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 קורות חיים

 

 שרגא פישרמן     פרטים אישיים:  

 054175856ת"ז: 

 9/1/58תאריך לידה: 

 79411מרכז שפירא  : כתובת

 6071678-052נייד   08  8587390 : טלפון

 8780029-04  :טלפון במכללה

 אביב -, תל1958 : תאריך ומקום לידה

 ילדים  4נשוי +   : מצב משפחתי

   31.3.16תאריך מופסור חבר רפ : הדרגה הנוכחית

 

 אקדמית  השכלה  

   

 ייעוץ חינוכי  Ph.D 1989-1996     אילן-אוניברסיטת בר

וגורמים   : נושא עבודת הדוקטורט אינטימיות  זהותית,  הרמוניה  האני,  זהות  בין  קשרים 

 בהנחיית פרופ' דוד צוריאל  משפחתיים.

 נות()בהצטיי חינוכיייעוץ  M.A 1986-1989 אילן -אוניברסיטת בר

זהות   : לתואר שני נושא התזה ובין  המוסרי  והפער  המוסרית  ההתנהגות  המוסרי,  השיפוט  בין  הקשר 

 האני בגיל ההתבגרות. בהנחיית פרופ' דוד צוריאל 

 ייעוץ חינוכי וקרימינולוגיה  A.B 1980-1985 אילן -אוניברסיטת בר

 

 תעסוקה אקדמית ומינויים אקדמיים 

 ום(גות קידריים )דמינויים אקדמ

 מל"ג  –מרצה בכיר א'    2006

 מל"ג  – פרופ' חבר   2016

 

 עבודה

בקשת הקריה האקדמית אונו לקבל הסמכה  סוקר מייעץ למועצה להשכלה גבוהה לבדיקת   2021 

 ( בחינוך.M.Aבתכנית לתואר שני )

המסלול האקדמי של המכללה למנהל  סוקר מייעץ למועצה להשכלה גבוהה לבדיקת בקשת   2021

 ( בחינוך.B.Aלתואר ראשון )קבלת הסמכה בתכנית לימודים ל

מכ 2020 בקשת  לבדיקת  גבוהה  להשכלה  למועצה  מייעץ  תכנית  לסוקר  לפתיחת  ירושלים  לה 

 לימודים לתואר שני בייעוץ חינוכי. 
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 , משרד המשפטים חבר בועדת השחרורים   -  2019

גבוה סוקר      -  2017 להשכלה  למועצה  מכלמייעץ  בקשת  לבדיקת  סמינה  לקבל  לת  הקיבוצים  ר 

 הסמכה בתכנית לימודים לתואר בוגר בהוראה דו חוגי בחינוך 

 גבוהה   מועצה להשכלהועדת המתווים, החבר בו    2020-  2017

 ( בייעוץ חינוכי, מכללת שאנן M.Edראש התכנית לתואר שני )       -  2017

 מועצה האקדמית מכללת שאנן. החבר     - 2014 

 . המכללה האקדמית הדתית לחינוך, חיפה  – נןמרצה במכללת שא  -2013

 מהתכניות וניהול(. חלק   כתיבתהקמה, ראש ביה"ס לתואר שני במכללת אורות )   2013-2003

 הנחית דוקטורנט )ברוך קייזלר(, הנחיה משותפת מטעם אוניברסיטת בודפשט.    2005-2001

 , אנגליה. BATH וניברסיטתחיה משותפת מטעם א הנחית דוקטורנטית )דליה טל( , הנ   2002-1999

 . , אוקראינהתכנ"ל למכללה להכשרת עו"ה בדניפרפוטרוסק פיתוח   2010-1999

 ים.חבר העמ ודיים בי"ס יסת תכנ"ל לב פיתוח   1991-1989

 )בירמינגהם, ארה"ב(.  UAB הנחית מסטרנטים בכתיבת דסטרטציות. אוניברסיטת   2000-1998

 . ללת אורותפתוחה במכיברסיטה יועץ אונ    1990-1994

 משנה אקדמי, מכללת "אורות ישראל", אלקנה.     2013-1988

 לן.אי-מרצה, אוניברסיטת בר    1991-1988

 יות למידה ואבחון דינמי. מיומנו לשיפור מנחה בתכניות   1993-1988

 יועץ חינוכי, בי"ס ממ"ד "אסף מימון", אשקלון.    1987-1986

 א. שפיררכז חטה"ב שפיר, מ יועץ חינוכי,   1987-1985

מדרשה   1989-1978 משפחה,  לחיי  וחינוך  תלמוד  לתנ"ך,  ומורה  מחנך(  )רב  תורנית,    ר"מ   טכנולוגית 

