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 דוד אסף: רשימת פרסומים 

 

 1979/1978  –תשל"ט  

)תשרי תשל"ט;   6תגובה למאמרו של אברהם אדרת 'הסיפור בספר האגדה', עלי שיח,  .1

 . 242-241(, עמ' 1978אוקטובר 

 .246-242חתום: דוד קרונה. תשובת אדרת: שם, עמ' 

 

 )תשל"ט(. עורך: דוד קרונה. 15-14ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .2

 

 1980/1979  –תש"ם  

דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות, ד, עורכים: אביגדור שנאן ודוד קרונה,  .3

 תש"ם. : האיגוד העולמי למדעי היהדות,ירושלים

 

 )תש"ם(. עורך: דוד קרונה. 16ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .4

 

 1981/1980  –תשמ"א 

 (.1980באוקטובר  31ון תשמ"א )'שרשיה של שנאת ישראל', הצופה, כ"א חש .5

 ביקורת על ספרו של מלקולם הי, 'דמי אחיך'. חתום: דוד ליאור.

 

 (.1981בינואר  30'מחקרים בתולדות עם ישראל וא"י', הצופה, כ"ה שבט תשמ"א ) .6

 ביקורת. חתום: דוד ליאור. 

 

 (.1981במאי  22אילן"', הצופה, י"ח באייר תשמ"א )-'ספר השנה של "בר .7

 חתום: דוד ליאור.  ביקורת.

 

 (.1981ביוני   19'מחקרי עדות וגניזה', הצופה, י"ז בסיון תשמ"א ) .8

 ביקורת. חתום: דוד ליאור. 

 

 (.1981ביולי   31'ספר זכרון לפרופ' יצחק היינימן', הצופה, כ"ט בתמוז תשמ"א ) .9

 ]![ ליאור. להיות: יוסף היינימן. חתום: דוב  ביקורת. בכותרת נפל שיבוש וצריך

 

__________ 

 

פוסטים, קצרים   1,600פרסמתי וערכתי מעל  2020-2011. בין השנים רשימה זו אינה כוללת פרסומים באינטרנט  *

   onegshabbat.blogspot.co.ilוארוכים, בבלוג האישי שלי 'עונג שבת )עונ"ש(': 
 

 

http://onegshabbat.blogspot.co.il/
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יון בשאלות מוסר הקשורות ביחס לאויב עפ"י מקורות היהדות, 'בנפול אויבך אל תשמח': ע .10

 מכון שלום הרטמן ללימודי יהדות, ירושלים ]תשמ"א[.

 חוברת לימוד. בהכפלה. חתום: דוד קרונה. 

 

'חילול השם: הבסיס למעמדו של האל בעולם: היסטוריה מול דרך חיים', הקדושה והאדם:  .11

במחשבה הלכתית, מכון שלום הרטמן ללימודי פה ו-פרקים בתורה שבעל –ערכים ומימושם 

 . 104-96 יהדות, ירושלים תשמ"א, עמ' 

 חוברת לימוד. בהכפלה. עם משה הלברטל.  

 

 )חורף תשמ"א(. עורך: דוד קרונה. 18-17ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .12

 

 אב תשמ"א(. עורך: דוד קרונה.-)מנחם 19ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .13

 

דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות, מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון, הביא   .14

 תשמ"א.  : האיגוד העולמי למדעי היהדות,לדפוס: דוד קרונה, ירושלים

 

דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות, מחקרים בתלמוד, הלכה ומדרש, הביא   .15

 תשמ"א.  י היהדות,: האיגוד העולמי למדעלדפוס: דוד קרונה, ירושלים

 

דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות, תולדות עם ישראל באירופה, הביא לדפוס:   .16

 תשמ"א.  : האיגוד העולמי למדעי היהדות,דוד קרונה, ירושלים

 

 1982/1981  –תשמ"ב  

 (. 1981באוקטובר   2'כתובות מספרות', הצופה, ד' בתשרי תשמ"ב ) .17

 הודיות' בעריכת יוסף נוה. חתום: דוד ליאור. ביקורת על 'מקראה על כתובות י

 

 (.1981בנובמבר  27'עיוני תפילה', הצופה, א' בכסלו תשמ"ב ) .18

 ביקורת על ספרו של יוסף היינימן. חתום: דוד ליאור.

 

 (.1981בדצמבר  25'תולדות היהודים בארצות האיסלם', הצופה, כ"ט בכסלו תשמ"ב ) .19

 ביקורת. חתום: דוד ליאור. 

 

 (. 1982בינואר  22בד קסמים', הצופה, כ"ז בטבת תשמ"ב )'באין מר .20

 ביקורת על ספרה של ניצה דרויאן. חתום: דוד ליאור. 

 

 (. 1982במרס  5'מגנזי ירושלים', הצופה, י' באדר תשמ"ב ) .21

 ביקורת על ספרו של שלמה אהרן ורטהימר. חתום: דוד ליאור.

 

 (1982במרס  26יסן תשמ"ב )'אור חדש על תורתם של חכמי פרובאנס', הצופה, ב' בנ .22

 ביקורת על הספר 'רבינו אלעזר מטרשקון' מהדורת דוד הולצר. חתום: דוד ליאור. 
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 (.1982באפריל   23'מבט על כתבי עת', הצופה, ל' בניסן תשמ"ב ) .23

 ביקורת. חתום: דוד ליאור. 

 

 (.1982באפריל    30'מבט על כתבי עת', הצופה, ז' באייר תשמ"ב ) .24

 ד ליאור. ביקורת. חתום: דו 

 

 (.1982במאי   14'דרכו של שופט', הצופה, כ"א באייר תשמ"ב ) .25

 ביקורת על ספרו של משה זילברג 'באין כאחד'. חתום: דוד ליאור. 

 

 (.1982ביוני  4'מבט על כתבי עת', הצופה, י"ג בסיון תשמ"ב ) .26

 ביקורת. חתום: דוד ליאור. 

 

 (.1982לי  ביו  16'מבט על כתבי עת', הצופה, כ"ה בתמוז תשמ"ב ) .27

 ביקורת. חתום: דוד ליאור. 

 

 (. 1982ביולי   30'חקרי קבלה ושלוחותיה', הצופה, י' באב תשמ"ב ) .28

 ביקורת על ספרו של ישעיה תשבי. חתום: דוד ליאור. 

 

 (. 1982באוגוסט    13'כנסים מדעיים ופירותיהם', הצופה, כ"ד באב תשמ"ב ) .29

 ביקורת. חתום: דוד ליאור. 

 

 (.1982בספטמבר    3ט"ו באלול תשמ"ב )'חיי שמשון', הצופה,  .30

 ביקורת על ספרו של יאיר זקוביץ. חתום: דוד ליאור.

 

ד, הביא לדפוס: דוד קרונה, -דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות, כרכים א .31

 תשמ"ב.  : האיגוד העולמי למדעי היהדות,ירושלים

 

 דוד קרונה.)תשמ"ב(. עורך:  20ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .32

 

 1983/1982  –תשמ"ג  

 (. 1982בספטמבר    24'ר' ישראל סלנטר ותנועת המוסר', הצופה, ז' בתשרי תשמ"ג ) .33

 ביקורת על ספרו של עמנואל אטקס. חתום: דוד ליאור. 

 

 (. 1982באוקטובר   29עת חדשים במדעי היהדות', הצופה, י"ב בחשון תשמ"ג )-'כתבי .34

 ביקורת. חתום: דוד ליאור. 

 

קונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות, הרצאות מרכזיות: מקרא ולשון עברית, הביא דברי ה .35

 תשמ"ג.  : האיגוד העולמי למדעי היהדות,לדפוס: דוד קרונה, ירושלים
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 )סתיו תשמ"ג(. עורך: דוד קרונה. 21ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .36

 

 (. עורך: דוד קרונה.)אביב תשמ"ג 22ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .37

 

 1984/1983  –תשמ"ד  

 (. 1984באפריל  22'מדרש שמות רבה במהדורה מדעית', הצופה, כ' בניסן תשמ"ד ) .38

 ביקורת על מהדורת אביגדור שנאן. חתום: דוד ליאור. 

 

 . 44-42, עמ' 1984באפריל  26'ישראלי בפולין: דיוקנו של יהודי כבובת עץ', כותרת ראשית,  .39

 חתום: דוד אסף 

 

 . 4, עמ' 1984ביולי  11'תינוקות על פלטפורמות', כותרת ראשית,  .40

 מכתב למערכת.

 

 . 49, עמ' 1984ביולי   25'בגדי אנדרסן החדשים', כותרת ראשית,  .41

 ביקורת על תרגומו של שמואל שניצר לאגדות אנדרסן. 

