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 Avishay4343@gmail.com  |  315532473   |    052-7456035   |  נתב"ג(  אזור)  74לכיש    מושב גבעת כ"ח
 מצוינים. יחסי אנוש  כישורי עבודה בצוות ו ,  ות למידה עצמית גבוהותיאום  ,  ת ארגוןו יכולבעל  בעל מוסר עבודה גבוה, לויאלי,  

 השכלה 

B.A  בבית ספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה,  (2019-2022)  המצטיינים לאסטרטגיה וקבלת החלטות   בתוכנית  בממשל ,
 .מצטיין דיקן  -  באוניברסיטת רייכמן הבינתחומי הרצליה

עיסוק בקשרי הגומלין בין טכנולוגיות מידע,    -בהנחיית פרופ' קרין נהון  ממשל ודמוקרטיה:  ,דאטה  מצטיינים  חטיבת  –התמחות משנית  
 , אלגוריתמיקה ופרקטיקום מעשי. SQL  ,Pythonדאטה, ממשל ודמוקרטיה,  

Rabin Leadership Program- קהילתי, לפיתוח מנהיגות ערכית  -תוכנית המקנה כלים תיאורטיים והתנסות מעשית בהנהגת מיזם חברתי
 הציבורי בישראל, מתוך מטרה לקדם את המדינה אל עבר השגת היעד של חברת מופת. במגזר  

 וחשיבה אסטרטגית בעזרת תורת המשחקים.   data science-אקסל, מודיעין וביג דאטה, מבוא ל:    Data Scienceלימודי תעודה  
IDC Tools-  power point  קורס מכירות וקורס שוק הון. עסקי . 

יח"ל:    5  יח"ל,  4יח"ל, מתמטיקה    5אנגלית  -  (2009-2014)  יחידות לימוד  44  -בהצטיינות יתרה  בגרות מלאהבוגר ישיבת "נחל יצחק" נחלים,  
 . היסטוריה, תנ"ך, תולדות האסלאם, מחשבת ישראל  ביולוגיה, תלמוד,

 
  ניסיון מקצועי 

, והסדרת היחסים בין הדרג הצבאי  יתצה"לההכנת מסמכי עמדה לגיבוש תפיסת הביטחון    -בצה"ל  החטיבת האסטרטגי  –פרקטיקום מעשי  
   ם.ע לגופי צה"ל השוני וסיו  ההטמע לכדי  תחום אמנות המערכה והחשיבה בצה"ל  פיתוח    –מרכז דדו בצה"ל      המדיני.ו

 . (2020-2021)  תחת ראש מדור סוריה, ד"ר כרמית ולנסי  INSSמתמחה במכון למחקרי ביטחון לאומי  
 .  ( 2019-2021)   "משחקי מלחמה"תפעול  ו  ימין קיצוני באירופהעליית  עוזר מחקר      –  ”ICT“התמחות במכון לחקר טרור ובטחון  

 (.   2021במרכז הבינתחומי )  יום הדמוקרטיה  –ראש צוות שיווק ופרסום  
 . (2021)  משרד הביטחוןסטודנטים נייר מדיניות עבור    8פרויקט במסגרתו מגבש צוות של    -ממשלת הצללים

 (. 2021)  וכולל סדנאות בנושא ביטחון אזורי, דיפלומטיה, אסטרטגיה ומו"מ  PUGWASHארגון  תחת    -ILYPמועדון  

 (. 2021) למידה על עולם העסקים הסיני וקשרי מסחר עם  המזרח    –IDC chinaמועדון  
 (. 2020חילת דרכם, בניית תכנים והדרכה )חניכת סטודנטים בשנה א' בת  -במרכז "הבינתחומי"  שבוע הכרותך  חונ

 . (2019-2020)  ישראלית של הארגון באוניברסיטת בר אילןומנהל פרויקט הסברה    stand with usבארגון  חברות  

 . (2020)  למידה על חדשנות טכנולוגית בתחום הביטחון  –  Tech Talkמועדון  

 פעילות חברתית 

הדרכת סטודנטים בליווי מקצועי של משפחות במצוקה כלכלית בסניף המרכז    -וראש מערך הכשרות ארגון "פעמונים"ראש צוות  
 . (2019-2021)  הבינתחומי

 . (2014-2015)  והתנדבות בקהילההחברה הישראלית,  היסטוריית העם היהודי,  היכרות מעמיקה עם    -מכינת העמ"קבשנת שירות  
מכל  ח"כים    מול  במשרד החינוך,  ייצוג הנוער הישראלי בכנסת, עבודה שוטפת  -נוער וקהילה במועצת התלמידים והנוער הארצית  "ריו

 . (2012-2014)מגזר שלישי    ארגונימול  והסיעות  
 . (2011-2014)  מועצת נוער חבל מודיעין  "ריו

 (.  2004-2014תנועת הנוער העובד והלומד )תחת    –חניך ומדריך בתנועת הנוער בני המושבים  
 

 י שירות צבא 

 משרת מילואים פעיל. 
 . (2018-2019)  , בתפקיד מפקד פלגה ייעודית וקצין מבצעים מיוחדיםקבע בסיירת צנחניםשירות  
 . (2015-2018)  , לוחם, מפקד וסמל צוותבסיירת צנחנים סדיר  שירות  

 . ועבודה מול גופים ביטחוניים אזרחיים וצבאיים  ניהול פרויקטים גדודיים,  פיקוד על צוות
 

 שונות 

 
 שפות: 

 . מלאה קריאה, כתיבה, דיבור, שליטה    -שפת אם :עברית ✓
   .פרטית ולקבוצותהדרכה    -רב    הדרכתי  ניסיוןבעל    ,. כתיבה, שליטה טובה מאדמלאהקריאה, דיבור, שליטה  :  אנגלית  ✓
 קריאה ודיבור, שליטה טובה.   ספרדית: ✓
 . בינוניתקריאה, כתיבה, ודיבור שליטה    סינית: ✓

 

 .שההמלצות תינתה עפ"י דרי
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