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        תקציר קורות חיים 
 
  

מופקד על      -  לשעברשבע.  -גוריון בנגב, באר-אוניברסיטת בן מ  אמריטוס    פרופסור אלי הינו  -בר  מיכאל

מ דיקן הפקולטה  ”, ראש המחלקה למינהל עסקים, מ שם נט הולמן-הקתדרה למחקר בספורט על

הלניהול,   בועדת  לניהול  הפקולטה  האוניברסיטה  נציג  של  וקידום(  )לקביעות  העליונה  מינויים 

למדעי ההתנהגות  ,  (קדנציות  ארבע) בסינאט האוניברסיטה, ראש המגמה  לניהול  נציג הפקולטה 

  , ראש התכניות ללימודי ניהול הספר לניהול-בית של  יו"ר ועדת ההוראה  ,  במחלקה למנהל עסקים

גוריון בנגב, ונציג הסינאט בועדת  -ברסיטת בן בקמפוס אילת של אוניוראש המגמה לניהול ספורט  

 המשנה למינויים בפקולטה למדעי הבריאות.  

 

  האקדמית במכללה    יו"ר וועדת המינויים העליונה )לקידום(ו   הן כיו"ר המועצה האקדמית העליונהיכ

ספורט.   לניהול  המגמה  כראש  גם  כמו  כשבוינגייט,  במשך  כ  20-שימש  ומנהל  שנה  בכיר  חוקר 

 מדעי ההתנהגות במרכז למחקר ומדעי רפואת הספורט, מכון וינגייט, נתניה. המחלקה ל

 

)ב.א. ראשון  תואר  בןבהצטיינות  בעל  מאוניברסיטת  וסוציולוגיה(  )פסיכולוגיה  ההתנהגות  במדעי   )-

באר  בנגב,  )מ.א-גוריון  שני  תואר  בהצטיינותשבע,  וארגונית(  .  )חברתית  בפסיכולוגיה   )

בי  העברית  של  מהאוניברסיטה  וסוציולוגיה  בפסיכולוגיה  יתרה(  )בהצטיינות  ודוקטורט  רושלים, 

משרד  מטעם  בפסיכולוגיה  לעיסוק  רשיון  בעל  גרמניה.  בקלן,  לספורט  מהאוניברסיטה  הספורט 

 הבריאות הישראלי. 

 

עת מדעיים בעולם, פרקים בספרים מדעיים  -מאמרים בכתבי   220-פרסומיו בשפה האנגלית כוללים כ

,  של הספורט והמאמץ הגופניוהניהול  ספרים ערוכים, בעיקר  בתחומי הפסיכולוגיה  לאומיים ו-בין

מדעי של  אחרים  בתחומים  גם  בניהול-אך  ויישומיהם  שני    הוא  .ההתנהגות  שותפים(   )עם  חיבר 

בעולם  חלוצ ספרים   בתחומם  ויחודיים  והצלחה    –יים   החלטות  קבלת  שיפוט,  על  הראשון, 

, והשני, על יישומי תורת המערכות המורכבות  WILEYבהוצאת  2011בספורט, אשר פורסם בשנת  

כמו כן חיבר ספר העוסק ביישומי    .ROUTLEDGEבהוצאת    2013בספורט, אשר פורסם בשנת  

אשר   ובעבודה,  בניהול  הספורט  בניופסיכולוגית  לאור       בהוצאת  2018בשנת    יורק -יצא 

OXFORD   UNIVERSITY PRESS         גרמנית, קוריאנית, רוסית,    -  תורגם לארבע שפותו

 ועברית.   

 

ב לאור  הספר  יצא  הכו  2020שנת  בישראל   תחת  אורעם,  יכולה  :  BOOST!"  –תרת  בהוצאת  כיצד 

ובעבודה? בניהול  ביצועיך  לשפר את  פירס .”פסיכולוגית הספורט    90-כאלי  -בר  ם בשפה העברית 

השת לכך  בנוסף  ערוכים.  וספרים  מדעיים  בספרים  פרקים  ספרים,  תמאמרים,  מספר  בחיבור  ף 



ו א'  )חלקים  הגופנית"  והפעילות  הספורט  של  "הפסיכולוגיה  לימוד:  ספרי  שני  ב'(  -ביניהם 

 שניהם ייחודיים בתחומם בישראל.  –ו"סטטיסטיקה לחינוך הגופני ולספורט" 

 

