קורות חיים
פרטים אישיים
שם :פרופ' אבי (אברהם) לוי
תאריך לידה :כ"ד בחשוון תשט"ו ()20/11/1954
אזרחות ישראלית ומס' ת.ז68387950 :.
כתובת מגורים קבועה :דרך גוש קטיף  ,20ניצן
מס' טלפון בבית 08-6845069 :נייד054-7444503 :
כתובת וטלפון המשרד :מכללת חמדת הדרום ,ת.ד ,412 .נתיבות 08-9937661 .80200
כתובת דוא"לdrlevi@macam.ac.il :

א .השכלה:
התואר או התעודה
המקצועית
תעודת הוראה

המקצוע

שם המוסד להשכלה גבוהה

הוראה לחט"ב במדעים

סמינר ליפשיץ ,ירושלים ,ישראל

תקופת
הלימודים
1973-1971

רישיון הוראה

לבתי ספר העל יסודיים

משרד החינוך

1975

1975

תואר ראשון

בוגר למדעים ( )Bscבהצטיינות

אוני' בן גוריון ,הפקולטה למדעי
הבריאות ,באר שבע ,ישראל

1984-1980

1985

תעודת הוראה

לבתי ספר על יסודיים במקצוע
ביולוגיה

אוני' בן גוריון  ,באר שבע ,ישראל 1984

תואר שני

תואר שלישי

נושא עבודת
הדוקטורט

תאריך קבלת
התואר
1974

1985

מוסמך במדעי הרפואה (  (Msc .MEd.אוני' בן גוריון ,הפקולטה למדעי
הבריאות ,באר שבע ,ישראל
בתחום פיסיולוגיה (בהצטיינות)

1989-1986

1989

אוני' בן גוריון ,הפקולטה למדעי
הבריאות ,באר שבע ,ישראל

1992-1989

1992

 PhDבמסלול הישיר ,מדעי הרפואה

The Chemical and Endocrinological Basis Salt and Water Metabolism During
Growth and Laying in 0striches.
הבסיס הכימי והאנדוקרינולוגי של משק המים והמלחים במהלך הגידול וההטלה ביענים.

דרגת מרצה בכיר א'
פרופסור

ניהול מוסדות חינוך

המועצה להשכלה גבוהה

1

2001
2012

ב .השתלמויות מקצועיות:
המקצוע

שם המוסד

יישומי מחשב בהוראה

משרד החינוך ,גף השתלמויות

תקופת
הלימודים
1995-1996

תהליכי שינוי בהכשרת מורים

משרד החינוך ,גף השתלמויות

1995-1996

הערכה מעצבת והערכה מסכמת

משרד החינוך ,גף השתלמויות

1995-1996

העם היהודי בימינו

מכון מופ"ת  ,תל אביב

2001

תהליכי חקר ופרויקטים בהכשרת מורים

מכון מופ"ת  ,תל אביב

2002

אידיאולוגיה ומדיניות בחינוך ,ידע פדגוגי וידע דיסציפלינארי

מכון מופ"ת ,תל אביב

2008

"בין מח לחינוך"

מכון מופ"ת ,תל אביב

2009

נושאים בהכשרת מורים

מכון מופ"ת ,תל אביב

2009

Coaching

מכון מופ"ת ,תל אביב

2009

ג .ניסיון אקדמי:
שם המוסד

דרגה/תפקיד

תקופה

מכללת "אורות ישראל"

סגן ראש מכללת אורות

1994-1988

מכללת "אורות ישראל"

מנהל השלוחה הדרומית

1994-1988

אונ' בן גוריון ,באר שבע ,ישראל

מרצה בביה"ס לחינוך

1996

מכללת הרצוג ,השלוחה בגוש קטיף

מרצה לחינוך ומדריך פדגוגי

2005-1995

מכללת "חמדת הדרום" המכללה האקדמית לחינוך,
מ.א .שדות נגב ,ישראל

נשיא המכללה ומרצה

 -1994וכיום

ד .ניסיון מקצועי:
מוסד/חברה

תפקיד

תקופה

בית הספר התיכון הימלפרב ,ירושלים

סטאז' והוראת המדעים

1973-1972

בית הספר התיכון ,קריית החינוך עזתה ,שדות נגב

עתודה פדגוגית ,הוראת מדעים

1978-1974

בית הספר התיכון ,נתיבות

הוראת המדעים

1984-1978

בית הספר התיכון האזורי ,המועצה האזורית מרחבים

הוראת מדעים

1994-1978

"סמינר עזתה" להכשרת מורות וגננות ,שדות נגב

הוראה

1983-1979

בית הספר התיכון ,נתיבות

ניהול בית ספר תיכון

1988

סמינר להכשרת מורות וגננות ,שדות נגב

סגן מנהל סמינר להכשרת מורים

1994-1978
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ה .תפקידים ופעילויות מקצועיות אחרות מחוץ לאקדמיה:


