
  9:00�9:30 � התכנסות ורישו�  
  

  10:00 �  9:30:  ברכות
  

  אוניברסיטת חיפה, רקטור , ארצי� יוסי ב�' פרופ

  , דיק� הפקולטה לחינו�,  עפרה מייזלס' פרופ
  אוניברסיטת חיפה                                

  , הספר להיסטוריה�ראש בית,    אריה כוכבי' פרופ
   אוניברסיטת חיפה                                     

  , ראש המרכז לחינו� יהודי ,חנ� אלכסנדר' פרופ
                  אוניברסיטת חיפה                                     

  
        
  

  10:00�10:45: מושב ראשו�
        
  אוניברסיטת חיפה, פר#� מרי� ב�' פרופ:  ר ומגיב"יו
  

  :איל��בראוניברסיטת , ר האגודה"יו, יעקב עיר�' פרופ
  "ותכנו� לימודי�היסטוריה "                                  

  
        

  11:30 – 10:45: מושב שני
  
  אוניברסיטת חיפה, חנ� אלכסנדר' פרופ:   ר ומגיב"יו
  

  :אוניברסיטת חיפה, זאב� איל� גור'  פרופ
   "היסטוריה והשכלה גבוהה בישראל"           
  

  
  

        13:30 – 11:45מושב שלישי  

  
  אישי�.  א
  מכללת עמק יזרעאל ,ישעיהו תדמור'  פרופ: ר"יו
  
ש זינמ� "המכללה לחינו� גופני ולספורט ע, ר יצחק ר� "ד

דרוויניז� חברתי וחינו� גופני במשנתו של מכס : במכו� וינגייט
  נורדאו

  
ר מחשבת "משרד החינו� מפמ, ר יוחאי רודיק" ד הרב

ה קוק "ו החינוכית של הראימשנת:  ישראל בחינו� הדתי
  "כיפות סרוגות"כמעצבת דור 

  
  : מכללת הגליל המערבי, שלוחת בר איל�, ר מנח� שטר�"ד

  בי�  חלוצי  ההוראה  עברית   בעברית  �ישראל  בלקינד  
   ציו�  המחודשת –בשיבת 

  
  

  
  : האוניברסיטה העברית, ר אשר שכטר"ד

ומה של ההיסטוריה  בי� היסטוריה לחינו� או  מק–יוס  שכטר 
  בחינו�

  
  הוראה והכשרת מורי�.   ב
  אוניברסיטת חיפה ,ר איימ� אגבריה"ד:  ר"יו
  
  :אוניברסיטת תל אביב, ר שלמה נצר"ד

  רשת החינו� היהודית ביידיש והמאבק על קיומה–שא " צי
  
  : אורני��המכללה האקדמית לחינו� , ר דינה לרו�"ד

?  הכשרת מחנכי� הקיבוצית ל" תרבות השיחי�" מה בי� 
במחלקה לחינו� של החטיבה " סדנאות המחנ�"

 "אורני�"האוניברסיטאית ב
  
  :מכללת אפרתה, יעקב ר מיכל ב�"ד

  התמודדות ע� –ישראל �דתיות באר"� הכשרת מורות ציוניות
  תמורות בחברה

  
  :איל��אוניברסיטת בר, ר מאירה איזנהמר"ד

מודדות ע�  תרומתה של ההיסטוריה החינוכית לשאלת ההת
  "הבנת הנקרא"

  
  זהות יהודית ותגובות לשואה.   ג
  אוניברסיטת חיפה, אדיר כה� ' פרופ:   ר"יו
  
 התפתחויות  :המכללה האקדמית גליל מערבי, ר אורי פרגו"ד

  )2005 �1965(ושינויי� בזהות היהודית של נוער ישראלי 
  
, חיפה' שאנ�'מכללת , איל��אוניברסיטת בר, ר בועז כה�"ד
מורי� ניצולי שואה :  מורי הזיכרו� :כללת הגליל המערבימ

�  מתעדי� ילדי� ניצולי
  

  :אוניברסיטת תל אביב,  יובל דרור' פרופ
�בתכניות הפורמאליות והבלתי' החברתי�האיזו� החינוכי'חוסר 

  פורמאליות על השואה במדינת ישראל
  
המכללה  ,אורציו� ברתנא' ופרופ' ר ניצה דוידובי#"ד

האתגר  � 21 �בפתחה של המאה ה :יהודה ושומרו�האקדמית 
 ומה –ציונות ערכי� ,   יהדותבהנחלת ערכי מורשת ישראל

�  שביניה
  
  

  15:15 – 14:00מושב רביעי  
  
  מקורות מחקריי�.   א   
  אוניברסיטת חיפה , שולמית וולר'  פרופר"יו

  
  
  : המכללה האקדמית לחינו� –אחוה , אל� ר עדינה בר"ד

  ילדי� בפולי� �ונית ופנימית בעיתוני צנזורה חיצ
  
  :המכללה האקדמית לחינו� � שאנ� , ר יעקב אמיד"ד

  ביפו" שערי תורה" לתולדותיו של תלמוד תורה 
  
    : המכללה האקדמית לחינו� –אחוה , ר זאב גולדברג"ד
 אבי התיאטרו� –של אברה� גולדפאד� " תוכנית חרו� חינוכית"

