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  2020  נובמבר

 קורות חיים -פרופ' יחיעם וייץ 

 

 : יחיעם ויץשם

 8240943-04ישראל, אוניברסיטת חיפה,  -: החוג ללימודי ארץמשרדטלפון הכתובת ו

 

 

 על השכלה גבוהה פרטים( 2

 

 תאריך   התואר  שם המוסד והמחלקה מועדי הלימודים

 קבלת התואר 

1977-1972 

 

 

 

1981-1977 

 

 

 

 1987-1982 

   

החוג להיסטוריה כללית 

והחוג לפילוסופיה כללית, 

האוניברסיטה העברית  

 רושלים. בי

החוג להיסטוריה כללית 

והמכון ליהדות זמננו, 

האוניברסיטה העברית  

 בירושלים

המכון ליהדות זמננו, 

האוניברסיטה העברית  

 בירושלים. 

 

 ב"א 

 

 

 

 מ"א

  )בהצטיינות(

 

 

 דוקטורט

 

1977 

 

 

 

19 

 

 

81  

 

 

 

1988 

 

 דרגות אקדמיות וקביעות במוסדות להשכלה גבוהה( 3

                          

 וניברסיטת חיפהאישראל,  -לימודי ארץ, החוג  דרגה מוצעת מרצה    1991 -1989 

 ישראל, אוניברסיטת חיפה   -מרצה, החוג ללימודי ארץ         1997 -1991 
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 מרצה בכיר, החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה.           2002-1997

  לחיפה                       קביעות עם המעבר           2001ינואר 

 ישראל, אוניברסיטת חיפה-פרופסור חבר, החוג ללימודי  ארץ          2010 -2002

 ישראל, אוניברסיטת חיפה-פרופסור מן המניין, החוג ללימודי ארץ                     2010

 

 תפקידים במינהל האקדמי של אוניברסיטאות ( 4

 אוניברסיטת חיפה,., ישראל-חוג ללימודי ארץ, ה B.Aיועץ .                     1997 - 1991

צבי ולאוניברסיטת   -ראש המרכז לחקר ארץ ישראל המשותף ליד יצחק בן              2001  - 1997

 חיפה 

 יושב ראש ועדת מ"א, החוג ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה,                      2001 - 1999

 ישראל -ראש החוג ללימודי ארץ                   * 2007 – 2005

       

 תפקידים ופעילויות באוניברסיטה ומחוצה לה  (5

 

 חבר ועדות 

 

 צבי. -ועדת החינוך של יד יצחק בןוחבר    1996 1994-

 חבר הועדה לבחינת מבנה הלימודים בהיסטוריה בחטיבה העליונה  1997 - 1995

 י צב –הפרסומים, יד יצחק בן חבר במערכת    2005 - 1999

 צבי –שלום, יד יצחק בן  -צבי ומרדכי איש  -בן חבר ועדת פרסי יצחק  2008, 2001

 חבר הוועדה  המארגנת של הקונגרס העולמי למדעי היהדות  * 2009 - 2007

 חבר וועדת המקצוע להיסטוריה, משרד החינוך  2010 -  2008

 ז שזר חבר וועדת פרס זלמן שזר, מרכ   2009

 ישראל, משרד החינוך   -חבר וועדת מקצוע ללימודי ארץ – 2012

   חבר המועצה המדעית, יד יצחק בן=צבי    - 2013

 חבר הנהלת העמותה להנצחת לוי אשכול ז"ל    - 2015

 ,  המכללה האקדמית צפתחבר המועצה האקדמית העליונה  - 2017

 ללה האקדמית צפת ה, המכהעליונ יו"ר וועדת המינויים    2020 - 2017  

 חבר וועדת פרס לזכר גולדה מאיר ז"ל  – 2017
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 עמית מחקר במכונים

 

 Visiting Scholar, Center for Judaic Studies, University of Pennsylvania -מאי( -)ינואר 1997

 Visiting Scholar, Oxford Centre for Judaic - יולי(  -)יוני  2003; ספטמבר(-)יולי 1991

 Studies 

     Visiting Scholar, Dunbov Institute, Leipzig – * (מאי-)מרץ 2003

    Visiting Scholar, Centre for Military Studies, University of Calgaryיולי( * -אפריל) 2009

 

 תפקידי עריכה וכתיבה

 

 חה. סיטה הפתו, האוניברבימי שואה ופקודהחבר צוות פיתוח הקורס  - 1987  - 1981

, שנתון לעיון ולמחקר, המכון ליהדות זמננו, יהדות זמננומזכיר המערכת,  - 1990 -1982

 בירושלים.האוניברסיטה העברית 

, שנתון לעיון ולמחקר, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה יהדות זמננועורך משנה,    1982-1990

 העברית בירושלים.

