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קורות חיים – הררי יחיאל
מתגורר ביישוב אליאב במזרח לכיש .נשוי לענת ישראל ,עו"ד ,בעבר חברת מועצת העיר מודיעין.
השכלה:
 :2001-05אישור עבודת דוקטורט ,החוג לתקשורת ,אוניברסיטת ת"א .מנחים :פרופ' מיכאל קרן
ופרופ' שלמה גיורא שוהם .קוראים :ד"ר מייקל קוצ'ין ,פרופ' אליהו כ"ץ ,פרופ' דב שוורץ .נושא
המחקר" :מיסטיקה כרטוריקה משיחית ביהדות בת זמננו" .זוכה מלגת תלמיד מחקר מצטיין לשנת
תשס"ב; זוכה מלגת מרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום ,תשס"ד.
 :1998-00סיום לימודי תואר שני בהצטיינות (זוכה מלגות הצטיינות בשנים  '98ו ,)'99-אוניברסיטת
ת"א ,החוג למדע המדינה ,מסלול פילוסופיה פוליטית .כתיבת תזה בנושא" :האדם והמדינה בהגות
היהודית".
 :1995-98סיום לימודי תואר ראשון בהצטיינות ,האוניברסיטה הפתוחה ,מסלול ניהול ומדע
המדינה.
עיסוקים מקצועיים:
החל מ :2007-סופר ,מרצה ומנחה סדנאות במגוון מסגרות בתחום המחשבה היהודית .שני ספריו
האחרונים" ,סודו של הרבי" ו"לנצח כל רגע מחדש" ,שראו אור בהוצאת ידיעות ספרים ,היו לרבי
מכר.
 :2005-06יועץ מקצועי לוועדה לבחינת תחום שיקום שכונות ,בראשות הסופר אלי עמיר ,משרד
השיכון והבינוי .מחבר דו"ח הועדה שהוגש לשר הבינוי והשיכון.
 :2005ראש לשכה ויועץ מקצועי בכיר לסגן שר הבינוי והשיכון.
 2002-04ו :1999-01-עוזר פרלמנטרי (ודובר) לח"כ אופיר פינס וח"כ אלי בן מנחם – מפלגת
העבודה.
 :2001-02ראש לשכה ויועץ מקצועי בכיר לסגן שר התעשייה והמסחר .תחומי פעולה ואחריות:
מינהל סחר פנים; מינהל מוצרי צריכה; מחוזות התמ"ס; התוכנית לפיתוח הון אנושי בתעשייה;
הממונה על התקינה; ה מועצה הישראלית לצרכנות; מכון התקנים; הרשות לעסקים קטנים
ובינוניים .בנוסף ,בפרק זמן זה ,השתתפות וארגון משלחות מקצועיות לחו"ל :בולגריה :חתימה על
הסכם סחר חופשי; קטאר :כנס  ;WTOארה"ב :משלחת מנהיגות צעירה מטעם ה ;AJC-ראש צוות
לכתיבת תוכנית לשינוי ארגוני במשרד התמ"ס ,חבר בועדת היגוי בקרן להלוואת בערבות מדינה.
 :2001-02יו"ר דירקטוריון מט"י (מרכז טיפוח יזמות) מודיעין ,רמלה ולוד.
 :1999מנחה סדנאות תקשורת ,מועצה מקומית גני תקווה.
 :1998מנהל קמפיין בחירות ודובר של מועמד מטעם מר"צ לראשות העיר מודיעין.
 :1997-98עיתונאי ברשת ידיעות תקשורת .זוכה פרס עיתונאי מצטיין ברשת לשנת .'97
 :1996-97עיתונאי במקומון מודיעין ניוז ,המסקר את אזור מודיעין והסביבה.
הוראה אקדמית:
 :2006-13מרצה מן החוץ ,ביה"ס לתקשורת ,מכללת ספיר
 :2012-13מרצה מן החוץ ,מכללת שאנן
 :2004-05מרצה מן החוץ ,החוג למדע המדינה ,אונ' ת"א.

 :2001-02מתרגל ,החוג לתקשורת ,אוניברסיטת תל-אביב.
קורסים :תקשורת ותנועות מחאה ,לתלמידי תואר שני וראשון; התקשורת במחשבה
המדינית; דת ומדינה :היבטים תיאורטיים ומעשיים; עידן חדש :תקשורת ורוחניות ממוסחרת;
תפיסת התקשורת בחסידות חב"ד; היבטים תקשורתיים בפעילות המיסטית בת-זמננו.
שרות צבאי :'95 – '92 :יחידה :עורב גבעתי .שחרור בדרגת סמ"ר .תפקידים :לוחם וסמל צוות.

