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  .במנהל עסקים MBAתואר שני ו בעל תואר ראשון במדעי המחשב

 13   .)שנים באמדוקס 8-שנים בטלרד ו 5( שנות נסיון בבדיקות תוכנה ואימות פיתוח
  .הניהול צוות בודקי תוכננסיון ב

   ,חוש טכני מפותח וראייה רחבה, יכולות ניהול ,מוטיבציה גבוהה
 .ברמת שפת אם - אנגלית . מסודראמין חרוץ ו ,קליטה מהירה, מעולים תודעת שרות ויחסי אנוש

   
:תעסוקתייון  נס

בו  2004 -מ •

  

 .שדרות, "אמדוקס", קבוצת בדיקותהובלת . דק תוכנה
   .Billingנה מערכות תוכשל  ות ידניות ואוטומטיותבדיק    

 )אישתי רופאת שיניים( .במודיעין Smile-Centerמרפאת שיניים פרטית  ה וניהולהקמ  2003 •

• 1998-2002  

  , )ציבוריות דיגיטליות ויחידות רחק

• 1994-1997 

GSA ,ניו יורק. 

 .אישיים וקידום מודעות לישראל
o

  .תל אביבמנ  1993-1994 •

  .כעצמאי –תיקון שידרוג ומכירת מערכות מחשבים  

  .לוד, "טלרד", מהנדס אימות פיתוח 

מרכזיות ( וניההובלת תחומי פרוייקטים בטלפ
  .DoS Attackובפיתוח  כרטיס הגנה בפני   VOIP -ב, תמסורת סיבים אופטייםב

  .וטלרד NORTELשל  DMS10 -ו OpteraMetro  ,DUET60XXהכרת כל יחידות מוצרי 
  .וציוד מיתוג StarHubב לביצוע בדיקות אינטגרציה של "ארה Nortel-נסיעות ל

 :ב"עבודות ופרוייקטים בתקופת הלימודים בארה 

o  טכנאי שרותPC חב, תחזוקה וייעוץ, ורשתות תקשורת '

o חבר ב - Israel Club ,ישיבה יוניברסיטי .  
נות קשרים בין לב ארגון פעילויות חברתיות שמטרתן

 .ראש צוות הדרכה ומורה אישי לעברית 

, "יגה שווק'ג", הל שרות ומעבדה למחשבים ניידים
  
  

  :השכלה

20  "Heriot-Watt" ,תואר שני   .ג"מכללת רMBA לימודי ערב( .במנהל עסקים(  

  .שעות 180 ,

: טכנולוגיים

•  01-2004

בטלרד SDH & Fiber Optic systems ATM, : Logtel.TMX-10  :השתלמויות במסגרת העבודה  1998-2000 •

          .תואר ראשון במדעי המחשב ועסקים  .ניו יורק, "ישיבה יוניברסיטי"  1994-1997 •

  .YU 1994-1997מלגת , 1994-1997 רשימת הדיקן      

 .בהצטיינות, למחשבים אישיים טכנאי שרותקורס   .תל אביב, "המכללה לטכנאי שרות"  1993 •
  
  

   כישורים
  . ,IXIA, Ameritec( TD, Win Runner(אוטומטיים  בדיקות כלייטליות ו

C, Pascal, Assembler, Basic, ISETL.  

רות צבאי

מרכזיות דיג. טלפוניה, תקשורת •

• PCs ,MACs ,LAN ,תמסורת אופטיתתקשורת טלפוניה ו פרוטוקולי  .אינטרנט ..Oracle, SQL תכנות ב :, HTML, Java
  .גיליונות אלקטרוניים, מעבדי נתונים, מליליםמעבדי ת, (WIN, UNIX)מערכות הפעלה  •

  
  
 ש

  .ר"סמ: דרגה. ק משמעת"מש, שריוןבאלחוטן : תפקידים

תחביבים

• 1990-1993  

 
:  

תקשורת מחש  .סקי, מוזיקה, בים ואינטרנט
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