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טיבי  פסיכותרפיסט קוגני  איש חינוך, חוקר חינוך וחברה, יועץ חינוכי,זהות מקצועית: 
חברתית  –יזמות וחדשנות חינוכית   חוקר .וךאיש חינ התנהגותי, מדריך ומטפל בהורים,

שנים רבות של ניהול באקדמיה בהקשרים רב תרבותיים ובהקשרים של אי שוויון והדרה. 
 הישראלית ובחו"ל 

 
 

 :  תחומי הוראה ומחקר
אמפטיה בחינוך, ייעוץ וטיפול ממוקד, ייעוץ/  , TEAM Therapyהוראה בהקשר בין תרבותי.  

תרבותית, טיפול קוגניטיבי התנהגותי בשירות המורה/יועצת/יועץ, הדרכת הורים  בחברה רב 
על פי גישת אייכה, המשפחה כמערכת, המשפחה כסביבה מגדלת,  תקשורת מיטבית בבית 

הספר ובמקום העבודה, בתי ספר מונחי חזון, שיפור האקלים הבית ספרי, נוער בסיכון,  
זמות חברתית, הובלת תהליכי שינוי, שינוי מונחה חזון,  מנהיגות חברתית, מנהיגות חינוכית, י

ניהול וייעוץ בסביבה רב תרבותית, פדגוגיה ביקורתית, הוראת מחקר איכותני ומחקר פעולה,  
גישה חינוכית פסיכו חברתית, תקשורת מיטבית ופסיכולוגיה חיובית, התנהגויות סיכון.  

 ותחומים סמוכים. 
 
 

 : השכלה

 Teachers College  ,Columbiaבשיתוף     יורק-דוקטוראט. הסמינר התיאולוגי היהודי, ניו.   1997

University 

ניו1993 היהודי,  התיאולוגי  הסמינר  מ.א.    .-( חינוכייורק  בייעוץ  נוסף  שני  המרכז  תואר   ,
תואר  ,  סיימתי במקסיקו התמחות במניעה וטיפול בהתמכרויות(.  2012ללימודים אקדמיים,  

 2021, פולי נוסף במקסיקו בטיפול בהתמכרויותשני טי
 . תעודת הוראה, בית ברל. )הוראת אנגלית(  1988
 אביב. -. ב.א. קולנוע, אוניברסיטת תל1985

 
 הכשרות אחרות: 

, הסמכה אישית מטעם מפתח השיטה, הפסיכיאטר ד"ר  מטפל בשיטת אייכה להורות מגדלת
 איתן לבוב

, הכרה )תעודה ממכון פסגות והאוניברסיטה הפתוחה  התנהגותי  –פסיכותרפיסט קוגינטיבי  
 (.   על ידי איט"ה
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הגישה הבאתי את  מבית מדרשו של ד"ר דייויד ברנס )  TEAM CBTמדריך ומטפל בשיטת  
 Feeling(. הכשרה על ידי ד"ר דייויד ברנס ויקהדרך אוניברסיטת הברא  אמריקה הלטיניתל

Good Institute    בקליפורניה 
 )בית ספר ללמודי המשך, מכללת דוד ילין(  בעל הסמכה לקואצ'ינג למבוגרים לקויי למידה

 לימודי ניהול אקדמי במכון מופ"ת  –  בוגר תכנית ניהול אקדמי
 CMBM, הכשרה להנחיה במצבים של טראומה

 ODT (Living experienceהכשרה בתחום הנחייה "גיבוש צוות אתגרי" בארה"ב )
 . 2017עד   2008.  יו"ר עמותת קרטה דו שוטוקאי בישראל בין השנים מאמן קרטה מוסמך

 
 

 ניסיון מקצועי: 
 הווה  -2011

 
 
 
 
 
 

 הווה  - 2020
 
 
 

2020  -  2021 
 
 

2017-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2017 
 
 
 
 

1995-2015 
 

 

2015 – 199 

 
 
 
 
 

 ברמת גן האקדמיתהמכללה 
במסגרת במגוון קורסים מרצה תואר שני בייעוץ חינוכי. ל ראש התכנית 

על ידי המל"ג לימודי תואר שני ביעוץ חינוכי)מינוי לפרופסור חבר התכנית 
במכללת דוד ילין.    2009בנוסף למינוי משנת למכללה האקדמית רמת גן, 

  מינוי ועדה עליונה של המל"ג(.
 

 ה העברית אוניברסיטהת באקדמיה: ספהוראה נו
מרצה בתכנית המ.א. הבינלאומית של מכון מלטון.  מרצה באנגלית 

 וספרדית 
 

 המכללה למנהל הוראה נוספת באקדמיה: 
 מלמד מספר קורסים בחוג לייעוץ חינוכי )תואר שני(

 
 רקטור אוניברסיטת הבראיקה במקסיקו סיטי נשיא ו

מספר הסטודנטים בבית הספר לחינוך בקריה  של הגדלת  לאחר הצלחה  
ידי האוניברסיטה במקסיקו 3000ל  500האקדמית אונו מ , נתבקשתי על 

לסייע בבנייה והפעלה של תכנית אסטרטגית שאפתנית.  בנייה מחדש של 
האוניברסיטה, הקמת ועדה אקדמית חדשה, כתב עת חדש, נהלים חדשים,  

בט שני  תואר  כמו  נוספים  תחומים  הומניטריים,  פיתוח  במשברים  יפול 
בשיטת    פסיכולוגים  של  דורות  שלושה  הזיקה    TEAMהכשרת  הגברת 

ואירופה,   ארה"ב  ישראל,  עם  דוקטוראט    תכנון,האקדמית  תכנית  של 
למנהיגות חינוכית יהודית בינלאומית ועוד.  )הערה אישית: החוזה מסתיים 

, נתבקשתי להאריך בעוד שלוש שנים, אך החלטנו, אשתי ואני, 2020בקיץ  
  .(, הגיע הזמן לשובהילדים בארץשלשת שעם 

 
 הקריה האקדמית אונו 

גיבוש חזון ודרכי הפעולה של בית הספר,   ראש בית הספר לחינוך וחברה  
של   גדילה   , ומרצים  סטודנטים  של  מסיבי  שנתיים  500%וגיוס     .תוך 

   .2020בשבתון עד ספטמבר 
 

 המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין 
 תפקיד אחרון במכללת דוד ילין: סגן הנשיאה לקשרי חוץ ודיקן הסטודנטים  
לשעבר חבר הנהלה מרצה לחינוך בחוג לחינוך, בחוג להשכלת מבוגרים,  

תכניות   ובתכנית  M.edובשתי   .MAAT   כמו קורסים  מבוא  הוראת   :
לסוציולוגיה, שיטות מחקר איכותניות, סוגיות שונות של גיבוש וחקר הזהות   

רב,ה בסביבה  פסיכו  -וראה  חינוכית  גישה  חברתית,  יזמות  תרבותית, 
מייסד שותף של   .ראש למודי החינוך   2010עד    2004משנת  חברתית.  

