
התכנסות והרשמה-09:15–9:00

בשם  ראשי מכוני המחקריונה פריטל  : ברכות-09:15

,  הקיימותשינויים ארגוניים ודמוגרפיים והשפעתם על תפיסת -11:15–09:30

מיכל פלגיר "יו/ הדמוקרטיה והאזרחות בקיבוצי הפריפריה 

הקיימות בקיבוץ והשפעתם על תפיסת , שינוי ארגוני, צמיחה דמוגרפית: אופיר רובין

השינויים והשפעתם על תפיסת הקיימות בקבוצות גיל שונות:  איילת רייטן

הקיבוציםהמקרה של הפרטת : דמוקרטיה ואזרחות: אביעד רובין

klm.research.forum@gmail.com,     052-8346333: לפרטים נוספים,    40₪עלות השתתפות ליום 

מכתבים וספרי קבוצה ככלים להבנת התרבות החלוצית, יומנים-13:15–11:30

ביזאוי-ִסלביה פוגלר "יו
מתודולוגיה וקשיים: הספר בדרכן-קולקטיבית לכתוב ביוגרפיה : תמי קמינסקי

בקיבוץעל יומניהן האינטימיים של הנשים החלוצות -"  חסד נעורים": צפרירה שחם

עיון במסמכי מקור  ? האמנם תנועה חילונית? "מרד הבן"האמנם ": נטע שפירא

30-וה20-שכתבו חניכי השומר הצעיר במזרח פולין בשנות ה

שלמה גץר "יו/ תהליכי השינוי בקיבוץ -16:15–14:15

מפתח להבנת ההמשכיות במהותו  : תקנונים בקיבוץ המתחדש: שדה ואייל לויןיעל 

של הקיבוץ  

הנשארים מאחור בקיבוץ  : דני זמיר 

סטטוסים  ומעמדות בקיבוץ: שבים או שווים(תו):  מרב ניב

ארוחת צהריים-13:15

פז אלנירר "יו/ הקיבוץ כתבנית נוף תרבותו -18:15–16:30

חידוש החגים החקלאיים בקיבוץ הדתי  : נחום ברוכי

בין נבואה לאכזבה  , בין ביקורת למחאה": המשותף קיבוץ"קבוצת : טלי תמיר
בין קהילת תרבות לתרבות בקהילה–תרבות בקיבוץ :אביגיל פז ישעיהו

ערב ארוחת –18:15

חביבהשנה לגבעת 70-" היא צופה אל הבאות, העבר מאחוריה"-19:30

רינה ברקת, ניר מאיר, (ומס'ג)חיים אורון : ברכות

מצגת תולדות הגבעה  " שנה ועוד70-גבעת חביבה "-יובל דניאלי 
.  גבעת חביבה והמאמץ לעיצוב הזהות הקיבוצית אז והיום

אברמלה,דנציגרבתיה , אבישי גרוסמן: בהשתתפות. יניב שגיאבהנחיית פאנל 

שלישית שריד: קטעי שירה.  לידרורענת , וובראורי , פרנק

הסמינרים הרעיוניים כסדן לעיצוב  –בית ברל , אפעל, גבעת חביבה-10:30–09:00

יעקב עובדר "יו/ זהות ערכית 

שאיפות אינטלקטואליות  או ניסיון לספק השכלה אידיאולוגית : אפעל:  דורון טימור
ותלמידים מורים , מדריכים, לפעילי מפלגה-" קריית חינוך"-בית ברל :  יובל דרור

"לוחות שבורים"רעיוני ערכי בעידן של חינוך גבעת חביבה והניסיון לכונן :אלון גן 

ט"אלול תשע' כ, 20.9.19', יום ו

מחשבות  : בערפללוט עתיד , הווה עגום, עבר מפואר: העבודהתנועת -12:15–10:45

איציק גרינברג  ר "יו/ ימים לאחר תוצאות הבחירות3על העבר ובעיקר על העתיד 

משבר מתמשך ושינויים דוריים : מפלגת העבודה בעשורים האחרונים: סיגל עוזרי
"לקראת הימים הבאים":חברת הכנסת שלי יחימוביץ

ר הפורום"יו,אלון גן–דברי סיכום -12:15–12:30

2019פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה לשנת של הכנס השנתי 

גבעת חביבה, 19-20.9.19, ט"באלול תשע' כ-'יט

ט"אלול תשע' יט, 19.9.19', יום ה


