
     

 
 

 תשפ"ב ,2022השנתי של פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה לשנת כנס ה
 )וגם כנס מקוון בזום( גבעת חביבה ,בכ' באלול תשפ" –י"ט , 15-16.9.22

* 
 :ב, תשפ"אלול י"ט, 15.9.22יום חמישי, 

 https://smkb.zoom.us/j/81909141576 קישור לכנס ליום הראשון:
 

 נושא שעה
 יו"ר הפורום –אלון גן  ,בשם ראשי מוסדות המחקר יד יערי –דודו אמיתי   -ופתיחה  ברכות 09:30  -  09:00
 זכרון והנצחה ,תרבות, חינוךמושב ראשון:   11:30  -  09:30

 פרידמן -יו"ר לילך רוזנברג 

  כלל היישוב בימי המרד הערבי  לחלת מנהגי האבל המאופק הקיבוצי הנ - גלעדידבורה 

 ספריות קיבוציות    - הדס גרבר 
 1988 – 1978, השמאלי מהצד אמנות", קיבוץ המשותף" - טלי תמיר 

 אחזויות הנח"לפעולות החינוכיות והתעמולתיות בהה - נדב פרנקל 
 הפסקה 11:45 - 11:30
 הכלה והדרה בקהילה קיבוצית   – ביחדיחיד  מושב שני:  13:15 - 11:45

 יו"ר ארנה שמר

 תיאטרון רב תרבותי ככלי לקבלת האחר. סיפור של התמודדות עם שוני וחיבור  - אנג'ליקה עדנה קלו ליבנה
 בקיבוץ

 יָבה" - שרית אוקון  : מחקר פעולה דיגיטלי עם ותיקי הקיבוץ הדתי"עֹוד ְינּובּון ְבשֵׂ

 השתלבות קהילתית עם אנשים עם מוגבלות: מבט על מודלים מישראל ומהעולם של  - מנחם טופל, ארנה שמר
 בתים לחיים בקהילות שיתופיות

 ארוחת צהריים והפסקה 14:15 - 13:15
 תנועת העבודה: מנהיגות ויוזמה מול אתגרי הזמן מושב שלישי: 16:15 - 14:15

 אלי צוריו"ר 

 צמיחתו של מנהיג :ישראל קיסר - דני בר מעוז 

 סוללת בונה - ליאת טאוב 
 ִטית ָרַמת - ראובן שפירא ִתגמּול -מּוָסִרּיּות וְמעּוַטת ִסּכּוַיי-ִסיּכּון ַסְמכּות ִניהּוִלית וַמְנִהיגּות ְטַרְנְספֹוְרָמִטיִבית פרֹונֵׂ

ין-ּבִארגּוִנים ַּכְלָּכִלִּיים  יםִקּבּוִצּיִ -ַתֲעִשָּיִתִּיים ּבֵׂ
 ם בקיבוצים ודרכי ההתמודדות עימםתפיסות של קונפליקטים הקשורים למימון שירותים חברתיי - טלי פורן 

 הפסקה 16:30 - 16:15
16:30 - 18:00 

 
 אקדמיה ושליחות חברתית  :בית ברל מושב רביעי: 

 יו"ר סיגל בן רפאל גלנטי

 החזון החברתי של המכללה האקדמית בית ברל - יולי תמיר 
 למידה אקדמית כבסיס לחלוציות חברתית. הילכו שניהם יחדיו? -מרכז בובר  - אלון פאוקר, שלי דנוף 

 אקדמיה בשירות התנדבות חברתית :אורן צוקרקורן ,אינה בן אורי 
  ואקטיביסטית ריה חברתית, תרבותיתהיסטו -תכנית מנהרת הזמן  :פלר, בועז לב טובאיילה  

 ארוחת ערב ונסיעה לחממה האקולוגית בקיבוץ עין שמר 19:00 - 18:00
 רב בחממה האקולוגית בעין שמרע 19:15

 פרשת טנטורה ופרשת תדי כ"ץ –קולנוע וזכרון קולקטיבי  ,? היסטוריה"היה או לא היה"
 ורץ )במאי הסרט( בהנחיית אלון גןהקרנת הסרט ודיון בהשתתפות תדי כ"ץ ואלון שו

 

 :ב, תשפ"אלול , כ'16.9.22יום שישי,  
 https://smkb.zoom.us/j/85771861628קישור לכנס ליום השני: 

 נושא שעה
  המכון לחקר הקיבוץ - היגות בתנועה הקיבוצית ובקיבוציםמנמושב חמישי:  10:30 - 09:00

 יו"ר זאביק גרינברג 
 2005-1985כירי התנועה בין השנים הנהגת התק"ם והמהפך בזיקת מז - דורון נדיב 

 עמדות הנהגות הקיבוצים על הזהות הקיבוצית - שלמה גץ וחנה גולדמברג 
 מי מנהל.ת את הקיבוץ - מיכל פלגי, אליאט אורחן, חנה גולדמברג בשיתוף עם שלומית צימרינג? 

 הפסקה 10:45 - 10:30
 חיפושי דרך חלוצית :שישי מושב 12:45 - 10:45

 יו"ר אביבה חלמיש
 הקיבוץ של צביה ויצחק: הרהור על לוחמי הגטאות - שרון גבע 

 1940-1920להקיץ מחלום שומרי: הקמתו ופילוגו של קיבוץ בית אלפא,  - עומר עינב 
 בחינת שלוש גרסאות על הקשר בין מייסדי השומר הצעיר לדור הוריהם -י אנחנו, מאין באנו?" "מ - נטע שפירא 

 המעדר של גורדון – יותם יזרעאלי 
  אלון גן  -  דברי סיום 13:00 - 12:45

  

https://smkb.zoom.us/j/81909141576
https://smkb.zoom.us/j/85771861628

