חנן כהן

86853206050 hanan@info.org.il

בקיצור

אני מביא איתי ידע וניסיון לביצוע יעיל של המשימה ,הבנה מעמיקה של האופן שבו אנשים
משתמשים בטכנולוגיות ,ראייה מערכתית רחבה של הארגון ונטייה טבעית להעניק מניסיוני
לאחרים3

התמחויות

הקמה וניהול אתרים מורכבים – התאמת האתר לצרכי ויכולות הארגון :בחירת טכנולוגיות ,איפיון
ארכיטקטורת מידע וממשק משתמש ,כתיבת מסמכי איפיון ועיצוב3
שיתוף מידע והדרכה :שיתוף מידע באירגון ,הדרכת צוות ומשתמשים3

טכנולוגיות

הכרות מעמיקה של מערכות ניהול תוכן באינטרנט 3תוכנות משרדיות ברמת הדרכת משתמשים3

יכולות אישיות

אנגלית טובה מאד ,ראיה מערכתית ,עבודת צוות ,אכפתיות ,סקרנות ,למידה עצמית ,יצירתיות ,אקטיביזם,
"נשמה של מורה"3

ועוד משהו333

חי באינטרנט וגם חבר בקיבוץ העירוני "תמוז" בבית שמש ,לומד בודהיזם3

אתרים אישיים

מידע דיגיטאלי –  ,info.org.ilבלוג ,webster.co.il -לא רלוונטי irrelevant.org.il -

השכלה
8880 - 8800
ניסיון מקצועי
 - 2880עכשיו

בי"ס לאמנות "קמרה אובסקורה"  -מגמת צילום ואמנות מחשב
 – 1stהסטודנט הראשון שהציג בבית הספר אמנות מחשב
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים  -מנהל אתר האינטרנט
ניהול הסבת אתר המוזיאון לפלטפורמת Drupal
התקנה והטמעת מערכת  Moodleללמידה ושיתוף ידע
כתיבה ועריכת תכני מדע פופולארי
מעורבות בפרסום באינטרנט 3ניהול נוכחות בערוצי מדיה חברתית
שותפות בפרויקטים בינלאומיים הכוללים טכנולוגיות דיגיטאליות

2880 - 2882

שתי"ל – שירותי תמיכה ויעוץ לארגונים לשינוי חברתי מיסודה של הקרן החדשה לישראל
מנהל אתר האינטרנט– חידוש האתר ()Drupal
הדרכה וייעוץ לארגונים -שימוש בטכנולוגיות על ידי ארגונים לשינוי חברתי
ניהול הטמעת  Priority CMS/ERPבארגון
 – 1stלוח מודעות דרושים המרכזי והגדול ביותר במגזר השלישי
 – 1stהקורס הראשון בישראל "בלוגים לשינוי חברתי"

 - 2882עכשיו

"לא רלוונטי" – מאגר מידע מכתבי שרשרת ושמועות אינטרנט
קונספט" ,עיצוב" ,ארכיטקטורת מידע ,תיכנות ,כתיבה ,קשר עם הקוראים
 – 1stהאתר המרכזי בישראל בנושא

2888

Viryanet Ltd.
Web Systems Verification And Design
Software QA

8888 - 2888

הספריה העירונית  -קרית גת
מנהל פרוייקט "ספריה מתוקשבת" ומידען הספריה
הקמת אתר אינטרנט
פיתוח תכניות הדרכה ואחריות על קיום פעילויות הדרכת מחשבים
 – 1stהקמת אינדקס אתרים לספריה מסווג על פי שיטת דיואי

8888 - 2888

בשן מערכות  -תחום אינטרנט (פרילאנס ,במקביל לעבודה בספריה)
מידענות ,איפיון ,יעוץ והדרכה

8881 - 8880

משרד החינוך והתרבות (על ידי בשן מערכות)
 – 1stהדרכת משתמשי האינטרנט הראשונים של משרד החינוך
 – 1stתיכנות והדרכת המתכנתים הראשונים של אתר משרד החינוך

8881-8885

בשן מערכות ,מתכנת/מדריך/מעצב אינטרנט
 – 1stאיפיון האתר הראשון של בית המשפט העליון

8801-8806

יח' המחשבים של הערבה הדרומית ,מתכנת
תכנות ותמיכת משתמשים במערכות ניהוליות על מחשבי PDP 11

אוקטובר 2886

