מריאה רוח-מדבר – קורות חיים
פרטים אישיים
מריאה רוח-מדבר
ת.ז016695538 .
שואה ,אם לשתי בות
לידה 1973 :ברה"מ – מולדביה )עליה(1974 :
כתובת :הפרחים 27ב רעה 4339973
טל09-9544576 .

טל .ייד 058-5333944

דוא"לm.ruahmidbar@gmail.com :

השכלה אקדמית
 :2009-2007השתלמות פוסט-דוקטורט באויברסיטת חיפה ,בהחיית פרופ' עפרה מייזלס
מהפקולטה לחיוך .ושא המחקר :הרוחיות האלטרטיבית העכשווית מזווית תרבותית-רעיוית.
 :2007אישור עבודת הדוקטור ,שעשתה במסלול הביתחומי לפרשות ותרבות באויברסיטת בר
אילן .ושא העבודה :תרבות העידן החדש בישראל )כ 450-עמודים ,ב 2-כרכים( .מחים :פרופ'
משה אידל )האויברסיטה העברית ירושלים( ופרופ' עדיאל שרמר )אויברסיטת בר אילן(.
 :2003סיום תואר שי עם תיזה בהצטייות ,במסלול הביתחומי לפרשות באויברסיטת בר
אילן.
 :2002-2000תלמידה בבית המדרש של מכון שלום הרטמן בתל אביב ,בלימודי תלמוד.
 :1999-1998לימודי תואר שי ביהדות ,בהצטייות יתרה ,במסלול למהיגות חיוכית יהודית
במכון שכטר למדעי היהדות בירושלים.
 :1994סיום תואר ראשון בהצטייות ,במזרחות ]המזרח התיכון בעת החדשה ,עם חטיבה
מורחבת באסלאם ,וחטיבות ביחסים בין-לאומיים ומדעי המדיה[ מאויברסיטת תל-אביב
)מסלול עתודה אקדמית(.

פרסים ומלגות
• זכיה במכרז של מרכז צפת לחקר תרבויות וקהילות בגליל ,בושא יאו-שמאיזם גלילי ]מחקר
המשך למחקר שביצעתי במרכב ב-תשע"ה[ – תשע"ו.
• מלגות מחקר ייעודיות שוות מהמכללה האקדמית צפת – תשס"ט-תשע"ו.
• מלגת עידוד מטעם מכון שוקן למחקר היהדות ו JTS-להשתתפות בסדת מחקר בושא
"מהיגות שית-רוחית – מאין לאן?" – תשע"ה.
• זכייה בתקציב מטעם קרן תל"י למחקר בושא רוחיות בחיוך )שערך עם שי שותפים וספים
מהאויברסיטה העברית( – תשע"ה.
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• זכייה במכרז של מרכז צפת לחקר תרבויות וקהילות בגליל ,בושא קידוש הר מירון על ידי
שמאים ישראלים – תשע"ה.
• זכייה במכרז של מיד"ע )מרכז מיד"ע ישראלי לדתות עכשוויות( במכון ון ליר בירושלים,
למחקר שבוצע בהחייתי )על-ידי הילי רצון( בושא שמאיזם בישראל – תשע"ד.
• זכייה במכרז "דרך הרוח" של אויברסיטת חיפה על הצעת הקורס "רוחיות יהודית בעידן
החדש" לתלמידי ב.א .מכלל הפקולטות ,הכולל מימון הקורס וכן מעק מחקר אישי – תשע"ג.
• מלגת פוסט-דוקטורט באויברסיטת חיפה לשה"ל תשס"ח ולתשס"ט.
• מלגת מחקר לצורך עריכת מאמרים מאויברסיטת חיפה – תשס"ח-תשס"ט.
• מלגת מחקר לאיסוף תוים לצורך מחקר על היו אייג' בישראל מאויברסיטת בן גוריון בגב.
• פרס הרקטור באויברסיטת בר אילן להצטייות מיוחדת בלימודי התואר השלישי בתשס"ה.
• שש מלגות הצטייות – לשת תש"ס ,תשס"א ,תשס"ג ,תשס"ד ,תשס"ה ותשס"ו – במסגרת
לימודי פרשות באויברסיטת בר אילן.
• מלגת הצטייות לשת תשס"ג ,מטעם הועדה לתואר שלישי באויברסיטת בר אילן.
• מלגת הצטייות עבור הצעת המחקר לדוקטורט בתשס"ב ,מטעם מרכז שלמה מוסיוף לחקר
הקבלה באויברסיטת בר אילן.
• מלגת הצטייות במהלך שת תש"ט במכון שכטר ללימודי היהדות.

רשימת פרסומים
עבודת דוקטור:
רוח-מדבר ,מריאה ) .(2006תרבות העידן החדש בישראל – מבוא מתודולוגי ו"הרשת
הרעיוית" .רמת גן :אויברסיטת בר אילן 459] .עמודים ,בשי כרכים[.

מאמרים בכתבי עת )התקבלו לאחר שיפוט אקדמי(:
פורסמו:
 .1רוח-מדבר ,מריאה )'" .(2015הודו לה' כי טוב' – מבט על ישראלים )י(הודים לאור תיזת
ִמזרוח המערב" .תיאוריה וביקורת ) 44גיליון ושא :הודו/ישראל ,קיץ  ,(2015ע"ע .325-311
*"תיאוריה וביקורת" הוא מכתבי העת החשובים ביותר בישראל בתחום חקר התרבות ושיח ביקורתי.

2. Ruah-Midbar, Marianna (2014). “The Sacralization of Randomness – The
Theological Imagination and the Logic of Computerized Divination Rituals,” in
Numen – International Review for the History of Religions 61.5-6 (2014), pp. 619655.
* Numenהוא כתב עת מהשורה הראשוה בעולם בתחום חקר הדת ,היוצא לאור באמצעות  ,Brillומדורג בESF-
בדירוג הגבוה ביותר ).(INT1
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 מפת הדרכים של:פגשים אצל הרב  הילרית ושמאן, "מתקשרת.(2014) ה מריא,מדבר- רוח.3
,( שלום רצבי )עורכים, גדעון כ"ץ, יעקב ידגר: בתוך,"היהדו)יו(ת הישראלי)ו(ת בעידן החדש
( של7) ושא  מסדרת,יות ותרבות העידן החדש בישראל חילו, מסורתיות:מעבר להלכה
—498  ע"ע.2014 ,בוקר- שדה,ותגוריון לחקר ישראל והציו- מכון בן,ים בתקומת ישראלעיו
.528
4. Ruah-Midbar, Marianna & Adam Klin Oron (2013). “'Tell me who your Enemies
are' – Israeli Goverment Reports on NRMs,” Journal for the Scientific Study of
Religion 52(4):810–826.
( הוא אחד מכתבי העת החשובים ביותר בתחוםThe Society for the Scientific Study of Religion  )שלJSSR*
.(INT1)  בדירוג הגבוה ביותרESF- ומדורג ב,חקר הדתות

