הקתדרה לחקר תנועת העבודה ולימודה

תכנית הסמינר השנתי
של פורום חוקרי הקיבוץ ותנועת העבודה לשנת תשע"ז
14-15.9.2017
גבעת חביבה ,יד יערי

יום ה' :14.9.17
 9:00התכנסות
 - 9:30מושב ראשון :הקואופרציה בישראל – מבט לעבר ,פנים לעתיד)11:30 – 09:30( .
יו"ר :אביגיל פז ישעיהו
 ארנה שמר:
לאן מתגלגל הגל השני של הקואופרטיבים בישראל  -האם בשורה חלופית או חולפת?
 טלי מרגלית:
אתגר האסדרה המשפטית של אגודות שיתופיות בישראל.
 ראסם ח'מאיסי:
הקואופרציה בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל.
 גדעון קרסל:
מפולת ברית המועצות ההיסטורית והשפעתה על נסיגת הארגונים הקואופרטיבים בעולם ובישראל.
 –11:30הפסקה
 – 11:45מושב שני :מנהיגות בתנועת העבודה ()13:15- 11:45
יו"ר :איציק גרינברג
 דורון טימור:
ארגון הסטודנטים של מפלגת העבודה בשנות ה 60-וה.70-
 אורן קלמן:
אנשי קיבוץ בהנהגה בעיירות הפיתוח בעשורים הראשונים למדינה.
 - 13:15ארוחת צהריים והפסקה
 – 14:30 – 14:15ברכות
 - 14:30מושב שלישי :אתוס ההתיישבות לאחר  ,1967במלאת  50שנים למלחמת ששת הימים ()16:30 – 14:30
יו"ר :יוסי כ"ץ
 אלון פאוקר:
אתוס ההתיישבות והשפעתו על יחסה של תנועת העבודה להתיישבות בשטחים שנכבשו ב.1967-
 אודי מנור:
'כלים שלובים' – התיישבות ,בטחון ומדינאות בתפיסתו של יגאל אלון.
 אורי הייטנר:
ההתיישבות בגולן לאחר מלחמת ששת הימים כמנוף להתחדשות תנועת העבודה והתנועה הקיבוצית.
 נחום ברוכי:
הקיבוץ הדתי וההתיישבות ב"שטחים"
 –16:30הפסקה

הקתדרה לחקר תנועת העבודה ולימודה

 - 17:00מושב רביעי :תרבות קיבוצית ()18:00 – 17:00
יו"ר :שלמה גץ
 יונת רוטמן:
המדור למחול של ברית התנועה הקיבוצית
 לאה סימון:
אקורד פתיחה  -תחילתו של מחקר על מלחינים בסגנון אמנותי בקיבוצים
 – 18:00הפסקה ,ארוחת ערב והתארגנות בחדרים
 - 19:30שיח לוחמים ושיח עין שמר מבט רטרוספקטיבי  50 -שנה למלחמת ששת הימים
(המפגש יתקיים בקיבוץ עין שמר בחממה בשיתוף חברי הקיבוץ)

יום ו' 15.9
 - 08:00ארוחת בוקר
 – 09:00מושב חמישי 90 :שנה לקבוץ הארצי ולקבוץ המאוחד ()10:30 – 09:00
יו"ר :יוסף גורני



אביבה חלמיש:
הקמת הקיבוץ הארצי  :1927מהלך של מיסוד ארגוני
יעקב צור:
'הקבוץ המאוחד' מהגמוניה לאופוזיציה

 – 10:30הפסקה
 - 10:45מושב שישי 40 :שנה למהפך ()12:15- 10:45
יו"ר אלי צור




דני גוטווין:
"מדיניות אי-השוויון הכלכלי-חברתי של תנועת העבודה בשנים  1948-1968כגורם ל'מהפך הארוך' בשנים
"1973-1977
אבי בראלי:
'ממיתון  1966למהפך  –1977קו פרשת המים בדה-פרולטריזציה של תנועת העבודה הישראלית'
מנחם טופל:
המהפך פוגש כיסאות שמורים בממשל.

 12:30דברי סיום