 

 . 31, עמ' 1984באוגוסט  8'מיהו ציוני', כותרת ראשית,  .42

 המשיחי של תלמידי הגר"א. עולמם  בדבר  רן וישראל ברטל בין אריה מורגנשטויכוח  על  

 

דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות, הרצאות מרכזיות: תולדות עם ישראל, הביא  .43

 תשמ"ד.  : האיגוד העולמי למדעי היהדות,לדפוס: דוד אסף, ירושלים

 

 נה(.)תשמ"ד(. עורך: דוד אסף )קרו 23ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .44

 

 1985/1984  –תשמ"ה  

מעורבותה של הקהילה היהודית בימי הביניים בפדיון שבויים יהודיים:קהילות מצרים  .45

י"ג, עבודת גמר לתואר מוסמך בחוג לתולדות עם ישראל, -ואשכנז במאות הי"א

 עמ'.  111האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ה; בהדרכת פרופסור אברהם גרוסמן, 

 קרונה(. חתום: דוד אסף )

 

, עמ'  1984בנובמבר  14'עוד מיתוס הלך: משה סמט נגד משה מונטיפיורי', כותרת ראשית,  .46

21-19 . 

 ראיון עם משה סמט.

 

 . 29-28, עמ' 1985בינואר  2, 109'ופרקנו עּוָלּה מעלינו', כותרת ראשית,  .47

 על מהדורה חדשה של הספר 'בשמים ראש'. 

 

 (.1985במרס    22"ה )'על מסה ומריבה', הצופה, כ"ט באדר תשמ .48

 ביקורת על ספרה של חוה טורניאנסקי. חתום דוד ליאור. 
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)סיון   61: עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, מול-עת'החוטאת, הבריון ופורע הסדר',  .49

 . 10-9תשמ"ה(, עמ' 

 על פנקס קהילת טיקטין. 

 

 .)חורף תשמ"ה(. עורך: דוד אסף 24ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .50

 

 )קיץ תשמ"ה(. עורך: דוד אסף. 25ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .51

 

 1986/1985  –תשמ"ו  

משה אישון  '"בואו ונחזיק טובה לרמאים": על עיצובם של סיפורי צדקה בעולמם של חז"ל',  .52

המחלקה לחינוך ולתרבות  ירושלים: לכבוד משה קרונה, ן והגות עיופרקי עיטורים: )עורך(, 

 . 262-248בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תשמ"ו, עמ'  תורניים

 חתום: דוד אסף )קרונה(. 

 

 )תשמ"ו(. עורך: דוד אסף. 26ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .53

 

ז, הביא לדפוס: דוד אסף,  -ברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, כרכים אד .54

 "ו. תשמ : האיגוד העולמי למדעי היהדות,ירושלים

 

 1987/1986  –תשמ"ז  

 )תשמ"ז(. עורך: דוד אסף. 27ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .55

 

 1988/1987  –תשמ"ח 

 (.1987באוקטובר  16ובכל זאת מנהג יהודי', ידיעות אחרונות, כ"ג בתשרי תשמ"ח )' .56

 תגובה לרשימתו של אורי סלע על מנהג משלוח כרטיסי שנה טובה. 

 

 )תשמ"ח(. עורך: דוד אסף. 28י למדעי היהדות, ידיעון האיגוד העולמ .57

 

דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, הרצאות מרכזיות: מקרא ומזרח קדמון;  .58

 : האיגוד העולמי למדעי היהדות,לשון עברית וארמית, הביא לדפוס: דוד אסף, ירושלים 

 תשמ"ח. 

 

 1989/1988  –תשמ"ט 

 )תשמ"ט(. עורך: דוד אסף. 29 ידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות, .59

 

 1990/1989  –תש"ן  

 עמ'(.  110האוניברסיטה הפתוחה, תש"ן ) :אביב-תורה ותעודה: עולם התורה בפולין, תל .60
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אירופה ותרבותם'. צוות הקורס: עמנואל אטקס, דוד אסף,  -בקורס 'פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח  6-5יחידה 

   ישראל ברטל.

 ,173 ,123, 86-87, 64-65 יחידות נוספות באותו קורס: מס')עיבודים(.  156 ,130-131 )תרגום לרוסית(, 94 ,69ראו גם מס' 

186. 

 

 )תש"ן(. עורך: דוד אסף. 30מדעי היהדות: במת האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .61

 

: ז, הביא לדפוס: דוד אסף, ירושלים-דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, כרכים א .62

 תש"ן. האיגוד העולמי למדעי היהדות,

 

 1991/1990  –תשנ"א  

 . 111-109)תשנ"א(, עמ'  31'על שלושה חוקרי חסידות', מדעי היהדות,  .63

 לזכרם של הרב חיים ליברמן, ד"ר זאב רבינוביץ ופרופ' צבי מאיר רבינוביץ. 

 

  : אביב -משה רוסמן, היישוב היהודי בפולין: יסודות גיאוגרפיים, דמוגרפיים ומשפטיים, תל .64

 האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"א. צוות הקורס: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל ברטל. 

 (.60  אירופה ותרבותם' )ראו מס'-בקורס 'פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח  2-1יחידה 

 

האוניברסיטה  :אביב-עמנואל אטקס, מחבורה לתנועה: תנועת החסידות בראשיתה, תל .65

 הפתוחה, תשנ"א. צוות הקורס: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל ברטל. 

 (.60אירופה ותרבותם' )ראו מס'  -ין: פרקים בתולדות יהודי מזרח בקורס 'פול 10-9 יחידה 

 

 )תשנ"א(. עורך: דוד אסף.  31מדעי היהדות: במת האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .66

 

 1992/1991  –תשנ"ב  

עשרה,  -ר' ישראל מרוז'ין ומקומו בתולדות החסידות במחצית הראשונה של המאה התשע .67

 . יבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"בח

 .106ראו גם מס'    עמ'. X+321בהדרכת פרופסור עמנואל אטקס, 

 

'מוולין לצפת: דיוקנו של ר' אברהם דוב מאוורוץ' כמנהיג חסידי במחצית הראשונה של   .68

ישראל ויישובה היהודי, ספר שישי -לם: מחקרים בתולדות ארץעשרה', ש-המאה התשע

 . 279-223צבי, תשנ"ב, עמ' -יד יצחק בן ירושלים: בעריכת יוסף הקר, 

 

עמ'   85, 1992האוניברסיטה הפתוחה,  :אביב-תורה ותעודה: עולם התורה בפולין, תל .69

 )ברוסית(.

 .94מס'   או גם ; ר60  תרגום לרוסית של מס' 

 

 . 1992באוקטובר  18'האם מותר לשכתב נוסח של מצבה?', הארץ, תרבות וספרות,  .70

  23ביקורת על תרגומו של אריה אהרוני לספרו של שלום עליכם, מן היריד. תשובת אהרוני: 'מותר לשכתב מצבה', שם, 

 .1992באוקטובר 
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71. ‘The Rebbe Was Framed’, The Jerusalem Report, December 17, 1992, pp. 46-47 

 .4ביקורת על ספרו של יהושע מונדשיין, כרם חב"ד, 

 

 )תשנ"ב(. עורך: דוד אסף.  32מדעי היהדות: במת האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .72

 

 1993/1992  –תשנ"ג  

הקדוש"', כמנהג 'החסידות בהתפשטותה: דיוקנו של ר' נחמיה יחיאל מביחאוה בן "היהודי  .73

אשכנז ופולין: ספר יובל לחנא שמרוק, קובץ מחקרים בתרבות יהודית, עורכים: ישראל 

מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים: ברטל, חוה טורניאנסקי ועזרא מנדלסון, 

 . 298-269תשנ"ג, עמ' 

 

לשוננו  'גלגולו של זנב מחצרות החסידים אל הסלנג הישראלי', דוד אסף וישראל ברטל,  .74

 . 79-73אדר תשנ"ג(, עמ' -לעם: רבעון בענייני הלשון העברית, מד, ב )טבת

 

-'"כבוד אלקים הסתר דבר": פרק נוסף בהיסטוריוגרפיה האורתודוקסית של החסידות בארץ .75

 . 66-57)תשנ"ג(, עמ'  68ישראל', קתדרה: לתולדות ארץ ישראל ויישובה, 

 עלה'.  ביקורת על ספרו של אהרן סורסקי, 'יסוד המ

 

 . 8-7'דברי פרידה של בן מאביו', גוילין למחשבה ציונית דתית, תשנ"ג, עמ'  .76

 . 111-112 ,84'  נקרולוג לזכרו של משה קרונה. ראו גם מס

 

 .1993ביולי  16]תגובה[, מעריב,  .77

 עשר למדעי היהדות. -ה על מאמר של אלי שי על הקונגרס העולמי האחדתגוב

 

)תשנ"ג(. עורך: דוד  1ביבליוגרפיה מחקרית, מוסף מדעי היהדות, -אפרים אלימלך אורבך: ביו .78

 אסף.

