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הקדמה
א .החברה החרדית בראי חקרה
בסוף שנות השישים של המאה העשרים החל להתפתח העיסוק המחקרי באורתודוקסיה היהודית בכלל
ובחברה החרדית בפרט .רבים מאלה שהתעניינו בנושאים אלה ,כל אחד על פי דרכו ,היו תלמידיו של יעקב
כץ ,ובהם מיכאל סילבר ,משה סמט ,מנחם פרידמן ויוסף שלמון .ראשון להם מבחינה כרונולוגית הוא סמט.

1

המחקרים שלו ושל אחרים שהוקדשו לאורתודוקסיה התמקדו בהגדרת התופעה ,במנהיגיה ,במאפייניה,
בתהליכי התגבשותה ובביטוייה השונים ,בעיקר בהונגריה ובגרמניה .במקביל לכך פנו אחרים לעסוק
ביישוב הישן בארץ-ישראל במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה ,במיוחד בשלהי התקופה העות'מאנית,
ובתקופת שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה העשרים .העיסוק של
היסטוריונים אלה ביישוב הישן שהתרחב בשנות השבעים מסמן גל חדש של עיסוק מחקרי בו ושלב ראשון
בהתפתחות המחקר על החברה החרדית בישראל.

החל בעשור זה חקר החברה החרדית בישראל התרחב בהדרגה ותהליך זה נמשך עד ימינו ,והוא מלווה
במעבר מדומיננטיות ראשונית של תחומי ההיסטוריה וההגות למדעי החברה .מאמרים וספרים מחקריים
פורסמו; עבודות מחקר נכתבו באוניברסיטאות במסגרת לימודים לתארים מוסמך ודוקטור; מחקרי מדיניות,
מחקרים יישומ יים וניירות עמדה נושאי המלצות המיועדים לקובעי מדיניות ולאלה המיישמים אותה ראו
אור במכוני מחקר וביחידות מחקר של משרדי ממשלה ומוסדות ממלכתיים שונים .כל אלה מייצגים גישות
מחקריות ושיטות מחקר מגוונות ,ושורה ארוכה של נושאים והיבטים שנבחנו .עד כדי כך שקשה למצוא
דיסציפלינה או תחום מחקר שאין להם ייצוג בחקר החברה החרדית בישראל .תמונת ההתפתחות המחקרית
העולה מהמצאי המחקרי הענף והמגוון היא דינמית ועשירה בהרבה מובנים ,והחל בראשית המאה העשרים
ואחת היא מהווה בפני עצמה נושא למחקרים כפי שיתברר בהמשך.

 1ראו :משה ש' סמט" ,תגובת ההלכה על המודרניזציה" ,דעות ,לו (תשכ"ט) ,עמ'  ;30-26הנ"ל" ,היהדות האורתודוקסית בזמן
החדש" ,מהלכים ,א (תשכ"ט) ,עמ' ( 41-29המשכו בגל' ג [תש"ל] ,עמ'  .)28-15וראו עוד :עמנואל אטקס" ,הקדמה" ,משה
סמט ,החדש אסור מן התורה :פרקים בתולדות האורתודוקסיה ,ירושלים :מרכז דינור וכרמל ,תשס"ה ,עמ' .8-7
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רשימה זו מוגבלת למחקרים העוסקים ביישוב הישן בארץ-ישראל החל בראשית שנות השמונים של המאה
התשע-עשרה וכלה בחברה החרדית במדינת ישראל בראשית המאה העשרים ואחת .הרשימה מתמקדת
במסגרת זמן היסטורית ובמרחב גיאוגרפי מוגדרים .באופן טבעי ,יש מחקרים שהם גבוליים ובמקרים אלה
יש שנקטנו גישה מקלה ומרחיבה ,ויש שלהפך .לדוגמה ,על אף זיקתם לחרדים בישראל ,לא נכללו מחקרים
העוסקים בקהילות חרדיות בתפוצות ,ובהן אוסטרליה ,אנגליה ,ארצות הברית ,בלגיה ,ברזיל ,צרפת וקנדה;
אלה מזמינות רשימה העומדת בפני עצמה .כמו כן ,לעתים הגבולות הם בעייתיים מאחר שיש זיקות מורכבות
בין מרכזן של קבוצות מסוימות לבין קהילותיהן בישראל ,כך למשל חסידות חב"ד שמרכזה בארצות הברית
ושלוחה שלה בישראל .למרות מרכזיותה של האורתודוקסיה וחשיבותה להבנת החברה החרדית ,לא כללתי
את המחקר הענף עליה ,והוא הדין למחקרים שעוסקים בהיסטוריוגרפיה האורתודוקסית שמהווה תשתית
מתחייבת להבנת ההיסטוריוגרפיה החרדית על תת-סוגותיה ,שהחלה להתפתח בתקופת המנדט הבריטי
והתרחבה באופן משמעותי במדינת ישראל .לעומת זאת ,חשיבותו של ההקשר האירופי בו הוקמה תנועת
אגודת ישראל ופעלה להבנת פועלה של מפלגה זו בארץ-ישראל ובמדינת ישראל ,מחייבת להבנתנו לציין
מחקרים שמתמקדים בהתפתחותה באירופה.

כך או כך ,יש לקוות שהנגשתה של רשימה זו ועדכונה מעת לעת יסייעו בידי כל המתעניינות והמתעניינים
בחקר החברה החרדית להעמיק ולהעשיר את ידיעותיהם ביחס לתולדותיה ,למנהיגיה ,למרקמי החיים בה,
לפסיפס המורכב של זרמיה וקבוצותיה ולמתרחש בהן ,ולתהליכי הרצף והשינוי החלים בה .הכרה מקיפה
של המצאי המחקרי היא נקודת פתיחה ותנאי הכרחי לדעתנו למחקרים ולשיח מחקרי חדשניים ופורצי דרך,
ואנו מקווים שרשימה זו תסייע לקדם ,לשכלל ולדייק את ההתבוננות המחקרית-ביקורתית בחברה זו .זאת
ועוד ,יש בה בכדי לסייע למעצבי מדיניות ציבורית ברשויות השונות של מדינת ישראל לנקוט עמדות
מושכלות ביחס לסוגיות הרלוונטיות השונות המונחות לפתחם.

לבסוף ,השיח הציבורי והתקשורתי סביב החברה החרדית בישראל ועליה נגוע לא אחת בהכללות גורפות,
בביקורת שמבוססת על הבנה מוטעית ,בבורות ,בעיוותים ,בדימויים ובסטריאוטיפים ,שהמרחק בינם לבין
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המציאות המורכבת ורבת-הפנים הוא רב .יש בכוחו של העיון במצאי מחקרי זה בכדי לתרום להכרה ולהבנה
של חברה זו על הפסיפס המורכב של זרמיה ,קבוצותיה ותת-קבוצותיה ,ומתוך כך לשיח שנושא אופי שונה.

