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, אפיון ממשק משתמש, בחירת טכנולוגיות ,כתיבת מסמכי אפיון ועיצוב, ניתוח צרכים : ניהול אתרים   התמחויות
ם תמיכת משתמשי, חשיפה למנועי חיפוש, כתיבה ועריכת תכנים, פיתוח תכנים, ארכיטקטורת מידע

  )פנים וחוץ ארגוני(באתר 
  

  .ייעוץ בהקמת אתרים,  הדרכה במגוון נושאי האינטרנט:ייעוץ והדרכה
  

אנגלית , רגישות למילה הכתובה, אכפתיות, אמפתיה, תודעת שרות, עבודת צוות, ראיה מערכתית  יכולות אישיות
  .יצירתיות, למידה עצמית, סקרנות, ברמה גבוהה

  

  השכלה
   מגמת צילום ואמנות מחשב-" קמרה אובסקורה"מנות ס לא"בי  1993 - 1988

  
  ניסיון מקצועי

  
   לשינוי חברתי מיסודה של הקרן החדשה לישראל שירותי תמיכה ויעוץ לארגונים– שתיל  2002 -  2008

o שתי גרסאות(הקמת וניהול אתר  – מנהל אתר האינטרנט ASP,Drupal( ;איפיון, ניהול הפרוייקט ,
  . תכניםאיסוף ועריכת, פיקוח על הביצוע

o  שימוש בטכנולוגיה לארגונים לשינוי חברתי, הקמת אתרים,   חיפוש באינטרנט-הדרכה וייעוץ. 
o  מנהל פרוייקט להקמת מערכת מידע ארגוניתPriority ERP –איפיון,  קשר עם צרכנים וספקים ,

  .הקמת תשתית מידע, עיצוב, תיכנות
  

  אקטיביזם באינטרנט הישראלי   2000 -עכשיו  
o "2002אוקטובר  -נפתח  ( מאגר מידע מכתבי שרשרת ושמועות אינטרנט– "לא רלוונטי( 
o אפריל  ( וובסטר– יצירת אגרגטור בלוגים הציבורי הראשון –בלוגים בישראל כתיבה בקידום ה

2006( 
o  קידום שימוש בRSS2003ינואר (  בישראל( 
o  תרגום הCluetrain Manifesto 2001מאי  (– לעברית( 
o הופעה בתקשורת הממוסדת בנושאי אינטרנט שוניםהשתתפות בפורומים ציבוריים ו 

  
2001   Viryanet Ltd.  

o שיתוף מידע בתוך הארגון, איפיון, אבטחת איכות תוכנה 
  

   קרית גת-הספריה העירונית   1999 - 2000
o  ומידען הספריה" ספריה מתוקשבת"מנהל פרוייקט  
o שרתי  : כולל. ניהול תשתית מחשביםNT ,רשת ושרת אינטרנט, תחנות  
o הקמת אתר אינטרנט  
o פיתוח תכניות הדרכה ואחריות על קיום פעילויות הדרכת מחשבים  

  
  )על ידי בשן מערכות(משרד החינוך והתרבות      1997 - 1999

o  הדרכה והטמעת השימוש באינטרנט  
o הדרכה והטמעה של מערכות משרד ממוחשב  
o ענות במשרד החינוךשותפות בצוות מיד  
o ייעוץ בפרוייקטים שונים המשתמשים בטכנולוגיות אינטרנט  

  
  מעצב אינטרנט/מדריך/מתכנת, בשן מערכות 1996  - 1997

o פיתוח טכנולוגיות אינטרנט  
o  בדיקות כלים וטכנולוגיות 
o מאגר המכרזים הממשלתי, בית המשפט העליון, משרד החינוך: השתתפות בהקמת האתרים של  

  
  מתכנת,  המחשבים של הערבה הדרומיתידתיח  1985 - 1987

o  תכנות ותמיכת משתמשים במערכות ניהוליות על מחשביPDP 11.  


