
  hanan@info.org.il Webster.co.il 707140.6205 חנן כהן

 

 

התאמת האתר לצרכי ויכולות הארגון: בחירת טכנולוגיות, איפיון  – הקמה וניהול אתרים מורכבים  התמחויות

 ארכיטקטורת מידע  וממשק משתמש, כתיבת מסמכי איפיון ועיצוב.

 מידע. ארגוןו טיוב, (!חיפוש מידע ממגוון מקורות )אני טוב יותר מגוגל – מידענות

 שיתוף מידע באירגון, הדרכת צוות ומשתמשים.כלי  – שיתוף מידע והדרכה

 Testing Exploratory בגישת  – בדיקת תוכנה

 

 הכרות מעמיקה של מערכות ניהול תוכן באינטרנט. תוכנות משרדיות ברמת הדרכת משתמשים. טכנולוגיות

 

אקטיביזם, "נשמה ראיה מערכתית, עבודת צוות, אכפתיות, סקרנות, למידה עצמית, יצירתיות,  יכולות אישיות

 של מורה".

 

 ניסיון מקצועי

2015 KenSee – QA 

 NLP –טקסטים בשפה חופשית מ MetaData המפיקים אלגוריתמים לשבדיקות איכות  

גדולים LOGפיתוח כלים לניתוח מהיר של קבצי ו( AWKלמידה של שפת תוכנה חדשה ) 

  SQLבדיקות איכות באמצעות שאילות  

 Jira עם עבודה – Scrumבמתודולוגיית  פיתוח 

 י, כלכלי ופיננסי ממקורות שונים.מידע גיאוגרפ , טיוב וארגוןאיסוף 

 

 מנהל אתר האינטרנט - מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים 2014 - 2008

 Drupalניהול הסבת אתר המוזיאון לפלטפורמת  

 כולל ארגון מידע. עשרה סוגי תוכן. –איפיון האתר החדש  

 איפיון אפליקציות אינטרנט ייחודיות 

 של המוזיאון פרוייקטים בינלאומייםייעוץ טכנולוגי ל 

 עריכת תכני מדע פופולארי  

  Moodleהתקנה, הפעלה ותמיכה במערכת  

 

 (פרוייקט) מכללת ספיר  2008

ארכיטקטורת מידע, ראיונות עם מנהלי  –מת אתר התמיכה לשירותי המחשוב במכללה הק

 היישומים, כתיבה ועריכת תכנים.
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 שירותי תמיכה ויעוץ לארגונים לשינוי חברתי –שתי"ל  2008 -  2002

 Drupalלפלטפורמת  חידוש האתר – מנהל אתר האינטרנט 

 פיון וניהול לוח הדרושים של אתר שתי"לא 

 הסבת נתונים מהאתר הישן לאתר החדש 

 יעוץ לארגונים על שימוש בטכנולוגיות אינטרנט 

 קורסים לארגונים על שימוש בטכנולוגיות אינטרנט 

 משתמשים 80 –בארגון  CRM/ERPאפיון והטמעת מערכת פריוריטי  

 

2001  Viryanet Ltd. 

 Web Systems Verification And Design 

 Software QA 

 Knowledge Management development 

 

 קרית גת -הספריה העירונית  2000 - 1999

 פרוייקט "ספריה מתוקשבת" ומידען הספריה ניהול 

 חדשני הקמת אתר אינטרנט 

 הדרכת מחשבים פיתוח תכניות הדרכה ואחריות על קיום פעילויות 

  

 בשן מערכות 1999 - 1996

 Magic –תמיכה במשתמשי מערכות ניהוליות  

 משרד החינוך, בית המשפט העליון, לפ"ם –איפיון ותכנות אתרי אינטרנט  

 הדרכת המתכנתים הראשונים של אתר משרד החינוך 

 החינוך בלשכות משרד הטמעת מערכת ניהול מסמכי 

 מידענות, איפיון, יעוץ והדרכה 

 

 השכלה

 לימודי ספרנות ב"בית ברל"  - 2014

 

 מגמת צילום ואמנות מחשב -בי"ס לאמנות "קמרה אובסקורה"  1993 - 1988

  

 עוד משהו

לבדיקת שמועות אינטרנט  רלוונטי""לא הפעלה בהתנדבות של אתר האינטרנט  – 2002משנת  

 ומכתבי שרשרת.
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