ב .מבנה הרשימה ,הערות והבהרות
רשימה זו מחולקת למדורים ,ותחת כל מדור יש חלוקה לתת-נושאים בעלי אופי פרטני יותר ,לפי סדר
הא"ב .יש בכוחה של העמדה זו בכדי ללמד על מידת העיסוק בנושאים השונים ועל אופיו הרב-תחומי של
המחקר על חברה זו .הפריטים סודרו בסדר כרונולוגי של פרסומם ,מהמוקדם למאוחר .כך ,בין השאר ,ניתן
להתחקות אחר טווחי השנים שבהן התפתח העיסוק בנושאים אלה ואחרים ,ואחר נושאים שבהם התמעט
המחקר או קפא על מקומו .כיוצא בכך ,סידור זה מאפשר לעמוד על תהליכי הרצף והתמורה שחלו בעבודתם
של חוקרות וחוקרים ובגישות דיסציפלינריות שונות ,ולזהות תחומים ונושאים שבהם חוקר ,חוקרת או
חוקרים מסוימים הם דומיננטיים במיוחד ,בהשוואה לכאלה שבהם יש ביזור וריבוי של קולות.

להלן כמה הערות והבהרות שתסייענה למתעניינים ברשימה זו ולמשתמשים בה:
 )1רשימה זו איננה מושלמת .אנו מקווים שבמהלך החודשים ואולי אף השנים הקרובות נוכל להביאה
למצב שהיא תשקף באופן ממצה את המצאי המחקרי ,ושאיפתנו היא לעדכנה מעת לעת במחקרים חדשים.
 )2הרשימה כוללת מחקרים שהתפרסמו; מחקרים שהם בהכנה ,הוגשו לפרסום או התקבלו לפרסום ,לא
נכללים בה.
 )3הרשימה כוללת עבודות לתואר מוסמך ולתואר דוקטור ,וכן כמה עבודות מחקריות שהן שוות-ערך
לעבודות מוסמך .במקרים ספורים מאוד נכללו בה עבודות סמינריוניות ,במיוחד כאלה שעוסקות בהיבטים
שלא זכו להתייחסות מחקרית רחבה או מקיפה.
 )4מטרתה של הרשימה ואופן עיצובה ובנייתה נועדו לשמש כלי עזר בידי תלמידות ותלמידי מחקר,
חוקרות וחוקרים וכל מי שמעוניינים להתחקות אחר חקר החברה החרדית והתפתחותו ,או כל נושא או היבט
בו ושלו .היא נועדה לקבץ את המידע ולהנגישו ,ולא להעריך את איכותם של המחקרים וטיבם או לנקוט
עמדה שיפוטית-ערכית כלשהי ביחס לתוכנם.
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 )5רובם המכריע של המחקרים שאותרו התפרסמו בעברית ובאנגלית .פריטים שפורסמו בעברית
ובאנגלית מופיעים תחת הגרסה העברית ,עם הפנייה לספר או לכתב העת שבהם הופיע אותו פריט באנגלית.
במקרים שבהם המחקר בשפה האנגלית ראה אור לפני זה שבעברית ,צוין זה שהופיע בעברית ובסוגריים
הפניה למחקר באנגלית .במקרים שבהם יש שוני משמעותי בין הפרסום בשפות השונות ,יש שהדבר צוין
על אתר ויש שכל אחד מהם הובא בפני עצמו.
 )6פריטים רבים מתאימים ליותר מאשר נושא או תת-נושא אחד ,ולעתים אף במדורים שונים .ההכרעה
על מיקומם איננה חד-משמעית ובמקרים רבים קשה להגדיר את מיקומם המובהק ,הנכון והעיקרי .לדוגמא,
מחקר שעוסק בצריכת עיתונות בידי נשים חרדיות מקומו תחת הקטגוריות תקשורת ,עיתונות ,נשים ותרבות
פנאי .כיוצא בכך ,כמה מהמחקרים תחת הנושא שואת יהודי אירופה מקומם גם בנושאים יחס לשואה,
התמודדות עמה ,פעולות שיקום לאחר סיומה ועיצוב זכרה ,היחס למדינת ישראל ולחברה היהודית בישראל,
וההיסטוריוגרפיה החרדית .לכן צורפו לפריטים רבים הפניות צולבות לנושאים ולתת-נושאים נוספים
שאותם מחקרים עשויים להיות רלוונטיים למי שמתעניין בהם .הפניות אלה זהות לרשימת הנושאים ותת
הנושאים שברשימה ,והן מודגשות בצהוב בסופו של הפריט .אין בזה בכדי לתת מענה מלא לכל הקישורים
הרלוונטיים ,אבל אנו סבורים שיש בכך בכדי לסייע.
 )7יש ספרים שחלקים או פרקים מתוכם עוסקים בהיבט כזה או אחר של החברה החרדית בישראל ,ואלה
נכללו ברשימה זו לפי מידת זיקתם לנושא הרלוונטי להם .כמו כן ,יש כאלה שנושאם העיקרי איננו החברה
החרדית ,אך יש בהם דיון הנוגע לחברה זו .במקרים אלה צוינו מספרי העמודים הרלוונטיים מתוכם.
 )8במקביל להתפתחות השיח המחקרי על החברה החרדית ולהתרחבותו ,החל בשני העשורים האחרונים
של המאה העשרים גבר מאוד העניין הציבורי בחברה זו ,והוא מתבטא בשורה של תחומים ובהם בספרות,
באמנות ובתרבות .כך ,בין השאר ,סרטים ,הצגות וסדרות שבמרכזן ההוויה החרדית דוגמת "שבאבניקים"
ו"שטיסל" ,וספרים פופולריים רבים על אישים וקבוצות חרדיים ,ועל תופעות שונות בחברה החרדית .יש
מהם שמחבריהם הם עיתונאים ,יש שהם סופרים ודמויות מוכרות בציבור בישראל ,ויש שהם חרדים,
חרדים לשעבר ,חוזרים בתשובה או בני משפחותיהם .יצירות אלה נושאות לא אחת אופי שיפוטי-ערכי,
פולמוסי או אפולוגטי ,מחבריהן אינם מחויבים לאמות מידה של מחקר וכתיבה מדעיים ,ולרוב הם אינם
מתיימרים להציג את חיבוריהם כמדעיים .למרות זאת ,יש בהם מידע ,תובנות ונתונים שעשויים לסייע
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לחוקרי החברה החרדית והם מהווים בפני עצמם מושא למחקר ,ולכן מצאנו לנכון לכלול מבחר אקראי
שלהם ברשימה זו.