, שנתון לעיון ולמחקר, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה זמננויהדות עורך משותף,   2199-1996

 העברית בירושלים.

 חזון לרויזיה" חבר בועדה המכינה של הכנס "בין - 1994

 מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית". -עורך קובץ הכינוס "בין חזון לרוויזיה    1997-1994

 עשור ראשון", האוניברסיטה הפתוחה -חבר צוות פיתוח הקורס "מדינת ישראל    4199-1996

ציונות, מדינת ישראל והתפוצות, המכון ליהדות זמננו,  - יהדות זמננועורך ראשי,   1996-2002

 האוניברסיטה העברית בירושלים, מוסד הרצל לחקר הציונות, אוניברסיטת חיפה.

 חבר מערכת, ספר מאמרי כינוסי שנת ז'בוטינסקי          2001

 צבי(-שור השלישי" )יד יצחק בןהע  -ידן ץ מדעי, "עיוע   2008

 צבי(-העשור הרביעי " )יד יצחק בן –"עידן  עורך, 2016  – 2012

 יו"ר וועדת בדיקה מטעם המל"ג על מסלול לתואר שני הסמינר אמונה  – 2014

 העשור החמישי" )הוצאת ראובן מס( –עורך משותף "עידן   - 2019
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 ם מדעייםהשתתפות פעילה בכנסי( 6

    

    

 מועד

 2020אפריל 

 

 

 2020פברואר 

 

 

 

 2020ינואר 

 

 2019דצמבר 

 

 2019נובמבר 

 

 2019מאי  

 

  2019מרץ 

 

 2018 רבנובמ

 

 2018מאי  

 2018מרץ 

 

  2018פברואר 

 

 מקום הכנס

 מכללת צפת   

 

 

 לציון-ראשוןעיריית 

 

 

 

 מכללת הגליל

 המערבי 

 מכללת הגליל

 המערבי  

האוניברסיטה  

 העברית 

 צבי-יד יצחק בן

 

 אילן -אוניברסיטת בר

 

 אוניברסיטת  ת"א

 

 צבי-יד בן

 מכללת אפרתה 

 

 אוניברסיטת חיפה

 

 כנס  שא ה ונ

השואה והחברה  

יום עיון  –הישראלית 

 מקוון

 

 

 בריתשון העכנס הל

 

 

 

פרשיות שהסעירו את 

 המדינה  

 שנים לפתיחת מלחמת  80

 העולם השנייה 

 אורי צבי גרינברג 

 

 השנה הראשונה –  1949

 של המדינה 

להעברת הכנסת       70

 לירושלים

 הסכסוך ז'בוטינסקי 

 ערבי  –הישראלי 

ראשת   –גולדה מאיר 

 הממשלה הרביעית 

 קהילה –זיכרון ומציאות 

 נושא הרצאה/הדיון 

משפט אייכמן ומשפט  

 השוואה  –דמיאניוק 

 

השפות של ראשי הממשלה 

גוריון, בגין, רבין, שרון -בן –

 ונתניהו 

 

 בין קיבייה לכפר קאסם 

 

חזרת שליחי הקיבוץ 

 המאוחד באירופה 

 גוריון-בן  -יחסי אצ"ג 

 

 

 אשונה הרכבת הממשלה הר

 

הבחירות לעיריית ירושלים 

 פתיחת עידן חדש – 1965-ב

 –גוריון וז'בוטינסקי -בן

 קווי דמיון והבדל 

 גולדה מאיר כשרת החוץ  

יחסו לעלייה  –גוריון - דוד בן

 ההמונית
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  2018פברואר 

 

 

 2017ובמבר נ

 

 

 

      2017אוגוסט 

 

 2017מאי 

   2017מאי   

 

 

 2017 פרילא

 

 

       2016 דצמבר 

 

 

 2016יולי 

 

 2016יוני 

 

 2016מאי 

 

 2016מאי 

 

 

 2016אפריל 

 מכללת אפרתה 

 

 

 צבי-ד יצחק בןי

 

 

 

הקונגרס העולמי 

 למדעי 

 אילן -אוניברסיטת בר

 צבי-יד בן

 

 

 אוניברסיטת

 אילן -בר

 

