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 - 1975-1979  :היסטוריה של עם ישראל )תקופת המקרא(מ.א באוניברסיטת חיפה 

 - 1993-1988 )דוקטורט באוניברסיטת חיפה: היסטוריה של עם ישראל )העת החדשה 

 - 1974-1975 תעודת הוראה מאוניברסיטת חיפה 

  

  

 :תפקידים במכללה

 2003-1994 מרצה בתחום תולדות הספורט וידע העם ותרבות ישראל 

 2001-1997 אקדמית-המכינה הקדםתשס"א( מנהל -)תשנ"ח 

 2002-1998 תשס"א( ראש המרכז לחינוך הגופני והספורט בישראל-)תשנ"ח 

 2019-2017 ראש המרכז ללימודים אולימפיים 

 :קורסים במכללה

 התפתחותו של הספורט הארצישראלי לפני הקמת המדינה 

 התפתחות ההיסטורית של תרבות הגוף והמשחקים האולימפיים 

  ומודרניים של חגי ישראלהיבטים מסורתיים 

 היהדות בין פלורליזם לנורמטיביות 

 תולדות התרבות הגופנית בעם ישראל ובעמים 

 20-התהליכים המרכזיים בהיסטוריה של עם ישראל במאה ה 

 סטורית של המשחקים האולימפייםיההתפתחות הה 

 היסטוריה של הספורט 

 ידע העם ותרבות ישראל 

 :פרסומים

 עת/קובץ/סדרת פרסומים-ספר/כתבא. עריכת 

  "( , יד יצחק בן  22תרבות הגוף והספורט בא"י במאה העשרים )עורך יחד עם חגי חריף "עידן

 2002צבי ומכון וינגייט, 

  (, עורך משתתף בגיליון יחד 2003) 25הספורט על המפה , פנים, כתב עת לתרבות חברה וחינוך

 רוזנטל )עורך קבוע ( ויאיר גלילי )עורך משתתף בגיליון( עם רוביק
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 Sport and Physical Education in Jewish History (With George Eisen & 

Manfred Lammer ) Selected Papers from an International Seminar Held on 

Occasion of the 16TH Maccabia Wingate Institute, July 12-15 , 2001, Wingate 

Institute, 2003 

 ב. ספרים

  ,2001המאמר המדעי מבנהו והגשתו לפרסום, )יחד עם נבט אפרתי ורוני לידור(, מכון מופ"ת 

  ,העבודה הסמינריונית במוסד אקדמי, חלקיה ודרך הגשתה )יחד עם נבט אפרתי, רוני לידור

 2002פ"ת, ושלמה צדקיהו(, מכון מו

  סיפורה של אגודה )יחד עם יעקב סובוביץ' גליל גלסברג ויוסף גלזר( ההסתדרות  -הפועל חיפה

 2007החדשה בחיפה, 

  שנות )יחד עם ורדיתה גור ורוני לידור(. המכללה האקדמית  70 המכללה האקדמית בוינגייט

 2014בוינגייט,

 ב יצחק רם אפרים זינגר אלעד סימון רוני אולימפיזם: הגדרה יישום ואתגרים )יחד עם הילה דוידו

 2015לידור(המכללה האקדמית בוינגייט 

  ,משחק הוגן: היבטים היסטוריים פילוסופיים חברתיים וחינוכיים )יחד עם יצחק רם, הילה דוידוב

 .2016אפרים זינגר, רוני לידור ירדן הר לב( המכללה האקדמית בוינגייט, 

 לה האקדמית בוינגייט והספורט התחרותי )יחד עם אורי אפק ספורטאים, מאמנים שופטים: המכל

 .2017רוני לידור יורם אהרוני, דוד בן סירא אורי גולדבורט( המכללה האקדמית בוינגייט, 

  ,ספורטאים יהודים בולטים במכביות ובמשחקים האולימפיים )יחד עם אפרם זינגר, הילה דוידוב

 . 2019י כרמי) המכללה האקדמית בוינגייט ירדן הר לב יורם אהרוני רוני לידור אוד

  

 ג. מאמרים

 מאמרים בכתבי עת וקבצים מדעיים

  העימות, בתקופת המנדט, בין התאגדות הפועל ובין הסתדרות מכבי בסוגיית ההשתתפות

 72-51(, עמ' 1994(, )3המכביות, בתנועה, כתב עת למדעי החינוך הגופני והספורט, ב)

  הזיקה הרעיונית בין ספורט הפועלים לבין התאגדות "הפועל" בתקופת המנדט, בתנועה, כתב עת

 .56-76(, עמ' 1995( )1למדעי החינוך הגופני והספורט, ג )

  יסודותיו ומרכיביו הלאומיים של המושג יהדות השרירים, בתנועה, כתב עת למדעי החינוך הגופני

 .261-282(, עמ' 1996(, )3והספורט, ג)

  149-122(, עמ' 1996) 80ייסודה של התאגדות הספורט הפועל, קתדרה. 