חבר בוועדה הארצית לנושא :לימודי קודש ולימודים כללים בחינוך הדתי

1994



חבר בצוות לגיבוש קונספציה של ההכשרה לתפקיד חינוך והוראה ,משרד החינוך ,האגף להכשרת עו"ה

1997-1995



חבר במשלחת ראשי מכללות להכשרת מורים במערכת החינוך באנגליה וסקוטלנד

1997



חבר במשלחת ראשי מכללות להכשרת מורים במערכת החינוך בסקנדינביה ופינלנד

1998



חבר במשלחת אנשי חינוך ואקדמיה לבחינת קשרי גומלין בין קהילת פילדלפיה והאזור

1999



הקמת גן-מדעי לילדים ,במועצה אזורית לכיש

2000



חבר בוועדת היגוי עליונה" ,שותפות  "2000קהילת פילדלפיה  -שדות נגב  -נתיבות

2007-2000



חבר במשלחת אנשי חינוך ואקדמיה במערכת החינוך בפילדפיה בהזמנת הפדרציה היהודית של קהילת
פילדלפיה.

2001



חבר בצוות ארגון ימי עיון לעובדים ב"קרן קרב"

2001



חבר הועדה העליונה של ההתמחות בהוראה (סטאז') מטעם משה"ח

2008-2001



ליווי אקדמי של בי"ס תלמים וגישור בין קהילות  ,במועצה אזורית לכיש

2002-2000



ייעוץ לראש המועצה לנושאי טיפוח ופיתוח מערכות חינוך ,מועצה אזורית חוף עזה

2002



חבר בצוות "מועצת החוקה – הנגב ,חוקה בהסכמה –בונים עתיד ביחד"

2002



ייעוץ לשרת החינוך לימור ליבנת בהרכבת המועצה העשירית להשכלה גבוהה

2002



חבר בצוות החשיבה "תהליכי חקר ופרויקטים בהכשרה" ,מכון מופ"ת ,תל אביב

2003



חבר בצוות חשיבה "העם היהודי בימינו" מכון מופ"ת תל אביב

2003



חבר ועדת ההיגוי העליונה של רשות המחקר הבין מכללתי ,מכון מופ"ת

2008-2003



חבר וועדת ההיגוי של הכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים "הכשרת מורים על פרשת

2008-2006

דרכים" ,מכון מופ"ת ,תל אביב


חבר הועדה העליונה להטמעת רפורמת "אופק חדש" בישראל מטעם משה"ח

2008



מעריך בכנס הבינלאומי החמישי בהכשרת מורים "הכשרת מורים על פרשת דרכים" ,מכון מופ"ת ,תל
אביב

2008



חבר מועצת חמ"ד

2010-2014



חבר בוועדת היגוי של משה"ח שעוסקת בשותפויות אקדמיה  -שדה בתהליכי ההכשרה ,הכניסה להוראה 2014
והפיתוח המקצועי



2014

ועדת היגוי של החופש הגדול – הועדה העליונה של משה"ח לגיבוש המתווה

3

 מקצועיים/  השתתפות פעילה בכנסים מדעיים.ו
לאומיים- השתתפות בכנסים בין.1
1988

The 13th Symposium of Veterinary Medicine, The Hebrew University of Jerusalem
(The Koret School of Veterinary Medicine).

1989

Binational Meeting of Germany-Israel, Jerusalem, Israel.

1989

The 14th Symposium of Veterinary Medicine, The Hebrew University of Jerusalem
(The Koret School of Veterinary Medicine).

1990

Provisional Workshop Program "Is it possible to improve the reproductive performance
of the Camel?" Alford, Paris.