 מוזיאון לוי אשכול

 

 

 יד יצחק בן=צבי

 

 מרכז מורשת מנחם

 בגין

 עיריית חיפה

 

 אוניברסיטת ת"א

 

 

 צבי-יד בן

 גלויות  עדה וקיבוץ

 ירושלים המחולקת  

 

 שנה להקמת המדינה  70

 

פתיחת תערוכה: הגלוי 

 הדיפלומטיה  –והנסתר 

 

הישראלית מעצבת 

 מציאות 

 שנים לחלופי השלטון 40

 

 למלחמת ששת הימים 50

 שנה למהפך הראשון    40

 

 

 התיישבות וחלוקה

 

 

 סדרת הרצאות על:

יריבים  –לוי אשכול 

 ושותפים

 לוי אשכוליום עיון על 

 

 AIS -כנס  

 

 נשים שהטביעו

 את חותמן

 החורבן והחשבון: 

הבחירות  –לאוסטר לקולק 

 לעיריית ירושלים 

יחסו של מנחם בגין לוחמי 

 בית"ר בימי השואה 

" 

משה שרת,  –מלאכי שרת" 

 אבי הדיפלומטיה הישראלית 

 

 

 

משמעות הבחירות לכנסת 

 התשיעית

 לא הססן  –לוי אשכול 

 –יו"ר  הפנל המסכם 

 המהפך בראייה היסטורית  

 

קיבוץ יחיעם וחלוקת הארץ, 

1947 - 1948 

 

 גוריון ואשכול:-בן

משיתוף פעולה והערצה 

 לקרב  דמים

 ו"ר הפנאל  המסכם: י

 אשכול בראייה היסטורית

Ben-Gurion and Begin 

Relations (1961-67)- 

אישה בין   –גולדה מאיר 

 גברים 

 והשילומים:מנחם בגין 
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 2016פברואר 

 

 

  2016ינואר 

 

 

  2016ינואר 

 

    2015יולי 

 

 

  2015יולי 

 

  2015יוני 

 

 

  2015מאי 

 

 

    2015מרץ 

 

  2014דצמבר 

 

 

  2014יוני 

 

 

 

 

 מורשת  מרכז 

 מנחם בגין

 

 חרוד -מוזיאון עין

 

 

  אוניברסיטת חיפה

 

 יד מאיר יערי

 

 

 צבי -יצחק בן

 

 אביב -תלאוניברסיטת 

 

 

 אילן -אוניברסיטת בר

 

 

 אוניברסיטת ת"א

 

 בילטמור, ארה"ב 

 

 

-מכון למורשת בן

 בוקר -שדה –גוריון 

 

 ישראל והשילומים

 

 השקת הקובץ

 העשור הרביעי" –"עידן 

 

ספר השקה לספרה של 

 קובלסקי -אופירה גראוויס

 

 ערב השקה לספרו של

 יעקב צור

 

 בין שמאל וימין

 

 התנועה הקיבוצית

 מגרמניהוהשילומים 

 

 המדינאי –משה שרת 

 טפלומוהדי

 אדם וטבע

הכנס השנתי של החברה  

 ההיסטורית 

כנס הקתדרה לתולדות 

 הקיימת-קרן

 

-יובל לקשרי ישראל

 גרמניה 

 AJSכנס 

 

 

 תומך או מתנגד?

 

 ו"ר ומגיבי

 

 

ראש  –יצחק שמיר 

 הממשלה השביעי

 

בין  –טבנקין ותלמידי 

 מרד להערצה 

 יחסי לוי אשכול ומנחם בגין 

המשמעות ההיסטורית של 

כינון הקשרים הדיפלומטיים 

 עם גרמניה

 

 מדוע משה שרת הודח? 

 

 סף ויץ והיער הישראליוי

 

 

"מנהיגים יו"ר פעיל במושב 

כל הדוברים  –התיישבות" ו

 הם תלמידי

השתתפות בפאנל על נושא 

 זה

 יו"ר פעיל במושב על

"מחקרים חדשים על הימין 

 הישראלי"



 

 

 

7 

 2014יוני 

 

  2014ינואר 

 

   2013יוני  

 

  2013מאי 

 

  2013מאי 

 

 

 2012דצמבר 

 אוניברסיטת 

 אילן  -בר 

הארכיון הציוני 

 המרכזי 

UCLA 

 

 אוניברסיטת חיפה 

 

 אילן -בר

 

 

 גוריון  -אוניברסיטת בן

 AISכנס 

 

