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 השכלה .1

  השכלה אקדמית .א

 

מקצוע  שנת סיום מוסד אקדמי אקדמיתואר 

 לימוד/התמחות

האוניברסיטה  ד"ר

 העברית בירושלים

היסטוריה של עם  2010

 ישראל

M.A. 'היסטוריה של עם  1997 טורו קולג

 ישראל

B.A. לימודי ארץ ישראל 1994 אוניברסיטת בר אילן 

 

 

 השכלה נוספת .ב

 מקצוע לימוד/התמחות שנת סיום מוסד  

  2017 רד התיירותמש מורה דרך

הסמכה להדרכת 

 טיולים משרד החינוך

איגוד המדרשות 

ליהדות וללימודי ארץ 

 ישראל

 אזורים בארץ 8 2011

הסמכה להדרכת 

 טיולים בחו"ל

 

 משרד התיירות

 

1989 
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הסמכה להוראה 

 משרד החינוך

 מחשבת ישראל ותנ"ך 1989 מכללת הרצוג

 

 

 השתלמויות בתחום המקצועי .ג

 נושא ההשתלמות וםשנת סי מוסד 

 הדרכת טיולים בירושלים 2000 יד יצחק בן צבי

 הרחבת הסמכה להוראה 1997 מכללת הרצוג

 

 

 

 ניסיון תעסוקתי .2

 תפקידים אקדמיים .א

 תפקיד שם המוסד שנים

ייזום וניהול אקדמי וארגוני   2019מאז 

 של כנסי מחקרי הר הבית

יורים של ניהול תכניות הס מכללת אורות ישראל 2012-2016

המכללה בקמפוס אלקנה 

 ורחובות

ראש ההתמחות ללימודי ארץ  מכללת אורות ישראל 2011-2016

 ישראל

המרכז האקדמי  – מכון לנדר 2010-2011

 ירושלים

בלימודי  .B.Aייסוד מסלול 

 ארץ ישראל, וניהולו האקדמי

 

 הוראה במוסדות אקדמיים .ב

 שם המוסד שנים

 

אחוזי 

 המשרה

 בשיא

 וסדרגה וסטט

 

הקריה האקדמית  2015

 אונו

 מורה בתקן 6/16

מכללת אוהלו  2014

 בקצרין

 מורה מהחוץ 2/16

אריאל  אוניברסיטת 2011

 בשומרון

 מהחוץמורה  2/16

מרכז ה – מכון לנדר 2014-2011

 אקדמי ירושליםה

 מורה בתקן 8/16

 מורה בתקן 5/16 מכללה ירושלים 2012-2010

 מרצה 14/14 מכללת הרצוג 2005מאז 
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 מורה מהחוץ 2/16 מכללת אפרתה 2007-2005

 מורה מהחוץ 4/16 מכללת תלפיות 2000-1999

מכללת אורות  1998מאז 

 ישראל

 מורה בתקן 12/16

 

 שלימדתיאקדמיים קורסים  .ג

 ות הלימודשנ

 )שנה עברית(

 שם הקורס

 

 

הוראה  סוג הקורס

לקראת 

 תואר

 .B.A צאההר קורס רגיונלי –יהודה ושומרון  תשפ"א

 .B.A הרצאה קורס רגיונלי –צפון הארץ  תשפ"א

 .B.A סמניריון סוגיות נבחרות –ירושלים הקדומה  תשפ"א

 .B.A הרצאה 18-16-יהודי ארץ ישראל במאות ה תש"ף

 .B.A הרצאה קורס רגיונלי –מישור החוף  תש"ף

-תשע"ח

 תשע"ט

היהודים בארץ ישראל בתקופות 

 מוקדמתהממלוכית והעות'מאנית ה

 .B.A סמינריון

 B.A תרגיל מבוא לארץ ישראל בימי הביניים חתשע"

