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  ניסיון מקצועי
 

מנהל היחידה   לשיקום  –מרכז סגול לרפואה היפרבארית ומחקר במרכז הרפואי אסף הרופא    הווה–2014
השיקום הקוגניטיבי והרגשי של מטופלים נוירולוגיים על  האחראים מנהל צוות פסיכולוגים קוגניטיבי.

 המקבלים טיפולים בתא הלחץ. 
ונוירופסיכולוג בקליניקה פרטית. מבצע טיפולים ) 81760פסיכולוג שיקומי מומחה (מ.ר.    הווה–2010

דמנציה ובני ,  MCIקוגניטיביים באוכלוסיית מבוגרים עם הפרעות קשב וזיכרון, -פסיכולוגיים ונוירו
 משפחותיהם.
נוירופסיכולוג במרפאת 'פוקוס' לאבחון הפרעות קשב  -השומר -המרכז הרפואי שיבא, תל   2015-2010

 קוגניטיביים-גיים וטיפולים נוירורת תפקידי בצעתי אבחונים נוירופסיכולווריכוז במבוגרים. במסג
 במבוגרים עם הפרעות קשב וריכוז.

נוירופסיכולוג במרפאת זיכרון. במסגרת תפקידי ביצעתי  -השומר -המרכז הרפואי שיבא, תל   2011-2009
משפחותיהם, ביצעתי אבחונים ובני )  MCIטיפולים פסיכולוגיים במטופלים עם בעיות זיכרון (דמנציה, 

נוירופסיכולוגיים מקיפים. כמו כן, הדרכתי פסיכולוגים מתמחים ומרפאות בעיסוק בבית החולים השיקומי 
 קוגניטיביים.-בנושא טיפולים נוירו

מתמחה בפסיכולוגיה שיקומית. במסגרת תפקידי  -מרכז 'שפיצר' לשיקום נפגעי ראש, חיפה    2010-2007
-ם פסיכולוגיים במטופלים עם פגיעות ראש ובני משפחותיהם, ביצעתי טיפולים נוירוביצעתי טיפולי

תוכנית  -קוגניטיביים וניהלתי תיקי טיפול. כמו כן, ריכזתי במשך שנתיים את תוכנית 'סדנאות ותיקים'
יפול שיקום יומית למטופלים כרוניים. בנוסף, הדרכתי סטודנטים לתואר שני ופסיכולוגים מתמחים בנושא ט

 קוגניטיבי.-נוירו
פרקטיקנט בנוירופסיכולוגיה שיקומית. מתוקף  -בית החולים השיקומי ע"ש לוינשטיין    2005-2004

  תפקידי, הענקת טיפולים נפשיים וביצוע אבחונים נוירופסיכולוגיים מקיפים.
  

 הוראה
  

בקורס  'אבחון עמית הוראה. מלמד את החלק המעשי   –המכללה האקדמית ת"א יפו    הווה-2013
  נוירופסיכולוגי' במסגרת לימודי תואר שני בחוג לנוירופסיכולוגיה שיקומית.

  



הנחייה  מנחה אקדמי. –ניברסיטת  תל אביב תוכנית  אלפא  לתלמידי  תיכון  מחוננים  באו   הווה-2015
וגניטיבי שיקום קנושא העבודה: "אקדמית של תלמידת תיכון במהלך כתיבת עבודת הגמר בביולוגיה. 

  ".השוואה בין מטופלים סוכרתיים למטופלים לא סוכרתיים –בעקבות טיפול בחמצן היפרבארי לאחר שבץ 
עוזר הוראה. במסגרת תפקידי בדקתי בחינות בקורסים 'מבוא  –המכללה האקדמית ת"א יפו    2008-2007

אור ברק) במסגרת לימודי תואר לנוירופסיכולוגיה' (ד"ר אור ברק) ו'מבוא למערכות נוירונאליות' (ד"ר 
  שני בנוירופסיכולוגיה שיקומית.

עוזר הוראה. במסגרת תפקידי בדקתי עבודות ובחינות בקורס 'שיטות מחקר' (ד"ר  –מכללת תל חי    2008
  יוסי גוטרמן) במסגרת לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה.

  
  השכלה

  
שלישי (דוקטורט) בהנחייתו של פרופסור מריוס לימודים לתואר  -אוניברסיטת תל אביב    הווה-2011

אושר מהחוג לפסיכולוגיה. נושא המחקר: הידרדרות תפקודי זיכרון פרונטאליים בקרב מבוגרים וחולי 
שפרינגר. סטטוס -פרופסור משה בר, ד"ר דניאל לוי וד"ר רמית רבונה -אלצהיימר. חברי הועדה המלווה

  .2017אוקטובר -צפי לסיום . אמרים לפרסוםלקראת הגשה של שני משלב ב'.  –המחקר 
לימודים לתואר שני בנוירופסיכולוגיה שיקומית.  M.Aיפו. -המכללה האקדמית, תל אביב   2006-2004

 ).93 -קבלת תעודת הערכה ומענק כספי על הצטיינות בשנת הלימודים הראשונה (ציון תואר
תואר שני בפסיכוביולוגיה, החוג לפסיכולוגיה, לימודים לקראת  -אוניברסיטת תל אביב    2006-2005

 ).97 –(ציון ממוצע בשנה א' 
בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה, הפקולטה למדעי החברה,   .B.A. אוניברסיטת תל אביב   1998-1995

  ), במסגרת העתודה האקדמאית.92-(ציון תואר
  

  ניסיון מחקרי
  

מוח בבית החולים ע"ש שיבא בתל השומר. במסגרת נוירופסיכולוג חוקר במרכז לחקר ה   2015-2012
שינויים בתפקודים הקוגניטיביים בקרב חולי סכרת קשישים, שאינם סובלים מירידה  חקרתיתפקידי 

 בהנחייתה של פרופסור מיכל בארי, מנהלת המרכז. בוצעקוגניטיבית. המחקר 
מדע בסיסי" של האיגוד  "אשנב קליני לחוקרי -קבלה לתוכנית לחוקרים צעירים    2013-2012

 לפסיכיאטריה ביולוגית.
כתיבת עבודת הגמר במסגרת לימודי התואר השני בנוירופסיכולוגיה שיקומית במכללה    2007-2005

 Drawing Assignment – Finding Graphicalהאקדמית תל אביב יפו. נושא המחקר: 
Characteristics Predicting Severity of Constructional Apraxia.     95 –ציון העבודה. 

השתתפות בקולוקוויום מחקרי לתלמידים מצטיינים, במסגרת לימודי התואר הראשון    1997-1996
  בפסיכולוגיה, בהנחיית פרופסור אינה וינר וד"ר דפי יואל.
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  שירות צבאי
  

 רב סרן. קצין מילואים פעיל ביחידה של משרד הביטחון.    הווה-2004
במסגרת התפקיד נדרשתי לנהל עובדים (קצינים –רמ"ד הדרכה ביחידה של משרד הביטחון    2004-2001

וחיילים), לכתוב תיקי תרגיל, לבצע הדרכות פרונטליות לקציני ולחיילי מילואים של היחידה, לצאת 
 למבצעים.

תיקוף כלי הדרכה והערכת הדרכה  –קצין מחקר הדרכה ביחידה של משרד הביטחון   2001-1998
  .אמצעות כלים סטטיסטייםב
  

               שפות                
   

  עברית שפת אם, אנגלית ברמה טובה מאד, יכולת הבעה גבוהה מאד בכתב ובעל פה.


