
ספרים שנתקבלו במערכת

חיים גרטנר, הרב והעיר הגדולה: הרבנות בגליציה ומפגשה עם המודרנה, 1867-1815, ירושלים: מרכז זלמן שזר 

לחקר תולדות העם היהודי, תשע"ג, 488 עמ' )ועוד שערים, תוכן עניינים ותקציר באנגלית(

ירושלים,  מס  ראובן  הוצאת  ירושלים:  המקרא,  והוראת  כולנו  של  השבוע  פרשת  לתנ"ך:  חוזרים  גתי,  יהושע 

תשע"ג, 208 עמ'

שמאי גלנדר, החוויה הדתית במזמורי תהלים )ספריית האנציקלופדיה המקראית – סדרת ספרים על המקרא ועולמו 

מיסודה של האנציקלופדיה המקראית בעריכת שמואל אחיטוב, כט(, ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ג, ט + 207 

עמ' )ועוד שערים, תוכן עניינים ותקציר באנגלית(

אברהם דוד, על במותי ארץ הצבי: מקורות ומחקרים בתולדות היישוב היהודי בארץ־ישראל בשלהי ימי הביניים, 

ירושלים: הוצאת ראובן מס ירושלים, תשע"ג, ]י[ + 322 + *74 עמ' )מאמרים באנגלית(

רוזנצווייג,  קלאודיה  טים,  אריקה  חזן־רוקם,  גלית  ברטל,  ישראל  עורכים:  טורניאנסקי,  לחוה  שי  חן:  של  חוט 

עדה רפפורט־אלברט, ויקי שיפריס, ירושלים: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, והמרכז לחקר תולדות 

יהודי פולין ותרבותם, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ג, 561 עמ' )ועוד שערים ותוכן עניינים באנגלית(

חוט של חסד: לּכֿבוד חוה טורניַאנסקי, עורכים: יׂשראל ברטל, גלית חזן־רוקם, עריקַא טים, קלַאודיַא רָאזנצוו�ג, 

עדה רפפורט־אלברט, וויקי שיֿפריס, ירושלים: מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, והמרכז לחקר תולדות 

יהודי פולין ותרבותם, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ג, קיז עמ' )מאמרים ביידיש( + *147 עמ' )מאמרים 

באנגלית ובגרמנית( )ועוד שערים ותוכן עניינים בלועזית(

אהרן ממן )עורך(, מילון משווה למרכיב העברי בלשונות היהודים על יסוד האוסף של פרופ' שלמה מורג ז"ל )עדה 

ולשון, לא(, ירושלים: המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים, והוצאת ספרים 

ע"ש י"ל מאגנס, תשע"ג, 603 עמ' )ועוד שערים באנגלית(

ומחקרי  כח,  יהודי,  בפולקלור  ירושלים  )מחקרי  חזן־רוקם  לגלית   – פולקלור  ספרות.  תרבות.  ִמְרָקִמים: 

ירושלים בספרות עברית, כה(, בעריכת הגר סלמון ואביגדור שנאן, ירושלים: המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 

האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ג, א-ב, 800 עמ' )מספור עמודים שוטף לשני הכרכים; ועוד שערים, תוכן 

עניינים ותקצירים באנגלית בשני הכרכים(

במחשבת  מחקרים  סדרת  )מחשבות:  אוירבך  זלמן  שלמה  הרב  של  במשנתו  הזמן  בתמורות  הלכה  משיח,  אמיר 

291 עמ' )ועוד  ישראל לזכרו של איזידור פרידמן, בעריכת דב שוורץ(, רמת גן: אוניברסיטת בר־אילן, תשע"ג, 

שערים ותוכן עניינים באנגלית(

המקרא  לפרשנות  )המכון  עזרא  אבן  אברהם  ר'  של  הפרשנית  בדרכו  מחקרים  ִּתְבָחן:  ִמִּלין  ֹאֶזן  סימון,  אוריאל 

)ועוד שערים ותוכן  557 עמ'  יב(, רמת־גן: הוצאת אוניברסיטת בר־אילן, תשע"ג,  היהודית, מקורות ומחקרים, 

עניינים באנגלית(

דוד עמית, אבן, דרך, חותם, עורכים: גיא ד' שטיבל, אלחנן ריינר, ירושלים: בית ספר שדה כפר עציון ויד יצחק 

בן־צבי, תשע"ג, 312 עמ'

         ]תרביץ – רבעון למדעי היהדות, פא )תשע"ג(, עמ' 470-469[       



ספרים שנתקבלו במערכת470

שמואל פוירשטיין, תורת הלמידה המתווכת: שורשיה ביהדות ויישומיה בהעברת ערכים, ירושלים: הוצאת ראובן 

מס ירושלים, תשע"ב, ]י[ + 154 עמ' )ועוד תקצירים באנגלית(

ציון – רבעון לחקר תולדות ישראל, שנה עח, חוברת א )תשע"ג(, העורכים: מיכאל טוך, עזרא מנדלסון, נדב נאמן, 

ורד נעם, ירושלים: החברה ההיסטורית הישראלית, 153 עמ' )ועוד שערים, תוכן עניינים ותקצירים באנגלית(

רון ש' קליינמן, דרכי קניין ומנהגי מסחר במשפט העברי: משפט, ריאליה והיסטוריה )פרסומי הפקולטה למשפטים(, 

רמת־גן: הוצאת אוניברסיטת בר־אילן, תשע"ג, ]טז[ +476 עמ' )ועוד שערים, תוכן עניינים ותקציר באנגלית(

דניאל רביב ושלמה קניאל, חשיבה ותלמוד: תשתית מדעית לידע פדגוגי, ירושלים: הוצאת ראובן מס ירושלים, 

תשע"ג, ]ח[ + 245 עמ'
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