 

 סדרת הרצאות על 

 מנהיגים

 מפגשי ציוניים

 

 AISכנס  

 

 יום עיון על ספרו של

 נתן ינאי "השכונה" 

 כנס לכבוד פרופ' יוסי כץ

 

הכנס השנתי של האגודה  

 גיאוגרפית  ה

ו"ר פעיל במושב "דפוסי י

כול הדוברים הם  –הנהגה" 

 תלמידי 

 דמותו של משה שרת

 

 רץ וסף ורענן ויץ ביישוב האי

 

Menchem Begin as 

 Prime Minister  

 

 "השכונה של נתן"

הויכוח על השילומים בין 

 שמאל לימין 

 

רענן ויץ ועיצוב המפה 

 הישראלית 

 

 *2011מרץ 

 

 *          2010דצמבר  

 

 אוניברסיטת חיפה 

  

 בוסטון     

 יובל למשפט אייכמן 

 

 הכנס השנתי של

AJS 

Association for Jewish 

Studies 

אייכמן לפרשת בין משפט 

 לבון

The Second  

Generation in Israel: 

Dayan and Allon   

  

 2010יוני 

 

 אילן -אוניברסיטת בר

 

ארבעים שנים למותו של 

 מ"ח שפירא  

גוריון לציונות -יחסו של בן

 הדתית  

-מכון למורשת בן * 2010ינואר  

 גוריון

המנהיגות בשנות 

 החמישים 

גוריון ובגין  -בן המנהיגות של

 דמיון והבדל  –
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-מכון למורשת בן *2009ינואר 

 גוריון

גוריון - יחסו המורכב של בן מבט חדש  -גוריון-בן

 לתנועה הרביזיוניסטית

מקומו של גדעון האוזנר  היסטוריה ומשפט צבי-יד בן *2008ספטמבר 

 במשפט אייכמן

איר, גולדה מדמותה של  העשור השלישי צבי-יד בן *2008יולי 

ש הממשלה הרביעי של רא

 ישראל.

"העולם הזה" ומשפט  היסטוריה ומשפט אוניברסיטת חיפה *2008פברואר 

 אייכמן

האוניברסיטה   *2008ינואר 

 העברית בירושלים

הממד הפוליטי של  דור  דור תש"ח

 תש"ח

מאה שנים להולדת  אוניברסיטת חיפה *2008ינואר 

 אברהם שטרן )יאיר(

 לבין יאירמנחם בגין בין 

 גוריון ומשפט אייכמן-בן גוריון-הממלכתיות של בן אילן -אוניברסיטת בר *2007אפריל 

שנים למותו של מנחם  15 אוניברסיטת חיפה *2007מרץ 

 בגין 

 1951-לאן מנחם בגין נעלם ב

כשנת צומת  1948 1948-החברה האזרחית ב  צבי-יד בן *2006מאי 

 הישראליתבפוליטיקה 

הקונגרס העולמי  *2005אוגוסט 

 למדעי היהדות 

משפט קסטנר בראייה 

 לאחור

 יובל שנים למשפט קסטנר

המכון ליהדות לזמננו  *2005מרץ 

באוניברסיטה  

 העברית 

מאה שנים להולדתו של 

 אנצו סרני

 אנצו סרני כדמות פוליטית

מכון אדנואר,  *2005מרץ 

 ירושלים

דוד  קונרד אדנואר בעיני 

 גוריון -בן

חסים לכינון הי ארבעים שנה

הדיפלומטים בין גרמניה 

 לבין ישראל
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המשמעות ההיסטורית של  מבט חדש -"פרשת לבון"  אוניברסיטת חיפה *2004נובמבר 

 "פרשת לבון".

