
 נותהמחלקה להנדסת מכו
Department of Mechanical Engineering  

   www.braude.ac.il/machine 

 
 

יתדמהאק המכללה ●בראודה  אורט להנדסה  רח׳  וניתסנ  ● 2161002כרמיאל  51,  המחלקה להנדסת מכונות   ● טל'  04-9901945/894 : ● פקס  : 04-9901886 

ORT Braude College ● P.O.Box 78, Karmiel 2161002, Israel ● Department of Mechanical Engineering ● Tel: +972-4-9901945/894 ● Fax: +972-4-9901886 

 

 

 כ"ב ניסן תשפ"א

 2021אפריל  04
 01סימוכין: הנפג

 פ"אתששנה"ל 
 לידיעת הסטודנטים של המחלקה להנדסת מכונות

 פ"אעם המחלקה שנה"ל תש , התמחויות והתנסות פרויקט מסכםת נציגי כיתהופגיש

 שמות היועצים 
טלפון  דוא"ל 

 דשרמב

 וץ אקדמייע

 לפי נ"ז מצטבר

 שמות הנציגים שנה

 אראלה איזנשטדט   ר"ד
erella@braude.ac.il 3599017-04 30.99-00.00 נדב טנזי, נועם וייס  2021 אביב 

 עלי חנפי 2021 חורף erella@braude.ac.il 04-9901735 00.00-30.99 אראלה איזנשטדט   ר"ד
     רותם שמואל, ין דימנט  2020 אביב erella@braude.ac.il 04-9901735 00.00-30.99 אראלה איזנשטדט   ד"ר

    גיא וימן 2020 חורף shaloms@braude.ac.il 04-9901709 31.00-70.99 קד"ר שלום צדי
  עטר פרח 2019 אביב shaloms@braude.ac.il 04-9901709 31.00-70.99 ד"ר שלום צדיק  

 אהרונוביץשחף  2019 חורף vishagp@braude.ac.il 04-9901903 71.00-110.99  פלוסיד"ר אבישג 
 אסף רונן 2018 אביב vishagp@braude.ac.il 04-9901903 71.00-110.99  פלוסיג ש"ר אביד

 איילת גולדשטייןד"ר 
 כ'  –לפי שמות משפחה א' 

 ד"ר שאול סלומון
  ת' –לפי שמות משפחה ל' 

ayelet@braude.ac.il 

aulsal@braude.ac.il  

04-9901944 
04-9901767 

      שלום, קורל אילוז-יהונתן בן 2018 רףחו 111.00-999.00

 איילת גולדשטייןד"ר 
 כ'  –לפי שמות משפחה א' 

 ד"ר שאול סלומון
 ת' –לפי שמות משפחה ל' 

ayelet@braude.ac.il 

aulsal@braude.ac.il 

04-9901944 
04-9901767 

      , אברג'ל עדי 2017 אביב 111.00-999.00

 רמ"ח הנדסת מכונות,  ד"ר אבי וייספגשים עם להלן זמני מ
   .כיתה נציגיואקדמיים יועצים , גב' עמליה חייםגב' ליאת שמואלי, 

 מיקום שעה תאריך יום בשבוע פגישה מס'

 בזום 13:00 בשעה  03.11.20 שלישי 1
 בזום 13:00בשעה   13.4.2021 שלישי 2

 עקבו אחרי השינוייםאנא  –אילוצי המכללה עקב מפגשים ב יםתכן ויהיה שינוייי

 תתמחויוגש המפ
 

 12.1.2021 שלישי מסטריאליסמפגש 
08.6.2021  

  בזום 12:50בשעה 

מפגש התנסות 
 ופרויקט מסכם

 12.1.2021  שלישי סמסטריאלימפגש 
01.6.2021  

  בזום 12:50בשעה 

 
   נציגי כיתה טיפרלהלן 

 אסף רונן 
052-8239268 

assaf.ronen15@gmail.com 

  ין דימנט    
050-3013920 

yandimant@gmail.com 

 אהרונוביץשחף 
050-2917514 

shachaf.bitton@gmail.com 

 נדב טנזי  
nadav@gmail.comtangi 

054-7514406 

  
 

  אברג'ל עדי 
052-5954217 

adiabargil9@gmail.com 

 שמואל ם רות 
052-6717988 

rotem-1000@hotmail.com 
 

 עטר פרח
054-5466284 

atarperach@gmail.com 

 עם וייס נו
noamfol100@gmail.com 

054-3281991 

  

 קורל אילוז
052-6608383 

coraliluz8@gmail.com 

 שלום–נתן בןיהו
052-8669091 

yonish93@gmail.com  

 גיא וימן
052-3554918 

guyv2001@gmail.com 

 

 עלי חנפי
050-5767060 

alihanafi1720@outlook.com 

 

 

 יסד"ר אבי וי ,בברכה
       רמ"ח הנדסת מכונות

 
 יועצים אקדמיים :עתקה
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