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 1984 שנת לידה: 1080200קיבוץ בית אלפא,  מען:

 gmail.com84manor.z@ דואר אלקטרוני:

In-Linked: 967a0a122-zeltzer-https://il.linkedin.com/in/manor 
, מייסד "אקדמילי: אקדמיה (.B.A) בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך (,.M.Aעץ חינוכי )יומטפל משפחתי וזוגי,  

מנוסה  .באקדמיההוראה , והנחיית קבוצותבעבודה ייעוצית, בטיפול משפחתי, זוגי ופרטני, בעל ניסיון  בשבילי".
בעל  .(עצורים/אסירים הורים, ,קשישים וונות )נוער, בעלי צרכים מיוחדים, לקויות למידה,בעבודה עם אוכלוסיות מג

ניסיון בבניית אתרים בפלטפורמת  .ייםאקדמת מחקרים כתיבהנחייה בו SPSSתוכנת , סטטיסטי ייעוץ :מחקרי ידע
WiX ,עסק עצמאי. וניהול פרסום, פתיחה  

     
 

   
 
 

  
 השכלה:

  (.ICEEFT: המרכז הבינלאומי למצוינות בטיפול מבוסס רגשות )(EFTטיפול מבוסס רגשות )ב הסמכה :7201            
 .: ד"ר חגי אורנשטייןתקשורת בלתי מילולית בטיפול משפחתי וזוגיהשתלמות ב :2017            

  , טירת הכרמל.וזוגי והכשרת אנשי מקצוע מרכז "בראשית" לטיפול משפחתי :טיפול משפחתי וזוגי :2014 - 2017
 .המכללה האקדמית "עמק יזרעאל" (,.M.Aמוסמך תואר שני בייעוץ חינוכי ) :2012 - 2014

 עבודת גמר, בהנחיית ד"ר ענבל קיבנסון בר-( און בנושא סגנונות הורות רגשייםERPS ,וויסות רגשות ,)
 תוקפנות ואמפתיה בקרב מתבגרים צעירים. 

  ות, כישורי חיים, פגישות פרטניות.עין חרוד: הנחיית קבוצ-ביניים "עמל"פרקטיקום ייעוצי: חטיבת 

  :מילוי מקוםפגישות פרטניות: בי"ס יסודי "עמק יזרעאל" קיבוץ גניגרפרקטיקום ייעוצי ,.  

 .מכללה האקדמית "עמק יזרעאל"ה, (.B.Aתואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך ) :2012 - 2009

 אסירים וקבלת הדרכה שבועית. הנחיית קבוצות: ם בבית הסוהר "שיטה/גלבוע"פרקטיקו 

  :הפסיכיאטרית בבית חולים "העמק", בהדרכת ד"ר תומר הוד.המחלקה פרקטיקום בפסיכולוגיה 
 העברת מבחנים קוגניטיביים,  בהנחיית הפרופ' איריס חיימוב: בנושא שינה וקוגניציה בקרב קשישים מחקר

 .PSG  /PLM  /Sleep Apnea –מעבדת שינה ניידת  חיבור

 :תעסוקתי ןיסיונ
 האקדמית גורדון: –: תחנה לטיפול משפחתי, זוגי ופרטני "נקודת מפגש" - התמחות בטיפול משפחתיהווה: -2015

 התמחות() מטפל משפחתי וזוגי.  

 מטפלת משפחתית ומדריכה מוסמכתעו"ס, הרצלה כץ,  קבלת הדרכה בטיפול משפחתי וזוגי על ידי. 

 (www.academily.com) ; יועץ אקדמי וסטטיסטימנהלמייסד;  – לי: אקדמיה בשבילי""אקדמיהווה: -2016

 ( ייעוץ סטטיסטיSPSS.כתיבה אקדמית, תרגום מאמרים ועוד ,) 

 ( "מפתח "מחשבון המבחן הסטטיסטיStatistics Test Calculator: STC) 

 יון בבניית אתרים בפלטפורמת ניסWix.com. 
 מכללה האקדמית עמק יזרעאל:ה :2013-2016

  יישומי מחשב" ו"מבוא לפסיכולוגיהאקדמית: "-הקדם המכינבמרצה." 

 למידה. ותלקוימסייעת: סיוע לתלמידים בעלי  חדר למידה וטכנולוגיה רכז 

 סטטיסטית אוריינות"ו "אקדמית כתיבה" פרויקט מנחה: הערבים סטודנטיםה לקידום היחידה". 

 סטטיסטיאקדמית, ייעוץ -כתיבה מדעית –העברת שיעורים פרטיים לסטודנטים  פרטי: מורה/אקדמי יועץ 
(SPSS)מדעי ההתנהגות והחברה.החינוך, מקצועות הפסיכולוגיה, , שיטות מחקר ו 

 "בית זינגר" כפר יחזקאל. – מדריך בפנימייה טיפולית לנוער בסיכון :2011-2012
 ראשית בפנימייה. ס"עו - 'אוסטרליץ הדרכה טיפולית ע"י לימור 

 :צרכים מיוחדים יבסיכון ובעל נוערוליווי ייעוץ  :2009 - 2008
 חברתיים קשייםו ותאלימהתפרצויות זעם, הפרעות תקשורת,  בעל 18לנער בן  צמוד יועץ וחונך. 

 עיר שדרותהאתיופית בקהילה רכז מועדונית נוער ב. 

 טראומת טרור.-פוסטמ עבודה עם אוכלוסיה הסובלת 
 שנת שירות )ש"ש( -תנועת "השומר הצעיר"  –קן קיבוצי מנהל ומדריך  :2003- 2004

 שפות:
 קרוב לשפת אם – אנגלית שפת אם – עברית

 שליטה במחשבים:

 (Wix.com, בניית אתרים )Microsoft Office (Word / PowerPoint / Excel) תומערכ, SPSS v.22שליטה מלאה: 

 שירות צבאי:
 , נח"ל מוצנח.50(: לוחם, גדוד 2007דצמבר ) -( 2004נובמבר )
 נוספת:השכלה 

 מכללת "פסגות". -נדל"ן קורס השקעות  : 2013
 
 

 *פי בקשה מיוחדת*****המלצות יינתנו ל
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