פרסים ע"ש יצחק בן-צבי ואיש שלום
--------------------הפרסים ע"ש יצחק בן-צבי ניתנים לחוקרים על פרסום ספרי מחקר או על מפעל חיים בשני תחומים  -האחד על
תולדות ארץ-ישראל ויישובה והאחר על קהילות ישראל במזרח.
פרס ע"ש מרדכי איש-שלום ניתן לחוקר בראשית דרכו המחקרית על מחקר ,ספר או יצירה משמעותית אחרת  -אשר
חיבר בנושא תולדות היישוב או תולדות הציונות ,תוך העדפת נושא ירושלים.

רשימת הזוכים
שנה

תולדות ארץ-
ישראל

תשכ"ה

יוסף ברסלבי :נוף האדם
בגליל

תשכ"ו

ד"ר מיכאל איש שלום:
מסעי נוצרים לארץ-ישראל

תשכ"ז

אברהם יערי מפעל חיים
בחקר תולדות היישוב
היהודי בא"י
ד"ר שמואל אביצור:
חקלאות מסורתית וניצול
כח המים בישראל
צבי אבן שושן :תולדות
תנועת הפועלים בא"י

תשכ"ח

ד"ר זכריה קלאי :נחלות
שבטי ישראל
יוסף שפירא :הפועל
הצעיר  -הרעיון והמעשה
ד"ר י' צבי זהבי :מהחתם
סופר ועד הרצל

תשכ"ט

פרופ' בן-ציון דינור :מפעל
חיים
ד"ר מנשה הראל :מסעי
סיני

תש"ל

יונס טורקוב :היה היתה
וארשה יהודית
גצל קרסל :פרנץ
אופנהיימר ומרחביה
בתקופת הקואופרציה
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קהילות ישראל במזרח
פרופ' ש' סימונסון :תולדות היהודים
בדוכסות מנטובה

ד"ר יעקב לנדאו :היהודים במצרים במאה
התשע-עשרה

פרופ' אריה טרטקובר :שבטי ישראל
יהודה אטלס :עד עמוד התליה
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איש-שלום

תשל"א

ד"ר יהושע בן-אריה :א"י
במאה הי"ט ,גילוייה
מחדש
פרופ' מיכאל אבי-יונה:
מפעל חיים

תשל"ב

פרופ' ע .מרקס :החברה
הבדואית בנגב
מרדכי נמיר :שליחות
במוסקבה  -ירח דבש
ושנות זעם
פרופ' נחמן אביגד' :בית
שערים'  -החפירות
הארכאולוגיות בשנים
תשי"ג-תשי"ח

תשל"ה

ד"ר אפרים שטרן:
התרבות החומרית של א"י
הפרסית  538-322לפנה"ס

ד"ר משה שוקדThe Dual Heritage :

תשל"ו

פרופ' יוחנן אהרוני:
כתובות ערד

פרופ' חיים ביינארט :מסמכי האינקויזיציה
הספרדית בסיאודאד ריאל 1527-1483

פרופ' יוסף גורני :אחדות
העבודה - 1931-1919
היסודות הרעיוניים
והשיטה המדינית

פרופ' חיים זאב הירשברג :מפעל חיים

תשל"ח

פרופ' משה אילת :קשרי
כלכלה בין ארצות המקרא
בימי בית ראשון
פרופ' מתתיהו מינץ :בר
בורוכוב  -המעגל הראשון
1916-1911
פרופ' אניטה שפירא:
המאבק הנכזב  -עבודה
עברית 1939-1929
פרופ' בנימין מזר :מפעל
חיים בחקר תולדות א"י
ועם ישראל

תשל"ט

פרופ' יגאל ידין :מפעל
חיים

חיים קשלס :קורות יהודי בולגריה בתקופת
השואה
ד"ר משה בר :ראשות הגולה בבבל בימי
המשנה והתלמוד

פרופ' יוסף נוה :הכתובות
הארמיות והעבריות מבתי
הכנסת העתיקים
ד"ר מנחם פרידמן :חברה
ודת  -האורטודוקסיה הלא
ציונית בארץ-ישראל
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תש"ם

פרופ' זאב וילנאי :מפעל
חיים
פרופ' מרדכי אליאב :א"י
ויישובה במאה הי"ט -
1917-1777
פרופ' יהודה פליקס:
תלמוד ירושלמי  -מסכת
שביעית

תשמ"א

גב' שולמית לסקוב:
"הבילויים"

תשמ"ב

פרופ' מרדכי עקיבא
פרידמן :נישואין יהודיים
בא"י ,מחקר בתעודות
הגניזה

תשמ"ג

פרופ' אבהם טל :התרגום
השומרוני לתורה

תשמ"ד

פרופ' יהושע קניאל:
המשך ותמורה  -היישוב
הישן והיישוב החדש
בתקופת העלייה הראשונה
והשנייה

