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 קורות חיים
 שרון נחמניד"ר 

 השכלה:

הפקולטה ללימודי הרווחה לימודי "פסיכותרפיה באוריינטציה פסיכואנליטית",    : 2010-2013

 והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

 סוציאלית. -, אוניברסיטת חיפה, המחלקה לעבודה(.Ph.D)לימודים לתואר "דוקטור"     :2005-2009

או מאפיין גם הימורים  סוציאלי של התמכרות: ייחודי לסמים-פרופיל פסיכוהנושא: "                        

 .    פתולוגיים והפרעת אכילה התקפית?"

במגמה סוציאלית, -מחלקה לעבודההאוניברסיטת חיפה,  ,(.M.A)אר שני לתולימודים    : 2000-2004

  .הקלינית

: "מאפיינים רגשיים בקרב בולמיות, עם או בלי התמכרות לסמים או תזה בנושא                     

 אלכוהול, מכורות לסמים וקבוצת ביקורת: מחקר השוואתי".

-ה לעבודהמחלקהגוריון בנגב, -אוניברסיטת בן, (.B. S.W)לתואר ראשון לימודים     :1995-1998

 סוציאלית. 

 

    :תקליניבודה ע

 ,סוציאלית-בה"ס לעבודהבתוכנית מבח"ר של  ללימודי שדהניהול היחידה            :2013-

 באוניברסיטת חיפה. 

  בית החולים "רמב"ם". ,מרפאה להפרעות אכילהה           : 2009-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .סם"-עמותת "אל  :  1999-2001

 .קופ"ח הכלליתשל השירות הסוציאלי     :1998-2000

 

    :הוראה

 ובבית הספר לבריאות הציבור סוציאלית-בבית הספר לעבודההוראת סטודנטים            :2006-

  סגרות פרטיות ומוסדיות שונות.במהוראת אנשי מקצוע ו

 :רצאותהמתן 

 במרכז הכשרה מתקדמת בריאות הציבור,הרצאה בפני אחיות טיפת חלב במסגרת קורס  :      2015

                                               בסיעוד, ביה"ח רמב"ם.                 

      הפרעות אכילה במתבגרים: טיפול ותפקידה הייחודי של האחות " :ההרצאה שניתנה                 

 בקהילה".                 

  אוניברסיטת חיפה ,סוציאלית-בה"ס לעבודהיום עיון למדריכי תוכנית מבח"ר ב הקמת                 

 הדרכה".  ב אמפתיה"גורמים מקדמים בהדרכה ובטיפול: ": בנושאוהנחיית דיון    
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 אוניברסיטת חיפה,               ,סוציאלית-בה"ס לעבודהארגון יום עיון למדריכי תוכנית מבח"ר ב       :2014

   ."מדריך בגישה התייחסותית-מודרך-יחסי מטופל": בנושאוהנחיית דיון                   
 
 

   אוניברסיטת חיפה  ,סוציאלית-בה"ס לעבודהיום עיון למדריכי תוכנית מבח"ר ב ארגון        : 2014

        ."רפלקטיביות בהדרכה": בנושא                   

                                                                                                                                                                                  

  אוניברסיטת חיפה ,סוציאלית-בה"ס לעבודהבארגון יום עיון למדריכי תוכנית מבח"ר    :      2013

  : "הדרכה כהזדמנות למפגש: בין האישי לבין אישי, בין מחקר לפרקטיקה, בין בנושא                   

 אישי -מה בין אכילה והדרכה? האישי והבין" :בנושאהרצאה מתן  ט לקהילה".הפר                   

 ."בהפרעות באכילה וביחסי הדרכה                   

 

2013 :                         International conference on treatment modalities for eating disorders: 

consensus and controversy, Jerusalem, Israel. 

 ?Miror, mirror on the wall who's the fairest of them all        ההרצאה שניתנה:                        

 A prevention program for eating disorders.   

                       

ופיל : פרההרצאה שניתנהאביב. -של העובדים הסוציאליים, תל 17 -הכינוס הארצי ה :2010

סוציאלי של התמכרות: ייחודי לסמים, או מאפיין הימורים פתולוגיים והפרעת -פסיכו

  אכילה התקפית?

                   

International conference on eating disorders and obesity, Jerusalem, Israel                0920:  

ocial profile of addiction: Unique to drugs, or also s-Psycho ההרצאה שניתנה:                      

common to pathological gambling and binge eating disorder? 

 

  

 ריד המחקר הרביעי של הפקולטה לרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה. י  :          2008 

l Gambling and Binge EatingDrug Abuse, Pathologica             שהוצג:הפוסטר                        

      Disorder: Same or Different?                                                                     

                                                       

2006           :Eating disorders throughout the world: Exploring similarities and differences, 

Barcelona, Spain . 

  ?Bulimia nervosa and drug abuse: Are they really different: ההרצאה שניתנה
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 :             יריד המחקר השלישי של הפקולטה לרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה. 2005

  ?Bulimia nervosa and drug abuse: Are they really different: הפוסטר שהוצג                       

 

תחלואה כפולה )התמכרות ופסיכיאטריה(: סוגיות, אוכלוסיות והשלכות טיפוליות,     :          2005

 המרכז הרפואי רמב"ם. 

נרבוזה: אפיונים  : התמכרות לסמים, אלכוהול ובולמיהההרצאה שניתנה                        

 ציון כהן.-יחד עם פרופ' יעל לצר ופרופ' בן.  פסיכולוגיים

 

גוריון בנגב. -תוכניות התערבויות חדשניות בשרותי רווחה בנגב, אוניברסיטת בן  :            1998

סוציאליים של הורים צעירים המבקרים -זיהוי צרכים פסיכו הרצאה ופוסטר שהוצגו:

 ת.במרפאות קופ"ח הכללי

 

 חברות באיגודים מקצועיים:

 רפיה פסיכואנליטיתהאגודה הישראלית לפסיכות               2014

 העמותה הישראלית למניעה, טיפול וחקר הפרעות אכילה בישראל               2011

 (AEDהאקדמיה להפרעות אכילה )               2006

 האיגוד הישראלי לעובדים סוציאליים               1998