עיריית   חברה,  אגף  בשיתוף  במכללה  חברתית  חינוכית  ליזמות  הרשת 



 
 
 

 2013  -הווה 
 
 
 
 
 
 
 

2010-2013 
 

-2010במכללת דוד ילין בין השנים    יו"ר ועדת המינויים העליונה ,ירושלים
 המינויים העליונה  עד הפרישה מהמכללה.    . חבר בועדת2012

 
 בית הספר קדמה בירושלים

יועץ חינוכי, בית הספר קדמה, ירושלים.  )הערה אישית, בית הספר קדמה  
בספר   עלי  כתבתי  בירושלים,  הפועל  ביקורתית  רוח  בעל  ספר  בית  הינו 

המאוחד,   )הקיבוץ  תיקון  של  ידי    2004"אידיאה  על  לאנגלית  תורגם   )
Palgrave Mcmillan    החלטתי להצטרף    2013(. החל משנת  2006בשנת

 לסגל בית הספר בשליש משרה. 
 

 בית הספר גבעת גונן בירושלים 
בסיוע   והתנהגותיים  רגשיים  עם אתגרים  בנערים  לטיפול  הפעלת תכנית 

 אומנות לחימה, מדיטציה ושיטות קוגניטיביות התנהגותיות
 

2011 2015 
 

 מכון לנדר )הבסיס של בית הספר לחינוך של הקריה האקדמית אונו(  
וחברה,   קולנוע  שינוי,  תהליכי  הובלת  מנהיגות,  של  בנושאים  מרצה 

 סוציולוגיה, מחקר איכותני 
 

 מכון מופ"ת  2012- 2009
 רכז קבוצת העניין במחקר אתנוגרפי ומחקר כמנוף לשינוי חברתי 

 
 הדותמכון שכטר למדעי הי  2009 -2014

השני   התואר  )במסגרת  ספר.   בבתי  חינוכית  ויזמות  מנהיגות  קורס 
ת"לי   בחינוך   –במנהיגות  השני  התואר  ובמסגרת  יהדות  לימודי  תגבור 

 וחברה(
 

תל 2001-2013 בישראל אביב-אוניברסיטת  יהודית  זהות  של  בסוגיות  קורס     .
 באנגלית( ובתפוצות בבית הספר לתלמידי חו"ל. )הקורס ניתן 

 

 אוניברסיטת בן גוריון  2008-2009
החינוכאות"  "יסודות  השנתי  בקורס  אבירם  רוני  פרופ'  של  מקום  מילוי 

 במסלול לתואר שני לחינוכאים.  
  

 בית הספר לצילום מוסררה 2006-2008
חבר בועדת ההיגוי ומרצה בתכנית "אמנים למען שינוי חברתי" בבית הספר 

 לצילום, מוסררה ומרצה בתכנית. 
 

, בסוגיות הנוגעות לבית הספר נווה שלוםיעוץ לועדת החינוך של הכפר   2005-2006
 היסודי ביישוב, ולמגע מיטיב בין זהויות יעוץ משותף עם ד"ר אליאס זיידן

 
עד    1984
 היום 

שוטוקאי בשיטת  לקראטה  בכיר  אוכלוסיות מורה  עם  בעבודה  ניסיון    .
 Budoמגוונות, הכוללות חילונים, דתיים, נוער בסיכון ומתן יעוץ לעמותת  

for Peace     אמנויות דרך  וערבים  יהודים  בין  שלום  במפגשי  העוסקת 
 הלחימה

 
 וער. רכז קורס הצוערים של חסות הנ    משרד העבודה והרווחה 2000-2001

 
עד    –  1997
2003 

 הסוכנות היהודית, המגבית היהודית המאוחדת 
 רכז ועורך מחקרים בסוגיות של זהות יהודית וחינוך יהודי. 

 



 , מרכז צ"רלס ברונפמן למפגשים 1997-1999
 רכז ועורך מחקרים בסוגיות של זהות יהודית וחינוך יהודי. 

 
1994 - 2008 

 
 

 ומדור נגדים בבית החייל מדרשה צבאית הר גילה 
 מרצה במדרשת הר גילה בסוגיות של זהות ישראלית ויהודית. 

 
 מחנה גרין  1991-1996

מנהל תוכנית ה"קיבוץ" במחנה גרין בטקסס.  זהו מודל בחינוך אלטרנטיבי  
נערים ונערות להתמודדות עם סוגיות שונות של    30אשר הוביל קבוצה של  

דומה לקיבוץ קלאסי.  המודל מתואר בעבודת זהות וקהילתיות במסגרת  
 יורק. -דוקטוראט לסמינר התיאולוגי היהודי בניו

 
 מליץ 1993-1995

" במליץ )המכונים הציוניים(.  פרוייקט בינלאומי העוסק  2000מנהל "פיקודי  
בחקר שורשי הזהות והמשפחה היהודית.  הכשרת מורים ברחבי העולם  

 משפחתית עם התלמידים בביצוע עבודת חקר 
 

1991-1993 JTS 
 מורה בתיכון פרוזדור של הסמינר התיאולוגי היהודי.   

 
 ית העולמית ונההסתדרות הצי 1988-1991

 שליח קהילתי בטולסה אוקלהומה.
עסק הרבה בחיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל ובטיפוח הקשרים עם  

 המוסלמית ועם הקהילה ההיספאנית. קהילות נוצריות שונות, עם הקהילה 
 

 ים -מרכז חינוך אורט בת 1986-1988

 מורה ומחנך של נוער בסיכון. 

 
 

 

 
 פעילות אקדמית: 

חבר מערכת בכתבי עת בינלאומיים, שופט עבודות דוקטור באוניברסיטה העברית, לשעבר 
חבר המועצה האקדמית של מכללת דוד ילין, חבר בועדת המינויים העליונה של מכללת דוד 

ילין )לשעבר יו"ר הועדה(.  חבר בועדה האקדמית של הכנס החמישי להכשרת מורים  
נקי מחקר רבים.  יו"ר ועדות מקצועיות לפרופסורה לקראת ( .  זכייה במע2007במכללת קיי )

 הגשה לועדה העליונה של מל"ג  
כמו כן, יו"ר שותף עם ד"ר מיכל גולן ממכון מופ"ת של הכנס הבינלאומי השישי להכשרת  

.  מוזמן במקומות שונים בעולם להרצות על חינוך בחברה רב 2013מורים שהתקיים ביולי 
מנחה פוסט דוקטורט    חברתיות ועל מגע בין זהויות.-נוך פסיכותרבותית, על גישות חי

 במסגרת מכון מופ"ת.

 
 

 מינויים אקדמיים: 
 )ועדה עליונה, מל"ג( תשע"ג  רמת גןפרופסור חבר.  המכללה האקדמית 

 פרופסור חבר. המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין )ועדה עליונה, מל"ג( תשס"ט 
 מרצה בכיר א.  תשס"ה 

 בכיר.  תשס"ב מרצה 
 



 

 

 

 פרסים ומלגות: 
 

ההומניטרי   הארגון  מטעם  המצטיין"  ה"מתנדב  אות  פעילות    CADENAקבלת  על 
 CHIAPASבהתערבות בטראומה עם מקסיקנים ילידיים באזור 

 
אלף דולאר למחקר רחב היקף של עמיות  יהודית בלטינו אמריקה,    100קבלת מענק בסף  

 JCC GLOBALו METTAקרן 
 

אלף ₪  מהקריה האקדמית אונו להוצאה לאור של הספר "עמם   15קבלת תמיכה בסך  
 ולמענם" בהוצאת כרמל )עם עדנה גרין( 

 
 וד ילין  קבלת אות המרצה המצטיין מטעם אגודת הסטודנטים במכללת ד

 

2019 
 
 
 

2018 
 
 

2015 
 

2012 
 

אלף ₪ מקרנות אברט, וסליפקה למחקר בין תחומי עם ד"ר עמירם שראל מבית   110קבלת  
ומחנכים הפועלים בדרך   רופאים, מטפלים  )על  הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב.  

