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 פרופיל מקצועי ותחומי עניין

  למחלת  הקשורים בתחומים עיסוק ועשייה מחקרית: מעל עשר שנות ניסיון ברפואי-פסיכוביולוגימחקר אקדמי
סיון המחקרי כולל תכנון מחקרים ועריכתם, ניתוח סטטיסטי י. הנפרקינסון, דיכאון, סכיזופרניה, שיתוק מוחין ועישון

 ופרסום. מדעית של הנתונים, כתיבה
 בפיתוח כלי  מעל עשר שנות ניסיון: בתחומי הפסיכולוגיה והחינוך ה, מדידה והערכמחקר ופיתוח בתחום מיון

 מיון והערכה שונים ומעורבות במחקרים בתחום זה עבור גופים פרטיים וציבוריים.
  הצעת המחקר, תכנון  ליווי מחקרי החל משלב ניסוח שאלות המחקר וכתיבת הכוללייעוץ סטטיסטי ומתודולוגי

וסיוע בפרסומם בכתבי עת רלוונטיים, בעיקר בתחום  הנתונים, כתיבת דוחות אקדמי/מדעיהמחקר, עיבוד וניתוח 
 מדעי החברה והרפואה.

 במחלקות לפסיכולוגיה, מדעי : מעל עשר שנות ניסיון בהוראת מגוון קורסים לתואר ראשון הוראה אקדמית
 כחבר סגל אקדמי.ו מן החוץ, כמרצה ההתנהגות וחינוך

 

 כלההשרישוי מקצועי ו

  '27-96678רישיון עיסוק בפסיכולוגיה מס. 

 2010ט, האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לפסיכולוגיה. המעבדה לתפיסה וקוגניציה. דוקטור-: פוסט
 ספר יסודי.-: ריכוז וניהול פרויקט מחקרי קריאה בתלמידי ביתתחום מחקר

 2005-2010( תואר שלישי :PhDבנוירו )- ביולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לרפואה, המעבדה
השפעת ניקוטין על תפקודים נוירוקוגניטיביים בקרב מעשנות: השפעות : נושא הדיסרטציהלפסיכיאטריה ביולוגית. 

 : פרופ' בני לררמנחה .הדדיות פרמקוגנטיות במחקר מבוקר אינבו כפול סמיות

 2000-2003תואר : ( שניMAבפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל )-ביולוגיה. -אביב, החוג לפסיכולוגיה, המגמה לפסיכו
השפעת שעת היממה על ביצועים קוגניטיביים בקרב פציינטים הסובלים : נושא הדיסרטציהסיום בהצטיינות. 

 .ז"ל : פרופ' ירון דגן; פרופ' אבי שדהמנחים מפאזת שינה מעוכבת.

 1996-1999תואר רא :( שוןBA בפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה. סיום )
 בהצטיינות.

 

 ה נוכחיתתעסוק

  חבר סגל בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לחינוך, מכללת בית ברל.2017מאוקטובר : 

  יועץ מתודולוגי וסטטיסטי לסגל מכללת בית ברל2014מנובמבר : . 

  פסיכולוגיה ה בתחומי מיון כלי ופיתוחבתחומי מדידה והערכה, מתודולוגיה, עיבוד נתונים  יועץ עצמאי :2008משנת
 .רפואי-לוגיביופסיכומחקר הו חינוךה ,תיתתעסוקה

 ניסיון תעסוקתי בעבר

 2014-2017.חבר סגל בדרגת מרצה בכיר במחלקה למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית "כנרת" בעמק הירדן : 

 2000-2015 הכוללת משרה: המשרה תיאור. הפתוחה באוניברסיטה ופסיכולוגיה לחינוך במחלקה: הוראה אקדמית 
, שיעור מערכי פיתוח, פרונטליות הרצאות – היבטיה כל על בפסיכולוגיה קורסים במספר שוטפת הוראה עבודת
 '.וכד סמינריוניות עבודות בהכנת סטודנטים הנחיית

 2010-2014 :המשרה תיאור(. ה"ראמ) בחינוך והערכה למדידה הארצית הרשות, מחקרים עיבוד תחום מנהל :
 .ה"בראמ ופיתוח מחקר באגף הנערכים מחקרים מגוון של(, ובצוות לבד) וכתיבה עיבוד, ביצוע, הכנה, תכנון

 2000-2003 :בעבודה עיסוק: המשרה תיאור. גן-רמת", שיבא" הרפואי במרכז השינה לחקר במכון צוות איש 
התאמות , שינה בדיקות פענוח (,גרפיה-סומנו-פולי) שינה רישום טכנאי: כגון המכון של השוטפת והמחקרית הקלינית
CPAP מחקר ועוזר בשינה נשימה בדום לטיפול במרפאה. 

 

 שונות

 מחשב: שליטה ב- Word, Excel, PowePoint, SPSS Statistical Software. 

 שוטף. -אנגליתשפת אם;  -שפות: עברית 

 הצה"לי מרכזב -(; מילואים1991-1994לוחם ומ"כ בפלחה"ן צנחנים שחרור בדרגת סמ"ר ) -שירות צבאי: סדיר 
 עד היום, מתוך זה חצי שנת שירות קבע(.  2002) ממד"ה-למדעי ההתנהגות
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