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המודיעין הבריטי ושיתוף 
הפעולה החשאי עם הישוב 

 במלחמת העולם השניה

 1992 אריה כוכבי גלבר יואב אלדד חרובי

יחס היהדות החרדית למדינת 
ישראל ערב הקמתה ובשנותיה 

 הראשונות

 1992   ברנאי יעקב רות לביא

בני עקיבא כתנועת נוער חלוצית 
מגשימה בתקופת המנדט 

 שנות המדינהובראשית 

 1992   ברנאי יעקב מיכה שמיר

תרומתה והשפעתה של העליה 
הגרמנית להתפתחות הספנות 

 בארץ ישראל

 1993 יהודה חיות גלבר יואב דניאלה רן

תהליך המעבר של חטיבת 
לצבא  החי"ש גולני ממליציה

והשפעתו על תהליך הנטישה של 
הפלסטינאים את מרחב 

החטיבה מראשית מלחמת 
 העצמאות ועד הקמת המדינה

 1993   גלבר יואב מוטה הר לב

המושבה האמריקנית גרמנית 
ביפו וייחודה במסגרת פעילות 
העולם הנוצרי בארץ ישראל 
בשלהי השלטון העות'מאני 

(1914-1866) 

איל יעקב 
 איזלר

 1993   לכסכרמל א

האשה ב"עליה הראשונה": 
תמורות בחייה ובמעמדה, 
ותרומתה לחברה המתחדשת 

 בארץ ישראל

 1994   בן ארצי יוסי מיכל נבו

תמורות בניסיון התיישבותי 
בדגם של כפר תעשייתי: 

 (1944-1924מ'מנור' לרמת ישי )

גלעד )גילי( 
 חסקין

 1995   בן ארצי יוסי
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במדינות השבויים היהודיים 
 ערב במלחמת העצמאות

 1995   גלבר יואב לאה טייכר

מושבי הפועלים ומקומם 
 בתולדות ההתיישבות

 1995   בן ארצי יוסי דב לנדאו

German Zionists in 
Palestine before 1933 

Lilo Stone     1995 

-1948תולדות המושבה כרכור:

1913 

גולדשטיין  טובה הורביץ

 יעקב

בן ארצי 

 יוסי

1996 

מפ"ם בין יחוד לאיחוד: דרכה 
של מפ"ם למערך עם מפלגת 

 1969-1965העבודה, 

 1996   נתן ינאי רן חכים

ההעפלה היבשתית של יהודי 
 1949-1939סוריה ולבנון 

 1996   גלבר יואב אריה כהן

המעבר מזרמים לחינוך 
(: )המאבק 1955-1948ממלכתי )

הפוליטי, הוויכוח החינוכי 

 והמעבר המוסדי(והפרלמנטרי 

 1996   נתן ינאי שלומית לוי

הקמתו ומיסודו של הממשל 
 1952-1948הצבאי בישראל, 

 1996 גינת יוסף גלבר יואב מירב סונינו

ה"אגודה הלונדונית להפצת 
הנצרות בקרב היהודים" בארץ 

 1841-1809ישראל, 

 1996   כרמל אלכס ירון פרי

אופי היחסים ומאבקי הכוח בין 
ההסתדרות הכללית ובין 
האיגודים המקצועיים במגזר 

 הציבורי

אילן צעיר 
 הרים

 1996   נתן ינאי

יחסי הגומלין בין המדריכים 
לעולים החדשים במושבי 
 העולים בעשור הראשון למדינה

ד"ר אורית  בן ארצי יוסי עפר אבידב
 רוזין

2006 



 מנחה מנחה מחבר שם העבודה
 שני

שנת 
 הגשה

 

 תרע"ז-קהילת צפת, תרמ"ב
(1917-1881/2) 

 1997   יעקב ברנאי רות מרום

עליות יהודי פרס לארץ ישראל 
ועד הצהרת  1884בין השנים 

 1917 -בלפור ב

 1997   ברנאי יעקב דניאל קליין

המדיניות כלפי המגזר הדרוזי 
בישראל ויישומיה: עקביות 

 ופערים

 1998   גינת יוסף שמעון אביבי

קליטת עליה במפלגות )מפא"י 
ומפ"ם( ובהסתדרות בבאר שבע 

 1963-1949בשנים: 

