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של ישראל \ החברה הישראלית בימינו \ לימודי מדינת ישראל( ואף איננה מקיפה את המצאי בתחום
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הגות יהודית קלאסית
•

יוסף דן .המיסטיקה העברית הקדומה .ישראל .משרד הבטחון .ההוצאה
לאור ,תש"ן;. 1989

•

מחקרים בתולדות ישראל  :בעת החדשה  -בעת החדשה )חלק ראשון( .מרכז זלמן שזר
לחקר תולדות העם היהודי ,תשנ"ה .

•

אבי שגיא וצבי זוהר .מעגלי זהות יהודית בספרות ההלכתית .הקיבוץ המאוחד , 2000.

•

משה ויינפלד .עשרת הדיברות וקריאת שמע  :גילגוליהן של הצהרות אמונה .הקיבוץ
המאוחד , 2001.

•

זלי גורביץ '.על המקום .עם עובד ,תשס"ז. 2007-

•

זמן יהודי חדש  :תרבות יהודית בעידן חילוני  -מבט אנציקלופדי  -כרך ראשון  :ההגות
היהודית המודרנית ; זיכרון ,מיתוס והיסטוריה ; תמורות באורחות החיים .כתר הוצאה
לאור , 2007.

•

חננאל מאק .תפילה ותפילות .הוצאת ראובן מס בע"מ ,ירושלים ,תשס"ח . 2008 -

•

עמירה ערן ,בלהה פלדמן ורינה שלף .החלום כסולם וכסמל  :חלומות ופתרונם בהגות
היהודית וביצירה בת-זמננו .מכון מופ"ת ,תשס"ו . 2006 -

•

שמעון ראבידוביץ .עיונים במחשבת ישראל  -עיונים במחשבת ישראל  -כרך
ראשון .הוצאת ראובן מס בע"מ ,ירושלים , 1969.

•

שמעון ראבידוביץ .עיונים במחשבת ישראל  -עיונים במחשבת ישראל  -כרך שני .הוצאת
ראובן מס בע"מ ,ירושלים , 1971.

•

המסורת הפוליטית היהודית  -כרך א :סמכות .מכון שלום הרטמן ,תשס"ז . 2007 -

•

כתבי עזריה מן האדומים .מוסד ביאליק ,תשנ"א . 1991 -

•

המיתוס ביהדות  :היסטוריה ,הגות ,ספרות .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשס"ד .

•

משה הלברטל .הרמב"ם  :רבי משה בן מיימון .מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם
היהודי ,תשס"ט . 2009 -

•

דורש טוב לעמו  :הדרשן ,הדרשה וספרות הדרוש בתרבות היהודית .מרכז זלמן שזר
לחקר תולדות העם היהודי ,תשע"ג . 2012 -

עוד ספרי פילוסופיה יהודית
•

חנוך אלבק .מבוא לתלמודים .כנרת ,זמורה ביתן ,דביר  -מוציאים לאור בע"מ ,תשכ"ט ,
. 1969

•

מרדכי מנחם קפלן .ערכי היהדות והתחדשותם .הוצאת ראובן מס בע"מ ,ירושלים ,תשס"ג
. 2003 -

•

משחקי זיכרון  :תפיסות של זמן וזיכרון בתרבות היהודית .מכון ון ליר בירושלים ,תשס"ח
. 2008

•

ישעיהו נבנצל .איש תם וישר  :לימוד ועיון בספר איוב .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשס"ח . 2008 -

•

בנימין גרוס .תשובה וגאולה " :אורות התשובה" לרב אברהם יצחק הכהן קוק .הוצאת ראובן
מס בע"מ ,ירושלים ,תשנ"ט . 1999 -

•

דניאל סטטמן ואברהם שגיא .דת ומוסר .מוסד ביאליק ,תשנ"ג . 1993 -

•

צבי ה .וולפסון .המחשבה היהודית בימי-הביניים  :מסות ומחקרים . ,תשל"ח . 1978 -

•

זאב לוי .בין יפת לשם  :מעמדה של הפילוסופיה היהודית בפילוסופיה הכללית .הקיבוץ
המאוחד , 1982.

•

גדעון עפרת .הברית והמילה של ז'אק דרידה .הקיבוץ המאוחד ,תשס"ט . 2008 -

•

חנה ארנדט  :חצי מאה של פולמוס .הקיבוץ המאוחד , 2004.

•

יוחנן מופס .אישיותו של אלוהים  :תיאולוגיה מקראית ,אמונה אנושית ודמות האל .מכון
שלום הרטמן ,תשס"ז . 2007 -

•

שמואל הוגו ברגמן .הפילוסופיה הדיאלוגית מקירקגור עד בובר .מוסד ביאליק ,תשל"ג -
. 1974

•

אליעזר שביד .הפילוסופיה של התנ"ך כיסוד תרבות ישראל .משכל )ידיעות ספרים(2011 ,

•

אליעזר חדד .אהבת הרע  :בשיטתו של הרמן כהן .תבונות ,תשע"א .

•

ברוך שפינוזה .איגרות .מוסד ביאליק ,תשכ"ד .

•

ז'ק דרידה ומיכל גוברין .גוף תפילה .הקיבוץ המאוחד ,תשע"ג 2012 -

מתודות בהוראת מקצועות היהדות
•

אבי ורשבסקי ,אביבה לוטן ,רוני מגידוב ואילה פז .חוק וחברה במקרא  :פרקי לימוד במקרא
עם מדריך הכנה לבגרות .מטח  :המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,תשס"ה. 2005 ,

•

אבי ורשבסקי ,אביבה לוטן ,רוני מגידוב ואילה פז .עלילות הראשית  :פרקי לימוד במקרא עם
מדריך הכנה לבגרות .מטח  :המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,תשס"ג. 2003,

•

היסטוריה ,זהות וזיכרון  :דימויי עבר בחינוך הישראלי .רמות ,תשס"ב . 2002 -

•

שמאי גלנדר ,אלי ברוך ,תמר עזר ולורית רמון .דרכים בהוראת הנבואה .מכון מופ"ת , .

•

אשר א .ריבלין" .כנגד כולם"  :פדגוגיה של חז"ל .ספרית פועלים, 1985.

•

משה אברבך .החינוך היהודי בתקופת המשנה והתלמוד .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשס"ח .2008 -

•

על דרך האבות  :שלושים שנה למכללת יעקב הרצוג  -קובץ מאמרים בנושאי תורה
וחינוך .תבונות ,תשס"א .

•

יהודה ברנדס .על פי דרכו  :אסופת מאמרים על ערכו של היחיד וחינוכו .תבונות ,תשס"ט.

•

משה שנר .להיות יהודי באלף השלישי  :הצעה ל"סדר יום" לימודי במערכת החינוך בישראל
ובתפוצות .מכון מופ"ת ,תשס"ט .2008 -

•

מרים גיליס .מן ה"חדר" אל המחשב  :מאה שנות הוראת קריאה עברית בישראל .הוצאת
אוניברסיטת בר אילן ,תשמ"ז .1987 -

•

יואל רפל .מועדי ישראל  :אנציקלופדיה שימושית לשבת ולחג  -למעיין ,לסטודנט,
לתלמיד .ישראל .משרד הביטחון .ההוצאה לאור1990.

עיונים במקרא
•

משה ויינפלד .עשרת הדיברות וקריאת שמע  :גלגוליהן של הצהרות אמונה .הקיבוץ
המאוחד , 2001.

•

עולם התנ"ך  -בראשית .דברי הימים הוצאה לאור בע"מ , 1993-1996.

•

עולם התנ"ך  -במדבר .דברי הימים הוצאה לאור בע"מ , 1997.

•

עולם התנ"ך  -שמות .דברי הימים הוצאה לאור בע"מ , 1993-1996.

•

עולם התנ"ך  -דברים .דברי הימים הוצאה לאור בע"מ , 2002.

•

עולם התנ"ך  -ויקרא .דברי הימים הוצאה לאור בע"מ , 1993-1996.

•

הרמן גונקל .אגדות בראשית  :מבוא לספר בראשית  -ספרות המקרא .מוסד
ביאליק ,תשנ"ח . 1998 -

•

מרדכי ברויאר .פרקי בראשית  -כרך א :פרשיות בראשית  -לך-לך .תבונות ,תשנ"ט .

•

מרדכי ברויאר .פרקי בראשית  -כרך ב :פרשיות וירא  -ויחי .תבונות ,תשנ"ט .

•

מרדכי ברויאר .פרקי מקראות .תבונות ,תשס"ט.

•

מקרא לישראל  :פירוש מדעי למקרא  -מקרא לישראל  :יהושע .האוניברסיטה העברית
בירושלים , 1995 -תשנ"ו .

•

יואל בן-נון .פרקי האבות  :עיונים בפרשיות האבות בספר בראשית .תבונות ,תשס"ג .

•

עולם התנ"ך  -תהלים א '.דברי הימים הוצאה לאור בע"מ , 1993-1996.

•

עולם התנ"ך  -תהלים ב '.דברי הימים הוצאה לאור בע"מ , 1993-1996.

•

עולם התנ"ך  -דברי הימים א '.דברי הימים הוצאה לאור בע"מ , 1993-1996.

•

עולם התנ"ך  -דברי הימים ב '.דברי הימים הוצאה לאור בע"מ , 1993-1996.

•

עולם התנ"ך  -מגילות .דברי הימים הוצאה לאור בע"מ, 1993-1996.

•

עולם התנ"ך  -איוב .דברי הימים הוצאה לאור בע"מ , 1993-1996.

•

אוריאל סימון .ארבע גישות לספר תהילים  -מר' סעדיה גאון עד ר' אברהם אבן
עזרא .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשמ"ב .

•

שמואל הוגו ברגמן .מבוא לתורת ההיגיון  :המדע העיוני של הסדר .מוסד ביאליק ,תשי"ג -
. 1953

•

אליהו עסיס .אהבת עולם אהבתיך  :קריאה חדשה בשיר השירים .משכל )ידיעות ספרים,
(2009

•

זלי גורביץ '.חשבונו של קהלת .משכל )ידיעות ספרים(2008 ,

•

שרה יפת .אמונות ודעות בספר דברי הימים .מוסד ביאליק ,תשל"ז . 1977 -

•

מקרא לישראל  :פירוש מדעי למקרא  -מקרא לישראל  :יהושע .האוניברסיטה העברית
בירושלים , 1995 -תשנ"ו .

•

יצחק קלימי .ספר דברי הימים כתיבה היסטורית ואמצעים ספרותיים .מוסד ביאליק ,תש"ס
. 2000 -

•

דין שטיינזלץ .נשים במקרא .ישראל .משרד הביטחון .ההוצאה לאור ,תשמ"ג; . 1983

•

יאירה אמית .לקרוא סיפור מקראי .ישראל .משרד הביטחון .ההוצאה לאור ,תש"ס; . 2000

•

יאיר זקוביץ .על תפיסת הנס במקרא .ישראל .משרד הביטחון .ההוצאה
לאור ,תשמ"ז;. 1987

•

אבי ורשבסקי ,אביבה לוטן ,רוני מגידוב ואילה פז .חוק וחברה במקרא  :פרקי לימוד במקרא
עם מדריך הכנה לבגרות .מטח  :המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,תשס"ה. 2005 ,

•

אבי ורשבסקי ,אביבה לוטן ,רוני מגידוב ואילה פז .עלילות הראשית  :פרקי לימוד במקרא עם
מדריך הכנה לבגרות .מטח  :המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,תשס"ג. 2003,

•

זאב וייסמן .עם ומלך במשפט המקראי .הקיבוץ המאוחד , 1993.

•

שמאי גלנדר .אמנות ורעיון בסיפורת המקראית  :היחסים בין אמצעי עיצוב אמנותיים ובין
הרעיונות .הקיבוץ המאוחד , 1997.

•

יעקב שביט ומרדכי ערן .מלחמת הלוחות  :ההגנה על המקרא במאה התשע-עשרה ופולמוס
בבל והתנ"ך .עם עובד ,תשס"ד. 2003-

•

אלכסנדר רופא .מבוא לספרות ההיסטורית שבמקרא .כרמל ,תשס"א. 2001,

•

אלכסנדר רופא .מבוא לספרות המקרא .כרמל ,תשס"ו. 2006,

•

אלכסנדר רופא .מבוא לשירה המזמורית ולספרות החכמה
שבמקרא .כרמל ,תשס"ד. 2004,

•

נ.ה .טור-סיני .הלשון והספר :בעיות יסוד במדע הלשון ובמקורותיה הספרותיים  -כרך
האמונות והדעות .מוסד ביאליק , 1955.

•

מאיר וייס .מקראות ככוונתם :לקט מאמרים .מוסד ביאליק , 1987 -תשמ"ח .

•

הנבא בן-אדם  :על הנבואה כאפשרות ממשית .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים;, 2006תשס"ז .

•

שמאי גלנדר ,אלי ברוך ,תמר עזר ולורית רמון .דרכים בהוראת הנבואה .מכון מופ"ת , .

