מגישי עבודת דוקטור למחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו-
עד לשנה"ל תשע"ח
שנת
שם מגיש העבודה
קבלת
התואר
תשס"ח
אביב יוני
אבנרי יוסף

תש"ן

אברמוביץ שלמה
אדרי שלום

תשע"ח

אלבו דן
אבלמן עשהאל

תשס"ז
תשס"ו

אנקר אבישי
אסייג מרדכי

תשמ"ט
תשע"ח

אסף הגר
ארנון ישי

תשנ"ח

אשכולי חוה

תשמ"ט

אשכנזי דוד

תשס"ט

אבלמן עשאל

תשס"ז

אברהם אלכסנדר

תשע"ג

אוחנה מיכל

תשע"ד

אוריאל משה

תשע"ו

איזנברג מלי

תש"ע

שם העבודה

מנחה

אב"א אחימאיר והרביזיוניזם המקסימליסטי
בתנועה הרויזיוניסטית
הראי"ה קוק כרבה הראשי של ארץ ישראל
(תרפ"א -תרצ"ה) האיש ופועלו
"ישיבות נקים בכל מקום"  :תהליכים ותמורות
בציונות הדתית לאור הקמת ישיבות ההסדר
1953-1985
חינוך מתבגרים ובעיות משמעת בא"י בצל
המרד הגדול ומרד בר-כוכבא :היבטים
היסטוריים
קהילת וואזן בשנים 1920-1780
הלל צייטלין :מודרניזם ,חילוניות ואמונה
בתרבות היהודית ()1918 - 1871
ר' יהודה בן עליאי -האיש ותקופתו
יהודי נמל :התפתחותם החברתית והכלכלית
של יהודי תיטואן1912-1859 ,
איזכור טראומות לאומיות בעיתות משבר:
ישראל והשואה בראי המלחמות – מבצע
קדש ,ששת הימים ויום כיפור מבט משווה
התנועה הציונית דתית – פעילותה בצפון
אפריקה ולמען העלייה של יהדות זו לישראל
()1956-1943
מפלגת פועלי ארץ ישראל מול שואה והצלה
()1942-1939
מירושלים לסאלוניקי ובחזרה :פעילותו
הציבורית ,המשכילית והתורנית של הרב יעקב
מאיר
1939-1856
הלל צייטלין ויצירתה של התרבות היהודית
במזרח אירופה 1919-1871
שמות משפחה יהודיים בשטח ממלכת רומניה
הישנה (מהמאה ה 16-ועד )1944
הגותו של ר' שאול שמואל סידרו -פרק
בתולדות ההגות היהודית במרוקו
ממלון פארק ל"מחתרת היהודית" – מקומם
של מתנחלי קריית ארבע חברון בעיצוב דרכה
האידיאולוגית של ההתנחלות ביש"ע1967- -
1984
מחוויה אישית למפעל חיים :השואה כמוטיב
מכונן בדרכו הפרטית והציבורית של משה
פראגר – דמות מפתח חרדית ביישוב
ובישראל

פרופ' מאיר
הילדסהיימר
פרופ' מרדכי אליאב
פרופ' שמואל פיינר
פרופ' עמנואל
פרידהיים
פרופ' משה אורפלי
פרופ' שמואל פיינר
פרופ' משה בר
ד"ר אורלי מירון
פרופ' ג'ודי באומל
שוורץ
פרופ' יהושע קניאל
פרופ' יהושע קניאל
פרופ' ירון הראל

פרופ' שמואל פיינר
פרופ' אהרון דמסקי
וד"ר ל.וולוביץ
פרופ' שאול רגב
פרופ' גרשון בקון

