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          :ברכות
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  עמק הירד� , המכללה האקדמית כנרת, נירית רייכל        החינו� הקיבוציהחינו� הקיבוציהחינו� הקיבוציהחינו� הקיבוצי    ....אאאא

  ספר קיבוציים-משני בתי: 'ארבל-נופי'ס " סיפורו של בי-שורשים וכנפיים "  ירושליםהאוניברסיטה העברית ב, דן פורת: ר"יו
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  , כנרתוהמכללה האקדמיתהמכללה האקדמית גליל מערבי , מוחמד סואעד        שיטות חינוכיותשיטות חינוכיותשיטות חינוכיותשיטות חינוכיות    ....בבבב

  המאבק על השפה במערכת החינו� המצרית בתקופת ", עמק הירד�  האוניברסיטה העברית בירושלים, שילה שיינברג :ר"יו

  "1922-1882 :הבריטיהכיבוש    האוניברסיטה העברית בירושלים, , , , נאוה דקל

     אמצעי המשמעת בבתי הספר של היישוב היהודי - במקל או בגזר "

        במעבר מהגולה לאר' ישראלבמעבר מהגולה לאר' ישראלבמעבר מהגולה לאר' ישראלבמעבר מהגולה לאר' ישראל    ....בבבב  " 1915-1882 בשנים ,ישראל- באר'
   האוניברסיטה העברית בירושלים,שמואל שקולניקוב: ר"יו  תרו� בעיות י לפ'מטה הקסם'"גמלאי משרד החינו� , יוסף יונאי

   האוניברסיטה העברית בירושלים, דן פורת  "הארכת השהות במוסד החינוכי    :חינוכיות או–לימודיות

        ")1954-1920 (מאומה לאר' בהוראת ההיסטוריה"   מכללת אפרתה, אסתי תאומים בן מנחם

   איל� והמכללה האקדמית גליל מערביאוניברסיטת בר , יעקב עירם  " מאפייני שיחה ולימוד בחברותות נשים הלומדות גמרא- 'חברותא בשתיים'"

        " מבט היסטורי:ב"ארה- שיתו& פעולה בחינו� היהודי ישראל"  

  וניברסיטה העברית בירושלים הא, דאר- יונה כץ        חינו� לאמנותחינו� לאמנותחינו� לאמנותחינו� לאמנות. . . . גגגג

        "אם הבנות תלמדנה יעצרו הגשמים"  עמק הירד�, המכללה האקדמית כנרת, נירית רייכל: : : : ר"יו

   אוניברסיטת חיפה, יותם חותם  מסורת והתחדשות", המכללה האקדמית בית ברלגמלאית , מירי שטיינהרדט

        "דיאלקטיקה של רציפות ומרד בחינו� הלאומי: פדגוגיה של נעורים"   " חקר מקרה של אליהו בילס:אביב-מקובנה לתל: בהוראת אמנות

              המכללה האקדמית אשקלו�, שלומי דורון
        מוסדות חינו�מוסדות חינו�מוסדות חינו�מוסדות חינו�    ....גגגג  "אק'יצירתיות ואומנות חינוכית בבית היתומים של קורצ"

  האוניברסיטה העברית בירושלים, יונתן כהן: ר"יו  המכללה האקדמית בית ברל, עודד שי

  , מרים סנפירמכללת לוינסקי לחינו� ו, צימט ושוש סיטון- גילה רוסו  " על פי משנתו של בוריס ש'2018ינוכיות בירושלים בשנת תפיסות ח"

  "מאה שנות ג� ילדים באר' ישראל", לשעבר עורכת הד הג�  יםיםיםיםיייי הפסקת צהר הפסקת צהר הפסקת צהר הפסקת צהר13.0013.0013.0013.00----14.0014.0014.0014.00

        ,יהושע נעמה צבר בן וביבא-תלמכללת הרצוג ואוניברסיטת , אביחי קלרמן         מושב שלישי מושב שלישי מושב שלישי מושב שלישי14.0014.0014.0014.00----15.3015.3015.3015.30

          אחוההמכללה האקדמית ואביב -תלאוניברסיטת         תחומייםתחומייםתחומייםתחומיים---- מבטים בי� מבטים בי� מבטים בי� מבטים בי�    ....אאאא

        מנקודת המבח� של תולדות תכנית , ישיבה או תיכו�: תיכונית-ישיבה"  האוניברסיטה העברית בירושלים, טל גלעד: ר"יו

        "פה-הלימודים בתורה שבעל   אוניברסיטת חיפה, לי כהנר

        המכללה האקדמית הדתית לחינו� - מכללת ליפשי', ץ"מלכה כ        " היבטים מרחביים–ינו� החרדית מערכת הח"

   ההיה סיכוי להתחדשות המורשת של עדות -  ?מי יישב במזרח"  משרד החינו� , זהבית שנקולבסקי

  "?דתיהמזרח בחינו� הציוני ה  מציאות והדיאלוג שביניהם , על חזו�: ומהפכהילדת  , מוסדות אור תורה"

  האוניברסיטה העברית בירושלים והארכיו� המרכזי , גדליה-יוחאי בן  "בתקופת המנדט

   לתולדות העם היהודי   מכו� שוק� למחקר היהדות, שמואל גליק
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  אביב- תלאוניברסיטת , יובל דרור: ר"יו  "ספרים להוראת הדת בעיד� של תמורות? יי� יש� בקנק� חדש"

      האוניברסיטה העברית בירושלים, ארכיו� שפילברג  ,יאיר שפירא  

   כסיפור הצלחתו'אדמה'הסרט : אוטוביוגרפיהתמונה נעה ו, עלילה"        החינו� החרדיהחינו� החרדיהחינו� החרדיהחינו� החרדי. . . . בבבב

  "של זיגפריד להמ� וכפר הנוער ב� שמ�    אחוההמכללה האקדמית , ענת פלדמן: ר"יו
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