 1998   נתן ינאי אליהו מסיקה

משנות  -האשה בבטחון היישוב
 העשרים ועד הקמת הח"ן

-טלי מואב
 חלבני

ג'ודי  גלבר יואב
 באומל

1998 

"תכנית  -תכנית אירופה" ו"
טרנסניסטריה" בגלגוליהן 

 ההיסטוריוגרפיים

 1999   גלבר יואב צביה ארנין

הפעילות החינוכית של האגודה 
האימפריאלית הפרובוסלאבית 
הפלשתינית בארץ ישראל 

 1914-1882בשנים 

גולדשטיין  יבגני דוידוב
 יעקב

כרמל 
 אלכס

1999 

ההתיישבות בשטחים 
המפורזים עם סוריה והשפעתה 

על עיצוב יחסי הגבול בשנים 
1953-1949 

 1999   גולני מוטי פואה דניאל

אזור תיפקודי  -עמק הירדן
-1949במעבר מישוב למדינה, 

1947 

 1999   בן ארצי יוסי ירח פארן

כפר עבודה כשלב מעבר לכפר 
צורת התיישבות -משקי

 50-ייחודית בשנות ה

 1999   בן ארצי יוסי זאב קדם
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האוכלוסיה היהודית בירושלים 
 1948 -במצור

 2000   גלבר יואב אסתר זיידנר

עליית קהילת יהודי ביצ"א 
 שבתימן והשתלבותם בארץ

 2000   סעדון חיים זכריה מנשה

מקומו של ענף המדגה בתולדות 
 1949-1937ההתיישבות בשנים 

 2000   בן ארצי יוסי אמנון לויה

ספרי יובל במושבות הגליל 

כהשתקפות לזהות ולזיכרון 
 קולקטיביים

ברנשטיין  בן ארצי יוסי אורית מנור

 דבורה

2000 

השינויים בנוף התרבותי במזרח 
 השרון בעקבות מלחמת תש"ח

 2000   בן ארצי יוסי עומר ראדי

שנת -חיל הים הישראלי
ההקמה: הקמת וגיבוש חיל 
 הים במהלך מלחמת העצמאות

 2000   גלבר יואב ענת קדרון

The transformation of the 
cultural landscape of 

eastern 'Emeq 
Yizre'el/Marj Ibn Amer and 
'Emeq Beit Shean/Ghor 
Beisan due to the 1947-9 war 
in Palestine and the 
establishment of the State of 

Israel 

Geremy 
Forman 

 2000   בן ארצי יוסי

השתתפות אינטלקטואלים 
מזרחנים בישראל בבניין 
ה"קונספציה" ערב מלחמת יום 

 הכיפורים

גבריאל בן  גלבר יואב ארי יוסי בן
 דור

2001 

המערכה לבלימת הפלישה 
 1948מאי  -בעמק הירדן

 2001   גלבר יואב אסף אגין

החיילים היהודים בחיל הספר 
 העבר ירדני

 2001   גלבר יואב איתי גור
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מקומה של האוניברסיטה 
העברית בעיצובה של ירושלים 
כבירת מדינת ישראל בעשור 

 הראשון

 2001   גולני מוטי יצחק דורי

הגדות הפסח בקיבוצים 
כטקסט רעיוני: אירועים 
מרכזיים בהיסטוריה של 
היישוב והקיבוץ בהגדות הפסח 

 40-וה 30 -הקיבוציות בשנות ה

גולדשטיין  שושנה בר
 יעקב

  2002 

הגן בכפר: גני הנוי של צורות 
ההתיישבות היהודיות השונות 

 בארץ ישראל

 2002 הר גיל גיל בן ארצי יוסי מיה דואני

המשמעויות הדתיות 
והחברתיות של מקאם נבי 

 שועיב ע"ה )קבר יתרו(

סאלח עקל 
 ח'טיב

 2002 גינת יוסף פרנקל יהושע

העדה הספרדית בירושלים 
( 1903-1891תרס"ג )-תרנ"א

לאור פנקסי החשבונות של 

 העדה מהשנים הללו

 2002   ברנאי יעקב יוסף יוחאי

בחיפה פעילות ועד הצירים 
-1918וסביבותיה, ספטמבר 

 1921ספטמבר 

 2002   בן ארצי יוסי דניאל פדידה

מוסדות היישוב בעקבות פושעי 
 1960-1945מלחמה נאציים, 

 2002   ויץ יחיעם טל פריד

הנוף היישובי ברמת הגולן ערב 
 "מלחמת "ששת הימים

 2002   בן ארצי יוסי יגאל קיפניס

מנחם בגין כמנהיג "חרות" 
 1949האופוזיציונית מינואר 

 1952ועד ינואר 

 2002   ויץ יחיעם אורן רוזנברג

די לנו בחופש הגישה: 'הסוכנות 
היהודית' והמקומות הקדושים 

 1947-1929בירושלים 

 2002   גולני מוטי רענן עודד
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גיבורים מחוץ לפנתאון: 
צמיחתו של מיתוס עולי 
הגרדום בימין הרביזיוניסטי 

