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Humanities
Sources for Jewish History
Greek and Latin Authors on Jews and Judaism
by Menahem Stern

A comprehensive corpus of texts relating to Jews and Judaism by the Greek and
Latin authors of Antiquity. The collection furnishes valuable source material on the
place of Jews and Judaism in the Mediterranean world during the rise and spread
of Hellenism, concluding with concepts of Judaism held by the Neoplatonist
philosophers. The writings of each author are accompanied by an introduction, a
critical apparatus, an English translation and a detailed commentary in which the
sources are examined in the context of the latest scholarship and archaeological
findings.
151 Volume One: From Herodotus to Plutarch
ISBN 978-965-208-207-7
1974 (fifth printing 1998). xviii + 576 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 180

152 Volume Two: From Tacitus to Simplicius
ISBN 965-208-037-3
1980 (third printing 1998). xvii + 690 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 200

153 Volume Three: Appendixes and Indexes
ISBN 965-208-063-2
1984 (second printing 1998). xiii + 160 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 60

141 The Inscriptions of Tiglath-pileser III, King of Assyria
Critical Edition, with Introductions, Translations and Commentary

by Hayim Tadmor

Assyrian royal scribes kept detailed records of the epoch-making campaigns
and achievements of Tiglath-pileser III (r. 745–727 BCE), founder of the NeoAssyrian Empire. The fragmentary remains of these inscriptions were discovered
at Nimrud in 1845, but most of them were lost or reburied, leaving later scholars
to rely on critically flawed editions.
In preparing his new edition, Hayim Tadmor returned to first-hand copies of
the texts, many of them prepared at the site. Their evidence is supplemented
by related inscriptions discovered at Nimrud and elsewhere. The transcribed
Akkadian text is accompanied by a critical apparatus, an English translation
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and an extensive philological and historical
commentary. The introductory material, excursuses
and supplementary studies treat a panoply of
scholarly issues relating to the texts, including
their historical and biblical context. Copious plates
show the cuneiform texts in full and illustrate their
positions in the original settings.
ISBN 978-965-208-175-9
1994 (second printing with addenda et corrigenda 2007).
xv + 318 pp., 60 pls. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 280

Jewish Privileges in the Polish Commonwealth

Charters of Rights Granted to Jewish Communities in Poland-Lithuania in
the Sixteenth to Eighteenth Centuries
Critical Edition of Original Latin, Polish and German Documents, with
English Introductions and Notes

by Jacob Goldberg

The privileges granted to the Jewish communities in the old Polish
Commonwealth played a vital role in the history of Polish Jewry and yield
valuable historical information. Volumes One and Two reproduce the texts of
129 community privileges, most of which are from archives and manuscript
collections in Poland. The third, companion volume contains Polish translations
of the introductions and explanatory materials in Volumes One and Two.
192 Volume One
ISBN 965-208-072-1
1985 (second printing 1999). xxvi + 477 +  וpp., 4 pls. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 140

193 Volume Two
ISBN 965-208-147-7
2001. xviii + 352 pp., 4 pls, 1 map. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 140

191 Volume Three
w w w. a c a d e m y. a c . i l

ISBN 965-208-156-6
2001. xii + 168 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 80

The Jews in the Duchy of Milan
by Shlomo Simonsohn

A systematic documentary history of the Jews of Lombardy. The records reflect
the contacts between the local community and groups of Jewish exiles from
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France, Germany, Spain and the East, as well as between Jews and non-Jews.
The documents are assembled from non-Jewish archives which until now have
rarely been utilized for this purpose. The documents are accompanied by English
summaries.
1911 Volume One: 1387–1477
ISBN 965-208-044-6
1982. lxix + 680 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 140

1912 Volume Two: 1477–1566
ISBN 965-208-045-4
1982. iv + 771 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 140

1913 Volume Three: 1566–1788
ISBN 965-208-046-2
1982. iv + 753 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 140

1914 Volume Four: Condensed Deeds and Indexes
ISBN 965-208-047-0
1986. iv + 950 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 160

The Jews in Piedmont
by Renata Segre

Published jointly with Tel Aviv University.

Piedmont was the chief geographical and political entity in northwestern Italy
during the late Middle Ages and early modern times, its history dominated
by that of the House of Savoy. Jews, largely of French extraction, settled there
permanently and continuously from the second half of the fourteenth century.
Their fortunes, their lives and their relations with the surrounding society and
its notables are amply illustrated in this series, which, like the series on the
Jews of Milan, is based primarily on documentation preserved in the archives
of the region. All the documents are summarized in English, with selected texts
reproduced in full in the original Latin or Italian.
196 Volume One: 1297–1582
ISBN 965-208-077-2
1986. cl + 630 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 140
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197 Volume Two: 1582–1723
ISBN 965-208-087-X
1988. v + 768 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 140

198 Volume Three: 1724–1798 and Index
ISBN 965-208-090-X
1990. iv + 886 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 160

Die Landjudenschaften in Deutschland als Organe jüdischer
Selbstverwaltung von der frühen Neuzeit bis ins neunzehnte
Jahrhundert
by Daniel Cohen

Published jointly with Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.

The Landjudenschaften operated within German Jewry in the early part of the
modern era, up to the beginning of the nineteenth century. In contrast with the
autonomous institutions – the Va‘adim or Medinot – of East European Jewry,
which were corporations of communities, the Landjudenschaften, notwithstanding
the existence of organized local communities, were essentially associations of
individuals. To a large extent, they combined the functions and powers of a local
community with those of an intercommunal body.
This three-volume series collects documents pertaining to the Landjudenschaften in
German, Hebrew and Yiddish, accompanied by notes and historical commentary
in German.
134 Volume One: Rheinland, Mittelrheinlande und Hessen
ISBN 965-208-128-0
1996. xxxviii + 732 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 200

135 Volume Two: Mittelrheinlande und Hessen (cont.), Franken, Pfalz-Saarland
ISBN 965-208-129-9
1998. 664 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 200

w w w. a c a d e m y. a c . i l

136 Volume Three: Pfalz-Saarland (cont.), Oberrheinlande, Schwaben, Niedersachsen,
Westfalen-Lippe, Ostfriesland, Brandenburg-Preussen-Halberstadt, Mecklenburg
ISBN 956-208-130-2
2001. viii + 660 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 200

Sources for Jewish History
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Records of the Trials of the Spanish Inquisition in Ciudad Real
by Haim Beinart

The first complete series of records of trials by the Spanish Inquisition of a specific
local group, the Conversos of Ciudad Real. The verbatim testimonies recorded
by the trial notaries furnish authentic evidence of the methods adopted by the
Inquisition and of the relationships between the Conversos and their Christian
neighbours in a city of fifteenth-sixteenth century Castile. The trials are presented
in the original mediaeval Spanish, with introductions, genealogies, synopses of
trials and notes in English.
145 Volume One: The Trials of 1483–1485
ISBN 978-965-208-208-4
1974. xxxvii + 638 pp., 2 pls. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 120

146 Volume Two: The Trials of 1494–1512 in Toledo
ISBN 978-965-208-209-1
1977. xiii + 596 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 120

147 Volume Three: The Trials of 1512–1527 in Toledo
ISBN 965-208-027-6
1981. ix + 770 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 160

148 Volume Four: Documents, Biographical Notes, Indexes
ISBN 965-208-028-4
1985. x + 663 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 120

History of Eretz Israel
166 Archival Sources for the History of the British Mandate in

Palestine (1914–1948)

A Database of Documents in Israeli Archives

edited by Dvorah Barzilay-Yegar

This electronic catalogue of sources on the history of
the British Mandate is the product of a cooperative
effort of the British Academy and the Israel Academy
of Sciences and Humanities to locate, catalogue,
and classify archival documents relating to British
Government policy towards Palestine, and to political
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and administrative relations between the mandatory government and the
population of Palestine in the years 1914–1948.
The result of the Israeli team’s work is a detailed subject index of relevant
documents preserved in some 16,000 files and containers in about 440 previously
uncatalogued archives and archival divisions, located in Israel’s principal
archival institutes and in peripheral ones, such as those of local authorities and
settlements. Additional material available at the touch of a button includes
information on the nature and accessibility of the archive’s contents and, for
personal archives, biographical information on the person and his activities in
the Mandate period.
This convenient tool spares researchers of the period the tedious work of
scouring archives around the country for information relevant to the subject of
their research, allowing them to arrive quickly – even from a distance – at the
documents they require.
ISBN 978-965-208-205-3
2005. Electronic database on CD-ROM (in English) + 84-page brochure (in English and
Hebrew).
NIS 140