, תשע"ז

 תשע"ט

חכמי  –הלך אחר חכמים 

 ומקומותיהם בריאליה התלמודית

 .M.A הרצאה וסיורים

-תשע"ז

 תש"ף

 .B.A מקוון ירושלים לדורותיה

-תשע"ז

 תש"ף

קהילות ישראל באירופה בימי 

 הביניים

 .B.A הרצאה

, תשע"ו

 "ףתש

 .M.A הרצאה  ארץ ישראל בתקופת הבית השני

-תשע"ו

 תשע"ז

 .M.A הרצאה  זמן ומקום במקרא

, תשע"ו

 תשע"ט

 .M.A הרצאה  ירושלים במקרא

-תשע"ה

 תשע"ט

 .B.A הרצאה ירושלים בעת החדשה

ארץ ישראל בתקופה הרומית  תשע"ה

 ביזנטית

 .B.A הרצאה

-תשע"ה

 תשע"ז

 .B.A הרצאה ימי הביניים –היסטוריה כללית 

-תשע"ג

, תשע"ד

 תש"ף

 .B.A הרצאה ירושלים בימי הבית השני
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, תשע"ב

 תש"ף

המשפחה והחינוך היהודי בארץ 

 16-ישראל במאה ה

 .B.A הרצאה

 -תשע"ב

 טתשע"

 .B.A הרצאה ירושלים בימי הבית הראשון

-תשע"ב

 תשע"ו

 B.Ed תרגיל טופוגרפיה

תשע"א, 

-תשע"ו

 תשע"ט

ימי הביניים קהילות ישראל במזרח ב

 המאוחרים

 .B.A הרצאה ותרגיל

 M.A הרצאה ותרגיל 16-צפת במאה ה תשע"א

-תשע"א

 תשע"ה

 .B.A הרצאה גאוגרפיה מקראית

החברה היהודית וספרותה  תשע"א

 בירושלים בתקופת הבית השני

 .M.A הרצאה ותרגיל

מרכזים יהודיים בארץ ישראל  תשע"א

 בתקופת הבית השני

 B.Ed הרצאה

-תש"ע

 פ"אתש

 B.Ed הרצאה ירושלים לדורותיה

-תש"ע

 חתשע"

 B.Ed תרגיל הדרכה ביבליוגרפית

-תש"ע

 פ"אתש

 B.A הרצאה מבוא לארץ ישראל בימי הביניים

-תשס"ט

 תשפ"א

 B.A הרצאה ותרגיל 16-צפת במאה ה

ארץ ישראל בימי הביניים  תשס"ט

 המוקדמים

 B.A הרצאה ותרגיל

 B.Ed הרצאה לידתה של אירופה תשס"ח

תשס"ז, 

-תשע"ז

 תשע"ח

 B.A הרצאה ותרגיל הוראת לימודי ארץ ישראל

 B.Ed הרצאה מהר"ל מפראג ומשנתו תשס"ו

 B.Ed הרצאה רמח"ל ומשנתו תשס"ה

 

 הנחייה אקדמית .ד

 אריאל בשומרון. ( באוניברסיטתM.Aהנחייה לכתיבת עבודת מאסטר ) - 2011

 

 

 ההתעסוקה במקומות עבודה שאינם מוסדות להשכלה גבו .ה
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 תפקיד מקום שנים

ייעוץ מקצועי לאפוטרופוס  משרד המשפטים 2019

 הכללי

הנחיית עבודות גמר בהיסטוריה  משרד החינוך 2019מאז 

 יחידות לימוד( 5)

משרד התרבות והספורט ומשרד  2019-2018

 ירושלים ומורשת

נהלת מורשת ישראל בהר יראש מ

 הבית

מורי דרך הדרכות בקורסי  משרד התיירות 2017מאז 

 והשתלמויות למורי דרך

בתי ספר תיכוניים )מדרשית נעם פרדס  2010-1988

חנה, אולפנא צביה עפולה, פלך 

 ירושלים, אולפנא חורב ירושלים(

י"ב, והוראה -מחנך כיתות י'

