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ניסיון מקצועי אחר
•
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•

 – 2020קורס ארומתרפיה מתקדם ורוקחות טבעית עם שולי סררו במכללת רידמן ,י-ם
 – 2019-2020קורס ארומתרפיה בסיס עם רחלה בוגין במכללת רידמן ,ת"א
 – 2017הקמת עסק "בשמת עדן" בשותפות עם בעלי ,רענן כהני ,זכיין בית הספר הצרפתי
הבינלאומי " "Cinquième Sensהמתמחה בהוראה בתחום עולם הבשמים.
www.basmat-eden.co.il
 – 2003העמותה לזכרו של פרופ' שלמה פינס ז"ל – ארגון ועדות וכנסים

תארים אקדמיים
שנים
• 2020-2010
• אישור
הדוקטורט:
22.4.2020

מוסד
אוניברסיטת בר-אילן
מלגאית הנשיא

• 2011-2008
• 2008-2005

מכון ת.ל.מ ,.רעננה
אוניברסיטת לסלי ,פרוייקט ישראל
של מכון האמנויות
האוניברסיטה העברית בירושלים

• 1994-1991

אוניברסיטת סורבון ,פריז

• 2000-1995
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תואר
דוקטורט במחלקה ללימודי
פרשנות ותרבות
מנחה :דר' דורית למברגר.
נושא העבודה :האסכולה
הפסיכואנליטית הצרפתית והשיח
הפילוסופי בצרפת של שנות
השישים והשבעים של המאה
הקודמת
התכנית לטיפול זוגי ומשפחתי זוגי
תואר מוסמך בפסיכודרמה
תואר שני במחלקה למדעי הדתות
בהצטיינות
מדריך :פרופ' גדליה סטרומזה.
נושא עבודת הגמר :הפולמוס
היהודי-נוצרי .פרשת עגל הזהב
בעיני אבות הכנסייה.
תואר ראשון בלימודים קלאסיים

שפות
שפה
• צרפתית
• עברית
• אנגלית
• גרמנית
• ערבית
• לטינית
• יוונית עתיקה

רמה
שפת אם
ברמת שפת אם
שוטפת
טובה מאד
קריאה
קריאה
קריאה

מקום לימוד

ברלין ,גרמניה ()1999
קהיר ,מצרים ()2000

הכשרה מקצועית נוספות בתחום התנועה והמדיטציה
שנים
• – 2018
• 2018-2016
• – 2014
• 2008-2006

• 2008-2007
• 2004-2003

• 2002-2001
• 2001-2011
• 2003-2000

סוג הכשרה
מקום הכשרה
קורס מורים ליוגה בהנחיית נוגה ברקאי
מכון וינגייט
קורס הנחיית מדיטציה בהנחיית יובל
פסיכודהרמה
אידו טל
קורס מורה ליוגה וטומו – יוגת הקור,
Maurice Daubard
בהשראת התורה הטיבטית
European Union of Yoga
קורסי אנטומיה בבית ספר :ידע
• אנטומיה וטכניקות גופניות עבור
אנטומי עבור התנועה ,צרפת
גמישות הגוף
 • Anatomie pour leאנטומיה של האברים הפנימיים
mouvement
בהקשר של תנועה
 • Blandine Calais-Germainהלוע
• הנשימה בשירות הקול האנושי
• עמוד השדרה
• הסחוס
אנטומיה ופיזיולוגיה בשפת הפלדנקרייז
ד"ר סמדר פלג
קורס בשיטת "חוה שלהב –
מרכז רפואי אסף הרופא
"Child'Space
שירם ,שרותי רפואה משלימה
ד"ר חווה שלהב
קורס אנטומיה ופיזיולוגיה
מכללת רידמן ,ירושלים
טאי-צ'י וקונג פו על פי שיטת מנזר
מר יהודה אופנר
שאולין
קורס מורים בשיטת פלדנקרייז
ד"ר חווה שלהב
תעודה בינלאומית מטעם הפדרציה
הבינלאומית
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נסיון מקצועי בתחום הטיפול
שנים
• – 2008
• 2009-2007
• 2007-2006
• 2008-2004

מקום
קליניקה פרטית
מעון מסילה
סמינר קליני בכלא ניצן
אוניברסיטת לסלי  -סמינר קליני
מר יהודה אופנר
"תרפיה מותאמת אדם"
אסיסטנטית

סוג הכשרה
יעוץ פרטני ,זוגי ומשפחתי
פסיכודרמה
פסיכודרמה
תרפיה מותאמת אדם

ניסיון מקצועי בתחום התנועה
שנים
• 2007

מקום
הבית של זיו ,מושב אורה

• 2007

ויצו ,ירושלים

• 2009-2006

סטודיו  ,6יד חרוצים ,6
ירושלים
נשים ,פייר קניג ,20
ירושלים

• 2007-2004

דלת פתוחה .מועדון לגיל
הזהב

• 2006-2005

סוג הכשרה
מדריכת סדנאות לליווי התפתחותי
לתינוקות
מדריכת סדנאות לליווי התפתחותי
לתינוקות
מורה לפלדנקרייז – שיעורים פרטיים
וקבוצתיים
מורה לפלדנקרייז – שיעורים פרטיים
וקבוצתיים.
מורה לטאי-צ'י
מדריכת סדנאות לליווי התפתחותי
לתינוקות
מורה לפלדנקרייז
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