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 קורות חיים
 

 פרטים אישיים
 

 )עבודי( תמי של :פרטי ומשפחה שם
 יפו -אביב -תל  עיר מגורים: 

  052-893-1930  :פון ניידטל

e-mail:  tammy123@gmail.com       

   

 נסיון רב בהנחיית קבוצות וכן ניסיון בטיפול פרטני, בגישה המשלבתבעלת רקע מגוון שמשלבת חינוך ורווחה. 

 לוסופים ואתנוגרפים. רקע ישומי והשכלתי עשיר בתחום הפילוסופיה של החינוך, מגדר ותרבויותהיבטים פי

 . ובבריאות הנפש

 

 השכלה
 

 ., תואר ראשוןלימודי עבודה סוציאלית -אביב -אוניברסיטת תל 2020 2017
)סיימתי את  יפו –ביב א-הכשרה בתחום טיפול פרטני, עו"ס תעסוקה ועו"ס קהילה בתל

 .וממתינה לאישור מהאוניברסיטה לשם רישום באיגוד עו"סים( החובות
 

 ותעודת הוראה. שנתיים בנושא: ניהול אקדמי-לימודים דו –מכון מופ"ת  2011 2009
 

1999 2006 University of California at Los Angeles – Ph.D. תואר שלישי בתחום הפילוסופיה .
 של החינוך, תרבויות ומגדר.

 
ללא תואר  -פילוסופיים בחינוך. לימודי מאסטר \היבטים חברתיים –וניברסיטת חיפה א 1998 1996

 )בגלל קבלה לתואר שלישי(.
  

 ., תואר ראשוןפילוסופיה ולימודים כלליים–אביב -אוניברסיטת תל 1994 1991
 

 

 מקצועיסיון ינ
 

נוך. בסיעוד אני מרצה בתחומים מגוונים בתחום הסיעוד והחי –מכללת עמק יזרעאל  פעילה 2012
מלמדת את שנה ד הייבטים אתיים ורגשיים בפרופסיה שלהם. קורס הרלוונטי לכל 

 תחום. בחינוך מלמדת מגוון נושאים, בדגש על מזעור אלימות ועוולות חברתיות. 
 

 מתאמת קורס המשלב עשייה חברתית ולימודי הפילוסופיה –אביב -אוניברסיטת תל 2014 2014
 

בית ספר לחינוך. לימדתי בתואר שני ובתוכנית מנהיגות מרצה  –אביב -סיטת תלאוניבר 2014 2012
 חינוכית, תחומים הקשורים להדרה, אלימות ועוולות חברתיות.

 
מרצה במכללה וגם מעבירה סדנאות למורים בבתי ספר, דרך המכון  –ברל -מכללת בית 2013 2010

 במסגרת פסג"ה. (. כמו כן לימדתי מורים2010-2011לתכנון לימודים )
 

 חינוך מבוגרים והכשרת פרחי הוראה, תואר בחינוך.מרצה ב –מכללת דוד ילין  2014 2009
 

 חוג לחינוך. מרצה ב –מכללת לוינסקי  2014 2009
 

2008 2009 University of the West, Rosemead, California – מרצה לפילוסופיה כללית 
 

2008 2008 California State University Los Angeles –  מרצה אורחת בקורס על מגדר
 באנתרופולוגיה

 
2007 2008 American Jewish University –  למבוגרים בהשכלתקורסים 
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2006 2006 Sinai Akiba Academy – מורה להסטוריה יהודית ולעברית 
2003 2003 University of California at Los Angeles – תמרצה אורחת בחוג לתקשור 

 
2003 2003 University of California at Los Angeles –  בבית ספר לחינוךעוזרת הוראה 

 
 פריפריה  מורה לאנגלית במסגרת שיעורי העשרה אחר הצהריים באזורי 1995 1992

 
 שיבה ביקורתית בתקשורתח  -אביב, סדנא שנתית, שיעורי העשרה -עירוני ז', תל 1993 1992

 
 חשיבה ביקורתית בתקשורת -הרצאות בשיעורי העשרה  3אביב, -', תלעירוני ט 1993 1992

 

 ים:אקדמשאינם במוסדות מחקריים תפקידים       

 
 אמנסטי ישראל, הערכת תוכניות חינוכיות בזכויות האדם. העסקה על פי פרוייקטים 2009 2009

 
2007 2007 UNESCOדו"ח על יחס מורים לתלמידים על פי המגדר , 

 
 UCLA International Institute, Department of Near Eastern Studiesמחקר,  2005 2005

 
 CSE/CRESST, ,University of California at Los Angelesמחקר  2004 2000

 
2001 2003 UCLA , Department of Near Eastern Studies , פרוייקטChildren in Crisis-

Middle East 
 

 הודית, ירושלים, הערכת תוכניות חינוכיותהסוכנות הי 1996 1996

 
  נסיון טיפולי 

פעילות טיפולית דרך דיונים פילוסופים, בשילוב טקסטים, שירים סרטים מעולם הידע של המטופלים 

