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 פרטים אישיים       .א

o דהאן אורלי 

o  :24.2.1980תאריך לידה 

o ישראלארץ לידה : 

o 2: נשואה +מצב משפחתי 

o   :2, גליל עליון 12325קיבוץ גדות, כתובת 

o  :תל חי המכללה האקדמיתמקום עבודה 

o :כתובת דוא"ל orlydah@telhai.ac.il 

o  :052-6124653טלפון 

  

 השכלה גבוהה:  .ב

אוניברסיטת חיפה: תואר דוקטור בפילוסופיה, החוג לפילוסופיה, מנחה: פרופ'  – 2008-2012 

 . 2013מאיר חמו. מועד הענקת התואר: קיץ 

הצטיינות הדיקן באוניברסיטת חיפה: תואר שני )מוסמך( בפילוסופיה  – 2005-2006 

 . 2007הענקת התואר: קיץ , מנחה: ד"ר מאיר חמו. מועד מתקדמים ללימודים

ובתקשורת.  הצטיינותבאוניברסיטת חיפה: תואר ראשון )בוגר( בפילוסופיה  – 2003-2002 

 . 2004מועד הענקת התואר: קיץ 

 

  דרגות אקדמיות ותפקידים במנהל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה: .ג

 ראש היחידה לקידום מצוינות בהוראה –החל משנת תשע"ח 

 סגל עמית –החל משנת תשע"ח 

 

      הוראה: .ד

o הוראה במוסדות אקדמיים: 

 : מכללת תל חי: "פילוסופיה של החינוך". תואר ראשון )החוג לחינוך(.2017-2018 

: תקשורת המונים וחזונות דיסטופיים". 20-: מכללת תל חי: "תרבות המאה ה2017 

 תואר ראשון )התכנית לאנשים עובדים(.

: מדע, מלחמות ואידיאולוגיות". תואר 20-ה: מכללת תל חי: "תרבות המאה 2017 

 ראשון )התכנית לאנשים עובדים(.

 מכללת תל חי, החוג לחינוך, "מיומנויות אקדמיות". תואר ראשון.  :2016-2018 

mailto:orlydah@telhai.ac.il
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מכללת תל חי, החוג לחינוך, "במבוך החשיבה הפרדוקסאלית". תואר  :2016-2018 

 ראשון. 

 ריה של המדע". תואר ראשון. ו: מכללת צפת: "פילוסופיה והיסט2016-2017 

 קורס מקוון.  –: מכללת אוהלו: "מבוא לפילוסופיה של החינוך" 2016-2017 

תחומיים, "מבוא לפילוסופיה -מכללת תל חי, החוג ללימודים רב :2016-2017 

 אנליטית: פרדוקסים בשפה ובמחשבה". תואר ראשון )המקבץ לפילוסופיה(. 

ללימודים רב תחומיים, "מחשבות על תודעה, מוח מכללת תל חי, החוג  :2016-2018 

 ועולם". תואר ראשון )התכנית לאנשים עובדים(. 

מכללת תל חי, החוג ללימודים רב תחומיים, "מבוא לפילוסופיה". תואר  :2016-2018 

 ראשון )התכנית לאנשים עובדים(. 

א ו: מכללת אורט בראודה, היחידה להוראה ולימודים כלליים, "מב2015-2017 

 לפילוסופיה של החינוך". תואר ראשון / מסלול לקבלת תעודת הוראה. 

: מכללת תל חי, החוג ללימודים רב תחומיים, "פילוסופיה של הנפש". 2014-2015 

 תואר ראשון )המקבץ לפילוסופיה(. 

 –: מכללת תל חי, החוג ללימודים רב תחומיים, "מבוא לפילוסופיה של המדע" 2014 

 ת שביט. תואר ראשון )המקבץ לפילוסופיה(. ביחד עם ד"ר איל

: מכללת תל חי, החוג ללימודים רב תחומיים, "מבוא לפילוסופיה אנליטית". 2013 

 תואר ראשון )המקבץ לפילוסופיה(.

: מכללת תל חי, החוג ללימודים רב תחומיים, מתרגלת של פרופ' אביהו 2011-2013 

 ילוסופיה(.רונן בקורס "לוגיקה". תואר ראשון )המקבץ לפ

 

 :     פרסים ומלגות .ה

תעודת הצטיינות ע"ש פיקרסקי על עבודה סמינריונית מצטיינת במסגרת  – 2007 •

 לימודי התואר השני, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה. 