1990

The 12th International Congress of Biometeorology, Vienna, Austria

1991

Israel Physiological and Pharmacological Society, Conference, Israel

1993

Annual Research Meeting, Ben Gurion University Beersheva, Israel

1995

The 2nd International Conference of Medical Biorheology, Shanghai, China

1996

Improving Our Understanding of Ratites International Conference, Manchester, United
Kingdom

1996

Camelids: Science and Productivity. Ben Gurion University, International Dairy
Federation and Hemdat Hadarom College, Eilat.

2011

Briaging Knowledge and Technology Gaps in Camal Production. Intemational
conference on Camel Research and Development, Jigjiga ,Ethiopia, October, 2011

 השתתפות בכנסים בארץ.2
1996

השתתפות

 משרד החינוך,דגשים בתהליך התפתחות הכשרת מורים בישראל

2001
2001

השתתפות

7 'יום עיון גולשים באינטרנט מס
יום עיון בנושא מחקרים בחמ"ד אונ' בר אילן ומינהל לחינוך דתי

2004
2009

השתתפות

1996

השתתפות
ברב שיח
השתתפות
ברב שיח
השתתפות
ברב שיח
השתתפות
ברב שיח

2005
2006
2008
2009
2009

השתתפות

5 'יום עיון גולשים באינטרנט מס
 מחזון ומדיניות לביצוע:ליר לחינוך-מכון ואן

השתתפות

השתתפות
ברב שיח
השתתפות
ברב שיח

 האגף להכשרת עו"ה, משה"ח,המורה כאיש משכיל מעורב בתרבות ובחברה
 חברה וכלכלה, משפט:  הכנס הלאומי הכלכלי השנתי בנושא- כנס ירושלים
 כפר בלום,"כנס "לא בשמים – חגיגת לימוד יהדות ישראלית
: כנס "לא בשמים חגיגת לימוד יהדות ישראלית השתתפות ברב שיח
"? עם לבד אדם לבדד – מה קרה לסולידריות הישראלית.א
 מנהיגות והלכה.ב
 ערכים מנהיגות וחינוך:" "החינוך בישראל שאלה של חינוך: השנתיISEF כנס
" "מצוינות פנים רבות לה, משרד החינוך מחוז דרום,כנס מנהלים מחוזי
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 .3הצגת נושא בכנסים בארץ
הרצאה

2002

הרצאה

2004
2005

יום עיון" :הזיקה של המכללות האקדמיות לחינוך למשה"ח או לות"ת" ,משה"ח ,האגף להכשרת עו"ה
"המכללות להוראה ומעמד המורה בישראל" ,אונ' בן גוריון ,היחידה למעורבות חברתית
"חידושים והתחדשות בחינוך היהודי" ,אונ' ת"א ,הסוכנות היהודית

"המסלולים המקצועיים מצמצמים או יוצרים פערים חברתיים" אונ' בן גוריון ,היחידה למעורבות

השתתפות
והרצאה
הרצאה
והשתתפות
הרצאה

חברתית
מעבר המכללות הדתיות האקדמיות לות"ת ,משה"ח ,האגף להכשרת עו"ה

הרצאה

2007

הרצאה

2008
2008

כנס תורה ומדע תשע"א
כנס תורה ומדע ה  21 -תשע"ד אונ' בר אילן ,מכון לב

הרצאה
הרצאה

2011
2014

כנס תורה ומדע ה –  22תשע"ה אונ' בר אילן ,מכון לב ,מכללת חמדת הדרום

הרצאה

2015

מועצת המפקחות בגני הילדים בישראל

הכנס העולמי של רבנים ומנהיגי קהילות אורתודוקסיות בתפוצות ,ההסתדרות הציונית העולמית
כנס ראשי מכללות בחמ"ד" :מעורבות חינוכית ,חברתית וקהילתית" ,משה"ח ,האגף להכשרת עו"ה

הרצאה

2006
2006

 .4שותף לארגון כנסים וימי עיון
שותף בארגון הכנס הבין לאומי:
Camelids: Science and Productivity. Ben Gurion University, International Dairy

אירגון
והשתתפות

1996

Federation and Hemdat Hadarom College, Eilat.
יום עיון "השילוב לאן ועד היכן" שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכיתות רגילות מכללת "חמדת
הדרום"
יום עיון" :עולם חסד יבנה – על תפקיד המחנך בעידן של אי ודאות" מכללת "חמדת הדרום"
כנס ט"ו בשבט  ,Iהחשבון והנפש  -אקולוגיה חברתית בישראל ,מכללת "חמדת הדרום"
כנס ט"ו בשבט  ,IIהחשבון והנפש  -אקולוגיה חברתית בישראל ,מכללת "חמדת הדרום"
כנס ט"ו בשבט  ,IIIהחשבון והנפש  -החינוך בישראל על סף שנת ה 60-למדינת ישראל ,מכללת "חמדת
הדרום".