Hebrew Palaeography
Codices hebraicis litteris exarati quo tempore scripti fuerint
exhibentes
by Malachi Beit-Arié, Colette Sirat and Mordechai Glatzer

In the series Monumenta Palaeographica Medii Aevi: Series Hebraica; published under the
auspices of the Council of Europe and the Union académique internationale.
Published jointly with the CNRS, Paris, and Brepols, Belgium.

w w w. a c a d e m y. a c . i l

This series is among the products of the Academy’s Hebrew Palaeography Project,
whose goal is to document the codicological characteristics – graphic, technical
and physical – of all the surviving mediaeval Hebrew manuscripts bearing
notations of date, place and copyist, to process and classify these characteristics,
and thus to place at the disposal of scholars substantiated means for identifying
the provenance and estimating the date of other manuscripts. The collection
will include, in chronological order, all of the surviving Hebrew manuscripts
in libraries throughout the world bearing dates up to 1280. Each is subjected
to a detailed codicological analysis, describing the methods of its production,
its design and its subsequent history. All the colophons are transcribed and
translated. The manuscripts are accompanied by a rich selection of reproductions
in actual size. In French and Hebrew.
Distributed by Brepols, Belgium.
www.brepols.net

Hebrew Palaeography
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Part I: Jusqu’à 1020
Part I includes the earliest surviving mediaeval Hebrew manuscripts, most of
them from the collections of the Russian National Library in St. Petersburg.
ISBN 2-503-50595-3
1997. 136 pp., 55 pls. 30.5 × 44 cm. Hard cover.

Part II: 1021–1079
Part II presents 22 manuscripts bearing dates, half of them fragments taken
from the Cairo Genizah. Of the rest, nine are in the Firkovich Collection in St.
Petersburg, and one, produced in Italy in 1072/3, is the earliest colophon bearing
a date that has survived from Europe.
ISBN 2-503-50895-2
2000. 128 pp., 62 pls. 30.5 × 44 cm. Hard cover.

Part III: 1085–1140
Part III describes 29 manuscripts, most of them fragmentary; only three codices
are complete and well preserved. Seventeen (or eighteen) of the manuscripts
are Genizah fragments, while nine belong to the Firkovich Collection in St.
Petersburg.
ISBN 2-503-51190-2
2002. 120 pp., 83 pls. 30.5 × 44 cm. Hard cover.

Part IV: 1144–1200
Of the 32 manuscripts presented in Part IV, ten belong to the Firkovich Collection
in St. Petersburg, whose contents originated in the Middle East; eight – seven
of them Genizah fragments – belong to the Bodleian Library in Oxford; and the
remainder are kept in various libraries in Europe. The proportion of manuscripts
surviving from outside the Middle East is thus higher than in the earlier
dated manuscripts, as is the proportion of whole or partial codices as against
fragments.
ISBN 2-503-52260-2
2006. 147 pp., 99 pls. 30.5 × 44 cm. Hard cover.

Manuscrits médiévaux en caractères hébraïques portant des
indications de date jusqu’à 1540
by Colette Sirat and Malachi Beit-Arié
Published jointly with the CNRS, Paris.
Distributed by CNRS, Paris.
www.cnrseditions.fr

Part I: Bibliothèques de France et d’Israël – Manuscrits de grand format
Planches: Sample pages of 179 manuscripts in actual size.
1972. 8 pp., 205 pls. 30 × 40 cm. In clothbound box.

Notices: French and Hebrew descriptions of the manuscripts.

1972. 355 pp. + 61-page brochure of indexes and lists. 22 × 28 cm. In clothbound box.
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Part II: Bibliothèques de France et d’Israël – Manuscrits de petit format
jusqu’à 1470
ISBN 2-222-02408-0

Planches: Sample pages of 106 manuscripts.
1980. vi + 6 pp., 161 pls. 22 × 28 cm. Cloth.

Notices: French and Hebrew descriptions of the manuscripts.
1980. xxii +  כב+ [244] pp. 22 × 28 cm. Cloth.
Part III: Bibliothèques de France et d’Israël – Manuscrits de petit format de
1470 à 1540
ISBN 2-222-03790-5

Planches: Sample pages of 99 manuscripts.
1986. vi + 6 pp., 189 pls. 22 × 28 cm. Cloth.

Supplement to Plates of Part I: Sample pages of 26 manuscripts.
1986. iii pp., 35 pls. 30 × 40 cm. Soft cover.

Notices: French and Hebrew descriptions of the manuscripts.
1986. xxxi +  כט+ [332] pp. 22 × 28 cm. Cloth.

Specimens of Mediaeval Hebrew Scripts

For a full description, see the Hebrew section of this catalogue.
741 Volume Three: Ashkenazic Script
compiled by Edna Engel and Malachi Beit-Arié
ISBN 978-965-208-187-2
Forthcoming

Jewish Art
107 Gross Family Collection, Part One

by Bezalel Narkiss, Bracha Yaniv and Yael Zirlin

Published jointly with the Centre for Jewish Art, The Hebrew University of Jerusalem.

Volume One: Objects
Volume Two: Manuscripts and Printed Books
w w w. a c a d e m y. a c . i l

1985. 814 pp. (784 pp. printed on cards, 30-page brochure). 16 × 21.5 cm.
Cardboard folders.
NIS 160
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Hebrew Illuminated Manuscripts in the British Isles –
A Catalogue Raisonné
by Bezalel Narkiss

Published jointly with the British Academy.

126 Volume One: The Spanish and Portuguese Manuscripts
The most important Sephardi illuminated manuscripts are in British collections.
Although many of their illustrations have been published previously, they have
never been published in toto.
Each of the manuscripts presented is treated from several aspects, codicological,
historical and decorative, with a detailed description of each subject depicted.
ISBN 0-19-725977-4

Part One: Text

1982. 216 pp., frontispiece (colour plate). 23 × 30.5 cm. Cloth.

Part Two: Plates

1982. 176 pp., including 549 illustrations, presented on 163 black-and-white plates and
8 colour plates. 23 × 30.5 cm. Cloth.
In clothbound box.
NIS 240

Index of Jewish Art

Iconographical Index of Hebrew Illuminated Manuscripts

by Bezalel Narkiss and Gabrielle Sed-Rajna

In collaboration with the Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, Paris.

Volume One: Bird’s Head Haggadah; Erna Michael Haggadah; Chantilly
Haggadah; Greek Haggadah
Published jointly with CNRS, Paris.

1976. 312 reference cards, 236 description cards, 31-page brochure. 14 × 22 cm.
In box.
Out of print.

Volume Two: The Ḣileq and Bileq Haggadah; The 2nd Nürnberg Haggadah;
The Yahuda Haggadah

Published jointly with K.G. Saur, Munich.

Included is an alphabetical list of all the subjects and secondary subjects in Vols I
and II, their French titles and English equivalents.
ISBN 3-598-10207-0
1981. 82 reference cards, 428 description cards, 94-page brochure. 15 × 21 cm.
Cardboard folders.
Distributed by K.G. Saur, Munich.
www.degruyter.com
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111 Volume Three: The Rothschild Miscellany (Israel Museum MS 180/51)
ISBN 965-208-052-7
1983. 127 reference cards, 195 description cards,  ט+ 86-page brochure. 15 × 20.5 cm.
Cardboard folders.
NIS 120

104 Volume Four: Illuminated Manuscripts of the Kaufmann Collection at the
Library of the Hungarian Academy of Sciences
Published jointly with the Hungarian Academy of Sciences.

ISBN 963-7302-42-5
1988. 78 corrected reference cards to Vols I–III + 87 reference cards to Vol. IV,
281 description cards,  יא+ 103-page brochure. 15 × 20.5 cm. Cardboard folders.
NIS 120

Jerusalem Index of Jewish Art • Ancient Jewish Art
by Ruth Jacobi

108 The Synagogues of Bar‘am. Jerusalem Ossuaries
The Franciscan Biblical School Collection
Collection of the Institute of Archaeology, The Hebrew University

Published jointly with The Masto Trust and the Centre for Jewish Art, The Hebrew
University of Jerusalem.
1987. 175 cards. 15.5 × 21 cm. Cardboard folder.
NIS 80

Mediaeval Translations of Hebrew Sources
Corpus Glossariorum Biblicorum Hebraico-Gallicorum
Medii Aevi
by Menahem Banitt

w w w. a c a d e m y. a c . i l

Part I: Le Glossaire de Bâle
The Basel glossary, one of fifteen extant manuscripts of biblical glossaries in
mediaeval French, covers I Sam. iii to Amos ix. In this edition, each Hebrew
word appearing in the glossary is accompanied by the French rendering and/or
Hebrew explanation of the original, a transliteration into Latin characters of the
French words and a translation into modern French. In two volumes:
Introduction

1972. xvi + 194 +  זpp., 3 pls. 18 × 27 cm. Cloth.

