
 

 

 קורות חיים

  מדריכה -מומחית  , פסיכולוגית קליניתרות דרדיקמן עירוןד"ר 

 

 נסיון  מקצועי

מסגרות ובילדים במגוון מלמדת קורסים בטיפול דינמי ממוקד במבוגרים 

, ביניהן: החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, וציבוריות פרטיות

היחידה לפסיכאטריה של הילדים והנוער בבי"ח רמב"ם, התחנה 

 קלינית של חנה קמינר בחיפה ועוד.  –ההתפתחותית 

  - 2015אוקטובר 

של קופת חולים   לבריאות הנפש  הרפאומנהלת המ פסיכולוגית ראשית

נטלתי חלק בצוות .  מחוזיתורכזת בריאות נפש  חיפהב"מאוחדת" 

הקים שתי מרפאות, גייס צוות והכשיר אותו לעבודה במסגרת מצומצם ש

, ום עוסקת בניהול מקצועי של המרפאהכי .רפורמה בבבריאות הנפשה

ת על ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית ועל הדרכה ופיקוח על הצוות, אחריו

קהילה וקופת הקשר בין  מוסדות האשפוז, יחידות הטיפול האחרות ב

התמודדות עם האתגרים במעבר החולים, מעורבות במחקר איכות, ו

 .לרפורמה

 – 2014פברואר 

 

 

 

 

פסיכולוגית ראשית ומנהלת המרפאה לבריאות הנפש של קופת חולים 

 בחדרה. מאוחדת

יוני  -2014מאי 

2016 

מרצה בתכנית לפסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית, היחידה 

 המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.ללימודי 

 – 2013אוקטובר 

 2014פברואר 

  - 2013אוגוסט  מטפלת ומדריכה בקליניקה פרטית בחיפה. 

קבלת תואר מדריכה בפסיכותרפיה ובפסיכודיאגוסטיקה, מטעם הועדה 

 לפסיכולוגיה קלינית, משרד הבריאות.

 2013פברואר 

לייעוץ וטיפול רגשי שבמרכז הקליני הבין תחומי, מנהלת המכון 

הובלתי צוות רב מקצועי שכלל פסיכולוגים, מטפלים  אוניברסיטת חיפה.

 בהבעה ויצירה ועובדים סוציאלים, הדרכתי ופקחתי על עבודתם. 

 – 2012דצמבר 

 2014ספטמבר 
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 .ברחובות "מכון שקד"בומדריכה מוסמכת פסיכולוגית בהסמכה להדרכה, 

העבודה כללה הדרכת פרטנית וקבוצתית של מתמחים, הנחיית סמינרים 

והצגות מקרה, מתן חוות דעת מורכבות בנושאי אימוץ, משמורת וניכור 

 הורי לבתי משפט וטיפול במקרים רב בעייתיים.  

2010 - 2014 

הוראה בתכנית לתואר שני בבריאות נפשית של ילדים ונוער, 

מדעים וטכנולוגיה, טרונדהיים, נורווגיה. ריכוז, באוניברסיטה הנורווגית ל

. בנוסף, "יחסים טיפוליים וברית טיפולית" הוראה והדרכת מקרים בקורס

מתן הרצאות בקורסים על עבודה טיפולית עם הורים ועל התפתחות 

בכתיבת  רגשית וחברתית של ילדים, והדרכת סטודנטים לתואר שני

 .עבודת התיזה

2008 - 2010 

 2007 הדרכה לצוות רב מקצועי בקליניקה לגיל הרך, טרונדהיים, נורווגיה.מתן 

עבודה כפסיכולוגית קלינית בקליניקה פרטית ברחובות. העבודה כללה 

מבוגרים במגוון בעיות רגשיות ומצבי מעבר אבחון, טיפול ועבודה עם 

  .קשיים רגשיים, חברתיים ולימודייםבחיים, וכן עם הורים וילדים בעלי 

2003- 2005 

, ים הממשלתי נס ציונהלהתמחות בפסיכולוגיה קלינית בבית החו

השאר, סגרת זו טפלתי, בין במ .ובתחנה לבריאות הנפש ביבנה

, ילדים שסבלו מדכאון, פוסט טראומה, התעללות מיניתמבוגרים וב

. התנסיתי הן בפסיכותרפיה ומצבים פסיכוטיים תסמונת טורדנית כפייתית

ית והן בפסיכותרפיה קבוצתית, והדרכתי קבוצה של מטפלות אינדיבידואל

 באמנות.

2001 - 2004 

 2004 - 2000 מנחה בקורס "פסיכולוגיה חברתית" באוניברסיטה הפתוחה.

עבודה כפסיכולוגית בגני ילדים ובבתי ספר במסגרת שירות פסיכולוגי 

מערכתית אבחון וטיפול בילדים ובני נוער, עבודה  חינוכי. העבודה כללה

משתי כמנהלת של  יש 2001 – 2000והדרכת צוותים חינוכיים. בשנים 

תחנת יחיד בשירות הפסיכולוגי וכפסיכולוגית אחראית במרכז טיפולי רב 

 מקצועי.

1997 - 2001 

 1990 - 1987 שירות צבאי כמורה חיילת וכקצינת הוראה במפקדת קצין חינוך ראשי.
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 השכלה

הכשרה בתכנית הבינלאומית לטיפול דינמי חוויתי ממוקד, בהנחייתו של 

 .2014כמטפלת בשיטה מספטמבר מוסמכת ד"ר פרוצ'יו אוסימו. 

2011-2014 

במרכז לבריאות הנפש של ילדים ונוער, באוניברסיטה  PhD))דוקטורט 

נושא ( בטרונדהיים, נורווגיה. NTNUהנורווגית לטכנולוגיה ומדעים )

בנים ובנות הסובלים מחרדה חברתי ואקדמי של הבדלים בתפקוד התיזה: 

, בהנחיית פרופ' מרית ובמעבר לבגרות ודכאון בגיל ההתבגרות

 אינדרדאוויק. 

2007 – 2012 

 

הכרה עוזרת מחקר באוניברסיטה הנורווגית לטכנולוגיה ומדעים. 

 כפסיכולוגית קלינית בנורווגיה.

2006 

אילן. -בפסיכולוגיה קלינית של הילד, אוניברסיטת בר תואר שני בהצטיינות

נושא עבודת המחקר: פתרון קונפליקטים וניצני קומפטנטיות חברתית בגיל 

 שנתיים, בהנחיית פרופ' רות פלדמן.

1996 - 2000 

שנה ראשונה של לימודי תואר שני במגמה ההתפתחותית, האוניברסיטה 

 העברית בירושלים.

1994 - 1995 

ראשון בהצטיינות בפסיכולוגיה וב.א. כללי )הסטוריה, פילוסופיה תואר 

 .אביב-ופילוסופיה יהודית(, אוניברסיטת תל

1991 - 1994 
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