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ניוזלטר לבוגרי הפקולטה

מרץ 1023

הנדסת מכונות

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
סרטון התדמית
החדש של הטכניון
הופק לקראת היום הפתוח
לתואר ראשון בטכניון
שהתקיים ב – 31.1.1.13

מן התעשיה:
בקדמת המחקר והפיתוח עם
חטיבת  HPאינדיגו
לכתבה

עדכונים שוטפים

הוראה ומחקר

הצעות עבודה

פרופיל של הצלחה

 הפקולטה מברכת את חברת
 GE Healthcareעל הצטרפותה
לתכנית קשרי התעשייה של
הפקולטה.

בצומת קבלת החלטות?
הגעתם למקום הנכון

 ל  GE Healthcare -דרוש:
מהנדס מכונות
 3-2שנות ניסיון בתכנון ושרטוט
במערכות הנע.
להגשת מועמדות:

עמיחי (עמי) הירשטיין:
מקצוענות ,הקרבה,
ואמונה בדרך

ElgemsMoked@ge.com

 ב –  12לדצמבר השתתפו
מעל  1..סטודנטים מן
הפקולטה בביקור בחברת
ישקר ,אשר ארגן פרופ' אייל
זוסמן.
 ב –  8לינואר אירח המרכז
למערכות ייצור ורובוטיקה
בראשותו של פרופ' ראובן כ"ץ,
ביקור של תלמידי מגמת
ביוטכנולוגיה ורפואה מבית
הספר עירוני א' בחיפה.
לתמונות מן הביקור
 ב –  13לפברואר אירחה
הפקולטה תלמידים מבית
הספר הריאלי ,כחלק מהפנינג
לרגל  1..שנים להיווסדו של
בית הספר.
לתמונות מן הביקור
 ב –  3למרץ קיימה
הפקולטה את יום נשים .1.13
החברות מוטורולה סולושנס,
אינטל ,רפאל,HP Indigo ,
העתודה האקדמית של צה"ל,
עיריית חיפה ,משרד החינוך
ומשרד המדע ,נרתמו לעודד
את  0..התלמידות והמועמדות
לבחור במקצוע הנדסת
המכונות ובלימודים בפקולטה.
לכתבה המלאה
לתמונות מן האירוע
 ב –  2למרץ התקיימה
בטכניון תחרות הרובוטיקה
הבינלאומית הרביעית
 ,Robotrafficאותה מוביל
המרכז לרובוטיקה ע"ש לאומי
הפועל במסגרת הפקולטה.
 ב –  13למרץ יתקיים
בפקולטה טקס מצטייני דיקן.

 לחברת היטרן דרוש:
מומחה במעבר חום
להגשת מועמדות:
Pessach@oranheat.co.il

על מנת שנוכל להתמודד באופן
הולם ומושכל עם קבלת החלטות
בצמתים מרכזיים ,פיתח פרופ'
יעקב בן-חיים את תורת פער-
ידע ( ,)Info-Gap Theoryשיטה
מבוססת מודלים לקבלת
החלטות ותכנון אסטרטגי תחת
תנאי חוסר וודאות חמורים.
לכתבה המלאה

טכנולוגיות הנעת כטב"מ:
שיתוף פעולה המהווה מודל
לחיקוי

 ל –  HP Indigoדרושים:
ראש צוות פיתוח מכני
הובלת תהליכי פיתוח של
מכונת דפוס דיגיטלי.
מהנדס מכונות מנוסה
למגוון תפקידים בתחום
הפיתוח והנדסת המוצרים.
להגשת מועמדות:
mrcisrael@hp.com

 לקלא טנכור דרושים:
סטודנטים ובוגרים בתחומים:
תכן מכני ,רובוטיקה ,בקרה,
אופטו-מכניקה ,הרכבות.
מהנדס/ת אפליקציה
מנהל/ת שיווק מוצר
להגשת מועמדות:
kti@cvwebmail.net

 למוטורולה סולושנס דרוש:
בוגרים ומהנדסים מנוסים
בפיתוח בסביבת אנדרואיד
להגשת מועמדות:
gius@motorolasolutions.com

בשקט ובבטחה ,הופך שיתוף
הפעולה בתחום טכנולוגיות הנעת
כטב"מ בין הפקולטה,
מפא"ת/משרד הביטחון
והתעשייה ,למודל לחיקוי
המתקיים במסגרת המעבדה
למנועי שריפה פנימית .מסתבר
שכשיש רצון ויש דרך ,השמיים
הם הגבול.
לכתבה המלאה

 לרפאל דרושים:
מהנדסי מכונות
בתחומי תכן מכאני ,זיווד,
אנליזות מבנה ,בקרה ,מעבר
חום/אנרגיה ותיב"ם.
להגשת מועמדות:
http://career.rafael.co.il

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

לרשימת ההצעות המלאה

ממשרדו ברחוב הירקון בתל
אביב ,חולש עמי הירשטיין,
מנכ"ל רשת מלונות דן ב – 10
השנים האחרונות ,על חברת
המלונות הגדולה בישראל עם
 10מלונות ומחזור כספי של כ –
 1.1מיליארד  ₪בשנה.
ממהנדס צעיר בחברת חרות
של סולל בונה ועד למנכ"ל
החברה ,למנכ"ל חברת סולל
בונה ארצות חוץ ,למנכ"ל רשת
מלונות דן.
מסלול מיוחד של הצטיינות
והצלחה ,אותו עשה עמי
במקביל להתמודדות אמיצה,
מאופקת ונחושה עם גידול בן
אוטיסט ,והובלת המאבק
בבירוקרטיה והאטימות
המוסדית בישראל ,בדרך
להקמת האגודה הלאומית
לילדים אוטיסטים (אלו"ט) ,בית
הספר המיוחד לילדים
אוטיסטים וכפר 'עופרים'.
פרופיל שכולו השראה
למקצוענות ,יסודיות ורצינות,
הקרבה ,נחישות ואמונה בדרך,
וגישה עניינית הצופה פני עתיד.
לכתבה המלאה