ממכללת דוד   ייחודית ובסביבות רב תרבותיות(.  מחקר ייחודי בשיתוף סטודנטיות מצטיינות
 ילין 

 

2010 

 ש"ש מטעם מכון מופ"ת לחקר עבודת הניהול של יחידת לימודי החינוך  1קבלת 
 

2009 

 ₪ 10,000קבלת תמיכה מקרן לאוטמן לחקר מנהיגים אזרחיים , עם ד"ר עמירם שראל.  
 )חקר המעשה החברתי של רופאים, מטפלים ומחנכים יוצאי דופן( 

 

2009 

בסך   תמיכה  ההוראה    2קבלת  איכות  אבטחת  של  יישומי  מחקרי  פרויקט  לקידום  ש"ש 
 במכללת דוד ילין 

 

2008 

אלך דולר )תורם אנונימי( לכתיבת הספר "הפואמה הפדגוגית של לובה   12תמיכה בסך  
 אליאב"

 

2006-2007 

 תמיכה של מכון מופ"ת והמכללה לחינוך ע"ש דוד ילין במחקר על מורים מצטיינים. 
 

2005 

 Educatingאלף דולר עבור פרסום מחקר )אידאה של תיקון,    30זכייה בתמיכה בסך של  
Israel  פדרציית סליפקה,  אלן  ליטוואר,  הקרנות התומכות:  ובאנגלית.   בעברית  כספר    )

 , עמותת חיבורים ,עמותת פנים להתחדשות יהודית ועוד. Temple Israelטולסה, 
 

2003-2005 

“The Chai Award” 
 על תרומה של פיתוח תכניות לימודים עבור מרכז יהודי ומחנה גרין בטקסס. 

 

2000 

 נבחר על ידי הסטודנטים במכללת דוד ילין כ"מרצה מצטיין". 
 

1997 

 זכייה בפרס:
Rabbi Carl and Barbara Friedman Award 

 יורק - סמינר התיאולוגי היהודי, ניובזכות עבודת הדוקטור ב
 
 

: קורסים מבואיים בחינוך )סוצילוגיה של החינוך, פילוסופיה של החינוך( הראיון  הוראה
הייעוצי.  גישות קוגנטיביות התנהגותיות בשירות היועץ )כולל אפשרות של מתן תעודת 

1997 



מטעם המכון בקליפורניה  )זו גישתו של פרופ' דייויד ברנס  TEAM CBTבסיס בשיטת 
טובת התלמיד במצבי משבר )פרוטוקולים להדרכת מסטנפורד(.  התערבות עם ההורים ל

הורים במצבי סיכון של ילדיהם(, קידום אקלים מיטבי בבית הספר.  התמכרויות בסביבת  
בית הספר, שיטת אייכה לשירות היועץ.  גישות פסיכו חינוכיות בהתפתחות ילדים ובני  

 Hope Jensenנוער לשירות היועצת.  המשפחה כמחנכת )מבוסס על הקורס של 
Leichter  מאוניברסיטת קולומביה(.  מבחוץ ומבפנים: היועצת כחברת הנהלה , שיטות

מחקר איכותניות, המשפחה בעין רב תרבותית.  זיקת המשפחה לבית הספר , יזמות 
חינוכית חברתית.  תקשורת מיטבית בארגונים )כולל מקומות עבודה(.  מבואות  

)ועוד קורסים רבים אפשריים בנושאי חינוך, ייעוץ   לסוציולוגיה, מבואות לחברה ישראלית. 
: בקורסים משולבות תובנות מעבודתי רבת השנים עם נוער בסיכון  הערה חשובהוחברה(  

ומשפחותיהם ובמיוחד מבית הספר קדמה בירושלים, שם שמשתי כחוקר/עמית מלווה 
ומתכוון   משמש כיועץ החינוכי של בית ספר ייחודי זה 2013, ומאז 2000מאז שנת 

 להמשיך בכך.  
 
 

 

 רשימת פרסומים 

 )עברית(  ספרים  

)ראה  .  הוצאת כרמל עימם ולמנעם: סיפורם של מורים טובים( 2015גרין , ע, בר שלום, י. )
ביקורת עיתון הארץ, חילי טרופר(  

1.2881516-https://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium 

. הוצאת עושים לשם שינוי: על יזמים חברתיים בישראל( 2011בר שלום, י, שראל, ע. )
כרמל.  )פרוייקט מחקרי ביחד עס סטודנטיות ממסלול המצוינים במכללת דוד ילין( 

ראה ביקורת עיתון הארץ, פרופ' ישעיהו תדמור(  )
https://www.haaretz.co.il/literature/1.1171032 

 , ירושלים: הוצאת כרמלהפואמה הפדגוגית של לובה אליאב( 2007בר שלום, י. )

הוצאת     . בני ברק:אידיאה של תיקון: יזמות חינוכית בחברה רב תרבותית(  2004בר שלום, י. )
)ראה ביקורת חן למפרט( (. 2007ו אדום. )מהדורה נוספת, הקבוץ המאוחד, סדרת ק

https://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/SocialS
dfecurity/69/article7.p 

 כתבה של יאיר שלג על המחקר בעיתון הארץ               

 )עורך(   ספרים  

המחקר האיכותני בחקר החינוך: מהתיאוריה אל השדה ומהשדה (  2002שי, א, בר שלום, י. ) 
 ירושלים: הוצאת המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין.   .אל התיאוריה

 ( י.  שלום  בר  א,   , החינוך(  1999שי  בחקר  האיכותני  של     .המחקר  מיוחד  גיליון 
 (, הוצאת המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין. 11)               "במכללה”

 

https://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-1.2881516
https://www.haaretz.co.il/literature/1.1171032
https://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/SocialSecurity/69/article7.pdf
https://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/SocialSecurity/69/article7.pdf
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.co.il%2F1.2005685&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE4zZLIyph8P8hUJWt7Gelsj_2LDg


 ( אנגלית)  ספרים    

Bar Shalom, Y. (2006) Educating Israel: Educational Entrepreneurship in Israel’s 

Multicultural Society, New York: Palgrave Mcmillan.  

 See Teachers College Record Review.  

https://drive.google.com/file/d/0BxKnmKxQ_fKbMVg5Z09vVjY5N0k/view 

 

 

   

  כתבי עת - מאמרים שפיטים אנגלית  

Bar Shalom, Y. Specter, A. (2021) David Burns' TEAM CBT Therapy as a tool for 

educational counselors. PUPIL: International Journal of Teaching, Education 

and Learning,. 5, (3), 13–20. 

Bar Shalom, Y. The Usage of Vipassana as a Psychosocial Tool. (2018) The 

international Journal of Religion and Spirituality in Society. 8, (3), 33-42. 

