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 הקדמה 
 

 א. החברה החרדית בראי חקרה

בכלל  באורתודוקסיה היהודית  להתפתח העיסוק המחקרי  בסוף שנות השישים של המאה העשרים החל 

ובחברה החרדית בפרט. רבים מאלה שהתעניינו בנושאים אלה, כל אחד על פי דרכו, היו תלמידיו של יעקב  

 1.סמטהוא    כרונולוגיתמבחינה  ראשון להם  כץ, ובהם מיכאל סילבר, משה סמט, מנחם פרידמן ויוסף שלמון.  

ל ושל אחרים שהוקדשו  במנהיגיה, במאפייניה,  אורתודוקסיה  המחקרים שלו  התמקדו בהגדרת התופעה, 

לעסוק  אחרים  פנו  לכך  במקביל  ובגרמניה.  בהונגריה  בעיקר  השונים,  ובביטוייה  התגבשותה  בתהליכי 

ד בשלהי התקופה העות'מאנית,  עשרה, במיוח- ישראל במחצית השנייה של המאה התשע-ביישוב הישן בארץ

העשרים.   המאה  של  הראשונה  במחצית  ישראל  בארץ  הבריטי  המנדט  שלטון  של ובתקופת  העיסוק 

ושלב ראשון  מחקרי בו  גל חדש של עיסוק    ןמסמשהתרחב בשנות השבעים  יונים אלה ביישוב הישן  היסטור 

 החברה החרדית בישראל.המחקר על בהתפתחות 

 

, והוא מלווה  התרחב בהדרגה ותהליך זה נמשך עד ימינו  ה החרדית בישראלחקר החברעשור זה  החל ב

מאמרים וספרים מחקריים  במעבר מדומיננטיות ראשונית של תחומי ההיסטוריה וההגות למדעי החברה.  

פורסמו; עבודות מחקר נכתבו באוניברסיטאות במסגרת לימודים לתארים מוסמך ודוקטור; מחקרי מדיניות,  

יים וניירות עמדה נושאי המלצות המיועדים לקובעי מדיניות ולאלה המיישמים אותה ראו מחקרים יישומ

אור במכוני מחקר וביחידות מחקר של משרדי ממשלה ומוסדות ממלכתיים שונים. כל אלה מייצגים גישות  

עד כדי כך שקשה למצוא מחקריות ושיטות מחקר מגוונות, ושורה ארוכה של נושאים והיבטים שנבחנו.  

תמונת ההתפתחות המחקרית  דיסציפלינה או תחום מחקר שאין להם ייצוג בחקר החברה החרדית בישראל.  

החל בראשית המאה העשרים העולה מהמצאי המחקרי הענף והמגוון היא דינמית ועשירה בהרבה מובנים, ו

 נושא למחקרים כפי שיתברר בהמשך.בפני עצמה מהווה ואחת היא 

 

 
; הנ"ל, "היהדות האורתודוקסית בזמן  26-30ראו: משה ש' סמט, "תגובת ההלכה על המודרניזציה", דעות, לו )תשכ"ט(, עמ'  1

(. וראו עוד: עמנואל אטקס, "הקדמה", משה  28-15)המשכו בגל' ג ]תש"ל[, עמ'   41-29החדש", מהלכים, א )תשכ"ט(, עמ' 

 .8-7ורתודוקסיה, ירושלים: מרכז דינור וכרמל, תשס"ה, עמ' סמט, החדש אסור מן התורה: פרקים בתולדות הא
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ישראל החל בראשית שנות השמונים של המאה  -ם העוסקים ביישוב הישן בארץרשימה זו מוגבלת למחקרי

הרשימה מתמקדת  -התשע ואחת.  המאה העשרים  ישראל בראשית  במדינת  החרדית  בחברה  וכלה  עשרה 

במסגרת זמן היסטורית ובמרחב גיאוגרפי מוגדרים. באופן טבעי, יש מחקרים שהם גבוליים ובמקרים אלה 

גישה מקלה ומרחיבה, ויש שלהפך. לדוגמה, על אף זיקתם לחרדים בישראל, לא נכללו מחקרים    נויש שנקט

ה;  העוסקים בקהילות חרדיות בתפוצות, ובהן אוסטרליה, אנגליה, ארצות הברית, בלגיה, ברזיל, צרפת וקנד

יקות מורכבות  מאחר שיש זלעתים הגבולות הם בעייתיים  . כמו כן,  אלה מזמינות רשימה העומדת בפני עצמה

קבוצות מסוימות לבין קהילותיהן בישראל, כך למשל חסידות חב"ד שמרכזה בארצות הברית של    ןבין מרכז

למרות מרכזיותה של האורתודוקסיה וחשיבותה להבנת החברה החרדית, לא כללתי ושלוחה שלה בישראל.  

רתודוקסית שמהווה תשתית  את המחקר הענף עליה, והוא הדין למחקרים שעוסקים בהיסטוריוגרפיה האו

החרדית   ההיסטוריוגרפיה  להבנת  תתמתחייבת  הבריטי    , סוגותיה-על  המנדט  בתקופת  להתפתח  שהחלה 

תנועת . לעומת זאת, חשיבותו של ההקשר האירופי בו הוקמה  והתרחבה באופן משמעותי במדינת ישראל

לציין  להבנתנו  שראל, מחייבת  ישראל ובמדינת י-אגודת ישראל ופעלה להבנת פועלה של מפלגה זו בארץ

 באירופה. שמתמקדים בהתפתחותה מחקרים 

 

המתעניינים  המתעניינות והנגשתה של רשימה זו ועדכונה מעת לעת יסייעו בידי כל  יש לקוות שכך או כך,  

בחקר החברה החרדית להעמיק ולהעשיר את ידיעותיהם ביחס לתולדותיה, למנהיגיה, למרקמי החיים בה,  

כב של זרמיה וקבוצותיה ולמתרחש בהן, ולתהליכי הרצף והשינוי החלים בה. הכרה מקיפה  לפסיפס המור

,  מחקרים ולשיח מחקרי חדשניים ופורצי דרךל לדעתנו  היא נקודת פתיחה ותנאי הכרחי  של המצאי המחקרי  

זאת   .ביקורתית בחברה זו-התבוננות המחקריתשרשימה זו תסייע לקדם, לשכלל ולדייק את האנו מקווים  ו

בכד בה  יש  ל  יועוד,  ישראללסייע  מדינת  של  השונות  ברשויות  ציבורית  מדיניות  עמדות   מעצבי  לנקוט 

 .מושכלות ביחס לסוגיות הרלוונטיות השונות המונחות לפתחם 

 

ועליה נגוע לא אחת בהכללות גורפות, בישראל  לבסוף, השיח הציבורי והתקשורתי סביב החברה החרדית  

בביקורת שמבוססת על הבנה מוטעית, בבורות, בעיוותים, בדימויים ובסטריאוטיפים, שהמרחק בינם לבין 
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הפנים הוא רב. יש בכוחו של העיון במצאי מחקרי זה בכדי לתרום להכרה ולהבנה  -המציאות המורכבת ורבת

   שנושא אופי שונה.ומתוך כך לשיח  קבוצותיה,  -בוצותיה ותתשל חברה זו על הפסיפס המורכב של זרמיה, ק 

 

 ב. מבנה הרשימה, הערות והבהרות

לזו  רשימה   יש חלוקה  מדור  יותר, לפי סדר  -תתמחולקת למדורים, ותחת כל  אופי פרטני  בעלי  נושאים 

תחומי של -ל מידת העיסוק בנושאים השונים ועל אופיו הרבבכדי ללמד עהעמדה זו  יש בכוחה של  הא"ב.  

ניתן ,  בין השאר,  הפריטים סודרו בסדר כרונולוגי של פרסומם, מהמוקדם למאוחר. כך.  זוהמחקר על חברה  

נושאים שבהם התמעט  ואחר  להתחקות אחר טווחי השנים שבהן התפתח העיסוק בנושאים אלה ואחרים,  

צא בכך, סידור זה מאפשר לעמוד על תהליכי הרצף והתמורה שחלו בעבודתם  המחקר או קפא על מקומו. כיו

ובגישות דיסציפלינריות שונות וחוקרים  ונושאים שבהם חוקר, חוקרת או  של חוקרות  ולזהות תחומים   ,

 .חוקרים מסוימים הם דומיננטיים במיוחד, בהשוואה לכאלה שבהם יש ביזור וריבוי של קולות

 

 רות שתסייענה למתעניינים ברשימה זו ולמשתמשים בה:  כמה הערות והבהלהלן 

ואולי אף השנים הקרובות  .  איננה מושלמתזו  רשימה   (1  נוכל להביאהאנו מקווים שבמהלך החודשים 

 . במחקרים חדשים מעת לעתלעדכנה , ושאיפתנו היא המצאי המחקריתשקף באופן ממצה את למצב שהיא 

לא  מחקרים שהם בהכנה, הוגשו לפרסום או התקבלו לפרסום,  ;  שהתפרסמומחקרים  הרשימה כוללת   (2

 .נכללים בה

ערך  -רשימה כוללת עבודות לתואר מוסמך ולתואר דוקטור, וכן כמה עבודות מחקריות שהן שוותה (3

שעוסקות בהיבטים  במיוחד כאלה  עבודות סמינריוניות, בה  נכללו  מאוד  לעבודות מוסמך. במקרים ספורים  

 חקרית רחבה או מקיפה. שלא זכו להתייחסות מ

בידי   (4 עזר  כלי  לשמש  נועדו  ובנייתה  עיצובה  ואופן  הרשימה  של  מחקר,  מטרתה  ותלמידי  תלמידות 

כל נושא או היבט  או  שמעוניינים להתחקות אחר חקר החברה החרדית והתפתחותו,  מי  כל  חוקרות וחוקרים ו

ותם של המחקרים וטיבם או לנקוט המידע ולהנגישו, ולא להעריך את איכלקבץ את  היא נועדה  בו ושלו.  

 .כלשהי ביחס לתוכנםערכית -עמדה שיפוטית
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המחקרים   (5 של  המכריע  ובאנגלית.  שאותרו  רובם  בעברית  בעברית  התפרסמו  שפורסמו  פריטים 

ובאנגלית מופיעים תחת הגרסה העברית, עם הפנייה לספר או לכתב העת שבהם הופיע אותו פריט באנגלית.  

ובסוגריים    ה שהופיע בעבריתצוין זבמקרים שבהם המחקר בשפה האנגלית ראה אור לפני זה שבעברית,  

, יש שהדבר צוין בשפות השונותפרסום  בין ה  שוני משמעותייש    . במקרים שבהםהפניה למחקר באנגלית

 על אתר ויש שכל אחד מהם הובא בפני עצמו. 

