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חברים יקרים, 
הזדמנויות רבות עבורכם בפתח! אנחנו פותחים את ההרשמה למלגת לימודים ואתם מוזמנים
לקרוא את כל הפרטים ולהגיש מועמדות. המלגות יחולקו באירוע חגיגי שיתקיים במהלך מאי.

בנוסף, יש כבר תאריך לאירוע השנתי שלנו כדי שתוכלו לשריין מראש.  
אז מה מצפה לנו היום?

ההרשמה למועמדות לקבלת מלגת לימודים פתוחה
שריינו את התאריך של האירוע השנתי

בפינת הכתבות - הכירו את חבר העמותה דן לימונצ'יק 
פרויקט "עמי"טים לקפה" יצא לדרך ואנחנו מזמינים אתכם להיפגש עם בוגרי ובוגרות

היחידה המומחים בתחומים שונים
עוסקים בתחום ה- HealthCare? הצטרפו לפעילות שהשקנו עבור חברי עמותה

מהתחום
הטבה שווה מצפה לכם!

הגשת מועמדות למלגה מועד 2019 
 

אנו שמחים לפתוח את הגשת המועמדות למלגה במסגרת קרן המלגות להנצחת בוגרי היחידה
ע"ש דוד ברונשטיין ז"ל.  
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 מטרות קרן המלגות הן:

1. לעודד את המצוינות בשירות של חיילי היחידה.
2. להנציח את זכרם של בוגרי היחידה שנפטרו ושתרומתם ליחידה הייתה ייחודית או
משמעותית, וכן להנציח את זכרם של בוגרי היחידה שהקדישו מרבית שנות חייהם

לשרות פעיל ביחידה.
3.  להעניק מלגות לחברי העמותה הנזקקים לתמיכה כלכלית במהלך לימודיהם האקדמיים

עם דגש על מקצועות טכנולוגיים.  
4. לקדם את החינוך הטכנולוגי.

בנוסף למלגות בגובה שכר לימוד שנתי ומלגות בגובה חצי שכר לימוד שנתי, כפי שהוענקו
במסגרת קרן ברונשטיין עד כה, תעניק הקרן במקרים מיוחדים אף מלגות בגובה שכר לימוד

עבור תואר מלא (שלוש או ארבע שנתי). 
כמו כן, תעניק הקרן מלגות הנצחה חד פעמיות להנצחת בוגר או בוגרת יחידה שהלכו לעולמם,

ע"פ החלטת וועדת הקרן או ע"פ תרומות שיוענקו לצורך זה ע"י בני משפחה או חברים
החפצים בהענקת מלגת הנצחה ע"ש יקירם. 

כפי שהיה עד כה, קבלת המלגות מותנית בביצוע פעילות התנדבותית של מקבלי המלגות
למען החברה והקהילה. 

על מנת להרחיב את מעגל התורמים לקרן, הגם שגובה המלגות הוא בגובה שכר לימוד שנתי,
אנו קוראים לכלל בוגרי העמותה שידם משגת לתרום לקרן המלגות גם סכומים נמוכים יותר

בגובה 500 ₪ ומעלה. (התרומות מוכרות לצורך החזרי מס הכנסה). הסכומים שיגויסו
ישמשו אך ורק לשם הענקת מלגות ולא ייעשה בהם כל שימוש למימון שאר פעילויות

העמותה.  
למעבר לממשק התרומה לחץ כאן 

 grants@2470.org.il - בהצלחה לכל המועמדים, לשאלות ניתן לפנות במייל
 

שימו לב, הגשת הבקשות תתאפשר בין המועדים: 7.3.19-31.3.19  
 grants@2470.org.il  -לשאלות ניתן לפנות במייל זה 

לפרטים נוספים והגשת מועמדות
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האירוע השנתי מתקרב! 
שריינו את התאריך ביומנים, פרטים נוספים על האירוע יגיעו בהמשך  

ובינתיים- 
אם החברה שלכם מעוניינת להשתתף בכנס, לפגוש בוגרי ובוגרות יחידה בהזדמנות חד

פעמית אנא הפנו אותם אלינו!

 
והפעם אנחנו מארחים את חבר העמותה דן לימונצ'יק 

כשאילן רמון עלה על המעבורת קולומביה והיה לאסטרונאוט הישראלי
הראשון להמריא לחלל, צפיתי בטלוויזיה עם כל המשפחה בסלון בירושלים.

זה היה הרגע שבו התמכרתי לעיסוק בחלל. 
 

רמון היווה את ההשראה שבבסיס המוטיבציה שלי לשאוף הכי גבוה שרק אפשר. המוטיבציה
הזאת הביאה אותי ליחידה, בה שירתי במדור תכן. השירות חשף אותי לפרויקטים מלאי דמיון

ולאנשים עקשנים שלא מפסיקים לשפר את היכולות המקצועיות שלהם. בין היתר, פגשתי
במדור את המעצבים, שבזכותם החלטתי ללכת ללמוד עיצוב תעשייתי. 

