
הכנס השנתי ה- 24
של האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך

ילדים, נוער ומחנכים בתולדות החינוך
יום שני, ה' בתמוז תשפ"ב, 4 ביולי 2022

התכנסות בית הספר לניהול  אודיטוריום 704  09:00-09:30

ברכות  09:30-09:45
פרופ' נסים בן-דוד, נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי  

פרופ' יובל דרור, נשיא האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך בישראל ובתפוצות, אוניברסיטת תל אביב   
והמכללה האקדמית תל-חי

מושב ראשון  אודיטוריום 704  09:45-10:45

מוחמד סואעד, המכללה האקדמית גליל מערבי  
הורים וילדים בתולדות החינוך בעולם הערבי: שיטות, מודלים והגות  

ענת קדרון, המכללה האקדמית תל-חי  
תלאותיו של מחנך עברי: חינוך לאומי בעכו המנדטורית  

 

ביה"ס לניהול, המכללה האקדמית גליל מערבי

עכו, בית ספר ממלכתי-דתי רמב"ם, כיתה ז', 1960.  באדיבות הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה ע"ש אביעזר ילין.



מושב שני - מושבים מקבילים   11:00-12:30

מושב ב/1: קולם של ילדים מתקופת השואה  אודיטוריום 704  
יו"ר: זהבית שנקלובסקי, המכללה האקדמית אשקלון  

בעז כהן, המכללה האקדמית גליל מערבי   
כיצד להביא ילדים לספר את קורותיהם בשואה? דיונים וכלים 1947-1944  

מיכל דרור, יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה  
קליטתה של קבוצת "יסעור" בקיבוץ גן שמואל לאחר השואה   

פנינה רותם, אוניברסיטת בר-אילן  
"את רוחה אני נושאת בתוכי" – יחסם של ילדים אל המחנכים שלהם בתקופת השואה  

מושב ב/2: סוגיות במדיניות החינוך  כיתה 724  
יו"ר: יובל דרור, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי  

אורי כהן, אוניברסיטת תל אביב  
ועדת יהושע יורטנר מטעם המועצה להשכלה גבוהה: סיכול הקמת "אוניברסיטת הגליל" בצפת 1971  

אורית עובד, המכללה האקדמית תל-חי ואוניברסיטת תל אביב  
המחלקה לחינוך מקצועי של ההסתדרות ומקומה בעיצוב החינוך המקצועי בישראל, 1960-1945  

כפיר גולד, אוניברסיטת תל אביב  
תעודות הבגרות בראי עיתוני הגימנסיות בשנות העשרים והשלושים  

דבורה אדן, המכללה האקדמית גליל מערבי  
מדיניות שוויון בין המינים במערכת החינוך - אז והיום  

מושב ב/3: החינוך הדתי - בין לימודי קודש ללימודי חול  כיתה 725  
יו"ר: אביחי קלרמן, המכללה האקדמית הרצוג  

עידית חזות, המכללה האקדמית חמדת  
"חרדים לחינוך" – פעילותה החינוכית של "התנועה להפצת התורה" בפריפריה   

מנחם קרן-קרץ, חוקר עצמאי  
שילובם של לימודי חול בחינוך החרדי לבנים בעבר הרחוק והקרוב  

יהודה ביטי, המכללה האקדמית הרצוג  
מילד לנער – חינוך יהודי באלג'יר בסוף המאה ה-י"ט: חוברת "עניינים הצריכים לבר-מצוה"  

עדי בינס, המכללה האקדמית בית ברל  
השתלשלות תהליכי שילובם של חרדים באקדמיה  

מושב ב/4: גישות חינוכיות על ציר הזמן  כיתה 726  
יו"ר: מוחמד סואעד, המכללה האקדמית גליל מערבי  

גלעד גולדשמידט, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, אורנים המכללה האקדמית לחינוך,  
המכללה האקדמית תל-חי   

מחנכים פורצי דרך בחינוך האלטרנטיבי על רקע תקופתם: מריה מונטסורי,    
אלכסנדר סת'רלנד ניל ורודולף שטיינר