Texte

1972. xiii + 440 pp. 18 × 27 cm. Cloth.
Out of print.

Mediaeval Translations of Hebrew Sources
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Part II: Le Glossaire de Leipzig
The Leipzig Glossary, composed toward the end of the thirteenth century in the
Norman capital of Rouen, is a complete glossary of the entire Hebrew Bible,
accompanied by translations of the words of the biblical text into Old French and
by numerous rabbinic interpretations. When the Jews were expelled from France
in the early fourteenth century, the book was carried to the German-speaking
region of southern Alsace, and translations into Middle High German were
added in the margins. The parallel appearance of Hebrew, Old French and Middle
High German equivalents, the latter two given both in the original vocalized
Hebrew characters and in Latin transliteration, makes this text of incomparable
importance to linguists of Old French, Yiddish, and early modern Hebrew alike.
099 Introduction
ISBN 965-208-121-3
2005. xxiv + 488 +  גpp., 1 pl. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 200

105 Texte, Volume 1: Genèse–II Rois
ISBN 965-208-118-3
1995. xvii + 565 pp., 3 pls. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 200

102 Texte, Volume 2: Jérémie–Malachie
ISBN 965-208-119-1
1998. vii + 460 pp. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 200

103 Texte, Volume 3: Psaumes–Esther
ISBN 965-208-120-5
2001. vii + 709 pp., 3 pls. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 200

122 The Five Biblical Scrolls in a Sixteenth-Century Jewish

Translation into Belorussian (Vilnius Codex 262)

by Moshé Altbauer

Vilnius Codex 262 contains a translation from Hebrew into Belorussian of several
biblical books, composed just when Belorussian was emerging in its modern form.
The manuscript of the five scrolls is displayed here in a complete photographic
reproduction, accompanied by a transcription on facing pages. The introductory
chapters and the critical commentary highlight the text’s distinctiveness from
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other, non-Jewish translations of the Bible into Slavic, and its affinity with
translations into languages of the Jewish Diaspora. The last portion of the work
is a complete Belorussian-Hebrew Concordance, compiled by Dr. M. Taube.
ISBN 965-208-100-0
1992. 424 pp. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 200

124 The Logika of the Judaizers: A Fifteenth-Century Ruthenian

Translation from Hebrew

Critical edition of the Slavic texts presented alongside their Hebrew sources
with Introduction, English translation, and commentary

by Moshe Taube

w w w. a c a d e m y. a c . i l

In the latter part of the fifteenth century, a Jewish translator, working together with
a Slavic amanuensis, translated into the East Slavic language of the Grand Duchy
of Lithuania three medieval Hebrew translations of Arabic philosophical texts:
the Logical Terminology, a short work on logic attributed to Maimonides (but
probably by a different medieval Jewish author); and two sections of the Muslim
theologian Al-Ghazālī’s famous Intentions of the Philosophers. Highlighting the
unexpected role played by Jewish translators as agents of cultural transmission
in the heady messianic atmosphere leading up to the year 1492, these texts drew
the attention of the Orthodox Church authorities as being in the possession of
the enlightened heretical sect known as the Judaizers, which had emerged in
Novgorod and spread to Moscow.
Reflecting three and even four layers of translation, Prof. Moshe Taube’s new
triple-language critical edition of the Logika of the Judaizers displays the Slavic
texts alongside the Hebrew translations on which they are based and accompanies
them with a modern English translation. In his comprehensive introduction and
commentary, Taube surveys earlier scholarly efforts to identify the provenance
and purport of the translations, discusses the linguistic and textological issues
raised by these early Ruthenian texts, puts forward the likely dissimilar
motivations of the Jewish translator and the Christians who commissioned the
work, and reveals the translator’s probable identity.
The present publication, a long-awaited desideratum, will be of interest not only
to historians of the Great Duchy of Lithuania and of the principality of Muscovy,
but also to scholars of Jewish history and of the history of philosophy and science,
as well as to linguists studying the history of the Belorussian, Ukrainian and
Russian languages.
ISBN 978-965-208-204-6
2016. 724 pp. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 450

Mediaeval Translations of Hebrew Sources
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173 Guide to Hebrew Manuscript Collections
Second, Revised Edition

by Benjamin Richler

Over the past two centuries, large, important collections of Hebrew
manuscripts have been dispersed. Formerly private collections are now in
public libraries; individual manuscripts and collections have changed hands;
call-numbers have been altered; and, for some manuscripts, researchers have
coined arbitrary numbers or used abridged signatures and cognomens. The
first edition of Richler’s Guide, published in 1994, answered the need for a
systematic accounting of these wanderings, providing the reader with basic
bibliographical information on the manuscripts cited in scholarly literature and
with an important tool for locating them.
Since then, new catalogues of important collections have been published,
hundreds of manuscripts have changed ownership as private and public
collections have been sold, and previously unknown manuscripts have been
discovered. Thousands of manuscripts from Eastern Europe recently made
accessible to researchers have now been catalogued, enabling the identification
of manuscripts hitherto considered lost. Advances in technology have made
it possible to trace the present locations of additional ‘lost’ manuscripts: The
now-computerized catalogues of the Institute
of Microfilmed Hebrew Manuscripts and other
libraries enable complex searches, while the
plethora of resources on the Internet and the
ubiquity of electronic mail have facilitated the
search for information. This new edition represents
a complete update and expansion of the first
edition of the Guide, including the appendixes
pinpointing the present locations of thousands
of manuscripts and collections.
ISBN 978-965-208-185-8
2014 (first edition 1994). x + 409 +  אpp. 18 × 27 cm.
Hard cover.
NIS 220

Philosophy, Religion and Mysticism
181 Armenian Apocrypha Relating to the Patriarchs and Prophets

by Michael E. Stone

Critical editions of Armenian apocryphal texts, principally from the libraries
of the Armenian Patriarchate in the Convent of St. James in Jerusalem and

14

Philosophy, Religion and Mysticism

the Matenadaran in Erevan, with English introductions, translations and
commentaries.
ISBN 965-208-042-X
1982. xvii + 192 pp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 100

743 Exchange and Transmission across Cultural Boundaries:

Philosophy, Mysticism and Science in the Mediterranean World

Proceedings of an International Workshop Held in Memory of Professor
Shlomo Pines at The Institute for Advanced Studies, The Hebrew University
of Jerusalem, 28 February – 2 March 2005

edited by Haggai Ben-Shammai, Shaul Shaked and Sarah Stroumsa

Contents: Haggai Ben-Shammai, ‘
in the Qur’ān – A Loan Translation
for “Apocalypses”’; Patricia Crone, ‘The Book of Watchers in the Qur’ān’; Gad
Freudenthal, ‘Abraham Ibn Ezra and Judah Ibn Tibbon as Cultural Intermediaries:
Early Stages in the Introduction of Non-Rabbinic Learning into Provence in the
Mid-Twelfth Century’; Steven Harvey, ‘Avicenna and Maimonides on Prayer
and Intellectual Worship’; Warren Zev Harvey, ‘Arabic and Latin Elements in
Ḥasdai Crescas’s Philosophy’; Y. Tzvi Langermann, ‘An Early Jewish Defense of
Creationism’; Yehuda Liebes, ‘The Platonic Source for the Philosophical Riddle
and How It Is Used in Ibn Gabirol’s Poem “I Love You”’; Josep Puig Montada,
‘Eliahu del Medigo, the Last Averroist’; James T. Robinson, ‘Secondary Forms
of Transmission: Teaching and Preaching Philosophy in Thirteenth-Century
Provence’; Shaul Shaked, ‘The Sayings of Wuzurgmihr the Sage – A Piece of
Sasanian Wisdom Transmitted into Arabic’; Sarah Stroumsa, ‘Philosophy as
Wisdom: On the Christians’ Role in the Translation of Philosophical Material into
Arabic’.
ISBN 978-965-208-188-9
2013. x + 295 +  בpp. 17 × 24 cm. Cloth.
NIS 180

041 Flavius Mithridates: Sermo de Passione Domini

by Chaim Wirszubski

w w w. a c a d e m y. a c . i l

Critical edition with introduction and commentary to the text of the sermon on
the Passion preached before the Vatican in 1481.
ISBN 978-965-208-206-0
1963 (second printing 1983). 138 pp., 6 pls. 15 × 24 cm. Soft cover.
NIS 60