פרופ' דן מכמן
ופרופ' קימי קפלן

אלבו דניאל

תשס"ט

אלטשולר יהודה

תשס"ט

אפשטיין יעל

תשס"א

אשכנזי דוד

תשס"ט

בנימין יגאל

תשנ"ו

בן יעקב יוחהן

תשע"ח

בן לולו יוסף

תשנ"ט

בוני-דוידי דגנית

תשע"א

בלובשטיין -נבו
עמוס

תשע"ד

קהילה יהודית בעיר קדושה לאיסלם :קהילת
וואזן בין השנים 1920-1780
התפתחותם ומשמעותם של מיסי הקהל
באשכנז ,מראשית ההתיישבות ועד למגפה
השחורה
רופאים ורפאות בחברה היהודית בארץ-ישראל
בימי המשנה והתלמוד ( 400 -70לסה"נ)
מירושלים לסאלוניקי ובחזרה :מנהיגותו של
הרב יעקב מאיר ,חכם באשי בירושלים ורב
ראשי בסאלוניקי
התנועה החלוצית וההכשרות בהולנד
מראשיתן ועד לאחר הקמת מדינת ישראל
()1950-1917
השומר הדתי  :תנועת הנוער הציונית -דתית
בפולין ,תר"פ -תרצ"ט1939-1920 ,
קטניות בפסח -גלגולו והתפתחותו ההיסטורית
של מנהג זה בעדות ישראל עד ימינו
להיות חיילת דתית בצה"ל בין השנים 1967-
1948
מקומו של ד"ר עזריאל קרליבך בעיצוב תורתה

בן טולילה יוסי

תשס"ח

בר מעוז דני

תשס"א

ברייר עידן

תשס"א

ברכה גיא

תשע"ב

גואטה ענת

תשס"ג

הגירת יהודי תיטואן וטנג'יר לישראל ,לספרד,
לקנדה ולוונצואלה במאה העשרים
בחינה היסטורית של תרבות המחלוקות
והפלגנות בקהילת יהודי תימן (מהמאה הי"ז
ועד המאה הכ')
מדינות-חיץ במזרח הקדום בתקופת המקרא
(בציון "מעולה")
"אלעאלם אלאסראאילי" מקומו בעולם
העיתונות היהודית והערבית במזרח התיכון על
רקע התמורות בקהילות היהודיות בסוריה
ובלבנון 1948-1921
הספרים המודפסים של שנת ה"שין" כמקור
לחקר חיי הרוח של החברה היהדוית

גולדברג נטלי

תשס"א

גימאני אהרון

תשנ"ג

גורדון רינת

תשס"ב

גלינסקי מלר חיה

תשס"ד

געתון נמרוד

תשע"א

נשים יהודיות בברלין ותרבות הנאורות בסוף
המאה השמונה עשרה וראשית המאה התשע
עשרה  -נתוח מגדרי
יהדות תימן והמרכז הארץ -ישראלי (מאות
ט"ז -י"ח)
נשים בחברת המתייהדים ב"ספרד החדשה"
(מקסיכו הקולוניאלית) בין השנים 1649-1580
מפלגת הפולקיסטים [פאלקס פארטיי] בפולין
1939-1915
תמורות כלכליות וחברתיות בתפוצה היהודית-
ספרדית מערבית במרחב האטלנטי בראשית
העידן המודרני :המקרה של קהילת באיונה,
1723-1790

פרופ' משה אורפלי
פרופ' שלמה
שפיצר ופרופ' משה
אורפלי
פרופ' בן ציון
רוזנפלד
פרופ' ירון הראל
פרופ' דן מכמן
פרופ' גרשון בקון
פרופ' אריק זימר
פרופ' ג'ודי באומל
שוורץ
פרופ' ג'ודי באומל
שוורץ ופרופ' יחיאל
לימור
פרופ' מיכאל לסקר
פרופ' אריאל טואף
פרופ' אהרון דמסקי
פרופ' ירון הראל

פרופ' שפרה
ברוכסון ארביב
ופרופ' משה רוסמן
פרופ' שמואל פיינר
פרופ' שמעון
שוורצפוקס
פרופ' משה אורפלי
פרופ' גרשון בקון
ד"ר אורלי מירון