מקומו בזיכרון והמאבק על 
 הקולקטיבי בישראל

אמיר 
 גולדשטיין

 2003   ויץ יחיעם

מקומון אבל מטעם: המקרה 
-1971של "חיפה העובדת" )

1950) 

 2003 גולני מוטי אלמוג עוז אמיר גילת

עזריהו  גולני מוטי מיכל זינגר קבורת הרצל בירושלים

 מעוז

2003 

פעילות המועצה הבריטית 
 המנדטבארץ ישראל בתקופת 

גולדשטיין  שמחה ינאי
 יעקב

 2003 גלבר יואב

אידיאולוגיה של עשייה: 
הקמתה של מפלגת אחדות 

פועלי ציון שמאל, -העבודה
התנהלותה ויחסה למפא"י 

1957-1954  

 2003   ויץ יחיעם ערן מוזס

פיקוד ה"הגנה" על חבריה 
-1946בצבא הבריטי בין השנים 

1939 

 2003   גלבר יואב חנוך פטישי

בין שליחות לאומית לחרם 
חברתי: הקשרים בין נשים 
יהודיות לאנשי הצבא הבריטי 

 1948-1940בשנים 

 2003   גולני מוטי דניאלה רייך

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

 הראייה הישראלית

 2003   גולני מוטי אמנון רמון

עמדתו של החוק האסלאמי 
כלפי מוסלמים שחיים תחת 
שלטון לא מוסלמי בין שיבאני 

 לאלבאני

אשרף אבו 
 זרקה

 2004   פרנקל יהושע
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עצמאות אמנותית בחברה 
מתהווה: תופעת "אופקים 

 -חדשים" בישראל של שנות ה
50 

אביבה 
 המאירי

לוינגר  גולני מוטי
 אסתר

2004 

תולדות יחידת המיעוטים 
ועד שנת  1948משנת בצה"ל 

1956 

 2004   גלבר יואב רמי זידאן

מהבוידעם לג'קוזי:תמורות 

בתרבות המגורים ועיצוב הבית 

בקרב המעמד הישראלי 
 2000-1948המבוסס בשנים 

 2004   אלמוג עוז הדס חנני

השפעת הסכם מינכן מספטמבר 
על מדיניות בריטניה  1938

 בארץ ישראל

גולדשטיין  ינאי בנימין
 יעקב

  2004 

דרכו מ"בכל זאת -מתי פלד
מערך" ועד ל"רשימה 

-1984המתקדמת לשלום", 
1973 

 2004   ויץ יחיעם ניר יסוד

תושבי "כיס הגליל" במבצע 
 1948"חירם "אוקטובר 

 2004   גלבר יואב שגיא לוי

שבט כעביה בין קירה וקימון 
היבטים  -לנחל ציפורי

במאות  היסטוריים גיאגרפיים
 התשע עשרה והעשרים

ופקי עלי 
 סלאמנה

 2004 גינת יוסף בן ארצי יוסי

תחנות משטרה מתקופת 
המנדט באזור השפלה ומישור 
החוף, והשפעתן על הסביבה בה 

 1948-1939הן נבנו בין השנים: 

 2004   בן ארצי יוסי אורן תמם

המחלקה הערבית של השומר 
: נסיון  1947-1940הצעיר 
 ערבית-אחוה יהודיתליישום 

 2004   גלבר יואב איתי נגרי
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-1955מפלגת הציונים הכלליים 
: עלייתה ושקיעתה של 1948

מפלגת "הציונים הכלליים" 
בשנותיה הראשונות של מדינת 

 ישראל

 2005   ויץ יחיעם יניב בן עוזי

התגובות "בקיבוץ המאוחד" 
לאפשרויות ההתיישבות 
שנפתחו בעקבות מלחמת ששת 

 הימים

 2005   גלבר יואב מרב גולדוין

התפתחות קשרים ודילמות בין 
עקורי בירעם והישובים ברעם 
ודוב"ב על רקע סיפור עקירה 

 והקמת ישובים חדשים

 2005   גולני מוטי עירית גרינברג

הכפרים הערביים בחוף הכרמל 
 :שחזור נוף תרבותי1948

-שולי לינדר
 ירקוני

 2005   בן ארצי יוסי

ההתיישבות היהודית הכפרית 
 1977-1967בבקעת הירדן 

 2005   בן ארצי יוסי נעם פרידמן

קשרי הגומלין וההשפעה של 
מחנות הצבא הבריטי על 
מושבות ויישובי השומרון 

 במלחמת העולם השניה

 2005 גלבר יואב בן ארצי יוסי אורי שפירא

שימוש בתוכנות מחשב ככלי 
גיאוגרפי היסטורי  עזרבניתוח

בהדגמה על "סקר הכפרים" 
(1945) 

