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לתה זוכה פרס יפרופ' דוד א

 המחקר ע"ש גולדברג
 לכתבה המלאה

 
פרופ' דורון שילה זוכה פרס 

 המחקר ע"ש קליין
 לכתבה המלאה

    

 פרופיל של הצלחה הצעות עבודה הוראה ומחקר עדכונים שוטפים

   תקיים לספטמבר ה 1 –ב
של  1965כנס בוגרים למחזור 

לסיום  שנה 50 לציוןהפקולטה 
 הלימודים בטכניון.

 לכתבה המלאה
 
   לאוקטובר הציגה  28 –ב

 המעבדה לבקרת זרימה
בראשותו של פרופ' דוד 

טכנולוגיות חדשניות  גרינבלט
)תכן: ענאן  להנעת אנרגיית רוח

 World Windבכנס גרזוזי( 
 התקיים בירושלים.ש

 
   לנובמבר יתקיים  3 –ב

 Lady Tech-2אירוע בפקולטה 

שבמרכזו מפגש בין סטודנטיות 
 בטכניון לבוגרות מצליחות.

 
   סיור לנובמבר יתקיים  4 –ב

סטודנטים מן המגמה להנדסה 
בפקולטה בחברות אופטית 

 .אלאופו לנדא
 
   לנובמבר יתקיים  25 –ב

 UNDER  כנס  בפקולטה

EXTREME CONDITIONS 

המשותף למעבדה לשבירה 
 ולתעשייה האווירית. דינמית

 
   תקיים לדצמבר י 2 –ב

, קלא טנכורחברת מפגש עם 
החברה  תעניקבמסגרתו 

 מלגות לסטודנטים מצטיינים.
 
   יריד לדצמבר יתקיים  16 –ב

התעסוקה הכלל טכניוני 
 בשדרה המרכזית בקמפוס.

 
   לינואר יתקיים  28 –ב

 5 –הכנס ה   בפקולטה
נולוגיות הנעת כלי טייס לטכ

 .ישיםבלתי מאו

UNDER EXTREME CONDITIONS: 

חומרים ומערכות להכנס 
 תחת תנאי קיצון מכניות

25.11.2015 

 
  כתבה המלאהל

  HP INDIGO: 

  מהנדסי/ות מכונותמשרות ל
 להגשת מועמדות:

mrcisrael@hp.com 

 
  קלא טנכור ישראל: 

 מהנדסי/ות מכונותמשרות ל
 להגשת מועמדות:

tencor.com-academic@kla 
 

  רפאל: 

 מכונות ות/מהנדסילמשרות 
 :מועמדות להגשת

http://career.rafael.co.il 

 
   לישראלהתעשייה הצבאית: 

 משרות למהנדסי/ות מכונות
 :מועמדות להגשת

http://jobs.hunterhrms.com/taas 

 
  טבע בישראל: 

 מכונות /ותמהנדסימשרות ל
 להגשת מועמדות:

www.teva.co.il/careers 

 
  אלביט מערכות: 

 מהנדסי/ות מכונותמשרות ל
 :מועמדות להגשת

http://jobs.hunterhrms.com/elbit 

 
  התעשייה האווירית לישראל: 

 מכונות /ותמהנדסימשרות ל
 להגשת מועמדות:

www.iai.co.il/jobs 

 
  ENDOCHOICE: 

 למהנדסי/ות מכונות משרה
 להגשת מועמדות:

melissa.mallach@endochoice.com 

   
  נילית: 

 הנדסי/ות מכונותמל משרה
 להגשת מועמדות:

kashtim@nilit.com 
 

   החטיבה הבטחונית -מפרם: 

 /ות מכונותמהנדסימשרות ל
 להגשת מועמדות:

sales@mifram.com 
 

 ההצעותלרשימת 

 :ישעיהו ירניצקי
באור יקרות

 

 אחיות בנות 5 לצד יחיד כבן
 סומן, מסורת שומרת במשפחה

 כילד ירניצקי ישעיהו' פרופ
 התורה בעולם לגדולה שיעלה

 שהתייאש לאחר רק. והרבנות
הניסיונות להכניס את  מן אביו

לתלם החינוך ה'פרא אדם' 
 ס"לביה אותו רשם, הדתי

 הדלת את לו פתחש 'הריאלי'
 ולעולם הריאלית להשכלה
 .האקדמי

את לימודי התואר  סייםש לאחר
הראשון בפקולטה להנדסת 

 בהצטיינותמכונות בטכניון 
 דוקטורטישעיהו  השלים, יתרה

, בפקולטה ישיר במסלול
הצטרף לסגל הפקולטה 

 ובמחקר בהוראה והתמקד
 ותהליכי מכונות תכנון בתחומי

 האדירה המוטיבציהאת  .עיבוד
, לתעשייה במחקר לתרום
 בתעשיית הלב מכל השקיע

, האבן ובתעשיית היהלומים
 בשתי ממש של מהפכה וחולל

 .התעשיות

 תוך, ישעיהו עשה ועוד זאת כל
 פעילות שילוב על הקפדה
 ענפה והתנדבותית ציבורית

 פעילותו לצד, והארץ העם למען
 פרופיל. המגוונת האקדמית

 .והצלחה הצטיינות של מיוחד

 לכתבה המלאה

Propulsion Technologies for UAV: 

הכנס החמישי לטכנולוגיות 
  28.1.2016 –הנעת כטב"מ 

 
 לכתבה המלאה

:מתי סאס פרופ'/מ  
 מייעל את ההתפלה

 של מי תהום

 
 לכתבה המלאה

  :גל שמואל /מפרופ'
 מהנגב לטכניון דרך

 עיר המלאכים

 
 לכתבה המלאה
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