  ביידיש
  
הנוער כפתרו� : אוניברסיטת תל אביב, עמוס� ר אבנר ב�"ד

  הדימוי של הגבר הצעיר בתרבות הציונית: למשבר
  
  תגובות מערכת החינו).  ב
  אוניברסיטת חיפה ,ר זהבה רוזנבלט"ד: ר"יו
  
   :מכללת אהלו, ר נירית רייכל"ד

   בי� מערכת חינו� כתוצר של חזו� ותכנו� לבי� מערכת חינו� 
   המקרה של החינו� המקצועי–כספק פתרונות  לחברה במשבר 

  
  :ברל מכללת בית, ר חגית קליבנסקי"ד

  ספרי� תנועות הנוער בלבוש בית�' ערכי�החברתי'החינו� 
  
   : המכללה האקדמית עמק יזרעאל, ר חאלד סנדאוי"ד

  בי� ) דרו� לבנו�(מערכת החינו� הדתית השיעית בהר עאמל 
    �  1780  �1370השני

  
   :גמלאי , חינו�משרד ה, ר יוס( יונאי "ד

  בוני� משרד לחינו� ממלכתי
  
  גלי עלייה וקליטת�. ג
  אוניברסיטת חיפה ,ר דבי גולד�"ד: ר"יו
  
  :מכללת ליפשי" ירושלי�, ר דב גולדפל�"ד

  המאבק במיסיו� והקמת בתי הספר היהודי� באתיופיה בשנות 
  50 �ה    
  
  המכללה האקדמית אחוה באחריות ,  ר טלי תדמור שמעוני"ד
המורי� העולי� כסוכני  :אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב קדמית של א

  הגירה
  

 המדרשה למורי –ברל �מכללת בית, ר מירי שטיינהרדט"ד
 יוצר �) ?(משבר כמותי : 'העלייה ההמונית' : גימלאית�אמנות

  ותוצר בהתמודדות הוראת האמנות בו
   
  
  



        

        

        

  אוניברסיטת תל אביב
  בית הספר לחינו)

א� 'ש חיי� וגו"ע
 קונסטנטינר

 

  
  17:15 – 15:30מושב חמישי 

  
  המגזר הכפרי.  א
  אוניברסיטת חיפה ,חכי�� ר אסתר כרמל" ד:  ר"יו
  
    :אוניברסיטת חיפה, ר אורית מנור"ד

  בי� המושבה לרשות המיישבת : נות כפולה  –המורה במושבה 
  
  :המכללה  האקדמית תל חי, ר יאיר זלטנריי)"ד
מטולה כאספקלריה למנהלי בתי הספר '  שבעתי די צרות ועוול '

  העשרי�א בגליל בראשית המאה "במושבות יק
  
  :אוניברסיטת חיפה, ר אסתי ינקלבי#"ד

   מודל חינוכי להתמודדות במשבר�שמ� � כפר הנוער ב�
  
  הפ� הדתי.    ב
 מכו� שכטר למדעי היהדות ,שמואל גליק' פרופ:  ר"יו

�  בירושלי
  
  : המכללה האקדמית אשקלו�, ר אליאב טאוב"ד

 קליטת תלמידי� שאינ� דתיי� במערכות חינו� חרדיות 
ודת מפנה היסטורית ביחס החרדי� לחברה הישראלית כנק

  המודרנית 
  
 בי� ממלכתיות  :אוניברסיטת בר איל�, ר דוד טאוב"ד

 לאומי�עימותי� ושורשיה� בחינו� הדתי: לייחודיות
  
�הפרוגרמה החינוכית: אוניברסיטת בר איל�, ר שועי רז"ד

 המדעי� �פילוסופית של ש� טוב אב� פלקירא לנוכח משבר
  לות ספרד הנוצריתבקהי

  
', אורות ישראל'המכללה האקדמית לחינו� , ר נריה גוטל"ד

תהליכי� היסטוריי� כמעצבי  :אלקנה  ואוניברסיטת בר איל�
  תמורות בהלכות חינו�

  
   

  18:15 � 17:30מושב שישי   
  
אוניברסיטת , מזכיר האגודה , יובל דרור' פרופ: ר ומגיב''יו
  א"ת

   :רסיטת חיפהאוניב, דני גוטווי�' פרופ
ב� זיכרו� לאומי למחקר : הפרדוקס של הוראת ההיסטוריה

  ביקורתי
  

   18:30: נעילה ואספה כללית
  מזכיר האגודה, יובל דרור' פרופ :ר''יו
  
  

  
  
  
  
  

                                  �  הכנס יתקיי
   29' ק) המגדל(בבני� אשכול 

  ש אביבה וסמי עופר  "ובמצפור ע
  

�  :� להתקשר ניתלפרטי
        04�8240537     ;03�6408464      

  
  

  י "אנו מודי� על התמיכה הניתנת ע
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  אוניברסיטת חיפה
  , הפקולטה לחינו)

  הספר להיסטוריה�בית
 המרכז לחינו) יהודי

 

 

   



 