בתחומים: לימודי ארץ ישראל, 

 תנ"ך, מחשבת ישראל

הדרכות טיולים והרצאות מטעם גופים  2000מאז 

מכון  יד יצחק בן צבי, ון:שונים, כג

איגוד המדרשות ליהדות אבשלום, 

בתי ספר שדה, וללימודי ארץ ישראל, 

עיר דוד,  -אלע"ד ראשית ירושלים, 

 –קדם ירושלים, בית שמואל, תגליות 

טת תל אביב, מכללת מקור אוניברסי

 ועוד המעיינות

הדרכות טיולים וסיורים 

הכשרת מדריכי לימודיים, 

קורסים להכשרת טיולים וריכוז 

הרצאות בתחומי  ,מדריכים

 ההתמחות

 ניהול מוסד השתלמויות למורים עפולהעיריית  2001-1998

רכז הדרכה במחוז צפון, וראש  תנועת בני עקיבא 1993-1989

 מחלקת ההדרכה הארצית

 

 

 ואקדמית כתיבה מקצועית .3

 כתיבה מוסדית לא אקדמית .א

 תפקיד מקום שנים

תכני הסברה לאנשי  כתיבת משרד החוץ 2016

משרד החוץ, ולנציגויות זרות 

 בארץ ובעולם

 חבר בוועדת משנה לכתיבת משרד החינוך, מפמ"ר היסטוריה 2014מאז 

 בהיסטוריה תכניות לימודים

ייעוץ אקדמי וחברות במערכת  עיר דוד( -מכון מגלי"ם )אלע"ד  2013

 של כתב העת בית היוצר

חברה לשיקום גופים שונים )כגון: ה 2011מאז 

הרובע היהודי, החברה הישראלית 

 למדליות ומטבעות(

כתיבת תכנים מקצועיים ופיתוח 

 תכניות חינוך והדרכה
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 ב. פרסומים

 

 

 מדעיים-הדרכת סיורים לימודיים ספרי .1

 כתיבת ספרי הדרכת סיורים

שנות ההתיישבות היהודית בעיר  750סיורים בעקבות  –וכל נתיבותיו הרובע היהודי 

, תיקה של ירושלים, בהוצאת יד יצחק בן צבי והחברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודיהע

 *עמ'(. 419ת יד יצחק בן צבי, ירושלים תשע"ז )בהוצא

Sanctuary of the King – City Royal, Conntento de-Semrik, Tel Aviv 2016 (580 

pp.). 

וצאת מכון מגלי"ם, בהבשביל ירושלים: מדריך למטייל באתרי ירושלים הקדומה, 

 עמ'(. 117) ירושלים תשס"ט

 392) , בהוצאת יומרה, אלקנה תשס"גבירושלים מדריך למטייל –ירושלים מכל מקום 

 .עמ'(

 

 ת ספרי הדרכת סיוריםעריכ

בנתיבות השפלה והרי ירושלים: לסייר עם המקורות, בהוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים 

 .עמ'( 288) תשס"ח

 .עמ'( 362) תיירות נופש ופנאי, ירושלים תשס"אדתיור: מדריך 

 

 

 עריכת ספר אלבום תמונות היסטוריות .2

 .עמ'( 58) , בהוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים תשס"ו1906מראות ארץ הקודש 

 

 

 יםטים בקבצים ובכתבי עת מדעיים שפמאמרי .3

א' פאוסט )עורכים(, "בין הגשר לעץ התות: בית העלמין היהודי בירושלים במאה הט"ז", א' ברוך ו

 * .355-345חידושים בחקר ירושלים: הקובץ העשרים ושנים, רמת גן תשע"ז, עמ' 

תפארת ישראל ואופיו עד מלחמת העצמאות" ר' גפני ואחרים )עורכים(, גבוה  –"יסוד שבתפארת 

-72בית הכנסת תפארת ישראל והקהילה החסידית בירושלים, ירושלים תשע"ו, עמ'  –מעל גבוה 

45. 

