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עיסוק נוכחי

סגנית הדיקן ,הפקולטה למדעי החברה ,הקריה האקדמית אונו.
מנהלת ההתמחות בחינוך ,התואר השני בייעוץ ארגוני למוסדות חינוך וארגונים
עסקיים; הקריה האקדמית אונו

השכלה אקדמית:
תואר שלישי
2007
תואר שני

אוניברסיטת בר-אילן בית הספר לחינוך
המגמה לייעוץ חינוכי
לימודים במסלול ישיר לדוקטורט באוניברסיטת בר-אילן
במסגרת מלגת הנשיא דוקטורנטים מצטיינים
אוניברסיטת בר-אילן המחלקה ליהדות
בהצטיינות יתרה
אוניברסיטת בר-אילן בית הספר לחינוך המגמה לייעוץ
חינוכי והמחלקה ליהדות תושב"ע
בהצטיינות יתרה

2002

תעודת הוראה

2001

תואר ראשון

*

לקראת סיום לימודים לתואר ראשון במשפטים  ;LL.Bהקריה האקדמית אונו

הוראה ,מינויים אקדמיים וניסיון מקצועי:
 -2014היום

סגנית הדיקן ,הפקולטה למדעי החברה ,הקריה האקדמית אונו.
מנהלת ההתמחות בחינוך ,התואר השני בייעוץ ארגוני למוסדות חינוך
ולארגונים עסקיים; הקריה האקדמית אונו .במסגרת התפקיד:
כתיבת תכניות לימודים והגשתן למל"ג;
ניהול הלימודים בתכנית;
פעילות מול המל"ג לקבלת הסמכה להענקת התואר.
מרצה; בית הספר לחינוך ,הקריה האקדמית אונו

2014– 2016

המגמה לייעוץ חינוכי ,אוניברסיטת בר אילן – ניהול השלוחה במכללה החרדית
בירושלים;
* זכייה בפרס הצטיינות בהוראה – אוניברסיטת בר אילן

2008-2016

מרצה באוניברסיטת בר אילן – המכללה החרדית בירושלים;
המחלקה לייעוץ חינוכי.
הוראה בקורסים:
מבוא לייעוץ חינוכי;
פסיכולוגיה של האישיות ,ההתפתחות והלמידה;
מיומנויות בראיון הייעוצי.
מרצה מצטיינת במשך כל שנות ההוראה.

2008-2013

מרצה במכללת 'אורות ישראל'  -המחלקה לייעוץ חינוכי.
הוראה בקורסים:
ייעוץ לבית הספר כמערכת
תורת הראיון

2008-2009

ייעוץ לילדים בעלי לקויי למידה
הוראה בקורסים במחלקה לחינוך לגיל הרך:
קשיים התפתחותיים
פסיכולוגיה קוגניטיבית
פסיכולוגיה חינוכית
מרצה במכללה האקדמית 'תלפיות'
הוראה בקורס:
ייעוץ קצר מועד

2006-2008
2007-2008
2004-2006
2000-2002

מגשרת בעלת הסמכה ע"י ועדת גדות.
שותפה פעילה בארגון וייזום פעילויות חינוכיות וחברתיות לקידום אוכלוסיות
במצוקה .לדוג' :כיתות חינוך מיוחד; אזורי פיתוח ונוער בסיכון.
מרצה בתכנית מול"א (מוכנות לאוניברסיטה) מטעם אוניברסיטת בר-אילן
יועצת בתחנה לייעוץ לנוער בבני ברק.

פרסי הצטיינות אקדמית
2016

מרצה מצטיינת ,אוניברסיטת בר אילן.

2002-2006

מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים ,אוניברסיטת בר אילן.

2000-2002

מלגת הצטיינות לתואר ראשון ולתארים מתקדמים באוניברסיטת בר אילן.

תחומי ההתמחות:
רגולציה וחינוך ,ניהול קונפליקטים והתמודדות עם מצבי משבר ,שינויים והתפתחויות במערכות
חינוך וחברה ,ניהול ופיתוח המשאב האנושי בארגונים רב-תרבותיים.

פרסומים אקדמיים:

2019

Students’ Perceptions on Teachers’ Behaviors in Multicultural
(מאמר בשלבי הכנה  -עם פרופ' טובה הרטמן) Campuses

2018

תפיסת המסוגלות העצמית להוראה רב תרבותית באקדמיה (עם פרופ' רויטל
סלע שיוביץ) .התקבל לפרסום .עתיד להתפרסם בכתב העת

2018

Faculty Members’ Perceptions of their Multicultural Teaching
( Competenceעם פרופ' רויטל סלע שיוביץ).

2007

"הסתגלות מתבגרים להורים גרושים  -אינטראקציה של משתנים אישיותיים
ומשפחתיים" – עבודת דוקטורט

