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 89: שנתי  ממוצע תואר ,  אוניברסיטת רייכמןבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה,  :2023-2020

 . המצטיינים לאסטרטגיה וקבלת החלטות כנית ובת לתואר ראשון סטודנט   -

 לדאטה, ממשל ודמוקרטיה.   סטודנט בחטיבת המצטיינים -

- IDCYBER  ,  שימוש בכלים ואסטרטגיות  ו  למידהמועדון סטודנטים המרחיב בנושא סייבר הכוללות

 לפריצה והגנה במרחב הקיברנטי. 

 ,  ישיבה תיכונית שעלבים   :2009-2015

 . 686, ציון פסיכומטרי: 98, ממוצע בגרויות: ביולוגיה ב התמחות בגרות מלאה,  -

 : יתעסוקתסיון ינ 

 .  מיגו פיתוח עסקי ומחקר,  מתמחה כיום:  -2022

 . Five Eyesמדינות שוק הבטחון במחקר ניתוח כניסה לאיסוף מידע ו תכנון אסטרטגי,  -

 פרויקט העשרה. , ח משימה לאומיו כ .ת והארצית, רכז מלג  התאחדות הסטודנטים: כיום -2021

 מילגאים מרחבי הארץ.  100ניהול פרויקט לאומי, אחריות על כ -

 . בתקופת הקורונה פיקוח ובקרה על קמפוסים שונים ואחריות לקיום המפגשים במסגרת המלגה -

 גיוס, מיון, השמה וליווי של סטודנטים אשר פעלו במוקדי פעילות שונים על בסיס שבועי.  -

 . ת סטרוק, הכנסתמתמחה, חה"כ אורי : 2021-2022

 השתתפות בדיונים בוועדות הכנסת, כתיבת הודעות דוברות לעיתונות ולרשתות החברתיות.   -

   . סיטי  " במקסיקו תורה מציוןשליח תנועת "  :2019-2020

 . השתלבות בקהילה דוברת ספרדית במדינה זרה -

 . )בני עקיבא(  המקומיתהפקה, והעברת אירועים לקהילה ,בית הספר ותנועת הנוער תכנון  -

 . שונה  מגוונת הבאה מרקע שונה, סדרי חיים ואמונה  אוכלוסייה יצירת קשרים בינאישיים חמים עם   -

 :שירות צבאי

 , סמ"ר סמל מחלקה  ,424גדוד שקד  חטיבת גבעתי, : 2016-2019

ובמצבי אמת, בשגרה   - לוחמים בתרגילים  והובלה של  אימון  ופיקוד על מחלקה,  לוחמה  תפקיד 

 ובחירום תוך שמירה על רמת מקצועיות גבוהה

 יכולת קבלת החלטות במצבי לחץ ותחת אש, עבודה מול מגוון בעלי תפקידים מתחומים שונים.  -

 :מעורבות חברתית

 . כלכלית  מצוקה שנקלעו לייעוץ כלכלי למשפחות ליווי ופעמונים,  : 2022 -2021

 תקציב ומעקב אל מול ביצועים. הכנסות לצורך קביעת -מיפוי של מאזן הוצאות  -

 בניית תוכנית שיקום תוך שת"פ עם אנשי מקצוע רלוונטיים.  -

ע"י מפגשים דו שבועיים הכוללים שיח בנושאים שונים וכן       קירוב בין חרדים וחילוניםארגון  ,  שאג"י:  2020-2021

 . אוניברסיטת רייכמןהכרת האחר ואורחות חייו, במסגרת 

גיוס, חלוקה ושליחת מתנדבים למשימות  זרחי במצב חירום, רכז פעולות בעיר רחובות,  סיוע א  –לב אחד  :  2020

 סיוע הכוללות חלוקת מזון ותרופות והפגת בדידות לקשישים ומבודדים בשיא הגל הראשון של הקורונה. 

הדתי :  2013-2020 הנוער  "עזרא"-תנועת  כמדריך ,  לאומי  ועבודה  נוער    התנדבות  פיתוחשל  רכז בשכונות   ,  

 פרויקטים סניפי, וצוות מפעלים ארצי, וכן רכז תפעול אזורי. 

  פי במגוון אירועים בנושאים שונים הכוללים בין היתר שיתורויקטים  פ ארגון וניהול    ,רחובותהעיר  נוער    : 2013-2015

 .לבעלי מוגבלויות  ותמסייע ה עמותות ארגון שבתות אירוח של  יוזמה ו חילונים וכן  -דתיים  שלפעולה 
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