רשות המחקר
ריטה ברוקשטיין

דוד שם טוב

איריס חלוף

ראש יח‘ קידום המחקר
David.s@trdf.technion.ac.il
077-8875501

מרכזת שירותים
מינהלתיים
irisl@trdf.technion.ac.il
077-8872570/2524
077-8872576

מירי פוסטול מלץ

ניסנה גרוס

צוות מתאמי מחקר
פקולטטיים
pmiri@trdf.technion.ac.il
077-8873874

צוות מתאמי מחקר
משרד הכלכלה
nisanag@trdf.technion.ac.il
077-8875127

רבקה גרינברג

שרונה הנדל

מענקים פדרליים
ואירופאים
rivkag@trdf.technion.ac.il
077-8872354

אורחים ותשלומים לחו“ל
nsharon@trdf.technion.ac.il
077-8871751

מנהלת
ritab@trdf.technion.ac.il
077-8872570/2524

מנו מדלסי
ראש מינהל מו“פ
manuela@trdf.technion.ac.il
077-8872576/2570

קלרה גרוסברט

מרתה דפצ‘נסקה

צוות מתאמי מחקר
EC Consortiums
klarag@trdf.technion.ac.il
077-8875034

צוות מתאמי מחקר
EC ERC & Marie Curie
martad@trdf.technion.ac.il
077-8872744

חנה צורי
תיאום חוזים
zhanna@trdf.technion.ac.il
077-8873543/2576

יקטרינה וסילייב

ריבי איתן

כלכלנית ר .המחקר
katyv@trdf.technion.ac.il
077-8873099

מתאמת שרותי
תקשוב וגבייה
rivie@trdf.technion.ac.il
077-8874230

אלי מור
הנהלת חשבונות
meli@trdf.technion.ac.il
077-8874835

אפרת אביגוש-כהן
כלכלנית ר .המחקר-
תמחור מעבדות
aefrat@trdf.technion.ac.il
077-8871581

*הקלק על הסימון הכחול לפרטים נוספים ושמות חברי הצוות

רשות המחקר

צוות מתאמי מחקר פקולטטיים

מירי פוסטול מלץ
מתאמת מחקר
pmiri@trdf.technion.ac.il
077-8873874

רימונה שכטר
מתאמת מחקר
rimonas@trdf.technion.ac.il
077-8872876

טל כהן
מתאמת מחקר
talc@trdf.technion.ac.il
077-8872061

מתאם מחקר
Igor.k@trdf.technion.ac.il
077-8773160

נגינה קלוגין
מתאמת מחקר
neginak@trdf.technion.ac.il
077-8874858

אורי קיסר

ולדיסלב נוסוב

מתאם מחקר
keysar@trdf.technion.ac.il
077-8873513

מתאם מחקר
vladn@trdf.technion.ac.il
077-8874836

ענת רווה

יעל רבינוביץ

מתאמת מחקר
anatr@trdf.technion.ac.il
077-8872915

מתאמת מחקר
yaelr@trdf.technion.ac.il
077-8875690

טל חכם
מתאמת מחקר
haham@trdf.technion.ac.il
077-8875690

חזרה

איגור קויפמן

רשות המחקר

צוות מתאמי מחקר משרד הכלכלה

ניסנה גרוס
תוכניות מגנ“ט
nisanag@trdf.technion.ac.il
077-8875127

נורית כברי
תוכניות מגנ“ט
nuritk@trdf.technion.ac.il
077-8875985

חזרה

שירן ארבלי
תוכניות מגנ“ט
shirans@trdf.technion.ac.il
077-8871752

דקלה גינה
תוכניות מגנ“ט
diklag@trdf.technion.ac.il
077-8875605

רשות המחקר

צוות מתאמי מחקר
EC Consortiums
קלרה גרוסברט-כצנלסון
איחוד אירופאי
klarag@trdf.technion.ac.il
077-8875034

