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לתפקיד :פיתוח

בסביבת קוד פתוח  /תוכנה חופשית

ניסיון עם טכנולוגיות
●

●

Linux (Kernel & User mode), Networking (TCP/IP, IPv6, Bluetooth), C, C++ (STL, Qt,
Boost), Python, Perl, Bash, SQL, XML, (X)HTML, CSS, GNU Build tools, CMake, Version
control systems
חלק ניכר מאלו רכשתי מתוך לימוד עצמי .מכאן אני מסוגל להשתלט בקלות על כלים ומושגים
חדשים ,בהתאם לצורך.

ניסיון תעסוקתי
2011  2009

מרכז הפיתוח הישראלי של ) Dellלשעבר   (Exanetמהנדס תוכנה

2008  2007

 Swiftouchבע"מ ,יעוץ ופיתוח בסביבת Linux

אוטומציה של התקנה ושדרוג מוצר מבוסס  Clusterתוך שימת דגש על  Robustenessו־  .Avalablityבניית
מערכת בדיקות אוטומטיות ,הרחבה ותחזוקה של מערכת ה־  ,Buildשימוש ב־ Linux, Shell, Scripting,
.Makefile
●
●

הקמת מערכת  Buildעבור בסיס־קוד רחב ומספר מערכות־הפעלה ,והמרת בסיס־הקוד מ־ Solaris
ל־  Linuxב־ .Orbotech
מדריך בקורס  Unixבבזק.

2006

יועץ בחברת  Arel Communicationsמטעם Scalable Solutions, free software services

2005  2004

אדובה ישראל בע"מ ,מהנדס מידע
תפקיד זה כלל היכרות עמוקה עם  Linux/Unixבכלל ,ועם  ,SQL ,Scripting ,RPM Internalsניהול
ואוטומציה של מעבדת בדיקות )כ־  50מכונות  IA32 ,IA64 ,AMD64 ,Sparcוכדו'( בפרט.

2004  2000

תאדליס בע"מ ,פיתוח תוכנה ואדמיניסטרציה
במסגרת עבודתי צברתי ניסיון במערכות  :Open Sourceתכנות ב  ,Kernel & User spaceשימוש בכלי
 Scriptingואוטומציה ,הקמה ותחזוקת שרתי  Web, CVS, FTP, Bugzillaועוד.

2001

מרצה בסדנת  ,RADקורס לתואר ראשון ,מדעי המחשב ,במכללה האקדמית "תל־חי".

2000

תדיראן קשר בע"מ ,שלוחת "תל־חי" ,יחידת פיתוח
פרויקט חומרה  /תוכנה ב  Cו .VHDL

1997  1991

מנהל מערכת מחשוב של קיבוץ אשדות יעקב איחוד.
בתקופה זו הפכתי מערכת מיושנת של מחשב מרכזי עם  Dumb terminalsושלושה מחשבי  ,PCלמערך
מחשוב ברשת תקשורת מקומית עם עשרות מחשבי  PCבתצורת שרת/לקוח.

1998

תומך בלעדי של בית התוכנה "קשת־אוריון".

שירות צבאי
1991  1988

*

חיל האוויר ,סמ"ר ,ממונה על מערכת מחשוב יחידתית.
במסגרת שירותי זה הוענקה לי פעמיים תעודת חייל מצטיין יחידתי.

בנוסף על היותי איש פיתוח בהכשרתי ,יש לי גם ניסיון מוכח בהדרכה ובאדמיניסטרציה של מערכות מבוססות קוד פתוח.

השכלה
2002

חישוביות ומבוא לסיבוכיות ,קורס במסגרת תואר שני באו"פ

2000  1997

מדעי המחשב ,תואר ראשון במכללה האקדמית "תל־חי"  בהצטיינות
● הודות להישגי בשנה א' זכיתי בפרס "אינטל" לסטודנטים מצטיינים
● הודות להישגי בשנה ב' זכיתי במלגת הצטיינות מטעם המכללה

1987  1983

בי"ס תיכון מקיף אזורי "בית־ירח" ,מגמה ראלית

קורסים והשתלמויות
2003

 Securing Linux Hostsב  IBMהדרכה

 24ש'

1997  1995

מנהל עסקים וניהול כללי ,לימודי תעודה במכללה האקדמית עמק הירדן

 480ש'

1993

  ORACLE SQLבמרכז ההדרכה של חברת ג'ון ברייס

 40ש'

1989

  MAGIC IIקורס צה"לי

 30ש'

שפות
עברית

שפת־אם ,הקלדה עיוורת.

אנגלית

הבנת הנשמע ,הבעה בע"פ ,קרוא וכתוב ,הקלדה־עיוורת.

פרטים אישיים
●
●

רווק ,יליד 1968
בעל אזרחות ישראלית ואירופאית

התנדבויות
  2006עכשיו חבר בצוות הלוקליזציה של .KDE
  2003עכשיו חבר עמותת המקור )ע"ר( לקוד פתוח ותוכנה חופשית.
2000  1999

חונך במסגרת פרויקט חונכות לסטודנטים דיסלקטיים.

1988  1987

שנת שירות לפני צבא ,חבר גרעין בקיבוץ העירוני המשימתי "ראשית" שבירושלים.

תחביבים
●

מצנחי רחיפה

כתבי המלצה
●
●

גיליון הציונים שלי נמצא באתר האינטרנט שלי
העתקי תעודות ורשימת ממליצים יתקבלו בהתאם לצורך
בכבוד רב,
חן לוי.