דויטש אביבי דורית

תשע"ב

דורי זכריה

תשע"ג

דינור נעמה

תשע"ד

דנינו דורון

תש"ע

הראל ירון

תשנ"ג

הילד בחברה היהודית בארץ ישראל70-400 ,
לספירה
התאחדות התימנים בישראל ארגון סקטוריאלי
במדינה שבדרך ולאחר הקמתה ה'תרפ"ב-
התש"ך
עיצוב הדמויות הכריזמטיות בספרות חז"ל
ואבותהכנסייהוהבניית הזהות הדתית
והחברתית של החברה היהודית הרבנית
והחברה הנוצרית האורתודוכסית
מהותו ומשמעויותיו של הויכוחסביבהאמונה
בגלגול נשמות בקהילות ישראל שבוונציה,
אמסטרדם והמבורג במהלך המאה ה17-
תמורות ביהדות סוריה 1880-1840

הרטמן יהודה

תשע"ו

הרמן מוריה

תשע"ה

וייסטוך יהושע

תשע"ו

ורד משה

תשס"ו

זנבר אביתר

תשע"ו

זכריה דורי
זלצר אדווה

תשע"ב
תש"ע

חדד עפג'ן דבורה

תשע"ג

חוברה דרור

תשע"ג

טרשנסקי משה

תשע"ז

ידידיה אסף

תשס"ז

יעקובי מאירה

תשס"א

יפה בנימין ז"ל

תשמ"ז

ישראלי עידו

תשע"ז

יחסה של האורתודוקסיה היהודית בהונגריה
למדינה ולאנטישמיות בשנים 1944-1867
היחס לבני נוער בחסידות בתקופה שבין
מלחמות העולם  -החידושים ההגותיים
והמעשיים בחסידות פולין לבני נוער כתגובה
לעזיבת הדת 1939-1914
מנהיגות ,נוהול ומנהל בחברה היהודית בארץ
ישראל בתקופת המשנה וראשית ימי התלמוד
( 250-70לספירה)
החברה הישראלית והצנע
()1950-1949
הפרובינקיות הרומיות בעיני חכמי ארץ-ישראל
בתקופת בית-שני ,המשנה והתלמוד  :היבטים
היסטוריים ,גיאוגרפיים ותרבותיים
התאחדות התימנים בישראל תרפ"ב-תש"ך
"כי עוד נפשי דרור שואפת" – לגדול במשפחה
יהודית בין שתי מלחמות העולם (בציון
"מעולה)
בין פועל לבין איכר -השפתו הציונות של משה
סמילנסקי בבניין החברה והיישוב (1950-
)1910
עולי תימן בשכונות ירושלים תרפ"ב -תש"ח
( ,)1948-1881חזון מציאות ואכזבה
פעלו הצבורי של הרב אפרים אשרי וחשיבות
חבורו שו"ת ממעמקים לגבוש נרטיב
היסטוריוגרפי-דתי לתולדות השואה
האלטרנטיבה אורתוכוכסית ל"מדע היהדות" –
האורתודוכסיה ומדעי היהדות 1938-1873
גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור :חיי יום
יום ,תרבות וחברה
המימד היהודי של דיזרעאלי  :עמדות ותגובות
בבריטניה
פעילותם הציבורית ויצירתם התורנית של
נושאי משרת החכם באשי בטבריה בשנים
תרמ"ה-תרע"ח ((1918-1885

פרופ' בן ציון
רוזנפלד
פרופ' אהרון גימאני
פרופ' עדיאל שרמר

פרופ' משה אורפלי
פרופ' שמעון
שוורצפוקס
פרופ' שמואל פיינר
ופרופ' גיא מרון
פרופ' משה רוסמן

פרופ' בנציון
רוזנפלד
פרופ' משה רוסמן
פרופ' עמנואל
פרידהיים
פרופ' אהרון גימאני
פרופ' גרשון בקון
פרופ' מאיר
הילדסהיימר
פרופ' אהרון גימאני
פרופ' גרשון בקון
פרופ' שמואל פיינר
פרופ' לאה
מקובצקי
פרופ' נתנאל
קצבורג
פרופ' שאול רגב