 2006   בן ארצי יוסי און-ורד בר

הפולמוס האריאני בארץ 
 ישראל במאה הרביעית

 2006   קופסקי אריה אורלי מזרחי

שימור מזון בארץ ישראל במבט 
 מגמות וטכנולוגיה-היסטורי

-אורי מאיר
 צ'יזיק

 2006   אפרים לב

המדריכים יחסי הגומלין בין 
לעולים החדשים במושבי 
 העולים בעשור הראשון למדינה

ד"ר אורית  בן ארצי יוסי עפר אבידב
 רוזין

2006 
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מדיניות הממסד הישראלי כלפי 
 1966-1948הבדווים: 

ד"ר ראובן  יואב גלבר סעיד כוזלי
אהרוני 

 )ז"ל(

2007 

חגי ישראל,  -טקס, חג וחגיגה 
חגים לאומיים וחגיגות 

הגליל התחתון במושבות 
(1947-1901)  

 בן ארצי יוסי און-מורן גל
 אלמוג עוז

  2007 

חנה  -בין חנה לסנטה יוהנה 

  סנש: בין הדמות לבין הדימוי

 2007   ויץ יחיעם רקפת דיין

גימנסיה 'הרצליה' במלחמת 
 העולם הראשונה

-אורית בר
 שירה

ד"ר יעקב  גולני מוטי
 מרקוביצקי

2007 

התרמילאות שינויים בדפוסי 
המובלעת  -הישראלית 

פאנגאן -הישראלית באי קו
 כמקרה בוחן

 2007   אלמוג עוז נמרוד להב

הזיכרון בראי מקומי: "יד 
רשות הזיכרון  -ושם" 

הישראלית לשואה ולגבורה 
ומוזיאון השואה האמריקני 

מבחן המייצגים את -כמקרי
זיכרון השואה הישראלי 

 והאמריקני

אורית 
 אנגלברג

 2007   מוטיגולני 

-מפלגת הפועלים הציונית
סוציאליסטית )ס"ס( והפילוג 
באגודת פועלי ציון ברוסיה 

 1917-1905בשנים 

 2007   גור אלרואי מטביי ביננסון

 -בין קיביה לפעולת קלקיליה" "

השיח הציבורי בחברה 
הישראלית אודות ההסתננות 

-1956ופעולת התגמול בשנים 
1953 

 2007   גולני מוטי גל אורון

מדיניות מחלקת העלייה של 
הסוכנות היהודית בראשותו של 

פרופ' יחיעם  אריה-רעות בן
 ויץ

  2008 



 מנחה מנחה מחבר שם העבודה
 שני

שנת 
 הגשה

 

-1953יצחק רפאל בין השנים 
1948 

 –מזכרת בתיה ומאוריסיו 
הגירה והתיישבות בסוף המאה 

עשרה וראשית המאה -התשע
 העשרם

ד"ר גור  סילביו גריץ
 אלרואי

  2008 

אביב -בתלהתעשייה העברית 
-1929בעשור הראשון למנדט 

: היבטים חברתיים 1919

 וכלכליים

ד"ר גור  גליה השרוני
 אלרואי

  2008 

מייסודה עד  –המחנות העולים 
 1945-1926פילוגה 

ד"ר יעקב  אברהם יורמן
 מרקוביצקי

ד"ר מוטי 
 גולני

2008 

ראשיתה של בעיית הפליטים 
: בין 1948הפלסטינים, 

היסטוריה לזיכרון, המקרה של 
 בירוה

מורשד מוחיי 
 אלדין

פרופ' יואב 
 גלבר

ד"ר מוטי 
 גולני

2008 

Palestine versus the Holy 

Land,  היבטים תרבותיים
בחווייתם של פקידי המנדט 

 ישראל-הבריטי בארץ

 2008   ד"ר מוטי גולני חגית קריק

הגדעונים' הקמתה ופעילותה '
של אגודת 'הגדעונים' בזכרון 
יעקב בשלהי השלטון 

ישראל ועד -העות'מאני בארץ
 1919שנת 

ד"ר גור  אביב קרניאל
 אלרואי

  2008 

התקופה הראשונה של אבא 
חושי, ראש עירית חיפה, בין 

: חזון, 1959-1951השנים 
 מדיניות והגשמה

פרופ' יחיעם  אורי שחם
 ויץ

  2008 

שינויים בדפוסי התרמילאות 
הישראלית: המובלעת 

פאנגאן -הישראלית באי קו
 שבתאילנד כמקרה בוחן

פרופ' עוז  נמרוד להב
 אלמוג

  2008 



 מנחה מנחה מחבר שם העבודה
 שני

שנת 
 הגשה

 