Philosophy, Religion and Mysticism
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165 Genesis and Regeneration
Essays on Conceptions of Origins

edited by Shaul Shaked

Contents: Shaul Shaked, ‘Introduction’; Nathan
Wasserman, ‘The Rhetoric of Time Inversion:
Hysteron-Proteron and the “Back to Creation” Theme
in Old Babylonian Literary Texts’; Peter Machinist,
‘Order and Disorder: Some Mesopotamian
Reflections’; Margalit Finkelberg, ‘Greece in
the Eighth Century BCE and the “Renaissance”
Phenomenon’; Sabine MacCormack, ‘Visions of the
Roman Past in Late Medieval and Early Modern
Spain’; Guy G. Stroumsa, ‘In Illo Loco: Paradise
Lost in Early Christian Mythology’; Yuri Pines
and Gideon Shelach, ‘“Using the Past to Serve the
Present”: Comparative Theories on Chinese and
Western Theories of the Origins of the State’; Andrew Plaks, ‘Creation and NonCreation in Early Chinese Texts’; Albert de Jong, ‘The First Sin: Zoroastrian Ideas
about the Time before Zarathustra’; Shaul Shaked, ‘Cosmic Origins and Human
Origins in the Iranian Cultural Milieu’; David Shulman, ‘First Grammarian, First
Poet: A South Indian Vision of Cultural Origins’.
ISBN 965-208-169-8
2005. 248 pp. 15 × 23 cm. Soft cover.
NIS 80

Gershom Scholem: The Man and His Work
edited by Paul Mendes-Flohr

Published jointly with State University of New York Press.

This book presents essays by several of Israel’s eminent scholars, reflecting
upon Gershom Scholem’s impact on the academic Jewish world, and upon his
life as a scholar, a Jewish thinker and an activist. The editor has provided an
intellectual and spiritual biography of Scholem, which complements the papers
by Ephraim Urbach, Joseph Ben-Shlomo, Isaiah Tishby, Rivka Schatz, Malachi
Beit-Arié, Nathan Rotenstreich and Joseph Dan. Together, they highlight the
enduring significance of Scholem’s work, which has remained the touchstone for
all further scholarship on Jewish mysticism and Kabbala.
ISBN 0-7914-2125-2
1994. xi + 127 pp. 16 × 24 cm. Hard cover.

Distributed by State University of New York Press.
www.sunypress.edu
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106 History, Memory and Action
International Conference in Memory of Nathan Rotenstreich, Jerusalem 1994
Published jointly with the S.H. Bergman Center for Philosophical Studies, The Hebrew
University, and Iyyun – The Jerusalem Philosophical Quarterly.

Contributors: P. Mendes-Flohr, P. Ricoeur, G. Motzkin, B. Geremek, Y. Yovel,
G.A. Cohen, B. Land, J. Dunn, D. Sidorsky.
ISBN 965-208-134-5
1996. 152 pp. 16 × 23 cm. Cloth.
NIS 60

087 Martin Buber: A Contemporary Perspective

edited by Paul Mendes-Flohr

Published jointly with Syracuse University Press.

This multi-authored commemorative volume, issued at a time of renewed interest
in Buber’s thought, examines his contributions to the multiple fields and causes
in which he was active throughout his life.
Contents: Paul Mendes-Flohr, ‘Buber’s Rhetoric’; Guy G. Stroumsa, ‘Presence,
Not Gnosis: Buber as a Historian of Religion’; Dan Laor, ‘Agnon and Buber:
The Story of a Friendship, or: The Rise and Fall of the “Corpus Hasidicum”’;
Karl-Johan Illman, ‘Buber and the Bible: Guiding Principles and the Legacy
of His Interpretation’; Dan Avnon, ‘Limmud and Limmudim: Guiding Words of
Buber’s Prophetic Teaching’; Michael Fishbane, ‘Justification through Living:
Martin Buber’s Third Alternative’; Rémi Brague, ‘How to Be in the World:
Gnosis, Religion, Philosophy’; Gillian Rose, ‘Reply from “The Single One”: Soren
Kierkegaard to Martin Buber’; R.J. Zwi Werblowsky, ‘Buber and the East Asian
(Chinese) Religions’; Shmuel N. Eisenstadt, ‘Martin Buber in the Post-Modern
Age: Utopia, Community, and Education in the Contemporary Era’.
ISBN 0-8156-2937-0
2002. x + 194 pp. 15 × 23 cm. Soft cover.

NIS 100. Distributed outside Israel by Syracuse University Press.
www.syracuseuniversitypress.syr.edu
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748 On the Thought of Isaiah Berlin
Papers Presented in Honour of Professor Sir Isaiah Berlin on the Occasion of
his Eightieth Birthday
Contents: Avishai Margalit, ‘Isaiah Berlin at Eighty’; Yehoshua Arieli, ‘Sir
Isaiah Berlin: Humanism and the Romantic Experience’; Shlomo Avineri, ‘The
Dilemmas of Freedom According to Isaiah Berlin’; Nathan Rotenstreich, ‘History
and Philosophy’.
ISBN 965-208-096-6
1990. 43 pp. 14 × 21 cm. Soft cover.
NIS 20
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744 Religious Movements and Transformations in Judaism,

Christianity and Islam

edited by Yohanan Friedmann
Contents: Michael Fishbane, ‘From Midrash to Epic: The Reshaping of Rabbinic
Discourse in Jewish Synagogue Poetry (Piyut)’; Michael Heyd, ‘From Total
Depravity to Limited Autonomy: Reflections on the Transformative Potential
of Protestantism’; Moshe Idel, ‘The Hasidic Revival: An Interpretation of the
Emergence of a Spiritual Movement’; Yosef Kaplan, ‘Confessionalization and
Religious Authority in the Early Modern Western Sephardic Diaspora’; Yohanan
Friedmann, ’Conversion, Apostasy and Excommunication in the Islamic
Tradition’.
ISBN 978-965-208-220-6
2016. 180 pp. 17 × 24 cm. Cloth.
NIS 80

115 Sacred Space: Shrine, City, Land
International Conference in Memory of Joshua Prawer

edited by Benjamin Z. Kedar and R.J. Zwi Werblowsky
Published jointly with Macmillan, U.K.

Contributors: R.J. Zwi Werblowsky, Jonathan Z. Smith, Itamar Singer, Abraham
Malamat, Sara Japhet, Doron Mendels, Haviva Pedaya, Evelyne Patlagean,
Benjamin Z. Kedar, David Ayalon, Kenneth R. Stow, Alfred Haverkamp, David
Shulman, Allan G. Grapard, Richard Nebel, Nehemia Levtzion and Gideon
Weigert, Hedva Ben-Israel, Yoram Bilu, Moshe Kalian and Eliezer Witztum.
ISBN 0-333-66129-X
1998. 348 pp. 14 × 22 cm. Hard cover.

NIS 200. Distributed in the U.S. by New York University Press and in Europe and the
rest of the world by Macmillan.
www.nyupress.org • www.palgrave.com

119 Spinoza – His Thought and Work
Entretiens in Jerusalem, 6–9 September 1977

edited by Nathan Rotenstreich and Norma Schneider
Papers presented at the Entretiens of the International Institute of Philosophy to
commemorate the three-hundredth anniversary of Spinoza’s death.
Contributors: E.E. Urbach, G.H. von Wright, Nathan Rotenstreich, Richard
McKeon, E. Levinas, G. Funke, Yirmiyahu Yovel, Y. Belaval, Werner Marx,
A.Z. Bar-On, R. Barcan-Marcus, P.F. Strawson, Ch. Perelman, Stuart Hempshire,
J. Ben-Shlomo, S. Pines, Arne Naess, L. Kołakowski.
ISBN 965-208-055-1
1983. 187 +  בpp. 15 × 24 cm. Cloth.
NIS 60
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164 A Catalogue of Jewish Ossuaries in the Collections of the State of

Israel

by L.Y. Rahmani

Published jointly with The Israel Antiquities Authority.

Far more than an illustrated catalogue, Rahmani’s volume covers every aspect of
the study of the ossuaries used in Jewish burial from around 20 BCE through the
mid-third century CE: terminology, materials, form, the artisans and their work,
inscriptions and marks, ornamentation and ornamental motifs, architectural and
ornamental parallels, possible foreign influences, and the question of the possible
relationship between the Christian reliquary and the Jewish ossuary.
ISBN 965-406-016-7
1994. ix + 307 pp., 135 pls. 22 × 31 cm. Cloth.
NIS 240

160 Corpus of West Semitic Stamp Seals

by Nahman Avigad
Revised and completed by Benjamin Sass

Published jointly with The Israel Exploration Society and The Institute of Archaeology,
The Hebrew University of Jerusalem.