, ולעתים אף במדורים שונים. ההכרעה  נושא אחד-נושא או תת פריטים רבים מתאימים ליותר מאשר   (6

עיקרי. לדוגמא, מובהק, הנכון וה ם הממיקוקשה להגדיר את  משמעית ובמקרים רבים  -על מיקומם איננה חד

סק בצריכת עיתונות בידי נשים חרדיות מקומו תחת הקטגוריות תקשורת, עיתונות, נשים ותרבות  מחקר שעו

כפנאי.   בכך,  בנושאכיוצא  גם  מקומם  אירופה  יהודי  הנושא שואת  תחת  מהמחקרים  לשואה,   ים מה  יחס 

ולחברה היהודית בישראל, היחס למדינת ישראל  ועיצוב זכרה,  , פעולות שיקום לאחר סיומה  עמההתמודדות  

החרדית.  ו רבים  לכן  ההיסטוריוגרפיה  לפריטים  לצורפו  צולבות  ולתתהפניות  נוספים  נושאים  -נושאים 

שאותם מחקרים עשויים להיות רלוונטיים למי שמתעניין בהם. הפניות אלה זהות לרשימת הנושאים ותת 

כל הקישורים אין בזה בכדי לתת מענה מלא ל  .פו של הפריטהנושאים שברשימה, והן מודגשות בצהוב בסו

 אבל אנו סבורים שיש בכך בכדי לסייע.הרלוונטיים, 

עוסקים בהיבט כזה או אחר של החברה החרדית בישראל, ואלה  מתוכם  יש ספרים שחלקים או פרקים   (7

העיקרי איננו החברה   נכללו ברשימה זו לפי מידת זיקתם לנושא הרלוונטי להם. כמו כן, יש כאלה שנושאם

 . מתוכם  מספרי העמודים הרלוונטייםבמקרים אלה צוינו החרדית, אך יש בהם דיון הנוגע לחברה זו. 

החל בשני העשורים האחרונים במקביל להתפתחות השיח המחקרי על החברה החרדית ולהתרחבותו,   (8

ספרות,  של תחומים ובהם ב שורה מתבטא ב, והוא העניין הציבורי בחברה זושל המאה העשרים גבר מאוד  

דוגמת "שבאבניקים"    סרטים, הצגות וסדרות שבמרכזן ההוויה החרדית. כך, בין השאר,  באמנות ובתרבות

, ועל תופעות שונות בחברה החרדית. יש  וקבוצות חרדייםעל אישים    ספרים פופולריים רבים , ו ו"שטיסל"

חרדים,   שהם  ויש  בישראל,  בציבור  מוכרות  ודמויות  סופרים  שהם  יש  עיתונאים,  הם  שמחבריהם  מהם 

ערכי,  -אופי שיפוטית לא אחת  ויצירות אלה נושאחרדים לשעבר, חוזרים בתשובה או בני משפחותיהם.  

אינם  הם  מידה של מחקר וכתיבה מדעיים, ולרוב    אינם מחויבים לאמות  ןפולמוסי או אפולוגטי, מחבריה

לסייע   ונתונים שעשויים  תובנות  מידע,  בהם  יש  זאת,  למרות  כמדעיים.  חיבוריהם  את  להציג  מתיימרים 
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ולכן   מבחר אקראי  מצאנו לנכון לכלול  לחוקרי החברה החרדית והם מהווים בפני עצמם מושא למחקר, 

 ברשימה זו. שלהם 

 

 ות" ג. "שכבות ארכיאולוגי

זו   של  רשימה  תוצאה  ורבהיא  מורכב  ארוך,  פני  שלבי  -תהליך  על  והיא  -כחמששהתפרס  שנה,  עשרה 

מחקריים   מפעלים  מידע משלושה  קיבוץ  על  נוספים.  ביבליוגרפיים  מבוססת  ידיעתנו, וממקורות  למיטב 

כנספח ביבליוגרפי    2007-בתפרסמה  פריטים שה  580חלקית של  ראשונית ורשימה  המפעל הראשון הוא  

, רשימה זו היוותה נקודת מוצא למאגר הביבליוגרפי שהוקם באתר של מכון ירושלים לחקר ישראל  2בספר. 

, ויש בו הרחבה רבה נבנה וסודר בידי שלמה טיקוצ'ינסקי. מאגר זה  כיום מכון ירושלים למחקרי מדיניות

הוא   ועוד,  זאת  המאורה.  לרשימה  שנלווהבהשוואה  תקציר  החיפוש   כלל  ומנוע  ביבליוגרפי,  פריט  לכל 

. מפעל זה העמיד תמונה עדכנית של חקר החברה החרדית עד לשנים  מתקדמים איפשר לערוך בו חיפושים

המצאי המחקרי  פעיל של  וא מאגר  ההמפעל השלישי  לערך, כאשר הוא פסק מלהיות פעיל.    2015-2014

,  המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות בירושלים:  סאלדהנרייטה  כון  אשר מנוהל וזמין במבמדעי החברה  

 מתעדכן מעת לעת. ואשר 

 

לפתחו לכדי רשימה  רשימות אלה,  הצליב את המידע המצוי בניסיון לעד כה  מגעת, לא נעשה    נוככל שידי

במצאי של מחקרים שלא   , ולעדכנו המחקריות שהתפתחובהתאם למגמות    נושאים-מאוחדת לפי נושאים ותת

ממקורות קיימים    לעבודת איסוףהדבר התאפשר הודות  .  נמצא באף לא אחד משלושת המקורות הנזכרים

בהתייחס למצאי כולו    .למחקרים שלא מצאנוםאותנו  הפנו  ו  רשימה זו   הערותיהן של אלה שבחנוהודות לו

ניתן   ותתולהערות  קטגוריות  ומדויקות-להעמיד  מהוקצעות  ההתפתחות    קטגוריות  את  שתשקפנה  יותר 

מחודשת של  לבחינה  הוביל  זה  תהליך  החרדית.  החברה  בחקר  למתעניינים  מועילות  ותהיינה  המחקרית 

, להוספת קטגוריות  שמצויים ברשימות מצאי קודמות  נושאים-של נושאים ושל תתשל תחומים,  מדורים,  

 שונה.ולחידודן, להשמטתן של אחרות ולסידור של חלקן באופן 

 

 
 . 269-327ראו: קימי קפלן, בסוד השיח החרדי, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשס"ז, עמ'  2
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 ד. תודות

שתי עוזרות בהובלתן של    2019-2017בשנים  מלאכת בחינתה מחדש של הרשימה, שדרוגה ועדכונה החלה  

נעמה :  אילן-במסגרת המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר  ימי קפלןמחקר שעבדו עם ק

דייקה נושאים ומחקרים,  -הוסיפה לה תת,  בחנה מחדש את הרשימהותרצה רימל )קאפח(. נעמה    ספלו-יגר

בה.   רבים  פרטים  ותיקנה  הובילה  אחרים  נדבך  תרצה  מכן  מחקרים  משמעותי  לאחר  איתור  נוספים  של 

ות של גלעד הנכונות וההירתמ  .נושאיה-דיוק נושאיה ותת, ושל  עדכון הרשימהבשורה של תחומים, של  

מלאך ואסף מלחי מהמכון הישראלי לדמוקרטיה להתגייס לטובת מפעל זה ולרתום את המכון למען השלמתו, 

המורכב  סבב , ולניצוחה על מה שהתברר כ2020בשלהי קפלן אפשרה את הצטרפותה של יעל בכר לקימי 

ויעל שמכולם.   תרצה  בדרכה  נעמה,  אחת  כל  הרשימה,  את  אפוא  רבהדרגו  כי  עם  .  ובתבונתה  העבודה 

מחקרית  עם עשייה    שלושתן היתה עבורי זכות וחוויה, שיעור חשוב ביכולת לשלב אורך רוח ומאור פנים

קפדנית, וגישה ביקורתית נוקבת וחסרת פשרות. כל מי שייעזרו ברשימה זו חבים לשלושתן ו  אינטנסיבית

   חוב גדול עד מאוד של הכרת תודה וטובה.

 

הנזכר שאותו ניהל  לים למחקרי מדיניות איפשר לנו להיעזר בבסיס המידע ובקבצים של האתר  מכון ירוש

מודים על כך מקרב לב. לבסוף,   ואנו  טיקוצ'ינסקי,  וחוקרי  אנו אסירי תודה  שלמה  חוקרות  לשורה של 

נות להפ,  כל אחת ואחד מהם בתחומי התמחותם  הרב שצברו  ידעאת ההחברה החרדית שניאותו לחלוק איתנו  

 לא נציין את שמותיהם כי רבים הם. . להשיא עצות ולהציע הצעותאותנו למחקרים, 

 

אתם    ;הצעהוניה  הפתיקון,  כפי שציינו, בכוונתנו לעדכן רשימה זו מעת לעת. נשמח ונודה על כל הערה,  

 kimmy.caplan@biu.ac.ilמוזמנים להפנותם לקימי קפלן בכתובת הדוא"ל 

 

  פרופ'   של   במשותף   יא ה   זו   ליוגרפית ביב   ברשימה   היוצרים   ת זכו   :בעניין זכויות היוצרים הערה

  זכויות   כי   בזאת   מובהר   ספק,   הסר   למען   ע"ר.   לדמוקרטיה   הישראלי   המכון   ושל   קפלן   קימי 

  בהתאם   הם   הרשימה   בגוף   הנזכרים   עצמם   בפרסומים   היוצרים   זכות   לרבות   הרוחני,   הקניין 

  מתן   משום   הנ"ל   ברשימה   כלשהו   פרסום   של   באזכור   אין   לפיכך,   ופרסום.   פרסום   בכל   למפורט 

  פרסום   באותו   ות הזכ   לבעל   לפנות   יש   כך   ולצורך   בפרסום,   כלשהו   שימוש   לעשות   ג'   לצד   רשות 

 . מתחייב   שהדבר   ככל 

 

mailto:kimmy.caplan@biu.ac.il
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 סקריםהגדרות ומדור ראשון: מחקרים כלליים, סקירות מחקר, 
 

 ושיטות מדידה ומחקר  , נתוניםהגדרות .א

גלעד מלאך, מאיה חושן ולי כהנר, שנתון החברה החרדית בישראל, ירושלים: המכון הישראלי  .1

 )מתפרסם מדי שנה(. 2021-2016לדמוקרטיה ומכון ירושלים לחקר ישראל, 

 .2016נרי הורוביץ, החברה החרדית: תמונת מצב, ירושלים: המכון החרדי למחקרי מדיניות,  .2

, חיפה: מוסד שמואל נאמן למחקרי מדיניות  2014ראובן גל, החרדים בחברה הישראלית: תמונת מצב,  .3

 . 2015לאומית, 

, ניר פוגל, דמיטרי רומנוב, דן עמדי, מרק פלדמן, רות סחייק, מנע- ישראלה פרידמן, נאוה שאול .4

האוכלוסייה החרדית בישראל, ירושלים:   , שיטות מדידה ואמידת גודלה שלגוסטבו שיפריס וחיים פורטנוי

 .2011הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

חגי לוין ורוני הכהן, שיטות לזיהוי ואפיון כמותי של המגזר החרדי, ירושלים: המועצה הלאומית   .5

 .2010משרד ראש הממשלה, -לכלכלה

מרכז טאוב לחקר המדיניות  :  ירושלים,  ניתוח מגמות בקהילות החרדיות במדינת ישראלדן בן דוד,  .6

 . 2009, החברתית בישראל

קסטרו, החרדים: תפרוסת גיאוגרפית ומאפיינים דמוגרפיים, חברתיים  -נורמה גורוביץ ואיילת כהן .7

תפרוסת  יה החרדית בישראל, ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תשס"ד. יוכלכליים של האוכלוס

 גיאוגרפית והיבדלות מרחבית 

 

 ומחקרים השוואתיים  סקירות כלליות .ב

ן, חברה בתמורה: מבנים ותהליכים ביהדות החרדית, ירושלים: המכון הישראלי בנימין בראו .8

 לדמוקרטיה, תשפ"א. 