ג" .שכבות ארכיאולוגיות"
רשימה זו היא תוצאה של תהליך ארוך ,מורכב ורב-שלבי שהתפרס על פני כחמש-עשרה שנה ,והיא
מבוססת על קיבוץ מידע משלושה מפעלים מחקריים ביבליוגרפיים וממקורות נוספים .למיטב ידיעתנו,
המפעל הראשון הוא רשימה ראשונית וחלקית של  580פריטים שהתפרסמה ב 2007-כנספח ביבליוגרפי
בספר 2.רשימה זו היוותה נקודת מוצא למאגר הביבליוגרפי שהוקם באתר של מכון ירושלים לחקר ישראל,
כיום מכון ירושלים למחקרי מדיניות .מאגר זה נבנה וסודר בידי שלמה טיקוצ'ינסקי ,ויש בו הרחבה רבה
בהשוואה לרשימה המאורה .זאת ועוד ,הוא כלל תקציר שנלווה לכל פריט ביבליוגרפי ,ומנוע החיפוש
איפשר לערוך בו חיפושים מתקדמים .מפעל זה העמיד תמונה עדכנית של חקר החברה החרדית עד לשנים
 2015-2014לערך ,כאשר הוא פסק מלהיות פעיל .המפעל השלישי הוא מאגר פעיל של המצאי המחקרי
במדעי החברה אשר מנוהל וזמין במכון הנרייטה סאלד :המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות בירושלים,
ואשר מתעדכן מעת לעת.

ככל שידינו מגעת ,לא נעשה עד כה ניסיון להצליב את המידע המצוי ברשימות אלה ,לפתחו לכדי רשימה
מאוחדת לפי נושאים ותת-נושאים בהתאם למגמות המחקריות שהתפתחו ,ולעדכנו במצאי של מחקרים שלא
נמצא באף לא אחד משלושת המקורות הנזכרים .הדבר התאפשר הודות לעבודת איסוף ממקורות קיימים
והודות להערותיהן של אלה שבחנו רשימה זו והפנו אותנו למחקרים שלא מצאנום .בהתייחס למצאי כולו
ולהערות ניתן להעמיד קטגוריות ותת-קטגוריות מהוקצעות ומדויקות יותר שתשקפנה את ההתפתחות
המחקרית ותהיינה מועילות למתעניינים בחקר החברה החרדית .תהליך זה הוביל לבחינה מחודשת של
מדורים ,של תחומים ,של נושאים ושל תת-נושאים שמצויים ברשימות מצאי קודמות ,להוספת קטגוריות
ולחידודן ,להשמטתן של אחרות ולסידור של חלקן באופן שונה.

 2ראו :קימי קפלן ,בסוד השיח החרדי ,ירושלים :מרכז זלמן שזר ,תשס"ז ,עמ' .327-269
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ד .תודות
מלאכת בחינתה מחדש של הרשימה ,שדרוגה ועדכונה החלה בשנים  2019-2017בהובלתן של שתי עוזרות
מחקר שעבדו עם קימי קפלן במסגרת המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר-אילן :נעמה
יגר-פלוס ותרצה רימל (קאפח) .נעמה בחנה מחדש את הרשימה ,הוסיפה לה תת-נושאים ומחקרים ,דייקה
אחרים ותיקנה פרטים רבים בה .תרצה הובילה לאחר מכן נדבך משמעותי של איתור מחקרים נוספים
בשורה של תחומים ,של עדכון הרשימה ,ושל דיוק נושאיה ותת-נושאיה .הנכונות וההירתמות של גלעד
מלאך ואסף מלחי מהמכון הישראלי לדמוקרטיה להתגייס לטובת מפעל זה ולרתום את המכון למען השלמתו,
אפשרה את הצטרפותה של יעל בכר לקימי קפלן בשלהי  ,2020ולניצוחה על מה שהתברר כסבב המורכב
מכולם .נעמה ,תרצה ויעל שדרגו אפוא את הרשימה ,כל אחת בדרכה ובתבונתה כי רבה .העבודה עם
שלושתן היתה עבורי זכות וחוויה ,שיעור חשוב ביכולת לשלב אורך רוח ומאור פנים עם עשייה מחקרית
אינטנסיבית וקפדנית ,וגישה ביקורתית נוקבת וחסרת פשרות .כל מי שייעזרו ברשימה זו חבים לשלושתן
חוב גדול עד מאוד של הכרת תודה וטובה.

מכון ירושלים למחקרי מדיניות איפשר לנו להיעזר בבסיס המידע ובקבצים של האתר הנזכר שאותו ניהל
שלמה טיקוצ'ינסקי ,ואנו מודים על כך מקרב לב .לבסוף ,אנו אסירי תודה לשורה של חוקרות וחוקרי
החברה החרדית שניאותו לחלוק איתנו את הידע הרב שצברו כל אחת ואחד מהם בתחומי התמחותם ,להפנות
אותנו למחקרים ,להשיא עצות ולהציע הצעות .לא נציין את שמותיהם כי רבים הם.

כפי שציינו ,בכוונתנו לעדכן רשימה זו מעת לעת .נשמח ונודה על כל הערה ,תיקון ,הפניה והצעה; אתם
מוזמנים להפנותם לקימי קפלן בכתובת הדוא"ל kimmy.caplan@biu.ac.il

