים, בירכה את הבוגרים.
לאחר הסיור, עלו הבוגרים לבניין המים, שם נערכה ארוחת צהריים חגיגית.

תודה מיוחדת לבוגרת המחזור, נילי סקיפ, שיזמה והנחתה את המשך המפגש.
דיקן הפקולטה, פרופ’ עודד רבינוביץ, בירך את הבוגרים וסקר את הנעשה בפקולטה היום. הדיקן העניק תעודות סיום  

אישיות משוחזרות לבוגרים.
המיקרופון הנייד עבר מאחד לשני, והבוגרים סיפרו על עשייתם מאז סיום הלימודים ועד בכלל.
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כנסי מחזור לבוגרי הטכניוןכנסי מחזור לבוגרי הטכניון

כנס מחזור לבוגרי הפקולטה להנדסת מכונות - מחזור 1966כנס מחזור לבוגרי הפקולטה להנדסת חשמל - מחזור 1966

כנס מחזור לבוגרי הפקולטה להנדסת חשמל - מחזור 1966

בוגרי הפקולטה להנדסת חשמל, מחזור 1966, נפגשו 50 שנה לאחר סיום הלימודים.
למפגש, שהתקיים ב- 2.11.2016, הגיעו בוגרים מכל קצוות העולם וההתרגשות הייתה רבה.

תודה מיוחדת לבוגרים אלברטו לוי ומיקי ברקאי.
יורם אור חן ברך את הבוגרים, הרצה על האווירה, ההישגים, תכנית הלימודים והמחקר בפקולטה כיום. בנוסף, הוא ערך 

לבוגרים סיור בפקולטה.
המפגש הסתיים בארוחת צהריים חגיגית ובשיח רעים.

כנס מחזור לבוגרי הפקולטה להנדסת מכונות - מחזור 1966

בוגרי מחזור 1966 מהפקולטה להנדסת מכונות, נפגשו 50 שנה לאחר סיום הלימודים, ב-2.3.2017 בבניין דן קהאן, המקום 
בו למדו.

לבוגרים נערך סיור במעבדות הפקולטה בליווי סטודנטים הלומדים בפקולטה, שסיפרו על חווית הלימודים כיום.
על האירוע ניצח פרופ’ זלי פלמור, בוגר המחזור וחבר סגל בפקולטה.

הבוגרים הקשיבו להרצאתו של פרופ”מ מורן ברקוביץ בנושא: ‘מכשירי מיקרוזרימה לאנליזה ביו מולקולרית’.
דיקן הפקולטה, פרופ’ יורם הלוי, סיפר לבוגרים על התפתחות הפקולטה ועל פעילותה כיום. הדיקן הפתיע וריגש כשהעניק 

לכל אחד מהבוגרים תעודת סיום טכניון מחודשת.
תודות לבוגרים שהיו היוזמים והשותפים לביצוע: זלי פלמור, אברהם שלם, יהודה רוזנברג ומשה בורר.

תודה לבוגר זאב גרליץ שדאג לחלוקת החוברת ‘תגליות ופיתוחים ישראליים שהשפיעו על העולם’ )בהוצאת משרד המדע 
הטכנולוגיה והחלל( לבוגרים. בחוברת מסופר על פועלם של שני בוגרי המחזור, דני שכטמן ורפי מהודר.
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כנסי מחזור לבוגרי הטכניוןכנסי מחזור לבוגרי הטכניון

בוגרים כותבים

שלום,
ברצוני להודות לכל אחד מהצוות שעסק בארגון יום זה.

למרות היסוסי הרבים בתחילה, העתקתי את מועד הטיסה שלי לחו”ל בכדי להשתתף בארוע מיוחד זה.
כשיצאתי מבניין הפקולטה למכונות, שם נערך המפגש, עצרתי והבטתי לאחור, כפי שעשיתי ביום שבו חולקו לנו 

תעודות ההסמכה בסיום לימודינו, כמתגעגע לזמן שחלף.
שמחתי גם לשמוע שידידי יהודה יניב בעזרתכם מארגן ארוע דומה לפקולטה שלו, הוא התעניין אצלי איך היה 

וכמובן שיבחתי.
 

תודה,
איציק אהרוני

 
 

לאריאלה שלום,
חסרה לי הבוקר שיחת יום עם אריאלה...

בשם הבוגרים, הצוות ובשמי אני – רוצים להודות לך וליורם אור חן על הרמת אירוע שזכה לשבחים של כולם.
תעבירי תודתנו למנהלת ארגון הבוגרים ולהנהלת הפקולטה.

בהזדמנות זו תודה לצוות הארגון על חלקו ותרומתו. אי אפשר להתעלם מהעמל הרב שלך, אמי, בארגון ספר הבוגר. 
בריאות ולהתראות בכנס הבא.

Thanks and Regards
Abraham Levy

 

בחודשים האחרונים עסקנו בארגון מפגש בוגרי הנדסה כימית מחזור 1966.
אני יחד עם בוגר נוסף, אמיתי חונה, עסקנו בעיקר באיתור הבוגרים וכתובותיהם ואריאלה ברוך מארגון בוגרי הטכניון 

עסקה בארגון יום המפגש עצמו בפקולטה להנדסה כימית.
שיתוף הפעולה בינינו היה מעולה, אריאלה תרמה רבות מניסיונה בארגון מפגשי בוגרים קודמים.

כל הצד הלוגיסטי: החל מהקשר עם הבוגרים, טיפול בצד הכספי, בחירת מיקום הטקס, הקשר עם דליה גוטמן 
מהפקולטה, התקשרות עם הספקים: מזון, שולחנות, כיסאות ושימשיות, צלם ועוד, בוצעו בהצלחה ע״י אריאלה.

ברצוני להודות לדיקן הפקולטה, פרופ׳ גדעון גרדר, על הסקירה המעניינת על הפקולטה כיום.
בשם הבוגרים שהשתתפו בכנס, ברצוני להודות לדליה גוטמן, ראש מינהל בפקולטה להנדסה כימית, שתרמה רבות 

להצלחת המפגש. מהדיווחים שקיבלתי מאריאלה, דליה גלתה הרבה רצון טוב וסייעה להצלחת הכנס.
ברצוני להודות גם לפקולטה על השי הנאה שקבלנו.

תודה גם לחברנו, פרופסור אמריטוס אבינעם ניר, שהנחה את הטקס בחן רב כפי שהוא יודע.
כולם יבואו על התודה והברכה כולל אלו שלא ציינתי את שמם, מחוסר ידיעה.

בברכה,
גדליה שרון

בתמונות למעלה: רגעים מרגשים מהמפגש של בוגרי הפקולטה להנדסת חשמל - מחזור 1966
בתמונה למטה, מימין לשמאל: פרופ׳ דן שכטמן, צבי כ”ץ ופרופ׳ זלמן פלמור בכנס מחזור לבוגרי הפקולטה להנדסת מכונות - מחזור 1966
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אירועים חברתיים לבוגרי הטכניון אירועים חברתיים לבוגרי הטכניון

הכנס השנתי של בוגרי הטכניון, אמפי שוני

הכנס השנתי של בוגרי הטכניון - אמפי שוני, בנימינה

ביוני 2016 קיימנו את הכנס השנתי של בוגרי הטכניון, באמפי שוני - בנימינה. 

פנינה זיו, מנכ”ל ארגון בוגרי הטכניון, בוגרת הפקולטה לכימיה: “עמדתי על גג המבצר בשוני בשעה הקסומה של בין 
הערביים, בה צבעי הוורוד שוטפים את השמיים, מעיפה מבט לשדות העוטפים את המבצר, ורואה את שטף האנשים שלא 
מפסיק להיכנס לאמפי. הייתה זו חגיגה של משפחת הטכניון. כ- 1,000 בוגרים, סטודנטים, חברי סגל ובני/בנות זוגם, גדשו 

את המקום. האבן הרומית מלאת ההוד, שממנה בנוי האמפי, העצימה את היופי והאנרגיות הנפלאות במקום”.

עם רדת החשיכה, הסתיים מפגש החברים והחלה התכנית. האמפי היה מלא והערב נפתח במופע וידאו-ארט בליווי רקדנית, 
שספרו בדרך אמנותית על תרומת בוגרי הטכניון לכלכלה בישראל. את הערב הנחה בכישרון, בחן ועם כריזמה פורצת, 

יו”ר אס”ט עומר עמית. אך סימלי הוא שמנהיג הסטודנטים, הבוגרים לעתיד, מוביל את הערב.

סיגל פירסט, יו”ר ארגון בוגרי הטכניון, בעלים ומנכ”לית כצט, אמרה בכנס: “קהילת בוגרי הטכניון, תוססת, פעילה ונותנת 
לחבריה. זוהי רשת חברתית עצומה וחזקה, שיכולה להשפיע ברמה לאומית על החלטות המדינה בנוגע לאקדמיה והתעשייה. 
זו רשת חברתית עצומה, שיכולה להעצים את המחקר והפיתוח בטכניון ומחוצה לו. זו רשת חברתית, שיכולה לקדם כל 
אחד ואחת ברמה האישית בכל שלב בקריירה שלו. כל זה יקרה, אם נכיר את החשיבות של הרשת החברתית שיצרנו, נדע 

להשתמש בה, נהיה מעורבים, כל אחד לפי כישוריו, צרכיו וכמובן קשריו.”
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אירועים חברתיים לבוגרי הטכניון אירועים חברתיים לבוגרי הטכניון

פרופ’ פרץ לביא, נשיא הטכניון, סיפר לבוגרי הטכניון על התפתחות המימד הבינלאומי של הטכניון. בדבריו הראה הנשיא 
בסרטונים קצרים, את טקס הנחת אבן הפינה לקמפוס הטכניון בסין ואת דבריו של בלומברג, ראש עיריית ניו-יורק, על 
איכות הטכניון והערך המוסף שלו לכלכלה הישראלית. כמו כן סיפר פרופ’ לביא על עשרות משלחות בינלאומיות שמבקרות 

בטכניון ומעונינות בשיתופי פעולה אקדמים.

הכנס השנתי של בוגרי הטכניון, אמפי שוני
מימין לשמאל: פנינה זיו - מנכ”ל ארגון בוגרי הטכניון,

פרופ’ פרץ לביא - נשיא הטכניון,
סיגל פירסט - יו”ר ארגון בוגרי הטכניון, בעלים ומנכ”לית כצט,

פרופ’ בועז גולני - סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

הכנס השנתי של בוגרי הטכניון, אמפי שוני
מימין לשמאל: אהרון אהרון, פרופ’ פרץ לביא - נשיא הטכניון, 
פרופ’ בועז גולני - סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים, 
סיגל פירסט - יו”ר ארגון בוגרי הטכניון, בעלים ומנכ”לית כצט

הכנס השנתי של בוגרי הטכניון, אמפי שוני:

בתמונה למעלה - סיגל פירסט, יו”ר ארגון בוגרי הטכניון, בעלים ומנכ”לית כצט

בתמונה למטה - טקס חלוקת המלגות שנת 2016 - נעמה עמיר, סטודנטית 
להנדסה אזרחית וסביבתית, שנה ג’, מודה בשם הסטודנטים מקבלי המלגות

הכנס השנתי של בוגרי הטכניון, אמפי שוני:
טקס חלוקת המלגות שנת 2016,

50 הסטודנטים מקבלי המלגות בביצוע שירו של מוקי, ‘לב חופשי’
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בוגרי הטכניון הצעירים, נעם לביא ורנן גרוס, אלופי הארץ בז’אנר החדש, פואטרי סאלם, נתנו מופע ‘קורע’ על החוויות 
שלהם כסטודנטים בטכניון. הנה קטע קטנטן מהמופע שלהם:

רנן: “די די, האם לא היה זה סוקרטס שאמר: ‘כל שאני יודע, הוא שאיני יודע כלום’? ובהתחלה זה נראה היה לי הזוי שאיש כל 
כך חכם, עם זקן כל כך מטופח, לא יודע כלום, כי אמנם הוא לא ידע ללכסן מטריצות, אבל בכל זאת. אבל האדם כשרוצה 
להזיז הר, כדאי שיתחיל מאבנים קטנות, ומה יותר קטן מאשר כלום? אם יש לך מספיק ממנו עוד תגיע רחוק, הרי היה זה 
לייבניץ שהראה שסכום אפסונים יכול לתת דבר שלם, ואולי, אם תוסיף עוד ועוד מה’כלום’ הזה, בסוף תבין שגם לך יש 
די הרבה בין האוזניים... ואני בטוח שרוב הקהל חשב כמוך, עוד כשהיה צעיר ומדופלם, אבל כשאני מסתכל עליהם היום, 

נראה לי שהטכניון בסך הכל עמד במבחן התוצאה.”
נעם: “אל תגיד את המילה הזאת!”