•

שלמה בכר .רשתות תקשורת ודפוסי שכנוע בישראל בתקופת המקרא .מכון
מופ"ת ,תשס"ה .2005 -

•

ספרות המקרא  :מבואות ומחקרים  -כרך ראשון .יד יצחק בן-צבי ,תשע"א . 2011 :

•

ספרות המקרא  :מבואות ומחקרים  -כרך שני .יד יצחק בן-צבי ,תשע"א ף . 2011

•

הרמן גונקל .אגדות בראשית  :מבוא לספר בראשית  -ספרות המקרא .מוסד
ביאליק ,תשנ"ח . 1998 -

•

מועדי ישראל  :זמנים ומועדים בתקופת המקרא ובימי בית שני .מוסד ביאליק ,תשמ"ח -
. 1988

•

גרשון ברין .מחקרים בספרות הנבואה הקלסית .מוסד ביאליק ,תשס"ו . 2006 -

•

אמנון שפירא .דמוקרטיה ראשונית במקרא  :יסודות קדומים של ערכים דמוקרטיים .הקיבוץ
המאוחד ,תשס"ט . 2009 -

•

רחל רייך .האשה אשר נתתה עמדי  :נשים כעילה לסכסוך ולמלחמה במקרא .הקיבוץ
המאוחד ,תשס"ו . 2005 -

•

יוספה רחמן .הסיפור בכתבי הקודש .הקיבוץ המאוחד ,תשס"ז . 2007 -

•

אנציקלופדיה מקראית  :אוצר הידיעות של המקרא ותקופתו  -א  :אב  -אתרים .מוסד
ביאליק ,תש"י . 1950 -

•

אנציקלופדיה מקראית  :אוצר הידיעות של המקרא ותקופתו  -ב  :ב  -זתר .מוסד
ביאליק ,תשי"ד . 1954 -

•

אנציקלופדיה מקראית  :אוצר הידיעות של המקרא ותקופתו  -ג  :חבב -יתת .מוסד
ביאליק ,תשכ"ה . 1965 -

•

אנציקלופדיה מקראית  :אוצר הידיעות של המקרא ותקופתו  -ד  :כבד  -מלתחה .מוסד
ביאליק ,תשכ"ג . 1962 -

•

גבריאל זלדין .בראשית הדרך  :על מועדי החודש השביעי העבריים במקרא .הוצאת ראובן
מס בע"מ ,ירושלים ,תש"ע . 2010 -

•

אוריאל סימון .ארבע גישות לספר תהילים  -מר' סעדיה גאון עד ר' אברהם אבן
עזרא .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשמ"ב .

•
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הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין , 2006.

•

יהודה אליצור .ישראל והמקרא :מחקרים גיאוגרפיים ,היסטוריים והגותיים .הוצאת
אוניברסיטת בר אילן ,תש"ס . 2000 -

•

מאיר מלול .חברה ,משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח
הקדום .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ו . 2006 -

•

אברהם פאוסט .החברה הישראלית בתקופת המלוכה :מבט ארכאולוגי .יד יצחק בן-
צבי ,תשס"ה . 2005 -

•

יצחק מייטליס .לחפור את התנ"ך  :על מקרא וארכאולוגיה .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים , 2008.

•

בנימין מזר .כנען וישראל  :מחקרים היסטוריים .מוסד ביאליק ,תש"מ . 1980 -

•

פיטר בראון .עוני ומנהיגות באימפריה הרומית המאוחרת .החברה ההיסטורית
הישראלית ,תשס"ט . 2008 -

•

אלי קדם :הפוליתאיזם בארץ ישראל ושכנותיה מן האלף השני לפנה"ס ועד התקופה
המוסלמית .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ח . 2008 -

•

חיה כץ .ארץ דגן ותירוש  ...ארץ זית יצהר ודבש  :הכלכלה בממלכת יהודה בימי בית
ראשון .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ח . 2008 -

•

חנוך רביב .החברה בממלכות ישראל ויהודה .מוסד ביאליק ,תשנ"ג . 1993 -

•

משה ענבר .יהושע וברית שכם .מוסד ביאליק ,תשנ"ט . 1999 -

•

רבקה ניר .הנצרות הקדומה  :שלוש המאות הראשונות .האוניברסיטה הפתוחה ,תשס"ט -
. 2009

•

יעקב גורן .קווים לתולדות עם ישראל בתקופת התנ"ך .הקיבוץ המאוחד ,תשס"ט . 2008 -

•

יוחנן אהרוני .כתובות ערד .מוסד ביאליק ,תשמ"ו . 1986 -

•

יאיר זקוביץ .משמיע שלום מבשר טוב  :שבעה פרקי חזון לשלום ירושלים .הוצאת הספרים
של אוניברסיטת חיפה ,תשס"ד . 2004 -

•

חגי דגן .המיתולוגיה היהודית .מפה  :מיפוי והוצאה לאור ,תשס"ג . 2003 -

•

אריה ש .איסר ומתניה זהר .והרעב כבד בארץ  :שינויי אקלים והשפעתם על ההיסטוריה של
ארצות המקרא .כרמל ,תשס"ח . 2008 -

•

עודד בוסתנאי .גלות ישראל ויהודה באשור ובבבל )מאות ח  -ו לפנה"ס ).פרדס הוצאה
לאור בע"מ ,תש"ע . 2010 -

•

שלום זמירין .יאשיהו ותקופתו .מוסד ביאליק ,תשל"ז .

•

אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל  :מאות ט'-ו' לפסה"נ .מוסד ביאליק ,תשס"ד -
. 2003

•

ארתור סג"ל .התיאטראות בארץ-ישראל בעת העתיקה .מוסד ביאליק ,תש"ס . 1999 -

ספרות בית שני
•

כנה ורמן .הספרות האפוקליפטית בימי הבית השני .ישראל .משרד הביטחון .ההוצאה
לאור ,תשס"ג; . 2003

•

יוסף דן .המיסטיקה העברית הקדומה .ישראל .משרד הביטחון .ההוצאה
לאור ,תש"ן;. 1989

•

יורם ארדר .אבלי ציון הקראים ומגילות קומראן  :לתולדות חלופה ליהדות הרבנית .הקיבוץ
המאוחד , 2004.

•

אור ליעקב  :מחקרים במקרא ובמגילות מדבר יהודה ,לזכרו של יעקב שלום ליכט .מוסד
ביאליק ,תשנ"ז . 1997 -

•

יעקב ליכט .מגילת ההודיות :ממגילות מדבר יהודה .מוסד ביאליק ,תשנ"ו . 1996 -

•

יהושע מ .גרינץ .ספר יהודית :תחזורת הנוסח המקורי בצירוף מבוא ,פירושים
ומפתחות .מוסד ביאליק , 1986 -תשמ"ו .

•

יהודים ונכרים בארץ-ישראל :בימי הבית השני ,המשנה והתלמוד .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ג
. 2003 -

•

יעקב ליכט .מגילת הסרכים :ממגילות מדבר יהודה .מוסד ביאליק ,תשנ"ו . 1996 -

•

מגילות קומראן מבואות ומחקרים  -כרך ראשון .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ט . 2009 -

•

מגילות קומראן מבואות ומחקרים  -כרך שני .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ט . 2009 -

•

אלישע קימרון .מגילות מדבר יהודה  :החיבורים העבריים  -כרך ראשון .יד יצחק בן-
צבי ,תש"ע . 2010 -

•

דבורה דימנט .כלים שלובים  :מגילות מדבר יהודה וספרות ימי הבית שני .מוסד
ביאליק ,תש"ע .

•

יוסף היינמן .דרשות בציבור בתקופת התלמוד .מוסד ביאליק ,תשמ"ב . 1982 -

•

נגד אפיון  -נגד אפיון  -כרך ראשון .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ,תשנ"ז .

•

נגד אפיון  -נגד אפיון  -כרך שני .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ,תשנ"ז .

•

ספר חזון עזרא .מוסד ביאליק ,תשכ"ח . 1968 -

•

משה צבי סגל .ספר בן-סירא השלם .מוסד ביאליק ,תשי"ט . 1958 -

ספרות חז"ל )משנה ,מדרש ותלמודים(
•

אביגדור שנאן .עולמה של ספרות האגדה .ישראל .משרד הביטחון .ההוצאה לאור ,תשמ"ז,
. 1987

•

יוסף דן .המיסטיקה העברית הקדומה .ישראל .משרד הביטחון .ההוצאה
לאור ,תש"ן;. 1989

•

המלך הורדוס ותקופתו  :מקורות ,סיכומים ,פרשיות נבחרות וחומר עזר .יד יצחק בן-
צבי , 1987.

•

חננאל מאק .מדרש האגדה .ישראל .משרד הביטחון .ההוצאה לאור ,תשמ"ט. 1989 ,

•

דוד פלוסר .המקורות היהודיים של הנצרות .ישראל .משרד הביטחון .ההוצאה
לאור ,תש"מ. 1980 ,

•

חננאל מאק .מבוא לתפילות ישראל .ישראל .משרד הביטחון .ההוצאה לאור ,תשס"ב,
. 2001

•

שולמית ולר .נשים בחברה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד .הקיבוץ המאוחד , 2002.

•

דוד לוין .תעניות הציבור ודרשות החכמים .הקיבוץ המאוחד , 2001.

•

יונה פרנקל .סיפור האגדה  -אחדות של תוכן וצורה .הקיבוץ המאוחד , 2004.

•

יוסף תבורי .פסח דורות  :פרקים בתולדות ליל הסדר .הקיבוץ המאוחד , 2002.

•

ניסן רובין .ראשית החיים .הקיבוץ המאוחד , 2005.

•

שולמית ולר .נשים ונשיות בסיפורי התלמוד .הקיבוץ המאוחד , 2001.

•

מנחם הירשמן" .תורה לכל באי העולם"  :זרם אוניברסלי בספרות התנאים ויחסו לחכמת
העמים ..הקיבוץ המאוחד , 1999.

•

ישראל מ' תא-שמע .הנגלה שבנסתר  :לחקר שקיעי ההלכה בספר הזוהר .הקיבוץ
המאוחד , 2001.

•

ניסן רובין .קץ החיים .הקיבוץ המאוחד , 1997.

•

מנחם הירשמן .המקרא ומדרשו  :בין חז"ל לאבות-הכנסייה .הקיבוץ המאוחד , 1996.

•

אור ליעקב  :מחקרים במקרא ובמגילות מדבר יהודה ,לזכרו של יעקב שלום ליכט .מוסד
ביאליק ,תשנ"ז . 1997 -

•

דור לדור :משלהי תקופת המקרא ועד חתימת התלמוד ,קובץ מאמרים לכבוד יהושע
אפרון .מוסד ביאליק , 1995.

•

דניאל שפרבר .תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמוד  -תרבות חומרית בארץ-ישראל
בימי התלמוד :כרך א .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשנ"ד . 1993 -

•

דניאל שפרבר .תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמוד  -תרבות חומרית בארץ-ישראל
בימי התלמוד :כרך ב .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ו .

•

מודי ברודצקי ודוד הלל וינר .ואם תרצה אמור  :חברותא במדרש ובאגדה .הוצאת ראובן מס
בע"מ ,ירושלים , 2007.

•

משה אברבך .החינוך היהודי בתקופת המשנה והתלמוד .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשס"ח . 2008 -

•

מיכאל גרוס ,יאיר ברקאי ויוסי מלמד .דרכים בפרשנות האגדה .מכון מופ"ת ,תשס"ח -
. 2008

•

אשר א .ריבלין" .כנגד כולם"  :פדגוגיה של חז"ל .ספרית פועלים , 1985.

•

מגילות קומראן מבואות ומחקרים  -כרך ראשון .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ט . 2009 -

•

מגילות קומראן מבואות ומחקרים  -כרך שני .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ט . 2009 -

•

ורד נעם .מגילת תענית  :הנוסחים ,פשרם ,תולדותיהם .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ד . 2003 -

•

אלישע קימרון .מגילות מדבר יהודה  :החיבורים העבריים  -כרך ראשון .יד יצחק בן-
צבי ,תש"ע . 2010 -

•

מאיר איילי .אוצר כינויי עובדים  :בספרות התלמוד והמדרש .הקיבוץ המאוחד , 2001.

•

אורזולה שוברט .אמנות-הספר היהודית  :מהרנסנס ועד הרוקוקו .הקיבוץ המאוחד , 1994.

•

עירית אמינוף .אבנים טובות ומיני סדקית  :עיונים בתלמוד ובמדרש .הוצאת ראובן מס
בע"מ ,ירושלים ,תשע"א .

•

עירית אמינוף .שמשון הלך אחר עיניו  :שמשון בראי התלמוד והמדרש .הוצאת ראובן מס
בע"מ ,ירושלים ,תש"ע . 2010 -

•

מעשה סיפור  -מחקרים בסיפורת היהודית  -כרך ב .הוצאת אוניברסיטת בר
אילן ,תשס"ט .

•

מעשה סיפור  -מחקרים בסיפורת היהודית  :מוגשים ליואב אלשטיין .הוצאת אוניברסיטת
בר אילן ,תשס"ו .

•

שמא יהודה פרידמן .תוספתא עתיקתא  :מסכת פסח ראשון .הוצאת אוניברסיטת בר
אילן ,תשס"ג .