Part One of the Corpus contains a complete documentary, photographic and
bibliographical Catalogue of West Semitic stamp seals published through 1992.
Part Two presents an analytical onomasticon of all the names appearing on the
seals. An indispensable scholarly handbook, this fully illustrated volume will be
of keen interest to anyone concerned with West Semitic names and iconography,
and with the lands and personalities of the biblical period.
ISBN 965-208-138-8
1997. 640 pp., frontispiece. 22 × 28 cm. Hard cover.
NIS 300

The Onomasticon of Iudaea • Palaestina and Arabia in the Greek
and Latin Sources
by Leah Di Segni and Yoram Tsafrir, with Judith Green

Archaeology

w w w. a c a d e m y. a c . i l

The Onomasticon, a monumental endeavor begun in the 1960s by the late
Prof. Michael Avi-Yonah, collates all the known Greek and Latin literary and
documentary sources mentioning geographical and ethnic names attested in
Iudaea, under the Hasmonaean and Herodian dynasties, and in the Roman and
Byzantine provinces of Palaestina and Arabia – an area today spread over Israel,
the Palestinian Authority, Jordan, Sinai and southern Syria.
The source texts, dating from the fourth century BCE to the seventh century
CE, are culled from over 1,300 texts by more than 750 separate authors,
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and from papyri, inscriptions and coins. The individual place names are
arranged in alphabetical entries, each presenting a comprehensive collection of
excerpts from the texts in which that place is mentioned. Where possible, the
places are identified and described on the basis of up-to-date archaeological and
bibliographical research.
174 Volume One: Introduction, Sources, Major Texts
ISBN 978-965-208-201-5
2015. 456 pp., two foldout maps. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 240

Volume Two
274 Part 1: Aalac mons – Arabia
ISBN 978-965-208-202-2
Forthcoming

374 Part 2: Arabia – Azzeira
ISBN 978-965-208-203-9
Forthcoming

172 Tabula Imperii Romani – Iudaea • Palaestina: Eretz Israel

in the Hellenistic, Roman and Byzantine Periods

Maps and Gazetteer

by Yoram Tsafrir, Leah Di Segni and Judith Green
with contributions by Israel Roll and Tsvika Tsuk
This volume in the international project of mapping the Roman Empire, the Tabula
Imperii Romani, covers the area of the Land of Israel west of the Jordan River,
with the addition of the Golan and Sinai. The sites and place-names shown –
including cities, villages, synagogues and churches, monasteries and road
stations, aqueducts and roads – are those of the Roman and Byzantine provinces
of Judaea and Palaestina, plotted on the basis of
archaeological discoveries from the Hellenistic,
Roman and Byzantine periods. The accompanying
Gazetteer contains short descriptions of the sites,
comprehensive references to ancient sources
(including epigraphic and numismatic material)
and bibliographical references to modern studies.
ISBN 965-208-107-8
1994 (second printing 1998). x + 264 pp.,
5 colour maps. 21 × 29 cm. Hard cover.

NIS 200. Distributed in the U.S., Canada and Europe by
the Journal of Roman Archaeology.
www.journalofromanarch.com
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Other Publications in the Humanities
700 Egyptian, Semitic and General Grammar
Studies in Memory of H. J. Polotsky

edited by Gideon Goldenberg and Ariel Shisha-Halevy

Contents: Gideon Goldenberg and Ariel Shisha-Halevy, ‘Introduction’; Edward
Ullendorff, ‘The Young (and Not So Young) Polotsky: Scholar and Teacher’;
Orly Goldwasser, ‘A Comparison Between Classifier Languages and Classifier
Script: The Case of Ancient Egyptian’; Wolfgang Schenkel, ‘Prädikatives und
abstrakt-relativisches śčm.n f: Beobachtungen an den Verben II. gem. und ult. n
im Korpus der Sargtexte’; Helmut Satzinger, ‘On Some Aspects of jw in Middle
Egyptian’, Wolf-Peter Funk, ‘Methodological Issues in the (Morpho)Phonological
Description of Coptic’; Ariel Shisha-Halevy, ‘On Conversion, Clause Ordination
and Related Notions: Some Reflections on General and Polotskyan Models’;
Shlomo Izre’el, ‘Constructive Constructions: Semitic Verbal Morphology and
Beyond’; Eran Cohen, ‘Nexus and Nexus Focusing’; Nathan Wasserman, ‘The
Modal Particle tuša in Old Babylonian’; Rainer Voigt, ‘Südtigrinische Dialekte:
Phonologie und Personalpronomina im Dialekt von May-Č’äw (T gray)’; Gideon
Goldenberg, ‘From Speech to Writing in Gurage-Land: First Attempts to Write
in the Vernacular’; Rafael Talmon, ‘Two Studies in Arabic Tamyīz’; Joshua Blau,
‘Reconstruction of Neo-Arabic Dialectal Features from Middle Arabic Texts’;
Otto Jastrow, ‘The Arabic Dialects of the Carmel Coast’; Roni Henkin, ‘How
Interdialectal Is Peripheral Oral Bedouin Poetry?’; Rami Saari, ‘Some Remarks
on Maltese Prepositions of Italian Origin’; Ora (Rodrigue) Schwarzwald, ‘Three
Related Analyses in Modern Hebrew Morphology’; Tamar Zewi, ‘Content
Expressions in Biblical Hebrew’; Dana Taube, ‘The Passive Participle in Modern
Hebrew’; Tali Bar, ‘On Cleft Sentences in Contemporary Hebrew’; Marta Rauret
Domènech, ‘“Kopula”: Ein “zur rechten Zeit gestelltes Wort”?’; Simon Hopkins,
‘“That Monster of a Man” and the Emotive Genitive’; Marcel Erdal, ‘First and
Second Person Nominal Subjects’; Alviero Niccacci, ‘Polotsky’s Contribution
to the Egyptian Verb-System, with a Comparison to Biblical Hebrew’; Pablo I.
Kirtchuk-Halevi, ‘Language: A Typological, Functional, Cognitive, Biological
and Evolutionary Approach’.

w w w. a c a d e m y. a c . i l

ISBN 978-965-208-177-3
2009. xix + 501 +  בpp. 17 × 24 cm. Cloth.

NIS 230

167 Greeks Between East and West
Essays in Greek Literature and History in Memory of David Asheri

edited by Gabriel Herman and Israel Shatzman

Contents: Gabriel Herman and Israel Shatzman, ‘Preface’; Alexander Uchitel,
‘The Earliest Tyrants: From Luwian Tarwanis to Greek Tύрαoννος’; Margalit
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Finkelberg, ‘Mopsos and the Philistines: Mycenaean
Migrants in the Eastern Mediterranean’; Rachel
Zelnick-Abramovitz, ‘Lies Resembling Truth: On
the Beginnings of Greek Historiography’; Deborah
Levine Gera, ‘Viragos, Eunuchs, Dogheads, and
Parrots in Ctesias’; Daniela Dueck, ‘When the Muses
Meet: Poetic Quotations in Greek Historiography’;
Ephraim David, ‘Myth and Historiography:
Lykourgos’; Gabriel Herman, ‘Rituals of Evasion
in Ancient Greece’; Gocha R. Tsetskhladze, ‘Greeks
and Locals in the Southern Black Sea Littoral: A ReExamination’; Dwora Gilula, The Writings of David
Asheri: A Bibliographical Listing.
ISBN 965-208-170-1
2007. 201 pp., frontispiece. 15 × 23 cm. Soft cover.
NIS 80

535 H.M. Daleski – in Memoriam
edited by Ruth Nevo
Contents: Ruth Nevo, ‘H.M. (Bill) Daleski’; Shuli Barzilai, ‘Ways of Seeing Pieter
Bruegel’s Hunters in the Snow: From the Art of Epiphany to Ekphrastic Expression’;
Leona Toker, ‘Literary Pragmatics: The Addressivity of W.H. Auden’s “Spain”’;
Shlomith Rimmon-Kenan, ‘Between Discipline and Interdisciplinarity, or: Is
Interdisciplinarity Possible?’
ISBN 978-965-208-200-8
2013. 46 +  בpp., 3 pls. 14 × 21 cm.
NIS 20