נופר גבריאלי, אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית תל-חי  
החינוך הקיבוצי הנאו-רומנטי בתחילת המאה העשרים  

סרגיי טלנקר, המכללה האקדמית גליל מערבי  
משמעות הנאורות ושאלת התמימות  

ג'נאן פראג' פאלח, המכללה האקדמית גליל מערבי  
חינוך והשכלה בקרב נשים דרוזיות בהיבט היסטורי  

הפסקת צהריים   12:30-13:30

אסיפת האגודה הישראלית לחקר תולדות החינוך אודיטוריום 704   13:00-13:30



מושב שלישי – מושבים מקבילים   13:30-15:00

מושב ג/1: היבטים מתודולוגיים בתולדות החינוך  אודיטוריום 704   
יו"ר: חגית קליבנסקי, המכללה האקדמית בית ברל  

יובל דרור, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית תל-חי  
סוגיות ייחודיות ומותאמות מחקר של חומרים היסטוריים-חינוכיים – קולות הילדים, נוער ומחנכים  

נירית רייכל, המכללה האקדמית כנרת והמכללה האקדמית לחינוך גורדון  
טלי תדמור-שמעוני, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  

העברה, עיבוד והטמעה במערכת החינוך העברית הצומחת בארץ ישראל  

אופיר גליק, אוניברסיטת חיפה  
השפעת המחשבה הקוריקולרית האמריקאית על התהוות תכניות הלימודים בישראל ועל מדיניות   

תכנון הלימודים במשרד החינוך

מאור קפלן, אוניברסיטת חיפה   
ההיסטוריה של החינוך המיני והשתקפותה בהווה  

מושב ג/2: יזמים ויזמות חינוכיים  כיתה 724  
יו"ר: נאוה דקל, מכון כרם לחינוך הומניסטי יהודי, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין  

יפה ישראלי, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין  
הרב מרדכי צבי אילן, מנהל "חדר תורה תחכמוני" בירושלים, איש התורה והמעש  

מירי שטיינהרדט, גמלאית המכללה האקדמית בית ברל   
עיצוב המרחב הכיתתי והשפעתו על יחסי מורה-תלמיד: מלכה האס – חלוצת החינוך באמצעות   

ההתנסות האמנותית

מנחם שטרן, המכללה האקדמית גליל מערבי  
ישראל בלקינד – דרכו החינוכית הייחודית בטיפול בנוער וביתומים שהעלה לארץ ישראל  

מושב ג/3: ילדים ונערים בזמנים ובמרחבי חינוך שונים  כיתה 725  
יו"ר: אורית עובד, המכללה האקדמית תל-חי ואוניברסיטת תל אביב  

מוחמד סואעד, המכללה האקדמית גליל מערבי  
ילדים, נוער ומחנכים בחברות שבטיות בארץ-ישראל ובמזרח התיכון טרום התיישבות הקבע  

איילת גיל-רונן, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   
גילת גופר, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב   

אורי וציון כהן - התבגרות ונעורים בצל המהפך הכלכלי בשנות השבעים  

אפרת דוידוב, אוניברסיטת בר-אילן  
ייצוג ילדים והקול של הילד אצל יאנוש קורצ'אק  

חיים שפרבר, המכללה האקדמית גליל מערבי  
ילדים נעלמים והתאבדויות בני נוער כביטוי למשבר במשפחה היהודית במזרח אירופה בסוף המאה   

התשע-עשרה

מושב ג/4: החינוך שבין סביבה, מרחב וזהות טריטוריאלית  כיתה 726  
יו"ר: טליה דיסקין, אוניברסיטת חיפה  

יורם אלמכיאס, אוניברסיטת בר-אילן המכללה האקדמית אורות ישראל  
משנתו החינוכית לידיעת הארץ של המחנך והחוקר ישעיהו פרס  

רועי שמיר, אוניברסיטת בר-אילן  
מחלקת החינוך של הוועד הלאומי – טיולי בתי הספר בתקופת השלטון הבריטי:   

בין אידיאולוגיה לפרקטיקה  

רקפת ענזי, האוניברסיטה העברית בירושלים  
דמותו של גדעון פרוידנברג: שילוב חקלאות, תרבות וחינוך  

אסף זלצר, אוניברסיטת חיפה  
איך גויסו התלמידים לשמור על פרחי הבר?  

