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 תמצית 

אישית מצויינת עם  ן  בעל יכולת ארגונית גבוהה, יכולת הנעת עובדים ותקשורת בי  הנני
בארגון.   מנהליי למצויינות,  ועמיתיי  נדרשתי  תפקידיי  גבוהה,    משימתיות  במסגרת 

מלאה   ומחוייבות  בעיות  בפתרון  ממנייצירתיות  דרשו  תפקידיי  ובזמן.  איכותי    לביצוע 
נדרשתי  . בנוסף אחריות, עמידה בלחצים, מתן מענה למספר רב של גורמים ועבודת צוות

למיומנות טכנית גבוהה ויצירתיות בפתרון בעיות מורכבות. אני מחפש תפקידים בעלי אופי  
ת למידה וקליטה גבוהה  יכולהכוללים   טכני ומקצועי על מנת להביא לידי ביטוי את כישוריי  

 ה. ומהירה, חוש טכני מפותח עם זיקה לתחום הבניי

תפקידי   צריחבמסגרת  עגורן  רב  כמפעיל  ידע  והתשתיות   צברתי  הבנייה    בתחום 
אשמח להמשיך ולעסוק    תעניינתי בכל הנעשה באתר מלבד תפעול המנוף. לאור נסיוניוה 

 ם הבנייה והתשתיות. בתחו

 . דרישההמלצות יתקבלו לפי 

 השכלה

 , המכללה הטכנולוגית באר שבע.  הנדסאי בהנדסה אזרחיתלימודי : 2020-2022

 , המכללה הטכנולוגית באר שבע.  מכינה קדם אקדמית במכינה טכנולוגית: 2020-2019

 , ישיבת אמי"ת. בגרות חלקית  -השכלה תיכונית : 2013-2009

 קורסים והסמכות 

 .2018 -, הנדסה בגובה צריח מפעיל עגורן •

 . 2018 -הנדסה בגובה +עגורן גשר, 2קורס מפעיל עגורן להעמסה עצמית ד •
 

 נסיון תעסוקתי 

 . , פרוג'קט פרו מנופאים בע"מ כוח אדם לעגורנאיםעגורן צריחמפעיל  :2020-2021

בחברת פרוג'קט פרו עבדתי במגוון אתרי בנייה בדרום ביניהם: אביסרור   תפקידיבמסגרת 
 משה ובניו, י. אליה, שובל הנדסה, י. דביר, אבני דרך, פרץ בוני הנגב, מגידו ורבים נוספים.

 

 )עסק עצמאי(.  מנופי רון -ה חברמנהל : 2018-2020

 צריח במגוון אתרי בנייה. מתן שירותי עגורנאי 

בטווח השנים הנ"ל, פתחתי עוסק מורשה וסיפקתי את שירותיי באופן עצמאי. בתקופת זמן זו  
 שירות למספר חברות בנייה בדרום ביניהן: האחים אום, דלויה, אורון וכו'.  ניתן

 



 

 

 

 
 שירות צבאי

 . בית הספר לטיסה, חיל האוויר, חצרים: 2014-2017
 ראשון. שלישה טייסת השכלה, שחרור בדרגת סמל וזר  ע

אחראי מנהלות ולוגיסטיקה על חניכי בית הספר לטיסה בשנת השכלה. במסגרת תפקידי  
הפקתי אירועים צבאיים תוך פיקוד על חניכים. נוסף על כך התמניתי להיות אחראי על  

 תחזוקה תקופתית של רכבי הקצינים ביחידה.   

 

 קבלת אות חייל מצטיין ממפקד היחידה.  •

 בדרגת סא"ל ואל"מ. מתן מענה ישיר למפקדים  •

 דבר הדורש יכולת מיקוד, רוגע ותעדוף נכון.   -אחריות על מספר רב של משימות •

 שפות 

 : טובה  אנגלית
 : שפת אם  עברית

 מחשבים
 . ידע במחשבים בארגון )ניסיון וידע משרדי באופיס, אאוטלוק, מערכות מחשב ארגוניות, וכו(

**      --TAZOOZ--  הופק באמצעות האתר      ** 


