Contact information:
Amir Call Or
klarki@gmail.com
tel: +972-52-4898998
telefax: +972-4-6619044

Background
Born and raised in the center of Israel, Amir has served 3 years in the IDF radio station (Galatz). After
travels and work in over 30 countries, He graduated with a degree in education (B.Ed), Arabic and Regional
Studies (Yediat Ha'aretz), and worked as a guide for the Society for the Protection of Nature in Israel.
An aficionado of languages and travels, Amir combines these two with his dedication to education, working
for the last 11 years as a tour guide, as well as an Arabic and Hebrew teacher. Amir currently lives in Ma'ale
Zvia in the beautiful Galilee.
Traveling with Amir
Amir will take you on an awesome journey, experiencing and discovering Israel's beauty, peoples,
breathtaking views and unforgettable places. He'll share with you his contagious love and curiosity for
different cultures, religions, history and nature. You'll find the time with Amir more than pleasant and
informative: A treasure of wisdom entwined with the opportunity to deal with the burning questions of life in
Israel today.
Amir's love of people and extensive experience with travelers of various ages, inclinations and origin, allows
him to fine tune the contents and nature of guidance to fit the needs, questions and interest of each group.
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Years Private tour guide – Israelis & incoming tourism
years guiding groups through travel agents (Adults, Birthright, BBYO, Bat/Bar Mitzvahs).
years Youth tour guide (+ families & adults) for SPNI (Society for the Protection of Nature in Israel).
years Field Administrator for Open University tours in 'Ascolot' school.

Proficiencies







Bachelor of Education (B.Ed)
Teaching diploma - Arabic, Yediat Haaretz (outdoor & regional studies)
Licensed Tour Guide #7552
Licensed to drive tourist vehicles
Medic (Emergency Medical Technician)
Guides in English and Hebrew. Speaks Spanish and Arabic.

שלום ,שמי אמיר ,יליד  ,3791גר במעלה צביה (עם בסיס בתל אביב) ת.ז845261520.





מדריך באנגלית ועברית ,דובר גם ספרדית וערבית.
נסיון רב בעבודה חינוכית עם נוער ומבוגרים ,פעוטות ,ילדים ,ורב גילאים.
אני מציע תקשורת אנושית מעולה ועבודת צוות
בעל מוסר עבודה ללא פשרות

 34שנות נסיון בהדרכת טיולים ,שפות ,וחינוך לאהבת הארץ:







 7שנים הוראת עברית וערבית במסגרות פורמליות/לא פורמליות
מדריך פרטי ומטעם סוכנויות תיירות ((Authentic Israel, Israel Experts, Da'at, CIE, Patra Travel
מדריך תיירים ישראלים וזרים ,יהודים ,נוצרים ועוד (נוער ,תגלית ,רב גילאי ,הי-טק ,בר/בת מצוה ,קרוזים).
 0שנות הדרכת טיולי משפחות.
 2שנות הדרכה בחברה להגנת הטבע :חוגי סיירות (כיתות ה'-י"ב) ,טיולי מבוגרים ומשפחות.
 2שנים במערך הטיולים של בית הספר "אסכולות" של האוניברסיטה הפתוחה (בתפקיד אחראי טיול)

קורות חיים
 4889עד היום

מורה לעברית וערבית באפן פרטי ובמסגרות שונות
(כולל הוראת כיתות ג'-ז' במשך שנה ,בי"ס תבנית החינוך המוזהב – מעלה צביה).

 4882עד היום

מורה דרך מוסמך רשיון  .9554עברית ואנגלית.
קורס מורי דרך של משרד התיירות( .רשיון למונית ולהסעת תיירים)

4889

 B.edבהצטיינות תעודת הוראה בערבית ולימודי א"י – בית ברל

4883-4885

סטודנט להוראת ערבית ,לימודי א"י והכשרת מדריכי של"ח  -מסלול מצויינים – בית ברל.
רכז אקדמי באגודת הסטונטים בית ברל -תשס"ג.
מדריך חוגי סיור בחברה להגנת הטבע (כיתות ה' -י"ב)
תו תקן של משרד החינוך (עשרה אזורים)

4883

חובש  +רשיון לאמבולנס קורס חובשים\נהגי אמבולנס במד"א.

4888-4883

עבודה בחברת הי-טק 'סאידל טכנולוגיות' בתור ראש מחלקת הפעלה (בינלאומי).

3770-3777

עבודה וטיול בדרום אמריקה( .חודש שהייה בבית חב"ד כראכס ונצואלה).

3776-3770

עבודה בחברת הי-טק 'סאידל טכנולוגיות' בתור מפעיל מערכת מחשבים.

3775-3776

טיול בהודו נפאל וסין.

3775

הדרכת נוער בעברית באוקראינה מטעם לשכת הקשר (משרד החוץ).

3774-3775

שרות צבאי (טכנאי בגל"צ).

לשירותכם !

Hi, My name is Amir, born 1973, Reside in Lower Galilee. Israeli I.D.: 025463548





Guides in Hebrew, English. Speaks Spanish and Arabic.
Vast educational experience with children, teens, and adults.
I Offer team work, and a high quality communication with individuals.
Uncompromising working moral. Superb learning abilities.

12 Years of Tour Guiding, Language Tutoring and Outdoor Education experience:
 7 years Hebrew & Arabic tutoring, formally/informally.
 Private tour guide –Incoming tourism – various religions and denominations
 Lead tours for Authentic Israel, Israel Experts, Da'at, CIE, Patra Travel.
 Taglit - Birthright, BBYO, Bar/Bat Mitzvah, Christians, Pilgrims, Cruises etc.
 4 years Youth tour guide for SPNI.
 4 years Administrator for Open University tours in 'Ascolot' school.

C.V.
2007-today

Hebrew & Arabic Teacher

privately and in various settings, including
teaching a full year 3rd through 7th grades,
Maale Zvia School.
Ministry of Tourism, Beit Berl

2004-today

Tour Guide (License 7552)

2006
2003

Licensed to drive tourists.
Head of Academy section

Beit Berl Students Union

2001-2005

B.Ed Studies (excellence program)
Majors: Arabic teaching,
regional studies
outdoor studies guide

Beit Berl College

2001-2005

Youth tour guide

SPNI (Society for Protection of Nature in Israel)

2001

Medic course

EMT (Emergency Medical Technician)

Ambulance driver's license

MAGEN DAVID ADOM

2000-2001

Head of Operations (international)

SciDel Technologies ltd

1998-1999

South America
Paraguay Colombia Venezuela W.I.

SciDel Technologies ltd
Independent Traveling

1996-1998

System operator & QA

SciDel Technologies ltd

1995-1996

India, Nepal and China

Independent traveling

1995-1995

Hebrew Youth guide in Ukraine

Israel's Ministry of Foreign Affairs.

1992-1995

Technician in Military service

Galatz- IDF radio station

At your service!

