
שנת  מנחה מנחה שני מחבר שם העבודה
 הגשה

בודדות ביבשת: קשירת 
היחסים הדיפלומטים בין 

1960-ישראל ודרום קוריאה 
1962 

 2000 ד"ר מוטי גולני  אורי גלעדי

ספר יובל כהשתקפות לזהות 
 ולזיכרון קולקטיבים

פרופ' דבי  אורית מנור
 ברנשטיין

 2001 פרופ' יוסי בן ארצי

בקיבוצים כטקסט הגדות פסח 
רעיוני: אירועים מרכזיים 

בהיסטוריה של היישוב והקיבוץ 
בהגדות פסח הקיבוציות בשנות 

40-וה 30-ה  

פרופ' יעקב   שושנה בר
 גולדשטיין

2002 

מנחם בגין כמנהיג "חרות" 
ועד  1949האופוזיציונית מינואר 

1952ינואר   

 2003 פרופ' יחיעם ויץ   אורן רוזנברג

והוותיקן ושאלת יחסי ישראל 
זווית  –( 1969-1958ירושלים )

 הראייה הישראלית

 2003 ד"ר מוטי גולני  אמנון רמון

המקרה  –מקומון, אבל מטעם 
1950-" )של "חיפה העובדת

1971.)  

 2004 פרופ' עוז אלמוג ד"ר מוטי גולני אמיר גילת

התגובות "בקבוץ המאוחד" 
לאפשרויות ההתיישבות 

ששת  שנפתחו בעקבות מלחמת
 "הימים

 2005 פרופ' יואב גלבר  מירב גולדווין

תכנון בית -הגרסה שלנו""
 הפלמ"ח כמנגנון מייצר מורשת

-אורית שחם
 גובר

 2006 פרופ' יואב גלבר פרופ' מעוז עזריהו

"שינוי ושימור בקרב בדווי ערב 
עראמשה במעבר מנוודות -אל

 למחצה להתיישבות קבע"

 2006 פרופ' יוסף גינת  שרה ורדי

"צה"ל כסוכן חיברות 
)סוציאליזציה( וחינוך לחברה 

האזרחית בעשור הראשון 
"1948-1958למדינת ישראל   

 

 2008 ד"ר מוטי גולני  דורי יונגמן

הגורמים המרכזיים אשר הביאו 
לשינוי הנוף היישובי במרכז 

עד  1948רמת מנשה מאפריל 
1952לסוף שנת   

 2008 ד"ר מוטי גולני  רן נווה

הצ'רקסים בישראל: עדה "
 בסבך הזהויות"

 

