מיני-מומנט

ינואר 4102

עדכונים שוטפים

הוראה ומחקר

 ב –  6לנובמבר קיימה חברת
רפאל 'יום זרקור' בפקולטה.

 KLA-Tencor Israelהשיקה
תכנית מצוינות חדשה
במגמה להנדסה אופטית

ניוזלטר לבוגרי הפקולטה

 ב –  11לנובמבר קיימה
הפקולטה את יום מחקר ,3112
בחסות החברות רפאל ,קלא
טנכור ישראל ,ובשת"פ עם
התאחדות התעשיינים בישראל
– מרחב צפון.

הנדסת מכונות

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

פרופ' אלון וולף מציג את רובוט
הנחש בפני נשיא צרפת
לכתבה המלאה

הדוקטורנט גיל מנור זכה כסקיפר
באליפות ישראל בשייט יאכטות
לכתבה המלאה

הצעות עבודה

פרופיל של הצלחה

 ל –  HP Indigoדרושים:
מהנדסי מכונות
מתכננים מכאניים למחלקת
הפיתוח להשתלבות בצוותי
תכנון מע' מולטידספלינריות,
מהנדסים לתכן רכיבים
ומנגנונים ,לפיתוח מכלולים
מכאניים ,לתכנון מע' זרימה,
מעבר חום ושינוע מוצקים.

עוזי עילם:
לתפארת נוף מולדתו

להגשת מועמדות:
mrcisrael@hp.com

לכתבה המלאה
לתמונות מן האירוע
לתמונות הענקת פרסים לזוכים
 ב –  11לנובמבר נחנכה
המעבדה לאקסיטונים.
לתמונות מן האירוע
 ב –  31לנובמבר קיימה
חברת קלא טנכור ישראל 'יום
זרקור' בפקולטה ,שכלל מפגש
עם הסטודנטים בשנה א'.
 ב –  32לדצמבר התקיים
בשת"פ עם התאחדות
התעשיינים בישראל – מרחב
צפון וחברת החשמל ,סיור
סטודנטים באתר 'אורות רבין'
של חברת החשמל.
לתמונות מן הסיור
 ב –  8לינואר יתקיים יריד
התעסוקה הכלל טכניוני.
 ב –  21לינואר יתקיים
בטכניון הכנס ה – 2
לטכנולוגיות הנעת כטב"מ.
 ב –  13לפברואר יתקיים
בפקולטה יום חשיפה
למועמדים לתוכנית ברקים.

בשלהי נובמבר השיקה חברת
 KLA-Tencor Israelתכנית
מצוינות חדשה במגמה
להנדסה אופטית בפקולטה.
מלגות בגובה שכר לימוד מלא,
חניכה צמודה על ידי מהנדסים
בכירים ,מפגשי העשרה,
חשיפה לטכנולוגיה המתקדמת
ביותר בתחום זה ,ועוד ,מחכים
למצטיינים שיבחרו במגמה.
לכתבה המלאה

בואו לגעת בשמיים:
הכנס ה –  2לטכנולוגיות
הנעת כטב"מ – 21.1.3113

 לתעשייה האווירית דרושים:
מהנדסי מכונות
לתפקידים בתחומים :מסוקים,
מעבר חום ,אקוסטיקה ,תיכון
כלים ,אופטומכניקה ,הנעה
רקטית ,חוזק ,בטיחות.
להגשת מועמדות:
www.iai.co.il/jobs

 לרפאל דרושים:
מהנדס/ת ניסויים
רקע בדינאמיקה ותנודות,
עיבוד אותות ,אנליזות.
מוביל/ת צוות זיווד
הובלה ,הנחיה ופיקוח בתחום
זיווד מערכות אלקטרוניות.
מהנדסי מכונות
בתחומי תכן מכני ,בקרה ,זיווד,
מעבר חום ,רובוטיקה ,הנעה.
להגשת מועמדות:
http://career.rafael.co.il

ב –  21לינואר יתקיים בטכניון
הכנס ה –  2לטכנולוגיות הנעת
כטב"מ ,במסגרתו יציגו
החברות המובילות בתחום את
פיתוחיהן האחרונים ,והנשיאה
לשעבר של ארגון SAE
הבינלאומי ,פרופ' רודיקה
ברנסקו ,תיתן את הרצאת
המפתח ,לצד מגוון הרצאות
מרתקות נוספות .בוגרי
הפקולטה מוזמנים להירשם
להשתתפות בכנס.
לכתבה המלאה

 לקלא טנכור דרושים:
System Engineer
Integration Engineer
Mechanical Engineer
Application Engineers
Installer Engineer
Matlab Students
להגשת מועמדות:
job.israel@kla-tencor.com

לרשימת ההצעות המלאה

רצף מופלא של צירופי מקרים,
אומץ לב ,לא מעט מזל,
אמביציה אדירה להצטיינות
ותרומה ,ואהבת מולדת
ואופטימיות ללא גבולות ,הובילו
את עוזי עילם למסלול קריירה
מפואר ,שכולו תרומה מהותית
ומתמשכת למען תקומתה של
מדינת ישראל וביטחונה.
בעל עיטור העוז ,ממקימי סיירת
הצנחנים ,שסיים בהצלחה תואר
ראשון בפקולטה להנדסת
מכונות בטכניון ,תואר שני
בחקר ביצועים מן הטכניון,
ותואר במינהל עסקים
באוניברסיטת סטנפורד .מג"ד
 11של הצנחנים במערכה
לכיבוש ירושלים במלחמת
ששת הימים ,מח"ט הבקעה,
ראש היחידה למו"פ של צה"ל
בדרגת תא"ל וחבר במטכ"ל
במלחמת יום הכיפורים ,מנכ"ל
הוועדה לאנרגיה אטומית,
המדען הראשי של משרד
הביטחון וראש מפא"ת ,וזוכה
בפרס ביטחון ישראל על מפעל
חיים.
פרופיל מיוחד של הצטיינות
והצלחה ,המשקף את הערכים
היפים של הארץ הזו.
לכתבה המלאה