כהן בועז

תשס"ד

כהן חגית

תשס"ה

כהן חיים

תש"ע

כהן יוסף

תשס"ה

לאטס יעקב

תשס"ג

לוי שלומית

תשס"ב

לוין אריה

תשע"ו

לייבוביץ -ליש
שלמה

תשנ"ו

לנג יוסף

תשנ"ד

מוסקטי מאשיטי
ג'ורדנה

תשע"ג

מישייב אנטולי

תשע"ז

מישלוב שפרה

תשע"א

מן ניר

תשס"ח

מנירב יוסף

תשס"ב

מעבי אמנון

תשס"ט

מורמרשטיין מרדכי
סער
מרקוס בן צבי
אורנה
מרקס משה

תשע"ב
תשס"ט
תשנ"ה

המחקר ההיסטורי הישראלי על השואה בשנים פרופ' דן מכמן
1980-1945
פרופ' אלי
בין תביעות ההתערות לאתגרי האתניזציה:
לדרהנדלר ופרופ'
ספר וקריאה ביידיש בעולמם של מהגרים
יהודים יוצאי מזרח אירופה באמריקה 1930- :משה רוסמן
1890
פרופ' שמואל פיינר
יה"ש (יהושע השיל שיר) וחוג "החלוץ"
( :)1888-1852הפרק הרדיקאלי בתולדות
ההשכלה בגליציה
פרופ' אריאל טואף
חננאל דה פולוניו ,דמותו ותקופתו ,איטליה,
המחצית הראשונה של המאה הט"ז
פרופ' אריאל טואף
פנקס ק"ק רומא שע"ה-תנ"ה .יהודי רומא
אחרי יסוד הגיטו ()1650-1555
השפעת התמורות האידיאולוגיות והחברתיות פרופ' משה רוסמן
בתקופת העליה השניה על תפקודיו של
המורה העברי 1914-1904
פרופ' בן ציון
הקהילה הנוצרית באנטיוכיה בדורות
רוזנפלד
הראשונים של הנצרות ויסודות היהודים עד
לביסוסה של הנצרות במזרח סוריה 180-
70לספריה
פרופ' יוסף בר-אל
תחייתם וחיסולם של החיים הלאומיים
ופרופ' גרשון בקון
ברומניה -יהדות רומניה מול משטר משתנה
1950-1944
עיתונות א' בן-יהודה ועמדותיה בענייני היישוב פרופ' מרדכי אליאב
היהודי והתנועה הלאומית בשנים תרמ"ה-
תרע"ה ()1884-1914
פרופ' אלברט
'סדר היום הסמוי' בנגד אפיון :הביקורת
באומגרטן
השקטה שליוסף בן מתתיהו נגד רומא
הפלאבית
המניעים האידאולוגיים של הטענות לקרבה בין פרופ' ירון הראל
ופרופ' דן שפירא
היהודים לבין העמים התורכיים  :ניתוח
הטענות לקרבה אתנית ולקרבה תרבותית:
השיח ההיסטוריוגרפי במאה העשרים על
אודות הכוזרים ועל מקרים אחרים של
אינטראקציה בין היהודים לעמים התורכיים
בעין הסערה דמותו הציבורית ויצירתו התורנית פרופ' מאיר
הילדסהיימר
של הרב גורן בשנים 1948-1994
פרופ' ג'ודי באומל
התפתחות היסטורית של הקריה בתל אביב
שוורץ
בשנים 1948-1955
מערכת השיווק בחברה היהודית בארץ ישראל פרופ' בן ציון
רוזנפלד
בתקופת המשנה והתלמוד (בציון "מעולה")
פרופ' אהרון גימאני
קליטת יהודי תימן במושבות ארץ ישראל
1946-1923
פרופ' מאיר
עיצוב אתוס ציוני דתי 0הגותו ופועלו של הרב
הילדסהיימר
משה צבי נריה
פרופ' מאיר
מאוויים ,מצוקות ותפיסת הנשיות של נשים
הילדסהיימר
בהתיישבות העובדת.1947-1930 ,
פרופ' אריאל טואף
אצ"ל ולח"י בארץ ישראל :פעילותם להשגת
ופרופ' יהושע קניאל
מימון ואמצעים כלכליים ()1948-1940

