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 קורות חיים 

 פרטים אישיים .1

 ד"ר טלי היוש  :שם

 : המכללה האקדמית בית ברלמקום עבודה

 43534רעננה  6רח' הרקפת כתובת פרטית:   

 09-7476208טלפון משרד:      

 054-7347434 טלפון נייד:        

 09-7432141טלפון בבית:       

  tali.hayosh@gmail       דוא"ל פרטי:

 talih@beitberl.ac.ilדוא"ל עבודה:     

 

 השכלה גבוהה .2

 לימודים לתואר .א

 שנת אישור  תואר שם המוסד והמחלקה תקופת הלימודים

 1983 תעודת הוראה  סמינר הקיבוצים תשמ"ג-תשמ"א

תואר ראשון השלמה ל מכללת לוינסקי 1993

 בחינוך 

1994 

 , טת תל אביבאוניברסי 2001-1995

 בית הספר לחינוך

 תואר שני

 סוציולוגיה של החינוך

2001 

המחלקה , אוניברסיטת חיפה 2008-2002

 לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

 -סוציולוגיה תואר שלישי 

PhD   

2008 

 

 אין: דוקטורט-פוסטלימודי  .ב

 

 דרגות אקדמיות וקביעות במוסדות להשכלה גבוהה .3

 

דרגה  שם המוסד והמחלקה תאריכים

 אקדמית

 קביעות

 50% מרצה המכללה האקדמית בית ברל 2012

 50% מרצה בכיר המכללה האקדמית בית ברל 2021-2019

 

  ניהול אקדמי במוסדות להשכלה גבוההתפקידי  .4

 תפקיד והמחלקהשם המוסד  תאריך

2019-2011  

 

המכללה האקדמית בית ברל, 

 בית הספר לחינוך

  .B.Edרכזת התוכנית למשלימי 

המכללה האקדמית בית ברל,  2015-2012

 בית הספר לחינוך

 ראש היחידה להכשרת אקדמאים להוראה

mailto:tali.hayosh@gmail
mailto:talih@beitberl.ac.il
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 תפקיד והמחלקהשם המוסד  תאריך

 חברה בצוות ניהול בבית הספר לחינוך המכללה האקדמית בית ברל, 2015-2012

 ראש תכנית "צוות הטובים בחינוך" המכללה האקדמית בית ברל 2019-2012

 בתכניות החרדים במכללה אחראית אקדמית המכללה האקדמית בית ברל  2016-2015

 על אקרדיטציות לאקדמאים-אחראית המכללה האקדמית בית ברל 2021-2015

  ולתכניות של חילופי סטודנטים

 

  מחוץ למוסדות אקדמייםתפקידים בתחומי העיסוק האקדמי  .5

 תפקיד שם המוסד והמחלקה תאריך

 יועצת אקדמית בפיתוח תכניות פנאי ג'וינט ישראל 2015-2014

ייעוץ אקדמי בפיתוח עיר לצעירים, בהתמקדות  עיריית חולון 2016

 בתחום הפנאי

יזמים וארכיטקטים של בנייה  2018

 אורבנית

בתל אביב, מגורים לשיפור תרבות מתן ייעוץ 

 בשימת דגש על תרבות הפנאי

  וספרים שיפוט מאמרים

 שיפוט ספר סוגיות חברתיות בישראל 2012

 שיפוט מאמר 18סוגיות חברתיות בישראל,  2014

סמינר  כתב עת –גילוי דעת  2016

 הקיבוצים

 שיפוט מאמר

 

  השתתפות בכנסים אקדמיים .6

 

 השתתפות פעילה .א

 כותרת ההרצאה תפקיד בכנס מקום הכנס נושא הכנס תאריך

26-25 

אוקטובר 

2000 

של  21-הכנס המדעי ה

האגודה הישראלית 

 לחקר החינוך

אוניברסיטת 

 תל אביב

מרצה, 

בשותפות עם 

 פרסקו ובכר

המשך לימודים בקרב בוגרי מכינה 

אקדמית שליד מכללה -קדם

לחינוך: בדיקת הקשר לרקע 

 חברתי, הישגים קודמים ושאיפות

29-26 

באוקטובר 

2001 

The EARLI 

Conference 

Fribourg, 

Switzerland 

 Educational Achievements of מרצה

Graduates of an Israeli 

Academic Preparatory 

Program Affiliated with one 

Teacher’s Education College 

16-15 

בפברואר 

2005 

של  36-הכנס השנתי ה

האגודה הסוציולוגית 

הישראלית: פניה 

השונות של הפריפריה 

 הישראלית

 Search for Self Fulfillment in a מרצה מכללת תל חי

Consumption Society 
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 כותרת ההרצאה תפקיד בכנס מקום הכנס נושא הכנס תאריך

