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 עבודה וניסיון מקצועי:

אבטחת מידע בצוות אבטחת מידע במרכז רפואי שיבא, תל השומר. במסגרת  קטארכיטהיום:    – 2102

בתכנון והטמעה של , IT-העבודה הנני אחראי על התפעול השוטף של מערך אבטחת המידע ב

מערכות חדשות, בחינת פתרונות אבט"מ לפני הטמעתם, הנחיית גורמי פיתוח בהיבטים של 

 אבטחת מידע וליווי מבדקי חדירה.

, Hands Onבאופן יומי מול מגוון מערכות אבטחת מידע, ברמת ת העבודה אני עובד במסגר

של  MailRelay-ו  Proxy, מערכות Fortinet-ו Checkpointשל  FWבינהן מערכות 

IronPort ,PortNox מוצרי ,McAfee  ,השוניםSafend  ומערכותMAM/MDM  של

Citrix . 
 

מול  ארגונים  בינלאומי. במסגרת העבודה עבדתילעסקים בבזק  שתות באגף פתרונותמנהל ר: 2102 – 2101

 ,VMWARE  (Vsphere 4.1מול מערכות  , עבדתיEnterpriseועד רמת  SMB-מרמת ה

שונות כגון:  Microsoftומערכות  NetApp-ו EMCמבית  Storage(, מערכות 5

Windows Server 2008R2, Exchange 2007/2010 ,SQL Server 2008/2008R2 .

, מערכות NetBackup-ו BackupExecמול מערכות הגיבוי  עבדתיבנוסף במסגרת העבודה 

 ,Centereonלינוקס בהפצות שונות. התקנתי וניהלתי מערכות ניטור מבוססות נאגיוס )

Centerity.) 

במקביל לתפקידי הסיסטם הקלאסיים, ביצעתי ליווי לקוחות בתחומי אבטחת מידע, בדגש על 

 EPO, הקמת שרתי DLPטם, כגון הכנת תכנית אבטחת מידע, הטמעת מערכת מערכות סיס

 .ותגובה לאירועים SIEMוירוס ארגוני, עבודה מול מערכות -של מקאפי, הטמעת אנטי

 . 

 צה"ל, פירוט בהמשך.: 2101 – 2112 
 

 בקיבוץ גבעת ברנר.” מטר“מנהל רשת מחשבים במפעל : 2112 – 2110 

 

 השכלה:

 המסלול האקדמי במכללה למנהל, תואר ראשון במדעי המחשב בהתמחות אבטחת מידע.  :2102 – 2100

 . 2014צפי סיום ספטמבר                       

. הקורס מכסה תכנים See Securityבטכניון בשיתוף  CISOסיימתי בהצטיינות את הקורס  :2100 - 2101

 ניהול ותכנון מערכות אבטחה.המשלבים ידע טכני ומקצועי באבטחת מידע עם תכני 

 , קורסים לקראת תואר במדעי המחשב.אוניברסיטה הפתוחהה :2100 - 2112

   ש י.ח.ברנר. מגמת פיסיקה ומדעי המחשב.”תיכון איזורי ע :2112 – 0992
 

 



 

 

 :ידע טכני

 RedHat/Centos ,Windowsבסביבות  רמת מנהל מערכת - xdniL ,, odniWמערכות הפעלה: 

Server 2003/2008/2012 ניסיון בעבודה עם ,Exchange 2003 – 2010 ,Vmware .

 Citrix Mobile (MDM,MAM, FileShare)היכרות טובה עם מערכות 

 .CPניסיון רב בעבודה עם חומרת מחשבים ורשת ברמת מנהל רשת/טכנאי  עבודה עם חומרה:

 Assembler, C/C++, Javaבקיא בשפות  שפות תכנות:

,  CheckPoint (SBox, NGX ,)Fortigateעם מערכות  hands-onברמת יכרות האבטחת מידע: 

IronPort (Mail+Proxy) ,McAfee (EPO, DLP, VSE) ,TrendMicro ,Portnox ,

Safend  ,Algosec AFA ,Juniper SSLVPN ,Cidway . 

 ,Metaslpoit, שליטה טובה בכלי בדיקת חדירה )Reverse Engineeringהיכרות עם כלי 

OpenVAS, Nessus.) 

 .Visual Studio, היכרות עם EDIde,p lcEהיכרות טובה עם  כלי פיתוח:

 

 שירות צבאי:

 ראש מדור בפיקוד הדרום. :2101 – 2119

 ק.אג"ם יחידת משטרה צבאית פיקוד דרום. :2119 – 2112

 ס.מפקד בסיס משטרה צבאית. :2112 – 2112

 ס.מ"פ.קורס קצינים. תפקיד מ"מ/ :2112 – 2112

 פרישה מהתוכנית ביוזמתי. –עתודאי בפיזיקה : 2112 – 2112

 

בכלל היחידות בהן שירתתי מילאתי תפקיד של קצין מחשוב בנוסף על תפקידי. עסקתי בכלל היבטי התקשוב 

 ביחידה )מחשבים, טלפוניה, מערכות שו"ב( ופיקדתי על מש"קי המחשב היחידתיים )פיקוד וחניכה מקצועית(.

שימשתי גם כקצין בטחון המידע היחידתי, בנוסף על תפקידי, במסגרת זו  עסקתי בכלל  2005ת החל משנ

היבטי אבטחת המידע היחידתיים. תפקידי כללו בין היתר בפן הניהולי כתיבת נהלים יחידתיים והטמעתם 

ות ביחידה ביחידה, ביצוע הדרכות אבטחת מידע, אחריות על סיווג החומר ביחידה, ביצוע ביקורות פנימי

 יחד עם יחידת אבטחת המידע הפיקודית. –והשתתפות בביקורות פיקודיות 

בפן המקצועי הייתי אחראי על מענה לאירועי אבטחת מידע ביחידה, תפקיד הכולל בין היתר מענה להתפרצות 

של וירוסים, אישור הלבנה והשחרה של חומר, ניהול הרשאות במערכות היחידתיות ואכיפת נהלי במ"מ 

 פיקודיים. 

 .סרן דרגה בשחרור:

 גבוה.בעל סיווג ביטחוני 

  