עבודות   מפתח     -  הציג  בהרצאות  מדעיים  -    (KEYNOTE SPEECHES)  כולל  ,  רבים  בכנסים 

וב ו/או    ל.  "חו בישראל  בתפקידי שימש  ושיפוט    משמש  כתבי  עריכה  השורה    מן עת  -במספר 

 ל ובארץ. ”הראשונה בחו 

 

לאחת  מפריצות    New York Times Magazine  -ידי ה-בכדורגל נבחרה על   11עבודתו על בעיטות  

בשנת   ביותר  והבולטות  החדשניות  המחקריות  בכל   .2008הדרך  רבים  לציטוטים  זכתה  היא 

(  של סיר אלכס פרגוסון,           2015-של זהו המחקר המדעי היחיד המצוטט בספרו )ממל  העולם; כך

LEADING.   של    2009-ב לזכרו  ההרצאה  את  לשאת  בכנס      G. Lawrence Rarickנבחר 

ISAPA     נבחר  ע"י    2011-)הסימפוזיון הבינלאומי לפעילות גופנית מותאמת( שנערך בשבדיה. ב

גרמני הראשון  -היה למדען הלא  2012-נשים המשפיעים באזור הדרום.  בא ה  "רדיו דרום"  לאחד 

( מרקטור  במילגת  הMercatorשזכה  מטעם   )-   Deutsche Forschungsgemeinschaft    

כפרופסור שהיה  )-לצורך  גרמנית  באוניברסיטה  עלTuebingenאורח  המחקריים  -(  הישגיו  סמך 

ב נבחר  הספורט.   באוניברסיטת    Distinguished Invited Professor  -ל  2014-במדעי 

 היידלברג, זאת במסגרת התכנית של ממשלת גרמניה לטיפוח מצוינות בינלאומית. 

 

)ב וינגייט  במכון  לעבוד  שהחל  לפני  והספורט.  הארגון  בתחומי  יישומית  בעבודה  שירת  1987-עוסק   )

ל: פיקד על הקמת  " צהסרן, בתפקידים בכירים במערך הפסיכולוגיה של  -בצבא הקבע בדרגת רב

כוח מיון  חיל  -מערכת  של  ראשי  כפסיכולוג  ושימש  )מפח"ש(  השדה  חילות  במפקדת  האדם 

ו במיון  עסק  שם  כוח בהתותחנים,  ארגוני.  -השמת  וייעוץ  בפיתוח  גם  כמו  עסק  -כמואדם,  כן 

הדרכתי של  -במסגרת שירות המילואים בצה"ל, כיועץ הארגוניבמשך שנים רבות  בתחומים אלה  

היה מעורב  בהכשרת טייסים    .)בו הוא משרת עד היום במילואים בהתנדבות(  כושר קרביהמרכז ל

 (NASAב  )” לפרויקט של סוכנות החלל של ארה  תרםבתכנית "תלפיות". גם  בעברהאוויר ו-בחיל

ראל. מרכז ומנחה את הסיוע הפסיכולוגי לשיפור הישגיהם  יש  ”אורט “ושימש כיועץ אקדמי לרשת        

ילדים   ב של  המשתתפים  נוער  מדעיות”ובני  מדעי     ” אולימפיאדות  כימיה,  פיזיקה,  )מתמטיקה, 

לטיפוח מצוינות אקדמית בקרב ילדים מחוננים במדע, אשר   ”מיימונידס“המחשב( מטעם תכנית  

 בלבד.   2019-2018ארד בשנים  14-כסף ו 15מדליות זהב,  6-ב   -בין היתר  -זכו  

 

בספורט,  בעיקר בענפי כדור קבוצתיים. שימש, בין היתר, כפסיכולוג    ארגוני -עוסק בייעוץ פסיכולוגי

, כמו גם  שבע-והפועל באר  הפועל חולון  ,  לציון -מכבי ראשון ,  אביב-כדורסל מכבי תלהשל קבוצות  

כדורג וקבוצות  ובכדורמים  בכדורסל  ישראל  נבחרות  בליגתשל  למשל  -ל  הרצליה   –העל,    מכבי 

באר מער  עמד.  שבע-והפועל  המנטלית  בראש  וההכנה  הפסיכולוגיה  בנושאי  והפיתוח  ההכשרה  ך 

היתר   בין  )כולל,  הכדורסל  איגוד  של  הראשי  כפסיכולוג  ושימש  הכדורגל  -ביולי   -בהתאחדות 