רנן: “מה? התוצאה?”
נעם: “לא, המילה הקודמת!”

רנן: “מה? מבחן?”
נעם: ]מתצמרר[ “עד היום בלילות עם ירח מלא כשברקע ייללות תנים, חוזרים אלי פלשבקים מתקופות מבחנים. איך 
לעולם ‘להתראות’ הייתי אומר, ‘בי! מצטער, נפגש עוד חודש חבר!’ עכשיו זה רק אני והמטריצות, נכנסים להסגר של חודש 
במעונות. אין לך מושג מתי יום מתחיל או עובר ומעונות עזה, זה לא בדיוק שרתון פלאזה... בוא נגיד שהם היו ראויים לשימוש 
בתקופה שעוד היו מורידים קבצים בקאזה... לומד שבועות, עובר על בחינות ישנות, משנן הוכחות, מכין דף נוסחאות שאפשר 
לקרוא רק עם מיקרוסקופ, הדודה מגישה לי את הבחינה, מגלה - הכל היה פלופ! לא מצליח לענות על אף שאלה. שוב 
מרגיש כמו ראש קש, מצדדיי בכי, קללות ו’פוו’ מיואש. עוד שאלה שאני מסמן לא יודע, רק מתפלל שזה כבר ייגמר. מתחיל 
לחשב איזה פקטור אני צריך בכדי לקבל עובר, אבל לפחות אז מגיע הסוף, מבחן אחרון. מניח את העט, כולי כבר תשוש, 

גמור, חצי מת ואז שוב חוזרים על הכל, round 2, מועדי ב’!”

אירועים חברתיים לבוגרי הטכניון

הסטאנדפיסטית תום יער הופיעה בסרטון סאטירי, בו שיחקה את דמותו של הבוגר קישי, שלא מבין למה הוא לא זוכה 
לכבוד ולהערכה מהטכניון למרות שהוא המציא את פורס הביצים, המצאה שאין חיים בלעדיה.

גם השנה חילקנו לסטודנטים, 50 מלגות בסך 10,000 ₪ כל אחת, מקרן בוגרות ובוגרי הטכניון למלגות סטודנטים. בכל שנה 
כשאנחנו מממשים את תרומות הבוגרים לקרן המלגות, והופכים את התרומות הקטנות למלגות, משייכים את התרומות 
לסטודנטים, ההתרגשות רבה. המטרה מקבלת פנים. התרומה הופכת לעזרה כלכלית שגורמת לסטודנט המופתע, 
להתרווח בכיסא התלמיד ולהיות פחות מודאג. המשפט, רק הם מבינים מה זה ללמוד כאן, חוזרת פעם אחר פעם. ואכן, 

רק אנחנו מבינים...
סה”כ חולקו עד היום, מעל 400 מלגות בסך 10,000 ₪ כל אחת. 

קרן בוגרות ובוגרי הטכניון למלגות סטודנטים ממחישה את שרשרת הנתינה מדור לדור.
 

נעמה עמיר, סטודנטית להנדסה אזרחית וסביבתית, שנה ג’, הודתה בשם הסטודנטים מקבלי המלגות: “ברצוני לפתוח 
בהכרת תודה לארגון בוגרי הטכניון, על היוזמה להקים את קרן בוגרי ובוגרות הטכניון, למלגות לסטודנטים. מי כמוכם בוגרי 
הטכניון מבינים כמה לא פשוט ללמוד במוסד זה, להצליח במבחנים, להגיש עבודות, דוחות מעבדה ופרויקטים. כשמוסיפים 

אירועים חברתיים לבוגרי הטכניון

הכנס השנתי של בוגרי הטכניון, אמפי שוני:
בוגרי הטכניון הצעירים, נעם לביא ורנן גרוס, במופע ‘קורע’ 
על החוויות שלהם כסטודנטים בטכניון

הכנס השנתי של בוגרי הטכניון, אמפי שוני:
טקס חלוקת המלגות שנת 2016,

50 הסטודנטים מקבלי המלגות בביצוע שירו של מוקי, ‘לב חופשי’, בליווי סינגולדה
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ללו”ז הצפוף והבלתי אפשרי הזה, את הצורך בעבודה, הדברים באמת מסתבכים. בזכות המלגה שאתם מעניקים לנו, העול 
הכלכלי מצטמצם במידה משמעותית ואנו יכולים להיות ממוקדים בלימודים, ולשאוף כמה שיותר גבוה. לקבל מלגה מקרן 
שאלפי בוגרי טכניון תרמו לה, זו הרגשה מיוחדת. רק אתם מבינים את שעובר עלינו באמת. בשם כל אחד ואחת מאתנו, 
אני מודה לכם על העזרה והתמיכה שאתם מעניקים, אתם אות ומופת עבורנו. אנו מבינים ומרגישים, את ערך הנתינה הזו. 

כבוגרי טכניון בעתיד נשמר על שרשרת הנתינה ונתרום לדורות הבאים.”

50 הסטודנטים עלו לבמה ושרו את שירו של מוקי, ‘לב חופשי’. הביצוע היה מעולה וההתרגשות הייתה גדולה. הערב 
הסתיים במופע האיכותי של סינגולדה וחברים, שסחף את הקהל בשמחה אמיתית - 1,000 בוגרי טכניון עמדו, שרו ורקדו 

עם סינגולדה.

אכן, בוגרי הטכניון הם קהילה נפלאה.

אירועים חברתיים לבוגרי הטכניון

הכנס השנתי של בוגרי הטכניון, אמפי שוני:
המופע של סינגולדה וחברים

הכנס השנתי של בוגרי הטכניון - מספרים

הכנס השנתי בשנת 2016 נערך באמפי שוני• 

השתתפו כ- 1,000 בוגרים וסטודנטים• 

תורמי כבוד

 ארכיטקטורה ובינוי ערים

 וילקונסקי רחל

 נטע גולן

 פייגלין זוהר

הנדסת אווירונוטיקה וחלל

 אנטלר טוביה

 בנימין זאב הלמן

 יוספזון ישי

 מילר נועם

 קנת רון

 רובננקו אריאל 

 הנדסה אזרחית וסביבתית

 אביב יוסף

 גלייזר אלכס

 דורון אוריאל

 הראל אברהם

 טאנוס אמיר

 טורס משה

 לבני יעקב

 ליפא משורר

 מאיר אלדד

 סבאג’ רוג’יה

 סעדי עלי

 עג’אוי ואאל

 עלי מוחמד

 פיגלין חיים

 קורין אורי

 קורנברג יאיר

 רפפורט נח

 שוורץ אריה

 שופאני אמל

תייר אהוד

 הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

 משה מיכאל

 הנדסה חקלאית

 בן גיגי שמעון

 עמק מרדכי

קצמן זהר

 הנדסה כימית

 ויינדריך שלמה 

 סגול סמי

 עמירם רז

ציזנר טוביה

 הנדסת חומרים ופיזיקה

 דנציגר יצחק

 הנדסת חשמל

אגסי ראובן

 אופר אליעזר

 ארז יצחק

 ברקאי מיכאל

 גדעון דוד בן דן

 דרייפוס נתנאל

 הוידה רפאל

 הרטל אורן

 מורן דב

 מיכאלי מיכאל

 עדות אילנה

 פרוכטר אלי

 קוטליצקי יעקב

 שניידר צבי

 שריף חכים

 הנדסת מכונות

 איסלר יוסי

 בלימן רפאל

 בר אהוד

 ברמק יגאל

 גילת דן

 דהן ניר

 הראל אורי

 זיתון יגאל

 טמיר חיים

 לוינסקי דוד

 הנדסת תעשייה וניהול

 בלומנזון חמי

 לוי אהרון 

 ענר אטר 

 פירסט סיגל

קפלן אייל

 כימיה 

קרסיקוב אדוה

מדעי המחשב

 אלון זיו

 גאילביצ’יוס אנדריוס

 טבל עדית 

 מגרי ניר

 נוריק שמעון

 נצח אביב

קירשנבוים חנה 

מנהל עסקים

מצליח משה

פסיכולוגיה

חורי אסעד

רפואה

 גרוסמן אהרון 

 וייס יורם

 צילקר צבי

 קנת רון
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ארכיטקטורה ובינוי ערים