Bar Shalom, Y, Grebelsky, T, Alayan, F. (2018). Intercultural encounters as a ‘Mind 

Body’ experience: a case study in Jerusalem. Intercultural education. 

Grebelsky, T, Bar Shalom, Y, Bar Shalom, A. (2015) Dilemmas in School Counseling: 

The case of Two Jerusalem Schools.  The International Journal of Learner 

Diversity and Identities.  22, (4), 17-22. 

Bar Shalom, Y, Heimman, R. (2014) Changing Reality through Education: Reflections 

on the global aspects of the 6th International Conference on Teacher Education.  

in Pia Maria Rabensteiner (ed) Internationalization in Higher Education 

Bar Shalom, Y, (2014) Seeing the Child: An Assessment of a Psycho-social Teacher 

Training Approach. The International Journal of Pedagogy and Curriculum.  

20 (1) 9-22. 

Cohen, E, Bar Shalom, Y. (2010) Making it real – Teachable moments in Jewish 

Education: An informal approach in a Reform summer camp.  Religious 

Education, 105 (1), 26-44. 

Bar Shalom, Y, Diab, K, Rousseau, A. (2008) Sowing the seeds of change: Educating 

for diversity in the Context of Teacher Training at an Academic College of 

Education in Jerusalem Intercultural Education. Intercultural Education 19 (1), 

1-14. 

Bar Shalom, Y, Shechet, N. (2008) Rhetorical Analysis Techniques Empowering In-

Service Teachers in the Context of Teacher-Training.  Teaching Education.  19 

( 3), 211-221. 

https://drive.google.com/file/d/0BxKnmKxQ_fKbMVg5Z09vVjY5N0k/view
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F322647250_Intercultural_encounters_as_a_%2527Mind_Body%2527_experience_a_case_study_in_Jerusalem%3F_iepl%255BviewId%255D%3D8DkLwvodkkKZF54h4LWLoSxW%26_iepl%255BprofilePublicationItemVariant%255D%3Ddefault%26_iepl%255Bcontexts%255D%255B0%255D%3Dprfpi%26_iepl%255BtargetEntityId%255D%3DPB%253A322647250%26_iepl%255BinteractionType%255D%3DpublicationTitle&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYjIV3ZYAhXdMDnqh8Iwj4CSDkWw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F322647250_Intercultural_encounters_as_a_%2527Mind_Body%2527_experience_a_case_study_in_Jerusalem%3F_iepl%255BviewId%255D%3D8DkLwvodkkKZF54h4LWLoSxW%26_iepl%255BprofilePublicationItemVariant%255D%3Ddefault%26_iepl%255Bcontexts%255D%255B0%255D%3Dprfpi%26_iepl%255BtargetEntityId%255D%3DPB%253A322647250%26_iepl%255BinteractionType%255D%3DpublicationTitle&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYjIV3ZYAhXdMDnqh8Iwj4CSDkWw


Bar Shalom, Y, Daas, R, Bekerman, Z. (2008) Where have all the Palestinians gone?. 

The International Journal of Critical Pedagogy, 1(2),172-185 

Glaser, Y, Bar Shalom, Y, (2008) On the Social and Existential Meaning of Jewish 

Mysticism today . Journal for the study of Religions and Ideologies 7(19), 43-

58. 

Schwartz, S, Bar Shalom, Y, Ascher, T. (2008) Learning Through the Traditional Tale: 

An Holistic Approach to Work with Groups and Individuals International 

Journal of the Humanities, 6(6), 107-114. 

Diab, K, Bar Shalom, Y. (2007) Dancing between Integration and Exclusion: Arab 

Students and Staff attitudes at a teachers college. International Journal of 

Diversity in Organizations, Communities and Nations. 7(4),147-156. 

Bar Shalom, Y, Bloch, E, Glaser, Y. (2007) Educators As Social Entrepreneurs: A 

Different Approach to Teacher Training. International Journal of Learning. 

14(7), 115-162.  

Mor, F, Bar Shalom, Y. (2007) The Psychosocial Approach: A Case Study in School 

Intervention and in Teacher Training. The international Journal for 

interdisciplinary social sciences. 2(2), 1-10. 

 Bar Shalom,Y, Diab, K, Rousseau, A. (2007) The Inclusive-operational Model: An 

Eclectic approach for diversity training., International Journal of Diversity in 

Organizations, Communities and Nations. 7(1), 117-126. 

Bar Shalom,Y, Y, Glaser, Y. (2007) Jewish Pastoral Counseling: a window of 

opportunity for Israeli Academia. Journal for the Study of Religions and 

Ideologies. 16, 21-29. 

Bar Shalom, Y, Krumer Navo, M. (2007) The usage of Qualitative Methods as means 

to Empower Disadvantaged Groups: The example of the Kedma School in 

Jerusalem, The international Journal of interdisciplinary social sciences. 2(1), 

237-244 

 Cohen, E, Bar Shalom,Y, (2006) Jewish Youth in Texas: Toward a 

Multi  Methodological Approach to Minority Identity Religious Education. 

101)1( ,40-59.  

  

  מאמר שפיט בתוך ספר )אנגלית(

Bar Shalom, Y. Ascher-Shai, T. (2011) Innovations in Secular Education in Israel.  Lisa 

Grant , Hellena Miller and Alex Pompson (eds) The International Handbook of 

Jewish Education.  New York: Springer 

 Kopelowitz, E, Bar Shalom, Y. (2004) What Type of Consensus is Required to Train 

Educators on an Ambiguous Topic? The Case of 'Jewish Peoplehood Education' 



in Israel," in Ami Bouganim and Miriam Ben Peretz (eds.). Education and 

Training Jerusalem: Jewish Agency Publications. 

 Bar Shalom, Y. (2003) Knowledge for Building Action; Myth-Building 

for      Building Ethos, in David Zisenwine, (editor) Studies in Jewish Identity 

and Community.  School of Education: Tel Aviv University.  

Bar Shalom, Y. (2002) A mifgash in the context of the Israel experience.  In Burton 

Cohen and Adina Ophek (eds) Essays in Education and Judaism in Honor of 

Joseph S. Lukinsky . New York: JTS Press 

 מאמרים שפיטים, כתבי עת )עברית( 
 

בבית הספר: לא לעילית  הקשיבות מדיטציית  (.2015קצין, א, בר שלום, י )
 החינוך וסביבו, ל"ז.בלבד. 

 
( הזדמנות לגעת בנשגב.  בתוך ישיעיהו תדמור ועמיר  2012בר שלום, י. )

 וצאת כליל.תל אביב: ה  )עורכים( חינוך מהות ורוח.פריימן 
 

 17שבילי מחקר   ( מחשבות על המחקר האתנוגראפי.2011בר שלום, י. )
 

( לפרש זאת אחרת: על יישום גישת העצמי  2010אהרונוסן, ח, בר שלום, י. ) 
 . 6דפי יוזמה, והגישה ההתייחסותית לפענוח מצבים רגשיים. 

