
הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי שמחה להזמינכם למפגש עיון לכבוד 

צאת ספרו של פרופ' יחיעם ויץ:

הבא ברכה לנערים
יחיעם ויץ: חייו, נפילתו, הנצחתו והנצחת בני דורו

ברכות: 
ד"ר שלי זר-ציון, ראש הבמה לתולדות ארץ 

ישראל והעם היהודי

פרופ' גור אלרואי, רקטור אוניברסיטת חיפה

ד"ר נורית שטובר–זיסו, ראש החוג ללימודי 
ישראל, אוניברסיטת חיפה

דברים: 
פרופ' )אמריטוס( יואב גלבר, החוג ללימודי 

ישראל, אוניברסיטת חיפה 

פרופ' ג'ודי באומל שוורץ, ראש המכון 
לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר 

והמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, 
אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' מעוז עזריהו, ראש מוסד הרצל לחקר 
הציונות והחוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת חיפה 

סיכום ודיון: 
פרופ' יחיעם ויץ, החוג ללימודי ישראל, 

אוניברסיטת חיפה

יום ראשון, ג' תמוז תשפ"א, 13 ביוני 2021, בשעה 16:00
האירוע יתקיים בזום.

https://us02web.zoom.us/j/84412933598 :כתובת האירוע

יחיעם ויץ: חייו, נפילתו, הנצחתו והנצחת בני דורו
ָרָכה ַלְנָעִרים ָהֵבא בְִ

יחיעם ויץ

הבא ברכה לנערים מספר את סיפור חייו והנצחתו של יחיעם ויץ. הוא נולד 
ורוחו  דמותו  ממעצבי  הפלמ”ח,  מתגייסי  מראשוני  והיה  ב–1918  ביבנאל 
במבצע  נפל  יחיעם   ,1946 ביוני  ב–16  הגשרים,  בליל  הבולטים.  וממפקדיו 
החבלה בגשר אכזיב. הספר מתאר את מפעלי הנצחתו � קיבוץ יחיעם, שהוקם 
וחברו  דודו  בן  על–ידי  ספר מכתביו, שנערך   ;1946 בנובמבר  בגליל המערבי 
דור תש”ח;  נופלי  של  הזיכרון  ספרי  בקרב  קנוני  לספר  הפך  יזהר,  ס.  הקרוב 
עשרות ’יחיעמים’ � ילדים שנולדו אחרי נפילתו נקראים על שמו. הספר מנסה 

להתמודד עם השאלה מדוע יחיעם הפך לגיבור לאומי ולגיבור תרבות. 

שמי  אהרן  כמו  הבולטים  דור תש”ח  נופלי  של  בהנצחתם  גם  מתמקד  הספר 
(ג’ימי), זהרה לביטוב, נחמיה שיין, זוהר (זוריק) דיין, מרדכי (מודי) אלון ועלי 

בן�צבי וכיצד נופלים אלה יצרו את קווי הדיוקן המאפיינים את בני דורם. 

חיפה  באוניברסיטת  ישראל  ללימוד  בחוג  אמריטוס  פרופסור  הוא  ויץ  יחיעם 
בתקופת  היישוב  בתולדות  עוסק  הוא  כן  כמו  בר–אילן.  באוניברסיטת  ומלמד 

המנדט הבריטי ובתולדותיה של מדינת ישראל.

מחיר מומלץ: �.99 ש"ח

על העטיפה:
אחרי  ויץ  יחיעם  של  רישום  ליטבינובסקי,  פנחס 

נפילתו (1948). התמונה היא רכוש משפחת ויץ.

עיצוב עטיפה: יעל בר�דיין
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