 ויזר גליה

 ישפה-דרעי יעל

 לבי-אנגל אילן

 מור אלישע

 מסינג חיה

 פרוכטמן יהושע

 קינן מרסל

 רינגל נעמה

שקרקה טוביה שגיב

 ביולוגיה

קיזנר יבגני

הנדסת אווירונוטיקה 

 וחלל

 אביגל צבי

 אריאלי רימון

 בלס רמי

 בר-גיל אהרון

 בר רצון בורוצין מרדכי

 גוזלן דוד

 גמזון אליהו

 גרוס עמיחי

 הנסון אברהם

 זאב הלמן בנימין

 חסן מאמון

 יערי איתן

 כצנלסון משה

 לובוביקוב יונתן

 ענבר יהודה

 קורן דן

 רימון ירמיהו

 שירצקי שרל

הנדסה אזרחית 

 וסביבתית

 אבו גוש פואז

 אוחיון אלי

 אחי רורמן

 איביאנסקי יורי

 אלבז מישל

 אלטשולר ליאון

 אשל חיים

 בכר איציק

 ברנר דוד

 ברנר נירית

 ברק רונן

 גוניק אהרון

 גיאן אליהו

 גלזמן עמי

 גרינשטיין גבי

 דמרי עפר

 הרטל-כהן אלישבע

 ורשבסקי דניאל

 זהראן ויסאם

 זיתוני מרדכי

 זק מיכאל

 טאנוס אמיר

 ישי אילן

 כהן יעקב

 לנדאו יגאל

 נואטחה זאהר

 ניסנוב פינחס

 ניר-מורגנשטרן שני

 נתיב ציון

 סויסה רונן

 סיקורל חיים

 סנטו אלון

 עמרי אור

 פרישר בנימין

 קליגר אילן

קרפ חיים

 שור אביהו

 שני אברהם

 שץ דוד

הנדסת ביוטכנולוגיה 

 ומזון

אתר ישי

שור צפרירה

 הנדסה חקלאית

 ארגמן לימור

 בן גיגי שמעון 

 גובר ברוך

 וילנסקי דן

 כפולר יצחק

 לוין רן

 צלרינג עמרם

 הנדסה כימית

 בן-ארוש יוסף

 ברונשטיין מרב

 ליבנה מיכאל

 פולמן אינה

 פוקס אברהם

 פקר אהוד

 צ’צ’יק טלי

 קארו זאב

קוצר קוריצקי אלכס

 הנדסת בניין

קיסר שני

 הנדסת חומרים

 נתן זוהר

סמיד מרזל נירית

 הנדסת חומרים ופיזיקה

פלד עומר

 הנדסת חשמל

 אורון יורם

 אורן עמירם

אלכסנדר טל

 אלרון אילן

 בן משה אבי

 ברוכי יגאל

 הראל בני

 וייסבאום דן

 זיגרון יהודה

 חפץ דניאל

 טוקמן אליעזר

 טסלר ניר

 יוסף יצחק

 ינאי יגאל

 כהן גדעון

 כהן דורון

 כהן פלדמן אורלי

 לוי תומר

 מורג מאיר

 מעוז מיכאל

 מרום יהודה

 מרקוביץ דניאל

 סלומקה דוד

 סלפק אורן

 עצמון יוסי

 פודים מקסים

 פזו דוד

 פטרושקה אורני

פטריק כץ אמנון

 פייגון חאבייר

 צומת שמעון

 קורן בני

 קל שלמה

 קליט ירון

 רודניקי מיכל

 רייס יעקב

 שור צבי

 הנדסת חשמל ופיזיקה

תעיזי מלכיאל

 הנדסת מכונות

 אביר אריה

 אדלר שלמה

 אדמתי רפאל

 אהרון אורן

 אזולאי יהונתן

 אירני רוני

 אל-סאלח ודיע

 אלוביק פיליפ

 ארביב יעקב

 בן כליפא דוד

 בר יונתן

 ברהום יוסף

 ברוכי יאיר

 גורבט עמי

 גילן ארנון

 גרא עירון גורודינסקי

 דדוש אורי

 זקס גל

 חן שלמה

 יושע אמנון

 ימיני יגאל

 יעקובוביץ עופר

 כהן יואל

 כץ גבריאל

 כרדוש סליבא

 להט שלום

 לוינסקי דוד

 לייטל פיליפ

 ליס יהושוע

 לנץ אהוד

 לשם מאיר

 מגן ברק

 מיטוס אורן

 מירר טטיאנה

 מנדלוביץ רן

 ניצן חנן

 סאס שי

 עמיר גיורא

 פרובר בנימין

 פריאנטה אודי

 פרנק חנן

 צוקר יוחנן

 ציון קוסובר בן

 קליש יגאל

 קמינר משה

 רב עוזי

 רדאה אריה

 רובינסקי שמעון

 רוטברג יוסף

 ריינה יהושוע

 רמאל סאלח

 רפאל אבי

שורץ אליעזר

 הנדסת תעשייה וניהול

 אורגלר יאיר

 בר אור שמואל

 גור שוקי

 דוד מרים

 הראל עדי

 טמיר דוד

 לוי חנה

 סלע אורי

 קישוני יואב

 קראוזה נחום

 ראובני עמית

 רודיטי בן-ציון

 שיינין יונתן

 שרון רמי

 שרייבמן יעקב

 כימיה

 בל ורה

 הלוי גבריאלה

תומי שני ישעיהו

 כלכלה

 אבן שמואל

 רייטר יוליה

 מדעי הטבע

אביגדול נעמי

 מדעי המחשב

 איזיקוביץ יעקב

 איזנברג אלי

 אמיתי אייל

 בר-אבן דליה

 בר דוד

 בריוזקין גנאדי

 דגני שרון

 לובקו טל

 מאור אילן

 סולומון צבי

 פרבשטיין יעקב

 פרג’ון זיו

קויפמן אנאטולי

המחלקה להוראת 

 מדעים

קרופניק יואל

 מתמטיקה

 בן גיגי דוד

 ולד מנשה

זמיר מוריס

 פיזיקה

 במברגר מנחם

 דרבסקי רחל

 הר עופר

 יפה משה

 סוקר נועם

שפיר ערן

 פסיכולוגיה

קרן שמואל

 רפואה

 יעקב פרבשטיין

 חדאד ג’ולי

 יבגני גוטקוביץ יוני

 לוי חנה

 מורגנשטרן חנה

 נווה עוזי

 נחאס ליליאן

קורן אריאל
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ארכיאולוגיה
טייב עשות מיטל