 
עץ החיים..  בירקאן: מסעותיי ב ( ביקורת על ספרה של טליה2010בר שלום, י. )

 עיונים בחינוך 
 

( כיצד יכולות גישת העצמי והגישה  2010אהרונוסן, ח, בר שלום, י. ) 
 ההתייחסותית

מעגלי  בפסיכואנאליזה לתרום להבנה של יחסי מורה ותלמיד.  
  .4נפש, 

 
על הסיפור ככלי בעבותדן    –( "אני כל כולי סיפורים" 2009דיין, ', בר שלום, י' )

במעגלי    קדמית להכשרת מורים.של מרצות במכללה א
 .161-180  .22  החינוך.

  
  שונות תרבויות בני בין והלמידה המפגש הרחבת( 2008דיאב, בר שלום ורוסו )

 במכללה מורים הכשרת במסגרת מקרה חקר: הישראלית בחברה
 .211-251  .21 במכללה ,לחינוך אקדמית

  
( "יזמות חינוכית חברתית כמודולה חדשה 2007בר שלום, י. בלוך, א, פרץ, ר. )

( לזכרו של פרופ' צבי  19ללמידה" בתוך גיליון מיוחד של במכללה )
 לם, פרופ' אהרן שי )עורך( עינת גוברמן, )עורכת אורחת(.

  
בהכשרת (. שילוב מחקר איכותני ומחקר פעולה 2005היימן, ר, בר שלום, י. )

מורים במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין" נכתב יחד עם רויטל היימן,  
המכללה לחינוך ע"ש   בתוך שי ובורשטיין )עורכים( ספר איתי זמרן.

 (16-17)גיליון מיוחד של במכללה    דוד ילין.
 

http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.dyellin.ac.il/download/files/%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf


מפגש    (. "בית הספר ביאליק: לב חם בתוך העיר":.2003בר שלום, י, היימן, ר ) 
 18ת סוציאלית. לעבודה חינוכי

  
דפי יוזמה,  (. על שיתוף פעולה בין מורה לספרן.  2002בר שלום, י, מעפיל, מ. )

1. 
  

   13במכללה ( על זהות יהודית ריאקטיבית 2001בר שלום, י. )
  

תכנית חדשנית לטיפוח    –( טיפ"ה בי"ם 2000עצמון, ס. )-בר שלום, י, מושכל
 .30 ,דפיםפרחי הוראה. 

  
  .12במכללה   ( על סובייקטיבות במחקר אתנוגרפי.2000)  בר שלום, י.

  
על מודולת המפגש בין נוער יהודי מחו"ל לבין  –(. מפגשים 1999בר שלום, י. )

המחקר האיכותני  שלום )עורכים( -נוער יהודי ישראלי" בתוך שי ובר
 (11)מספר  בחקר החינוך , גיליון מיוחד של "במכללה" 

   

 )עברית(   ספרים מאמרים שפיטים בתוך 

 
( הזדמנות לגעת בנשגב.  בתוך ישיעיהו תדמור ועמיר  2012בר שלום, י. )

 פריימן )עורכים( חינוך מהות ורוח.  תל אביב: הוצאת כליל.
 
(. תכנית גוונים: פיתוח מרכזים חינוכיים בנושא העם  2007בר שלום, ' . )  

-חווהאורנים, לוינסקי, א –היהודי בימינו במכללות לחינוך 
חידשים והתחדשות בחינוך  בתוך דוד זיסנווין )עורך(     הרצוג
 . תל אביב: הוצאת אוניברסיטת תל אביב. היהודי

  
(. המחקר האיכותני ככלי לשינוי חברתי" 2004קרומר נבו, מ, בר שלום, י. ) 

זיקות   –מחקר פעולה: הלכה ומעשה בתוך : דלית לוי )עורכת( 
המחקר   פילוסופיות ומתודולוגיות בין מחקר פעולה לבין פרדיגמת 

 הוצאת כליל, מכון מופ"ת.   .האיכותי
  

(. השתלבותם של תלמידים חריגי סף 2000אזולאי, ר, בר שלום, י, גוברמן, ע. )
סוגיות בהערכה ובמדידה:  במכללה לחינוך ע"ש דוד ילין בתוך: 

 הוצאת מכון מופ"ת.   .לזכרה של גינה אורטר

 (מאמרים שפיטים בכתבי עת )ערבית  

Dass, R, Bar Shalom, Y, Bekerman, Z. (2009) Reflections on the Status of Palestinians 

in Teacher Colleges and University Education Departments.  Accepted in 

Alkarma. (Arabic) 

Diab, K., Bar Shalom, Y.(2008) .Yard visitors or home partners-attitudes of Arabs 

Palestinians lecturers and students in education colleges in Israel. Madar 8(29) 

,63-74    ( Arabic)  

 סקירת ספרים    



Bar Shalom, Y. (2012) Cultural education—cultural sustainability: minority, diaspora, 

indigenous and ethno-religious groups in multicultural societies, edited by Zvi 

Bekerman and Ezra Kopelowitz, New York: Routledge. Review for The Journal 

for Peace Education. 

   ( י.  התקבל לפרסום     ( ביקורת על ספרה של טליה בירקאן: מסעותיי בעץ החיים. 2010בר שלום, 
 בעיונים בחינוך.  

 עבודת דוקטור    

 Bar Shalom, Y. (1997))   The Kibbutz at Camp: An Experiential Model in Jewish 

Education. New York: The Graduate School of the Jewish Theological 

Seminary of America (Doctoral Dissertation) 

 מחקרים בהזמנת גורמים חיצוניים ו/או קרנות מחקר   

  
(. מחקר הערכה: "תכנית תמראא לאחר ארבע שנות  2006בר שלום, י. )

ך במסגרת המסלול לחינוך מיוחד בחברה הערבית במכללה לחינו  הפעלה
 ע"ש דוד ילין." הוזמן על ידי הג'וינט, אשלים. 

  

 – (. מחקר הערכה: יישום הגישה החינוכית הפסיכו חברתית  2006בר שלום, י. )
 הוזמן על ידי הג'וינט , אשלים.   מקרה בבית ספר יסודי בירושלים.   חקר

  
היהודי בשלוש ( . "תכנית גוונים: הערכת תכנית חינוך העם 2003שלום, י. )  בר

 היחידה למחקר ופיתוח, הסוכנות היהודית.  פרסומי   מכללות להוראה".
 

(. דו"ח "אידיאולוגיה של תיקון: סיור בבתי ספר ישראליים  2002בר שלום, י. )
 הפועלים מתוך השסע" מחקר שמומן על ידי מכון מופ"ת ומכללת דוד ילין 

  
עבור:   2קב והערכה מספר דו"ח מע – ( גשר חי מחנכים 1999בר שלום, י. )

 מחוז הצפון  -הסוכנות היהודית 
 

Bar Shalom, Y (1998). "Encounters With The Other",  Jerusalem: The 
Charles R. Bronfman Centre for the Israel Experience. 

  
( "מה ייצא לי מזה?": עמדות של ישראלים כלפי המפגש. 1998בר שלום, י. )

 ירושלים: הוצאת מרכז צ"רלס ברונפמן למפגשים בחוויה הישראלית.
  

