
  קורות חיים - נעם גרין
 

 28/6/1966תאריך לידה: 
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 השכלה

 
3/2010-8/2016 

 אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע                        )זוכה מלגת פקולטה(       דוקטורט במחשבת ישראל 

 –הגותו העיונית והמוסרית של הרב אליהו אליעזר דסלר עבודת הדוקטור: נושא 

 , בהנחיית פרופ' זאב גריס20-גיבושה של הגות חרדית במאה ה

 

12/2006  

 האוניברסיטה העברית, ירושלים                              )בהצטיינות(( במחשבת ישראל .M.Aתואר שני )

 של הסבא מנובהרדוק )תנועת המוסר( המוסריתוהפילוסופית התזה: הגותו  נושא

  (ה במלגת הצטיינות של המרכז להגות בחינוך היהודי ע"ש דב רפלתזכהעבודה )

 

9/91-8/94 

 העברית, ירושלים האוניברסיטה         )בהצטיינות(  במחשבת ישראל ובפילוסופיה (.B.A) תואר ראשון

 

9/93-8/94 

 תכנית בית מדרש מתקדמים                                                                         מכון הרטמן, ירושלים

 

9/92-8/93  

 מורשה, ירושליםתכנית חלקית בית מדרש                                                                             בית 

 

9/89-8/91 

 הסמכה תורנית גבוהה )לימודי רבנות(                                                   ישיבת הר עציון, אלון שבות

 

9/87-8/89                 

 מורים, אלון שבותתעודת הוראה                                                           מכון יעקב הרצוג להכשרת 

 

9/84-8/89 

 שבות ישיבת הר עציון, אלון                       כולל שרות צבאי כלוחם ביחידה מובחרת      הסדרתכנית 

 

 

 נסיון
 

 )נוכחי( 3/2011-2022

 שבותמכללת הרצוג, אלון           ריך פדגוגי                               ומד בחוגים לחינוך ולמחשב"י מרצה

 

 )נוכחי( 9/99-2022

 תיכון רעות, ירושלים                                   לבגרות        כולל הגשה  תושב"עמחשב"י ול ורכז מורה

 

9/99-2013  

 התיכון ליד האוניברסיטה, ירושלים                                        ומורה לפילוסופיה ומחשבת ישראלרכז 



 

12/2003-2/2004 

 ( סאן חוזה, קליפורניהKJHSקהילה ) -יהודי קהילתי תיכון             רכז ומורה ללימודי יהדות             

 

9/2002-8/2003 

 לפילוסופיה                                                                                 מכינה קדם צבאית, אדרת מרצה

 

9/98-8/2001 

 עוזר הוראה בחוג למחשבת ישראל                                                 האוניברסיטה העברית, ירושלים

 

9/96-8/2000 

 תיכון דרור, ירושלים                                       ופילוסופיה      מחשבת ישראל  ,תלמודמחנך ומורה ל

 

9/94-8/96 

  (, סידרהרסט, ניו יורקHAFTRבית ספר יחד )                                              מורה לעברית ויהדות  

 

9/91-8/92 

 מדריך בדיור מוגן                                                                                          עלי שיח, ירושלים

 

9/91-8/92 

 מדרשת עמיעד )בחסות "גשר"(                                                               מדריך ומנחה סמינריונים

 

9/89-8/91 

 מורה להעשרה תורנית                                                                       ממ"ד גוש עציון, אלון שבות

 

 

 פרסומים

 
זמן: הרב אליהו אליעזר דסלר", בתוך: ב' בראון ונ' ליאון, "מוסר, הגות והשקפה לנוכח אתגרי ה

  616-592, עמ' 2017, מאגנס אישים שעיצבו את היהדות החרדית בישראל –"הגדולים" 

 

 -143, כ"ב )תשס"ט(, עמ' אקדמותעל מגמות אנטינומיסטיות בנובהרדוק",  –" 'שבע יפול צדיק וקם' 
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מחקרים בהגות  –הגות "חינוך האדם וייעודו בתפיסת הרב יוסף יוזל הורביץ 'הסבא מנוהברדוק' ", 

 )מבוסס על עבודת התזה לתואר שני( 36 -13, ח', )תשס"ח(, עמ' החינוך היהודי

 

 92 -75, )תש"ן(, עמ' 126, עלון שבות ת שבת והשלכה למלאכת בורר","יצירתיות במלאכ

 

 47-40, )תש"ן(, עמ' 128, עלון שבותור סוגיית עד שאינו בדוק", "תלייה בכתמים וביא

 

 23 -20, )תשנ"א(, עמ' 132, עלון שבותושים בהלכות איסורי ביאה", "שני חיד

 

 

 

 והרצאות כנסים

 
על השפעת החסידות על הגותו של הרב אליהו אליעזר דסלר", יום עיון: ספר סופר וסיפור  "צלם בהיכל?

  30/4/2014מחווה לזאב גריס עם פרישתו לגמלאות,  –



תפיסת הנפש של הרב אליהו אליעזר דסלר", סמינר מחלקתי בחוג למחשבת ישראל  –" 'שכל ולב' 

 11/12/2013באוניבסיטת בן גוריון בנגב, 

 

, י היהדותלמדע 18-הבתנועת המוסר: גלגולה של אסכולה יוונית?", הקונגרס היהודי  נובהרדוק'' זרם"

8/8/2022 

 

 במכללת הרצוג קורסים
 

 דת וחילון בעת החדשה

 משבר האמונה בזמן החדש

 דת ופילוסופיה

 תנועת המוסרשל  נוכיתהחי משנתה

 ערכי היהדות וההומניזם

 תרבות יהודית ישראליתהוראת 

 נבואה התגלות והשגחה במשנת הרמב"ם

 מליטא לירושלים: פרקים במחשבת המתנגדות הליטאית ותנועת המוסר

 

 המלצות
 

  054-44616370 טל' פרופ' זאב גריס, אוניברסיטת בן גוריון,

   02-5667372תיכון רעות, טל':  , מנהלמתן ראבד

  02-9937310  , רקטור מכללת הרצוג, טל' אביחי קלרמןד"ר 

 054-6460222בני בראון, האוניברסיטה העברית בירושלים, טל'  פרופ'

 

                                                               


