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השכלה

 מצב משפחתי :נשוי 3+

שנת לידה( 1983 :ישראל)

 , : 2014 – 2017הנדסת מכונות,אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,התמחות במיגון מבנים ורכבים.
 , : 2008 – 2012הנדסת בניין ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,הנדסת מבנים.
הסמכות
מהנדס רשוי במדור מבנים.
מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
קורס מהנדסי חילוץ ,מיגון ומנהור מטעם פיקוד העורף.
קורס מיון והערכת מבנים לאחר רעידת אדמה מטעם משרד השיכון ובשיתוף פיקוד העורף.
ניסיון תעסוקתי
היום -2019 -מהנדס ראשי – חברה עירונית
אחריות מלאה על ייזום וקידום הפרויקטים בחברה ,ניהול מנהלי פרויקטים בחברה ,ניהול ובקרה על חברות ניהול
פרוייקטים ,יועצים ומתכננים בשלבי התכנון והרישוי ,מכרז והביצוע ועד למסירת הפרויקטים למזמין העבודה.
קידום וניהול פרוייקטים של תשתיות ,פיתוח שכונות במחזור שנתי של למעלה מ 250 -מיליון  ₪בעיר.
:2019 -2016

מהנדס מחלקת הנדסה וביצוע בחברה קבלנית.

מנהל תכנון תחנת יהודית בפרויקט הרכבת הקלה ,מתן פתרונות לצוות האתר בזמן אמת ,הכנת מפרטי עבודה לשיטות
ביצוע ,ייעול תכניות הנדסיות (הנדסת ערך) ,השתתפות והובלת פגישות מתכננים ויועצים ,הכנת אומדנים בשלב
המכרז ,פיקוח ובקרת איכות בשלבים שונים של הפרויקט.
 :2016 –2013מהנדס קונסטרוקציה ,חברת "גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ"
תכנון מבני תעשייה ,רבי קומות ,מתקני מים ותשתיות ,שדרוג סיסמי של מבנים קיימים לרעידות אדמה ,פיקוח עליון
בשלבים שונים בעת הביצוע .ריכוז פרויקט ממשלתי לחיזוק בתי ספר ,ניהול הליך מכרזי לגיוס יועצים שונים,
השתתפות בפגישות מול גורמים עירוניים ויועצים ,עריכת מפרטים ,הכנת חומר למכרז (כתבי כמויות ואומדנים) ,תיאום
מול הגורמים בפרויקט.
 : 2012 – 2013מהנדס קונסטרוקציה ,חברת "עשת הנדסה".
 :2005 - 2008מערך האבטחה הממלכתי של משרד החוץ בחו"ל
מעבר תהליך הכשרה מגוון ואינטנסיבי (קורס אחיד מטעם שירות בטחון כללי) ,השתתפות במבצעי אבטחה מורכבים
ורגישים ,ניהול צוות אבטחה מקומי ,כתיבת פקודת מבצע ווידוא ישומן בשטח.
רקע צבאי
 -2018היום  :קצין הנדסת חילוץ ,פיקוד העורף (שירות מילואים).
 : 2005-2018גדוד מילואים  ,7220חטיבת החרמון.
 :2002-2005לוחם ביחידת אגוז ,שירות סדיר.
התנדבויות
 : 2008-2012התנדבות בארגון "ידידים" המעניק עזרה ותמיכה לנוער בסיכון.
ידע נוסף

:פלטפורמות


תוכנות
:מקצועיות
 , רמדור,בינארית
שפות
שפת אם-עברית
שליטה טובה מאוד-אנגלית
רמה בסיסית -ערבית

