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 מספרות המחקר

 304אביב, תל אביב תשע"ד, -, אוניברסיטת תלמקובל בלב הסערה: ר' משה חיים לוצאטויהונתן גארב, 

 עמ', ביב', מפתחות.

התנגדות הן הערצה רבה הן ?( עוררה 6431-6404דמותו והגותו של  ר' משה חיים לוצאטו )רמח"ל, 

עזה במהלך חייו, אך אין עוררין על כך שהיה אחד האישים הבולטים והמשפיעים שצמחו ביהדות 

איטליה במאה השמונה עשרה, וכתביו נלמדים כיום בהיקף נרחב הן בעולם הישיבתי הן 

באוניברסיטאות. פרקי הספר שלפנינו בוחנים את דמותו ואת כתיבתו העשירה של רמח"ל, אשר 

אירופי ומקצת ספריו אף הוחרמו. מבקריו האשימו את רמח"ל באורח -של פולמוס כלל עמד במוקד

חיים בלתי הולם, בשאיפות משיחיות ואף בפעילות ָמגית אסורה. חלק נרחב מן הדיון בספר מוקדש 

התרבות האיטלקית והאירופית  –הגאוגרפי שבו פעל -להבנת דמותו של הרמח"ל בהקשר ההיסטורי

רה, וכך מעניק המחבר לקורא מבט רחב על חיבוריהם של מוריו ותלמידיו של במאה השמונה עש

 רמח"ל ועל כתבים המיוחסים לו, תוך השוואה לספרות הנוצרית הענפה שהתחברה במקומו ובזמנו.

 

, 7691-7691גול, -צרפת בתקופת נשיאותו של דה-סופה של ידידות מופלאה: יחסי ישראל גדי היימן,

 .עמ', ביב', מפתחות 852ירושלים תשע"ה,  האוניברסיטה העברית, מאגנס,"ל הוצאת ספרים ע"ש י

( הייתה צרפת ידידתה ובעלת בריתה של מדינת ישראל הצעירה. בתקופה זו 6554מאז מלחמת סיני )

תמיכה  למדינה מאזן הכוחות מול מדינות ערב, העניקה ה עלסיפקה צרפת נשק לישראל לשם שמיר

סייעה בבניית הכור הגרעיני בדימונה. עם חזרתו לשלטון בצרפת של הנשיא מדינית וסיוע כלכלי ו

(, על רקע המלחמה באלג'יריה, עמדה ההנהגה הישראלית בפני השאלה: האם תצליח 6552גול )-דה

לשמר את ידידותה עם צרפת על אף נחישותו של הנשיא הצרפתי לחדש את השפעתה של צרפת 

הם של מדינאים, פולטיקאים, ופקידים ישראלים נותיבנסיו בעולם הערבי? הספר שלפנינו עוסק

ל ש. פרקי הספר מציגים בפני הקורא את הרקע ההיסטורי והמדיני לשמור על הקשרים עם צרפת

פתרון לתעלומה ההיסטורית הקשורה בהסתייגותו  מציע לו. כמו כן, המחברהלמורכבים היחסים ה

 גול מתמיכה בישראל במהלך מלחמת ששת הימים ובימים שבאו אחרי הניצחון במלחמה זו. -של דה

 

צבי ותנועת הקיבוץ -, יד יצחק בןעת לֶחננה: הרב צבי הירש קלישר וההתעוררות לציוןאסף ידידיה )עורך(, 

 עמ'. 845הדתי, ירושלים תשע"ד, 

של  את הזרעים הרעיוניים 'דרישת ציון'( הניח בחיבורו המהפכני 6243-6455צבי הירש קלישר ) הרב

עשרה, עם התגבשות הפלג הדתי  הנצו בשנות השמונים של המאה התשע יישוב ארץ ישראל, והם

פולמוס עורר בתנועת 'חיבת ציון'. חיבור זה פורסם בשלוש שפות וזכה להדים רבים בתקופתו ו

של קלישר ושאר 'מבשרי  םוהשפעת םמרכזיות עלבעשורים הראשונים של המדינה היסטורי 


