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יועץ  ITעצמאי:
ינואר  08ואילך

יועץ  ITעצמאי ("מתווים")
ליווי וייעוץ בתחומי  ,ITניהול איכות ושינוי ארגוני.
פעילות עיקרית:
יעוץ בתחומי מתודולוגיה ,איכות וניהול פרויקטים בארגון גדול בתחום
הבריאות.
פרוט והרחבה:
קידום והטמעת מתודולוגיה ותהליכי איכות בפיתוח ותחזוקת מערכות,
קידום תחום  EPMוהטמעת  ,Project Serverקידום תחום ( QCניהול
בדיקות)  -הקמת סביבת בדיקות חוצת פלטפורמות לצורך בדיקות
אינטגרציה כולל מיסוד מבנה ותהליכי עבודה ,ליווי מנהלים ופרויקטים,
קידום תהליכים ושיטות עבודה מול קבלני משנה בתחום פיתוח ותשתיות,
תחזוקה וקידום מערכת ניהול האיכות.

הר-רותם  25כפר-סבא44539 ,
טלפון 09 – 7672160 :נייד ,0528562121 :דוא"לmitvim@bezeqint.net :
דף  1מתוך 5

קורות חיים

2

חברת מתודה מחשבים:
2007 - 2000

יועץ בכיר בתחומי מתודולוגיות בתחום  ITוניהול איכות
פעילויות עיקריות:
 יעוץ לארגונים בתחומי מתודולוגיה ,איכות וניהול בארגונים כגון בית
תוכנה צה"לי גדול או כללביט (ביטוח).
 ניהול פיתוח מוצר תוכנה של החברה (מתודה) התומך בתהליכי
פיתוח ע"פ מתודולוגיה לפיתוח ותחזוקת מערכות מידע (מפת"ח).
 הובלת תהליכי הקמת מערכות ניהול איכות והסמכה לתקן .ISO
פרוט והרחבה:
יועץ בתחום מתודולוגיה וניהול פרויקטים ומנהל אבטחת איכות בבית
תוכנה במערכת הביטחון ,אחראי לתהליך ההסמכה של בית התוכנה ל-
 . ISO 9000במסגרת זו מלווה פרויקטים במהלך כל מחזור חיי המערכות.
הליווי כולל התווית מתודולוגיה סדורה המתאימה לצורכי בית התוכנה
והובלת תהליכי הטמעה .סיוע בהקמת תשתית אבטחת איכות בבית
תוכנה כולל בניית תשתית מבדקים והערכות למסירת גרסאות תוכנה
משופרות.
במסגרת הליווי וגיבוש המתודולוגיה מבצע בחינת חלופות לשילוב
מתודולוגית מפת"ח (להלן מתודולוגית המסגרת) יחד עם מתודולוגיות
פיתוח משלימות כגון  ,Rational-RUPבמטרה להתאים פתרון כולל ומלא
לצרכים של פרויקט הפיתוח .הבחינה כוללת התייחסות להיבטי תהליכים
ושיטות עבודה מחד והדרישות מהגוף המפתח ,מאידך.
ליווי חברות בגיבוש מתודולוגיות לביצוע ניהול תצורה ,בדיקות קבלה,
העסקת קבלני משנה בתחום הבדיקות ,כתיבת  RFPלבחירת קבלני
משנה ,הטמעת תהליכים ושיטות עבודה ,כתיבת נהלים וגלופות עבודה,
בקרת תוצרים ,סיוע בכתיבת מסמכי תכנון בדיקות ,בקרת עקיבות בין
מסמך תכנון הבדיקות למסמכי הגדרת דרישות ואפיון המערכת.
בנוסף ניהול פרויקט פיתוח מוצר החברה בהיבטים ניהוליים ,ניהול ידע
ובתחום הטכנולוגי.
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חברת טסקום
מנהל לקוחות
פעילויות עיקריות:
 ניהול פרויקטים בתחומי ניהול בדיקות וניהול תצורה
 ניהול עסקי
 ניהול כללי
פרוט והרחבה:
ביצוע וניהול פרויקטי בדיקות רבים אצל לקוחות מגוונים כגון חברת
חשמל ,קוקה קולה ,טכניון וכחלק מתהליך הטמעת מערכות כספים,
לוגיסטיקה ואחרות.
מנהל עסקי ( )Account / Business Managerתחום טכנולוגיות בחברת
טסקום.
השתלבות במערך המו"פ של החברה כולל פיתוח שירותים חדשים
ותמיכה במנהלי פרויקטים.
כמו כן חברות בפורום ההנהלה המורחבת של החברה.
במסגרת זו אחריות כוללת על תוכנית עסקית של התחום בהיבטי ניהול
פרויקטים ) )Accountsאצל לקוחות ,ניהול כ"א ,מחזור הכנסות ,רווחיות
והרחבת פעילות .מרבית מהלקוחות ,מצויים בחזית הטכנולוגיה בתחומי
האינטרנט ומערכות המידע .במסגרת פורום ההנהלה ,שותף בקבלת
החלטות בנושאי מדיניות החברה לגבי נושאים שונים כגון שת"פ עם
חברות אחרות או בעיות רוחב הקשורות לניהול כ"א.

