
 המלצת
המערכת

רב ובכתיבה משובחת וסוחפת – 
חלקים מחקירותיהם של השניים בבית 

המשפט הרומני לאחר המלחמה, עם 
קולותיהן של דמויות נוספות שחוו את 

הטרגדיה מזוויות שונות. כך מוארות 
מורכבותם של האירועים ומורכבותן 

של ההכרעות המוסריות הבלתי 
אפשריות שנדרשו אנשים להכריע 

באותם ימים.

רשימת האימהות
 גלי מיר-תיבון

עם עובד, תשע״ז, 263 עמ׳

בין קיץ 1941 לראשית 1944 היה מחוז 
טרנסניסטריה שבמזרח מולדובה נתון 

תחת שלטון רומני. גרמניה העניקה 
לרומנים את המחוז בתמורה לשיתוף 

הפעולה עמם במלחמה נגד ברית 
המועצות. בשונה מאזורי השליטה 
של הגרמנים, הרומנים לא הנהיגו 

באזור המתה שיטתית של היהודים 
אלא הפקירו אותם לגורלם, ועשרות 
אלפי יהודים מארצות האזור שגורשו 

לטרנסניסטריה מתו שם מרעב, 
ממחלות ומקור. הרומן שלפנינו – 

המבוסס על מחקר היסטורי מעמיק 
– מביא את סיפורה של שואת היהודים 

בטרנסניסטריה תוך התבססות על 
המציאות הייחודית לאזור ועיסוק 

בשאלות אנושיות ומוסריות הרלוונטיות 
 למצבם של כל היהודים בשואה.

   במהלך 1942 נשלחו מאות אמהות 
וילדיהן מגטו מוגילוב למחנה המוות 

פצ׳ורה, שם נכלאו במחנה צבאי רוסי 
נטוש – ללא אוכל וללא תנאי קיום 

בסיסיים – עד שמתו מרעב וממחלות. 
שלוש שנים אחר כך נערך משפט 
לפושעי המלחמה שהיו אחראים 

לביצוע הפשע, וביניהם גם שניים 
מיהודי הגטו – ראש הוועד היהודי 
וראש המשמר היהודי בגטו. בספר 

נשזרים אלה באלה – בכישרון ספרותי 

בתלמוד הבבלי תוך שימוש בתאוריות 
שהתפתחו בחמישים השנים האחרונות 
בתחום הפילוסופיה של השפה. ניתוח 

הדיונים התלמודיים לאור רעיונות 
פילוסופיים אלה משמש מצד אחד מצע 

להבנת ההתהוות של השיח התלמודי 
וההיגיון העומד מאחוריו, ומצד שני 

מאפשר לבחון את נקודות התורפה של 
התאוריות הפילוסופיות האלה, שכן 

השיח התלמודי המשלב בין מחויבות 
חזקה למסורת לבין דיון יצירתי בזמן 

הווה אינו נענה בקלות לתאוריות 
הפילוסופיות.

זכו לחשיפה. הם שמורים בקפדנות ורק 
מיעוטם נחשף לציבור, וגם זאת פעמים 

מעטות בלבד. בין האוצרות הללו גם 
עתיקים מאוד, בני כאלף שנה, והם 

כוללים כלי פולחן, כתבי יד מעוטרים, 
איקונות, מלבושים יקרים, שרביטי זהב, 
צלבים, נברשות, כלי קרמיקה מעוטרים, 
גביעים, כריכות ועוד ועוד. רוב החוברת 

שלפנינו מוקדשת לצילומי צבע מרהיבים 
של חלק מהאוצרות ולדברי הסבר 

עליהם. בנוסף מובאים בה מאמרים 
בנושאים שונים: ממצאים חדשים 

מקומראן, בניית בית הכנסת 'החורבה' 
בתקופה העות'מאנית, מדריכים מצלמים 

את ארץ ישראל, חותמות מבתי כנסת 
בארץ ישראל בעת החדשה ועוד.

שפות השיח התלמודי
עיון פילוסופי בדרכי ההתהוות 

של ההלכה האמוראית
אריאל פורסטנברג

מאגנס ומכון ון ליר, תשע״ז, 272 עמ'

התלמוד הבבלי הוא הטקסט העברי 
שזכה לפירושים הרבים ביותר לאורך 

הדורות לאחר התנ״ך. ד״ר פורסטנברג 
מציע ניתוח עקרוני של השיח המתקיים 

יהודים שהופקרו למוות 
על גדות הדנייסטר 

בטרנסניסטריה, חורף 1944

ימימה חובב
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