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  ג("פ)תש רשימת פרסומים

 פרופסור מרגלית שילה

 לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין )זוס( המחלקה ל

 מדעי היהדות הפקולטה ל

 אוניברסיטת בר אילן 

 

 
 3220 רשימת פרסומים

 

 

 ספרים  

 

הארצישראלי  .  1 המשרד  בהתיישבות;  בן  ,  1914  -  1908נסיונות  יד  ירושלים  -הוצאת   צבי, 

 כה בפרס רופין, תשמ"ח(. ו)ז  .עמ' 228, תשמ"ח

 

, אוניברסיטת חיפה 1914  –  1840. נסיכה או שבוייה? החוויה הנשית של היישוב הישן בירושלים  2

 כה בפרס בהט לשנת תש"ס(. ו. )זעמ' 400, וזמורה ביתן, תשס"ב

  

הירושלמי ,3 הנשי  למדניות    :הקול  המאה  כתבי  עשרהמן  האוניברסיטה התשע  דינור,  מרכז   ,

 )גרסה דיגיטלית בפרויקט בן יהודה(  .עמ' 262, , תשס"דהעברית, ירושלים

 

4 .  1914 -Princess or Prisoner? Jewish Women in Jerusalem, 1840  

Brandeis University Press, 2005, 330 pp. 

 (  Jewish Book Award זכה בציון לשבח)
 
המ.  5 הראשונותאתגר  בעליות  נשים  אביב,  גדר,  תל  המאוחד,  הקיבוץ  שחר,  בן  הילל  ספריית   ,

 ]גרסה דיגיטלית ברשת[.. עמ' 299,  2007

 

,  2013הוצאת יד בן צבי, ירושלים,    ,1926  –  1917המאבק על הקול: נשות היישוב וזכות הבחירה .  6

 עמ'.  406

 

אבי  7 ואבות אבותיו  –.  בונדי, משפחתו  פרטית,  פרופסור אהרן  הוצאה  ירושלים, תשע"ד,   ,104  

 עמ'. 

 

8  .Girls of Liberty: The Struggle for Suffrage in Mandatory Palestine, Brandeis 

University Press, Waltham, Mass. 2016, pp. 200. [Also a digital version].   
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, ירושלים,    1948 – 1918  טורית,בארץ ישראל המנד   . נשים בונות אומה: הפרופסיונליות העבריות9

 עמ'.   410,  2020

ישראל  .  10 בארץ  הציונית  ההתישבות  ירושלים,  ראשית  שוקן,  מכון  הוצאת  נוסף,  מגדרי  ומבט 

 .  431 תשפ"ב, עמ'

 

 עריכת ספרים:

 

 דברי הכנס הבינלאומי הראשון: אשה ויהדותה, ירושלים תש"ס. . להיות אשה יהודייה, 1

 

,  קובץ מאמרים בשיתוף עם רות קרק  נשים ביישוב ובציונות בראי המגדרהעבריות החדשות,  .  2

ירושלים צבי,  בן  יד  הוצאת  העברית,  האוניברסיטה  של  לייפר  מרכז  מטעם  רוקם,  חזן  ,  וגלית 

 . תשס"ב

 

 מהדורה אינטרנטית., .Encyclopedia of Jewish Women, 2006. חברת מערכת של 3

4 .   

Jewish Women in Pre StateRokem, eds.  -ilo, Galit Hazan.  Ruth Kark, Margalit Sh 

, Brandeis University Press, 2008.   (A Israel, Life History, Politics and Culture 

.translation from the Hebrew) 

 קובץ ב' , דברי הכנס הבינלאומי השני אשה ויהדותה, ירושלים תשס"ג.   להיות אשה יהודייה,   .5

 

בשיתוף גדעון כץ, כרך נושא  ב,     –, א  מגדר בישראל, מחקרים חדשים על מגדר ביישוב ובמדינה.  6

 עמ'.  832 עיונים בתקומת ישראל, אוניברסיטת בן גוריון תשע"א.

 

זכויות ומשפט בשנות המנדט,.  7 בשיתוף איל כתבן    חוק אחד ומשפט אחד לאיש ולאשה, נשים 

   . עמ' 569 . ברסיטת בר אילן, תשע"אקדרי, הוצאת אוני-ורות הלפרין

 

 

 

 

   מאמרים  ומחקרים:

 

 קתדרהת  הפועלת  בעלייה  השנייה,  יכפתרון  לבעי   1917   -   1911חוות  הפועלות  בכנרת   .   1

 .112 - 81, טבת תש"ם, עמ' 14

 תרגום  אנגלי: 

 :1917 - 1911 ,Kinneret The Women`s Farm at 

,the Second Aliya  a Solution to the Problem of the Working Woman in 

 283-I, Jerusalem, 1981. pp. 246 ol.V ,The Jerusalem Cathedra 
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 ב:גם הודפס 