  ראשיתם של דיווחי הספורט בעיתונות העברית המנדטורית, בתנועה, כתב עת למדעי החינוך

 .80-59(, עמ' 1997( )1הגופני והספורט ד )

 "20אברהם( קשר, המכון לחקר העיתונות היהודית, -העם רואים את הקולות" )נחמיה בן 

 .92-87( עמ' 1996)

  81-91(, עמ' 1998) 63מספורט לאומי לספורט פוליטי, זמנים  -אגודות הספורט הציוניות. 

 248-(, עמ' 1999( )2מבט היסטורי, בתנועה ה) -זיקה בין היהדות, הציונות ובין תרבות הגוף ה

226. 

  ישראלי , בתוך: חיים קאופמן -ראשיתו של העימות הפוליטי בספורט הארץ -מכבי נגד הפועל

, יד בן צבי ומכון 22גי חריף )עורכים( תרבות הגוף והספורט בישראל במאה העשרים עידן וח

 .89-112, עמ' 2002וינגייט 
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 ת של משחק הכדורעף בעולם טקטי-קווי יסוד בהתפתחותו ההיסטורית, החוקתית, והטכנית

 )4 ,((ובישראל )עם מרק ורטהיים( , בתנועה, כתב עת למדעי החינוך הגופני והספורט, ו

 302-362עמ' )2002 ,(

 (. בין המולדות 2006מן ויותם חותם )עורכים( )היהודי החדש ותרבות הגוף בתוך משה צימר

 .260-264הייקים במחוזותיהם עמ' 

 ( 'בתנועה ז ,)( 2005( )3-4הרטוריקה הריגושית של פרשני כדורגל בישראל )עם אורלי קיים

 224-253' עמ

 :ורוני   אילן גור זאב  הספורט היהודי הארץ ישראלי והישראלי בין לאומיות לבין פוליטיות בתוך

 .130-113)עורכים( ספורט: ערכים ופוליטיקה , ת"א: הוצאת רכגולד, עמ'   לידור

 ( עמ' 2006( )1-2בתנועה ח' ) -  (1910-1928ישראל )-הכדורגל העברי בארץ  ראשיתו של

20-54. 

  :גור זאב, א' לידור,  הספורט היהודי הארץ ישראלי והישראלי בין לאומיות לבין פוליטיות בתוך

 .130-113עמ'  2007 ספורט: ערכים ופוליטיקה , ת"א: רכגולד,  ר' 

 ('2011(, )1הקמת התאגדות "הפועל" בגולה בשנות השלושים של המאה העשרים , בתנועה י )

 70-86עמ' 

  , מדרשה לחינוך גופני וראשית הכשרת המורים לחינוך גופני בארץ ישראל ובמדינת ישראל

 110-128( עמ' 2011( )1בתנועה י' )

  90-99( עמ' 2013)  121המכביות וחשיבותן: עבר מול הווה . זמנים 

 ( 1906-1928דיווחים על משחקי כדורגל בעיתונות העותמנית ובראשית התקופה המנדטורית , )

 .. יחד עם יאיר גלילי32-40(, עמ' 2013)  45קשר 

  43-( עמודים 2015)א(, )1בן גוריון אגודות הספורט הלאומיות והפעילות הגופנית, רוח הספורט

60 

 (. ספורט ומגדר בחברה ספורט נשים בישראל: עבר הווה עתיד . בתוך: גלילי י', לוי מ' תמיר א' )עורכים

יחד עם עמית  36-21עמ'   2015. המרכז הבינתחומי: הרצליה.   הישראלית  מאפיינים זהויות וייצוגים

 אור

 

 Continuity and Changes in the processes which shaped Sports in Israel during 

Twentieth Century, in: Arned Kruger & Wolfgang Buss, Transformations: 

Continuity and Change in Sport History II Hoya: NISH 17, 2002 p 77-85 

 The founding of the Israeli Olympic Committee in: Ellen Rertke & Heike 

Kuhn& Karl Lennartz, Olympische bewegt, Festschift zum 60. Geburtstag von 

Prof. Dr. Manfred Lammer, Deutschen Sportochschule Koln, 2003 pp 129-135. 

 Jewish Sports in the Diaspora, Yishuv, and Israel: between Nationalism and 

.167-tics Israel Studies 10 (2005) pp 147Poli 

 Der neue Jude Und die Korperkultur in Israel in: Yoram Hotam, Moshe 

Zimmermann (hrg) Zweemal Heimat; Die jecks zwishen Mitteleuropa und 

Nahost . Beerenverlag , Frankfurt 2005, pp 280-286. 

 Eli) -Processes which Shaped Sports in Israel during the 20th Century (with Bar

192-Sport History Review 36 (2005) pp 179 

 From national Pride to Political hostility, in: Manfred Lammer,  –Israeli sport 

New Aspects of sport history,   Evelyn Mertin, Thierry Terret (Eds.)

