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רשימת פרסומים 

 

ר "עבודת הד'( א
העבודה הוגשה . ' עמ333, "1945 -1939, י לשואת יהודי אירופה"עמדות וגישות במפלגת פועלי א"

. 1' ראה ספרים מס: צורת הפרסום.  גוטמן.י' פרופ: המדריך. 1988 ואושרה ביוני 1987בדצמבר 

 

ספרים  (ב

 ספרים שחוברו( 1

 

 התפרסמוספרים ש    
 

ירושלים , צבי-הוצאת יד יצחק בן, 1945-1943, י לנוכח השואה"מפא- מודעות וחוסר אונים ( 1

 (עיבוד והרחבה של עבודת הדוקטורט) .' עמ221, ד"תשנ

 

, ו"ירושלים תשנ, "כתר"הוצאת , משפטו ומותו של ישראל קסטנר, חייו- האיש שנרצח פעמיים ( 2

  (2009מהדורה  שנייה ) . ' עמ407

 

2a*) The Man who was Murdered Twice – The Life, the Trial and the Murder of Dr, 

Israel Kastner , Yad Vashem  Publications, Jerusalem 2011, 338 pp. 

 

 המרכז למורשת  , 1949 - 1947, הקמתה של תנועת החרות- מחתרת לוחמת  למפלגה פוליטית   3)

 .' עמ255 , 2002בוקר - שדה , גוריון-בן

  

ירושלים , צבי-הוצאת יד יצחק בן , 1955 - 1949, תנועת החרות- הצעד הראשון לכס השלטון (  * 4

 .   ' עמ246 , 2007

  

ל "הוצאת י,  קובץ מאמרים על התנועה הרביזיוניסטית–בוטינסקי למנחם בגין 'בין זאב ז *(5

 .  ' עמ252 , 2012ירושלים ,  מאגנס 
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 ערוכים ספרים ( 2
 

ירושלים  , ר"הוצאת מרכז זלמן שז , מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית- בין חזון לרוויזיה ( 1

. '  עמ407, 1997

 

ש "ההוצאה לאור של משרד הביטחון והעמותה לחקר כוח המגן ע, שתי שיבולים וחרב- ח "פלמ( 2

 . ' עמ350 , 2000אביב -תל, ישראל גלילי

 

- 1945-1939, אירופה ישראל ושואת יהודי-היישוב היהודי בארץ- בין מגן דוד לטלאי צהוב  (3

 .' עמ477 , 2002ירושלים , צבי- ושם והוצאת יד  יצחק בן-הוצאת יד, קובץ תעודות

 (דינה פורת' עריכה עם פרופ] 

 

'  עמ517, 2016ירושלים , צבי- הוצאת יד בן,(ח" תשמ–ח "תשל) העשור הרביעי –ספריית עידן  ( 4

 . (ר צבי צמרת"עריכה עם ד)

 

   

 מאמרים בכתבי עת מדעיים עם שיפוט   (' ג

 

 תפרסמו מאמרים שה
 

(, 1980)ט " כילקוט מורשת, שארית הפליטה בדיוניהם ושיקוליהם של חברי הנהלת הסוכנות (1

. 80-53' עמ

 

דפים לחקר תקופת , התנועה הציונית נוכח שארית הפליטה בשלהי מלחמת העולם השניה (2

. 158-139' עמ, (1984)'  גהשואה

 

. 247-227' עמ, (1986 )3 יהדות זמננו, ראשית הקשר בין חיילי הבריגדה לבין שארית הפליטה (3

 

4) The Yishuv's Response to the Destruction of European Jewry, 1942-1943, Studies in 

Zionism Vol. 8 No. 2 (1987), Pp. 211-222 

 

, (עורכת)נורית גרץ : מתוך, (1943-1942)היבטים ביחס הישוב בארץ לשואת יהודי אירופה  (א4

. 85-74' עמ, ח"אביב תשמ-תל, ישראל-תרבות וחברה בארץ- נקודות תצפית 

 

 The Yishuv's Self-Image and the Reality of the Holocaust, The(5 

 73-88. ,  pp (48 (Fall 1988  Jerusalem Quarterly 
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, י"דימויו העצמי של היישוב ומציאות השואה בראי העיתונות של הקיבוץ המאוחד ומפא (א5

. 109-97' עמ, (1990אפריל )ח " מילקוט מורשת

 

 ישראל נוכח-העיתונות היהודית בארץ, (עורכים)דינה פורת ומרדכי נאור : התפרסם שוב ב ('ב5

 , 2002אביב -תל, אביב-הוצאת משרד הביטחון והוצאת אוניברסיטת תל , 1945 - 1939, השואה

  .208 - 195' עמ

 

