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השכלה

םפט1985 .
מאי 1978
מאי 1977
ספט1976 .
ספט1976 .

דוקטוראט בחינוך ,אוניברסיטת בוסטון ,פקולטה לחינוך :בוסטון ,מסצ'וסטס
תואר שני ,אוניברסיטת בוסטון ,פקולטה לחינוך :בוסטון ,מסצ'וסטס
קבלת התעודה השנתית הראשונה המוענק לבוגרי הפקולטה לחינוך של
אוניברסיטת בוסטון כציון להישגים מצטיינים רלהצטיינו
תואר ראשון עם הצטיינות ,אוניברסיטת בוסטון ,פקולטה לחינוך :בוסטון
מצ'וסטס
מחזיק רשיון הוראה של מסצ'וסטס להוראת מדעי החברה בבתי ספר
תיכוניים ,תעודה מס' 0212452

נסיון בעבודה

 2000-2008אפקה-מכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב :מרצה לאנגלית
 -1998-2008צה''ל ענף אקדמאים :מורה לאנגלית
 -9-1999-8-2000תיכון העמית עמל ,ראשל''צ :מורה לאנגלית
 9-1998-6-1999חטיבה א' דה שליט ,רחובות :מורה לאנגלית
 9-1998-12-1998רשת תיכון תל-אביב אשדוד :מורה לאנגית
 11-1997-3-1999אוניברסיטת בן-גוריון בנגב :מרצה לאנגלית
 5-1998-6-1998בי''ס תיכון ע''ש גרוס ,קרית גת :מורה לאנגלית כשפה זרה
 1-1998-2-1998מכללת צ'מפליין :מרצה לאנגלית
 12-1997-3-1998מכללת בית ברל :מרצה לאנגלית
-9-1997-1-1998שלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל מרצה לאנגלית
 -8-1997 9-1996מכללת גבעת ושינגטון :מרצה לאנגלית
8-1996-9-1995
 6-1996-1-1996בי''ס תיכון ע''ש גרוס ,קרית גת :מורה לאנגלית כשפה זרה
קיץ 1997

מכללת ליפשיץ :מרצה לאנגלית

קיץ 1997

מכללת אשדוד :מרצה לאנגלית

קיץ 1996
קיצ 1995
קיצ 1993

מכללת אחווה :מרצה לאנגלית
המרכז לשפה האנגלית ,בוסטון ,מסצ'וסטס :מורה לאנגלית כשפה שניה

 5-1987-12-1981בתי ספר ממשלתיים בקמברידג' ,מסצ'וסטס :מורה ממלא מקום
2-1995-9-1988
 5-1988-9-1987אוניברסיטת בוסטון :אסיסטנט -פרופסור למדעי החברה ,המכללה ללימודי
יסוד
 5-1983-5-1980אוניברסיטת בוסטון ,פקולטה לחינוך :מורה מן המנין בתוכנית לתואר שני
בשירות ציבורי והמערכת המשפטית
 5-1981-5-1977אוניברסיטת בוסטון ,מורה אסיסטנט בפקולטה לדת ,לימודי השואה

פירסומים

'' .1פסיכותרפיה אקזיסטנציאלית והספר של איוב '',כתב עת בינלאומי של לוגותרפיה ,אביב 1984
'' .2בתי ספר גרמניים וחברה ",1914-1933 :שנתון גבעת ושינגטון 1996-1997
" .3חסד אחרון לפני המוות" :קדמת עדן של סטיינבק והמקבילות לו בספרות המקראית"
שנתון גבעת ושינגטון 1997-1998
'Roget's Thesaurus and its role in Pedagogical Lexicography" - English Teachers
" .4
Association of Israel Forum, Spring, 1999

תערוכות צילום

ספט1990 .
יולי 1991

תערכת יחיד ,בנין ברייטון ,הספריה הציבורית של בוסטון
תערוכת יחיד ,גלריה לשכת ראש העיר ,עיריית בוסטון

