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המשטר הרוסי חירויות שלא היו ברוסיה 
קודם לכן ולא חזרו שוב עד לקריסת 

ברית המועצות. כך התאפשרה הקמתן 
של עמותות ומפלגות וניתן חופש יחסי 

לעיתונות. תנאים אלה תרמו לתסיסה 
פוליטית ברחוב היהודי, והספר דן 

במפלגות הרבות שפעלו בו בשנים 
אלה – חלקן מוכרות יותר וחלקן 

מוכרות פחות. במרכז הדיון עומדת 
הפוליטיקה היהודית הפרלמנטרית 

והפעילות היהודית מחוץ לכותלי 
הפרלמנט, והזיקה שנוצרה בין המחנה 

הסוציאליסטי למחנה הבורגני סביב 
העיסוק בענייני הקהילות היהודיות. 

הספר גם משווה בין הפוליטיקה 
היהודית לזו של קבוצות אחרות בחברה 
הרוסית: התנועה הפמיניסטית, התנועה 

הלאומית הביילורוסית והפוליטיקה 
המוסלמית.

אחד מכל שמונה
יהודים בשורות הפרטיזנים 

ובמחתרות ביוגוסלוויה במלחמת 
העולם השנייה
 ראול טייטלבאום

יד ושם, תשע"ו, 413 עמ'

כ־15 אחוזים מכלל יהודי יוגוסלביה 
הבוגרים השתתפו בלחימה בכובש 

הנאצי ובעוזריו המקומיים בתקופת 
מלחמת העולם השנייה בשורות 

ירושלים
עיר של לב ואבן

 אלי שילר )עורך(
אריאל 212, טבת תשע"ו, 144 עמ'

בין הנושאים שבהם עוסקת חוברת זו 
של כתב העת אריאל המוקדשת בחלקה 

הגדול לירושלים: אגדות ומסורות 
שונות שנכרכו באבני ירושלים במהלך 

הדורות על ידי עדות ודתות שונות; 
מכת הארבה שפקדה את הארץ לפני 
כמאה שנה; תכניות בחקר ירושלים 

שלא זכו למימוש אך נותרו על אודותיהן 
פרטים מעניינים; תמונות מביקורו של 

יורש העצר האיטלקי אומברטו השני 
בארץ ב־1928 ופרטים בלתי ידועים 

על הביקור; שיר עלום ומפתיע מימי 
העלייה השנייה; וצילומי אוויר של 

קיסריה, של מצדה ושל מדבר יהודה.

ממהפכה למלחמה
הפוליטיקה היהודית ברוסיה, 

1907־1914
 ולדימיר לוין

מרכז זלמן שזר, תשע"ו, 503 עמ'

הספר מתאר את הפעילות הפוליטית 
והציבורית של היהודים ברוסיה 

בראשית המאה העשרים, בין המהפכה 
הרוסית הראשונה לפרוץ מלחמת 

העולם הראשונה. בתקופה זו העניק 

הכלכלה בשחר 
ההיסטוריה

מוסדות כלכליים במסופוטמיה 
באלף השלישי ותחילת האלף השני 

לפסה"נ
 רפאל )רפי( בנבנשתי

מאגנס, תשע"ו, 229 עמ'

בעבר היה מקובל במחקר כי עולמם של 
תושבי מסופוטמיה ומצרים הקדומה 

היה פרימיטיבי ומבוסס על ייצור לצורך 
קיום בלבד. הכלכלה הייתה מבוססת 

על יחסים חברתיים של הדדיות, 
ייצור משותף וחלוקה של מוצרים על 

ידי השליטים, ולא ניתן היה להבחין 
במוסדות כלכליים כמו זכויות קניין, 

שוק, כסף, אשראי ומסחר למטרות רווח. 
בנבנשתי מוכיח כי מוסדות כלכליים 

מילאו תפקיד מרכזי בחיי החברה של 
מסופוטמיה ושל מצרים. עשרות אלפי 
מסמכים של סוחרים אשורים קדומים 
– הכוללים מכתבים, חוזים, הסכמים 

עם שליטים ותעודות על דיונים בבתי 
דין של הסוחרים – מאשרים את קיום 

המוסדות ופותחים צוהר להבנת חיי 
הסוחרים והתנהלותם הכלכלית. עוד 

מתייחד הספר בשימוש השיטתי שנעשה 
בו לראשונה בכלי ניתוח של הכלכלה 

המוסדית המודרנית ובתאוריית עלויות 
העסקה כדי לאפיין את המוסדות 

הכלכליים בתקופה כה קדומה.
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