לי כהנר, החברה החרדית על הציר שבין שמרנות למודרניות, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה,   .9

 תשפ"א.

אביב: עם עובד והמכון הישראלי -וזרמים, תלבנימין בראון, מדריך לחברה החרדית: אמונות  .10

 לדמוקרטיה, תשע"ז. 
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הטכניון: מוסד שמואל : חיפה, המדריך לחברה הישראלית –ישראל -אנשיםעוז אלמוג ותמר אלמוג,  .11

 . 2013-2009,  נאמן למחקר מדיניות לאומית

  .2013נובמבר  , תל אביב: מכון שחרית,סקר החברה החרדית .12

אורבך וארנון סופר, החרדים בישראל: מרחב, חברה, קהילה, חיפה: קתדרת -לי כהנר, ניקולא יוזגוף .13

 . 2012חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה, 

מהישרדות  –קימי קפלן, נורית שטדלר, "מבוא: פניה המשתנות של החברה החרדית בישראל  .14

לנוכחות, התחזקות וביטחון עצמי", קימי קפלן ונורית שטדלר )עורכים(, מהישרדות להתבססות: תמורות  

 -11 אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים, תשע"ב, עמ'-בחברה החרדית בישראל ובחקרה, תל

29 . 

ת, שמירת מסורת וערכים של דיוקן: אמונו –יהודים ישראלים שוגרמן, -אשר אריאן ואיילה קיסר .15

 , תשע"ב.  מרכז גוטמן לסקריםוהמכון הישראלי לדמוקרטיה : ירושלים, 2009יהודים בישראל 

אוכלוסיית החרדים בישראל: מסמך מדיניות ותוכניות , מיכל אלפסי וויסאם אבו אחמד, מלחיאסף  .16

 . 2010, והתעסוקהמשרד התעשייה, המסחר :  ירושלים ,המחקרים

17.  Benjamin Brown, "Orthodox Judaism", Jacob Neusner and Alan J. Avery-Peck 

(eds.), The Blackwell Companion to Judaism, Oxford, UK, and Malden, MA: 

Blackwell 2001, pp. 311-333 

המכון הישראלי  : ירושלים, כלכלי בישראל-החברתיהשסע ", החרדים איריס ג'רבי וגל לוי, " .18

 . 74-67(,  עמ' 21)נייר עמדה  2000, לדמוקרטיה

19. Samuel C. Heilman, "The Vision from the Madrasa and Bes Medrash: Some 

Parallels between Islam and Judaism", Martin E. Marty and R. Scott Appleby (eds.), 

Fundamentalisms Comprehended, Chicago and London: University of Chicago Press, 

96-1995, pp. 71 ם ם וחברת הלומדיכוללי, ישיבות 

20. Samuel C. Heilman, Defenders of the Faith: Inside Ultra-Orthodox Jewry, New 

York: Schocken Books, 1992 
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21. Ilan Greilsammer, Israel, les hommes en noir: essai sur les partis ultra-

orthodoxes, Paris: Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1991 

22. Samuel C. Heilman and Menachem Friedman, "Religious Fundamentalism and 

Religious Jews: The Case of the Haredim", Martin E. Marty and R. Scott Appleby 

(eds.), Fundamentalisms Observed, Chicago and London: University of Chicago 

Press, 1991, pp. 197-265 

23. Samuel C. Heilman and Menachem Friedman, The Haredim in Israel: Who are 

they and What do they Want?, New York: American Jewish Committee, 1991 

)גרסה מעודכנת: עמנואל סיון,  99-45, עמ' 1991, 4פיים עמנואל סיון, "תרבות המובלעת", אל .24

אביב:  -גבריאל א' אלמונד ור' סקוט אפלבי, קנאות דתית מודרנית: יהדות, נצרות, אסלאם, הינדואיזם, תל

 ,Martin E. Marty and R. Scott Appleby [eds.]: גרסה אנגלית; 108-29, עמ' 2004משכל, 

Fundamentalisms Comprehended, Chicago and London: University of Chicago Press 

1995, pp. 1-69; Updated version: Gabriel A. Almond, R. Scott Appleby, and 

Emmanuel Sivan, Strong Religion: The Rise of Fundamentalisms around the World, 

Chicago and London: University of Chicago Press, 2003, pp. 23-90 ) 

, מכון ירושלים לחקר ישראל:  ירושלים  ,החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכיםמנחם פרידמן,  .25

1991 . 

 -62 )תש"ן(, עמ' 121באומל, "אורתודוקסיה: 'סיור לימודי' בעולם משתנה", גשר, - יהודית תידור .26

79. 

(, 1980ו )ט, מבוע", איפיונים, הישגים, מחדלים  :שנות המדינה 30-החברה הדתית בזהבה בזק, " .27

 .129-119עמ' 

28. Gary S. Schiff, Tradition and Politics: The Religious Parties of Israel, Detroit: 

Wayne State University Press, 1977 תנועות ומפלגות 
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 והתפתחות המחקר  סקירות מחקר .ג

נסים ליאון, "כינונו של הקו השחור: השאלה החרדית בסוציולוגיה של ישראל, סוציולוגיה ישראלית,  .29

 .53-33)תשפ"א(, עמ'  1כא, 

חשיבות תולדותיה של החברה החרדית להבנת מרקם חייה : האומנם העבר אין?"קימי קפלן,  .30

 . 290-267)תשע"ח(, עמ'  17דמוקרטית, ", תרבות בימינו

אליאב טאוב ונסים ליאון, "מנחם פרידמן והסוציולוגיה ההיסטורית של החברה החרדית וגדוליה", .31

ראון ונסים ליאון )עורכים(, הגדולים: אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית, ירושלים: מאגנס  בבנימין 

 .855-835עמ' ומכון ון ליר בירושלים, תשע"ז, 

 2קימי קפלן, "חקר החברה היהודית הדתית בישראל: הישגים, החמצות ואתגרים", מגמות, נא,  .32

 . 250-207(, עמ' 2017)

מלאכי קרנצלר, "התפתחות החרדולוגיה: מגמות ומאפיינים בחקר החרדים בישראל", חיבור לשם  .33

 גוריון בנגב, באר שבע, תשע"ו. -ברסיטת בןקבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוני

  2מדיניות אודות החרדים בישראל", חקר החברה החרדית, -מלאכי קרנצלר, "התפתחותם של מחקרי .34

   . 24-1)תשע"ה(, עמ' 

מגמות ומאפיינים בחקר האורתודוקסיה", ציון, עד  –קימי קפלן, "שקיעה ושכחה, פריחה ועניין  .35

 .372-353)תשס"ט(, עמ' 

36.Kimmy Caplan, "Studying Haredi Mizrachim in Israel: Trends, Achievements, 

193-169, 22 (2007), pp. Studies in Contemporary Jewryand Challenges",  "ס, חרדיות  ש

 היבטים חברתיים ותרבותיים -מזרחית

קימי קפלן, "חקר החברה החרדית בישראל: מאפיינים, הישגים ואתגרים", עמנואל סיון וקימי קפלן  .37

אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים,  -)עורכים(, חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה?, תל

 .278-224תשס"ד, עמ' 

 

 ומחקרי שוק  סקרים .ד

 . 33-28(, עמ' 2003) 140סמדר הירש, "ההבנה המותגית של הציבור החרדי", סטטוס,  .38
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גן: -, רמת2003רפי סמית, סקר עמדות כלפי התנדבות למשמר האזרחי בקרב המגזר החרדי: יולי  .39

 ת ותרומה התנדבו .2003סמית, ייעוץ ומחקר, 

)עורך(, חוקרים מדברים: מחקרי שוק ויישומם   אורן קפלןאורן קפלן, "מחקרי שוק במגזר החרדי",  .40

 .175-167, עמ' 2003, בשוק הישראלי, ראשון לציון: גלובוס

 תיירות .2002, ירושלים: מכון דחף, 2002 –מכון דחף, סקר דעת קהל: תיירות פנים בישראל  .41

אביב:  -הופמן יועצים לניהול, סקר בקרב המגזר החרדי בנושא תיירות פנים בישראל, תל-מרטנס .42

 .1996הופמן יועצים לניהול,  -מרטנס

.  1995אביב: איגוד המפרסמים בישראל, -גזר החרדי, תלי סקר חשיפה לאמצעי תקשורת במ .43

 כללי -תתקשור

אביב: איגוד המפרסמים בישראל,  -צעי תקשורת בציבור החרדי, תליהושע ליברמן, סקר חשיפה לאמ .44

 כללי -תתקשורתשנ"ג. 

 

 ביקורות על ספרות מחקר  .ה

 .165-159עדה גבל, ביקורת על יוסף פונד, פועלי אגודת ישראל. ציון, פו, א )תשפ"א(, עמ'  .45

כרמלי, מפגשים מסביב לטקסט. סוגיות חברתיות בן שחר, ביקורת על שלמה גוזמן -רבקה נריה .46

 .471-467(, עמ' 2020) 2, 29בישראל, 

 . 540-535יורם בילו, ביקורת על קימי קפלן, עמרם בלוי. ציון, פג )תשע"ח(, עמ'  .47

 1, 19. סוציולוגיה ישראלית, Haredi Masculinitiesבן שחר, ביקורת על יוחאי חקק, -רבקה נריה .48

 .   171-169)תשע"ח(, עמ' 

ליטאי. סוציולוגיה ישראלית, יט,  -בן שחר, ביקורת על יקיר אנגלנדר, הגוף הגברי החרדי-רבקה נריה .49

 . 198-200)תשע"ח(, עמ'  1

.  A Well-Worn Tallis for a New Ceremonyבן שחר, ביקורת על נורית שטדלר, -רבקה נריה .50

 .  244-243)תשע"ח(, עמ'  2, 19סוציולוגיה ישראלית, 

בן שחר, ביקורת על בנימין בראון ונסים ליאון )עורכים(, הגדולים. חקר החברה -רבקה נריה .51

 .38-35(, עמ' 2017) 5החרדית, 
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וארנון סופר, החרדים בישראל. אורבך -בן שחר, ביקורת על לי כהנר, ניקולא יוזגוף-רבקה נריה .52

 . 173-171)תשע"ה(, עמ'  1סוציולוגיה ישראלית, יז, 

, סוציולוגיה ישראלית. Strictly Kosher Reading ,ביקורת על יואל פינקלמןשחר, -רבקה נריה בן .53

 .213-211)תשע"ה(, עמ'  2טז, 

 . 406-403)תשע"ד(, עמ'  2מגמות, מט, חרדיות רכה. און, יביקורת על נסים ל ,חן ברם .54

 Young Men in Israeli Haredi Yeshiva ,ביקורת על יוחאי חקקשחר, -רבקה נריה בן .55

Education .462-460)תשע"ד(, עמ'  2, טו, סוציולוגיה ישראלית. 