-Jewish Women in Pre :Pioneers and HomemakersDeborah S. Bernstein, (Editor) , 

SUNY Press,1992 ,State Israel 

 

  קתדרה מוד  החקלאית  הציונית  הראשונה  והביקורת  עליהן,  .  התוכניות  להקמת  חוות  הלי2

 .204 - 181, ניסן תשמ"א, עמ' 19

 

, 23  קתדרהכרונות  כמקור  היסטורי?  )הערות והארות(,  י.  עד  כמה  ניתן  להשתמש  בספרי  ז3

 . 195 - 194ניסן תשמ"ב, עמ' 

 

,  25  קתדרהריקנית  בעלייה השנייה,  האכר  הצעיר,  הקבוצה  האמ   -.  ניצני  רעיון  המושב   4

 .98 - 79תשרי תשמ"ג, עמ' 

 

 . 57 -44,  ירושלים  תשמ"ה,  עמ'  4  עידן.  ארתור  רופין  וההתיישבות  הציונית,  5

 

, ניסן תשמ"ו,  39   קתדרהדגם  ראשון  להתיישבות  השיתופית  על  קרקע  הלאום,      -.  דגניה   6

 .98 - 87עמ' 

 

 .52 -  41,  ירושלים תשמ"ו, עמ' 7   עידןרופין  וההתיישבות  באזור  ההר,    .  ד"ר  ארתור7

 

.  טובת העם או טובת הארץ?  יחסה  של  התנועה  הציונית  לעלייה בתקופת העלייה השנייה,  8

 .122 - 109, טבת תשמ"ח, עמ' 46 קתדרה

 

ת העלייה השנייה, חגית . מיפו לירושלים: יחסה  של  ההסתדרות  הציונית  לירושלים  בתקופ9

 .106 - 91, ירושלים תשמ"ט, עמ' ירושלים בתודעה ובעשייה הציוניתלבסקי )עורכת(, 

 

הראשונה,  10 העולם  מלחמת  ערב  מסאלוניקי  בהמון  לעלייה  תכנית  ירושלים  40  פעמים.   ,

 .120 - 94תשמ"ט, עמ' 

 

(, רות קרק  1914  -  1905)שיתוף פעולה ברכישת קרקע     -. המוסדות הציוניים וחברת יק"א  11

 . 164 - 151, ירושלים תש"ן, עמ' גאולת הקרקע בארץ ישראל, רעיון ומעשה)עורכת(, 

 

, ירושלים  57 קתדרהתרומה למימון החזרת היהודים לירושלים,    -  1842. תעודה: צוואה משנת  12

 . 78 - 76תשנ"א, עמ' 
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ההתיישבות של בני עלייה ראשונה(,    . מתפיסה 'מושבתית' לתפיסה 'יישובית כללית', )תפיסת13

 .  88 - 65שנה נ"ז, א', תשנ"ב, עמ'  ציון 

עורך,   גולדשטיין,  יוסף  בתוך:  שנית   מחקריםהודפס  קובץ  לציונות,  ציון  האוניברסיטה בין   ,

 הפתוחה, תשנ"ד.

 

העולם הראשונה,  14 לפני  מלחמת   לעלייה  התימנית   הציונית   התנועה   יחסה  של   דברי  . 

 . 94 - 91, חטיבה ב', כרך ב', ירושלים תשמ"ו, עמ' גרס העולמי למדעי היהדותהקונ

 

הראשונה,    .15 העולם  מלחמת  לפני  הערבית",  ו"הבעייה  רופין  העולמי  ארתור  הקונגרס  דברי 

 . 330 - 325, ירושלים תש"ן, חטיבה ב', כרך ראשון, עמ' העשירי למדעי היהדות

 

מ.  16 לישראל:  והקרן הקימת  )רופין   ישראל  בארץ  דרכי הפעולה  התווה את    (?1914  -  1907י 

 .עמ' 22   מת לישראל, ירושלים,י, המכון לחקר תולדות הקרן הקי1991, פברואר 4חוברת מס' 

 

  39, עמ'  1993, מאסף י"ז,  הציונות. לשכת המודיעין של שיינקין ביפו, בשנות העלייה השנייה,  17

- 69. 

