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    29/7/86. עליה:  ת

  6צב אישי: נשוי +  מ

  פות: עברית, אנגלית (ברמת שפת אם) ש

  עתניאל 56ארץ הנגב  תובת: כ

  052-5496672: נייד 077-7676136ל': ט

  ורות חיים ק

  שכלה ה

סיטת בן גוריון,  וקטורנט בבי"ס לעבודה סוציאלית, אוניברד

  נושא:  באר שבע.

" The Healing Power of Law:The Special Case of Jewish 

Legal Norms as Interpreted in Hassidic Thought and 

Practice" 

  - נה"ל תשע"טש

שלמת תזה במטרת המשך לדוקטורט, בי"ס לעבודה  ה

של  סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע. "כוחו המרפא 

המפשט: המקרה המיוחד של נורמות משפטיות יהודיות כפי  

 . 97.33ציון  שמתפרשות במחשבה ובמעשה של חסידות חב"ד". 

  תשע"ח  -נה"ל תשע"ו ש

2015-2018  

M.A. –  :ומנות בהתמחות בדרמה תרפיה,  טיפול באתואר שני

סיים  בית הספר לטיפול באומנויות, אוניברסיטת חיפה. 

  .בהצטיינות

  א תשע" –ע נה"ל תש"ש

2010-2011  

B.Ed. –  מכללת הרצוג להכשרת מורים שלוחת  תואר ראשון

  . סיים בהצטיינותתנ"ך ותושב"ע. "לפני ולפנים". 

  תשס"ד -נה"ל תשנ"ח ש

1998-2004  
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  טיפולי  יסיון נ

בכיתת תקשורת  ומשלב חברתי מטפל בדרמה  תי"א אית"ן (משרד החינוך),מ

)ASDינוך הרגיל  ים בעלי צרכים מיוחדים בח), כיתות מקדמות, ועם ילד

)ADHD(והפרעות רגשיות מגוונות ,   .  

  - נה"ל תשע"בש

2011 -  

משרד החינוך), מטפל בדרמה בישיבת אמי"ת באר שבע  (תי"א באר שבע מ

  וישיבת בנ"ע אהל שלמה 

  נה"ל תשע"ח ש

כבדי  רד החינוך), מטפל בדרמה בבית ספר מולדת, באר שבע, כיתות מע (משש

  . וחרשיםשמיעה  

  נה"ל תשע"ז ש

2016-2017  

  –נה"ל תשע"ה ש  רכז התפתחות הילד דרום הר חברון. מיתרים.  מ

2014-2015 

רכז להתפתחות הילד 'רקפת' (עמותת לגדול ולפרוח), רמת בית שמש,  מ

הקשב והריכוז וכן ילדים עם הפרעות  עבודה עם ילדי יסודי וגן בתוכנית 

  טפל בדרמה רגשיות נוספות. יחידים וקבוצות. מ

  - נה"ל תשע"בש

2011-2014  

מותת "אם הבנים", סיוע למשפחות חד הוריות בחברה החרדית. מטפל  ע

  בדרמה 

4.13 – 7.13    

מותת "נפש לנפש עזרה בקהילה", בני ברק, קבוצות טיפול בילדים ונוער  ע

העירייה, כחלק מהתוכנית הלאומית לטיפול בילדים ונוער  בסיכון מטעם 

  בסיכון. 

8.12-1.13    

יפול בדרמה תרפיה בקהילת המבוגרים ב"רטורנו" קהילה טיפולית  ט

  טיפול פרטני וקבוצתי.  – למכורים נקיים

  תשע"א נה"לש

2010-2011  

"אגו מסייע" בקבוצה    –חלקת נוער של בי"ח לבריאות הנפש "אברבנאל" מ

  ולית. טיפ

  נה"ל תש"ע ש

2009-2010  

  אור החסידותנחה סדנאות קבוצתיות בפיתוח האישיות למ

  

  תשס"ד  –שס"א ת

2000-2004  

  חינוך  הוראה ויסיון בנ  

ז  הרצוג, אלון שבות ומגדל עו  מיתהמכללה האקרצה בחוג לחינוך מיוחד, מ   - נה"ל תשע"טש
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  . שלמה יכל וה

