
 

 

 

 קורות חיים 

 רינגל  -אושרת שפירא 

 עוזרת אישית און ליין 

 

 oshratsh@gmail.com/ כתובת אימייל:  5995593-050נייד: 

 

 : ניסיון תעסוקתי

   לים, משכנות שאננים.רכזת תוכניות ופרויקטים במרכז לאתיקה בירוש  2014 -2010

 הפקת, ניהול וארגון ימי עיון, סמינרים וכנסים בנושאים הקשורים לאתיקה 

 בניית תוכניות וכנסים, תקציבים והצעות מחיר  

 קשר עם מרצים בכירים, אחמי"ם, בכירים במשק, במשרדי ממשלה ועוד  

 ארגון אדמיניסטרטיבי משלב בניית תכנית הכנס ועד שלב ביצועו בפועל  

 העברת תכנים מול קהל 

 הובלת פרויקטים ארוכי טווח

 

 בתיכון מנהלת אדמיניסטרטיבית ורכזת בחינות בגרות  2010 -2008

 ניהול יומן מנהלים, קשר עם ספקים, עם הורים 

 כניות ארוכות טווח  קטים חינוכיים, מעורבות בבניית תניהול והובלת פרוי

 ניהול וריכוז בחינות בגרות, החל משלב הזמנת הבחינות ועד לסיום תקופת הבגרויות.  

 מעקב אחר ציונים, ניהול ההתאמות הלימודיות

 תדרוך משגיחים, ניהול תקין של מספר מבחנים בו זמנית  

 ניהול ההרשמה לתיכון. ארגון ימי חשיפה, אחריות על ראיונות קבלה וכו'

 

 אדמיניסטרטיבית בסוכנות הידיעות "רויטרס". מנהלת  2008 -2007

 ניהול משרד שוטף  

 עבודה מול גורמים בחו"ל )העבודה נוהלה ברובה באנגלית(

 הזמנות, מעקב גביה וניהול חשבוניות

 

 ניסיון בהוראה: 

 תי ספר בב אזרחותמקצוע רכזת  היום  -2020

לימוד החומר ופיתוח מקצועי    אחריות על צוות מורי אזרחות.הכנה לבגרות באזרחות.  

 .ידיםהלימוד של התלמ בעל קצומעקב ריות ואישי של כל מורה. אח

 

ריכוז תחום הלמידה הכולל   .לנערות עם בעיות נפשיות  רכזת בית הספר במרכז צ'רנה 2019 -2018

בתוכו אחריות על צוות ההוראה, על הבגרויות, על הלמידה האישית של כל תלמידה 

 .ועל ניהול שעות ביה"ס במרכז
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, ברלין בגרמניה, רכזת עברית ומורה להוראה מקוונת )אינטרנטית( בעמותת לאודר   2019 -2016

E- Learning Berlin  לכל בעברית  שנתית  לימודים  תכנית  בניית  על  ל  אחראית 

ילדים בגילאי חטיבת  במסגרת עבודה זו לימדתי עברית ויהדות בצורה מקוונתהמורים  

ביניים המתגוררים בגרמניה. בנוסף, בניתי את תכנית הלימודים השנתית בעברית לכל  

שאר צוות המורים המלמדים בפרויקט זה, בחלוקה לפי רמות עברית שונות ובהתאמה 

יים, מתקדמים וכו'(. הדבר כלל ליווי, מעקב, צפייה  לגילאים השונים )יסודי, חטיבת בינ

 .וחניכה של המורים במהלך השנים

 

 השכלה: 

 .( ביהדות, המכללה האקדמית אונוM.Aלימודי תואר שני )  2020

 ( במנהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך, האוניברסיטה     M.Aלימודי תואר שני ) היום  -2019

 .הפתוחה  

לימודי תעודת הוראה במסגרת הסבת אקדמאים ללימודי הוראה, מכון כרם, המכללה   2011 -2013

 מדעי החברה ואזרחות לחט"ב וחט"ע.האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין. התמחות: 

 ברה וחינוך, האוניברסיטה הפתוחה.( בהצטיינות במדעי החB.Aתואר ראשון ) 2005 -2011

 מצטיינת דיקן לשנת תש"ע.

 

 

 ידע מקצועי: 

 הכולל: Googleה של שליטה מלאה בסביבת עבוד* 

 Googleיומן  -

 גוגל דרייב  -

 Chromeגל גו -

 ותהכנת מצג -

 , חשבונית ירוקהiCount* תוכנו להנהלת חשבונות כמו 

 PowerLinkמו כ לניהול לקוחות CRM* תוכנת 

 ניסיון עשיר בהדרכה, הוראה ועבודה מול קהל* 

 כושר ביטוי וניסוח גבוהים בכתב ובע"פ* 

 

 שפות:

 שפת אם  –עברית 

       ברמת שפת אם –אנגלית 

    A1רמת  -גרמנית
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