עבודות גמר לתואר שני שהסתיימו במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו
שם משפחה
אוחנה
אחנבך ביטון

שם פרטי
מיכל
קרולין בת ציו

איזנברג
אסף

מלי
הגר

עבודת מחקר
הגותו של ר' אליעזר אשכנזי
אתה הוא מה שאתה לובש :חזות חיצונית כביטוי לזהות יהודית
ותהליכי חילון בגרמניה של הבמאה ה 17-וה18-
עד ,מזעיק ,מתעד ומנציח רבי משה פראגר והשואה.
שייך או לא שייך? בעיית ההגדרה של קבוצת צנחי הישוב
במלחמת העולם השנייה רדך מקרה המבחן של פרץ רוזנברג.

ביגמן
בן יהודה

עקיבא
נחום

גבאי זדה

ענבר

גולדשמידט
גליק

אביטל
נילי

גרוס

דליה

הצהרת לודג'-פיש ( :)1922שורשיה ,קורותיה והשפעתה
פשתן שימושיו ומשמעותו בחברה היהודית בארץ ישראל בימי
המשנה
25.07.2011
"בזכות מרים" :דמותה של מרים והקהילות היהודיות בארצות
אשכנז בימי הביניים
09.05.2013
האלמנט התרבותי שמאחורי עלילת הדם.
31.05.2010
העובר על החרם כאילו עבר על התורה כולה  :יהודים ,נוצרים
והטלת חרמות במאות  13-12באשכנז
הקשר בין החיים והמתים בספר חסידים (גרמניה במאה ה11.05.2011 )13-

דבורה

גיא

דיכובסקי

יעל

הלוי
הרמן

ליאור
מוריה

וואיה

אילן

הפולמוס היהודי-נוצרי במאות הראשונות לספירה לאור מדרשים 18.05.2009
יהודיים ונוצריים לספר תהילים.
17.05.2010
בית המדרש למורות בגייטסהד -ייחודיות בקהילה ייחודית
()1944-1988
20.12.2010
רבי יעקב בירב ותרומתו הייחודית כמנהיג וכפוסק בדורו.
08.01.2007
משנתו ופועלו של האדמו"ר מפיאסצ'נה כתגובה לתופעה של
עזיבת הדת בקרב יהודי פולין .1943-1909
היבטים חברתיים ומוסריים במשנת (המבי"ט) רבי משה מטראני 16.05.2016

ווינאפל

שי

מה ידעו שלטונות בריטניה ,אמצעי התקשורת והציבור הבריטי
אודות השמדתם של יהודי אירופה על ידיד גרמניה הנאצית?

וייסמן

תמר

וינגרטן

עדי

זלמנוביץ'

מרים

זנבר

אביתר

יגר פלוס

נעמה

לוי
מוסקטי מאשיטי

מרים
ג'ורדנה

מורד

אופירה

31.05.2010 Programs behind Josephus' Biblical exegesis :
a
re-examination of an overlooked agenda
22.05.2012
ועד ההצלה הרוויזיוניסטי ופעולתו למען הצלת יהודי
אירופה1943-1946,
27.12.2005
האישה היהודיה בתקופת השואה בלטביה (יוני -1941מאי
)1945
יחסי יהודים וערבים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד 09.03.2011 -
היבטים הסטוריים
ראשית הדיון הציבורי על התיקונים בדת במרכז אירופה במפנה 03.01.2016
המאות ה 18-וה19-
22.08.2004
מעמדה של האישה היהודיה במרוקו בשנים .1860-1950
16.06.2005
גבולות חברתיים בנגד אפיון של יוסף בן מתתיהו :הזהות
היהודית ו"האחר".
12.05.2008
השתקפות היחסים בין החברה החרדית לחברה הישראלית
בעתון החרדי הלא מפלגתי"משפחה".1990-2000 ,

מן
מנדלבאום

ניר
נטלי

מרציאנו

אביטל שרה

משה
נאור

פרי
יובל

סביר

אריה

סדיס

שוקי

סימן טוב

אשר

ספייזר

אוה

פאך
פוטשבוצקי

רפאל
רבקה

פס

איציק

פינטו

שני

צ'רקי

יונתן

זהרה לביטוב  -גיבורת מופת או מיתוס?
היבטים היסטוריים ושקפתיים במשנתו של רבי שמואל
בורנשטיין" -השם משמאל"
תפיסתו החינוכית של דוד בן-גוריון בראשית המדינה וביטוייה
במסגרת צה"ל והגדנ"ע
מערכת אכיפת החוק בישראל וביהודה בתקופת המלוכה
התיאטרון הישראלי וזכרון השואה :שלושה מחזות כמיצגי
השפעת התיאטרון הישראל על עיצוב זכרון השואה בחברה
הישראלית
היסטוריוגרפיה וזהות וזהות יהודית לאומית במחקרו של
היינריך גרץ ובקרב הוגים יהודיים במאה התשע עשרה
א.ב .גוטלובר והדילמות של ההשכלה המתונה ברוסיה של
המאה ה.19-
ניתוח היסטורי של המימצאים הארכיאולוגיים בבית הכנסת
העתיק בבית-אלפא
עולמם החברתי והרוחני של היהודים באיים הקריביים במאות
הי"ז והי"ח :ג'מייקה וברבדוס.
השמוש והתוצאה של הענישה
תפיסה חברתית-תרבותית יהודית במאה השלישית לספירה
כמשתקפת בתבנית "הכדורית" של המנורה והאתרוג בבית
הכנסת בדורה-אירופוס.
שראל אלדד נושא דגל חזון "ארץ ישראל השלימה" -1967 :
1948
בין ישן לחדש הרב אריה ליב פרומקין (תר"ו-תרע"ו) חלוץ ,מחנך
וחוקר.
השואה כפרספקטיבה מוסרית :משנתו ההיסטוריוגרפית של
אוריאל טל

