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        אוניברסיטת תל אביבאוניברסיטת תל אביבאוניברסיטת תל אביבאוניברסיטת תל אביב        סמינר הקיבוציםסמינר הקיבוציםסמינר הקיבוציםסמינר הקיבוצים        
            בית הספר לחינוךבית הספר לחינוךבית הספר לחינוךבית הספר לחינוך        המכללה לחינוך המכללה לחינוך המכללה לחינוך המכללה לחינוך         

        ואן קונסטנטינרואן קונסטנטינרואן קונסטנטינרואן קונסטנטינר''''ש חיים וגש חיים וגש חיים וגש חיים וג""""עעעע                                                                                                                                                            לטכנולוגיה ולאומנויותלטכנולוגיה ולאומנויותלטכנולוגיה ולאומנויותלטכנולוגיה ולאומנויות                            
                    

        ש אביעזר יליןש אביעזר יליןש אביעזר יליןש אביעזר ילין""""הארכיון לחינוך יהודי עהארכיון לחינוך יהודי עהארכיון לחינוך יהודי עהארכיון לחינוך יהודי ע
        

טטטט""""כנס השנתי תשסכנס השנתי תשסכנס השנתי תשסכנס השנתי תשסללללקול קורא קול קורא קול קורא קול קורא      

        """"    בין יחיד לחברה בתולדות החינוך """"

לטכנולוגיה ולאומנויותלטכנולוגיה ולאומנויותלטכנולוגיה ולאומנויותלטכנולוגיה ולאומנויות, , , , המכללה לחינוךהמכללה לחינוךהמכללה לחינוךהמכללה לחינוך- - - - סמינר הקיבוציםסמינר הקיבוציםסמינר הקיבוציםסמינר הקיבוצים     

        ))))2009200920092009לי לי לי לי ביוביוביוביו    1111((((ט ט ט ט """"תשסתשסתשסתשס    בתמוזבתמוזבתמוזבתמוז    ''''טטטט' ' ' ' יום דיום דיום דיום ד

ט ט ט ט """"תשסתשסתשסתשסשנת שנת שנת שנת בבבבייערך ייערך ייערך ייערך " " " " האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוךהאגודה הישראלית לחקר תולדות החינוךהאגודה הישראלית לחקר תולדות החינוךהאגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך""""הכנס השנתי  של הכנס השנתי  של הכנס השנתי  של הכנס השנתי  של 
הכנס פתוח הכנס פתוח הכנס פתוח הכנס פתוח . . . . תל אביבתל אביבתל אביבתל אביב, , , , לטכנולוגיה ולאומנויותלטכנולוגיה ולאומנויותלטכנולוגיה ולאומנויותלטכנולוגיה ולאומנויות, , , , לחינוךלחינוךלחינוךלחינוךהמכללה המכללה המכללה המכללה - - - - סמינר הקיבוציםסמינר הקיבוציםסמינר הקיבוציםסמינר הקיבוציםבבבב

ואמצעים של חינוך ואמצעים של חינוך ואמצעים של חינוך ואמצעים של חינוך         תכניותתכניותתכניותתכניות, , , , מסגרותמסגרותמסגרותמסגרות, , , , להרצאות במגוון נושאים הקשורים למטרותלהרצאות במגוון נושאים הקשורים למטרותלהרצאות במגוון נושאים הקשורים למטרותלהרצאות במגוון נושאים הקשורים למטרות
הכנתו להשתלבות בחברה הכנתו להשתלבות בחברה הכנתו להשתלבות בחברה הכנתו להשתלבות בחברה         פורמאלי ובלתי פורמאלי הנעות בין ממוקדות ביחיד לביןפורמאלי ובלתי פורמאלי הנעות בין ממוקדות ביחיד לביןפורמאלי ובלתי פורמאלי הנעות בין ממוקדות ביחיד לביןפורמאלי ובלתי פורמאלי הנעות בין ממוקדות ביחיד לבין

 ....או לתיקונה ובחינה היסטורית של סוגיות אלואו לתיקונה ובחינה היסטורית של סוגיות אלואו לתיקונה ובחינה היסטורית של סוגיות אלואו לתיקונה ובחינה היסטורית של סוגיות אלו

או להניח בתצוגה ספרים חדשים או להניח בתצוגה ספרים חדשים או להניח בתצוגה ספרים חדשים או להניח בתצוגה ספרים חדשים ,  ,  ,  ,  כעשרים דקותכעשרים דקותכעשרים דקותכעשרים דקות    שלשלשלשל    להגיש הצעות להרצאות קצרותלהגיש הצעות להרצאות קצרותלהגיש הצעות להרצאות קצרותלהגיש הצעות להרצאות קצרות    אנו פונים אל המעוניניםאנו פונים אל המעוניניםאנו פונים אל המעוניניםאנו פונים אל המעונינים

        ....מפרי עטםמפרי עטםמפרי עטםמפרי עטם

        ::::של הכנסשל הכנסשל הכנסשל הכנס    חברי הוועדה האקדמיתחברי הוועדה האקדמיתחברי הוועדה האקדמיתחברי הוועדה האקדמית    

 לטכנולוגיה ולאומנויות, המכללה לחינוך- סמינר הקיבוצים , נמרוד אלוני ר"ד •

  מזכיר האגודה, אביב-אוניברסיטת תל, יובל דרור' פרופ •

 לטכנולוגיה ולאומנויות, המכללה לחינוך- סמינר הקיבוצים , אסתר יוגבר "ד •

  לטכנולוגיה ולאומנויות, המכללה לחינוך- סמינר הקיבוצים, ר ניר מיכאלי"ד •

 נשיא האגודה ,אילן-אוניברסיטת בר ,יעקב עירם' פרופ •

 לטכנולוגיה ולאומנויות, המכללה לחינוך-סמינר הקיבוצים, ןנילי קר ר"ד •
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