ארכיטקטורה ובינוי 
ערים

 אבונופל מישל
 אביאור תומר
 אבנון אבינעם

 אבני אירית
 אברהם גבור
 אדרת גדעון

 אוסיפוב יגאל
 אופנהיים אמנון

 איכבום יצחק
אלדור סופיה

אליאשקביץ ויקטוריה
 אמבר עמית
 אמדו נמרוד
 אסף איריס

 ארדיטי גליה
 אריאל-ביוס דורית

 ארלנק מאירה
 בלומנטל אורי

 בן-חורין מרדכי
 בן-משה רם
 בן דויד צבי

 ברוקנטל מרדכי
 ברט גבריאלה

ברט דיצה
ברסקי-קראוס אסתר

 גל קארין
 גלבפיש צבי

 גליקפלד נועם
 גרגיר אמיר

 גרינברג לאה
 גרף-ברונר רונית

 גרשוביץ אילת
 דיאמנט רוזה

 דרמון קים
 הולנדר אבנר-משה

 הרה ראובן
 ואזנה גילה

 זהר ענת
 חברוני חדוה

 חי דרור
 טבק נגה

יוסקוביץ ברוך
יזרעאלי )אופיר( הדס

 כץ דן
 כתבן יהונתן

 לו-יון יוברט
 לוינסון אסתר

 לנדמן לאה
 מאירי יונתן
 מדנס חנוך

 מוסטוביץ ריצ’רד
 מור אלישע

 מיידן גדי
 מלר יאיר
 מני אליהו

 מריאנו הרמן
 מתיתיהו בנמור

 נבו דפנה
 סימונוביץ’ חביאר

 סלע-פלד גילה
 ספינר רון

 סתו דן
 פילון יחזקאל

 פלד ענבל
 צובארי ורה
 קורן עמרם
 קלנר שלום

 קמחי רונן
 קנפו דוד

 קסוטו דוד
 קרין חוה

 קרן צור אורנה
 רוהר שמעון

 רוזנברג יחזקאל
 רוט יעקב

 רוטשילד אלון
 רוסמן טל

 רייף-אלוש רות
 רינג אוריון

 שוורץ אליעזר
 שור רן

 שורץ אמנון
 שחם פלורי

 שטרנפלד רפאל
 שמואלי דבורה

תאודור יובל

ביוכימיה
 הראל רונית

 כהן אסף
מצליח נילית

ביולוגיה
 איסאקוב אלינה

 ביסקר שרה

 בנסל דוד
 גינזבורג איתי

 דר חנה
 ויילר אילן
 וייס אנה

 וליצקר-פולק מרים
 זייתון אירן

 טנצר מרים
 יודוביץ קלרה

 כהן טובה
 כץ לימור

 לאטי יונתן
 לוי כרמית

 ליסנקר אנה
 מורן נאוה

 מטקוביץ אורית
 מנדל )נקש( רחל

 נסים יעל
 פינקל לילך

 פרסיקו ליאת
 צאושו מאשה

 קוטלובסקי טלי
 קריטי יפתח

 רוט רותי
 שחר שי

 שכטר-עמיר דליה
 שן אור צילה

שרה שניידרמן רוזה

הנדסה אזרחית 
וסביבתית

אבו-דאוד רושאדה 
 נסרין

 אבו דאהוד נביל
 אבו זרד מחמוד

 אבו חאטום אשרף
 אבו רביע עיסאם
 אבודרהם שמעון

 אבולעפיה שלמה
אברמוביץ מלך
אגבאריה עבד-

אלעזיז
 אגסי עובדיה

 אדירי-גבע הילה
 אדלר גיא

 אדם עפרה
 אהרוני יואב

 אהרוני מנשה
 אוזן יעקב

 אופיר אייל

 אוקון מרק
 אור עמנואל

 אורלנסקי אברהם
 אזרואל עמיחי

 אטלס עמוס
 אטקין אריאל

 איינהורן אריק
 אילביצקי יעקב

 אילון בנימין
 אינגרמן רבקה

 אלון תמיר
 אלוס אייל

 אלחלל גבעון רוני
 אליאס אוסמאה

 אליאס ופא
 אלישע ימינאל

 אלנברג מנפרד
 אלרום שרגא

 אלרון יורם
 אמסילי יגאל
 אנדריא אלי

 אנקווה חביב
 אסט יוסף

 אסמעיל ראוף
 אסנין דניאל
 אפוד צביקה

 אפלבאום דוד
 אקהאוז תומר

 אשד יהודה
 אשכנזי שרה
 בביץ יששכר

 בדארנה באסל
 בדיר זינב

 בומבלט הנרי-חיים
 בונה עודד

 בוצר דוד
 בורשטיין מירב
 בז’רנו אבידור
 בזיני אברהם
 בטחיש נסרין

 בלאו ברוך
 בלינסקי מיכאל

 בלשה דורון
 בן-דב יצחק

 בן-נחום ליאור
 בן הרוש משה

 בן ישי אייל
בן מחמד מוגרבי 

 נאיף
 בן עזרא אברהם

 בן עזרא עזרא
 בנואליד אלי
 בסול ויסאם

 בקר רחל
 בר אורי

 ברגר דיאגו
 בריל מיכאל
 ברכה דביר

 ברנדס טוביאס
 ברסלב יצחק

 ברק יובל
 ברקת עופר

 בשארה עאדל
 ג’ובראן ולנטינה

 ג’רייס מפלח אליאס
 גואטה דורון
 גוטליב יורם

 גולדברגר שלום
 גולדברד יוסף

 גולדמן אדיר
 גולדמן כרמלה

 גולדשמיט ירחמיאל
 גינזבורג יוליה

 גל מאיר
 גלאובך דב

 גלמן ישראל
 גרינשטיין מיכאל

 גרץ אדריאן
 גרשון רונן

 גת דוד
 דהאן יוסף
 דהרי הילן

 דוברוב גבריאל
 דוד דב

 דויד עוזי
 דלה עיסאם

 דמבו יוסף
 דנק עמוס

 דרוקמן גיא
 דרוקר ערן

 האובר אלכס
 הדר נדב

 הוברמן ירון
 הזימה סאלח

 הלוי דב
 הרטמן מנחם

 ווהבי עלאא
 וולך פנחס
 וחנר אסף

 ויזנפלד מרים

 וילף אברהם
 וילקנפלד אריה

 וילקנפלד יהושע
 ויסבלך גיל

ויקטוריה גרמן 
 מאירה

 וסרמן אריה
 וקסלברג אילן

 וקסלר יגאל
 זיו דובי

 זיתוני מרדכי
 זסלבסקי דן

 זץ גדעון
 זק מיכאל

 חביב-אללה מוחמד
 חביב ראובן

 חביבאללה השאם
 חג-יחיא ג’מאל

 חזאן באסם
 חזז רמי

 חיראלדין ראמז
 חכים אסעד

 חמוד חוסאם
 חמזה דחלה

 חמיס יוסף
 חסקי תומר
 חפץ ידידיה

 טל אריה
 טריבר אברהם

 יאסין בכר
 יאסין תמים
 יהלומי יוסף

 יורבסקי אריה
 יחזקאל גולן

 יטוב יואב
 ינאי אודליה

 יסילוביץ אנה
 יפלח נדב
 ישעיהו חי

 כהן טל
 כהן עוזי

 כספר גדעון
 כפיר יהודה

 כפיר ישראל
 כץ אמנון

 כרדוש סאמר
 כרמי מוטי

 לב חיים
 לגולדופט פייבל

 לובלינר גיל

 לוי אריה
 לוינטל חיים

 לויצקי אמנון
 לוצקי אלכס

לחין בני
ליבוב-אוליצקי אירנה

 ליבוביץ דניאל
 ליבוביץ משה

 למפל יובל
 לנטון יעקב

 לפלר אליהו
 מאיק יוסף

 מגן עמיר
 מהלר עדי

 מורדל יצחק
 מינג’רסקי אליהו

 מירון בן-ציון
 מלול אבי

 מנדלסון אליעזר
 מנוח אברהם

 מנור גיל
 מעיין גל

 מערוף נזאר
 מרגולין שי

 מרום יהודה
 מרוקו יאיר
 מרזל הדס

 מרחב אלדד
 משהדאוי חליל

 משולם נגה
 נאור אריה

 נוה אסף
 ניישלוס יצחק

 נילי כפרי
 ניר ברוך

 נסנצ’יקוב מקסים
 נתיב יוסי

 סאבא עסאם
 סבטלו-קדם סנדרה

 סבן שמעון
 סגל מיכאל
 סגל שמאי

 סובל מנחם
 סויד פאדי
 סוילם רזין
 סומר זאב

 סופר רתם
 סיגל דב

 סימון זאב
 סיקורל חיים

 סלמאן ואיל
 סלע צבי

 סמרי פריד
 סעד איהב

 סעיד עמאשה יוסף
 ספא רוני

 ספקטור יהודה
 סקיפ נילי

 עאזם חסן
 עאסי פהד
 עביד עביד
 עיד חוסיין
 עילם אלי

 עיסמי עאמר
 עמי פיש בן
 עמית שאול

ענבר/ברנשטיין 
 עמוס

 ענתבי יצחק
 ערד שי

 עשהאל ירון
 פולק מרטין

 פולק שרון
 פורמנסקי יהושע

 פורת יחיאל
 פינדלינג-אדלר אודין

 פינקלטוב גרגורי
 פירקס אבי

 פלד עוזי
 פלקס לירון

 פניכל חנוך-הנריק
 פנצק אייל

 פסבל דניאל
 פרחאת וג’די

 פרי אופיר
 פרקל אלי

 פרשקר יוסי
 צוק שאול

 צין אהוד
 צסלר אורי
 צפתי ארז

 צציק יחזקאל
 קדר פנחס
 קוגלר אלי

 קוויט טומס
 קוך דוד

 קול חיים
 קונובלוב סרגיי
קוניצה דמיטרי

 קטש )אברהם( אבי

 קלדרון שושנה
 קלוזנר יהודה

 קמחי עמוס
 קמינסקי גלעד

 קסיס פיראס
 קראוס מרדכי
קריינר אפרים

ראובן רינגורט עזריאל
 רבאח ג’מיל

 רבינוביץ יעקב
 רגב מירית

 רובינוב מיכאל
 רובינשטיין ישראל

 רודניק שמואל
 רוז מישב

 רוזנברג דוד
 רוזנברג יעקב

 רוזנוין אבי
 רופא מאיר

 רוקר רנה
 רוקשין חנן
 רורמן אחי

 רותם אברהם
 רז יורם

 רחמן שלמה
 ריבק נועם
 רייכמן יוסי
 רייסקי דני

 רינגל דן
 רמון יצחק

 רשטניק ישראל
 רשף אבנר

 שאול רפאל
 שביט בועז

 שבלוב זאב
 שגל שמואל

 שדמה צבי
 שהם אלדד

 שובל רון
 שוהם דן

 שוחט אברהם
 שוסטר סמדר
 שחאדה סלים

 שחאדה שארבל
 שטינברג גרשון

 שטרית אשר
 שיינברג יוסי

 שירן אורון
 שירן יוסף
 שמש רמי

 שץ בועז
 שקרטשי יעקב

 שרגא שלום
 שרון זאב

 שרון יצחק
 שרצר גרשון

הנדסה ביו-רפואית
 אברהם גרשון

 אור מאיר
 אזהרי רוזה
 בטמן אליס

 ברונשטיין חיה
 גוזי אלירן

 חטיב דועאא
 מזור ירדן

 פיינר אהוד
 קרבצ’יק איליה

 קרזנר מרינה
ויטלי גוטקביץ’

