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 השכלה:

 בהצטיינות. בוקר. סמינר למורים בשדה ,1974-1975 תעודת הוראה

 ., מכללת קיי, באר שבע1981-1982 מורה בכיר

 בהצטיינות.אוניברסיטת בן גוריון, , 1984-1985 קורס מנהלים

B.A.  1985-1989 , ,בהצטיינות אוניברסיטת בן גוריון,לשון עברית וחינוך. 

M.A.  1993-1996 ,בנגב. טת בן גוריוןאוניברסי, חברה ומדיניות החינוך, מינהל 
 מנחה: פרופ' דורית טובין

 יום הורים בבית הספר היסודי כמשקף ערכי תרבות ישראלייםנושא: 

Ph.D.  2014-לימודי דוקטורט, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. עדיין , 
 מנחה: פרופ' דורית טובין

ספר   המקרה של ימי הורים בבתי -ארגונית טינה ורשל   ההתמדנושא: 
 יסודיים ממלכתיים בישראל

 :התעסוק

  מחנכת וסגנית מנהלת בבית הספר "יוספטל" בדימונה. 1976-1985
  .מדריכה ללשון עברית 1994 -1985

 "דקלים" בדימונה. יסודי ניהול בית ספר 1985-1995

 גוריון" בבאר שבע.-"בן יסודי ניהול בית ספר 2018 -1995
 הדרכת פרחי ניהול. 2010-2012

 , משרד החינוך ואבני ראשה. מנהלים חדשיםמנהלת מאמנת של  2016- 2013
 ,להכשרת פרחי ניהול פרישה לגמלאות ממשרד החינוך. מרצה בתכנית 2018

 .בנגב אוניברסיטת בן גוריון
 החינוך.      ת 'ידיד לחינוך' גמלאים מתנדבים במערכעמותת היום        מתנדבת במסגרת  -2018

 
 פעילות אקדמית:

 :מאמריםופרסומים 

, ריטבו, א. ורקח-אדי, י. גילת , ע. טבק שועי, ת. וטובין ד. )בדפוס(. יום הורים כטקס וכסמל. בתוך:
 . רסלינג.חינוך צוותי לבין ההורים בין חינוכית מצטלבים: שותפות מבטים ב. )עורכים(

 .מגמות .הורים כאתר להעברת התרבות הישראלית תיקון(. יוםבשועי, ת. וטובין ד. )
חיבור לשם קבלת  .יום הורים בבית הספר היסודי כמשקף ערכי תרבות ישראליים(. 2012שועי, ת. )

 .בנגב אוניברסיטת בן גוריון, "למדעי הרוח והחברה תואר  "מוסמך
 

 :ופורומים הצגות בכנסים

התמדתה של רוטינה ארגונית: המקרה של ימי הורים בבתי ספר (. 2020שועי, ת. וטובין ד. )
  .סמינר מחלקתי, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריוןיסודיים ממלכתיים בישראל, 

כנס המרכז הארצי מה בסיס השותפות?  –(. הורים ומורים ביום הורים 2018שועי, ת. וטובין ד. )
  מכללת לוינסקי. מהות לידע למחקר ולפיתוח.

. הרצאה לפרחי ניהול בתכנית להכשרת ראייה מערכתית לפתרון קונפליקטים(. 2019שועי, ת. )
 מנהלים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

השנתי של המחלקה הכנס )פוסטר(. התמדתן של פרקטיקות ארגוניות (. 2017) .דטובין, ושועי, ת. 
 . גוריון-ביוני, אוניברסיטת בן 12, לחינוך
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Shuyi, T. & Tubin, D. (2016). Parents as Educational Advocates – A Cultural Perspective. 

ECER - European Conference for Educational Research, 23-26 August Dublin, Ireland. 

 (. יום הורים בבית הספר היסודי כמשקף ערכי תרבות ישראליים. כנס2014שועי, ת. וטובין ד. )
 ". מכללת קיי באר שבע.  בין תרבויות לפדגוגיות-"נפגשים בחינוך 

 

 אנגלית, עברית :שפות
 

 :קורסים והשתלמויות רלוונטים נוספים
 .אבני ראשה ,קורס מדריכי מנהלים 2015 -2013
   קורס למידה משמעותית, השתלמות מפקח ומנהליו.         -2015

 
 . פילאטיס, מחול ,רכיבה על אופנייםשחיה,  -: פעילות גופניתתחביבים

 טיולים בחיק הטבע ובכלל.                 
 .שירה                 
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 ע"ש יצחק וולבר למנהלים, למורים ולגננות במערכת החינוך בבאר שבע.פרס חינוך   2009

 