ים "חוויות שיא חיוביות כאירועים מכו.(2013) ר ומשה זייד,מדבר-ה רוח מריא, ליה,אור .5
.73—61 :(2013 'וב) 7-8 וךים בחי עיו,"בחיי האדם
6. Ruah-Midbar, Marianna & Zaidman, Nurit (2013). “'Everything starts within' –
New Age Values, Images, and Language in Israeli Mainstream Advertisements,”
Journal of Contemporary Religion 28. 3: 421-436.
 בדירוג הגבוה ביותרESF- ומדורג ב,ה בעולם בתחום חקר דת ומדעי החברה הוא כתב עת מהשורה הראשוJCR*
. תחומי סיווג – חקר דתות וחקר תרבות2- ב,( פעמייםQ1)  הוא זוכה לדירוג הגבוה ביותרSJR- וגם ב,(INT1)

7. Ruah Midbar, Omri & Marianna Ruah-Midbar (2013). “The Dynamics of a
Cultural Struggle in Academia: The Case of New Age Music Research,” Cultural
Analysis – An Interdisciplinary Forum on Folklore and Popular Culture 11: 6790.

(Also

available

at:

http://socrates.berkeley.edu/~caforum/volume11/pdf/Midbar.pdf)
( בקטגורייתINT2)  כמעט בדירוג הגבוה ביותרESF- המדורג ב,יברסיטת ברקלי הוא כתב עת מעולה של אוCA*
.תרופולוגיההא

8. Ruah-Midbar, Marianna (2012). “Current Jewish Spiritualities in Israel: A New
Age,” in Modern Judaism - A Journal of Jewish Ideas and Experience 32.1
(February 2012): 102-124.
יברסיטת ויוצא לאור בהוצאת או,ית הוא אחד מכתבי העת החשובים ביותר בתחום היהדות המודרMJ*
.אוקספורד

9. Ruah-Midbar, Marianna & Klin Oron, Adam (2010). “Jew Age: Jewish Praxis in
Israeli New Age Discourse,” in Journal of Alternative Spiritualities and New Age
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Studies 5: 33-63. (Also available at: http://www.asanas.org.uk/files/005Ruah)Midbar&Oron.pdf
 .10קלין אורון ,אדם ורוח מדבר ,מריאה )" .(2010חילוי להלכה ,רליגיוזי למעשה :יחס היו
אייג' הישראלי להלכה" ,בסוציולוגיה ישראלית יב )) (1תש"ע – .81—57 :(2010
*"סוציולוגיה ישראלית" הוא כתב עת החשוב ביותר בתחום מדעי החברה בישראל.

 .11רוח-מדבר ,מריאה )" .(2001אגדת דוד והתהום" ,בתוך פש -רבעון לפסיכולוגיה ,לטיפול,
לטיפוח רגשי ולחיוך יצירתי ) 7מאי  ,2001אייר תשס"א(.18-11 :

בדפוס )לאחר שהתקבל לפרסום(:
12. Ruah-Midbar, Marianna & Ruah Midbar, Omri (2017, forthcoming). “Outdoing
Authenticity: Three Postmodern Models of Adapting Folklore Materials in Current
Spiritual Music – A Comparative Study of the Liturgical Poem 'Im Nin’alu”, in Journal

of Folklore Research – An International Journal of Folklore Research.
* Journal of Folklore Researchהוא כתב העת החשוב ביותר בתחום חקר הפולקלור ,בהוצאת אויברסיטת
אידיאה ,והוא מדורג  Q1ב ,SJR-הן בקטגוריה של חקר תרבות והן בקטגוריה של מוסיקה.

הוגשו לשיפוט:
 .13רוח-מדבר ,מריאה ומור ,לילה'" .המבול' כמרחב מיתי וכמדרש אקטואלי – יצירת קולוע
כתיאולוגיה" ]בשיפוט[.
14. Ruah-Midbar, Marianna. “'It's a Game Everybody's already Playing' – Secularized
and Spiritualized Versions of the Creating-our-Reality Theme in the Alternative
”Spirituality Discourse.

פרקים בספרים )התקבלו לאחר שיפוט אקדמי(:
פורסמו:
 .15רוח-מדבר ,מריאה )'" .(2007בחזרה לגן העדן' במחשבת העידן החדש – דימויים של עבר
אידיאלי בתולדות עם ישראל" ,בתוך תבורי ,עידו )עורך( .רוקדים בשדה קוצים )העידן החדש
בישראל( ,הקיבוץ המאוחד )קו אדום( :תל אביב .ע"ע .59-28
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 .16רוח-מדבר ,מריאה )" .(2002היחס למכוערים בתרבות הישראלית לאור מקורותיה -ספרות
חז"ל מול סיפורי עם אירופאיים" בתוך כהוב ,עזר )עורך( .הגות ,אומות וספרות ביהדות
כתרבות )לימודים ביתחומיים ביהדות כתרבות( .ירון גולן )המכללה האקדמית אחוה
בשיתוף ספריית יהדות כתרבות( :תל אביב .ע"ע .152-113

בדפוס )לאחר שהתקבל לפרסום(:
 .17רוח-מדבר ,מריאה" .עידן חדש של רוחיות יהודית-ישראלית )עשרה טיפוסי רוחיות
הצומחים במפגש עם היו אייג'(" ,בתוך אידל ,משה )עורך( .רוחיות יהודית )שם זמי(.
הוצאת הסוכות היהודית.

ערכים באציקלופדיות:
18. Mayseless, Ofra, Marianna Ruah-Midbar, and Ithamar Theodor (2010).
)“Spirituality and Mothering,” in O'Reilly, Andrea & Golson, J. Geoffrey. (Eds.
Encyclopedia of Motherhood. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. pp. 11541156.