 ופילוסופיה )העבודה היתה התנדבותית בגלל שלא היתה לי תעודת עו"ס בשעתו(

 פילוסופיה שיקומית –אישפוזית אשדוד  קיץ 2012

 פילוסופיה שיקומית –שיקום אסירות  -פרוייקט עולות על הגל –תל"ם  קיץ 2012

 פילוסופיה שיקומית –שיקום נשים שעסקו בזנות  –סלעית  קיץ 2012

 קבוצה עצמאית שגיבשתי והנחיתי –פילוסופיה שיקומית למכורים נקיים  2012 2011

 דים )פעם בשבוע(עבודה פרטנית עם תלמי –בית ספר גונן ירושלים  2012 2011

 מבחר נושאים של קורסים שלי:

 פילוסופיה של החינוך

 שיטות מחקר אתנוגרפי

 תרבותיות והדרה חברתית-זהויות רב

 caringאתיקה של 

 הייבטים אתיים ורגשיים בהוראה ובמחקר

 הקבוצה כמערכת חברתית

 

 ומחקרים: פרסומים .1
 ספרים/פרקים בספרים

 
 ,מתוך" ב' אלפרט וש' שלסקי )עורכים(, ות: היבטים פילוסופים ואתנוגרפייםאתיקה של איכפתי(. 2013)של, ת' 

 אביב: מכון מופ"ת.-, תלהכיתה ובית הספר בעין המחקר האתנוגרפי

  כיצד הם  –מאמר שמשלב פילוסופיה ואתנוגרפיה. שני סיפורים של שני מורים שונים בלוס אנג'לס

ת כפדגוגיה. המאמר תיאורטי בחלקו הראשון, ובחלקו וכיצד הם מנסים לישם זא caringמבינים מה זה 

 )מאמר שפיט(השני אתנוגרפי. 
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Lewis, T., Grinberg, J. & Laverty, M (Eds.). Philosophy of Education: Modern and Contemporary 

Ideas at Play. Dubuque, IA: Kendall & Hunt. 

 

  רת ידועה מאוד המזוהה עם חוק –בספר זה כתבתי מאמר קצר על נל נודינגסcaring  .בחינוך 

 

Shel, T. (2009). The Dialectic of Tolerance and Intolerance in the Ethics of Caring. (A chapter in a 

book on Marcuse).  Rowman and Littlefield Publication. 

 

 קוזה על סובלנות, הייבטים של מאמר בהוצאת ספרים יוקרתית. במאמר זה אני מוסיפה למאמר של מר
caring .)מאמר שפיט( 

 

Shel, T. (2007). The Ethics of Caring: Bridging Pedagogy and Utopia. Sense Publishers: 

Rotterdam/Taipei. 

  .ספר שלי המבוסס על הדוקטורט. פילוסופיה לצד אתנוגרפיה. מקרה של חמישה מורים בלוס אנג'לס

ואיך הם מיישמים כפדגוגיה. כמו כן, ישנה התייחסות לקולות  caringתם מה זה סיפור חייהם והבנ

 התלמידים שלהם.
 

 עת שפיטים-מאמרים בכתבי    

 

Chung, G. K. W. K., Shel, T. & Kaiser, W. J. (December 2006). An exploratory study of a novel 

online formative assessment and instructional tool to promote students’ circuit problem solving. 

Journal of Technology, Learning, and Assessment. Vol. 5(6). Also available from http://jtla.org. 

 

 מאמר זה )שפיט( מבוסס על פרוייקט ב-UCLA מודרות וע נשירה של קבוצות כדי לבחון כיצד למנ
ינים( בהנדסה אלקטרונית. המאמר נכתב עם מנהל הפרוייקט שלי אמריקאים ולט-בארה"ב )כמו אפרו

נבחנו דרך ראיונות עם מספר משתתפים.  caringועם מרצה בכיר בהנדסה אלקטרונית. אלמנטים של 
 המאמר מבוסס על מחקר אמפירי כמותני ואיכותני. 

 
Shel, T. (2006). On Marcuse and Caring in Education. Policy Futures in Education. Vol. 4(1):52-

60. 

  מאמר )שפיט( בכת עת אלקטרוני שהביא קולות שונים וביקורתיים. המאמר שלי היה חלק מפרוייקט

 שממנו יצא הספר על מרקוזה. אותו תוכן כמו בספר. 

