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 יסיטרכב םייוכיזו םיבויח ןוכדע ,םיחרזאל הייבגה םוחתב תוריש ןתמ :דיקפת רואית
 :דיקפתה ירקיע ,םימולשת תלבקו םיבשותה
 .תוינפל ישונא הנעמ •
 .בושחמה תכרעמב םינותנ ןוכדע •
 .םיחרזאמ ובגנש םימולשת לש הדקפהו םושיר •

 .האלמ תורגב תדועת וא דומיל תונש 12 • :ףס תושירד
 .שרדנ אל – יעוצקמ ןויסינ •
 .שרדנ אל – ילוהינ ןויסינ •
 .ההובג המרב תירבע – תופש •
 .office תונכות םע תורכיה – בשחמ ימושיי •
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