גשר חי מחנכים: מחקר הערכה, עבור: הסוכנות   ( דו"ח מחקר:1998בר שלום, י. )
 מחוז הצפון  –היהודית 

  
     

 אחר   

 .12 צוהר לבית הסוהר  ( על פרויקט ניצחון הרוח.2009בר שלום, י', דרור, ד'. )  

 כנסים:  



February 19, 
2022 
 
 
 
 
 
September, 9, 
2021 
 

David Burns’ TEAM CBT Integrative Treatment of fraternal 
relationships and relationships within the family and other 
human settings. HAC (Hellenic Association for Counseling) 
Conference 
 
 
Paper: Dr. David Burns’ TEAM CBT paradoxical approach 
to the treatment of addictions  
Belfast, EABCT Conference 
 

February 22, 2021 Paper: David Burns’ TEAM CBT therapy as a tool for 

educational counselors 

Dubai Eurasia Research Conference 

September, 3, 
2020 

Workshop leader: Paradoxical Agenda Setting in Team 

CBT 

Athens, EABCT Conference 
May 23, 2019 

Using the 5 secrets of effective communication in 
Educational and Social settings. WCCES international 
conference, Cancun, Rivera Maya, Mexico See more here 

April 30, 2019 
Invited Speaker. La religión Judía y su influencia en la 
política exterior . En la conferencia Influencia de la 
cultural religiosa en la politica exterior. Escuela de 
Relaciones Internacionales, Universidad Anahuac, Puebla. 
See more here 

Feb 19, 2019 
Chair and Speaker, the Yazamut Conference, with Prof. 
Nimrod Aloni, Amira Bar Shalom, Prof. Orna Shatz 
Openheimer, Ruth Bar Sinai, M.A , Michael Ben Shitrit , 
M.A the Israeli Ambassador and the Mexican 
Educational Leadership 

https://www.enlacejudio.com/2019/02/19/la-gente-sin-pasion-

deberia-de-quedarse-en-casa-nimrod-aloni/ 

 
July 17, 2018 

Invitation by Argentina’s minister of education and the 
Israel Embassy to discuss educational entrepreneurship in 
Israel.   

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BxKnmKxQ_fKbT
nRwSV91N0ZkeWc 

 
May 30, 2019 

Yehuda Bar Shalom and Shai Piron: A Dialogue with Shai 

Piron at Universidad Hebraica https://gflviuasdt-

flywheel.netdna-ssl.com/wp-

content/uploads/2018/06/DSC_0403.jpg 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F132.248.192.241%2F~iisue%2Fwww%2Fcomparada%2Fdocs%2Fprogram_XVII_World_Congress.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFySyKRDcsWf3RWWsF9iu5BWM-j4Q
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March 22, 2018 
Chair of the conference "Contracorriente, Educacion a la 
Finlandesa". International conference held at Universidad 
Hebraica with the Finnish Educational leadership. See 
more here 

January 15, 2018 
Analysis of the Role of CADENA in the September 2017 
Mexico Earthquakes - IPRED Internacional Conference, Tel 
Aviv, Israel 

Session Chair: Earthquake Disaster Medicine . Ipred 
Internacional Conference.  

 

August 27, 2017 “Grandes emprendedores sociales que han fomentado 
En la 30th cambios importantes en la sociedad en Israel" 

see more . Feria Universitaria del Libro, Estado de Hidalgo
here 

August 24, 2017 Shimon Adaf and Yehuda Bar Shalom, a dialogue at Universidad 
Hebraica 

-adaf-https://thejouhrnal.uhebraica.edu.mx/2017/08/24/shimon
israel/-de-poeta 

June 2016, 14-17 XIV ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE of the Bulgarian 
Comparative Education Society (BCES) Sofia, Bulgaria . With Amira 
Bar Shalom.  The Usage of CBT and Ayeka approach at the Kedma 
School and the Hand in Hand School in Jerusalem 

 

February, 8, 2016 עות חברתיות.  כנס המחקר  יו"ר מושב תרומת המחקר האיכותני לחקר תופ
 האיכותני השביעי.  אוניברסטת בן גוריון

 

2016, January, 25 הגוף כאמצעי להתמודדות במצבי סיכון" עם אמירה בר שלום.  כנס  -"אני וגופי
 קידום נוער בשיתוף בית הספר לחינוך של הקריה האקדמית אונו

 

2015, Nov, 9  חינוך בתווך שבין האקדמיה לשדה.  בימת  מה הופך מחקר לרלוונטי.  ? אנשי
מנדל. פאנל בהשתתפות שמשון שושני, אור קשתי, שירלי אברמי ויהודה בר  

 שלום 
 

2014, July, 17 Dilemmas in School Counseling, the Case of two Jerusalem Schools.  
The 21st International Conference of Learning.  New York: Lander 
College 
 

2014, July, 9  עבודה אפקטיבית עם נוער בסיכון: כנס קדמה לחינוך 
 

2014, March, 20 “La enseñanza y el aprendizaje de la Biblia como un viaje narrativo” 
CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACIÓN CATÓLICA PARA EL SIGLO 

XXI.  UVC, Valencia, Spain 

 
2014, March, 5 מחקר איכותני ושינוי חברתי.  פורום פל"א.  אוניברסיטת בר אילן 

2014, February, 17  המחקר האיכותני ככלי לשינוי חברתי.  כינוס בוגרי מנדל.  מכון מנדל 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.enlacejudio.com%2F2018%2F03%2F29%2Fcontra-corriente-educacion-a-la-finlandesa-conferencia-del-dr-pasi-sahlberg-en-la-universidad-hebraica%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHH6Ro7gWDHwebmmAR5oPviNwRg9Q
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https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fthejouhrnal.uhebraica.edu.mx%2F2017%2F08%2F24%2Fla-universidad-hebraica-en-la-feria-del-libro-de-hidalgo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1GwUIVmGWdPtAQXOhtpj0rKQjSg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fthejouhrnal.uhebraica.edu.mx%2F2017%2F08%2F24%2Fla-universidad-hebraica-en-la-feria-del-libro-de-hidalgo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1GwUIVmGWdPtAQXOhtpj0rKQjSg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fthejouhrnal.uhebraica.edu.mx%2F2017%2F08%2F24%2Fla-universidad-hebraica-en-la-feria-del-libro-de-hidalgo%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1GwUIVmGWdPtAQXOhtpj0rKQjSg
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2013, July, 12 Seeing the Child: An Assessment of a Psycho-social Teacher Training 
Approach 20th, International Conference of Learning. University of 
the Aegean, Rhodes, Greece 

 
2013, July 1-4 Co-Chair, the 6th International Conference on Teacher Training.  

David Yellin, Mofet and the ministry of education, Israel 

 
2013, February, 14 The Psycho Social approach, does it really work?: A comparative 

quantitative/qualitative analysis of an innovative approach in 
teacher training. Cyprus ICWER conference 

 
2012, May2-8  Invited Lectures and Consultations on Jewish Education, Universidad 

Hebraica, Mexico City. 

 
2012, April 3 Invited lecture: Toward a psycho social approach in diversity 

training.  Multicultural center, the University of Copenhagen.  

 
2012, March 2 Invited lecture: Social change and education. GFC adult education 

retreat, Bruceville, Texas 

 
2012, January,8 Using mind body techniques in the context of Multicultural Teacher 

Training, Trauma Conference (With Fatima Alayan) , Hebrew 
University. 