הצעות שהתקבלו עקרוית לפרסום בתוך גליוות ושא ואסופות מחקריות:
19. Ruah-Midbar, Marianna. "Judaism is the New Orient – How Far-Eastern
Experiences Help Israelies Find Meaning in their Jewish Tradition," in Mayseless,
Ofra & Pninit Russo-Netzer (Eds.) Search for meaning in the Israeli scene.
][Forthcoming.
 .20רוח-מדבר ,מריאה" ,הפוליטיקה של זירת המחקר אודות דת ורוחיות עכשוויות בישראל"
מגמות ]גיליון עתידי של פירות קבוצת מחקר בון-ליר העוסקת בחקר האקדמיה בישראל[.
 .21רוח-מדבר ,מריאה" ,פיתויה של לילית – עיצובי דמותה של לילית ברוחיות העכשווית
ומשמעותם"] .במסגרת אסופת מחקרים של מכון שוקן ,שאמורה לצאת כראה לאור בשיתוף
עם הוצאת אויברסיטת בר אילן ,כפירות של סדת מחקר במכון שוקן שעסקה במהיגות
רוחית שית[.
 .22הכהן-וולף ,חגית ,מריאה רוח-מדבר ,וגבי הורצ'יק" ,עמדות הורים כלפי שילוב פרקטיקות
רוחיות בבתי ספר בישראל" ,בתוך אלכסדר ,חן )עורך(] .אין עדיין שם לאסופה[] .מחקר
שבוצע במסגרת קבוצת מחקר בושא רוחיות בחיוך ,בחסות מכון ון ליר בירושלים ,המכון
לחיוך יהודי באויברסיטת חיפה וקרן תל"י[.
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מאמרים וספים בתהליכי עריכה סופיים לקראת הגשה לפרסום בכתבי עת:
Ruah-Midbar, Marianna. “Alternative versus Conventional Medicine: From a

•

”Modern to a Postmodern Paradigm.
Ruah-Midbar Marianna & Lila Moore. “Noah between current Western cultural

•

”stances – A cinematic Midrash on the flood myth.
• רוח-מדבר ,מריאה'" .זה משחק שכולם כבר משחקים בו' – רעיון בריאת המציאות בגרסאות
מחולות ומורחות בשיח הרוחיות האלטרטיבית".
• רוח-מדבר ,מריאה" .לילית ביתוח יוגיאי-פמייסטי וארכיטיפ החיים-מוות-חיים :מה
משמעותה תחייתה של לילית בפמייזם העכשווי?"
• רוח-מדבר ,מריאה" .קידוש האקראיות – הדמיון וההיגיון התיאולוגיים של דיביציה
ממוחשבת".
• קלין אורון ,אדם ,ומריאה רוח-מדבר" .מדית ישראל גד הכתות :דו"חות אטי-כיתתיים
רשמיים לאורך שלושה עשורים".
• רוח-מדבר ,מריאה ועמרי רוח-מדבר" .הסמל המזרחי והמסומל הדמיוי בעיבודים עכשוויים
של הפיוט 'אם עלו'".
• רוח-מדבר ,מריאה ועמרי רוח-מדבר" .המאבק על הקטגוריה – ז'אר ותווית ככלי הסוואה
בפולמוס האקדמי אודות מוסיקת יו אייג'".

פרוייקטי מחקר ופרסום וספים בתהליכי עבודה:
• מחקר בושא המצאה ועיצוב של מסורת ביאו-שמאיזם הגלילי העכשווי ,בתוך הקשר רב-
תרבותי.
• מחקר אודות השימוש העכשווי ביו אייג' היהודי במיתוס הודו וחכמת בי קדם ,תוך עיון
בגלגולים והתהפוכות שהמיתוס עבר.
• מחקר כמותי בושא עמדות הורים בישראל ביחס לשילוב תכים ופעילויות רוחיים בחיוך
הפורמלי הממלכתי .המחקר עשה בשיתוף ד"ר חגית הכהן-וולף ופרופ' גבריאל הורצ'יק
מהאויברסיטה העברית בירושלים.
• מחקר אודות משמעויותיה של המטאפורה החוזרת בשיח הרוחי האלטרטיבי העכשווי אודות
"תכות" הפש.
• מחקרים אודות מפגשים יאו-פגאיים-יהודיים ,באתרים ישראליים ובמרחב הדיגיטלי ,עם
שותפות.
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פרסומים מקצועיים אחרים:
פורסמו:
ממעדר לחיבוק – סיפור מכון על ציוות והתחדשות" ,בתוך אלבוים,
ֵ
א .רוח-מדבר ,מריאה" .
דב )עורך( .תלמוד ישראלי )מסכת עצמאות( "מתוך קשר היסטורי ומסורתי" ,בי"ה :תל
אביב .2016 ,עמ' .61
ב .רוח-מדבר ,מריאה'" .מזרחי' זה לאו דווקא אותטי" ,בתוך רוח הארץ  ,01גיליון בושא
"מזרוח המערב" ) ,(2012ע"ע .55-56
ג .רוח-מדבר ,מריאה" .רוחיות בעסקים – הילכו שיים יחדיו?" ,דה-מרקר ]גיליון מיוחד על
"יהול פורץ דרך"[ ,אוקטובר  .2010עמ' .80
ד .רוח-מדבר ,מריאה" .חשבון פש" ,חוברת תערוכת האמות הקבוצתית "חשבון פש"
]הייטאצ' ,הרצליה פיתוח ,מרץ  ;2009אוצרת :דפה אור[.
ה .רוח-מדבר ,מריאה )כותבת מרכזית בצוות כתיבה ועריכה(ֶ .את שאהבה פשי – אהבה
וזוגיות במחשבת ישראל ]ספר לימוד במחשבת ישראל לחטיבה העליוה במגזר הממלכתי[,
הוצאת מעלות )ספרי לימוד( ומשרד החיוך.2007 ,
ו .רוח-מדבר ,מריאה" .את שאהבה פשי" ,חקר מגדר בארץ )האגודה הישראלית ללימודים
פמייסטיים ולחקר המגדר( ) 9מרץ-אפריל  ,(2002ע"ע .27-26

בדפוס:
ז .רוח-מדבר ,מריאה" .משבר האמוה בעידן החדש" ,בתוך משבר האמוה בעת החדשה )ספר
לימוד לבגרות במחשבת ישראל ,הזרם הממלכתי( ,בעריכת ישראל קורן וצילה מירון-אילן.