הנדסה גרעינית
נאמן אהוד

הנדסה חקלאית
 אביטל אריה
 אהרון נחמיה

אוסטינסקי 
 אלכסנדר

 אוקסמן לזר
 אורון סימן-טוב חגית

 אורנסקי שמואל
 אלכסי אלכסנדר

 אמירי יגאל
 אסטרחן אהוד

 אש דינה
 בוגומילסקי משה

 בוגנר אריה
 ביליק חזי

 בירן חנן
 בכמט יהודה

 בלומוביץ אדם
 בלעיש טמיר
 בן-שדה יוסף

 בסט יצחק
 בר-אדון שולמית

 ברונר משה
 גבע עמוס

 גבריאלי דוד
 גודו אסף

 גולדשמיט עמנואל
 גרין עופר

 גרינברג עקיבא
 דובינר יואש

 דלינס בני
 דפט מיכה
 דקל גיורא

 הרשקוביץ מרדכי
 וייסבאום מיכה

 וייסמן משה
 ורדי דוד

 זהבי איתן
 זועבי ענאן
 חלף חליל

 טורבן עודד
 יבנאי אמוץ

 יורן עופר
 יקותיאלי עודד

 ירדני עמוס
 כהן בני

 לביא יחיאל
 לוי יהודה

 לוין רן
 לזרסון עידן

 מדלינגר נחום
 מדם עופר

 מינצקר נחום
 מן נחום

 מרנץ עדיאל
 נבו צדוק

 נוה דוד
 נפחא מיכה

 סגל יאיר
 סרבי ראובן
 עברון יצחק

 פינקלשטיין יעקב
 פלד דוד

 פסטובסקי ויטלי
 פרוביזור מו

 פשקובצקי דן
 צור מנשה

 צייזל אברהם
 צינוביץ אליעזר

 קובו-גרינהוט איילה
 קליש בועז
 רבזין ברוך

 רבינא ישראלה
 רוגל שי

 רוזנצביג דן
 רורברג אלי

 רותם גדעון
 רותם יצחק
 רייטר אמנון

 רימר אלון
 רן יצחק

 רפאלי אברהם
 שושן צבי
 שינה גיל

 שלו מיכאל
 שלף גדליהו
 שניאור יאיר

 שרייבר יוסף

הנדסה כימית
אדלר איל

אוליבייר סלושני  
אורלי

 אופיר עמוס
 אורן רותם

 איזינגר ערן
 איל דוד

 אלטשולר גנדי
 אלכסנדרון עמיעד

 אלפרשטיין דוד
 אריאל מגדה
 ארנון דניאל

 בירן נדב
 ביתן דב

 בכר דניאל
 בלום בצלאל

 בלניק דמיטרי
 בן-שטרית אברהם

 בס אורן
 בר-צבי מנחם

 ברגמן ירון
 ברוקמן רבקה

 ברק זקי
 ברשדסקי אלי

 גבאי אלדד
 גבעון אריאל

 גילת עודד
 גל-אור לאה
 גלקין עמית

 גני אלון
 גנני אהוד
 גנני יואב

 גרוברגר יוסף
 גרייזל יוסף

 גת יוספה
 דוידי דוד



8081

תורמי זהב תורמי זהב

 דורי דוד
 דריירמן יבגני

 דרמן דב
 הולנדר זכריה
 הראל שלמה

 הרמן בנימין
 ובר יוסף

 וידנפלד גד
 וינטר יורם

 ויסברגר שמואל
 וסרשטרום פנחס

 וקס ראובן
 ורמן שמואל

 ושיץ עודד
 זהבה קולנדר רות

 זליקמן יבגני
 זנדר אבנר
 חבס דניאל

 חטוקאי סמיר
 טופצ’יק אלון

 יחיא נמיר
 יצחקי דן

 ירימי לירן
 כהן שי

 כוכב גיל
 לאופר צבי

 לביא רם
 לבנברג חן

 לסק סטלה
 לרנר עודד
 מולין דניס

 מוסקוביץ יצחק
 מורדוב דורית
 מזרחי שמעון

 מילר צבי
 מינץ לנה

 מלר יצחק
 מעין מרדכי
 מצקין בתיה
 מקוב עמיר

 נוטר יורם
 סבאג חן

 סגול סמי
 סינמנס דניאל

 סמואל גד
 ספינזי-ענבר חגית

 סקלר דייגו
 עבאדי ירון
 עתיר אורי

 פולקמן יגאל

 פוקס שושנה
 פורמן בת-אל
 פורת אמירם

 פזי נחמה
 פטוקה אורן
 פינטו גדעון
 פלאט דוד

 פלמר אברהם
 פנר יוסף

 פסקל מיכאל
 צוקרמן אריה

 קארו זאב
 קוטיק בועז
 קומלוש חגי

 קופפרברג אריה
 קורן רוני

 קייזרמן פרדי
 קליבנוב פליקס

 קציר אלי
 קציר ליאור

 רוזנברג דרור
 רוימי אליעזר

 רמון אורי
 רן שמעון

 שביב אברהם
 שגיא מישל
 שורץ דורון

 שחף אלי
 שחר שמעון

 שטילר מריאנה
 שטינברג שלמה
 שטריכמן גרשון

 שטרן בטינה
 שטרן ורד

 שטרנברג דוד
 שיירי רונן

 שיפר דניאל
 שכטר רונן
 שלמה רמי

 שנכר גבריאל
 שנר יובל

שפריר נפתלי

הנדסת אווירונוטיקה 
וחלל

 אבוחצירה איתן
 אבני הלל

 אהרנסון צבי
אוגנב ולנטין
 איסייב אולג

 אורון נחמיה
 אלוני גבריאל

 אלחרר דוד
 אלטר אריאל

אליהו איתן
 אמויאל גאל

 אמן אסף
 אמני כורש

 אנגלשטין יוסף
 אנקורי יצחק

 אנקרי לירן
 ארוך משה

 ארזי צבי
 ארטיום גוטין
 אשין בן-ציון
 אשר אמנון
 באום עמית

 בוברוב דניאל
 בועזון מיכאל

 בורוביק יהודה
 בוריס נמירובסקי

 ביאליק גיל
 בירן יגאל

 בלאס עמנואל
 בלו מרדכי

 בלינדר יהודית
 בליצקי יוליה

 בלפולסקי אושרה
 בן-דב ניר

 בן-נון אסף
 בן עוז יוסי

 ברנשטיין ליאור
 גבל יעקב

 גדעוני עופר
 גודל ראובן

 גור-לביא יצחק
 גילדיש איליה

 גלעד גיל
 גראור עדי
 גרוס אורי

 גרוסמן יצחק
 גרושקוביץ דן

 גרינברג לב
 גרנות עוזי

 גרשנגורן אריה
 דויטש ישראל

 דורבן אהרון
 דנון חיים

 הבר שמעון
 היימן ג’רמי

 הנסון אברהם
 הרצוג אריה

 וויל גדעון
 וולר תנחום

 ויינשטיין פרדי
 וינוקור אלכס

 וינטראוב אדם
 וינשטין אורי

 ויצמן ציון
 ורדי ניר
 זאבי גד

 זיירמן ישראל
 זיירמן שמעון

 טל אריה
 טריפון גיורא

 יגן אריאל
 יופה אולגה

 יפה מאיר
 ישפה יחיאל

 כהן חנון
 כוכבי אייל

 כספי שירלי-מרים
 כרמלי משה

 לאופרט רפאל
 לבנוני דוד
 להב חיים

 לוי אברהם
 לומרמן גד
 ליביס נתן

 לייזר פרדי
 ליפשיץ יוסף

 מדן יואב
 מינדליס יעקב

 מן צבי
 מנדלר ליביו

 מנחם עיני
 מנלה יונה

 מנקס אברהם
 מעיין יעקב
 מצוב שגיא

 מרום רן
 משנה דוד
 נודל משה

 נוי יזהר
 נייגר מוני
 נרקיס רון
 סגל אהרן

 סגל אלכסנדר
 סופרין דניאל

 סיגל ארז

 סער ראובן
 עברי דוד

 עזרי אפרים
 עציון יצחק

עציוני שי
 פבזנר פבל

 פוטר שלמה
 פורטה יצחק

 פטרפרוינד דוד
 פלד עקיבא
 פלוגר משה

 פניגשטיין עידו
 פנשקווילי מוטי

 פרדמן בן
 צח שלמה
 קויתי יוסף

 קולבר אריה-ליאון
 קולרן אברהם

 קוסקס אלי
 קופרמן אריה

 קליין גל
 קלמנסון ניר

 קלצבסקי נתן
 קריספיל משה

 קרן ליאור
 רביד אורי
 רגב זאב

 רוזן יעקב
 רוזנברג שגיא

 רוזנצויג נתי
 רוטברג קלאודיו

 רוסיץ’ אלכסיי
ריצ’קה דוד

שאול מנשה
 שוסר מיכאל

 שושני ישי
 שחף עמנואל

 שטופמן רפי
 שטרייט נועם
 שליטנר דורון

 שרמן יהל
 תדהר יוסף

הנדסת אלקטרוניקה
 אורן אברהם
 אמוזג אהרון
 לבנה אמיר
 מלץ עודד

 פלור דורית
 רבי ירון

רוט יהודה

הנדסת ביוטכנולוגיה 
ומזון

 אדר עומר
 אדרי-דומני גלית

 אטיאס אורית
 בלוך מרים
 בלום עמית

 בן ציוני משה
גוטניקוב סטניסלב

 גולדפלם בתיה
 גיל דב

 דורון דפנה
 ויטנברג גל

 ולדימירוב אנגלינה
ח’ורי נג’ואן

חי הדס
 חנות מאי

יעקב דנקמפ נדב
 לביא רפאלה

 לסק אסף
 מזור-שיק יסמין

 מלנקוביץ’ רוזנה
 נבון-ונציה שירי

 סלוצקי מיכל
 פז יוסף
פרוש רן

 פרנקל לאורה
קובלרצ’יק קובליוב 

 מרינה
 קרפ נוב מריז’אן

שטסל סמדר
 שרבו שי

 שרייב אינסה

הנדסת בניין
 אילון יפה
 ארז ליפא

 גורי גד
 הורוביץ מיכאל
 יאראק עמיאל

 יערי אורי
 לחיאני סיגלית

 מור קרין
 סביליה אברהם

 עופר רחל
 רובנשטוק ישראל

 תרון אלכסנדר

הנדסת חומרים
 בזל ערן

 גוזלן אליהו
 יסינוב רומן

 סוורנסקי מרינה
 סרזניוק טניה

 פלדמן גווין
 פלחן ישראל
 ציזלינג יאיר
 רחמים מתי

 שנייר דן
תבל סיון

הנדסת חומרים 
וכימיה

 בוכבינדר לוטם
 לובודה רות

 נבון רעות
 קופל ליליה

 קורובקו רומן

הנדסת חומרים 
ופיזיקה

אבוחצירה קלר 
אביגיל

 אשוח עידו
 בירן אברהם
 טמיר מיכאל
 רוזנזון חיים

שאול רונן

הנדסת חשמל
 אבידן שלמה

 אבנט משה
 אבני דב

 אבני דרור
 אברהם אורי

 אדלשטיין יאיר
 אדרי אשר

 אהרון אהרון
 און שמואל

 אונגר אמנון
 אופיר דורון

 אופנהיים אורן
 אופק אברהם
 אור-טס משה
 אורבך ישראל

 אורן עמיר
 אטיאס גבריאל

 איל מסד

 איציקוביץ עומר
 איש-הורביץ יצחק

 איש-הורביץ עוזי
 איתי נחמיה

 איתן אלכסנדר
 אלדר דן

 אלדר יעקב
 אלוני יצחק

 אלוני שמואל
 אליאש נתנאל
 אלכסנדר טל

 אלכסנדרון ישראל
 אלמוגי עודד

 אלסטר אריה
 אלעואדה פואד

 אלרון אילן
 אלרון נעם

 אלרן ישראל
 אמראל יצחק

 אנגל יצחק
 אסא דורון

 אסקין יגאל
 אפק דוד

 אפרים גבריאל
 אפרת אבנר
 ארבל ליאור
 ארגמן גדעון
 ארדיטי יוסף

 ארדיטי יעקב
 ארדיטי שבתאי

 אריאל דן
 ארליך שמחה

 אתגר לוי
 בארס דורית

 בדיר עמר
 בהר דוד

 בוהדנה מרדכי
 בוקאעי ואסף
 בייטלר אסא
 בילגורי ארז
 בילואר עלי

 בין אייל
 בירנהולץ רועי

 בלום לי
 בלטמן נחום

 בן-דוד אביהו
 בן-יצחק שי

 בן-ציון שמואל
 בן-שחר מרדכי
 בן רפאל רפאל

 בן שמואל ערן
 בנאי ירון

 בנבנישתי אליהו
 בני יצחק
 בסט ניב

 בקלו סרג’יו
 בקלצוק ארז

 בר-קובץ שיאון
 בר שלום חגי
 ברגב מנחם

 ברוטמן אליהו
 ברון ראובן

 ברזילי איתמר
 ברנע דניאל
 ברנע יעקב

 ברעם מיכה
 ברק אלימלך

 ברק נפתלי
 ברקוביץ אהרון

 ברש סורין
 ברש שלמה

 ברשדסקי גיא
 ברשן רוני

 בשה אילן
 גבאי מאיר

 גביש זיגי
 גבע אבישי

 גבריאלוב שלמה
 גדות יעקב

 גוטמכר ברוך
 גולברט אדלברט

 גולדברג אביבה
 גולדמן יצחק

 גולדנברג דרור
 גולדנשטיין ישראל

 גולדשטיין אמיר
 גולן אליעזר

 גולן גדי
 גור שמעון

 גורביץ’ אבינעם
 גורפינקל אדם

 גושן אליהו
 גושן רפאל

 גיטלמן לאוניד
 גייזלר דן

 גיתאי אהוד
 גל ישראל
 גל מנחם

 גלזנר חגי
 גלזר אוהד

 גלטנר אריה
 גלס ליאור
 גפני אמנון
 גפני גיורא

 גפר-דור אורי
 גץ אלקנה

 גרו ארי
 גרוס אשר

 גרימלנד שמואל
 גרינבוים יונה
 גרינברג יונה

 גרינברגר אליעזר
 גרשנקוב סרגיי

 דביר דב
 דביר יצחק

 דה טולדו אלרון שרה
 דובנוב עמירם
 דובסטר יאיר
 דוד מתתיהו

 דוננפלד נעם
 דור-און מוטי
 דינס אברהם

 דיקמן סורין
 דניאל יוסף

 דרוקמן אילן
 דרימר אורי

 הדר אורי
 הולצמן עומרי

 הומינר צבי
 הורן ליאור

 הלוי-פוליץ’ יעקב
 הלפמן נדב

 הלר איתי
 הקסנר דוד

 הראל בני
 הראל מריה
 הראל קובי

 הריס דוד
 הרפז שי

 הרץ פוגל דוד
 הרשקוביץ אלי

 ווינר זליג
 וולסקי אדם

 ויטלזון ישראל
 ויטנשטיין סילביו

 ויילר רם
 וינבויים זוהר

 וינברג עידו
 וינטרגרין אלון

 וינראוב חנניאל

 וינרב אברהם
 ולנט קרול

 ולפיש יורם
 וקס אמיר

 ורמוט יואב
 זהבי דב

 זוסמן עמנואל
 זיו אהוד
 זיו יעקב

 זילברפרב יוסף
 זילברקלנג אלכס

 זילכה יהודה
 זיסאפל יהודה

 זית שלומי )שלום(
 זלומונס ראובן

 זקס אריה
 זרביב הרברט

 ח’יר נסיב
 חדד בנימין
 חזיזה דוד

 חלובה עובדיה
 חמו אביתר
 חקלאי אילן

 חרמש רפאל
 טובים דורון
 טימור יאיר
 טירן אלעד

 טל ניר
 טל רון

 טלמור עמי
 טנא זיו

 טננבאום צבי
 טפרמן אברהם

 טרקנוב יניב
 יבורסקי מרק

 יבנאי אריה
 יגודניק אברהם

 ידין אלי
 ידין גדעון

 יובל ישראל
 יולס יוסף

 יוסלזון בן-ציון
 יזרעאלי יהודה

 ינילוב איל
 יעקב עוזר אייל

 יעקובוביץ אמיר
 יצחק עובד
 יריב שלמה

 ישינובסקי בני
 כהן אבינעם

 כהן דוד
 כהן מיכאל
 כהנא אריה

 כהנא דוד
 כוכבא יאיר

 כוכבי אברהם
 כליפה אברהים

 כספר דוד
 כץ דוד

 כץ קלמן
 כץ שמואל

 כץ שרגא
 כרמון יעקב

 כתר חגי
 לאופולד שחר
 לאמאש אנדרי

 לב אביגדור
 לביא אלכסנדר

 לבנת אהוד
 לוז יואב

 לוי גל
 לוי משה

 לוי נינו
 לוי נתן

 לוי קובי
 לוי רן

 לויה דוד
 לוין בצלאל

 לוין דוד
 לוין יעקב

 לוינברג עמירם
 לולב ארי

 לזוביק פנחס
 לזיקין אלכסנדר

 לזר רמי
 ליבנה שמואל
 ליברנט אלכס

 ליטביץ אילון
 ליידר אריה

 לינהרט יוסף
 ליפליס ארז

 לירון גיא
 לירון מיכאל
 לנגה שמעון
 לנדמן טליה

 לפיד פלג
 לפצ’ב סטניסלב

 מאיר יהודה
 מבורך ברוך

 מגיאל חגי
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 מולדובן רונן
 מוסקו משה

