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 השכלה אקדמית
 

2020 

 

בחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטת חיפה, בפקולטה פרסומים  דוקטורט

 .לשירותי רווחה ובריאות

2011 

 

 תואר שני באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במגמת   

 תזה. סיום לימודים בהצטיינות.רתי שימושי במסלול מחקר חב

2008 

 

)שנה בלימודי מערכות  תואר ראשון בתקשורת ובמשאבי אנוש באוניברסיטת חיפה

 מידע(

2000 

 

 . , סיום בהצטיינותלימודים במגמה ריאלית באורט הורוביץ בכרמיאל

 

 
 קורסים מקצועיים

 נט ואוניברסיטת חיפה.קורס ריבוי מוגבלויות של הג'וי היום -2021

 עמית גל – Rסדנת לימוד  2014

 
 

 ניסיון אקדמי ומקצועי
 

 העברת קורסים  יזרעאל. עמק  האקדמית  במכללתחוג לשרותי אנוש מרצה ב     היום  – 2020
 , סטטיסטיקה תיאורית והסקתית. SPSS -בסטטיסטיקה יישומית ב                          

 
  International –הערכת ובחינת מאמרים כחלק מועד העורכים בז'ורנל המקצועי      היום  – 2020

                           Journal of Mental Health. 
 

 היום    – 2017
 

מנהלת מחקר ופיתוח בקבוצת שכולו טוב. התפקיד כולל אחריות על שלושה 
 ממדים מרכזיים :

. פיתוח BIG DATAוניהול של בניית , יםפיתוח תשתיות איסוף נתונ – דהמדי. 1
ערכות מידע  אפיון מ חדשים וקיימים.ומקצועיים כלי מדידה ומדדים שיקומיים 

אפיון ובנייה של אפליקציות  בנייתן והקמת כלי מדידה ייעודיים חדשים. ובנוסף -
, על מנת להתאימן לאוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים UX/UI, כולל  ייעודיות

 השיקום של אוכלוסיות אלו. ולצרכי
ביצוע מחקרי הערכה פנימיים לבחינת יעילות המודלים  – מחקר פנימי. 2

 לצרכי מיפויבהתאם שוטפים  ביצוע מחקרים המקצועיים המנחים את הקבוצה.
 .ובשיטות סטטיסטיות מגוונות המותאמות באופן ספציפי לכל פרויקט

מובילים בארץ ובעולם, קיום יצירת קשרים עם חוקרים  – ומיצוב פיתוח. 3
, הגשת מכרזים ארץ ובחו"לב שיתופי פעולה מחקריים, הרשמה והצגה בכנסים

רשות לחדשנות,  -של גופים ממשלתיים ופרטיים מגוונים )כגון  וקולות קוראים
כולל משרד הבריאות, משרד הרווחה, ביטוח לאומי וקרנות שונות בארץ ובחו"ל( 
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שכירים וחיצוניים )עו"ס, מרב"ע, צוותי פיתוח  ניהול צוותים רב מקצועיים
 וכדומה.טכנולוגים(, תכלול פרוייקטים 

 
2016- 2018   

 
מתרגלת בקורס סטטיסטיקה יישומית שנה א' ושנה ב' במכללה האקדמית גליל 

, SPSSמערבי בחוג לסוציולוגיה. לימוד סטטיסטיקה תיאורית והסקתית, תכנת 
 .ומטלות בניית מערכי שיעור, תרגילים

 
2015 – 2017   

 
. הנחיית קורס כתיבת עבודת גמר יישומיות עוזרת הוראה במכללת אורנים

לימוד שיטות מחקר איכותניות וכמותיות, הנחייה של  –בלימודי תואר שני
 .ומתן ייעוץ סטטיסטי כתיבה  עבודה אקדמית לאורך כל שלביה

 
2014 – 2018   

 
סוציאלית בחוג לעבודה לעו"ס ת מתרגלת בקורס סטטיסטיקה יישומי

בניית מערכי שיעור, הכנת מטלות ותרגילים, בניית מאגר  באוניברסיטת חיפה.
 תרגילים, הכנה למבחנים.

 
2014- 2017  

 
מורה חונכת ביחידה לקידום מצוינות באוניברסיטת חיפה, במקצועות 

 סטטיסטיקה, שיטות מחקר והנחייה של כתיבת סמינריונים.
 

2014 -  2015   
 

. התפקיד הפקולטה לרפואה –אילן, שלוחת צפת –עוזרת מחקר באוניברסיטת בר 
 -ביצוע סקירת ספרות, ניתוחי תוכן איכותניים וניתוחים סטטיסטיים בכלל 

SPSS בניית כלי מדידה כמותיים ואיכותניים וכן ניהול, תיאום וניתוח המחקר ,
 האיכותני.

 
2010 – 2014   

 
ותכנה בפרויקט מדדי תוצאה, בחוג לבריאות נפש    אחראית שאלונים

עבודה נרחבת ורמת ידע גבוהה  דרשובאוניברסיטת חיפה. שני התפקידים 
בנוסף,  ובאפיון תהליכי עבודה ודרישות תכנה. Excel, בתוכנת SPSSבתוכנת 

שני התפקידים כוללים ניהול שני אתרי אינטרנט, מאגרי מידע וניהול תוכן 
   .Joomlaת באמצעות תוכנ

 
2009 – 2010   

 
 התמחות מקצועית במכון המחקר אליקסיר. הזנת נתונים וביצוע ניתוחים 

 , קידודים איכותניים וכמותיים.SPSS -סטטיסטיים ב
 

2007 – 2010   
 

מתאמת ואחראית הפרסום והשיווק  של המרכז ללימודי חוץ באקדמיה לעיצוב 
, התפקיד מחייב התמודדות עם יסטרטיבויצו, חיפה. מהפן האדמיני -ולחינוך

קהל תלמידים רחב וכולל ניהול שוטף של המרכז ותכנון מערכות חדרים 
וקורסים.  בפן הפרסום והשיווק, התפקיד דורש עבודה שוטפת מול ספקי 
הפרסום השונים, הפקת תשדירים וכתבות, הפקת תערוכות תלמידים וניהול 

 כז.  מעקב צמוד אחר תקציב הפרסום של המר
  

2007- 2008    
 

במכון לחקר הזקנה באוניברסיטת חיפה, ביצוע ראיונות שטח,  עוזרת מחקר
 איסוף נתונים, הזנת הנתונים וניתוח סטטיסטי של הראיונות.
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