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השכלה:
יסודי :ביה"ס א.ד.גורדון גבעתיים
תיכון :אורט טכניקום גבעתיים
עיסוי וטיפול :מכללת תלתן

כישורים וידע:
אפיון ,בנייה וניהול אתרים ,בניה וניהול חנויות אלקטרוניות ,תמיכה
טכנולוגית במערכות שיווק ,מערכות דיוור אוטומטיות:















תכנון ,בניה ,תחזוקה וניהול של אתרים מבוססי WordPress
תכנון ,בניה תחזוקה וניהול של חנויות אלקטרוניות מבוססות . WooCommerce
תכנון ,בנייה תחזוקה וניהול של אתרי מנויים סגורים לאספקת מוצרים דיגיטאליים
מערכות דיוור אלקטרוני ,ניהול ,הפעלה והדרכה
בניית אוטומציה מתקדמת למערכות שיווק בעזרת Zappier
מערכות סליקה אינטרנטיות  -הטמעה ותפעול
מערכות אחסון בענן ( - )Amazon AWSהטמעה ,ניהול והדרכה
ניהול ואחזקת שרתים
עריכת וידיאו ואודיו בתוכנות מתקדמות
מערכות וובינרים  -תפעול ,תמיכה והדרכה
הכרות טובה והתמצאות ב HTML
הכרות בסיסית והתמצאות עם גיליונות עיצוב CSS
תפעול תוכנות  ,FTP ,Illustrator ,Photoshop ,Officeתוכנות עריכת וידיאו ואודיו
יכולת הדרכה בכל תחומי הידע והכישורים

היסטוריה תעסוקתית:
 2010ועד היום עצמאי שותף בקייסי קולג  -לימוד ויישום מיומנויות לקידום העסק -
שיווק באינטרנט וקידום עסקים.
 2010 - 2006עצמאי  -מטפל בעיסוי ומנהל רשת מטפלים בפריסה ארצית
 2005 - 2004פרילאנס עיצוב תפאורה ותאורה לבמה
 2003- 2001מנהל הפקות סמינר הקיבוצים בית הספר לאומנויות הבמה טיפול ותפעול
מערך התאורה והגברה.
 2001טכנאי תאורה והגברה בחברות שונות ("בטי בם"" ,קול אור"" ,מזוז")
 2001 - 1999ממנהל הפקות בימת הנוער העירונית רחובות

תכנון ובניית אתר:
 2016 - 2010בניתי את האתרים הבאים:
עסקים ברשתwww.asakimbareshet.com :
בלוג החברה הגיאוגרפית( www.geoblog.co.il :ירד מהרשת)
לילי אומנות ישראל( lilyart.com :אפיון ובניה)
אפרת מאירי – אדריכלות ישראליתwww.efratmeiri.co.il :
נגמלים – מרכז מידע לגמילה וטיפול בהתמכרויותwww.nigmalim.co.il :
נטע גולן – דיאטנית קלינית ו ( www.netagolan.com :NLPבניה ושדרוג)
חגי שלו – מאמן עסקיwww.hagaishalev.com :
אלה אברמוב  -איפור ועיצוב שיער לכלותwww.ella-abramov.com :
אדוות האהבה-חניתה צרפתיwww.hanita.info :
בשביל החוויה אירועי גיבושwww.bgibush.co.il :
במידה הנכונה  -מיכל לזובסקיwww.rightsize.co.il :
מירי בלנק  -חלופה מעשית לטיפול פסיכולוגיwww.miriblank.co.il :
אריאל לנס  -ריפוי שלם למערכת העיכול( www.arielaness.co.il :אפיון ובניה)
אינג' בר יהודה ייזום תכנון ובניה( www.bar-yehuda.co.il :אפיון ובניה)
סופיה בירמן  -עיצוב שמלות כלה( www.birmansofia.com :אפיון ובניה)
מכון כלים( www.mkelim.co.il :אפיון ובניה)
טיולי אתנחתא  -מיכל קנדלwww.michal-kandel.com :
קייסי קולג'www.kchub.info :
ואתרים נוספים שירדו מהרשת

אפיון אתר:
 2016 - 2010אפיון לאתרים הבאים:
אפיון אתר ללולי – מעצבת בגדים – www.luli.co.il
אפיון אתר לדרך הלוטוס – www.lotus-way.co.il
אפיון אתר לד”ר אסנת צפריר – www.drzafrir.com
אפיון אתר לקרן פרידמן -בלונס – www.balloons-art.co.il
אפיון אתר לאומינה  -צום מיצים ומזונות על www.umina.co.il -
אפיון אתר רגב גוטמן עושים בית ספר לתואר www.regevgutman.co.il -
אפיון אתר למכון השיווק הישראלי www.israelmarketinginstitute.org.il -

תמיכה טכנולוגית וניהול אתרים:
 2016- 2010ניהול אתרי קייסי קולג ( 4אתרים)
 2016 - 2015ניהול ותמיכה אתר אומינה www.umina.co.il
תמיכה טכנולוגית מתמשכת הכוללת :הזנת תכנים ,ניהול מערכות דיוור ,הקמת עמודי
נחיתה ,ניהול השקות ,תמיכה בוובינרים ,הדרכות שונות ללמעלה מ  20לקוחות שונים.

שירות צבאי:
 1988-1992קצין בדרגת סגן בחיל התחזוקה

שפות:
עברית שפת אם ,אנגלית מדוברת ברמה גבוהה ,אנגלית כתיבה ברמה סבירה ,גרמנית
הבנה בלבד

תחביבים:
טיול בטבע ,עבודה בגינה ,אפיית לחם ומאפים ,בישול ,משחקי אסטרטגיה אונליין ,ים,
שחיה ,רכיבה על אופניים.

המלצות כתובות מצורפות במסמך נפרד.
טלפונים להמלצה יינתנו על פי ביקוש.