יוזמה ו פעילות מהיגותית אקדמית
ייסוד תכית לימודים אקדמית ל MA-במכון שכטר למדעי היהדות ,עם התמחות בתחום
הרוחיות .יהול אקדמי של התכיות החל משלב ההקמה בתשע"ו )פתיחת המסלול –
תשע"ז(.
הקמת תכית ל BA-במיסטיקה ורוחיות ,בכפוף לפיקוח ואישור של המל"ג ,במכללה האקדמית
צפת; עמידה בראש החוג מאז פתיחת הלימודים בו ב) .2013-החוג הוסמך ביולי  2016ע"י
המל"ג להעקת תואר  BAבמיסטיקה ורוחיות(.
ייזום וייסוד הכס הישראלי לחקר רוחיות עכשווית באויברסיטת חיפה )ביחד עם פרופ' עפרה
מייזלס( ,המתקיים מדי שה החל מ ,2009-בד"כ במתכות בי"ל.
חברות בוועד המהל של האגודה הישראלית לחקר דתות ,מאז היווסדה ב.2015-
חברות בוועד המהל של מיד"ע – המרכז הישראלי לחקר דתות עכשווית )בחסות מכון ון ליר
בירושלים( – מאז היווסדו ב.2014-
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תפקידים ומיויים במוסדות אקדמיים
יוי  -2007כיום :ראש החוג למיסטיקה ורוחיות במכללה האקדמית צפת )החוג פתח את שעריו
לסטודטים בתשע"ד ,ולפי כן עסקתי בהליכי הקמתו מטעם המכללה ומול המל"ג( ,וחברת
המועצה האקדמית של המכללה .מרצה בכירה במכללה האקדמית צפת ,ובשלוחת
אויברסיטת בר אילן במכללה האקדמית צפת.
 -2016כיום :המהלת האקדמית של תכית "רוחיות" המקה  MAביהדות ,במכון שכטר למדעי
היהדות בירושלים ,ומרצה בתכית.
 -2013כיום :חברת הוועד המהל של מיד"ע )מרכז מידע ישראלי לדתות עכשוויות ,בחסות מכון
ון ליר בירושלים(.
 :2016 -2007מרצה )עמיתת הוראה או מרצה מן החוץ( ,לסירוגין ,באויברסיטת תל אביב.
 :2015 -2010מרצה )עמיתת הוראה או מרצה מן החוץ( ,לסירוגין ,באויברסיטת חיפה.
 :2009 -2007פוסט-דוקטורטית בפקולטה לחיוך באויברסיטת חיפה ,בהחיית פרופ' עפרה
מייזלס.
 :2008 -2007חוקרת במכון ללימודים מתקדמים של מכון שלום הרטמן.
 :2007 -2005מחה תלמידים לעבודות גמר לבגרות בתולדות עם-ישראל מטעם מרכז דהאן,
אויברסיטת בר-אילן.
 :2006 -2002מרצה בהשתלמויות וסדאות למורים מטעם מכללת מית"ר -המכללה ליהדות
כתרבות.
 :2005 -2003רכזת השתלמויות וקורסים ,רכזת בית מדרש לקבלה לתלמידי מחקר ,מהלת
פרוייקטים ומרצה במרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה ,אויברסיטת בר-אילן.
 :2005 -1997החיית קהילה לומדת בלימוד טקסטים יהודיים ,החיית פרוייקט "מהיגות יהודית
צעירה" ,כתיבת דפי מידע לחיל חיוך בצה"ל בושאי החברה הישראלית )תרבות ישראל,
מיעוטים וכד'( מטעם בית מורשה בירושלים.
 :2004 -1998יועצת הוליסטית להטמעת המחשוב בלמידה ובהוראה בבתי"ס תיכויים
ובפרוייקטים חיוכיים רב-תרבותיים מטעם מרכז א.י.ל.ה ,.ביה"ס לחיוך באויברסיטת
בר אילן.
 :2002מרצה בקורס במסגרת תוכית ההידברות בין חילויים לדתיים ,באויברסיטת בר אילן.
 :2001 -2000מרצה עמיתה במכללה האקדמית אחווה בקורסים להכשרת עובדי הוראה ,וכן
יועצת פדגוגית לפיתוח ושדרוג של קורסים במרכז ללמידה מרחוק של המכללה.
 :1994עוזרת מחקר בתחום הפולמוס המוסלמי-יהודי בחוג לתולדות המזרח התיכון בעת
החדשה ,אויברסיטת תל-אביב.

יסיון בהוראת קורסים אקדמיים -דוגמאות
במכללה האקדמית צפת ,במסגרת לימודי  BAבמיסטיקה ורוחיות" :מבוא לרוחיות עכשווית"
) 4ש"ס -קורס חובה(" ,רפואה אלטרטיבית וריפוי רוחי" ) 4ש"ס(; הקורס "עידן חדש
של רוחיות פמייסטית" ) 4ש"ס(" ,יהדו)יו(ת בעידן החדש" ) 4ש"ס(; הקורס "רוחיות
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באיטרט ,איטרט ברוחיות" ) 2ש"ס(; "מחקר שדה אישי מוחה" )פרו"ס 2 ,ש"ס(;
"מיתוסים ,סמלים וראטיבים ביו אייג'" )סמיר 2 ,ש"ס(.
במכללה האקדמית צפת ובשלוחת אויברסיטת בר אילן בצפת ,במסגרת לימודי  BAבחוגים
שוים )לימודים רב תחומיים ,מדעי ההתהגות ,ספרות אמות ומוסיקה" :מיגדר ודת",
"רפואה אלטרטיבית"" ,רוחיות עכשווית :היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים".
באויברסיטת חיפה )במסגרת מסלול  MAבלימודי מיגדר(" :רוחיות פמייסטית – סוגיות
עכשוויות" ) 2ש"ס ,מתקיים מדי שתיים(; )במסגרת פרוייקט "דרך הרוח"" (:רוחיות
יהודית בעידן החדש" ) 2ש"ס(; )במסגרת הפקולטה לחיוך" (:רוחיות עכשווית במבט
ביקורתי" וכן "מסורות רוחיות בעידן החדש ויישומן בחיוך" ) 4ש"ס כ"א ,בחוג לייעוץ
והתפתחות האדם(; "תרבות ישראלית – סוגיות עכשוויות ומשמעויותיהן החיוכיות" )3
ש"ס ,בלימודי  MAשל החוג למיהל ומדייות בחיוך(.
באויברסיטת תל אביב )במסגרת תכית  MAלמדעי הדתות( :הסמיר "רוחיות פמייסטית" )2
ש"ס ,היה פתוח גם לתלמידי  MAבלימודי שים ומיגדר(; הסמיר "דת העידן החדש" )4
ש"ס(; )בחוג ללימודים כלליים ורב תחומיים ,בתוך הקבץ "יהדות כתרבות"" (:יהדו)יו(ת
והעידן החדש :מפגש בין-תרבותי" ) 2ש"ס(.
באויברסיטת בר אילן :קורס במסגרת תוכית ההידברות בין חילויים לדתיים ) 2ש"ס(.
במכללה האקדמית אחווה )לתלמידי  BAבחיוך(" :מגדר ,תרבות וחיוך" ) 2ש"ס ,ביחד עם ד"ר
אתי גלעד(" ,תהליכי שיוי בחיוך" ) 2ש"ס ,ביחד עם ד"ר שוש מילאת(.

