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153-, Wien 2006, pp. 133Palastina und Israel 

   

7*)   Between Dialectical and Unquivovcal Israeli Historiography’s Treatment 
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of the Yishuv’s and the Zionist Movement’s Attitude to the Holocaust. In: Benny 

, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2007, pp. Making IsraelMorris (Editor), 

298-278 

 

 

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

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

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

 

און ומאיר חזן )עורכים(, -, בתוך: מרדכי בר  כנקודת מפנה במפה הפוליטית הישראלית 1948*( 9

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

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

 

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

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

   227 – 194עמ'  ,  2011ירושלים 

   . 

 

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

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

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

 

 

בתוך: . הרכבת הממשלה הראשונה ומשמעותה : שק כנפי ההיסטוריה לבין ימי חוליןבין מ(  12

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

  .    155 - 127 , עמ'2014, יד יצחק בן צבי, ירושלים במלחמת העצמאות
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און, יצחק -: התיישבות, כלכלה וצבאיות: בתוך: מרדכי בר במלחמת העצמאות "( "ועדת הנגב 13

במלחמת   קובץ מאמרים על החברה האזרחית -וכלכלה במלחמה  גרינברג ומאיר חזן )עורכים),

  329 – 304, עמ'  2017צבי, ירושלים -יד בןהעצמאות, 

 

14    )The Diary of Moshe rs ), Introduction , Neil Kaplan and Yaakov Sharett (Edito

 -XVII ), Indiana University Press, Bloomington 2019. Volume I. pp. 1956-Sharett (1953

XXXIV 

 

, יתפרסם בקובץ 1973 – 1950מערכות הבחירות לעירית ירושלים,  -(  בחירות בעיר הקודש  15

 מחולקתהמאמרים על ירושלים 

 

 

 מאמרים בהליכי כינוסים מדעיים  ה'( 

 מאמרים שהתפרסמו  

 

, חטיבה ב' כרך ראשון דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדותשורשי העלייה ההמונית,  ( 1

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

 לי

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

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

 .377-365עמ' 

 

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

418-, Jerusalem 1990, pp. 4051948-She'erit Hapletah, 1944s.), (ed 
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י"ב  דפים לחקר תקופת השואהעל בעיית הלחימה ב'משפט קסטנר',  -בין בודפשט לוארשה (  3

 .330-309)תשנ"ה(, עמ' 

 

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

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

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

Nebraska, pp. 269-279 

 

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

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

 

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

.People in the Wake of the  or Changes Within the JewishMaj1950's, in Yisrael Gutman (Ed.), 

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

 

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

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

 

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

 . 421 - 395, עמ' 1999, ירושלים משפט והיסטוריהבתוך: דניאל גוטוויין ומנחם מאוטנר )עורכים(, 

 

 ת(, בתוך: אניטה שפירא )עורכ 1963 –גוריון ב   -פרישת דוד בן  -( "הפרידה מן האב המייסד" 8

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

 

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

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

  290 - 285' , עמ 2005
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9a*) Die Rolle der Einwanderer aus Mitteleuropa bei der politschen Entscheidung ueber die 

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

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

 

פרקים  -בשבילי העבר בתוך: אופירה גראוויס קובלסקי )עורכת(, ( יוסף ויץ בגליל העליון, 10

וצאת ה,בגליל התחתוןהיהודית  ובתולדות ההתיישבות היהודיתבתולדות קרן קיימת לישראל 

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

 

, ויחיעם ויץ קובלסקי-ף ויץ וחזון היער הישראלי:  אורות וצללים. בתוך: אופירה גראוייס(  יוס11

אוניברסיטת חיפה, ,  הוצאת מוסד הרצל, ישראל-בין הפרטי לכללי בהתיישבות היהודית בארץ

  120 – 93, עמ'  2020חיפה 

 

 

 מאמרים בכתבי עת לא שפיטים ו( 

 

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

 

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

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

 .   ( 165 - 157עמ' 

 

.104-(1982), Pp.97 44 Forum3) Himmler in Poznan: Evil Rationalized,  

 

, ירושלים תשמ"ט, (1960-1920תנועות הנוער ) - 13עידן ישראליות והשואה, -( תנועות הנוער הארץ4

 .182-172עמ' 

 

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

 