 כז שפירא. רמ

 . עציון-אור  , ישיבתחינוכי מדריך   1978-1977

 מרכז סניף בנ"ע ומדריך בחבורת רחוב )בעת לימודי התיכוניים(.   1975-1972

 

 פעילות אקדמית 

 ילה( השתתפות פעאקדמיים )  םבכנסי הרצאות

   כינוסים מדעייםמחקרים שהוצגו ב

 םאתיופי  מתבגרים  בין  הבדלים  –  רייבן  במבחן  שגיאות  התפלגות.  (1988)  ש'  ופישרמן,  ש'  אל,קני .1

-תל  אינדיוידואלים,  להבדלים  הראשוןלאומי  -ביןה  בכנס  שהוצגה  הרצאה.  וישראלים

 .  אביב

  מוסרי,   שיפוט  לבין  ההתבגרות  בגיל  האני  זהות  בין  הקשר.  (1989)  ד'  וצוריאל,  ש'  פישרמן, .2

  הסתדרות  של  22-ה  המדעי  בכינוס  שהוצגה  הרצאה.  ביניהם  ערוהפ  יתמוסר  התנהגות

 .  חיפה ברסיטתניאו בישראל, הפסיכולוגים

  שהוצגה  הרצאה.  בהוראה  הצלחה  לתיאור  כמודל  זהותית  והרמוניה  האני  זהות.  (1993)  ש'  פישרמן, .3

 .  אביב-תל מורים, להכשרת  הראשוןלאומי -ביןה  בכינוס

-ביןה  ינוסכב  שהוצגה   הרצאה.  בפולין  הביקור  לאחר   האני  תבזהו  םשינויי .  (1998)  ש'  פישרמן,  .4

 .  אביב-תל ,4 הזמן במבחן חינוך והתפוצות,  ישראל של ומחנכים מורים שללאומי 
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5. Fisherman, S., & Abbou, J. A. (1998). Ego identity as a predictor of teaching success. Paper 

represented at the Annual Meeting A.E.R.A., San Diego.  

  השלישי לאומי  -ביןה  וסינ בכ   שהוצגה  הרצאה  .האני  וזהות  המוסרי  הפער  .(1999)  ש'  פישרמן, .6

 . ברל בית מורים, להכשרת

  הכפר   השנתי,  היועצים   נסבכ  שהוצגה  הרצאה  .בפולין  ביקור  לאחר  האני  זהות.  (1999)  ש'  פישרמן, .7

 .  הירוק

 . יםשפי החינוכיים,  היועצים בכנס שהוצגה  הרצאה .משפחה ויחסי אינטימיות.  (2000) ש' פישרמן, .8

  בכנס   שהוצגה  הרצאה  .מתבגרים  בקרב  האני  וזהות  ביתנטיקוג  מורכבות.  (2000)  ש'  פישרמן, .9

 .  אביב-תל  איל"ה,

  לחינוך   בכינוס  שהוצגה  צאהרה  .ומשתנה  פתוח   לםבעו  היהודית  הזהות  עיצוב.  (2000)  ש'  פישרמן, .10

 .  ירושלים  הרך, בגיל

  תפקודים  של  כפונקציה   בישראל  תבגריםמ ה  בקרב   אבדניות  נטיות.  (2000)   ש'  ופישרמן,  א'  מן,אנט .11

 . שפיים החינוכיים,  היועצים בכנס שהוצגה הרצאה .ואינטימיות משפחתיים

  .מדרשות  ובנות  לאומי   שירות  בנות   בקרב  דתיות   נות מווא  האני  זהות  .(2000)  ש'   פישרמן,ו  ע'  חודדי,  .12

 .  שפיים החינוכיים, םהיועצי  בכנס שהוצגה הרצאה

13. Fisherman, S. (2001). Cognitive complexity and ego identity in talented Israeli adolescents. 

Paper presented in the 8th International Conference of the International Association for 

Cognitive Education, Finland.  