"בין ספרדים למוסתערבים: המפגש החברתי והתרבותי של היהודים בצפת במאה הט"ז", מ' 

 .177-161רחימי )עורך(, עמדו"ת: ממשבר לצמיחה, אלקנה ורחובות תשע"ד, ו, עמ' 

"מאה שנות פעילות כולל ורשה בירושלים העתיקה", י' רוזנסון וי' שפנייר )עורכים(, מנחת ספיר, 

 .446-423ע"ג, עמ' אלקנה ורחובות תש

: בחינה מחודשת לאור ניתוח 1860-1840"לתולדות תלמוד התורה הספרדי בירושלים בשנים 

 .132-111)תשע"ב(, עמ'  143מקורות התקופה וכתובות הקדשה", קתדרה, 
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 9"למה שתק מרן? עיון היסטורי ביחסו של ר' יוסף קארו לפולמוס הסמיכה", מורשת ישראל, 

 . 63-36)תשע"ב(, עמ' 

לאור ניתוח כתובות הקדשה",  1860"חנוכת בית תלמוד התורה הספרדי בירושלים בשנת 

 .67-57על אתר, טז )תשע"א(, עמ' 

תורה בחצר החורבה בשלהי "ושוקדים על לימודם: ישיבת עץ חיים ומסגרות לימוד 

התקופה העות'מאנית", ר' גפני ואחרים )עורכים(, החורבה: שש מאות שנים של 

 .147-133התיישבות יהודית בירושלים, ירושלים תש"ע, עמ' 

"בנתיב חכמי המסתורין", א' מירון )עורך(, צפת וכל נתיבותיה, ירושלים תשס"ו, עמ' 

111- 128. 

 .110 -91ן )עורך(, צפת וכל נתיבותיה, ירושלים תשס"ו, עמ' "צפת שער השמים", א' מירו

"הכהונה בישראל לדורותיה: מייעוד וערך לאיבוד הדרך", טללי אורות, ט )תש"ס(, עמ' 

193-169. 

 .221-210כג )תש"נ(, עמ' -מזווית אחרת", ניב המדרשיה, כב –"הלכה, ציונות והשכלה 

 

 יםטימאמרים בקבצים ובכתבי עת לא שפ .4

יכן היא חורבת רבי יהודה החסיד"?, צידה לדרך: ביטאון אגודת מורי הדרך בישראל, "ה

 .38-36(, עמ' 2020)

 .41-34(, עמ' 2012) 27"קהילה מול התכלת העזה", סגולה: מגזין ישראלי להיסטוריה, 

 .51-40(, עמ' 2011) 15"צפת בזוהרה", סגולה: מגזין ישראלי להיסטוריה, 

)תשס"ו(,  184על מקורותיו העלומים של מעיין הגיחון", עתמול,  "סוד המעיין הנעלם:

 .9 -6עמ' 

 .23-22(, עמ' 2005) 17"גוש חלב", מטיילים בישראל, 

 .221-210כג )תש"נ(, עמ' -מזווית אחרת", ניב המדרשיה, כב –"הלכה ציונות והשכלה 

-117תשמ"ח(, עמ' "נחיצות עבודת הקרבנות היום והתפילה לחידושה", אורות עציון, יג )

106. 

 

 

 פרסומים אחרים .5

 כתיבה ועריכה של חוברות הדרכה של תנועת בני עקיבא בתחומים חינוכיים שונים:

 והצנע לכת: תכנית הדרכה בנושא הצנע לכת )תשנ"ג(.

 ארץ חמדה: תכנית הדרכה בנושא זכותנו על ארץ ישראל )תשנ"ב(.

 את אחי אנוכי מבקש: חוברת הדרכה )תשנ"ב(.

 רבי עקיבא: תכנית הדרכה )תשנ"ב(. בני

 ואני תפילתי לך אלוקים עת רצון: חוברת הדרכה בנושא התפילה )תש"נ(.

 תכל'ס: סדרת חוגי הדרכה )תש"נ(.

 חשבון נפש: חוברת הדרכה לחודש אלול )תשמ"ט(.

