מכון לחקר ארץ ישראל ויישובה

המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון
האוניברסיטה העברית בירושלים

בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר
הקתדרה לחינוך יהודי ע"ש ג'ואן וחיים קונסטנטינר

חינוך בנות ותהליכי מודרנה בירושלים4141 – 4581 :
כנס מחקרי לרגל מלאות  461שנה לביה"ס אוולינה דה רוטשילד
Education for Girls and Processes of Modernity in Jerusalem: 1854-2014
Academic Conference Marking the 160th Anniversary of the Evelina de Rothschild School

בסיוע המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון באוניברסיטה העברית
והקתדרה לחינוך יהודי ,אוניברסיטת תל אביב

יום שני ,י"א בסיוון תשע"ד ( 9ביוני )4141
 46:41- 41:41סיורי פתיחה בירושלים
א .חינוך יהודי בין החומות :סיור בעקבות מוסדות החינוך של היישוב הישן בעיר העתיקה,
משלהי המאה הי"ט לראשית המאה הכ' :ישיבת עץ חיים ,תלמוד התורה הספרדי ,בית
הספר למל ,אוולינה דה רוטשילד ,ישיבות.
ב" .לבוא פנימה בית הלימודים" :מוסדות החינוך היהודיים בירושלים החדשה בין חדש לישן:
בית הספר למל ,בית המדרש למורים ,בית הספר תחכמוני ,בית הספר לבנות רוחמה,
תלמוד תורה מזרחי ,אוולינה דה רוטשילד ,כי"ח.

 45:41 – 40:11ביה"ס אוולינה דה רוטשילד :מאה שנים ראשונות | יו"ר מרגלית שילה
מנוחה וייס חינוך הבנות הדתיות בתקופת הקולוניאליזם :המקרה של בית הספר אוולינה דה
רוטשילד | אורנא בזיז בית ספר אוולינה דה רוטשילד ביצירת דוד שחר | לורה שור אשה וייעודה:
אנני לנדאו ,ירושלים ( 0091 -0011א)
 41:41 – 49:11אירוע פתיחה חגיגי
ברכות :יעקב יניב ,מנכ"ל יד יצחק בן-צבי | יו"ר שולה ריינהרץ
משה (קינלי) טור-פז ,ראש מינהל חינוך ירושלים :סיפור משפחתי ,עירוני ,חינוכי
בוורלי גריבץ ,מנהלת ביה"ס אוולינה דה רוטשילד :ביה"ס אוולינה דה רוטשילד בין מציאות עכשווית
לרקע היסטורי
סילביה ברק -פישמן חינוך יהודי לבנות בקהילות יהודיות בנות זמננו (א)
הערב ילווה בקטעי נגינה ושירה מאת הזמרת שולי נתן

יום שלישי ,י"ב בסיוון תשע"ד ( 41ביוני )4141
 9:11ברכות
 41:18 – 9:48בין דת לקדמה :מוסדות חינוכיים דתיים לבנות בירושלים | יו"ר משה רוסמן
יפה ישראלי הכינוסים בבית הספר לבנות מזרחי "רוחמה" בירושלים
מוריה בן-חי "אין חכמה לנשים אלא בפלך" :תפיסת החינוך החדשנית של פרופ' אליס שלוי ויישומה
בתיכון פלך
מלכה כ"ץ חינוך "מזרחי" לבנות ספרדיות  -הרב אליהו פרדס ובית הספר אהל משה לבנות
 44:11 – 41:18הפסקה
 44:11 - 44:11חינוך נשי ומגמות מודרניות | יו"ר רות רודד
ברברה בייר המושבה האמריקנית בירושלים :חינוך בנות ורווחת הילד/האם (א)
ריבה סימון האתגר של חינוך מיסיונרי לבנות (א)
סוזן שניידר עמודי התווך של המסורת או סוכנות של שינוי? חינוך נשי והתפיסה המודרניסטית (א)
מסארוה-סרור אפנאן ידע ,מגדר ודת :אתגור הסדר המגדרי דרך ידע דתי ומודרני
 41:11 – 44:11הפסקת צהריים
 48:41 – 41:11הצעות מתודולוגיות והיבטים מחקריים | יו"ר צבי בקרמן
יובל דרור ייצוגן החסר של הנשים בתולדות החינוך הקיבוצי מול תפיסת הדרתן
אילנה סטוקמן חינוך מעורב או חינוך נפרד? עושים סדר במחקרים של מיגדר וחינוך
נגה שי-שרברק חינוך בנות מבעד לעדשת המצלמה – תצלומיו של צדוק בסן את "בית היתומות
הכללי" בירושלים0099-0011 ,
 48:18 – 48:41הפסקה
 40:48 – 48:18דמויות נשיות מתחום החינוך | יו"ר לילך רוזנברג-פרידמן
סמדר סיני קולות מן השטח :אהובה נובקובסקיה  -גננת ילדי "השומר" כמשל
פנינה שטיינברגר תבואי איתי לארץ ישראל לעשות גנים דתיים"  -הגננות המייסדות של רשת גני
"אוהל יעקב" ()0099-0091
צפורה שחורי – רובין ניהול ומגדר בארץ ישראל :לדמותן של מנהלות בתי ספר בשִ להי התקופה
העות'מאנית0009-0119 ,

 41:11 – 40:41אירוע סיום חגיגי
 45:11 – 40:41סיור קצר במתחם יד בן-צבי :משק הפועלות ,בית החלוצות ומפעליה של רחל ינאית
בן-צבי להכשרה מקצועית של נשים – ד"ר נירית שלו כליפא ,יד בן-צבי
 41:11 – 45:11פרלמנט נשים :פאנל נשים בנושא הישגים ,מהפכות ואתגרים (יפורסם בהמשך)

הכנס ילווה בתערוכה מלכת ירושלים – סיפורה של מיס חנה לנדוי וייסוד בית הספר
אוולינה דה רוטשילד | מתחם יד בן-צבי | אוצרת :נירית שלו-כליפא

הוועדה המארגנת :ד"ר צבי בקרמן (המרכז לחינוך יהודי ע"ש מלטון ,האוניברסיטה העברית);
ד"ר ראובן גפני (יד יצחק בן-צבי); ד"ר בוורלי גריבץ (ביה"ס אוולינה דה רוטשילד); פרופ' יובל דרור
(הקתדרה לחינוך יהודי ,אוניברסיטת תל אביב); פרופ' משה רוסמן (אוניברסיטת בר אילן); פרופ' לורה
שור (אוניברסיטת ברנדייס); פרופ' מרגלית שילה (אוניברסיטת בר אילן).

א = אנגלית

כל ההרצאות ילוו בתרגום סימולטני.

