
 
 תהל עלמה בארי 

 zivybairey@gmail.comמייל: 
 054-954-8595טל: 

 עברית, ספרדית ואנגלית שפות:
 ישראל ראש העין, קליניקה:

 
 תואר ראשון, בית הספר לאומנות בצלאל, ירושלים-1981-5

 ירושלים תעודת הוראה באמנות, מכון כרם,    -1993
 פרטני/קבוצות -הברית-יורק, ארצות-, ניו Prattאוניברסיטת הבעה ויצירה מטעם תואר שני בטיפול ב  -1998
 פרטני/קבוצות -הברית-יורק, ארצות-, ניוHunter Collegeתואר שני בעבודה סוציאלית קלינית,   -2002
)דמיון מודרך, עבודת -הברית-טל, ארצות, סיאWellness Instituteנפש, מכון -תעודת טיפול בתחום גוף -2010

 HEART CENTERED-נפש-טיפול גוףפרסונלית, -עבודה רוחנית וטרנספוקוס עם התת מודע, עבודת נשימה, 
THERAPIES).) )מסלול תלת שנתי(  

 הברית-ארצותיורק, -, ניוInstitute For Integrative Nutrition -אימון לאורח חיים בריא הוליסטי -2012
NLP 2013  Practitioner ,Time Line Therapy   ודמיון מודרך 

 בוגרת תכנית מאסטר -בשיטת קרול למפמן )ארה''ב וישראל( Rebirthing-הכשרה בנשימה מעגלית ו -2010-2014
 ן ל'יוגה 'נשית'  המתמקדת בריאות האישה דרך היודה ועבודה עם האגן/רצפת האג מורה  -2015
 הברית-יורק, ארצות-, ניוInstitute For Integrative Nutrition -איזון הורמונלי -אימון לאורח חיים בריא -2017

 המטפלים הישראלי ןמרצה במועדו -ועד היום-2016
שנתי, טיפול בפוגשי  -מסלול דו-מרפא, קינסיולוגיה, תוספי תזונה, בריאות האישהועד היום: תזונה, פטריות -2015
 שנתי-משסלול דו -שלב א'+ב', בריאות מערכת העיכול-שנתי, הומאופתיה מודרנית-מסלול דו-סרטן

 מרצה בבית ספר אדמה -2018-19
 
 

 )ילדים ומבוגרים(  :1996-1984בין ניסיון עבודה בישראל 

 אגף הנוער-שנים במוזאון ישראל, ירושלים 9הוראת אומנות במשך  •

 )בתי ספר והכשרת מורים( ירושלים וראשון לציון-שנים במשרד החינוך 8הוראת אומנות במשך  •

 ירושלים והמרכז-שנים 9 -מורה לאמנות בסקטור הפרטי •
 

 :  2012-1996עבודה בארה"ב בין 
 ילדים-עבודה במחלקה לסרטן-יורק- בניו Mount Sinai Medical Centerבית החולים         1996-7
 טיפול בנפגעי מלחמה-.( V.Aמרפאה לבריאות הנפש של ממשלת ארצות הברית )       1997-8

 ניו יורק  -Puerto Rican Family Instituteעבודה וניהול במרפאה לבריאות הנפש.  1998-2004
   Sesame Sprouts -לינית בגן ילדים טיפולי בניו יורקהקמת מח' לעבודה סוציאלית ק 2004-2009
 Early Intervention Programאבחונים פסיכוסוציאליים וטיפול רגשי/חינוכי מטעם מדינת ניו יורק   2004-2009

 קליניקה פרטית לטיפול בילדים ומבוגרים 
 ו יורק ני-ב   College of New Rochelle-הוראה והדרכה במח' לטיפול באמנות ב 2004-9

 מבוגרים עם הפרעות נפשיות והתמכרות לסמים. -עבודה בבית חולים פסיכיאטרי בקליבלנד מדינת אוהיו -2010
 Clevelandנפש, והכשרת מטפלים במכון לרפואה אינטגרטיבית בביה"ח -הקמת מח' לרפואת גוף 2010-2012

Clinic באוהיו 
 יורק-ה אינטגרטיבית' בניו'המכון לתזונלאורח חיים בריא מאמנת הוליסטית  -2011
 קליניקה פרטית -חזרה לישראל  2012ינואר 

 
 באיזון הורמונלי גופני ורגשיקליניקה פרטית עם התמחות  -ועד היום -2012משנת 

 
  16בישראל. במהלך במסגרות שונות שנים  12טרם הכשרתי כמטפלת, עסקתי בעשיה ובהוראת אומנות במשך  

עבדתי למדתי תואר שני בטיפול באמנות הבעה ויצירה ותואר שני בעבודה סוציאלית קלינית.  שנות שהותי בארה"ב 
במספר בתי חולים, ניהלתי מרפאה פסיכיאטרית, טפלתי באוכלוסיות מגוונות, ניהלתי את השירותים הקליניים בגן  

הקמתי מרפאה משגשגת לרפואת גוף נפש  יורק.-ות מטעם מדינת ניוסוציאלי-ילדים טיפולי וערכתי הערכות פסיכו
( במדינת אוהיו, וניהלתי Cleveland Clinicבמרכז לרפואה אלטרנטיבית שבמרכז הרפואי של הקליבלנד קליניק )

 קליניקה פרטית.
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 פרס 'הולצמן' לעבודה בטיפול קבוצתי*  1998
 