 Young Men in Israeli Haredi Yeshivaסימה זלצברג בלאק, ביקורת על יוחאי חקק,  .56

Education ,49-45(, עמ' 2014) 95. ביטחון סוציאלי . 

57. Yoel Finkelman, "The Ambivalent Haredi Jew", Israel Studies, 19, 2 (2014), pp. 

 בחברה החרדית(.   )ביקורת על תזת תהליכי הישראליזציה 264-294

 . 146-132קימי קפלן, ביקורת על בנימין בראון, החזון איש. ציון, עח, א )תשע"ג(, עמ'  .58

 .263 -253)תשע"ב(, עמ'  כז, אקדמות ביקורת על בנימין בראון, החזון איש. שלמה טיקוצ'ינסקי,  .59

מיכאל פייגה, ביקורת על קימי קפלן ונורית שטדלר, מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל.  .60

 .435-431(, עמ' 2012) 2, מח, מגמות

-221)תשע"א(, עמ'  1סוציולוגיה ישראלית, יג, חרדיות רכה. און, יתמר אלאור, ביקורת על נסים ל .61

218. 

 . 34-32)תשע"א(, עמ'  4מאזנים, פה, הקולנוע החרדי. הרצל חקק, ביקורת על מרלין וניג,  .62

. סוציולוגיה Yeshiva Fundamentalism ,ביקורת על נורית שטדלרשחר, -רבקה נריה בן .63

 .217-214עמ'  ,(תשע"א) 1, יג, ישראלית

)תש"ע(, עמ'   136קתדרה, אגודת ישראל לנוכח השואה. חיים שלם, על חוה אשכולי )וגמן(, ביקורת  .64

187-183. 

 .  290-283)תש"ע(, עמ'  17, ישראלנורית שטדלר, ביקורת על נסים ליאון, חרדיות רכה.  .65

 Azure, 31 (2008), pp. 125-136אהרן רוז, ביקורת על קימי קפלן, בסוד השיח החרדי.  .66
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)תשס"ח(,   1סוציולוגיה ישראלית, י, בסוד השיח החרדי. שלמה טיקוצינסקי, ביקורת על קימי קפלן,  .67

 .224-222עמ' 

)תשס"ה(, עמ'  1ולוגיה ישראלית, ז, סוציבין קודש לתכל'ס. יוחאי חקק, על שלמה דשן, ביקורת  .68

193-191. 

 2סוציולוגיה ישראלית, ו, חרדים ישראלים. אבישי ארליך, ביקורת על עמנואל סיון וקימי קפלן,  .69

 .451-449)תשס"ה(, עמ' 

(, עמ' 2004) 6, ישראלנחום קרלינסקי, ביקורת על עמנואל סיון וקימי קפלן, חרדים ישראלים.  .70

187-196. 

-523)תשס"ג(, עמ'  ד סח,, ציון. מציהי מנחם פרידמן חברה במשבר לגיט ביקורת עליוסף שלמון,  .71

527 . 

)תשס"ב(,   1אתגר הישראליות. סוציולוגיה ישראלית, ד,  –קימי קפלן, ביקורת על יואב פלד, ש"ס  .72

 .245-241עמ' 

 .297-289)תשנ"ו(, עמ'  10, זמננויהדות ן, ביקורת על אליעזר שביד, בין חורבן לישועה. קימי קפל .73

 

 מאגרים ויזואליים  .ו

 . 2009, מוזיאון ארץ ישראל:  ותל אביב , ירושליםחרדים: תצלומים מנחם כהנא,  .74

, תל אביב: מוזיאון ארץ  ברחוב החרדיפשקווילים: מודעות קיר וכרזות פולמוס ברעוז, -ניצה בהרוזי .75

 פשקווילים ישראל, תשס"ה. 

מן המקור: הישוב הישן על לוח המודעות : קובץ כרוזים ועלונים מפרסומי ירושלים  בנימין קלוגר,  .76

 תשמ"ז )חמישה כרכים(.-, ירושלים: המחבר, תשל"חת"ש בצרוף באורי רקע-במאה הקודמת ת"ר

 פשקווילים 
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 מדור שני: היסטוריה והיסטוריוגרפיה 

 תקופת השלטון העות'מאני  .א

, "ציוני בארץ ישראל-על חברה וכלכלה בישוב היהודי הטרום: תורתם אומנותם?"ברטל,  לאישר .77

 . 53-35עמ'  (,2004) 14עיונים בתקומת ישראל, 

, ירושלים: מוסד  1917-1900מנחם פרידמן, חברה במשבר לגיטימציה: היישוב הישן האשכנזי,  .78

 מוסד ביאליק, תשס"א. 

, 1881-634ישראל ויישובה היהודי, -יעקב ברנאי, היסטוריוגרפיה ולאומיות: מגמות בחקר ארץ .79

 .199-177ירושלים: מאגנס, תשנ"ה, עמ'  

)תשנ"ב(,  2, "פיקוח הבד"ץ על המחירים בשווקי ירושלים בראשית המאה", מחניים, דב גנחובסקי .80

 ירושלים  .220-226עמ' 

התפשטות הישן או ראשית החדש?", חגית לבסקי )עורכת(,  –ישראל ברטל, "היציאה מן החומות  .81

)נדפס שוב בספרו   33-17ירושלים בתודעה ובמדיניות הציונית, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשמ"ט, עמ' 

ית, יה הציונ יקובץ מסות ומחקרים, ירושלים: הספר –ישראל בטרם ציונות -גלות בארץ: יישוב ארץ

 ירושלים . 296-313תשנ"ה, עמ' 

יוסף שלמון, "'חלוקה' ו'כוללים': היבטים חברתיים וכלכליים בקהילה האשכנזית בארץ בסוף המאה  .82

", נחום גרוס )עורך(, יהודים בכלכלה: קובץ מאמרים, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשמ"ה, עמ' 19-ה

 ת הלומדים ישיבות, כוללים וחברירושלים, . 333-347

(, 1981)  4-3, 28(", סקירה חודשית, 1914-1777ישראל )-ישראל ברטל, "'היישוב הישן' בארץ .83

 (.64-49)נדפס שוב בספרו גלות בארץ, עמ'  33-24עמ' 

מנחם פרידמן, "על מבנה הנהגת הציבור והרבנות בישוב הישן האשכנזי בשלהי השלטון העות'מאני",  .84

)עורכים(, פרקים בתולדות  ציון יהושע, אהרן קידר, יוסף י' טובי ומנחם פרידמן -, בןפורת בןה דיהו

 פוליטית ואזרחית  מנהיגות .273-289צבי, תשל"ג, עמ' -הישוב היהודי בירושלים, ירושלים: יד יצחק בן
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 תקופת המנדט הבריטי  .ב

אילן, -גן: אוניברסיטת בר-בתקופת המנדט, רמתישראל -הילדה שצברגר, מרי ומסורת בארץ .85

 .85-73תשמ"ה, עמ' 

יהושע קניאל, המשך ותמורה: היישוב הישן והיישוב החדש בתקופת העלייה הראשונה והשנייה,  .86

 ת השלטון העות'מאניתקופ צבי, תשמ"ב.-ירושלים: יד יצחק בן

, 1936-1918תרצ"ו/-ישראל תרע"ח- ציונית בארץ-מנחם פרידמן, חברה ודת: האורטודוקסיה הלא .87

 עדה החרדית, הנטורי קרתאתשל"ח. צבי, -ירושלים: יד יצחק בן

)נדפס  20-3)תשל"ז(, עמ'  2דימוי ומציאות", קתדרה,  –ישראל ברטל, "'יישוב ישן' ו'יישוב חדש'  .88

 מאני' העות ת השלטוןתקופ(. 74-90שוב בספרו גלות בארץ, עמ' 

ה הראשונה של הכיבוש מנחם פרידמן, "המאבק על דמות הישיבות והרבנות בירושלים בשנ  .89

 ישיבות, כוללים וחברת הלומדים  ירושלים,. 105-119הבריטי", הציונות, ב )תשל"א(, עמ' 

 29, 8מנחם פרידמן, "המאבק על הקהילה היהודית בירושלים לאחר הכיבוש הבריטי", האומה,  .90

 ירושלים. 68-82)תש"ל(, עמ' 

 

 שואת יהודי אירופה  .ג

קרץ, "רועה בלי צאן או צאן בלי רועה: לבטיהם הקשים של הרבנים החסידיים בהונגריה  -מנחם קרן .91

, פעולות יחס לשואה, התמודדות עמה .69-95)תשפ"א(, עמ'  101בתקופת השואה", ילקוט מורשת, 

 ועיצוב זכרה שיקום לאחר סיומה

מוסד  ירושלים:  ,האורתודוקסית בהונגריה נוכח השואההיהדות : בסתר המדרגהאסתר פרבשטיין,  .92

 ועיצוב זכרה , פעולות שיקום לאחר סיומהיחס לשואה, התמודדות עמה, תשע"ג. הרב קוק

גוריון -צבי, מכון בן-, ירושלים: יד יצחק בן1948-1933דבורה הכהן, ילדי הזמן: עליית הנוער  .93

 .299-264תשע"ב, עמ' לחקר ישראל והציונות ויד ושם, 

יצחק הרשקוביץ, "'אם הבנים שמחה': מחיבור קאנוני ליצירה דיאלקטית", עלי ספר, כב )תשע"ב(,  .94

 .127-115עמ' 
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יצחק הרשקוביץ, "'עלבון התורה הגדול הלזה': גילויים חדשים על פולמוס בריחת הרבנים מבודפשט   .95

 .111-89)תשס"ט(, עמ'  1לז,  תש"ד", יד ושם קובץ מחקרים,

שוורץ, "חלוצות, מורות ואמהות: נשים חרדיות בקרב שארית הפליטה", יד ושם -יהודית באומל .96

 .150-121)תשס"ח(, עמ'  1קובץ מחקרים, לו, 

 .2008יוסף פונד, תנועה בחרבות: מנהיגות אגודת ישראל לנוכח השואה, ירושלים: ראובן מס,  .97

 אגודת ישראל 

: קורות השואה במבואות לספרות הרבנית, זיכרון בספראסתר פרבשטיין, אסף ידידיה ונתן כהן,  .98

