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ניסיון תעסוקתי  

.מאוחדת חולים קופת, והתפתחותית התנהגותית, קהילתית ילדים רופאת     הווה - 2010  

כנון, הקמה וניהול "מרפאת הורים"      הווה - 2013 .קופת חולים מאוחדת –  

מרפאה חלוצה בהבאה טיפולים מבוססי ידע לבעיות התנהגות בילדים.  
המרפאה מטפלת כיום בהצלחה בנושאי בעיות שינה בילדים ובעיות בשליטה על סוגרים (אנקופרזיס).  

  לטיפול באוטיזם.מנהלת בית ספר מבוסס ראיות מקימה ו       הווה - 2014

בית ספר ביתי בו מוכשרים מטפלים לשיטות בדוקות לטיפול באוטיזם עם הקפדה בהכשרה ובהסמכה  

.fidelity of implementation על איכות הישום  

., תוכניות שילוב והכשרת תרפיסטים של ילדים עם אוטיזםבניית תוכניות טיפול     הווה - 2010  

Sick Kids, Toronto, Canada.  ח"בבי ותזונה גסטרואנרולוגיה בתוכנית התמחות תת     2009 -2008  

.בהצטיינות התמחות בחינות וסיום חולון, וולפסון רפואי מרכז, ילדים במחלקת התמחות     2003-2007  

.רחובות, קפלן הרפואי במרכז' סטאז     2001-2002  

.ירושלים ולהערכה לבחינות הארצי המרכז, הפסיכומטריים ומבחנים אחיות מבחני תוכן מגיהת     1996-2000  

השכלה  

.ילדים ברפואת מומחית                  2007  

1992 .בירושלים העברית האוניברסיטה, MD תואר        2002 --  

תל אוניברסיטת, בכלכלה ראשון תואר לימודי ראשונה שנה                  1995 .אביב-  

והסמכות הכשרות  

.באוטיזם  טיפול בישום 3 שלב מוסמכת     הווה - 2013  

.וריכוז קשב בהפרעות וטיפול באבחון PRT הבריאות משרד של הסמכה     הווה - 2013  

.ארה״ב, פנסילבניה אוניברסיטת של חיסונים קורס בוגרת  2013  

ופרסים הצטיינות  

מצטיינת דיקן: בי"ס לרפואה, האוניברסיטה העברית.   1993  
קן: החוג לכלכלה, אוניברסיטת ת"אמצטיינת די   1995  
2006 .מבחן שלב ב', רפואת ילדים, מעבר בהצטיינות  -  

עבודה מצטיינת, כנס חיפ"ק.2008     
עבודת מדעי יסוד מצטיינת, החוג לרפואת ילדים, אוניברסיטת ת"א. - 2008  
2008	  	  	  	מקום שני בתחרות המחקר הטוב ביותר במרכז רפואי וולפסון.   	  

מדעיים ומיםפרס  

Sagiv-Friedgut K, Witzling M, Dalal I, Vinkler H, Someh E, Levine A. Congenital Patent Ductus Venousus: 
An Association with the Hyper IgE Syndrome. J Pediatr. 2007 Feb;150(2):210-2.  

Sagiv-Friedgut K, Karban A, Weiss B, Shaoul R, Shamir R, Bujanover Y, Reif S, Boaz M, Shani I, Levine 
A, Leshinsky-Silver E. Early Onset Crohn Disease is Associated with Male Sex and a Polymorphism in the 
IL-6 Promoter. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010 Jan;50(1) :22-6.  

 



חיצוניות והכשרות הרצאות  

העברית ילדים ״גושן״ אוניברסיטה לרופאי המשך לימודי בקורס באוטיזם מחקר מבוססי טיפולים על הרצאה  

.בקורס ומרצה מאוחדת חולים בקופת שינה ליועצות קורס בנית שינה יועצות להכשרת קורס  

 להבתמתי״א ומומחיות תחום אוטיזם במתי״א שסדנא למדריכות  סדנא על אסטרטגיות חברתיות לילדים עם אוטיזם

.יחידני בשילוב אוטיזם עם לילדים חברתיות אסטרטגיות בנושא  

מערכת בכירי  של בכנס מאוחדת חולים קופת כנציגת הרצאה ״: 2015 בריאות״ בכנס בריא״ על ״ביקור הרצאה  

  בריא ביקור הרצאתלסרטון . קישור בישראל הבריאות

ידי על Incidental Teaching בשיטת התנהגות למנתחות בישראל הכשרה שבוע של וביצוע תכנון  

Prof. Gail McGee Emory University.  
בילדים שינה בבעיות וטיפול אבחון ,הבריא הילד ביקור פרויקט לקראת במאוחדת ילדים רופאי 100 של הכשרה  -  

, מאוחדת.הראשוני הילדים לרופא שינה בבעיות הורים והדרכת אבחון פרוטוקול כתיבת  

..במאוחדת ומרכז צפון מחוז ילדים רופאי של הכשרה ואנקופרזיס בסוגרים שליטה בבעיות טיפולו אבחוןהכשרה ל  

בזמן המגיפה. הפוליו חיסון :מתנגדי חיסון הורים לקהילת הרצאות  

:2007 נובמבר בילדים ולתזונה לגסטרואנטרולוגיה הישראלי האיגוד של השנתי הכנס  

 A polymorphism in the IL6 promoter is Associated with Gender Associated Variability in Age of Onset  of 

Crohn’s Disease. Sagiv- Friedgut K, Levine A, Karban A, Boaz M, Leshinsky-Silver E.  
:2008 פברואר ק"חיפ כנס  

 A polymorphism in the IL6 promoter is Associated with Gender Associated Variability in Age of Onset  of 

Crohn’s Disease. Sagiv- Friedgut K, Levine A, Karban A, Boaz M, Leshinsky-Silver E.  

נוספת אקדמית פעילות  

• 2014בוחנת שלב ב׳ ברפואת ילדים   סמכה בעל פה למומחיות ברפואת ילדים.בוחנת בבחינות הה -  

• ,Inflammatory bowel disease) בעיתון.(peer review שיפוט עמיתים   2008. .  

•  Grand rounds 2008-2009 לרופאי מחלקת גסטרואנטרולוגיההרצאה שבועית  -  בהרצאה  ים. ילד-
ומציאת מענה קליני דרך אינטגרציה וביקורת מחקרים בנושא מציגים שאלה קלינית העולה מחולה 

השאלה.   
 
 

הפופולארית בעיתונות פרסומים  

ילדים ברפואת מיתוסים 10 onlife עיתון -  

http://www.onlife.co.il/שיהיה/משפחה 80717/11/לבריאות- מיתוסים- ברפואת- הילדים-  

בריא ביקור 2014 דצמבר בלאישה במאוחדת בריא ביקור תוכנית בנושא ראיון - -  

.2014 דצמבר לאישה בילדים שינה בעיות לפתרון עצות  

ri/http://www.meuhedet.co.il/static/pub/magazine_bikurba  
 

התנדבותית פעילות  

.אדם לזכויות רופאים     הווה - 2002  

צבאי שירות  

.סגן בדרגת שחרור, נפגעים קצינת  1992 - 1989  

 