,  (ט"ניסן תשמ) 51 קתדרה, גוריון ויצחק טבנקין לנוכח שואת יהודי אירופה-דוד בן (6

. 188-173' עמ

 

6a) The Positions of David Ben-Gurion and Yitzhak Tabenkin vis-à-vis the Holocaust 

of European Jewry, Holocaust and Genocide Studies, Vol. 5, no. 2 (1990), 

 pp. 191-204 

 

'  זדפים לחקר תקופת השואה, 1945-1943, י"בתנועת העבודה בא' החלוץ'המאבק על דמות  (7

. 162-147' עמ, (1989)

 

' עמ, (ן"אביב תש) 55 קתדרה, שאלת הפליטים היהודים במדיניות הציונית?  משואה לתקומה( 8

175-162 .

 

. 8a) The Jewish Refugees in the Zionist Policy During the Holocaust,   

, pp. 351-368  Studies,  Vol. 30 No. 2 (April 1994)  Middle Eastern 

 

. 143-128' עמ, (1990 )6 יהדות זמננו, מיתוס ומציאות- גולה ושואה , ישוב (9

 

, pp. 172 – 194.(1991 )10a) Yishuv, Golah et Shoah. Mythe et realite, Pardes 14 

 

10b) Yishuv, Diaspora, and Holocaust - Myth and Reality, Yivo Annual 

l 23 (1996), pp. 365-390. Vol 

 

 3 עיונים בתקומת ישראל, שאלת קווי המתאר-  ותנועת העבודה תהרוויזיוניסטיהתנועה  (10

. 366-349' עמ, (ג"תשנ)

 

  69 קתדרה, השינוי בדימויו של קסטנר כעדות לשינוי בדימויה של השואה (11

. 151-134' עמ, (ד"תשרי תשנ)
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11a) Changing Conceptions of the Holocaust: The Kasztner Case, Studies in Contemporary 

Jewry X (1994), pp. 211-230  

 

. 267-243' עמ, (ג"תשנ) 8 יהדות זמננו, "ומשפט קסטנר" תנועת החרות "(12

 

12a) The Herut Movement and the Kasztner Trial, Holocaust and Genocide Studies  

.Vol. 8/3 (December 1994), pp. 349-371  

 

' עמ, (ד"תשנ)ג " כקובץ יד ושם, הביקורת הרוויזיוניסטית על הנהגת היישוב בתקופת השואה (13

290-271 .

 

.13a) Revisionist Criticism of the Yishuv Leadership During the Holocaust, Yad Vashem 

Studies XIII (1993), PP. 369-396 

 

. 189-175' עמ, (ד"תשנ)א " ידפים לחקר השואה?, משפט אייכמן כנקודת מפנה (14

 

15) The Political Dimension of Holocaust Memory in Israel during the 1950s, Israel Affairs,  

. Vol. 1, No. 3 (Spring 1995), pp. 129-145 

 

 

יונים בתקומת ע, כרון השואה בשנות החמישיםיהממד הפוליטי של ז " -בהקשר פוליטי "('א15

. 287-271' עמ, (ו"תשנ) 6 ישראל

 

 

 77 קתדרה, י לנוכח תוצאות הבחירות לכנסת השלישית"מפא- שלונה ימפלגה מתמודדת עם כ (16

. 138-124' עמ, (ו"תשרי תשנ)

 

the Beginning: Towards an Understanding of the Term of the Beginning of 17) The End of  

the State of Israel", Middle Eastern Studies, Vol. 31, No. 4 (October 1995), pp. 671-690. 

 (" כינוסיםימאמרים בהליכ" בסעיף  6 ' ראה גם פריט מס)  

 

18) The Holocaust on Trial: the Kastner Trial, the Eichmann Trial and the Israeli Society, 

Israel Studies, Vol. 1, No. 2 (Dec. 1996) pp. 1-26  

 ("מאמרים בהליכי כינוסים" בסעיף  7' פריט מסגם  ורא)

 

, החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ויחסה של החברה הישראלית לשואה ולניצוליה (19

 .    164 - 153' עמ, ( 1996דצמבר ) 82 קתדרה
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20) Ben-Gurions Weg zum “Anderen Deutschland”, 1952-1963, Vierteiljahrshefte fuer 

Zeitgeschichte 48/2 (April 2000), pp. 255-280.   

 (4 ' מס,'סעיף דגם  ורא)

 

  21)  The Debate Concerning the Role of Culture in the State's First  Years, The Journal of           

 Israeli History,  Vol. 17 No. 2 (1996), 179 - 193. 