 

ההתייש18 מדיניות  נקבעה  היכן  תגובה  .  דברי  הראשונה?  העולם  מלחמת  ערב  הציונית,  בות 

 .  180- 183, טבת תשנ"ג, עמ' 66 קתדרהלמאמרו של ד' יונתן פנסלר, 

 

19 .The Immigration Policy of the Zionist Institutions 1882-1914 

  .Vol. 30 No. 3 July 1994, pp 597-617 . Middle Eastern Studies  

 

עברית: ושנייה,     גירסה  ראשונה  עלייה  בימי  לעלייה  היחס  נבחרים?  עליית  או  המונים,  עליית 

,  1998, ירושלים  מיתוס ומציאות  -קיבוץ גלויות, עלייה לארץ ישראל  בתוך: דבורה הכהן, עורכת,  

 .130  -  107עמ' 

 

  1882שה בעלייה הראשונה )י 'עובדת' , או 'חברה' במפעל התחייה? על מקומה של הא -האשה . 20

 147- 121, תשנ"ה, 9,  יהדות זמננו(, 1903 -

 גרסה אנגלית:

 

The Transformation of the Role of Women in the First Aliyah, 1882- 1903, Jewish 

 Social Studies: History Culture and Society  

.Vol. 2, No. 2, Winter 1996, pp. 64-86 
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 65, שנה נ"ט, א', תשנ"ד, עמ'  ציוןדמיון ושוני,    -(  1882ציון )( וראשון ל1881. סיסילי איילנד )21

- 95. 

 וכן גירסה אנגלית: 

Sicily Island and Rishon le-Zion A Comparative Analysis, American Jewish Archives 

                                                                         , Fall Winter 1995, pp. 182-213.. 

 

 .  119 - 86, טבת תשנ"ה, עמ' 74 קתדרה.  מלחמת השפות כ"תנועה עממית", 22

 

  .  פעילותה של ההסתדרות הציונית בארץ ישראל בתקופת העלייה השנייה, ישראל ברטל, עורך, 23

 .  103 -  88, עמ' 1997צבי, ירושלים -, א',  הוצאת יד בן העלייה השנייה : מחקרים

 

,  העלייה השנייה: אישיםביוגראפיה )רופין והבעיה הערבית(, זאב צחור, עורך,    -תור רופין  . אר42

 .   330  - 320, עמ' 1997צבי, ירושלים -ג', הוצאת יד בן

 

טהון  .  25. עורך,    -יעקב  צחור,  זאב  אישיםביוגראפיה,  בןהעלייה השנייה:  יד  הוצאת   , ג',  צבי,  -, 

 .186  - 185, עמ' 1997ירושלים 

 

צבי,  -, ג', הוצאת יד בןהעלייה השנייה: אישיםביוגראפיה, זאב צחור, עורך,    -שוחט  -חנה מייזל.  62

 .258  - 255, עמ' 1997ירושלים 

 

-, ג', הוצאת יד בו העלייה השנייה: אישיםביוגראפיה, זאב צחור, עורך,    -מיימון   -. עדה  פישמן  27

 . 290 -  289, עמ' 1997צבי, ירושלים 

  

, ג', הוצאת יד בן צבי,   העלייה השנייה: אישיםצבי, ביוגראפיה, זאב צחור, עורך,  -נאית בן . רחל י82

 . 100 - 91, עמ' 1997ירושלים 

 

שוורץ,  29 ויהושע  פרידמן  איוון  ספראי,  זאב  הכפרית,  ההתיישבות  להעדפת  הציונית  ההכרעה   .

פ' יהודה פליקס , רמת גן,  ,  מוגשים לכבוד פרוחקרי ארץ, עיונים בתולדות ארץ ישראלעורכים,  

 . 364 - 355,  עמ' 1997

 

,  1997, דצמבר  12-11,  כיוונים(     1914  -  1904תרע"ד ,    -. מבט חדש על העלייה השנייה )תרס"ד  30

 .140  -  117עמ' 

 

13 ., Vol. 1, 1998,NashimThe Double or Multiple Image of the New Hebrew Woman,  

 pp. 73 - 94. 

 פת: הדפסה נוס

The Double or Multiple Image of the New Hebrew Woman,  



 6 

In: Esther Fuchs, ed. Israeli Feminist Scholarship, Gender, Zionism and difference, 

University of Texas Press, 2014, pp. 65 - 89.   

 

 גרסה גרמנית:

Die Neue Hebraerin, In: Gisela Dachs, Frauen, Judischer Almanach, 2006.   

 

, המכון לחקר תולדות הקרן הקימת,  הזהות המשתנה של האשה העברייה החדשהגרסה עברית:  

 עמ'. 31, ניסן תשנ"ח, 33חוב' 

 

עורכים,   ואחרים  אריאל  יואל  דוד  בתוך:  נוספת  ביהדות  גרסה  האשה  אשה?  שעשני    –ברוך 

   . 252 – 227, עמ' 1999, תל אביב  מהתנ"ך ועד ימינו

 

חווית העלייה לארץ של נשים ביישוב הישן בירושלים,    -.  הקרבה, הזדהות היסטורית וסגפנות  32

  –  218, ירושלים, תש"ס, עמ'  ירושלים וארץ ישראליהושע שוורץ, זהר עמר ועירית ציפר, עורכים,  

228 . 

