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 הלכשה
 לולסמב )B.Ed( ןורטאיתה תארוהו יומיבב ןושאר ראות - םיצוביקה רנימס 2015-2018

 ךוניחה דרשמ לש ב״גר םינייטצמה
2019 
2018 

 ףשר חילמ יעור
EYBY 

 תמדקתמ תואזחמ תביתכ סרוק -
 םרגטסניאבו קובסייפב ןמוממ םודיק סרוק -

 תוצובק תכרדה סרוק - הליהקב 2014
 םיאנותיע סרוק - ל״הצ ילג 2010
 םילויט תכרדה סרוק - ל״קק לש תורייס יגוח 2007

 
 

 תויודמעומו םיסרפ
 )״רדגה״( הזחמה סרפב דמעומ - בהזה דופיק 2019
2019 NY SummerFest - ״רדגה״( הזחמה סרפב דמעומ( 
 תוניצס יומיב תורחתב ישילש םוקמו ןושאר םוקמ - םיצוביקה רנימס 2018

 
 

 הביתכו יומיב
 רצוי( ירטנמוקוד ילרטאית טסאקדופ - תמאב הרק - ענומת 2019

 )ףתוש
 יקספ׳צ לג תאמ ילרטאית עפומ – אל ונחנא הזמ רתוי - אתווצ 2019

 )ףתוש יאמב(
 וריכהש םיביוא ינש לע תילאוטריו המרד – רדגה - אתווצ 2018

 )יאמבו יאזחמ( רדניירגב
 ףשר חילמ יעור תאמ הרצק המרדונומ – השיאל השיא - םיאזחמה טקיורפ 2018

 )יאמב(
 )ףתוש בתוכו יאמב( תמא טסופ לע טרבק – תמאה ןעמל - המיבה 2017



 
 הארוה

 ב״י ,א״י ,׳י תותיכ ןורטאיתה תנדס יאמב - קאב ואיל ךוניח זכרמ םויה-2019
 ׳ח ,׳י תותיכ ןורטאיתל הרומ - ירוקנא וידוטס 2018-2019
 תיב סייו וקנרב 2018-2019

 יאנומשח
 )תורגבל השגה( ב״י ,א״י ,׳י תותיכ ןורטאיתל הרומ -

 
 ףסונ יעוצקמ ןויסינ

 ןיילנומש ןיילנוא םירתאל ןכות בתוכ - םויה-2020
 תוריש תנש יבדנתמל םידומילה תינכת זכר - םויה-2014

 תורישה תנש תינכתו ל״חנה לולסמ זכר -
 תורישה תנש יבדנתמל הרשכה זכר -
 צ״חי זכר -
 םיבאשמ סויג זכר -

 הליהקב תתומע

 ןורטאית יאמב דוגיא – י״תב יללכ ריכזמ - 2018-2019
 לארשיב

 הרשכה ,םיכירדמ סויג( הנש תחיתפ זכר - 2013-2014
 )הדובעה תנשל תווצה תוכרעיהו

 ׳ו ,׳ח תותיכ ךירדמ -

 ל״קק לש תורייס יגוח ןוגרא

 
 ל״הצ ילג וידרה תנחת :יאבצ תוריש 2010-2013

 תוירטנמוקודו ןיזגמ תוינכת ,תושדח ךרוע - 
 ןוחטיבו אבצ יניינעל בתכ - 
 תוירטנמוקודו תויאבצ תוינכת קיפמ - 

 
 תובדנתה

 ביבא לת ,ןנאש הונ תנוכשב ״עבושל״ תדעסמ - ביבא לתב רוידה תגלמ 2017-2018
 ןוכית דימלתל תישיא תוכנוח - ב״גר תינכת 2016
 תרושקתו הידמ וינ תווצ - V15 ןוגרא 2015

 םילשורי ,בקעי הונ תנוכשב תוריש תנש - הליהקב תתומע 2009-2010
 

 תולוכי 
 Microsoft Office, Apple iWork, Google Suite םע תפטוש הדובע - 
 ןורטאיתל הרואת תיינבו בוציע - 
 תילגנאו תירבע - 
 ףקותב הגיהנ ןוישיר - 

 