1997 – 1996

חברת רזאל (פעילות בחברת )AMDOCS
פעילויות עיקריות:
 ניהול System Test
 ניהול Implementation
פרוט והרחבה:
ניהול צוות  System Testעבור פרויקט .Bell-atlantics
ניהול  Implementationעבור פרויקט בקוריאה הדרומית.
במסגרת זו ביצוע פרויקטים בתחום ה( BILLING -טלפוניה ו,)Cellular -
בחברת .Amdocs
בין השאר עיסוק בתכנון ,ניהול ותאום

 SYSTEM-TESTלמערכת BILLING

גדולה ,וכן השתתפות בצוות מצומצם שתפקידו היה  IMPLEMENTATIONו-
 MANAGMENTשל פרויקט מחשוב בחברת תקשורת בהקמה.
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אביב פתרונות מתקדמים
מנהל פרויקטים
פעילויות עיקריות:
 ניהול פרויקטי פיתוח
פרוט והרחבה:
ניהול פרויקט מחשוב חברת מסחר בתחום מיכון משרדי.
ניהול פרויקט מחשוב מערכת פיננסית עבור מוסד אקדמי.
מנהל פרויקטים בסביבת

 .ORACLEבמסגרת זו ניהול פרויקטים כגון

מחשוב חברה מסחרית גדולה בתחום יבוא מכונות ו מיכון משרדי ,מחשוב
יחידת מו"פ במוסד אקדמי וכו' .ניהול הפרויקט כלל טיפול מקצועי בשלבי
הגדרת הדרישות ,אפיון מפורט ,העברת משימות פיתוח לתוכניתנים ושלבי
הטמעה והדרכה.

1995 – 1988

תפן  -הנדסת תעו"נ וניתוח מערכות:
מנהל פרויקטים בתחומי יעוץ ארגוני ומחשוב.
פעילויות עיקריות:
 ניהול פרויקטים ולקוחות בתחום ייעוץ ופיתוח ארגוני
 ניהול פרויקטים בתחום מחשוב ארגונים
פרוט והרחבה:
ניהול פרויקטים בקופת חולים כללית ,מכון ביולוגי ,רשויות מקומיות,
מפעלים קיבוציים ,אינטל ועוד.
אחריות על ההיבטים המקצועיים ,התקציביים והשיווקיים בפרויקטים
שונים כשל פיתוח ארגוני בארגונים שונים ,ניתוח מערכות ,מחשוב וכו'.

1988 – 1986

א.ק.ט .מחשבים
איש ארגון ושיטות
פעילויות עיקריות:
ליווי פרויקט מחשוב בתחום נדל"ן כאיש או"ש
פרוט והרחבה:
איש ארגון ושיטות של בית התוכנה .במסגרת זו עיסוק בליווי פרויקט
מחשוב חברת ישר"ס (חברת בת של רסקו לשעבר) בכל הנוגע לארגון
ושיטות ,כולל ארגון דרישות משתמשים והעברת משימות לפיתוח ,כתיבת
נהלים ,הטמעת תהליכי עבודה ,תכנון וביצוע בדיקות בכל הרמות.
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תדיראן  -חט' הקשר והאלקטרוניקה
עוזר למנהל ייצור – מפעל קשר ספרתי
פעילויות עיקריות:
פעילות ניהולית שוטפת
פרוט והרחבה:
עוזר למנהל ייצור – מפעל קשר ספרתי .עוזר למנהל יצור ,במסגרת זו
עיסוק בקידום וניהול תוכניות יצור שוטפות במפעל קשר ספרתי.

השכלה:
2007

תוכנית לייעוץ ופיתוח ארגוני

בגישה פסיכואנליטית-מערכתית – אונ' ת"א,

ארגון אפק ומכון Tavistock
 2005אימון מנהלים (

.)Business Coaching

 2001קורס עורכי מבדקי
2001

איכות פנימיים מכון התקנים

קורס אבטחת איכות תוכנה מתודה מחשבים בע"מ

 2000סדנאות שיווק ומכירה
 1998ניהול מתקדם
1993

ליווי יישום והטמעת  - ISO9000מכון התקנים.

 1990ניהול משאבי אנוש  -אונ' ת"א.
1990

ניתוח מערכות מידע

 1986ניהול בסיסי נתונים
1983-1985

הנדסאי תעשייה וניהול-בי"ס להנדסאים ליד אונ' ת"א.

ממליצים:
מנהלת המחלקה לשירותי מידע וניהול איכות באגף מערכות מידע ותקשוב – מכבי שירותי בריאות
( הנני עובד מולה בשלוש השנים האחרונות כעובד חברת מתודה ולאחר מכן כיועץ עצמאי).
פעילות מבוקשת:
פעילות כקבלן משנה .Freelancer /
ניהול לקוח ,ניהול פרויקט ,סיוע ,תמיכה והדרכה ללקוחות ,סיוע ,תמיכה והדרכה למנהלי
פרויקטים.
היקף פעילות :כחצי משרה (נכון לשנת .)2008
זמינות :מיידית.
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