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שם בעברית :יצחק פס

שנת קבלת התואר

השכלה

שם האוניברסיטה

 - B.Ed.תואר ראשון

מכללת הרצוג

2010

 - M.A.תואר שני

בר-אילן

2013

 - Ph.d.תואר שלישי

בר-אילן

2019

נושא עבודת התיזה :ישראל אלדד נושא דגל חזון ''ארץ ישראל השלימה''1967 -1948 :
שם המנחה :פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ
נושא עבודת הדוקטורט :מורשת לח"י בין ימין רדיקלי ושמאל רדיקלי :ישראל אלדד מול נתן ילין-
מור.
שם המנחה :פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ

מלגות ופרסים
 :2013מלגת קושיצקי ,המחלקת לתולדות עם ישראל ויהדות זמננו ,אוניברסיטת בר אילן.
 :2014פרס מטעם מכון ז'בוטינסקי לעבודת מ"א.
 :2018מלגה מטעם מכון ז'בוטינסקי לעבודת הדוקטורט
 :2018מלגה מטעם המכון לחקר המחתרות באוניברסיטת בר-אילן לעבודת הדוקטורט

כנסים מדעיים שארגן:
חבר בוועדה המארגנת של הכנסים:
:2018
" -1נשים מספרות שואה :כנס לציון  80שנה לליל הבדולח" ,התקיים ב12.11.2018 -
באוניברסיטת בר-אילן.
:2019
" -1הציונות הדתית והשואה – אז והיום" ,התקיים ב 15.3.2019 -באוניברסיטת בר-אילן.

" -2ערבות הדדית בשואה ולאחריה" ,התקיים ב 20.5.2019 -באוניברסיטת בר-אילן.
" -3בנתיבי ההצלה :הצלת יהודים בשואה ולאחריה" 81 :שנה ל"ליל הבדולח" ,התקיים
ב 11.11.2019 -באוניברסיטת בר-אילן.
" -4המאבק על נרטיב השואה במזרח אירופה :המקרה של ליטא" ,התקיים ב16.12.2019 -
באוניברסיטת בר-אילן
-5

"Depicting Violated Jewish Women During the Holocaust: In Memory of
" Nava Semelהתקיים ב 8.1.2020-באוניברסיטת בר-אילן.

:2020
 -1כנס חוקרים שנתי מקוון" ,היצירה בשואה ולאחריה" .התקיים בזום.
 -2כנס "האומה" לציון  80שנה להקמת לח"י ,7.9.20 ,התקיים בזום.
" -3עוצמה נשית בתקופות משבר" ,13.10.20 ,התקיים בזום.
 -4יום עיון מקוון לציון  82שנה ל"ליל הבדולח" ,9.11.20 ,התקיים בזום.
השתתפות בכנסים מדעיים:
 :2015סדנת דוקטורנטים באוניברסיטת מסריק בצ'כיה ,בנושא "לאומיות ולאום במאה העשרים"
שהתקיים בתאריכים ( .12-16.7.2015שם הרצאה" :ישראל אלדד נושא דגל חזון א"י השלמה").
 :2019יום עיון בנושא המודיעין של הלח"י שהתקיים ב .7.4.2019 -במרכז למורשת המודיעין
בגלילות (שם ההרצאה" :המודיעין של הלח"י :בין הצלחות וכישלונות").,
כנס "ערבות יהודית הדדית בשואה ולאחריה" ,הכנס השנתי של עמיתי שפיגל -המכון לחקר השואה
שהתקיים ב  20.5.2019באוניברסיטת בר-אילן (שם ההרצאה" :ערבות הדדית בסימן שני היואלים:
יואל פלגי ויואל ברנד").
 :2020כנס מחקרי חברון ,שהתקיים ב  20.5.20בזום (שם ההרצאה" :יוצאי לח"י וראשית
ההתיישבות בעיר האבות").
כנס "האומה" לציון  80שנה להקמת לח"י שהתקיים ב  7.9.20בזום (שם ההרצאה" :עבריים,
משיחיים ,כנעניים אבל לא ציונים – "האומה במחשבת לח"י).

תפקידים בתוך האוניברסיטה:
 : -2013רכז אקדמי במרכז לחקר האישה ביהדות ע"ש פניה גוטספלד הלר.
 :2019 -2015עוזר מחקר של פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ.
 : -2018רכז אקדמי וחוקר במכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר.
 : -2018מרכז תכנית עמיתי שפיגל.
מקומות עבודה קודמים:
 :2017 -2011הוראה מקוונת בחוג ללימודי א"י במכללה האקדמית הרצוג.

ניסיון מקצועי אחר (תפקידים ציבוריים):
 :2020חבר מערכת כתב העת האומה
תחומי התמחות מדעיים:
 -1רדיקליות פוליטית חוץ-פרלמנטרית
 -2תקופת המנדט בדגש על המאבק לעצמאות ישראל
 -3אלימות פוליטית בישוב ובמדינה
 -4העשור הראשון למדינת ישראל
פרסומים:
(עורך) "ובחרת בחיים" :יהודים בוחרים בחיים בשואה ולאחריה ,רמת גן :המכון לחקר השואה
ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר( 2020 ,ספר דיגיטלי https://www.ourboox.com/books/1-
)uvacharta-bachayim-a/

מאמרים שפיטים שפורסמו:
" .1ישראל אלדד ורצח קסטנר" ,עיונים בתקומת ישראל  ,)2017( 27עמ' .237 -216
" .2מפלגה בצל פילוג :פרישת ישראל אלדד מרשימת הלוחמים והשפעתה" ,ישראל ( 26אביב
 )2020עמ' .91 -71
מאמרים לא שפיטים שפורסמו
" -1אלדד וילין-מור :הפולמוס הלוהט על מורשת לח"י בראי הספרות" ,האומה ( 216נובמבר
 ,)2019עמ' .87 -80
" -2חידת נתן ילין-מור :תמיד מחוץ לקונצנזוס" ,האומה ( 220נובמבר  ,)2020עמ' .103 -95
מאמרים שהתקבלו ועתידים להתפרסם בקרוב

" -1שאלתיאל בן יאיר  -דמות המסתורין" ,התקבל לביטאון המרכז למורשת המודיעין מבט
מל"ם
מאמרים וספרים בהכנה:
 -1מורשת לח"י בין ימין רדיקלי ושמאל רדיקלי (עיבוד עבודת הדוקטורט כספר).
" -2להיות אשתו של מבוקש :המודל המרובע של זוגיות במחתרת" -בשלבי כתיבה.

