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 קורסים: שמות הות. היהד שכטר למדעי 

 הוקהיל זהות 

 זיכרון השואה בישראל 

 בישראל התרבות וחבר 

 .פלורליזם: הלכה למעשה 

  בין כותבים לקוראים –החוויה הסובייקטיבית של השואה 



 ברים שהשתיקה יפה להם: על שתיקות ועל ד

 סודות. 

 דילמות ערכיות בחיי היומיום 

  הנחיית מורים בחינוך היהודי 

   בירור מושגים וערכים –הנחית קבוצות תוכן  

 נגב, בגוריון ש-ההתנהגות, אונ' בן הוראה במגמה לפסיכולוגיה במחלקה למדעי – 2006-2008

 זהות וקהילה.: בשם סדנא שנתית

 הוראת הקורס "פסיכולוגיה חברתית" במחלקה למדעי ההתנהגות - 2002-2003

גוריון, וכן במחלקה למדעי ההתנהגות ובמסלול למשאבי אנוש במכללת -באוניברסיטת בן

 גוריון. -אחווה. מהציונים הגבוהים במחלקה למדעי ההתנהגות בסקר הוראה באוניברסיטת בן

 ההתנהגות באוניברסיטת -נריון) במחלקה למדעיפיתוח והוראה של סדנא (סמי – 2001-2002

 גוריון בנושא "ניתוח טקסטים ככלי להבנה חברתית".  -בן       

 ההתנהגות ובמסלול-הוראת הקורס "פסיכולוגיה חברתית" במחלקה למדעי - 1999-2002

 למשאבי אנוש במכללת ספיר.      

 ", במסגרת לימודי התואר השניעבודה כמתרגלת בקורס "פסיכולוגיה חברתית - 1996-1999

  ותחילת השלישי.    

 

 

 תעסוקה שלא במסגרות אקדמיות

  –עבודה בהנחיית קבוצות במחלקת החינוך של ה"אגודה לזכויות האזרח"  - 1996-2000

 הגבול ומורים. -הנחיית קבוצות שוטרים, סוהרים, שוטרי משמר        

 טיולים בנגב, הדרכה של שמיניסטים כהכנה לשנתמגוון עבודות הדרכה: הדרכת   - 1993-1996

 שירות, הקמה והדרכה של קבוצת "נוער אומר לא לסמים" בבאר שבע.         

 עבודת קיץ בהדרכת ילדים במקלט לנשים מוכות בירושלים. -    1993

 שירות צבאי. – 1990-1993



  -ן רעים" של תנועת הצופים שנת שירות בהתנדבות לפני שירות צבאי, במסגרת "גרעי - 1989-1990

 שנה של עבודה קהילתית בעיירת הפיתוח ירוחם.       

 

 שירות צבאי: 

 ., סיום קורס כחניכה למופת. קורס חוי"ה (חינוך וידיעת הארץ) קדם צבאי -נובמבר  1990

 שירות כמשק"ית חינוך בגדוד בחטיבת גבעתי.      

 סיום קורס קצינות כחניכה מצטיינת       

 שירות כקצינת חינוך בחטיבת שיריון.       

 הדרכה בקורס קצינות חינוך.        

 שחרור מצה"ל. -מאי  1993

 

 שפות:

 שוטף.  –עברית ואנגלית 


