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השכלה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
2016-2020
 PHDחינוך (בתהליך)
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
2012-2016
 MAחינוך (מסלול השלמת תזה)
2000-2002

Middlesex University - London

MA Design for Interactive Media
אוניברסיטת תל-אביב
1993-1996
 BAקולנוע וטלוויזיה (בהצטיינות)

השתלמויות והכשרות נוספות
אגף מו"פ ניסויים ויזמות ,משרד החינוך
2005-2010
הכשרות מובילי ניסוי
נושאי ההכשרות :ניהול ידע ,חזון אירגוני ומודל פדגוגי ,הערכה ,מורי מורים המובילים תהליכי שינוי.

ניסיון עבודה
מרכז הפצה בכפר הירוק – שותף בצוות מוביל
2010-2016
 הדרכה ,הנחיה וליווי פדגוגי של מורים בתחומי דעת שונים לצורך יישום גישת האקספלורציה) (Identity explorationבהוראה ובלמידה.
 הרצאות והדרכות עבור פרחי הוראה ,מנהלי בתי ספר ומורים המעוניינים ללמוד וליישם את גישתהאקספלורציה.
 כתיבה והפקה של מסמכים /מאמרים בתחום הפדגוגיה הבית ספרית.ניסוי חינוכי בהדרכת גף ניסויים ויזמות במשרד החינוך – מנהל ידע
2004-2010
 הובלת שינוי פדגוגי במוסד חינוכי. בנייה והטמעה של מודל חינוכי לטיפוח מנהיגות נוער סביבתית. הפקה וכתיבה של "ספר הניסוי".מרכז משאבים בכפר הירוק  -מנהל
2002-2020
 ניהול שוטף של צוות המרכז. ניהול אתר האינטרנט של הארגון. הפקה של חומרי למידה ,מצגות ומסמכים ארגוניים. שותף בצוות השתלמות בית ספרית .כתיבה ,תכנון וביצוע השתלמויות.1997-2000

מרכז מולטימדיה  -עורך וידאו דיגיטלי

 שותף לצוות הניהול ,להחלטות ולתכנון תכניות עתידיות. מרצה בקורסי עריכה דיגיטלית. הפקה ,צילום ועריכה של סרטים חינוכיים והסברתיים. שימוש שוטף בתוכנות :פרמייר ,פלאש ופוטושופ. כתיבה טכנית של חומרי הסברה עבור קורסי הכשרה במולטימדיה. עבודה מול לקוחות והתאמת התוצרים לציפיות הלקוח.קמרה אובסקורה ביה"ס לאמנות  -מורה לעריכה דיגיטלית
1998-2000
 הוראה מעשית ותיאורטית לתלמידי שנה א' ו-ב'. פיתוח תכנית לימודים עיונית ויישומית ,המסבירה וממחישה טכניקות שונות של עריכה לאורך ההיסטוריההקולנועית ותרומתן להתפתחות השפה הקולנועית.
הפקה עצמאית של סרטי תעודה וסרטי שיווק ופרסום.
1998-1999
 תסריט ,בימוי וצילום סרט תיעודי לזכרו של טייס שנהרג במסגרת פעולה של החברה להגנת הטבע. הפקה ועריכה של סרטי הסברה ושיווק.בית הספר תל-מונד  -מורה לקולנוע ולטלוויזיה
1998-1999
 הקמה ופיתוח של מגמת קולנוע וטלוויזיה בביה"ס. בניית תכנית לימודים בין-תחומית .הפקת חוברות למידה עבור ביה"ס.אולפני ברודקאסט  -עוזר עריכה
1997
 תמיכה במערכות  Avidועבודות דיגיטציה כעוזר עורך.1994-1995

בימוי והפקה של הצגות תיאטרון עם נוער.

כנסים וסמינרים
כנס מדריכים פדגוגיים ,בית ברל ,נובמבר 2015
הרצאה :שימוש בצילומי וידאו בתהליך יישום גישת האקספלורציה בהוראה.
הצגת פוסטרים בסמינרים מחלקתיים
יישום גישת האקספלורציה של זהות ) (Identity Explorationבשיעור מתמטיקה ()2015
תהליכי יישום גישת האקספלורציה בהוראה בבית ספר על-יסודי ()2016