מלגת סיום תזה )תוך שנה וחצי בלבד ממועד תחילת התואר( מהרשות  – 2007 •

 ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת חיפה. 

מלגת הצטיינות לתלמידי תואר שני מהרשות ללימודים מתקדמים,  – 2006 •

 אוניברסיטת חיפה. 

 

 :השתתפות פעילה בכנסים .ו
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o Dahan, Orli (November 2017). The emergence of physical constants: 

considering ordered nature versus law of nature. Talk in the "ISF 

workshop Law & Order". Tel Hai College, Israel. 

  

o ( 2017דהאן, אורלי .)הרצאה הרהורים על מעמדם של הקבועים הפיזיקאליים, אפריל .

 ."של האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים 16-כנס השנתי ה"ב

  האוניברסיטה הפתוחה, רעננה. 

 

  תעסוקה במקומות עבודה שאינם מוסדות להשכלה גבוהה: .ז

o 2011-2016 –  מנהלת איכות הסביבה –עמיעד מערכות מים: 

I.  תחזוקת הקשר הישיר עם המשרד להגנת הסביבה )בנושאי רגולציות, דיווחי

 פליטות גזי חממה ועוד(.

II.  ניהול והובלת פרויקטMED-TEST  בשיתוף פעולה עםUNIDO - 

United Nations Industrial Development Organization .  

III. ,נאמני איכות סביבה, והדרכות מקצועיות. ניהול עובדים 

o 2005-2007 –  עוזרת מנהלית ביחידה לפיתוח עסקים. –מוסד הטכניון למחקר ופיתוח 

o 2002-2004 –  תפקידים: רכזת הדרכה, רכזת מועדונית  –החברה למתנסי"ם בעכו

 פל"א )פרויקט לימוד אחר(. 

 

 רשימת פרסומים  .ח

 Dahan, O. (2017). "The Problem of Other (Group) Minds (Response to 

Schwitzgebel)". Philosophia, 45(3), 1099-1112. 

 יזיקליזם וידיעה: האם הכל פיזיקאלי? האם הכל נגזר הפיזיקה?.פ(. 2012דהאן, אורלי. ) 

 אוניברסיטת חיפה. מנחה: פרופ' מאיר חמו. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה". 

בודת גמר לקבלת תואר ע .אפשרית? (TOEאם תיאוריה של הכל )ה .(2006) .דהאן, אורלי 

 . ר מאיר חמומנחה: ד" אוניברסיטת חיפה."מוסמך". 

 :בשיפוטים מאמר

 “There IS a question of physicalism.” (Status: Under review). 

 "Physical constants as identifiers of modern universal laws of nature" (Status: 

Under review).   

 מאמרים בהכנה:
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 The Evolution of Theories of The Mind (Status: in preparation). 

 Submission, Pain and Pleasure - Considering an Evolutionary Hypothesis 

Regarding Sexual Masochism (Status: in preparation). 

 

 

 : התנדבות ופעילות חברתית שונות .ט

של  (סוגושותפה פעילה ביצירת קשר ראשון )ועד כה יחיד מ :/ התנדבות לקהילה תרומה .1

  בפרויקט "אקדמיה בכיכר": ,לאקדמיהשיתוף פעולה בין התעשייה 

וף פעולה עם "עמיעד שיתבהעולם הנפלא של המים" "ורס קהוראת הכנת וה – 2015 

 .מערכות מים"

ף פעולה ושיתבדילמות מוסריות ומעשיות"  –קיימות "ורס קהוראת הכנת וה – 2014 

 .עם "עמיעד מערכות מים"

 .עורבות חברתית, אוניברסיטת חיפההתנדבות במסגרת היחידה למ - 2001-2003 .2

ה מעורבת )יהודים התנדבות במתנ"ס וולפסון עכו, ביצירת פעילויות בשכונ – 1996-1998 .3

 וערבים(.

השתתפות בפעילות תיאטרונית לנוער יהודי וערבי, במסגרת התנועה "ילדי  – 1996-1998 .4

 השלום" הארצית.  

 

 


