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תנועות אידיאולוגיות בתולדות החינוך

התכנסות ורישום   9:30 – 9:00

מושב ראשון   10:30 - 9:30

יו"ר: יובל דרור, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי

ברכות 

עמוס הופמן, סגן הנשיאה לעניינים אקדמיים, המכללה האקדמית בית ברל

יובל דרור, נשיא האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך

תפקיד הארכיון מנוקדת מבטו של היסטוריון חינוכי

עדי פורטוגז, מנהל ארכיון בן-גוריון בשדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  

מושב שני   12:00 – 10:30

ב/1 - חינוך ותנועות לאומיות

יו"ר: חגית קליבנסקי, המכללה האקדמית בית ברל

חינוך, זהות ואידיאולוגיה: התנועה האסלאמית והחינוך הדתי מוסלמי בישראל

מוחמד סואעד, המכללה האקדמית גליל-מערבי ומכללת כנרת

הוראת עברית בעברית בראשית החינוך העברי: שאלה דידקטית או וויכוח אידיאולוגי?

יהודה ביטי, המכללה האקדמית הרצוג

חינוך לאומי במוזאונים בחברה היהודית בירושלים בתקופת המנדט הבריטי

עודד שי, אוניברסיטת אריאל והמכללה האקדמית בית ברל

בתי ספר "בורוכוב" ביידיש של פועלי ציון שמאל והשפעתם על תלמידיהם: 

המקרה של הסופרת מאיה זרובבל-ארם

עדינה בר-אל, המכללה האקדמית לחינוך אחווה 



ב/2 - חינוך, תנועות אידיאולוגיות ואמנות

יו"ר: טלי תדמור-שמעוני, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הזמר העברי כמשקף את התמורות האידיאולוגיות ב"מדרשה למחנכים מוסיקליים" )1996-1945(

שרית טאובר, אוניברסיטת תל-אביב

אידיאולוגיה מחדשת בהוראת אמנות: מחו"ל – לארץ

מירי שטיינהרדט, המדרשה - פקולטה לאמנויות, המכללה האקדמית בית ברל

מ"בית החכמה של ישראל" ועד "הערת שוליים" - מרצים בקולנוע הישראלי, 2011-1945

אורנת טורין, גורדון המכללה האקדמית לחינוך 

ב/3 - חינוך אידיאולוגי בקיבוץ )מושב חוקרי החינוך הקיבוצי(

יו"ר: נירית רייכל, מכללת כנרת וגורדון המכללה האקדמית לחינוך 

חינוך קיבוצי, חינוך ולדורף: מקורות משותפים, קווי דמיון ושוני

גלעד גולדשמידט, המכללה אקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, המכללה אקדמית תל-חי, 

אורנים - המכללה האקדמית לחינוך 

"השקפת עולם לשם מה?" ישראל רינג והניסיון לכונן חינוך רעיוני ערכי בעידן של "לוחות שבורים"

אלון גן, מכללת סמינר הקיבוצים

הולכות בתלם ומוצאות את דרכן? נשים שגדלו בקיבוץ וחינוך לעבודה: 

הליכה בתלם העבודה לצד עצמאות ואוטונומיה 

חנה טיש, אורנים - המכללה האקדמית לחינוך וליאורה פישמן, מכללת סמינר הקיבוצים

מושב שלישי  13:30 – 12:00

ג/1 - חינוך ותנועות פוליטיות

יו"ר: יאיר זלטנרייך, המכללה האקדמית תל-חי

הנוכח הנפקד - הכיבוש במערכת החינוך הישראלית

אבנר בן-עמוס, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב  

מהנהגה בלעדית למשמרת צעירה נשכנית: ארגון הסטודנטים של מפלגת העבודה בשנות ה-60 וה-70

דורון טימור, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב

יצחק טבנקין ותפיסת "האתוס הדפנסיבי"

יעקב מרקוביצקי, גורדון המכללה האקדמית לחינוך ואוניברסיטת חיפה

ג/2 - חינוך ותנועות דתיות

יו"ר: אלון גן, מכללת סמינר הקיבוצים 

ישיבה תיכונית – תוצר של הכלאת אידאולוגיות בישוב המתחדש

אביחי קלרמן, המכללה האקדמית הרצוג

הקהילה היהודית בג'רבה כסיפור מקרה למערכת חינוכית המשמשת ככלי מרכזי לעיצוב אידיאולוגיה מקומית 

