צי ו ן
העו רכ י ם :שמואל פיינר ,יונתן פרייס ,מרים פרנקל
מזכיר המערכת :יחזקאל חובב

שנה פז  א  תשפ"ב
ר ב ע ו ן    ל ח ק ר    ת ו ל ד ו ת    י ש ר א ל
החברה ההיסטורית הישראלית  ירושלים
יוצא לאור באמצעות מרכז זלמן שזר
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רונה יונה ,נהיה כולנו חלוצים :תנועת העבודה והעלייה מפולין  ,1936–1923מאגנס ,ירושלים תשפ"א,
 386עמ' ,ביבל' ,מפתח.
מחקר על תפקידה של תנועת החלוץ בפולין בעלייתה של תנועת העבודה להנהגת הציונות
בין מלחמות העולם .הספר נפתח במבוא המציג את תנועת החלוץ בפולין ,את מצב המחקר
של הציונות בכלל ושל תנועת החלוץ בפולין בפרט ,ואת הדיון על הציונות כתנועה טרנס־
לאומית .לאחר המבוא באים שבעה פרקים ,העוסקים במקומה של התנועה בפולין בעלייה
הרביעית ובעלייה החמישית ,בעולם המושגים החלוצי ובייצוגיו הסמליים ,בסניפי החלוץ
בשנים שבין העליות ,בהפיכתה של החלוץ לתנועת המונים ולאור זאת ביחסה של המנהיגות
הציונית אליה ,ובנקודת המבט של אנשי התנועה על האירועים שלקחו בהם חלק.

דפנא לוין ,הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו :בין מורה לתלמיד ,האר"י ור' חיים ויטאל ,אדרא ,תל
אביב תש"ף 249 ,עמ' ,ביבל' ,מפתח.
הספר בוחן את מערכת היחסים בין האר"י לתלמידו המובהק ר' חיים ויטאל .לספר חמישה
שערים :הראשון מציג דיון כללי בשאלת החניכה וביחסי מורה–תלמיד; השני עוסק בחבורות
בצפת במאה השש עשרה ובתהליכי החניכה שהתקיימו בהן; השלישי מוקדש ליחסיהם של
ר' חיים ויטאל והאר"י; הרביעי דן בדרכי חניכתו של ר' חיים ויטאל ,והחמישי עוסק בדמותו
של ר' חיים ויטאל כתלמיד.

שמחה עמנואל ,עטרת זקנים :עיון מחודש בתולדותיהם של חכמים ,מאגנס ,ירושלים תשפ"א 230 ,עמ',
ביבל' ,מפתח.
הספר עוסק בתולדותיהם של כמה מחכמי ההלכה הבולטים בימי הביניים בצרפת ,באשכנז
ובספרד לאור מחקרים קודמים ומקורות ראשוניים ישנים כחדשים .לספר שני שערים:
הראשון עוסק בחכמי צרפת וגרמניה והשני בחכמי ספרד .שלושת הפרקים הראשונים דנים
בר' יצחק בן שמואל (ר"י הזקן) ,בר' ברוך בן יצחק ובר' יחיאל מפריז .הפרק הרביעי דן
בשאלת הרצף או המשבר בקרב חכמי גרמניה במאה השלוש עשרה .הפרק החמישי בוחן את
סירובו של המהר"ם מרוטנבורג להשתחרר ממאסרו בגרמניה ,והפרק השישי דן בר' מרדכי
בן הלל .בשער השני ,העוסק כאמור בחכמי ספרד ,ארבעה פרקים .הפרק השביעי מוקדש
לרמב"ן ,השמיני דן ברשב"א ,התשיעי בר' יהודה בן הרא"ש ,והפרק האחרון מוקדש לרא"ש
עצמו ובוחן את הרקע להגירתו לטולדו שבספרד.