 . 43 – 35(, עמ' 1997)אוקטובר  3 פנים( על השלום והשמאל הרדיקלי,  6
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 (, עמ'1999)אביב  9 פנים( המהפך שלא היה: איך כמעט כבשו הציוניים הכלליים את השלטון, 7

91 - 99 

 

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

 . 53 – 50עמ'  , 1999ירושלים 

 

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

 . 62 – 52עמ' 

 

 72- 62(, עמ' 1999 - )חורף תש"ס  138 האומה, 1977- 1948( ארוכה הדרך למהפך: תנועת חרות,  10

 

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

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

 

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

 

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

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

  102 – 89  ’, עמ 2008

 

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

 

 – 266(, עמ'  2013)דצמבר   29  בכיוונים חדשיםממשיך ומורד, "תסביך האב" של רענן ויץ:  (  51

275  . 

 

)קיץ  194 האומהישראל, -בארץ ה"חייל האלמוני" של הימין הרדיקלי –( יהושע  השל ייבין 61

 .  64 – 59(, עמ'  2014
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 316 - 305, עמ'  העשור הרביעי –עידן מצפים בגליל בעשור הרביעי, קמת ה(  ה 17

 

     29 -28(, עמ' 2015)יולי  241 מול-תעיחיעם 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' 2015)אוקטובר 

 

 .  116 – 106(, עמ' 2016) 34 כיוונים חדשים( דרכו הייחודית של יצחק שמיר לראשות הממשלה, 20

 

   28 - 25(, עמ' 2017פטמבר )ס 252 מול-, עתעל הקמת קיבוץ יחיעם –( האב, הבן והמבצר  21

256  

(, עמ'  2018מאי ),  256 מול -עת (,  1952 – 1951הממשלה השלישית )–(  ממשלה קטנה וגדולה  22

1 – 4 

  18 – 14(, עמ'  2020)ינואר  266  מול-עת( הנהלת הסוכנות הין ידיעה למודעות,   22

 

 70 – 63(, עמ'  2020)מאי  האומה גוריון: איש התרבות ואיש הפוליטיקה, -( בין ז'בוטינסקי לבן 23

 

(  מדוע זאב ז'בוטינסקי לא נבחר לנשיא ההסתדרות הציונית? בדרמה שהתחוללה בקונגרס   24

 עתמול(, יתפרסם ב 1931הי"ז ) הציוני 

 

–בעידן  , יתפרסם 1995 – 1974יחסי יצחק רבין ושמעון פרס בשנים  –(  טינה ושיתוף פעולה  25

 החמישי העשור

 

 

 ביקורות ספרים  ז(

 

 .107-108(, עמ' 1983) 10 זמניםנתפש, -( מן הרעות הקטנות, הבנאליות, אל הבלתי1
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 .100-101(, עמ' 1984) 14 זמנים( האידיאולוגיה הציונית לנוכח ההשמדה, 2

 

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

 

 .96-94(, עמ' 1988)סתיו  29 זמניםממנהיגות המעמד למנהיגות העם,  -גוריון -( דוד בן4

 

412-VI(1990), PP. 409 Studies in Contemporary Jewry4a)  

 

 .64-65, )סיון תשמ"ט(, עמ' 4כרך ס"ג גיליון  מאזנים( פרולוג לדור בארץ, 5

 

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

 

110-נ"ו/א' )תשנ"א(, עמ'  ציון, : תמורות ורציפות1947-1949מיישוב למדינה, ( ביקורת על הספר 7

108. 

 

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

 

 זיכרונות מן הימין( ביקורת על ספרו של בנימין אליאב 9

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

 

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

 

 בשערי עזה( ביקורת על ספרו של מרדכי בראון 11

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

 

 . 567 - 560)תש"ס(, עמ'  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
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 .  109 - 106(, עמ'  2004)סתיו  88זמנים  *(  בין התפארת לטרגדיה, 15

 

גוריון והאינטלקטואליים בין חזון -בן  –משיחיות וממלכתיות  חנה  *( ביקורת על ספרו של דוד או16

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

 

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

 

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

 

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

165 -169 . 

 

     t 82Yalkut Moreshe19a*) Between General History and Private History,  

(Winter 2006) , pp, 166-171 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

     243 – 223' (, עמ2011) 2מס.  39, כרך  קובץ יד ושם* (  אדם בעקבות גורלו,  25

 

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



 

 

 

20 

 , (2011), pp. 273-286   

 

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

 

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

 

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

 

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

151  . 