הערה בעניין זכויות היוצרים :זכו ת היוצרים ברשימה ביב ליוגרפית זו ה יא במשותף של פרופ'
קימי קפלן ושל המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי זכויות
הקניין הרוחני ,לרבות זכות היוצרים בפרסומים עצמם הנזכרים בגוף הרשימה הם בהתאם
למפורט בכל פרסום ופרסום .לפיכך ,אין באזכור של פרסום כלשהו ברשימה הנ"ל משום מתן
רשות לצד ג' לעשות שימוש כלשהו בפרסום ,ולצורך כך יש לפנות לבעל הזכ ות באותו פרסום
ככל שהדבר מתחייב .
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מדור ראשון :מחקרים כלליים ,סקירות מחקר ,הגדרות וסקרים
א .הגדרות ,נתונים ושיטות מדידה ומחקר
 .1גלעד מלאך ,מאיה חושן ולי כהנר ,שנתון החברה החרדית בישראל ,ירושלים :המכון הישראלי
לדמוקרטיה ומכון ירושלים לחקר ישראל( 2021-2016 ,מתפרסם מדי שנה).
 .2נרי הורוביץ ,החברה החרדית :תמונת מצב ,ירושלים :המכון החרדי למחקרי מדיניות.2016 ,
 .3ראובן גל ,החרדים בחברה הישראלית :תמונת מצב ,2014 ,חיפה :מוסד שמואל נאמן למחקרי מדיניות
לאומית.2015 ,
 .4ישראלה פרידמן ,נאוה שאול-מנע ,ניר פוגל ,דמיטרי רומנוב ,דן עמדי ,מרק פלדמן ,רות סחייק,
גוסטבו שיפריס וחיים פורטנוי ,שיטות מדידה ואמידת גודלה של האוכלוסייה החרדית בישראל ,ירושלים:
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.2011 ,
 .5חגי לוין ורוני הכהן ,שיטות לזיהוי ואפיון כמותי של המגזר החרדי ,ירושלים :המועצה הלאומית
לכלכלה-משרד ראש הממשלה.2010 ,
 .6דן בן דוד ,ניתוח מגמות בקהילות החרדיות במדינת ישראל ,ירושלים :מרכז טאוב לחקר המדיניות
החברתית בישראל.2009 ,
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ישראל ,)2007( 24 ,עמ'  .119-79אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית ,היבטים מגדריים-נשים
Benjamin Brown, "'Soft Stringency' in the Mishnah Brurah: Jurisprudential, .640
Social, and Ideological Aspects of a Halachic Formulation", Contemporary Jewry, 27
 (2007), pp. 1-42אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית
 .641בנימין בראון" ,מעמדם ההלכתי של 'פושעי זמננו' במשנת החפץ חיים" ,ידידיה שטרן ,בנימין
בראון ,אבינועם רוזנק ומנחם לורברבוים (עורכים) ,על דעת הקהל :דת ופוליטיקה במסורת היהודית –
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ספר היובל לכבוד אביעזר רביצקי ,ירושלים :מרכז זלמן שזר והמכון הישראלי לדמוקרטיה ,תשע"ב ,עמ'
 .832-787אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית ,יחס לחילוניות ,לחילון ולחילונים
 .642בנימין בראון" ,הקבלה בפסיקת החפץ חיים" ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ,כג (תשע"א) ,עמ'
 .542-485אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית
 .643בנימין בראון" ,הלנת שכר בפסיקת החפץ חיים :לקראת מודרניזציה של דיני העבודה ההלכתיים?",
תרביץ ,עה (תשס"ו) ,עמ'  .538-501אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית

יד .הלברשטם ,הרב יקותיאל יהודה – האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג ()1994-1905
 .644תמיר גרנות" ,חסידות ישנה-חדשה בארץ ישראל :ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז-
קלויזנבורג" ,בנימין בראון ונסים ליאון (עורכים) ,הגדולים :אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית
בישראל ,ירושלים :מאגנס ומכון ון ליר בירושלים ,תשע"ז ,עמ' .707-675
 .645איריס בראון (הויזמן)" ,בניין הארץ ברוח חרדית :תפיסתו האקטיביסטית של האדמו"ר מצאנז-
קלויזנבורג על מדינת ישראל ותפקיד החרדים בה" ,דת ,לאום וארץ ,א ( ,)2014עמ' .240-224
יחס ללאומיות יהודית ,לציונות ולתנועה הציונית ,יחס למדינת ישראל ולחברה היהודית בישראל
 .646בן אוהבי" ,האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג – ממשבר לצמיחה" ,עמדו"ת – עם ,מדינה ,תורה6 ,
( ,)2014עמ' .55-39
 .647תמיר גרנות" ,תקומת החסידות בארץ ישראל אחרי השואה :משנתו הרעיונית ,ההלכתית והחברתית
של האדמו"ר ר’ יקותיאל יהודה הלברשטם מצנז-קלויזנבורג" ,עבודה לשם קבלת התואר מוסמך,
אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן ,תשס"ח .חסידות וחסידים-כללי ,יחס לשואה ,התמודדות עמה ,פעולות
שיקום לאחר סיומה ועיצוב זכרה
 .648תמיר גרנות" ,מעמד האישה וחינוך הבנות במשנתו של האדמו"ר ר' יקותיאל יהודה הלברשטם
מקלויזנבורג-צאנז" ,הגות ,ח (תשס"ז-תשס"ח) ,עמ'  .86-37היבטים מגדריים-נשים ,חינוך בנות ונערות
 .649איריס בראון (הויזמן)" ,טומאת נידה ומעמד האשה :פסיקתו של האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג
כמקרה מבחן" ,דעת( 61 ,תשס"ז) ,עמ'  .135-113אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית ,היבטים מגדריים-
נשים ,נישואין ,זוגיות וחיי אישות
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טו .וולבה ,הרב שלמה ()2005-1914
 .650יאיר הלוי" ,מוסר ,חינוך ,הדרכה :הרב שלמה וולבה" ,בנימין בראון ונסים ליאון (עורכים),
הגדולים :אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל ,ירושלים :מאגנס ומכון ון ליר בירושלים,
תשע"ז ,עמ'  .765-735ישיבות המוסר והמוסר בישיבות

טז .ולדינברג ,אליעזר יהודה ()2006-1915
 .651יהושע גלזמן" ,מחשבת ההלכה במשנתו של הרב אליעזר יהודה וולדינברג" ,חיבור לשם קבלת
התואר דוקטור לפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשפ"א.
 .652יהושע זקבך" ,משנתו ההלכתית של הרב אליעזר יהודה וולדינברג :מקורות ,פרשנות ופסיקה",
חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן תשע"ו.

יז .זוננפלד ,הרב יוסף חיים ()1923-1848
 .653יצחק הרשקוביץ" ,ר' יוסף חיים זוננפלד :האיש והאגדה" ,ציון ,פב ,ד (תשע"ז) ,עמ' .517-489
העדה החרדית
 .654יצחק הרשקוביץ" ,האיש על 'העדה' ,נושא דגל ההתבדלות :ר' יוסף חיים זוננפלד" ,בנימין בראון
ונסים ליאון (עורכים) ,הגדולים :אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל ,ירושלים :מאגנס
ומכון ון ליר בירושלים ,תשע"ז ,עמ'  .336-319העדה החרדית