701 Language, Ritual and Poetics in Ancient India and Iran
Studies in Honor of Shaul Migron

edited by David Shulman

Contents: Daniel Baum, ‘The Valency and Meaning of the Verb yaj in the
Rg-Veda’; Jared Klein, ‘Categories and Types of Stylistic Repetition in the
̊
Rg-Veda’; Alexander Lubotsky, ‘New Words and Word Forms in the Atharvaveda
̊
Paippalāda (Kāṇḍa 5)’; Shaul Migron, ‘Facets of Coordinate Conjunction in Vedic
Prose’; Jan E.M. Houben, ‘Structures, Events and Ritual Practice in the Rg-Veda:
̊
The Gharma and Atri’s Rescue by the Aśvins’; Tamar C. Reich, ‘The Interruption
of the Sacrifice and the Verbal Contest: Three Different Epic Interpretations
of a Pair of Vedic Motifs’; David Buyaner, ‘Traces of the Cult of Ancestors in
Zoroastrianism’; Thamar E. Gindin, ‘How Would I Worship Sraoša (or Miθra)?
Different Approaches to surunuuata yasna ’; Jean Kellens, ‘Pôle indien, pôle
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iranien’; Yigal Bronner, ‘Arriving at a Definition: Appayya Dīkṣita’s Meditation
on the Simile and the Onset of a New Poetics’; Lawrence McCrea, ‘Poetry in
Chains: Commentary and Control in the Sanskrit Poetic Tradition’; David
Shulman, ‘Notes on Camatkāra’.
ISBN 978-965-208-179-7
2010. x + 278 +  בpp. 17 × 24 cm. Cloth.

NIS 180

528 Louis Guttman in Memoriam; Chapters from an Unfinished

Textbook on Facet Theory

Published jointly with The Hebrew University of Jerusalem.

Two chapters from Louis Guttman’s unfinished ‘Introduction to Facet Theory and
Data Analysis’, together with a complete bibliography of Guttman’s publications,
and obituaries by J.C. Lingoes, L.R. Tucker, S. Shye, J. Jortner, R. Bachi and
E. Katz.
ISBN 965-208-095-0
1991. 110 +  טוpp., 1 pl. 14 × 21 cm. Soft cover.
NIS 20

Social Sciences and Political Thought
128 Democracy and Modernity
International Colloquium on the Centenary of David Ben-Gurion

edited by S.N. Eisenstadt

Published jointly with E.J. Brill, Leiden.

w w w. a c a d e m y. a c . i l

Contents: S.N. Eisenstadt, ‘Introduction’; S.M. Lipset, ‘Conditions of the
Democratic Order and Social Change’; R. Dahrendorf, ‘Notes on the European
Experience’; S. Avineri, ‘Comments on the Presentations of Dahrendorf and
Lipset’; S. Ben Ami, ‘The Concept of Southern Europe and the New Mediterranean
Democracies’; C. Rossetti, ‘Law and Democracy in Mediterranean Societies’;
L. Roniger, ‘Conditions for the Consolidation of Democracy in Southern Europe
and Latin America’; M. Weiner, ‘The Indian Paradox: Violent Social Conflict
and Democratic Politics’; E. Cohen, ‘Thai Democracy as National Symbol and
Political Practice’; B.-A. Shillony, ‘The Political Tradition of Japan and its Impact
on the Development of Japanese Democracy’; N. Chazan, ‘Democratic Fragments:
Africa’s Quest for Democracy’; M. Heper, ‘The “Strong State” and Democracy:
The Turkish Case in Comparative and Historical Perspective’; S.N. Eisenstadt,
‘Concluding Remarks’.
ISBN 90-04-09544-6
1992. xiii + 169 pp. 16 × 24 cm. Soft cover.
NIS 180
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162 The Intellectual Revolt against Liberal Democracy, 1875–1945
International Colloquium in Memory of Jacob L. Talmon

edited by Zeev Sternhell

The issues treated in this volume – romanticism vs. rationalism, nationalism vs.
pluralism, militarism vs. humanism, religious/moral values vs. tolerance – are
as timely today as they were in the period leading up to the rise of Fascism and
Nazism in Europe. The volume brings together in an easily accessible form the
approaches and methodologies of eighteen scholars, each an internationally
renowned expert in his or her field, unafraid to evaluate critically ideological
streams that were and remain crucial to the progress of modern history.
Contributors: Zeev Sternhell, Lionel Gossman, Robert S. Wistrich, David Ohana,
Michela Nacci, Jeffrey Herf, Steven E. Aschheim, Gilbert Merlio, Jerry Z. Muller,
Pierre Birnbaum, John Hellman, Denis Hollier, Pier Giorgio Zunino, Mario
Sznajder, Leslie Susser, Andrew Dobson, Antonio Costa Pinto and Yehoshua
Arieli.
ISBN 965-208-132-9
1996. 397 pp. 15 × 24 cm. Hard cover.
NIS 160

New Methods of Geostatistical Analysis and Graphical
Presentation: Distributions of Populations over Territories
by Roberto Bachi

Published jointly with Kluwer/Plenum, USA.

This book presents an integrated system of methods for dealing with geographical
statistics (geostatistics) and their applications, making it possible to overcome
many of the difficulties encountered in graphically presenting, processing,
analyzing and comparing spatial data over different territorial units. The term
‘population’ should be understood in its widest possible sense, to include events
such as births, deaths and accidents; establishments and institutions of different
kinds; and various services and economic activities – any kind of phenomenon
that can be described in spatial-geographical terms. These are the basic building
blocks with which this book deals, comparing them with each other and with the
geographical features of the territory itself.
ISBN 0-306-45544-7
1999. 478 pp. 17 × 25.5 cm. Hard cover.
Distributed by Kluwer/Plenum.
www.springer.com
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Social Sciences and Political Thought

Totalitarian Democracy and After

International Colloquium in Memory of Jacob Talmon, Jerusalem,
21–24 June 1982

edited by Yehoshua Arieli and Nathan Rotenstreich

Published jointly with the Magnes Press, Jerusalem. Reprinted in 2002 by Frank Cass
Publishers, U.K.

Contributors: Yehoshua Arieli, John Dunn, James H. Billington, Karl Dietrich
Bracher, S.N. Eisenstadt, Michael Heyd, Shlomo Avineri, Michael Confino,
Moshe Zimmerman, Hava Lazarus-Yafeh, Uriel Tal, Ben-Ami Shillony, George
L. Mosse, Yaron Ezrahi, Michael Walzer, Yirmiahu Yovel, Zeev Sternhell, Baruch
Knei-Paz, Richard Lowenthal, Harold Z. Schiffrin, Jonathan Frankel, Israel Kolatt,
Anita Shapira, Erik Cohen, Menachem Rosner, Ben Halpern, Ephraim E. Urbach.
ISBN 965-208-064-0
1984. viii + 412 pp. 15 × 24 cm. Cloth.

Distributed by Frank Cass Publishers, U.K.
www.routledge.com

Louis D. Brandeis Memorial Lectures
Price per brochure – NIS 10

705 Laurence H. Tribe, Five Reigning Myths about Constitutionalism and Judicial
Review
ISBN 965-208-115-9
1993. 16 pp.

703 Louis Henkin, Human Dignity and Human Rights
ISBN 965-208-124-8
1995. 28 pp.

704 Gerald Gunther, The Art and Craft of Judging in the United States: Reflections
of Judge Learned Hand’s Biographer
ISBN 965-208-141-8
1997. 16 pp.
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711 Ralf Dahrendorf, The Global Class and the New Inequality
ISBN 965-208-152-3
2000. 16 pp.

710 Francis Reynolds, The Diversity of the Common Law: A Warning for
Unification Projects
ISBN 965-208-148-5
2000. 26 pp.
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Articles in the Proceedings are available as separate brochures or, for Volumes
One–Eight, in bound volumes, except where stated.
Price per brochure – NIS 20; per volume – NIS 80.

507 Volume One
1967. iii + 256 pp., 3 pls. 15 × 24 cm. Cloth.

1

N.H. Tur-Sinai, ‘By What Methods and to What Extent Can We Establish the
Original Text of Hebrew Bible?’. 1963. 13 pp. Out of print.

2

A.A. Fraenkel, ‘The Principle of Choice and the Continuum Problem’. 1963.
10 pp.

