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JGB Books and Publications
רועי גולדשמידט ,דורשי רשומות :רטוריקה ,עריכה ,למדנות ומעמדות חברתיים בספרות הדרוש במזרח
ירושלים, .2022 ,הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנסאירופה,

”Levi Cooper, “Shtrayml: An Ethnographic Tale of Law and Ritualisation,

Polin: Studies in Polish Jewry 33 (2021), 117-149

"Daniel Reiser, "Hasidic Performance as a Reconstraction of Biblical Life
Polin: Studies in Polish Jewry 33 (2021), 203-218

רועי גולדשמידט" ,משוש כל המתאבלים :הדפסת ספרי קבלת האר"י בסוף המאה השמונה־עשרה,התקבלותם
,והשפעתם על חוגי החסידים"
אבריאל בר־לבב ,עודד ישראלי ,יונתן מאיר  ,אברהם )רמי( ריינר )עורכים( ,דרך ספר ,שי לזאב גריס ,ירושלים  ,2021עמ'
333-346

,משה דוד צ'צ'יק" ,מנחה חדשה :לדמותו של פירוש דרשני בן המאה השש־עשרה למסכת אבות"
אבריאל בר־לבב ,עודד ישראלי ,יונתן מאיר  ,אברהם )רמי( ריינר )עורכים( ,דרך ספר ,שי לזאב גריס ,ירושלים  ,2021עמ'
259-288

יוסף מרדכי דובאוויק" ,להסכים על גוף הספר דבר שפתים אף למותר :תרומת הסכמותיו של ר' יעקב משולם
,אורנשטיין לתולדות הספר העברי"
.אבריאל בר־לבב ,עודד ישראלי ,יונתן מאיר  ,אברהם )רמי( ריינר )עורכים( ,דרך ספר ,שי לזאב גריס ,ירושלים  ,2021עמ'
407-424

Francisca Solomon, Ion Lihaciu (eds.) Terra Judaica. Literary, cultural and historical perspectives on
Bukovinian and Galician Jewry
Hartung-Gorre Verlag, Konstanz, 2020. 470 pp.

Rebecca Wolpe, “Poor Jews! You Get Blamed for Everything!”. Hope and Despair in a Galician Yiddish
Newspaper during the Revolutions of 1848–49
Quest. Issues in Contemporary Jewish History, 17, September 2020
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Rebecca Wolpe, "When the days are long and people are idle: two sixteenth-century Yiddish
translations of Pirkei Avot",
Jewish Culture and History, Volume 21, Issue 2 (2020), pp. 85-103

רועי גולדשמידט" ,מביזנטיון למזרח אירופה :עיון בענפי הנוסח של ספר התמונה וגלגולי העתקות כתב היד
,והדפוס"
קבלה מו )תש"פ( ,עמ' . 287-316

רועי גולדשמידט" ,חדשנות טכנולוגית ותפוצתם של ספרי דרוש במאה הי"ט :שימושים חוזרים באמהות דפוס
קודם להופעת הדפוס הסטריאוטיפי בגליציה",
עלי ספר 135-111. ,(2020) 29

שמחה פלדמן" ,בין הרמ”א ללבוש :הוויכוח על שיטת הפסיקה של רבי יוסף קארו".
קובץ 'המעין' ,232 ,טבת תש"פ  ,ע' 110-118

"אברהם אביש שור" ,פרשת ה'עניים' שהצטרפו לעליית החסידים בשנת תקל"ז
קובץ 'המעין'  ,233ניסן תש"פ ,עמ' 95-103

נתן נטע בידרמן" ,כתבי בעל הדעת קדושים מבוטשאטש זצ"ל :סדר עריכתם והדפסם".
קובץ 'עץ חיים' באבוב ,שנה י"א חוברת א ]לג[ ,ניסן תש"פ ,ע' תקלז-תקמז

רועי גולדשמידט" ,שתי תפיסות היסטוריות בקבלה – בין קבלת צפת לקבלה הביזנטית".
73-86 .pp (2019) 11 No ,Petropolitana Judaica

Kravtsov, Sergey R.; Rodov, Ilia and Małgorzata Stolarska-Fronia (eds.): From Ausgleich to the
Holocaust Ukrainian and Jewish Artists of Lemberg/Lwów/Lviv.
Grünberg Verlag. Weimar und Rostock, 2019. 282 pp.

"נתן נטע בידרמן" ,סידורי החסידים נוסח ספרד
קובץ 'המעין'  ,231תשרי תש"פ ,ע' 312-320

"יצחק ברוך רוזנבלום" ,מורה נבוכים בין משכילי ולמדני גליציה
דעת :כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה , (2018) 85עמ‘ 189-228
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 "תולדותיו ודרכי לימודו של בעל הישועות יעקב,"יוסף מרדכי דובאוויק
 עמ' תתכא – תתסא,(2017) ישורון לז

Roee Goldschmidt, "The Study of Lurianic Kabbalah in the Circle of the Baal Shem Tov - R. Moses
Shoham of Dolina's Saraf Pri Es Hayyim",
Kabbalah, Journal for the Study of Jewish Mystical Texts, 29 (2013) pp. 209-286 (in Hebrew)
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