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1. Personal Particulars 

Address   - 4 Nili St. Apt.1 Jerusalem, Israel 9254803 

Tel.  -  (h) 025325507 (m) 0549292777 

Email - mosherubowitz@gmail.com 

I.D.  -  000997916  

Military service – 1963 – 1966 

Born – Jerusalem, Israel 23.05.1945 

Status – married to Yael Rubowitz (Eden), 2 children, 7 grandchildren 

 

2. Education 

D.H.L – Doctor of Hebrew Literature, 2005, J.T.S New York 

M.A – Law, 2007, Bar Ilan U. 

M.A - Judaic Studies and Social Education, 1994, J.T.S New York 

B.ED. Studies – Educational Management and Anthropology. 1987, Monash U.   

                           Melbourne. 

B.A – Philosophy and Sociology. 1977, York U. Toronto. 

 

3. Professional Development 

Certified Teacher – 1979, Ministry of Education, Israel. 

Social Education coordinator – 1979, Ministry of Education, Israel. 

Group Tutorial and management – 1995, School of Social Work, Tel Aviv U. 

School Inspection (advanced course) – 1997, ministry of Education, Israel. 

mailto:mosherubowitz@gmail.com


4. Professional Experience 

51 years of experience, including 10 years in the army as a mentor of officers and 

pilots at the military academy for ethics and leadership. 

35 years as an educational inspector and supervisor in the ministry of education. 

2012 – Today      lecturer – Or Yehuda College, school of education. 

2009 - Today       lecturer – Bar Ilan University, school of education.  

1987 – 2012        educational inspector – ministry of education, Tel Aviv district.  

1984 – 1987         school headmaster – Mount Scopus Memorial College, Melbourne. 

1981 – 1984        educational inspector – ministry of education, headquarter. 

1977 – 1981        educational inspector – ministry of education, southern district. 

1973 – 1977        senior teacher Jewish studies coordinator – Community Hebrew 

                                Academy, Toronto. 

1970 – 1973         teacher and coordinator of informal educational studies – Beer 

                                Sheva Teachers college. 

As a result of the above experience and education, I was appointed by the minister 

of law, to be a member of the High court for discipline in the government. 

 

5. publications 

בחינה על פי שיטת החינוך  –משנתו החינוכית של הרמב"ם : (M.A thesis) . עבודת גמר למ.א.א

 .( ChazzanProf. Barry) פרופ' ברי חזןשם המנחה:  של לורנס קולברג.

                          האוטונומיה של היחיד בהגותו של הרב י. ד. סולובייצ'יק: (Doctoral thesis) . עבודת הדוקטורטב

 .Prof) פרופ' עודד שרמר: שם המנחההשתמעויות לחינוך לערכים.  –ובשיח הפוסטמודרני בחינוך 

Oded Schremer). 

בתוך: שלמה רומי ומרים שמידע . מחויבות אישית כפעילות חינוכית בלתי פורמאלית. רובוביץ, מ'. ג

המכון לחינוך החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה, מתקופת היישוב ועד ימינו. )עורכים(. 

 .2007אילן. הוצאת מאגנס, ירושלים, -אוניברסיטת בר -ולמחקר קהילתי 



ירחון בתוך:  פדגוגיה מודרנית עם זיקה לשיח הפוסטמודרני. –פורמלי -רובוביץ, מ'. החינוך הבלתיד. 

 .18 – 15. עמ' 2009שס"ט מרס . אדר ת37, גליון ת"מכון מופ

 פירסומים פנימיים של משרד החינוך

 משרד החינוך והתרבות, ירושלים. היהודים בארצות ערב. (.1971) רובוביץ, מ'

 משרד החינוך והתרבות, ירושלים. היהודים בברית המועצות.(. 1972רובוביץ, מ' )

 משרד החינוך והתרבות,  נוער בקהילה.שרות בני  –מחויבות אישית (. 1983רובוביץ, מ' סבר, ר' )

 ירושלים.               

      עקרונות ואסטרטגיות להתערבות חינוכית. –תרבות הפנאי (. 1988רובוביץ, מ', מירה, ט', גיל, ו' )

 משרד החינוך והתרבות, ירושלים.              

 טיפוח תרבות הפנאי של בני נוער באמצעות (. 2005, מ', גיל, ו', דינור, ר', מירה, ט' )רובוביץ

   הל חברה ונוער ליישום הרפורמה   תוכנית מינששי חופשי פעיל,  . בתוך:מימסד ציבורי              

 משרד החינוך והתרבות, ירושלים. בחינוך.              

6. Active participation  

University of Maryland conference (with participation of Meryland U.; Yeshiva University; 

Hebrew Union College; Bar Ilan U.) 

Promoting Jewish Literacy in Educational Setting 

Lecture topic: Informal Education and The Philosophy of Rabbi Soloveitchik – A Bridge to 

Postmodern Educational Discourse. 

 

 

 


