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המועדון התעשייתי ) – (ILPהפקולטה להנדסת חשמל
בשנת  0222הוקם בטכניון ,בפקולטה להנדסת חשמל ,המרכז לתקשורת וטכנולוגיות מידע,
Center for Communications and Information Technologies (CCIT).
המרכז מאגד  81מעבדות מחקר בהם מתבצע ספקטרום רחב של מחקרים חדשניים בתחומי
ההתמחות השונים של כ 45-חברי הפקולטה להנדסת חשמל ,ומספר חברים מפקולטות אחרות.
במסגרת המרכז פועל המועדון התעשייתי של הפקולטה להנדסת חשמל,
.ILP – Industrial Liaison Program
http://www.ee.technion.ac.il/industrial-relations
המועדון התעשייתי מהווה מרכז קשר לארגונים תעשייתיים ,ומהווה נדבך חשוב בהגברת פעילות
משותפת לתועלת הדדית של התעשייה והאקדמיה.
ראש המרכז ,פרופ' יצחק (צחי) בירק
טלbirk@ee.technion.ac.il Email: ,24-1084364 :
מתאמת קשרי תעשייה ,גב' סוזי עיד
טלsuzie@ef.technion.ac.il Email: ,24-1085805 :
מהנדס ראשי ,מר יורם אור-חן
טלorchen@ee.technion.ac.il Email: ,24-1086083 :
אנשים אלו ישמחו לענות על שאלותיך ולהענות לבקשותיך בכל נושאי הפעילות של המרכז ומועדון
הידידים.
השרותים והפעילויות המוצעים לחברי המועדון התעשייתי:
.8
.0
.6
.4
.5
.3

חשיפת החברה לחברי הפקולטה ולסטודנטים.
עדיפות בנגישות לגיוס בוגרים.
עדיפות בהצעת פרויקטים לסטודנטים.
השתתפות בוועדה המייעצת לפקולטה הדנה בצרכי התעשייה ובתוכניות הלימודים.
חשיפה לנושאי מחקר ולאנשי הסגל בפקולטה.
שרותי ספריה.

פרוט השירותים והפעילויות ,ודרך מימושם מפורטים להלן:

www.ee.technion.ac.il

Fax: 972-4-8295757,

Technion City, Haifa 32000, Israel , Tel: 972-4-8294680,

פרוט שירותים ופעילויות לחברי המועדון התעשייתי
 .8חשיפת החברה לחברי הפקולטה ולסטודנטים
במסגרת החברות במוקד לתקשורת ( ,)CCITאנו מאפשרים לחברות להציג את עצמן ואת תחומי
עיסוקן בפני סטודנטי הפקולטה.
 8.8מצגת מתחלפת
הצגה זו תעשה באמצעות מצגת קבועה המוקרנת בלובי של המרכז לטכנולוגיות תקשורת ומידע
(.)CCIT
הינכם מוזמנים להעביר אלינו עד  4דפי  Power Pointעם תכנים בהתאם לשיקול דעתכם .מצגת
זו תוצג באופן מחזורי ,יחד עם מצגות כל החברות במוקד.
בנוסף ,מצגות החברות תוצגנה בלובי הפקולטה בימים בהם נערכים כנסים מיוחדים כגון ימי
מעבדות ,יום פתוח לבוגרי תיכון ,ו"יום בנות".
אם בכוונתכם לקחת חלק במצגת זו ,נא פנו אל מר יורם אור-חן.
 8.0הצגת שם החברה והלוגו שלה
•

שם החברה והלוגו מופיעים בדף אינטרנט ייחודי של ה ,CCIT-המקושר לדף הבית של
הפקולטה.

•

שם החברה מופיע על גבי שלט בלוח מיוחד של ה CCIT-הממוקם בכניסה למעבדות
הפקולטה.

 8.6אפשרות למתן הרצאה טכנולוגית וסמינר לסטודנטים ולחברי הסגל
ההרצאות ניתנות בימי ד'  ,86:22 – 84:22במסגרת סדרת הרצאות אורח על "חזית הטכנולוגיה",
הנערכות בשיתוף וועד הסטודנטים.
לתאום נא פנו אל מר יורם אור-חן.