 ועיצוב זכרה  , פעולות שיקום לאחר סיומהיחס לשואה, התמודדות עמה, תשס"ח.  ראובן מס: ירושלים

נתן כהן, "בין כאב ההישרדות לשמחת ההצלה: קורותיהם של שני רבנים מהונגריה בתקופת הכיבוש   .99

 .125-113הנאצי", דפים לחקר תקופת השואה, כ )תשס"ו(, עמ' 

", דפים לחקר תקופת השואה, כ 1944אסתר פרבשטיין, "הרב, הנער והפליטים בבודפשט  .100

 .112-85)תשס"ו(, עמ' 

גרשון גרינברג, "היסטוריה וגאולה: ביטויים למשיחיות יהודית אורתודוקסית בתום מלחמת העולם  .101

השנייה", דן מכמן )עורך(, השואה בהיסטוריה יהודית: היסטוריוגרפיה, תודעה ופרשנות, ירושלים: יד  

 . 579-537ושם, תשס"ה, עמ' 

יחיא )עורך(, בין -השואה בן היישוב הישן", אליעזר דוןמשורר  –יוסף פונד, "שירי יהושע לנדוי  .102

: גן-רמתספר זיכרון ליהושע קניאל,  –מסורת לחידוש: מחקרים ביהדות, ציונות ומדינת ישראל 

 תקשורת. 345-374אילן, תשס"ה, עמ' -אוניברסיטת בר

חיים שלם, "'תזכרו, לאו הרבה אייזים איכא בשוקא השוויצרי': פעולות העזרה וההצלה של איש  .103

 -279 ", יד ושם קובץ מחקרים, לג )תשס"ה(, עמ'1943אגודת ישראל בשוויץ, חיים ישראל אייז, עד 

 אגודת ישראל  .304

 .51-39מורשת, עט )תשס"ה(, עמ'   חיים שלם, "מכתבי זעקה של הלל זיידמן ממחנה ויטל", ילקוט .104

חיים שלם, "'כאן לנו הצרה הגדולה ביותר, אשר כמוה עוד לא היתה לעם ישראל מאז היה לגוי':   .105

", חיבור לשם קבלת התואר דוקטור 1945-1942אגודת ישראל בארץ ישראל לנוכח השואה, 

 ישראל  אגודתגן, תשס"ד. -אילן, רמת- לפילוסופיה, אוניברסיטת בר



22 

 

חיים שלם, "פעילות ההצלה של יעקב גריפל בקושטא", דפים לחקר תקופת השואה, יח )תשס"ד(,  .106

 .258-227עמ' 

פייקאז', ספרות העדות על השואה כמקור היסטורי, ושלוש תגובות חסידיות בארצות השואה,    דלמנ   .107

 ירושלים: מוסד  ביאליק, תשס"ג. 

אסתר פרבשטיין, בסתר רעם: הלכה, הגות ומנהיגות בימי השואה, ירושלים: מוסד הרב קוק,  .108

 אישים ומנהיגים דתייםתשס"ב. 

הדות החרדית בגרמניה בימי שלטון הנאצים", א' מרגליות וי' כוכבי )עורכים(, יעקב צור, "הי .109

 .911-839תולדות השואה: גרמניה, ב, ירושלים: יד ושם, תשנ"ח, עמ' 

באומל, "תגובות למרד בעולם החרדי", דפים לחקר תקופת השואה, יב )תשנ"ה(, עמ' - יהודית תידור .110

 ועיצוב זכרה  , פעולות שיקום לאחר סיומהדות עמהיחס לשואה, התמוד  .289-309

ציונית?", ילקוט מורשת, נח  -ישעיהו ילינק, "הרב וייסמנדל ו'תוכנית הרבנים': מזימה אנטי  .111

 . 92-83(, עמ' תשנ"ד)

112. Menachem Friedman, "The Haredim and the Holocaust", The Jerusalem 

114-, 53 (1990), pp. 86Quarterly פעולות שיקום לאחר סיומהיחס לשואה, התמודדות עמה ,  

 ועיצוב זכרה 

 .278-268נתנאל קצבורג, "חרדים וציונים בהונגריה בצל השואה", שרגאי, ג )תשמ"ט(, עמ'  .113

שמואל רזניקוביץ, "'פועלי אגודת ישראל' ו'אגודת ישראל' במחנות העקורים באיטליה, בשנים   .114

, פועלי אגודת  אגודת ישראל. 155-189)תשמ"ז(, עמ'  5", דפים לחקר תקופת השואה, 1945-1946

 ישראל

טהרן'", עבודה לשם קבלת התואר מוסמך, -שרה ניצן, "הפולמוס הפוליטי בעניין 'ילדי .115

 היבטים היסטוריים, משפטיים, ארגוניים ותרבותיים -וךחינ   האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ו.

 .63-49)תשמ"ד(, עמ'  23רבקה ש"ץ, "וידוי על סף המשרפות ו'אחרית דבר'", כיוונים,  .116
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 מדור שלישי: מדינת ישראל 

 ארכיאולוגיה .א

-1979ישראל )-רונית זילברשץ, "חרדים, ארכיאולוגים וחפירת קברים: מאה שנות מאבק בארץ .117

 גן תשע"ח.-אילן, רמת-אוניברסיטת בר(", חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, 1863

שוקה דורפמן, מתחת לפני השטח: יחסי הגומלין בין ארכיאולוגיה לפוליטיקה בישראל, אור יהודה:   .118

 .131-55ביתן דביר, תשע"ה, עמ' -כנרת, זמורה

תרבות  ",  אחרות ופני השטחהקהילות המדומיינות של הארכיאולוגיה: על לאומיות, "מיכאל פייגה,  .119

  .205-167  )תשס"ט(, עמ' 12, דמוקרטית

  פייגה", מיכאל מודרני-עצם העניין: על ארכיאולוגיה ואנתרופולוגיה בעידן הפוסט, "וינגרודאלכס  .120

אוניברסיטת  : באר שבע, קרדום לחפור בו: ארכאולוגיה ולאומיות בארץ ישראל ,)עורכים( שילוניוצבי 

  .220-207 עמ'תשס"ח,  ,גוריון לחקר ישראל והציונות-מכון בןבנגב ו גוריון-בן

מיכאל פייגה, "חזון העצמות השבורות: חרדים מול ארכיאולוגים בעיר דוד", עמנואל סיון וקימי   .121

מכון ון ליר אביב: הקיבוץ המאוחד ו-קפלן )עורכים(, חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה?, תל

 ירושלים . 56-82בירושלים, תשס"ד, עמ' 

122.Gabriel Barkay, "Politics – Not Religious Law – Rules Ultra-Orthodox 

Demonstrators", Biblical Archaeology Review, 23, 6 (1997), pp. 56-58, 77 

 

 חרדים -יחסי חילונים .ב

"'שתזעזע ארץ הקודש, ב"ה': הפגנות ברחוב כביצוע תרבותי", תרבות  שלמה גוזמן כרמלי,  .123

 .59-31)תשע"ד(, עמ'  15דמוקרטית, 

כלפי שלוש  'קבוצת הליבה'יסוד משותף של אזרחות )?(: תפיסות האזרחות של גל אריאלי, " .124

 .402-361, עמ' 2013, תל אביב: עם עובד, חינוך אזרחי בישראל)עורך(,  אבנון", דן קבוצות מיעוט

(, 2008) 6, סוגיות חברתיות בישראל",  תרבותיות-ישראל: מפלורליזם לרברפאל, "-אליעזר בן .125

 .129-94 עמ'
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  16, אלפיים", חילונים מנקודת מבט חרדית-מדינת ישראל ביובלה ויחסי חרדים"אבישי שטוקהמר,  .126

 . 237-214)תשס"ח(, עמ' 

המכון הישראלי , ירושלים: דתיים, עמדות, הצעות, אמנות-שבת אחים: יחסי חילונייםאורי דרומי,  .127

 .  2005, לדמוקרטיה

מכון פלורסהיימר למחקרי : ירושלים ,חילוני בישראל-היבטים של המתח הדתילורה זרמבסקי,  .128

 .  2005, מדיניות

129.Noah J. Efron, Real Jews: Secular Versus Ultra-Orthodox and the Struggle for 

Jewish Identity in Israel, New York: Basic Books, 2003 

מכון :  ירושלים, חילוני בעיני המנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל- השסע הדתילורה זרמבסקי,  .130

 .2002,  פלורסהיימר למחקרי מדיניות

: מסה היסטורית על דרכו של בית ישראל מאז צאתו מארצו ועד עת לחקור ועת להתבונןיעקב כץ,  .131

   . , תשנ"טמרכז זלמן שזר: ירושליםשובו אליה, 

-254)תשנ"ח(, עמ'  15יוסף דן, "החרדיות המשתררת: תוצר של ישראל החילונית", אלפיים,  .132

234. 

חילוניים, דתיים וחרדים", צבי צמרת וחנה יבלונקה )עורכים(, העשור  –אשר כהן, "דת ומדינה  .133

 .243-227צבי, תשנ"ח, עמ' -תשי"ח, ירושלים: יד יצחק בן-הראשון: תש"ח

פשיים לחרדים בראשית ימי  תונות בין חוייוסף לנג, "מכתבי אמת מארץ ישראל יצמחו: מלחמת הע .134

 תקופת השלטון העות'מאניעיתונות, . 57-67(, עמ' 1998) 24היישוב", קשר, 

, אבי שגיא ורונן שמיר מאוטנר", מנחם ליברליזם והזכות לתרבותאבישי מרגלית ומשה הלברטל, " .135

  –רמות : תל אביב ,צבי-: ספר הזיכרון לאריאל רוזןתרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית -רב )עורכים(,

 .105-93תשנ"ח, עמ'  אוניברסיטת תל אביב,

מובחנות אישית וקבוצתית: יחסים ועמדות כלפי קבוצות אחרות בקרב דתיים  "ליאור קוצ'ינסקי,  .136

 .  1997 אביב,-אוניברסיטת תל", עבודה לשם קבלת התואר מוסמך, בישראל

137.Menachem Friedman, "The Structural Foundation for Religio-Political 

Accommodation in Israel: Fallacy and Reality", S. Ilan Troen and Noah Lucas (eds.), 
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Israel: The First Decade of Independence, Albany: State University of New York 

Press, 1995, pp. 51-82 

-בין מחאה חוץ )עורך(,אהוד שפרינצק ", המקרה המיוחד של האלימות החרדית "אהוד שפרינצק,  .138

 -15עמ' , 1995, מכון ירושלים לחקר ישראל: ירושלים , פרלמנטרית לטרור: אלימות פוליטית בישראל

32 . 