הצטייות בהוראה -דוגמאות
במכללה האקדמית צפת :בקורס "מבוא לרוחיות עכשווית" בתשע"ד ,לתלמידי ב.א ,.הציון
הכללי לקורס היה  4.65מתוך  ,5והציון הכללי למרצה היה  4.79מתוך .5
באויברסיטת חיפה :בקורס "מסורות רוחיות בעידן החדש ויישומן לחיוך" בתשע"א ,לתלמידי
ב.א ,.הציון הכללי לקורס היה  4.4מתוך  ,5והציון הכללי למרצה היה 4.62
מתוך .5
בקורס "רוחיות עכשווית במבט ביקורתי" בתשע"ב לתלמידי ב.א ,.הציון
הכללי לקורס היה  4.38מתוך  ,5והציון הכללי למרצה היה  4.5מתוך .5

החיית תלמידי/ות מחקר
ליה אור ,באויברסיטת חיפה )החייה משותפת עם פרופ' עפרה מייזלס( .הצעת מחקר לעבודה
שוות ערך לתיזה )במסגרת מסלול לדוקטורט( ,בושא "חווית שיא חיובית בטבע – מאפייים,
השלכות ופוטציאל להתפתחות" ,העבודה אושרה בובמבר ) 2013ציון סופי .(90
אסף ליבוביץ' ,באויברסיטה העברית בירושלים )חברוּת בוועדה המלווה של המחקר; המחה
הראשית היא ד"ר גייל טלשיר( .הצעת המחקר ,בושא תפיסות פוליטיות ברוחיות היהודית-
ישראלית היו-אייג'ית ,אושרה במאי  ,2013והסטודט מצוי בשלב כתיבת העבודה.
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 ,Felix Papenhagenבאויברסיטת לייפציג – פגישות החייה אישית למחקר הדוקטורט של
ה"ל ,התקיימו בהזמת אויברסיטת לייפציג במאי-יולי ) 2013בישראל ובלייפציג( .המחקר עוסק
במקומה של הדת/רוחיות )פולמוס דתי ,פרשות רוחית ,זהות דתית וכו'( במוסיקה הפופולרית
העכשווית בישראל.
תלמידי מחקר וספים קיבלו ממי החיה חלקית ובלתי פורמלית ,במקביל למיוי מחה פורמלי
מטעם המוסד האקדמי בו התבצעה עבודת המחקר.

חברות במכוי/ארגוי מחקר ורשתות חוקרים
• חברת הוועד המייסד והוועד המהל של האגודה הישראלית לחקר דתות.
• חברת הוועד המהל של מיד"ע )כרגע בחסות מכון ון-ליר( המרכז הישראלי לחקר דתות
עכשוויות.
•

ייזום וריכוז רשימת תפוצה של עשרות חוקרי יו אייג' ורוחיות עכשווית בישראל )newage-
 ,(ilבאמצעות שרת מחשב של אויברסיטת חיפה.

• חברות ברשתות החוקרים ובארגוי המחקר הבאיםSociety for the Scientific Study of :
 ,Scholars of New Age ,Religionהאגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים,
האגודה הסוציולוגית הישראלית ,האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה ,מרכז צפת לחקר
תרבויות וקהילות בגליל.

פעילות בקבוצות מחקר
• תשע"ו :חברה בקבוצת חשיבה של מרצי מכללות בושא "פדגוגיה מתבות" במכון מופ"ת.
• תשע"ג-תשע"ו :השתתפות בקבוצת מחקר משותפת למכון ון-ליר בירושלים ,המרכז לחיוך
יהודי באויברסיטת חיפה וקרן תל"י לחיוך בושא "רוחיות בחיוך".
• תשע"ד-תשע"ו :השתתפות בקבוצת מחקר של מכון ון-ליר בירושלים ,בושא "חקר האקדמיה
בישראל".
• תשע"ה :השתתפות בקבוצת מחקר של מכון שוקן למחקר היהדות ו" ,JTS-מהיגות שית-

רוחית – מאין לאן?".
• תשע"א-תשע"ב :השתתפות בקבוצת מחקר במכון ון-ליר ,בהחיית פרופ' בועז הוס וגב' רחל
ורצברגר ,בושא "היבטים פוליטיים בתרבות העידן החדש".
• תשס"ח :השתתפות בסמיר חוקרים בושא מיגדר במקורות היהודיים במכון ללימודים
מתקדמים של מכון שלום הרטמן ,בריכוזה של ד"ר חה קהת ,כולל הצגת הרצאה ודיון בושא
רוחיות פמייסטית יהודית עכשווית.
• תשס"ח :חברה בקבוצת מחקר במכון ון-ליר ,בהחיית ד"ר יוכי פישר ,בושא "חילון והדתה",
כולל הצגת מחקר אישי.
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• תשס"ו-תשס"ז :חברה בקבוצת מחקר במכון ון-ליר ,בהחיית פרופ' ש ..אייזשטדט ,בושא
"מגמות דתיות חדשות ואתגרי החברה האזרחית בישראל בעידן הגלובלי" ,כולל הצגת
הרצאות אחדות )על חקר היו אייג' בישראל ,על תפיסות זמן דתיות עכשוויות ועוד(.
• תשס"ה :ארגון יום עיון לקבוצה ארצית של חוקרים ותלמידי מחקר ישראליים העוסקים ביו-
אייג' ,שערך באויברסיטת בר אילן ,וריכוז רשימת תפוצה מתמשכת באיטרט.
• תשס"ד :ייזום וריכוז "בית מדרש לקבלה" מטעם מרכז שלמה מוסיוף לחקר הקבלה
באויברסיטת בר אילן ,שיועד בעיקרו לתלמידי מחקר.
• תשס"ג :השתתפות בקבוצת מחקר באויברסיטת בר אילן בושא הגשר שבין רוחיות ומדע,
מטעם התכית הביתחומית להיסטוריה ופילוסופיה של המדע.

