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 נסיון תעסוקתי: 

 . לחינוך מדריכה פדגוגית ומרצה במכללת תלפיות– היום -2018

 מתמטיקה על יסודי. -מדריכה פדגוגית  •

 מרצה בקורס "מחקר כמותי".  •

 מרצה בקורס "מחקר איכותני"  •

 קורסים למסלול על יסודי: 

 מרצה בקורס "גיאומטריה אוקלידית א'+ב' " •

 . מסלול על יסודי -מרצה בקורס "כלי חשיבה בפתרון בעיות במתמטיקה" •

 מסלול על יסודי.  –מרצה בקורס "פרדוקסים, הטעיות ואתגרי חשיבה"  •

 רג"ב. -קורס למסלול מצטיינות -מסלול על יסודי –מרצה בקורס "פדגוגיה חוויתית"  •
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 קורסים במסלול יסודי: 

 מסלול יסודי.  -מרצה בקורס "פיתוח חשיבה מתמטית" •

 מסלול יסודי. -מרצה בקורס "אנליזה מתמטית" •

 חנוך מיוחד.  -מסלול יסודי -תהליכי הקנייה, רכישה ושיקום" -בוןשבקורס "הוראת החמרצה  •

 מסלול יסודי. -מרצה בקורס "העשרה מתמטית" •

 מסלול יסודי.  -מרצה בקורס "מאריתמטיקה לאלגברה" •

 מסלול יסודי.  –מרצה בקורס "פרדוקסים, הטעיות ואתגרי חשיבה"  •

 קורסים במסלול גיל הרך: 

 מסלול גננות.  -בקורס "סביבות למידה בגיל הרך"מרצה  •

 מסלול גננות.  –מרצה בקורס "חשיבה כמותית לגיל הרך"  •

 

 . מכללת לוינסקי לחינוךמדריכה פדגוגית ומרצה ב–  2017-2018

 מרצה בקורס "חקר ההתנסות" במסלול ההסבות. •

 . מתמטיקה על יסודי -מדריכה פדגוגית במסלול הסבות •

 

 , מכללת עמק יזראל  מרצה – 2019 –  2017

 . יישומי מחשב במכינה הקדם אקדמיתל מרצה •

 מכינה ללימודי כלכלה ומערכות מידע. -מרצה למתמטיקה •

 מכינה יעודית.  -מרצה למתמטיקה •

  ., אוניברסיטת בר אילןמרצה  – 2019–  2013

 מרצה למתמטיקה במכינה היעודית   •

 מרצה לסטטיסטיקה במכינה הייעודית  •

 במכינה היעודית )שיטות מחקר( מרצה למתודולוגיה  •

 , משרד החינוך   הדרכת מורים – 2015 –  2013

 המחוז ההתיישבותי  -משרד החינוך

 בתי ספר במחוז ההתיישבותי(  13הדרכת מורים בתחום התקשוב )הדרכתי   •

 .ן חקלאי פרדס חנה תיכו-, ברנקו וייסמורה למתמטיקה – 2017 –  2011

 יח"ל 3-4מורה למתמטיקה  •

 יח"ל  5מקצוע מוגבר   -מורה למדעי המידע •

 , מכללת וינגייט   מרצה למתמטיקה – 2012 –  2011

 מרצה למתמטיקה במכינה הקד"א  •

 , המכללה המשותפת חדרה  מורה למתמטיקה – 2013 –  2010

 בי"ס ללימודי ערב לשיפור בגרויות 

 מורה למתמטיקה למבוגרים  •

 , מעו"ף  מורה למתמטיקה – 2010 –  2007



 

 
 לימודי ערב לבגרויות 

 יח"ל 3מורה למתמטיקה  •

 סביבת עבודה ותוכנות 

Office,Word,PowerPoint,Excel,Access,Visio 

 קורסים והסמכות

 . 2002 –קורס חובשים צבאי, צה"ל  •
 

 שירות צבאי

 שריון  -  2004-2002
 בבקעת הירדן, שחרור בדרגת רב טוראי.  417אחראית מרפאה וחובשת בחטיבה 

 . בבקעת הירדן 417חובשת ואחראית מרפאה בחטיבה 

 שפות

  .: טובהאנגלית
  .: שפת אםעברית

 מחשבים 
 . ידע במחשבים בארגון )ניסיון וידע משרדי באופיס, אאוטלוק, מערכות מחשב ארגוניות, וכו(