תפקידם של אנשי מרכז  "היקים" משכנות שאננים *2004מאי 

 אירופה בתהליך השילומים

May 2004* Paris 60 years after the 

Holocaust in Hungary 

"Kaztner Trail" and the 

Israeli society 

שישים שנים ל"מרד" של  אוניברסיטת חיפה *2004מרץ 

 האצ"ל

 מאצ"ל לתנועת החרות

עשור שנים למות מנחם  אוניברסיטת חיפה *2002מרץ 

 בגין

יחסו של מנחם בגין לשואת 

 יהודי אירופה

גוריון  -אוניברסיטת בן 2000יוני 

 בנגב 

נים שרים שמאה וע

להולדתו של זאב 

 ז'בוטינסקי

המאבק על מורשת 

ז'בוטינסקי בתנועה 

 הרביזיוניסטית

משה שרת והשילומים  מורשתו של משה שרת אוניברסיטת חיפה 1999דצמבר 

 מגרמניה 

מרכז ריכרד קבנר   1998דצמבר 

להיסטוריה גרמנית, 

האוניברסיטה  

 העברית 

ומתן  -א  הויכוח על המש גרמניה והתנועה הציונית

היבטים  -יר עם גרמניה היש

 וגילויים חדשים

האוניברסיטה   1998נובמבר 

 העברית בירושלים

יום  -ההיסטוריון והחברה 

עיון לזכרו של שמואל 

 אטינגר

מעורבות אישי הרוח בפרשת  

 לבון

הפקולטה למשפטים,  1998יוני 

 -אוניברסיטת תל

 אביב 

Judging and Judgment in 

the Shadow of the 

Holocaust 

The Law for Punishment of 

the Nazis and their 

Collaborators as an 

Expression of the Israeli 
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Society's Attitude Toward 

the Holocaust in the 1950’s 

החברה ההיסטורית  1998אפריל 

 ירושלים

חמישים שנות מדינת 

 ישראל

  -פרישת האב המייסד 

גוריון  - פרישתו של דוד בן

 1963 -ב

פרשת לבון כנקודת צומת  צבי-יד יצחק בן 1998פברואר 

 בתולדות המדינה 

האירוע  -"פרשת לבון" 

 והקשרו

האוניברסיטה   1996פברואר 

 העברית 

מאה שנות תרבות 

 ישראלית

גוריון לתרבות -בןיחסו של 

 בשנות המדינה הראשונות

רות" והסכם עת הח" תנו דיון קתדרה  צבי-יד יצחק בן 1995דצמבר 

 השילומים

הכנס  -משפט והיסטוריה  אוניברסיטת חיפה 1995יולי 

השנתי של החברה  

 ההיסטורית

החברה הישראלית ומשפטי 

 קסטנר ואייכמן

"בין חזון לרוויזיה כנס  אוניברסיטת חיפה 1994דצמבר 

מאה שנות היסטוריוגרפיה 

 ציונית"

לבירור מושג ראשית 

 המדינה 

מעליה סלקטיבית לעליה  אילן -טת ברברסיאוני 1994מרץ 

 המונית

השפעת השואה על שאלת 

 מימדי העלייה

October 1993  Creighton 

University, Omaha, 

Nebraska, 

Crisis and Reaction: The 

Hero in Jewish History 

Was Israel Kastner a Hero? 

האוניברסיטה   1993יוני 

 העברית 

הקונגרס העולמי למדעי 

 היהדות 

מפלגה מתמודדת עם 

מפא"י לנוכח  -כישלונה 

תוצאות הבחירות לכנסת  

 השלישית
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הכינוס הבינלאומי השמיני  יד ושם 1993יוני 

 ושם-של יד

זיכרון השואה בתקופת 

תודעת השואה  -השואה 

בחברה הישראלית בשנות 

 החמישים

חמישים שנה למרד גטו  בית לוחמי הגטאות 1993מרץ 

 וארשה

על  -רשה פשט לואבין בוד

מושג הלחימה במשפט 

 קסטנר.

מוסד הרצל לחקר  1992יוני 

הציונות, אוניברסיטת 

 חיפה

סוגיות בחקר התנועה  

 הרויזיוניסטית

"תנועת החרות" ומשפט 

 קסטנר.

השינוי בדימויו של קסטנר  דיון קתדרה  צבי-יד יצחק בן 1992מאי 

כעדות לשינוי בדימוי 

 השואה בחברה הישראלית 

August 1991 Oxford Centre for 

Postgraduate Hebrew 

Studies 

החברה הישראלית בשנות 

 החמישים

יחס מפא"י ל"משפט 

 קסטנר"

מוסד הרצל לחקר  1991יוני 

הציונות, אוניברסיטת 

 חיפה

סוגיות בחקר התנועה  

 הרויזיוניסטית

גישות חדשות בחקר התנועה  

 הרויזיוניסטית

לדות  המכון לחקר תו 1991אפריל 

בודה, תנועת הע

 אוניברסיטת חיפה

בין תנועת העבודה לתנועה 

 הרויזיוניסטית

התנועה הרויזיוניסטית 

שאלת  -ותנועת העבודה 

 קווי המתאר

מוסד הרצל לחקר  1990יולי 

הציונות, אוניברסיטת 

 חיפה

סוגיות בחקר התנועה  

 הרוויזיוניסטית

יחסה של התנועה 

הרוויזיוניסטית לעלייה 

 הרביעית 

האוניברסיטה   1989אוגוסט 

 העברית 

הקונגרס העולמי למדעי 

 היהדות 

 שורשי העלייה ההמונית
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מוסד הרצל לחקר  1989יוני 

