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 2017יוני                               תמצית
 

בעל ניסיון עשיר  משולבות בתשתיות מחשוב. מתח נמוךאנאליטיות ומומחה מערכות 
, עבודה מול ביצוע, אינטגרציהביקורת ובקרת איכות, תכנון, ניהול פרויקטים, ייעוץ, ב

 . ות(ללקוח ת אתריםמסיר)שיווק, מכירות ו לקוחות
 

  )תקופה אחרונה( פרויקטים עיקריים והיסטוריה תעסוקתית
 
 

 .ישראל  VIPSRבחברת  ובעלים (CTOמנהל טכנולוגיות ) עד היום – 2005
ומערכות  LPRיועץ לעירית ת"א בתחום מערכות בקרת כניסה חכמות  .1

יועץ  ועוד. RFID ,NFCכירטוס ממוחשבות בטכנולוגיות: ברקוד, 
 ומבצע מערכות לביקורת ובקרת איכות.

פתרונות למערכות בתחום  ומספק ץמייע VIPSR IL  באמצעות  .2
, בקרת כניסה :וחברות ממשלה , משרדינמוך לארגוניםההמתח 
 Video,, שערי כניסה, מערכות כריזה ואינטרקום, CCTV. LPR, אזעקות
Over IP Voice Over IP ,זיהוי , זיהוי פנים, מערכות ביומטריות

, כבילה )נחושת, סיבים(, טביעת אצבע, תשתיות תקשורת, מסמכים
 .חדרי תקשורתו

 
    .חברת טלינדוס ישראל, 2000בנתב"ג מתח נמוך  מנהל פרויקט    2002 – 2005

בפרויקט נתב"ג וביטחון  נמוךהמתח ה מנהל פרויקט הקמת מערכות
בשלוחה ישראלית של חברה בלגית. ניהול פרויקט בהיקף של  2000

M30$ , תכנון, ביצוע ומסירה כולל שרטוטים ותוכניותAS MADE 20, ניהול 
)מאות  תקשורת פסיבי חדרי תקשורת, ציוד 80עובדים וקבלני משנה: 

, בקרת Master Clock(, ATM, IPמבוסס )ואקטיבי  (ק"מ של כבילה
כניסות, מערכות כריזה, אזעקה, מערכות זיהוי ביומטריות וכרטיסים 

 אינטגרציה ומיתוג אוטומטי בין רשתות., CCTVחכמים. 
 

  .מנהל פרויקטים, חברת מגאסון    1993 -2002
 .בחברה העוסקת במערכות בטחון מנהל פרויקטים בתחום המתח הנמוך

לבקרת כניסה,  )כולל לו"ז וכספים( התפקיד כולל ניהול פרויקטים
, מערכות ביומטריות (CCTV) מערכות התרעה, טלוויזיה במעגל סגור

פרויקטים  , אחראי למערכות בקרת איכות, ומערכות חניה ממוחשבות
 . בורסת היהלומים לדוגמא: אינטל ישראל,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 התמחויות
 יכולת שילוב של ידע וניסיון הנדסי בעבודה וניהול מו"מ מול לקוחות וספקים. 

ניסיון עשיר בתכנון, אפיון, ביצוע ואינטגרציה של פרויקטים עתירי תקציב וטכנולוגיות 
 מגוונות.

 י משנה.ניהול לוחות זמנים. ניהול מספר גדול של מנהלי עבודה וקבלנ
 ניסיון בניהול משברים ופתרון בעיות במהירות "חילוץ פקקים".

 ,Visio, AutoCad, MS Projectכלי עבודה ממוחשבים לניהול ובקרה באמצעות: ב שימוש
MS Office. 

 שליטה במערכות הפעלה של מחשבים.
 ייעול עבודה והגעה לחסכון בשעות עבודה וניצול תשתיות קיימות.

 ות והכרות טובה של תרבויות שונות בעולם.שליטה בשפות זר
 בקרת תקציב פרויקט והזמנת חומרים. מסירות סופיות ללקוחות. בדיקת חשבונות וגבייה. 

 לימוד עצמי ומהיר של טכנולוגיות חדשות, ספרות טכנית. תיכול
 יחסי אנוש מעולים.

 
 , קורסים והשתלמויותהשכלה

2002 - Web Masterבניית אתרי אינטרנט ,. 
 אלקטרונאי, חיל הים. - 1970
 הנדסאי, אורט טכניקום, גבעתיים. - 1970

 
 שפות

גרמנית ואיטלקית, . רמה טובה, רומנית .רמה גבוהה מאוד, אנגלית שפת אם.עברית, 
  רמה בסיסית.

 
 שרות  צבאי 

 . שירות סדיר וקבע, הדרכה וטיפול במערכות סונאר בסטילים       1970 – 1980
 