נאור אלדד

תשע"ד

נחמני גפני אמונה

תשס"א

נחשון יחיאל

תש"ס

ניומן הלל

תשנ"ט

ניות חן ציון

תשע"ה

נעים ירון

תש"ע

סחייק צבי

תש"ע

סטוצ'ינסקי קלאוד
דב

תשס"ה

סטנקביץ רפאלה

תשע"א

סליפקין נתן

תשע"ו

עובדיה משה

תש"ע

עופר מרים

תש"ע

עזוז יצחק

תשנ"ז

עטייה רונאל

תשע"ח

עמרני חגית

תשע"ח

פוזיילוב גיורא

תשס"ב

פוסטי מירי

תשס"ה

פורטוגז עדי

תשס"ח

"ירושלים תתן קולה" -השתקפות קולה של
היהדות החרדית במלחמת העצמאות" :היומן"
של מרכז "אגודת ישראל"
הוצאת ילדים יהודים מבתי נוצרים בפולין
בשנים הראשונות שלאחר השואה
הנהגה היהודית בתימן (במאות י"ט -י"ט)
נורמה ,מחלוקת ופילוג – בתקופת
החשמונאים (בציון "מעולה")
האצ"ל בחזית המשפטית בתקופת ה'מרד'
1949-1948
הרב כלפון משה הכהן מג'רבא בין שמרנות
למודרנה
דונה גרציה מנדס נשיא – מנהיגות פוליטית
וכלכלית במאה הט"ז
"דת אנוסים"? -ההתנהגות הדתית של
הנוצרים החדשים בברגנסה שנידונו על ידי
האינקוויזיציה של קואימברה במאה הט"ז
(בציון "מעולה")
קהילת לקנבאך שבבורגנלנד (אוסטריה)
שימור ייחודה הדתי והחברתי של הקהילה
בשלהיי ימי הביניים והעת החדשה
מפגשים רבניים עם זיאולוגיה במאה התשע
עשרה
היהודים המערביים בארבע ערי הקודש
ממלחמת העולם הראשונה ועד תום השלטון
הבריטי
מערך הרפואה בגיטו וארשה בתקופת השואה:
ארגונו ואתגריו המקצועיים בתחומי הרפואה
והאתיקה בהקשר ההיסטורי
משה לייב לילינבלום כמנהיג בתנועת "חיבת
ציון" 1910-1881
חדשנות חינוכית במשנתו של הרב כלפון משה
הכהן בג'רבה בראשית המאה ה20 -
הקהילה היהודית הפורטוגזית בתוניס בראי
פנקס הכתובות של הקהילה במאות ה 18-וה-
19
העדה הספרדית בירושלים בהתפתחותה
בשלהי השלטון העות'מני ,התר"ל -התרע"ד
()1914-1870
תרומתן של נשות האליטה בנות העלייה
השנייה ליישוב היהודי בארץ ישראל בשנים
1948-1904
משמאל סוציאליסטי לשמאל חדש?  :זרמים
בציבור ובפוליטיקה בישראל בין השנים 1967-
1928

פרופ' קימי קפלן
פרופ' דן מכמן
פרופ' שמעון
שוורצפוקס וד"ר
דוד דורון
פרופ' אלברט
באומגרטן
פרופ' מאיר
הילדסהיימר
פרופ' צבי זוהר
פרופ' משה אורפלי
פרופ' אריאל טואף

