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  מוסמכת יתגיאולוג, תשרטט, GIS יתמומח ✓

  ArcGIS שליטה בידע ו  -במערכות מידע גיאוגרפיותומגוון  מעשי רב יסיוןנ  ✓

  ,ArcGIS  ,Tatuk Access, SQLבאמצעותנתונים איסוף ועיבוד  :ניהול מסדי נתונים ✓

 .ראייה מערכתית וכושר למידה יכולת עבודה בצוות, הובלת תהליכים וניהול פרויקטים מוכנות לעבודה מאומצת והשקעה ✓

 

  :והכשרה מקצועית השכלה

 אוניברסיטת לנינגרד, סיקור מינרלייםל זיקאיותשיטות גיאופיב התמחות, גיאולוגיה - בגיאופיזיקה, .M.Scתואר :1988-1982

  , קזחסטןסטןזרגק Micromine (Geobank) ,קורס הסמכה: 2008 ,2011 ,2012

 קרדיף, בריטניה ,מתקדם ArcGIS קורס: 2011

 קרדיף, בריטניה ,גיאולוגית משאבים קורס: 2011

 חיפה, )שעות AutoCAD 2016  )136קורס : 2017

 

 ניסיון תעסוקתי:

 חדרה| מידע וניהול משאבים בע"מא.א. מערכות  |GIS שרטטתאחראית ו       2018

 ARCGIS-ו אוטוקאד, טאטוקב מפעילו תטשרט  •

 לקוחותל ושירות תמיכה  •

 )תשתיות מים, ביוב, חשמל ועוד( איסוף ויצירת מידע ממקורות שונים  •

 מפות תהכנ  •

 חיפה||סער מהנדסים תשרטט                   

  שרטוט •

 ישראל||המיבדקה יתגיאולוג          2017

 פיקוח גיאולוגי  •

 ישראל| גיאופרוספקט| יתגיאולוג   2016-2017

 .רישום ותיעוד של נתונים גיאולוגיים גיאוטכני, דיווחים יומיים לניהול פרויקטים- מנהרותהבניית בפיקוח גיאולוגי  •

 | קזחסטן “Consulting SRK”ה |בכיר יתגיאולוג :2011-2015

   Rock Work, Access, ArcGIS - ומפות תוני כרייהונ לוגיגיאונתונים  עיבוד ופענוח  •

 בינלאומידו"ח  לצורך הפקת QA / QC ביצועו ניהול מסדי נתונים •

 . בקזחסטן וברזל ,עופרת ,אבץ ,מרבצי זהבנחושת בקזחסטן;  מרבציגינאה; בבוקסיט  מרבץ; חקר מתכות נדיר בנמיביה •

 
 קרגזסטן |TK Geo Resource“Group,  AllTECH ”| מנהל מסד נתונים ,GISמומחית  :2007-2011

 בלזה חיפושים וכרייההחברה עוסקת ב                     

  (Access)  וניהול מסדי נתונים לדגימות יצירהעיבוד נתונים היסטוריים;  •

 ( AutoCAD, MapInfo,Corel Draw, Micromine, ArcGIS) אווירי צילוםו לוויין ת, תמונותמפועיבוד של  •

 (Micromine, Rock Ware, ArcGIS) יענוח מידע מדגימותעיבוד נתונים ופ •

 QA / QCיהול תוכנית נ •

 הערכת משאביםמידול ו •

 
  נמיביה |GIS  | Sakawe Mining Corporation S.A. (Pty) Ltdומומחיתית גיאולוג :2003-2007

 דרום אפריקה  ליהלומים ימיים חיפושים וכרייההחברה עוסקת ב                     

 יומי.דיווח  מתן ,יענוח, בקרת איכות, עיבוד נתונים ופקדיחות : רישום נתוני)עבודת שטח( כלי כרייה וחקירהניהול  •
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 .(Corel Draw, ArcGIS, Rock Work, Access) ומפות כרייהתוני ים ונגיאופיזינתונים  עיבוד ופענוח משרד: •

יַלְצָיהוניטור נתונים  :מידולמיפוי,  •  .החברה( עבור הנהלת ופרויקטלי חודשי)יומי, של דוחות ברמות שונות  קֹוְמפִּ

 
 ישראל| שפע ימים )א.ט.מ.( בע"מ ית |לוגומינרית וגיאולוג: 20001-2003

 הארץ. בצפון חיפושי יהלומיםעבודה במעבדת מחקר, חקר  •

 .של מינרלים ים; עיבוד חומר ליבה לייצר תרכיז יהלומים; בחינת מאפיינים פיזיים אופטיואבנים טובות חקר סלעים •

 .(Corel Draw ,Surfer, ArcView ) ופיענוחעיבוד נתונים  •

 
 מורה לגיאוגרפיה וסגנית מנהלת, רוסיה: 1994-2000

 רוסיה ,  (Tin)כרייהחברת ת | , גיאופיזיקאייתגיאולוג: 1989-1993

 

 :  תכלים וטכנולוגיו

 GIS: ESRI – ArcGIS, ArcGIS Pro (המשתמש מתקדם); Tatuk, MapInfo; AutoCad, Corel Draw  

 RDB: Access, SQL, Geobank   

 Statistics, Geostatistics: Micromine, Isatis 

 Modeling, Resource Estimation: Micromine, Rock Work            

 Raster Imagery: Adobe Photoshop, Corel Photo Paint 

 Presentation: Microsoft Power Point 

 

 ברמת ניהול שיחה  –עברית  |  מתקדמת הברמ -אנגלית |שפת אם  -רוסית: שפות

 

 יינתנו לפי בקשה תהמלצו*
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