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מרץ  – 2004הרצאה במרכז ללימודי יהדות על-שם אלי ויזל באוניברסיטת בוסטון.
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ספטמבר  - 2001הרצאה בכנס בנושא "טקסטים של עדות" באוניברסיטת ג'ון מורז
שבליברפול ,אנגליה.
יולי  - 2000הצגת פוסטר בכנס הפסיכולוגים הבינלאומי בשטוקהולם ,שבדיה.
יולי  - 2000הרצאה בכנס השכול בירושלים.
יוני  - 2000הרצאה בכנס הפסיכולוגים הבינלאומי באוניברסיטת חיפה.
יוני  - 2000הרצאה בכנס פתיחה של המרכז למחקר איכותני באונברסיטת
בן-גוריון.
ספטמבר  - 1999השתתפות בכנס בנושא "גבולות הזכרון" בלונדון.

מעורבות אקדמית וקהילתית
יוני  – 2013הרצאה בנווה שכטר :העידן הפוסט מודרני :תור הזהב של הקהילה או עת גוויעתה?
אפריל  – 2012הרצאה בערב יום השואה לקהילה הקונסרבטיבית "יער רמות" :ישראליות בגוף
ראשון :נקודת המבט של הניצולים על קליטתם בארץ.
יולי  – 2011השתלמות לגננות תל"י בנושא פלורליזם ומורשת בחינוך היהודי.
אפריל  – 2011בוקר עיון בקיבוץ העירוני תמוז בבית שמש – שואה וזיכרון :חשיבה מחדש על
טקס יום השואה בקיבוץ.
אוגוסט  – 2008ייעוץ לבית הספר אורט ע"ש ח .גרינברג בקרית טבעון בתכנון מסע
אלטרנטיבי למסע לפולין בארץ – "מסע בארץ".
מאי  – 2008הרצאה לסגל הספרייה ולקהל הרחב בנושא "המיתוס של ק.צטניק" באוניברסיטת בן-
גוריון ,הספריה.

דצמבר  – 2007ארגון יום עיון בנושא "זהות וקהילה" ,אוניברסיטת בן-גוריון ,במסגרת
הקורס "זהות וקהילה בין פרה לפוסט מודרניות".
דצמבר  – 2007ארגון יום עיון "הניצולים והחברה הישראלית" במכון שכטר.
אפריל  – 2007הרצאה/הנחיית מפגש עם ביה"ס לרבנים במכון שכטר בנושא זיכרון השואה
בישראל.
ינואר-מרץ  – 2007השתתפות בוועדת היגוי לכנס "לאן נוליך את זיכרון השואה? סוגיות
בהעברת הזיכרון לדורות הבאים" שהתקיים בסמינר הקיבוצים ,בשיתוף עם דר'
רינה דודאי ודר' טלילה קוש.
מרץ  – 2006השתתפות בוועדת ההיגוי של מגמת "משפחה וקהילה" במכון
שכטר למדעי היהדות.
מרץ  – 2006הצטרפות לפורום לחקר החברה הישראלית בניהול פרופ' אניטה שפירא באונ'
תל-אביב.
קיץ  – 2001 & 2000פיתוח ,הדרכה וניהול של סמינר הכנה והכשרה למתרגלים )כחמישים
במספר בכל אחד משני הסמינרים( לבקשת המחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת
בן-גוריון.

תעסוקה:
הוראה:
 – 2006-2015פיתוח קורסים ו הוראה במסלול למשפחה וקהילה ובמסלול ליהדות זמננו במכון
שכטר למדעי היהדות .שמות הקורסים:


זהות וקהילה



זיכרון השואה בישראל



תרבות וחברה בישראל



פלורליזם :הלכה למעשה.



החוויה הסובייקטיבית של השואה – בין כותבים לקוראים



דברים שהשתיקה יפה להם :על שתיקות ועל
סודות.



דילמות ערכיות בחיי היומיום



הנחיית מורים בחינוך היהודי



הנחית קבוצות תוכן – בירור מושגים וערכים

 – 2006-2008הוראה במגמה לפסיכולוגיה במחלקה למדעי ההתנהגות ,אונ' בן-גוריון שבנגב,
סדנא שנתית בשם :זהות וקהילה.
 - 2002-2003הוראת הקורס "פסיכולוגיה חברתית" במחלקה למדעי ההתנהגות
באוניברסיטת בן-גוריון ,וכן במחלקה למדעי ההתנהגות ובמסלול למשאבי אנוש במכללת
אחווה .מהציונים הגבוהים במחלקה למדעי ההתנהגות בסקר הוראה באוניברסיטת בן-גוריון.
 – 2001-2002פיתוח והוראה של סדנא )סמינריון( במחלקה למדעי-ההתנהגות באוניברסיטת
בן-גוריון בנושא "ניתוח טקסטים ככלי להבנה חברתית".
 - 1999-2002הוראת הקורס "פסיכולוגיה חברתית" במחלקה למדעי-ההתנהגות ובמסלול
למשאבי אנוש במכללת ספיר.
 - 1996-1999עבודה כמתרגלת בקורס "פסיכולוגיה חברתית" ,במסגרת לימודי התואר השני
ותחילת השלישי.

תעסוקה שלא במסגרות אקדמיות
 - 1996-2000עבודה בהנחיית קבוצות במחלקת החינוך של ה"אגודה לזכויות האזרח" –
הנחיית קבוצות שוטרים ,סוהרים ,שוטרי משמר-הגבול ומורים.
 - 1993-1996מגוון עבודות הדרכה :הדרכת טיולים בנגב ,הדרכה של שמיניסטים כהכנה לשנת
שירות ,הקמה והדרכה של קבוצת "נוער אומר לא לסמים" בבאר שבע.
1993

 -עבודת קיץ בהדרכת ילדים במקלט לנשים מוכות בירושלים.

 – 1990-1993שירות צבאי.

 - 1989-1990שנת שירות בהתנדבות לפני שירות צבאי ,במסגרת "גרעין רעים" של תנועת הצופים -
שנה של עבודה קהילתית בעיירת הפיתוח ירוחם.

שירות צבאי:
 1990נובמבר  -קורס חוי"ה )חינוך וידיעת הארץ( קדם צבאי ,סיום קורס כחניכה למופת. .
שירות כמשק"ית חינוך בגדוד בחטיבת גבעתי.
סיום קורס קצינות כחניכה מצטיינת
שירות כקצינת חינוך בחטיבת שיריון.
הדרכה בקורס קצינות חינוך.
 1993מאי  -שחרור מצה"ל.

שפות:
עברית ואנגלית – שוטף.