הפסקת קפה   15:00-15:30



מושב רביעי – מושבים מקבילים   15:30-17:00

מושב ד/1: טקסים ועיתוני ילדים ונוער  אודיטוריום 704  
יו"ר: בעז כהן, המכללה האקדמית גליל מערבי  

זהבית שנקלובסקי, המכללה האקדמית אשקלון  
עיצוב טקסים וטקסי חיים בתקופת המנדט והשתקפותם בעיתוני ילדים  

טלי ברנר, אוניברסיטת תל אביב  
טקסי ילדות כתהליך חינוכי: טקס החולקרייש כמקרה מבחן  

אשרת רביבו, אוניברסיטת תל אביב  
"עצתי לכם": הצצה למדורי הייעוץ בעיתונות הילדים הישראלית בשנות השישים והשבעים  

מושב ד/2: החינוך המגויס והמגייס  כיתה 724  
יו"ר: רונן יצחק, המכללה האקדמית גליל מערבי  

יאיר זלטנרייך, המכללה האקדמית תל-חי  
ברכה חבס: חינוך באמצעות כתיבה מגייסת בתקופת המנדט  

כמאל מועד, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה; האוניברסיטה הפתוחה  
חינוך בחזית: פעילותם של מחנכים ושל בתי הספר למען הלאומיות הערבית בפלסטין   

המנדטורית

יעל סנה, אורנים המכללה האקדמית לחינוך  
האקטואליה בשירות הוראת הגיאוגרפיה בישראל בעבר  

נאוה בר, אוניברסיטת חיפה  
הדרת פילוסופיה ְל/ִעם ילדים מגני הילדים ובתי הספר היסודיים בישראל  

מושב ד/3: בין מוסד לממסד חינוכי  כיתה 725  
יו"ר: טלי תדמור-שמעוני, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  

אסתר הרצוג, המכללה האקדמית צפת  
בין שליחות להשתכרות: הרפורמות ומאבקי ארגוני המורים על מעמדם  

רננה קריסטל, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב  
עיוורון ועיוורים במערך התעמולה של בית חינוך עיוורים בשנות השלושים והארבעים  

יאיר ברק, אוניברסיטת תל אביב  
ההיסטוריה של ה"מרמנתציה" במערכת החינוך  

אביטל הלר, אוניברסיטת בר-אילן   
תפיסותיו החינוכיות של המוסד "אור החיים"  

מושב ד/4: בין ילדים ותלמידים למחנכים  כיתה 726  
יו"ר: נירית רייכל, המכללה האקדמית כנרת והמכללה האקדמית לחינוך גורדון  

נאוה דקל, מכון כרם לחינוך הומניסטי יהודי, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין  
"כולם אהובים?" – בין מחנכים ומחנכות לתלמידות ותלמידים ביישוב היהודי בארץ-ישראל  

טליה דיסקין, אוניברסיטת חיפה  
יאנוש קורצ'אק והמשפט האינטואיטיבי  

גליה השרוני, אוניברסיטת חיפה  
)לא( מקום לילדים: הרחוב הארץ ישראלי וילדי היישוב בראשית המאה העשרים  

שלמה אברמוביץ, מכללת שאנן, מכללה אקדמית לחינוך  
פיתוח כישורי למידה בהכוונה עצמית ולמידה לאורך החיים במוסדות חינוך – חקר מקרה  

נעילת הכנס אודיטוריום 704   17:00-17:30

פרטי הגעה אל המכללה האקדמית גליל מערבי:
לבאים באוטובוס: קווי אגד למגיעים מנהריה/חיפה: 271, 272.

לבאים ברכבת: תחנת רכבת עכו.
לבאים ברכב: חניה בחניון המכללה האקדמית גליל מערבי. הכניסה חופשית על בסיס מקום פנוי.