יח .טייטלבוים ,הרב יואל – האדמו"ר מסאטמר ()1979-1887
 .655מנחם קרן-קרץ" ,לא חישוב הקץ ולא דחיקת הקץ כי אם דחיית הקץ :תפיסת הגאולה במשנתו
האנטי-ציונית של הרבי מסאטמר" ,ציונות – בין ריאליה למשיחיות ,ח (תשפ"א) ,עמ'  .143-109אמונות,
תיאולוגיה וערכי יסוד
 .656מנחם קרן-קרץ ,הקנאי :הרבי מסאטמר – רבי יואל טייטלבוים ,ירושלים :מרכז זלמן שזר ,תש"פ.
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 .657דוד סורוצקין'" ,גאולה של חושך ואפלה' :ר' יואל טייטלבוים ,הרבי מסאטמר" ,בנימין בראון ונסים
ליאון (עורכים) ,הגדולים :אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל ,ירושלים :מאגנס ומכון ון
ליר בירושלים ,תשע"ז ,עמ' .401-371
Menachem Keren-Kratz, "Rabbi Yoel Teitelbaum – the Satmar Rebbe – and the .658
Rise of Anti-Zionism in American Orthodoxy", Contemporary Jewry, 37, 3 (2017),
pp. 457-480
.659אלי גורפינקל" ,נצח ישראל למהר"ל מפראג ותפיסת הגאולה של רי"ט" ,דעות( 78 ,תשע"ה) ,עמ'
.93-77
 .660מנחם קרן-קרץ" ,הברחת וגם ירשת :תגובותיהם של ר' יואל טייטלבוים – הרבי מסאטמר – ושל
חסידיו לביקורת על התנהלותו בתקופת השואה ולאחריה" ,דפים לחקר השואה ,כח (תשע"ה) ,עמ' 81-
( 107גרסה אנגלית )Dapim, 28, 2 [2014], pp. 97-120 :שואת יהודי אירופה
 .661מנחם קרן-קרץ" ,ר' יואל טייטלבוים – הרבי מסטמר ( :)1979-1887ביוגרפיה" ,חיבור לשם
קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה ,אוניברסיטת תל-אביב ,תשע"ג.
 .662דוד סורוצקין" ,בניין ארץ של מטה וחורבן ארץ של מעלה :הרבי מסטמר והאסכולה האורתודוקסית
הרדיקלית" ,אביעזר רביצקי (עורך) ,ארץ-ישראל בהגות היהודית במאה העשרים ,ירושלים :יד יצחק בן-
צבי ,תשס"ה ,עמ'  .168-133יחס ללאומיות יהודית ,לציונות ולתנועה הציונית
Zvi J. Kaplan, "Rabbi Joel Teitelbaum, Zionism, and Hungarian Ultra-.663
 Orthodoxy", Modern Judaism, 24, 2 (2004), pp. 165-179יחס ללאומיות יהודית ,לציונות
ולתנועה הציונית
 .664יצחק קראוס" ,יהדות וציונות – שניים שלא ילכו יחדיו :משנתו הרדיקלית של ר' יואל טייטלבוים
האדמו"ר מסאטמר" ,הציונות ,כב (תשס"א) ,עמ'  .61-37אמונות ,תיאולוגיה וערכי יסוד ,יחס ללאומיות
יהודית ,לציונות ולתנועה הציונית
 .665יצחק קראוס" ,שלוש השבועות כיסוד במשנתו האנטי-ציונית של ר' יואל טייטלבוים" ,עבודה לשם
קבלת התואר מוסמך ,האוניברסיטה העברית ,בולטימור תש"ן .יחס ללאומיות יהודית ,לציונות ולתנועה
הציונית
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Allan L. Nadler, "Piety and Politics: The Case of the Satmar Rebbe", Judaism, .666
 31, 2 (1982), pp. 135-153יחס ללאומיות יהודית ,לציונות ולתנועה הציונית

יט .יוסף ,הרב עובדיה ()2013-1920
 .667אבישי בן-חיים ,מרן הרב עובדיה יוסף :מנהיג בין הלכה לקבלה ,בין פוליטיקה למיסטיקה,
ירושלים :כרמל ,תשע"ח.
 .668אריאל פיקאר" ,מחזיר העטרה ליושנה :הרב עובדיה יוסף" ,בנימין בראון ונסים ליאון (עורכים),
הגדולים :אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל ,ירושלים :מאגנס ומכון ון ליר בירושלים,
תשע"ז ,עמ'  .834-807חרדיות מזרחית-היבטים היסטוריים
Joseph Ringel, "The Construction and De-Construction of the Ashkenazi vs. .669
Sephardi/Mizrachi Dichotomy in Israeli Culture: Rabbi Eliyahou Zini vs. Rabbi
 Ovadia Yosef", Israel Studies, 21, 2 (2016), pp. 182-205חרדיות מזרחית-היבטים חברתיים
ותרבותיים
.670נסים ליאון'" ,דעת תורה' מנומקת :הלכה ,תיאולוגיה ופוליטיקה במשנת הרב עובדיה יוסף בשאלת
החזרת שטחי יהודה ,שומרון ועזה" ,מחקרי יהודה ושומרון ,כג ( ,)2014עמ' .305-291
 .671נסים ליאון" ,הפוסק כתועמלן :הלכה ופופוליזם ביהדות המזרחית בת ימינו" ,עיונים בתקומת
ישראל ,)2010( 20 ,עמ'  .23-1אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית
 .672אריאל פיקאר" ,פסיקתו של הרב עובדיה יוסף בהלכות נידה :ביקורת תרבות" ,אביעזר רביצקי
ואבינועם רוזנק (עורכים) ,עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה ,ירושלים :מאגנס ,תשס"ח ,עמ' -491
 .453אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית
 .673בנימין לאו" ,אורתודוקסייה ליטאית בגוון מזרחי :הרב עובדיה יוסף" ,יוסף שלמון ,אביעזר רביצקי
ואדם פרזיגר (עורכים) ,אורתודוקסייה יהודית :היבטים חדשים ,ירושלים :מאגנס ,תשס"ז ,עמ' 523-
.499
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Nissim Leon, "'Zikui Harabim': Ovadia Yosef's Approach toward Religious .674
Activism and His Place in the Haredi Movement within Mizrahi Jewry", Studies in
 Contemporary Jewry, 22 (2007), pp. 150-169חרדיות מזרחית-היבטים חברתיים ותרבותיים
 .675נסים ליאון" ,הרב עובדיה יוסף והרבנות המזרחית המתחרדת" ,אליעזר בן רפאל ויצחק שטרנברג
(עורכים) ,אליטות חדשות בישראל ,ירושלים :מוסד ביאליק ,2007 ,עמ'  .322-301חרדיות מזרחית-
היבטים חברתיים ותרבותיים
.676אריאל פיקאר ,משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות ,רמת-גן :אוניברסיטת בר-אילן,
תשס"ז .אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית
 .677נרי הורוביץ" ,הרב עובדיה יוסף – השנים המעצבות" ,אביעזר רביצקי (עורך) ,ש"ס :היבטים
תרבותיים ורעיוניים ,תל-אביב :עם עובד ,תשס"ו ,עמ'  .228-194חרדיות מזרחית-היבטים היסטוריים
 .678בנימין לאו" ,היחס למדינת ישראל ולאזרחיה בכתבי הרב עובדיה יוסף" ,אביעזר רביצקי (עורך),
ש"ס :היבטים תרבותיים ורעיוניים ,תל-אביב :עם עובד ,תשס"ו ,עמ'  .327-284יחס למדינת ישראל
ולחברה היהודית בישראל
 .679אריאל פיקאר" ,הרב עובדיה יוסף בהתמודדותו עם 'דור החופש והדרור'" ,אביעזר רביצקי (עורך),
ש"ס :היבטים תרבותיים ורעיוניים ,תל-אביב :עם עובד ,תשס"ו ,עמ' .284-228
 .680בנימין לאו" ,מקומה של הקבלה בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף" ,דעת( 55 ,תשס"ה) ,עמ' 152-
 .131אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית
 .681בנימין לאו ,ממרן עד מרן :משנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף ,תל-אביב :משכל .2005 ,אורח
חיים דתי ופסיקה הלכתית
.682חיים שיין ,מדינת היהודים – שלב הסיכומים :הרב עובדיה יוסף והנשיא אהרן ברק ,הוד השרון:
מכללת שערי משפט ,תשס"ה.
Zion Zohar, "Oriental Jewry Confronts Modernity: The Case of Rabbi Ovadiah .683
Yosef", Modern Judaism, 24, 2 (2004), pp. 120-150
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 .684בנימין לאו" ,תמורות בעולם ההלכה הספרדי :ממסורת לספרות" ,עמנואל סיון וקימי קפלן
(עורכים) ,חרדים ישראלים :השתלבות בלא טמיעה? ,תל-אביב :הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים,
תשס"ד ,עמ' .32-11
 .685אריאל פיקאר" ,פסיקתו של הרב עובדיה יוסף לנוכח תמורות הזמן" .חיבור לשם קבלת התואר
דוקטור לפילוסופיה ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן ,תשס"ד .אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית
 .686בנימין לאו" ,להחזיר עטרה ליושנה :עיונים במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף" ,חיבור לשם
קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן ,תשס"ב .אורח חיים דתי ופסיקה
הלכתית
 .687צבי זוהר ,האירו פני המזרח :הלכה והגות אצל חכמי ישראל במזרח התיכון ,תל-אביב :הקיבוץ
המאוחד ,תשס"א ,עמ' .353-312
 .688צבי זוהר'" ,להחזיר עטרה ליושנה' – חזונו של הרב עובדיה" ,יואב פלד (עורך) ,ש"ס :אתגר
הישראליות ,תל-אביב :משכל ,2001 ,עמ'  .210-159אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית ,חרדיות מזרחית-
היבטים חברתיים ותרבותיים
 .689בנימין לאו'" ,על משמרתי אעמודה להחזיר עטרה ליושנה' :מאבקו של הרב עובדיה יוסף לשמירת
ההלכה הספרדית בארץ-ישראל" ,מרדכי בר-און (עורך) ,אתגר הריבונות :יצירה והגות בעשור הראשון
למדינה ,ירושלים :יד יצחק בן-צבי ,תשנ"ט ,עמ'  .228-214אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית

