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תמצית
חשמלאית מוסמכת ,אוהבת ללמוד ,מגדילה ראש ויצירתית ,בעלת יכולת התמודדות עם בעיות,
יכולת עבודה בצוות ,יכולת הנהגת צוות ותעדוף משימות ,בעלת מוטיבציה גבוהה לעבוד ,יכולת
ניהול וידע טכני.
השכלה
 :2018-2017מכללת אמי"ת .תואר הנדסאי חשמל – מדופלמת.
 :2012-2015תיכון "אורט חלל ותעופה" מעלה אדומים .בגרות מלאה .מגמת חשמל.
הצטיינות חברתית ,תפקדה כיושבת-ראש מועצת התלמידים הבית ספרית.
שירות צבאי
 : 2017-2019מפקדת שוחרים בתחום פיקוד והדרכה ,חיל האוויר ,שוחררה בדרגת סמל.
 :2018-2019מפקדת קורס שוחרים שכבת יב' ומפקדת מכללת הנדסאים ,בסיס הטכני ,חיל
האוויר
• אחריות מבחינה פיקודית על כ 90-שוחרים העתידים להגיע למערך הטכני של חיל
האוויר ,או להמשיך בלימודיהם במקצועות הטכניים כהנדסאים.
• אחריות מבחינה פיקודית על כ 40-סטודנטים העתידים להגיע למערך הטכני של חיל
האוויר.
• תיגבור שיעורי חשמל ,הכנה לצבא ולגיוס מבחינת מיונים והמלצות לתפקידים בכירים
בחייל.
• עבודה מול גורמים אזרחיים וצבאיים.
 :2017-2018מפקדת קורס שוחרים שכבת יא' ,בסיס הטכני ,חיל האוויר.
• אחריות מבחינה פיקודית על כ 90-שוחרים העתידים להגיע למערך הטכני של חיל האוויר
ואמונה על תחום השיווק ויחסי הציבור של מסלול השוחרות.
יכולת ניהול זמנים בצורה יעילה ,יכולת ניהול צוות ,יכולת העברת תכנים ועבודה לפי נהלים
והיררכיה צבאית ,עבודה מול שכבות גיל שונות ומול גורמים אזרחיים ,מתן יחס אישי ,הכוונה
וייעוץ עבור כל תלמיד וחייל ,מתן שעות פרטניות בכלל מקצועות הלימוד ובעיקר לימוד חשמל.
קורסים והכשרות
 :2018קורס פיקוד והדרכה בכיר – קורס ראשי צוותים.
 :2017קורס פיקוד והדרכת שוחרים בהצטיינות מופתית ,קורס פיקוד והדרכה מתקדם ,קורס
חניכה.
ניסיון תעסוקתי
 :2019-2020כיום עובדת כבודקת בטחונית במשרד ראש הממשלה .עבודה מול מערכת מבקרים,
עבודה בצוותים ,מול גורמים בטחוניים .בעלת סיווג בטחוני גבוה.
 :2018-2019שיווק ויחסי ציבור בחברת פריים יזמות ותקשורת .העלאת מדיה לרשתות
החברתיות ,קביעת צוות צילום ,ניהול הפקות ,עוזרת במאי ,יחסי ציבור לאמנים המיוצגים.
 :2017-2019תיכון "אורט תעופה וחלל" ,מעלה אדומים – הוראה פרונטלית .חינוך ,לימוד
תכנים ע''פ תוכנית הכחלה של חיל האוויר ,בניית מערכי שיעור ,בנייה ובדיקה של מבחנים
ועבודות.

 :2016-2017שירות לקוחות פרונטלי וטלמרקטינג בהיכל התרבות במעלה אדומים .יכולת שיווק
ומכ י ר ה .
יישומי מחשב
שליטה בישומי  ,officeעריכה ב  ,photoscapeהבנה במחשבים מעל הממוצע.
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