בין קיביה לקלקיליה: השיח 
הציבורי בחברה הישראלית 
אודות ההסתננות ופעולות 

 1953-1956התגמול בין השנים 

פרופ' מוטי  אורון גל
 גולני

  2008 

בין חנה לסנטה יוהנה חנה סנש: 
 בין הדמות לבין הדימוי

פרופ' יחיעם  רקפת דיין
 ויץ

  2008 

-מפלגת הפועלים הציונית
סוציאליסטית )ס"ס( והפילוג 

ציון ברוסיה -באגודות פועלי

 1905-1917בשנים 

פרופ' גור  מטביי בייננסון
 אלרואי

  2008 

מלון המלך דוד כאקס 
פוליטית טריטוריה מדינית, 

 1946 - 1932וחברתית 

ענת שמעוני 
 כהן

פרופ' מוטי 
 גולני

  2010 

מעל לחשכת התהום": יצחק "
 טבנקין ויחסו לשואה ולמרד

פרופ' יחיעם   ליאור ענבר
 ויץ

  2010 

פעולות הסיוע של יהודי ארצות 
הברית למען היישוב היהודי 

בארץ ישראל במלחמת העולם 
 (1921-1914) הראשונה ואחריה

נינה בתיה 
 לובוביץ

פרופ' גור 
 אלרואי

  2011 

המשכיות של -המשכיות או אי
צליינות בארץ הקודש: כנסיות 
מתקופת הצלבנים הבנויות על 
שרידי כנסיות מהתקופה 

 הביזאנטית

פרופ' אדריאן   רובין פרומין
 בועז

  2011 

מעמק עכור לפתח תקווה" "
המרחב הבהאי בארץ ישראל, 

1921-1868 

-פרופ' יוסי בן רוזןשי 
 ארצי

ד"ר סולי 
 שאהוור

2011 

פעילות ציונית בחברון מראשית 
ועד מאורעות  20 -המאה ה 

 תרפ"ט

יורם 
 אלמכיאס

פרופ' גור 
 אלרואי

  2011 

נזירות ירושלים בשלהי העת 
 העתיקה

פרופ' אריה  משה מעוז
 קופסקי

  2011 



 מנחה מנחה מחבר שם העבודה
 שני

שנת 
 הגשה

 

יחסם של חלוצי עמק הירדן 
הישן בטבריה  ליהודי הייישוב

1908-1930 

פרופ' גור  מתן בורד
 אלרואי

  2011 

הצ'רקסים בישראל: עדה בסבך 
 הזהויות

פרופ' עוז  טל יצחקי
 אלמוג

  2011 

המשמעות האוניברסאלית של 
פולחן השמש במיתוסים 

 ובדתות

פרופ' אריה  אופיר יעקבסון
 קופסקי

  2012 

תהליך הנישואין בקרב הבדווים 
 מסורת ומודרנהבגליל: בין 

 

ד"ר יהושע  תומר מזאריב
 פרנקל

  2012 

אגודת הטמפלרים 
והתמודדותה עם החדירה 
וההתבססות של המפלגה 

סוציאליסטית  -הנאציונל
 ישראל -בארץ

 2012   ד"ר ירון פרי תמיר מילר

יחסי הגומלין בין האוכלוסייה 

המקומית ותהליכי השימור 
 והפיתוח בעכו העתיקה

 

-פרופ' יוסי בן אן פלג-שלי

 ארצי

פרופ' עוז 

 אלמוג

2012 

מאת החופרים לעת  -עיר דוד
 התיירים

 2012   ד"ר ירון פרי שחר שילה

הסוס במושבות העלייה 
(: 1914-1882הראשונה )

שימושיו לצרכים השונים 
ושגרת הטיפול בסוסים 

  במושבות

 2013   ד"ר אסף זלצר  ניצן פלג

בין "החאכורה" ל"גינה": 
עזר בשימושי הבדואים משקי 

 בצפון הארץ
 

פרופ' אפרים  עאדל עיאדה
 לב

  2013 



 מנחה מנחה מחבר שם העבודה
 שני

שנת 
 הגשה

 