לאומי  -בין ה  בכינוס  גהוצשה  הרצאה   .האני  זהות  על  והשפעתם  בפולין  ריםסיו.  (2002)   ש'  פישרמן, .14

 .  אחוה מכללת מורים, רתלהכש הרביעי 

  שהוצגה   הרצאה  .האני  וזהות  מאתיופיה  עולים   מתבגרים  של  אבדניות  נטיות.  (2002)  ש'  פישרמן, .15

 .  אחוה  מכללת מורים, להכשרת  ביעירהלאומי -ביןה  וסינבכ

16. ( ש'  הזהו(.  2002פישרמן,  מחבת  להוראה  מתכשרות  של  אמונית  וזהות  סמפוזיון:  אני  העמים.  ר 

בקר זהות  לישראלהבניית  עולים  מורים  הבין   .ב  בכינוס  שהוצגה  הרביעי  -הרצאה  לאומי 

 להכשרת מורים, מכללת אחוה.  

17. ( ש'  ה זהו(.  2002פישרמן,  אמונת  וזהות  בכינוס    .דתייםמתבגרים    בקרב ית  אני  שהוצגה  הרצאה 

 ינוך הדתי, אוניברסיטת חיפה.  חקר הח אומי לל-הבין

  בכנס  שהוצגה  הרצאה   .גיל  של  כפונקציה  טימיות ינלא  האני  זהות  בין  הקשר.  (2002)  ש'  ,פישרמן .18

 .  גן-רמת אילן,-בר  אוניברסיטת החינוך, לחקר הישראלית  האגודה – איל"ה 

  שהוצגה  הרצאה.  (פוזיון)סימ  וכיצד?  האם  ודאות  אי  של  בעידן  לערכים  חינוך.  (2002)  ש'  פישרמן, .19

 . גן-רמת  ן,איל-בר אוניברסיטת החינוך, לחקר ליתהישרא האגודה  – איל"ה בכנס

  לחקר   הקרן   בכנס   שהוצגה   הרצאה  .לאומית  התורנית  בחברה  היכרות  תהליכי .  (2002)  ש'  פישרמן,  .20

 . גן-רמת אילן,-בר טתאוניברסי  המודרני,  בזמן ודת  אתיקה

21. Fisherman, S. (2002). Crystalization of religious identity and its implications to teacher 

education. Paper presented at the 1st seminar of Adolescence Psychology and its 

implication to College of Education, Yalta Univercity, Yalta. 
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22. Fisherman, S. (2003). International cooperative on academic education - Case sudy. Paper 

presented at the INTED – 2003, Yalta. (keynote speaker) 

23. Fisherman, S. (2004). Professional identity through dilemma-centered discussions – A group 

intervention program. Paper presented at the SIG 12 conference of EARLI, Teaching 

and Teacher Education, Stavanger. 

24. Fisherman, S., & Weiss, I. (2006). Cognitive and personality factors in teachers training: 

Comparison of college to university students. Paper presented at the SIG 11 

conference of EARLI, Teaching and Teacher Education, Dublin.  
  להגות  עשרה  האחד   נוסבכי  שהוצגה  הרצאה.  הפינוי  לאחר  כייםחינו  אתגרים .  (2006)  ש'  פישרמן, .25

 . ירושלים  היהודי, בחינוך

  א ול  דתיים  מתבגרים  בקרב  וחרדה  קרבית  ביחידה  לשרת  נכונות.  (2007)  א'  ופלדמן,  ש'  פישרמן, .26

 .  אלקנה ישראל,  אורות מכללת  עמדו"ת, בכנס שהוצגה הרצאה. דתיים

27. Fisherman, S., & Weiss, I. (2008). Teachers professional identity – The concept and its 

measurement. Paper presented at the SIG 12 conference of EARLI, Teaching and 

Teacher Education, Fribourg.  

28. ( ש'  מתבגרים(.  2009פישרמן,  של  הדתית  זהותם  על  המשפיעים  חברות  בישראל  סוכני  .  דתיים 

ראלית לחקר החינוך היהודי,  חמישי של האגודה הישלאומי ה-נס הביןהרצאה שהוצגה בכ

 אורנים וירושלים. 

