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השכלה 

BSc :2006-2009 מדעי המחשב, המכללה האקדמית תל-אביב יפו 

ניסיון תעסוקתי 

2017-היום: מפתח עצמאי - פרויקטים ואתרים 

עבודה בפרויקטים קצרים או במשימות מול לקוחות במגוון טכנולוגיות ותפקידים. •
עבודה בפיתוח צד לקוח, צד שרת, תשתיות, שרתי מידע ועוד. •
הרמת פרויקטים משלב התיכנון ועד הביצוע הסופי. •

2015-2017: מייסד ומנהל הפיתוח, ספלאש אינטראקטיב 
בננה ספלאש מציעה לאתרי מובייל פיתרון SaaS בצורת פלטפורמת נוטיפיקציות חכמות (ספלאשים) היודעת 

לנתח בזמן אמת את התנהגות הגולש על מנת לחזות את הפעולה המתאימה ביותר עבורו ולהציע במקום ובזמן 
האופטימלי. 

פיתוח ובניית ארכיטקטורה לניטור Events בסקייל גבוה. •
פיתוח מנוע סגמנטציות לצד לקוח (ממוקד מובייל). •
ניהול ועבודה מול צוות פרילנסרים. •
• .Azure ושל AWS ניהול קונפיגורציות ופריסה בענן של

 Servula ,2012-2015:  מייסד ומנהל הפיתוח

סרבולה הינה פלטפורמה המספקת שירותי תוכן ושיווק בעזרת שידוך בין לקוחות לספקים תוך כדי ניטור 
האיכות, הזמן והמחיר. 

• I18n מערכת של ,Redis ,Heroku ,Ruby on Rails - איפיון ופיתוח מערכת ניהול לקוחות וספקים
ניהול צוות פיתוח במיקור חוץ - כולל איפיון העבודה, כתיבת מסמכים ובדיקת תקינות התוצאות. •
• Unit tests ,Integration Tests - כתיבת בדיקות אוטומטיות - QA ניהול צוות
אחראי על פיתוח הרעיון העסקי וההגשמה הטכנולוגית שלו. •

 888 ,B2C במחלקת השיווק, מחלקת Web 2008-2011: מפתח
• SQL ,MySQL ,HTML ,CSS ,JS ,Python ,PHP - פיתוח אתרי לווין וקבוצות אתרים וניהולם השוטף

 .Server
• .Desktop וגם לאפליקציות Webבניית מערכות פנים-אירגוניות לניהול קמפיינים ואתרים. פיתוח גם ל
• ,Crawler - שיודעים לעבוד מול מנועי חיפוש ומול אתרי מתחרים Data Mining תיכנון ובניית כלי

 .Regression Tests ,Harvester
פיתוח במגוון טכנולוגיות ופלטפורמות ווב (Wordpress ,Drupal, ומערכות CMS שונות). •

2000-2008: בונה ומפתח אתרים 
• .CRM פיתוח אתרי פורטפוליו ואתרים לעסקים קטנים מבוססי
איפיון מוצר ועבודה עם מעצבים.•
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