 

 )תשנ"ג(. עורך: דוד אסף.  33מדעי היהדות: במת האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .79

 

 1994/1993 –תשנ"ד  

'שתדלנות ואורתודוקסיה: צדיקי פולין במפגש עם הזמנים  ברטל,  דוד אסף וישראל .80

החדשים', צדיקים ואנשי מעשה: מחקרים בחסידות פולין, עורכים: רחל אליאור, ישראל  

 . 90-65מוסד ביאליק, תשנ"ד, עמ'  ירושלים: ברטל וחנא שמרוק, 

 

אנשי מעשה:  'חסידות פולין במאה הי"ט: מצב המחקר וסקירה ביבליוגרפית', צדיקים ו .81

מוסד ירושלים: מחקרים בחסידות פולין, עורכים: רחל אליאור, ישראל ברטל וחנא שמרוק, 

 .  379-357ביאליק,  תשנ"ד, עמ' 
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'"עדיין לא נשקט הריב חנם": המאבק נגד חסידות ברסלב בשנות השישים של המאה הי"ט',   .82

 .506-465ִציֹון: רבעון לחקר תולדות ישראל, נט )תשנ"ד(, עמ' 

 .206תרגום לצרפתית: מס'   .187  חבת ועריכה מחודשת: מס'מורגרסה 

 

83.   ‘The Historical Background of Rabbi Israel of Ruzhin’s Settlement in Sadagura’, Studia 

Judaica,  III, Cluj-Napoca 1994, pp. 67-77 

 

 . 1994במאי  15לסבול את הזולת', הצופה, ' .84

 לזכרו של משה קרונה; כולל ההדרת מאמרו 'וארשה, הורתנו'.

 

'ספרים וכתבי עת חדשים במדעי היהדות', מדעי היהדות: במת האיגוד העולמי למדעי   .85

 . 178-161)תשנ"ד(, עמ'  34היהדות, 

 

  : אביב-רגון והנהגה, תלמשה רוסמן, היהודים בכלכלת פולין; קהילות וועדים: דפוסי א .86

 האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ד. צוות הקורס: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל ברטל. 

 (.60  אירופה ותרבותם' )ראו מס'-בקורס 'פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח  4-3יחידה 

 

  : אביב -אירופה, תל-מזרחחוה טורניאנסקי, בין קודש לחול: לשון, חינוך והשכלה ב .87

 האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ד. צוות הקורס: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל ברטל. 

 (.60  אירופה ותרבותם' )ראו מס'-בקורס 'פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח 7יחידה 

 

הביא לדפוס: דוד אסף,   ט, -עשר למדעי היהדות, כרכים א-דברי הקונגרס העולמי האחד .88

 תשנ"ד.  : האיגוד העולמי למדעי היהדות,ירושלים

 

 )תשנ"ד(. עורך: דוד אסף. 34מדעי היהדות: במת האיגוד העולמי למדעי היהדות,  .89

 

 1995/1994  –תשנ"ה  

ישראל': א. 'על האש', לשוננו לעם: רבעון בענייני  -'פירורים לשוניים מספרות עולי ארץ .90

; ב. 'כי המבטא שלהם הוא משונה מן הפולנים', שם,  83-75תשנ"ה(, עמ' הלשון העברית, מו )

 .111-106עמ' 

 .103-104  ראו מס'   .החלק הראשון פורסם שוב

 

  מ' (, ע1995) 17חסידית לא נודעת', ֶקֶשר, -'"מבשר חדשות בק"ק סאדאגורא": סאטירה אנטי .91

124-117 . 

  

'"חסידות פולין" או "החסידות בפולין": לבעיית הגיאוגרפיה החסידית', גלעד: מאסף   .92

 רו.-לתולדות יהדות פולין, יד )תשנ"ה(, עמ' קצז

 

 .  486-480'הישיבה הליטאית בהתהוותה', ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל, ס )תשנ"ה(, עמ'  .93
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 ביקורת על ספרו של שאול שטמפפר.

 

 . 238-97, עמ' 1995האוניברסיטה הפתוחה,   :אביב-ותעודה: עולם התורה בפולין, תלתורה  .94

 .69, 60  ראו מס' .תרגום לרוסית

 

 . 1995בפברואר  17'שודדי הזכרון', הארץ,  .95

 על טענות החרדים כלפי תמונות העירום ב'יד ושם'. 

 

 . 1995במרס  10י המשגל האסור ועוד', הארץ, תרבות וספרות, 'חוק .96

 על מחדלי תרגום ספרו של דוד ביאל, 'ארוס והיהודים'.

 

 .1995ביוני  21ספרים,   ,'עלבונו של הגנגסטר היהודי', הארץ .97

 מכתב למערכת.

 

 . 1995באוגוסט  18'מיהו חבר כנסת יהודי', הארץ,  .98

 י' הדרושות, כביכול, לשם הכרעה לאומית.על טענת 'הרוב היהודי' ו'הרוב הציונ

 

 . 1995בנובמבר   10'הבגידה בכל שורשי חיינו', הארץ,  .99

 על המשבר בציונות הדתית. 

 

'ספרים וכתבי עת חדשים במדעי היהדות', מדעי היהדות: במת האיגוד העולמי למדעי    .100

 .  196-169)תשנ"ה(, עמ'  35היהדות, 

 

 )תשנ"ה(. עורך: דוד אסף. 35מדעי היהדות, מדעי היהדות: במת האיגוד העולמי ל  .101

 

 1996/1995  –תשנ"ו  

'"שיצא שמועה שבא משיח בן דוד": אור חדש על עליית החסידים בשנת תקל"ז', ציון:    .102

 . 346-319רבעון לחקר תולדות ישראל, סא )תשנ"ו(, עמ'  

 . 108-109  ראו גם מס'

 

  123: עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, מול-עת'המנגל איננו מנגל, אז מהו מנגל?',   .103

 . 21-20)תשרי תשנ"ו(, עמ' 

 .104  . ראו גם מס'90  סיכום פופולרי של מס' 

 

 . 21-11, עמ' 1996אביב -ולה, תל'על האש', מנגל, הגלריה לעיצוב של אסכ  .104

 .103, 90  ראו מס'

 

'לא לטלפון: אנתולוגיה שבועית של מכתבים נבחרים', מוסף  בתוך: : יודעת רוסית', 1880'  .105

 .  1996ביוני  7הארץ, 

 מכתב ששלח משה ליב ליליינבלום ליעקב דינזון. 
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 1997/1996  –נ"ז  תש

  : מרכז זלמן שזר, דרך המלכות: ר' ישראל מרוז'ין ומקומו בתולדות החסידות, ירושלים  .106

 עמ'.  544תשנ"ז, 

 .158, 154 ,149-150, 141, 121, 117 ,110, 67 ראו גם מס'. (232)מס'  2010: חדשה ; הדפסה (152 )מס' 2001הדפסה שנייה: 

 . פרס שזר לחקר תולדות ישראל לשנת תשנ"ז הספר זכה ב 

 

ם: כתב עת י'"עולמי הפעוט והמכוער": וידויו של ר' יצחק נחום טברסקי משפיקוב', אלפי   .107

 .79-49)תשנ"ז(, עמ'   14תחומי לעיון, הגות וספרות, -רב

 .192  תרגום לאנגלית: מס'; 200עיבוד: מס'   ;187  חבת ועריכה מחודשת: מס'מורגרסה 

 

 . 288-283'סורה חושך... מפני ה"אור"', ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל, סב )תשנ"ז(, עמ'   .108

 (.102  'שיצא שמועה' )מס'תגובה למאמר ביקורת של רעיה הרן על המאמר 

 

)אדר ב'   131: עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, מול-עת'שלוש ספינות יצאו לדרך',   .109

 . 17-15תשנ"ז(, עמ' 

 .102  סיכום פופולרי של מס' 

 

)אייר תשנ"ז(, עמ'   132אל ועם ישראל, : עתון לתולדות ארץ ישרמול-עת'הדרך אל הרבי',   .110

19-17 . 

 (.106' סיכום פופולרי של פרק מ'דרך המלכות' )מס

 

 .  10-9'דברי פרידה של בן מאביו', ש' רז )עורך(, קובץ הציונות הדתית, ירושלים תשנ"ז, עמ'   .111

 .76  הדפסה מחודשת של מס' 

 

112.  ‘A Son’s Parting Words to his Father”, in: S. Raz (ed.), Religious Zionism in Action:  Essays, 

Jerusalem 1997, pp. 5-8 

 .76תרגום לאנגלית של מס'  

 

 . 1996באוקטובר   9'אותנו זה מצחיק', הארץ,   .113

 רטי 'ראמפול'. חתומים: דוד ושרון אסף.על הקרנה חוזרת של ס מכתב למערכת. 

 

 . 1996בנובמבר   1'שאבעס! לפחות בשכונה שלנו', הארץ,   .114

 אילן בירושלים.-על הפולמוס הציבורי סביב סגירת רחוב בר 

 

 . 1996בנובמבר   15רמי רוזן, 'תולדותיה של הכחשה', מוסף הארץ,   .115

 ראיון על האלימות בחברה היהודית.

