אנטון טולמצ'וב
יליד 1990
נשוי
השכלה וקורסים
2011

קורס מערכות הגנה ב RISCOושמרד.

2011

קורס התמחות בקשר רדיו  - RFמכללה הטכנית של חיל האוויר.

2010

קורס מערכת קשר קרן אור בחברת .Rafael

2009

קורס טכנאי מגדל ופיקוח – מכללה הטכנית של חיל האוויר.

2009

תיכון "מכללת אורט" ירושלים – מגמת אלקטרוניקה ומחשבים.

שפות
•

עברית – ברמת שפת אם

•

אנגלית – ברמה גבוהה מאוד

•

רוסית – שפת אם

שירות צבאי
חיל האוויר  /בסיס נבטים  /גף תמ"מ – ר"צ קשר קרקע – שרות חובה מלא
ניסיון מקצועי
 -2012היום יועץ למערכות אבטחה ,מולטימדיה ותשתיות תקשורת -טנדו טכנולוגיות
וממערכות ביטחוניות
התפקיד כולל כתיבת מפרטים טכניים לרכש מוצרי מדף ופיתוח מוצרים ,כתיבת מפרטי
בדיקות קבלה למערכות ,כתיבת מסמכי התקשרות עם ספקים ,הכנת כתבי כמויות ,הכנת
תכניות אבטחה ,כתיבת תכניות אב ,תכנון תשתיות ,ניהול פרויקטים ,ביצוע בחינות קבלה
למערכות ופיקוח על הקמת מערכות בתחומים הבאים:



מערכות טמ"ס  :מצלמות טלוויזיה במעגל סגור דיגיטליות ואנלוגיות ,מערכות בקרה
והקלטת וידאו ( )NVRמטריצות וירטואליות ואנלוגיות ,מערכות גילוי בתנועה ווידאו
אנליטיקה (.)VA/VMD



מערכות שו"ב בכל הגדלים.



מערכות גידור אלקטרוניות.



מערכות אינטרקום ,אנלוגיות ו.IP-



מערכות .LPR



מערכות פריצה לרבות תוכנות שליטה ובקרה בהן.



מערכות בקרת כניסה מסוגים שונים בטכנולוגיות שונות לרבות תוכנות שליטה ובקרה בהן.



מערכות תקשורת לרבות :תקשורת טורית מכל הסוגים ,תקשורת  , IPמתגים ,נתבים וכו'.



תשתיות תקשורת תומכות לרבות תשתיות פאסיביות ,סיבים אופטיים ,עורקי רדיו וכיו"ב.



במסגרת התפקיד הנני משמש כיועץ ומנהל פרויקטים של ערים בטוחות וחכמות.
בין הערים בהן אני משמש ביועץ ,מתכנן ,מפקח ומנהל הפרויקט (רשימה חלקית ולא
מלאה):
 oעיריית ירושלים.
 oעיריית מעלה אדומים.
 oעיריית בית"ר עילית.
 oעיריית חדרה.
 oמועצה אזורית באר טוביה.
 oעיריית קירית ביאליק.
 oעיריית גבעת זאב.
 oעיריית נצרת עילית.
 oועוד...
עבודה שוטפת ושליטה מלאה ב  ,Microsoft Officeשליטה ב ,AutoCADרקע
בתקשורת מחשבים.

2009-2012

שירות צבאי בתפקיד ר"צ במחלקת קשר קרקע

התפקיד כלל אחריות על אחזקה שוטפת של מערכות קשר קרקע בדרגים א' ב' וד':


ר"צ קשר קרקע אחראי על  9חיילים בדרגת טכנאים והנדסאים בבסיס ח"א.



מכ"מ  ILS,GCAמערכות אלקטרוניות לניווט ,הנחיה ואיסוף נתוני אוויר.



מערכת "קרן אור" – מערכת טכנולוגית אשר פותחה ע"י  ,Rafaelהמערכת מאפשרת
לשמור על קשר רציף עם המטוסים השונים באוויר בתחומי תדרים שונים(.(VOIP



תמיכה מלאה בשתי מגדלי פיקוח ותחום  ,RFכולל עבודה עם מכשירי קשר (UHF
ו )VHFוצב"ד.



פיתוח ותמיכה במערכות הכריזה בבסיס ,כריזת  IPוכריזה אנלוגית ,התקנת מערכות
צבע אדום ותפעולה.



תחזוקה שוטפת של מערכות בקרת כניסה ,קודנים ,אינטרקומים ומערכות מתחים
נמוכים אחרות.



אחזקה ותמיכה במערכות "משמר חכם" ,מערכת טכנולוגית מתקדמת המשמשת
כמעטפת הגנה היקפית לנכסי הבסיס ,הכוללת מצלמות לטווחים שונים ,מכ"ם לגילוי
תנועה ,גדר אלקטרונית ,מערכת שו"ב ועוד.



תחזוקה ומתן תמיכה למגוון מכשירי  Motorolaנייחות וניידות בבסיס כגון :
 Maxtrac ,GP-140 ,Spectraוכו'.



ביצוע ניטור ובקרה לציודי התקשורת השונים ,בדיקה שוטפת של זמינות ויציבות.



ביצוע הלחמות עדינות ,החלפת רכיבים ,והלחמת כבלים מיוחדים לצורכי החיל.



ניהול ויישום פרויקטים חיילים בבסיס ,הקמת מערכות הגברה ,אירוח אומנים ולהקות
צבאיות.



עבודה שוטפת והטמעת פרויקטים ופתרונות בשיתוף גורמים חוץ חיילים,Rafael :
בינת ,מר ,שמרד ,רמ-טל ,אלביט.



אחראי על הדרכות והסמכת טכנאים חדשים בנושאים שונים (מגדל פיקוח ,משמר
חכם כריזה וכו').



ליווי ומתן פתרונות ל יחידות פורסות ממגוון הזרועות בצה"ל ואף לאורחי חיל האוויר
המגיעים מחו"ל.



עבודה מרובה בתנאי לחץ ולו"ז צפוף ,מתן שירות ותמיכה  24/7ל 6טייסות טיסה ו8
טייסות תמיכה.



הגשת שתי הצעות ייעול בנושאי כריזה וצבע אדום.
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