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הרגיל
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מרצה במכללת הרצוג ,בחוג לחינוך מיוחד בנושאים :אוטיזם והתפתחות שפה
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מרכזת תחום אוטיזם ומוגבלויות מורכבות במתי"א יחדיו – משרד החינוך ,מדריכת של צוותים
בכיתות ובגני תקשורת וצוותים טיפוליים -חינוכיים המלווים תלמידי חינוך מיוחד ,המשולבים
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קלינאית תקשורת בגני שפה ירושלים ,ומדריכת גננות חינוך מיוחד ,בגנים לילדים עם לקות בתחום
השפה

1993-1994

קלינאית תקשורת במכון לבדיקות שמיעה – קופ"ח ,קלינאית תקשורת בבי"ס ברושים לילדים לקויי
למידה

1989-1993

קלינאית תקשורת במרכז שמע לילדים לקויי שמיעה ובכיתות לקויי שמיעה בי"ס בלפור
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