21-20 

בפברואר 

2008 

הכנס השנתי לשיטות 

 מחקר איכותניות

אוניברסיטת 

 בן גוריון

מרצה שותפה 

עם פרופ. 

אלפרט, בכר, 

 -מירו ופאול

 בנימין

בין מעריכה סגנונות של שותפות 

 .PDS-לנחקרים במערך שותפות ה

17-14 

 במאי

2008 

The 4th International 

Congress of 

Qualitative 2008, 

USA. 

Illinois, 

Urbana-

Champagne 

שותפות עם 

אלפרט, בכר, 

-מירו ופאול

 בנימין

The collaborative aspects of 

evaluation in educational 

settings 

16 

בפברואר 

2010 

של  41-הכנס השנתי ה

האגודה הסוציולוגית 

 הישראלית

המכללה 

האקדמית 

 גליל מערבי

יושב הקסם לעולם! פנאי כמחאה  מרצה

 כנגד תרבות הצריכה

27 

 ביוני

2010 

 

דלתות נפתחות הכנס 

הראשון בנושא מבוגרים 

עם ליקויי למידה 

 בישראל

חבל תחתני "הרצאה מוזמנת:  מרצה מכון מופ"ת

חוויית אימהּות לילדים  -אותה!" 

 "מחוננים עם לקות למידה

 ביוני  6-3

2010 

International 

Symposium on 

Wheelchair Sports – 

2010 Congress of 

Exercise and Sport 

Sciences 

מכללת 

וינגייט 

 לחינוך גופני

שותפות עם 

 ווגל וגנדי

Issues in the design and 

implementation of a "reverse 

inclusion" wheelchair 

basketball program (Sal-Gal). 

5-2 

 באוגוסט

2010 

ISEC  2010: Inclusive 

and Supportive 

Education Congress 

Belfast, 

Northern 

Ireland 

שותפות עם 

 ווגל וגינדי

"Reverse Inclusion”: 

Evaluation of a wheelchair 

basketball program in Israel. 

Collaboration for the 

promotion of inclusion 

 באפריל 9

2013 

 – 2דלתות נפתחות 

 מורים עם ליקויי למידה

 הרצאה מוזמנת: "מסע עולמי" מרצה מכון מופ"ת

דצמבר ב 13

2013 

Paper presented at the 

6th international 

conference on teacher 

education 

מרצה שותפה  מכון ון ליר

 'עם פרופ

אבו -נאסר

 ג'אהיאל

After the Bell: Leisure and 

Extracurricular among Arab 

Adolescents 

2014 Paper presented at the 

meeting signing the 

publication of the 

sixth book on the 

Arab society in Israel 

מכון ון ליר 

 ירושלים

מרצה שותפה 

נאסר  'עם פרופ

 אלהיג'א-אבו

Arab adolescents' leisure 

practice 
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 כותרת ההרצאה תפקיד בכנס מקום הכנס נושא הכנס תאריך

 ביוני 1

2014 

תיקון שבועות 

 :אלטרנטיבי יום עיון

 –עגל הזהב והר סיני 

אלטרנטיבות תרבותיות, 

 חברתיות וחינוכיות

המכללה 

האקדמית 

 בית ברל

עגל הזהב: הרצאה מוזמנת: " מרצה

הקבלה בין הסיפור המקראי 

 "לימינו

 –ביוני  30

ביולי  2

2015 

36th annual 

conference of the 

Stress and Anxiety 

Research Society – 

STAR 

אוניברסיטת 

 תל אביב

 Engagement in Serious Leisure מרצה

as Practice for Coping with the 

Stresses of Daily Life 

24-26  

 ביוני

2019 

 7-הכנס הבינלאומי ה

מורים: להכשרת 

 סיפורה של חדשנות

מופ"ת תל 

 אביב

 The Journey to the informal פוסטר

Education 

 