 

 . 1997ביוני  27ף הארץ,  'טעם האבטיחים', מוס  .116

 על ספרו של ח"ש נחמני, 'הרפתקאות ששון וגיורא'.  מכתב למערכת. 



 11 

 

 1998/1997  –תשנ"ח  

117.  ‘ “Money for Household Expenses”: Economic Aspects of the Hasidic Courts’, Scripta 

Hierosolymitana, vol. 38: A. Teller (ed.), Studies in the History of the Jews in Old Poland in 

Honor of Jacob Goldberg, Magnes Press, Jerusalem 1998, pp. 14-50 

 (.106  פרק טו בספר 'דרך המלכות' )מס'לאנגלית של  תרגום 

 

'"נישואי בהלה" במזרח אירופה: פרק מזכרונותיו של יחזקאל קוטיק', ֵעט הדעת: חידושים,   .118

 .74-63תגליות ועיונים במדעי היהדות, ב )תשנ"ח(, עמ'  

 (.124  כולל ההדרת פרק מספרו של קוטיק )מס'

 

 .  1997באוקטובר  15'למי שייך הגאון מווילנה?', הארץ תרבות וספרות,   .119

 

 .14,  8, עמ' 1997בדצמבר  10ספרים,   ,'הפנקס פתוח', הארץ  .120

 פנקס טיקטין', מהדורת מרדכי נדב. ביקורת על ' 

 

 . 1998בינואר  23'זהירות! היסטוריה', הארץ, תרבות וספרות,   .121

 (.1998בינואר  16' על 'דרך המלכות' )נדפס ב'הארץ',  זתגובה לביקורתו של מנדל פייקא 

 

 . 99, עמ'  1998, ספטמבר 4'יקתרינה הגדולה והיהודים', נשיונל ג'יאוגרפיק,   .122

 

  : אביב-אירופה לארצותיהם, תל-אירופה': יהודי מזרח -'פולין' ל'מזרחגרשון בקון, מ  .123

 האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ח. צוות הקורס: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל ברטל. 

 (.60  אירופה ותרבותם' )ראו מס'-בקורס 'פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח 8יחידה 

 

 1999/1998  –תשנ"ט  

מה שראיתי... זיכרונותיו של יחזקאל קוטיק, מהדורה מתורגמת ומבוארת בידי דוד אסף,    .124

 . IXעמ'+  413תשנ"ט,   ,אביב-המכון לחקר התפוצות, אוניברסיטת תלאביב: -תל

ו גם  (, הערות ונספחים. רא 84-13עמ'  –כולל מבוא מקיף )בין זיכרון להיסטוריה: יחזקאל קוטיק וספרו 'מיינע זכרונות' 

 .277, 179, 176-177 ,159, 157 ,129, 118 מס'

 

'"אהובי רעי, המגיד מדובנא": מכתבי בדיחות בסגנון "מגלה טמירין" שהחליפו ביניהם   .125

שלום עליכם ושמעון דובנוב', חוליות: דפים למחקר בספרות יידיש וזיקותיה לספרות  

 . 107-61(, עמ' 1999) 5העברית, 

 

ומשמעותו  '"שאינו מאמין בגדולי הדור": המאבק החסידי על כבודו של ספר "אור החיים"  .126

ההיסטורית', מחקרי חסידות ]מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, טו[, ירושלים תשנ"ט, עמ'  

149-125 . 

 .221  . תרגום לאנגלית: מס'216ראו גם מס'   .187  חבת ועריכה מחודשת: מס'מורגרסה 
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מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, טו[, עורכים: עמנואל אטקס, דוד אסף מחקרי חסידות ]  .127

 ויוסף דן, ירושלים תשנ"ט. 

 

'"עולם שכולו אש": אהרן זאב אשכולי וחיבורו "החסידות בפולין"', מבוא להוצאה מחודשת   .128

יברסיטה העברית,  המרכז לחקר יהודי פולין ותרבותם, האונירושלים: של החסידות בפולין, 

 . 22-9מאגנס, תשנ"ט, עמ' 

. עורך הסדרה: דוד אסף.  'מבחר: מחקרים ומקורות בתולדות יהודי מזרח אירופה ותרבותם'ספר ראשון בסדרה 

 .147  מהדורה שנייה מתוקנת: מס'

 

)טבת   142ישראל, : עתון לתולדות ארץ ישראל ועם מול-עת'מספר הזכרונות המופלא',   .129

 . 16-14תשנ"ט(, עמ' 

 .124  על זיכרונותיו של יחזקאל קוטיק. ראו מס' 

 

הישיבות בפולין בשלהי ימי הביניים', לקראת מסע: במחוזות הזכרון במזרח אירופה '  .130

 . 67-43יצחק תשנ"ט, עמ' -]שנתון משואה, כז[, תל

 (.60  עולם התורה בפולין' )מס'עיבוד מתוך 'תורה ותעודה: 

 

'מצבות קבורה כמקור היסטורי', לקראת מסע: במחוזות הזכרון במזרח אירופה ]שנתון   .131

 . 142-141יצחק תשנ"ט, עמ' -משואה, כז[, תל

 (.60  מבוסס על החוברת 'תורה ותעודה: עולם התורה בפולין' )מס'

 

יצחק תשנ"ט. יועץ -לקראת מסע: במחוזות הזכרון במזרח אירופה ]שנתון משואה, כז[, תל  .132

 מדעי: דוד אסף. 

 

 . 47, עמ' 1999במרס  5'נו, באמת', עיתון ירושלים,   .133

 ראיון על 'חסידות רחלין'.

 

  23ספרים,  ,'הלך ד' אמות בארץ הקודש תיכף זכה להשיג את כל מבוקשו וחפצו', הארץ  .134

 . 13, 10, עמ' 1999ביוני 

 .135  ביקורת על ספרו של נחום קרלינסקי, 'היסטוריה שכנגד'. ראו מס'

 

135.  ‘An Encounter with Counter History’, Haaretz, June 25, 1999,  B, p. 6 

 .134  תרגום לאנגלית של מס' 

 

 . 31-30(, עמ' 1999)ספטמבר  22א רעדה ידו של דוד לוי?', העין השביעית,  'מדוע ל  .136

 

 2000/1999 –תש"ס  

ר' נחמן מברסלב, תולדותיו ומורשתו הספרותית, תלמידיו  –ברסלב: ביבליוגרפיה מוערת   .137

מרכז זלמן   ירושלים: ותלמידי תלמידיו, חסידות ברסלב וסביבותיה, מעשה ידי דוד אסף, 

 עמ'(. 291+ שזר, תש"ס )כב
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 AJL (Association of Jewishמטעם אגודת הספריות היהודיות  2000הספר זכה בפרס הספר הביבליוגרפי של שנת 

Libraries.) '191  ראו גם מס. 

 

'"והמתנגדים התלוצצו שנשתכר ונפל": נפילתו של החוזה מלובלין בראי הזיכרון החסידי    .138

משכילית', במעגלי חסידים: קובץ מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי, והסטירה ה

 . 208-161מוסד ביאליק, תש"ס, עמ' ירושלים: 

 .187  רחבת ועריכה מחודשת: מס'גרסה מו  .163 ,151 ,146  ראו גם מס'

 

'ספריית גרשם שלום בתורת הסוד היהודית: קטלוג' >ביקורת<, ציון: רבעון לחקר תולדות   .139

 . 254-249ישראל, סה )תש"ס(, עמ'  

 

'מומר או קדוש? מסע בעקבות משה בנו של ר' שניאור זלמן מליאדי', ציון: רבעון לחקר   .140

 . 515-453, סה )תש"ס(, עמ' תולדות ישראל

 .187עריכה מחודשת: מס'  ו רחבת גרסה מו .167  ראו גם מס'

 

'מנהיגות וירושת מנהיגות בחסידות במאה הי"ט', חנה עמית )עורכת(, אחריו: על מנהיגות    .141

 .72-59אביב: משרד הביטחון, תש"ס, עמ'  -ומנהיגים, תל

 (.106  וד של פרק ד בספר 'דרך המלכות' )מס'עיב

 

מוסד   :במעגלי חסידים: קובץ מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי, ירושלים  .142

 ביאליק, תש"ס. עורכים: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל ברטל ואלחנן ריינר. 

 

  : אביב-ל ספרות יידיש החדשה, תלאברהם נוברשטרן, הספרות והחיים: צמיחתה ש  .143

 האוניברסיטה הפתוחה, תש"ס. צוות הקורס: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל ברטל. 

 .219, 198  ראו גם מס' .'אירופה-לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח'בקורס  2יחידה 

 

 . 14, עמ'  (, ב1999בדצמבר  31אכן לא קם כמשה', הארץ, כ"ב טבת תש"ס )'מימיו של משה   .144

 .145  משאל: מהו החיבור היהודי החשוב ביותר באלף השני. ראו מס'

 

145.   ‘Ever since Moses, there has not been another one like Moses’, Haaretz, December 31, 1999, B, 

p. 4 

 .144  תרגום לאנגלית של מס' 

 

)שבט תש"ס(, עמ'   148: עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, מול-עת'הנפילה הגדולה',   .146

27-24 . 

