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 בס"ד
 

 sarah2168@gmail.com 6071799(052) |  | 9933862(02)                                                קרוניש  שרה 
 

 . 017043654, ת.ז: 1970שנת לידה: , ומבואות ירושליםזמינות לאזור ירושלים 

 

 :תמצית

 אוכלוסיות.מגוון רחב של טיפול פרטני וקבוצתי ב -ופסיכותרפיסטית ית קליניתעו"ס 

  מרובת ממשקים מול צוות רב עבודה הדרכת סטודנטים.  הורים. הדרכת נוער, צעירים ומבוגרים. עבודה עם

 מקצועי.

  המחלקה לטיפול בנפגעי איבה ובנט'ל.-אגף המשפחות, ביטוח לאומי-הבטחוןעובדת בשת'פ עם משרד 

 

 :השכלה 

האוניברסיטה מוסמך בעבודה סוציאלית, מסלול טיפול ישיר עם התמחות בטראומה,  M.Aתואר  :2011-2007

 העברית.

סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן, ביה"ס לעבודה קבוצתי,  -מסלול פרטני עבודה סוציאלית,ב B.Aתואר  :1997-1993

השירות הסוציאלי בבי"ח שערי צדק  התחנה לבריאות הנפש )מערב(, ירושלים +: מעשית עבודה                      ר"ג.

(1995-1994.)   

 

 אוניברסיטת בר אילן. -קורס הדרכת סטודנטים לעו"ס •

 בפסיכוטראומה.המרכז הישראלי לטיפול  -טיפול קוגנטיבי בטראומה  •

 המרכז הירושלמי לבה"ן ומשרד הבריאות. -טיפול בהתמכריות ובטראומה מינית •

 מכון מגיד ירושלים.תוכנית תלת שנתית,  , פסיכותרפיה דינמיתלימודי  •

▪ EMDR   דר' אודי אורן, המרכז הישראלי ל 1+2שלב ,EMDR 

 (, ביה"ס המרכזי לעובדים סוציאליים )ת"א ם טיפול בנוער נפגע סמי •

 ירושלים. -מרכז יעוץ לאישה -פסיכותרפיה פמיניסטית •

 דר' שרית ברזילי. -)סיפורים מובילים להצלחה(-טיפול נרטיבי בשיטת סמ'ל •

 , לימודי ההמשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן. טיפול בילדים ובנוער •

 : ניסיון תעסוקתי

 קליניקה פרטית בתלפיות, ירושלים.  -כיום-  2012

ל בניצולי שואה ובבני טיפו-לטיפול וסיוע במצבי שכול ואובדן-פסיכותרפיסטית בעמותת אלה   -כיום  -2015

 .ובמרכז הארצי לסיוע למשפחות שחוו אובדן על רקע תאונות דרכים, רצח או התאבדות הדור השני

                                   

 לטיפול בבעיות סמים ותחלואה כפולהעו"סית קלינית, המכון הירושלמי כיום:    -0132    

התמכרות לחומרים טיפול פרטני וקבוצתי עם מטופלים המתמודדים עם שילוב כלשהוא של  •

 .פסיכואקטיביים ואבחנה פסיכיאטרית

 מתאמת טיפול מול שירות המבחן למבוגרים. •

 עבודה בצוות רב מקצועי הכולל רופאים, פסיכולוגים, עו"סים, מדריך מכורים, סטודנטים. •
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 .ירושליםמרכז לטיפול פסיכולוגי, אבחון וייעוץ, סניף  -ל.ם., מכון תפסיכותרפיסטית  : 2016 -2011

 יחידים או זוגות. -טופליםבמרגשי טיפול דינמי  •

 דיכאון.ואלימות, טראומה, שאלות זהות  במקריטיפול  •

 סיוע למשפחות שכול בהתמודדות עם האובדן מטעם משרד הביטחון. •

 עו"סית, עמותת בת עמי. :  2010-2012

 .ומצוקהת המגיעות מרקע של סיכון צעירוליווי פרטני והנחיה קבוצתית של  •

  אשפוז פסיכיאטרי, קהילות טיפוליות, טראומה מינית ודיכאון. ם הכולליםמקריטיפול ב •

 ליווי במשברים. הקניית מיומנויות ופיתוח אישי, , אימוןהכוללות  בניית תכניות אישיות •

 

 .המחלקה לשירותים חברתיים -עו"סית נוער והתמכרויות, מועצה מקומית אפרת   :1200-9200

סמים,   -( במגוון התנהגויות סיכוניות12-25קבוצתי בנוער וצעירים )גילאי טיפול פרטני ו •

 אלכוהול, נשירה מבי"ס, ונדליזם, פגיעות מיניות, רקע פסיכיאטרי, אלימות במשפחה ועוד.

 המבחן לנוערמול פסיכיאטרים, שירות עבודה למסגרות שונות תוך הורים נוער וההוהפניה של ליווי  •

 .פקידות סעדו

 

 מוכות 'בת מלך'. ו"סית ילדים, המקלט לנשיםע   :7199-2000

מוכות ומעורבות מלאה בבניית המערך לטיפול בילדים ובהנחיית הצוות הנשים הטיפול בילדי  •

 המטפל. 

הורות בצל 'קבוצות לאמהות בנושאי הנחיית  ( וביצועPlay-Therapyטיפול דינמי ) מתן •

  '.אלימות

 בתי ספר ועוד.מרכזי קשר, עבודה מול פקידות סעד לחוק נוער, בתי משפט,  •

 

עבודה עם ילדים  -קומונרית של תנועת הנוער בני עקיבא: לאומי שרות    שפת אם -אנגלית|  שפת אם -בריתע: שפות

 בסיכון.

 אינטרנט           ו Word ,Outlookעבודה בסביבה ממוחשבת כולל : מחשביישומי 

 ** המלצות ותעודות תינתנה על פי דרישה. 
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