( 5' מס', ראו גם סעיף ד)

 

  עיונים בתקומת ישראל, בוקר- גוריון החליט לרדת לשדה -מדוע דוד בן- אל הפנטזיה וחזרה  (22

 . 319 - 298' עמ, ( 1998 )8

 

 22a)  To Fantasy and Back: David Ben-Gurion's First Resignation, 1953, Israel Affairs, Vol. 

8, No. 1-2, (Winter 2002), pp. 59-78.     

 

 מומנטים ביקורתיים בתולדות המדינה - 48-  ל 50, תנועת החרות נגד השילומים מגרמניה (23

. 111 - 99' עמ, 1999אביב -ירושלים ותל, (13 - 12 אוריה וביקורתיתליון מיוחד יג)

 

 377 –  358' עמ, (ט"תשנ)' ג/ ד"שנה ס, ציון, "פרשת לבון"מעורבות האינטלקטואלים ב( 24

 

,  1952 - 1951, גרמניהמשא ומתן ישיר בין ישראל לחלטה על אושרה ההכיצד : הדרך לוואזנר (25

 . 275 -  247' עמ, (ס"תש)ח " כקובץ יד שם

 

25a) The Road to Wassenaar: How the Decision on Direct Negotiations Between Israel and 

Germany Was Approved, Yad Vashem Studies XXVIII (2000), pp. 311-350. 

 

Middle Eastern Studies, Vol. 37, No. 2 26) Ben-Gurion’s Final Resignation in 1963,  

(April 2001), pp.131-152 

  (8 ' מס",כינוסים מדעייםבהליכי מאמרים גם בסעיף  ורא)

 

 598' עמ, (ב "תשס) 11 עיונים בתקומת ישראל, שמואל תמיר ומשפט קסטנר- תנועת החרות   (27

 -616.  

 

שנה ,  ציון, 1967- 1951, קשרי ישראל עם גרמניה המערבית בתנועת חרות- הדגל החלופי   (*28

  .435 - 401' עמ, (ב"תשס)ד /ז"ס

      

 13 עיונים בתקומת ישראל, 1965-1948, קווי המתאר של תנועת החרות- ל "ל לגח"מאצ (*29

  .254 - 233' עמ, ( 2003)
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 30) The Way into the First "Upheaval" - The History of the Herut Movement, 

Israel Studies Vol. 10 No. 3 (Fall 2005), pp. 54-86  ,(  (1948-1977  

 ( 29' המאמר הזה הוא הרחבה ועיבוד של מאמר מס)

 

 5ישראל , עמדתו כלפי המגעים עמה על רקע יחסיו עם משה שרת: נתן אלתרמן וגרמניה (*31

  . 122 - 99' עמ, ( 2004)

  

 ' עמ, (ה"ניסן תשס) 115 קתדרה , 1952 - 1949, משה שרת והסכם השילומים מגרמניה (*32

 157 - 195.  

 

32a*) Moshe Sharett and the German Reparations Agreement, 1949–1952, Studies  of 

Contemporary Jewry , Vol. 21,(2006)  Pp. 213-232.  

 

33*) Where’s Menachem Begin? His Disappearance in 1951 and Its Significance, 

Israel Studies Forum   20 (2) (2005), pp. 115 - 137.    

 

  (, 2006 )9 ישראל, ומשמעותה" שאכט בלוד"פרשת - נוסע עובר בשדה התעופה לוד  (* 34

   .107 – 87' עמ

 

35*) The Founding Father and the War Criminal’s Trial: Ben-Gurion and Eichmann  

Trial, Yad Vashem Studies 36(1) (2008). Pp. 211-251.  

 
 36  קובץ יד ושם, גוריון למשפט אייכמן -יחסו של בן- ומשפטו של הצורר " האב המייסד  (*א35

 212– 181' עמ, ( 2008 ( )1)

 

בין משפט קסטנר ומשפט " העולם הזה: "ומשפטי השואה בישראל" השבועון המסוים  "(* 36

  . 387 – 363' עמ, ( 2008 )18  עיונים בתקומת ישראל, אייכמן 

 

 

  (, 2009)  19 עיונים בתקומת ישראל,  וזרמיה גוריון לתנועה הרביזיוניסטית-בןיחסו של  *(37

  344 – 306' עמ

 

38*) In the Name of Six Million Accusers: Gideon Hausner as Attorney-General    

and His Place in the Eichmann Trial, Israel Studies, Vol. 14/2 (Summer 2009), pp. 26-49 
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גדעון האוזנר כיועץ המשפטי לממשלה ומקומו במשפט ? בשם שישה מיליון קטגורים ('א38

   55 - 15' עמ, ( 2012יוני  )( 8 )91 ילקוט מורשת, אייכמן

 

 ( , 2010 )17  ישראל, 1965- והחרם נגד תנועת החרות בי"הקמת רפ, גוריון-בן: הפה שהיתיר*( 39

   166 – 131' עמ

 

40*) Golda Meir, Israel’s Fourth Prime Minister (1969–1974) , Middle Eastern 

Studies   No. 47 No. 1 (January 2011) , pp. 43-61.  

