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השכלה
2016 - 2012

תואר שני ) (M.Sc.בהנדסה כימית ,אוניברסיטת אריאל .עבודת הגמר בוצעה
במכון למדעי הקרקע ,המים והסביבה ,מרכז וולקני בנושא :אפיון פסולת
נוזלית של בתי בד (עקר) ויחסי הגומלין בין העקר לקרקעות שונות.

2011 - 2008

תואר ראשון ) (B.Sc.בכימיה ביולוגית ,המרכז האוניברסיטאי אריאל
בשומרון .עבודת גמר בנושא :סינתזה של תרכובות אנטי סרטניות.

2008 - 2006

הנדסאי כימיה תרופתית ,המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון .עבודת גמר
בנושא :זיהוי של  TNTבאמצעות אלקטרודות המבוססות על מבנה ליבה
קליפה בשיטת וולטומטריה ציקלית.

ניסיון תעסוקתי
 -2015היום

אחראי מעבדה ומהנדס מחקר ביחידה לציוד בין מכוני (צב"מ) במרכז וולקני,
נותן שירותים ופתרונות אנליטיים מתקדמים לאפיון וכימות חומרים אורגניים
ואי אורגניים ע"י שימוש במגוון רחב של טכניקות אנליטיות כגון:
GC-MS, LC-MS/MS, UHPLC, Particle size (DLS), Prep-HPLC,
TOC, FTIR , Atomic Absorption, Ion Chromatography.

במסגרת העבודה נצבר ניסיון רב בהפקה ,אפיון וכימות חומרי טבע ומזהמים
סביבתיים כמו למשל :חומרי הדברה ,טרפנים ,קנאבינואידים ,פרמונים,
טוקסינים ,סוכרים ,קרטינואידים ,פוליפינולים ,חומצות אמינו ,חומצות שומן
וחומרים תרופתיים.
2015-2011

מהנדס מחקר ,המכון למדעי הקרקע ,המים והסביבה מרכז וולקני .עוזר
מחקר בתחום חקר השפעת פסולות נוזליות על תכונות קרקע ותנועה של
מזהמים.

2017 – 2011

מרצה ומתרגל בבית הספר להנדסאים ,המרכז האוניברסיטאי אריאל
בשומרון .רשימת קורסים :כימיה מכשירית ושיטות מתקדמות ,פורמולציה,
מעבדה בכימיה כללית ,מעבדה בכימיה אורגנית.

קורסים והסמכות
הכרה והפעלת מכשירי  Agilent UHPLCו Prep-HPLC -והכרת תוכנת ההפעלה

.1

 Open Labופיתוח שיטת הפרדת וכימות לחומרים ועיבוד תוצאות כרומטוגרפיה.
הכרת מכשיר  Micro CT SkyScan 1172מתוצרת חברת  Brukerלימוד הפעלת

.2

תוכנת ,פיתוח שיטות לסריקת עצמים שונים כגון ,שורשים ,זרעים ,שיניים ועוד.
הפעלת והכרת מכשיר  GC-MSתוצר  Agilentושימוש באפליקציות ,פיתוח שיטות

.3

הפרדה וניתוח אנליטי מקיף בתוכנת .MassHunter
.4

הפעלה והכרת מכישר  Zetasizerתוצרת  ,Malvrenפיתוח שיטות וניתוח תוצאות.

.5

פיתוח הקנאביס כצמח מרפא לרפואה מודרנית ( גמול השתלמות).

.6

קורס באנליזות אינסרמנטאליות ( גמול השתלמות ).

הרצאות


יותר מ  10הרצאות מדי שנה ביחידה לנוער שוחר מדע ,מרכז וולקני.



שתי הרצאות בקורס אנליזות אינסטרומנטליות בנושאים )1 :הפרדה ,אפיון וכימות של
חומרים ב  )2 ,GCMSאפיון גודל חלקיקים ופוטנציאל זיטא במכשיר . Zetasize ZS



הרצאה בסדנא של קרן  DFGבנושא אפיון וכימות מרכיבי פסולת נוזלית של בתי בד.
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