-חילוניים בישראל של שנות ה-פרשת קולנוע 'היכל' כסימפטום ליחסי דתיים" גולן,-נעמי גוטקינד .139

חילוניים בחברה הישראלית, ירושלים: כתר, -לחיות ביחד: יחסי דתיים)עורך(,  ליבמן", ישעיהו 80

 :Charles .S. Liebman [ed.], Religious and Secular: גרסה אנגלית) 87-70 , עמ'1990

Conflict and Accommodation between Jews in Israel, Jerusalem: Keter, 1990, pp. 67-

90.) 

", 1988היהודים הדתיים והעיתונות הישראלית בעקבות הבחירות של שנת "שמואל היילמן,  .140

, עמ' 1990, כתר: רושלים, יביחד: יחסי דתיים חילוניים בחברה הישראלית)עורך(, לחיות   ליבמןישעיהו 

69-54. 

 -9 פרק בגיאוגרפיה פוליטית", אופקים בגיאוגרפיה, –יוסי שלהב, "העימות בין דתיים לחילוניים  .141

 ירושלים  .143-156(, עמ' 1984) 10

 

 מלחמות ישראל  .ג

1. 1949-1947 

 . 2016שמן: מודן ומשרד הביטחון, -משה ארנוולד, החרדים במלחמת העצמאות, בן .142.142

תלמידי ישיבות ותלמידי בית המדרש למורים   ,משה ארנוולד, "לומדים או נלחמים?: סטודנטים .143

במלחמת העצמאות", אלון קדיש )עורך(, תש"ח ואילך: מחקרים של האסכולה הירושלמית על מלחמה, 

 .331-290, עמ' 2015שמן: מודן, -צבא וחברה, בן

ון  א-לד, "המפלגות החרדיות במלחמת העצמאות: מבדלנות להשתלבות", מרדכי בר ומשה ארנו .144

ומאיר חזן )עורכים(, פוליטיקה במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, 
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אביב, תשע"ד, עמ' -אוניברסיטת תלבצבי והמכון לחקר הציונות וישראל -יד יצחק בןאביב: -ירושלים ותל

321-296. 

עצמאות", עלי זית וחרב, י לד, "מעורבות רבני ירושלים בענייני ביטחון במלחמת הומשה ארנו .145

 . 280-251)תש"ע(, עמ' 

2. 1967 
יאיר הלוי, "נגד הזרם: ההתנגדות להתלהבות החרדית בעקבות ששת הימים", אביבה חלמיש ועופר  .146

גוריון לחקר ישראל -: המשכיות ומפנה, שדה בוקר: מכון בן1977-1967שיף )עורכים(, ישראל 

 .247-221והציונות, תשע"ז, 

יאיר הלוי, "תגובות הזרם החרדי המרכזי למלחמת ששת הימים", עבודה לשם קבלת התואר  .147

 מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"א. 

3. 1973 
148.Charles Liebman, "Paradigms Sometimes Fit: The Haredi Response to the Yom 

Kippur War", Robert Wistrich and David Ohana (eds.), The Shaping of Israeli 

Identity: Myth, Memory and Trauma, London and Portland: Frank Cass, 1995, pp. 

 ותוצאות בחירות  , בחירותמפלגות 185-171

רים",  ישעיהו ליבמן, "הצטרפות החרדים לקואליציה הממשלתית לאור תגובתם למלחמת יום הכיפו .149

 ותוצאות בחירות   , בחירותפלגותמ. 380-398(, עמ' 1993) 3עיונים בתקומת ישראל, 

4. 1991 
מנווטים את הטיל': חרדה, חרדיות   –יהודה גודמן ויורם בילו, "'בחמש הדקות האלה שמתפללים  .150

וישראליות בדרשות רבנים על מלחמת המפרץ", יוסי יונה ויהודה גודמן )עורכים(, מערבולת הזהויות:  

ם, תשס"ד,  דיון ביקורתי בדתיות ובחילוניות בישראל, תל אביב: הקבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלי

 .216-165עמ' 
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 ערכת המשפט מ .ד

משפט אחד יהיה לכם: העימות המשולש של החברה החרדית עם מערכת המשפט " חיים זיכרמן,  .151

, תל אביב: הפקולטה המשפט והחרדים בישראל", חיים זיכרמן ויורם מרגליות )עורכים(, הישראלית

 . 67-37אביב, תשע"ט, עמ' -למשפטים על שם בוכמן באוניברסיטת תל

מבוא: מהיכל התורה להיכל המשפט על יחסי  " שירה לוקסנבורג, לימור מורד ומיכאל קגזנוב,  .152

חרדים  המשפט וה", חיים זיכרמן ויורם מרגליות )עורכים(, הגומלין שבין המשפט לבין החרדים בישראל

 . 19-9אביב, תשע"ט, עמ' -, תל אביב: הפקולטה למשפטים על שם בוכמן באוניברסיטת תלבישראל

", חיים זיכרמן ויורם  הקהילה החרדית ותביעותיה לאוטונומיה בראי המשפט הישראלי"שי שטרן,  .153

בוכמן  , תל אביב: הפקולטה למשפטים על שםהמשפט והחרדים בישראלמרגליות )עורכים(, 

 מדיניות ציבורית . 299-321אביב, תשע"ט, עמ' -באוניברסיטת תל

שי שטרן, "כניסה משטר ויציאה: קהילות מגורים במשפט הישראלי", משפט וממשל, יח )תשע"ז(,  .154

 מדיניות ציבורית  .1-51עמ' 

תרבותית במדינה יהודית  גליה שטופלר, "המיעוט הערבי, המיעוט החרדי והתאוריה הרב  .155

- אביב: אוניברסיטת תל-ודמוקרטית", ראיף זריק ואילן סבן )עורכים(, משפט, מיעוט וסכסוך לאומי, תל

 . 52-11, עמ' 2017אביב, 

)תשע"ו(,  2 ,שלושה מבחנים מנחים", מחקרי משפט, ל –עידו פורת, "זכויות קבוצתיות בישראל  .156

 .431-387עמ' 

 .556-509)תשע"ו(, עמ'  2שי שטרן, "חרדים לקהילה", מחקרי משפט, ל,  .157

חילוניות", -אביעד הכהן, "'מרים יד בתורת משה': על פניית החרדים לערכאות משפט אזרחיות .158

 . 126-87)תשע"ד(, עמ'  15תרבות דמוקרטית, 

פסיקות בית המשפט העליון ביחס לציבור החרדי", עמיחי כהן, "הלכה והליך: ניתוח מוסדי של  .159

 . 160-127)תשע"ד(, עמ'  15תרבות דמוקרטית, 

שי שטרן, "הכלה והדרה במרחב הישראלי: הזכות לקניין כמפתח לפתרון סוגיית ההדרה  .160

 מדיניות ציבורית  .95-137(, עמ' 2013הגיאוגרפית", עיוני משפט, לו )
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לר, "עמדת פוסקי ההלכה כלפי מערכת המשפט של מדינת ישראל", חיבור לשם קבלת מרטין סס .161

יחס למדינת ישראל ולחברה  גוריון בנגב, באר שבע תשס"ט. -התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בן

 היהודית בישראל

בפרספקטיבה היסטורית", כיוונים נרי הורוביץ, "החרדים ובית המשפט העליון: שבירת כלים   .162

 .79-22)תשס"ב(, עמ'  5חדשים, 

גבע, "מקומו של 'משפט דרעי' במרחב הציבורי", עבודה לשם קבלת התואר מוסמך, -שגית שיפר .163

 ש"ס היבטים חברתיים ותרבותיים, -חרדיות מזרחיתגן, תשס"ב. -אילן, רמת-אוניברסיטת בר

, "'אני מאשים': דרעי, משפט פוליטי וזיכרון קולקטיבי", יואב פלד )עורך(, ש"ס:  ליאורה בילסקי .164

 ש"ס . 279-321, עמ' 2001אביב: משכל, -אתגר הישראליות, תל

 .243-219, 218-188עמ' , 2001,  דומינו: ירושליםהישראלים הראשונים,  – 1949תום שגב,  .165

"מינויי שופטים ושאלת מינוים של חרדים לבתי המשפט הממלכתיים", המשפט, ד דניאל פרידמן,  .166

 . 413-405)תשנ"ט(, עמ' 

עין  ", נחם אילן )עורך(, בין שיח זכויות לשיח זהות –על המתחים בין דתיים לחילוניים אבי שגיא, " .167

הקיבוץ  : תל אביבטובה אילן, ספר יובל למלאת עי"ן שנים ל –: דו שיח ופולמוס בתרבות ישראל טובה

  .430-408 עמ', תשנ"ט, המאוחד ונאמני תורה ועבודה

 

 משטרה  .ה

168. Dikla Yogev, "Social Capital Transformation and Social Control: What Can We 

Learn from the Changing Style in Communication Between Religious Communities 

and the Police during Covid-19", Policing and Society, (2021) (Online Publication) 

 מגפת הקורונה

התוקף האמפירי של תיאוריית האיום המוכלל העדכנית: התייחסות שוטרים  "שגיא, -לימור ויצמן .169

גן -רמתאילן, - אוניברסיטת בר", חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, לקבוצות מיעוט בישראל

 תש"ע. 
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ירושלים:  , הישראליתבראי החברה  מערכת החוק והמשפט  –אריה רטנר, תרבות החוק  .170

 מערכת המשפט.  2009, מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים, האוניברסיטה העברית בירושלים

 

 קוו - סטטוס .ו

 .275-257)תשע"ב(, עמ'  14ידידיה שטרן, "משבר הזהות של מדינת ישראל", תרבות דמוקרטית,  .171

מכון : ירושלים, הפוליטיקה של ההסדרה: יישוב סכסוכים בנושאי דת בישראליחיא, -אליעזר דון .172

  . 1997,  פלורסהיימר למחקרי מדיניות

מנחם פרידמן, "ואלה תולדות הסטטוס קוו: דת ומדינה בישראל", ורדה פילובסקי )עורכת(, המעבר   .173

 .81-47, עמ' 1990: רציפות ותמורות, חיפה: אוניברסיטת חיפה, 1949-1947מיישוב למדינה 

 1, 1של,  יחיא, "פתרון ה'סטטוס קוו' בתחום יחסי דת ומדינה בישראל", מדינה וממ-אליעזר דון .174

 ,Charles S. Liebman and Eliezer Don-Yehiya: גרסה אנגלית) 113-100)תשל"א(, עמ' 

Religion and Politics in Israel, Bloomington: Indiana University Press, 1984, pp. 31-

41) 

 

 ודימוייה בעיני "אחרים"  חברה החרדיתביחס לעמדות  .ז

175.  Yohai Hakak, "'Filmed Not During the Sabbath': The Israeli Haredi Minority 

64-, 4, 4 (2015), pp. 33Visual Ethnographythrough the Camera's Lens",  יחסי חילונים-

 רדים, מוסיקה, תיאטרון וקולנוע ח

התבוננות בטרילוגיית הסרטים של רון עופר   :מי מוכן לסחוב על גבו את הסרט הזה?תמר אלאור, " .176

