
 Cila Allonאלון  יציל
050-474-7500 

 tsiliallon@gmail.comאימייל: 

 השכלה

 לימודים לתואר 

 בית ברל –לאמנות המדרשה  – 2016

 תעודת הוראה באמנות -הסבת אקדמאים  -

2011 - The City College of New York, CUNY 

- MFA (Master of Fine Artתואר שני באמנות ,) 

 ית בירושליםהאוניברסיטה העבר - 2001

- BA תואר ראשון בפילוסופיה ובמנהל עסקים 

 לימודים נוספים

 בית ברל –לאמנות המדרשה  - 2003-2001
 פיסול, ציור, רישום, צילום, היסטוריה של האמנות, תוכנות גרפיות:  קורסים בתוכנית אישית -

 אביב -אוניברסיטת תל - 1997-1996

 קורסים בפילוסופיה, ספרות, מקרא, בלשנות -

בשיתוף  שלוש יחידות לתלמידי החטיבה העליונה במגזר הערבי -ידע לשון בעברית מפגש לשון"" –ספר לימוד : רסומיםפ

 עם ד"ר עמנואל אלון

 רקע תעסוקתי

 במסגרות אקדמיות ההורא

 רמת גן, ישראל  אילן -אוניברסיטת בר: עכשיו – 2014קיץ 

 הוראת עברית כשפה שנייה במסגרת המכינה לעולים -

 הוראת עברית כשפה שנייה במסגרת החוג להבעה -

 דוקטורנטים במסגרת החוג לכימיה -הוראת עברית כשפה שנייה לפוסט -

 תל אביב, ישראל  אביב-אוניברסיטת תל: 2015 חורף
 הוראת עברית כשפה שנייה במסגרת המרכז ללימודי עברית -

2006 – 2014 - Stern College for Women, Yeshiva University New York, NY 

 רמות: מתחילים, בינוניים ומתקדמים, סדנאות לתלמידי חינוךראת עברית כשפה שנייה. הו -

 משרה מלאה -

2004 – 2014 - The Jewish Theological Seminary of America New York, NY 

 לסטודנטים לתארים מתקדמים ביהדות: רבנות, חזנות, חינוך ועוד הוראת עברית כשפה שנייה -

 רמות: מתחילים, בינוניים ומתקדמים, סדנאות לתלמידי חינוך -

 ת מוריםוהכשר

 ראליש   -משרד החינוך, המזכירות הפדגוגיות אגף שפות  :עכשיו – 2016
 ". תחביריים ומבנים מילים אוצר של ולהטמעה לחשיפה ככלי אמנותית עשייהיוצרת ומנחת השתלמויות: " -

 תכנית למורים לעברית בבתי ספר ערביים –במסגרת התכנית "עברית על הרצף" 

 תל אביב, ישראל   -מכון שפילמן לצילום : 2016 - 2015
ְצלּוִמיִלים" מסגרתבמדריכת השתלמויות מורים לבתי ספר יסודיים.  -  אסטרטגיות פיתוחב תכנית חינוכית העוסקת -" תַּ

 .תצלומים מבוססות משימות באמצעות מלל רבי במקצועות והשיח הקריאה, הכתיבה וקידום גבוה מסדר חשיבה

 Ivriyon: Davidson Education School, JTS  New York, NY ן: ֹוּיר  ב  ע   –  2014 אביב – 2013קיץ 
 חי-. במימון קרן אבילקידום השימוש בעברית בחינוך היהודי הפורמלי בארצות הברית הכשרת מוריםתכנית  -

 מכל ארצות הברית תכנית קיץ אינטנסיבית למחנכים מצטיינים -

  The Hebrew Academy of Long Beach -ליווי שנתית למורי בית הספר היסודי ותכנית הדרכה  -



 במסגרות אקדמיות ת אמנותהורא

 The City College of New York  New York, NY - 2011 אביב

 עוזרת הוראה בשיעור קרמיקה אצל האומנית סילביה נצר -

 הוראה בבתי ספר: יסודי, חטיבה ותיכון

 הוראת אמנות

 אלפי מנשה    חטיבת ביניים חצ"ב : 2016-2015

 הוראת אמנות לתלמידי חטיבת ביניים -

 גבעתיים, ישראל  ד קלעיבית ספר תיכון ע"ש דו : 2014 סתיו

 הוראת אמנות  -

 התנסות מעשית במסגרת לימודי הוראה במדרשה לאמנות בבית ברל -

2004 – 2006 - Town & Village Hebrew School  New York, NY 

 ו' -הוראת אמנות, כיתות ב' -
 ו' -הוראת עברית ויהדות, כיתות ב' -
 

 הוראת עברית

 2006 – 2009 - Park Avenue Synagogue   New York, NY 

 ז'-הוראת עברית כשפה שנייה, כיתות ה' -
 יועצת ללימודי העברית -

2004 – 2006 - Rodeph Sholom, Religious School New York, NY 

 ו' -הוראת עברית ויהדות, כיתות ב' -

2003 – 2004 - Manhattan Day School   New York, NY 

 ו' -כיתות ב' ,הוראת עברית כשפה שנייה -
 כה בתלמידי חינוך מיוחדתמי -

 
 הוראה במסגרת לימודי ערב למבוגרים

2008 – 2010 - JCC Manhattan    New York, NY 

 הוראת עברית כשפה שנייה למבוגרים -

2005 – 2007 - Kane Street Synagogue   Brooklyn, NY 

 הוראת עברית כשפה שנייה למבוגרים -

2005 – 2006 - Jewish Community Project of Lower Manhattan New York, NY 

 הוראת עברית כשפה שנייה למבוגרים -

 ניסיון מקצועי נוסף

 ""קיר אחר – 2003 – 2002

 ציורי קיר לבתים פרטיים ולעסקים -
 הקמת עסק עצמאי וניהולו -

 בנק טפחות – 2002 – 2001

 יועצת משכנתאות  -

 המדען הראשי, משרד התעשייה – 2001 – 2000

 מענקים, תמיכה והלוואות של המדען הראשי  פיקוח וגבייה על: -
 

 פקידת מבצעים בחיל אוויר –שירות צבאי מלא 

 



  תערוכות

 תערוכת יחיד

2011 -  Paper Weights" MFA thesis exhibition, The City College   "         New York, NY 

  תערוכות קבוצתיות

2011 - International Women Artists' Salon - Hell's Kitchen Art Festival         New York, NY 

2011 - Women Make Art - The City College     New York, NY 

2011 - Ceramic Exhibition- The City College     New York, NY 

2011 - CAA, MFA Exhibition, Hunter College     New York, NY 

2007 - JTS – the Jewish Theological Seminary     New York, NY 

2004 - Hunter college        New York, NY 

 ישראל     ברל-תערוכת סוף השנה, המדרשה לאומנות בית - 2003

 ישראל     ברל-תערוכת אמצע השנה, המדרשה לאומנות בית - 2003

 ישראל     ברל-תערוכת סוף השנה, המדרשה לאומנות בית - 2002

 


