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 לההשכ

 

 .שנקרמכללת בבעיצוב תעשייתי B.Design תואר ראשון  לימודי :2007-2011

 .בגרות מלאה. תיכון על שם יצחק רבין בכפר סבא :1997-2000

 

 וקורסיםסדנאות 

 

פרוייקט במסגרת קורס , שיתוף פעולה עם חברת עלית בפיתוח ממתקים חדשים •

 .חוץ בשנקר

 

 נסיון תעסוקתי

 

של אסנת  Funtastic Plasticעבודה בסטודיו  :  2011אפריל  -2010נובמבר  •

בניית , הכנה לפרזנטציות למשקיעים, העבודה כללה עזרה בפיתוח מוצרים. אלון

 .  ועודהדמיות , מודלים לבדיקה והמחשה

 .בהוד השרון" OM"עבודה כמלצר במסעדת שף :  2010ספטמבר  -2008יולי  •

דרך חברת , בבתי ספר וחוגיםאגלינג 'מדריך ג:  2010מאי  -2008ספטמבר  •

 . ב לפעילויות העשרה במערכת החינוך"וכחלק מתכנית קר" קלות"

', ח-'בעבודתי העברתי שיעורים בנושא להטוטנות וקרקס לילדים בכיתות א

 . חלקם במסגרת לילדים עם בעיות התנהגות קשות

לה תוך כדי שיתוף פעו, של משחק ויצירתיות םלילדים ערכי העברתי בשיעורים

 . וחברות

שלמה המלך ושלמי "שחקן במחזמר /רקדן: 2007נובמבר  -2004אוקטובר  •

 יתפקידכאשר , הייתי חלק מצוות השחקנים המקורי. בתאטרון הבימה" הסנדלר

 . מחול ותיפוף, להקת קצב -" שקטק"זמר היה כחלק מרקדני להקת במח

 .עם שקטק באירועים שוניםגם בתקופה זו הופעתי 
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ועורך , אגלינג ואקרובטיקה'מופיע כשכיר וכעצמאי בהופעות ג: 2004מאוגוסט  •

 .אגלינג לילדים ולמבוגרים'סדנאות ג

 

 שירות צבאי

 .כלוחם פטריוט, מ"במערך הנ, שירות בחיל האויר: 2004מרץ  - 2001מרץ 

בהמשך השירות  .מפקדיםהלאחר קורס מפקדים שרתתי כמפקד ומדריך בקורס 

 .קודמתי למדריך בכיר בקורס מפקדים בפטריוטו, דרכה מתקדםקורס ה עברתי

דה משותפת עם גורמים שונים ועבו קורס המפקדיםשל דרש ארגון ותפעול  התפקיד

, מדריכים חדשים וקידומםשל וליווי  במהלך התפקיד ביצעתי חניכה, בנוסף .בבסיס

 .יםוכמו כן העברת הדרכות עיוניות ומעשיות לחניכים ולמפקדים הזוטר

 

 תוכנות מחשב

 .Office (Excel, Word, Power Point)שליטה מלאה בתוכנות  •

  Adobe CS4 : Photo Shop תוכנושליטה מלאה בת •

Illustrator            

 Solid Works  :שליטה מלאה בתוכנות תלת מימד והדמיות •

PhotoView             

Rhinoceros 3D       

 3ds Max + V-ray 

HyperShot             

 

 שפות

 שפת אם – עברית

 רמה גבוהה –אנגלית 

 

 רשיון נהיגה

 .פרטי רכב בעל', בעל רשיון נהיגה סוג ב
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