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וייצמן  ,92דירה  ,7תל אביב ( )6226413טלפון:
כתובת:
השכלה ותארים
 - 2012היום

האוניברסיטה העברית – דוקטורנט בחוג למדעי הקוגניציה ובמרכז פדרמן לחקר
הרציונאליות תחת הנחיית פרופ' אילנה ריטוב .נושאי המחקר – בסיס רגשי
להתמודדות עם עודף בחירה.

2009 - 2005

טכניון  -מגיסטר למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל ( )M.Sc.בהצטיינות .נושא
התיזה  -גישת פער-ידע לחיפוש מטרה ע"י קבוצת כלי טיס בלתי מאויישים בתנאי אי-
ודאות חמורים.

2004 - 2000

טכניון  -תואר ראשון בהנדסת אוירונוטיקה וחלל ( )B.Sc.בהצטיינות.

נסיון תעסוקתי
2014 - 2010

צלם מקצועי (צילום גיאוגרפי ,עירוני ,טבע ואירועים).

2015 - 2012

שירות מילואים פעיל כקצין תכנון מבצעי (רס"ן) ,ענף חקר ביצועים ,חיל האויר.

2012 - 2009

קצין מדור חקר ביצועים (סרן) ,מחלקת אמצעים מיוחדים ,חיל האוויר.

2008 - 2007

חוקר במעבדת קרב ,מחלקת אמל"ח ,חיל האויר.

2007 - 2004

קצין מדור ( F-16סגן) ,תחום מטוסים ,בענף "ניסויים ופרוייקטים" במחלקת חימוש
ואוויוניקה ,חיל האויר.

הישגים מלגות ופרסים
2017 - 2014

מלגת הופמן לטיפוח מצוינות ואחריות.

2015 - 2014

מלגת תכנית חברותא (על ניהול קבוצת דיון לדוקטורנטים בנושא שיטות מחקר
אינטרנטיות – .)Mechanical-Turk

 - 2013היום

מלגת המרכז לחקר הרציונאליות.

2009

זכייה בפרס ע"ש דר' אריה הלל לתיזה מצטיינת.

2009 - 2008

מלגת הצטיינות פקולטית על הישגים במחקר בתואר שני.

2004 - 2000

 4פעמים מצטיין דיקן ו 4-פעמים מצטיין נשיא (מתוך  8סמסטרים) במהלך לימודי
התואר הראשון באווירונאוטיקה וחלל בטכניון.

פרסומים והצגות בכנסים
12/2014

העברת סדנת כלים להרצת מחקרי אינטרנט ( )mechanical-turkבכנס השנתי ה10-
לתלמידי מחקר במדעי המדינה ,יחב"ל ומדיניות ציבורית ע"ש יצחק רבין.

12/2010

פרסום המאמרInfo-Gap Approach to Multi Agent Search Under Severe :
 ,Uncertaintyבירחון המדעי – .IEEE – Transactions on Robotics
AIAA – Guidance, Navigation and

8/2009

תוצאות של עבודת התיזה הוצגו בכנס
 ,Controlבשיקאגו ,ארה"ב.

2/2009

הצגת המחקר בכינוס הישראלי השנתי ה 49 -למדעי התעופה.

פעילות אקדמית
2015 - 2014

מתרגל בקורס נושאים נבחרים בקבלת החלטות

2015 - 2014

מנחה קבוצת דיון לדוקטורנטים בנושא הרצת מחקרי אינטרט ()Mechanical-turk
בפרויקט חברותא באוניברסיטה העברית

פעילות התנדבותית
2015

פרוייקט "בשבילנו" – קורסים לקהל הרחב בעבור תרומה התנדבותית בקהילה.

2012

בית השאנטי  -שיעורים פרטיים לבגרות במתמטיקה ופיזיקה.

2012

התנדבויות נקודתיות :כלבייה עירונית ת"א – שירותי צילום ,עמותת אלו"ט – ליווי
קייטנת ילדים אוטיסטים.