 .0עדיפות בנגישות לגיוס בוגרים
 0.8אפשרות ליום בלעדי לחברה לגיוס סטודנטים במשך השנה
החברה תהיה זכאית להציג פוסטרים ודוכני תעסוקה ולראיין את הסטודנטים בלובי של בניין
הנדסת חשמל ב"יום חברה" ייעודי .במידת האפשר ניתן יהיה לתאם את יום הגיוס ליום מתן
ההרצאה בחזית הטכנולוגיה.
לתאום נא פנו אל מר יורם אור-חן.
 0.0דיוור ממוקד
הפצת הודעות באמצעות דואר אלקטרוני ,לסטודנטים לתואר ראשון ,שני ושלישי.
סוג הפניות להפצה:

•
•
•
•

הודעות על סמינרים בטכניון או מחוץ לו.
הודעות על "ימי חברה".
הודעות בדבר תעסוקה ומשרות.
הודעות בנושא פרסים ומלגות למצטיינים.

 לבקשת החברות ניתן גם לתלות את מודעות הדרושים בלוחות המעבדות הרלוונטיות בפקולטה. מודעות הדרושים תפורסמנה גם על גבי לוח דינמי באתר הפקולטה (בהכנה).אם יש לכם עניין בשרות זה ,נשמח לעמוד לשרותכם ,ולהפיץ את הפניות.
לשאלות ולהפעלת השרות אנא צרו קשר עם ד"ר יעל אילן.
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 0.6פרסים ומלגות
ניתן להכריז על הענקת פרסים ומלגות לסטודנטים מצטיינים.
לשאלות ולהפעלת השרות אנא צרו קשר עם ד"ר יעל אילן.

 .6עדיפות בהצעת פרויקטים לסטודנטים
סטודנטים בשנה ד' משתתפים בשני פרויקטים סמסטריאליים במעבדות הפקולטה .סה"כ כ422-
פרויקטים בשנה.
הפקולטה מעודדת פרויקטים עם התעשייה ,ונותנת עדיפות לחברי ה .CCIT-הפרויקטים מאפשרים
לחברי התעשייה חשיפה בפני הסטודנטים ,והכרות עמוקה עם הסטודנטים .זהו מסלול יעיל ביותר
לתעשייה לקליטת סטודנטים.
הפרויקטים הינם בתשלום ,אך בשנה הראשונה לחברות זכאית החברה לפרויקט סטודנטים אחד ללא
תשלום.
לתאום נא פנו אל מר יורם אור-חן.

 .4השתתפות בוועדה המייעצת לפקולטה הדנה בצרכי התעשייה ובתוכניות
הלימודים
נציגי התעשייה יוזמנו פעם בשנה לישיבה בה יפרשו לפניהם את חזון הפקולטה ותוכניותיה לטווח
הקצר והרחוק.
החברים יוזמנו לחוות את דעתם ,ולהביע את רעיונותיהם בנושאי ההתפתחות העתידית של
הפקולטה.

 .5חשיפה לנושאי מחקר ולאנשי הסגל בפקולטה
 5.8נגישות למחקרים אקדמיים טרם פרסומם
החברים יקבלו סיסמה שבאמצעותה יוכלו להכנס לאתר פירסומי הפקולטה ולהתעדכן במאמרים
המדעיים טרם פרסומם בספרות המקצועית.
http://www2.ee.technion.ac.il/ccit/info/Publications/Sceintific_e.asp
אתר הפרסומים:
 5.0מחקרים משותפים






תאום מפגשים וסדנאות יעודיות בפקולטה ,ובחברות.
רישום והזמנה לסמינרים מדעיים בפקולטה.
ארגון סמינרים של סטודטים לתארים גבוהים בתעשייה.
יצירת קשרים בין חברי הסגל וחברי התעשייה לגיבוש פרויקטי מחקר כולל גיבוש תוכניות
מחקר משותפות במסגרות נתמכות כגון מגנ"ט ,מגנטון והתוכניות האירופאיות.
מתן הרצאות בסמינרים או בקורסים ייעודיים ע"י התעשייה ישקלו בברכה.

 .3שרותי ספריה
ניתן להסדיר אישור שנתי לספריית הטכניון לעובדים של חברי ה .CCIT-האישור הוא שמי ,ומותנה
בהתחייבות החברה להשבת הספרים.
לשאלות ולהפעלת השרות אנא צרו קשר עם ד"ר יעל אילן.
נשמח לעמוד לשרותכם ,ולקבל מכם רעיונות נוספים להגברת שיתוף הפעולה!
צוות המועדון התעשייתי
עדכון אחרון 01.88.0288
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