מעיין ברק

רוזה אלחזוב

maayanm@trdf.technion.ac.il

איחוד אירופאי
aroza@trdf.technion.ac.il
077-8875543

איחוד אירופאי
077-8873514

חזרה

איציק נחמיאס

שירה בן-יאיר

איחוד אירופאי
itsikn@trdf.technion.ac.il
077-8874107

איחוד אירופאי
shira@trdf.technion.ac.il
077-8875191

דור וסרמן

לינור קוצ‘יירסקי

איחוד אירופאי
dorv@trdf.technion.ac.il
077-8875067

איחוד אירופאי
linork@trdf.technion.ac.il
077-8871910

רשות המחקר

צוות מתאמי מחקר
EC ERC & Marie Curie

מרתה דפצ‘נסקה
איחוד אירופאי
martad@trdf.technion.ac.il
077-8872744

רחלי שלהב עזיזיאן
איחוד אירופאי
Rachel.s@trdf.technion.ac.il
077-8875128

חזרה

ילנה ויקטורוב
איחוד אירופאי
yelenav@trdf.technion.ac.il
077-8872402

קטיה דצנקו

אביטל מאיר

שי אלחיאני

בריאן בורדמן

איחוד אירופאי
ktiad@trdf.technion.ac.il
077-8871699

איחוד אירופאי
mayeravital@trdf.technion.ac.il
077-8875128

איחוד אירופאי
elhayanishai@trdf.technion.ac.il
077-8871478

איחוד אירופאי
brianb@trdf.technion.ac.il
077-8875128

רשות המחקר

היחידה לקידום המחקר
דוד שם טוב

רובי גוטמן

ראש יח‘ קידום המחקר
David.s@trdf.technion.ac.il
077-8875501

איילי מרכס

מידען
robertg@trdf.technion.ac.il
077-8872152

יועצת לכתיבת הצעות מחקר

מיכל לוטם

מארק דיויסון

מידענית
michall@trdf.technion.ac.il
077-8871745

איריס ברודקין
מידענית
irisbr@trdf.technion.ac.il
077-8871769

ailie@trdf.technion.ac.il
077-8871476

Pre-award EC
mark.d@trdf.technion.ac.il
077-8874854

מילנה מירקיס
Pre-award EC
milenam@trdf.technion.ac.il
077-8873097

דהן-נעמה אשר

אירית איטקין

Pre-award EC
naama@trdf.technion.ac.il
077-8871477

Pre-award EC
irititkin@trdf.technion.ac.il
077-8871474

שרה הלפר

נעם בראון

Pre-award EC
saraha@trdf.technion.ac.il
077-8871477

Pre-award EC
bnoam@trdf.technion.ac.il
077-8871475

רבקה חלנדובסקי

דנה ליפקין

יועצת לכתיבת הצעות מחקר

Pre-award EC
dana.l@trdf.technion.ac.il
077-8871474

rkhaland@trdf.technion.ac.il
077-8871477

חזרה

רשות המחקר

הנהלת חשבונות

אלי מור
מנהל חשבונות
meli@trdf.technion.ac.il
077-8874835

צילה דרור
הנהח“ש-ספקים
tzilad@trdf.technion.ac.il
077-8872568/4246

חזרה

נטליה יפרמוב

הדס לוי

הנהח“ש-ספקים
enatalia@trdf.technion.ac.il
077-8871426

הנהח“ש-ספקים
hadasl@trdf.technion.ac.il
077-8874246/2568

רשות המחקר

תיאום חוזים

חנה צורי
מתאמת חוזים
zhanna@trdf.technion.ac.il
077-8873543/2576

יפעת אברהם

מיטל הורביץ

ע .אדמיניסטרטיבית
yfata@trdf.technion.ac.il
077-8872570/6

ע .אדמיניסטרטיבית
meitalh@trdf.technion.ac.il
077-8872570/6

עדי זערור

רימון לוין

ע .אדמיניסטרטיבית
yfata@trdf.technion.ac.il
077-8872570/6

מתאמת דיווחים מדעיים
rimonl@trdf.technion.ac.il
077-8872570/6

מורן שקד
חוזים בטחוניים וגבייה
morans@trdf.technion.ac.il
077-8872570

חזרה