כ .יצחק ,הרב אמנון
Asaf Sharabi and Shlomo Guzmen-Carmeli, "The Teshuva Bargain: Ritual .690
Healing Performances at Rabbi Amnon Yitzchak's Rallies", Journal of Ritual Studies,
 27, 2 (2013), pp. 97-110חזרה בתשובה והחזרה בתשובה
 .691מלכה מוצ'ניק" ,כיצד מחזירים בתשובה :אסטרטגיות שיח אצל אמנון יצחק" ,יצחק שלזינגר ומלכה
מוצ'ניק (עורכים) ,למ"ד לאיל"ש :קובץ מחקרים במלאות שלושים שנה לאגודה הישראלית לבלשנות
שימושית ,ירושלים :צבעונים ,תשס"ד ,עמ'  .184-168חזרה בתשובה והחזרה בתשובה ,רטוריקה
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 .692אסף שרעבי" ,סוציו-דרמה ב'תנועת התשובה' :חקירה אתנוגרפית על אודות הכנסים של הרב אמנון
יצחק – מבט אל הקהל" ,עבודה לשם קבלת התואר מוסמך ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן ,תשס"ד .חזרה
בתשובה והחזרה בתשובה ,רטוריקה
 .693רוני גבעון'" ,יש שעת רצון גדולה עכשיו בשמיים – תזכרו – שעת רצון גדולה!' :כנסי החזרה
בתשובה של הרב אמנון יצחק – היבטים רטוריים וטקסיים" ,עבודה לשם קבלת התואר מוסמך,
האוניברסיטה העברית בירושלים .2003 ,חזרה בתשובה והחזרה בתשובה ,רטוריקה
 .694אורלי וסרצוג-רביד" ,רטוריקה של אמנות המופע בכנס החזרה בתשובה" ,הלל נוסק (עורך),
ישראל בתחילת המאה ה ,21-תל-אביב :צ'ריקובר ,2002 ,עמ'  .158-123חוזרות וחוזרים בתשובה,
חזרה בתשובה והחזרה בתשובה ,רטוריקה

כא .כהנמן ,הרב יוסף שלמה ()1969-1886
 .695שלמה טיקוצ'ינסקי'" ,בהר ציון תהיה פליטה' :הרב יוסף שלמה כהנמן ,הרב מפוניבז'' ,בנימין בראון
ונסים ליאון (עורכים) ,הגדולים :אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל ,ירושלים :מאגנס
ומכון ון ליר בירושלים ,תשע"ז ,עמ' .591-571

כב .מינץ ,בנימין ()1961-1903
 .696חיים שלם ושי מינץ ,אי של אפשר :סיפור חייו של בנימין מינץ תרס"ג-תשכ"א ,ירושלים :כרמל,
תשע"ג ( .)2012פועלי אגודת ישראל
 .697חיים שלם'" ,ראינו שישנם עוד אנשים שלב יהודי להם' :בנימין מינץ ויחסו לשואה ולהצלה,
 ,"1946-1939דינה פורת (עורכת) ,שואה ממרחק תבוא :אישים ביישוב הארץ-ישראלי ויחסם לנאציזם
ולשואה ,1948-1933 ,ירושלים :יד יצחק בן-צבי ,תשס"ט ,עמ'  .210-181פועלי אגודת ישראל ,שואת
יהודי אירופה
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כג .סולובייצ'יק ,הרב יצחק זאב הלוי – הרב מבריסק ()1959-1886
 .698נפתלי רוטנברג ויאיר הלוי" ,הרב מבריסק :רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק" ,בנימין בראון ונסים
ליאון (עורכים) ,הגדולים :אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל ,ירושלים :מאגנס ומכון ון
ליר בירושלים ,תשע"ז ,עמ' .570-550