(13' ו' ראו גם מס ) 

 

41*)  The Revisionist Movement and Democracy ,Journal of Modern Jewish Studies  

Vol. 10. No. 2 (July 2011), pp. 185-204 

 

 

 1970פרישתו ממנה בשנת , מנחם בגין בממשלת הליכוד הלאומי: החזרה לכור מחצבתו  ( * 42

  .158 -  133' עמ, (ב"תשרי תשע) 141 קתדרה,   ומשמעותה

 

43)  The Founding Father and the General: David Ben-Gurion and Moshe Dayan, 

 Middle  Eastern  Studies ,  Vol. 47 No. 6 (November 2011), pp. 845-861  

 

,  בין חקיקת חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה למשפט אייכמן–הקדמה למשפטו של הצורר  (44

  140 – 115' עמ, ( 2012 )2/'קובץ יד ושם  מ

 

44a) Prelude to the Eichmann Trial: From the Enactment of the Holocaust and 

Heroism  Remembrance Day Law to the War Criminal Trial, Yad Vashem Studies 

40/2 (2012), 137-171 

   

45) From Peace in the South to War in the North: Menachem Begin as Prime 

Minister, 1977-1983,  Israel Studies  19/1   (2014),  pp. 145-165.  

( 11' ראו גם ד ) 

 

(, 2014יולי ) 152 קתדרה דיוני הכנסת על בטורים  של נתן אלתרמן  - שני פנים , שני טורים ( 46

 . 138 – 111' עמ
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 24 עיונים בתקומת ישראלב,  ( 1955עד )פנחס לבון בזירה הפוליטית בראשית שנות המדינה  ( 47

  .362 – 331'  עמ, (2014)

 

ניסן ) 155 קתדרה, בוטינסקי בדיוני ממשלת ישראל'שאלת קבורתו המחודשת של זאב ז  ( 48

 (קובלסקי-ר אופירה גראוויס"יחד עם ד)  194 – 161' עמ, (ה"תשע

 

49   ) Why Was Moshe Sharett Deposed? A Historical Question and a 

Historiographical Issue, Israel Studies 20/3 (Fall 2015), pp.131-157  

  

 

  

מאמרים או פרקים בספרים מדעיים שאינם הליכי כינוסים ('ד   

 

 פרקים שהתפרסמו 
 

מאסף - ההעפלה , (עורכת)אניטה שפירא : חזרת שליחי הקבוץ המאוחד מאירופה מתוך 1

.123 – 108' עמ , 1990אביב -תל, ההעפלה ושארית הפליטה, הבריחה, לתולדות ההצלה  

 

 

2 )Mapai and the "Kastner Trail", in: S. I. Troen and N. Lucas (Eds.), Israel: The First Mapai 

Decade of Independence, SUNY Press, New-York 1995, pp. 195-210 

 

 

קיבוץ , (עורכת)דבורה הכהן : בתוך, הידיעות על ההשמדה באירופה ושאלת מימדי העלייה(  3

. 248 - 233' עמ, ח"ירושלים תשנ, ר"הוצאת מרכז זלמן שז, מיתוס ומציאות- הגלויות 

 

,  (עורכת)אניטה שפירא : בתוך , 1960 - 1952, גוריון וגרמניה-בן" - גרמניה האחרת"הדרך ל  (4

 . 266 - 245' עמ, ח"ירושלים תשנ, ר"הוצאת מרכז זלמן שז, חמישים שנות מדינה- עצמאות 

 

ישראל , ארצי-יוסי בן: בתוך, בין פוליטיקה לתרבות: גוריון בשנות המדינה הראשונות-בן  (5

, אוגרפיה של ארץ ישראל ובתולדותיהימחקרים בג- נוף מולדתו , (עורכים)ברטל ואלחנן ריינר 

 . 550 - 533' עמ, ס"ירושלים תש, ל מאגנס"ש י"הוצאת הספרים ע

 

6*) Die Juedische Gemeinde in Palastina ("Yishuv")(1934-1948), in:  

und J. Nittenberg (Hg.), Flucht in die Freihiet – Oesterreichische Juden in  A. Hagen 

Palastina und Israel, Wien 2006, pp. 133-153 
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7*)   Between Dialectical and Unquivovcal Israeli Historiography’s Treatment 

of the Yishuv’s and the Zionist Movement’s Attitude to the Holocaust. In: Benny 

Morris (Editor), Making Israel, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2007, 

pp. 278-298 

 

 

