
 מומנט-מיני
 הפקולטה ניוזלטר לבוגרי

 הנדסת מכונות 1025 ינואר
 מכון טכנולוגי לישראל - הטכניון

 

 
פרופ' מיילס רובין זוכה פרס 

למצוינות בחינוך תשע"ד ינאי   
 לכתבה המלאה

 
 פרופ'/מ יזהר אור זוכה פרס

למצוינות בחינוך תשע"ד ינאי   
 לכתבה המלאה

    

 פרופיל של הצלחה הצעות עבודה הוראה ומחקר עדכונים שוטפים

     הפקולטה מברכת את
על הצטרפותה  חברת מפרם

של  לתכנית קשרי התעשייה
 הפקולטה.

 
   לנובמבר התקיים  91 –ב

פתיחת השנה בשיתוף  אירוע
 .ריאלסיאפלייד מטחברת עם 

 
   לדצמבר התקיים  3 –ב

, חברת קלא טנכור מפגש עם
במסגרתו העניקה החברה 

 .מלגות לסטודנטים מצטיינים

 
 כתבה המלאהל
 
   לדצמבר התקיים  91 –ב

ערב גיבוש לסגל האקדמי 
 והמינהלי בפקולטה.

 לכתבה המלאה
 
   תקיים לדצמבר ה 91 –ב

בפקולטה ביקור של תלמידי 
 תכנית 'ניצני הטכניון'.

 
   לינואר יתקיים בטכניון  7 –ב

 יריד התעסוקה הכלל טכניוני.
 

   לינואר יתקיים  99 –ב
בנושא בלפר ע"ש סימפוזיון ה

 .דינמיקה של שחיינים זעירים
 
   לינואר יתקיים  91 –ב

 4 –בפקולטה הכנס ה 
 .גיות הנעת כטב"מלטכנולו

 
   לפברואר יתקיים  91 –ב

 9191יום נשים בפקולטה 
תכנית בשיתוף עיריית חיפה ו

 הטכניון'. ניצני'
 
  למרץ  9-4כים בין התארי

 כנסבפקולטה יתקיים 

CIRP DESIGN  9191. 

תואר 'מרצה מצטיין טכניוני' 
 /מלפרופ'עשירי ברציפות 

 ספי גבלי

 
 כתבה המלאהל

  החטיבה הבטחונית - מפרם: 

 פיתוח /ותמהנדסי
 להגשת מועמדות:

sales@mifram.com 
 

   טנכור ישראלקלא: 

 מהנדסי/ות מכונות
 להגשת מועמדות:

tencor.com-academic@kla 
 

  טבע בישראל: 

 מכונות /ותמהנדסי
 להגשת מועמדות:

www.teva.co.il/careers 

 
  HP INDIGO: 

 מכונות מהנדסי/ת
 להגשת מועמדות:

mrcisrael@hp.com 

 
  :נילית 

 מהנדס/ת מכונות
 :מועמדות להגשת

kashtim@nilit.com 

 
  אלביט מערכות: 

 מכונות מהנדסי/ות
 :מועמדות להגשת

http://jobs.hunterhrms.com/elbit 

 
  רפאל: 

 מהנדס/ת מערכות בקרה
 מהנדס/ת אנליזות

 זיווד צוות ת/מוביל
 מכונות ות/מהנדסי
 :מועמדות להגשת

http://career.rafael.co.il 

 
  התעשייה האווירית לישראל: 

 מכונות /ותמהנדסי
 להגשת מועמדות:

www.iai.co.il/jobs 
 

  אפלייד מטיריאלס: 

 מהנדסי/ות מכונות
 :מועמדות להגשת

applied_career@amat.com 
 

 

 לרשימת ההצעות המלאה

 :דובי בנימיני
 אפקט הפרפר

 

לאורך החלק הארי של מסלול 
הקריירה המרתק שעשה, פעל 

בין  צללים כאישדובי בנימיני 
. כותלי מערכת הביטחון

 סודיות מעטה תחתפעילותו 
כלל  על ושמירתותמידי, 

לערך  שתאם אנונימיותה
 בבית אליו חונך 'לכת הצנעה'

 , היו' בחיפההריאלי' הספר
 ,פרפר כנפי משק בבחינת
 פיתוחים של לסופה שהוביל

 אותם והמצאות טכנולוגיים
 .ידיו תחת הוציא

 עם שהחל המסלול במסגרת
 בפקולטה ראשון תואר השלמת
 ותואר, בטכניון מכונות להנדסת

 לאווירונוטיקה בפקולטה שני
כמהנדס  זכה דובי, בטכניון

בכיר בתעשייה האווירית 
 ישראל ביטחון לישראל בפרס

 למטוס שפיתח מערכת על
 הייצור כמנהל , שימש'כפיר'ה

 היה שותףו ,'לביא'ה מטוס של
 ומוביל לפיתוחים מרכזי

 של הקרב במטוסי המרכזיים
 ל במשך עשרות שנים."צה

 הצטיינות של מיוחד פרופיל
של אדם שלחופש  ,והצלחה

נולד, ומקפיד גם היום על 
עבודה עם מצערת פתוחה 

 .לרווחה

 המלאה לכתבה

 פרופ' סטיבן )חיים( פרנקל
 יפתח כלי להדמייה אמינה
 של דינמיקת מנועי שריפה

 
 לכתבה המלאה

מחממים מנועים לקראת 
לטכנולוגיות  4 –הכנס ה 

 הנעת כטב"מ

 
 לכתבה המלאה

 CIRP DESIGN  9191כנס

בסימן חדשנות בתכן המוצר 
 יתקיים בפקולטה

 

 
 המלאה לכתבה
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