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השכלה
   2014-2008

תואר ראשון בעיצוב תעשייתי, המכון הטכנולוגי חולון
    2004-2002

הנדסאי באלקטרוניקה חשמל ומחשבים, צבי סיטרין 

נסיון תעסוקתי
A2Z Design מעצב תעשייתי בחברת    2020 - 2017

במסגרת התפקיד:  עיצוב, פיתוח וייצור מוצרים/דגמים/מנגנונים לפי דרישות של 
המוצר. תכנון מוצרים בהתאם לביצוע בטכנולוגיות שונות כגון: כיפוף פך, הזרקת 

 פלסטיק, כרסום CNC וכו.

Studio Alisa Sheinson מעצב מוצר בחברת    2017 - 2016
במסגרת התפקיד:  עיצוב ופיתוח גופי תאורה ופסלים אור. מידול דגמים עובדים 

בסקייל 1:5, 1:2, 1:1. ליווי מוצר משלב בניית בריף ,עד שלב יצור.

Geraldo jewelry מעצב תכשיטים בחברת    2016 - 2014
במסגרת התפקיד:  עיצוב ופיתוח תכשיטים. ליווי מוצר משלב בניית בריף

ומחקר,מידול ב-3D, הדפסת מודלים במדפסט תלת מימד,  ליווי ביצור,  והכנה 
פרזנטציה 2D של תכשיט לצרכן.

התפקיד כולל הפעלה וטיפול מדפסת תלת-מימד )מדפסת שעווה(

 )Freelancer( מעצב עצמאי    2013 - 2007
במסגרת התפקיד: יצירת הדמיות ארכיטקטורה)פנים וחוץ(, פסלים, ריהוט, ומוצרים 
לסטודנטים ואנשי מקצוע לפי סקיצות/שרטוטים ברמות ריאליזם שונה לפי דרישה.

יצירת סרטוני אנימציה ממוחשבת לצורך הצגת אופן פעולה של מוצרים,
סרטוני אווירה, סרטי אנימציה אומנותים.

  New Safari מעצב תעשייתי בחברת    2012 - 2007 
במסגרת התפקיד:תכנון ופיתוח פסלים סביבתיים לסביבה בתלת מימד.

עבודה עם חומרים מרוכבים; בניית מודל אב טיפוס; הוצאת שרטוטים טכניים;
עבודה עם צילום ודפוס.

שיתופי פעולה עם חברות מסחריות במסגרת קבלת תואר: 

 Powermat | Monkey Business | Tiny Love | יקב רמת הגולן

ידע טכני
מחשבים: 

 Rhinocerros, Solidworks, KeyShot,
Simplyfy 3D,Slic3r

Photoshop, After Effects, Illustrator

חומרים ותכנולוגיות: 
בעל ניסיון בייצור מוצרים מחומרים 	 

מרוכבים בעזרת תבניות בלחץ נמוך.
 בעל ידע בתחום תיכנון מוצרי 	 

פלסטיק.
נסיון באלקטרואופטיקה וינטגרציה	 
בעל ניסיון בהפעלת מדפסות תלת 	 

מימד מסוג FDM; בפלסטיק / 
ושעווה.

ניסיון בתכנון מוצרים מכיפוף פח.	 
ניסיון רב בתכנון מנגנונים.	 
ידע עמוקה בעיצור תכשיתים.	 

כללי: 
בעל ידע נרחב בתחום עיצוב.

ניהול פרויקט משלב הבריף/שרר  יכולת
טוט, בניית מודל תלת מימד,ליווי הרכבת 

אב טיפוס ועד שלב ייצור המוצר. ידע 
בטכנולוגיות ייצור, נסיון רב בעבודה עם 
צבע, חומרים מרוכבים, צורפות, יציקות 

וכו.

 ראיה מרחבית, טכנית, יצירתית 
וחוש אסתטיקה גבוה, יכולת 

עבודה עצמאית ובצוות, מוטיבציה 
גבוה, שליטה מצויינת ברינדור ידני 

וממוחשב. יחסי אנוש טובים.

 אנגלית: רמה גבוהה 
 אוקראינית: רמת שפת אם 

 רוסית: שפת אם 
עברית: רמה גבוהה   

שפות תחביבים כישורים אישיים
רובוטיקה על בסיס מיקרו-בקר 
ארדואינו, צילום, רכיבת אופניים 

,Downhill
מצוד זבובים במעוף.

שירות צבאי
   2007-2004

טכנאי אלקטרואופטיקה )תיקון 
ובדיקה מערכות עורב-2 וגיל(
מחנה עמנואל )מחנה גיוליס(

שחרור בדרגת סמל ראשון