 ,ל לשואה בשנות הארבעים"יחסם של מנחם בגין והאצ" : או מולדת חופשית או גטו "(* 8

 ישראלי ויחסם לשואה-אישים ביישוב הארץ: שואה ממרחק תבוא, (עורך)דינה פורת : בתוך

  .402 – 379' עמ , 2008ירושלים , צבי-הוצאת יד יצחק בן , 1948 – 1933, ולנאציזם

 

, (עורכים)און ומאיר חזן -מרדכי בר: בתוך,   כנקודת מפנה במפה הפוליטית הישראלית1948*( 9

בהוצאת יד יצחק ,    קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות–אזרחים במלחמה 

 548 – 524'  עמ, אביב-צבי המכון לחקר הציונות באוניברסיטת תל-בן

 

, (עורך)אברהם דיסקין : בתוך, ( 1983– 1977)מנחם בגין כראש הממשלה : שתי הנשמות (*10

,  מרכז מורשת מנחם בגין והוצאת כרמל, מחרות לליכוד-  גלגולה של תנועה –מאלטלנה עד הנה 

   227 – 194' עמ ,  2011ירושלים 

  .  

 

בוטינסקי ושל מנחם בגין לדמוקרטיה  'היחס של זאב ז- בין פתק הבוחר לבין רצון הפרישה   ( 11*

 על המקורות ההיסטוריים של הדמוקרטיה –בדרך הדמוקרטית , (עורכים)אלון גל ואחרים : בתוך

  . 527 – 491' עמ , 2012בוקר -שדה, גוריון לחקר ישראל והציונות-מכון בן, הישראלית

 

 

: בתוך. הרכבת הממשלה הראשונה ומשמעותה:  בין משק כנפי ההיסטוריה לבין ימי חולין ( 12

 קובץ מחקרים על החברה האזרחית –פוליטיקה במלחמה , (עורכים)און ומאיר חזן -מרדכי בר

 .     155 - 127' עמ, 2014ירושלים , יד יצחק בן צבי, במלחמת העצמאות

 

קובץ מאמרים = חברה וכלכלה במלחמה : יתפרסם בתוך" ועדת הנגב במלחמת העצמאות "( 13

 , על החברה האזרחית

 

יתפרסם בקובץ , 1973 – 1950, מערכות הבחירות לעירית ירושלים- בחירות בעיר הקודש   ( 14

 מאמרים על ירושלים המחולקת
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  מאמרים בהליכי כינוסים מדעיים ('ה

 מאמרים שהתפרסמו 
 

כרך ראשון ' חטיבה ב, דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, ה ההמוניתישורשי העלי ( 1

. 548-544' עמ, ן"ירושלים תש, (תולדות עם ישראל)

 לי

ישראל גוטמן ועדינה דרכסלר : מתוך, י"דמותה של שארית הפליטה בעיני הנהגת מפא ( 2

,  א"ירושלים תשנ, השיקום והמאבק הפוליטי - 1948-1944, שארית הפליטה, (עורכים)

 .377-365' עמ

 

. 2a) Mapai's Programs Regarding She'erit Hapletah, in: Yisrael Gutmann and Avital Saf 

(eds.), She'erit Hapletah, 1944-1948, Jerusalem 1990, pp. 405-418 

 

 

 

ב " ידפים לחקר תקופת השואה', משפט קסטנר'על בעיית הלחימה ב- בין בודפשט לוארשה (  3

. 330-309' עמ, (ה"תשנ)

 

4) Rescuing Hungarian Jewry during the Holocaust,Was Israel Kastner a Hero? Israel  

Kastner and the Problematics of  in: M. Mor (Ed), 

.Crisis and Reaction: The Hero in Jewish History , Creighton University Press, Omaha, 

Nebraska, pp. 269-279 

 

תמורות , (עורך)ישראל גוטמן : בתוך, עיצוב זיכרון השואה בחברה הישראלית בשנות החמישים (5

. 494-473' עמ, ו"ירושלים תשנ, ושם-הוצאת יד, בעם היהודי בעקבות השואה

 

5) Shaping the Memory of the Holocaust in Israeli Society of the   

.1950's, in Yisrael Gutman (Ed.), Major Changes Within the Jewish People in the Wake of the 

Holocaust, Yad Vashem, Jerusalem 1996, pp.497-518 

 

- בין חזון לרויזיה , (עורך)יחיעם ויץ : בתוך, לבירור המושג ראשית המדינה": קץ הראשית "(6

 . 256 - 235'   עמ , 1997ירושלים , מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית

 

משפט קסטנר והשפעתם על החברה "ו" משפט אייכמן- "בין קתרזיס לקרב סכינים  (7

, 1999ירושלים , משפט והיסטוריה, (עורכים)דניאל גוטוויין ומנחם מאוטנר : בתוך, הישראלית