הציונית, התנועה 

 אוניברסיטת חיפה

סוגיות בחקר התנועה  

 הרוויזיוניסטית

המו"מ בין התנועה 

הרוויזיוניסטית לתנועת 

 1942-1939העבודה, 

שאלת העקורים היהודיים  יון קתדרה ד צבי-יד יצחק בן 1989מאי 

 במדיניות הציונית,

 1948-1933. 

יום עיון מטעם הפרויקט  בית התפוצות 1989ינואר 

אוניברסיטאי לחקר  -הבין

 ההעפלה 

המוסדות הציוניים ויהודי 

ארצות האסלאם, דילמה 

 ביחסי קולט נקלט

סמינר חוקרים בנושא  ליר-מכון ואן 1987יוני 

 ""מיתוס והיסטוריה

מיתוס  -יישוב, שואה וגולה 

 ומציאות.

תנועות הנוער החלוציות  בית לוחמי הגטאות 1987יוני 

 בשואה

המאבק על דמות 'החלוץ' 

- בתנועת העבודה בארץ

 .1945-1943ישראל, 

האוניברסיטה   1986יוני 

 הפתוחה 

חברה ותרבות ביישוב 

 ובמדינה 

כמה היבטים ביחס היישוב  

 לשואת יהודי אירופה,

1943-1942. 

הכנוס המדעי הבינלאומי  ושם-יד 1985אוקטובר 

 ושם-השישי של יד

יחסה של מפלגת פועלי א"י 

 לשארית הפליטה.

 

 

 

 א'( ארגון כנסים6

 כינון מדינת ישראל )שנת  – 1949   - 2019מאי 

 – 1978הרביעית גולדה מאיר ) ארבעים שנה למות ראשת הממשלה –צבי -יד יצחק בן – 2018מאי 

2018 ) 

 ( 1967 – 1948יום עיון על ירושלים המחולקת ) –מוסד הרצל, אוניברסיטת חיפה  – 2018ברואר פ
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 ".  1977מושב על "משמעות חילופי השלטון,  –הקונגרס העולמי למדעי היהדות  – 2017אוגוסט 

 –שנים  40יום עיון על הנושא: "המהפך הפוליטי הראשון אחרי  –צבי -יד יצחק בן – 2017מאי 

1977 – 2017 

", הקתדרה לחקר  1947 – 1917חבר הוועדה המארגנת: "התיישבות וחלוקת הארץ,  – 2017אפריל 

 אילן -הקיימת,  אוניברסיטת בר-תולדות קרן

 על לוי אשכול יום עיון  –צבי -יד יצחק בן – 2016ולי י

 –גראוויס  ערב השקה על ספרה של תלמידי ד"ר אופירה –מרכז מנחם בגין  – 2016פברואר 

 קובלסקי 

 וימין בין שמאל –אוניברסיטת חיפה   - 2016ינואר 

 שנה למותו  50לרגל –יד יצחק בן=צבי     ארגון יום עיון על מורשת משה שרת     2015יולי 

הקיימת על -אילן     ארגון מושב  בכנס הקתדרה לתולדות קרן-אוניברסיטת בר       2015מאי  

 כול הדוברים הם תלמידיי    -"מנהיגים והתיישבות" 

כול   –על "דפוסי הנהגה"   AISב הכנס השנתי של   ארגון מוש -גוריון  -מכון בן   2014יוני 

 הדוברים הם תלמידיי  

 

  על מנהיגים   AIS    -אוניברסיטת חיפה           ארגון מושב בכנס השנתי של         2012יוני 

 דיי יכל הדוברים הם תלמ  -ישראליים 

נובמבר  *

2010 

 יואב גלבר כנס לכבוד פרישתו של פרופ'  אוניברסיטת חיפה

הקונגרס העולמי למדעי היהדות  מושב על   2009יולי 

כול הדוברים הם  –"מחקרים חדשים על הימין הציוני" 