 ם או מושבים בכנסיםפורום אקדמי, כנסיארגון  .ב

 

 הערות תפקיד בכנס מקום הכנס נושא הכנס תאריך

 יהקמתיזמתי ו 2016-2013

פורום דיון 

ומחקר בנושא 

 "פנאי" 

המכללה 

האקדמית בית 

 ברל

מנהלת הפורום 

ג'וור -עם כהןבשותפות 

 ורם

 

המכללה  תרבות הפנאי  2016-2013

האקדמית בית 

 ברל

חברה בוועדה המארגנת 

שלושה  והמדעית של

ימי עיון בנושא תרבות 

הפנאי בישראל, 

בהשתתפות מרצים 

אורחים מהארץ 

  1ומחו"ל

  

 במרץ 9

2014 

"הצד היפה 

והאפל של 

" הפנאי

במסגרת 

 פורום הפנאי

המכללה 

האקדמית בית 

 ברל

 חברה בוועדה המדעית

 של הכנס והמארגנת

 

                                                           
  –מייקל לייטנר פרופ' קנדה;  University of Calgaryמ –רוברט סטבינס פרופ' מרצים מחו"ל:  1

 Anadolu  -מ California State University, Chico ;Dr. Müge Akyildiz Munusturlar -מ

University, .טורקיה 
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 הערות תפקיד בכנס מקום הכנס נושא הכנס תאריך

 ביוני  1

2014 

תיקון שבועות 

אלטרנטיבי 

 יום עיון

המכללה 

האקדמית בית 

 ברל

המדעית עדה ווב החבר

 המארגנת של הכנסו

 

 באוגוסט  7

2014 

השקת הספר: 

Israeli life in 

the 21st 

century"  

המכללה 

האקדמית בית 

 ברל

  עדה המארגנתוחברה בו

שולחנות  2015-2014

עגולים בנושא 

 פנאי

ג'וינט  –אשלים 

 ישראל

וועדה המדעית חברה ב

 של הכנס

 

בדצמבר  3

2018 

השקת הספר 

שכתבי: "פנאי 

רציני: על 

תרבות וצריכה 

 בימינו"

  מפיקת האירוע בית קפה

 

  הרצאות אחרות או דיונים שאינם במסגרת אקדמית .7

 כותרת ההרצאה/דיון הגוף המזמין ההרצאהמקום  תאריך

חשיבה על הרצאה: " ג'וינט ישראל, מרכז אשלים, ירושלים ירושלים –וינט 'ג 2014בפברואר  9-ב

תרבות הפנאי, עובדות 

 "ומיתוסים

"פנאי כהזדמנות הרצאה:  ג'וינט ישראל, מרכז אשלים, ירושלים ירושלים –וינט 'ג 2014י במא 11-ב

 שניה"

אבן  -הרצאה: "פנאי   עיריית חולון חולוןעיריית   2015אוגוסט ב 9-ב

היסוד של התרבות" 

(Pieper, 1963) 

משרדי חברת  2018בפברואר  13-ב

 נדל"ן בקסריה

יזמים וארכיטקטים של בניה אורבנית 

פרויקט עבור יוקרתית בצפון תל אביב 

תמ"א לבני הגיל השלישי ולמשפחות 

 צעירות בצפון תל אביב

הרצאה בנושא "פנאי 

 –פנאי וארכיטקטורה", 

 דיורתרבות ו

 כותרת ההרצאה/דיון הגוף המזמין מקום ההרצאה תאריך

 במרץ 3

2019 

שיעור סינכרוני שני 

למורים 

 לסוציולוגיה

תרבות הפנאי: בני נוער  האוניברסיטה הפתוחה

 וצעירים
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  הוראה .8

 קורסים מהשנים האחרונות .א

 

 

 ספרים שכתבתיביקורת על פרסום ושונות:   .9

 ( '18.7.2018יזרעאלי, ב .)"להתעניין כדי" אתגר" דרוש הישראלי הפנאי לאיש": רציני פנאי 

 -מ 2018במרץ,  8-נדלה בכלשהו.  בעיסוק

 1.6273786-REVIEW-https://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium 

