מיני-מומנט

ניוזלטר לבוגרי הפקולטה

יולי 2102

הנדסת מכונות

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
לצפייה
בסרטון
על תחרות
רובוטראפיק
ה – )0/51( 3

עדכונים שוטפים
 הפקולטה מברכת את חברת
 ActiViewsהמפתחת ציוד
רפואי בתחום ניווט מוצרים
רפואיים ,על הצטרפותה
לתכנית קשרי התעשייה של
הפקולטה.
 הפקולטה מובילה השקת
פרויקט פורמולה לסטודנטים
בטכניון ,שבמרכזו בניית
מכונית פורמולה שתתחרה
בסבב העולמי של תחרויות
פורמולה לסטודנטים ,FSAE
ומזמינה חברות בתעשייה לתת
חסות לפרויקט ולהפוך
לשותפות להגשמתו.
להזמנה למתן חסות לפרויקט
 ב –  32למאי התקיים בטכניון
גמר אולימפיאדת הרובוטיקה
ה –  2ע"ש לאומי.
לכתבה המלאה
 ב –  6ליוני התקיים בפקולטה
טקס חלוקת תארי מגיסטר.
במעמד זה ,חולקו פרסים
לעבודות מצטיינות ,מהקרן
ע"ש פרופ' דוד ז"ל ואולגה
פנואלי ,ומהקרן ע"ש אהרון
ועובדיה ברזני ז"ל.
לתמונות מהאירוע
 ב –  21 – 32ליוני התקיים
בטכניון כנס  IMA6בנושא
מכניקת זורמים בנוכחות פן
ביני ,בהשתתפות  231מן
החוקרים המובילים בעולם
בתחום מכניקת זורמים.
לתמונות מהאירוע
 ב –  31ליוני התקיימה
בפקולטה תערוכת פרויקטי תכן
 ,3123בה הוצגו פרויקטים
שנבנו ע"י הסטודנטים שנה ד',
בשיתוף עם חברות בתעשייה.
לתמונות מן התערוכה

הוראה ומחקר

רואים את התעשייה:
חידוש פעילות מגמת הנדסה
אופטית בפקולטה

הצעות עבודה
 לקבוצת בזן דרושים:
מהנדס מכונות תחזוקאי
מהנדס מכשור
להגשת מועמדות:
careers@orl.co.il

פרופיל של הצלחה
רמי סימון:
רץ למרחקים ארוכים

 לרפאל דרושים:
מהנדס אנליזות מבנים
מהנדסי מכונות
להגשת מועמדות:
http://career.rafael.co.il

בתחילת השנה ,חודשה פעילות
המגמה להנדסה אופטית
בפקולטה .החלטה זו ,התקבלה
לאחר בחינת צרכי התעשייה
הזקוקה למהנדסי אופטיקה
ומתוך הכרה בכך כי התעשייה
האופטית בישראל מהווה מרכז
מצוינות עולמי.
המגמה להנדסה אופטית
בפקולטה ,היא הראשונה בארץ
המציעה תכנית לימודים רחבה
ומעמיקה שהותאמה לצרכים
ההולכים וגדלים של חברות
ההיי-טק בארץ ,הרואות בפיתוח
מערכות אופטיות עתיד מבטיח.
בארץ פועלות מאות חברות
העוסקות בפיתוח המבוסס
בעיקרו על אופטיקה ולייזרים.
 לכתבה המלאה
הפקולטה מזמינה חברות
בתעשייה להציע פרויקטים
וניסויים לביצוע עם מגמת
האופטיקה והמעבדות
הקשורות לפעילותה:
פרופ' ארז חסמן ,ראש המעבדה
למיקרו וננו אופטיקה,
mehasman@technion.ac.il
ד"ר כרמל רוטשילד ,ראש
המעבדה לאקסיטונים,
carmelr@technion.ac.il

 לטבע בישראל דרושים:
מהנדסי מכונות
להגשת מועמדות:
www.teva.co.il/careers
 לאלביט מערכות דרושים:
מוביל מכאני
מהנדס תכן מכאני
מהנדס רכיבים
להגשת מועמדות:
Jobs@elbitsystems.com
 ל –  HP Indigoדרושים:
ראש צוות פיתוח מכני
מהנדס מכונות מנוסה
מהנדס מערכת
להגשת מועמדות:
www.hp.com/go/jobs
 לאינטל דרושים:
 מהנדסי ציוד
להגשת מועמדות:
http://intel.ly/wYoqA1

 מנהלי צוותים
להגשת מועמדות:
http://intel.ly/Al8kSg

 לקלא טנכור דרושים:
מהנדסי מכונות
להגשת מועמדות:
hr.israel@kla-tencor.com
לרשימת ההצעות המלאה

במקצוענות ללא פשרות,
בצניעות ,ותוך התעקשות
להרגיש את השטח בידיים עד
לפרט הקטן ביותר ,עשה רמי
סימון ,ראש המטה לשירותי
ייצור משותפים בבזן ,מסלול
מיוחד של הצלחה הכולל שירות
מרתק של  32שנה בחיל הים
אותו סיים בדרגת אל"מ,
ותרומה משמעותית ,מהותית
ומתמשכת ,לתחום ההנדסה
בתעשייה הכימית בישראל
בכלל ,ובבזן בפרט .פרופיל של
איש שטח המקפיד לפתוח כל
בוקר בריצה של  21ק"מ.
רמי נולד בחיפה וגדל במרכז
הכרמל .בן להורים ניצולי שואה,
שעשו את העלייה ארצה על גביי
האקסודוס ,וגידלו אותו לדבריו
עם "כפית של פלדה" וחינכו
לערכים של לימודים והשכלה,
עבודה ותרומה למדינה .רמי זוכר
עצמו כתלמיד ממוצע ורגיל אשר
לא בלט במיוחד בלימודיו .הלך
לתנועת הצופים ,גדנ"ע אוויר,
השתתף בחוג אתלטיקה
והתעניין בספורט ובמקצועות
הריאליים.
לכתבה המלאה