פרופ' שלמה
שפיצר ופרופ' דן
מכמן
פרופ' דוד מלכיאל
פרופ' משה אורפלי
פרופ' דן מכמן
פרופ' יהושע קניאל
פרופ' צבי זוהר +
ד"ר אלי הולצר
פרופ משה אורפלי
פרופ' לאה
מקובצקי
פרופ' ג'ודי באומל
שוורץ
פרופ' ג'ודי באומל
שוורץ

פורמן ברוך

תשס"ה

פייסט חנן

תשס"ד

פינצי יהודה

תשמ"ז

ההתאגדות לתרבות גופנית "הפועל"
ומעורבתה בקליטת העליה בשנים 1946-
1960
תולדות קהילת הלברשטאט במאות התשע
עשרה והעשרים
חרושת עץ בתנ"ך לאור הממצא בארצות
המקרא ובספרות חז"ל

פיק שלמה זאב

תשנ"ז

פרוימוביץ קינגה

תשס"ג

פרזיגר אדם

תשס"א

פרידהיים עמנואל

תש"ס

פרידלנדר יהודה

תשס"ח

פרלמוטר חיים

תשע"ב

פרס רות
ציטרין יצחק

תשס"ט
תשמ"ח

צלמון מילכה

תש"ס

קוטנר ענת

תשס"ט

לאופיין של הקהילות היהודיות בפרובנס לפני
הגירוש בשנת 1306
הזרמים הדתיים ביהדות הונגריה
(אורתודוקסיה ,ניאולוגיה ,וסטטוס קוו אנטה)
בין השנים  -1868-1869-1950מאפיינים
חברתיים -כלכליים ,דמוגרפיים וארגוניים
היהדות ההירארכית בהתהוותה והתפתחותה
של גישת היהדות האורתודוכסית במרכז
אירופה ליהודי שאינו חי על פי ההלכה (1918-
( )1700בציון "מעולה")
פאגניות ופולחנים פאגניים בספרות התלמודית
– היבטים היסטוריים
הגות ומעש ציוניים ומתנגדים לציוניים בקרב
רבני הונגריה מהקונגרס הציוני הראשון
( )1897עד שנות החמישים של המאה
העשרים
מעמדות הביניים בחברה היהודית בתקופת
המשנה :נוכחים אך נסתרים
רשב"ץ והפולמוס הבין דתי בתקופתו
תולדות זכיון החולה ,פרק ביישובו של הגליל
העליון
"קהילת דויטשקרויץ שבבורגרלנד (אוסטריה)
מאבק של קהילה יהודית מרכז -ארופאית
קטנה לקיומה ולשמירת ייחודה בשלהי ימי
הביניים ובעת החדשה (")1672-1938
"בנשף בערב יום" הלילה במוצאי ימי הביניים
באשכנז

קונפורטי יצחק

תשס"ג

קליין יעל

תש"ס

קניאל אסף
קרנר נסיה

תשס"ד
תש"ע

רוזנברג רמי

תשע"ו

היסטוריוגרפיה וזיכרון ציוני -תועדת העבר
הציונית ומבחנה בהיסטוריוגרפיה ובזכרון
( 1967-1935בציון "מעולה")
ההיסטוריה באספקלריה של ספרי הלימודי
הישראלים בין השנים – 1948-1999
המשכיות או פירוק מיתוסים
"המזרחי" בפולין בין שתי מלחמות העולם
דרכי שמירת הסודיות במחתרות ההגנה,
האצ"ל והלח"י
ארץ ישראל במשנתם של חכמי המזרח
בירושלים במאה הי"ט

פרופ' ג'ודי באומל
שוורץ
פרופ' מאיר
הילדסהיימר
פרופ' יהודה פליקס
ופרופ' אהרון
דמסקי
פרופ' שמעון
שוורצפוקס
פרופ' יהודה דון
ופרופ' דן מכמן
פרופ' גרשון בקון

