
חלוץ ללא מחנה 

אקטיביזם ככלי
לשינוי חברתי

כנס לרגל צאתו לאור של הספר

חלוץ ללא מחנה 
תולדות הקיבוץ המאוחד בשנות המדינה )1948 - 1980(

אורי יזהר, יד טבנקין, 2021

יום שלישי, 1 במרץ 2022, בשעות 11:00 - 17:15
יד טבנקין, סמינר אפעל, רח' היסמין 1, רמת אפעל )וגם בזום(

nomika@migvan.org.il ;054-7689181 לפרטים: נעמיקה ציון

להרשמה - הקישו כאן

קישור לזום -  הקישו כאן
הכנס יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

התכנסות וכיבוד קל11:00

מושב ראשון11:30

מה הפך את הקיבוץ המאוחד לתנועה מובילה בהגשמת הציונות הסוציאליסטית?  
מנחה: ד"ר פז אלניר, מנהלת יד טבנקין

האקטיביזם כמאפיין ייחודי של הקיבוץ המאוחד 
אורי יזהר, מחבר הספר ‘חלוץ ללא מחנה' על הקיבוץ המאוחד; חבר משאבי שדה 

אקטיביזם קיבוצי מול אקטיביזם ממלכתי במבחני שנות החמישים   
פרופ' מאיר חזן, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל אביב 

דור ההמשך? המרד במרד: המעבר מסימני קריאה לסימני שאלה
ד"ר אלון גן, יד טבנקין וסמינר הקיבוצים

הפסקה וכיבוד קל13:00

מושב שני13:30

אקטיביזם חברתי אז והיום: 
משירות האתוס הסוציאליסטי לחתירה לשינוי האתוס הקפיטליסטי

 מנחה: ד"ר סיגל עוזרי, סמינר הקיבוצים; מחברת הספר:
‘סוציאל-דמוקרטיה מקומית' 

 משימתיות בקהילות השיתופיות ובתנועות הנוער -
שינוי חברתי או שירות קהילתי?  

ד"ר ניר מיכאלי,  רקטור המכללה האקדמית אורנים; חוקר את תנועות הנוער 
ועורך שותף של הספר על קהילות ייעוד משימתיות

האם שינוי חברתי חייב לעבור דרך מחאת הפריפריות? 
אבי דבוש, מחבר הספר ‘מרד הפריפריות'; מנכ"ל רבנים לזכויות אדם

 אקדמיה אקטיביסטית: האם לאקדמיה יש תפקיד חברתי? -
מרכז בובר כמקרה מבחן 

ד"ר אלון פאוקר, ראש מרכז בובר; שלי דנוף, דרור ישראל; מרכז בובר לחינוך 
דיאלוגי במכללה האקדמית בית ברל

הפסקה קצרה14:45

מושב שלישי15:00

אקטיביזם חברתי במאה ה-21 - פרקטיקות של שינוי חברתי 
מנחה: יעל סט רשף, מנהלת בית הספר הדמוקרטי ‘קהילה' ביפו

מאקטיביזם למסדרונות השלטון - לספר את הסיפור מחדש
טל ויינטראוב, עורכת ראשית של ‘תלם - כתב עת לשמאל ישראלי', קרן ברל כצנלסון 

שותפויות ממוקדות כבסיס לשינוי חקיקה ומדיניות חברתיים
עו"ד טלי ניר, מנכ"לית עמותה 121 – מנוע לשינוי חברתי

המרכזים לצדק חברתי: האם התארגנות אזרחית מקומית היא המפתח 
להנעת שינוי חברתי?

יעל עינהר, המרכזים לצדק חברתי; מנהלת המרכז בחריש

הרצאת סיכום: לאן הולכים מכאן?16:15

כיצד נאתגר את סדר היום הניאו-ליברלי וניאבק למען חברה שונה 
וצודקת? 

ד"ר דב חנין, אוניברסיטת תל אביב; חבר כנסת לשעבר; יו"ר פורום האקלים 
הישראלי; ממחברי הספר: ‘מה לעשות עכשיו'

פיזור17:15

https://forms.gle/hF7K5FeCjxqpY1S66
https://smkb.zoom.us/j/83251056528