 

 

2001, 

Nov 8 

 

 

Invited Lecture: Working with Multicuturalism.  ConAct 
Conference, Wittenberg, Germany 

 
2010,  December 28  הצגת תפיסה אישית בכנס : חינוך גופני טוב מהו?  מכללה אקדמית בוינגייט 

 
2010, June, 15 Friends despite the conflict.  (With Khansaa Diab) Istanbul, 

WCCES conference 

 
2010, March, 17 . עם ד"ר עמירם שראלROLE MODELS   ברפואת המשפחה ובמקצועות עזרה

כנס      היוצרים מגע אנושי שלם ופועלים מתוך תחושת יעוד. אנשים -נוספים
    רופאי המשפחה, באר שבע.

 
2010, March, 3rd Invited Lecture: „Kein Kind darf verloren gehen“Bildung – 

Gerechtigkeit – Integration   Ein Deutsch-Israelischer 



Dialog.  Johannes Rau-Symposium.  Dusseldorf..  With Avi Primor 
and Mohammad Darawshe 

 
2010, February, 17   עם עמירם שראל על אנשים שנוגעים: על המאפיינים של

מטפלים/מחנכים/רופאים הבולטים במנהיגותם ובעשייתם הייחודית בחברה 
הבינתחומי הרביעי למחקר  הכנס הישראלי     הישראלית.

  אוניברסיטת בן גוריון   איכותני.

 
2009, Dec, 17   עם נעמי אפל. מדיטצית אנפאנה ככלי להעצמה אישית עבור ילדים ובני

התנועה להעצמת הרוח בחינוך כנס חנוכה תש"ע, מרכז חינוך ליאו    נוער.
  בק בחיפה

2009, June, 25 Intercultural encounters as a "Mind Body" experience: A case study 
in Jerusalem (With Fatima Elyan) IAIE Conference, Athens 

  
2009, July, 2nd 

 

-שיח ישראלי-דו  –תרבותית -סימפוזיון ע"ש יוהאנס ראו: "חינוך בחברה רב
     , תל אביב 2009. יולי, 2גרמני",  

                                                                                                                                     
                                 

2009, March, 23  מחשבות על שילוב טכניקות של גוף נפש בהכשרת פרחי הוראה, )עם פטמה
עליאן( כנס הרוחניות העכשווית, אוניברסיטת  
  חיפה                                                                

2009, January, 7   מסתגרת: מבט של שני אנשי חינוך על  מיסטיקה מקשרת מול מיסטיקה
זהויותמיסטיות בחברה היהודית העכשווית )עם יהונתן גלסר( כינוס החינוך  

 ( 2009בינואר ,  7היהודי )אורנים ומנדל,  

 
2008, July, 28 

  

The Tale and Story Processing in Group Context: The Use of 
Traditional Tale in a Holistic Approach to Learning, Therapy, and 
Dialogue in Group Work.  The 6th International Conference on New 
Directions in the Humanities. Fatih University, Istanbul  

  
2008, February, 20   יו"ר מושב )ומרצה( במושב: סוגיות מתודולוגיות ואתיות . הכנס הישראלי

תחומי לשיטות מחקר איכותניות. השפה האיכותנית: על  -יןהשלישי, הב
 אוניברסיטת בן גוריון   האישי, המדעי והפוליטי.

  

2008, January, 6 "On Negating the Negating: A new paradigm for Israel, Jewish 

Peoplehood and religiosity” International Consultation on Israel 

Education.  The Melton Center for Jewish Education at the Hebrew 

University Jerusalem & Ma-Kom Israel Engagement Network.  Beit 

Maiesdorf. (Co-presenter with Yonatan Glaser). 

 



2008, January, 5 A  Multicultural Teachers’ College: How we make diversity work for 

us.  IPCRI Convetion. Israel/Palestine Center for Research and 

Information. Tantur Ecumenical Institute, Jerusalem 

  

2007, Oct, 25 Invited Lecture: Toward Jewish Social Entrepreneurship. MASA – 

Building Future Leaders Seminar.  Migdalei Kedem, Jerusalem 

  

2007, August, 27  בעולם מהגרים  קהילות  בני  בקרב  חברתית  מנהיגות  בנושאי  סוגיות 
לאור המתח בין שילוב  כנס פיתוח מנהיגות בנושא: מנהיגות חברתית     ובישראל.

ארגון    כנס הסטודנטים מקבלי מלגות מהפרויקט הלאומי לעולי אתיופיה.   ובידול.
חיפה. אוניברסיטת  חברתית,  לאחריות  המוקד  בשיתוף  אוניברסיטת     "בצדק" 

  חיפה.

 
2007, July, 10 The Usage Of Qualitative Research Methods And Action Research 

As Means To Empower Disadvantaged Groups: The Example Of The 

Kedma School And The "Poor Voices" Project At Ben Gurion 

University (With Michal Krumer Navo) The second International 

conference on Interdisciplinary Social Sciences, University of 

Granada, Spain 

  

2007, July, 3 An Innovative Approach to Diversity Education in a Teachers 

College: Diversity Work at the David Yellin College of Education 

(With Khansaa Diab)The Seventh International Conference on 

Diversity in Organizations, Communities and Nations. University of 

Amsterdam, Holland   

 

2007, June, 29 International  thThe 14  Social Entrepreneurship in Teacher Training.

Conference on Learning, South Africa (With Eyal Bloch)  
  

2007, June, 26   הרצאה במושב הספרים החדשים והצגת פוסטר על תכנית היזמות בכנס מורי
 ומכון מופ"תהמורים בקיי 

  

2007, May, 6   הרצאה מוזמנת: מאפיינים של יזמות נשית, המכללה הירושלמית לפיתוח
 מנהיגות קהילתית, מכון סלאד. 

  

2007, March, 23 כנס    .הדגמה של הגישה הפסיכו חינוכית סוציאלית בבתי ספר בארץ ובעולם
 )מוזמנת היועצות האזורי, בית הספר עמל, לוד. )הרצאה 

 

2007, March, 26 ."מרצים: פרופ'    ערב השקה לספר "הפואמה הפדגוגית של לובה אליאב
אהרן שי, לובה אליאב, שרת החינוך פרופ' יולי תמיר, דוד פלמ"ח, פרופ' דוד  

 אוחנה)ו"ר(. מגיב: ד"ר יהודה בר שלום 

  



2007, March, 8 The relevance of Educational innovation in Israel to American 
Jews.  Lecture at the Education Department, Hebrew Union College, 
New York. (Invited Lecture) 

  

2007, March, 8 Dilemmas in Multicultural Education: Toward a psychosocial 
approach.  Lecture at the School of Social Work, Columbia 
University. (Invited Lecture) 

 
2007, March, 7 The Tikkun idea in Israeli Education.  Education departmental 

Seminar, the Jewish Theological Seminary of America. (Invited 
Lecture) 

  
2007, March, 5 Schools of Change: Multicultural Schools in Israel: A lecture in the 

Multicultural education series of the The Department of 
International & Transcultural Studies at Teachers College, Columbia 
University (Invited Lecture) 

  
2006, December, 27 Respondent to Daniel Pekarsky at the book opening of  Vision at 

Work: The Theory and Practice of Beit Raban    Invited Lecture at the 
Mandel School, Jerusalem. 