 .138  סיכום פופולרי של מס' 

 

ולין"', מבוא להוצאה מחודשת '"עולם שכולו אש": אהרן זאב אשכולי וחיבורו "החסידות בפ  .147

של החסידות בפולין, המרכז לחקר יהודי פולין ותרבותם, האוניברסיטה העברית, מאגנס,  

 . 22-9מהדורה שנייה מתוקנת: ירושלים תש"ס, עמ' 
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 כולי וישראל היילפרין(. . במהדורה זו תוקנו כמה שגיאות ונוסף נספח )התכתבות בין אהרן זאב אש128  ראו מס'

 

 . 14, 8, עמ' 2000באוקטובר  4, ספרים ,', הארץרידה מן הנביא'הפ  .148

של   והקריאה לנביא: מחקרי היסטוריה וספרות' ו'עיירות וכרכים: פרקים ביצירת'ספריו של חנא שמרוק ביקורת על 

 .175  מס' תרגום לאנגלית:  .עליכם'-שלום 

 

149.  ‘Der königliche Hof und seine Mitglieder: Ein kleiner Staat im Staate,’ in: Gabriele Kohlbauer-

Fritz (ed.), Zwischen Ost und Weat: Galizische Juden und Wien, Vienna: Jüdisches Museum 

Wien, 2000, pp. 38-56 

 (.106  בספר 'דרך המלכות' )מס'  ידפרק לגרמנית של  תרגום 

 

150.  Les cahiers du siècle,’  e‘Un petit État dans un grand État: la cour “royale” hassidique au XIX

judaïsme, 8 (2000), pp. 37-53 

 (.106  בספר 'דרך המלכות' )מס' יד פרק  לצרפתית של תרגום 

 

151.  ‘Upadek Widzącego z Lublina: Jedno wydarzenie, dwie interpretacje,’ Duchowość Żydowska w 

Polsce, Kraków 2000, pp. 123-140 

 .138  נוסח מקוצר בפולנית של מס'

 

 2001/2000 – א " סתש 

,  2001ירושלים הדפסה שנייה: דרך המלכות: ר' ישראל מרוז'ין ומקומו בתולדות החסידות,   .152

 עמ'.  544

 .106  ראו מס'

 

'היבטים היסטוריים וחברתיים בחקר החסידות', דוד אסף )עורך(, צדיק ועדה: היבטים   .153

 . 32-9, תשס"א, עמ' היסטוריים וחברתיים בחקר החסידות, ירושלים: מרכז זלמן שזר

 

דוד אסף )עורך(, צדיק  ר המלכותית ויושביה',"כמדינה קטנה בתוך מדינה גדולה": החצ'  .154

, תשס"א, ועדה: היבטים היסטוריים וחברתיים בחקר החסידות, ירושלים: מרכז זלמן שזר

 .  421-398עמ' 

 (.106בספר 'דרך המלכות' )מס'   יד רק  הדפסה נוספת של פ 

 

יים וחברתיים בחקר החסידות, ירושלים:  דוד אסף )עורך(, צדיק ועדה: היבטים היסטור  .155

 . , תשס"אמרכז זלמן שזר

 

הי"ז', ישראל ברטל, ישראל גוטמן )עורכים(, קיום ושבר: -'עולם התורה בפולין במאות הט"ז  .156

 . 111-69, תשס"א, עמ' יהודי פולין לדורותיהם, ב, ירושלים: מרכז זלמן שזר

 (.60 )מס'עיבוד של 'תורה ותעודה' 
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ישראל ברטל, ישראל   '"זמנים קשים ליהודים": פרק מזכרונותיו של יחזקאל קוטיק',  .157

, גוטמן )עורכים(, קיום ושבר: יהודי פולין לדורותיהם, ב, ירושלים: מרכז זלמן שזר

   .452-447תשס"א, עמ' 

 (.124  כולל ההדרת פרק מספרו של קוטיק )מס'

 

 2002/2001  – ב" סתש 

158.  The Regal Way: The Life and Times of Rabbi Israel of Ruzhin, Stanford: Stanford University 

Press, 2002, 456 pp. 

 .106מהדורה אנגלית של מס'  

 

159.  Journey to a Nineteenth Century Shtetl: The Memoirs of Yekhezkel Kotik, Edited with an 

Introduction and Notes by David Assaf, Detroit: Wayne State University Press, 2002, 540 pp. 

 .124  מהדורה אנגלית של מס'

 

מווילנה  לחסידות', מהתנגדות לאוהב: דרכו של ר' עקיבא שלום חיות מטולצ'ין  'מאויב  .160

פרופסור ל מחקרים בתולדותיהם ובתרבותם של יהודי מזרח אירופה מוגשיםירושלים: ל

 . 70-43, תשס"ב, עמ' , ירושלים: מאגנסשמואל ורסס

 .187  רחבת ועריכה מחודשת: מס'מו גרסה 

 

  פרידלנדר דוד אסף, ישראל ברטל, אבנר הולצמן, חוה טורניאנסקי, שמואל פיינר ויהודה   .161

מחקרים בתולדותיהם ובתרבותם של יהודי מזרח אירופה ירושלים: מווילנה ל)עורכים(, 

 , תשס"ב.שמואל ורסס, ירושלים: מאגנספרופסור ל מוגשים

 

'"נלך למֹוֶטֶלה": חיים ֶצ'ֶמִריְנְסִקי וחיבורו "עיירתי מוטלה"', מבוא להוצאה מחודשת של   .162

קר יהודי פולין ותרבותם, האוניברסיטה העברית, המרכז לחירושלים: 'עיירתי מוטלה', 

 . 22-9, עמ' ב" סמאגנס, תש

 . עורך הסדרה: דוד אסף.'מבחר: מחקרים ומקורות בתולדות יהודי מזרח אירופה ותרבותם' בסדרה  שני ספר  

 

163.   ‘One Event, Two Interpretations: The Fall of the Seer of Lublin in Hasidic Memory and 

Maskilic Satire,’ Polin: Studies in Polish Jewry, 15 (2002), pp. 187-202 

 .138  נוסח אנגלי של מס'

 

164.   ‘Belz,’ Geoffrey Wigoder (ed.), The New Encyclopedia of Judaism, New York University 

Press, 2002, pp. 111-112 

 לא צוין שם המחבר. 

 

 . 14 עמ' , ב,2001בנובמבר  2ור אנכרוניסטי מגוחך?', הארץ, תרבות וספרות, 'בא  .165

 תגובה לביקורת של יוסי גרודזינסקי.

 

 . 8טבת תשס"ב(, עמ' -)כסליו 7'הצוואה כן תורגמה', ארץ אחרת,   .166
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 . תגובה למאמר של אלכס זהבי על 'יוסל רקובר מדבר אל אלוהים'

 

 2003/2002  – ג" סתש 

)תשרי   165, : עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראלמול-עתעתו?', 'יצא מדתו או מד  .167

 . 15-11תשס"ג(, עמ' 

 .140  סיכום פופולרי של מס' 

 

-'פתח דבר' לספרו של מרדכי נדב, פנקס פתוח: מחקרים בתולדות יהודי פולין וליטא, תל  .168

 .9-7אביב: המרכז לחקר התפוצות, תשס"ג, עמ' 

 עם אלחנן ריינר. 

 

 . 26-23)תשס"ג(, עמ'  25'ועדת טל: החלק החסר', מימד,   .169

 

 . 11-10, עמ' 2003באפריל   30, ספרים ,, הארץ'מרחוב היהודים לשער היהודים'  .170

 .171ראו מס'   '.1868-1304תולדות היהודים בקראקוב ובקאז'ימייז', 'ספרו של מאיר באלאבאן, ביקורת על 

 

171.  ‘Only Broken Shards Remain’, Haaretz, May 2, 2003, B, p. 7 

 https://www.haaretz.com/1.4688620 .170  תרגום לאנגלית של מס' 

 

  5ממש', הארץ, תרבות וספרות,  'על "סוד" שנחשף זה מכבר ועל "חידוש" שאין בו  .172

   . 2, ה, עמ' 2003בספטמבר 

 תגובה למאמרה של מור אלטשולר 

 

אביב: האוניברסיטה הפתוחה, -מרדכי זלקין, ההשכלה היהודית במזרח אירופה, תל   .173

 צוות הקורס: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל ברטל. תשס"ג.

