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ניוזלטר לבוגרי הפקולטה

הנדסת מכונות

הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל

השקת רכב הפורמולה
הראשון של הטכניון
לכתבה המלאה

תערוכת פרויקטי תכן 3102
לכתבה המלאה

עדכונים שוטפים

הוראה ומחקר

הצעות עבודה

פרופיל של הצלחה

 הפקולטה מברכת את
התעשייה האווירית לישראל על
הצטרפותה לתכנית קשרי
התעשייה של הפקולטה.

מעבירים הילוך:
תכנית המגיסטר החדשה
בהנדסת מערכות רכב
יוצאת לדרך!

 לתעשייה האווירית דרושים:
מהנדסי מכונות
לתפקידים בתחומים :חוזק,
מעבר חום ,תיכון כלים
ומתקנים ,והנעה רקטית.
להגשת מועמדות:

מיכאל דיין:
גוונים של איכות וקידמה

 ב –  0ליולי התקיים בטכניון
הסימפוזיון ע"ש בלפר ,אותו
ארגן פרופ' יורם הלוי.
לתקציר ההרצאה המרכזית
 ב –  4ליולי התקיים טקס
מתרגלים מצטיינים ,במסגרתו
הוענקו פרסים למשתלמים:
אריאל פישר ,סרגי רובינסקי,
עידו שנפס ,אייל סתר,
אלכסנדר דוברובסקי ,יואב
גרין ,דנה סולב ומחמוד ספדי.
 בין התאריכים  8-00ליולי,
התקיים בפקולטה הכנס
הבינלאומי החמישי בנושא
ביפורקציות ואי-יציבויות
במכניקת זורמים ,בו השתתפו
 051חוקרים מ –  35מדינות.

www.iai.co.il/jobs

מתעניינים בהנדסת רכב?
במערכות הנעה? במנועי
שריפה פנימית? בפליטת
מזהמים מכלי רכב ,הנדסת
תחבורה ,דינמיקה ,מכטרוניקה,
בקרה ,תכן ,ייצור ועוד?
הפקולטה שמחה להזמין את
הבוגרים להירשם ללימודי
מגיסטר במסגרת התכנית
החדשה בהנדסת מערכות רכב.
לכתבה המלאה

מבטים :בוגרים לשירות
הוראת הטכנולוגיה והמדעים

 לרפאל דרושים:
מוביל/ת צוות זיווד
הובלה ,הנחיה ופיקוח בתחום
זיווד מערכות אלקטרוניות.
מומחה בקרת טיסה
עבודת טילאות פרויקטאלית
בשילוב עם אוריינטציה
מחקרית.
מהנדסי מכונות
בתחומי תכן מכני ,בקרה ,זיווד,
מעבר חום ,רובוטיקה ,הנעה.
להגשת מועמדות:
http://career.rafael.co.il

 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

לכתבה המלאה
 ב –  08ליולי התקיימה
בטכניון אולימפיאדת
הרובוטיקה הראשונה של
המגזר הדרוזי והצ'רקסי.
לכתבה המלאה
 ב –  0לאוגוסט אירחה
הפקולטה בוגרי פיסיקה מבית
הספר 'מנור -כברי' ,הפועלים
במסגרת מרכז 'אחר"ת'.
 ב –  00לאוגוסט ביקרו
במעבדות הפקולטה סטודנטים
מהודו וסין ,הלומדים בבית
הספר הבינלאומי של הטכניון.
לתמונות מן הביקור

בשנה"ל תשע"ב הושקה
בטכניון תכנית "מבטים" -
מהנדסים/מדענים בחינוך
טכנולוגי מדעי .לעמיר
מרקסמר ,בוגר הפקולטה
המרכז את פעילות חברת PTC
בישראל במסגרת פרויקט
 FIRSTהעולמי ,יש רק מילים
טובות על התכנית.
לכתבה המלאה

 לקלא טנכור דרושים:
בוגר תואר שני
בפיזיקה/מכונות/חומרים
ניסיון בעבודה עם לייזרים,
מקורות אור ,גלאים ,סנסורים.
מומחה פיתוח מערכות
אלקטרוניות
תואר בהנדסת אלקטרוניקה
וניסיון בפיתוח מערכות
אלקטרומכניות.
מנהל/ת שיווק מוצר
היכרות מעמיקה עם תהליכי
ליתוגרפיה – חובה.
להגשת מועמדות:
job.israel@kla-tencor.com

לרשימת ההצעות המלאה

בחמש השנים שחלפו מאז נכנס
מיכאל דיין לתפקידו הנוכחי
כמנכ"ל קבוצת טמבור ,גדל
מחזור המכירות של הקבוצה
בלמעלה מ –  ,51%ותחזיות
הקבוצה לעתיד הנראה לעין
חוזות המשך מגמה חיובית זו.
מסלול הקריירה המרתק שעשה
מיכאל ,כולל שירות של 32
שנים בצה"ל ,אותו סיים בדרגת
תא"ל בתפקיד קצין חימוש
ראשי ,ובהמשך לכך שורה של
תפקידי ניהול בכירים במגזר
העסקי .את תפקידו הנוכחי
כמנכ"ל קבוצת טמבור ,מבצע
מיכאל במקביל לתפקידיו
הציבוריים :יו"ר מרחב צפון של
התאחדות התעשיינים בישראל,
והנשיא הישראלי הראשון של
מועדון הצבע העולמי 'נובה' ,בו
רשומות  05חברות הצבע
המובילות בעולם.
פרופיל מיוחד של הצטיינות
והצלחה ,הנשען על כושר
מנהיגות והובלה ,מקצוענות,
חתירה למצויינות ,רוח יזמית,
אמונה בדרך ,פשטות הליכות,
וגישה עניינית ולבבית.
לכתבה המלאה

