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 פוליטיזציה בחינוך. -פוליטיזציה ודה, , חינוך לאזרחותחינוך פוליטי  : תחומי עניין מחקריים

 
 ברמת שפת אם   -עברית   : שפות

 טובה ברמה  -אנגלית 
 

 : פורמאלית השכלה
 

   גוריון בנגב. -במחלקה לחינוך באונירסיטת בן דוקטורנט ואילך:  2018

: "תפיסות 'מורים פוליטיים' את תפקידם החינוכי, לאור תהליכי  נושא הדוקטורט 
 . פוליטיזציה במערכת החינוך בישראל", בהנחיית ד"ר הללי פינסון - פוליטיזציה ודה 

 

במסלול המחקרי למנהל, חברה ומדיניות  ( בהצטיינותAM.בוגר תואר שני ) : 17-2014
 . 9.59:  ממוצע ציונים   גוריון בנגב.-החינוך, במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן

 

פוליטיזציה בחינוך  - "בין הפוליטי לחינוכי: תהליכי פוליטיזציה ודה :  נושא התזה
 , בהנחיית ד"ר הללי פינסון.  השנים האחרונות"   15- לאזרחות בישראל ב 

 

חוגי במחלקה לפוליטיקה  -במסלול דו ( בהצטיינותB.Aבוגר תואר ראשון ) :  14-2011
 . 91.8: ממוצע ציוניםגוריון בנגב. - וממשל ובמחלקה לחינוך באוניברסיטת בן

 

 תעודת בגרות מלאה. מקצועות מוגברים: מתמטיקה, אנגלית וכימיה.      :2007
 

 :  הוראה אקדמית
 

 , גוריון-במחלקה לחינוך ובמחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן מרצה ואילך:  2020
 ". אקטיביזם ושינוי חברתי בשדה החינוך :בין הפוליטי לחינוכי"  B.Aקורס ב

 

 גוריון, -במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן מתרגל ועוזר הוראה ואילך:   2018
 איכותנית' )ד"ר סראב אבורביעה(. מחקרית ודולוגיה "מת M.A קורסב

 

 :AB. קורסי 4-גוריון, ב-במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן מתרגל ועוזר הוראה :   16-2013
 : מבוא למחשבת החינוך )פרופ' יוסי יונה וד"ר אריק שגב(. 2013-16  •
 : החינוך בישראל: סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה )ד"ר יריב פניגר(. 2014-16  •
 : המשבר המוסרי בחברה המודרנית והשלכותיו על החינוך )ד"ר אריק שגב(. 2013-15   •
 : המחנך כפילוסוף: סוקרטס של אפלטון )ד"ר אריק שגב(. 2013-15  •
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 :  אקדמיים םפרסומי
 

 : עמיתיםפרק בספר שעבר שיפוט  •
 

Pinson, Halleli. Koren, Nir. 2018. Different Ministers, Different Curricula: 
Socio-political Changes in Israel and Their Impact on Citizenship Education. in: 
N. Palaiologou and M. Zembylas. Human Rights and Citizenship Education: 
Intercultural Perspectives within an International Context. Cambridge Scholar. 

 
 :  פרסיםומלגות 

  

 בנושא החברה בישראל.   להצעת מחקר לדוקטורט  פייגה  ד"ר מיכאלפרס ע"ש    :  2020
 

 שנתי. -במסלול הארבע Ph.Dעבור תלמידי   -ת המחלקה לחינוך מלג   :ואילך 2018
 

 פרס הערכה של המחלקה לחינוך לפרסומים אקדמיים לשנה"ל תשע"ו.   : 2016
 

 תעודת הצטיינות על הישגים לימודיים לשנה"ל תשע"ו )תואר שני(.   :  2016
 

 מצטיינים.  M.Aעבור תלמידי  -' השוויצרית Paedagogicaקרן ' פרס  : 2015
 

 במסלול המחקרי.  M.Aעבור תלמידי  -מלגת המחלקה לחינוך  : 2014-16
 

 תעודת הערכה על הישגים לימודיים לשנת תשע"ג )תואר ראשון(.   :2013
 

 : אקדמיים  כנסיםהרצאות ב
 

• The 4th EuroACS (European Association of Curriculum Studies) conference. 
Maynooth University, Ireland. June 2019. 