•

ישראל צבי פיינטוך .מסורות ונוסחאות בתלמוד  :מחקרים .הוצאת אוניברסיטת בר
אילן ,תשמ"ה . 1985 -

•

דוד הנשקה .משנה ראשונה בתלמודם של תנאים אחרונים  :סוגיות בדיני שומרים .הוצאת
אוניברסיטת בר אילן ,תשנ"ז . 1997 -

•

חיים ליכט .בעבותות השכול .כרמל ,תשס"ז . 2007 -

•

שלום אלבק .בתי-הדין בימי התלמוד .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשמ"ה . 1980 -

•

נורית בארי .יצא לתרבות רעה  :אלישע בין אבויה ' -אחר '.משכל )ידיעות ספרים(2007 ,

•

חנה ספראי ואביטל קמבל הוכשטיין .נשים בחוץ  -נשים בפנים  :מקומן של נשים
במדרש .משכל )ידיעות ספרים(2008 ,

•

מרדכי רוטנברג .שכול והאגדה החיה  :לא המעשה עיקר אלא המעשייה .משכל )ידיעות
ספרים.(2005 ,

•

כנישתא  -מחקרים על בית הכנסת ועולמו . 2 -הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ג .

•

א-מיתיות  :צדק חברתי ,מגדר ומדרש .משכל )ידיעות ספרים ), 2011.

•

עזגד גולד .השמאים  :אישיות ,פילוסופיה והלכה .משכל )ידיעות ספרים ), 2011.

•

עמנואל בן גוריון .שבילי האגדה  :מבוא לאגדת עם של העמים ושל ישראל .מוסד
ביאליק ,תש"ל . 1970 -

•

אדמיאל קוסמן .מסכת גברים  :רב והקצב ועוד סיפורים .כתר הוצאה לאור , 2002.

•

אדמיאל קוסמן .מסכת נשים  :חוכמה ,אהבה ,נאמנות ,תשוקה ,יופי ,מין ,קדושה .כתר
הוצאה לאור , 2007.

•

שלום רוזנברג .לא בשמים היא  :תורה שבעל פה  -מסורת וחידוש .תבונות ,תשנ"ז .

•

צפורה כגן .הלכה ואגדה כצופן של ספרות .מוסד ביאליק ,תשמ"ח . 1988 -

•

כנישתא  -מחקרים על בית הכנסת ועולמו . 3 -הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ז .

•

כנישתא  -מחקרים על בית הכנסת ועולמו . 4 -הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תש"ע .

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך א תשס"ה .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ה .

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך ב תשס"ו .מכון בן-צבי ,תשס"ו .

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך ג תשס"ז .מכון בן-צבי ,תשס"ז .

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך ד תשס"ח .מכון בן-צבי ,תשס"ח .

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך ה תשס"ט .מכון בן-צבי ,תשס"ט .

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך ו תש"ע .מכון בן-צבי ,תש"ע .

•

שמואל ספראי .ר' עקיבא בן-יוסף חייו ומשנתו .מוסד ביאליק ,תשל"א . 1970 -

•

בן-ציון לוריא .מגילת תענית  :פרשיות בתולדות בית חשמונאי לאור משנה קדומה .מוסד
ביאליק ,תשנ"ו . 1996 -

•

מחקרים בתלמוד ובמדרש .מוסד ביאליק ,תשס"ה . 2005 -

•

דניאל בויארין .מדרש תנאים  :אינטרטקסטואליות וקריאת מכילתא .מכון שלום
הרטמן ,תשע"א . 2011 -

•

שערי לשון  -כרך ב  -לשון חז"ל וארמית .מוסד ביאליק ,תשס"ח .

•

שמואל ספראי .ר' עקיבא בן-יוסף חייו ומשנתו .מוסד ביאליק ,תשל"א . 1970 -

•

בן-ציון לוריא .מגילת תענית  :פרשיות בתולדות בית חשמונאי לאור משנה קדומה .מוסד
ביאליק ,תשנ"ו . 1996 -

בית שני ,משנה ותלמוד
•

אלברט באומגרטן .הכיתתיות בימי הבית השני  :מסה היסטורית  -חברתית  -דתית .ישראל.
משרד הביטחון .ההוצאה לאור;, 2001תשס"ב .

•

ספר ירושלים  -התקופה הרומית והביזאנטית ) .(70-638יד יצחק בן-צבי , 1999.

•

דניאל שוורץ .ספר מקבים ב  :מבוא ,תרגום ופירוש .יד יצחק בן-צבי;, 2004תשס"ה .

•

ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  -היסטוריה מדינית ,חברתית ותרבותית
,כרך א .יד יצחק בן-צבי , 1982.

•

ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  -הממצא הארכיאולוגי והאמנותי ,כרך
ב .יד יצחק בן-צבי , 1984.

•

שמריה גוטמן ויואל רפל .גמלא  :עיר במרד .ישראל .משרד הביטחון .ההוצאה
לאור ,תשנ"ד. 1994 ,

•

ההיסטוריה של ארץ-ישראל  -התקופה ההלניסטית ומדינת החשמונאים ) 37 - 332לפני
הספירה( .יד יצחק בן-צבי , 1981.

•

ההיסטוריה של ארץ-ישראל  -תקופת המשנה והתלמוד והשלטון הביזנטי ) .(640 – 70יד
יצחק בן-צבי , 1985.

•

ישראל רוזנסון ,רות פלג ,חוה ליאון ואייל מירון .זאת ירושלים  :חלק ראשון  -מראשיתה ועד
התקופה המוסלמית .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ג .

•

המלך הורדוס ותקופתו  :מקורות ,סיכומים ,פרשיות נבחרות וחומר עזר .יד יצחק בן-
צבי , 1987.

•

ימי בית חשמונאי  :מקורות ,סיכומים ,פרשיות נבחרות וחומר עזר .יד יצחק בן-
צבי;, 1995תשנ"ו .

•

עודד ליפשיץ .ירושלים בין חורבן להתחדשות  :יהודה תחת שלטון בבל .יד יצחק בן-
צבי ,תשס"ד. 2004 ,

•

מנחם שטרן .מלכותו של הורדוס .ישראל .משרד הביטחון .ההוצאה לאור;, 1992תשנ"ב .

•

עמוס קלונר ובועז זיסו .עיר הקברים של ירושלים בימי הבית השני .יד יצחק בן צבי .החברה
לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה;, 2003תשס"ג .

•

ספר מקבים א  :מבוא ,תרגום ופירוש .יד יצחק בן-צבי;, 2004תשס"ד .

•

דוד פלוסר .יוספוס פלביוס .ישראל .משרד הביטחון .ההוצאה לאור ,תשמ"ו. 1985 ,

•

ישראל ל .לוין .יהדות ויוונות בעת העתיקה  :עימות או מיזוג ?.מרכז זלמן שזר לחקר
תולדות העם היהודי , 2000.

•

אוריאל רפפורט .יוחנן מגוש חלב  -מהרי הגליל אל חומות ירושלים .מרכז זלמן שזר לחקר
תולדות העם היהודי ,תשס"ז .

•

מחקרים בתולדות ישראל בתקופת הבית השני .מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם
היהודי ,תשנ"ו .

•

יגאל טפר ,גיל דרעין ויותם טפר .אזור נחל עמוד  :פרקים על ההיאחזות היישובית .הקיבוץ
המאוחד , 2000.

•

דור לדור :משלהי תקופת המקרא ועד חתימת התלמוד ,קובץ מאמרים לכבוד יהושע
אפרון .מוסד ביאליק , 1995.

•

יהודים ונכרים בארץ-ישראל :בימי הבית השני ,המשנה והתלמוד .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ג
. 2003 -

•

יהודים ויהדות בימי בית שני ,המשנה והתלמוד .יד יצחק בן-צבי ,תשנ"ג. 1993-

•

מנחם מור .מרד בר-כוכבא  -עוצמתו והיקפו .יד יצחק בן-צבי ,תשנ"ב . 1991

•

מנחם שטרן .מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני .יד יצחק בן-צבי .המכון לחקר
תולדות ארץ-ישראל ויישובה ,תשס"ה . 2004 -

•

יוסף בן מתתיהו )יוספוס פלביוס(  :מלחמת היהודים .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשנ"ג . 1993 -

•

ישעיהו גפני .יהודי בבל בתקופת התלמוד  :חיי החברה והרוח .מרכז זלמן שזר לחקר
תולדות העם היהודי , 1990.

•

דניאל שוורץ .אגריפס הראשון  :מלך יהודה האחרון .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשמ"ז .

•

אהרן אופנהיימר .הגליל בתקופת המשנה .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשנ"א . 1991 -

•

עדיאל שרמר .זכר ונקבה בראם  :הנישואים בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה
והתלמוד .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ,תשס"ד .

•

בנימין לאו .חכמים  -חכמים  -כרך ראשון  :ימי בית שני .משכל )ידיעות ספרים.(2006 ,

•

בנימין לאו .חכמים  -חכמים  -כרך שלישי  :ימי גליל .משכל )ידיעות ספרים.(2008 ,

•

בנימין לאו .חכמים  -חכמים  -כרך שני  :ימי יבנה עד מרד בר כוכבא .משכל )ידיעות ספרים,
.(2007

•

קהל ישראל  :השלטון העצמי היהודי לדורותיו  -העת העתיקה )כרך א ).מרכז זלמן שזר
לחקר תולדות העם היהודי ,תשס"א . 2001 -

•

גדעון פוקס .עיר רבת ימים  :אשקלון בתקופה ההלניסטית והרומית .יד יצחק בן-
צבי ,תשס"א . 2001 -

•

דניאל שוורץ .פלוויוס יוספוס )יוסף בן מתתיהו( :חיי יוסף ; מבוא ,תרגום ופירוש .יד יצחק
בן-צבי ,תשס"ח . 2007 -

•

איל רגב .הצדוקים והלכתם  :על דת וחברה בימי בית שני .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ה -
. 2005

•

מיכאל אבי-יונה .גאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל  :למן שיבת-ציון ועד ראשית הכיבוש
הערבי בלווית אחת-עשרה מפות .מוסד ביאליק ,תשכ"ג . 1962 -

•

שמואל ספראי .בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה  :פרקים בתולדות החברה
והתרבות .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ,תשמ"ג .

•

משה גיל .והרומאי אז בארץ  -אחד עשר פרקים בהיסטוריה של ארץ ישראל .הקיבוץ
המאוחד ,תשס"ט . 2008 -

•

ירחמיאל ברודי .צוהר לספרות הגאונים .הקיבוץ המאוחד , 1998.

•

ענת ישראלי-טרן .אגדות החורבן  :מסורות החורבן בספרות התלמודית .הקיבוץ
המאוחד , 1997.

•

מיכאל אבי-יונה .בימי רומא וביזאנטיון .מוסד ביאליק ,תשמ"א . 1980 -

•

בנימין לאו .חכמים  -חכמים  -כרך רביעי  :ממשנה לתלמוד .משכל )ידיעות ספרים ,תשע"ב
– .(2012

•

שמעון אפלבאום .יהודים ויוונים בקיריני הקדומה .מוסד ביאליק ,תשכ"ט . 1969 -

•

הבשורה על-פי תומא  :הימנון הפנינה .כרמל ,תשע"ב . 2012 -

•

אריאל  :כתב עת לידיעת ארץ ישראל  -הכותל המערבי .הוצאת ספרים אריאל ,תשס"ז -
. 2007

•

אריאל  :כתב עת לידיעת ארץ ישראל  -הר כרכום  :לאור התגליות החדשות .הוצאת ספרים
אריאל ,תשס"א . 2001 -

•

אריאל  :כתב עת לידיעת ארץ ישראל  -הר הבית ואתריו .הוצאת ספרים אריאל ,תשמ"ט -
. 1989

•

אברהם שליט .הורדוס המלך  :האיש ופעלו .מוסד ביאליק ,תש"ך 1960 -

•

הבשורה על-פי תומא  :הימנון הפנינה .כרמל ,תשע"ב . 2012 -

•

אריאל  :כתב עת לידיעת ארץ ישראל  -הכותל המערבי .הוצאת ספרים אריאל ,תשס"ז -
. 2007

•

אריאל  :כתב עת לידיעת ארץ ישראל  -הר כרכום  :לאור התגליות החדשות .הוצאת ספרים
אריאל ,תשס"א . 2001 -

•

אריאל  :כתב עת לידיעת ארץ ישראל  -הר הבית ואתריו .הוצאת ספרים אריאל ,תשמ"ט -
. 1989

•

אברהם שליט .הורדוס המלך  :האיש ופעלו .מוסד ביאליק ,תש"ך . 1960 -

•

אריאל  :כתב עת לידיעת ארץ ישראל  -הכותל המערבי .הוצאת ספרים אריאל ,תשס"ז -
. 2007

•

אריאל  :כתב עת לידיעת ארץ ישראל  -הר כרכום  :לאור התגליות החדשות .הוצאת ספרים
אריאל ,תשס"א . 2001 -

•

אריאל  :כתב עת לידיעת ארץ ישראל  -הר הבית ואתריו .הוצאת ספרים אריאל ,תשמ"ט -
. 1989

גנזי קדם
•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך א תשס"ה .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ה .

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך ב תשס"ו .מכון בן-צבי ,תשס"ו .

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך ג תשס"ז .מכון בן-צבי ,תשס"ז .

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך ד תשס"ח .מכון בן-צבי ,תשס"ח .

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך ה תשס"ט .מכון בן-צבי ,תשס"ט .

