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 מפתח הדרכה ,בוגר  BAבמערכות למידה ,בעל ניסיון עשיר בפיתוח מגוון מוצרי למידה עבור חברות מובילות במשק.
 פיתוח תכנים ,מערכי שיעור ,סדנאות ,מבחני הסמכה ,עזרי למידה ומוצרי למידה מתוקשבת (לומדות ,משחקים ,סרטונים).
 איתור צרכי הארגון ,זיהוי פערי ידע ,ראיון מומחי תוכן ,איסוף מידע ובניית תוצרי הדרכה המותאמים לצורך הארגוני.
 אפיון ,עיצוב והפקת המוצר תוך שליטה במגוון תוכנות וטכנולוגיות כגון .Storyline, Photoshop ,Office
 אנגלית ברמה גבוהה ,יכולת הנעת תהליכים ,כושר ביטוי בכתב ובע"פ ,יצירתיות ,תודעת שירות ויחסי אנוש מעולים.

השכלה
 תואר ראשון ( )BAבמערכות למידה ,המכון הטכנולוגי האקדמי  ,HITחולון ( .)2009סיום בהצטיינות.
במסגרת הלימודים ,קורסים והתנסות מעשית בתחומים הבאים :
•

פיתוח הדרכה :הוראה מתוקשבת | פיתוח לומדה | התנהגות ארגונית | ניתוח מערכת | פרזנטציה אפקטיבית

•

פיתוח טכנולוגי :תכנות | פיתוח אתרי אינטרנט | אנימציה | בסיסי נתונים | מערכות למידה והדרכה.

•

עיצוב מולטימדיה אינטראקטיבית :גרפיקה ממוחשבת | אפיון ממשק משתמש ,עיצוב חווית משתמש .UI,UX

 צילום תעשייתי ,מכללת ויצ"ו ,חיפה.
 לימודי עיצוב גרפי ,האקדמיה לאמנות בצלאל ,ירושלים.

ניסיון תעסוקתי
 -2019היום:

צלם (עצמאי)

 :2019 -2010מפתח הדרכה וטכנולוגיות למידה ,חברות פיתוח הדרכה
מפתח הדרכה ,חברת הדרכה ()2019-2012
• מתן שירותי פיתוח הדרכה לחברות עסקיות מובילות כגון תנובה ,שטראוס ,בנקים ,חב' חשמל ומשרדי ממשלה.
• איתור צרכי הדרכה ,זיהוי פערי למידה /פערי ביצוע ,גיבוש פתרונות הדרכה והכנת תכניות עבודה לפרויקט.
• פיתוח מגוון רחב של תוצרי למידה ,לרבות:
מתודולוגיות הדרכה ,מערכי שיעור ,סדנאות ,מצגות ,עזרי למידה ,לומדות ,משחקים אינטראקטיביים ומבחנים.
• איסוף מידע מהלקוח (נתונים ,מסמכים ,טפסים ,נהלים) לצד עריכת ראיונות עם מומחי תוכן.
• למידה מתוקשבת :פיתוח לומדות ומשחקים החל מגיבוש ועריכת תכנים ,תזמון ועיצוב המוצר.
• בחינת אפקטיביות ההדרכה באמצעות חיבור מבחנים ומבדקי ידע המסייעים בזיהוי רמת הידע של הנבדק.
מפתח הדרכה ,בנק הפועלים ( ,2012-2010במיקור חוץ)
• פיתוח הדרכות ,לומדות ,מבחני הסמכה ומבדקים עבור בית הספר לבנקאות ומנהיגות בבנק הפועלים.
• איתור צרכי הדרכה ,עריכת ראיונות עם מומחי תוכן ,איסוף מידע ,תכנים ומסמכים רלוונטיים.
• התאמת מוצרי הלמידה לקהל היעד ,תוך מתן מענה אפקטיבי ומדויק לצרכים הפרטניים.
• פיתוח תוכן תוך שימוש במגוון מתודות ,אמצעים חווייתיים ויצירתיים ,כגון כתיבת תסריטים וסרטונים להמחשה.
• עבודה שוטפת עם מגוון תוכנות ויישומי מחשב לרבות יישומי  ,Officeתוכנת  Photoshop ,Storylineועוד.
:2010

מורה לצילום ,ביה"ס הריאלי חיפה
• פיתוח והוראת קורס צילום לתלמידים בכיתות ז'-ט' הכולל תרגילים מעשיים ופרויקט גמר.

 :2010 -2006לימודי תואר ראשון בפיתוח הדרכה
 :2006 -2004צלם ,מעצב ובונה אתרים (עצמאי)
• צילום סטילס ,עריכה ,עיבוד וריטוש תמונות באמצעות תוכנות .Lightroom, Photoshop
• בניית אתרי אינטרנט החל מאפיון האתר ,תכנון המבנה ועיצוב ( )UX,UIתוך מקסום חוויית המשתמש.

שפות:

עברית -שפת אם | אנגלית -ברמה גבוהה.

יישומי מחשב :שליטה מלאה ביישומי  | Officeאחר.Articulate Storyline, Photoshop, Blender (3D) :
שירות צבאי :שירות מלא כחוקר פלילי במצ״ח ,משטרה צבאית חוקרת (.)1986