 

 גירסה אנגלית מורחבת: 

Self Sacrifice, National-Historical Identification and Self-Denial: Immigration as 

Experienced by Women of the ‘Old Yishuv’ 

230,  United Kingdom  –, Vol. 11, No. 2, 2002, pp. 201 Women’s History Review 

 

 גירסה גרמנית:  

Aufopferung,  Historische Identifikation und Askese, Einwanderungserfahrungen von 

1999/5759, des Leo Baeck  Judischer Almanach,des ‘Alten Jischuw',    Frauen

Instituts, pp. 135 – 150. 

 

, קיץ  34,  פרשנות ובקורתפנים רבות לה: השומרת כמקרה מבחן,    –שה העברייה החדשה  יהא.  33

הא עורכת,  כהן,  טובה  מיוחד:  )קובץ  ודימויים(,  יתש"ס,  מציאות  שורשים  הישראלית  שה 

 .17 - 7ברסיטת בר אילן, עמ' אוני

 

 

עורכים,    .34 שוורץ,  ויהושע  כהן  טובה  מגדר,  כמעצבות  ירושלים  מגדר, יאתקנות  בירושלים  שה 

 .77 - 65,רמת גן, תשס"ב, עמ' חברה ודת

 

השנייה,  35 העלייה  של  דמותה  לעיצוב  רופין  ארתור  של  תרומתו  בידיעת  .  ומחקרים  מאמרים 

 . 94 - 87ת תשנ"ה, עמ' , טב106 - 105, הארץ, אריאל
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עורך, 36 רגב,  איל  חדשה,  עברית  חברה  לבניין  תשתית  החוף:  במישור  גנים  לערי  תוכניות   .

 . 123 - 114אילן, תשנ"ז, עמ' -, אוניברסיטת ברחידושים בחקר מישור החוף

 

ציונות וחינוך  לב, עורכת,  -כיצד עוצבה דמותה של העברייה החדשה ומה מאפייניה? מרים בר.  37

, עמ' 1997, סוגיות בהשתלמויות מורים, האוניברסיטה העברית ומשרד החינוך,  ירושלים  לציונות

117  - 123.   

 

ספר  המשך הישן, או ראשית החדש? בתוך: אלי ששר, עורך    -. השכונות החדשות בירושלים  38

 .     269  – 261, ירושלים תשנ"ט, עמ' ישורון

 

נשים.  39 של  היסטוריה  של  עורכת,  הרלבנטיות   , שילה  מרגלית  בתוך:  יהודייה,,  אשה    להיות 

 .329 – 323, עמ' 2001ירושלים 

 

. הלבוש הנשי הירושלמי של היישוב הישן כביטוי אישי, או ביטוי ציבורי? אברהם פאוסט ואייל 40

, מרכז רנרט ללימודי ירושלים,  1999, דברי הכנס החמישי,  חידושים בחקר ירושליםברוך, עורכים,  

 . 150 – 141עמ' 

 

. העלייה לארץ כפרישות נשית: אלמנות ב"יישוב הישן" בירושלים במאה הי"ט, אליעזר דון  41

עורך,    – ישראל,יחיא,  ובמדינת  בציונות  ביהדות,  וחידוש  בר  מסורת  אוניברסיטת  -הוצאת 

 .36 – 15עמ',   ,רמת גן, תשס"ה אילן,

 

גלית רוזמרין, ישראל  רוזנסון,  הפסיפס של העלייה השנייה, בתוך:  ציון עוקשי, סי  .42

, הוצאת מכללת אפרתה, ירושלים ,  במשעולי עבר יהודי, מחקרים וזכרונות עורכים,

 .   296  – 287תשס"ו, עמ' 

 

 . 69 – 55, תשס"ז, עמ' 181  – 180 אריאל, הכותל המערבי,נשים ליד הכותל, . 43

 

ק  . 44 רחל  בתוך:  קיילינגולד,  אסתר  לזכר  מאושרת,  כך  כל  עורכת,  אני  קולך, רן,  את    השמיעיני 

 .  257 – 253ירושלים, תשס"ט, עמ' 

 

דה45 אוולינה  ספר  בית  של  המקרה  חדשה:  חברה  לעיצוב  כאמצעי  נערות  חינוך  רוטשילד  -.  

שילה,   1914-1854בירושלים,   מרגלית  עורכות,  בתוך:  ,  רוקם,  חזן  וגלית  קרק  'העבריות  רות 

 .  247 - 229ירושלים תשס"ב, עמ' המגדר', החדשות, נשים ביישוב ובציונות בראי 

A Cross Cultural Message: The Case of Evelina de Rothschild, in: Ruth Kark, 

Jewish Women in Pre state Israel, Rokem, eds. -Margalit Shilo and Galit Chazan
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