  
2006, June, 27 ".הרצאה ב"קהילה וחינוך בתמורות הזמן"     "הפואמה הפדגוגית של לובה אליאב

 השמיני , האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך. מכללת אורנים.הכנס השנתי  

  
2006, June, 5   על סיפורי מורים במכללה למורים" הרצאה בכנס "אתגרי המחקר האיכתוני" –  

וחברה. דן     אדם  איכותניות.  מחקר  לשיטות  השני  תחומי  הבין  הישראלי  הכנס 
 פנורמה, תל אביב.

  
2006, May, 16   לעידוד  "גיוס הקרן  של  השנתי  העיון  ביום  הרצאה  ליוזמה"  הספר  בית  סביבת 

 יוזמות חינוכיות. נווה אילן.

  
2006, February, 5  הצגת התכנית בסמינר מורי מורים, בית    מכללת דוד ילין." –"העם היהודי בימינו

 הספר ללמודי העם היהודי, בית התפוצות. 

  
2005, June, 28 בימינו כמודולה חינוכית במכללות להוראה" כינוס חידושים    הרצאה "העם היהודי

 והתחדשות בחינוך היהודי, אוניברסיטת תל אביב.

  
2005, June, 9   לבחינות חינוכיים הכינוס השנתי של המרכז הארצי  כיזמים  הרצאה: בתי ספר 

 והערכה, גני יהושע , תל אביב. 



  
2005, June, 8   על קהילות נעורים  הרצאה"  בכינוס  תרבותי"  רב  בנוער בהקשר  טיפול  התיקון: 

 בעולם משתנה, אוניברסיטת תל אביב. 

  
2005, March, 22   הרצאה:"הפואמה הפדגוגית של לובה אליאב" בכנס ארץ הצבי, משנתו של לובה

 אליאב, אוניברסיטת בן גוריון.

  
2005, March, 9 ן" מגיב לפרופ' דוד אוחנה,  הרצאה בערב ההשקה של הספר "אידאה של תיקו

חיזאזי יחיא  מר  ישי,  בן  ד"ר אריאלה בארי  לובה אליאב,  שי,  הגב'    פרופ' אהרן 
 עמירה יהלום.

  
2005, March, 8 .תיקון של  אידאות  ידי  על  בחינוך  מכון     שינוי  של  "מפגשים"  בסדרת  הרצאה 

 מופ"ת. 

  
2005, February, 9   ככלי בנרטיבים  "שימוש  אוהלו הרצאה  וכיצד? סמינר  כמה  עד  לטרנספורמציה 

 השני בנושא נרטיבים וחקירתם: יצירה, פרשנות וביקורת. 

  

2005, January, 25 .חינוכיים כיזמים  ספר  בתי  מנדל     מנהלי  הספר  בית  עבור  מוזמנת  הרצאה 
 למנהיגות חינוכית. 

  

2005, January, 21 .ניסוי וחינוך  חינוכית  הספר  הרצאה     יזמות  בבית  המורים  צוות  עבור  מוזמנת 
 הניסוי, ירושלים 

  

2005, January, 6 .הרצאה מוזמנת עבור היחידה     יזמות חינוכית חברתית: מסקנות לגבי ההכשרה
 להכשרת עובדי הוראה, האוניברסיטה העברית

  

2004, March, 22   ממדי: הכינוס הבין "מחקר פעולה בחינוך" )יו"ר מושב ומרצה( בכינוס האדם הרב
 תחומי של מחקר איכתוני. המרכז הישראלי לשיטות מחקר איכותניות. 

  
2003, September, 
20-25 

מסע נציגי מכללות להוראה העוסקים     יורק ובוסטון.- כינוס גוונים, ניו 
 נסיעה כחוקר מלווה.   בעם היהודי בימינו.

  

2003, July, 23 Invited Lecture -Paper: Multicuturalism in Israeli Education.  Bnai 
Brith Convention, San Antonio, Texas. 

 



2003, April, 1 .הישראלי במקום  תיקון  של  על     אידיאות  הרצאות  בסדרת  מוזמנת  הרצאה 
 ה"המקום" מדרשת בן גוריון, רכז אקדמי, דוד אוחנה

  
2003, February, 10 .סמינר     הרצאה: מחקר הפעולה הביקורתי כמנוף לשינוי ערכי בחברה הישראלית

לבין  פעולה  מחקר  בין  ומתודוגלוגית  פילוסופיות  זיקות  בנושא  אוהלו  אחוזת 
 פרדיגמת המחקר האיכותי.  

  
2003, January, 4 ,תיקון של  אידיאולוגיה  מתוך  הפועלים  הישראליים  בתי הספר  על  כנס    הרצאה 

 החוג לחנוך מבוגרים , המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין.

 
2002, October, 10 הרצאה על האתנוגרפיה של בית ספר "ביאליק" בכנס איל"ה באוניברסיטת בר-

ילןא . 

 
2002, July, 13  היהודי החינוך  בכנס  הריאקטיבית"  יהודית  ה"זהות  מחקר  ממצאי  על  הרצאה 

באוניברסיטת חיפההבינלאומי  . 

  
2002, June, 10  הרביעי הכינוס  השסע,"  מתוך  הפועלים  ישראליים  ספר  "בתי  על  הרצאה 

   .להכשרת מורים, אחווה

 
2002, March, 3rd 

 

Jewish Identity, Ethnicity and Conflict in Israeli society G.F.C Adult 
Education Winter Retreat. Waco, Texas.  

2001, June, 4 Invited Lecture –“Where do we go from Here?”Paper: Results of 
Evaluation of Gesher Chai Program Living Bridge Conference, 
Winnipeg, Canada. 

  
2001, May, 6   קלמן מרכז  של  הרביעית  הבינלאומית  הסדנא  לדעת"  יהודי  צריך  הרצאה:"מה 

  אביב.- אוניברסיטת תל  לחינוך יהודי.

 

2001, February, 5 הרצאה:"הזהות היהודית של הנציג בתפוצות" כנס נציגי קרן היסוד. 

 
2000, October, 26   של איכותני  "ניתוח  המדעי  פוסטר:  )הכנס  איל"ה  כנס  בי"ם."  טיפ"ה  תכנית 

  .אביב- השנים עשר( אוניברסיטת תל

 
2000, April, 5 "  עיון:   –המחנך יום  אוחנה(  דוד  לפרופ'  )מגיב  חדש"  ישראלי  אתוס  לקראת 

  .הדגשים בהכשרת מורים כמחנכים, מכון מופת

 



1999, July, 16 יר חי,  גשר  כנס  מחנכים"  חי  גשר  החינוך  הרצאה:"הערכת  משרד  ושלים, 
    .והתרבות

 
1999, June, 28 Action Research in the Professional Development of Teachers 

: משבר וסיכוי בהכשרה  2000הרצאה )יחד עם שוחט וזמרן( בכנס "כמעט  
 ובהשתלמות של מורים" בית ברל, מכון מופת. 

  
1998, July, 8   ,הקונגרסים מרכז  הזמן,  במבחן  החינוך  כנס  מפגשים"  הרצאה:"אתנוגרפיית 

  .חיפה

 
1994, August, 6 Paper:"Developing Jewish Identity through Numbers 2000".  Caje 

Conference, Cleveland.    

 


