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 ניסיון בעבודה

 עצמאי עורך לשון כלשון עריכת  - היום –2015

לשון • עריכת  לעבודות    למאמרים,  לספרים,  שירותי 

ולאקדמיות,   תזה  ללקוחות  ל עבודות  דוקטור  עבודות 

 פרטיים  

לשון • עריכת  תרגום  שירותי  כתוב    ועריכת  לתוכן 

 עמותות ל ו ארגוניםל , חברותללהוצאות ספרים,  

 הכנסת  –עבודה כממפתח במערכת דברי הכנסת  - היום –2020

 24-וה  23- ה ,22- מפתוח ישיבות מליאה של הכנסת ה •

 ן מפתוח היסטורי למליאות כנסות ישראל לדורותיה  •

 כנסת של השל מרכז המחקר והמידע  מחקריםמפתוח  •

שון למסמכים של מרכז המחקר והמידע של  עריכת ל •

 הכנסת 

ערכים  עריכת   • של  ודילול  והוספה  מפתח  מילות 

 בתזאורוס של מערכת המפתוח 

 משרד החינוך – בוועדת השאלות של חידון התנ"ךחברות  - 2020–2019

 כתיבת שאלונים  •

 כתיבת משובים לשאלונים •

 עריכת לשון לשאלונים  •

 תנועת הנוער אריאל  –כתיבת חידוני תנ"ך תנועתיים  -

 בחירת חומרי הלימוד  •

 כתיבת שאלונים בדרגות קושי שונות  •

 שיפוט בחידונים פומביים  •

 אוניברסיטת בר אילן  –עזרות מחקר  - 



במחל • חכמים  לשון  על  במחקר  ללשון  קהשתתפות  ה 

 עברית 

 משרד החינוך  –מילוי מקום בביה"ס מתתיהו בצלפון  - 

 מט"ח  –חברות בוועדת השאלות של חידון התנ"ך  - 2017–2015

 כתיבת שאלונים  •

 כתיבת משובים לשאלונים •

 עריכת לשון לשאלונים  •

בבית שמש   - 2017–2016 בביה"ס הראל  לקבוצת תלמידים  תנ"ך   – הוראת 

 קרן חרו"ת 

 

 השכלה 

 אילן, רמת גן. -אונ' בר – בלשון שלישיתואר  - 2022–2020

 אילן, רמת גן. -אונ' בר  –תואר שני בלשון )בהצטיינות(  - 2020–2018

 אילן, רמת גן.-אונ' בר – תעודה בעריכת לשון  - 2018–2017

 גן. -אילן, רמת-אונ' בר  –תואר ראשון בלשון ובתנ"ך )בהצטיינות(  - 2017–2015

מגמה  –ישיבה תיכונית "שעלי תורה", בית שמש  –שנות לימוד  12 - 2014–2002

 עיונית. 

 

 פרסומים מדעיים

)עבודה לשם קבלת    לשונו של הרמב"ן בהשוואה לרובדי הלשון הקודמים של העברית(,  2022)

 אילן, רמת גן. -התואר "דוקטור לפילוסופיה"(, אוניברסיטת בר

 . 24–5, עמ' סט העברית", אשיתוהנה' כסמן שיח בלשון רמב"ן בפירושו לפרשת בר(, "' 2022)

לתורה" (,  2022) בפירוש רמב"ן  ללשון המקרא  ושאלת הקשר שלה  בלשנות   ,"לשון חכמים 

 . 76 עברית

 .ד דעת לשון ," תמשפט הייחוד בלשון רמב"ן בפירושו לבראשי"(, 2022)

 . 19– 1, עמ' 54 חלקת לשון",  סימני שערוב בלשון רמב"ן בפירושו לבראשית(, "2021)

לבראשיתה (,  2019) רמב"ן  בפירוש  החבורות  בסמיכויות  סמנטיים  לשם   יבטים  )עבודה 

  .רמת גןאילן, -אוניברסיטת ברקבלת תואר מוסמך(, 

 