3

G. Tedeschi, ‘Insufficiency of the Legal Norm and the Loyalty of the
Interpreter’. 1963. 22 pp. Out of print.

4

L. Picard, ‘The Quaternary in the Northern Jordan Valley’. 1963. 34 pp.,
2 pls. Out of print.

5

I. Berenblum, ‘On Attempts to Elucidate the Origin of Leukaemia
Formation’. 1963. 13 pp. Out of print.

6

N. Rotenstreich, ‘Alienation, Transformation of a Concept’. 1963. 13 pp.
Out of print.

7

B. Mazar, ‘The Philistines and the Rise of Israel and Tyre’. 1964 (third
printing 1985). 22 pp., 1 pl.

8

D. Ayalon, ‘The Mamluks and Naval Power – A Phase of the Struggle
between Islam and Christian Europe’. 1965. 12 pp. Out of print.

9

M. Sela, ‘Chemical Basis of Antigenicity’. 1965. 9 pp.

10 S. Pines, ‘Scholasticism after Thomas Aquinas and the Teachings of Ḣasdai
Crescas and His Predecessors’. 1967. 101 pp. Out of print.

508 Volume Two
1968. iii + 330 pp., 4 pls. 15 × 24 cm. Cloth.
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1

S. Sambursky, ‘Three Aspects of the Historical Significance of Galileo’. 1964.
15 pp. Out of print.

2

S.H. Bergman, ‘Schelling on the Source of Eternal Truths’. 1964. 12 pp.
Out of print.

3

Y. Bar-Hillel, ‘Neorealism vs. Neo-positivism – A Neo-Pseudo Issue’.
1964. 9 pp. Out of print.

4

E.E. Urbach, ‘Class-Status and Leadership in the World of the Palestinian
Sages’. 1966. 37 pp. Out of print.
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5

H.J. Polotsky, ‘Egyptian Tenses’. 1965. 26 pp. Out of print.

6

J. Prawer, ‘Estates, Communities and the Constitution of the Latin
Kingdom’. 1966 (second printing 1969). 42 pp.

7

S. Pines, ‘The Iranian Name for Christians and the “God-Fearers”’. 1967.
10 pp. Out of print.

8

S. Sambursky, ‘The Concept of Time in Late Neoplatonism’. 1966. 15 pp.
Out of print.

9

H. Tadmor, ‘Introductory Remarks to a New Edition of the Annals of
Tiglath-Pileser III’. 1967. 20 pp., 4 pls. Out of print.

10 M. Banitt, ‘L’étude des glossaires bibliques des Juifs de France au moyen
âge – Méthode et application’. 1967. 23 pp.
11 H. Beinart, ‘The Records of the Inquisition – A Source of Jewish and
Converso History’. 1967. 17 pp.
12 J. Schirmann, ‘Problems in the Study of Post-Biblical Hebrew Poetry’. 1967.
9 pp.
13 S. Pines, ‘The Jewish Christians of the Early Centuries of Christianity
According to a New Source’. 1966. 74 pp.
14 D. Ayalon, ‘The Muslim City and the Mamluk Military Aristocracy’. 1967.
19 pp.

509 Volume Three
1969. iii + 271 pp., 15 × 24 cm. Cloth.

U. Heyd, ‘Kānūn and Sharī‘a in Old Ottoman Criminal Justice’. 1967. 18 pp.
̇
Out of print.

2

A.V. Levontin, ‘Conflict of Laws with Reference to Transnational Contracts’.
1968. 91 pp.

3

Z.A. Bar-On, ‘On Possibility and Modal Analysis’. 1968. 16 pp.

4

A.F. Rainey, ‘The Scribe at Ugarit – His Position and Influence’. 1968. 22 pp.
Out of print.

5

B. Akzin, ‘On Public Law’. 1968. 14 pp.

6

Z. Ben-Ḥayyim, ‘The Contribution of the Samaritan Inheritance to Research
into the History of Hebrew’. 1968. 13 pp. Out of print.

7

S. Shaked, ‘Esoteric Trends in Zoroastrianism’. 1969. 47 pp. Out of print.

8

A.J. Ayer, ‘On What There Is’. 1969. 17 pp.

9

B.R. Goldstein, ‘Preliminary Remarks on Levi Ben Gerson’s Contributions to
Astronomy’. 1969. 16 pp.
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1

10 S. Körner, ‘Categorial Change and Philosophical Argument’. 1969. 15 pp.
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510 Volume Four
1971. iii + 372 pp., 4 pls, 1 fig. 15 × 24 cm. Cloth.

1

S. Sambursky, ‘Structure and Periodicity – Centenary of Mendeleev’s
Discovery’. 1969. 13 pp.

2

S.N. Kramer, ‘From the Poetry of Sumer – Preview of a Supplement to
ANET’. 1969. 15 pp.

3

J. Katz, ‘A State Within a State – The History of an Anti-Semitic Slogan’.
1969. 30 pp.

4

M.E. Stone, ‘The Apocryphal Literature in the Armenian Tradition’. 1969.
19 pp. Out of print.

5

S.S. Weinberg, ‘Post-Exilic Palestine – An Archaeological Report’. 1969.
20 pp. Out of print.

6

D.J. de Solla Price, ‘Measuring the Size of Science’. 1969 (second printing
1970). 14 pp., 1 fig.

7

H. Blanc, ‘The Arabic Dialect of the Negev Bedouins’.
1970. 39 pp. Out of print.

8

Y. Bar-Hillel, ‘Argumentation in Pragmatic Languages’. 1970. 15 pp.

9

M. Michaely, ‘The “Rules of the Game” of Balance-of-Payments Adjustment
in the Post-War Period’. 1970. 10 pp.

10 G. Baer, ‘The Structure of Turkish Guilds and Its Significance for Ottoman
Social History’. 1970. 21 pp.
11 M. Barasch, ‘A Holy-Water Basin in Acre’. 1970. 42 pp., 4 pls.
12	Ḥ.H. Ben-Sasson, ‘The Reformation in Contemporary Jewish Eyes’. 1970.
88 pp. Out of print.
13 J. Schirmann, ‘The Battle between Behemoth and Leviathan According to an
’. 1970. 43 pp. Out of print.
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511 Volume Five
1976. iii + 365 pp., 21 pls. 15 × 24 cm. Cloth. Out of print.
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1

J. Naveh, ‘The Development of the Aramaic Script’. 1970. 69 pp., 12 figs.

2

B. Blumenkranz, ‘La représentation de Synagoga dans les Bibles moralisées
françaises du XIIIe au XVe siècle’. 1970. 22 pp., 8 pls. Out of print.

3

S. Sambursky, ‘Kepler in Hegel’s Eyes’. 1971. 13 pp.

4

S. Pines, ‘Some Traits of Christian Theological Writing in Relation to Moslem
Kalām and to Jewish Thought’. 1973. 21 pp.
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11 S. Sambursky, ‘Copernicus in the Perspective of Our Generation’. 1976.
16 pp.
12 H.H. Paper, ‘A Judeo-Persian Book of Job’. 1976. 53 pp., 1 pl. Out of print.

512 Volume Six
ISBN 965-208-032-2
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J. Blau, ‘An Adverbial Construction in Hebrew and Arabic – Sentence
Adverbials in Frontal Position Separated from the Rest of the Sentence’.
1977. 103 pp.

2

J. Blau, ‘On Polyphony in Biblical Hebrew’. 1982. 79 pp. Out of print.

3

A. Wasserstein, ‘Galen’s Commentary on the Hippocratic Treatise Airs,
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Botany
Flora Palaestina
The first Flora specific to Israel and surrounding areas. Its four parts, each
comprising one volume of text and one of plates, treat some 2,470 species to
be found at this meeting point of four phytogeographical regions. Many of the
species and varieties included are described here for the first time or renamed
since the second edition of Post’s Flora. The descriptions, with few exceptions,
are based on plants deposited in the Herbarium of the Hebrew University of
Jerusalem.
201 Part One: Equisetaceae to Moringaceae

by Michael Zohary

ISBN 965-208-001-2
Text Volume. 1966 (second printing 1981). xxxix + 364 pp., 2 maps. 18 × 27 cm. Cloth.
Plates Volume. 1966 (second printing 1981). 495 pls + xxxvi pp. 18 × 27 cm. Cloth.

NIS 240

203 Part Two: Platanaceae to Umbelliferae

by Michael Zohary

ISBN 965-208-002-0
Text Volume. 1972 (second printing 1987). 489 pp., 2 maps. 18 × 27 cm. Cloth.
Plates Volume. 1972 (second printing 1987). 656 pls + xxix + 19 pp. 18 × 27 cm. Cloth.

