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 אפרת נקש

 972545290209+ טלפון: ,efratnakash@mail.tau.ac.ilאימייל: 

 השכלה 

 . תואר ראשון בסטטיסטיקה ותואר ראשון בחינוך – , אוניברסיטת תל אביב1978–1975

סיום   ,מסלול מחקרי .תואר שני במגמה לעיון ומחקר בחינוך – , אוניברסיטת תל אביב1981–1978

 . 91ציון  לימודים ב

ושים לא נכונים במובהקות סטטיסטית במאמרים אמפיריים ברבעון  נושא התזה: שימ •

 . 1981דוד נבו,  פרופ'בהנחיית  ,"מגמות" 

 . רישיון מורה דרך בישראל מטעם משרד התיירות –  , המכללה האקדמית בווינגייט2015–2013

 .ארכאולוג חופר תהסמכ – , אוניברסיטת תל אביב2020

מסלול בתואר שני בארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום  – , אוניברסיטת תל אביב2022–2018

 . 95בציון  סיום לימודים  ,מחקרי

מחקר השוואתי בין מרכזי הביות  סביבה:–ביות צמחים ושינויים ביחסי אדם נושא התזה:  •

 . 2022, בהנחיית פרופ' אבי גופר, בלבנט ובמערב אמזוניה

 . בארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום לתואר שלישי םלימודי – , אוניברסיטת תל אביב–2023

 . דיסרטציה בנושא ארכאומטלורגיה בהנחיית פרופ' ארז בן יוסף •

 תעסוקתי  ן ניסיו

 ושיטות מחקר סטטיסטיקה

 עוזרת הוראהבית הספר לחינוך,  הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל אביב, , 1983–1978

 .יקהמבוא לשיטות מחקר וסטטיסט יבקורס ומחקר

החוג   ,בית הספר למקצועות הבריאות ,הפקולטה לרפואהאוניברסיטת תל אביב, , 1983–1978

 מרצה בקורס מבוא לסטטיסטיקה וניתוח נתונים. ,לסיעוד

ייעוץ   לעבודה סוציאלית,בית הספר הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב, , 1983–1978

 . סטטיסטי ומחקרי לחוקרים

 . איתסטטיסטיקוינגייט,  במכון המרכז לרפואת ספורט ולמחקר, 1982–1980

, מרצה בקורס מבוא מארה"ב University of New Havenהשלוחה בישראל של , 1983–1982

 לסטטיסטיקה.

 מדעי המחשב

 מבוא לתכנות.  י, מרצה בקורסמכללת תל אביב, 1985–1984
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 ארכאולוגיה 

 , חפירה בתל עזקה.2019

 יבנה מזרח. אתר חפירה ב, ניהול שטח 2020

 , חפירה בקדס. 2022

 , חפירה בפארק תמנע.2023

 פרסים 

הגשר העתיק : , בנושאשימור קורספרויקט גמר בעבור   מהחוג לארכאולוגיה הצטיינותמענק , 2020

)ציון   הפרשנות של האתר ודרך ההצגה, קביעת רמת ההתערבות ,הערכת אתר – בג'סר אלמג'מע

98 .) 

 . מטעם החוג לארכאולוגיהלתואר שני לתלמידי מחקר  הצטיינותת מלג, 2021

 הרצאות 

 בתאריכים , וברעננה21.3.2017 בתאריך באילת על מצרים הקדומה: " שבתרבותבמסגרת "הרצאות 

 . 3.11.2019-ו 14.10.2017

 פרסומים 

Geron E, Mashiach A, Dunkelman N, Raviv S, Levin Z and Nakash E 1981. Children 

in sport: psycho-sociological characteristics. Wingate Institute for Physical Education 

and Sport. 

Academia.edu 

 שונות 

תפקידי ניהול בכירים  ב , ושימשתיטק(-בים )הייתעשיית המחשב עבדתי 2013– 1984בין השנים 

 (.לקורות החיים שלי )סמנכ"ל שרותים גלובליים, סמנכ"ל ניהול מוצרים והבטחת איכות.

 (. 100)ציון  2019  חפירה עונת, עזקה תל –  E3 בשטח H12  ריבוע חפירת דוחכתיבת 

 (.100)ציון   2020 מזרח יבנה  – 1/1  חפירה דוחכתיבת 

עם  FileMakerמבוססת  רשות העתיקותשל ניהול חפירה , תוכנת (DANAמערכת דאנ"א )ב שימוש

 , לניהול שטח חפירה.תוספות

https://telaviv.academia.edu/EfratNakash
https://docs.google.com/document/d/1jna3Yx867Xria26AdzmJbyl2gvqABMIB4q6lqmnn454/edit?usp=sharing