   . 213-201)תשע"א(, עמ'  1,  יגת,  סוציולוגיה ישראלי", ויוחאי חקק על החברה החרדית

לשם  , חיבור"השתקפות תרבויות משנה בקריקטורה הפוליטית בעיתונות העברית"לימור אלקלעי,  .177

 עיתונותגן, תשס"ח. -רמתאילן, -ראוניברסיטת ב, דוקטור לפילוסופיהקבלת התואר 

בעיתונות הכתובה: השתקפות החרדים וערביי ישראל בקריקטורה   'אחר'ה"לימור אלקלעי, .178

 עיתונות גן, תשס"ג.-אילן, רמת-, אוניברסיטת ברעבודה לשם קבלת התואר מוסמך", העברית
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", נחם הראשונות: יחסו לציונות הדתית לעומת יחסו לחרדים בן־גוריון בשנות המדינה צבי צמרת, " .179

תל , ספר יובל למלאת עי"ן שנים לטובה אילן: עין טובה: דו־שיח ופולמוס בתרבות ישראלאילן )עורך(,  

מנהיגות פוליטית ואזרחית, סקירות   .349-371 , תשנ"ט, עמ'הקיבוץ המאוחד ונאמני תורה ועבודה: אביב

 אתיים כלליות ומחקרים השוו

נעמי שטרוך ושלום שוורץ, "תפיסת קונפליקט עם חרדים, תפיסת ערכיהם הבסיסיים ואנטגוניזם   .180

 חרדים -יחסי חילונים .5-27)תשמ"ט(, עמ'  1, לבחרדים כלפי חרדים", מגמות, -של לא

ההתייחסות חילונים, מסורתיים ודתיים  מודל להסברת אנטגוניסם בינקבוצתי: ניתוח "נעמי שטרוך,  .181

יחסי . 1987האוניברסיטה העברית בירושלים, ", עבודה לשם קבלת התואר מוסמך, כלפי חרדים

 חרדים, סקירות כלליות ומחקרים השוואתיים -חילונים

 

 רבין יצחק רצח  . ח 

עיתוני חב"ד   –אורלי צרפתי, "עשור לרצח רבין: 'מה דינו של מסייע לאויב מסיבות אידיאולוגיות'  .182

 עיתונות .115-130(, עמ' 2006) 34במאבק נגד רבין", קשר, 

 עיתונות  .88-99(, עמ' 2000) 27צפתי, "רצח רבין בעיניים חרדיות", קשר, -חגית מס .183

 

 ב גיוס בחורי ישיבות שירות צבאי והפולמוס סבי . ט

אסף מלחי, פריפריות במדים: מן השוליים לצבא ובחזרה, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה,   .184

2021. 

אסף מלחי, "צבא השוק ו'הפרדוקס החרדי'", יגיל לוי, ניר גזית, רינת משה ואלונה הרנס )עורכים(,  .185

 .159-125רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ט, עמ'  ,הצבא וחברת השוק בישראל

186. David Ellenson, "The Supreme, Yeshiva Students, and Military Conscription: 

The Grunis Dessent and the Nature of Israeli Democracy", Israel Studies, 23, 3 

207-(2018), pp. 197  מערכת המשפט 

187. Society and the Military Draft in Israel: -Leon, "The Haredi ScholarNissim 

Eyal Lewin, Etta Bick,  ,Nationalism and the Imagined Military Symbiosis"-Counter
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Comparative Perspectives on Civil Religion, Nationalism, and and Dan Naor (eds.), 

225-210, 2017, pp. Hershey, PA: IGI Global ,al InfluencePolitic   ,יחס ללאומיות יהודית

 לציונות ולתנועה הציונית, יחס לצבא, תפיסות ודימויים של הצבא, ישיבות, כוללים וחברת הלומדים 

יחס לצבא,  .2017ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה,  ,אסף מלחי, צבא התעסוקה לחרדים .188

 א, שירות אזרחי תפיסות ודימויים של הצב

189. ontext: Croups in Glliberal I"Toleration and , Jobani and Nahshon PerezYuval 

 1, 19, IdeologiesJournal of Political  '",earnersLociety of 'Srthodox O-ltraUIsrael's 

98-78 , pp.)(2014  ישיבות, כוללים וחברת הלומדים 

190. -Perez, "The Limits of Liberal Toleration: The Case of the UltraNahshon 

247-223, pp. )(2014 2, , 56Journal of Church and State ",Orthodox in Israel   ,יחס לצבא

 ודימויים של צבא תפיסות 

ְלָחָמה ְוַאֶתם ֵתְשבּו  מומי דהן, אבי בן בסט ומרדכי קרמינצר,  .191 חרדים לצה"ל: "ַהַאֵחיֶכם ָיֹבאּו ַלמִּ

 (. 4)הצעה לסדר,  2013, המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים", ֹפה?

גוריון בשאלת –אייזיק הלוי הרצוג לדוד בןמן הארכיון: התכתבות בין הרב יצחק נור, "-מירית די .192

  .166-157 (,2013) 4, ישראלים", גיוס בחורי ישיבות בעשור הראשון לקיומה של מדינת ישראל

 ,השתלבות בוגרי מסלולי שח"ר בשוק העבודה –גברים חרדים בשירות צבאי טכנולוגי אסף מלחי,  .193

 שילוב חרדים בהשכלה ותעסוקה. 2013, שרד התעשיה המסחר והתעסוקה: מירושלים
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 ( 1977-1894)האדמו"ר מגור  –אלתר, הרב ישראל  .ו

דפנה שרייבר, "רבי ישראל אלטר וגור בישראל", חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה,   .609

 גור  האוניברסיטה העברית בירושלים, תשפ"א.

, "'גור בארץ': ה'בית ישראל' ושיקומה של חסידות גור בארץ ישראל"בנימין בראון וחיים שלם,  .610

בנימין בראון ונסים ליאון )עורכים(, הגדולים: אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל, 

 גור  .617-643, עמ' ירושלים: מאגנס ומכון ון ליר בירושלים, תשע"ז

 

 ( 1974-1900)בלוי, עמרם  .ז

נטורי   צבי, תשע"ז.-קימי קפלן, עמרם בלוי: עולמו של מנהיג נטורי קרתא, ירושלים: יד יצחק בן .611

 קרתא

612.Motti Inbari, "The Modesty Campaigns of Rabbi Amram Blau and the Neturei 

130-, 17, 1 (2012), pp. 105Israel Studies1974", -Karta Movement, 1938 נטורי קרתא 

עמרם בלוי כמקרה מבחן",  –קימי קפלן, "התפתחותם של מעגלי היבדלות בקרב חרדים קנאים  .613

 העדה החרדית, נטורי קרתא .179-219)תשע"א(, עמ'  ב וציון, ע

614.Motti Inbari, "Rabbi Amram Bloi Founder of Neturei Karta: A Short 

Biography", Hebrew Union College Annual, 81 (2010), pp. 193-233 

שרה",  –דוד -קימי קפלן, "חוצפדיקע שמוצדיקע גיורת: נישואי עמרם בלוי ורות בן .615 פרשה ופִּ

 נטורי קרתא .300-337(, עמ' 2010) 20עיונים בתקומת ישראל, 
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 ( 1924-1881האן, ד"ר יעקב ישראל ) -דה . ח 

616. Jan Fontijn, Onrust: Het leven van Jacob Israel de Haan, 1881-1924, 

msterdam and Antwerpen: De Bezige Bij, 2015A  העדה החרדית 

617. Michael Berkowitz, "Rejecting Zion, Embracing the Orient: The Life and Death 

of Jacob Israel De Haan", Ivan Davidson Kalmar and Derek J. Penslar (eds.), 

Orientalism and the Jews, Hanover and London: Brandeis University Press, 2005, pp. 

 יהודית, לציונות ולתנועה הציונית   יחס ללאומיות 125-109

רצח פוליטי או הוצאה להורג של מוסדות 'המדינה   –האן -שמעון רובינשטיין, "פרשת דה .618

 תקופת המנדט הבריטי  .5-30)תשמ"ה(, עמ'  27שבדרך'?", כיוונים, 

-נטימית ופרשת רצח דהתולדותיו של תא מחתרתי בקבוצה החלוצית האי –עודד ארצי, "'המפעל'  .619

 תקופת המנדט הבריטי  .173-201)תשמ"ב(, עמ'  22האן", קתדרה, 

האן ביצירה הסיפורית של קרי ון ברוכן", -רות וולף, "נוכחות מוחלטת: דמותו של יעקב ישראל דה .620

 .222-207מחקרים על תולדות יהודי הולנד, ג )תשמ"א(, עמ' 

621. Ludy Giebels, "Jacob Israel De Haan in Palestina, III", Studia Rosenthaliana, 

423-15, 2 (1981), pp. 188  תקופת המנדט הבריטי 

622. Ludy Giebels, "Jacob Israel De Haan in Palestina, II", Studia Rosenthaliana, 15, 

143-1 (1981), pp. 111  תקופת המנדט הבריטי 

623. Ludy Giebels, "Jacob Israel De Haan in Palestina, I", Studia Rosenthaliana, 14, 

79-pp. 44 1 (1980),  תקופת המנדט הבריטי 

624. Jaap Meijer, de Zoon van een Gazzen: Het leven van Jacob Israel de Haan, 

1881-1924, Amsterdam: Polak and Van Gennep, 1967 

 

 ( 1946-1883ברויאר, הרב ד"ר יצחק ) . ט

 .244-215, עמ' (תשע"ט) 31עדה גבל, "יצחק ברויאר ושאלת הריבונות בארץ ישראל", עיונים,  .625

 יחס ללאומיות יהודית, לציונות ולתנועה הציונית 
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אריה אדרעי, "רב תרבותיות בגרסה חרדית מוקדמת: יצחק ברויאר ממדינת התורה לקהילת  .626

 . 223-187התורה", דיני ישראל, לב )תשע"ח(, עמ' 

627. Benjamin Brown, "Breuer, Hirsch and Jewish Nationalism: Change and 

Continuity – Principle versus Supra-Principle", Journal of Jewish Studies, 64, 2 

402-(2013), pp. 383 ת, לציונות ולתנועה הציוניתיחס ללאומיו 

עמוס פליסהואור, "ביקורת חרדית של ריבונות, אינדיבידואליזם ומושג זכויות האדם: הגות לאומית   .628

אמונות תיאולוגיה  . 607-646(, עמ' 2010לאומית דתית של הרב ד"ר יצחק ברויאר", המשפט, טו )-ובין

 ת, לציונות ולתנועה הציונית יחס ללאומיווערכי יסוד, 

היסטוריה בהגותו של יצחק ברויאר",  -אהוד קרייניס, "היסטוריה ותאוסופיה: יסודות תפיסת המטא  .629

ספר רבקה, באר שבע:  –חביבה פדיה ואפרים מאיר )עורכים(, יהדות: סוגיות, קטעים, פנים, זהויות 