תשמ"ו

פרופ' יואב גלבר :גרעין
לצבא עברי סדיר -
תרומתם של יוצאי הצבא
הבריטי להקמת צה"ל

תשמ"ז

פרופ' אפרים שטרן:
גילויים חדשים בחפירות
הארכיאולוגיות
בדור

תשמ"ח

ד"ר דינה פורת :הנהגה
במילכוד  -היישוב נוכח
השואה 1942-1945
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פרופ' יהודה ניני :תימן וציון  -הרקע
המדיני ,החברתי והרוחני לעליות הראשונות
מתימן
1914-1811

מר יעקב בוקסנבוים :אגרות ר' יהודה אריה
ממודינה פרופ' חיים זעפרני :השירה
העברית במרוקו והספרות הדיאלקטית
והעממית של היהודים במערב המוסלמי

תשמ"ה

תשמ"ט

פרופ' יהושע בלאו :מפעל חיים

פרופ' יהודה רצהבי :מפעל חיים

פרופ' דב נוי :מפעל חיים בחקר פולקלור של
קהילות ישראל
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תש"ן

פרופ' אלקנה מרגלית:
מפעל חיים בחקר תנועת
העבודה בא"י
ד"ר יהושע שוורץ:
היישוב היהודי ביהודה
שלאחר מלחמת בר-כוכבא
ועד לכיבוש הערבי

תשנ"א

פרופ' יהושע פורת :שלח
ועט בידו:

פרופ' מרדכי אלטשולר :יהודי קווקז
קאווקאז

סיפור חייו של אוריאל
שלח (יונתן רטוש)
ד"ר ריכב רובין' :הנגב כארץ
נושבת'

תשנ"ב

ד"ר דליה עופר :דרך בים
 עלייה ב' בתקופההשואה1944-1939 ,

תשנ"ג

פרופ' משה ויינפלד:
מיהושע עד יאשיהו -
תקופות מפנה בתולדות
ישראל מההתנחלות ועד
חורבן בית ראשון

ד"ר נסים קזז :היהודים בעיראק עלייה ב'
בתקופת השואה במאה העשרים

תשנ"ד

ד"ר ישראל בן-שלום:
בית שמאי ומאבק הקנאים
נגד רומי

הרב יוסף קאפח :מפעל חיים על פרסום
ספרים מכתבי-יד של גדולי קהילות ישראל
במזרח ועל תרגום ספריהם של גדולי ישראל
מערבית לעברית

תשנ"ה

פרופ' אמנון כהן :יהודים
בבית המשפט המוסלמי
ד"ר שמואל דותן:
אדומים :המפלגה
הקומוניסטית בארץ-
ישראל

ד"ר נסים יושע :מיתוס ומטפורה :הפרשנות
הפילוסופית של ר' אברהם כהן  -הירירה
לקבלת האר"י

תשנ"ו

פרופ' יוסף פטריך :נזירות ד"ר אלינער ברקת )1 :שפריר במצרים -
ההנהגה היהודית בפסטאט במחצית
מדבר יהודה בתקופה
הראשונה של המאה האחת-עשרה )2
הביזאנטית
ארכיון התעודות של אפרים בן שמריו

תשנ"ז
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פרופ' שמואל ספראי:
מפעל חיים בחקר
ההיסטוריה של תקופת
הבית השני
פרופ' ישראל קולת :מפעל
חיים בחקר תולדות
היישוב היהודי בארץ בעת
החדשה

פרופ' מנחם בן-ששון :צמיחת הקהילה
היהודית בארצות האסלאם :קירואן 1157-
811
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ד"ר דן בהט :אטלס ירושלים

ד"ר יונתן פרייסJerusalm :
Under Siege - The Collapse
of The Jewish State 66-70
C. E
פרופ' זאב ספראיThe :
Economy of Roman
Palestine
ודוד קרויאנקר :סדרת
הספרים" :אדריכלות
בירושלים"
ד"ר חנה יבלונקה :אחים זרים
 ניצולי השואה במדינתישראל1952-1948 ,

מוטי זעירא" :עקשנות וכוכבים
 -על אהרן שידלובסקי ומשלו"

עוז אלמוג :הצבר  -דיוקן
תשנ"ח

פרופ' זאב צחור :חזן,
תנועת חיים :השומר
הצעיר הקיבוץ הארצי
ומפ"ם

ד"ר דוד סקלירSamuel Ibn Hofni :
Gaon & his Cultural World,
Texts and Studies

תשנ"ט

פרופ' דן לאור :חיי עגנון

ד"ר ברכה יניב :מעשה חושב :התיק לספר
תורה ותולדותיו

טוביה פרילינג :חץ בערפל -
בן-גוריון ,הנהגת היישוב
ונסיונות הצלה בשואה

תש"ס

פרופ' אורה לימור:
מסעות ארץ הקודש  -עולי
רגל נוצרים בשלהי העת
העתיקה :תיאורי מסע
לטיניים

