דוד גלבוע
תאריך לידה .1967 :
גרוש .2 +
השכלה וקורסים
בית ספר תיכון מקצועי בית החינוך המשותף נווה איתן.
קורסים והכשרות בתחום מערכות פריצה RISCO
קורסים והכשרות בתחום גידור אלקטרוני.
קורס תקשורת רדיו (עורקים) .RadWin
שרות צבאי
קצין בחיל האוויר – סמ"פ בתחום ההדרכות ,שחרור בדרגת סרן.
שפות
•

עברית – ברמת שפת אם

•

אנגלית – ברמה גבוהה מאוד

ניסיון תעסוקתי
 – 2017טנדו יועץ טכנולוגי למערכות בטחון ,אבטחה ומולטימדיה
התפקיד כולל איפיון וכתיבת מסמכים טכניים ומפרטים טכניים לטובת מענה
לדרישות ביטחון ,רכש מוצרי מדף ופיתוח מוצרים ,מפרטי בדיקות קבלה למערכות,
הכנת כתבי כמויות ,הכנת תכניות מיגון טכנולוגי ,ניהול פרויקטים ,ביצוע בחינות
קבלה למערכות ופיקוח על הקמת מערכות אבטחה טכנולוגיות לרבות:

 הנדסה ותכנון מערכות אבטחה בערים ,מוסדות וקמפוסים כולל מערכות שליטה
ראשיות אשר מאחדים מספר אתרים.
 הנדסה ותכנון פרויקטי עיר חכמה הכולל מערכות מידע ,בקרה וביטחון.
 ניהול פרויקטים במקביל ובמקומות שונים ברחבי הארץ.
 בקרות תהליכי תיכנון והקמה עבור רשויות.
 עבודות האיפיון ,התכנון וההנדסה כללו ,בין היתר:
 oכתיבה מכרזים טכנולוגיים.
 oאיפיון טכני למערכות טכנולוגיות.
 oהגדרת תנאי סף ובדרישות מקדימות.
 oכתיבת מסמכי .SOW
 oשרטוט והכנת פרוגראמות ומיקום אמצעים על גבי תוכניות הנדסיות.
 oהגדרת ארכיטקטורת המערכת עבור כלל מערכות האבטחה.
 oכתבי כמויות ואומדנים בקורולציה לתכנון ההנדסי.
 oתכנון מפורט למערכים טכנולוגיים.
 oליווי ופיקוח על עבודות הקבלנים
 oאיפיון וביצוע בדיקות מסירה
 oבדיקות תיקי תיעוד (.)As Made
 במסגרת התפקיד ,עבודה מול גופים מרכזיים ומובילם במשק כגון:
 oהמשרד לבט"פ.
 oמשרד התחבורה.
 oעיריות.
 oמועצות מקומיות.
 oמועצות אזוריות.
 oחברות פרטיות.
 oחברות ציבוריות.

עמוד 2

 2008-2017מגל מערכות בטחון סגן מנהל מחלקת  CCTVועיבוד תמונה
 ניהול מספר רב של פרויקטים במקביל ,החל משלב התכנון ועד לשלב מסירת
המערכת ללקוח.
 ניהול צוות הנדסה פרויקטלי..
 אפיון והגדרת גאנט לפרויקט.
 הכנת מכרז קבלנים ,ניהול משא ומתן מול הקבלנים.
 ניהול קבלני משנה.
 ניהול ופיקוח טכני לאורך כל שלבי הפרוייקט ,לרבות מתן והנחיות ביצוע לעבודה
באתר.
 בדיקת ואישור תוכניות סופיות לביצוע.
 ליווי הנדסי וטכני של פרויקטים עתירי טכנולוגיות וממשקים.
 הכנת תיקי תיעוד הנדסיים.
 במסגרת התפקיד ,עבודה מול גורמים מרכזיים וחברות מובילות בחו"ל ,כגון:
 oאיצטדיוני כדורגל לאליפות אפריקה בגבון.
 oערים בטוחות ,ניגריה.
 oתחנות כל ,צרפת.
 oחברת הנפט ,מקסיקו.
 oערים בטוחות ,קוסטה ריקה.
 oמחצבות ומכרות ,מונגוליה.
 oשדות תעופה ,תאילנד.
 oבתי כלא ,תאילנד.
 oבתי כלא ,גרמניה.
 oשדות תעופה ,הודו.
 oקונצרן טאטא ,הודו.
 oתחנות כח ,יוון.

עמוד 3

 במסגרת התפקיד ,עבודה מול גופים מרכזיים ומובילם במשק כגון:
 oרשות שדות התעופה .נמל אשדוד.
 oנמל חיפה.
 oחיפה כימיכלים.
 oחברת טבע.
 oתע"ש.
 oתע"א.
 oמשרד רוה"מ.
 oחברת סלקום.
 oפז בתי זיקוק חיפה ואשדוד.
 oמשרד הביטחון.
 1998-2008הנדסה ותכנון מערכות אבטחה היקפיות ופנימיות ))HLS
מערכות האבטחה כוללות :מצלמות אבטחה( ,טרמיות ,ארוכות טווח וכו') ,גדרות
אלקטרוניות ,בקרת כניסה ,פריצה ,מחסומים ושערים ,כיבוי אש ,מערכות גיבוי מתח,
(אל-פסק וסולארי)
 אפיון פתרונות עפ"י דרישות לקוח ו/או על פי דרישות המכרז.
 סקר אתר בארץ ובחו"ל.
 איפיון המענה הטכנולוגי.
 ניהול צוות מהנדסים לתכנון הפרויקט.
 עבודה מול יועצים ולקוחות.
 אפיון וכתיבת הערכת לוח זמנים לתהליך הפרוייקט.
 כתיבת מענה למכרזים.
 בניית תקציב לפרויקט.
 הנדסת מערכות משולבות נשלטות ע"י תוכנת שו"ב מרכזית.
 עבודה מול ספקי משנה למערכות אבטחה הכולל איפיון דרישות ופרוטוקולי
תקשורת למערכת שו"ב.
 עבודה ופיקוח על קבלנים ,ו/או צוות התכנון.

עמוד 4

 ניהול ופיקוח טכני לאורך כל שלבי הפרוייקט ,כולל נתינת פתרונות והנחיות ביצוע
לעבודה באתר.
 קריאה ובדיקת תוכניות.
 הכנת תיקי תיעוד הנדסיים עבור הפרוייקט ומסירת הפרוייקט.
 1995-1998מגל מערכות בטחון מהנדס חברה
 תכנון והתקנת מערכות  CCTVהיקפיות למתקנים בארץ ובחו"ל
 הקמת מחלקת וידאו ומערכת עיבוד תמונה
 התקנת מערכת וידאו

עמוד 5

