יהונתן כהן
מוביל חדשנות פנים ארגוני להעלאת תפוקת עובדי הארגון
בעל חשיבה יוצאת דופן וניסיון עם תוכן חוויתי למימוש פוטנציאל
Me@Yoninfo.Me | 052-474-6445
בקצרה עליי:
• חוקר את תחום ההתנהגות ארגונית מיקרו ,המוטיבציה והחדשנות בעולם ההון האנושי.
• יוצר תוכן חוויתי ומפיק אירועי חדשנות בעל ניסיון של למעלה מ 5 -שנים.
• בין לקוחותיי :משטרת ישראל ,משרד החינוך ,אינטל ,אוניברסיטת בר אילן ,רשויות מקומיות ועוד.
אבני דרך חשובות בחיי:
הפקה ,ניהול והנחיית אירועים:
 oהפקתי האקתונים עבור מספר גופים ממשלתיים ,רשויות מקומיות ואוניברסיטאות בישראל.
 oהרמתי והובלתי מאיץ למיזמים קהילתיים ,עבור תלמידי יסודי במועצה המקומית ,עמק חפר.
 oיצרתי והנחתי קורס יזמות עסקית ,עבור נוער יהודי מ 5 -מדינות שונות.
מיזמים חברתיים  /טכנולוגיים  /חינוכיים:
 oיזמתי את קהילת "מובילי החינוך הטכנולוגי בישראל".
 oמעל  150אנשים למדו ,ורקדו בבית ספר לסלסה חברתי שהרמתי.
 oמעל  1,000מייקרים רשומים לאתר שיזמתי עם עוד  8חברי מהתחום( http://makers.co.il :עבר בעלות)
 oמעל  300נערים ונערות התקדמו בתחום היזמות והטכנולוגיה בארץ ,בזכות מיזם חברתי שייסדתי.
בפן האישי:
 oבגיל  22יסדתי עסק להפקת אירועי עשייה פורצי דרך.
 oבגיל  15נכנסתי לתחום היזמות והסטארט-אפים.
 oבגיל  12התחלתי ללמוד תכנות באופן עצמאי.
תעודות מקצועיות

תעודת מתכנת  JAVAמוסמך

תעודת קורס הפקה ,ניהול ועיצוב אירועים

לימודי תעודה  -מומחה לשיווק דיגיטלי

ניסיון והכשרה
▪
▪
▪
▪
▪
▪

חינוך ופדגוגיה
ניהול פרויקטים
▪ פיתוח ,ניהול והטמעת מערכות לניהול ידע
תכנון והפקת אירועי עשייה פורצי דרך
▪ פיתוח וכתיבת תוכניות חינוכיות לפרט
ייזום והובלת פרויקטים ארוכי טווח
▪ הכשרת צוותים ומדריכים
ניהול פרויקטים טכנולוגיים
חדשנות
הפקה והנחיית אירועים
טכנולוגיה
▪ יצירת מצגת ותוכן לכל בריף
אפיון ,פיתוח ותכנות אתרים
▪ תכנון לוגיסטי ושיח מול הספקים
תכנון מסדי נתונים וניתוח מידע
▪ ניהול האירוע בפועל והקשבה לצרכי הלקוח
הדפסה תלת ממדית ותכנות מיקרו-בקרים

שירות צבאי

עוד קצת עליי

• שירות צבאי ,פיקודי-טכנולוגי בחיל הים.
• נשוי
• בעל סיווג סודי ביותר – מודיעיני .תאריך שחרור.18.01.15 :
• שנתון 1992
• שירות בתקשוב ומודיעין חיל הים ,ובחובלים כמנהל פרויקטים טכנולוגיים • .בעל רישיון נהיגה בתוקף
ניסיון תעסוקתי
•  :2015 – 2016רכז תוכן פדגוגי ,תחום תכנות ב -תפוח ,עמותה לצמצום הפער הדיגיטלי בישראל.
•  – 2011תחילת  :2012מנהל פרויקטים ומפתח תוכנה ב ,StartTau -מרכז היזמות של אוני' ת"א.