 מוצ’ארי רן
 מור ערן

 מור רועי
 מורושקו אדוארד

 מורשת יאיר
 מזרחי חמי

 מזרחי שי
 מזרחי שלומית

 מחלב שלמה
 מטקוביץ אברהם

 מיכאלי מיכאל
 מיכאלי שי

 מילנר אלכסנדר
 מילר גדי
 מינרבי רן

 מלטר עמיצור
 מלכיאלי לוי

 מלמוד בוריס
 מלר גיל

 מנגובי סמי
 מני מנשה

 מנסור רימון
 מנצור יפעת
 מנקר עמוס

 מקובסקי ניר
 מרגולין איליה
 מרגלית יצחק
 מרעי רואיאת
 מרקל שמאי

 מרקנטי אסף
 נדב אלי

 נוגין יבגני
 נוה רפאל

 נוחמוביץ גיא
 נויבירט יעקב
 נויהוף אופיר

 נורמטוב גאורגי
 נחמן צבי

 ניימן גדעון
 ניר איתי

 נמט יוסף
 נשגב שלמה

 נשר איתי
 נתיב משה

 נתיב צבי
 סגל אריאל

 סגלסקו ויקטור
 סובל עמוס

 סולומון אלון
סוקולובסקי 

 אלכסנדר
 סורני ששון

 סיגלר ויקטוריה
 סידי משה

 סלאמה מוחמד
 סלמון יהודה

 סמיד אילן
 סנידרס יעקב
 סעד אברהם

 סער בנימין
 ספיר איל

 ספירא דב
 עבוד פאדי
 ענבר רזאל
 עציון משה
 עציון עמוס

 עראף סאמר
 ערן צבי

 פביאן זאב
 פודר אברהם

 פולג עידו-יצחק
 פולמן אנטון

 פולקמן חיים
 פומרנץ חיים

 פוקס אליעזר
 פורמן שי

 פורת שלמה
 פז יאיר

 פטרפרוינד נתן
 פטרפרוינד צבי

 פיגין גבריאל
 פינטל יעקב

 פינסקי סמיון
 פישביין ברק
 פלד אברהם

 פלד מנשה
 פלדמן אברהם

 פלזנשטיין שלמה
 פלישמן פניאל

 פנקס-ביתן נעמי
 פנקס אלחנן

 פסטרנק נעם
 פקלמן ברוך

 פרח נירוז
 פרידמן פאול

 פריוה שי
 פריימן שרון

 פרייסלר מיוארה

 פרינץ עלי
 פריש מרדכי
 פרלמן יבגני

 פרלשטיין אברהם
 פרנס אמנון

 פרנקל אברהם
 פרנקל מרים
 צבאח בנימין

 צבי ראובן
 צבירן מרדכי

 צור ציונה
 ציון ברטה בן

 ציילר איתן
 צליל יעקב

 צמח דניאל
 צפיר יואל

 קדם אברהם
 קוגן יגאל

 קוזניץ יואל
 קויפמן יעקב
 קוך שמואל

 קול אורן
 קול תומר
קון נתנאל

קופאיגורודסקי אלכס
 קורן יובל

 קורן עודד
 קיסוס ליאור
 קיסלר רחל
 קיסרי זאב
 קל שלמה

 קלהאמר יוסף
 קליינמינץ אדי

 קלימר קמיל
 קלרון אברהם
 קמינר אברהם

 קנפר צבי
 קפלן גדעון
 קפלן משה

 קפלנר יהודה
 קצ’קו אלכסנדר

 קציר אבישי
 קראוס שמעון

 קרון אילן
 קריגר דניאל

 קרן דורון
 קרעאוי ענאן

 קרפ עופר
 רבינוביץ ויטלי

 רבינוביץ מנחם

 רביע צבי
 רבקאי יוסף

 רגב ערן
 רדומסקי ישראל

 רוזה טל
 רוזן אורן
 רוזן רוני

 רוזנברג אביגדור
 רוזנשיין צביקה

 רוט אברהם
 רוטמן עמיהוד

 רום מרטין
 רון מיכאל

 רונן רמי
 רוסו חיים

 רוסנק אילן
 רותם אפרת
 רותם גלעד

 רותם יניב
 רז ישעיהו

 רזיאל אריה
 ריי יצחק
 רייך אלי
 רייך בני

 ריכרדסון ערן
 רימוני יורם

 רינגולד זאב
 רמתי מיכה

 רפפורט נועם
 רצ’ר דן

 רשף מוטי
 שאפעי הישאם

 שבילי אליהו
 שבל ניב

 שגב אורי
 שגיא יחזקאל

 שודרון עוזי
 שוורץ ארז
 שור יצחק

 שורק נועם
 שחאדה מרלן

 שחורי ענבר
 שחם משה
 שחר משה

 שטרומר גרא
 שטרית קובי
 שטרן אהרן
 שטרן ראובן

 שימור אברהם
 שירין ח’טיב

 שכטר יעקב
 שלמה )חיים( שניידר

 שמאלי מיכאל
 שמעיה מרדכי

 שמש יעקב
 שנהב דוד

 שנפלד חיים
 שנקלר יוסי

 שפי ניר
 שפיגלר שבתאי

 שפירא ברוך
 שפירא יוסף

 שפירא שמואל
 שצברגר ישעיהו

 שרגא אבישי
 שרון אבינועם

 שרון דן
 שרון דניאל

 שרון צבי
 שרוני יעקב

 שריר ויקטור
 שרמן יובל

שרעבי חנניה

הנדסת חשמל 
ופיזיקה

 אליהו יהושוע
 אליהו נועם
 ג’ורג’י איתי
 לינזון יואב

 ליפצר נועם
 מיכאלי יוסי
 סמו שרית
 קרפן אלון

 רותם שגיא

הנדסת מחשבים 
ותוכנה

 אבובסקי ג’יני
 איויס רמאל
 איזנבוד ירון

 אנדראוס הרקל
 בר-סלע אורי

 גוילי יואב
 יוגב צבי

 לנדמן אבי
 מאייר ליאור

 מחלב יורם-נעים
 מירז דורון

 נתן חיים

 סנטו נדב
 סעיד רג’א
 עמל סעיד

 פריימן מיכאל
 צבי רופ משה
 צמחוני בנימין

 קרלניק מקסים
 רביץ דרור

שטיינר משה

הנדסת מכונות
 אביגדור גיא
 אבן צור אורן

 אבנון דן
 אבקין אבנר

 אדלשטין אורי
 אדמון יהודה

 אדמתי רפאל
 אהרונוביץ מוטי

 אהרן שגיא
 אוסמן דן

 אופיר שלמה
 אורבך צבי

 אורון אברהם
 איבצן שאול

 אידלסון עמירם
 איזנברג שלמה
 איזנשטדט דני

 אייזיק יוסף
 איל מרדכי
 איסלר יוסי

 אירני רונן
 אלברסהיים ניר

 אלדובי יצחק
 אלדר צבי

 אלון אביהו
 אלטוס אליעזר

 אלטר צבי
 אלמברג-שרף דוד

 אלפסי יצחק
 אלפר יואב

 אנגלר מיכאל
 אסיאס עמיעד

 אסנין אלי
 אקונס פרץ

 אקר צבי
 ארונסון ארנן

 ארז אהרון
 אשד גל

 אשד שלמה

 אשל ראובן
 בדר השאם
 בהט סעדיה
 בוגנים אילן
 בודסקו דן

 בוחניק אלי
 בוינגו דוד

 בוכריס אברהם
 בון גדעון

 בורוביץ עמירם
 בורסק אלכסנדר

 בורר משה
 בורשטיין נעם
 בז’רנו מרדכי

 ביאליסטוקי ניקולאס
 ביאלר צבי

 ביק ישעיהו
 בלאו משה

 בלימן רפאל
 בלכמן נתן

 בן-אמוץ נציבי
 בן-הרואה יצחק

 בן-חורין יוסי
 בן-לוי מאיר

 בן-צבי משה-אריה
 בן יצחק מאיר

 בנדט-רוזר יניב
 בנדל רמי

 בקר אלכס
 בקרמן גנאדי

 בר-זיו עודד
 בר-ניב יהושע

 בר אברהם
 ברגיל משה
 ברגר בנימין
 ברגר מאיר

 ברודסקי ולדימיר
 ברוך דוד

 ברוך דניאל
 ברזילי דוד
 ברזילי יובל

 ברייטברט שלומי
 בריסקין דמיטרי

 ברנדלשטיין יעקב
 ברנר חיים

 ברקוביץ אייל
 ברקוביץ עמוס

 ברקון יצחק
 ג’ראיסי סרג’יוס

 ג’רסי שלמה

 גבע דן
 גבע יצחק
 גוט עזרא

 גוטמן מארק
 גולדברג מרדכי

 גולדנברג דב
 גולדשטיין דוד

 גולדשטרום יעקב
 גון-פז צבי

 גופ אדם
 גופר אהוד
 גורן שמעון

 גזית אלון
 גילת עמיר

 גינזבורג רון
 גלזין אלכסנדר

 גלזר יצחק
 גלעד עופר
 גלר מרדכי

 גנסין אייל
 גרונר אייל

 גרוסמן גרשון
 גרזון ראובן

 גרינבאום שמעון
 גרינברג רוברט

 גרינולד זיו
 גרינשפון גד
 גרני אפרים

 גרנית שלמה
 גרף יצחק

 גרשטיין מרדכי
 גת יהודה

 דב דקל
 דגול עומרי

 דגים יובל
 דגן עפר
 דוד דוד

 דוידוביץ מנשה
 דויטשמן דב

 דולב דן
 דיילי דוד

 דיין מיכאל
 דייסי יערית

 דימור מיכאל
 דין מרדכי

 דניאלי עמי
 הדר דן

 הדרי יהושע
 הולנדר איל

 הופמן אלכסנדר

 הופשטטר משה
 הירשטיין עמי

 הלל יצחק
 הלפמן יעקב

 הנגבי יגאל
 הנדל פטר

 הנפלד זאב
 הסל דוד
 הר אורי

 הראובני רפאל
 הראל שמואל

 הרוש דוד
 הרמן חביב

 הרניק אריה
 הררי ערן

 וגנר ראובן
 ווב יעקוב

 וולברג דניאל
 ויזנפלד יוסף
 ויטנברג רמי

 וייס דוד
 וילקומירסקי ליאור

 וינריב איתן
 ולך בועז

 ונסקי אברהם
 ועקנין דוד

 ורברנה גבריאל
 ורברנה נועם

 ורדי ליאור
 ורטמן שמואל
 ז’לינסקי רומן
 זומר שמואל
 זידנוורם עדי

 זיו חן
 זיסהולץ בנימין

 זמר יעקב
 זנגביל אביגדור

 חדיף עמוס
 חדש שלמה
 חורב יחיעם

 חירם גיל
 חכים גלעד

 חלילוב דמיטרי
 חלמיש אסף

 חץ יעקב
 חשאי מנחם

 חשמונאי בן-עמי
 טוכנר יוסי

 טור יגאל
 טילמן יהושע

 טלמור רם
 טרוס מרטין

 טרוסמן אלכס
 יבין משה

 יהונתן כץ יבגני
 יוזף יבגניי

 יוסיפון שמואל
 יוסף לב

 יזרעאלי יהודה
 יכין עמי

 ימיני יגאל
 ימפולסקי סלבה

 יעקב ישראלי דקל
 יעקב ציפסר אברהם

 יעקבסן יששכר
 יעקובוביץ משה

 יפה בועז
 יפרח יצחק

 ירון שרגא
 ישראלי עפר

 כהן אביאל
 כהן איתן

 כהן אמיר
 כהן יוליאן
 כהן יעקב

 כהן ישראל
 כהן ליאון ניסן

 כהן מתתיהו
 כהן נחמיה

 כהן שאלתיאל
 כהן שי

 כהן שמואל
 כץ אשר

 כץ ג’ק
 כץ גד

 כץ יהודה
 כרמון יוסי

 לאוס ויטלי
 לאש בוריס

 לב יוסף
 לבבי שי

 לביא צביקה
 לביא שלום

 לבקוביץ יונתן
 לדרמן צבי

 לובנסקי סרגיי
 לוי יהודה

 לוי יובל
 לוי יוסף

 לוי משה

 לומברוזו ארנה
 לוצקי שמואל

 ליאור דוד
 ליבן עמנואל-צבי

 ליברמן אילן
 לינדנר דורון

 ליסובסקי אמנון
 לירון יורם

 לירון ראובני
 למפרט שלמה

 לנץ אהוד
 לפידות אריה
 לצטר מרסל

 מגדלי גמליאל
 מדור דני
 מוזס נתן

 מוסנזון בני
 מוקדי טל

 מורג אריה
 מורג עוזי

 מחנאי משה
 מיטלמן זאב
 מיכאל מסין
 מיכאל משה

 מימון עודד
 מכטינגר משה

 מליניאק דן
 מלכי יצחק

 מלכין נפתלי
 מלמד חיים

 מלצר יוסי
 מנדל סורין

 מנדלביץ אילן
 מנחם גונדה ילון

 מסארוה אסיד
 מרגלית אברהם

 מרגלית טוביה
 מרום דרור

 משה מרדכי
 משלי יובל

 נאור אסדו יצחק
 נאור דניאל

 נבון אורי
 נגר שאול
 נובק רונן

 ניסים-בוניאל נועם
 נתן רועי

 סאלח סלימאן
 סבו יוסף

 סביאצ’קוב מיכאל

 סבצ’יק איגור
 סגל גל

 סובול רם
 סולוניקוב אופיר

 סופר יאיר
 סופר יחזקאל

 סורוקה שמעון
 סטולרו משה
 סטופר שילו

 סטרוביסקי אפרים
 סלהוב משה

 סליבקין משה
 סלע עמנואל

 סמל גד
 סנדר שמואל

 סעדון אילן
 סרני מאיר
 עבודי איתן

 עובדיה מאיר
 עופר אברהם

 עטרות גל
 עידן גבריאל

 עינב משה
 עינן שמעון

 עיסאוי ניקולא
 עירון רונית
 עמיקם ירון
 עמיר גיורא

 עמית דן
 ענבר גיורא

 ענתבי יהושע
 עציוני דן

 עצמוני עמרי
 ערמון דרור

 פאר אברהם
 פאר מרדכי

 פארן אלכסנדר
 פארן שלמה

 פדות חי
 פויאר אריה

 פונימונסקי יוסי
 פוקס דניאל

 פוקס רוני
 פיכמן מתתיהו

 פילו גדעון
 פיקסמן צבי

 פירסט אביאל
 פלג יאיר
 פלג ירון

 פלץ יבגניה
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תורמי זהבתורמי זהב

