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 oכישורי
o
o
o
o
o

הוראת מדעי )ביולוגיה( ,גינה לימודית ,הדרכת ילדי ,נוער ובוגרי.
ניהול עובדי ועבודת צוות ,במטע ,במעבדה ובתעשייה.
יצירתיות ,חשיבה מחו לקופסא ,במחקר ובפיתוח מוצרי חדשי.
חשיבה אנליטית לוגית לניתוח מצבי פתרו בעיות.
חריצות ואמינות.

 oהשגי
o
o
o
o
o

מטפח שות ב  15זני רשומי בזכויות מטפחי )פטנט(.
מחבר שות ב  22פרסומי מדעיי בבטאוני מקצועיי.
פיתוח מאגר נתוני גנטיי ממוחשב ליעול טיפוח והשבחה של גפני.
הקמת קיבו בגול ,כרמי ויקבי ברחבי האר.
עובד מצטיי לשנת  2000במכו למטעי ,משרד החקלאות.

 oהשכלה
19681972

בגרות  תיכו חקלאי "הכפר הירוק" התמחות במטעי וטכנולוגיה של מזו

19741979

תואר ראשו )בוגר( בחקלאות  מטעי .האוניברסיטה העברית

19821985

תואר שני )מסטר( בגנטיקה חקלאית – השבחת שקדי .האוניברסיטה העברית

19891994

תואר שלישי )דוקטור( בגנטיקה מוקולרית – סמני גנטיי בגפ .האוניברסיטה העברית

19941995

פוסט דוקטורט – הנדסה גנטית בגפ .אוניברסיטת קורנל ,ניויורק ,ארה"ב

20122013

תעודת הוראה– מורה מוסמ -בכיר להוראת מדעי בחטיבה עליונה –הסבת אקדמאי ,סמינר הקיבוצי

 oתעסוקה וניסיו מקצועי
מאוקטובר 2014
שכיר במשרד החינו
מאוגוסט 2013
מאפריל 2012
שכיר במשרד החינו
מאוקטובר  2009עד
אפריל 2012
עצמאי ושכיר חלקית
מאי  2001עד ספטמבר
2009
שכיר בארה"ב
בחברה פרטית

19832001
שכיר במשרד החקלאות

19721983
חבר קבו אפיק

מורה לבוטניקה )חקלאות וסביבה( בגינה לימודית לכיתות ג' –ד' וחינו מיוחד )ד' –ו'( ברשל"צ
מורה מוסמ -בכיר ע רישיו הוראה מטע משרד החינו -להוראת ביולוגיה זיב.

מורה בגינה לימודית מטע החברה העירונית רשל"צ
 .1מורה למדעי חקלאות וסביבה :הוראת מדעי ,חשבו ,חקרמדעיטכנולוגי ,וגינה לימודית
 .2סטודנט בסמינר הקיבוצי במסלול הסבת אקדמאי להוראת מדעי בחטיבה עליונה
 .1יעו $בטיפוח גפ .הרצאות בכנסי ולמשתתפי קורסי מטע מכללת הגליל בנושאי טיפוח
והשבחה של גפ.
 .2פתוח ושיפור מוצרי מזו .עזרה לטכנולוג מזו ,יוע פרטי למפעלי ויחידי בפיתוח מוצרי
חדשי ויעול יצור
 .1מטפח גפ של ענבי מאכל בחברת  SUNWORLDקליפורניה  ,ארה"ב .נהול צוות עובדי ופועלי
במעבדה ובכר ,הכלאות בגפ .ברור סלקציות מצטיינות חדשות של ענבי מאכל ,הערכה של סלקציות
בחלקות מבח באזורי שוני בקליפורניה .אסו נתוני מאוכלוסיות וחלקות ,ועבוד נתוני גנטי
וסטטיסטי ממוחשב.
הכנה לרישו זני מצטייני כפטנט לזכויות מטפחי בארה"ב
 .2חבר בועדת היגוי ) (CGC-GRAPEשל משרד החקלאות האמריקאי ) (USDAלשימור שונות גנטית בגפ
 .1מהנדס מחקר במחלקה להשבחת מטעי ,מנהל המחקר החקלאי ,מכו וולקני ,משרד החקלאות .אסו
נתוני בכר מנסיונות השקייה ודישו של ענביי יי ברמת ערד .יינ ,הכנת יינות מניסיונות שדה בהשקייה
ודישו של ענבי יי בצוע טעימות יי ע צוות טועמי יי ,של היינות מ הנסיונות
אחראי על השבחה של שקדי ,מישמיש וכנות אפרסק ,הכלאות ,קטי ,בדיקות פרי ,עבוד נתוני ממוחשב,
השבחת ענבייי ,הכלאות ,בציר ,בדיקות פרי ,השבחה של ענבי מאכל ,הכלאות ,בדיקות פרי ,מיחשוב
נתוני ועבוד נתוני סטטיסטי ממוחשב
 .2חבר קבוע בצוות הטעימה של 'המכו הישראלי ליי' והמגזי 'יי וגורמה'
 .1מרכז ענ המטעי הנשירי )תפוחי ,שזיפי ואגסי( ,מרכז ענ המטעי הסובטרופי )אבוקדו(
 .2מדרי -מטעי מטע הסוכנות היהודית בדרו רמת הגול .חבר בועדת הנוטעי האזורית של הגול

 oשליטה במחשבי
 oשליטה מלאה בתוכניות  WORD ,POWERPOINT ,EXCEL) .MS OFFICEוכו'(.
 oנסיו בעבוד נתוני ומערכי נתוני בתוכנת .ACCESS
 oנסיו בהקמת אתרי אינטרנט  ,HTMLושימוש בתוכנות להקמת אתרי.
 oנסיו בעבוד תמונות באמצעות .PHOTOSHOP

 oשפות
 .1עברית – שפת א.
 .2אנגלית – שמיעה ,קריאה ,כתיבה ודיבור שוטפי ברמה מדעית גבוהה.
 .3גרמנית – שמיעה ,קריאה ודיבור ברמה סבירה ,להתמצאות והבנת מסמכי

 oנספחי )נית למצוא באתר האינטרנט(
 .1רשימת פרסומי מדעיי.
 .2רשימת זני הרשומי כפטנט לשמירת זכויות מטפחי.
 .3רשימת השתתפות במפגשי ,כנסי ,וקונגרסי בינלאומיי.