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך ו תש"ע .מכון בן-צבי ,תש"ע .

יהודי המזרח
•

רחל שרעבי .חג המימונה  :מהפריפריה אל המרכז .הקיבוץ המאוחד ,תשס"ט . 2009 -

•

בנימין לאו .ממרן עד מרן  :משנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף .משכל )ידיעות ספרים,
.(2005

•

ירון צור .סיפור תרבות  :יהודי תוניסיה וארצות מוסלמיות אחרות .מרכז זלמן שזר לחקר
תולדות העם היהודי , 2003.

חכמי ישראל בימי הביניים
•

ההיסטוריה של ארץ-ישראל  -שלטון המוסלמים והצלבנים )). 1291 - 634יד יצחק בן-
צבי , 1998.

•

יעקב בלידשטיין .סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם  :פירוש נרחב בהלכת הרמב"ם .הקיבוץ
המאוחד , 2002.

•

מורה נבוכים לרבנו משה בן מימון  -כרך א .הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם
חיים רובין ,תשס"ג;. 2002

•

מורה נבוכים לרבנו משה בן מימון  -כרך ב .הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם
חיים רובין ,תשס"ג;. 2002

•

אברהם אבן עזרא .יסוד מורא וסוד תורה .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ז .

•

דב שוורץ .סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים .הוצאת אוניברסיטת בר
אילן , 2002.

•

נחמיה לבציון ,דפנה אפרת ודניאלה טלמון־הלר .האסלאם :מבוא להיסטוריה של הדת  -בין
עלמאא לשליטים בימי-הביניים המאוחרות; מיסוד האסלאם; התפשטות האסלאם אסיה
ובאפריקה )כרך ג  ).האוניברסיטה הפתוחה ,תשס"ג . 2003 -

•

משה בן מימון .תשובות הרמב"ם  -תשובות הרמב"ם  :כרך א .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשמ"ט . 1989 -

•

משה בן מימון .תשובות הרמב"ם  -תשובות הרמב"ם  :כרך ב .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשמט . 1989 -

•

משה בן מימון .תשובות הרמב"ם  -תשובות הרמב"ם  :כרך ג .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשמט . 1989 -

•

משה בן מימון .תשובות הרמב"ם  -תשובות הרמב"ם כרך ד .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשמ"ט . 1989 -

•

בנימין גרוס .יהי אור  :על על "נר מצווה" למהר"ל מפראג .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשנ"ו . 1995 -

•

הרמב"ם  :שמרנות ,מקוריות ,מהפכנות  -הגות וחדשנות )כרך ב ).מרכז זלמן שזר לחקר
תלדות העם היהודי ,תשס"ט .

•

הרמב"ם  :שמרנות ,מקוריות ,מהפכנות  -היסטוריה והלכה )כרך א ).מרכז זלמן שזר לחקר
תלדות העם היהודי ,תשס"ט .

•

משה בן מימון . Hakdamot ha-Rambam la-Mishnahהקדמות הרמב"ם
למשנה .הוצאת שילת  -מעלה אדומים , 1996.

•

אורזולה שוברט .אמנות-הספר היהודית  :מהרנסנס ועד הרוקוקו .הקיבוץ המאוחד , 1994.

•

עלי אבן חזם האנדלוסי .ענק היונה  :על אהבה ואוהבים .מוסד ביאליק ,תשס"ג . 2002 -

•

יעקב בלידשטיין .עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם  :עיונים במשנתו ההלכתית .הוצאת
אוניברסיטת בר אילן ,תשס"א . 2001 -

•

משה הלברטל .על דרך האמת  :הרמב"ן ויצירתה של מסורת .מכון שלום הרטמן ,תשס"ו -
. 2006

•

יוסף בן-שלמה .תורת האלוהות של ר' משה קורדובירו .מוסד ביאליק ,תשכ"ה . 1965 -

•

יעקב בורקהארט .תרבות הריניסאנס באיטליה .מוסד ביאליק ,תש"ט . 1949 -

•

אברהם בר-חייא .היגיון הנפש העצובה .מוסד ביאליק ,תשל"ב . 1971 -

•

ידידיה אלטר דינרי .חכמי אשכנז בשלהי ימי-הביניים  :דרכיהם וכתביהם בהלכה .מוסד
ביאליק ,תשמ"ד . 1984 -

•

זאב הרוי .ר' חסדאי קרשקש .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ,תש"ע . 2010 -

•

יהודה ליבס .סוד האמונה השבתאית  :קובץ מאמרים .מוסד ביאליק ,תשנ"ה . 1995 -

•

דת וחברה במשנתם של חסידי אשכנז .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשמ"ז .

•

דרך היסורים' בירושלים .הוצאת ספרים אריאל , 1980.

•

יעקב לוינגר .הרמב"ם כפילוסוף וכפוסק .מוסד ביאליק ,תש"ן . 1989 -

•

ספר העיקרים לר' יוסף אלבו .מוסד ביאליק ,תשכ"ז . 1967 -

•

פ .לחובר .על גבול הישן והחדש .מוסד ביאליק , 1951.

פרשנות המקרא
•

חננאל מאק .הפרשנות הקדומה למקרא .ישראל .משרד הביטחון .ההוצאה
לאור;, 1993תשנ"ג .

•

יאיר זקוביץ .מקראות בארץ המראות .הקיבוץ המאוחד , 2001.

•

השמיעיני את קולך  :עיונים במעגל השנה ובפרשות השבוע .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשס"ט . 2009 :

•

שרה קליין-ברסלבי .פירוש הרמב"ם לסיפור בריאת העולם .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים , 1987 -תשמ"ח .

•

אלכסנדר אבן-חן .עקדת יצחק  :בפרשנות המיסטית והפילוסופית של המקרא .משכל
)ידיעות ספרים.(2006 ,

•

יוסף ניצן ,יהושפט נבו ומיכאל גרוס .דרכים בפרשנות המקרא  :עיון בפרשנות ימי הביניים על
התורה  -כרך א .מכון מופ"ת ,תשס"ב . 2001 -

•

יוסף ניצן ,יהושפט נבו ומיכאל גרוס .דרכים בפרשנות המקרא  :עיון בפרשנות ימי הביניים על
התורה  -כרך ב .מכון מופ"ת ,תשס"ב . 2001 -

•

תרגומי המקרא  :פרקי מבוא .מוסד ביאליק ,תשמ"ד . 1984 -

•

שאול רגב .דרשה המסורה והכתובה  :דרשות ודרשנים בימי הביניים .הוצאת ראובן מס
בע"מ ,ירושלים ,תש"ע . 2010 -

•

אוריאל סימון .ארבע גישות לספר תהילים  -מר' סעדיה גאון עד ר' אברהם אבן
עזרא .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשמ"ב .

•

משה גושן-גוטשטיין .שקיעים מתרגומי המקרא הארמיים  -חלק ראשון .הוצאת אוניברסיטת
בר אילן ,תשמ"ג .

•

משה גושן-גוטשטיין .שקיעים מתרגומי המקרא הארמיים  -חלק שני .הוצאת אוניברסיטת בר
אילן ,תשמ"ט .

•

תשורה לעמוס  :אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם .תבונות ,תשס"ז .

•

אברהם גרוסמן .אמונות ודעות בעולמו של רש"י .תבונות ,תשס"ח .

•

שיטת הבחינות' של הרב מרדכי ברויאר .תבונות ,תשס"ה .

•

חיים וירשובסקי .מקובל נוצרי קורא בתורה .מוסד ביאליק ,תשל"ח . 1977 -

•

שרה יפת .דור דור ופרשניו  :אסופת מחקרים בפרשנות המקרא .מוסד ביאליק ,תשס"ח -
. 2008

•

חוה לצרוס-יפה .עולמות שזורים  :ביקורת המקרא המוסלמית בימי הביניים .מוסד
ביאליק ,תשנ"ט . 1998 -

•

אלכסנדר לוריאן .הטרגדיה התנכ"ית הצרפתית בשלהי הרנסנס .מוסד ביאליק ,תשנ"ו -
. 1995

•

מקרא לישראל  :פירוש מדעי למקרא  -מקרא לישראל  :יהושע .האוניברסיטה העברית
בירושלים , 1995 -תשנ"ו .

•

חיים וירשובסקי .מקובל נוצרי קורא בתורה .מוסד ביאליק ,תשל"ח . 1977 -

•

שרה יפת .דור דור ופרשניו  :אסופת מחקרים בפרשנות המקרא .מוסד ביאליק ,תשס"ח -
. 2008

•

חוה לצרוס-יפה .עולמות שזורים  :ביקורת המקרא המוסלמית בימי הביניים .מוסד
ביאליק ,תשנ"ט . 1998 -

•

אלכסנדר לוריאן .הטרגדיה התנכ"ית הצרפתית בשלהי הרנסנס .מוסד ביאליק ,תשנ"ו -
. 1995

•

מקרא לישראל  :פירוש מדעי למקרא  -מקרא לישראל  :יהושע .האוניברסיטה העברית
בירושלים , 1995 -תשנ"ו .

ימי הביניים
•

ספר ירושלים  -התקופה הצלבנית והאיובית . 1250-1099יד יצחק בן-צבי , 1991.

•

ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  -היסטוריה מדינית ,חברתית ותרבותית
,כרך א .יד יצחק בן-צבי , 1982.

•

ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  -הממצא הארכיאולוגי והאמנותי ,כרך
ב .יד יצחק בן-צבי , 1984.

•

יורם מיטל .אתרים יהודים במצרים .יד יצחק בן-צבי , 1995.

•

זהר עמר .גידולי ארץ ישראל בימי  -הביניים  :תיאור ותמורות .יד יצחק בן-
צבי;, 2000תש"ס .

•

ישראל רוזנסון ,רות פלג ,חוה ליאון ואייל מירון .זאת ירושלים  :חלק ראשון  -מראשיתה ועד
התקופה המוסלמית .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ג .

•

ירחמיאל ברודי .רב סעדיה גאון .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשס"ז. 2006,

•

אברהם גרוסמן .רש"י  :ר' שלמה יצחקי .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשס"ו. 2006,

•

מפגש הצלבנים והמוסלמים בארץ ישראל  :השתקפותו בארסוף ,בסידני עלי ובאתרי
חוף .הקיבוץ המאוחד , 2007.

•

יהודה אלחריזי  :מבחר .הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין , 2008.

•

נתן שור .תולדות ירושלים  -כרך ב )מהתק' המוסלמית המוקדמת ועד תק' הכיבוש
המצרי ).כנרת ,זמורה ביתן ,דביר  -מוציאים לאור בע"מ ,תשמ"ח. 1987,

•

יגאל טפר ,גיל דרעין ויותם טפר .אזור נחל עמוד  :פרקים על ההיאחזות היישובית .הקיבוץ
המאוחד , 2000.

•

יהודה הלוי  :שירים .הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין , 2007.

•

שלמה אבן גבירול  :שירים .הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים
רובין , 2007.

•

ארץ-ישראל בהגות היהודית בימי-הביניים .יד יצחק בן-צבי ,תשנ"א . 1991 -

•

שמואל הנגיד  :שירים .הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם חיים רובין , 2008.

•

ספר ירושלים  -התקופה המוסלמית הקדומה . 1099-638יד יצחק בן-צבי , 1987.

•

יהושע פראוור .תולדות היהודים בממלכת הצלבנים .יד יצחק בן-צבי ,תשס"א . 2000 -

•

רצף ותמורה  :יהודים ויהדות בארץ ישראל הביזנטית -נוצרית .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ד;
. 2004

•

ברנרד לואיס .היהודים בעולם האסלאם .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשנ"ו . 1996 -

•

נחום מאיר ברוזניק .פיוטי יניי  :ביאורים ופירושים  -פיוטי יניי  :ביאורים ופירושים  -עם
הצעות מנומקות לתיקונים והשלמות .הוצאת ראובן מס בע"מ ,ירושלים ,תשס"א . 2000 -

•

קהל ישראל  :השלטון העצמי היהודי לדורותיו  -ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת )כרך
ב ).מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ,תשס"ד . 2004 -

•

נחום מאיר ברוזניק .פיוטי יניי  :ביאורים ופירושים  -פיוטי יניי  :ביאורים ופרושים  -עם
הצעות מנומקות לתיקונים והשלמות )כרך משלים ).הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשס"ה . 2005 -

•

מיכאל אבי-יונה .גאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל  :למן שיבת-ציון ועד ראשית הכיבוש
הערבי בלוויית אחת-עשרה מפות .מוסד ביאליק ,תשכ"ג . 1962 -

•

מיכה פרי .מסורת ושינוי  :מסירת ידע בקרב יהודי מערב אירופה בימי הביניים .הקיבוץ
המאוחד ,תשע"א . 2010 -

•

קטרין קוג'מן-אפל .אמנות יהודית בין איסלם לנצרות  :עיטור ספרי תנ"ך עבריים
בספרד .הקיבוץ המאוחד , 2001.

•

משה חלמיש .הקבלה בצפון אפריקה למן המאה הט"ז  :סקירה היסטורית
ותרבותית .הקיבוץ המאוחד ,תשס"א . 2001 -

•

זהר עמר וירון סרי .ארץ ישראל וסוריה על-פי תיאורו של אלתמימי  :רופא ירושלמי בן המאה
העשירית .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ד . 2004 -

•

יהודית דישון .אישה טובה אישה רעה .כרמל ,תשס"ט . 2009 -

•

מסורת ושינוי  :בתרבות הערבית-היהודית של ימי-הביניים .הוצאת אוניברסיטת בר
אילן ,תש"ס .

