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 itaishevach5@gmail.comדוא"ל:    0544426317טלפון: 

 30/4/1994תאריך לידה: 

 20עצמאות  וברח  ,הרצליהכתובת: 

 : השכלה

 בגרות מלאה בביה"ס מקיף אזורי עמי אסף  :2012-2009

 אוניברסיטת רייכמן. תחילת תואר ראשון בממשל,  :2020אוקטובר 

 פעילות נוספת ללימודים:  

   השתתפות במועדון שאג"י -
 ים  אם אגודת הסטודנטהשתתפות במסע לפולין מת -
  תפקיד חונך בשבוע היכרות -
 2022 תוכן יום הדמוקרטיה תצוו ראש -
   השתתפות בתוכנית מצטיינים במכון ל'חירות ואחריות' -
 ' המכון ל'חירות ואחריות' השתתפות בפרויקט 'משבר המשילות -
 תיד" פק "יש עה שניר"כ ל חפרלמנטרי שסת כעוזר התמחות בכנ -
   צמןד"ר חיים וי של טי()לוגיסהוראה  עוזר -

 :  ופיםצ

 . יך שכבת ט'ומדר מדריך שכבת ז'  מילאתי כשני תפקידי הדרכה:ו תנועת הצופיםלקחתי חלק פעיל ב כנער,

 : שירות צבאי

סגן מפקד פלגה, שחרור   לתפקידשימשתי בכל התפקידים עד  :  צנחנים / יחידת שלדג  202גדוד    -  2019-2013:  כללי
 . בדרגת סרן 

 וביצוע מסלול מהיר לקורס מכים   גיוס לצנחנים -  2013מרץ  -
 "הקצאה מוקדמת"   – קורס מפקדי כיתה - 2013נוב'  -
 ע "שובו אחים " ו"צוק איתן" כמפקד כיתה. צהשתתפתי במב -  ביצוע תפקיד מ"כ - 2014יוני  -
קצינים-   2014אוגוסט   - מו  -  קורס  לצוערים  הניתן  רוחב  תפקיד  ביצעתי  הקורס  במהלך במהלך   , בילים 

  .תפקידי הייתי אחראי על נושא הבטיחות בפלוגה
 לוחמים בצנחנים .לבמהלך תפקידי הכשרתי את חיילי  - תפקיד מ"מ בבא"ח צנחנים -  2015מרץ  -
בתפקיד זה הייתי מפקד על לוחמים ותיקים , הובלתי את חיילי בשלוש    -  תפקיד מ"מ במסייעת  -  2015נוב'   -

וא לבנון,  )עזה,  שוגזרות  ומשימות  יזומות   , מעצרים  מספר  הובלתי  הובלהפות  טיו"ש(  באימונים   ,כולל 
 גדודים וחטיבתיים. 

זה בניתי והובלתי את רוב אימוני    במסגרת תפקידי –  סמ"פ בפלוגת החרדים הראשונה בצנחנים  -  2016  'נוב -
וכו'  , הכוללים אימוניהפלוגה מסעות ארוכים  באופן שוטףירי,  הפלוגה  על תפקוד  אחראי  הייתי  אחד    .. 

צנחנים וללוות את ה  ואופייה המיוחד בחטיבת  הפלוגהמסגרת  בפלוגה היה לבנות את    מרכזייםהתפקידים ה
 . נההחרדים בחיי המדישל החיילים  םתהליך שילוב

ליחידת    -   2017יולי   - בטיחותמעבר  קצין  בתפקיד  תחומי  שלדג  כלל  על  אחראי  הייתי  תפקידי  במהלך   :
ביחידה מבצעיתאימונים  הבטיחות  ופעילות  דרכים  כנסים    במסגרת.  ,  ביצעתי  וועדות תפקידי  והובלתי 

 .דההשתתפתי בחלק ממבצעי ביחיו  ומורכבים בנושאי בטיחות, ליוויתי אימונים גדולים
בשלדגתפקיד    -  2018ספטמבר   - אימונים  אחראי    סמפל"ג  הייתי  אימונים  פלגת  מפקד  כסגן  בתפקידי   ,

  סיכוםהתרגילי  לוחמים ביחידה , כחלק מתפקידי הייתי אחראי על כלל  הכשרה של  מחזורי    שניעל  במקביל  
 קידם .אשר חנכתי אותם לאורך תפ, כשישה מפק"צים במקביל   פיקדתי עלשל המסלול. בנוסף 

 פותש

 שפת אם  -טובה ,עברית -אנגלית

 יישומי מחשב 

 ידע במחשבים בארגון )ניסיון וידע משרדי באופיס, אאוטלוק, מערכות מחשב ארגוניות, וכו(
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 ינתנו לפי דרישה   -ממליצים 