 

 ם שטרם פורסמו טיימאמרים שפ .6
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)נמסר  ת'מאנית המוקדמת"בתקופה העו תולדות בית העלמין היהודי בירושלים –"בית החיים 

התקופה העות'מאנית המוקדמת, בהוצאת יד יצחק בן  –'ספר ירושלים'  קבצי המחקרים לסדרת

 צבי, בעריכת פרופ' ירון בן נאה, ואושר(

 thand Early 17 thThe Penitents: Attitudes of Jewish Society to Marranos in 16"

Century Safed" 

 The Stranger in Early Modern and Modren אקדמייםהמחקרים ה לקובץנמסר )

Jewish Tradition 

 , History and Culture Studies in Jewishבהוצאת 

 , Catherine Bartlettבעריכת 

 (.. בהדפסהואושר

"כֵדי למּות בירושלים": קהילת האלמנות בירושלים בתקופות הממלוכית והעות'מאנית 

)נמסר לכתב העת אורשת, מכללת אורות ישראל, בעריכת ד"ר  "(14-17-המוקדמת )המאות ה

 (.. בהדפסהמשה רחימי, ואושר

"'And as they ascended the Mount of Olives' – Identifying the Site of the 'Ascent of 

the Shekinah' in Jerusalem in the Early Muslim Period" 

 , Tourism ges andPilgrima האקדמיים )נמסר לקובץ המחקרים

 , London Centre for Interdisciplinary Research בהוצאת

 , Dr. Olena Lytovkaבעריכת 

 (.. בהדפסהואושר

)נמסר לכתב  "כאן תקום השכונה שלנו": סיפור שכונת הגנים שלא קמה בירושלים המנדטורית

יכת פרופ' דוד בן העת מחקרי יהודה ושומרון, בהוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, בער

 שלמה(.

 

 

 :מחקרים שהוצגו בכנסים אקדמיים מקומיים .7

. ירושלים: מכון 4-כנס מחקרי עיר דוד ה -" 16-משנת המקובלים מאז המאה המעיין הגיחון ב"

 .2006, מגלי"ם

 .2009, כנס קדמתה. ירושלים: יד יצחק בן צבי -" התלמוד תורה הספרדי בירושליםתולדות "

, כנס קדמתה. ירושלים: יד יצחק בן צבי -" 16-ימפריה העות'מאנית במאה הם באלימוד נשי"

2010. 

, כנס עמדו"ת. אלקנה: מכללת אורות ישראל -" הקדשה בבית גץ ברובע היהודי ניתוח כתובות"

2011. 

, כנס קדמתה. ירושלים: יד יצחק בן צבי -" 16-תערבים בארץ ישראל במאה הקהילת המוס"

2012. 

כנס עמדו"ת.  -" 16-רץ ישראל והספרדים במאה הורות התפילה של ותיקי אהתנגשות מס"

 .2012, אלקנה: מכללת אורות ישראל

כנס ראש  -" תעלומת המוסתערבים: קהילת היהודים הוותיקים בארץ ישראל בימי הביניים"

 .2012, לחקר היישוב היהודי בגליל. ראש פינה 2-פינה ה
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 .2013, . שבי שומרון3-כנס שומרון ה -" וניםחידת העלמותם של השומר"

 .2013, כנס עמדו"ת. אלקנה: מכללת אורות ישראל -" פרשיית בית הספר למל"

לחקר היישוב היהודי בגליל.  3-כנס ראש פינה ה -" יחסו של ר' יוסף קארו לפולמוס הסמיכה"

 .2013, ראש פינה

יהודית ברובע ההתיישבות ה קורות בית הכנסת תפארת ישראל כראי לקורות –יסוד שבתפארת "

 .2014, כנס קולוקויום. אלקנה: מכללת אורות ישראל -" היהודי

כנס קולוקויום. אלקנה: מכללת אורות  -" 16-בעלי תשובה: קהילת האנוסים בצפת במאה ה"

 .2015, ישראל

מרכז  .של חידושים בחקר ירושלים 22-נס הכה -" בית העלמין היהודי בירושלים במאה הט"ז"

 *.2017, ינגבורג ללימודי ירושלים, אוניברסיטת בר אילןא

כנס  -" 1948-1882היהודי בירושלים בשנים התיישבות יהודי תימן ברובע  –מרבד ללא קסמים "

 *.2018, . ירושלים: מכון מגלי"ם10-מחקרי עיר דוד ה

 -מוקדמת?  "כמין גורן עגולה": עקבות נעלמות של הסנהדרין בארץ ישראל בתקופה המוסלמית ה

