
7

תוכן העניינים 

מסרים חינוכיים בזיכרונותיו של אמנון הורביץ,   נילי אריה־ספיר 
9 בכור בני הביל"ויים מגדרה 

"ספר החוקים לחניכי בית המדרש בוואלפענביטטל"   חנן גפני 
28 )מארכיון צונץ(: על מהפכה פדגוגית בהתהוותה 

רחל ינאית: מורה בגימנסיה העברית הירושלמית   נאוה דקל ורות קרק 
45 בשלהי התקופה העות'מאנית 

תרומת תולדות החינוך הבלתי־פורמלי של הנוער בישראל  יובל דרור 
למדיניות התחום בארץ ובעולם: דגם בלתי־פורמלי מבוסס 

67 מחקר היסטורי, כולל וגמיש ביישום 

משנת החמ"ד לשיטתם של ד"ר מתתיהו דגן וקודמיו   יעקב הדני 
100 בניהול החמ"ד 

גישתו הייחודית של הרב קוק למוסדות החינוך ביפו, יהודית כהן,  
תרס"ד-תרע"ד )1904-1914(: תוספתא של   יוסי גולדשטיין 

114 לימודים כלליים 

המורים בהתיישבות היהודית של יק"א בארגנטינה   יהודה לוין 
135 עד מלחמת העולם הראשונה 

בית ספר עברי ראשון וגן עברי ראשון, אך איה הגימנסיה?  חגית קליבנסקי 
173 ראשון לציון: החינוך התיכוני בתקופת היישוב 

אור בחשכה: בית חינוך לעיוורים בירושלים, המוסד   רננה קריסטל 
208 הראשון לחינוך מיוחד ביישוב היהודי בארץ ישראל 

קווים לדמותה של "הצברית הארץ ישראלית": ילידות   צפורה שחורי־רובין  
 הארץ בנות היישוב הוותיק מול ילידות הארץ בנות 

237 היישוב החדש — היבטים חינוכיים, חברתיים, תרבותיים 

שורשים וכנפיים: סיפורו של בית הספר נופי ארבל:   נירית רייכל 
 מבית ספר קיבוצי לבית ספר אזורי, ניסויי ועמית של 

287 מכללה להכשרת מורים )1942–2010( 

326 לתולדות הכשרת מורי ציור ואמנות בארץ  מירי שטיינהרדט 
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שוליים שבשוליים: לתולדות החינוך היהודי בעזה   צבי שילוני 
385 בשלהי השלטון העות'מאני, 1915-1886 

תיעוד ותעודה
החינוך הטכנולוגי בחינוך הממלכתי הדתי   מנחם שטרן  

439 בהתפתחותו ובשקיעתו 

תפקידו הדואלי של הארכיון בעידן המודרני:   אביבה אבידן 
460 ארכיון מכללת לוינסקי לחינוך כמקרה בוחן 

סקירות ספרים
תהליכי השינוי ביעדי תנועות הנוער חגית קליבנסקי 

על ספרו של נעם אבן, המסע אל ההגשמה החדשה    
473 בתנועות הנוער: לחנך ל'ערכים' ולא ל'צורות' 

רפואה שיקומית ושיקום ילדים בישראל צפורה שחורי־רובין  
על ספרו של איתי בחור, 'אלי"ן': בית חולים שיקומי    

478 לילדים, לרגל יובל ה־80 

סוכני הידע של החינוך המדעי היהודי: ספרי לימוד טלי תדמור־שמעוני  
על ספרה של טל קוגמן, המשכילים במדעים: חינוך    

487 יהודי למדעים במרחב דובר גרמנית בעת החדשה 

חצר בית הספר הכפרי: סיפורו של מקום טלי תדמור־שמעוני  
על ספרו של יאיר זלנטרייך, האנשים מכאן: מחנכים    

491 וחינוך במושבות הגליל בתקופת היישוב 1939-1882 

מעבר להלכה: השלכות חינוכיות על מסורתיות,   יובל דרור 
חילוניות, ועידן חדש בישראל 

על ספרם של יעקב ידגר, גדעון כ"ץ ושלום רצבי )עורכים(,   
 מעבר להלכה: מסורתיות, חילוניות ותרבות העידן 

495 החדש בישראל 

ביוגרפיה נשית, רפואית וחינוכית, ומה אפשר ללמוד   יובל דרור 
מתולדות הרפואה וליישם בחינוך

על ספרה של צפורה שחורי־רובין, ד"ר טובה    
501 ישורון־ברמן, הגברת הראשונה בממלכת קופת חולים 

505 המחברים וכתובותיהם 

XI תקצירים באנגלית  




