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  1996-2012שהות בארצות הברית בין  

  :עברית, אנגלית וספרדית שפות 

 1978-1980  שרות צבאי בחיל האוויר 

 2004 - ת קבוצות: פיין הולצמן" למצוינות בעבוד-פרס: "פרס הרבה 
  Puerto Rican Family Institute- NY-קבוצה טיפולית למבוגרים בתחום בריאות הנפש                    

  

 הכשרה מקצועית: 
 רניםולימודי שנה א' מורה לאמנות א    1981-2

 תואר ראשון, בית הספר לאומנות בצלאל, ירושלים       1985
 תיכון-יסודי-ון כרם, ירושליםתעודת הוראה באמנות, מכ       1993
 הברית-יורק, ארצות-, ניו Pratt Instituteאמנות, אוניברסיטת -הבעה ויצירהתואר שני בטיפול ב       1998
 יורק, ארה''ב-, ניוHunter Collegeתואר שני בעבודה סוציאלית קלינית,        2004

  Wellnessל מן המזרח ומן המערב, מכון נפש ושילוב שיטות טיפו-לימודי טיפול בתחום גוף  2006-11
                Instituteסיאטל, ארה''ב , 

 ברמת 'מאסטר' 'נשימה מעגלית'ב מטפלת     2013
2013     NLP-ודמיון מודרךPractitioner  תרפית קו הזמן +TLT 

2011-12  Institute For Integrative Nutritionאימון בריאות-ה''באריורק, -, ניו 
  בית ספר מירה לרפואה משלימה-פרחי באך-2017 

 
   :1996 עבודה בישראל לפני

 ם-הוראת אומנות במוזאון ישראל, אגף הנוער, י 1984-93
 ם וראשל'ץ-י-הוראת אומנות במשרד החינוך 1989-96
 ההיסטוריה ומורשת -גן יהודי רפורמי-ם )'בית שמואל'-הוראת אומנות בסקטור הפרטי, י 1985-93
 ניידת אומנות': סדנאות עיוניות  יהודיה דרך אמנות, 'מרכז תרבות עמים לנוער': "פרויקט              
 גן ילדים.-ויצירתיות באומנות בכל הארץ מתנ'סים, סמינר דוד ילין              
 בתחום הוראת אמנות ויצירה  ות וגננותמשרד החינוך: הכשרת מור 1992-94
 )ילדים ומבוגרים( הוראת אמנות בסטודיו פרטי 1993-96

 
 :2012-1996עבודה בארה'ב בין 

 
 -וסרטן ילדיםהמטולוגיה  -יורק-בניו Mount Sinai Medical Centerבית החולים          1996-7

 יות טיפול  באמנו                    
 טיפול -.( Veteran's .Administration) משרד הביטחוןמרפאה לבריאות הנפש          1997-8

 באמצעות אומנויות בנפגעי מלחמה                    
 ניו יורק.  -Puerto Rican Family Instituteעבודה וניהול במרפאה לבריאות הנפש.    1998-2004

 טיפול פרטני וקבוצתי.                    
 -Sesame Sprouts -הקמת מח' לעבודה סוציאלית קלינית בגן ילדים טיפולי בניו יורק        2004-9

 אבחונים פסיכוסוציאליים, טיפול בילדים ומשפחותיהם והדרכת הורים וצוות הגן                     
 בהתמודדויות עם סוגיות רגשיות והתנהגותיות. סיוע למשפחות להסתגל לילד בעל                     
 ה צרכים מיוחדים ועבודה על טראומה, התעללות מינית, אלימות במשפחה ונושאי הגיר                    
 (.3-5)גילאים                     

  Westchester Family Services -טיפולי בניו יורק במרכזעבודה סוציאלית קלינית      2004-7
 אבחונים פסיכוסוציאליים, טיפול בילדים ומשפחותיהם והדרכת הורים וצוות הגן                 



 והתנהגותיות. סיוע למשפחות להסתגל      בהתמודדויות עם סוגיות רגשיות                 
 לילד בעל צרכים מיוחדים ועבודה על טראומה, התעללות מינית, אלימות במשפחה ונושאי                  
 (.3-5הגירה )גילאים                  

 להתערבות מוקדמת של מטעם תכנית  אבחונים פסיכוסוציאליים וטיפול רגשי/חינוכי       2005-9
 (. 0-3)גילאים  Early Intervention Programמדינת ניו יורק                   
 לילד בעל צרכים מיוחדים ועבודה על טראומה, התעללות מינים  הדרכת הורים                 

 ואלימות במשפחה.                 
 צירה בטיפול באמנות/הבעה וילתלמידי תואר שני הוראה והדרכה     2005-09

 טולוגיה, טיפול ילדים, אתיקה פסיכופניו יורק. )-ב  College of New Rochelle-ב                 
 ועבודת פרקטיקום(.                   

 עבודה בבית חולים פסיכיאטרי בקליבלנד מדינת אוהיו.  אבחונים פסיכוסוציאליים וטיפול          2010
 טיפול פרטני וקבוצתי. ם בתחלואה כפולה )נפש/סמים( ומשפחותיהם. ל וחוליקצר מועד ש                 

2010-12   Cleveland Clinic והכשרת מטפלים במכון לרפואה גופני -טיפול רגשיהקמת מח' ל 
 אינטגראטיבית בביה'ח                 
                 Cleveland Clinic. 
 דים ומבוגריםקליניקה פרטית לטיפול ביל 1999-2012

  קליניקה פרטית. -חזרה לישראל         2012
 