 פרג’ עמאד
 פרוינד יותם

 פרי חיים
 פרי סער

 פריברגר אברהם
 פרימרמן מרדכי

 פרינץ משה
 פרל אליק
 פרלמן דני

 צ’מני נמרוד
 צבי טחורש מאיר

 צבר יואל
 צדיק משה

 צור יעקב
 צימרמן מיכה

 צלמון זאב
 צפיר אבינועם

 צרי גלעד
 קאופמן אלברטו

 קוזוקרו מנדי
 קומם יוסף

 קונולינה פטר
 קופלב נפתלי

 קופרשטיין ברוניסלב
 קורן אברהם

 קושמן יגור
 קינן מרדכי
 קירזון יורם

 קירי אורי
 קלדרון סיני

 קלוגר נבון  מרדכי
 קליש מיכאל

 קלפר אדריאן
 קמינקר אלון

 קנטר דן
 קנייבסקי אמנון
 קרויזר ישראל

 קרת משה
 רבנקוב בוריס

 רגב טל
 רובין קובי

 רובין רחמים
 רודניצקי גל
 רודניק יגאל

 רוזנברג יהודה
 רוזנפלד עמוס
 רוזנצויג אדלה

 רוט יוסף
 רוטנברג ליאור
 רוטקופף פרץ

 רויטנברג יחזקאל
 רון ירוחם

 רון עידן
 רונן ראובן
 רותם צבי
 רז בנימין

 רז עוזי
 רז רן

 רזניק אבי
 ריינברג יוסף
 ריינה יהושוע

 רייסבאום אליהו
 רייפנברג יוסף

 ריכרדסון אברהם
 רמאל סאלח

 רמי ויטנברג אברהם
 שביט אליהו

 שגב דוד
 שגיא אביגדור

 שגיב שמשון
 שדמי יורם

 שדמי ראובן
 שדמתי יוסף

 שורק דן
 שחברי ראפע

 שחם גיורא
 שחר אליהו

 שחר רמי
 שחראי אביגדור

 שטיין חנן
 שטרום אורי

 שטרן אייל
 שיטרית משה

 שייר גרי
 שייר ישראל

 שינדלר פנחס
 שיפריס יוסף

 שירן ערן
 שך דני

 שכטמן דני
 שלבי אליאס

 שלו יעקב
 שלום שגיב

 שליט ניר
 שמוקלר ודים
 שמיאן אביהו

 שמר יוסי
 שני אהרון

 שפיגל רומן
 שפירא אלכס

 שפרן ירון
 שקד ירדן
 שר אריה

 שרגאי יעקב
 שרון עדי

 שרי מיכאל
 שרקייה מחמוד

שרשבסקי יעקב

הנדסת תעשייה 
וניהול

 אב-צוק יוסף
 אבו-ג’והר טארק

 אביגדור יאיר
 אבנצ’יק בועז

 אברבוך אירנה
 אברמזון יעקב

 אדיב מיכאל
 אדמון חיים

 אדמץ עופר
 אולייסקי דניאל
 אופנהיים איתן

 אורן אביב
 איובי-סחינובסקי יעל

 אייזיק רן
 אילוז-מימוני מיכל

 איסק ברוך
 אלבאום אביחי

 אלבאום יונה
 אלון זאב

 אלוני דלית
 אלטבב רמי
 אמיר שאול
 באומל צחי

 בארי זהר
 בוגינה ורוניקה
 בוצ’צקי גנאדי
 בורודין יבגניה

 בורמן אבנר
 בלובשטיין דורית

 בלום ויקטור
 בלום יעקב
 בלס עמוס

 בן-ארי אהוד
 בן-דב מוטי

 בן-יהושע רן
 בן-שם שבתי

 בן יוסף ניר
 בנארי רועי

 בנק דוד

 בק אילן
 בק יובל

 בר-דוד אהוד
 בר-נר אורן

 ברוורניק אבל
 ברוך עודד

 ברון גבי
 ברל יואב

 ברם עמיחי
 ברקאי יוסף

 בש אבינועם
 ג’רסי יוסי

 גאיטלר אלכסנדר
 גברגר אורי

 גדבאן אזהר
 גוט אור

 גולן משה
 גונן אורלי

 גורדון איתי
 גורלובסקי גיא

 גושן יצחק
 גזית לורה

 גיטיס אמיר
 גיל איזי

 גילשטרום דורון
 גימון אלי

 גל יוסי
 גנצרסקי נחום

 גרדי אמנון
 גרי אבי

 גרייצר יוסף
 גרינברג ראובן
 גרינברג שחר

 גרינשפון יאן
 דאוד חנא-אנטון

 דוד יוסף
 דולב עירית
 דרורי יעקב
 הגר שמעון

 הדס יובל
 הוניג ידידה
 הופמן חיים

 הורוביץ חיים
 הס ניב

 הרמלין שי
 הרמן גיורא

 הרפז עוז
 הרשקוביץ אלון

 וורגפט מיכאל
 ויין מרק

 ויינצוייג אלי
 וינשטין אברגל מירב

 ויסוקר אייל
 ויסמן חיים

 ורון גיא
 ורנר יצחק

 ורפמן רעות
 ורשבסקי גולן-שלום

 ורשבסקי סיון
 ותד עבד-אלוהאב

 ז’וקובסקי אופיר
 זוננשיין אביגדור

 זיו מיכאל
 זסלבסקי פבל
 זרחיה אריאל

 חדד דוד
 חיימוביץ דרור

 טוב דנון שם
 טודרשביץ’ גרגורי

 טירה עודד
 טל צבי

 טרינצר אליעזר
 טרינקר אריה
 ידידים משה

 יוטה דב
 יורה שלמה

 יחיאלי אהוד
 יחיאלי דורון

 יצחייק יהושע
 יריב יצחק

 ישראלי משה
 כהן אלכס

 כהן חיים
 כהן נדב
 כפיר גד

 לאופר אבירם
 לבאון ראובן

 לדלסקי שלמה
 לוי שלמה

 ליבוביץ אמנון
 לייפר שמואל

 ליכטנשטיין אלכס
 ליסאור-גלעד מיכל

 ליסציקי אברהם
 לנדמן מיכאל

 לסמן עמית
 לשם אהוד
 לשם אמיר

 מאירי אמיר
 מאירי יוסי

 מולנר ענת
 מוסקוביץ מנדי

 מוסקונה אבי
 מור מורן

 מורגנשטרן לאוניד
 מזורסקי משה

 מידת אופיר
 מיטווך דוד

 מילגרם גבריאל
 מילוא שלמה

 מילרד בני
 מלכה דרור

 מנחם קופמן צבי
 מצר מאיר

 מקוב אהוד
 מרון בלה

 מרון מנחם
 מרקביץ רותי

 משולם גבריאל
 משכית אורי

 מתיתיהו גדעון
 נבו אסתר

 נדיבי אריה
 נודלמן הלנה

 נווה קורן תמר
 ניצן מאיר

 נסראלדין חוסין
 נקר שאולי

 סולומון ערן
 סחיש אריה

 סטוליארובה ילנה
 סיגלוב אינה

 סילבר שלמה
 סיני דפנה

 סקולסקי אולגה
 סרולביץ אברהם
 עבדי-צדק אמיר

 ערבה עמיחי
 פוקס יורי
 פז רחלי

 פיליפ רפאל
 פינקל טטיאנה

 פינקלשטיין יצחק
 פיקלצ’יק עמנואל

 פלוק מנחם
 פלמר שלום

 פרדמן שולמית
 פרומוב דוד

 פרוסק מלכיאל
 פרידלנדר אברהם

 פרימן חנה
 צוק שלמה
 צורן יצחק

 ציון שפירא בן
 ציטר תומר
 ציקליק צבי

 צנציפר מנחם
 קאי-דרבי תמי

 קומר יורי
 קוסטינר מאיר

 קופמן דרור
 קוצי יקטרינה

 קורן ירמיהו
 קיבליצקי אביטל

 קלו יניב
 קליין יעקב

 קמפל אלעזר
 קמפל דן

 קסטלמן רן
 קציר שי

 קראוזה נחום
 קרסו אברהם

רביב פייביש שמחה
רבינוביץ-פונדק 

אורנה
 רבינוביץ חנוך

 רבינוביץ מרים
 רבינוביץ משה

 רבסקי דוד
 רגוניס עוז

 רוזן שרון
 רוזנגרטן יעקב

 רוזנפלד יקותיאל
 רוזנפלד סטאס

 רונן דוד
 רונקין אמנון

 רוסו-שטאובר ניצה
 רז יונה

 רחמני יורם
 ריבק נדב
 רייצר ליה

רמי ברקוביץ 
 אברהם

 רפופורט שלום
 שביט ראובן

 שבתאי מיכל
 שגב דן

 שגל יגאל
 שדה עמיאל
 שווירץ פיטר

 שולמן יואב
 שחק אפרים

 שידלובסקי יאיר
 שלייפר אילן

 שמואלי דורון
 שמילוביץ מיכה

 שמיר ענת
 שמרון ניב

 שמש שרון
 שפירא אהרון

 שקד זאב
 שקור רינה
 שריד נטע

 שרייבר יהונתן
 תבל יעקב

חינוך
 אברהם רון
דקלו משה

כימיה
 אדן מרים

 ארז מרדכי
 אשרת דפנה
 בוכמן עליזה

 בן-אברהם רות
 ברנע ניצה

 גולדברג אילן
 גולדיק רבקה

 גילאון אריה
 גלבוע רם

דאי ארז
דננמרק-גוטמן 

דניאלה
 ויסהוז אילן
 זינגר נעמי

 טוקר אלכסנדר
 יהב חיים

 יניב בלנקה
 כץ דפנה
 לביא טלי

 לוריס חדד
 ליסמן מיכאל

 מאירוביץ יוסף
 מאנקה יוספה

 מור לאה
 מיר לנה

 מירצקי מיכאל
 מלמד סימיון

 מלמוד אליקים

 מקוון סטיבן
 מרקוביץ אורנה

 מרקנתי עינת
 סגל דינה

 סלע שפרה
 עצמון גיא

 פורטנוי צפורה
 פלג חנן

 פלד מיכאל
 פרלמן רינה

 קטררו ראובן
 קליין נפתלי
 שחף יהונתן

 שמידט יהודית
 שפורר מרדכי
 שפייזר שמאי

 שקולניק אלאונורה
 שרון רותי

 ששון פנינה
 שתיל צלינה

כלכלה
 אריאל ניר

 גאנם סאלח
 גרשוני הרצל

 חן גיא
 להב ריטה

 לוי נטלי-נעמי
 ליבוביץ’ אריק

 עמרן יעל
 שלינגר צחי

מדעי הטבע
 הירשפלד אסתר

 לוינזון דינה
 לניאדו דוד
 קירזון צבי

 שדמי דפנה
שטלצר דוד

מדעי המחשב
 אביטל דוד
 אופק ארנון

 איזנברג אבירם
 אלון אורי
 אלון רות

 אלימור גיל
 אפשטיין משה

 ארגמן אודי
 ארונוב אלכסנדר

 בהט אהוד
 בלחסן שלום

