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 השכלה

 

 B.A  .במדעי החברה )בהצטיינות( אוניברסיטת בר אילן 

 קורסי ניהול ופיקוד במסגרת שרות הביטחון הכללי. 

 

 שירות צבאי

 

 (.91-)ש שרות צבאי כלוחם ומפקד בקומנדו הימי 

 

 יםנוכחיים תפקיד

 

 ומערכות בטחוניות בע"מ. יועץ בתחום האבטחה עבור חברת טנדו טכנולוגיות 

 .יועץ אבטחה בכיר לחברות וארגונים בארץ ובחו"ל 

 

 

 תפקידים קודמים

 סמנכ"ל בחברת שפרן בע"מ. יועץ ביטחוני בפרויקטים בארץ ובחו"ל8  0696-0691

  ניהולי פרויקטי אבטחה בארץ ובחו"ל, החל מסקרי וניתוח סיכונים ועד בניה והכנת

 .תכניות אבטחה וצוותי אבטחה

  פיתוח קשרים עם לקוחות חדשים ושימור קשר עם לקוחות קיימים בתחום הפרטי

 והתחום הממשלתי.

  אחראי על ניהול הקשר והתאום בין המחלקות השונות בחברה וקציני האבטחה

 בשטח.

 מנכ"ל חברת האבטחה מוקד אמון בע"מ8  0665-0696



 .ניהול חברת אבטחה מהגדולות והמתקדמות בעף האבטחה 

 צוות מנהלי אבטחה גדול וצוות עובדים נרחב. ניהול 

 .הכנת תוכניות עבודה אסטרטגיות של החברה 

 .ניהול הצד העסקי של החברה בהתאם למדיניות הבעלים 

 .פיתוח עסקי, הרחבת מעגל הלקוחות ושימור לקוחות קיימים 

 .ניהול פרויקטים  ומכרזים של  החברה 

 שרות הביטחון הכללי8 – 0665 – 9763

 0661-0665 - 8ר' החטיבה לאבטחת אישים ומשלחות 

o  מנהלי משנה ומאות  03ניהול יחידה גדולה ומורכבת. מכילה כ

 עובדים.

o .ניהול מבצעי אבטחה מורכבים ורגישים בארץ ובחו"ל 

o .ניהול הערכות מצב וקביעת רמות אבטחה 

o .ניהול מערכת קשרי עבודה מול גורמים מקבילים במדינות בחו"ל 

o .ניהול קשרי עבודה מול דרגים פוליטיים בכירים 

 9775-0661 - 8ר' החטיבה לאבטחת שגרירויות ומתקנים ממלכתיים במשרד החוץ 

o  קציני ביטחון  966ניהול צוותי אבטחה גדולים בחו"ל הכוללים מעל

 ומאות אנשי אבטחה.

o  ניהול פרויקטים מורכבים ורגישים בחו"ל כולל תכנון אבטחתי

 חדשות.לשגרירויות 

o .ניהול קשרי עבודה הדוקים מול גורמי אבטחה זרים 

o  ניהול קשרי עבודה עם גורמים בכירים במשרד החוץ ובשגרירויות

 ישראל בעולם.

 9771-9775 - הענף לאבטחת שגרירויות וספנות בשרות הביטחון הכללי8 'ר 

o  אחראי לקביעת רמות האבטחה, הנהלים וההוראות בשגרירויות

 פנות.ישראל ובתחום הס

o  ניהול יחידות האבטחה העוסקות באבטחת הספנות

 הישראלית)אוניות נוסעים ואוניות סוחר(.



 9766-0661  8אחראי על אבטחת השגרירויות בצפון אמריקה ואפריקה 

o  אחראי ישירות על אבטחת השגרירויות ומשרדים ממשלתיים

 ביבשות לעיל.

o יות אחראי על ביצוע פיקוח ובקרה ליישום האבטחה בשגרירו

 והמתקנים.

 9763-9766   קצין הביטחון האחראי ישירות לאבטחת מתקניים וגופים ממלכתיים

 ביוון)שגרירות, אל על וספנות(.