29. ( ש'  ופישרמן,  ה'  מ(.  2011ארליך,  בקרב  האני  וזהות  גוף  דימוי  בין  נורמטיבייםהקשר   תבגרים 

 יפה. . הרצאה שהוצגה בכנס המדעי של היועצים החינוכיים, ח ומתבגרים מגמגמים

30.  ( ש'  , מכללת  7עמדו"ת  צגה בכנס  הרצאה שהו.  תכנית תיקון  –  ונישל חצרהזולה  (.  2013פישרמן, 

 אורות ישראל, אלקנה. 

ובק,   .31 ס'  תובל,  ש',  סולמין,  א',  טבק,  א',  רם,  ש',  פישרמן,  י',  )ברק,  ך  בחינו  חדשנות(.  2013ש' 

ניסוי תכניות  של  הראייה  מזווית  רטרוספקטיבי  מבט  בכנס  הרצא  .מורים:  שהוצגה  ה 

 של הכשרת מורים, ירושלים.  לאומי השישי-הבין

זהות מקצועית ושחיקה בקרב גננות, מורות בביה"ס היסודי ומורות בביה"ס (.  2013ש' )פישרמן,   .32

 מורים, ירושלים.  הכשרתלאומי השישי של -ןהרצאה שהוצגה בכנס הבי  .יסודי-העל

ס נוער דתי  הרצאה שהוצגה בכנתיים לאומיים.  משברי זהות בקרב מתבגרים ד(.  2017פישרמן, ש' ) .33

 , אוניברסיטת אריאל. 2017ואתגרים, מאי  בסיכון, מאפיינים  לאומי

34. ( ש'  נפש.  (2021פישרמן,  ורווחה  גוף  הטרוסקסואליים דימוי  דתיים  בוגרים  בקרב  ית 

הרצאה שהוצגה בכנס מאה שנות הכשרת מורים בחינוך  ובקרב בוגרים חרדים.  והומוסקסואליים  

 , ירושלים 2021הדתי. יוני 

הרצאה שהוצגה בכנס    דתיות.חינוך לצניעות ודימוי גוף של מתבגרות  (.  2021חרן, ר' ופישרמן, ש' ) .35

 , ירושלים 2021מאה שנות הכשרת מורים בחינוך הדתי. יוני 
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 ים עיקריים )רלוונטיים לתחום ההתמחות( דמיאק ופרסומים  מחקרתחומי 
 רסומים מחקרים ופ

 יטים פרסומים שפ

 ספרים

  לישרא  אורות  מכללת  אלקנה:  .דקטיתהפסיכודי  בגישה  בפסיכולוגיה  סוגיות.  (1993)  ש'  פישרמן,  .1

  .(1994  שנייה, )הוצאה

  שנייה,  )הוצאה  ישראל  תאורו  מכללת  אלקנה:  .הזרוקות  הכיפות  נוער  -  דתל"שים  .(1998)  ש'  פישרמן,.  2

1999).    

    .ישראל  אורות מכללת אלקנה: .הדתל"שיות  של האמונית ותןהז אבדה: מה  על. (2000) ש'  פישרמן,. 3

   ת. ": מכון מופיבאב -תל .הכשרת מחנכי כיתות (.2008, ח' ). צדקיהו, ש', פישרמן, ש', עילם, נ' ורונן4

    .החינוך משרד ירושלים: .בניסוי מכללה של סיפורה מחנך: יותהל. (2011) י' והרשליקוביץ,  ש'  פישרמן,. 5

   .OU ם:. ירושלי והמדריך החניך  של  מבטם מנקודת חצרוני: של הזולה . (2011) ש'  מן,פישר. 6

    .חיפה: מכללת שאנןחינוך. צועית ושחיקה בקרב עובדי זהות מק(. 2016. פישרמן, ש' )7

    . שאנן חיפה: מכללת .היכרות וחיזור בחברה הדתית לאומית –ו לו כלה דרכנ(. 2016פישרמן, ש' ). 8

חיפה: מכללת    הבטחתם לנו ילד מיוחד. משפחתו של הילד עם צרכים מיוחדים.)בדפוס(.  מן, ש'  . פישר9

 שאנן. 