רונאל עטייה, מכללת אורות ישראל

"העברייה", עיתון בית הספר שפיצר: צוהר לעולמה של מחנכת ציונית דתית פורצת דרך )1945–1948( 

זהבית שנקולבסקי, המכללה האקדמית אשקלון



ג/3 - החינוך בזרם העובדים

יו"ר: יובל דרור, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי

בית חינוך לילדי עובדים על שם חיים ארלוזורוב בירושלים בתקופת המנדט הבריטי

יפה ישראלי, המכללה לחינוך ע״ש דוד ילין

עבודה ועמלנות: לשאלת משמעותם של מושגי מפתח בחינוך ביישוב 

מרים סמט, האוניברסיטה העברית בירושלים

"לתת לילדים הרגשה שהם מרויחים": דוד אידלסון והמעון העירוני לנערים עובדים )עבריינים(

תהילה הרץ, אוניברסיטת בר-אילן

ממלכתי  מדרש  בית  והקמת  בחיפה  וגננות  למורים  המדרש  בתי  של  איחודם  יחדיו":  שניים  "הילכו 

למורים וגננות ע"ש גורדון חיפה )תשי"ד-1954(

אורית עובד, המכללה האקדמית בית ברל ונירית רייכל, גורדון המכללה האקדמית לחינוך 

הפסקת צהריים  14:30 – 13:30

14:30 – 16:00 מושב רביעי

ד/1 - חינוך והתנועות הקיבוציות )מושב פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה(

יו"ר: עודד שי, אוניברסיטת אריאל והמכללה האקדמית בית ברל

החינוך לקיבוץ בתנועת בני עקיבא 

נחום ברוכי, חוקר עצמאי

חנוך לנער על-פי דרכנו: 'אחדות גורמי החינוך' של חניכי מוסדות השומר-הצעיר

ד"ר רונית כרמלי, אורנים, המכללה האקדמית לחינוך

"הקיבוץ בית ודרך", מרטין בן מורה והניסיון לכונן חינוך רעיוני ערכי בעידן של "לוחות שבורים"

אלון גן, מכללת סמינר הקיבוצים

ד/2 - חינוך בתנועות הנוער

יו"ר: אלון פאוקר, המכללה האקדמית בית ברל

ה"נחשונים" בין עבר להווה: בית הנוער של השומר הצעיר בשכונות

חגית קליבנסקי, המכללה האקדמית בית ברל 

סמל הבוגרים: רכיב אידאולוגי בתנועת השומר הצעיר

רן חכים, חוקר עצמאי

גישה דילמית משולבת בחקר תולדות תנועות הנוער והחינוך בלתי-פורמלי: דילמות 'מאקרו', 'מיקרו' ו'מסו'

יובל דרור, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי



ד/3 - מתודולוגיה בתולדות החינוך האידיאולוגי

יו"ר: אביחי קלרמן, המכללה האקדמית הרצוג

זהויות ורגשות בעולמם של תלמידי בית ספר רמת גני, 1962-1955

יאיר זלטנרייך, המכללה האקדמית תל-חי

התלמיד הבריא של השיח ציוני מבעד לעדשת ההיסטוריה הסבוכה בתקופה העות'מאנית 

טלי תדמור שמעוני, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ונירית רייכל, מכללת כנרת וגורדון המכללה האקדמית לחינוך 

מחנכים דגולים במחיצתו של האמורא רב: רבי חייא ורב שמואל בר שילת 

חיים פרלמוטר, אוניברסיטת בר אילן והמכללה האקדמית אשקלון

הפסקה ; אספת האגודה   16:45 – 16:00

מושב סיום: בית המדרש למורי עם בבית ברל   18:15 – 16:45

יו"ר: יצחק גרינברג, המכללה האקדמית בית ברל

למידה משלבת אקדמיה ועשייה חינוכית-חברתית 

אלון פאוקר, המכללה האקדמית בית ברל וחגי הררי, תנועת דרור ישראל

מחינוך אידיאולוגי מכוון לחינוך בין-פורמלי יוצר

יצחק עזוז, המכללה האקדמית בית ברל

מקומו של בית המדרש בעשייתן של תנועות הבוגרים: בין קידום שליחות חינוכית לעיצוב חברה

אריאלה בארי בן ישי, המכללה האקדמית בית ברל ועמית בן-עמי, תנועת הבוגרים של השומר הצעיר


