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 לימודים

 
 ניברסיטה העברית, ירושלים. לימודים לקראת תואר שלישי בהוראת המדעים, האובהפסקת    1005 –       

 בכימיה אנליטית,  בהצטיינות  .M.Scתואר    1550-1551
 : פרופ' אלי גרושקאמנחההעברית, ירושלים,  האוניברסיטה                     
  HPLCשל הפרדות  ממוחשבת אופטימיזציההעבודה: " נושא                     
 יריבונוקלאוסידים".דידיאוקס עבור                     

 , אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע.בכימיה  .B.Scתואר    1589-1585
 

 מקצועי ניסיון
 

 מנהל יחידת התלמידים, מכון דוידסון לחינוך מדעי         -2015

 מנהל רשת בתי ספר שש שנתיים, מכון ברנקו וייס    1011  –1012

 ם" במכללת מכון לב, במחלקה לשיווק טכנולוגיה.הוראת קורס "יצירתיות בעסקי   1011 -1011

 ספרי לימוד בחשיבה  במדע וטכנולוגיה. חשיבהפיתוח וכתיבה של הסדרה במבט חדש:    1010- 1010
 ו' עבור רמות, אוניברסיטת ת"א. -מדעית לכיתות א'        

 יס. במסגרת התפקיד: יוזם ומפתח תוכניות ופרויקטים במגוון תחומים במכון ברנקו וי   1009 -1011
 פיתוח תכנים, הובלת צוותים וניהול תקציבים.                        
 מנהלים ומורים בבתי ספר ברשת ברנקו וייס, הנחייה וליווי של         
 צוותי מורים המלמדים בכיתות האתגר, תהליכים והנחיית                       
 . בחינוך ומצוינות , הוראה, הוראת החשיבהמשמעת, מוטיבציהבנושאים: סדנאות הנחיית         
 .קורסים בחשיבה המצאתית שיטתית במשרד ראש הממשלה הוראת        

 רכז פדגוגי, מנחה מורים,תיכון ברנקו וייס א' בבית שמש,  חבר הנהלת בית ספרמורה ו    1003-1009
 של  בסיכוןהספר הראשון לנוער  בית ,ס' במרום הגלילבית ספר 'תיכון ברנקו ויי מנהלמייסד ו   1555- 1003

 מכון ברנקו וייס.          

 ., ירושליםהחשיבהבמכון ברנקו וייס לטיפוח ומנחה סדנאות מרכז תכניות ו מפתח   1559-1558

 . 'טיפוח מנהיגות צעירה'ל תכניתהפתח מזם ווהתפקיד: י במסגרת                     

 . ''חשיבה המצאתיתמפתח התכנית וכותב הספר:                      

  .חשיבה, מנהיגות ם:תלמידים בנושאילסדנאות לאנשי חינוך ו מנחה                     
 .חינוךהשתלבותם במסגרות את  לאפשר, במטרה בירושלים מוסררהבשכונת נערים מדריך                      

 .המכוןמערך ההשתלמויות של  מרכז                     
 

 , לחינוךבקורס 'יישומי מחשב בהוראת הכימיה', בחוג  מרצה  1551-1559
 העברית, ירושלים.  האוניברסיטהלהכשרת מורים,  המחלקה                    
 של הקורס.   הלימודיםתכנית מפתח וכותב את                     

 
 ירושלים. של העמותה למצוינות בחינוך, ואומנויות למדעיםלכימיה לבגרות בבית ספר  ורהמ                    
 דנמרק, ירושלים. תיכוןלכימיה לבגרות, בבית ספר  מורה                    
 העמותה למצוינות בחינוך, ירושלים. במסגרתבחוגי ילדים מחוננים  מדריך                    

 
 '.מבחברת 'כליקונקט מערכות מולטימדיה בע" וצרממנהל    1585-1555
 יקטי מולטימדיה מורכביםישל פרו הייצורהתפקיד: תכנות, ניהול  במסגרת                    
 ועוד. , אומת'סייטקס' 'אינטל ירושלים', עבור חברות                      

 



 סיור בחברה להגנת הטבע, באר שבע. בחוגימדריך   1589-1588
 

 צבאי שירות

 מודיעין כולל שנת קבע כקצין מודיעין. בחילשירות   1580-1582
 .בהתנדבותנערים במצוקה חונך הצבאי  שירותי במהלך                  
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בן חורין, י. וכהן, נ., "משמעות למשמעת מבעיות להזדמנויות: גישה חינוכית הומנית להתמודדות  .3

 עם בעיות משמעת", נשלח לפרסום.
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