 . 421 - 395' עמ
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,  (עורכת)אניטה שפירא :  בתוך1963 –גוריון ב - פרישת דוד בן " - הפרידה מן האב המייסד "(8

 . 108 – 73' עמ , 2001ירושלים , ר לתולדות ישראל"הוצאת מרכז זלמן שז, מדינה בדרך

 

משה צימרמן : בתוך, "השילומים"תפקידם של אנשי מרכז אירופה בהכרעת הפוליטית על  (9*

ירושלים , ר"הוצאת מרכז זלמן שז, היקיים במחוזותיהם- בין המולדות , (עורכים)ויותם חותם 

  290 - 285' עמ , 2005

 

9a*) Die Rolle der Einwanderer aus Mitteleuropa bei der politschen Entscheidung ueber die 

"Wiedergutmachung", in: M. Zimmermann und Y.Hotam (Hg.), Zweimal Heimat - Die 

Jeckes zwischen Mitteleurope und Nahost, Frankfurt 2005, pp. 295-303     

 

 מאמרים שהתקבלו לפרסום  
 

  2005שנערך במרץ , אדנואר-גוריון-דברי הכנס על יחסי בן)גוריון -קונרד אדנאור בעיני דוד בן (* 10

 (המאמר אמור להתפרסם בעברית ובגרמנית

 

פרקים - בשבילי העבר , (עורכת)אופירה גראוויס קובלסקי : בתוך, יוסף ויץ בגליל העליון ( 11

הוצאת ,היהודית בגליל התחתון ובתולדות ההתיישבות בתולדות קרן קיימת לישראל היהודית

 . 31 – 15' עמ, 2016גן -רמת, אילן-אוניברסיטת בר

 

 בכתבי עת לא שפיטיםמאמרים  (ו
 

. 180-163' עמ, (1976)'  דמשואה, יחס האיטלקים ליהודים במלחמת העולם השניה (1

 

. 52-45' עמ, (1979)'  זמשואה, על האדם בשואה (2

  (, 2001 )'קובץ משואה ל- מבחר מחקרים - כל הימים ההם , (עורך)יואל רפל : התפרסם בשנית ב)

  (.   165 - 157' עמ

 

.(1982), Pp.97-104 44 3) Himmler in Poznan: Evil Rationalized, Forum 

 

ירושלים , (1920-1960)תנועות הנוער  - 13עידן , ישראליות והשואה-תנועות הנוער הארץ (4

. 182-172' עמ, ט"תשמ

 

. 42-32' עמ, (1990)ח " ימשואה?, ניגוד או השלמה: הצלה וגאולה ( 5

 

  .43 – 35' עמ, (1997אוקטובר ) 3 פנים, על השלום והשמאל הרדיקלי ( 6



 

 

 

12 

 

 'עמ, (1999אביב ) 9 פנים, איך כמעט כבשו הציוניים הכלליים את השלטון: המהפך שלא היה (7

91 - 99 

 

,  חמישים שנות שפיטה–המשפט -בית, (עורכים)דוד חשין ואחרים : בתוך, העכבר הוליד הר (8

  .53 – 50' עמ , 1999ירושלים 

 

 (, 1999קיץ ) 139 גשר, יומנו והמאבק על נורמות מוסריות בעשור הראשון למדינה, משה שרת ( 9

  .62 – 52' עמ

 

 -62' עמ, (1999- ס "חורף תש) 138 האומה, 1977 -1948, תנועת חרות: ארוכה הדרך למהפך ( 10

72 

 

, (עורכים)צבי צמרת וחנה יבלונקה : בתוך, האיש וזמנו- לוי אשכול "- אבי אבות הקונצנזוס   "(11

 . 193 - 167' עמ , 2000ירושלים  , ח"תשכ- ח "תשי- העשור השני  עידן

 

  .61 - 54' עמ, ( 2002חורף ) 19 פנים, נסיכי ההוד (12

 

, 1974 – 1969, גולדה מאיר כראש ממשלת ישראל הרביעית- סמכותיות ללא ראיית הנולד  (*13

 ירושלים. (ח" תשל–ח "תשכ)העשור השלישי - עידן , (עורכים)חנה יבלונקה וצבי צמרת :  בתוך

  102 – 89  ’עמ , 2008

 

  . 63 – 61' עמ, ( 2008מאי ) 199  מול-עת, ונפתולי הפוליטיקה הישראלית" דור הבנים"על   ( *14

 

 – 266' עמ, ( 2013דצמבר  ) 29בכיוונים חדשים  , ממשיך ומורד:  של רענן ויץ" תסביך האב "( 15

275 .  