ינוך אבן העזר.  אמי"ת נחשון", מרכז ח"חנך) בישיבה התיכונית ,מב ר"מ (ר

  לבגרות. חינוך כיתות ז,ח,י, יא,יב  כולל הגשה 

  וראת מקצועות גמרא, הלכה, מחשבת ישראל ותנ"ך ה

  –נה"ל תשס"ה ש

 תשע"א 

2003-2011  

  ישיבת ההסדר בעתניאל.   –בר צוות ההוראה ח

  גיד שיעורי מחשבת ישראל  מ

  תשס"ד  –שס"א ת

2000-2004  

  תשס"ג  -שס"בת  ישיבת ההסדר בעתניאל.   –ים ד,ה,ו גיד שיעור: גמרא עיון לבני שיעורמ

2001-2003  

  שגיח רוחני בישיבת ההסדר בעתניאל. מ

  ישיבת ההסדר בעתניאל.   -רצה: "הנחית 'חבורות לימוד'" למנחי המסגרות מ

  הסוגיא הנלמדת בראי המחשבה.  -גיד שיעור: "פנימיות הסוגיה"מ

  שס"ג ת

2002-2003  

ישיבה התיכונית "מקור חיים", כפר   -י"ב   דריך חינוכי לתלמידי כיתה מ

  עציון. 

של תלמידים ומבוגרים במסע שורשים לפולין. (כולל הכנה,  שלחת אש מר

  ליווי, וארגון) 

יב  בכפר הנוער הדתי "ימין  -נחה סמינריונים חינוכיים/תורניים לתלמידי טמ

  אורד" בניר עציון. 

  נה"ל תשס"ב ש

2001-2002  

  תשס"ב -שס"את  ישיבת ההסדר בעתניאל.   -ות לבני שיעור ב' נחיית קבוצת פיתוח אישי ה

2000-2002  

  נה"ל תשס"א ש  ישיבה התיכונית מקור חיים.  –"מ משֶנה, כתה י"א ר

2000-2001  

  תש"ס -שנ"חת  ישיבת ההסדר בעתניאל.. –ב -יעור חסידות לבני שיעורי אש

1997-2000  

  נה"ל תשנ"ט ש  צרים".נחה סמינריונים חינוכיים/תורניים במסגרת "מדרשת נ מ

1998-1999  
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  סיון בדרמה נ

  נה" תשע"ב ש  מידה תמרים, סנסנה. ה במרכז ל ורה לדרמ מ

2011-2012  

  נה"ל תשע"א ש  ח -וג "דרמידרש"  לילדי גרעין חרוב כיתות ג ח

2010-2011  

נביא מקולל" עיבוד תיאטרלי ללמידה   –פקת מחזה "ירמיה ה

  במשך השנה, מסיבת סיום כיתה ח', ישיבת אמי"ת נחשון 

  נה"ל תשס"ח  ש

2007-2008  

  תשס"ה, תשס"ו נה"ל ש  אלון שבות.  חקן בתיאטרון פלייבק גוש עציון, ש

2004-2006  

וג תיאטרון בהנחיית פרופסור יהודה מורלי, מקור חיים, ח

  ירושלים. 

  ד תשנ"-נה"ל תש"נש

1989-1994  

  

  תורנית   שכלהה

  תשס"ד -נה"ל תשנ"ו ש  עתניאל.   "בית ועד לתורה הר חברון", שיבת ההסדרי

1996-2004  

  נה"ל תשס"ד ש  "שיח יצחק", אפרת.  בת שיי

2003-2004  

ורס הכשרה לסידור חופה וקידושין של רבני צהר, וקורס ק

  הכשרה למדריכי חתנים בישיבת עתניאל.  

  שס"דת

2004  

  תשס"ג  –נה"ל תשס"א ש  מכון מילה/בית אב.   –ית המדרש "תלמוד חי" ב

2000-2003  

  ל תשס"א נה"ש  מקור חיים.ישיבת   –כשרת רמי"ם וכנית להת

2000-2001  
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  נה"ל תשנ"ה ש  שיבת ההסדר הר עציון באלון שבות. י

1994-1995  

  . ישיבת הר עציון, ורס הכשרה לחינוך בלתי פורמלי בתפוצותק

  

  נה"ל תשנ"ה ש

1994-1995  

  

  ירות צבאי ש

  - 8.2014  ב  גדוד שריון, דרגן סג"ן. ר

  1997-2014  השריון. ירות מילואים בחילש

השריון, בתפקיד טען/קשר, במסגרת  חיל ירות קרבי בש

  ההסדר.  

