מיני-מומנט

נובמבר 4102

ניוזלטר לבוגרי הפקולטה

הנדסת מכונות

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה מרכינה ראש
ומשתתפת באבל הכבד של
פרופ' משה שהם ומשפחתו
על מותו של הבן ובוגר הפקולטה

נדב שהם ז"ל

קליפ חדש :הרנסנס שמציעה
'מזור' שייסד פרופ' משה שהם

באסון מפולת השלגים
ברכס האנפורנה בנפאל

עדכונים שוטפים

הוראה ומחקר

הצעות עבודה

פרופיל של הצלחה

 ב –  13ליולי זכה צוות
הטכניון לתכנית  ,PACEבפרסים
על פרויקט  ,PAMDבמפגש
פורום התכנית באיטליה.
לכתבה המלאה

פרופ' פיני בר-יוסף מסכם
שש שנים בתפקיד דיקן
הפקולטה להנדסת מכונות

 התעשייה האווירית לישראל:
מהנדסי/ות מכונות
להגשת מועמדות:

שאול ארלוזורוב:
כעץ על פלגי מים

www.iai.co.il/jobs

 נילית:
מנהל/ת אחזקה
טכנולוג/ית ייצור
להגשת מועמדות:
kashtim@nilit.com

לכתבה המלאה
 ב –  31לאוגוסט התקיים
בפקולטה טקס חילופי דיקנים.
לתמונות מן האירוע

פרופ' יורם הלוי נכנס
ללשכת דיקן הפקולטה

http://jobs.hunterhrms.com/elbit

 רפאל:
מהנדס/ת אנליזות
מוביל/ת צוות זיווד
מהנדסי/ות מכונות
להגשת מועמדות:

 בין התאריכים 82.2-3.1
התקיימה באיטליה תחרות
.8132 FORMULA STUDENT
לכתבה המלאה

http://career.rafael.co.il

לכתבה המלאה

פרופ' ארז חסמן מציג
פריצת דרך בתחום
הננו-פוטוניקה
 ב –  2לספטמבר התקיימה
הסדנא הבינלאומית ה – 1
בנושא פליטות ננו-חלקיקים
מכלי רכב כבדים ,שארגן
ד"ר לאוניד טרטקובסקי.
לכתבה המלאה
 ב –  81לאוקטובר התקיים
בפקולטה 'יום זרקור' של רפאל.
 ב –  82לנובמבר יתקיים 'יום
זרקור' של חברת קלא טנכור,
במסגרתו ייערך טקס חנוכת
המעבדה לאופטיקה מתקדמת.

 טבע בישראל:
מהנדסי/ות מכונות
להגשת מועמדות:
www.teva.co.il/careers

:HP INDIGO 
מהנדס/ת מכונות
להגשת מועמדות:
mrcisrael@hp.com

לכתבה המלאה

פרופ' משנה גלעד יוסיפון
זכה בפרס המחקר ע"ש
דוד דודי בן-אהרון

 קלא טנכור ישראל:
מנהל/ת שיווק מוצר
פיזיקאי/ת חוקר/ת
מנהל/ת תמיכה טכנית
מהנדס/ת אפליקציה
סטודנט/ית לפיזיקה
להגשת מועמדות:
academic@kla-tencor.com

:EDWARDS LIFESCIENCES 
מהנדס בכיר לטכנולוגיות ייצור
מהנדס פיתוח לתחום מסתמים
להגשת מועמדות:

 ב –  81לדצמבר יתקיים
בפקולטה ביקור של תלמידי
תכנית 'ניצני הטכניון'.
 ב –  7לינואר יתקיים בטכניון
יריד התעסוקה הכלל טכניוני.

 אלביט מערכות:
מהנדס/ת מכאני/ת
סטודנטים/יות להנדסת מכונות
להגשת מועמדות:

Hedva_roffe@edwards.com

לכתבה המלאה

לרשימת ההצעות המלאה

עוד בטרם מלאו לו שלוש ,הפך
שאול ארלוזורוב ,בעל כורחו,
לשותף לסיפור תקומתה של
המדינה ,עת נרצח בידי יהודים
בשנת  3111אביו ,חיים
ארלוזורוב ,בהיותו ראש
המחלקה המדינית של הסוכנות
היהודית ומראשי היישוב
היהודי ,על חוף ימה של תל
אביב.
שאול ,איש טייסת הפלמ"ח
ובוגר קורס הטיס הראשון של
צה"ל ,סיים בהצלחה תואר
ראשון בפקולטה להנדסת
מכונות בטכניון ,ותואר שני
במינהל עסקים באוניברסיטת
ת"א .שימש כמהנדס מים ארצי,
דירקטור ויו"ר וועדת הכספים
של חברת 'מקורות' ,סגן נציב
המים ,מנהל פרויקטים
גלובליים בתחום המים ב – 21
מדינות בעולם מטעם הבנק
העולמי ,יו"ר הוועדה הציבורית
לניהול משק המים של מדינת
ישראל ,יו"ר אגודת מהנדסי
המים בישראל ,וכיום יועץ
מומחה בתחום המים בעבור
מגוון גופים בארץ ובחו"ל.
פרופיל מיוחד של הצטיינות
והצלחה ,העומד בסימן המים,
והאמונה בכוחם לשנות גורלות.
לכתבה המלאה

