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 קורות חיים 

 2022 ספטמבר ב 07תאריך עדכון: 

 

 פרטים אישיים 

 גיא הלוי שם: 

 032417503ת.ז.: 

 ישראל  ארץ לידה:

 1975שנת לידה: 

  בית גמליאל  15הגפן : כתובת

 

 השכלה אקדמית  

תהליך גיבוש הזהות בחינוך מאוניברסיטת בר אילן. נושא הדוקטורט:   Ph.D)תואר שלישי ) – 2008-2012

 . בהנחיית פרופ' זהבית גרוס. צבאיות דתיות בישראל-הדתית, האתנית והגברית בקרב תלמידי מכינות קדם

בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן במסלול לחינוך חברתי: מנהל חינוכי וחינוך לא  (M.A) תואר שני – 2003-2007

ספריים והצבאיים לבין -גבריות וחינוך דתי: הזיקה שבין תהליכי הסוציאליזציה הביתרמאלי. נושא התזה: פו

 . בהנחיית ד"ר זהבית גרוס. דתי בישראל-דגמים של גבריות בקרב בוגרי החינוך הממלכתי

- יברסיטת ברבהצטיינות במדיניות ומנהל בחינוך ובחינוך לא פורמאלי מאונ ( B.A)תואר ראשון  – 1995-1997

 ילן. א

 הכשרה מקצועית נוספת:

 לומד בהתמחות נוירופדגוגיה במכון מופ"ת. – 2021-2022

 אילן. -הכשרה לאימון באמצעות נוירופידבק בשיטת 'מוח מצוין' מטעם אוניברסיטת בר – 2021-2022

2020-2021 – NLP Practitioner  +NLP Master . 

 תחומי התמחות: 

 . הערכה בחינוךמדידה ו חקר הזהות, 

 : אקדמיתהוראה 

 מרצה במכללת שאנן במסלול החינוך הבלתי פורמאלי בקורס: תיאוריה ומעשה בחינוך ערכי.   -2022

 .מרצה במכללת הרצוג בקורסים: כתיבת עבודה סמינריונית, מדידה והערכה בחינוך וסטטיסטיקה  -  ואילך  2016

 מחינוך מבוגרים ללמידה לאורך החיים: אתגרים והזדמנויות.   :קורס. ה במכללת אפרתהמילוי מקום    -  2016-2017

החינוך, מדידה והערכה בחינוך, תורת  מרצה במכללת חמדת הדרום בקורסים: מבוא לסוציולוגיה של    –  2011-2014

 החינוך, סוגיות נבחרות בחינוך והנחיית עבודה סמינריונית.

 אקדמי  ריכוז

 המיועדת להשלמה לתואר ראשון לגברים חרדים. במכללת הרצוג  מרכז תכנית אסכולה  - ואילך  2019
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 . שנים 8 ון בהוראה במוסדות להשכלה גבוהה:מספר שנים של ניסי

 מלגות ופרסים 

 מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים.   - 2008-2012

 פרס ראשון ע"ש פרופ' מרדכי בר לב לעבודה סמינריונית מצטיינת.   -  2011

 אילן. -מלגת המכון לגבוה לתורה, אוניברסיטת בר  - 1995-1997

 

 :רשימת פרסומים

 .55-72, 14, דברים. צבאיות דתיות-תלמידי מכינות קדםקריאת תיגר על הסמכות הדתית בקרב  (. 2021הלוי, ג. )

Halevy, G. & Gross, Z. (2019). Classic and novel exploration styles in the religious identity formation 

process of modern-orthodox Israeli students in post-high-school mechina gap-year programs. 

Psychology of Religion and Spirituality, 11(2), pp. 157-167. 

Halevy, G. & Gross, Z. (2022). Ethnic identity formation among students in post-high-school 

religious gap-year programs in Israel. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 9(2), 81-95. 

  

 

 בתהליך פרסום:

  ות מכינפורמאלי ככלי לגיבוש הזהות הדתית בתפיסתן החינוכית של -ממדי חינוך בלתי. פרסום(הלוי, ג. )התקבל ל 

)עורכים(     דתיות.ת  וצבאי-קדם שפר  וא'  הישראלי  א'  קליבנסקי,  ח'  הבלתי  בתוך:  בחינוך  מחודשת  התבוננות 

 עבר שיפוט.  . מכון מופ"ת.פורמלי

 בכנסים מדעיים  פעילה השתתפות

  לקראת מבט אינטגרטיבי של גיבוש הזהות? שלושה מרכיבים של תהליך גיבוש הזהות הדתית (2022הלוי, ג. )

 לאוגוסט.  8-12 ,למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית ירושלים 18 –ה  , הקונגרס העולמי )פייפר(

Halevy, G. (2021). Towards an integrative theory of identity formation? Three components of religious 

identity formation process. The Sixth International Congress of Religious Studies Belief – Imagination 

– Knowledge. New Paths of Religious Studies in the 21st Century. Kraków, September 27th – October 

1st 2021. 

 תרבותיות-רב , בין )פייפר(  דתיות  צבאיות -קדם מכינות תלמידי  בקרב  אתנית  זהות  גיבוש  תהליך   (2019הלוי, ג. )

 תולדות לחקר הישראלית האגודה של  21  –ה     השנתי הכינוס  ובתפוצות, ישראל-בארץ החינוך בתולדות לזהות

 ליולי. 1אוניברסיטת ת"א ומכללת הרצוג, ירושלים,  החינוך.

, הקונגרס  )פייפר(  צבאיות דתיות בישראל-תהליך גיבוש הזהות הדתית בקרב תלמידי מכינות קדם  (2017הלוי, ג. )

 לאוגוסט.  6-10 ,למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית ירושלים  17 – ה העולמי 
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צבאיות דתיות בישראל )פוסטר(. -זהות הדתית בקרב תלמידי מכינות קדם( תהליך גיבוש ה2016הלוי, ג. גרוס, ז. ) 

 למרץ.  31אילן,  - אוניברסיטת בר  (.ICESהכנס לחינוך משווה של האגודה הישראלית לחינוך משווה )

 ריכוז כנסים אקדמיים

 מרכז תכנית הכנס הבינלאומי לרגל מאה שנות הכשרת מורים בחינוך הדתי.   – 2021

 (. ICESמרכז מנהלי של הכנס לחינוך משווה של האגודה הישראלית לחינוך משווה ) -  2016

 מרכז הכנס הבינלאומי השישי של האגודה לחקר החינוך היהודי.   – 2010

 קתדרות וקבוצות מחקר

 אילן. -ונסקו בביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר חבר צוות קתדרת א - 2016-2018

 פורמאלי.-בלתיחבר בפורום לחקר החינוך ה - ואילך  2016


