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                                                                                                     פרטים אישיים  

   31/10/75: תאריך לידה        .אסף מבור שם:

  : ראשון לציון מגורים      י: רווק.מצב משפחת

  asaf_m@yahoo.com: ואר אלקטרוניד  050 – 2580808: נייד  9670829-03  טלפון:

  

 השכלה  

  ברמלה.  1תעודת טכנאי אלקטרוניקה ומע' הספק.לימודי יג' בתיכון עמל   :93-94

  תעודת בגרות מלאה במגמת חשמל ומע' הספק, מוגבר במתמטיקה ופיסיקה, בגימנסיה הריאלית ,ראשל"צ.   :90-93

  

  אזרחית/צבאית בארץ ובחו"ל)קורסים והשתלמויות (במסגרת  

  במסגרת חיל אוויר. חקירת תאונות: קורס 2004

  במסגרת חיל אוויר. FLASH-ו DREAMWEVER: קורס בניית אתרים במסגרתו נלמדה תוכנת 2003

  טכנאי מוטס) במסגרת חיל אוויר.-: קורס מפעיל מע' חימוש מוטסות (צוות עזר אווירי2003

שנה בארה"ב במסגרת חיל ½ ,לימוד  . F16I  USAF,+Lockheed Martin Coמע' חימוש: תעודת הכשרה (טכנאי) ל2003

  אוויר. 

1999 :OFFICE - הכשרה והעסקה של משרד העבודה ב"מדעת מחשבים". תעודת  

  : תעודת סיום באלקטרוניקה במסגרת חיל אוויר.1998

) לימוד בארה"ב F15I, Boeing + USAF (armament system hardware: תעודת הכשרה (טכנאי) למע' חימוש 1997

  במסגרת חיל אוויר.

  תעודת הכשרה. - בדרגי ד'טכנאי מע' חימוש מוטסות  - חיל האויר: 1994

 שרות צבאי  

  בדרגת סרן 11/2007השתחררתי ב 

הצבה בארה"ב במתקני לוקהיד  קמ"ד מע' פיקוד חימוש וכלי יריה למטוסי הקרב בח"א. במהלכן כחצי שנה –קצין מטה  :2007-2002

  . F16-Iמרטין כמוביל צוות חימוש ללימוד מערכות חימוש ופיקוד חימוש למטוס 

  מ"ג ציוד בטיחות והצלה בתל נוף. :2002-2001

  ) בתל נוף.F15, F4:  קצין אחזקה למע' חימוש מוטסות (יסעור, 2001-1999

  (חשמלי/מכני/פנאומטי).וץ מכלולי מע' חימוש מוטסות בדרג ד' תיקון ושיפמ"ע צוות  - : יח' אחזקה אווירית1999-1994

  
 משרות קודמות  

  קצין צבא קבע. –צה"ל ח"א   :07 -97 -

 מנהל פרויקטים ,יועץ טכני ומתפעל מעבדה. –נטקוד בע"מ   :2010 – 07 -

  .EPI serverמזין תוכן,בונה אתר באמצעות מע'  - netwise  היום:-2010 -

 ידע במחשבים  

 HTML הפעלה , מערכותWINDOWS 2000, WINDOWS XP 'מע ,OFFICE 2003/XP,  

), מתן Microsoft share pointיל האויר (תחזוק אתרים ברשת תקשורת של חתמיכה בהפעלת מערכות ואיתור תקלות,  

  )6/2010החדש (השקה  'עריכת תוכן ובניית אתר אורנגהרשאות,תמיכת משתמשים, 

  

 שפות  

  שפת אם. -עברית

  ה מלאה ברמת שפת אם.שליט -אנגלית

  

  .בעל רישיון נהיגה ברכב פרטי 
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