 . 224-195גוריון בנגב, תשס"ז, עמ' -אוניברסיטת בן

)תשס"ו(,  59-57משיחיות בהגותם של הרב קוק וד"ר יצחק ברויאר", דעת, דליה לוי, "היסטוריה ו  .630

 אמונות, תיאולוגיה וערכי יסוד  .311-332עמ' 

שובל שפט, "התיאולוגיה הפוליטית של יצחק ברויאר", כריסטופר שמידט ואלי שיינפלד )עורכים(,  .631

אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון ון -תלאולוגיה הפוליטית, יהאלוהים לא ייאלם דום: המודרנה היהודית והת

 אמונות, תיאולוגיה וערכי יסוד  .122-140, עמ' 2003ליר בירושלים, 

632. Mattias Morgenstern, From Frankfurt to Jerusalem: Isaac Breuer and the 

History of the Secession Dispute in Modern Jewish Orthodoxy, Leiden: Brill, 2002 

 -281רבקה הורוביץ, "גלות וגאולה במשנתו של יצחק ברויאר", אשל באר שבע, ג )תשמ"ו(, עמ'  .633

 נות, תיאולוגיה וערכי יסוד אמו .301

 

 ( 1948-1867דושינסקי, הרב יוסף צבי ) .י

בנימין בראון ונסים ליאון , "משמרת למשמרת': ר' יוסף צבי )מהרי"ץ( דושינסקי"'קרץ, -מנחם קרן .634

)עורכים(, הגדולים: אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל, ירושלים: מאגנס ומכון ון ליר 

 .370-337, עמ' בירושלים, תשע"ז
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 ( 1898-1817דיסקין, הרב משה יהושע יהודה לייב ) .יא

יוסף שלמון, "איש מלחמה: ר' משה יהושע לייב )מהרי"ל( דיסקין", בנימין בראון ונסים ליאון  .635

ומכון ון ליר )עורכים(, הגדולים: אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל, ירושלים: מאגנס 

 .319-295בירושלים, תשע"ז, עמ' 

 

 ( 1953-1892דסלר, הרב אליהו אליעזר )  .יב

בנימין בראון , "מוסר, הגות והשקפה לנוכח אתגרי הזמן: הרב אליהו אליעזר דסלר"נעם גרין,  .636

מאגנס   ונסים ליאון )עורכים(, הגדולים: אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל, ירושלים:

 מוסר בישיבות הישיבות המוסר ו .592-616, עמ' ומכון ון ליר בירושלים, תשע"ז

 

 (1933-1839חפץ חיים )ה –הכהן, הרב ישראל מראדין   .יג

בנימין בראון, "ה'בעל הבית': ר' ישראל מאיר הכהן, 'החפץ חיים'", בנימין בראון ונסים ליאון  .637

שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל, ירושלים: מאגנס ומכון ון ליר )עורכים(, הגדולים: אישים 

 .151-105בירושלים, תשע"ז, עמ' 

638. Benjamin Brown, "From Principles to Rules and from Musar to Halakhah: The 

Hafetz Hayim's Rulings on Libel and Gossip", Diné Israel, 25 (2008), pp. 171-256 

 אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית

למוד תורה לנשים", דיני בנימין בראון, "ערך תלמוד תורה במשנת החפץ חיים ופסיקתו בעניין ת.639

 נשים-היבטים מגדרייםפסיקה הלכתית, ו אורח חיים דתי. 79-119(, עמ' 2007) 24ישראל, 

640. Benjamin Brown, "'Soft Stringency' in the Mishnah Brurah: Jurisprudential, 

Social, and Ideological Aspects of a Halachic Formulation", Contemporary Jewry, 27 

42-(2007), pp. 1 י ופסיקה הלכתית אורח חיים דת 

בנימין בראון, "מעמדם ההלכתי של 'פושעי זמננו' במשנת החפץ חיים", ידידיה שטרן, בנימין  .641

  –בראון, אבינועם רוזנק ומנחם לורברבוים )עורכים(, על דעת הקהל: דת ופוליטיקה במסורת היהודית 
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"ב, עמ' ספר היובל לכבוד אביעזר רביצקי, ירושלים: מרכז זלמן שזר והמכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע

 ות, לחילון ולחילונים יחס לחילוניאורח חיים דתי ופסיקה הלכתית,  .787-832

בנימין בראון, "הקבלה בפסיקת החפץ חיים", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כג )תשע"א(, עמ'  .642

 אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית .485-542

בפסיקת החפץ חיים: לקראת מודרניזציה של דיני העבודה ההלכתיים?",  בנימין בראון, "הלנת שכר  .643

 אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית .501-538תרביץ, עה )תשס"ו(, עמ' 

 

 ( 1994-1905) קלויזנבורג-האדמו"ר מצאנז – הלברשטם, הרב יקותיאל יהודה .יד

- יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנזחדשה בארץ ישראל: ר' -חסידות ישנה" תמיר גרנות,  .644

בנימין בראון ונסים ליאון )עורכים(, הגדולים: אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית  ,  "קלויזנבורג

 .707-675, עמ' בישראל, ירושלים: מאגנס ומכון ון ליר בירושלים, תשע"ז

- "בניין הארץ ברוח חרדית: תפיסתו האקטיביסטית של האדמו"ר מצאנז איריס בראון )הויזמן(, .645

 .240-224(, עמ' 2014קלויזנבורג על מדינת ישראל ותפקיד החרדים בה", דת, לאום וארץ, א )

 ת, יחס למדינת ישראל ולחברה היהודית בישראליחס ללאומיות יהודית, לציונות ולתנועה הציוני

 6,  עם, מדינה, תורה –עמדו"ת , "ממשבר לצמיחה  – קלויזנבורג-האדמו"ר מצאנז"בן אוהבי,  .646

   .55-39 (, עמ'2014)

תקומת החסידות בארץ ישראל אחרי השואה: משנתו הרעיונית, ההלכתית והחברתית  "תמיר גרנות,  .647

, עבודה לשם קבלת התואר מוסמך,  "קלויזנבורג -של האדמו"ר ר’ יקותיאל יהודה הלברשטם מצנז

, פעולות , יחס לשואה, התמודדות עמה כללי-םות וחסידיחסידגן, תשס"ח. -אילן, רמת-אוניברסיטת בר

 ועיצוב זכרה שיקום לאחר סיומה

וחינוך הבנות במשנתו של האדמו"ר ר' יקותיאל יהודה הלברשטם   תמיר גרנות, "מעמד האישה .648

 חינוך בנות ונערותנשים, -היבטים מגדריים. 37-86תשס"ח(, עמ' -צאנז", הגות, ח )תשס"ז-מקלויזנבורג

קלויזנבורג -איריס בראון )הויזמן(, "טומאת נידה ומעמד האשה: פסיקתו של האדמו"ר מצאנז .649

- אורח חיים דתי ופסיקה הלכתית, היבטים מגדריים .113-135)תשס"ז(, עמ'  61ת, כמקרה מבחן", דע

 וחיי אישות זוגיות, נישואיןשים, נ 
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 ( 2005-1914וולבה, הרב שלמה ) . טו

בנימין בראון ונסים ליאון )עורכים(, ,  "מוסר, חינוך, הדרכה: הרב שלמה וולבה"יאיר הלוי,  .650

שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל, ירושלים: מאגנס ומכון ון ליר בירושלים,  הגדולים: אישים 

 מוסר בישיבות ה ר וישיבות המוס .735-765, עמ' תשע"ז

 

   (2006-1915ולדינברג, אליעזר יהודה ) . טז

יהושע גלזמן, "מחשבת ההלכה במשנתו של הרב אליעזר יהודה וולדינברג", חיבור לשם קבלת  .651

 התואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשפ"א.

יהושע זקבך, "משנתו ההלכתית של הרב אליעזר יהודה וולדינברג: מקורות, פרשנות ופסיקה",  .652

 גן תשע"ו.-אילן, רמת-חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר

 

 ( 1923-1848זוננפלד, הרב יוסף חיים ) .יז

 .517-489יצחק הרשקוביץ, "ר' יוסף חיים זוננפלד: האיש והאגדה", ציון, פב, ד )תשע"ז(, עמ'  .653

 העדה החרדית

בנימין בראון יצחק הרשקוביץ, "האיש על 'העדה', נושא דגל ההתבדלות: ר' יוסף חיים זוננפלד",  .654

ונסים ליאון )עורכים(, הגדולים: אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל, ירושלים: מאגנס  

 העדה החרדית .319-336, עמ' ומכון ון ליר בירושלים, תשע"ז

 

 (1979-1887)האדמו"ר מסאטמר  –טייטלבוים, הרב יואל  . יח 

קרץ, "לא חישוב הקץ ולא דחיקת הקץ כי אם דחיית הקץ: תפיסת הגאולה במשנתו -מנחם קרן .655

אמונות,  .109-143בין ריאליה למשיחיות, ח )תשפ"א(, עמ'  –ציונית של הרבי מסאטמר", ציונות -האנטי

 תיאולוגיה וערכי יסוד 

 .פרבי יואל טייטלבוים, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תש" –קרץ, הקנאי: הרבי מסאטמר -מנחם קרן .656
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בנימין בראון ונסים דוד סורוצקין, "'גאולה של חושך ואפלה': ר' יואל טייטלבוים, הרבי מסאטמר",  .657

החרדית בישראל, ירושלים: מאגנס ומכון ון ליאון )עורכים(, הגדולים: אישים שעיצבו את פני היהדות 

 .401-371, עמ' ליר בירושלים, תשע"ז

658. Menachem Keren-Kratz, "Rabbi Yoel Teitelbaum – the Satmar Rebbe – and the 

Rise of Anti-Zionism in American Orthodoxy", Contemporary Jewry, 37, 3 (2017), 

pp. 457-480 

)תשע"ה(, עמ'  78אלי גורפינקל, "נצח ישראל למהר"ל מפראג ותפיסת הגאולה של רי"ט", דעות, .659

93-77. 

ושל   –הרבי מסאטמר  –קרץ, "הברחת וגם ירשת: תגובותיהם של ר' יואל טייטלבוים -מנחם קרן .660

-81כח )תשע"ה(, עמ'  חסידיו לביקורת על התנהלותו בתקופת השואה ולאחריה", דפים לחקר השואה,

 שואת יהודי אירופה  ( pp. 97Dapim ,[2014] 2 ,28 ,-120: גרסה אנגלית) 071

(: ביוגרפיה", חיבור לשם 1979-1887הרבי מסטמר ) –קרץ, "ר' יואל טייטלבוים -מנחם קרן .661

 אביב, תשע"ג.-קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל

סורוצקין, "בניין ארץ של מטה וחורבן ארץ של מעלה: הרבי מסטמר והאסכולה האורתודוקסית  דוד  .662

-ישראל בהגות היהודית במאה העשרים, ירושלים: יד יצחק בן-הרדיקלית", אביעזר רביצקי )עורך(, ארץ
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