 

 ספרים בכתיבה

 דילמות אתיות בייעוץ חינוכי )בשיתוף(  

עם    הספר נכתב בשיתוף הייעוץ החינוכי.  ו  ךום החינות אתיות מתחים אירועים ובהם דילמובספר מתואר 

 ניאל. ופ' שלמה קו ופררלהרב יובל ש

 

  

  פרקים בספרים

  לב -בר   מ'  בתוך.  ראלביש  הדתי  בחינוך  ריםבג מת  של  דתית  וזהות   האני  זהות .  (1992)   ש'  מן,שרפי .1

 .  באבי-תל אוניברסיטת אביב:-תל. (78-63  )עמ' ומתחים דילמות דתי: ונוער דתי חינוך )עורך(,

  וחשיבה  ערעור  התלבטות,  דיי-על  הדתי(  הערכים  )עולם  מוניתהא  הזהות  גיבוש.  (2002)   ש'  פישרמן, .2

 מגוונים  הוראתיים  ם בהקשרי  לערכים  חינוך  ,)עורכים(  עירם   וי'  מסלובטי  נ'  בתוך   .ביקורתית

 . רמות אביב:-תל. (396-375 )עמ'

  בשותפות  ישראל  אורות  מכללת  של  כהדר  –  מחנך"  "להיות.  (2006)  י'  והרשליקוביץ,  ש'  פישרמן, .3

  בתכניות  חדשה  מגמה   ם(,)עורכי  גרינפלד  ונ'  פרץ -בן   מ'  זילברשטיין,  'מ  בתוך .  שדה-מכללה

  .(154-197  )עמ'   הישראלי  הסיפור  –  ספר  יבת  לבין  מכללות  בין  ותשותפ  מורים:  של   ההכשרה
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 אביב: מכון מופ"ת.  -תל. (397-380  )עמ' נוךלחי
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5. ( אה  הספר על פי תפיסת המתמחה בהור  (. האוריינות הארגונית של המתמחה: בית2011פישרמן, ש' 
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 ות שם בשבילם התמודדות לעצמי, הייתי חייב להי רציתי לבכות ולא אפשרתי  . (2020 ) ישרמן, ש'.    פ8
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 רסלינג.   בה ולמעשה.כיום: חומר למחש      

9  .   Fisherman. S. ( 0192 ). Body image and emotional well-being among religious young adults: Gays, 

straights, and ultra-Orthodox.  In T. Ford & B. Glimps (Eds.),  MeToo Issues in 

Religious-Based Institutions and Organizations (pp. 195-224). IGI Global. 

(eccepted 2019). 
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 תביעות.  . דו"ח מחקר מוגש לוועדת הקור בפוליןים בזהות האני לאחר בישינו(. 2001פישרמן, ש' ) .2

  מכון.  מחקר  דו"ח.  (א'  חלק)  הסטאז'ר  את  לקלוט  מנת  על  בבי"ס  עשהנ  מה .  (2004)  ש'  פישרמן, .3

 .  סאלד ומכון  ת"מופ

  מחקר .  השתלבות הסטאז'ר בהוראה  בתוך.  הסטאז'ר  המורה  את  קולט  י"סב.  (2005)  ש'  פישרמן, .4

   .סאלד  ומכון  מופ"ת כוןלמ משותף

  המוגש  מחקר  דו"ח.  ללת בית חנהזהותן היהודית של סטודנטיות ממכ  –אני יהודיה    (.2006פישרמן, ש' ) .5

   .היהודית ותולסוכנ  התביעות לקרן

 

 

 מלגות ופרסים 

  

 ערותה סכום מוסד  נושא שנה 

של   1997 בפולין  ביקור  בעקבות  האני  זהות 

 מתבגרים דתיים 

אורות    מכללת 

 ישראל 

 בכנס מדעי  הוצג ש"ח  7,500

נוסף   למחקר  פותח 

מופמכומטעם   ת,  "ן 

 אביב -תל

לחקר   זהות האני לאמונות דתיות הקשר בין  1999 המכון 

הדתי ,  החינוך 

בר   אוניברסיטת 

 ילן א

 פורסם בספר מדעי  ש"ח  5,000

מופ זהות האני לאחר ביקור בפולין  1999 ת,  "מכון 

 אביב -תל

 ' קניאל בשיתוף פרופ ש"ח 15,000

 פיט שפורסם כמאמר 

סאלד   ן המורה המתחיל וביה"ס כארגו 2003 מכון 

מופו ת,  "מכון 

 אביב -תל

בראשות   ש"ח  25,000 צוות מחקר 

 פרידמן י' פרופ'  