 (.60אירופה ותרבותם' )ראו מס'  -חבקורס: 'פולין: פרקים בתולדות יהודי מזר 11יחידה 

 

 2004/2003  – ד " סתש 

-ם: כתב עת רביאלפי'חסידות ופילוסופיה: עולמו של ר' מנחם נחום פרידמן מאיצקן',   .174

 . 165-129)תשס"ד(, עמ'  26 תחומי לעיון, הגות וספרות,

 .187  רחבת ועריכה מחודשת: מס'מו גרסה 

 

175.   ‘Chone Shmeruk‘s The Call for a Prophet and Shtetls and Cities’ <Review Essay>, Polin: 

Studies in Polish Jewry, 17 (2004), pp. 413-419 

 .148  נוסח אנגלי של מס'

 

, תרגם מיידיש והוסיף פתח דבר דוד 'יחזקאל קוטיק, העכברים מדברים בלשון בני אדם'  .176

 . 4(, תרבות וספרות, ה, עמ' 2004באפריל  11אסף, הארץ, כ' בניסן תשס"ד )

 .179  ראו גם מס'

 

https://www.haaretz.com/1.4688620
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תון לתולדות ארץ ישראל  ימול: ע-עת'למה למהר? פרק מזיכרונותיו של יחזקאל קוטיק',   .177

 . 16-12מ' ע)אייר תשס"ד(,  175 ועם ישראל,

 . 196, 179ראו גם מס'  

 

 . 2004ביולי  26', הארץ,  ת'בקיבוץ הדתי לא משתמטים מאחריו  .178

 מכתב למערכת.

 

 2005/2004  – ה " סתש 

ת ומבוארת בידי דוד מהדורה מתורגמ, שניחלק זיכרונותיו של יחזקאל קוטיק, נע ונד:   .179

מבוא:   עמ'. 290, תשס"ה, אביב-אוניברסיטת תלו בית שלום עליכםאביב: -תלאסף, 

 . 30-13'לנדוד, לנדוד, לנדוד: נדודים, עיירה ומשפחה בעולמו של יחזקאל קוטיק', עמ' 

 .241 ,196, 176-177 ,124  ראו גם מס'

 

סיפור אהבה? התפתחויות במחקר יחסי הגומלין בין החסידות וההשכלה',  – 'שונאים   .180

לדות שמואל פיינר וישראל ברטל )עורכים(, ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתו

 .200-183ההשכלה ובספרותה, ירושלים: מאגנס, תשס"ה, עמ' 

 

של פנחס גוברין,   'חולם וגלוי עיניים: העיירה בזיכרונותיו של פנחס גוברין', מבוא לספרו  .181

 . 24-17היינו כחולמים, ירושלים: כרמל, תשס"ה, עמ' 

 

 . 2004באוקטובר  14'מה באמת כאב לאורלב', הארץ,    .182

 מכתב למערכת.

 

 . 2004בנובמבר   14לות המתנחלים', הארץ, 'ג  .183

 מכתב למערכת.

 

 . 2005ביוני   16'אז נטמן זרע הפורענות', הארץ,    .184

 .185  ראו מס'

 

185.  ‘The Seeds of Disaster’, Haaretz, June 17, 2005, B, p. 4 

 .184  תרגום לאנגלית של מס' 

 

-מרקס וימימה חובב, מחברה מסורתית לאורתודוקסיה, תל-עמנואל אטקס, רוני באר  .186

צוות הקורס: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל   אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ה.

 ברטל.

 (.60אירופה ותרבותם' )ראו מס'  -בקורס: 'פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח 12יחידה 
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 2006/2005  – ו " סתש 

נאחז בסבך: פרקי משבר ומבוכה בתולדות החסידות, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשס"ו,   .187

   עמ'. 384

 .2006; הדפסה שנייה: יולי 2006הדפסה ראשונה: יוני 

 .221, 216, 206, 200, 192  ראו גם: מס'. 174, 160, 140, 138, 107,126, 82  רחבת ועריכה מחודשת של מס'מו גרסה 

 .227תרגום לאנגלית: מס'  

 

 פולין דיגלעד: לתולדות יהו'"החדשות הטובות": הזיה משיחית בקרב חסידים בוולין',   .188

 . 54-39תשס"ו(, עמ' כ ) ,ותרבותם

 .205ראו מס'  

 

( עורך ראשי: דוד אנגל; עורכי משנה:  כ )תשס"ו ,ותרבותם פולין דיגלעד: לתולדות יהו  .189

 דוד אסף ואלחנן ריינר.

 

 . 101-99, עמ' בער ממזריץ' בזיכרונות שלמה מימון', ציון, עא )תשס"ו(-'תורות המגיד ר' דב  .190

 

  1תשס"ו(, קובץ עדכונים מס' -הוספות ותיקונים )תש"ס –ב: ביבליוגרפיה מוערת ברסל  .191

 )תמוז תשס"ו(

-ssaf/books/bratslav/update%202006/Bratslav%20Annotated%20Bibliography%20www.tau.ac.il/~da

%20July%202006.pdf-%20Update%20No%201%20 

 .137  ראו מס'

 

192.  ‘“My Tiny, Ugly World”: The Confession of Rabbi Yitzhak Nahum Twersky of Shpikov’, 

Contemporary Jewry, 26 (2006), pp. 1-34 

 .107  תרגום לאנגלית של מס' 

 

193.  ‘Chasydyzm: zarys historii’, MIchał Galas (ed.), Światło i słońce: Studia z dziejów 

chasydzmu, Kraków 2006, pp. 11-38  

 .209תרגום לפולנית של מס'  

 

 .  2006בינואר  9'לא לוותר על הרוח', הארץ,   .194

 .195  מס'גם ראו 

 

195. ‘Let us not Forsake the Spirit’, Haaretz, January 10, 2006  

 .194  תרגום לאנגלית של מס' 

 

 .  7-4מיוחד: מסע יהודי, עמ'  'למה למהר?', משפחה, ערב חג הפסח תשס"ו, מוסף  .196

 .177  ראו מס'

 

 . 25-23)תשס"ו(, עמ'  1'היה לבי חלוק מאוד אם לנסוע', דווקא: ארץ יידיש ותרבותה,   .197

http://www.tau.ac.il/~dassaf/books/bratslav/update%202006/Bratslav%20Annotated%20Bibliography%20-%20Update%20No%201%20-%20July%202006.pdf
http://www.tau.ac.il/~dassaf/books/bratslav/update%202006/Bratslav%20Annotated%20Bibliography%20-%20Update%20No%201%20-%20July%202006.pdf
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, אירופה-יהדות מזרחשל הגירה למערב ולעולם החדש: שלוחותיה , האלי לדרהנדלר  .198

. צוות הקורס: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל  ו"האוניברסיטה הפתוחה, תשס רעננה:

 ברטל.

 .219, 143  ראו גם מס' .'אירופה-לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח'בקורס  5יחידה 

 
 2007/2006  – ז " סתש 

 .11-7 (, עמ'זשס")ת 2, דווקא: ארץ יידיש ותרבותה, '" החדר"סודות מן '  .199

 .225  עיבוד של מס'

 

נחום טברסקי משפיקוב', מבּוע, מו )תשס"ז(, -'וידוי נשמתי הנענה': עולמו של ר' יצחק  .200

 . 36-17עמ' 

 .107  עיבוד של מס'

 

 .  2007באפריל  18'בכל זאת פולין', הארץ,   .201

 .202  תרגום לאנגלית: מס' 

 

202.  ‘No Longer a “Nature Preserve”’, Haaretz, June 29, 2007, B, p. 7 

 .203  מס' תרגום לאנגלית של 

 

 .2007ביולי   6'כבר לא מוזיאון של היהדות הישנה', הארץ,   .203

 .202  ראו מס' ל קימי קפלן, 'סוד השיח החרדי'.ביקורת על ספרו ש 

 

 2008/2007 – ח " סתש 

 . 9-8(, עמ'  ח)תשס" 4', דווקא: ארץ יידיש ותרבותה, גנב גנב! '  .204

 

205.  ‘Le buone notizie: una visione messianica tra gli chassidim di Volinia’, Geri Cerchiai and 

Giovanni Rota (eds.), Ebraismo e cultura occidentale agli inizi del XX secolo, Milano 2008, pp. 

27-43 

 .188תרגום לאיטלקית של מס'  

 

206.  ‘Vagues de violence contre les hassidim de Bratslav’, Les cahiers du judaïsme, 24 (2008), 

pp. 28-37  

 .82תרגום לצרפתית של מס'  עיבוד ו

 

207. Journey to a Nineteenth Century Shtetl: The Memoirs of Yekhezkel Kotik, Edited with an 

Introduction and Notes by David Assaf, Detroit: Wayne State University Press, 2008, 540 pp. 

