מיני-מומנט

ספטמבר 4102

ניוזלטר לבוגרי הפקולטה

הנדסת מכונות

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

קליפ השלמת הבניין להנדסת
מכונות ע"ש ד .דן ובטי קאהן

היצירתיות שמעבר להנדסה
לכתבה המלאה

עדכונים שוטפים

הוראה ומחקר

הצעות עבודה

פרופיל של הצלחה

סקירת הפרויקטים שהוצגו
בתערוכת פרויקטי תכן : 4102

קול קורא לתעשייה להצעת
פרויקטים לשנה"ל תשע"ה

:EDWARDS LIFESCIENCES 
טכנולוג ייצור
מהנדס העברה מפיתוח לייצור
מתכנן מכאני לתחום המסתמים
מתכנן מכאני למערכות הובלה

אריה (ריצ'י) ריכטמן:
פותח צוהר לעתיד

 מתקן לפינוי טבליות מאריזת
בקבוק – 'תרו'.
 פתרון תחבורתי למייל
האחרון – '.'PACE

להגשת מועמדות:
Hedva_roffe@edwards.com

 מתקן איסוף מאגדות
לתהליך אריזה – 'שטראוס'.
 מתקן ניסוי המדמה שיגור
ננו-לווין – 'אלביט מערכות'.
 מערכת למניעת כניסת
חוטים למכונת סלילה – 'נילית'.

לקול הקורא

קווים לדמותו של רכב
הפורמולה  4102של הטכניון

 קלא טנכור ישראל:
Algorithms Group Mgr
Algorithms Developer
Lithography Expert
Software Developer
System Engineer
Experimental Physicist
Optics Student
להגשת מועמדות:

 מתקן לניקוי חלונות אופטיים
מטיפות גשם – 'רפאל'.

academic@kla-tencor.com

 מערכת אוטומציה להזנת
חלקים להברזה – 'ישקר'.

:HP INDIGO 
מהנדס שירות

 מתקן לבדיקת דיוק מראה
טורית – 'אלביט מערכות'.
 מערכת אריזה ליריעות גומי
– 'תגל .אס .פי .תעשיות'.

להגשת מועמדות:
לכתבה המלאה

תואר שני ( )MEבהנדסת
מערכות בטכניון

www.iai.co.il/jobs

 טבע בישראל:
מהנדסי מכונות

 מתקן עזר למערכת המסת
קריסטלים – 'יוניליוור'.

 שלדת אופניים עם שיכוך
מלא – 'סגל בייקס'.

לכתבה המלאה

EDWARDS LIFESCIENCES
הצטרפה לקשרי התעשייה

 מתקן לפתיחת מכסה בחלל
– 'התעשייה האווירית לישראל'.

להגשת מועמדות:
www.teva.co.il/careers

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

 תאורת  LEDחכמה ללולים –
'אלתם עין – השופט'.
 מתקן לבדיקה וניסוי ברגים
עם אבטחה עצמית – 'רפאל'.

 התעשייה האווירית לישראל:
מהנדסי מכונות
להגשת מועמדות:

 מתקן הלחמה לגבישים
פייזואלקטריים – 'רפאל'.

 עוקב סולרי דו צירי –
'.'DUMA

mrcisrael@hp.com

http://career.rafael.co.il

לכתבה המלאה

לרשימת ההצעות המלאה

כשנכנס אריה (ריצ'י) ריכטמן
לתפקיד מנכ"ל 'קליל תעשיות'
בשנת  ,4112הייתה החברה
במצב משברי קשה ,וחששות
כבדים להמשך קיומו של המותג
ליוו את תכנית ההבראה
התובענית שהציע .היום ,עשור
לאחר כניסתו לתפקיד ,גדל
שווי השוק של החברה מכ – 01
לכ –  051מיליון  ,₪החלונות
המעוצבים של 'קליל' הם מותג
מוביל ושגור בכל בית ישראלי,
והחברה מהווה מודל לחיקוי
לחדשנות ולמובילות חברתית
וסביבתית.
השקפת עולמו של ריצ'י ,באה
לידי ביטוי הן בתפקידו כמנכ"ל
'קליל' ,והן בפעילותו הציבורית
כחבר בנשיאות התאחדות
התעשיינים בישראל ,בגישה כי
עדיף תמיד להתכונן לגרוע
מכל ,ולהיות מופתע לטובה.
פרופיל מיוחד של הצטיינות
והצלחה ,המוכיח כי גם בעולם
הגלובלי והדינמי של ימינו,
הנכונות להפשיל שרוולים
ולהתחיל מלמטה ,לסבלנות
ויציבות תעסוקתית ,למאבקים
וכישלונות ,הנשענת על אמונה
שלמה וסדורה בדרך ,היא
מתכון מנצח.
לכתבה המלאה

