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 : תמצית
 אלקטרוניקה עם אנטנות הכולל עיצוב, בדיקות, סימולציה, כונון וגם בדיקות שדה -רדיו-ניסיון בחברת ווישיי כמהנדס

גם לים מודפסים רדיו אנלוגים ודיגיטלים שבתדרים גבוהים בישראל וסופיות של מעגלים מודפסים תכנון של מעג

 בארצות הברית 

  תיבת תכנון תהליך ליצור לוחות מעגלים מודפסים וגם תהליך לשדר מהמכשירים וגם מכלים בדיקה נוספים למטרה כ

 נטנות ת של החלקים האאינטרנט ווישיי אל ידי לקבל מטרת מכירות ותמיכו-הגיליון המדידות שיווקי שמתפרסם באתר

   וגם ניסיון בחברות ישראליות והרבה ניסיון כעובד בארצות הברית בחברות אמריקיHP  וAPPLE  נדסניסיון כמה-

 אלקטרוניקה גם בחברות גדולות שבצפון ישראל כמו אינטל, ווישיי, ומפרולייט -רדיו

   נה בחיפה, במגדל העמק, בתפן, ובקריית שמותושב כרמיאל, עיר שממנה יש גישה קלה לעבודה בצפון כמו עבודה 

   פתוח למשמרתי יום ולמשמרתי לילה 

  ואני נמצא באזור הצפון שש שנים  2009-עליתי לישראל ב 

   כישורי שפה כוללים: דיבור בעברית ובאנגלית וגם כתיבה של דפי מדידות בצורת כתיבה טכני באנגלית 

  דרך האינטרנט ששימושיים בפיתוח של עסקים נוספים בשוק  כישורים בתקשורת 

  ניסיון תעסוקתי וסטטוס 

  יכה המוצר ניסיון עם עיצוב של מעגלים מודפסים שעובדים בתדרי רדיו שכולל סימולציה, עיצוב, כיוונון, בדיקה ותמ

 עם כתיבת דוחות על הבדיקה ודפי מדידות שלו 

  הסופי לל מוצרים שמוכרים מהתחלה העיצוב לדרך ותמיכה ללקוחות עד למכירה ניסיון רב עם תמיכה ועם פתיחה שכו 

  ים המטרה לספק הדרישות לתוכנית לעיצוב פריסת מעגל שאפשר ללקוחות לקבל את המוצר על לוחות מעגלים מודפס 

   פתוח לעבודה במשרה מלאה וגם לכתיבה של דפי באתר אינטרנט שלי שלהיות הייסוד לסימולציה של קרינה גלי רדיו

 שיוצאה ממעגל המודפס

 פיתוח לשיווק בתחום האינטרנט בחברת צרכוזי בקריית שמונה 2013-2015

   פקד על עיצוב של אתרי האינטרנט במערכת הפעלהWINDDOWS 7  וGO DADDY  מכרתי ופתחתי שווק וגם 

   פתחתי מאגר מידע בתוכנית לעקוב אחרי ההובלה מפתיחה להזדמנות למסירה ההזמנה 

  לה פתחתי בדרך מערכת המכירה לקבל עסק יותר בגלל שהפעולה מבדילה בין ההזדמנות שקרובות לטפל עליהן בהתח

חשב נסיון איך לכתוב תוכנה לשפות מ ונתתי תמיכה על התוצאות מכירות גם בכתיבה תוכנת אינטרנט הדשה וקבלתי

  WORDPRESSו  HTML5ו  PHPבשרת מרחוק 

   לאחר סוף פתוח השיווק לקבל עבודה כמהנדס רדיו אלקטרוניקה עיצבתי תכנה האינטרנט למחשב בשרת מרחוק שכתב

 ם קרובשתכנה אב טיפוס איך להציג סימולציות בלי צורך להשתמש מחשב עם כוח גדול שנמצא במקו PHPבשפה 

  מהנדס אלקטרוניקה קליטה לאותת במהיר מעוד בחברת אינטל בחיפה 2012-2013

   נתתי תמיכה על שלמות לקליטה לאותת החשמלי שכלל רצף הפעולות המקובל בחברה המתבצעות במהלך ביצוע

 משימה כלשהי מתחילתה ועד סיומה וגם עם כלים המקובלים 

   כלים המקובלים בחברת אינטל כוללPSPICE  וORCAD  

   נתתי תמיכה על כלים במערכות הפעלהWINDOWS  וUNIX  

  קיימתי נשיאה באחריות לפי תהליך קיים להשביח קבלת ההחלטות 

 מהנדס רדיו-אלקטרוניקה של תדיריות במהיר גיגהרץ בחברת ווישיי מגדל העמק 2011-2012
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 מגהרז  915ו  868כמהנדס רדיו אלקטרוניקה שכולל פיתוח של מעגלים בתדרים  ניסיון 

  כתבתי דפים גיליוני נתונים בנושא מדידה המוצר שמפרסם באתר של ווישיי 

 ח הנתונים מבוססים על מדידה של שדור של מעבירה ושל קליטה רדיו מהמוצרים בצדה וגם על מדידה של מקלט לו

 רדיו 

 יא למצב אופטימלי לייצור וכבנון לוחות מעגלים מודפסים של תדרי רדיופיתחתי תהליך להב 

 מהנדס אלקטרוניקה של תדיריות מגהרץ בחברת מפרוליט אור אקיבא 2010-2011

 חשמלי למטרה לנתק קצר חשמל לכל אחד מעגל -פיתחתי מעגלים אנלוגי לספק קוח 

  חוסם עד לשמור על הפעולה של מעגלים חשמליים האחרים 

 חשמל שכולל תוכנה למיקרו בקר וגם קשר -תחתי לוח בקרה של שליטה על קוים זרםפיRS232 

 ם פיתחתי תוכנת של הבדיקה וגם לוח הזמנים לפרויקט ועיצבתי לוחות מעגל המודפס עם הקבלן של תוכנת אלטיו 

 הצעתי רעיון להתחבר וידאו באודיו בין מוצר הקיים למוצר בדרך רדיו 

  נוסףניסיון תעסוקתי 

-2009 Hewlett Packard, Apple Computer, Cardinal USA, etc 

 חשמל לכמה בלוקים לפי את הדרישה לכל בלוק אחד של שקט -פיתחתי לוח עם שליטה לקוח חשמל אנלוגי לספק זרם

 זרם חשמל לכל אחד קוים 

 של הבדיקה וגם לוח הזמנים של יצרן לקבל הלוחות מעגלים מודפסים  פיתחתי תוכנת 

  מושלמים בזמן קצר 

  ניסיון כמהנדס כלל סימולציה למעגלים חשמלים וגלי רדיו עם תוכנתMATLAB 

 ניסיון כולל שרטוט טכני סימולציה ועיצוב של לוחות מעגלים מודפסים 

 השכלה:

 אוניברסיטה ניו מקסיקו ארה"ב 

 מהנדס חשמל ואלקטרוניקה MSEEתואר שני   1996-1999

 מהנדס חשמל ואלקטרוניקה BSEEתואר ראשון  1992-1995

 
 
  

 המלצות יינתנו על פי דרישה 
 