(paper edition) 

 .159ראו מס'  

 

http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=47951
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=47952
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208. ‘Belz Hasidic Dynasty’, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Yale University 

Press, 2008, pp. 145-146 

 

209.   ‘Hasidism: Historical Overview,’ The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Yale 

University Press, 2008, pp. 659-670 

 .193ראו מס'  

 

210.   ‘Informers’, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Yale University Press, 2008, 

pp. 805-806 

 

211.   ‘Kotik, Yekhezkl’, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Yale University 

Press, 2008, pp. 931-932 

 

212.  ‘Ruzhin Hasidic Dynasty’, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Yale University 

Press, 2008, pp. 1639-1640 

 

213.     ‘Sandz Hasidic Dynasty’, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Yale 

University Press, 2008, pp. 1661-1662 

 

214.     ‘Shapira Family’, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Yale University Press, 

2008, pp. 1701-1702 

 

215.   ‘Yisra’el of Ruzhin’, The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, Yale University 

Press, 2008, pp. 2087-2088 

 

 . 61-58)שבט תשס"ח(, עמ'  276דף לתרבות יהודית, 'המאבק על כבודו של ספר "אור החיים"',   .216

 .187, 126  קטעים ממס'

 

   .2, עמ' 2008במרס    26ספרים,  ,'לא כוזרים ולא טטארים', הארץ  .217

 תגובה לראיון עם שלמה זנד.מכתב למערכת. 

 

י משנה:  ח( עורך ראשי: דוד אנגל; עורכ)תשס" אכ ,ותרבותם פולין  דיגלעד: לתולדות יהו .218

 דוד אסף ואלחנן ריינר.

 

  אירופה, -רדיקליזם חברתי: הסוציאליזם היהודי ותנועות הפועלים במזרח ,יונתן פרנקל  .219

. צוות הקורס: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל  ח"האוניברסיטה הפתוחה, תשס רעננה:

 ברטל.

 .198, 143'  ראו גם מס .'אירופה-לאן? זרמים חדשים בקרב יהודי מזרח'בקורס  3יחידה 
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 2009/2008 – ט " סתש 

דוד אסף ואסתר ליבס )עורכים(, השלב האחרון: מחקרי החסידות של גרשם שלום,   .220

 . תשס"ט: מאגנס ועם עובד, ירושלים

, 181-180, 176-175, 163-162, 148, 145-139, 105-102, 90-82, 63-60)עמ'  נספחים חתומים 12-יג( ו -'פתח דבר' )עמ' ט 

322-321 ,379-377 ,383 ,394-393). 

 

221.   ‘ “A Heretic Who has No Faith in the Great Ones of the Age”: The Clash Over the Honor of 

Or Ha-Hayyim’, Modern Judaism, 29, 2 (May 2009), pp. 194-225 

 .126תרגום לאנגלית של מס'  

 

:  חדש מפני  ןשיאלברט )עורכים(, -'עמנואל אטקס: ביבליוגרפיה', דוד אסף ועדה רפפורט  .222

א: חסידים ובעלי  , שי לעמנואל אטקס, מחקרים בתולדות יהודי מזרח אירופה ובתרבותם

 . 53-41שס"ט, עמ' ת, שזרזלמן מרכז ירושלים: מוסר, 

 

אלברט )עורכים(, -דוד אסף ועדה רפפורט!": החסיד כאדם משחק', '"בת? דינו להלקאה  .223

א:  , שי לעמנואל אטקס, מחקרים בתולדות יהודי מזרח אירופה ובתרבותם: חדשמפני ישן 

 .150-121תשס"ט, עמ'  : מרכז זלמן שזר,ירושלים חסידים ובעלי מוסר,

 

בתולדות יהודי מזרח  מחקרים: חדשמפני  ישןאלברט )עורכים(, -דוד אסף ועדה רפפורט  .224

מתנגדים, משכילים  א: חסידים ובעלי מוסר; ב: , שי לעמנואל אטקס, אירופה ובתרבותם

 ורבנים, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשס"ט. 

 
 2010/2009  –  ע תש" 

בדימויו של החדר', עמנואל אטקס   והשינוי' אויֿפן ּפריּפעטשיקהשיר ' –וחמים?  'קטן  .225

אביב: המרכז  -, תלמחקרים, תעודות, פרקי ספרות וזיכרונותהחדר: ודוד אסף )עורכים(, 

 . 130-111, עמ' אביב ובית שלום עליכם, תש"ע-לחקר התפוצות באוניברסיטת תל

 .199מס'  ראו גם 

 

-, תלהחדר: מחקרים, תעודות, פרקי ספרות וזיכרונותמנואל אטקס ודוד אסף )עורכים(, ע  .226

 אביב ובית שלום עליכם, תש"ע.-רכז לחקר התפוצות באוניברסיטת תלאביב: המ

 

227. Untold Tales of the Hasidim: Crisis & Discontent in the History of Hasidism, Brandeis 

University Press, Waltham, MA, 2010, 336 pp. 

 .236וספת: מס'  מהדורה נ .187תרגום לאנגלית של מס'  

 

 . 2, תרבות וספרות, עמ' 2010בינואר  15'זהירות, מדרגות עולות ויורדות', הארץ,   .228

 . , שנינו, נחמן, רצח את בתועל ר' מאיר אנשין, גיבור סיפורו של עגנון 'השיר אשר הושר'

 .229תרגום לאנגלית: מס'  
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229.  ‘From Humor to Horor’, Haaretz, January 29, 2010, B, p. 7 

 .228תרגום לאנגלית של מס'  

 

 . 6, 1, תרבות וספרות, עמ' 2010במאי   18'במותו היה כמו שלהבת מראה תכלת', הארץ,    .230

 שנים לפטירתו.  250על הבעש"ט במלאת 

 .231תרגום לאנגלית: מס'  

 

231.  ‘Mysteries of the Besht’, Haaretz, May 18, 2010, B, p. 8 

 .230תרגום לאנגלית של מס'  

 

: מרכז  ירושלים, חדשההדפסה דרך המלכות: ר' ישראל מרוז'ין ומקומו בתולדות החסידות,   .232

 עמ'.  544, 2010 שזר,

 .106  ראו מס'

 

ע( עורך ראשי: דוד אנגל; עורכי משנה: דוד )תש" בכ ,ותרבותם פולין דיגלעד: לתולדות יהו  .233

 אסף ואלחנן ריינר. 

 

 .2, עמ' 2010באוגוסט  18ספרים,  ,'אגדות לבית אבא', הארץ  .234

 .מכתב למערכת

 

 2011/2010 –  א " עתש 

-י המגילה, מהדורה מתורגמת ומוערת, תלגר, שיר, איציק מנומתרגם( דוד אסף )מהדיר  .235

 .  עמ'  216, אביב: חרגול, תש"ע

 

236. Untold Tales of the Hasidim: Crisis & Discontent in the History of Hasidism, Brandeis 

University Press, Waltham, MA, Paperback Edition: 2011, 336 pp. 

 .227מהדורה בכריכה רכה. ראו מס'  

 

: ביבליוגרפיה מוערת', רחל אליאור )עורכת(, סדיגורה-מחלוקת צאנז'פרשת בערניו מליאובה ו  .237

: ביבליוגרפיה מוערת', 'דברים חדשים  סדיגורה-מחלוקת צאנז'פרשת בערניו מליאובה ו

חשבה היהודית  עתיקים': מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במ 

 . 481-407לדורותיה, ב )מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כג ]תשע"א[(, עמ' 

 

 2012/2011  –  ב " עתש 

,  ספריםאביב: אוניברסיטת חיפה וידיעות -הציץ ונפגע: אנטומיה של מחלוקת חסידית, תל  .238

 עמ'.  550תשע"ב, 

 . 2010הספר זכה בפרס בהט לספר העיון המקורי הטוב לשנת  
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וגדי שגיב, 'החסידות ברוסיה הצארית: היבטים היסטוריים וחברתיים', איליה לוריא דוד אסף   .239

,  1917-1772)עורך(, תולדות יהודי רוסיה, ב: מחלוקות פולין עד נפילת הקיסרות הרוסית, 

 . 112-75ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשע"ב, עמ' 

 .240תרגום לרוסית: מס'  

 .252  ם לאנגלית: מס' תרגו

 

240. Давид Асаф и Гади Сагив, ‘Хасидизм в царской России: исторические и социальные 

аспекты’, И. Барталь, И. Лурье (ред.), История еврейского народа в России. Т.2: От 

разделов Польши до падения Российской империи, 1772-1917, Москва: Иерусалим, 2012. С. 

101-146 

 .239  תרגום לרוסית של מס' 

 

241. ‘Скитаться, скитаться, скитаться: Скитания, местечко и семья в мировоззрении Йехезкеля 

Котика’, Ехезкел Котик, Мои воспоминания; Часть 2, Перевод с идиша М.А. Улановской; 

Москва: Гешарим, 2012, pp. 15-40 

 (.179  תרגום לרוסית של המבוא לזיכרונות יחזקאל קוטיק, חלק ב )מס'

 

 . 4, עמ' 2011בדצמבר  16'מחדר אפל לחדר מואר', הארץ, תרבות וספרות,   .242

 א: רבי שניאור זלמן מלאדי וראשיתה של חסידות חב"ד'.ביקורת על ספרו של עמנואל אטקס, 'בעל התני 

 .243  תרגום לאנגלית: מס' 

 

243.  ‘The Tests of the Rebbe’, Haaretz, Books, March 2012, pp. 12-13 

 .242  תרגום לאנגלית של מס' 

 

244. ‘In memoriam [Maja Brand]’, Alma Mater: Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego, 145-146, 

March 2012, p. 56 

 

 . 2, עמ' 2012ביוני  20ספרים,   ,'פרנקלין ולפין', הארץ  .245

 מכתב למערכת.