בין  -משמר העמק והפלמ"ח
 היסטוריה לזיכרון והנצחה

פרופ' אריה  ישע עקרון
 קופסקי

פרופ' מעוז 
 עזריהו

2013 

חמאס, חזבאללה, התנועה 
האסלאמית ותנועת בל"ד: 
הפוליטיקה של הקשרים 

 ההדדיים

ראפע אבו 
 טריף

יהושע ד"ר 
 פרנקל

פרופ' 
גבריאל בן 

 דור
וד"ר דוד 

 בוקעי

2013 

הוויכוח בתנועת החרות על "

ההצטרפות להסתדרות הכללית 

 ועל הקמת סיעת "תכלת לבן

צחי 

 'סולומוביץ

פרופ' יחיעם 

 ויץ

  2013 

הימין הישראלי ורמת הגולן, "
: יחסן של מפלגת  1981-1948

חרות, גח"ל והליכוד בהנהגת 
כלפי רמת הגולן, מנחם בגין 

מקום המדינה ועד חקיקת 
 "חוק הגולן

פרופ' יחיעם  גיל ליטמן
 ויץ

  2013 

עמדותיה של תנועת החרות "
 ב"פרשת לבון

פרופ' יחיעם  אסנת בר
 ויץ

  2013 

האינטליגנציה הרוסית בישראל 
במשבר זהות: סיפורי חיים של 
אינטלקטואלים עולים מברית 

 המועצות לשעבר

פרופ' עוז  רוזובסקיליזה 
 אלמוג

  2014 

היישוב היהודי הכפרי בגליל 
התחתון המזרחי ובבקעת 
כנרות במהלך מלחמת העולם 

 1918-1914הראשונה 

פרופ' מוטי  דוד קוטין
 גולני

ד"ר אסתי 
 ינקלביץ

2014 

ההיסטוריוגרפיה של המושג 

 ""נוף תרבותי
בגאוגרפיה ההיסטורית    

 Cultural)והדגמתו
Landscape)  

הדקלים  במקרה חקר: שדרת
  במשמר העמק

פרופ' יוסי בן  אמנון להב

 ארצי

  2014 



 מנחה מנחה מחבר שם העבודה
 שני

שנת 
 הגשה

 

כרוניקה של הרס במרחב 
היסטורי: הרס ושימור בתוואי 
מסילת העמקים ותחנותיה 

2006-1951 

 2014   ד"ר אסף זלצר דורון חרותי

אברהם בן  משה דיין שר החקלאות
 מאיר

פרופ' יחיעם 
 ויץ

  2014 

מעברות בטבעון ובקריית עמל 
1966-1951 

פרופ' יוסי בן  תמר הולצמן
 ארצי

  2014 

-1937מעבר עירון )ואדי ערה( 
: הלכה ומעשה ביחסן של 1949

הסוכנות היהודית וממשלת 
 ישראל למעבר עירון

פרופ' מוטי  יוחאי חלפון
 גולני

  2014 

מדיניות החוץ של המלך הצלבני 
בירושלים, פולק החמישי 
מאנז'ו מול הנסיכויות 
הצלבניות, המערב האירופאי, 
הביזנטיים והמוסלמיים בין 

 1143-1131השנים 

פרופ' אדריאן  ג'לאל ספייה
 בועז

  2014 

סיפורה של  -כשלון ידוע מראש 
הליגה להתקרבות ושיתוף 

 1947-1939ערבי -יהודי

-נבט שקד
 מלמד

פרופ' מוטי 
 גולני

  2014 

 מחוללים ציונות: המחול
העממי כביטוי להתפתחות 
הזהות הלאומית הציונית בארץ 

 1947-1882ישראל 

-גל עמיר
 קופרמן

פרופ' מוטי 
 גולני

ד"ר אסף 
 זלצר

2014 

התפתחות הקמפוס החרדי 
 אונו-בקריה האקדמית

פרופ' עוז  אלחנן לרנר
 אלמוג

  2014 

וויליאם ייל ותרומתו לגיבוש 
מדיניות ארה"ב בשאלת סוריה 

 (1919-1913) וארץ ישראל

 2015   ד"ר ירון פרי יוסי גל

איש השלום ואיש המלחמה: 
דמותו של מנחם בגין כראש 

פרופ' יחיעם  יצחק חביו
 ויץ

  2015 



 מנחה מנחה מחבר שם העבודה
 שני

שנת 
 הגשה

 

