
 מומנט-מיני
 הפקולטה ניוזלטר לבוגרי

 הנדסת מכונות 2015 ספטמבר
 מכון טכנולוגי לישראל - הטכניון

 

 
בוגרי הפקולטה מתגייסים 

 להקמת בסמת החדש
 לכתבה המלאה

 
 בוגרת הפקולטה סוניה אריאלי

 מחשבת מסלול מחדש
 לכתבה המלאה

    

 פרופיל של הצלחה הצעות עבודה הוראה ומחקר עדכונים שוטפים

   ליוני התקיים בטכניון  25 –ב
טקס הענקת תעודות לבוגרי 

 .מחזור פ"ו
 לתמונות מן הטקס

 
   תקיים ליוני ה 30 –ב

 .CFD IMPACTכנס בפקולטה 

 לכתבה המלאה

 
   ליולי התקיים  20 –ב

ביקור של שרת החינוך בטכניון 
האיטלקית פרופ' סטפניה 

 .ג'אניני
 לתמונות מן הביקור

 
   תקיים ליולי ה 21 –ב

 כנס הנדסה ימיתבפקולטה 
2015. 

 לתמונות מן הכנס
 
   לאוגוסט התקיים  6 –ב

ביקור של קבוצת בפקולטה 
 .משתתפי 'תגלית' מארה"ב

 
   תקיים לספטמבר ה 1 –ב

של  1965כנס בוגרים למחזור 
לסיום  שנה 50 לציוןהפקולטה 

 הלימודים בטכניון.
 
   לאוקטובר יתקיים  15 –ב

יום הכוון כלל טכניוני 
 שנה א'.לסטודנטים 

 
   לאוקטובר תיפתח  18 –ב

שנת הלימודים בטכניון 
 .האקדמית תשע"ו

 
   לנובמבר יתקיים  25 –ב

 UNDER  כנס  בפקולטה

EXTREME CONDITIONS 

המשותף למעבדה לשבירה 

 ולתעשייה האווירית. דינמית

 להזמנה לכנס

 
   לינואר יתקיים  28 –ב

 5 –הכנס ה   בפקולטה
נולוגיות הנעת כלי טייס לטכ

 ישים.בלתי מאוי
 לקול הקורא לתקצירים

סיכום תערוכת פרויקטי תכן 
 של הפקולטה 2015

 להנדסת מכונות

 
 כתבה המלאהל

  נילית: 

 /ות מכונותמהנדסי

 להנדסת מכונות םסטודנטי

 להגשת מועמדות:

kashtim@nilit.com 

 

 

   החטיבה הבטחונית -מפרם: 

 /ות מכונותמהנדסי

 להגשת מועמדות:

sales@mifram.com 

 

 

  EDWARDS LIFESCIENCES: 

 מהנדס/ת איכות

 :מועמדות להגשת

edwards.15.00B@applynow.io 

 

 

  התעשייה האווירית לישראל: 

 מכונות /ותמהנדסי

 להגשת מועמדות:

www.iai.co.il/jobs 

 

 

   הצבאית לישראלהתעשייה: 

 מהנדסי/ות מכונות
 :מועמדות להגשת

http://jobs.hunterhrms.com/taas 

 

 

  רפאל: 

 מכונות ות/מהנדסי
 :מועמדות להגשת

http://career.rafael.co.il 

 

 

  טבע בישראל: 

 מכונות /ותמהנדסי
 להגשת מועמדות:

www.teva.co.il/careers 

 

 

 ההצעות לרשימת

 :ז'ק ינאי
בחזית התכנון

 

 ינאי ק'ז( בדימוס) ל"כשסא
 הנדסה ענף כראש תפקידו סיים
 והחליט הים חיל במפקדת ימית

 20 אחרי קבע משירות לפרוש
 שני כי לעצמו תיאר לא, שנה

 מעגל יסגור כך אחר עשורים
 ימי לאדריכל ימונה, מתבקש

 הימית ההנדסה ומנהל ראשי
 בתעשייה' א"רמת' מפעל של

(, א"תע) לישראל האווירית
 של והבנייה הפיתוח את ויוביל

 '.דבורה'ה ספינות משפחת

 וכישוריי הריאלי הראש
 מגיל הפגין אותם השרטוט

, דגמים לבניית אהבההו, צעיר
 לתואר הנתיב את ק'לז האירו
 העתודה במסגרת ראשון

 המחזור מן כחלק, האקדמית
 להנדסת המגמה של הראשון
 להנדסת בפקולטה אוניות
 הדרך ובהמשך, בטכניון מכונות
 ימית באדריכלות שני לתואר
 וסטס'מסצ של הטכנולוגי במכון

(MIT.) 

 הראייה, המקצועיות היכולות
 קנו, המשתפת והגישה הרחבה

 מעולה תכנון איש של שם ק'לז
 ומחוצה הימית ההנדסה בתחום

 ., ואדם עם לב חם לאנשיםלו
 הצטיינות של מיוחד פרופיל

 .והצלחה

 לכתבה המלאה

: 2015כנס הנדסה ימית 
מייצרים דיאלוג בין חיל הים, 

 התעשיות בתחום והטכניון

 
 לכתבה המלאה

 יונה-קרן שמטוב ד"ר 
 מספקת התרעה דנטלית

 
 לכתבה המלאה

חדשות חמות מן המעבדה 
 למנועי שריפה פנימית

 

 
 לכתבה המלאה
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