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 השכלה
 במרכז הבינתחומי בתקשורת BAתואר  2010-2012

 התמחות בתקשורת אינטראקטיבית ותוכן ויזואלי
למענה על צורך בניהול נסיעות  Carpoolאפליקציית  ואפיון פיתוח •

 מרכז הבינתחומי במסגרת המעבדה לחדשנות במדיההסטודנטים ב
 פורמט לתוכנית מערכונים אינטראקטיבית באינטרנט והפקת פיתוח •
 אפיון ועיצוב אתרים ואפליקציות סלולר •
 ניהול ופיתוח בלוג אינטרנטי •

 
           ניסיון תעסוקתי

 טק-מועדון צרכנות עובדי קהילת ההיי – Hitech Zone מנהל תוכן בחברת 2011
 כתיבה ועריכה של התכנים באתר (תכנים שיווקיים ופרסומיים) •
 ניהול אתר האינטרנט של החברה •
 אחריות על שיווק האתר לקהל החברים במועדון •
 עבודה אל מול ספקי השירותים באתר •

 
 חברת "עת הדעת" – יםניהול פרויקטי חומרי למידה אינטראקטיבי 2010 – 2008

 אפיון לומדות העוסקות בפיתוח תכניות לימודים ממוחשבות •
וביניהם מפתחים, גרפיקאים, הגורמים השונים בהפקת הלומדות ניהול  •

 צוותי הזנת תכנים ועוד
 הגדרת הדרישות לשיעורים השונים בשיתוף תחום הפדגוגיה •

 
2006-2007 

 (שירות צבאי)
 רכה של חיל המודיעיןבסיס ההד – ראש צוות פורטל

 הפיתוח של הפורטל הארגוניניהול צוות  •
 בנייה ומעקב אחר תכניות עבודה לפרוייקטים השונים •
  -הובלת פרויקטים ארגוניים, וביניהם  •

 
 פרוייקט פורטל ארגוני וסביבות למידה

o  לגורמים השונים בניית סביבות עבודה הובלת פיתוח אתרי תוכן
   SharePointבטכנולגיית 

o  מספר רב של לקוחותניתוח ואפיון צרכים אל מול 
o כתיבת דרישות גרפיקה ותכנות 
o  (מצגות, מדריכים למשתמש) בניית חומרי הדרכה 
o הטמעת השימוש באתרים בקרב הלקוחות 
 

 נציקלופדיה מודיעיניתפרוייקט א
o על בסיס יכולות  הגדרת מבנה האינציקלופדיה והערכים השונים

WIKI 
o עדכון המערכתכתיבת נהלי עבודה ו 
o ואף הוטמע ביחידות  הפרוייקט נבחר להיות פרוייקט מצטיין

 בחיל המודיעין נוספות
 

2005  
 (שירות צבאי)

 דידקטי מעצב
 דידקטי במדור הדרכה באמצעות מחשבמעצב  •
 הלקוחצרכי ההדרכה אל מול אפיון  •
 ללומדות כתיבת תיקי עיצוב •
 ביצוע בדיקות ללומדות השונות •

 
 מחשביםידע וניסיון ב
 Lingo, Processing ,HTML ,WikiText שפות תכנות

 Macromedia Director, Adobe Captivate כישורים נוספים
  Office All Microsoft Office tools: Word, Excel, PowerPoint, Access and Projectכלי 

 
 שפות
 שפת אם  - עברית

 רמה גבוהה   - אנגלית


