
 

 

  

 

 דין אור זולוטניצקי

 

 .14/01/1992תאריך לידה : 

 .רווק

 

 וקורסים השכלה

 .עסקיםהמרכז האקדמי למשפט ו - BIG DATA -מנהל מערכות מידע ו    היום - 2018

 מכללת עמל ב פתח תקווה, ישראל.  –הנדסאי אלקטרוניקה ומחשבים  2010-2012

 ון "הגימנסיה הריאלית" ראשון לציון.תיכ -תעודת בגרות מלאה  2007-2010

 ותקשורת תקש"ל. RFקורס תקשורת   2012

 BIM (REVIT.)קורס   2018

 

 שפות

  ברמת שפת אם –עברית 

  ברמה גבוהה מאוד –אנגלית 

 

 שרות צבאי

 .יחידת שלדג, אוויר , חיל הראש צוות מחלקת קשר: 2012-2017

 

 ניסיון תעסוקתי

 ותקשורת אבטחהטחון, ילמערכות ב יועץ טכנולוגיטנדו  – 2017

כתיבת תקשובית,  כתיבת תוכניות אבתקשורת מושולבות,  תכנון ואיפיון תשתיותהתפקיד 

, כתיבת מפרטי בדיקות אבטחה טכנולוגיים מוצרי מפרטים טכניים לרכש מוצרי מדף ופיתוח

קבלה למערכות, כתיבת מסמכי התקשרות עם ספקים, הכנת כתבי כמויות, תכנון חדרי חמ"ל 

, כתיבת תוכניות אב, ניהול שוביםטכנולוגיים בייפרטיים וציבוריים, תכנון מערך אבטחה 

פרויקטים, ביצוע בחינות קבלה למערכות ופיקוח על הקמת מערכות בתחומים הבאים:



                                          

 2עמוד 

( NVR, מערכות הקלטת וידאו )Over IPמערכות טמ"ס : מצלמות טלוויזיה במעגל סגור 

 (. VMD/VAמטריצות וירטואליות, מערכות ווידאו אנליטיקה )

 .מערכות שו"ב 

 .מערכות גידור אלקטרוניות 

 .מערכות אינטרקום 

  מערכותLPR. 

 .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, תקשורתIP .'מתגים, נתבים וכו , 

 ודה שוטפת בסביבת עבMS Office תכנון וניהול מודלי ,BIM  שליטה מלאה ב(Revit.) 

 

 .ראש צוות מחלקת קשר, חיל האוויר , יחידת שלדג 7201-1220

 אחראי על כלל תצורות הקשר של יחידת שלדג

 הנעה ופיקוד על חיילי המחלקה 

 אחראי על מתקון כלים ביחידה ודיגומם 

 טכנולוגיים ביחידהאחראי על הצפנת המכשירים ה 

 אחראי על מערכת הכריזה, תשתיות טלפוניה וכלל המערכות הטכנולוגיות ביחידה 

 אחראי על נושא השו"ב ביחידה 

 אחראי על השמשת ציוד תקול ביחידה 

 אחראי על הקמת חפ"קים ושמישותם במבצעי היחידה בשטח 

 אחראי על ניסוי והרכשת מכשירים טכנולוגיים ליחידה 

 ן ציוד מכשירים טכנולוגיים מסווגים אחראי על מחס 

 יחידות חוץ וחברות טכנולוגיות רבותעבודה מול בצה"ל,  עבודה מול דרגים בכירים 

 )במהלך שירותי הוענקו לי שלוש תעודות הצטיינות )דרגות תא"ל, סא"ל 

 