 2009 פרופ' עוז אלמוג  טל יצחקי



בורמה-יחסי ישראל  2009 פרופ' יצחק שיחור ד"ר מוטי גולני יוסף נמרי 

הממשל הישראלי בגדה 
ירושלים, -המערבית ובמזרח

1967-1970  
 

 2009 פרופ' יואב גלבר פרופ' עוז אלמוג משה אלעד

הארץ "ארץ או מדינה": שלמות 
בדרכם של טבנקין והקבוץ 

1920-1947המאוחד,   

 2009 פרופ' מוטי גולני  יעקב צור

קהילה  -הגאורגים בישראל
 בסך זהויות

 2009 פרופ' עוז אלמוג  סרגיי גוחברג

שו"ת אינטרנט כמראה לשינויים 
 בחברה הדתית לאומית

 2010 פרופ' עוז אלמוג  דוד מלכה 

הסכם כולל או הסדר חלקי: 
יחסי הגומלין בין המגעים 

להשגת הסכם שלום כולל 
מצרי בחסות האו"ם, -ישראלי

לבין המאמצים להשיג הסדר 
 –חלקי בתיווך אמריקני, ינואר 

1971פברואר   

מאיר 
 בוימפלד

 2010 פרופ' מוטי גולני 

"לא תהיה הקבוצה לעולם 
מכונה": בין אינדיבידואליזם 
לקולקטיביזם בשיח הציבורי 

הקבוצות והקיבוצים" "באיחוד 
בעשור הראשון לקיומה של 

1951-1961התנועה,   

 2011 פרופ' יחיעם ויץ  גלעד מניב

 1953עיצוב צה"ל בשנת 
באמצעות עבודת צוות התכנון 

הנקודות 18ותוכנית   

 2011 פרופ' יואב גלבר  נועם תיבון

"הפנקס פתוח": השר דוד צבי 
1952-תשי"ב, -פנקס )תרנ"ו

ו, דרכו (: פעילות1895
הפוליטית ופרשת ההתנקשות 

 בחייו

י גולניוטפרופ' מ  אילה שקלאר  2011 

נרטיב השואה  -"והגדת לבנך..."
בעיתון 'דבר לילדים' בין השנים 

1948-1967  

 2012 פרופ' יחיעם ויץ  ורד שוחט

חסידות דתית, עלייה לרגל 
ושליחות בחיבורם של 

על  ארקולפוס ואדומננוס
 670המקומות הקדושים משנת 

 לסה"נ

מישל 
 בוקובזה

פרופ' אריה  
 קופסקי

2012 



לְּיָא": דוד בן גוריון  "ָהא בְָּהא תַּ
ונחום גולדמן בדיאלוג אודות 

מקומן של התנועה הציונית 
ומדינת ישראל בקהילה 

 היהודית הגלובלית

 2012 פרופ' יחיעם ויץץ  נגה כוכבי

 מקום –מרחב "ממילא רבתי" 
 ?של מעלה או של מטה

מעמדו, ערכו וחשיבותו של 
מרחב "ממילא רבתי" ערב 

תקופת המנדט )שלהי התקופה 
(1860-1914העות'מאנית,   

רותי 
 פרבולוצקי

 2013 פרופ' מוטי גולני 

תפיסתה המדינית בטחונית של 
גולדה מאיר התפתחותה 

ועד לשנת  1936ועיצובה משנת 
1956 

גולניפרופ' מוטי   יניב פרידמן  2013 

חוק גיוס חובה ותגובת העדה 
1957הדרוזית עד   

 2013 פרופ' מוטי גולני ד"ר יהושע פרנקל ופא עבד נקד

עמדותיה של תנועת החרות 
 "ב"פרשת לבון

 2013 פרופ' יחיעם ויץ  אסנת בר

הויכוח בתנועת החרות על 
ההצטרפות להסתדרות 

הכללית ועל הקמת סיעת 
 "תכלת לבן"

צחי 
 סולומוביץ'

 2013 פרופ' יחיעם ויץ 

משטרת ירושלים בתקופת 
המעבר משלטון המנדט 

1947-1948למדינת ישראל   

ד"ר אופירה  שלמה נגר
 גראויס קובלסקי

 2013 פרופ' יחיעם ויץ

הימין הישראלי ורמת הגולן, 
1948-1981  

יחסן של מפלגות חרות, גח"ל 
והליכוד בהנהגת מנחם בגין 

מקום המדינה  כלפי רמת הגולן,
 ועד חקיקת "חוק הגולן"

