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 עובדים היינו: התמורות בעבודת ילדים מהמהפכה התעשייתית עד ימינו

  סמינריון

 ד"ר טליה פפרמן

 

 שני  לתואר     ש"ס  2   היקף השעות:    סמסטר ב, תשע"ז    0602615701קורס מס': 
 

 211דוד, חדר -, בניין דן 14:00-16:00יום ג', יתקיימו בהשיעורים 
 

 בתיאום מראששעת קבלה: 
 

 taliapfe@gmail.com דוא"ל:
 

 תיאור הקורס

 18-הייתה חלק בלתי נפרד מהכלכלה של משקי הבית ושל המדינה באנגליה של שלהי המאה העבודת ילדים 

. השינויים הטכנולוגים שהתרחשו בתהליך המהפכה התעשייתית שינו את מבנה כוח העבודה ואת 19-והמאה ה

דות', ו'זכויות' דפוסי העבודה גם יחד. בה בעת, הם האיצו שינויים בתפיסות חברתיות של המושגים  'עבודה', 'יל

והביאו להיווצרותה של חקיקת עבודה שנגעה למבוגרים וילדים כאחד. כתוצאה מכך חלו בבריטניה, ולאחר מכן 

  בתפוצתה.ילדים והבדפוסי עבודת  , ילדיםבעולם המערבי כולו, שינויים מהותיים ביחס לעבודת 

, ברפורמות החברתיות דה' ו'ילדות'שגים 'עבובמו 19-סוק בשינויים שחלו מאז תחילת המאה ההקורס יע

תוך  עבודת ילדיםוהמשפטיות שהתרחשו במהלך התקופה בנושאים אלו ובשינויים שחלו באופייה של 

 התמקדות במקרה הבריטי.  

 

 
 הקורס דרישות

 

 נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים  .1

 פי אהחומר הביבליוגרשוטפת של קריאת  .2

קריאת מסמך היסטורי העוסק בנושאי הקורס, הצגתו וניתוחו לפני הכיתה וניהול דיון כיתתי על  .3
 המסמך. 

 בכיתה. מסמךהצגת   :15%הרכב הציון:  .4
 : השתתפות בכיתה10%                     

                                                                  : כתיבת עבודת רפראט מסכמת על פי בחירת הסטודנט בהתייעצות       75%                       
 עם המרצה.

 
 2017 באוגוסט 2' דיום תאריך הגשת עבודה מסכמת: 

 
  2017 באוקטובר 1' איום תאריך הגשת עבודת סמינריון: 
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 : םתכנית  השיעורי
 

 קריאה:  נושא תאריך שיעור

 מקורות משניים

 קריאה: 

)נמצאים  ראשונייםמקורות 

 באתר הקורס(

דפוסי עבודה וחיים  14.3.17 1

 בחברה טרום תעשייתית.

  

המהפכה התעשייתית:  21.3.17 2

חידושים טכנולוגים, 

 שינויים בהסדרי עבודה,

שינויים בתפיסות 

 כלכליות וחברתיות.

 

 'אינדיוידואליזם ו  

Laisser Faire –  מתוך

(.  1982אשטון. ת.ס. )

. התעשייתיתהמהפכה 

ת"א: האוניברסיטה 

 הפתוחה.

 עושר האומות -אדם סמית

דפוסים חדשים של  28.3.17 3

 עבודת ילדים.

Kirby, P. (2003). 

Child labour in 

Britain, 1750-1870. 

Basingstoke: 

Palgrave 

Macmillan.pp.71-81. 

 

1. The Sadler committee 

report 1832. 

. עדויות על מצב ילדים 2

קבצים(. 3עובדים )  

  

דפוסים חדשים של  4.4.17 4

  עבודת ילדים.

Nardinelli, C. 

(1982). Corporal 

punishment and 

children's wages in 

nineteenth century 

Britain. Explorations 

in economic history, 

19(3), 283-295.  
 

 

חקיקה: עבודה, עוני,  5.4.17 5

 חינוך

 

Nardinelli, C. 

(1980). Child labor 

and the factory acts. 

The Journal of 

Economic History, 

40(04), 739-755. 

 טבלת חוקי עבודה.1

. גישות לחקיקת עבודת 2

 ילדים

3. Karl Marx 

Critique of the Gotha 

Programme. 

 
חקיקה: עבודה, עוני,  25.4.17 6

 חינוך

 

May, M. (1973). 

Innocence and 

experience: the 

evolution of the 

concept of juvenile 

delinquency in the 

mid-nineteenth 

century. Victorian 

Studies, 7-29. 

 ילדים בבתי מחסה
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חקיקה: עבודה, עוני,  9.5.17 7

 חינוך

Middleton, N. 

(1970). The 

Education Act of 

1870 as the Start of 

the Modern Concept 

of the Child. British 

Journal of 

Educational Studies, 

 .166-179 ,(2)18

 

1.Education Bill 1870 

2. Mary Carpenter-

reformatory schools 

 אוליבר טוויסט -. דיקנס3

השיח על עבודת ילדים:  16.5.17 8

 וטיעונים.דימויים 

 

Clamp, P. (1984). 

Climbing Boys, 

Childhood, and 

Society in 

Nineteenth-Century 

England. Journal of 

Psychohistory 12(2), 

193-208. 

דימויים בשיח על  .1

  עבודת ילדים

 

השיח על עבודת ילדים:  23.5.17 9

 דימויים וטיעונים.

מצבו (. 1958אנגלס, פ. )

 של המעמד העובד

. ת"א: הקיבוץ באנגליה

 .113-117המאוחד. 

 הסדר הטבעי .1

 פראים .2

פילנתרופיה: פעילות  6.6.17 10

 והשפעה.

Schupf, H. W. 

(1972). Education 

for the Neglected: 

Ragged Schools in 

Nineteenth-Century 

England. History of 

Education 

Quarterly, 162-183. 

 

ילדי  היל:-דוונפורט .1

 המדינה.

 שירי ילדות -וודסוורת .2

 2ילדות אוונגליסטית ) .3

 קבצים(.

 

פילנתרופיה: פעילות  13.6.17 11

 והשפעה.

 

Moore, M. (2008). 

Social Control or 

Protection of the 

Child? The Debates 

on the Industrial 

Schools Acts 1857—

1894. Journal of 

family history, 33(4), 

359-387. 

The Maiden Tribute of 

Modern Babylon 

: עולם 19שלהי המאה ה 20.6.17 12

 חדש.

 

Zelizer, V. (1985). 

From Proper Burial 

to Proper Education: 

The case of 

children's insurance. 

In: Pricing the 

Priceless Child: The 
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changing social 

world of children. 

Pp. 113-137. 
 סיכום. 27.6.17 13

 

  

 
 

 

 

 

 
 
 