ארגון כ סים )ומושבים( אקדמיים
• יו"ר שותפה של הכס הישראלי השמיי לחקר רוחיות עכשווית ,אויברסיטת חיפה .31/12/15
אתר הכסhttp://spirit8.edu.haifa.ac.il :
• יו"ר המושב "רוחיות מההיבט הפסיכולוגי" ומארגת המושבים "פרחי מחקר בשדה הרוחיות
העכשווית – שבעה תלמידי מחקר מציגים בקצרה" ו"רוחיות עכשיו – ישראל  :2016המשגות,
מגמות עיקריות וסוגיות מרכזיות" ,בכס הישראלי השמיי לחקר רוחיות עכשווית,
אויברסיטת חיפה .31/12/15
• יו"ר המושב "מיסטיקה יהודית ורוחיות עכשווית" בכס הישראלי השביעי לחקר דת ורוחיות
עכשווית ,אויברסיטת תל אביב .04/05/15
• ארגון המושב " "Rituals, Magic and the Internetבמסגרת הכס הישראלי השביעי לחקר
דת ורוחיות עכשווית ,אויברסיטת תל אביב.3-4/05/15 ,
• יו"ר המושב "מחקרים על תקשור בישראל" ,במסגרת הכס הישראלי השישי לחקר דת
ורוחיות עכשווית ) ,(ICSCS 6אויברסיטת תל אביב ,ב.23/04/14-
• ארגון המושב "דת ,רוחיות עכשווית ומדיות טכולוגיות" )ביחד עם הילי רצון( וישיבה בראשו,
במסגרת הכס השתי של האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים ,מוזיאון
המדע בירושלים ב.22/12/13-
• חברת הוועדה המדעית של הכס הישראלי החמישי לחקר דת ורוחיות עכשווית שערך
באויברסיטת תל אביב ב) 28-29/5/13-בה השתתפו כ 80-מרצים מישראל ומחוץ לה( ,ויו"ר
המושב "קבלה ומיסטיקה יהודית עכשווית") .יתן לעיין בתכית הכס בכתובת:
.(humanities.tau.ac.il/religious_studies/index.php/conference/program
• יהול אקדמי וארגון של סדרת ארועים מטעם החוג למיסטיקה ורוחיות באביב-קיץ ,2013
הבויים כפאלים אקדמיים בראשותי.
• יו"ר שותפה של הוועדה האקדמית בכס הישראלי הרביעי לחקר רוחיות עכשווית ,כס בי"ל
בהשתתפות כ 100-מרצים שערך באויברסיטת חיפה) .19-20/03/12 ,אתר הכס:
(spirituality.haifa.ac.il
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• יו"ר שותפה של הוועדה האקדמית בכס הישראלי השלישי לחקר רוחיות עכשווית,
אויברסיטת חיפה) 15/03/11 ,בהשתתפות כ 70-מרצים( ,ויו"ר מושב מליאה בושא "הזהויות
המשתות של דתיוּת ורוחיוּת בישראל".
• ארגון המושב "פילוסופיה דתית-רוחית פוגשת את הטכולוגיה העכשווית והאיטרט" וישיבה
בראשו ,במסגרת הכס השתי של האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים,
מוזיאון המדע בירושלים ב.30/05/10-
• יו"ר המושב "'הרוח השית' – טקסי ומעמדי שים ברוח היהדות והיו-אייג'" בכס "ותצאה
כל/קול השים" ,אויברסיטת תל אביב.10/03/10 ,
• יו"ר שותפה של הוועדה האקדמית בכס הישראלי השי לחקר רוחיות עכשווית ,אויברסיטת
חיפה) 08/03/10 ,בהשתתפות כ 120-מרצים( ,ויו"ר מושב מליאה בושא "הרוחיות בלב
הממסד הישראלי".
• ארגון מושב "האיטרט בשירות הרוחיות" וישיבה בראשו ,במסגרת הכס השתי של האגודה
הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים ,מוזיאון המדע בירושלים ב.5/04/09-
• יוזמת ויו"ר שותפה של הוועדה האקדמית בכס הישראלי הראשון לחקר רוחיות עכשווית,
אויברסיטת חיפה ) 23/03/09בהשתתפות כ 70-מרצים( ,וישיבה בראש מליאת הערב של הכס
בושא "מחשבה בוראת מציאות – מ'המטריקס' ועד 'הסוד'".
• ארגון מושב בושא "האיקוה והסמל" בסדה למחקרים בתרבות חזותית ,אויברסיטת בר
אילן ב.26/03/07-
• ארגון מושב בושא "בין רוחיות לבין מדע וטכולוגיה בעת החדשה" בכס השתי של האגודה
הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים ,מוזיאון המדע בירושלים ב.18/03/07-
• שי מושבים שארגתי התקיימו בכס האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים,
בושאים "המחשב כַשָׂ א וכָשׂוּא של דתיוּת עכשווית" ו"על המדעיוּת של חקר הרוח" ,מוזיאון
המדע בירושלים ב.26/03/06-

הרצאות בכסים אקדמיים
• הרצאה בושא "לחשוב את העידן החדש כרשת רעיוית" ,במסגרת המושב "רוחיות עכשיו –
ישראל  :2016המשגות ,מגמות עיקריות וסוגיות מרכזיות" ,בכס הישראלי השמיי לחקר
רוחיות עכשווית ,אויברסיטת חיפה .31/12/15
• הרצאה בושא "מבט אקדמי על יו אייג' ודתות עכשוויות  -מיפוי שדה המחקר והאתגרים
העומדים בפיו" ,בכס הייסוד של האגודה הישראלית לחקר דתות ,אויברסיטת תל אביב,
.13/10/16
• הרצאה בושא "פיתויהּ של לילית .גרסה  – .2.1התשוקה ללילית ברוחיות הפמייסטית
העכשווית ומשמעותה" ,בכס על מהיגות רוחית שית באויברסיטת בר אילן.01/06/15 ,
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• הרצאה בושא " Virtual Spirituality and Self Confidence: Imitators, Equivalents and
 ,"Better than Originalבמסגרת המושב " ,"Rituals, Magic and the Internetבכס
הישראלי השביעי לחקר דת ורוחיות עכשווית ,אויברסיטת תל אביב.03/05/15 ,
• הרצאה בושא "הודו של מעלה ו)י(הודים ישראלים" במסגרת המושב "התחדשות יהודית
במפגש עם אסיה" ,בכס היהודי-אסייתי השלישי ,באויברסיטת חיפה.20/4/15 ,
• הרצאה מוזמת במסגרת מליאת סיום של הכס השתי של האגודה הסוציולוגית על דת
וברוחיות בפריפריה הצפוית בישראל ,ב 25/02/14-במכללת כירת .כותרת ההרצאה:
"רוחיות באקדמיה :סיפורו של החוג למיסטיקה ורוחיות במכללה האקדמית צפת".
• הרצאה בושא " ְלמה אפשר לצַ פות ,כשאי אפשר לצפות למחקר אקדמי אובייקטיבי של

