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 ICDL הסמכה בעלת תעודת מדריכת מחשבים

 .בעלת מוטיבציה גבוהה ואחריות, קליטה מהירה ורצון להצליח רצינית, סבלנית,
 ההדרכות נעשות בסבלנות מרובה, נחת רוח, ליווי צעד אחר צעד, לימוד בשלבים, 

 מהשלב הראשוני והבסיסי ביותר ועפ"י צרכי התלמיד. החל
 

  ניסיון תעסוקתי :

  :ועד היום 2010אפריל החל מ

 פנימיית תלפיות, חדרה CISCOסייבר הדרכת קורס 

 בישיבת בני עקיבא ITEהדרכת מגמת תקשוב טכנאי מחשבים 

 מועדון הזהב, עיריית רעננהשימוש בסמארטפון,  יהדרכת קורס

 בית יד לבניםוצילום בסמארטפון  סמארטפון,Office יישומיהדרכת קורס הכרת המחשב, 

 מרכז פיס פרדס חנההדרכת קורסי מחשבים וסמארטפון, 

 ובאר שבע עתיד בטוח, קריית גת Officeהדרכת קורס יישומי 

 מרכז עוצמה, חדרה Officeהדרכת קורס יישומי 

 מכללת וינגייטלסייעות גנים,  Officeהדרכת קורסי יישומי 

 מרכז צעירים חדרה, עמק חפר ופרדס חנה Excelהדרכת קורסי 

 מחשבה טובהמטעם עמותת  ITEהדרכת קורס נוער טכנאי מחשבים 

דרך  Appleseed'sעמותת תפוח  – WIXאתר בהדרכת קורס טכנאי מחשבים ובניית אתרים 

 כפר סבא. בנט"עמרכז צעירים חדרה, תוכנית צל"ש בת עמי. ו

 במתנ"ס גבעת אולגה, חדרה.  CISCOהאקדמיה של  IT WORKS –טכנאי מחשבים הדרכת קורס 

בחוגי ילדים כיתות , FLASH-ו  Photoshopהדרכת יישומי מחשב "פותחים חלונות" ועיצוב גרפי

 , גבעת אולגה, חדרה.בטכנודעד' -ג' ו

 עיריית חדרהלמתחילים ומתקדמים לעובדי  Officeהדרכת קורסי 

 , חדרהעמותה לתרבות הפנאיהדרכת קורסים | סדנאות | חוגים לילדים ומבוגרים ב

 , חדרהתיכון ברנקו וויס –הדרכה במגמת תקשוב 

 קלור ס"מתנ הדרכת קורס הכרת המחשב והאינטרנט להורים וילדים העולים לכיתה א'

 במרכז פסג"ה, חדרה. ,""ידידים לתעסוקה ,"עמותת ידיד"הדרכת קורס מחשבים 

 עמותת מחשבה טובההדרכת קורס מחשבים "לגלוש בלי לחשוש" 

 , חדרה.בית צביהדרכת קורס מחשבים יישומי מחשב ואינטרנט לגיל השלישי ב

 , פרדס חנהמרכז פיסהדרכת קורסי מחשבים מתחילים ומתקדמים ב

 הוסטל לאנשים בעלי פיגור, חדרה. ,במערך דיור גלהדרכת חוג מחשבים 

 .לבעלי תפקידיםהדרכות אישיות 

 , חדרה.בית אקשטייןבעלי צרכים מיוחדים בל הדרכת קורס הכרת המחשב -התנדבות 
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 להמלצות והתרשמות, מזמינה אתכם להיכנס לדף הפייסבוק שלי

 אורלי אנגל הדרכת מחשבים