זכתה באליפות  ש  U  20ריכוז והנחיית מתן הסיוע הפסיכולוגי לנבחרת העתודה     -  2019אוגוסט  

ועלתה    ’אשר זכתה באליפות אירופה דרג ב    U  18 ולנבחרת הנוער    BACK TO BACKאירופה  

 . בליגות העל בכדורגל ובכדורסל.  ויועצים מנטלייםפסיכולוגים  לכמנטור  משמש (. ’א לדרג



 

ת,  ת גופנייר סדנאות והרצאות רבות, בעיקר בנושאים יישומיים שונים הקשורים לספורט ופעילוהעב

כוח וניהול  אנוש  משאבי  פיתוח  בנושאי  גם  ב כעמית    משמשאדם.  -אך  הקהילה    -פאי  ”מחקר 

 איפ"א(.; איגוד הישראלי לפיתוח ארגוניה -)לשעבר  ”הישראלית לשינוי ופיתוח ארגוני 

 

והחינוך    נשיאכ  1997ועד    1989-מ  כיהן  הספורט  של  וסוציולוגיה  לפסיכולוגיה  הישראלי  האיגוד 

מהגופני לפסיכולוגייתהיה    2001ועד    1991-.  האירופי  באיגוד  ישראל  (.  FEPSAC) ספורט    נציג 

ב פסיכולוגי  1994-נכלל  עשרת  על-ברשימת  פורסמה  אשר  באירופה,  המובילים  ידי  -הספורט 

FEPSAC    אוקיאני  -הנשיא הבכיר של האיגוד האסיאני -לסגן  1995-לרגל חצי היובל שלו. נבחר ב

,  FEPSACולחבר הנהלת     (, וכן 1989-אשר על מייסדיו נמנה ב  ,ASPASPלפסיכולוגית ספורט )

-; בASPASPמונה לחבר הוועדה המדעית של    1997-כיו"ר הוועדה המדעית. ב  1999הן עד  בה כי

בשנית  1999 ב נבחר  וב  2003  -,  הבכיר  -לסגן ברביעית    2007-בשלישית  הנשיא(  הנשיא  של  )מ"מ 

כ זה,    יגוד א כיהן  גם  וועדתבו  והארגוןהתכניו  יו"ר  ב   ת  פרש  ל  2018-ב  .2011-וממנו       -נבחר 

ASPASP FELLOW        2010-זם בכאות הוקרה על תרומתו לייסוד, קידום ופיתוח הארגון. י  

( וספורט   פסיכולוגיה  בכלכלה,  למחקר  הישראלי  הפורום  הקמת  את    2012-וב  (IFREPSאת 

 שבע לתנ"ך וניהול. -הקמת פורום באר

 

או במספר  בניברסיטלימד  שימש  בישראל.  ומכללות  לפסיכול-כפרופסור  1995-אות  וגיה  אורח 

גרמני הראשון  -היה למומחה הבינלאומי הלא  2003/4  -ב   ., נורבגיהוניברסיטה לספורט באוסלובא

כ שימש  אשר  גרמניה,  בקלן,  לספורט  האוניברסיטה    ” בפועל-פרופסור” בתולדות 

((Vertretungsprofessor    מ זו  יסודבאוניברסיטה  לפסיכולוגיה  אז  במחלקות  וזאת  ה, 

ב כפרופשימ  2009-ולניהול/כלכלה.  והתנועה  -סורש  הספורט  למדעי  בפקולטה  אורח 

ב שבצרפת.  פאריס  כ"מרקטור  2012/13-שבאוניברסיטת  ) -כיהן  -Mercator Guestפרופסור" 

Professor ב גרמניה.  טיבינגן,  שבאוניברסיטת  הספורט  למדעי  במכון   כפ  2013-(  רופסור  שימש 

ון( של מינכן, וכן בתכנית  ת )טכניאורח בפקולטה למדעי הספורט והבריאות שבאוניברסיטה הטכני

ללימודי סוציולוגיה, פוליטיקה וכלכלה  של אוניברסיטת צפלין שבפרידריכסהאפן, גרמניה. נבחר  

  במכון למדעי הספורט שבאוניברסיטת   Invited Professor  Distinguished  -לשמש כ  2014-ב

 רג, גרמניה. היידלב

 

 גם אוסטרית.  - 2022-ישראלית, ומ זרחויות:א סית.  ; צרפתית בסיתגרמני ,עברית, אנגלית: שפות 
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