 

 . 4, עמ'  2012בספטמבר  7'שילחצו על היהודים'', הארץ, תרבות וספרות,   .246

 מכתב למערכת.

 

 2013/2012  –  ג " עתש 

הרבי  על ידי איזה התווכחות": מסורות זיכרון פולמוסי על פגישתם של ריב"ל ונפגשו " '   .247

, ירושלים: מרכז  חוה טורניאנסקיל ישראל ברטל ואחרים )עורכים(, חוט של חן: שימאפטה', 

 . 269-247זלמן שזר, תשע"ג, עמ' 

 

 . 209-205, גלעד, כג )תשע"ג(, עמ' '(2011-1920'מרדכי נדב )  .248
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 . 234-225, עמ' (גכג )תשע" ,, גלעד('2011-1922) נדל פייקאז' מ 'ביבליוגרפיה:   .249

 

בינואר   11'לנפוליאון לא תהיה תקומה, ורווח והצלה יעמוד לנו', הארץ, תרבות וספרות,   .250

 . 4, עמ' 2013

 ביקורת על ספריו של יהושע מונדשיין, 'המאסר הראשון' ו'המסע האחרון'. 

 .253  תרגום לאנגלית: מס' 

 

 . 2, עמ' 2013ביוני  14'רב משכיל מכאן, רבי חסידי מכאן', הארץ, תרבות וספרות,   .251

 '.1867-1815ביקורת על ספרו של חיים גרטנר, 'הרב והעיר הגדולה: הרבנות בגליציה ומפגשה עם המודרנה, 

 

 2014/2013  –  ד " עתש 

252.  David Assaf and Gadi Sagiv, ‘Hasidism in Tsarist Russia: Historical and Social Aspects’, Jewish 

History, 27 (2013), pp. 241-269 

 .239  של מס'  אנגליתתרגום ל

 

253. ‘Juicy and Enlightening’, Haaretz, Books, September 25, 2013 (Simhat Torah), B,  p. 6 

 .250  תרגום לאנגלית של מס' 

 

שווגר וחיים -'הצדיק שבא אל ההר: היסטוריה וספרות באל מקום שהרוח הולך', חנה סוקר   .254

עם עובד ומכון  אביב: -תלוייס )עורכים(, מלאכת החיים: עיונים ביצירתו של חיים באר, 

 . 323-304גוריון, תשע"ד, עמ' -הקשרים, אוניברסיטת בן

 

,  )תשע"ד( 231, עתמולופתרונו',  – ש לגרשם שלוםקדכתב חידה מוב: ב מחזיר חוח גוֹ לּו'שְ   .255

 .2-1עמ' 

 

והרוח עוקרת... מכתבו של איבי מכמנדרוב )מו"ל(, , 'כהן ריששל ב "שטויות"המשהו על '  .256

 . 16-14, יהוד תשע"ד, עמ' 1922ֶבריש כהן לאחותו אסתר, ינואר 

 
 . 7-6מ'  , ע2014במרס    7'צא, כתם מקולל', הארץ, ספרים,   .257

 גרעין של אמת'. ' זיגמונט מילושבסקי, ביקורת על ספרו של  

 

 . 6, עמ' 2014באפריל  14, ', הארץ, תרבות וספרותחסידים לא יקראוהו כי אם יקרעוהו לגזרים'  .258

 .263, 259ראו גם מס'  'מגלה טמירין' של יוסף פרל. ספר מהדורת יונתן מאיר לביקורת על 
 
 

 . 4, עמ' 2014במאי  9לירושלים', הארץ, תרבות וספרות, 'על הברחת כתבי יוסף פרל   .259

 

 . 17, עמ' 2014ביוני  3'על נימוסים ונזיפות', הארץ,   .260

 ב למערכת.תמכ
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 . 11, עמ' 2014ביולי  30'כן, הם שכחו מה זה להיות יהודים', הארץ,   .261

 

 . 17, עמ'  2014באוגוסט    12'הסתרת מידע חיוני', הארץ,    .262

 דרפר. מכתב למערכת עם רמי נוי

 

 2015/2014  –  ה " עתש 

(',  1917-1873'ובאותו קיץ נתהוה כמה חדשות בעירנו: יומנו של חיים אברהם שפירא )  .263

Judaica Petropolitana  ,( עמ' ג 2014ב ,)סב. -/ תשע"ה 

 Давид Асаф, ‘ “Новости”: Дневник Хаима Авраама Шапира из Могилева (1873–1917) – 

Редакция рукописи и примечания’, Judaica Petropolitana, 2 (2014), C. 98-178 (Russian) 

 

264. David Assaf and David Biale, ‘Revealer Revealed’, Jewish Review of Books, Winter 2015, pp. 17-

21 

 .258מהדורת יונתן מאיר לספר 'מגלה טמירין' של יוסף פרל. גרסה שונה של מס' ביקורת על 

 

-אלברט', עדה רפפורט-ס ודוד אסף, 'על מפעלה המחקרי של עדה רפפורטעמנואל אטק  .265

 . 21-7אלברט, חסידים ושבתאים, אנשים ונשים, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשע"ה, עמ' 

 

אלברט, חסידים ושבתאים, אנשים ונשים,  -עמנואל אטקס ודוד אסף )עורכים(, עדה רפפורט .266

 ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשע"ה.

 

 . 9-8, עמ'  2015בינואר    9עד הסוף', מקור ראשון, שבת, 'אמת   .267

 עם פטירתו של יהושע מונדשיין.

 
 . 29, עמ' 2015בפברואר  27הסיפור האמתי', הארץ,  –'פרס ישראל   .268

 

 . 23, עמ' 2015באפריל    9'מגילת העצמאות, בלי מיקרוסקופ', הארץ,   .269

 . על מגילת העצמאות פולמוס עם ב. מיכאל 

 

 . 20, עמ' 2015באפריל    22ך מרהיב ומלהיב', הארץ,  'בכל זאת: מסמ  .270

 פולמוס עם ב. מיכאל. המשך ה

 

 . 16, עמ' 2015באוקטובר  9'אהבתי אותו, את ילד הפלא', ידיעות אחרונות, המוסף לשבת,   .271

 דברי פרידה מאיתם הנקין שנרצח בפיגוע.
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ני דרך: מסות ומחקרים בהיסטוריה של עם  עמנואל אטקס, דוד אסף ויוסף קפלן )עורכים(, אב  .272

 ישראל, שי לצבי )קותי( יקותיאל, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשע"ו.

 .14-11'בפתח הקובץ', עמ' הנ"ל, 
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Gadi Sagiv, and Marcin Wodziński (Co-authors), Hasidism: A New History, Princeton University 

Press, 2018 

נכתב על ידי דוד אסף,  , (Section 2: Golden Age: The Nineteenth Century, pp. 255-572) 19-החלק על המאה ה 
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 זיכרונות יחזקאל קוטיק, עם מבוא והערות.הכרך הראשון של   תרגום לפולנית של

 

 . 11, עמ' 2019ביולי   15'המפלגה הדמוקרטית המלוכדת', הארץ,   .278
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  448, (2019שיר הוא לא רק מילים: פרקי מסע בזמר העברי, תל אביב: עם עובד, תש"ף )  .280

 . עמ'

 
דימיטרי שומסקי,  'הצדיקים ועסקי הביטוח: פרק לא ידוע בתולדות הכלכלה החסידית',   .281

מרכז ירושלים: ישראל ברטל, עם ועולם: שי ל)עורכים(,  הונדרטדוד גרשון תן מאיר, יונ

 .  183-159, עמ'  תש"ףזלמן שזר, 

 
282.  David Assaf, David Biale and Samuel C. Heilman, ‘The History of Hasidism: A New History 

, January 31, 2020 Forwardby those who Wrote it’,  -history-(forward.com/culture/439255/the

it/-wrote-who-those-by-history-new-a-hasidism-of   

 
283.  

https://forward.com/culture/439255/the-history-of-hasidism-a-new-history-by-those-who-wrote-it/
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י )עורך(, החסידות וערכיה, שפ-'החסידות: היבטים היסטוריים וחברתיים', אבישר הר .1

 אוניברסיטת בר אילן. 

 
טרונק, פולין:  ישעיה)עורכים(, יחיאל  ציון קליבנסקי-ובן אברהם נוברשטרן, דוד אסף .2

ז, מהדורה מתורגמת ומבוארת, המרכז לחקר התפוצות -זיכרונות ותמונות, א

 אביב ובית שלום עליכם. -באוניברסיטת תל

 

פאים ליצחק בער לווינזון )ריב"ל(, מהדורה ביקורתית עם  דוד אסף ויונתן מאיר, עמק ר   .3

 מבוא והערות. 

 