 

קיץ ) 194האומה , ישראל-של הימין הרדיקלי בארץ" חייל האלמוני" ה–יהושע  השל ייבין  (16

  . 64 – 59' עמ, ( 2014

 

 316 - 305' עמ ,  העשור הרביעי–עידן , הקמת המצפים בגליל בעשור הרביעי  ( 17

 

     29- 28' עמ, (2015יולי ) 241מול -עת,  יחיעם ויץ ועול מורשתו–הצל שלי ואני  (18

 

 242 מול-עת, 50-פולמוס השילומים בשנות ה" - ?איכה  עשיתם  כדבר הזה לעם הזה "(19

    34 – 32' עמ, (2015אוקטובר )
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ביקורות ספרים ( ז
 

. 108-107' עמ, (1983 )10 זמנים, נתפש-אל הבלתי, הבנאליות, מן הרעות הקטנות (1

 

. 101-100' עמ, (1984 )14 זמנים, אולוגיה הציונית לנוכח ההשמדהיהאיד (2

 

. 108-106' עמ, (1986 )21 זמנים, שכר ועונש בפוליטיקה (3

 

. 94-96' עמ, (1988סתיו ) 29 זמנים, ממנהיגות המעמד למנהיגות העם- גוריון -דוד בן (4

 

4a) Studies in Contemporary Jewry VI(1990), PP. 409-412 

 

. 65-64' עמ, (ט"סיון תשמ), 4ליון יג ג" כרך סמאזנים, פרולוג לדור בארץ (5

 

. 131-123' עמ, (ן"תשרי תש) 53 קתדרה, שני הסברים על שתי דרכים (6

 

' עמ, (א"תשנ)' א/ו" נציון, תמורות ורציפות: 1949-1947, מיישוב למדינהביקורת על הספר  (7

110-108 .

 

. 171-165' עמ, (א"ניסן תשנ) 59 קתדרה, נפש מפלגה (8

 

כרונות מן הימין יזביקורת על ספרו של בנימין אליאב  (9

.Studies in Contemporary Jewry VIII (1992), PP. 376-379 

 

. 151-146' עמ, (ה"תשרי תשנ) 73 קתדרה, הקיבוץ בין אוטופיה לפוליטיקה (10

 

בשערי עזה ביקורת על ספרו של מרדכי בראון  (11

.Studies of Contemporary Jewry X (1994), pp. 349-350 

 

 . 567 - 560' עמ, (ס"תש) 9 עיונים בתקומת ישראל, חידה ושמה לבון (12

 

  .  571 – 562' עמ, ( 2001) 11  עיונים בתקומת ישראל , ...לכל איש יש שם (* 13 

 

  .448 - 443' עמ, ( 2003 )13   עיונים בתקומת ישראל, העובדות שביסוד הזיכרון ( *14

 

  . 109 - 106' עמ, ( 2004סתיו ) 88 זמנים , בין התפארת לטרגדיה  (*15
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גוריון והאינטלקטואליים בין - בן–משיחיות וממלכתיות ביקורת על ספרו של דוד אוחנה  (*16

  . 580 - 575' עמ, (ה"תשס)ד / עציון, חזון מדיני לתיאולוגיה פוליטית

 

  . 116 - 113' עמ, (2005סתיו ) 92  זמנים, הדרך לפסגה ומחירה ( 17*

 

   102 – 100' עמ, ( 2006אביב ) 94  זמנים, בין משורר החצר לבין מוכיח בשער ( *18

 

' עמ, ( 2006אוקטובר ) 82 ילקוט מורשת, בין ההיסטוריה הכללית לבין ההיסטוריה הפרטית (*19

165- 169.  

 

     19a*) Between General History and Private History, Yalkut Moreshet 82 

(Winter 2006) , pp, 166-171 

 

  .  244 – 239' עמ, ( 2006 )10ישראל  , העובדות על ספת ההיסטוריון ( *20

 

  180 – 176' עמ, ( 2008דצמבר ) 130 קתדרה , פניה של מפלגת השלטון ( * 21

 

  165 – 162' עמ, ( 2009דצמבר )  134 קתדרה, בין כתיבה היסטורית להנצחה  ( * 22

 

  277 – 271' עמ, ( 2010 )18 ישראל, צמיחתו של מנהיג   ( * 23

 

  202 – 198' עמ, (ב"ניסן תשע) 143 בקתדרה , סוד כוחו של ישראל גלילי ( * 24

 

     243 – 223' עמ, (2011 )2.  מס39כרך  , קובץ יד ושם, אדם בעקבות גורלו  ( * 25

 

25a) The Man in the Footsteps of his Fate, Yad Vashem Studies, Vol. 39, No. 2,  

 , (2011), pp. 273-286   

 

  . 210 – 200' עמ, (2012יוני ) 26 כיוונים  חדשים, התהפוכות והמשברים של שמואל אטינגר ( 26

 

  . ,  112 – 107' עמ,  ( 2013מרץ ) 189האומה , "היחיד  בדורו"כוחו המוגבל של  ( 27

 

 202 – 197 'עמ, ( 2013מרץ ) 147קתדרה   ב, פנחס ספיר  בין עוצמה לחולשה  ( 28

 

  - 146' עמ, ( 2014חורף ) 8 המרחב הציבורי, "בשם החוק"ביקורת על ספרה של דינה זילבר  ( 29

151  . 

