קורות חיים
 .1הסטוריה תעסוקתית:
נוכחי :מורה למתמטיקה ומאמן אישי לנוער
 מורה למתמטיקה בבית הספר "אורט גבעתיים" ,מלמד כיתות ט' עד י"ב ומגיש לבגרות.
 מייסד ובעלים של עסק כמורה פרטי למתמטיקה ומאמן אישי לנוער.
 – OSS Designer :2012 - 2009תכנון ,יישום והדרכה של פתרונות תוכנה בחברת Amdocs
 – Customer Oriented Development Expert ניתוח ותכנון מערכות  OSSעל התפר בין המוצר ללקוח ,בדגש על
הבנת צרכי הלקוחות ומתן פתרונות תכנון ,הדרכה ,יישום ותמיכה לתוכנה ייעודית באתר לקוח.
 פיתוח ,ניהול ,הקמה והעברה של סדנאות הדרכה מקצועיות למהנדסים.
Cellint Traffic Solutions – Project & Operation Manager :2009 - 2006
 מנהל פרויקטים רחבי היקף בנושא זיהוי עומסי תנועה ושיפור ביצועי מערכת סלולרית.
 מומחה תמיכת והדרכת לקוחות לפתרונות אופטימיזציה במערכות סלולריות ללקוחות בעולם ,כולל ניהול התפעול
מולם ,הדרכת הלקוח ,ניתוח המערכות של הלקוח וכן תכנון וביצוע הפתרונות ,הדרכה וההטמעה באתר הלקוח.
 :2006 – 2002מגוון תפקידים בחינוך :מגיש לבגרות ,מחנך ,רכז שכבה ומאמן למצוינות
 רכז שכבת כתות ט' ,מגיש לבגרות במתמטיקה ופיסיקה בבית ספר אורט בגבעתיים.
 מגיש לבגרות במתמטיקה ומדעים בבית ספר עירוני י"א בתל אביב.
 הגשה לבגרות במתמטיקה לקבוצות קטנות בפרויקטי מצטיינים של חברת ברנקו וייס.
 הוראה פרטית והגשה לבגרות במתמטיקה ופיסיקה ברמות שונות.
 אימון לכישורי חיים ולהצלחה בלימודים לנוער בסיכון גבוה בעיריית רמת גן.
 - CFE Group Manager :2002 - 1992מוטורולה ישראל ,חטיבת הטלקום
 מהנדס מערכת ,הובלת תהליכי אופטימיזציה של מערכות סלולריות בפרוייקטים בארץ ובאפריקה.
 הובלת קבוצת פתרונות האופטימיזציה מקצה לקצה כאחראי איזורי בישראל.
 שליחות למשך כשנה בשיקגו ארה"ב כדי ללמוד את טכנולוגית ה CDMA -ולהדריך צוותים ולקוחות בארץ.
 מנהל קבוצת הנדסת שדה ( .)CFEאחריות ישירה על קבוצת מהנדסים ,טכנאים וראשי צוותים ועל הדרכתם
המקצועית בתחום ההקמה והאופטימיזציה של אתרי הרדיו.
 :1992 - 1990מנהל פרויקטים  ,BAE Systems Rokar International -הר חוצבים ירושלים
 ניהול פרויקטים של פיתוח עבור ויחד עם חיל האוויר הישראלי משלב הגשת הצעה ועד לאספקה שוטפת של המוצר,
הטמעה ותמיכת לקוחות בשטח.
 :1985 - 1984מפתח ומוביל קורס הדרכה ללקוחות חו"ל בתעשייה אוירית ,מרכז ההדרכה
 פיתוח ,הובלה והדרכה פרונטלית של קורס ארוך טווח (כשנה) של מערכות נשק משובצות מחשב בשפה האנגלית
ללקוחות מדרום אפריקה ,כולל תרגול מעשי.

 .2תמצית השכלה הרלוונטית:


תואר ראשון  B.Sc.בהנדסת חשמל ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב .פרויקט סיום בהצטיינות.




תעודת הוראה לטכנולוגיה ורשיון מטעם משרד החינוך ,מכללת סינגלובסקי ,בהצטיינות.
בוגר הכשרה פורמלית באימון ( )Coachingשל .Coaching Academy



בוגר מסלול תוכניות "מנהיגות למצוינות" של המרכז למנהיגות איכותית בזכרון יעקב.