 ב מחקר המשך הני

סאלד  מכ אוריינות ארגונית של פרחי הוראה  2004 ון 

מופו ת,  "מכון 

לפרסום   ש"ח  25,000 התקבל 

 בספר שפיט 
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 אביב -תל

2003

- 

2006 

של   יהודית  בחבר  זהות  סטודנטיות 

 מחקר הערכה  – העמים

 קר פורסם דו"ח מח 25,000$ רן התביעות ק

ויעילות   2010 בסיכון  מתבגרים  דתית,  זהות 

 ה' ה'זול

 פורסם בספר  ₪  50,000 ביטוח לאומי 

 

 

 י אחר )תפקידים ציבוריים( ניסיון מקצוע
   תפקידים ציבוריים

 ברסיטת אריאל. , אוניבדיקת עבודת דוקטוראט  2020

 הה בישראל, ראה במוסדות להשכלה גבובנה ומתווה ההכשרה להוחבר בוועדה לקביעת מ  2017

 המועצה להשכלה גבוהה.   

 בחינת הצעת דוקטוראט, אוניברסיטת אריאל.  2016

 ת. היועצים החינוכיים. האוניברסיטה העבריעדה המדעית לכנס חבר בוו   2015

 Research Journal of Educationר כתב העת סקירת מאמר עבו  2015

בוועדה המייעצת:    2015  T. Ford & B. Glimps (Eds.), Gender and Diversity Issues inחבר 

   Religious-Base Institutions and Organizations. Pennsylvania: IGI Global. 

 צה להשכלה גבוהה.  דכן ללימודי השלמה. המועחבר בוועדה לקביעת מתווה מעו 2014

 המנהל לחינוך דתי. – חבר בוועדת 'מיציונות'   2014

 חינוך רבין, תל מונד.   י לניסוי בביתייעוץ אקדמ    2013 -2015

 יקה. חבר הנהלת האגודה הישראלית לטיפול, אילט. יו"ר ועדת את -2012

 (. ISFהצעת מחקר לקרן הלאומית למדע )שיפוט   2010

 עת "מפגש". סקירת מאמרים לכתב ה  2010

 ים מבוקרת. על אזוריים ובחירת הור חבר בוועדת בתי ספר ייחודיים  -2010

 ץ החינוכי" )כתב העת של היועצים החינוכיים בישראל(. כתב העת "היועעורך  -2010

 עין. ישיבת לפיד, מודייועץ אקדמי של ניסוי   2010-2011

 . Journal of Religion and Health תהע שיפוט מאמרים לכתב   2008-2014

 בקרת איכות. חבר בוועדה הבינמכללתית ל  2010-2008

  , משרד החינוך. ספר ייחודיים בוועדה העליונה של בתי  חבר -2009

התפתחות  יכולוגי ייעוצי להמשותפת למשרד החינוך, לאקדמיה ולשירות הפס חבר בוועדה    2008-2009

 .יועצים חינוכיים שלמקצועית 

 תכניות להכשרת יועצים חינוכיים. חבר בפורום ראשי    -2007

 אביב. -ית תלאקדמי של ניסוי אולפנ יועץ  2010-2007

 ה של מערך ניסויים, משרד החינוך גף ניסויים. ועדה עליונבו חבר   -2007

 מתבגר הדתי", מכון ואן ליר. ותמורות בחינוך החבר בקבוצת חוקרים "תהליכים  2007-2009

 דעי להכשרת מורים. הערכת בקשות לכינוס המ   2007-2006
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 . אביב-ת, תל"מכון מופ  – נדרוגוגיהחבר צוות חשיבה א    2008-2006

