
 קורות חיים

 

 ריפקינד צביה לויןשם: 

 2193215כרמיאל, מיקוד  2/2תבור  כתובת:

 tzviya@gmail.com דואר אלקטרוני:

 www.sciencetrans.com אתר:

 052-3360006 סלולרי: 04-9584188טלפון: 
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 ניסיון תעסוקתי:

 -את"י ]מתרגמים בישראל )חברת אגודת המאנגלית לעברית עצמאית מתרגמת  – 1998-מ

ITA]  ואגודת המתרגמים האמריקנית[ATA]) 

, בדיקת מבחני transcreation ,, תרגום שיווקיתוכנותותרגום טקסטים  :עיקריים מומחיותתחומי 

 ם:בתחומי תרגום, כתיבת מדריכי סגנון עבור חברות תרגום

רפואת שיניים )שתלים ליניים(, )כולל מסמכי מחקרים קופרמקולוגיה )כולל מכשור רפואי( רפואה 

מזון כולל )תזונה , סיעוד ,מדעי החיים )ביולוגיה, ביולוגיה מולקולרית, וכו'(ומכשור דנטלי(, דנטליים 

 .ועוד , רפואה אלטרנטיביתקוסמטיקהלבעלי חיים(, 

 

 תרגום:

 .ויקירפואהאחראית עריכה והגהה של מונחון  – 2013

 חברת ועדת ביקורת של אגודת המתרגמים בישראל – 2013יוני  – 2011יוני 

 (1/10/2010מטעם אגודת המתרגמים בישראל ) מתרגמת מוכרת – 2010

אוניברסיטת תל אביב )הפקולטה למדעי הרוח / בנושא תרגום רפואי במרצה אורחת  – 2008

 הספר למדעי התרבות, התכנית ללימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום(. בית

 תרגום כתוביות – 2003–2000

 

 רפואה משלימה:

 מטפלת ברפואה משלימה –1996 - 2000

 

 סיעוד:

 2008-2009י בריאות כללית, פתח תקווה. מרפאת "שיכון עממי" שירות אחות צוות, – 2010–2002

ביחידה לטיפול ביתי  אחות צוות 2006-2003. במקביל, בשנים מ"מ מנהלת הסיעוד במרפאה

 )אשפוז בית( של שירותי בריאות כללית.

 מכון המטואונקולוגי בי"ח ע"ש "שיבא" תל השומר. אחות צוות, – 2001

 ח "מעיני הישועה", בני ברק.מחלקת תינוקות ופגים, בי" אחות צוות, – 2001

 אוטיסטים בוגרים(, רמת השרון 72-"כפר עופרים" )בית לחיים ל אחראית מרפאה, – 2000–1999
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 תחנה לבריאות המשפחה "עמישב" ,פתח תקווה אחות צוות, – 1998–1997

יחידה לטפול נמרץ בפג ובילוד, מרכז שניידר לרפואת ילדים,  אחות צוות, – 1997–1992

 תקווה פתח

 מרפאת קיבוץ גדות. אחות צוות, – 1992–1990

 קיבוץ אלרום. אחראית מרפאה, – 1990–1989

 הצופים, ירושלים.-יחידה לטיפול נמרץ בפג ובילוד, הדסה הר אחות צוות, – 1988–1987

 יחידה לטיפול נמרץ לבבי, בי"ח ר. זיו, צפת. אחות צוות, – 1987–1986

 

 השכלה:

, כפר רופות ביולוגיות: חקירת תהליכי המעבר והפעילות הפרמקולוגית", ביופורוםיום עיון "ת – 2016

 המכביה.

 , מכללת אורט בראודה, כרמיאלקורס כימיה כללית ואנליטית – 2013

קורס מבוא לביצוע מחקר קליני עפ"י דרישות התקן הבינלאומי להליכים קליניים נאותים  – 2009

(GCPהשתלמות פנימית במסגרת ה .).עבודה בשירותי בריאות כללית 

 אביב.-( בהצטיינות יתרה במסגרת החוג לסיעוד, אונ' תלBAתואר ראשון בסיעוד ) – 2007–2006

 קורס "הטיפול בחולה המונשם", בי"ס לסיעוד "דינה" )בלינסון(, פתח תקווה. –  2005

 , יהודית גרוסמן, פתח תקווה.I+IIקורס רייקי  –  2005

 , נתן אמסטר, תל אביב.IIIיית כוח חיים אוניברסלית שלב קורס אנרג – 2002

 , נתן אמסטר, תל אביב.IIושלב  Iקורס אנרגיית כוח חיים אוניברסלית שלב  – 2001

 מספר קורסים בתחום מדעי החיים באוניברסיטה הפתוחה. – 1998–1990

 , מארי זנג'רי, פתח תקווה.Iקורס רייקי  – 1996

 שין אקופרסורה, מכללת  "רידמן", תל אביב. – קורס ג'ין –  1996–1995

 קורס טיפול נמרץ בפית"י )פג, ילוד, תינוק, ילד( בבי"ס לסיעוד "דינה" )בלינסון(. – 1995–1994

 ."ש ע. ילין )רמב"ם(אחות מוסמכת, בי"ס לסיעוד ע – 1986–1983
 

 ידע במחשבים:

 .מרשתתמומחית בחיפוש ב, 2016וינט פפאוור, 2016אקסל  ,2016וורד , 10חלונות עבודה בסביבת 
 

 :תוכנות זיכרון תרגום

MemoQ 
 

 שפות:

  על בוריה )שפת אם(. -עברית 

   רמה  ברמה גבוהה   -אנגלית(C2  שלCEFR) 

 וערבית. ידע בסיסי ברוסית, ספרדית 

 

 כישורים כלליים:

 ניהול.יכולת ארגון ו השכלה כללית רחבה. יכולות לימוד והבנה גבוהות, קליטה מהירה.

 .תבעלת "ראש גדול" ויוזמ. מסודרת וקפדנית

 

 .המלצות יימסרו לפי דרישה