•

ידידיה אלטר דינרי .חכמי אשכנז בשלהי ימי-הביניים  :דרכיהם וכתביהם בהלכה .מוסד
ביאליק ,תשמ"ד . 1984 -

•

יעקב כ"ץ .בין יהודים לגויים .מוסד ביאליק ,תשכ"א . 1961 -

•

יעקב כ"ץ .מסורת ומשבר  :החברה היהודית במוצאי ימי-הביניים .מוסד ביאליק ,תשי"ח -
. 1957

•

אלישבע באומגרטן .אמהות וילדים  :חיי משפחה באשכנז בימי הביניים .מרכז זלמן שזר
לחקר תלדות העם היהודי ,תשס"ה . 2005 -

•

אסתר בנבסה ואהרון רודריג .יהודי ספרד בארצות הבלקן  :במאות החמש-עשרה-
העשרים .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ,תשס"א . 2001 -

•

משה הלברטל .הרמב"ם  :רבי משה בן מיימון .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשס"ט . 2009 -

•

מרים ירדני .הוגנוטים ויהודים .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ,תשנ"ח -
. 1998

•

גירוש ושיבה  :יהודי אנגליה בחילופי הזמנים .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשנ"ד . 1993 -

•

דת וחברה במשנתם של חסידי אשכנז .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשמ"ז .

•

הפיוט כצוהר תרבותי  :כיוונים חדשים להבנת הפיוט ולהבנייתו כצוהר תרבותי .הקיבוץ
המאוחד ,תשע"ג . 2012 -

•

ברוך מגד .בין נצרות ליהדות .כרמל ,תשס"ט . 2009 -

•

חננאל מאק .מסודו של משה הדרשן .מוסד ביאליק ,תש"ע . 2010 -

•

יהושע פראוור .תולדות ממלכת הצלבנים בארץ-ישראל  -כרך ראשון  :מסעי-הצלב והממלכה
הראשונה .מוסד ביאליק ,תשמ"ד . 1984 -

•

ראובן מיכאל .הכתיבה ההיסטורית היהודית .מוסד ביאליק ,תשנ"ג . 1993 -

•

דוד פלוסר .ספר יוסיפון  -כרך ראשון :גוף הספר ופירושו .מוסד ביאליק ,תשמ"א . 1981 -

•

ריכרד קראוטהיימר .בתי-כנסת בימי-הביניים .מוסד ביאליק ,תשנ"ד . 1994 -

ספרות הראשונים
•

יורם ארדר .אבלי ציון הקראים ומגילות קומראן  :לתולדות חלופה ליהדות הרבנית .הקיבוץ
המאוחד , 2004.

•

מורה נבוכים לרבנו משה בן מימון  -כרך א .הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם
חיים רובין ,תשס"ג;. 2002

•

מורה נבוכים לרבנו משה בן מימון  -כרך ב .הוצאת הספרים של אוניברסיטת ת"א על שם
חיים רובין ,תשס"ג;. 2002

•

אברהם אבן עזרא .יסוד מורא וסוד תורה .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ז .

•

משה בן מימון .תשובות הרמב"ם  -תשובות הרמב"ם  :כרך א .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשמ"ט . 1989 -

•

משה בן מימון .תשובות הרמב"ם  -תשובות הרמב"ם  :כרך ב .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשמט . 1989 -

•

משה בן מימון .תשובות הרמב"ם  -תשובות הרמב"ם  :כרך ג .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשמט . 1989 -

•

משה בן מימון .תשובות הרמב"ם  -תשובות הרמב"ם כרך ד .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשמ"ט . 1989 -

•

שרה קליין-ברסלבי .פירוש הרמב"ם לסיפור בריאת העולם .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים , 1987 -תשמ"ח .

•

הרמב"ם  :שמרנות ,מקוריות ,מהפכנות  -הגות וחדשנות )כרך ב ).מרכז זלמן שזר לחקר
תולדות העם היהודי ,תשס"ט .

•

הרמב"ם  :שמרנות ,מקוריות ,מהפכנות  -היסטוריה והלכה )כרך א ).מרכז זלמן שזר לחקר
תולדות העם היהודי ,תשס"ט .

•

משה בן מימון . Iggrot ha-Rambamאיגרות הרמב"ם .הוצאת שילת  -מעלה
אדומים , 1986.

•

משה בן מימון . Hakdamot ha-Rambam la-Mishnahהקדמות הרמב"ם
למשנה .הוצאת שילת  -מעלה אדומים , 1996.

•

אפרים א .אורבך .בעלי התוספות  :תולדותיהם ,חיבוריהם ,שיטתם  -כרך ראשון .מוסד
ביאליק ,תשי"ד . 1954 -

•

אפרים א .אורבך .בעלי התוספות  :תולדותיהם ,חיבוריהם ,שיטתם  -כרך שני .מוסד
ביאליק ,תשי"ד . 1954 -

•

שאול רגב .דרשה המסורה והכתובה  :דרשות ודרשנים בימי הביניים .הוצאת ראובן מס
בע"מ ,ירושלים ,תש"ע . 2010 -

•

יעקב בלידשטיין .עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם  :עיונים במשנתו ההלכתית .הוצאת
אוניברסיטת בר אילן ,תשס"א . 2001 -

•

משה הלברטל .על דרך האמת  :הרמב"ן ויצירתה של מסורת .מכון שלום הרטמן ,תשס"ו -
. 2006

•

פיוטי אליה בר שמעיה .הוצאת ראובן מס בע"מ ,ירושלים ,תשס"ח .

•

שירים גנוזים  :שירים חדשים מגניזת קהיר .הוצאת ראובן מס בע"מ ,ירושלים ,תשס"א .

•

משה הלברטל .הרמב"ם  :רבי משה בן מיימון .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשס"ט . 2009 -

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך א תשס"ה .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ה .

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך ב תשס"ו .מכון בן-צבי ,תשס"ו .

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך ג תשס"ז .מכון בן-צבי ,תשס"ז .

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך ד תשס"ח .מכון בן-צבי ,תשס"ח .

•

גנזי קדם  :שנתון לחקר הגניזה  -גנזי קדם  :כרך ה תשס"ט .מכון בן-צבי ,תשס"ט .

•

חננאל מאק .מסודו של משה הדרשן .מוסד ביאליק ,תש"ע . 2010 -

•

יוסף דן .ספר הישר .מוסד ביאליק ,תשס"ו . 2005 -

•

דוד פלוסר .ספר יוסיפון  -כרך ראשון :גוף הספר ופירושו .מוסד ביאליק ,תשמ"א . 1981 -

•

ישראל משה תא-שמע .כנסת מחקרים  :עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים  -כרך א -
אשכנז .מוסד ביאליק ,תשס"ד . 2004 -

•

ישראל משה תא-שמע .כנסת מחקרים  :עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים  -כרך ב -
ספרד .מוסד ביאליק ,תשס"ד . 2004 -

•

ישראל משה תא-שמע .כנסת מחקרים  :עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים  -כרך ג -
איטליה וביזנטיון .מוסד ביאליק ,תשס"ו . 2005 -

•

ישראל משה תא-שמע .כנסת מחקרים  :עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים  -כרך ד -
ארצות המזרח ,פרובנס ומאסף .מוסד ביאליק ,תש"ע . 2010 -

מחקרי קבלה
•

ישראל מ' תא-שמע .הנגלה שבנסתר  :לחקר שקיעי ההלכה בספר הזוהר .הקיבוץ
המאוחד , 2001.

•

מאיר בר אילן .סתרי תפילה והיכלות .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשמ"ז . 1987 -

•

שרה יהודית שניידר .נפילתה ועלייתה של השכינה  :כתבים קבליים על נשיות
וגבריות .הוצאת ראובן מס בע"מ ,ירושלים , 2008.

•

משה אידל .עולם המלאכים  :בין התגלות להתעלות .משכל )ידיעות ספרים.(2008 ,

•

אלכסנדר אבן-חן .עקדת יצחק  :בפרשנות המיסטית והפילוסופית של המקרא .משכל
)ידיעות ספרים.(2006 ,

•

יוסף אביב"י .קבלת האר"י  -קבלת האר"י  :כרך ראשון  -כתיבות האר"י ותלמידיו .עריכות
עד שנת ש"פ .מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ,תשס"ח .

•

יוסף אביב"י .קבלת האר"י  -קבלת האר"י  :כרך שלישי  -חטיבות; סוגות; בחינות; האצלות;
משמעויות .מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ,תשס"ח .

•

יוסף אביב"י .קבלת האר"י  -קבלת האר"י  :כרך שני  -עריכות משנת ש"פ ואילך .החיבורים
היסודיים .מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ,תשס"ח .

•

אברהם (ד"ר( סגל .ועל דרך העבודה  :פרקים במשנת הקבלה והחסידות .הוצאת ראובן מס
בע"מ ,ירושלים ,תשע"א . 2011 -

•

משה חלמיש .הקבלה בתפילה בהלכה ובמנהג .הוצאת אוניברסיטת בר אילן , 2000.

•

יוסף בן-שלמה .תורת האלוהות של ר' משה קורדובירו .מוסד ביאליק ,תשכ"ה . 1965 -

•

טוני לביא .סוד הבריאה  :תורת האלוהות ותכלית האדם בקבלת הרי"ל אשלג .מוסד
ביאליק ,תשס"ח . 2007 -

•

גרשם שלום .מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה .מוסד ביאליק ,תשמ"ב -
. 1982

מחקרי חסידות
•

ציפי קויפמן .בכל דרכיך דעהו :תפיסת האלוהות והעבודה בגשמיות בראשית
החסידות .הוצאת אוניברסיטת בר אילן , 2009.

•

שלי גולדברג .מסע הנשמה  :נשמת הצדיק ונצחיות הנשמה במשנת חב"ד .הוצאת ראובן
מס בע"מ ,ירושלים , 2009.

•

אברהם רובינשטיין .שבחי הבעש"ט  :מהדורה מוערת ומבוארת .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשס"ה . 2005 :

•

נתנאל לדרברג .השער לאין  :תורת החסידות בהגותו של רבי דוב בער ,המגיד
ממזריץ '.הוצאת ראובן מס בע"מ ,ירושלים ,תשע"א . 2011 -

•

אברהם (ד"ר( סגל .ועל דרך העבודה  :פרקים במשנת הקבלה והחסידות .הוצאת ראובן מס
בע"מ ,ירושלים ,תשע"א . 2011 -

•

מרדכי מרטין בובר .דרכו של אדם על-פי תורת החסידות .מוסד ביאליק ,תשי"ז . 1957 -

•

יהודית בר-יש"ע .מסע בסיפורי חסידים .משכל )ידיעות ספרים.(2011 ,

•

אליעזר מלכיאל .חכמה ותמימות  :פירוש לכמה תורות וסיפורים של רבי נחמן
מברסלב .משכל )ידיעות ספרים.(2005 ,

•

אליעזר מלכיאל .מסע אל הסוד  :בעקבות מסעו של רבי נחמן מברסלב לארץ-ישראל .משכל
)ידיעות ספרים ), 2007.

•

החיים כגעגוע  :קריאות חדשות בסיפורי מעשיות של ר' נחמן מברסלב .משכל )ידיעות
ספרים.(2010 ,

•

מרדכי וילנסקי .היישוב החסידי בטבריה .מוסד ביאליק ,תשמ"ח . 1988 -

•

יוסף וייס .מחקרים בחסידות ברסלב .מוסד ביאליק ,תשל"ה . 1974 -

•

מרדכי וילנסקי .חסידים ומתנגדים  -חסידים ומתנגדים  -כרך ראשון .מוסד ביאליק ,תש"ן -
. 1990

•

מרדכי וילנסקי .חסידים ומתנגדים  -חסידים ומתנגדים  -כרך שני .מוסד ביאליק ,תש"ן -
. 1990

•

דוד אסף .דרך המלכות  :ר' ישראל מרוז'ין ומקומו בתולדות החסידות .מרכז זלמן שזר
לחקר תלדות העם היהודי ,תשנ"ז . 1997 -

•

מנדל פייקאז '.בימי צמיחת החסידות .מוסד ביאליק ,תשל"ח . 1978 -

•

מנדל פייקאז '.ההנהגה החסידית  :סמכות ואמונת צדיקים באספקלריית ספרותה של
החסידות .מוסד ביאליק ,תשנ"ט . 1999 -

•

מנדל פייקאז '.בין אידיאולוגיה למציאות .מוסד ביאליק ,תשנ"ד . 1994 -

•

מנדל פייקאז '.חסידות ברסלב .מוסד ביאליק ,תשל"ב . 1972 -

•

מנדל פייקאז '.חסידות פולין  :מגמות רעיוניות בין שתי המלחמות ובגזרות ת"ש-תש"ה
)ה'שואה ').מוסד ביאליק ,תש"ן . 1990 -

•

מנדל פייקאז '.ספרות העדות על השואה כמקור היסטורי  :ושלוש תגובות חסידיות בארצות
השואה .מוסד ביאליק ,תשס"ג . 2003 -

•

יחיאל הררי .סודו של הרבי .משכל )ידיעות ספרים.(2013 ,

הגות יהודית בת זמננו
•

קדושת החיים וחירוף הנפש  :קובץ מאמרים לזכרו של אמיר יקותיאל .מרכז זלמן שזר
לחקר תולדות העם היהודי , 1992.