 תלמידי 

יולי *

2008 

 80-און, לרגל יום הולדתו ה-כנס לכבוד ד"ר מרדכי בר  צבי-יד בן

מרץ *

2007 

 שנים למותו 15כנס על מנחם בגין לרגל    אוניברסיטת חיפה

מרץ *

2005 

כנס על מחקרים חדשים על לוי אשכול ומלחמת ששת  אוניברסיטת חיפה

 הימים
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מרץ 

2002 

אוניברסיטת חיפה 

ומרכז בגין 

 )ירושלים(  

 שנים למותו של מנחם בגין )שלושה ימים(  10כנס לרגל 

מרץ 

2001  

 אוניברסיטת חיפה

ומכללת ספיר 

 )שדרות(

 שנים למותו של פנחס ספיר )שלושה ימים( 25כנס לרגל 

דצמבר 

1999 

 שנים למותו של משה שרת )שלושה ימים( 35כנס לרגל  אוניברסיטת חיפה

מרץ 

1999 

 שנים למותו של לוי אשכול )יומיים( 30לרגל כנס  אוניברסיטת חיפה

נובמבר  

1994 

אוניברסיטת חיפה 

ה והאוניברסיט

 העברית 

מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית  -בין חזון לרוויזיה 

 )שלושה ימים(.

 

  עיון על ספרים חדשים -ארגון של יותר מעשרה ימיכמו כן 

 

 

 

 

 מילגות ופרסים( 8 

 פרסים

 ז'בוטינסקי לספרות ולמחקר פרס   2015

   ת המודרני לאומיותפוליטיקה והפרס לזכר הלל קוק ז"ל לחקר ה   2007*

 צבי -שם יצחק בן-פרס על   2005*

 שם מנחם בגין  -פרס ראש הממשלה על   2005*

 פרס ע"ש רנדולף בראהם למחקר על יהדות הונגריה.   1993

 

 מלגות

 מקרן ראובן הכט מחקר  תמילג   1999
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    The Littauer Foundation   מילגת תרגום,    1999

    Konrad Adenauer Foundationמילגת מחקר ,    1997

 The Littauer Foundationמילגת מחקר,    1997

 בוקר.-גוריון, שדה-מילגת חוקרים, המרכז למורשת בן   1996

 מילגת חוקרים, קרן הזכרון לתרבות יהודית.   1995-1994

 מילגת חוקרים, קרן הזכרון לתרבות יהודית.   1994-1993

 בות יהודית.דוקטורט, קרן הזכרון לתר-לגת בתרימ   1991-1990

 הציונות והיישוב, האוניברסיטה העברית בירושלים.לגת בתר דוקטורט, המרכז לחקר  ימ  1989-1988

 לגת לתלמידי מחקר מצטיינים, קרן הזכרון לתרבות יהודית.ימ   1988-1987

 לגה לתלמידי מחקר, קרן הזכרון לתרבות יהודית.ימ   1987-1986

 חקר מערכות ההעפלה ע"ש שאול אביגורלגה מטעם הפרוייקט לימ   1985-1986

 ושם.-פרס לימודים לתלמידי מחקר, יד             1985

 מילגה לתלמידי מחקר, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים  1985/6, 1983/4

 מלגה לתלמידי מחקר, קרן הזכרון לתרבות יהודית.   1985-1984

 ושם.-ך, ידפרס לימודים לתלמידי מוסמ  1980

 

 הוראה( 9

 ישראל באוניברסיטת חיפה -קורסים שלימדתי בחוג לימודי ארץ

 .20 -ל 15מספר הסטודנטים הממוצע הוא בין 

סוג הקורס   שם הקורס ניתן בשנה"ל 

 שיעור/סמינר/סדנא 

 לתואר 

  M.Scב"א / מ"א / 

 ד"ר             

 תשס"ט

 

 

 

המעורבות של אנשי 

הרוח במחלוקות 

ציבוריות פוליטיות ו

נתן  –בישראל 

 אלתרמן כמשל

   M.A סמינר

בין מלחמה לבין  תשס"ז

השוואה  –מלחמה 

 M.A סמינר
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לבין לוי אשכול 

וגולדה מאיר כראשי 

 הממשלה

   B.A סמינר כזירה פוליטית 1948 תשס"ה

לוי  -עידן אשכול  תשס"ד

אשכול כראש 

 הממשלה

 M.A סמינר

מזאב ז'בוטינסקי  תשס"ד

סוגיות  - למנחם בגין

בקורות התנועה 

 הרביזיוניסטית

 B.A סמינר

ההחלטות הגורליות  תשס"ג

בעשור הראשון של 

 מדינת ישראל

   M.A סמינר

מ"עסק הביש"  תשס"ב 

 ל"פרשת לבון

 B.A סמינר

סוגיות בביוגרפיה של  תשס"א

 גוריון- דוד בן

 B.A סמינר

פוליטיקה, חברה  תשנ"ט

ואידיאולוגיה בשנות 

שונות הראהמדינה 

בראי מערכות  

 הבחירות 

 