 פנאי מלהיות רחוק בקבוצה גראס עישון: טועה" הארץ" (. מבקר6.8.2018ג'וור, א' )-כהן 

 8-היוש. נדלה ב טלי של ספרה על יזרעאלי בועז של ביקורתו על ת ביקורתרציני. תגוב

 -מ 2018במרץ, 

1.6343714-emiumeditor/.pr-to-https://www.haaretz.co.il/literature/letters 

  :הספר שכתבתי "פנאי רציני: על תרבות וצריכה אחרת בימינו" מפורסם באתר העולמי 

https://www.seriousleisure.net/  

 

 ביוני 4

2019 

יום עיון "תרבות 

הפנאי לשב"ס 

)שרות בתי 

הסוהר(: עובדים 

סוציאליים 

ומדריכי פנאי בבתי 

 כלא

 "פנאי רציני"  אנקורי תל אביב

סוג  נושא הקורס שנה

 הקורס

מס'  לתואר

 סטודנטים

 18 תואר שני קידום נוער סמינריון סמינריון פנאי וחינוך לפנאי 2021-2014

2019-2014 

2019-2016 

שיעור  תואר שני בגמר  מנחה עבודות

 והנחיה

 וץ חינוכיעיי –תואר שני 

 קידום נוער –תואר שני 

8 

8 

סטודנטים לתואר שני ייעוץ  שיעור מתודולוגיה איכותנית 2021-2016

 ליקויי למידהחינוכי ו

90-100 

  למידה פעילה ובלתי פורמלית 2021-2017

 למידה פעילה ודיאלוגית

 משמעותית למידה 

 יםסדירים והכשרת אקדמא סדנאות

 מצוינים

 הטובים בחינוך –תכנית צוות 

 35עד 

5 

35 

 35 סדירים, הכשרת אקדמאים סדנא הוראה מכוונת לפרט 2021-2019

https://www.haaretz.co.il/literature/study/.premium-REVIEW-1.6273786
https://www.haaretz.co.il/literature/letters-to-editor/.premium-1.6343714
https://www.seriousleisure.net/
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  באתר באנגלית מופיע "פנאי רציני: על תרבות וצריכה אחרת בימינו" התקציר של הספר

 בקישור:זה 

https://www.seriousleisure.net/uploads/8/3/3/8/8338986/hayosh_-

_abstract_of_the_book_serious_leisure_-

_culture_and_consumption_in_modern_society_-_tali_hayosh.pdf 

 

 ( 'פנאי כתרבות ותרבות כפנאי: על חשיבותה של רצינות בחרושת הפנאי 2019פדבה, ג .)

של ילדים  חוברת מיוחדת בנושא תרבות הפנאי, 64-59(, 48)כ"ו מפגש,הקפיטליסטית, 

 .וצעירים בישראלנוער 

 ( '2019כהן ג'וור, א .)248(, 48)כ"ו מפגש, בימינו. אחרת וצריכה תרבות על :רציני פנאי-

 .של ילדים נוער וצעירים בישראל חוברת מיוחדת בנושא תרבות הפנאי, 245

 (. צלצול מאיר עיניים. ביקורת על הספר 2019-שראלאשוילי, מ' )ביקורת ספר שתפורסם בי

עולם הפנאי של ילדים ובני נוער" שהתקבלה ותפורסם בחוברת "אפשר"  "אחרי הצלצול:

 שתיוחד לנושא תרבות הפנאי של ילדים ובני נוער.

 

 

 

  

https://www.seriousleisure.net/uploads/8/3/3/8/8338986/hayosh_-_abstract_of_the_book_serious_leisure_-_culture_and_consumption_in_modern_society_-_tali_hayosh.pdf
https://www.seriousleisure.net/uploads/8/3/3/8/8338986/hayosh_-_abstract_of_the_book_serious_leisure_-_culture_and_consumption_in_modern_society_-_tali_hayosh.pdf
https://www.seriousleisure.net/uploads/8/3/3/8/8338986/hayosh_-_abstract_of_the_book_serious_leisure_-_culture_and_consumption_in_modern_society_-_tali_hayosh.pdf
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 עבודת דוקטורט .א
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חוברת מיוחדת בנושא . 247-1(, 48)כ"ו ,מפגש(. 2018)( אורחים-ט' וטייכמן, מ' )עורכיםהיוש, * .4

 . של ילדים נוער וצעירים בישראל תרבות הפנאי

 

 מאמרים בכתבי עת שפיטים .ג
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