•

שמואל אלמוג .הנקודה היהודית .ספרית פועלים ,תשס"ב. 2002,

•

יעקוב מלכין .במה מאמינים יהודים חילוניים ?.ספרית פועלים ,תש"ס. 2000,

•

אבי שגיא .יהדות  :בין דת למוסר .הקיבוץ המאוחד , 2006.

•

שלמה אבינרי .הרעיון הציוני לגוניו  :פרקים בתולדות המחשבה הלאומית היהודית .עם
עובד ,תש"מ. 1980-

•

יעקב שביט ומרדכי ערן .מלחמת הלוחות  :ההגנה על המקרא במאה התשע-עשרה ופולמוס
בבל והתנ"ך .עם עובד ,תשס"ד. 2003-

•

דוד הרטמן .מסיני לציון  :התחדשותה של ברית .עם עובד ,תשנ"ג. 1992-

•

אליעזר שביד .תולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש  -חלק רביעי  :ההתמודדות
עם התהוות מרכזי יהדות חדשים בארץ-ישראל ובארצות-הברית .עם עובד ,תשס"ו. 2006-

•

אליעזר שביד .תולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש  -חלק ראשון  :תקופת
ההשכלה )סדר היום החדש להתמודדות הפילוסופית עם הדת ).עם עובד ,תשס"א. 2001-

•

אליעזר שביד .תולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש  -חלק שני  :חוכמת ישראל
והתפתחות התנועות המודרניות .עם עובד ,תשס"ב. 2002-

•

אליעזר שביד .תולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש  -חלק שלישי  :מול משבר
ההומניזם  -כרך א :על פרשת הדרכים ההיסטורית .עם עובד ,תשס"ג. 2003-

•

מסע אל החירות  :ליל הסדר כתהליך צמיחה  -קבלה; חסידות;
פסיכואנליזה .כרמל ,תשס"ד. 2004,

•

דב שוורץ .הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק  -איש ההלכה :דת או הלכה ?.הוצאת
אוניברסיטת בר אילן , 2008.

•

דב שוורץ .הגותו הפילוסופית של הרב סולובייצ'יק  -מחקר התודעה לתיאור אשיות
הקיום .הוצאת אוניברסיטת בר אילן , 2008.

•

תורה עם דרך ארץ :התנועה ,אישיה ,רעיונותיה .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשמ"ז -
. 1987

•

מאה שנות ציונות דתית  -אישים ושיטות .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ג .

•

זאב ז'בוטינסקי .עקרונות מנחים לבעיות השעה .מכון ז'בוטינסקי בישראל ,תשמ"ב-
. 1981

•

גילי זיוון .דת ללא אשליה  :נוכח עולם פוסט-מודרניסטי .הקיבוץ המאוחד ,תשס"ו . 2005 -

•

אנדרה נהר .ובכל זאת ...!.הוצאת ראובן מס בע"מ ,ירושלים ,תשל"ח . 1977

•

אנדרה נהר .זהותנו היהודית .הוצאת ראובן מס בע"מ ,ירושלים ,תשנ"ד . 1994

•

האלוהים לא ייאלם דום  :המודרנה היהודית והתיאולוגיה הפוליטית .מכון ון ליר
בירושלים ,תשס"ט . 2009 :

•

בנימין גרוס .עולם לא-מושלם  :למען חירות אחראית .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשס"ח . 2008 -

•

עלי מרצבך .הגיון הגורל  :משמעות הפיס והאקראיות ביהדות .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשס"ט . 2009 -

•

אוריאל סימון .בקש שלום ורדפהו  :שאלות השעה באור המקרא  -המקרא באור שאלות
השעה .משכל )ידעות ספרים ), 2002.

•

יהוידע עמיר .קול דממה דקה  :מחשבות אמונה וביקורת .משכל )ידיעות ספרים.(2009 ,

•

כזה ראה וחדש  :היהודי החפשי ומורשתו .ספרית פועלים ,תשמ"ז . 1986 -

•

יוסף יצחק ליפשיץ .רזא דשבת  :השתיקה והדיבור .הוצאת שלם ,התש"ע . 2010 -

•

אלכסנדר ברזל .להיות יהודי  :על זהות ועל השקפת עולם .הקיבוץ המאוחד , 1978.

•

יובל שרלו .בצלמו  :האדם הברוא בצלם .הוצאת ראובן מס בע"מ ,ירושלים ,תשס"ט –
.(2009

•

יצחק (הרב( גרינברג .הדרך היהודית  :החיים וההיסטוריה במעגל החגים .הוצאת ראובן מס
בע"מ ,ירושלים ,תשע"א . 2010 -

•

דוד גולן .היהדות מאין  -ולאן ?.הוצאת ראובן מס בע"מ ,ירושלים ,תשע"א . 2011 -

•

מסות ומאמרים  :העשור הראשון. 1933 - 1922 ,הקיבוץ המאוחד ,תשע"א . 2011 -

•

מרדכי מרטין בובר .מרדכי מרטין בובר  :בסוד שיח  -על האדם ועמידתו נוכח ההוויה  -ספר
ראשון .מוסד ביאליק ,תשי"ט . 1959 -

•

אבי שגיא .אתגר השיבה אל המסורת .מכון שלום הרטמן ,תשס"ז . 2006 -

•

יהודא ליאון אשכנזי .מדרש בסוד ההפכים  :זהות מוסרית עברית .משכל )ידיעות ספרים(,
.2009

•

יעקב מלכין .יהדות ללא אל  :יהדות כתרבות ,תנ"ך כספרות .כתר הוצאה לאור , 2003.

•

ישעיהו ליבוביץ .עם ,ארץ ,מדינה .כתר הוצאה לאור , 1991.

•

תרבות היהדות החילונית  :הגות חדשה בישראל .כתר ספרים ) (2005בע"מ , 2006.

•

דוד אוחנה .משיחיות וממלכתיות  :בן -גוריון והאינטלקטואלים בין חזון מדיני לתאולוגיה
פוליטית .אוניברסיטת בן גוריון בנגב .המרכז למורשת בן גוריון , 2003.

•

אלן פינקלקראוט .עתידה של הכחשה  :התבוננות בשאלת הג'נוסייד .הוצאת ראובן מס
בע"מ ,ירושלים ,תשס"ז . 2006 -

•

יהודה ברנדס .במלכות הקדושה  :ביקור בהיכלו של האדמו"ר מהוסיאטין  -אדמור ציוני בתל
אביב .תבונות ,תשס"ו .

•

משה מיה .עולם בנוי וחרב ובנוי  :הרב יהודה עמיטל לנוכח זיכרון
השואה .תבונות ,תשס"ב .

•

בן-ציון דינור .מכתבי אברהם מאפו .מוסד ביאליק ,תש"ל . 1970 -

•

תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  : 1קיץ התשנ"ו .הוצאת שלם ,התשנ"ו -
. 1996

•

أﻣل ﺟﻣﺎل וرﻧﺎ ﻋواﯾﺳﺔ .תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  : 2אביב התשנ"ז .הוצאת
שלם ,התשנ"ז . 1997 -

•

תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  : 3חורף התשנ"ח .הוצאת שלם ,תשנ"ח -
. 1998

•

תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  : 4קיץ התשנ"ח .הוצאת שלם ,התשנ"ח -
. 1998

•

תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  : 5סתיו התשנ"ט .הוצאת שלם ,התשנ"ט -
. 1998

•

תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  : 7אביב התשנ"ט .הוצאת שלם ,התשנ"ט -
. 1999

•

תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  : 8סתיו התש"ס .הוצאת שלם ,התש"ס -
. 1999

•

תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  :6חורף התשנ"ט .הוצאת שלם ,התשנ"ט -
. 1999

•

ראובן גרבר .הומניזם ישראלי  :מציונות רוחנית לזהות ישראלית .מכון מופ"ת ,תשע"א -
. 2011

•

תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  : 10חורף התשס"א .הוצאת שלם ,התשס"א
. 2010 -

•

תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  : 9אביב התש"ס .הוצאת שלם ,התש"ס -
. 2000

•

תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  : 11סתיו התשס"ב .הוצאת שלם ,התשס"ב -
. 2001

•

תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  : 12אביב התשס"ב .הוצאת שלם ,התשס"ב -
. 2002

•

תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  : 13סתיו התשס"ג .הוצאת שלם ,התשס"ג -
. 2002

•

תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  : 14אביב התשס"ג .הוצאת שלם ,התשס"ג -
. 2003

•

תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  : 15סתיו התשס"ד .הוצאת שלם ,התשס"ד -
. 2003

•

תכלת  :כתב  -עת למחשבה ישראלית  -מס'  : 16חורף התשס"ד .הוצאת שלם ,התשס"ד -
. 2004

•

צבי וויסלבסקי .חבלי תרבות  :מחקר סוציולוגי בבעיות אומה ולשון .מוסד ביאליק ,התש"ו .

•

ברוך פליכס ולטש .טבע ,מוסר ומדיניות  :רמת החיים ומלחמת נצח .מוסד ביאליק , 1950.

•

יעקב כ"ץ .בין יהודים לגויים .מוסד ביאליק ,תשכ"א . 1961 -

•

יונתן כהן .תבונה ותמורה  :פנים בחקר הפילוסופיה היהודית ותולדותיה .מוסד
ביאליק ,תשנ"ז . 1997 -

•

שמואל פיינר .שורשי החילון  :מתירנות וספקנות ביהדות המאה ה. 18-מרכז זלמן שזר
לחקר תולדות העם היהודי ,תשע"א .

•

הרמן כהן .עיונים ביהדות ובבעיות הדור .מוסד ביאליק ,תשל"ח . 1977 -

•

יוסף שלמון .אם תעירו ואם תעוררו  :אורתודוקסיה במצרי הלאומיות .מרכז זלמן שזר לחקר
תולדות העם היהודי , .

•

קימי קפלן .אורתודוקסיה בעולם החדש .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשס"ב . 2002 -

•

שמואל פיינר .השכלה והיסטוריה  :תולדותיה של הכרת-עבר יהודית מודרנית .מרכז זלמן
שזר לחקר תולדות העם היהודי ,תשנ"ה . 1995 -

•

מנחם בריקנר .מחשבות ישראליות .כרמל ,תשס"ח . 2007 -

•

פ .לחובר .על גבול הישן והחדש .מוסד ביאליק , 1951.

•

מ .ח .עמישי .ציונות  :אתמול ,היום ,מחר  -מסות .מוסד ביאליק ,תשמ"ב . 1981 -

•

אליעזר חדד .אהבת הרע  :בשיטתו של הרמן כהן .תבונות ,תשע"א .

•

יובל שרלו .והיו לאחדים בידך .תבונות ,תש"ס .

•

מוסר ,מלחמה וכיבוש .תבונות ,תש"ס .

•

יחיאל הררי .סודו של הרבי .משכל )ידיעות ספרים ), 2013.

•

יצחק איזיק קובנר .ספר המצרף  :כתב-מחאה משכילי מהמאה התשע-עשרה .מוסד
ביאליק ,תשנ"ח . 1998 -

•

יהודה ברנדס .על פי דרכו  :אסופת מאמרים על ערכו של היחיד וחינוכו .תבונות ,תשס"ט .

•

שבילים בחינוך .אוניברסיטת תל אביב ,תשע"ג . 2012 -

•

תוך וקליפה בתרבות המערבית .תבונות ,תשנ"ו .

•

יקיר אנגלנדר ואבי שגיא .גוף ומיניות  :בשיח הציוני-דתי .מכון שלום הרטמן ,תשע"ג -
. 2013

•

אריאל פיקאר .הלכה בעולם חדש  :שיח רבני בחברה מודרנית .מכון שלום הרטמן ,תשע"ב
. 2012 -

•

דוד ביאל .לא בשמים  :מסורת המחשבה היהודית החילונית .מכון שלום הרטמן ,תשע"ב -
. 2011

•

יוסף אחיטוב .משבי רוח  :דברי הגות ומחשבה .מכון שלום הרטמן ,תשע"ג . 2013 -

•

אליעזר בן־ רפאל וליאור בן-חיים .זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני .האוניברסיטה
הפתוחה ,תשס"ז . 2006

•

ז'ק דרידה ומיכל גוברין .גוף תפילה .הקיבוץ המאוחד ,תשע"ג . 2012 -

היסטוריה של עם ישראל ושל יהדות זמננו
•

ספר השומרונים .יד יצחק בן-צבי;, 2002תשס"ב .

•

יהושע בן-אריה .ארץ בראי עברה  :מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית של ארץ ישראל .יד
יצחק בן-צבי ,תשס"א .

•

וזאת ליהודה  :מחקרים בתולדות ארץ  -ישראל ויישובה  -מוגשים ליהודה בן פורת .יד
יצחק בן-צבי;, 2003תשס"ג .