 

 פרסומים אחרים

Shel, T. (September 21, 2020). Contemplations of Friendship. 

https://medium.com/@tammy_shel/conflictual-and-dialectical-contemplations-of-friendship-part-1-

4810f7e784f5 

 

Shel, T. (May 3, 2020). Caring – a critical socio-political approach to COVID-19. 

https://medium.com/@tammy_shel/caring-a-critical-socio-political-approach-to-covid-19-

4796c6a53ff7 

 

Shel, T. (February 1-7, 2008). Lessons Learned from Mein Kampf. The Jewish Journal of Greater 

Los Angeles. Vol. 22 (50) : 27. http://www.jewishjournal.com/home/searchview.php?id=18858 

 

Shel, T. (2007). Gender and Inequity in Education Literature Review. UNESCO. Education for All 

Global Monitoring Report 2008. “Paper commissioned for the EFA Global Monitoring Report 

http://jtla.org/
https://medium.com/@tammy_shel/conflictual-and-dialectical-contemplations-of-friendship-part-1-4810f7e784f5
https://medium.com/@tammy_shel/conflictual-and-dialectical-contemplations-of-friendship-part-1-4810f7e784f5
https://medium.com/@tammy_shel/caring-a-critical-socio-political-approach-to-covid-19-4796c6a53ff7
https://medium.com/@tammy_shel/caring-a-critical-socio-political-approach-to-covid-19-4796c6a53ff7
http://www.jewishjournal.com/home/searchview.php?id=18858
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2008, Education for All by 2015: will we make it?  

unesdoc.unesco.org/images/0015/001555/155580e.pdf 

 

Shel, T. (September 2006). Voices from the Field. Human Rights Educatio, Article 26, Amnesty 

International. http://www.amnestyusa.org/education/article26/26200609.html 

 

Shel, T. (1997-1999). [Various monthly columns]. Women On Line [Online magazine for women]. 

Tel-Aviv, Israel. 

 

 https://koutsyblog.wordpress.com/בלוג: התחלות צרופות, 
 

מבוסס על מקרה אמיתי שבו סוס ברח מחצר ה)ספר ספרותי  אביב: ירון גולן.-(, על סוס שתהה, תל1996של, ת. )
וס על נושאים הנוגעים לבעיות באנושות. שמונה סהשיח עם -לאילת. בספר מנוהל דו 1992המלך חוסיין בשנת 

 פרקים קצרים פילוסופיים שנועדו לגרות את החשיבה של הקוראים.(
 

 פרסומים בתהליך:
 
 

Shel, T. Ethnophilosophy – a caring approach to therapy and research  

 

Shel, T. Gender and politics – a sociopolitical aspect in the caring approach 

 

Shel, T. Critical identities in the philosophy of education on caring 
 
 

 השתתפות בכנסים .2
 :כנסים מקצועיים בחו"ל

 

 

Caring – a missing emancipatory approach in critical education, Gender and Politics Congress, 

Turkey, Istanbul, October 2020 (conference was scheduled originally in April and currently 

scheduled to a virtual one, December 25, 2020).  

 

Repressive hatred in a politically correct discourse – a caring approach in philosophy of education, 

3rd International Conference on Advanced Research in Teaching and Education, Ireland, Dublin, 

November 2020 (virtual conference).  

 

 

Critical philosophical discussions on cultural identities – a caring approach, Critical identities, 

France, Dijon, September 2020 (was cancelled in the last minute and conferences presentations will 

be posted on a special website).  

 

Critical philosophical discussions on cultural identities – a caring approach, Comparative International 

Education Society, Miami, Florida, March 2020 (virtual). 

 

Visiting lecturer on Caring - a missing emancipatory approach in critical education. University of 

New York in Shanghai, Shanghai, China, November 6, 2019 

 

Visiting lecturer on Ethno-philosophy – a caring approach to research and therapy. University of 

New York in Shanghai, Shanghai, China, November 7, 2019 

 

http://www.amnestyusa.org/education/article26/26200609.html
https://koutsyblog.wordpress.com/
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Shel, T, (2014). Examining political discourse of Jewish peoplehood through the prism of caring. 

Paper will be presented at the annual conference of British Association for Jewish Studies – Jews 

and Politics, Ireland, Dublin, July 13-15, 2014. 

 

Shel, T. (2013). Philosophical discussions on multi-culturalism Paper will be presented at CIES 

conference, New Orleans, LA, March 2013. 

 

Shel, T. (2008). The Ethics of Caring and Education for Peace . Paper presented at CIES 

conference, New York, New York, March 2008. 

 

Shel, T. (2008). Ethnographic Studies in Philosophy of Education. Paper presented at AERA 

Meeting, New York, New York, March 2008. 

 

Shel, T. (2008). Enhancing Philosophy of Humanistic Education Through Ethnography. Paper 

presented at the 29th Annual Ethnography in Education Research Forum. Philadelphia, 

Pennsylvania, February 29-March 1, 2008. 