 .אביב-תלניסוי צוות ממ"ד במחוז   שלאקדמי  יועץ    2006 -2009

 . אביב-תלד מחוז ממ" – עדת היגוי, מחוז בניסויו חבר בו   2009-2006

 כון ואן ליר. חילון והדתה בישראל", מ  חבר בקבוצת חוקרים "תהליכי   2009-2006

 .Humanity Studies Journal  – העתחבר ועדת שיפוט של כתב  2009-2005

 .אביב -תלתיכון אמי"ת,   – יגוי, בי"ס ניסוייעדת הו חבר בו   2009-2005

 רון פ"ת.אולפנית ישו – ויעדת היגוי, בי"ס בניסו חבר בו   2007-2004

 . ות ישראל, מכללת אורכללה בניסוי""מ  ומובילמיוזמי    2009-2003

 .PDSת רש –ת של בי"ס ומכללות פורום( הפתחות מקצועי –חבר בצוות החשיבה )אח"כ   2002 -2009

 חבר ברשות המחקר הבינמכללתית מכון מופ"ת. 2002-2003

 . העת "דפים"שיפוט מאמרים מדעיים לכתב    2004-2002

 אביב.-ת, תל"ופבית ספר. מכון מ   – בצוות חשיבה מכללה חבר 

 יב. אב-ת, תל"ון" מכון מופחבר בצוות מחקר "המורה המתחיל ובית הספר כארג  2002-2003

 ארגונים: צהר, קולך ועדן בנושא פו"פ. חשיבה משותף לפורום      2002-2003

בו   2004-2001 תכני  ו חבר  לבחינת  חיים  תורת  במקצועות  עדת  משרד היהדותהלימוד  מנכ"לית   ,

 . החינוך

 לחינוך דתי. המינהלמטעם ראש רכים חדשות בעיצוב פרחי הוראה, חבר בוועדה לגיבוש ד   2005-2001

 . אביב-הכשרת מורים, מכון מופ"ת, תלס הרביעי להכנעדה המדעית, ו חבר בו   2002-2001

 . אביב-תל ת,"מכון מופיועץ מדעי במאגר יועצי מחקר,    -2000

 . אביב-ת, תל"ופפורום תכנית מצוינות, מכון מ חבר    2004-2000

 . אביב-ת, תל"פורום העם היהודי, מכון מופ חבר    2004-2000

 ונה. וה ליהדות ואמ מכון "מגידו", מכון גב  חבר צוות,   2006-2000

 סגן השר יהלום. מטעם בוועדת היגוי לטיפול באלימות,   חבר   2006-2000

  , יב"ע נתניה: קשב, שיח וחינוך אמוני. נחית צוות חינוכיה 2006-2000

 יל"ה. שיפוט מדעי כנס א 2000

 ים.ועדת אתיקה, אגודת היועצים החינוכי  -2000

 יעקב.  מכללת מורשתבעדת קידום יו"ר ו   2001-2000

בו   2000-1999 יעקב, וחברות  מורשת  אפרתה,  מכללת  ירושלים,  )מכללת  מכללות  של  קידום  עדות 

 ים(. אורנ

 . ביבא-חבר במועצה פדגוגית, מכון מופ"ת, תל   2007-1999

 . אביב-תל מחוז  , זהות אמונית וציוניתעדת היגוי חינוכית לנושאי ו חבר בו   2010-1999

 הסתדרות המורים.  ת, ביה"ס להשתלמויות מורים,נושא השתלמויוחבר בצוות חשיבה ב    2000-1999

 עצים החינוכיים. עדה המדעית, כנס היוו חבר בו   2000-1999

 עו"ה. רד החינוך, האגף להכשרת  מש .M.Edעדת היגוי ו חבר בו   2000-1999

 . אביב-ת, תליו"ר פורום דיקנים, מכון מופ"   1997-1996

 ורית שפיר. נוך, מועצה אזחבר בוועדת היגוי לחי   1995-1993

 נציג המכללות בקרן קיימת לישראל.    1996-1989

 . , מכללת אורות ישראלי למידהחפץ" לפיתוח משאבמנהל מכון "ארץ    1999-1988

 גודותחברות בא
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   ל"טי א לטיפול, הישראלית  האגודה הנהלת חבר

 יים חינוכ  יועצים להכשרת ת תכניו ראשי בפורום חבר

 ACA האמריקאית היועצים  באגודת חבר

 הישראלית  היועצים  באגודת חבר

 האיכותניים  קריםהחו איגוד – ממדי הרב האדם לחקר הישראלית באגודה  חבר

 היהודי  החינוך חקר  באגודת חבר

 יבי הקוגניט  החינוך  לחקר ודה באג חבר

    EARLY  האירופאי החינוך חוקרי באיגוד חבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