ממשלת ישראל בעיני העיתונות 
1983-1977 

היבטים תיאולוגיים ויסודות 
אנטישמיים במסדר הבונים 

 החופשיים

פרופ' אריה  מוראד מוניר
 קופסקי

  2015 

ד"ר נורית  האני עמאשה צנירים יבשתיים בכרמל
 שטובר זיסו

  2015 

מחקר מים בקרב האוכלוסייה 
היהודית בימי המנדט הבריטי 

 1948-1920א"י  -בפלשתינה 

 2015   ד"ר אסף זלצר רותי ברמן

מנדט לסלילת הדרך: מדיניות 
סלילת הכבישים של ממשלת 

 1925-1920המנדט בין השנים 
היישוב היהודי והשפעתה על 

 בפלשתינה

 2015   ד"ר אסף זלצר איתמר ארבל

קהילת יהודי דמשק בראי 
 הגניזה הקהירית

פרופ' אפרים  אילן כהן
 לב

ד"ר יהושע 
 פרנקל

2015 

מלחמת  clarin כמקרה מבחן  
ששת הימים בעיתונות 

  הארגנטינאית

אדריאן 
 קרופניק

פרופ' גור 
 אלרואי

  2015 

ירושלים השגת פתרון לבעיית 
 על ידי יישום הפתרון של סרייבו

 2015   פרופ' זק לוי איבן ראדוג'קו

הבחירות העירוניות הראשונות 
  1950במדינת ישראל, נובמבר 

פרופ' יחיעם   נדב היידקר 
 ויץ

  2015  

ניצולים פרלמנטריים : 

עמדותיהם ופעולותיהם של 
ניצולי שואה אשר שימשו 

כנסת בשנות החמישים -כחברי
ביחס לסוגיית הליבה של מדינת 
 ישראל, בעשור הראשון לקיומה

פרופ' יחיעם  נעם ורשנר

 ויץ

  2015 



 מנחה מנחה מחבר שם העבודה
 שני

שנת 
 הגשה

 

בין המקום הקדוש למקומיים: 
על הקשר שבין ספרות עולי רגל 

ובין  15-בשלהי המאה ה
 אתנוגרפיה

 2016   ד"ר צור שלו שרה רייס

שמות פרטיים בקרב העדה 
-1939הדרוזית בישראל בשנים 

2015 

ד"ר יהושע  אמל עאמר
 פרנקל

  2016 

פטולמאיס בתקופה הרומית 

והביזנטית עיר נכרית שהיתה 

השער הימי הצפוני לארץ 
 ישראל

פרופ' קופסקי  עמי נדיר
 אריה 

 

-פרופ' בן

אליהו אייל 

 צבי

2016 

שדה התעופה לוד בתקופת 
 תכנונו והקמתו -המנדט 

 2017  ד"ר זלצר אסף יואב גולסט

-הקונסוליה הבריטית בארץ
ישראל בהנהגתו של ג'ון 

 1891-1906דיקסון: 

 2017  ד"ר פרי ירון יוסי טל

קפלת הגולגותא 
האורתודוכסית בכנסיית הקבר 
והתחייה איקונוגרפיה 

 וליטורגיה

פנר -ד"ר מעיין בת ציון זיו

 אמה

פרופ' 

קופסקי 
 אריה

2017 

מי אתה המעפיל הצפון 
אפריקאים אפריקאי? צפון 
א"י בשנים -שהעפילו לפלשתינה

1/1947-5/1948 

דניאל בר אלי 
 ביטון

פרופ' אלרואי 
 גור

 2017 

מורי דרך בישראל מבט 
היסטורי על המדיניות, על 
ההכשרה ועל תפקידו של בעל 
 המשרה בעשור הראשון למדינה

 2017  ד"ר זלצר אסף יוסי רון

הלגיון היהודי בארצות הברית 
הראשונה:  במלחמת העולם

-עלייתו של פטריוטיזם ציוני
 אמריקני

פרופ' גוטוויין  עמיר איזנמן
 דניאל

 

 2017 



 מנחה מנחה מחבר שם העבודה
 שני

שנת 
 הגשה

 

ההשפעה של לאומיות תורכית 
על הקהילה היהודית בתורכיה, 

1923-1939 

בייהאן 
 קאראטאס

 

בסט -פרופ' בן
 יובל

ד"ר פרי 
 ירון

2017 

הולך בטל? ידיעות 
על התופעות  השביליסטים

לאורך שביל ישראל ומשמעות 
 המונח ידיעת הארץ

 ד"ר זלצר אסף דניאל וקנין

 

 2017 

בריחות אסירים ממחנה 
 1942ההשמדה טרבלינקה: יולי 

 1943אוגוסט  -

פרופ' בנדר  נעמה גליל
 שרה

 

 2017 

עד כמה מתאר הרחובות של עכו 
העות'מאנית בימיו של ט'אהר 

הרחובות אלעמר, חופף למתאר 
 של עכו הצלבנית?