פרופ' מיכאל שורץ :על תרגום מורה נבוכים
לרבנו משה בן מימון

חיים גורן :לכו חיקרו את
הארץ :המחקר הגרמני של
ארץ-ישראל במאה התשע
עשרה

תשס"א

פרופ' יעקב משורר :אוצר
מטבעות היהודים  -מימי
שלטון פרס ועד מרד בר-
כוכבא

אברהם הטל :מפעל חיים על תרומתו והישגיו
בתחום הביבליוגרפיה של יהדות המזרח
ויהדות צפון אפריקה בפרט

תשס"ב

ד"ר איבון
פרידמןEncounter :

פרופ' משה בר-אשר :לשון לימודים לרבי
רפאל בירדוגו

 Between EnemiesCaptivity and
Ransom in the Latin
Kingdom of
Jerusalem
תשס"ג

פרופ' יוסף יהלום :מפעל
חיים על חקר יהודי ארץ-
ישראל ויצירתם הפייטנית

פרופ' יוסף קפלן :מנוצרים חדשים ליהודים
חדשים

תשס"ד

פרופ' נדב נאמן :העבר
המכונן את ההווה -
עיצובה של
ההיסטוריוגרפיה
המקראית בסוף ימי הבית
הראשון ולאחר החורבן
פרופ' יחיעם ויץ:
ממחתרת לוחמת למפלגה
פוליטית  -הקמתה של
תנועת החרות 1947-1949

ד"ר ירון הראל :ב"ספינות של אש" למערב -
תמורות ביהדות סוריה בתקופת הרפורמות
העת'מאניות
1881-1841

תשס"ה

תשס"ו

תשס"ז
תשס"ח
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פרופ' אוריאל רפפורט:
ספר מקבים א' -מבוא,
תרגום ופירוש ופרופ'
דניאל שוורץ :ספר מקבים
ב' -מבוא ,תרגום ופירוש
פרופ' שולמית אליצור:
פיוטי רבי פינחס הכהן
ד"ר אבי בראלי :מפא"י
בראשית העצמאות 1953-
1948

אליק מישורי :שורו הביטו
וראו  -איקונות וסמלים ציוניים
בתרבות הישראלית
רוני שטאוברו :הלקח לדור -
שואה וגבורה במחשבה
הציבורית בארץ בשנות
החמישים

פרופ' חיים גבירצמן :משאבי
המים בישראל
ד"ר עדיאל שרמר :זכר ונקבה
בראם  -הנישואים בשלהי ימי
הבית השני ובתקופת המשנה

פרופ' טובה בארי :החזן הגדול אשר בבגדאד
– פיוטי יוסף בן חיים אלברדאני

ד"ר עודד ליפשיץ :ירושלים בין
חורבן להתחדשות :
ההיסטוריה של יהודה תחת
שלטון בבל

פרופ' דוד בוניס :מפעל חיים על חקר שפתן
ותרבותן של קהילות ישראל הדוברות
ספרדית-הודית בארצות
האימפריה העות'מאנית

ד"ר גרסיאלה טרכטנברג :בין
לאומיות לאמנות  :כינון שדה
האמנות בתקופת היישוב
ובראשית שנות המדינה

ירון בן-נאה :יהודים בממלכת הסולטנים:
החברה היהודית באימפריה העותמאנית
במאה השבע-עשרה
ד"ר יצחק בצלאל :נולדתם ציונים –
הספרדים בארץ-ישראל ,בציונות ובתחייה
העברית בתקופה העות'מאנית

ד"ר יצחק קונפורטי :זמן עבר:
ההיסטוריוגרפיה הציונית
ועיצוב הזיכרון הלאומי.
ד"ר ענת הלמן:
אור וים הקיפוה :תרבות תל
אביבית בתקופת המנדט
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תשס"ט

ד"ר יוסף לנג :דבר עברית!
חיי אליעזר בן יהודה

מר יוסף אביב"י :קבלת האר"י

ד"ר אורן טל :הארכיאולוגיה
של ארץ ישראל בתקופה
ההלניסטית :בין מסורת
לחידוש

תש"ע

פרופ' אביבה חלמיש:
מאיר יערי ,ביוגרפיה
קיבוצית
חמישים השנים הראשונות
1947-1897

רות קמחי:
ציונות בצל הפרמידות,
התנועה הציונית במצרים 1948-1918

מאיר חזן:
מתינות,
הגישה המתונה בהפועל הצעיר
ובמפא"י1945-1915 ,

תשע"א

ד"ר גליה בר אור:
'חיינו מחייבים אמנות'
בניין תרבות כבניין חברה:
מוזאונים לאמנות
בקיבוצים1961-1931 ,

פרופ' מרדכי עקיבא פרידמן:
סדרת הספרים:
ספר הודו (א-ג)

ד"ר שרון גבע:
אל האחות הלא ידועה
גיבורות השואה בחברה
הישראלית
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