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השכלה:
2014

לימודי הדרכת הורים ,מסלול למטפלים ,מכון אדלר

2012-2013

 MAבעבודה סוציאלית ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד,
אוניברסיטת בר אילן.

2005-2001

 BAבעבודה סוציאלית ,בבי"ס לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד,
האוניברסיטה העברית ירושלים.
הכשרה מעשית:
שנה א' -עבודה עם ילד נכה בביה"ס אילנות ,י-ם.
שנה ב' -עבודה בלשכת רווחה נווה יעקב ,י-ם.
שנה ג' -עבודה בשירות המבחן למבוגרים בת"א.

2001-2000

שנה א' במשפטים באוניברסיטה העברית ,ירושלים.

'95 -'92

התיכון שליד האוניברסיטה ,ירושלים.

קורסים והשתלמויות:
קורס צפייה מודרכת בקבוצת הורים ,מכון אדלר
2015
קורס הדרכת הורי מתבגרים ,מכון אדלר
2015
קורס הכשרת מנחות קבוצות לאימהות לאחר לידה ,דיאדה
2009
"ויניקוט וקליין -פעמיים כי טוב" ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אונ' בר אילן
2008
קורס אוריינטציה לעו"סים כוללניים ,ביה"ס המרכזי לעובדים בשירותים
2007
חברתיים
קורס למטפלים "תורת הנפש הבודהיסטית -יסודות פסיכולוגיים בבודהיזם",
2006-2004
מכון פסיכודהרמה.

ניסיון מקצועי:

-2016
-2010

2015

הדרכת הורים במסגרת קליניקה פרטית  ,ת"א
עו"ס ומרכזת העבודה הסוציאלית במעון השיקומי לוד .במעון  3כיתות מעון
שיקומי וכיתת תקשורת.


טיפול במשפחות ילדי המעון .טיפול פרטני ,הדרכת הורים ,תיווך וסנגור מול
גורמים בקהילה.



קליטת ילדים חדשים למעון וליווי המשפחות בתהליך הקליטה.



ליווי הצוות החינוכי בכיתות.



הפעלת קבוצות הורים להורי המעון המתמודדים על גידול ילד עם צרכים
מיוחדים.



הפעלת קבוצת הכנה למעון ,לילדים הצפויים להיקלט במעון יום שיקומי.



עבודה בצוות רב מקצועי.

עו"ס במרכז לגיל הרך בלוד.


ריכוז המשחקייה ההתפתחותית במג"ר.



ריכוז ישיבות הצוות המקצועי במרכז.

2008

הפעלת קבוצות חברתיות לאימהות ותינוקות.

2010-2006

עובדת סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים ,עיריית ת"א.

2005-2004

2004-2001

2001-2000



טיפול במשפחות וביחידים.



טיפול פרטני ,תיווך וסנגור מול גורמים בקהילה.



טיפול בנערות וצעירות במצבי משבר ומצוקה.



טיפול בילדים ובוגרים על פני ספקטרום האוטיזם ובני משפחותיהם.

מדריכה שיקומית בדיור מוגן לנפגעי נפש ,עמותת אנוש.


ליווי אישי של שבעה דיירים בבתיהם ( 2-4פגישות עם כל דייר בשבוע).



הקניית מיומנויות חברתיות וכלים לתפקוד בקהילה.



עשייה משותפת תוך התאמת התכנים לצרכיו של כל דייר.



ארגון ערבים חברתיים לקבוצת הדיירים הצעירים.

מזכירת מערכת בחדשות ערוץ .2


אחריות על תכנון מקדים של המהדורה היומית.



קשר עם כתבים ועם תחום ההפקה.



סיוע לעורכי המהדורה והמבזקים.



הפעלת מערכת החדשות בעת פיגועים ואירועים חריגים.

תחקירנית בחדשות ערוץ .2


2000

רכזת קורסים ומזכירה בחברת "ריאליטי השכלה בע"מ" .חברה המספקת
שירותי הדרכה וקורסים בתחום המחשבים וכן מפעילה בי"ס לשעורים
פרטיים.


2000

'97 -'98

'98

איתור מרואיינים לתוכנית ,ביצוע תחקיר מקדים והכנתם לשידור.

אחראית על הקשר עם לקוחות פרטיים ועסקיים ,תכנון מערכת הקורסים.

עבודה התנדבותית עם ילדים בגן השיקומי בירושלים.


עבודה עם ילדים הסובלים מנכויות ,קשיים מוטוריים והפרעות קשב.



סיוע לצוות המקצועי.



ליווי לפעילויות למחוץ לתחומי הגן.

עוזרת הפקה ומזכירה בתוכנית "רשת על הבקר" ,באולפני הרצליה.


קשר עם מרואיינים ,טיפול בפן הטכני של הבאתם והכנתם לשידור.



ניהול משרד המערכת במהלך השבוע.

מדריכת תלמידי שמיניות לגרעין רעים ,במסגרת הנהגת ת"א ,תנועת
הצופים.


פעילות הדרכה בנושא שנת שירות וגרעין רעים לתלמידי השמינית בשבטים
השונים בהנהגה .ליווי חניכים המתעניינים בדרך המשך.

'97

הדרכת שכבות בוגרות בשבט יונתן ,תנועת הצופים ,ירושלים.

שירות צבאי:
'98 -'97

שירות צבאי מלא ביחידת דובר צה"ל בתפקיד מש"קית עיתונות.

שנת שירות:
'96

שנת שירות באופקים מטעם תנועת הצופים במסגרת גרעין רעים.


הפעלת מועדונית לילדים בשכונת מצוקה.



מעורבות ופעילות חברתית בתיכון המקומי ובביה"ס היסודיים ביישוב.



עבודה בשבט צופים בשנותיו הראשונות .הדרכת תלמידי כיתות ח' וליווי
צוות מדריכים מקומי .פתיחת השבט לחניכים החל מכיתה ה' ,הוצאת
טיולים ומחנה קיץ.



התנסות בחיי קומונה עם  5אנשים בני גילי .ניהול משק בית וכלכלה
משותפת.

המלצות תינתנה על פי דרישה.

