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 אקדמאית וטכנולוגית השכלה

 לתואר שלישי באוניברסיטת חיפהסטודנט  2019

 סטודנט במסלול מחקר מקדים לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה 2018

 קורס מנהלי השקעות במכללת מגמות שוקי הון 2010

 ( בניהול מערכות מידע )בהצטיינות(. האוניברסיטה הפתוחה.MBA( )2006) שניתואר  2006

 ס, מכון סלע, האוניברסיטה הפתוחה ועוד..ג'ון ברייבקורסי הסבה למערכות מידע  2000

 . אוניברסיטת תל אביב.(בהצטיינות) פסיכולוגיה וכלכלהב (1997) תואר ראשון 1997

 

 במכללות אקדמאיות ומקצועיות ניסיון כמרצה

 

 
 

  

    

 

 כנהוהיכרות עם עולם הת –סים למנהלי משאבי אנוש קור ✓
 בעיצוב מתקדםליקציות ואתרי אינטרנט פיתוח אפ ✓
 Android / Java –קורסי מעבדה  ✓
 NOSQLו  Node -ו Angularקורסים  ✓
 MCSD -ל .NETקורסי  ✓

 

 (ופרוייקטים בתכנות אפליקציות וניהול מתכנתים שנה 15) ניסיון מקצועי

 

   היום -2012

  )www.expertize.co.il(  ושני ים לתואר ראשוןורסבק ומרצה במכללות שונות כנהות תימנהל ב

   מתקדםפיתוח ב יקטיםבלת פרוח הוניהול צוותי פיתו ✓
 ה של חומריםבהכנ הדרכה במכללות ויעוץ ✓
 לחברות הייטק בכתיבת מכרזים ובחירת ספקים ייעוץ ✓

 

1120 - 0920   

  (www.cemaxsoft.com)  וארכיטקט מערכתכנה והל פרויקטים של פיתוח תנמ

  מול בנק לאומי ובנק דיסקונט (CRM/CEMאפליקציות לניהול פניות ציבור/לקוחות )של  מנהל פרויקטים ✓
 (on-Handsח )אנשי פיתוח והשתתפות בפיתו 3-2של  פיתוח הובלת צוותעל  אחריות ✓
  MSSQLמול  ASP.Netפיתוח בשפת  ✓

http://www.expertize.co.il/
http://www.expertize.co.il/
http://www.cemaxsoft.com/
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31.12.2008 - 05.2007   
  (www.fundconnect.com)קונקט -נדובחברת פא (inboundמנהל מוצר )

 ה.מערכת דיוור של נתונים פיננסים של קרנות נאמנות ללקוחות החבר –הדגל של החברה  ניהול מוצר ✓
 (.Mockupכולל אפיון מסכים )כתיבה של תכנית הפיתוח של המוצר באנגלית  ✓
 עובדים. 4-8פיתוח של ת תהליך הובלוה ניהול ✓

 
620031.12. - 200205. 

 (www.ludan.co.ilלודן מערכות תוכנה ובקרה ) מתכנת בכיר בחברת

 וחברת חשמל.אי עבור מפעלי ים המלח רה ומערכות לניהול מלשל מערכות שליטה ובק פיתוח ✓
 עבור החברה. מערכת לניהול עובדים לקוחות ופרויקטים פיתוח ✓
 services-Web -ו C# ,.NETASP ,SQLבסביבת  תכנות ✓

 

2002 - 1998   

 (comwww.calanit.) מתכנת בחברת כלנית כרמון שירותי תוכנה

 (asp/vbסי אשראי ומערכות בתחום שוק ההון. )ניהול כרטי של מערכות בבנק לאומי הכוללות ספר טלפונים, תכנות ✓
 במכללת כלנית כרמון לסטודנטים. מרצה ✓
 ASP -ו asicB isualV תכנות בסביבת ✓

 (IDAGבמכללת כלנית כרמון )כנה ומרצה בקורסים לפיתוח ת

 כרמוןקלאסי במכללת כלנית   ASPתכנות ✓

 לבסיסי נתונים במכללת כלנית כרמוןתכנות  ✓

 קורסים  תרגול בפרוייקטים של גמר ✓

 

1998 - 9519   
 

 10-בחברת שירל שוק הון כלכלן/אנליסט

 ביצוע אנליזה והערכות. ניתוח דוחות פיננסים של חברות. •

 ניתוח מגמות שוק, מאקרו. •
 

 קצת עלי )תכונות אופי/יכולות אישיות(

 .וניםשליטה בשפות פיתוח ובסיסי נת –טכנולוג  ➢

 דה עצמיתיכולת למי -דידקט -אוטו ➢

 .חומרי לימוד ברמה גבוהה מאוד ד ומכיןאוהב מאוד ללמ –ביצועיסט/פרפקציוניסט מרצה/ ➢

 

 תחביבים והתנדבות לקהילה

 בהתנדבות.מנגן בפסנתר  ➢

 רושליים."עמק הצבאים" בי ב לפעםמפעם מתנדב  וחיות,חובב טבע  ➢

http://www.expertize.co.il/
http://www.fundconnect.com/
http://www.ludan.co.il/
http://www.calanit.com/