רוחיות עכשווית?" ,התקיימה בכס הישראלי השישי לחקר דת ורוחיות עכשווית ) ICSCS
 ,(6אויברסיטת תל אביב ,ב.23/04/14-
• הרצאה בושא " Tell me who your Enemy is: Israeli Governmental Reactions to New
 "Religious Movementsביחד עם ד"ר אדם קלין אורון ,בכס ה 28-של Association for
 Israel Studiesשערך באויברסיטת חיפה ,ב.25-27/06/12-
• הרצאה בושא "'הכל מתחיל מבפים' – אלמטים יו אייג'יים בפרסומות של הזרם המרכזי
בישראל" ,בכס "היבטים פוליטיים ,חברתיים והיסטוריים של העידן החדש בישראל" ,במכון
ון ליר שבירושלים ב.3/5/12-
• הרצאה בושא "מדית ישראל גד הכתות :דו"חות אטי-כיתתיים רשמיים לאורך השים",
ביחד עם מר אדם קלין אורון ,ביום עיון בושא "תועות דתיות חדשות בישראל והתגובות
אליהן" ,במכון ון ליר שבירושלים ב.07/09/11-
• הרצאה בושא "היו אייג' – דת רוחית חילוית?" ,בכס "דת חילוית  -מושג או מלת גאי?",
של מכון ון-ליר ומכון שפיוזה ,במכון ון ליר שבירושלים ב.04/05/10-
• הרצאה בושא "יכוס ערכי העידן החדש על ידי הזרם המרכזי– פרסומות ישראליות כמקרה
בוחן" ,ביחד עם פרופ' ורית זיידמן ,בכס הישראלי השי לחקר רוחיות עכשווית ),(ICSCS 2
אויברסיטת חיפה ב.08/03/10-
• הרצאה בושא "יו אייג' להלכה ולמעשה :יחס הרוחיות הישראלית לפרקסיס יהודי" ,ביחד
עם מר אדם קלין אורון ,בכס הישראלי הראשון לחקר רוחיות עכשווית ,אויברסיטת חיפה ב-
.23/03/09
• הרצאה בושא " Jewish Spirituality in the New Age- Emerging Jewish-Israeli
 ,"Phenomena in the Junction with New Age Cultureבכס הבי"ל " Kabbalah and
 ,"Current Spiritual Revivalאויברסיטת בן גוריון בגב ב.21/05/08-
• הרצאה בושא "רוחיות ממוחשבת – מ'ביטול התוכה' ל'תיכות עצמי'" ,התקיים בכס
השתי של האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים ,מוזיאון המדע בירושלים
ב.18/03/07-
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• הרצאה בסדה למחקרים בתרבות חזותית בושא "מעמד הסמלים בדיביציה וירטואלית – בין
איקווגרפיה לשרירותיות" ,אויברסיטת בר אילן ב.26/03/07-
• הרצאה בכס השתי של ה (Society for the Scientific Study of Religion) SSSR-בושא
" Sanctification of Randomness – The Theological Imagination of Virtual
 ,"Divinationאורגון שבארה"ב )בעיר פורטלד( ב.19-22/10/06 -
• הרצאה בכס האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים ,בושא "קידוש
האקראיות – הדמיון התיאולוגי של הרוחיות האלטרטיבית בזיקה לטכולוגיות איטרט",
מוזיאון המדע בירושלים ב.26/03/06-
• הרצאה בכס האגודה הסוציולוגית הישראלית ,בושא "ביקורת על תרבות העידן החדש או
העידן החדש כביקורת תרבות" ,אויברסיטת בר אילן ב.23/02/06-
• הרצאה בכס האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה ,בושא "שפת הרוחיות החדשה – 'לעקוף
את התוכה' או 'תכות עצמי'" ,אויברסיטת בר-אילן ב.14/06/05-
• הרצאה בכס על ספרות פטסטית והעידן החדש ,בושא "גרסאות של עיצוב רעיון בריאת
המציאות בתרבות העידן החדש" ,מכון ון-ליר ב.17/04/05-
• הרצאה בכס השתי של האגודה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע ,בושא "הרפואה
המדיקלית והרפואה האלטרטיבית :מפרדיגמה מודריסטית לפרדיגמה פוסט-מודריסטית",
מכון ון-ליר ב.16/03/05-
• הרצאה בכס השתי של האגודה האתרופולוגית הישראלית ,בושא "רטיבים של העבר
ודימויי גוף בשיח העידן החדש" ,שדה-בוקר ב.19/05/04-
• הרצאה בכס בושא מגמות ושיטות מחקר לשות האלפיים מטעם החוג למחשבת ישראל
באויברסיטת בן גוריון בגב ,בושא "אתגרים פרשיים בחקר המיסטיקה הישראלית החדשה"
ב.24/03/03-
• הרצאה ביום עיון של החוג ליהדות במכללה האקדמית לחיוך אחוה ,בושא "היחס למכוערים
בתרבות הישראלית לאור מקורותיה -ספרות חז"ל מול סיפורי עם אירופאיים" ,מכללת אחווה
ב.11/06/01-

