מיני-מומנט

ניוזלטר לבוגרי הפקולטה

מאי 2102

הנדסת מכונות

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
לצפייה
בסרטון
 011שנים
לטכניון

עדכונים שוטפים
 ב –  1למרץ קיימה הפקולטה
את יום נשים  .2112החברות
רפאל ,אלביט מערכות ,אינטל,
אורמת ,אפלייד מטריאלס
והעתודה האקדמית של צה"ל,
נרתמו לעודד את הנשים לבחור
במקצוע הנדסת המכונות
ובלימודים בפקולטה.
לכתבה המלאה
 ב –  21למרץ הגיע רה"מ
בנימין נתניהו לביקור בטכניון.
במהלך הביקור ,הציגו בפני
רה"מ חברי סגל הפקולטה
פרופ' משה שהם וד"ר אלון
וולף ,פיתוחים פורצי דרך
בתחום הרובוטיקה.
לתמונות מן הביקור
 ב –  21למרץ קיימה חברת
אינטל "יום זרקור" בפקולטה
לגיוס סטודנטים ובוגרים.
 ב –  22למרץ התקיימה
במסגרת הפעילות "שיח
טכנולוגי" הרצאה של מר איל
תמיר מאלביט מערכות בנושא
דיגום מהיר.
 ב –  4לאפריל התקיים
בפקולטה טקס מצטייני דיקן
בלימודי הסמכה ,במסגרתו
חולקו מלגות ופרס לפרויקטים
מצטיינים במכטרוניקה.
לתמונות מן הטקס
 ב –  01לאפריל התקיים יום
מחקר  2112של הפקולטה ,בו
הציגו  03משתלמים בפקולטה
מחקריהם על גביי פוסטרים
בפני התעשייה ,הסטודנטים
וסגל הפקולטה ,והנהלת
הטכניון.
לתמונות מיום המחקר

הוראה ומחקר
מתיאוריה לפרקטיקה:
פרויקטי גמר של סטודנטים
בשיתוף התעשייה

הצעות עבודה
 לרפאל דרושים:
מהנדסי מכונות
להגשת מועמדות:
http://career.rafael.co.il

פרופיל של הצלחה
גיורא שלגי:
חתירה למצוינות
לאורך כל הדרך

 לטבע בישראל דרושים:
מהנדסי מכונות
להגשת מועמדות:
www.teva.co.il/careers

הפקולטה להנדסת מכונות
בטכניון ,הציבה כמטרה את
שיפור הוראת התכן .השגת
מטרה זו ,מקודמת באמצעות
דרישה מן הסטודנטים לביצוע
פרויקט שנתי הכולל בנוסף
לתכן ,גם ייצור המוצר ,הכללתו
ובדיקתו.
תהליך זה ,בא לקדם בין השאר
את הידוק הקשר בין הסטודנטים
העומדים לפני סיום לימודים
(שנה ד') ,לבין התעשייה.
החברות מן התעשייה מציעות
פרויקטים לביצוע כפרויקטי גמר,
ואלו מבוצעים על ידי הסטודנטים
במתכונת לפיה צוות המונה
מספר סטודנטים עובד על כל
פרויקט .המוצרים המוגמרים,
מוצגים בתערוכת פרויקטים בסוף
השנה אליה מוזמנים הסטודנטים
וסגל הפקולטה ,נציגות מהנהלת
הטכניון ובכירים מן התעשייה.
 לכתבה המלאה
הפקולטה מזמינה בזאת חברות
המעוניינות להציע פרויקטים
לביצוע בשנה"ל תשע"ג
 2112/2110לפנות לכתובת:

gparan@technion.ac.il

 לאלביט מערכות דרושים:
מוביל מכאני
מהנדס תכן מכאני
מהנדס רכיבים
להגשת מועמדות:
Jobs@elbitsystems.com
 ל –  HP Indigoדרושים:
ראש צוות פיתוח מכני
מהנדס מכונות מנוסה
להגשת מועמדות:
www.hp.com/go/jobs
 לקבוצת בז"ן דרושים:
מהנדס מכונות תחזוקאי
מהנדס אנרגיה
להגשת מועמדות:
careers@orl.co.il
 לאינטל דרושים:
מהנדסי ציוד
להגשת מועמדות:
http://intel.ly/wYoqA1

 לקלא טנכור דרושים:
מהנדסי מכונות
להגשת מועמדות:
hr.israel@kla-tencor.com
לרשימת ההצעות המלאה

תוך מסירות אין קץ לביטחון
המדינה ושימת דגש על טיפוח
ההון האנושי סביב ערכים של
מצוינות ,עשה גיורא שלגי את
הדרך הארוכה מתפקיד טכנאי
בתחום האלקטרואופטיקה ועד
ללשכת מנכ"ל רפאל .סיפור של
חתירה חסרת פשרות להצלחה.
גיורא החל את מסלול לימודיו
בביה"ס היסודי הריאלי בחיפה.
חוויית הלימודים בריאלי הייתה
קשה ומתסכלת בעבורו .גיורא
מצא את תוכנית הלימודים כלא
מתאימה לנטיותיו ואת המשטר
הנוקשה של בית הספר כסיבה
לפריקות עול ,שגררו אחריהן
צעידה הביתה באמצע יום
הלימודים בליווי ההנחיה "לא
לחזור בלי אימא" ,כדי שזו תזכה
לקבל מיד ראשונה את נזיפות
מנהל בית הספר שבמושגים שלו
הוערך גיורא כמקרה אבוד.
לכתבה המלאה