 *.2019. לביא: המכון ללימודי הגליל, 1-כנס שביל הסנהדרין ה

"מפגש מסורות של עולי רגל נוצרים, יהודים ומוסלמים בימי הביניים: המקרה של כנסיית 

 *.2020כנס ימי ירושלים החמישי ירושלים: יד יצחק בן צבי,  –בירושלים" העלייה 

לים לדמשק: ניתוח גאוגרפי והיסטורי של אגדת המעיין " קפיצת הדרך של ר' חיים ויטאל מירוש

יטת בן גוריון שנה לפטירתו: אוניברס 400כנס רבי חיים ויטאל ועולמו לציון  –הסודי בהר הבית" 

 *.2020 בנגב, מכון בן צבי והאיגוד העולמי למדעי היהדות,

 

 

 שהוצגו בכנסים אקדמיים בינלאומיים: מחקרים .8

-קונגרס העולמי הה -" לקרבה תרבותית לנכרים 16-מי צפת במאה היחסם של חכ –קפה כשר? "

 .2013, למדעי היהדות. ירושלים: האוניברסיטה העברית 16

 20-הקונגרס העולמי ה -לפולמוס הסמיכה" עיון ביחסו של רבי יוסף קארו  –למה שתק מרן "

 *.2017למדעי היהדות. ירושלים: האוניברסיטה העברית, 

 –century Jews From the Land of Israel towards former Marranos"  thf 16The attitude o"

The conference of British Association for Jewish Studies (BAJS). London: Leo Baeck 

College, 2018.* 

"כֵדי למּות בירושלים": קהילת האלמנות בירושלים בתקופות הממלוכית והעות'מאנית 

 .2019. אלקנה: מכללת אורות ישראל, 3-כנס ליבי במזרח ה –(" 17-14-אות ההמוקדמת )המ

" 16-"הדיבור והלימוד בעברית בראי ההוראה במוסדות החינוך היסודי היהודיים בצפת במאה ה

– 2019 Internationl Conference on Hebrew Language and Culture: U.S.A., Boston 

University. ,2019.* 

"'And as they ascended the Mount of Olives' – Identifying the Site of the 'Ascent of the 

Shekinah' in Jerusalem in the Early Muslim Period" – "Pilgrimages and tourism" – 

International Conference: London Center for Interdisciplinary Research, St. Anne's 

College, University of Oxford, 2020.* 
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", כנס 16-"צוהר אל עולם הילודה וההורות בחברה היהודית, על פי ספרות חכמי צפת במאה ה

 *.2021. אלקנה: מכללת אורות ישראל, 5-ליבי במזרח ה

"The Yellow Badge in Jerusalem – Discriminatory Decrees against Jews in the Late 

16th Century", Canadian Society for Jewish Studies – The 16th Annual Conference. 

Canada: University of Manitoba, 2021.* 

 

 

 

 

 מלגות, פרסים ומענקי מחקר .1

 גובה המענק גוף מממן סיבה שנה

 ש"ש 1 מכללת אורות ישראל מחקר 2015-2013

 בחודש₪  3,500 פרס אלישר –מכון בן צבי  דוקטורט 2009-2008

המכון למדעי היהדות  דוקטורט 2005-2009

באוניברסיטה העברית 

 בירושלים

 בשנה₪  10,000

 בשנה₪  10,000 הפדרציה הספרדית העולמית דוקטורט 2008

 

 

 פעילות למען הקהילה .4

 תפקיד מקום יםשנ

ארגון וייזום פעילות התנדבותית חינוכית עם נוער  עפולה 1999-1992

 במצוקה 

 ר פעיל במליאת ההנהלה הארצית של תנועת בני עקיבאחב  2003-1992

 

 

 

 שרות צבאי .5

 לוחם חי"ר בחטיבת גבעתי, וסמל מחלקה בבית הספר למ"כים, במסגרת ההסדר. - 1989-1985

 לוחם חי"ר במילואים בחטיבת הנגב, בדרגת סמ"ר. - 2005-1989

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 