•

שלם  :מחקרים בתולדות ארץ  -ישראל ויישובה היהודי  -ספר שביעי .יד יצחק בן-
צבי;, 2001תשס"ב .

•

ויקטור גרן .תיאור גיאוגרפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ  -ישראל  -כרך שני  :יהודה
)ב ).יד יצחק בן-צבי , 1982.

•

מנשה הראל .קדמוניות נופי ארץ-ישראל  :הביוגרפיה של העם על פי הגיאוגרפיה של
הארץ .כנרת ,זמורה ביתן ,דביר  -מוציאים לאור בע"מ , 2005.

•

לאוריאל  :מחקרים בתולדות ישראל בעת העתיקה מוגשים לאוריאל רפופורט .מרכז
זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי , 2005.

•

היסטוריוגרפיה במבחן  -עיון מחודש במשנתו של יעקב כ"ץ .מרכז זלמן שזר לחקר
תולדות העם היהודי ,תשס"ח .

•

ויקטור גרן .תיאור גיאוגרפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ  -ישראל  -כרך חמישי :
השומרון )ב ).יד יצחק בן-צבי , 1984.

•

ויקטור גרן .תיאור גיאוגרפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ  -ישראל  -כרך ראשון  :יהודה
)א ).יד יצחק בן-צבי , 1982.

•

ויקטור גרן .תיאור גיאוגרפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ  -ישראל  -כרך רביעי :
השומרון )א ).יד יצחק בן-צבי , 1983.

•

ויקטור גרן .תיאור גיאוגרפי ,היסטורי וארכיאולוגי של ארץ  -ישראל  -כרך שביעי  :הגליל
)ב( ,מפתח מפורט לשבעת הכרכים .יד יצחק בן-צבי , 1987.

•

מנגד תראה  :אסופה ממאמרי א.ר .מלאכי בענייני ארץ-ישראל .יד יצחק בן-
צבי ,תשס"א . 2001 -

•

היסטוריה ,זהות וזיכרון  :דימויי עבר בחינוך הישראלי .רמות ,תשס"ב . 2002 -

•

שלם  :מחקרים בתולדות ארץ  -ישראל ויישובה היהודי  -ספר רביעי .יד יצחק בן-
צבי , 1984.

•

שלם  :מחקרים בתולדות ארץ  -ישראל ויישובה היהודי  -ספר שמיני .יד יצחק בן-
צבי ,תשס"ט . 2008 -

•

מרדכי ניסן .ישראל במזרח  :מסע תרבותי ומדיני באסיה .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים;, 2010תש"ע .

•

שמואל אטינגר .עיונים בתולדות היהודים בעת החדשה  -בין פולין לרוסיה )כרך שני(.
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ,תשנ"ה . 1994 -

•

בין חזון לרוויזיה  :מאה שנות היסטוריוגרפיה ציונית .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות
העם היהודי ,תשנ"ח . 1997 -

•

חינוך והיסטוריה  :הקשרים תרבותיים ופוליטיים .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשנ"ט . 1999 -

•

אליעזר ברקוביץ .אלוהים ,אדם והיסטוריה .הוצאת שלם ,התש"ע . 2009 -

•

עיונים בהיסטוריוגרפיה  :קובץ מאמרים .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשמ"ח .

•

דרכי הבשמים  :רצף מאמרים .הוצאה לחינוך סביבתי ,מדרשת שדה בוקר ,תש"ס -
. 2000

•

נתן שור .תור הזהב של ספרות הנוסעים  :רשומות ועדויות לקורות היישוב היהודי
בארץ-ישראל במחצית הראשונה של המאה ה -.הוצאת ספרים אריאל , 1986.

•

קרדום  :דו ירחון לידיעת הארץ  -גאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל .הוצאת ספרים
אריאל ,תשמ"ד . 1983 -

•

היסטוריונים ואסכולות היסטוריות  :קובץ הרצאות .החברה ההיסטורית
הישראלית , 1962.

•

חן-מלך מרחביה .קולות קוראים לציון .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשמ"א . 1980 -

•

משה רוסמן .היסטוריה יהודית ?  :כתיבת היסטוריוגרפיה יהודית בעידן פוסט-
מודרני .הקיבוץ המאוחד ,תשע"א . 2010 -

•

מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן  :ספר היובל לפרופ' יהודה רצהבי .הוצאת
אוניברסיטת בר אילן ,תשנ"א . 1991 -

•

גרשון שקד .זהות  :ספרויות יהודיות בלשונות לעז .הוצאת הספרים של אוניברסיטת
חיפה ,תשס"ו . 2006 -

•

כנישתא  -מחקרים על בית הכנסת ועולמו . 1 -הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשס"א .

•

יצחק בער .גלות .מוסד ביאליק ,תש"מ . 1980 -

•

בן-ציון דינור .במפנה הדורות  :מחקרים ועיונים בראשיתם של הזמנים החדשים
בתולדות ישראל  -כרך ראשון .מוסד ביאליק ,תשל"ב .

•

בן-ציון דינור .דורות ורשומות  :מחקרים ועיונים בהיסטוריוגרפיה הישראלית  -כרך
רביעי .מוסד ביאליק ,תשל"ח . 1978 -

•

בן-ציון דינור .במאבק הדורות  :של עם ישראל על ארצו מחורבן ביתר עד תקומת ישראל
 -כרך שני .מוסד ביאליק ,תשל"ה . 1975 -

•

המיתוס ביהדות  :היסטוריה ,הגות ,ספרות .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשס"ד .

•

סופרים מוסלמים על יהודים ויהדות .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם
היהודי ,תשנ"ו .

•

תרבות ,זיכרון והיסטוריה  :בהוקרה לאניטה שפירא  -כרך ראשון :תמונת
זיכרון .אוניברסיטת תל אביב ,תשע"ב . 2012 -

•

תרבות ,זיכרון והיסטוריה  :בהוקרה לאניטה שפירא  -כרך שני :תרבות וזיכרון
ישראלי .אוניברסיטת תל אביב ,תשע"ב . 2012 -

•

א' הראל פיש .עתיד זכור  :על ספרות מיתוס והיסטוריה .מוסד ביאליק ,תשנ"ו -
. 1996

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 17מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשס"ז .2007 -

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 2מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשנ"ב . 1992 -

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 3מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשנ"ג - 1993.

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 4מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשנ"ד . 1994 -

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 5מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשנ"ה . 1995 -

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 6מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב , 1996 -תשנ"ו .

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 7מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשנ"ז - 1997.

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 8מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשנ"ח . 1998 -

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 9מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשנ"ט . 1999 -

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 1מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשנ"א . 1991 -

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 11מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשס"א . 2001 -

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 12מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשס"ב . 2002-

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 13מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשס"ג . 2003-

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 14מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשס"ד . 2004 -

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 18מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשס"ח . 2008 -

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 22מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשע"ג . 2012 -

•

שלום סולומון ואלד .עלייתן ושקיעתן של ציביליזציות .משכל )ידיעות ספרים .(2013

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 19מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשס"ט . 2009 -

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 15מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשס"ה . 2005 -

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 16מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תשס"ו . 2006 -

•

עיונים בתקומת ישראל  :מאסף לבעיות הציונות ,היישוב ומדינת ישראל  -עיונים
בתקומת ישראל  :כרך . 10מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ,תש"ס . 2000 -

•

אביבה חלמיש .מבית לאומי למדינה שבדרך  :הישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות
עולם  -כרך א .האוניברסיטה הפתוחה ,תשס"ד .2004 -

מחקרי הלכה ,פולקלור ומנהגים
•

אבי שגיא' .אלו ואלו'  -משמעותו של השיח ההלכתי עיון בספרות ישראל .הקיבוץ
המאוחד , 2002.

•

אבי שגיא וצבי זוהר .מעגלי זהות יהודית בספרות ההלכתית .הקיבוץ המאוחד , 2000.

•

יעקב בלידשטיין .סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם  :פירוש נרחב בהלכת הרמב"ם .הקיבוץ
המאוחד , 2002.

•

יצחק ד' גילת .פרקים בהשתלשלות ההלכה .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשנ"ב -
. 1992

•

אריאל פיקאר .משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות :חקר ההלכה וביקורת
התרבות .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ז .

•

דניאל שפרבר .דרכה של הלכה  :קריאת נשים בתורה ,פרקים במדיניות פסיקה .הוצאת
ראובן מס בע"מ ,ירושלים ,תשס"ז . 2007 -

•

עלי מרצבך .הגיון הגורל  :משמעות הפיס והאקראיות ביהדות .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשס"ט . 2009 -

•

דניאל שפרבר .נתיבות פסיקה  :כלים וגישה לפוסק ההלכה .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשס"ח . 2008 -

•

יחזקל שרגא ליכטנשטיין .המאבד עצמו לדעת  :היבטים הלכתיים ,היסטוריים
והגותיים .הקיבוץ המאוחד ,תשס"ח . 2008 -

•

הרב שלמה גורן  -עגונות דקר .הוצאת ראובן מס בע"מ ,ירושלים ,תשס"ח . 2008 -

•

משה פיינשטיין .הרב משה פיינשטיין  -חלב גוי .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשס"ז . 2007 -

•

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג  -נוכרים במדינה יהודית .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשס"ט . 2008 -

•

ישראל מאיר לאו .הנחת יסוד  :מאה מושגים ביהדות .משכל )ידיעות ספרים .(2008

•

עזגד גולד .השמאים  :אישיות ,פילוסופיה והלכה .משכל )ידיעות ספרים .(2011

•

בנימין לאו .ממרן עד מרן  :משנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף .משכל )ידיעות
ספרים .(2005

•

סידור רב סעדיה גאון )רס"ג ).הוצאת ראובן מס בע"מ ,ירושלים ,תש"ס . 2000 -

•

אברהם צ'יל .המצוות וטעמיהן .כתר הוצאה לאור ,תשמ"ח .

•

ברכיהו ליפשיץ .משפט ופעולה  :מונחי חיוב וקניין במשפט העברי .מוסד
ביאליק ,תשס"ב .

•

יעקב כ"ץ .גוי של שבת  :הרקע הכלכלי-חברתי והיסוד ההלכי להעסקת נוכרי בשבתות
ובחגי ישראל .מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ,תשמ"ד .

•

אריאל  :כתב עת לידיעת ארץ ישראל  -הכותל המערבי .הוצאת ספרים אריאל ,תשס"ז
. 2007 -

•

אריאל  :כתב עת לידיעת ארץ ישראל  -ספר העליה לרגל לארץ-ישראל .הוצאת ספרים
אריאל ,תשנ"ד . 1994 -

•

אריאל  :כתב עת לידיעת ארץ ישראל  -בתי-כנסת בגליל ובגולן .הוצאת ספרים
אריאל ,תשמ"ז . 1987 -

•

אריאל  :כתב עת לידיעת ארץ ישראל " -ובדמם הבוקר יעלה"  :זיכרון והנצחה
בישראל .הוצאת ספרים אריאל ,תשס"ו . 2005 -

•

יקיר אנגלנדר ואבי שגיא .גוף ומיניות  :בשיח הציוני-דתי .מכון שלום הרטמן ,תשע"ג -
. 2013

•

אריאל פיקאר .הלכה בעולם חדש  :שיח רבני בחברה מודרנית .מכון שלום
הרטמן ,תשע"ב . 2012 -

היסטוריה יהודית בעת החדשה
•

יורם מיטל .אתרים יהודים במצרים .יד יצחק בן-צבי , 1995.

•

ההיסטוריה של ארץ-ישראל  -שלהי התקופה העות'מאנית ) .(1917 – 1799יד יצחק בן-
צבי .1983

•

ההיסטוריה של ארץ-ישראל  -שלטון הממלוכים והעות'מאנים ) .(1804 – 1260יד יצחק
בן-צבי , 1998.

•

אמנון כהן .יהודים בבית המשפט המוסלמי  :חברה ,כלכלה וארגון קהילתי בירושלים
העות'מאנית  -המאה השש-עשרה .יד יצחק בן-צבי;, 1993תשנ"ג .

•

אמנון כהן .יהודים בבית המשפט המוסלמי  :חברה ,כלכלה וארגון קהילתי בירושלים
העות'מאנית  -המאה השמונה-עשרה .יד יצחק בן-צבי;, 1996תשנ"ו .

•

אמנון כהן .יהודים בבית המשפט המוסלמי  :חברה ,כלכלה וארגון קהילתי בירושלים
העות'מאנית  -המאה התשע-עשרה .יד יצחק בן-צבי;, 2003תשס"ג .

•

ישראל ברטל .מ'אומה' ל'לאום'  :יהודי מזרח אירופה . 1881 - 1772ישראל .משרד
הבטחון .ההוצאה לאור ,תשס"ב. 2002 ,

•

לפני היות הציונות .מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם היהודי ,תשמ"א. 1981 ,

•

מחקרים בתולדות ישראל  :בעת החדשה  -בעת החדשה )חלק ראשון( .מרכז זלמן שזר
לחקר תלדות העם היהודי ,תשנ"ה .

•

מחקרים בתולדות ישראל  :בעת החדשה  -בעת החדשה ב ')חלק שני( .מרכז זלמן שזר
לחקר תלדות העם היהודי;, 1998תשנ"ח .