כיום אני נמצא בשלב האחרון ללימודי תואר ראשון בעיצוב תעשייתי באוניברסיטת רוד איילנד
לעיצוב, Rhode Island School of Design (RISD). במסגרת הלימודים לקחתי חלק בקורס

שנערך בשיתוף עם סוכנות החלל האמריקנית, נאס"א, ובו תלמידי האוניברסיטה עובדים יחד
עם מהנדסי נאס"א כמעצבים בפרויקט קונספטואלי שסכנות החלל מעוניינת לפתח. על הכיתה

שלי הוטלה המשימה לפתח ולעצב תחנת חלל שתישלח למסעות מחקר לירח ומאדים. 
 

העבודה המשותפת עם נאס"א וההנחיות לחשוב מחוץ לקופסא הובילו אותי להגיש מועמדות
לתחרות חלל של המכון הטכנולוגי של קליפורניה (Caltech), שבה אשתתף בחודש הקרוב.

התחרות מתקיימת פעם בשנתיים באוניברסיטת Caltech ובמסגרתה 32 מתמודדים מכל
העולם מפתחים מוצר מתחום החלל. השנה נידרש לפתח לוויין שישלח לאחד מירחיו של
שבתאי כדי לחקור את האפשרות של סימני חיים מיקרוסקופים על פני השטח. הקבוצות
מקבלות ליווי ממדענים מנאס"א, בואינג ובכירים בתעשייה האווירית של ארה"ב. במהלך
התחרות ייערכו סיורים במתקני פיתוח לוויינים שעתידיים להישלח לחלל והרצאות על ידי
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מומחים בתעשייה. זו הזדמנות עבורי לשאול שאלות, לצבור ידע ולחשוב על רעיונות יצירתיים. 
 

אני מאוד מתרגש לקראת ההזדמנות הזאת לעבוד יחד עם כל כך הרבה אנשים מרקעים שונים
שחולקים עמי את אותה תשוקה לחלל. אני מאוד רוצה להיעזר בחוויות והקשרים שחוויתי כאן

בארה"ב כדי להמשיך לפתח את כישורי העיצוב שלי, אותם אביא חזרה ארצה כשאחזור. 
/https://www.danlimonchik.com :אתם מוזמנים לראות עבודות שלי באתר שלי

dlimonch@risd.edu וגם ליצור איתי קשר במייל

פרויקט חדש נולד - עמי"טים לקפה! 
מטרת הפרויקט היא להפגיש בוגרי יחידה שזקוקים לייעוץ חד פעמי בתחומים
מסוימים עם בוגרי יחידה המומחים בתחומים אלו. הייעוץ יכול להיות על בעיה
מקצועית ספציפית או ייעוץ בהתלבטות על בחירת כיוון קריירה, מה שמתאים

לכם! הפגישות הינן חד פעמיות ויערכו כ- 45 דקות. אנחנו מזמינים אתכם
לבחור את מי שתרצו להיפגש עימו/עימה וכמובן לשמוע מכם אלו תחומים

מעניינים אתכם לטובת המפגשים הבאים.  
בשאלות/הצעות, ניתן לפנות לאופיר שרון ואמיר גבאי שמובילים את

ofirs@2470.org.il - הפרויקט

   ?HelathCare -עוסקים בתחום ה

השקנו פעילות לעוסקים בתחום ה - Healthcare (יזמים/עובדים
בתעשיית התרופות והמכשור הרפואי, צוות רפואי בבתי חולים ומערכת

הבריאות, מחקר ופיתוח, גופי השקעה וכו'). אנו שואפים שביחד נוכל
לאפשר יצירת שיתופי פעולה, הנגשת תכנים ייחודיים ופעילויות אחרות

שיעלו כרצון משותף של החברים בפעילות. במידה ואתם עוסקים
בתחום נשמח שתצטרפו ע"י מילוי טופס קצר בלינק, כך נכיר אתכם טוב

יותר ונוכל להתאים את הפעילות. 

לצפייה במומחים לחודש מרץ ולהרשמה לפגישות

למעבר לטופס לחצו כאן
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במסגרת שיתוף פעולה עם חברת SEE.V שמובילה בתחום הגיוס הטכנולוגי לתפקידים בתחום
התוכנה, אתם יכולים להיעזר בליווי פרסונלי של רכזת רכז/ת גיוס טכנולוגי בכיר/ה אשר כולל: 
ייעוץ והתאמה לאלפי משרות בסטארטאפים חזקים וחברות הייטק טכנולוגיות מבוקשות מאד, 
הכוונה בכתיבת קורות החיים ופרופיל לינקדאין, הכנה לראיון והיכרות מקדימה עם החברה

וייעוץ לגבי ממוצעי שכר, חוזים ועוד. 
החברה פתחה כתובת מייל ייעודית וקו טלפון/ווטסאפ במיוחד לחברי העמותה: 

Amit@seev.co.il / 0587005058

עוד לא הצטרפת לקבוצת הפייסבוק? זה הזמן!
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לקבוצת הפייסבוק בקרו באתר שלנו כתבו לנו-נשמח לשמוע לקבוצת הלינקדאין

Copyright © 2019 Amit Alumni Organization, All rights reserved.  
 
 

Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list 

 

 Amit -  עמי"ט
 3,684  חברים · group סגורה

הצטרף לקבוצה

קבוצה זו הינה קבוצה סגורה, לבוגרי היחידה הטכנולוגית
בלבד, אשר אושרה על ידי גורמי ביטחון המידע. זו
קבוצה בלמ"סית ועל כן אין לדון על נושאים מסווגים.
...לאל
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