כד .פראגר ,הרב משה ()1984-1909
 .699מלי איזנברג ,בתוך מערבולת הימים :משה פראגר ,היסטוריון שואה חרדי ,באר שבע וירושלים:
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויד ושם ,תשפ"ב .יחס לשואה,
התמודדות עמה ,פעולות שיקום לאחר סיומה ועיצוב זכרה
Gershon Greenberg, "Moshe Prager's Holocaust Historicism: Concrete Data, .700
 Inner Faith, and Myth", Holocaust Studies, 21, 1-2 (2015), pp. 54-73יחס לשואה,
התמודדות עימה ,פעולות שיקום לאחר סיומה ועיצוב זכרה
 .701מלי אייזנברג" ,מחוויה אישית למפעל חיים :השואה כמוטיב מכונן בדרכו הפרטית והציבורית של
משה פראגר – דמות מפתח חרדית ביישוב ובישראל" ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה,
אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן ,תש"ע .יחס לשואה ,התמודדות עימה ,פעולות שיקום לאחר סיומה ועיצוב
זכרה
 .702מלי אייזנברג (גוטדינר)" ,עד ,מזעיק ,מתעד ומנציח :ר' משה פראגר והשואה,"1984-1940 ,
עבודה לשם קבלת התואר מוסמך ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן ,תשס"ה .יחס לשואה ,התמודדות עימה,
פעולות שיקום לאחר סיומה ועיצוב זכרה ,עיתונות

כה .פרנק ,הרב צבי פסח ()1960-1873
 .703ישראל רוזנסון (עורך) ,גאון ההוראה אחרי  50שנה :היסטוריה ,הגות ,ריאליה ,ירושלים :מכללת
אפרתה ,תשע"ב.
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כו .קנייבסקי ,הרב ישראל יעקב – הסטייפלר ()1985-1899
 .704מרק שפירא'" ,התמים :ר' יעקב ישראל קניבסקי ,ה'סטייפלר''' ,בנימין בראון ונסים ליאון
(עורכים) ,הגדולים :אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל ,ירושלים :מאגנס ומכון ון ליר
בירושלים ,תשע"ז ,עמ' .674-663
.705אהרן ארנד" ,יחסו של הרב יעקב ישראל קניבסקי לרפואה ולרופאים" ,קורות ,ט ,יא-יב (תשנ"ב),
עמ'  .459-455רפואה ובריאות

כז .קרליץ ,אברהם ישעיהו – החזון איש ()1953-1878
 .706לורנס קפלן" ,אתוס של הכנעה ,התאחדות עם רוח התורה ועמידה מול אתגרי הזמן :ר' אברהם
ישעיהו קרליץ ,החזון איש" ,בנימין בראון ונסים ליאון (עורכים) ,הגדולים :אישים שעיצבו את פני
היהדות החרדית בישראל ,ירושלים :מאגנס ומכון ון ליר בירושלים ,תשע"ז ,עמ' .519-479
 .707בנימין בראון ,החזון איש :הפוסק ,המאמין ומנהיג המהפכה החרדית ,ירושלים :מאגנס ,תשע"א.
 .708בנימין בראון'" ,אל נא נעבור לגדולות ממנו' :התנגדותו של החזון איש להנצחת השואה ומניעיה",
דינה פורת (עורכת) ,שואה ממרחק תבוא :אישים ביישוב הארץ-ישראלי ויחסם לנאציזם ולשואה-1933 ,
 ,1948ירושלים :יד יצחק בן-צבי ,תשס"ט ,עמ'  .235-210יחס לשואה ,התמודדות עמה ,פעולות שיקום
לאחר סיומה ועיצוב זכרה
 .709בנימין בראון" ,ההלכה האורתודוקסית והמנהג :פסיקתו של החזון איש כמקרה מבחן" ,יוסף שלמון,
אביעזר רביצקי ואדם פרזיגר (עורכים) ,אורתודוקסייה יהודית :היבטים חדשים ,ירושלים :מאגנס,
תשס"ז ,עמ'  .255-211אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית
 .710בנימין בראון" ,התורה כמצווה וכהבטחה :חובת האמונה על פי החזון איש'" ,בנימין איש-שלום
(עורך) ,בדרכי שלום :עיונים בהגות יהודית מוגשים לשלום רוזנברג ,ירושלים :בית מורשה ,תשס"ז ,עמ'
 .398-377אמונות ,תיאולוגיה וערכי יסוד
 .711בנימין בראון" ,החזון איש :הלכה ,אמונה וחברה בפסקיו הבולטים בארץ ישראל (תרצ"ג-תשי"ד)",
חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשס"ג.
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 .712בנימין בראון" ,מהתבדלות פוליטית להתבצרות תרבותית :החזון איש וקביעת דרכה של היהדות
החרדית בארץ-ישראל" ,מרדכי בר-און וצבי צמרת (עורכים) ,שני עברי הגשר :דת ומדינה בראשית
דרכה של ישראל ,ירושלים :יד יצחק בן-צבי ,תשס"ב ,עמ'  .414-364יחס למדינת ישראל ולחברה
היהודית בישראל
Lawrence Kaplan, "Hazon Ish: Critic of Traditional Orthodoxy", Jack .713
Wertheimer (ed.), The Uses of Tradition: Jewish Continuity in the Modern Era, New
York and Jerusalem: The Jewish Theological Seminary of America, 1992, pp. 145174
Zvi A. Yehuda, "Hazon Ish on Textual Criticism and Halakhah", Tradition, 18, 2 .714
(1979), pp. 118-172.
Zvi A. Yehuda, "Hazon Ish on the Future of the State of Israel", Tradition, 18, 1 .715
 (1979), pp. 111-118יחס למדינת ישראל ולחברה היהודית בישראל

כח .רוקח ,הרב אהרן – האדמו"ר מבלז ()1957-1880
 .716עידו הררי" ,צדיקות של ייסורים :ר' אהרן מבלז' ,דער בעלזער רב''' ,בנימין בראון ונסים ליאון
(עורכים) ,הגדולים :אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל ,ירושלים :מאגנס ומכון ון ליר
בירושלים ,תשע"ז ,עמ'  .549-520יחס לשואה ,התמודדות עמה ,פעולות שיקום לאחר סיומה ועיצוב
זכרה
 .717עירית נחמני" ,ר' אהרן רוקח מבלז ( :)1957-1880בין הגיוגרפיה לביוגרפיה" ,חיבור לשם קבלת
התואר דוקטור לפילוסופיה ,אוניברסיטת תל-אביב.2015 ,
 .718עידו הררי" ,כפרת כל ישראל :הנהגתו החסידית של רבי אהרון מבלז והבניית הכריזמה של
הקרבן" ,עבודה לשם קבלת התואר מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשע"ב .יחס לשואה,
התמודדות עמה ,פעולות שיקום לאחר סיומה ועיצוב זכרה
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 .719אורי קלט" ,בעלזא לאחר השואה :בנייתה של חסידות בעלזא לאחר השואה (,")1957-1944
עבודה לשם קבלת התואר מוסמך ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן  .2009יחס לשואה ,התמודדות עמה,
פעולות שיקום לאחר סיומה ועיצוב זכרה
 .720נתן אורטנר" ,על דרשה חסידית בלזאית – תשובה למאמרו של מנדל פייקאז'" ,כיוונים14 ,
( ,)1982עמ'  .145-149יחס לשואה ,התמודדות עמה ,פעולות שיקום לאחר סיומה ועיצוב זכרה
 .721מנדל פייקאז'" ,גזירות פולין ומנוחה ושלווה ליהודי הונגריה בדרשה חסידית בלזאית בינואר 1944
בבודאפשט" ,כיוונים( 11 ,תשמ"א) ,עמ' ( 120-115נדפס שוב בספרו חסידות פולין ,עמ' .)435-424
יחס לשואה ,התמודדות עמה ,פעולות שיקום לאחר סיומה ועיצוב זכרה