 

 .(ISS) קהילת חינוך באגודה הסוציולוגית הישראלית :תלמידי מחקרהשנתי לכנס ה •
 . 2019אביב, ישראל. יוני -אוניברסיטת תל

 

 (.ICESשלישי של האגודה הישראלית לחינוך משווה )כנס הה •
 . 2019גוריון בנגב. ינואר -אוניברסיטת בן

 
 :  הרצאות אורח

 

מורים של תכנית משעו"לים בנושא 'חינוך פוליטי ההרצאות במסגרת הכשרת  2 •
 (. 2020'אידאה' ומכללת סמינר הקיבוצים, יוני עמותת לאזרחות דמוקרטית' )

 

'תהליכי פוליטיזציה ודה  הרצאה במסגרת קבוצת מחקר בחינוך לאזרחות בנושא  •
 (. 2020חה, פברואר )האוניברסיטה הפתו בפוליטיזציה בחינוך לאזרחות בישראל'

 
 

בנושא 'תהליכי פוליטיזציה  הרצאה במסגרת הקורס 'סוגיות במחקר על הוראה ולמידה'   •
 (. 2020גוריון, ינואר - )אוניברסיטת בן ודה בפוליטיזציה בחינוך לאזרחות בישראל'

 
 

 'מערכת החינוך בישראל: סוגיות מרכזיות ונקודות מפנה' במסגרת הקורס  ההרצא •
 (. 2018גוריון, מאי -' )אוניברסיטת בןהפוליטיקה של תכניות לימודים'בנושא 

 
 : ים נוספ  יםאקדמי עיסוקים

 

 . נציג תלמידי מחקר -( ICESחבר ועד האגודה הישראלית לחינוך משווה ) :  ואילך 2019
 



 

 
'האגודה הישראלית לחינוך  כנס  עוזר אדמינסטרטיבי לועדה האקדמית של : 2018-2019

 .  2019בינואר  גוריון בנגב- (, שיתקיים באוניברסיטת בןICESמשווה' )
 

ספר יסודיים להכרת  -במחקר הערכה על תכנית העשרה לבתי עוזר מחקר : 2015
 ידי עמותת 'הגר'. -האחר, אשר מבוצעת באמצעות קובץ סיפורים שפותח על

 
 :  בתחום החינוכי והפוליטיאקדמיים -חוץעיסוקים 

 

 :מפלגת מרצ ואילך:   2011
 

 . גבעתיים מטעם 'מרצ גבעתיים חופשית'העיר חבר מועצת  ואילך:  2018 •
 . כ"א והנצחה -, מכרזיחבר בוועדות הצעירים והנוער, התחבורה      

 . קרן העירונית לקידום ההשכלה הגבוההחבר הוועד המנהל ב  
 

 . 2019אפריל רשת של בקמפיין ב םמתנדביהמערך ורכז הסברה : 2019 •
 ואילך: חבר ועידת מרצ.  2014 •
 גוריון. - : יו"ר תא הסטודנטים של המפלגה באוניברסיטת בן2011-14 •
 : מתמחה בלשכת חה"כ תמר זנדברג. 2013-14 •
 . שבע -המוניציפאליות למועצת העיר באר בבחירות מנהל מטה הבחירות : 2013 •

 

 שאילתות, הצעות   אל מול מכוני מחקר; ניסוח  תפקידים אלו כללו עבודה מטה   
   לשכות ח"כים לסדר והצעות חוק בהתבסס על המחקר החוקתי; עבודה מול   
 . יוצ"ב וכ   ניהול עובדים ומתנדבים; שרים, גופי תקשורת וארגוני חברה אזרחית;  ו   
 

 .בעיריית חולוןמנהל שלוחה ב'רשת קהילה ופנאי'  : 19-2018
  ספר בחולון.-במס' בתיוהקייטנות  מערך החוגים  הצהרונים ו  אחריות על פעילות 

 

 . תקווה-רכז תחום נוער במועצה מקומית גני : 17-2016
ביישוב, תפעול לנוער פורמלי ופעילות הפנאי -אחריות על פעילות החינוך הבלתי

 תנועות הנוער. מועצת הנוער וליווי של , צוות של עשרה מדריכים במועדון הנוער
 

 .)התנדבותי( : מדריך ב'תכנית ניר' בנושא נטייה וזהות מיניתארגון הנוער הגאה : 13-2012
 

 

 וחצי שנים והשתחררתי בדרגת סגן(.  3: )סה"כ שירתי שירות צבאי : 11-2008
 

 מטה הכללי )תעודת קצין מצטיין אמ"ץ(. ה בחמ"ל: קצין תחקור 2010-11  •
 מ"כ טירונים, קורס קצינים, קורס מ"מים, מ"מ טירונים.   מערך 'מגל': :2008-10  •

 

 הספר היסודיים 'גרץ' ו'היובל' בת"א. - מקום בבתי-מורה ממלא     :2007-08
 

 (. פורים ויום העצמאותעובד במחלקת האירועים בעיריית חולון )אירועי     : 2007-08
 

 )התנדבותי(.  :והלומדתנועת הנוער העובד  : 08-2004
 

 בסניף חולון. 9-18שנים, הדרכה וריכוז הדרכה של ילדים ונוער בגילאי  4במשך  •
 וולונטרית. שירות -שאנן )חיפה( כחלק משנת-במשך חצי שנה, ריכוז סניף נווה •

 

; הכנת מערכי פעולות ותוכניות וי מדריכיםתפקידים אלו כללו הדרכת ילדים ונוער; ליו
 ; וכיוצ"ב. מול משרד החינוךעבודה; ריכוז התחום הכספי; הפקת אירועים; עבודה 

 