פרופ' בועז  איציק פולק
 אדריאן

 2017 

ארגון "מצפן" וקשריו עם 
 "הפנתרים השחורים"

פרופ' ויץ  אריה דיין
 יחיעם

 2017 

ארגון ברירה כאבן בוחן 
 לשינויים בקרב יהדות אמריקה

 

-קרן פז 
 קופלוביץ

 

פרופ' אלרואי 
 גור

 2017 

-הגורם האיראני ביחסי ישראל
: 2016-1991אזרביג'אן, 

שחקנים ישירים ועקיפים, 
צדדים, -צדדים ורב-יחסים דו

 ונקודות סכסוך ומתיחות

 אוקטאי גולייב

 

ד"ר שאהוור 
 סולי

 

 2017 

שבעים שנות תמורה השינויים 
שחלו בנוף היישובי במרחב בו 
משתרעת דרך נוף יערות ציפורי 

 1948-2018בין השנים 

ארצי פרופ' בן  דפנה שטיינברג
 יוסי

 2018 

הפעילות  -בין חינוך ותעמולה 
 במוזיאון בית העצמאות

 2018  ד"ר זלצר אסף קרן רייש



 מנחה מנחה מחבר שם העבודה
 שני

שנת 
 הגשה

 

מאבקם של הארגונים "האגודה 
היהודית להגנת נערות ונשים" 
ו"אגודת המשמר הלאומי" 

-1922בסחר בנשים בין השנים 
1885 

פרופ' אלרואי  אורנה וולף לוי
 גור

 

 2018 

וציונות נפגשים כשטרקטור 
בשדה הקשר בין מיכון חקלאי 
ובין התיישבות ואידיאולוגיה 

-ציונית בארץ, משלהי המאה ה
 ועד קום המדינה 19

ד"ר בן זאב  אמוץ שורק
 נעמה

ד"ר פרי 
 ירון

2018 

ליאופולד שן ופעילותה של 
קק"ל בריטניה בא"י בתקופת 

 המנדט

ארצי -פרופ' בן לילך ברק
 יוסי

 

 2018 

ההקמה והפיתוח של שמורת 
 הטבע תל דן והנגשתה לציבור

 2019  ד"ר זלצר אסף צבי סגל

זהות  -דוד ילין וגד פרומקין 
 ושייכות בתקופת מעבר

ד"ר משה  ד"ר זלצר אסף טל חניה
 נאור

2019 

 קולו האופוזיציוני של בית"רי
ניצול שואה בתנועת החרות: 
חיים לזר ותגובתו לאירועים 
הקשורים בשואה בשנים 

 הראשונות למדינה

פרופ' ויץ  אוסצקי\\\
 יחיעם 

 

ד"ר 
-גרוואיס

קובלסקי 
 אופירה

 

2019 

מלחמה והנצחה: השוואה בין 
שלוש חטיבות שלחמו ברמת 

 הגולן במלחמת יום הכיפורים

ארצי -פרופ' בן איתי עתריה
 יוסי

ד"ר נאור 
 משה

2019 

פעילותה של 'אגודת 
 1906-1920המשוטטים' בשנים 

והשפעתה על תחום תרבות 
 הנעורים ותחום ידיעת הארץ

 2019  ד"ר זלצר אסף עירית הדרי

שליטה או ניטרליות? ייצוג 
מקום בספרי הלימוד במולדת 
ובגיאוגרפיה לבתי הספר 

 היסודיים במגזר הערבי

 2019  אסףד"ר זלצר  אמירה גזאלין



 מנחה מנחה מחבר שם העבודה
 שני

שנת 
 הגשה

 

ממלכתיות ואיטלופיליה: 
איחוד איטליה והמדינה 
בדמיונם של ציונים 

 1922-1940רוויזיוניסטים 

מתיאו 
 קואדריפוגליו

 

ד"ר דובנוב 
 אריה

 

 2019 

 1921מאורעות יפו, מאי 
)תרפ"א(: אירוע מפנה בסכסוך 

 היהודי הערבי

 2019  ד"ר נאור משה שמואל גילר

התפתחות נצרת במעבר בין 
השלטון המוסלמי לשלטון 
הצלבני ועד התקופה 

עד  7 -הממלוכית המאה ה
  16 -המאה ה

ד"ר ברונשטיין  נוהא בולוס
 יהודית

פרופ' 

אמריטוס 
פרנקל 
 יהושע

2019 

 