, Academia   9th ISHPES Congress, Cologne 2005    Proceedings of the

 .61-Sankt Augustin, 2007, pp 58  Verlag 
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 -Hapoel" versus "Macabbi The political divide that arose in the sports of Eretz"

land of Israel: Past and Present:  ( Sport & Society in the1935 "-Israel, 1926

565-Israel Affair 13 (2007) pp 554 

 orts in the Reading sports in Palestine: The early days of sport rep

-Israel Affair 13 (2007) pp 586  (with Yair Galily).  Mandatory press Hebrew

604 

 28)" (with -The Early Development of Hebrew Football in Eretz Israel (1910

95-Society. volume 9, no.1 (Jan 2008). pp 81  Galily) Soccer & Yair 

 Sport, Zionist ideology and the State of Israel.(with Yair Galily) Sport in 

 1019-Society. 12 (8) 2009 pp. 1005 

 (with Yair Galily)  Culture , Religion and Jewish Identity  Body 

46-(2009) 35 pp 27 STADION  

 Biographies of Jewish Zionist Leaders and their Effect on the Attitude of  The 

Establishment of the State of  Zionist Leadership towards Sport prior to the 

(2011)pp   2008  Tarto' Estonia  r ISHPES Semina  Israel Prooceeding of the 

44-40 

 Die Makkabi-Spiele. In :Dachs G.(edit) Yudicher Almanachder: Sport 

(2011)   Jerusalem: Leo Baeck Institute. pp 133 -142. 

 Journalism (with Kayam O) Hebrew Higer  Rethoric in Israeli Sports 

35-Education.14( 2012 ( pp 327 

 Lammer. M.,Kaufman ' H. (2015). Fussball im Britishen Mabdatatsgebiet 

Palastina waherend des Zwuetem Weltkriegs in: Europaische fussbal.l im 

Zwiten Weltrieg. Stuttgart: Kohihammer. Pp  231-246 

 Galily ,Y  Kaufman'H.Tamir, I. (2015) She got game?! Women, sport and 

society from an Israeli perspective. Israel affairs (2015) pp 1-26 

 On being a sport historian in Israel . The International Journal of History 

of Sport 34 (2017) 362-366 

 מאמר ביקורת על ספר מדעי 

. Book Review on:  (2012) Todd Samuel Presner (2007). Jewish body and the 

politics of regeneration .  Studies in Contemporary Jewry,  :Routlege: London 

and New York pp 355-358 

 

  ולימודייםמאמרים בכתבי עת עיוניים 

 21-19(, עמ' 1996) 125מול, -לשוב להיות דור בריא בגופו, עת 

  לאומית חשובה של הנאצים, החינוך הגופני -הצלחה בין - 36המשחקים האולימפיים ברלין

 .14-12(, עמ' 1996( )4והספורט נ"א )

 .( עמ' 1996(, )6ישראל, החינוך הגופני והספורט, נ"א )-תשעים שנה לייסוד ה"מכבי" בארץ

20-19. 

 "18-16(, עמ' 1996) 127מול -הפועל התייאש רגליו כשלו ואינם יכולים להעביר אף גול", עת. 

 ( 1היבטים ספורטיביים בתולדותיהם של אישים בהנהגה הלאומית, החינוך הגופני והספורט נ"ג ,)

 .27-24(, עמ' 1997)
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  27-26( עמ' 1997) 13מדינת משטרה, שם המשחק. 

 50 ט: הספורט הישראלי בעשור הראשון למדינה, החינוך הגופני והספורט שנות ספור

 19-16( עמ' 1998(,)2נ"ג)

 7-6(, עמ' 1998) 136מול, -אנגליה מפסידה, עת. 

 ( עמ' 1999( )6היבטים היסטוריים של קפיטליזם וספורט, החינוך הגופני והספורט, נ"ד )39. 

  (  2החינוך הגופני והספורט נ"ה ) 20-במאה התהליכים היסטוריים שעיצבו את הספורט בישראל

 .9-5( עמ' 2000)

 פורסם באתר מכון וינגייט  )8-10(, עמ' 2000) 152מול -חבלי הלידה של הוועד האולימפי , עת

 (תחת השם: הוועד האולימפי הישראלי: הקואליציה בין מכבי והפועל

 החינוך הגופני  1927ספורט לחו"ל מסע מכבי חיפה לארה"ב בשנת  מסעות של קבוצות ,

 .19-21, עמ' 2001( 4והספורט נ"ו )

 ( 5המכבייה הראשונה, החינוך הגופני והספורט, נ"ו ,)18-19, עמ' 2001. 

 ,51-48(, עמ' 2001) 105עולם הריצה , רצים במקרא 
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  באתר וינגייט: זרים  35-32( עמ' 2003) 86היה פה שמח )עם מרק ורטהיים(, שם המשחק(

 במגרש: שלטון האינטרסים הכלכליים על הספורט בישראל(
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 סיפורים על הכובשים הגדולים  100. ספר מלכים,   (2008רון )עורך()  בתוך: עמיקם  הבלרינה
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