 2014 פרופ' יחיעם ויץ  גיל ליטמן

וויליאם ייל ותרומתו לגיבוש 
  מדיניות ארה"ב בשאלת סוריה

 (1919-1913) וארץ ישראל

 2015 ד"ר ירון פרי  יוסף גל

התפתחות הקמפוס החרדי 
אונו-בקריה האקדמית  

 2015 פרופ' עוז אלמוג  אלחנן לרנר

" פרלמנטרייםניצולים  " 
עמדותיהם ופעולותיהם של 

ניצולי שואה אשר שימשו 
כחברי כנסת בשנות החמישים 

ביחס לסוגיית של מדינת 
 ישראל, בעשור הראשון לקיומה

 2016 פרופ' יחיעם ויץ  נועם ורשנר



הבחירות העירוניות הראשונות 
1950במדינת ישראל, נובמבר   

 2016 פרופ' יחיעם ויץ  נדב היידקר

פרטיים בקרב העדה  שמות
2015-הדרוזית בישראל בשנים 

1939 

 2017 ד"ר יהושע פרנקל  אמל עאמר 

 אחוות הנצרות הקדומה
מסע נוצרי ממלחמת הגאולה 

 אל מדינת ישראל

פרופ' אריה  ד"ר ירון פרי יוסף יודין
 קופסקי

2017 

מאפייניה התרבותיים 
והחברתיים של שכונת התימנים 

אוכלוסיה ביישובים בעלי 
הטרוגנית, בהדגמה על רמת 

1950 -1970ישי בין השנים:   

 2017 פרופ' יוסי בן ארצי  יובל עמרם

יישום ההחלטה על הקמת נמלי 
 -מים עמוקים

 הקמת נמל היובל

 2017 פרופ' יוסי בן ארצי ד"ר יורם זבה עזי דגן

1933-מדמשק לכפר גלעדי 
1928 

קשרי 'החלוץ' בדמשק והקיבוץ 
ותרומתם לראשית המאוחד 

 עליית יהודי סוריה

 2018 פרופ' יוסי בן ארצי  דרורה הייק

ג'אעונה: יחסי יהודים -ראש פינה
1948-וערבים בספר הכפרי, 

1918 

 2018 ד"ר אסף זלצר ד"ר משה נאור אורי בירן

 מה השתבש?
ניתוח סדרת הקרבות בגזרת 

מכשיר" -"חמוטל
כמיקרוקוסמוס של הפעלת 

בשלב השני  עוצבות המילואים
של קרבות הבלימה בחזית 

 המצרית במלחמת יום הכיפורים

 2018 פרופ' יואב גלבר  עודד מגידו

חטיבתית -ניצני העוצבה העל
1948-1954בצה"ל   

 2018 פרופ' יוסי בן ארצי פרופ' זאב דרורי בני מיכלסון

בין הרב לנציב: פעילותו של 
הרב אברהם יצחק הכהן קוק 

ממשלת ומדיניותו מול 
ארץ ישראל -פלשתינה

, 1920-1925)"המנדט"( בשנים 
 עת נציבותו של הרברט סמואל

אפרת יסכה 
 כהן

 2018 ד"ר אסף זלצר ד"ר אייל בן אליהו

רופא  –דוקטור פון דער ערד -"א
 האדמה":

פעילותו המדעית של פרופ' 
יהודה )ליאו( פיקרד ותרומתו 

1948-לגיאולוגיה השימושית, 
1924 

ליאורה 
טויב-רוזנטל  

-ד"ר נורית שטובר ד"ר אסף זלצר
 זיסו

2018 



 "חכם השביל מהיוזם אותו...":
יוזמה ויצירה של שבילי לכת 

נוצריים בין -נושאיים תיירותיים
 (2011-2005) נצרת לכינרת

פרופ' אריה  קרן לויזון
 קופסקי

 2019 ד"ר אסף זלצר

קיבוץ לוחמי הגטאות ו'בית 
לוחמי הגטאות ע"ש יצחק 
קצנלסון למורשת השואה 

  ולמרד'
זיקה –קהילת חיים ואתר זיכרון 

1949-1984ויחסי גומלין,   

 2019 פרופ' יחיעם ויץ  איילת הילמן

מאפייני קדושה במקומות 
 קדושים בישראל

פרופ' אריה   זאב בן אריה
 קופסקי

2019 

הממד   -"אהבה וקוץ בה"
המגדרי ביחסי יהודים וערבים 

המנדטוריתבארץ ישראל  : 
קשרי נשים יהודיות וגברים 

 ערבים

 2019 ד"ר משה נאור  עידית ארז

1948החברה הדרוזית במלחמת   ד"ר משה נאור  מוהנא כבישי 
 

2020 

 


