
 קורות חיים - משה משה
 פרטים אישיים: הפרטים האישיים תופסים הרבה מקום בחלק העליון של הדף, כנראה שעדיף לצמצם אותם ככה

 שיהיו כמה פרטים בשורה.
 כתובת: משה בתיבה 11, ת"א קורות החיים כתובים בפונט מזערי שמקשה על הקריאה

 אימייל: moshemo@post.tau.ac.il האימייל הזה לא יהיה נגיש למשה כשהוא יסיים את התואר, וכך חברות לא
 יוכלו ליצור איתו שוב קשר בעוד כמה שנים.

 
 סיכום אישי: סטודנט בשנה ב' לתואר דו-חוגי במתמטיקה ומדעי המחשב באוניבסריטת תל אביב. אחראי, מסודר,

 ובעל יחסי אנוש מצוינים. מחפש משרה מאתגרת בפיתוח תוכנה. ספק אם תכונות האישיות שמופיעות פה, ללא
 שום ראיה חיצונית שהן נכונות, תורמות יותר מדי.

 
 השכלה האם זה באמת מרשים יותר מאשר הפרוייקטים שמשה עשה במהלך התואר, כשיש לו ממוצע 83? לא

 ברור.
 2015-כעת: לימודים לקראת תואר דו-חוגי במתמטיקה ומדעי המחשב, אוניבסיטת תל אביב. ממוצע 83.●

 בתארים דו חוגיים, האוניברסיטה מתחזקת שני ממוצעים נפרדים, אחד לכל חוג. וספציפית במקרה הפיקטיבי של
 משה, של תואר במתמטיקה ומדעי המחשב, הקורסים המתמטיים של שנה א' שמורידים לכולם את הממוצע נכנסים
 לממוצע של החוג במתמטיקה. יש לו ממוצע 80 במתמטיקה, אבל 87 במדעי המחשב, ולמעסיק אין דרך לדעת את

 זה.
 2007-2010: לימודים בתיכון ע"ש יוצמח, ת"א, בגרות מלאה הכוללת הרחבות במקצועות פיזיקה וכימיה.●

 ממוצע בגרויות 109.76. כמו שאמרנו, הבגרות לא מעידה על משה יותר מדי לטובה, ובהחלט לא שווה את הנדל"ן
 היקר שהיא תופסת כרגע בחלק העליון של הדף. אגב, בפסיכומטרי משה קיבל ציון יפה מאוד של 713, שמעיד עליו

 סה"כ לטובה, אבל זה לא כתוב כאן.
 

 נסיון תעסוקתי גם החלק הזה לא מעיד יותר מדי לטובה.
 2014-2015: מאבטח, חברת "רפי אבטחה"●
 

 תכונות אישיות וגם החלק הזה.
 שליטה מלאה בתוכנת אופיס●
 אחראי●
 מסודר, טוב בניהול משימות●
 יחסי אנוש גבוהים●
 

 שירות צבאי
 2010-2014: שירות צבאי מלא בחטיבת גולני, שחרור בדרגת סגן. או! סוף סוף משהו שמעיד על משה●

 לטובה! אבל הוא ממוקם אחרי הרבה דברים שלא עוזרים, וגם מנוסח באופן לקוני, וככה שהמעסיק צריך לחבר
 בראש פרטים כדי להתרשם עד הסוף. אם משה יצא לקצונה, ואז סיים את השירות כמפקד צוות בגולני בדרגת סגן,

 כדאי לכתוב את זה כמה שיותר במפורש. וכמובן להבהיר את כל מה שהתפקיד מעיד עליו.
 

 שפות גם זה כמובן לא מעיד על משה יותר מדי לטובה, אבל בשלב הזה המגייס כבר לא קורא... :-(
 עברית - שפת אם●
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 אנגלית - שליטה ברמה גבוהה●


