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תפקידיי דרשו ממני   . ושיטת יכולת ארגונית גבוהה, מסודר בעלאחראי, , מצויניםיחסי אנוש   בעלסקרן ואוהב ללמוד. 
  דבר שהצריך יכולת מיקוד, רוגע ותעדוף נכון של המשימות תחת אחריותי. - אחריות על מספר רב של משימות

   התנסות רבה בעמידה מול קהל.

 שירות צבאי 

 התותחנים. חיל  -2019-2016
 . ל ראשוןסמבדרגת  שחרור  – (MLRS) החייל לוחם חוד ומפקד במערך הרקטי של 

 
 . בתחילת שירותי הוסמכתי כלוחם במערך הרקטי של החיל. לאחר מכן יצאתי לקורס מפקדים

 . במהלך שירותי זכיתי בתעודות הצטיינות. על טירונים )הן כמ"כ והן כסמל מחלקה( הן בגדוד הסדיר והן קדתי יפ
 

 השכלה 
 

   בבית הספר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה. שלישיתשנה  סטודנט  – אוניברסיטת רייכמן –  היום-2020אוקטובר 

, לקיחת  ICTומנהל פרויקט בתוכנית. התמחות במכון  Stand With Us fellowshipהתנדבות בתוכנית הלימודים: במסגרת 
   .חלק בתוכנית ממשלת הצללים

 .VisiontarSטעם חברת מ Mangerct duroP עודתלימודיי ת - 2022 

לימודי כלכלה ומזרח תיכון )עולם הערבים    בית ספר הריאלי העברי בחיפה. – בגרות מלאה  -השכלה תיכונית  - 2016

 הספר לקהילה היהודית בלונדון.  ביניהן ייצוג במשלחת ביתחלק פעיל בתוכניות בית הספר,   חתילקוהאסלאם(.  

 נסיון תעסוקתי 

הלאומי  ערך  מ  –   2202 ממשלה–הדיגיטל  שירותי  של  דיגיטלית  טרנספורמציה  בצוות  סטודנט  לק משרת  חלק  ,  יחת 
 . גיהפעולה עם משרד הכלכלה ומשרד האנר ושיתוף ברפורמת היבוא  

 חוקר בפרויקט "דיגילוקאלי", מיפוי הערים החכמות בישראל.  –" ettieloD"התמחות בחברת   – 2022

 מחקר. זר  עו – ICTלחקר הטרור המכון  – 0222-1202

 . במחלקת רישום לתארים מתקדמים משרת סטודנט - אוניברסיטת רייכמן  – 2022-2021

 בד"ס למוצרים אלקטרוניים.  – AMARELחברת   - 2019

 

 התנדבותי  רקע 

 ראש מדור רווחה שוטפת  –  אגודת הסטודנטים אוניברסיטת רייכמן  – 2022-2021

 רכז קהילות הרצליה ורעננה.   –"זיכרון בסלון"   עמותת  – 2022-2021

 ה שותפת. מדור רווחראש   –ברסיטת רייכמן של אוני םהסטודנטיאגודת   – 2022-0212

 . םשל רשת הבוגרי מעורבות חברתית  רכז – standWithUSרשת הבוגרים של ארגון   – 2022-2021


