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 חוקרו מרצהאנליסט,  –פרופיל מקצועי ותחומי עניין 

 Research and) זירת המחקר והאנליסט השנה האחרונות מתמקדות בכמה זירות. 20-חיי המקצועיים ב

Analysis) שיקומיים שונים, בכל -רפואיים-ביולוגיים-מתמקדת בליווי צוותי מחקר בתחומי מחקר פסיכו

בכתיבת דוח המחקר עד להבאתו  ניתוח הנתונים והצגתם והשתתפותהנוגע לתכנון המחקרים ועריכתם, 

זירת ההוראה האקדמית  ., כמו גם ייעוץ ללקוחות פרטייםלפרסום, על כל השלבים המשתמעים מכך

כוללת הוראה והנחיה של קורסים שונים בפסיכולוגיה, סטטיסטיקה, שיטות מחקר, עיבוד נתונים, קורסי 

זירה נוספת מתמקדת בפיתוח כלי מדידה גוון מוסדות וחוגים אקדמיים. במ , וזאתועוד מחקר סמינר

 והערכה שונים ומעורבות במחקרים הקשורים לתחום זה.

 

  השכלה גבוהה

דוקטורט, האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לפסיכולוגיה. המעבדה לתפיסה -: פוסט2010

 וקוגניציה. 

ביולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לרפואה, -בנוירו (PhD: תואר שלישי )2005-2010

 המעבדה לפסיכיאטריה ביולוגית. 

-יכולוגיה, המגמה לפסיכואביב, החוג לפס-בפסיכולוגיה, אוניברסיטת תל (MA: תואר שני )2000-2003

 סיום בהצטיינות.  . המכון לרפואת שינה, המרכז הרפואי "שיבא".ביולוגיה

( בפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה, המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה. סיום BA: תואר ראשון )1996-1999

 בהצטיינות.

 

 הוראתי-ניסיון תעסוקתי אקדמי

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

 נהגות, המכללה אקדמית כנרת.: חבר סגל בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למדעי ההת2014-2017

 : מרצה מן החוץ במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.2000-2015
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 ניסיון תעסוקתי אקדמי לא הוראתי

 השנים האחרונות(. 6-יועץ סטטיסטי ומתודולוגי לסגל המכללה האקדמית בית ברל )ב

 האחרונות(.השנים  4-חבר וועדת אתיקה, המכללה האקדמית בית ברל )ב

 שיפוט והערכה של הצעות דוקטורט לצורך קבלת מלגת מחקר )לפי דרישה(.-במסגרת משרד החינוך

 )לפי דרישה(. Frontiers in Human Neuroscienceמבקר ומעיר של כתב העת 

 

 מחוץ למערכת ההשכלה הגבוהה ותעסוקתי ניסיון מקצועי

 בתחומי והערכה גיה, עיבוד נתונים ופיתוח כלי מיוןיעוץ בתחומי מדידה והערכה, מתודולו - 2008משנת 

 -. בין הגופים שעמם עבדתי נמניםרפואי-חינוך והמחקר פסיכוביולוגיהפסיכולוגיה התעסוקתית, ה

 )מאל"ו( המרכז הארצי לבחינות והערכה .א

 צה"ל  – )ממד"ה( מחלקת מדעי ההתנהגות .ב

 משטרת ישראל – )ממד"ה( מחלקת מדעי ההתנהגות .ג

 משרד החינוך -)ראמ"ה( הארצית למדידה והערכההרשות  .ד

 שפי-מכון קינן .ה

 מכון קרני .ו

 )המרכז הרפואי הדסה( Hadassah BrainLabs .ז

 המרכז הרפואי שיבא -היחידה להפרעות תנועה .ח

 המרכז הרפואי רבין )בילינסון( -היחידה להפרעות תנועה .ט

 בית חולים אלי"ן לשיקום ילדים ונוער .י

 מוסד הטכניון –ולוגיה הפקולטה לחינוך, מדעי וטכנ .יא

 (VRפיתוח כלי מדידה והערכה בסביבת מציאות מדומה ) -Actiview .יב

 שירות הביטחון הכללי )שב"כ( .יג

 המרכז הרפואי "שער מנשה" .יד

(. : מנהל תחום עיבוד מחקרים, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה2010-2014בין השנים 

תיאור המשרה: תכנון, הכנה, ביצוע, עיבוד וכתיבה )לבד ובצוות(, של מגוון מחקרים הנערכים באגף מחקר 

 ופיתוח בראמ"ה.

 

 דברים נוספים

( ועם תוכנות Excel, Word, Power-Pointאוריינות מחשב: שליטה ועבודה שוטפת עם יישומי אופיס )

 .R-ו SPSSלעיבוד נתונים ועיבוד סטטיסטי 

 )ומשתפרת כל הזמן(  רמת שיחה בינונית מדוברת: ערבית שוטף; -; אנגליתשפת אם -שפות: עברית
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