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פסיכולוג חינוכי מומחה באבחון וטיפול בלקויות למידה ,בעיות קשב וריכוז ,בעיות התנהגות,
בעיות רגשיות ומוסמך לטיפול במצבי טראומה.



מיומנות בטיפול פרטני וקבוצתי ,ליווי מורים וסגל מקצועי ,שתוף פעולה מלא מול הורים ורשויות רווחה.



מיומנויות אבחון והתאמת שיטת טיפול ,יכולת הקשבה והכלה ,תקשורת בינאישית טובה ויחסי אנוש מצויינים.



מיומנויות אבחון ומיון והשמה .ניסיון רב במיון וכתיבת דו"חות.

השכלה:
 :2010-2013קבלת תואר שלישי ,אוניברסיטת "  ,"ALEXANDRU IOAN CUZA- IASIרומניה.
 :2008קבלת אישור תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית ,בעל רישיון מס' .26886
 :1998הערכה והשואה לתואר שני בתחום הפסיכולוגיה הקלינית והקהילתית ,משרד החינוך והתרבות.
 :1999רשום בפנקס הפסיכולוגים משנת  . '99בעל רישיון מס' . 5958
 :1998-1992אוניברסיטת "פדובה" ,איטליה.
 oתואר ראשון פסיכולוגיה.
 oתואר שני ,פסיכולוגיה קלינית וקהילתית.
 :1992-1991בגרות מלאה ,מגמת כימיה פיזיקה ,בית ספר תיכון מקיף כפר קאסם.

השתלמויות:
פסיכולוגיה חינוכית | לקות למידה ואבחון דידאקטי | הנחיית קבוצות | תוכניות של הרפיה פסיכולוגית במצבי לחץ
קשיי קשב וריכוז והיפראקטיביות | טיפול משפחתי | התערבות מערכתית |טיפול נרטיבי | טיפול בטראומה ומצבי לחץ
|פסיכו-דיאגנוסטיקה | שיטת טיפול " PROLONGED EXPOSURE "PEבנפגעי פוסט טראומה | טיפול התנהגותי
קוגניטיבי.
 –1999כיום :מנהל השירות הפסיכולוגי שפ"ח כפר קאסם.
 -1999כיום  :פסיכולוג חינוכי מומחה ורכז חינוך מיוחד.
 -2011כיום:

מאבחן פסיכולוגי ופסיכו-דידאקטי במכון "שלם" ראשון לציון.

 - 2012כיום :פסיכולוג חינוכי מומחה -בהסמכה להדרכה ,עיריית טירה.
2016

מרצה בקריה האקדמית אונו ,קמפוס קריית אונו וקמפוס ירושלים ורכז אקדמי.
 אחריות כוללת למתן ייעוץ ,אבחון וטיפול בילדים ונוער במסגרת בית ספר לחינוך מיוחד ,גנים
טיפוליים בתי ספר יסודי ,וחטיבות ביניים.
 מתן סל שירותי איבחון בילדים לצורך ועדות שילוב ,עזרה לימודית ,זכאות לחינוך מיוחד.
 סוגי האבחון :רמת אינטלגנציה ויכולת למידה בכל הגילאים והמסגרות.
 מאבחן ומטפל בבעיות התנהגות ,היפראקטיביות ובעיות קשב וריכוז ,ADHD
 מאבחן מוסמך ע"י חברת נוירו-טק באבחון הממוחשב  MOXOלאבחון קשיי קשב וריכוז.
 התערבות איתור ואבחון ברמת הפרט (תלמידים) וברמת הקבוצה (צוות ,כתה ,קבוצה).
 התערבות במצבי חירום ומשבר ,מוות הורים ,אובדנות ,מצב חירום ,מלחמה ועוד.
 ליווי מורים וסגל מקצועי וייעוץ בטיפול בבעיות התנהגות בכיתות ובמסגרת בית הספר.
 תכנון תוכניות התנהגותיות לעידוד תלמידים להישגים אקדמיים והתנהגותיים.
 העברת דיווחים ,הודעה למוקדי רווחה לליווי ותמיכה שוטפים ,שת"פ עם גורמים מקצועיים שונים.
 התערבות מערכת ,טיפול בבעיות צוות המורים ,תלונות ,חוסר שביעות רצון.

שפות :ערבית -שפת אם | עברית -ברמת שפת אם | אנגלית -ברמה טובה מאוד.
יישומי מחשב :שליטה מלאה ביישומי  | Officeדוא"ל ואינטרנט.