הרצאות בפורומים אקדמיים וספים -דוגמאות
• הרצאה במסגרת סדת המחקר "מהיגות שית רוחית – מיין ולאן" ,תחת הכותרת "דמותה
של לילית ברוחיות הפמייסטית העכשווית ומשמעויותיה" ,במכון שוקן בירושלים .11/05/15
• הרצאה במסגרת יום עיון באויברסיטת בן גוריון בגב ,לכבוד צאתו של הספר "מעבר להלכה:
מסורתיות ,חילויות ותרבות העידן החדש בישראל" ,בו התפרסם מאמר שלי ,ב.31/12/14-
• הרצאה בבימת שדה בוקר ,סמיר החוקרים של מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציוות של
אויברסיטת בן-גוריון בגב ,בושא "מתקשרת ,הילרית ושמאן פגשים אצל הרב –
האקזוטיזציה של היהדות בעידן החדש" ,ב.18/12/13-
• הרצאה בקבוצת המחקר של "רוחיות בחיוך" ,בושא "הרהורים על רוחיות אלטרטיבית
וחיוך יהודי" ,במכון ון-ליר בירושלים ב.10/10/13-
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• הרצאה מוזמת באויברסיטת לייפציג לקבוצת המחקר על Religious Non-Conformism
 ,and Cultural Dynamicsבושא " ,"The Exotization of Judaism in the New Ageב-
 ,9/7/13והרצאה מוזמת לקבוצת תלמידי מחקר ) (master classשל הקבוצה )" An open
 ("discussion and mutual reading of Jewish New Age textsב.10/7/13-
• הרצאה על "רוחיות יהודית בעידן החדש" במסגרת הקורס "זרמים ביהדות זמו" של פרופ'
מחם קלר ,באויברסיטת חיפה ב.14/06/12-
• שתי הרצאות בושאי מאגיה וירטואלית ,במסגרת קורסים של ד"ר עמרי רוח מדבר לתארים
ראשון ושי ,בחוג לתקשורת במכללה האקדמית תיה במהלך תשע"א.
• הרצאה בושא רוחיות ועסקים בסמיר הסגל של החוג לשרותי אוש במכללה האקדמית עמק
יזרעאל ב.28/03/11-
• הרצאה בושא וירטואליזציה של המרחב הטקסי-דתי ,במסגרת הקורס "תרבות האיטרט"
של ד"ר עמרי רוח מדבר בטכיון ב.30/12/11-
• הרצאה בושא תפיסות העולם של היו אייג' ותפיסות זמן ביו אייג' היהודי-ישראלי כמקרה
מבחן ,במסגרת הקורס "רוחיות היו-אייג' ביהדות בת זמו" של תומר פרסיקו באויברסיטת
תל אביב ב.17/03/10-
• הרצאה בושא "רוחיות וירטואלית :מבט על טקסים ומאגיה באיטרט" ,במסגרת סמיר
מחקר במכון טוויז'ן שבאויברסיטת תל אביב ב.30/12/09-
• חמש הרצאות במסגרת הקורס "מסורות רוחיות בעידן החדש ויישומן בחיוך" של פרופ' עפרה
מייזלס באויברסיטת חיפה ,בסמס' ב' של שה"ל תשס"ט ).(2009
• הרצאה בושא הגדרת העידן החדש וכלי מחקרו ,במסגרת הקורס "תולדות מחשבת העידן
החדש" של ד"ר אייזיק לובלסקי באויברסיטת תל אביב ב.11/05/09-
• הרצאה על "זרמים חדשים ברוחיות ישראלית-יהודית" במסגרת הקורס "זרמים ביהדות
זמו" של פרופ' מחם קלר ,באויברסיטת חיפה ב.24/05/09-
• השתתפות בפאל בושא "מיסוד העידן החדש" ,במסגרת מפגש חוקרי היו אייג' הארצי,
באויברסיטה העברית ב.16/06/08-
• הרצאה במסגרת קורס של פרופ' ועם זוהר באויברסיטת בר אילן ,בושא "רוחיות שית
עכשווית" ,ב.04/06/08-
• הרצאה בושא תרבות האיטרט ותרבות רוחית ,בסמיר הסגל של המחלקה לתקשורת
באויברסיטת חיפה ,ב.10/04/07-
• הרצאה והחיית דיון בושא "אתגרים מרכזיים העומדים בפי המחקר בישראל כיום",
התקיימה במסגרת יום עיון שארגתי עבור רשת חוקרי היו אייג' בישראל ,באויברסיטת בר
אילן ,ב.28/06/05-
• הרצאה במסגרת קולוקויום של החטיבה ללימודי פולקלור באויברסיטת בן גוריון בגב ,בושא
"ה comeback-של המוות במחשבת העידן החדש" ,ב.06/06/05-
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• הרצאה במסגרת סמיר מתקדם למדעי הדתות באויברסיטת תל אביב ,בושא "לקראת מחקר
אקדמי של דתות  New Ageבארץ" ,ב.10/05/05-
• הרצאה במסגרת סמיר בושא "תודעה של רצף ותמורה" של מכון הלפרן למחקרי תודעה
במסורת היהודית באויברסיטת בר אילן ,בושא "דימויי העבר בתודעת 'העידן החדש'
היהודי" ,ב.20/03/05-
• הרצאה במסגרת קולוקויום התוכית הביתחומית ללימודי פרשות באויברסיטת בר אילן,
בושא "אתגרי העידן החדש לחברה הישראלית" ,ב.18/11/03-

יסיון וסף בעבודה ופעילות ציבורית  ,חיוכית וכו' )פירוט חלקי(
• יהול תחום הרוחיות )פרוייקטי תוכן ואתר איטרט של "שמה יתרה – המכון לחיוך רוחי"(
במסגרת קרן החיוך תל"י )תגבור לימודי יהדות בבתי"ס ממלכתיים בישראל(.
• יהול מדיה במסגרת קרן תל"י.
• הרצאות והחיית סדאות והרצאות בתחומי תרבות ישראל ,וכן ריכוז פדגוגי של השתלמויות
וקורסים בושאים אלה ,במסגרות שוות )כגון משרד החיוך(.
• עורכת ומגישה ברדיו "מהות החיים" את התכית "האקדמיה של הרוח" ,במהלך .2009—2010
• חברה ב"מסע יהודי-ישראלי" ,משלחת מהיגים לגיבוש תרחישים וחזון משותף למדית
ישראל.2009—2007 ,
• כתיבת תוכיות לימודים שוות לכיתות על-יסודיות )מ"מ( ביהדות וחיוך ערכי ,ובכלל זה ספר
הלימוד לבגרות במחשבת ישראל )ממלכתי( בושא אהבה וזוגיות.
• ליווי ,תכון ועריכה של טקסים )ישואין ,בר מצווה ,חגים וכו'( יהודיים אלטרטיביים.
• הובלת פרוייקטים בחיוך ערכי בסביבות מתוקשבות מטעם משרד החיוך ,כולל תפקידי יהול
וריכוז שוים בתחום ההדרכה להטמעת המיחשוב בבתי"ס )כגון עוזרת המהל הפדגוגי של
פרויקט הטעמת המיחשוב בחיוך ,יהול אתר האיטרט החיוכי של קרן תל"י ,ריכוז אשכול
בתי ספר מתוקשבים ,הדרכת בתי"ס ,תכון והעברה של השתלמויות ,כתיבת יחידות לימוד
מתוקשבות במגוון מקצועות לימוד ובדגש על חיוך ערכי(.
• הוראת ת"ך לבגרות בתיכוים ,הוראה בחט"ב במקצועות הומיסטיים שוים.
• שירות צבאי ) (1996 -1994כקצית מודיעין )בדרגת סגן( ביחידה מובחרת בתפקיד מחקרי
כמזרחית ,לאחר השלמת התואר הראשון ,במסלול עתודה אקדמית.

שפות
עברית -שפת אם.
אגלית -שליטה טובה מאד.
רוסית ,גרמית ,ערבית ספרותית -שליטה חלקית.
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