 בן-משה מיטל
 בן מנחם אורי

 ברמניק אולגה
 ברקאי הילה
 ברקוביץ גיא

 בשארה נאדרה
 גאוי פריד

 גאלינסקי כריסטופר
 גולדברג בוריס

 גולוביצקי אלכסנדר
 גורביץ איליה

 גל ששון
 גרצ’ין אלכסנדר

 דאנא רועי
 דה-גרוט אורי

 דוד ליאור
 דולב אמיר

 דונדה מקסים
 דיכטרמן אלי

 דניאלי גיא
 הראל שרון

 הרשקוביץ מיכאל
 ווקסלר עידו

 וידרמן מיכאל
 ויטנשטיין ירון

 וייס גבריאל
 ונגרובסקי צבי

 זאב יהורם
 זיו שי

 זינו אלי
 זנד ראני

 חדש קובי
 חפץ אירה

 טור ברק
 טורטל אלי
 יאיר אופיר

 ידידוביץ יוסף
 יוספסברג אלכס

 ינאי שמעון
 יפת עינן

 ירובינסקי אלכסיי
 כבירי אריאל

 כהן חגי
 כספי רענן
 כץ שמעון
 כרמל דוד

 לב-רן גלית
 לבנטמן גנאדי

 לדלסקי רזיה
 לובלסקי אייל

 לוי אלברט
 לוי סידני
 לוין בועז

 ליבשיץ דמיטרי
 לייבה ליאור
 לייכטר עדו

 ליפר רונן
 ליפשיץ גיא

 ליפשיץ מיכאל
 ליפשיץ עידו

 לפה סהר
 מורדוק רינה

 מושנברג מאור
 מזרחי דוד

 מחאמיד מוחמד
 מיגמי עידן

 מיטלמן גלעד
 מיכלסון דן
 מלכא יוסי

 מלכה גבריאל
 מנביץ אולג

 מנדל דן
 מנדלסון עמית
 מסרמן גרגורי

 מצקין יפים
 מרברג יוחנן

 נבון רועי
 נוה רחל

 נוסבאום ערן
 ניסר ראובן

 נרודיצקי מיכאל
 סילמן יונה

 סירובסקי דוד
 עדי ליאב

 עדן שי
 פולונסקי אניה
 פולק אביגדור

 פייגלשטיין מרסלו
 פיינשטין דניאל

 פינסקי יואב
 פישלזון מעיין דגן

 פכט שוניה
 פלדבאום בועז

 פנסו אסף
 פסח גדי

 פרידמן אלכסנדר
 פררה ליאת

 צולסקי סולומון

 ציצלסקי שי
 קדוש אלעד

 קויפמן דמיטרי
 קולור סרחיו

 קולצינסקי איליה
 קופמן אלכסנדר

 קוציובילו דניס
 קטקוב דימטרי

 קירשנבוים חנה
 קלופר דימיטרי
 קליאוט מיכאל

 קמרמן עומר
 קנבסקי אלכסנדר

 קנט גלעד
 קניגסברג אברהם

 קרמר נדב
 קרפובסקי ולדימיר

 רוזן מלכה
 רונן אלעזר

 רונן רוני
 רכלין בוריס
 רפאל עידן

 שדה גיל
 שחם יוסי
 שטוק יוסי
 שטר רונן

 שטרית רונן
 שיינמן משה
 שיפרין מרק

 שלמה ערן
 שמשון אשר

 שפיר אבי
שרף יובל

מדעי הסביבה
סידי נירה

מחלקה להוראת 
מדעים

 אוקרנט אולגה
 ארליך עדנה
 בן יואש ניצה

 ג’ני אלישר נאוה
 דיאב אימאן

 חזן אורית
 יסינובר דוד

 לבנברג אילנה
 לשר יונה

 מאור אילנה
 מח’ול גאדה
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תורמי זהב

ארגון הבוגרים מזמין אתכם,
בוגרי ובוגרות הטכניון,

להמשיך ולתרום
במגוון התכניות והפרויקטים שאנו מפעילים,

כדי להגשים את החזון
של קהילת בוגרים

פעילה, מקושרת ותורמת

ח
ל.
ט.

 מנור עדית
 מרדלר מאיר

 משעור מאהר
 נחמני סוזנה
 סתר פארלי
 פאהום זיאד
 פופוביץ דוד

 פיגורה יהודה
 רוזנר שמריהו

 שורצבורד יעקב
שרמן אלכסנדר

מנהל עסקים
 רוזנבאום אייל

 ביוק תופיק
קולנדר יצחק

משפטים
לביא דרור

מתמטיקה
 אלעזר בועז

 ברכה רלי
 בשותי דאוד

 גוטגולד שמחה
 גוטרמן מנחם

 גלעד צבי
 הרמלין ראובן

 זיו אברהם
 זיידנר אפרים
 ח’ורי מסעוד
 חנני מיכאל
 טובול מישל

 טל אורן
 טרנר אולג
 כהן גרשון

 כץ תמר
 לונדון דוד
 לן שמואל

 לנקביץ זופיה
 לפידות איתן

 מובשוביץ-הדר ניצה
 מירום אברהם

 מלכין רחל
 נגר מיכל
 ניצן נעמי

 סיגלר ברמן-אבי
 עילם גד

 פארן אסא
 פינקלשטיין אביגדור

 פלדשרוביץ דימיטרי
 פן מיכל

 קויצ’ו בוריס
קון בן-ציון

קיטרון-בלינקוב מירה
 קנטור אמיר

 קרלין אירינה
 רדאשבסקי אלכס

רוזנטראוב צבי

מתמטיקה ומדעי 
המחשב

 ברגינסקי גלב
 יהושע בוסל שי
 מיכאלסון מירב

סלומון תום

מתמטיקה שימושית
 אביטל יעל
 אירמאי רון

 אלתרמן רחל
 בוראיקו דניס

 בן יוסף אפריים
 גינוסר עודד

 גלוסקין ליאורה
 מירמוביץ אולג

 סגמן יוסף
 ריכטר ליליאן

תמיר עדה

פיזיקה
 אברהם ששון

 אברמוביץ יורם
 אדרת יונתן

אופיר גל
אחילאה-אנהולט 

תמר
 אחימן יואב

 אנגל מיכאל
 ארליק אבנר
 ביקוב לאוניד

 בלאט מרק
 בלה אליעזר

 בן-נתן אלי
 בני יעל

 בסקין אלכסיי
 בר-דוד אהרון

 גארסיה אלן
 גוב-ארי אסף

 גלסר לירון

 גן עדי
 דבי-אהרן חנון
 וולפסון יהושע

 וינד עמנואל
 ונציה אברהם

 זיידמן אביגדור
 חג-יחיא עמאד

 חסון אברהם
 טלמור אלי
 ינקו אריאל

 יעקב קומלוש רוברט
 כהן עמנואל
 לביא ישראל

 להב גן
 לחאם יעקב
 ליפשיץ רונן

 ללונג אילן
 מי-בר יואב

 מייזלס מאיר
 משה אורן
 נבון אהוד

 נוטע עמוס
ניסן משה

נמירובסקי 
אלכסנדרה

 נצר נתן
 סאלח עדנאן
 פוסטן אהרון

 פיין דוד
 צ’רקסקי אנסטסיה
 צוקרברגר עמנואל
 קופרשמדיט יפים

 קנופ איגור
 קרוחמל אלכסנדר       

 רוזינוב לאוניד
 רוזנברג אוהד

 רויטברג ולדיסלב
 שגיא שמואל

 שולמי ירון
 שחאדה שחאדה
 שטרנהיים מרק

 שמחה סורין
 שפירא חן
 שריבר ניר
 שרף זאב

תמרי אורן

פסיכולוגיה
 בדיחי יהודה

 זומר יעקב

 ניר אופיר
סגל משה

ריאחין-סלאימה
ח’אולה

רפואה
 אלבר עירית

 אלגביש גלית
 אלדר מיכאל
 אלטר סרגיי

 אליאס שאהים
 אמיתי אירינה

 אשרוב ז’ק
 בולוס סרי

 בורוכוביץ צבי
 ביליק רון

 בלבן סוניה
 בלום שני

 בן-דב דניאל
בראון איל

ברדיצ’בסקי ישראלה
 ברודר יהושע
 ברוורמן יצחק

 ברוך יעקב
 ברזילי מנשה

 ברנר יצהל
 ברקי רוני

 ברקן בנימין
 גב דוד

 גבריאל הרצל
 גבריאל ניר

 גבריאלי נעם
 גולץ אבישי
 גיריס יעקב
 גרה סוהיל
 גרוס בלה

 דביר אפרים
 דואק עירית

 דיקובסקי לריסה
 האס מיכאל

 הירשמן שמואל
 הלון הדיל
 הלר חנה

 המלי מתן
הראל חוה

הרשקוביץ משה-יואל
 ולדמן אריה
 זילבר נחום

 זילברמן בנימין
 זקש דן

 חאיטר יורם
 חורש צבי

 חיר-אלדין חסן
 טוביא אמגד

 טלמור גיל
 יונגרמן טל

 יוראן פולינה
 יצחק שמואל

 לוי לי-און
 לויאן גילה

 לופו גרלניק חנה
 לידז’י שלום
 לסיק יהונתן

 לסק דב
 מכליס-פריש שרה

 מרום שמעון
 מרצ’בסקי סרג’יו

 מרקסמר אליעזר
 משגב מודי

 משיח אלישבע
 ניטצקי סמי

 נסאר סלימאן
 נתן חנה

 סוכוי רבקה
 סטרולוב אבשלום

 ספדי מוחמד
ספקטור ריאבינין 

 פולינה
 עזאם כמיל
 פולמן יורם
 פורת מיכל

 פלאח בתלה
 פלד שני

 פלדברין זאב
 פלזן בלה

 פלטי עמוס
 פליגלמן משה
 פרקש יהודה

 צוקרמן-לוין נחמה
 קאול הלנה
 קוגן חיותה

 קיזנר שרונה
 קראוס מוניקה

 קרמר אילנה
 רוביצ’ק אודיל

 רפאל גלס
 שוורץ ארנון

 שטורק שמעון
 שטיינברג רן

 שטיינלאוף שמואל

 שילר דן
שינמן גיא
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ארגון הבוגרים מזמין אותך
להצטרף למשפחת בוגרי הטכניון.

ההצטרפות באמצעות אתר הבוגרים פשוטה
ואינה כרוכה בתשלום.

בוגר טכניון? אם אתה שם אתה קיים!

www.technion-alumni.org

ארגון בוגרי הטכניון
מתחם בית הסטודנט, קריית הטכניון, חיפה 3200003

טל’: 04-8293710 | פקס: 04-8293777
bogrim@alumni.technion.ac.il | www.technion-alumni.org
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