 

 222 – 215'  עמ,  ( 2014 )22  שראלי, אורות וצללים-  מאיר יערי  ( 30



 

 

 

15 

 

 . 309 – 305' עמ, ( 2014דצמבר )  31  כיוונים חדשים, פייסנות כתמרור אזהרה לדיפלומט ( 31

 

   206 – 200' עמ, ( 2015ספטמבר ) 157  קתדרה, משה דיין בין סגידה לסקילה  (32

 

 '  עמ, (2016אפריל ) 159 קתדרה, "ספינת הדגל"בעיות ב  (33

 

 : ביקורת על הספר  ( 34

Daniel Gordis, Menachem Begin: The Battle for Israel's Soul   

Affairs 8/3 (2014), pp. 139-143 The Israel Journal of Foreign  

 

 ' עמ, (2015נובמבר  ) 200 האומה, ישראל-עוד חוליה בקריסת השלטון הבריטי בארץ (35

205 – 211   

 

 קתדרהיתפרסם ב, זיכרונותיו של הנשיא החמישי (36

 

 בישראל יתפרסם –ממשלת רבין הראשונה -  טובה מתדמיתה  יותר ( 37

 

 קתדרהיתפרסם ב, משפטים בחצר האחורית (38

 

 עלה זית : יתפרסם ב, דרך העקלתון במלחמת סיני ( 39

 

 

 

יחידות לימוד באוניברסיטה הפתוחה  ('ח
 

 (' עמ192 , 1984אביב -תל) בימי שואה ופקודה במסגרת הקורס 3' יחידה מס, עליית הנאציזם (1

 

  ,1989אביב -תל )בימי שואה ופקודה במסגרת הקורס 11' יחידה מס, העמידה היהודית (2

.( 120-61' עמ

 

יחד ), בימי שואה ופקודה במסגרת הקורס 9' יחידה מס, החיים היהודיים תחת שלטון הנאצים (3

 (' עמ134 , 1989אביב -תל) (עם דן מכמן

 

 60-19' עמ, בימי שואה ופקודה במסגרת הקורס 12' יחידה מס, אחרי השואה (4

  (  1991אביב -תל) .94-84- ו 
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. ישראל בעשור ראשון במסגרת הקורס 9' יחידה מס, הבחירות לכנסת ומשברים ממשלתיים ( 5 

 (' עמ77 , 2001אביב -תל)

משפטי פראג  והוויכוח על הסכם השילומים עם גרמניה : אולוגיםימחלוקת פוליטיות ואיד ( 6

 ישראל בעשור הראשון במסגרת הקורס 10' יחידה מס

 (' עמ70 , 2001אביב -תל)

 

פרקים באנציקלופדיות וספרי לימוד  (ט
 

 1996ירושלים , הוצאת כתר, בריטניקה לנוערעריכת המדורים ציונות ומדינת ישראל ב (1

 

, (עורכת)נעימה ברזל : בתוך, הגשמה או סתירה של הרעיון הציוני: חלוקת ארץ ישראל (2

 . 243 - 224' עמ , 1997אביב -תל, מקימים מדינה

 

, התנועה הציונית נוכח השואה ותוצאות מלחמת העולם השנייה?  יציל את העם היהודימי (3

. 323 - 299' עמ, שם: בתוך

 

( מאבק היישוב והתנועה הציונית להקמת מדינה יהודית עצמאית)פרקים עשרים ושמונה  (4-5

  (רועים נבחרים שהשפיעו על החברה והמדינה בישראל בשנות החמישים והששיםיא)וארבעים 

' עמ, 1999ירושלים ', חלק ב, העולם והיהודים בדורות האחרונים, (עורך)אליעזר דומקה : בתוך

.  328 - 319-   ו 227 - 221

 

פרסומים אחרים  ('י
 

, "הארץ")בכול העיתונים היומיים  מאמרים פובליציסטיים -500למעלה מ פרסמתי 1977-מ

 200יותר . עת לא מדעיים-ובכתבי ("על המשמר"ו" חדשות", "ידיעות אחרונות, "מעריב", "דבר"

 . מהם הם ביקורות ספרים

 

 

 

 


