
 מומנט-מיני
 הפקולטה ניוזלטר לבוגרי

 הנדסת מכונות 2016 מאי
 מכון טכנולוגי לישראל - הטכניון

 

 
 ביקור שלישי בטכניון לקבוצת

 הפורמולה מגרמניה
 לכתבה המלאה

 
 קבוצת הטכניון נערכת לתחרות

בארה"ב  Scale Tractor ¼   

 לכתבה המלאה
    

 פרופיל של הצלחה הצעות עבודה הוראה ומחקר עדכונים שוטפים

 הפקולטה מברכת את החברות
' על ריקור' ו'ארקל אוטומוטיב'

תכנית קשרי הצטרפותן ל
 של הפקולטה. התעשייה

 
   תקיים בטכניוןלמרץ ה 2 –ב 
  TECH WOMENאירוע  

הפקולטה  במסגרתו אירחה
 תלמידות י"ב הלומדות  400

 יחידות מתמטיקה. 5 –ל 
 
   למרץ התקיימה  17 –ב

 תחרות 'רובוטראפיק'בטכניון 
בוגר הפקולטה נדב ע"ש  7 -ה 

 .זכרו לברכה שהם
 
   לפרופ' למרץ הוענק  27 –ב

אלון וולף פרס יולודן לשנת 
 המציין חוקרים מצטיינים 2015

העוסקים ביישומי מדע 
 וטכנולוגיה בתחום הרפואה.

 
   תקיים לאפריל ה 6 –ב

 האירוע החגיגי  בפקולטה
  לסטודנטים ולבוגרים

TECHNION UP בהובלת 

 .ארגון בוגרי הטכניון
 
   למאי יתקיים בשדרה  18 –ב

יריד המרכזית בקמפוס 
 .התעסוקה הכלל טכניוני

 
   ליוני תתקיים באולם  22 –ב

  השקוף בבית הסטודנט בטכניון
 2016תערוכת פרויקטי תכן 

  של הפקולטה.
 להשתתפות באירוע להרשמה

 
   כנס ליוני יתקיים  28 –ב

2016 CFD IMPACT  דובר ה עם

פרופ' קלינטון גרוט   מרכזיה

(Groth )טורונטו. מאוניברסיטת 

 
   קול קורא לתעשייה להגשת

הצעות לפרויקטים לקורס 'תכן 
 מוצר חדש' לשנה"ל תשע"ז.

 
   קול קורא לתעשייה להגשת

תקצירים לכנס הנדסת המכונות 
 בטכניון. 34 –הישראלי ה 

מסכמים פעילות קורס 
 הפרויקטים 'תכן מוצר חדש'

  2013 – 2015בשנים 
 

 
  חוברת הפרויקטיםל

  ארקל אוטומוטיב: 

 משרות למהנדסי/ות מכונות

 מועמדות:להגשת 
automotive.com-@arkalarkaljobs 

 

  ריקור: 

 מכונות /ותמהנדסיל משרות
 להגשת מועמדות:

@ricor.comRicor-Hr 

 

  התעשייה האווירית לישראל: 

 מכונות /ותמהנדסימשרות ל

 להגשת מועמדות:

www.iai.co.il/jobs 

 

  תעש מערכות: 

 משרות למהנדסי/ות מכונות

 :מועמדות להגשת

taasjobs@cvwebmail.com 

 

  אלביט מערכות: 

 משרות למהנדסי/ות מכונות

 :מועמדות להגשת
http://jobs.hunterhrms.com/elbit 

 

  קלא טנכור ישראל: 

 מהנדסי/ות מכונותל משרות

 להגשת מועמדות:

tencor.com-academic@kla 

 

  רפאל: 

 מכונות ות/משרות למהנדסי
 :מועמדות להגשת

http://career.rafael.co.il 

 

HP INDIGO  : 

  משרות למהנדסי/ות מכונות

 להגשת מועמדות:

mrcisrael@hp.com 

 

 לרשימת ההצעות

  :שאול לדני
הולך על כל הקופה

 

זה למעלה מיובל שנים, מקפיד 
פרופ' שאול לדני על סדר יום 

המותח בכל יום מחדש ספרטני 
עד קצה גבול היכולת את 

 ,כישוריו השכליים והפיזיים
והקושר בחוט של מצוינות בין 

שני העולמות המרכיבים את 
דמותו: עולם האקדמיה ועולם 

 הספורט.

אר ראשון לאחר השלמת תו
ושני בפקולטה להנדסת מכונות 

בטכניון, ותואר שני במינהל 
עסקים בהצטיינות מן 

צלח האוניברסיטה העברית, 
לימודיי הדוקטורט שאול את 

אוניברסיטת מינהל עסקים בב
אהבתו יורק. -'קולומביה' בניו

ך הבכיר  של שאול, הנחשב לַהלָּ
בישראל בכל הזמנים, להליכה 

חה התחרותית, הלכה ופר
במקביל להתקדמותו במסלול 

 האקדמי.

שיא ין השאר במחזיק בהוא 
בשיא גינס ו מייל 50 –ל עולם ה

 100 –ומעלה ל  70לגילאי 
קוברטן  פייר דהמדליית . במייל

מן הוועד האולימפי  היוקרתית
פרס מפעל חיים הבינלאומי, וב

כינוס הישראלי למהנדסי מן ה
תעשייה וניהול, על תרומתו 

זה. פרופיל  לתחוםהאדירה 
 מיוחד של הצטיינות והצלחה.

 לכתבה המלאה

בוגר מחר"  –"סטודנט היום 
 חלוק הגיעו ל הפקולטהבוגרי 

 הסטודנטים מניסיונם עם

 
 לכתבה המלאה

מקום שני לסטודנטים מן 
 הטכניון ב'האקתון' בשוויץ

 
 לכתבה המלאה

 7 –תחרות 'רובוטראפיק' ה 
ע"ש נדב שהם זכרו לברכה 

 התקיימה בטכניון

 
 לכתבה המלאה
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