כט .רוט ,הרב אהרן ()1947-1894
 .722יוסי בן הרוש" ,הרדיקליזם החסידי במשנת ר' אהרון ראטה" ,עבודה לשם קבלת התואר מוסמך,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשע"ח.
Gershon Greenberg, "R' Arele Roth's Pristine Faith: Through Holocaust to .723
 Redemption," Journal of Modern Jewish Studies, 14, 1 (2015), pp. 72-88יחס לשואה,
התמודדות עימה ,פעולות שיקום לאחר סיומה ועיצוב זכרה
Shaul Magid, "Modernity as Heresy: The Introvertive Piety of Faith in Arele .724
 Roth's 'Shomer Emunim'," Jewish Studies Quarterly, 4, 1 (1997), pp. 74-104אמונות,
תיאולוגיה וערכי יסוד

ל .שך ,הרב אליעזר מנחם ()2001-1898
 .725אבישי בן חיים" ,איש 'ההשקפה הטהורה' :הרב אליעזר מנחם שך" ,בנימין בראון ונסים ליאון
(עורכים) ,הגדולים :אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל ,ירושלים :מאגנס ומכון ון ליר
בירושלים ,תשע"ז ,עמ' .662-644
 .726משה הלינגר" ,על דמוקרטיה ומדינת ישראל כמדינה דמוקרטית (במשנת הרב שך)" ,בנימין
בראון ,מנחם לוברבום ,אבינועם רוזנק וידידיה שטרן (עורכים) :דת ופוליטיקה בהגות היהודית :ספר
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היובל לכבוד אביעזר רביצקי ,ירושלים :המכון הישראלי לדמוקרטיה ,2012 ,עמ'  .593 -567יחס
למדינת ישראל ולחברה היהודית בישראל
 .727מנחם פרידמן" ,הרב שך כדפוס של מנהיגות חרדית" ,אליעזר בן-רפאל ויצחק שטרנברג (עורכים),
אליטות חדשות בישראל ,ירושלים :מוסד ביאליק ,תשס"ז ,עמ' .333-322
 .728אבישי בן חיים ,איש ההשקפה :האידיאולוגיה החרדית על פי הרב שך ,ירושלים :מוזאיקה ,תשס"ד.
יחס למדינת ישראל ולחברה היהודית בישראל
 .729בנימין בראון" ,הרב שך – הערצת הרוח ,ביקורת הלאומיות וההכרעות הפוליטיות במדינת
ישראל" ,נרי הורוביץ (עורך) ,דת ולאומיות בישראל ובמזרח התיכון ,תל-אביב :מרכז יצחק רבין לחקר
ישראל ועם עובד ,תשס"ג ,עמ'  .343-278יחס ללאומיות יהודית ,לציונות ולתנועה הציונית ,יחס למדינת
ישראל ולחברה היהודית בישראל
 .730אבישי בן חיים'" ,גוילין נשרפין ואותיות פורחות באוויר' :משנתו הפוליטית של הרב שך" ,עבודה
לשם קבלת התואר מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשס"ב .יחס למדינת ישראל ולחברה
היהודית בישראל

לא .שניאורסון ,הרב מנחם מנחם – האדמו"ר מחב"ד-לובביץ' ()1994-1902
Gershon Greenberg, "Menachem Mendel Schneersohn's Response to the .731
 Holocaust", Modern Judaism, 34, 1 (2014), pp. 86-123יחס לשואה ,התמודדות עימה,
פעולות שיקום לאחר סיומה ועיצוב זכרה
 .732אלון דהן" ,ההופעה השנייה של ר' מנחם מנדל שניאורסון :שובו של המשיח במשנת חב"ד בעידן
הפוסט־שניאורסוני" ,זהויות( 4 ,תשע"ד) עמ' .90-73
 .733מנחם פרידמן ושמואל היילמן ,הרבי מלובביץ' בחייו ובחיים שלאחר חייו .ירושלים :מרכז זלמן
שזר ,תשע"א.
 .734אלדד וייל" ,תחילתה של תקופת הנשים :נשים ונשיות במשנתו של הרבי מלובביץ'" ,אקדמות ,כב
(תשס"ט) ,עמ'  .85-61היבטים מגדריים-נשים

94

)1935-1883(  שרה, שנירר.לב
Rachel Manekin, The Rebellion of the Daughters: Jewish Women Runaways in .735
Habsburg Galicia, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2020, pp. 182236
Naomi Seidman, Sarah Schenirer and the Bais Yaakov Movement: A Revolution .736
in the Name of Tradition, Liverpool: Liverpool University Press and Littman Library
 בית יעקבfor Jewish Civilization, 2019
Naomi Seidman, "Legitimizing the Revolution: Sarah Schenirer and the .737
Rhetoric of Torah Study for Girls", Antony Polonsky, Hanna Wegrzynek, and
Andrzej Zbikowski (eds.), New Directions in the History of the Jews in the Polish
Lands, Boston and Warsaw: Academic Studies Press and the POLIN Museum of the
 פעולות, התמודדות עמה, יחס לשואה, בית יעקבHistory of the Polish Jews, 2018, pp. 35 6-366
שיקום לאחר סיומה ועיצוב זכרה
 'מורשת שרה שנירר' ככלי לשיקום החברה החרדית לאחר: "דור יתום מחפש אימא, מיכל שאול.738
 תמורות בחברה החרדית בישראל: מהישרדות להתבססות,) קימי קפלן ונורית שטדלר (עורכים,"השואה
: (גרסה אנגלית55-31 ' עמ, תשע"ב, הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים:אביב- תל,ובחקרה
, התמודדות עימה, יחס לשואה.)Jewish Culture and History, 21, 4 [2020], pp. 342-358
פעולות שיקום לאחר סיומה ועיצוב זכרה

 תופעות ותהליכים חברתיים:מדור תשיעי
 אלימות ועבריינות.א
 הדוקסה:' חיה גרשוני ויהודית חסידה "'לא בטוח בכלל שיש היתר על פי דין תורה למסור למשטרה.739
' עמ,)2020( 3 , לב, מחקרי משפט,"הסמויה המעצבת את השיח החרדי במקרה עבריינות מין בקהילה
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