•

שמואל פיינר .משה מנדלסון .מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם היהודי , 2006.

•

יהושע בן-אריה .עיר בראי תקופה  -ירושלים במאה התשע-עשרה  :העיר העתיקה .יד
יצחק בן-צבי;, 1977תשל"ז .

•

נתן שור .תולדות ירושלים  -כרך ג )מתק' התנזימאת ועד  .(1986כנרת ,זמורה ביתן,
דביר  -מוציאים לאור בע"מ , 1987.

•

אלכסנדר גוטרמן .מהתבוללות ללאומיות  :פרקים בתולדות בית-הכנסת הגדול
הסינאגוגה בווארשה . 1806-1943כרמל ,תשנ"ג. 1993,

•

מיכאל מאיר .צמיחת היהודי המודרני  :זהות יהודית ותרבות אירופית בגרמניה 1824-
. 1749כרמל ,תשנ"א. 1990,

•

תורה עם דרך ארץ :התנועה ,אישיה ,רעיונותיה .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשמ"ז -
. 1987

•

ארץ-ישראל בהגות היהודית במאה העשרים .יד יצחק בן-צבי ,תשס"ה . 2004 -

•

ארץ-ישראל בהגות היהודית בעת החדשה .יד יצחק בן-צבי ,תשנ"ח . 1998 -

•

גלעד מרגלית .ג'נוסייד  -גרמניה הנאצית והצוענים .האוניברסיטה הפתוחה ,תשס''ו -
. 2006

•

אברהם דוד .עלייה והתיישבות בארץ-ישראל במאה הט"ז .הוצאת ראובן מס בע"מ,
ירושלים ,תשנ"ג . 1993 -

•

גרשון דוד הונדרט .גאולה קטנה ומעט כבוד  :החברה היהודית בפולין-ליטא במאה
השמונה-עשרה .מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם היהודי ,תשס"ח . 2008 -

•

גור אלרואי .המהפכה השקטה  :ההגירה היהודית מהאימפריה הרוסית - 1875
. 1924מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם היהודי ,תשס"ח .

•

רוברט ליברלס ,סטיבן מ' לובנשטיין ,מריון קפלן וטרודה מאורר .קיום בעידן של תמורות :
חיי יום-יום של היהודים בגרמניה . 1945 - 1618מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם
היהודי ,תשס"ח . 2008 -

•

ברנרד לואיס .היהודים בעולם האסלאם .מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם
היהודי ,תשנ"ו . 1996 -

•

קהל ישראל  :השלטון העצמי היהודי לדורותיו  -העת החדשה )כרך ג( .מרכז זלמן שזר
לחקר תלדות העם היהודי ,תשס"ד . 2004 -

•

קהל ישראל  :השלטון העצמי היהודי לדורותיו  -ימי הביניים והעת החדשה המוקדמת
)כרך ב ).מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם היהודי ,תשס"ד . 2004 -

•

יוסף טובי ,יעקב ברנאי ושלום בר-אשר .תולדות היהודים בארצות האיסלאם  :העת
החדשה עד אמצע המאה ה-י"ט )חלק ראשון( .מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם
היהודי ,תשמ"א . 1981 -

•

בעקבות קולומבוס  :אמריקה . 1992 - 1492מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם
היהודי ,תשנ"ז .

•

מרדכי ברויאר ומיכאל גרץ .תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה  -כרך א  :מסורת
והשכלה . 1780 - 1600מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם היהודי ,תשס"א .

•

סטיבן מ' לובנשטיין ,פטר פולצר ,פול מנדס-פלור ומוניקה ריכרץ .תולדות יהודי גרמניה
בעת החדשה  -כרך ג  :אינטגרציה במחלוקת . 1918 - 1871מרכז זלמן שזר לחקר
תלדות העם היהודי ,תשס"ה . 2005 -

•

עוזי שביט .בעלות השחר  -שירת ההשכלה :מפגש עם המודרניות .הקיבוץ
המאוחד , 1996.

•

אשר פרישמן .האשכנזים הראשונים  :תולדות היהודים באירופה הצפונית מראשית
התיישבותם עד פרעות תתנ"ו .הקיבוץ המאוחד , 2008.

•

לב חקק .אגרות הרב שלמה בכור חוצין .הקיבוץ המאוחד ,תשס"ה . 2005 -

•

חנן גפני' .פשוטה של משנה'  :עיונים בחקר ספרות חז"ל בעת החדשה .הקיבוץ
המאוחד ,תשע"א . 2011 -

•

מרדכי זלקין .אל היכל ההשכלה  :תהליכי מודרניזציה בחינוך היהודי במזרח אירופה
במאה התשע-עשרה .הקיבוץ המאוחד , 2008.

•

יעקב שביט ויהודה ריינהרץ" .האל המדעי"  :מדע פופולרי בעברית במזרח אירופה
במחצית השנייה של המאה ה :19-בין ידע ותמונת יקום חדשה .הקיבוץ
המאוחד ,תשע"א . 2011 -

•

איירין איבר .סינים ויהודים  :מפגשים בין תרבויות .מוסד ביאליק ,תשס"ב . 2002 -

•

ינינה אלטמן .הוורוד הלבן  :סטודנטים ואנשי רוח בגרמניה לפני ואחרי עלייתו של היטלר
לשלטון .פרדס הוצאה לאור בע"מ ,תשס"ז . 2007 -

•

משה פלאי .עטרה ליושנה  :המאבק ליצירת יהדות ההשכלה .הקיבוץ
המאוחד ,תשע"ב .

•

תום שגב .חיילי הרשע  :מפקדי מחנות הריכוז .כתר הוצאה לאור , 2001.

•

יעקב כ"ץ .בין יהודים לגויים .מוסד ביאליק ,תשכ"א . 1961 -

•

יהודה באואר .העם המחוצף .נהר ספרים ,תשע"ג . 2013 -

•

מרדכי וילנסקי .חסידים ומתנגדים  -חסידים ומתנגדים  -כרך ראשון .מוסד
ביאליק ,תש"ן . 1990 -

•

מרדכי וילנסקי .חסידים ומתנגדים  -חסידים ומתנגדים  -כרך שני .מוסד ביאליק ,תש"ן
. 1990 -

•

יעקב טלמון .חידת ההווה  :עיונים בהיסטוריה היהודית בפרספקטיבה
אוניברסלית .מוסד ביאליק ,תשס"א . 2000 -

•

כתבי עזריה מן האדומים .מוסד ביאליק ,תשנ"א . 1991 -

•

יעקב כ"ץ .מסורת ומשבר  :החברה היהודית במוצאי ימי-הביניים .מוסד
ביאליק ,תשי"ח . 1957 -

•

טהא חוסין והתחדשותה של מצרים  :מבחר קטעים מכתביו .מוסד ביאליק ,תשס"א -
. 2001

•

אסתר בנבסה ואהרון רודריג .יהודי ספרד בארצות הבלקן  :במאות החמש-עשרה-
העשרים .מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם היהודי ,תשס"א . 2001 -

•

שמואל פיינר .שורשי החילון  :מתירנות וספקנות ביהדות המאה ה. 18-מרכז זלמן שזר
לחקר תלדות העם היהודי ,תשע"א .

•

הנרי בייקר טריסטראם .הנרי בייקר טריסטראם  ,מסע בארץ ישראל  :לחקר חיי הארץ
וטבעה .מוסד ביאליק ,תשל"ה . 1975 -

•

תולדות יהודי רוסיה  -תולדות יהודי רוסיה  :מחלוקות פולין עד נפילת הקיסרות הרוסית,
 - 1772-1917כרך ב .מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם היהודי ,תשע"ב . 2012 -

•

פולה היימן .האשה היהודיה בסבך הקידמה  :מקומה וייצוגה בעת החדשה .מרכז זלמן
שזר לחקר תלדות העם היהודי , 1997.

•

ירון הראל .ב'ספינות של אש' למערב .מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם
היהודי ,תשס"ג . 2003 -

•

יעקב גולדברג .החברה היהודית בממלכת פולין-ליטא .מרכז זלמן שזר לחקר תלדות
העם היהודי ,תשנ"ט . 1999 -

•

יעקב כ"ץ .הקרע שלא נתאחה .מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם היהודי ,תשס"ז -
. 1995

•

גירוש ושיבה  :יהודי אנגליה בחילופי הזמנים .מרכז זלמן שזר לחקר תלדות העם
היהודי ,תשנ"ד . 1993 -

•
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צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ,תשנ"ח .

•

נפתלי וידר .התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב  -קובץ מאמרים  :כרך ראשון .מכון בן-
צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ,תשנ"ח .

•

רחל שרעבי .חג המימונה  :מהפריפריה אל המרכז .הקיבוץ המאוחד ,תשס"ט . 2009 -

•

יצחק )הרב(גרינברג .הדרך היהודית  :החיים וההיסטוריה במעגל החגים .הוצאת ראובן מס
בע"מ ,ירושלים ,תשע"א . 2010 -

•

משה חלמיש .הקבלה בתפילה בהלכה ובמנהג .הוצאת אוניברסיטת בר אילן , 2000.

•

שמא יהודה פרידמן .תוספתא עתיקתא  :מסכת פסח ראשון .הוצאת אוניברסיטת בר
אילן ,תשס"ג .

•

כנישתא  -מחקרים על בית הכנסת ועולמו  1 -הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשס"א .

•

יהודית תידור-באומל "קול בכיות"  :השואה והתפילה .הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשנ"ב
. 1992 -

•

דליה מרקס .בעת אישן ואעירה  :על תפילות שבין יום ובין לילה .משכל )ידיעות ספרים
.(2010

•

כנישתא  -מחקרים על בית הכנסת ועולמו . 2 -הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ג .

•

סידור רב סעדיה גאון )רס"ג ).הוצאת ראובן מס בע"מ ,ירושלים ,תש"ס . 2000 -

•

תרבות היהדות החילונית  :הגות חדשה בישראל .כתר ספרים ) (2005בע"מ , 2006.

•

אמנון בזק .בראש השנה יכתבון .תבונות.

•

וביום צום כיפור ייחתמון .תבונות ,תשס"ה.

•

כנישתא  -מחקרים על בית הכנסת ועולמו . 3 -הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תשס"ז.

•

כנישתא  -מחקרים על בית הכנסת ועולמו . 4 -הוצאת אוניברסיטת בר אילן ,תש"ע .

•

הפיוט כצוהר תרבותי  :כיוונים חדשים להבנת הפיוט ולהבנייתו כצוהר תרבותי .הקיבוץ
המאוחד ,תשע"ג . 2012 -

•

פיוטי יוסי בן יוסי .מוסד ביאליק ,תשנ"א 1991 -

תרבות ישראל
•

מנחה למנחם  :קובץ מאמרים לכבוד הרב מנחם כהן .הקיבוץ המאוחד , 2007.

•

זמן יהודי חדש  :תרבות יהודית בעידן חילוני  -מבט אנציקלופדי  -כרך רביעי  :יהודים ולא-
יהודים בזמן החדש; חיים יהודים מודרניים בתפוצות; מדינת ישראל כמפעל יהודי
מודרני .כתר הוצאה לאור , 2007.

•

זמן יהודי חדש  :תרבות יהודית בעידן חילוני  -מבט אנציקלופדי  -כרך שלישי  :ספרויות
ואמנויות .כתר הוצאה לאור , 2007.

•

זמן יהודי חדש  :תרבות יהודית בעידן חילוני  -מבט אנציקלופדי  -כרך שני  :תנועות
לאומיות וחברתיות; החברה הדתית מול החילון והמודרנה; העברית ולשונות היהודים .כתר
הוצאה לאור , 2007.

•

זמן יהודי חדש  :תרבות יהודית בעידן חילוני  -מבט אנציקלופדי  -כרך חמישי  :תוכן
העניינים המפורט ,מפתחות ,רשימת המחברים ,המקורות לתמונות .כתר הוצאה
לאור , 2007.

•

מאמרים על יסודות היהדות .הוצאת שלם ,התשס"ד . 2009 -

•

יעקב שביט ויהודה ריינהרץ" .האל המדעי"  :מדע פופולרי בעברית במזרח אירופה במחצית
השנייה של המאה ה :19-בין ידע ותמונת יקום חדשה .הקיבוץ המאוחד ,תשע"א . 2011 -

•

גדעון עפרת .הברית והמילה של ז'אק דרידה .הקיבוץ המאוחד ,תשס"ט . 2008 -

•

נגה הראובני .שיח ועץ במורשת ישראל .נאות קדומים בע"מ , 1984.

•

אליעזר שביד .הפילוסופיה של התנ"ך כיסוד תרבות ישראל .משכל )ידיעות ספרים .(2011

•

אברהם צ'יל .המצוות וטעמיהן .כתר הוצאה לאור ,תשמ"ח .

•

אמנון בזק .בראש השנה יכתבון .תבונות , .

•

עולם ישן אדם חדש  :קהילות ישראל בעידן המודרניזציה .אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
המרכז למורשת בן גוריון , 2005.

•
•

יד לגילת  :אסופת מאמרים של יצחק דב גילת .מוסד ביאליק ,תשס"ב . 2002 -
מרק טווין .מסע תענוגות לארץ הקודש .הוצאת ספרים אריאל, 1999.

