מיני-מומנט

ניוזלטר לבוגרי הפקולטה

ינואר 1023

הנדסת מכונות

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

קליפ חדש:
מכונת רוב גולדברג
המדליקה חנוכיה
פרי פיתוח של סטודנטים מן
הפקולטה וסטודנטים
מהפקולטה לתעשייה וניהול

עדכונים שוטפים
 ב –  91לדצמבר התקיים
אירוע פרס ינאי הטכניוני ,בו
הוענק לפרופ' יורם הלוי פרס
ינאי למצוינות בחינוך אקדמי
לשנת תשע"ב.

הוראה ומחקר

הצעות עבודה

פרופיל של הצלחה

מחדשים ימינו כקדם:
רוח חדשה בתחום ההנדסה
הימית בפקולטה

 לקלא טנכור דרושים:
מהנדס/ת מכונות בכיר/ה
 7שנות ניסיון בתכן מכני של
שלדות מכונה ,זיווד אלקטרוני
ומכלולים.
מהנדס/ת אפליקציה
בוגר תואר שני ומעלה בהנדסת
מכונות לשנת .6196/6191
מנהל/ת שיווק מוצר
 2שנות ניסיון בתפקיד טכני
בתעשיית המוליכים למחצה.
להגשת מועמדות:

חיים ירון:
מופת לתרומה למדינת
ישראל ולטכניון

 ב –  62לדצמבר התקיים
מפגש גיבוש לחברי הסגל
ולמשתלמי הפקולטה.
 ב –  1לינואר יתקיים במרכז
הקמפוס יריד התעסוקה
הטכניוני .להזמנה לאירוע
 ב –  69לינואר תתקיים
בטכניון סדנא בנושא קבלת
החלטות תחת תנאי חוסר
וודאות חמורים ,אשר מארגנים
פרופ' יעקב בן-חיים ופרופ' עידו
ערב .לפרטים והרשמה
 ב –  62לינואר יתקיים
בטכניון הכנס השני
לטכנולוגיות הנעת כטב"מ,
אשר מארגן ד"ר ליאוניד
טרטקובסקי .לפרטים והרשמה

kti@cvwebmail.net

החלטת הפקולטה לחזק
את תחום התכן ,הביאה
להצטרפותו של פרופ'ח נתאי
דרימר לסגל הפקולטה .נתאי,
המסיים בימים אלו תקופת
כהונה של  96שנה כמנהל
המכון הישראלי לחקר הנדסה
ימית ,חי ונושם את תחום
ההנדסה הימית מזה שנים
רבות ,ומעוניין לחזק תחום זה
בפקולטה ולהחזיר עטרה
ליושנה.
לכתבה המלאה

 ב –  19לינואר יתקיים
בטכניון 'יום פתוח' 6191
למועמדים ללימודי תואר ראשון
בטכניון.

 למוטורולה סולושנס דרוש:
מהנדס/ת מכונות
לפיתוח ותכנון של מוצרי רדיו.
להגשת מועמדות:
gius@motorolasolutions.com

 לרפאל דרושים:
מהנדסי מכונות
בתחומי תכן מכאני ,זיווד,
אנליזות מבנה ,בקרה ,מעבר
חום/אנרגיה ותיב"ם.
להגשת מועמדות:
http://career.rafael.co.il

 לטבע בישראל דרושים:
מהנדסי מכונות
להגשת מועמדות:
www.teva.co.il/careers

 לאלביט מערכות דרוש:
מהנדס/ת מכונות
להשתלבות בצוות תכן ופיתוח
מבנה מוטס בחברת סאיקלון.

 ב –  91לפברואר תארח
הפקולטה תלמידים מבית
הספר הריאלי ,כחלק מהפנינג
לרגל  911שנים להיווסדו של
בית הספר.

להגשת מועמדות למשרה

 ב –  62לפברואר יתקיים
בפקולטה יום כיף לילדיי ונכדיי
הסגל האקדמי והמנהלי.
 ב –  1למרץ תקיים
הפקולטה זו השנה השלישית
ברציפות יום נשים ,שמטרתו
לעורר מודעות למקצוע הנדסת
המכונות בקרב מועמדות.

מן התעשיה:
בקדמת המחקר והפיתוח עם
קלא טנכור ישראל
לכתבה

נפתחה הרשמת מתגייסים
לתוכנית ברקים,
המכשירה במסגרת הפקולטה
את עתודת הפיתוח של צה"ל
במקצוע הנדסת המכונות

 ל –  HP Indigoדרושים:
ראש צוות פיתוח מכני
הובלת תהליכי פיתוח של
מכונת דפוס דיגיטלי.
מהנדס מכונות מנוסה
למגוון תפקידים בתחום
הפיתוח והנדסת המוצרים.
להגשת מועמדות:
www.hp.com/go/jobs

לרשימת ההצעות המלאה

הוא ליווה כלוחם צעיר בגדוד
"שער הגיא" של חטיבת הראל
את השיירות לירושלים הנצורה,
שימש בדרגת תא"ל כראש להק
ציוד בחיל האוויר במלחמת יום
הכיפורים ,קיבל את פרס
התעשייה מידי נשיא המדינה
על פיתוח התעשייה הפרטית
בישראל ,ותורם מזה  11שנה
מזמנו ומרצו לקידום סטודנטים
מצטיינים בטכניון ולגופי הניהול
והפיתוח של הטכניון .המסלול
המרתק אשר עשה חיים ירון,
מלווה כחוט השני את תהליך
תקומתה תחת אש של מדינת
ישראל.
פרופיל מיוחד של הצטיינות
ותרומה יוצאת דופן למדינה
ולטכניון ,הנשען על אומץ לב,
מנהיגות החותרת קדימה
להשגת המטרות ,צניעות ,חדות
ויצירתיות מחשבתית ,ויושרה
ללא פשרות המשלבת
אופטימיות ואהבת אדם.
לכתבה המלאה

