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ניסיון מקצועי

לימודים במסלול לדוקטורט באוניברסיטת בן גוריון ,בביה"ס לחינוך בהנחיית ד"ר גליה פלוטקין וד"ר
הללי פינסון.
תואר מוסמך מחקרי והגשת תזה בנושא "עבודת יועצות חינוכיות עם הורים" ,באוניברסיטה העברית
בהנחיית פרופ' משה טטר.
הסמכה בהנחיית הורים בגישת ההורות המגדלת"-אייכה" ,פרופ' איתן לבוב.
הסמכה בטיפול בילדים ונוער בסיכון ,אשלים ושפ"י.
הסמכה להדרכת יועצים ,שפ"י.
הסמכה לגישור בגירושין מהאגודה לטיפול משפחתי.
הסמכה בטיפול משפחתי וזוגי עם התמחות בגישה הנרטיבית ,מהאגודה לטיפול משפחתי .הלימודים
באוניברסיטה העברית– מכון מגיד ,ובמכון ברקאי.
תואר מוסמך בייעוץ חינוכי ,האוניברסיטה העברית.
תואר ראשון בחינוך וגיאוגרפיה ותעודת הוראה בגיאוגרפיה ,האוניברסיטה העברית.

1986-2020

יועצת חינוכית ,חברת הנהלת ביה"ס ,מובילה תחום מסוגלות מורים ורווחתם בקרב הנהלת הגימנסיה
ורכזי המקצוע ,רכזת צוות הייעוץ ,רכזת כיתות מב"ר ,חברה בצוות המוביל של התיכון ,יועצת מאמנת
למנהל/ת התיכון ,מנחת קבוצות הורים ומנחה צוותי מורים בגישת "רווחת הפרט" ,מובילה את תחום
הטיפול בפרט ועבודה עם ילדים ונוער בסיכון בגישה הפסיכו-חינוכית חברתית ,במערך שש שנתי
בביה"ס "גימנסיה רחביה" בירושלים.

2017-2020

רכזת הכשרה מעשית לסטודנטים לייעוץ חינוכי בתואר השני שנה א' וב' באוניברסיטה העברית.
מלמדת קורס בנושא "המרחב שבין תיאוריה לפרקטיקה" לסטודנטים לייעוץ שנה ב' בתואר שני,
באוניברסיטה העברית.
מדריכה ארצית באגף לעובדי הוראה בתפקידי הדרכה .בתוך כך:
מובילה שני מהלכים האחד לפיתוח ויישום תפיסות של מסוגלות ורווחה בקרב מדריכי המשרד והשני
הערכת ההדרכה והמדריכים של המשרד.

2015-2017

2015

מדריכה ארצית מרכזת -ניהול תחום ההדרכה והההנחיה בתכנית "מרום" ,כחלק מצוות מטה מרום.
בתוך כך:
ניהול צוות מדריכי המטה  ,ניהול צוות המדריכות המחוזיות ,ייזום והובלת ימי למידה מחוזיים בסוגיות
הדרכתיות ספציפיות לכל מחוז ,ייזום ופיתוח חומרים וכלים יישומים ,הובלת השותפות עם התוכנית
הלאומית  360לילדים ונוער בסיכון ,והפעלת שאלון התמ"י בבתי הספר במרום ,הובלת תרגום מדיניות
מטה מרום וועדת ההיגוי של מרום לפעולות שמדריכות בתי הספר יבצעו בפועל לצורך יישום המדיניות.

אחראית ייזום ותיאום פעולות בלישכת מנהל המינהל הפדגוגי מר אריאל לוי .בתוך כך:
שותפה בהובלת תהליכים מערכתיים כגון "טוהר הבחינות" ,תקצוב בתי הספר לאומנויות והרחבת לימודי
האומנויות.
פיתוח ויישום יעד מינהלי לקידום "רווחת הפרט" בדגש על רווחתם של המורים במערכת.