  אב תשנ"ז -יסן תשנ"ונ

  1997יולי  – 1996רץ מ

  נסים כ

  לאומיים-בכנסים בין רצאותה

  

The Healing Power of Law: 

Towards a Hasidic Legal Theory 

Uman, 

Berdychiv 

and 

Medzhybiz, 

Ukraine 

The first International conference 

on Hasidism: The Hassidic 

experience- Literature, Tale and 

Melody 

14.7.2019-7  

Hasidic Legal Drama therapy: 

Jewish Ritual as Therapeutic 

Legal Norms at the Interface 

between Performance and 

Psychotherapy 

Leiden 

University, 

Netherlands 

 Interpreting Rituals: 

Historiographical Perspectives 

and Pluralistic Contexts 

29-

31.10.2018 

  אקדמית  מאושרי ועדה  םאקדמייכנסים רצאות בה
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נימיות המשפט: חסיד  פ  , באר שבע ונ' בן גוריוןא  ת, חברה, מדינה ד  3.178.

ומטפל בשיחה על  

  המשפט בישראל 

של האגודה   21 -כינוס השנתי ה ה 1.7.19

 :החינוך תולדותהישראלית לחקר 

תרבותיות לזהות בתולדות  -בין רב

  ת. בתפוצוו ישראל -בארץ החינוך

שלמה,  מפוס היכל ק

  ירושלים 

חינוך המיוחד בחזית:  ה

  החנ"מ כמקרה מבחן 

ין שיח זכויות לשיח  ב

  אזהרת מסע  -חובות  

  –זכויות שהן חובות "  ונ' בן גוריון, באר שבע א  הפכות ומהפכות נגד מ  4.3.2020

לופה  התיתכן ח

  מהפכת החינוך ל

  מכיל והמאבק בה?". ה

        תקבל ה

גוריון, באר  ונ' בן א  נס מחלקתי: החוג לעו"ס כ  

  שבע.

  למודתרפיה ומעבר לה ת

 

   

 רסומיםפ

דרך חיים פורימית לאור תורותיהם של רבותינו הרב שג"ר, הרב פרומן והרב   -ורים כל השנה פ

  , אוניברסיטת חיפה,1, גיליון 4, כרך  עשה הטיפולייצירה במטיפול באומנויות:מחקר ו ,שטיינזלץ

  . 2014יוני 

  קור ראשון.  , מוסף השבת, מ 6.7.12, אברהם אבינו במקום אדיפוס""

  , הוצאה עצמית, ניסן תשס"ט.  "חילוני-בישוב דתי כשרות  –כשרות בסיסית "

, חוה  27ליון גי מוי', ", כתב עת 'דיהאפשרות ליצירת תקשורת אמיתית בכתב ובעל פהעל  –מגע "

  .   ירושלים קיץ תשס"ו, בית מורשה,פנחס כהן (עורכת), 

גוטנמכר ד. (עורך), מקור    ,"ם בנושאי חינוךאסופת מאמרי –לפנים "  ,"תחנות בדרך החינוך"

  תשס"א.  חיים, כפר עציון,

  תשס"א. ", גלת י'. ישיבת בית ועד לתורה הר חברון, על מחלוקת איזביצא קוצק -בין אמת לאמת"

  ", גלת י'. ישיבת בית ועד לתורה הר חברון, תשס"א. אלישע בן אבויה"
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  ון, תשס"א.", גלת י'. ישיבת בית ועד לתורה הר חבר בכורה"

", לדרוש את השם, יצירות הסדנא למדרש בישיבת עתניאל. ישיבת בית ועד לתורה הר  יהודה"

  חברון, תשנ"ט. 

  

 פקידים ציבוריים ת

  ב גדוד במיל' ר

2015 -  

תנדבתי אליו לאחר שחרורי ממערך  פקיד שהת

  המילואים בתפקיד לוחם. 

  יישובית צוות מוגנות  בר ח

2018 -  

ניהול קהילתי בעקבות אירועי  ישוב עתניאל . ה

  פגיעות מיניות בקהילה. 

    צוות חירום יישוביבר ח

2015 -  

ניהול קהילתי סביב אירועי   ישוב עתניאל.ה

  חירום. 

  יאב בר גרעין הקמת היישוב אל ח

2006-2015  

ימשתי במגוון תפקידים וביניהם חבר  ש

תרבות, חינוך, זהות  בוועדות הבאות: קליטה, 

  וחירום יישובי. 

  ה בר הנהלח

2009-2015  

  . ת בית ועד לתורה הרב חברוןתמוע

  