 M.A סמינר

סוגיות בתולדות  תשנ"ח

התנועה 

 הרויזיוניסטית

 B.A סמינר

הכרת ארכיונים ודרכי  תשנ"ח

 העבודה בהם 

 M.A סמינר
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אביב  -ירושלים ותל  תשנ"ז

 בתקופת המנדט

 M.A סמינר

העלייה ההמונית  תשנ"ו

בשנות המדינה 

 הראשונות

 B.A סמינר

ואה על השפעת הש תשנ"ו

 החברה הישראלית 

 M.A סמינר

הויכוח על תוכניות  תשנ"ו

 1947-1937החלוקה, 

 B.A שו"ת

תנועת הפועלים בשנות  תשנ"ה

 העשרים

 B.A  שו"ת

המאבק על ההגמוניה   תשנ"ד

בתנועה הציונית, 

1935-1931 

 B.A פרו"ס

העלייה הרביעית בין   תשנ"ד

 דימוי למציאות

 M.A סמינר

בוצית התנועה הקי תשנ"ג

 לנוכח הקמת המדינה 

 B.A פרוסמינריון

- היישוב היהודי בארץ תשנ"ג

ישראל במלחמת 

 העולם השנייה

 B.A סמינר

ישראל ממלחמת -ארץ תשנ"ג, תשנ"ד

העולם הראשונה עד 

 מלחמת העצמאות

 B.A שיעור

-1939שנות המפנה,  תשנ"ג

1936 

 B.A סמינר -פרו

היישובית יחס החברה  תשנ"ג

את והישראלית לשו

 יהודי אירופה

 B.A סמינר
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הפליטים והעקורים  תשנ"ג

היהודיים במדיניות 

 1948-1933הציונית, 

 M.A סמינר

היישוב היהודי בארץ   תשנ"ב

בתקופת העלייה 

 החמישית

 B.A פרוסמינר

המאבק הצבאי  תשנ"ב

ישראל, -והמדיני בארץ

1947-1945 

 B.A שו"ת

העבודה  תנועת  תשנ"ב

האיי"ת בשנות 

 הארבעים

 B.A פרוסמינר

אידיאולוגיה  תשנ"ב

ופוליטיקה בשנות 

 המדינה הראשונות

 B.A סמינר

- היישוב היהודי בארץ תשנ"א

ת ישראל מפרוץ מלחמ

העולם השנייה עד 

  מלחמת העצמאות

 

 B.A שיעור

בין תנועת העבודה   תשנ"א

לתנועה 

 הרוויזיוניסטית

 B.A שו"ת

מפלגת פועלי א"י  נ"אתש

 )מפא"י( במערכותיו

הפוליטיות 

והאידאולוגיות של 

 היישוב

 

 B.A שו"ת
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תרומת העלייה  תש"ן

השלישית והרביעית 

להתפתחותו של 

 היישוב היהודי בארץ 

 B.A שו"ת

יסודות המשטר  תשמ"ט

המנדטורי בארץ  

 ישראל

 B.A שו"ת

 

 

 קורסים שלימדתי  במסגרות  אחרות

 

: תש"ן, שנהתקופת המנדט הבריטי; ישראל ובעיית יהודי אירופה ב-: שאלת ארץהשיעורשם ( 1

 : עמיתי רוטשילד, האוניברסיטה העברית בירושלים.אוניברסיטה;  M.A:  דרג: שיעור;  סוגתשנ"א;  

 

: החוג  אוניברסיטה; B.A: דרג: תרגיל; סוג: תשמ"ו; שנה: "הפתרון הסופי"; שם השיעור( 2

 אביב-ישראל, אוניברסיטת תל-עםלתולדות 

 

; B.A: דרג: שיעור; סוג: תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו; שנהואה ופקודה; : בימי ששם השיעור( 3

 : האוניברסיטה הפתוחה. אוניברסיטה

 

: תרגיל; סוג: תשל"ט, תש"מ; שנה: קווי יסוד בתולדות עם ישראל בעת החדשה; שם השיעור ( 4

 לדות עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.: החוג לתואוניברסיטה; B.A: דרג
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