ניסיון מקצועי
 -המשך

2014
מדריכה ארצית בתחום הורים ומשפחה בשירות הפסיכולוגי ייעוצי .בתוך כך:
הובלת מרכזי ההורות והמשפחה בארץ
שותפה בהובלת צוות היגוי לפיתוח קידום ויישום קשרי הורים ומערכת החינוך.
הכשרת יועצים להנהגת שותפות עם הורים במערכות חינוכיות ,תוך הטמעת חוברת "נפגשים" בהוצאת
שפ"י והתאמתה לחברה הערבית.
2013-2015
מובילה ומרכזת תחום הייעוץ בבתי החולים מטעם אגף שפ"י ובשותפות עם האגף לחינוך מיוחד .בתוך
כך :פיתוח ויישום תורת ידע ותפיסות לעבודה רגשית ופדגוגית עם צוותי חינוך ,תלמידים ומשפחות במצבי
משבר בשל מחלות פיסיות ונפשיות.
הכשרת יועצות חינוכיות בבתי החולים בכל הארץ וליווי היישום במסגרות החינוכיות.
2012-2015
מרכזת תחום ילדים ונוער בסיכון באגף הייעוץ בשירות הפסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך.
בתוך כך:
הובלת השותפות עם אשלים בכל הנוגע לפיתוח ההתמקצעות של יועצים חינוכיים לעבודה עם ילדים ונוער
בסיכון.
פיקוח על קורסים דו-שנתיים בהיקף של  180שעות ליועצות חינוכיות להסמכה בטיפול בילדים ונוער
בסיכון .הנחיית קורסים בירושלים ובאילת.
הובלת השותפות עם התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון  ,360בתוך כך :ישום ארבעת תוכניות שפ"י
והכשרת יועצים חינוכיים שבבתי ספרם פועלות התכניות ,לעבודה עם ילדים ונוער בסיכון.
2008-2011
מרכזת ומובילה תחום הייעוץ לעולים מטעם אגף שפ"י והאגף לקליטת תלמידים עולים .בתוך כך :ניהול
מערך ארצי מניפתי ליישום קליטת תלמידים עולים בהיבטים רגשיים ולימודיים .פיתוח תורת התערבות
בתפיסה רב תרבותית ופרקטיקות ליישומה בבתי הספר בעת קליטת תלמידים עולים.
הובלת התמקצעותם של יועצים מחוזיים לעבודה רגשית חברתית בהיבטים תרבותיים פיקוח על תהליכים
מחוזיים לקידום רווחתם של התלמידים העולים.
כתיבת חוברת בהוצאת שפ"י המכילה ידע אקדמי ופרקטיקות לעבודה ייעוצית עם תלמידים עולים
ומוריהם.
2001-2007
מנחה מטעם אשלים ושפ"י סגלי חינוך והנהלה בבתי"ס בעיר ירושלים ובארץ ,בתוכנית "רווחת הפרט".
בשנים אלה פיתחתי מומחיות בתחום הסיוע למערכות חינוך ולאנשי מקצוע בהתמודדותם עם אוכלוסיות
במצבי סיכון ובהובלת שינוי בית ספרי .הנחתי מנהלי בתי ספר וסגלי חינוך בבתי ספר לא אפקטיבים
להובלת שינוי מערכתי ("גימנסיה רחביה" בירושלים" ,טדי קולק" בפסגת זאב ירושלים ו"אלי כהן"
בקרית מלאכי).
1999-2016
מדריכת סופרויז'ן מטעם האוניברסיטה העברית ליועצות שנה א' וב' לתואר מוסמך בייעוץ וכן מטעם
הפיקוח על הייעוץ החינוכי בירושלים.
1979-1982

קצינה בדרגת סגן בחיל חינוך
מפקדת גדודי נוער בירושלים-אחראית על הדרכת בני נוער בבתי הספר של משרד העבודה ,מדני"ת.

שירות
צבאי
2010-2014

הקמה ויסוד של קבוצות הורים למתבגרים בבית הספר-גימנסיה רחביה והנחייתן

התנדבות
1998-2008

טיפול משפחתי למשפחות במצוקה.
 1995-2019פעילה בתנועת הצופים בשבט העומר