אירגון
והשתתפות

2002

אירגון
והשתתפות
אירגון
והשתתפות
אירגון
והשתתפות
אירגון
והשתתפות

2002
2006
2007
2008

הכנס לחינוך יהודי מס'  : 1הפיצול האידיאולוגי ומשבר המנהיגות בציונות הדתית ,מכללת "חמדת
הדרום"

ארגון
והשתתפות

2009

כנס מנהלים מחוזי לחינוך הדתי" :הציונות הדתית ,לאן?" ,משרד החינוך והתרבות ,מחוז דרום.

ארגון
והשתתפות
ארגון
והשתתפות

2009

כנס חינוך לחשיבה  -האתגר והחזון ,מכללת "חמדת הדרום"

ארגון
והשתתפות
ארגון
והשתתפות

כנס ראשי מכללות לחינוך

כנס "שוברים שגרה בלמידה ובהוראה" תוכנית רג"ב הארצית – סטודנטים מצויינים בוגרי שנה ג' מכל
מכללות ההוראה בארץ
כנס ראשי מכללות החמ"ד לחינוך
כנס תורה ומדע ה  , 22אונ' בר אילן ,מכון לב ,חמדת הדרום
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ארגון
והשתתפות
ארגון
והשתתפות

2011
2012
2013
2015
2015

 .5יו"ר כנס ומנחה
קונגרס בין לאומי :הכשרת מורים "מן המעשה אל התיאוריה" ,מכון מופ"ת ,ת"א

יו"ר מושב

1993

הרשת הבינמכללתית – מכ"מ  98מכון מופ"ת ,מכון מופת ,תל אביב

יו"ר מושב
והשתתפות
יו"ר מושב
והרצאה

1997

הכינוס הבינלאומי הרביעי להכשרת מורים :הכשרת מורים כשליחות חברתית – מפתח לעתיד ,מכון
מופ"ת ,ת"א.
כנס" :החינוך במבחן הזמן  ,"5הסתדרות המורים ,ירושלים.

יו"ר מושב
והרצאה
יו"ר מושב

חשבון הנפש של הכשרת המורים במסגרת האקולוגיה החברתית החדשה ,מכון מופ"ת
הכשרת מורים לקראת היובל הבא ,משה"ח ,המינהל לחינוך דתי

יו"ר מושב
ומנחה
מעריך

הכנס הבין לאומי החמישי בהכשרת מורים :הכשרת מורים על פרשת דרכים

2002
2003
2006
2006
2007

ז .עיטורים אקדמיים ומקצועיים
1989

תלמיד מחקר מצטיין מטעם ( ISEFהקרן הבין לאומית לחינוך ,ניו-יורק – ישראל)

1990
1996

פרס מחקר מטעם הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות וחבר הנאמנים בהסתדרות הציונית.
פרס הצטיינות על התרומה לחברה הישראלית מטעם קרן ISEF

2012

אות  ISEFע"ש אדמונד י' ספרא למצוינות ותרומה לחברה הישראלית.

ח .חברות בארגונים מקצועיים:
2014 - 1995
2014 - 2010

חבר במזכירות רמ"א – הגוף העליון המאגד את כל ראשי המכללות האקדמיות להוראה.
חבר מועצת חמ"ד – הגוף העליון המייעץ לשר החינוך בנושא החינוך הדתי בישראל.

ט .הנחיה של סטודנטים
הנחיה של למעלה מ 300-סמינריונים ב נושאים מגוונים העוסקים בדילמות אתיות מוסריות משפטיות והלכתיות
בתחומי :רפואה טכנולוגיה סביבה ועוד ,בממשק שבין היהדות והמדע.

י .הוראה
שם הקורס /השיעור

החוג  /המחלקה המוסד

שנה

סוג שו'ת ,סמינריון ,סדנא

אנטומיה ופיסיולוגיה של האדם
סוגיות נבחרות בחינוך ותכנון לימודים

חט"ב ,מדעי החיים "חמדת הדרום"
חינוך" ,חמדת הדרום"

1999
2001
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