 

 222 – 215 ' (,  עמ 2014) 22  שראלאורות וצללים, י  -( מאיר יערי  03

 

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

 

   206 – 200(, עמ'  2015)ספטמבר  157  קתדרהמשה דיין בין סגידה לסקילה,  ( 23

 

  216 – 210(, עמ'  2016)אפריל  159 קתדרהבעיות ב"ספינת הדגל",  ( 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' 2015) נובמבר  200 האומהישראל, -עוד חוליה בקריסת השלטון הבריטי בארץ( 53

205 – 211   

 

 182 - 178(, עמ'  2017)דצמבר   166  קתדרההחמישי,  ( זיכרונותיו של הנשיא36

 

  280 – 275(,  עמ'  2017) 25ישראל     , ממשלת רבין הראשונה  -טובה מתדמיתה  יותר(  37
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 201 - 200(,  עמ'  2018)יולי  168 תדרה,  ק( משפטים בחצר האחורית38

 

  351 - 345(, עמ' 2016ט"ז ) עלי זיתדרך העקלתון למלחמת סיני,  (  39

 

   40 – 25(, עמ' 2017)ספטמבר   27 קתרזיס"דור ראשון לגאולה",  –( נפש דור הבנים 40

 

 201 - 197(,  עמ'  2019)ינואר  170  קתדרהמלאכה קלה, (  41

 

  160 -154(,  עמ'  2018) 14 המרחב הציבורימשמאל לימין,  –(  דרך העברת ההגמוניה  42

 

 – 176( , עמ'  2019)אוקטובר  173 קתדרהבין קומוניסטיות לבין לאומיות,  –(  בין כפור לחום  43

181 

 

 383 - 375(, עמ'  2020)דצמבר      101 ילקוט מורשת ( משפטי הקורבנות,  44

 

 – 341(, עמ'  2020כ' ) עלי זית,  בין פוליטיקה לביטחון: הפיקוח האזרחי על ארגון "ההגנה"(  45

347  

 

  181 – 176)תשרי תשפ"א (, עמ'   176 קתדרה סיפור החיים של האב המייסד, (  46

 

  130 – 126(, עמ'  2020)אוגוסט  219 האומהאייכה?",  –"העם היהודי ( 47

 

  48 ) נשים בתקופה הראשונה של ישראל – מעמד, פער ודימוי, יתפרסם בקתדרה 

 

 49 ( אחרון המוהיקנים, יתפרסם בהאומה 

 

 

 



 

 

 

22 

 יחידות לימוד באוניברסיטה הפתוחהח'( 

 

 עמ'( 192,  1984אביב -)תל בימי שואה ופקודהבמסגרת הקורס  3( עליית הנאציזם, יחידה מס' 1

 

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

 .(120-61עמ' 

 

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

 עמ'( 134,  1989אביב -עם דן מכמן( )תל

 

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

 (   1991אביב -. )תל94-84 -ו 

 

 .ישראל בעשור ראשוןבמסגרת הקורס  9(הבחירות לכנסת ומשברים ממשלתיים, יחידה מס'  5 

 עמ'( 77,  2001אביב -)תל

 

מחלוקת פוליטיות ואידיאולוגים: משפטי פראג  והוויכוח על הסכם השילומים עם גרמניה  ( 6

 ישראל בעשור הראשוןבמסגרת הקורס  10יחידה מס' 

 עמ'( 70,  2001אביב -)תל

 

 פרקים באנציקלופדיות וספרי לימודט( 

 

 1996, הוצאת כתר, ירושלים בריטניקה לנוער( עריכת המדורים ציונות ומדינת ישראל ב1

 

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

 . 243 - 224, עמ'  1997אביב -, תלמדינה
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מי יציל את העם היהודי? התנועה הציונית נוכח השואה ותוצאות מלחמת העולם השנייה,  (3

 .323 - 299בתוך: שם, עמ' 

 

אבק היישוב והתנועה הציונית להקמת מדינה יהודית עצמאית( ( פרקים עשרים ושמונה )מ4-5

וארבעים )אירועים נבחרים שהשפיעו על החברה והמדינה בישראל בשנות החמישים והששים(  

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

 . 328 - 319 -ו   227 -

 

 פרסומים אחרים י'( 

 

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

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

 ביקורות ספרים. 

 

 

 

 

 


