יוני 7102

קורות חיים
פרטים אישיים:
שם פרטי ומשפחה  :דמיטרי שבודיאש.
שנת לידה

.0691 :

מעמד אישי

 :נשוי .7 +

ידיעת שפות

 :עברית ,רוסית ,אנגלית

מקצוע

 :מהנדס אזרחי (התמחות קונסטרוקציות פלדה ובטון ,גשרים וכבישים ,פיתוח
שכונות)

השכלה והכשרה מקצועית:
0690-0692

 :מכון "הנדסת רכבות" דנייפרופטרובסק (בריה"מ) .פקולטה גשרים ומנהרות

קורסים מקצועיים:
7102
7102
7116
7111
7112
0661
0662
0660
0661

:
:
:
:
:
:
:
:
:

הכשרה למנהלים בתעשייה
הערכת נזקים במבנים לאחר רעידת אדמה
קורס פתירת בעיות בתכנון ערים
מכון התקנים – קורס בנושא התקינה בענף הבניה
מכללת סיון ב"ש  -קורס M.S.PROJECT
קורס  CIMAIRONשרטוט ותכנון תלת מימדי ממוחשב
"תנופה  - "7111קורס לאנגלית
"יהב"  -קורס אוטוקד
קורס לעדכון טכנולוגי הכולל:
תקנים ישראליים ,חקיקת בניה ,הכרת המחשב.
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פירוט ניסיון מקצועי ומקומות עבודה:
 8991עד היום:א .טייב הנדסה בע"מ
מנהל מחלקת הנדסה אזרחית  +מנהל המשרד.
-

ניהול תכנון ושיווק כל נושאי ההנדסה האזרחית (קונסטרוקציות מבני פלדה
ובטונים) במפעלי תעשיה הכימית ,מרכזים לוגיסטיים ,לקוחות בשטח הבניה
התעשייתי והפרטי.
יעוץ בתכן מבנים.
בקורת ובדיקות במבנים קיימים וחדשים בתעשייה ופרטי.
אישורי בניה סטטוטוריים.
ייעוץ ללקוחות והמלצות.
תכנון הסדרי תנועה.
תכנון מסופי רכבת.
מחקר ופיתוח שיטות בניה
ייעוץ בנושא אחזקה ושיקום גשרים טרומיים ,גשרים למסילות ,וכן מסילות
ומפלגים .
טיפול במבנים מסוכנים בעריית באר-שבע ולוד

 : 9009-9080עיריית קרית גת
מהנדס העיר ומהנדס הועדה
-

ניהול ועדת תכנון ובניה.
אחריות מנהלית וסטטוטורית על כל מערך הבניה ,הפיתוח והתשתיות של העיר.
ייזום ותכנון תב"עות לשכונות חדשות.
טיפול במבנים מסוכנים.

 : 8991-8991איסכור שרותיי בניה
מנהל פרויקטים
ניהול ,תכנון ושיווק בניני תעשיה ,מגורים ומשרדים:
 מפעל גלוון  -איסכור רמלה. חלונות הסיטי  -שקמונה חיפה. מלון חוף גיא  -טבריה. מפעל אוטובוסים " -מטרא" אופקים.לוגיסטיקה ,רכש ושיווק קונסטרוקציות פלדה:
 מלון איוטרקווטיונטל  -תל אביב. בנין משרדים  -קניון באר-שבע. בית קרדן  -תל אביב. מלון נירוונה  -ים המלח. תחנת כח רוטנברג  -ים המלח.-

פרסום וקידום טכני למכירות ,הצעות מחיר לקונסטרוקציות פלדה ,השתתפות
במכרזים של בניה רוויה במרכז הארץ.
פיתוח טכנולוגיות חדשות לבניה מתקדמת עם מכון לחקר הבנייה ). (Fleksdeck
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 : 8991-8996מכללה טכנולוגית ב"ש ,מכללת גליל מערבי
-

מרצה לתורת הקרקע ומסעות בכבישים.
מרצה לקונסטרוקציות פלדה.

 : 8999-8991בייטמן פרויקטים
-

תכנון קונסטרוקציות פלדה למתקני תעשייה וגשרים.
תכנון בעזרת מחשב לכבישים ,פיתוח שטח ,ניקוז למפעל מגנזיום בסדום ,תכנון
מעבירי מים.
חישוב סטטי למתקנים  7111מ"ר ויותר .כולל הצעות מחיר.

בייטמן הנדסה
ראש צוות במחלקת הנדסה אזרחית.
-

תכנון קונסטרוקציות פלדה בתעשייה כימית (נשר רמלה ,מפעלי ים המלח ,צין,
מכתשים וכד').
חישוב ותכנון מסבכים וגשרים לצנרת ומסועים ,כולל עומסים סטטיים ודינמיים
(בעזרת תכנית "עתיר").
תכנון מאגרים פתוחים לנוזלים ,כולל סלילת מעצרות ,סוללות וכבישים.
תכנון בריכות למפעלי ים המלח בנפח עבודות עפר מעל  1מליון מ"ק.

 : 8990-8999מהוד מדידות והנדסה בע"מ
-

תכנון הרחבת כבישי מע"צ  .21 ,71תכנון מעבירי מים.
תכנון כבישים ופיתוח שכונות מגורים בב"ש ,ערד ,אופקים ,דימונה ,אילת וכו'
בעזרת תוכנית "עידן".
פרצלציה  ,ניקוז ,תאום מערכות  ,קירות תומכים ,עבודות עפר ,בדיקת מדידות
תכנית מבנה לשיפוץ קרונות עבור מפעלי תובלה.
חישוב ותכנון מחסנים באגן כימיקלים באשדוד אזור תעשיה צפוני.
פיקוח שטח על עבודות קונסטרוקציה ,בטון ופיתוח.

 : 8911-8990מכון לתכנון והקמת גשרים (בריה"מ)
-

תכנון קונסטרוקציות להקמת גשרים מפלדה ובטון דרוך באורכים של  7,111מטר
ויותר:
 גשר דרומי בדניפרופטרובסק (נהר דנייפר). גשר דרומי בקייב (נהר דנייפר). גשר בסלבוטיץ' (נהר פריפיאט). גשר בדניאפרודזרז'ינסק (נהר דנייפר). -תכנון תחנת רכבת תחתית עמוקה בעיר דניפרופטרובסק.

תוכנות מחשב:

עידן :מדידות ,כבישים ,פיתוח השטח.
עתיר :חישוב סטטי ,דינמי לפלדה ובטון.
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