ד"ר רפאל ינקלביץ
פרופ' דב שוורץ
ופרופ' שלמה
שפיצר
פרופ' בן ציון
רוזנפלד
פרופ' משה אורפלי
פרופ' נתנאל
קצבורג
פרופ' שלמה
שפיצר ופרופ' דן
מכמן
פרופ' אלימלך
הורביץ ופרופ'
אלברט באונגרטן
פרופ' משה רוסמן
פרופ' דן מכמן
ופרופ' מרים
גרילסאיימר
פרופ' גרשון בקון
פרופ' אליעזר
טאובר
פרופ' שאול רגב

רונה אריה

תשע"ג

רוקח גיטה

תשע"ד

רוקח שמואל

תשס"ז

רן ירון

תש"ס

שאול מיכל

תשס"ט

שחל רבקה (ע"ה)

תשס"ג

שטרית אלישבע

תשנ"ח

שי עודד

תשס"ו

שיוביץ אילה

תשס"ו

שכטר תמר

תשס"ה

שלם חיים

תשס"ד

שלם מרדכי

תשנ"ח

שלסקי עמיצור

תשע"א

שמלי אברהם

תשס"ח

שפרבר חיים

תשס"ה

תפיסת המרחב הימי של היהודים בארץ
ישראל וסביבותיה מימי הביניים ועד שלהי
תקופת התלמוד
תנועת "העובד הציוני" והמפלגות שצמחו
ממנה – מקרה בוחן של תנועה קטנה בשנים
1956-1948
יהודה ההרודיאנית – מדינה ים תיכונית בעולם
הקלאסי
במשעולי ערב – פעילותו הציבורית,
העיתונאית ,המודיעינית והמדינית של אליהו
ששון 1948 - 1916
"פאר תחת אפר" -ניצולי השואה ,זיכרונה
והתמודדות עם השלכותיה -פרק מרכזי
בשיקום החברה החרדית ב"יישוב" ובמדינת
ישראל ( 1961-1945בציון "מעולה")
מהפך במערכת היחסים בין השומרונים
והיהודים בימים שלאחר חורבנו של הבית
השני
הקהילה היהודית במראקש ()1940-1880

פרופ' עמנואל
פרידהיים
פרופ' ג'ודי באומל
שוורץ
פרופ' אלברט
באומגרטן
פרופ' ירון הראל
פרופ' קימי קפלן
ופרופ' דן מכמן
פרופ' אלברט
באומגרטן

פרופ' שמעון
שוורצפוקס
פרופ' מאיר
ראשית המוזיאונים והאוספים בארץ ישראל
הילדסהיימר
בשלהי התקופה העות'מאנית ()1917-1848
פרופ' מאיר
פעילותו הציבורית והלאומית של חיים משה
הילדסהיימר
שפירא בשנים תרפ"ו-תש"ח ()1948-1926
פרופ' משה רוסמן
רחל כצנלסון שזר ביוגרפיה של מהפכנות
ופרופ' מרגלית
תרבותית
שילה
פרופ' דן מכמן
"כאן לנו הצרה הגדולה ביותר ,אשר כמוה לא
היה לעם ישראל מאז היה לגוי" -אגודת ישראל ופרופ' גרשון בקון
בארץ ישראל לנוכח השואה 1945-1942
פרופ' יהושע קניאל
ערכי ארגון ההגנה – בחינה היסטורית של
תהליך התגבשותם ודרכי הנחלתם1948- -
1939
פרופ' עמנואל
פיננסים ובנקאות בקרב יהודי ארץ ישראל
בשלהי ימי הבית השני ,המשנה והתלמוד ( 30פרידהיים
לפנה"ס 395 -לפנה"ס)
מוטיבים לאומיים ביצירה החזותית הישראלית פרופ' מאיר
הילדסהיימר
פרופ' גרשון בקון
הנהגה יהודית בחברה פתוחה :תהליכי שינוי
בהנהגה יהודית באנגליה בשנים 1905-1828