ת .ביצוע
31.05.2010
17.06.2015

מנחים
פרופ' רגב שאול
פרופ' פיינר שמואל

27.12.2005
20.06.2007

פרופ' מכמן דן
פרופ' באומל-שוורץ ג'ודי

12.02.2015
14.03.2012

פרופ' בקון גרשון
פרופ' פרידהיים עמנואל

02.06.2014

פרופ' באומגרטן אלישבע
פרופ' טואף אריאל
פרופ' באומגרטן אלישבע
פרופ' באומגרטן אלישבע
פרופ' שרמר עדיאל
פרופ' באומל-שוורץ ג'ודי
פרופ' אורפלי משה
פרופ' רוסמן משה
פרופ' רגב שאול
פרופ' מכמן דן

פרופ' באומגרטן אלברט
פרופ' מכמן דן
פרופ' באומל-שוורץ ג'ודי
פרופ' פרידהיים עמנואל
פרופ' פיינר שמואל
ד"ר מקובצקי לאה
פרופ' באומגרטן אלברט
פרופ' קפלן קימי

22.08.2004
08.01.2012

פרופ' באומל-שוורץ ג'ודי
פרופ' הילדסהיימר מאיר

02.10.2013

ד"ר קונפורטי יצחק

06.01.2013
16.02.2016

פרופ' לוין יגאל
פרופ' מכמן דן

29.03.2012

פרופ' פיינר שמואל

27.12.2005

פרופ' פיינר שמואל

02.02.2012

פרופ' פרידהיים עמנואל

27.04.2009

פרופ' מלכיאל דוד

20.03.2016
27.04.2009

פרופ' פרידהיים עמנואל
פרופ' רוזנפלד בן ציון

04.05.2013

פרופ' באומל-שוורץ ג'ודי

27.04.2009

פרופ' הילדסהיימר מאיר

16.12.2015

פרופ' מכמן דן

קופמן

אורית

קורן

מירה

קיסר

שירה

קפלן
רוזנולד
רייכלין

מתן
מאיר
אלון מאיר

שביט

שרה

שולמן

מוריה

שטראוס

פייבל

שיזף

יריב

שילוני
שכטר
שניידר
שער
שפירא

עומר
הילה
חיים יצחק
שהם
ישראל

"כי עדנה הייתה לי אחרי בלותי" הוצאתו המחודשת של
"המאסף" ע"י שלום הכהן תקס"ט-תקע"א .1808-1811
בודד ב"לוע הארי" תהליך התהוות מיתוס הגבורה של אלי כהן
בחברה הישראלית
הקהילה היהודית בחברון ,חיי רוח ,חברה וכלכלה במאות הט"ז-
הי"ח.
דת ולאומיות במושבות הגליל בעלייה הראשונה
בין אביי לרבא :חברה ,תרבות וכלכלה
יהודים בתנועות אנטי-בולשביקיות בתקופת מלחמת האזרחים
ברוסיה :המקרה של צבא דניקין
ההיסטוריונית לני יחיל :דרכה במחקר ומקומה בחקר השואה
הישראלי והכללי.
השתקפות מגמות לאומיות ,חברתיות וחינוכיות בראשית
עיתונות הילדים העברית בארץ ישראל תרנ"ג  -תרצ"ו
הדרשות של אליעזר רפאל מסרני :תנחומי אבלים וחברה
היהודית בפררה במאה ה.17-
"הבירה והספר:יחסי -הגומלין בין הממשל המרכזי לחבלי-הספר
בממלכת יהודה בתקופת הברזל ה"II-
לוח השנה של הילדים באשכנז בימי הביניים המאוחרים
בתי מדרש בציפורי בדורו של רבי יהודה הנשיא
משמעותו של הגשם לחברה היהודית בא"י בזמן המשנה.
תולדות גטאות סמולנסק ומחוז סמולנסק
כמי שקוצץ בנטיעות :תפיסה קבלית לקטיבית בקורפוס ההלכתי
של רב' יוסף קארו

31.05.2010

פרופ' פיינר שמואל

25.02.2015

פרופ' באומל-שוורץ ג'ודי

25.08.2010

פרופ' רוזנפלד בן ציון

21.06.2016
2016 09 15
2009 05 18

ד"ר קונפורטי יצחק ופרופ' קפלן קימי
פרופ' רוזנפלד בן ציון
פרופ' בקון גרשון

25.05.2009

פרופ' מכמן דן

20.05.2014

פרופ' הילדסהיימר מאיר

03.05.2011

פרופ' מלכיאל דוד

02.02.2017

פרופ' לוין יגאל ופרופ' מאיר אהרון

17.04.2016
16.05.2013
11.05.2011
04.05.2017
23.05.2013

ד"ר באומגרטן אלישבע
פרופ' רוזנפלד בן ציון
פרופ' רוזנפלד בן ציון
פרופ' מכמן דן ופרופ' בקון גרשון
פרופ' מלכיאל דוד