 

Shel. T. (2008). Peace Education and Human Rights. Paper presented by invitation at the Education 

for Sustainable Development Conference of UNESCO and Nagoya University. Nagoya, Japan, 

February 2-4, 2008. 

 

Shel, T. (2006). Challenges in Teaching Science and Religion in Public Schools. Paper presented at 

CAPE Meeting at Stanford University, Palo Alto, California, May 2006 

 

Chung, G., Kaiser, W. & Shel, T. (2006). An exploratory study of a novel online formative 

assessment tool to promote students’ circuit problem-solving. Paper presented at AERA Meeting, 

San Francisco, California, April 2006 

 

Shel, T. (2005).  Marcuse and the Perception of science in Education. Paper presented at AERA 

Meeting, Montreal, Canada, April 2005. 

  

Shel, T. (2004). The Challenges to Raise Boys and Girls: Two Case Studies of Two Mothers. Paper 

presented at CIES Meeting, Salt Lake City, Utah, March 2004 

 

Shel, T. (2004). Bridging Practice and Theory: The Practice of Pedagogy of Caring. Paper 

presented at CIES Meeting, Salt Lake City, Utah, March 2004 

 

Shel, T. (2003). Cultural Symbols As a Tool for Gender Socialization. Paper presented at CIES 

Western Regional Meeting, University of Southern California, Los Angeles, California, November 

2003. 

 

Shel, T. (2003). Feminist Activism: Linking Theory and Practice, Bridging Theory and Practice – 

the Practice of Pedagogy of Caring (POC). Paper presented at the 13th Annual Pacific Southwest 

Women’s Studies Association Conference, California Polytechnic University, Pomona, April 2003  

 

Shel, T. (2001). The Significance of Caring in Education. Paper presented at CAPE Meeting, 

UCLA, Los Angeles, California, October 2001 

 

Shel, T. (2000).  How  Do Cultural Symbols Affect Gender Social Codes? Paper presented at the 

CIES Western Meeting, UCLA, Los Angeles, California, 2000 
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Shel, T. (2000). A Case Study of Two Mothers and How They View Sexual Stereotypes. Paper 

presented at Thinking Gender Conference, UCLA, Los Angeles, California, March 2000 

 

Shel, T. (2000).  The Role of Education: A Theoretical Paper on the Role of Education with Respect 

to Social Skills and Cultivating Caring Civilians. Paper presented at UCLA GSAE Conference, Los Angeles, 

California, March 2000 

 

 כנסים מקצועיים בארץ:

 

הרצאה בכנס ארצי, "נפגשים  .וגיית ההבנהס –אסתטיקה של שיח תרבויות ופדגוגיות (. 2014במרץ  25של, ת', )

 בע.ש-בין תרבותיות לפדגוגיות", מכללת קיי, באר –בחינוך 

 
 יכול המחקר האתנוגרפי להשפיע על מעשהמבט מקרוב על בית הספר והכיתה: באילו דרכים (. 2013של, ת' )יולי 

 –לין ומכון מופ"ת, ירושלים י-ינוך משנה מציאות", מכללת דודלחינוך, "ח 6-הרצאה בכנס הבינלאומי ה. החינוך
 אביב.-תל

 
רצאה בכנס "חינוך בחברה  מרובת תרבויות", מכללת קיי, . התרבותי-הפילוסופיה כגשר רב(. 2011של, ת' ) מרץ 

 שבע.-באר
 
גוריון, -הרצאה בכנס "המחקר האיכותני", אוניברסיטת בן. היבטים אתנוגרפיים בפילוסופיה(. 2010ל, ת' )ש

 שבע.-באר

 
 שיפוט בכתב עת

 
Educational philosophy and theory (EPAT) 

 
 פרסים ומענקים

 
 ות. , היבטיים של איכפתיות שבטית וכוללנית במחקרים על עמי2010מענק "קרן נדב", אוקטובר 

 
 
Fellowship award – UCLA, Graduate School of Education 2003-2004 
 

Chancellor’s honor recipient - for academic excellence and student leadership, UCLA, May 2002  

 
Dean’s award – UCLA, Graduate School of Education, 2001-2002 

 

Fellowship award – UCLA, Graduate School of Education 2000-2001 

 
Fellowship award – UCLA, Graduate School of Education 1999-2000 

 
 
 
 

 קבוצות מחקר
 

  - 2016 –קבוצת חיים ביחד  –מכון מינרבה  –אביב -אוניברסיטת תל
 2016-2018 –חינוך ופוליטיקה  –אביב -אוניברסיטת תל

 2012 - 2011 –המדינה בראי החינוך קבוצת מחקר:  –מכון ון ליר 
 

 כרגע לא פעילה(*)  חברות באגודות מקצועיות
 
Comparative International Education Society 

 