NIS 240

205 Part Three: Ericaceae to Compositae

by Naomi Feinbrun-Dothan

ISBN 965-208-003-9
Text Volume. 1978. xv + 481 pp., 2 maps. 18 × 27 cm. Cloth.
Plates Volume. 1977. 757 pls + xxxiii + 21 pp. 18 × 27 cm. Cloth.
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NIS 240

207 Part Four: Alismataceae to Orchidaceae

by Naomi Feinbrun-Dothan

ISBN 965-208-004-7
Text Volume. 1986. xiv + 464 pp., 2 maps. 18 × 27 cm. Cloth.
Plates Volume. 1986. 525 pls + xv + 23 pp. 18 × 27 cm. Cloth.

NIS 240
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209 Distribution Atlas of Plants in the Flora Palaestina Area

by Avinoam Danin

This volume comprises updated nomenclature,
distribution, and habitat data for the species in the
area covered in the four parts of Flora Palaestina. The
distribution data are presented here in individual
maps for each of the species recorded in the study
area (defined as lying west of 36ºE).
Four main phytogeographical regions – the
Mediterranean, Irano-Turanian, Saharo-Arabian,
and Sudanian – meet in Israel. The area’s broad
climatic and edaphic diversity is largely responsible
for its botanical wealth – some 9.06 species per
100 sq. km. Of the 2,750 species listed herein, 276
were not previously recorded in Flora Palaestina.
The 18,000 species-per-district records that form the basis of Flora Palaestina
have been expanded to some 28,400, based largely on the author’s investigations
over the course of some forty years.
ISBN 965-208-167-1
2005. 520 pp., 2 maps + 2,760 distribution maps. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 240

Flora Palaestina – Lower Plants
313 Atlas of the Inland-Water Diatom Flora of Israel

by Aline Ehrlich

ISBN 965-208-013-2
1995. viii + 166 pp., frontispiece, 60 pls, 2 maps. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 120

208 The Bryophyte Flora of Israel and Adjacent Regions

edited by C. Clara Heyn and Ilana Herrnstadt

Part I: Bryopsida (Mosses), by Ilana Herrnstadt and C. Clara Heyn
Part II: Anthocerotopsida (Hornworts) and Marchantiopsida (Liverworts),
by Helene Bischler and Suzanne Jovet-Ast
With drawings by Michal Boaz-Yuval and Esther Huber and colour photographs
by David Darom
This new addition to the Flora Palaestina series represents an up-to-date account
of the bryophytes of Israel and some adjacent regions. Despite its small area, this
region has been found to have an unexpected diversity of bryophytes. The 259
taxa – 220 of mosses and 39 of liverworts – comprise 9% of the described flora
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of Israel. 87 taxa were recorded in Israel for the first
time during the preparation of this Flora.
The surviving editor, Ilana Herrnstadt, was awarded
the Medal in Silver of the Organization for the PhytoTaxonomic Investigation of the Mediterranean area
(OPTIMA).
ISBN 965-208-152-3
2004. xii + 722 pp., 2 tables, 8 colour pls, 16 pls of SEM
micrographs, 246 figs, 247 distribution maps,
1 topographical map. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 240

Other Publications in Botany
Conspectus Florae Orientalis

An Annotated Catalogue of the Flora of the Middle East
351 Fascicle 1: Papaverales to Rosales
by M. Zohary, C.C. Heyn and D. Heller
ISBN 965-208-021-7
1980. 107 pp., 2 maps. 18 × 27 cm.
Out of print.

352 Fascicle 2: Geraniales to Myrtiflorae
by M. Zohary, C.C. Heyn and D. Heller
ISBN 965-208-057-8
1984. xiv + 88 pp., 2 maps. 18 × 27 cm.
NIS 60

353 Fascicle 3: Ericales to Tubiflorae
by D. Heller and C.C. Heyn
ISBN 965-208-075-6
1986. xii + 160 pp., 2 maps. 18 × 27 cm.
NIS 60
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354 Fascicle 4: Tubiflorae (cont.) to Dipsacales
by D. Heller and C.C. Heyn
ISBN 965-208-078-0
1987. xii + 93 pp., 2 maps. 18 × 27 cm.
NIS 60
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355 Fascicle 5: Rosales (cont.) to Podostemales
by D. Heller and C.C. Heyn
ISBN 965-208-094-2
1990. xii + 81 pp., 2 maps. 18 × 27 cm.
NIS 60

356 Fascicle 6: Helobiae to Microspermeae
by D. Heller and C.C. Heyn
ISBN 965-208-105-1
1991. xii + 191 pp., 2 maps. 18 × 27 cm.
NIS 60

357 Fascicle 7: Umbelliflorae: Cornaceae – Umbelliferae (Apiaceae)
by D. Heller and C.C. Heyn
ISBN 965-208-107-8
1993. xii + 53 pp., 2 maps. 18 × 27 cm.
NIS 60

358 Fascicle 8: Campanulales: Campanulaceae – Compositae (Asteraceae)
by D. Heller and C.C. Heyn
ISBN 965-208-108-6
1993. xii + 174 pp., 2 maps. 18 × 27 cm.
NIS 60

359 Fascicle 9: Lycopodiales to Sarraceniales
by D. Heller and C.C. Heyn
ISBN 965-208-109-4
1994. xiv + 171 pp., 2 maps. 18 × 27 cm.
NIS 60

Conspectus Florae Orientalis

A Comprehensive Catalogue of the Flora of the Middle East
Second Edition

by David Heller

Based on the first edition by Michael Zohary, C. Clara Heyn and David Heller.
Forthcoming

217 The Genus Tamarix

by Bernard R. Baum

ISBN 978-965-208-215-2
1978. 209 pp., 54 pls, 54 distribution maps, 4 charts. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 80
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219 The Genus Trifolium

by M. Zohary and D. Heller
ISBN 965-208-056-X
1984. x + 610 pp., colour frontispiece. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 120

231 The Lichens of Israel

by Margalith Galun

ISBN 978-965-208-216-9
1970. 116 pp., 29 pls, 2 maps. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 60

210 Wood Anatomy and Identification of Trees and Shrubs from Israel

and Adjacent Regions

by Abraham Fahn, Ella Werker and Pieter Baas
ISBN 965-208-073-X
1986. viii + 214 pp., 11 figs, 82 pls. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 120

Zoology
Fauna Palaestina
The aim of this series, which represents the joint
efforts of zoologists from Israel and several other
countries, is to describe and illustrate in detail all
species of the area. The systematic section of each
volume is preceded by brief chapters on general
morphology, ecology and zoogeography.
211 Crustacea I: Amphipoda: Hyperiidea

of Israel – A Morphological Atlas

by Engelina A. Zelickman

w w w. a c a d e m y. a c . i l

ISBN 965-208-164-7
2004. xviii + 442 pp., 204 pls, 9 SEM micrograph plates,
1 colour pl. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 240

311 Mollusca I: Annotated List of Mediterranean Molluscs of Israel

and Sinai

by Alexander Barash and Zippora Danin
ISBN 965-208-099-3
1992. viii + 406 pp., frontispiece, 56 pls (372 figs), 2 maps. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 180
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305 Arachnida I – Scorpiones

by G. Levy and P. Amitai

ISBN 965-208-015-2
1980. vi + 134 pp., 1 pl., 103 figs, 1 table, 9 distribution maps, 1 area map.
18 × 27 cm. Cloth.
Out of print.

307 Arachnida II: Araneae: Thomisidae

by Gershom Levy

ISBN 965-208-058-6
1985. vi + 116 pp., 1 pl., 169 figs, 1 map. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 80

315 Arachnida III: Araneae: Theridiidae

by Gershom Levy

ISBN 965-208-133-7
1998. viii + 228 pp., colour frontispiece, 410 figs, map. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 160

300 Insecta I: Diptera Pupipara

by Oskar Theodor

ISBN 978-965-208-218-3
1975. iv + 170 pp., 2 pls, 345 figs, 1 map. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 80

301 Insecta II – Diptera: Asilidae

by Oscar Theodor

ISBN 965-208-015-2
1980. vi + 448 pp., 1 pl., 865 figs, 1 map. 18 × 27 cm. Cloth.
Out of print.

302 Insecta III: Orthoptera: Acridoidea

by Lev Fishelson

ISBN 965-208-059-4
1985. vi + 230 pp., 5 pls, 1 colour pl., 232 figs, 1 map. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 120

304 Insecta IV – Diptera: Tephritidae

by Amnon Freidberg and Jehoshua Kugler
ISBN 965-208-090-X
1989. vi + 210 pp., 8 pls, frontispiece, 217 figs, 1 map. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 140
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309 Insecta V – Odonata of the Levant

by Henri J. Dumont

ISBN 965-208-097-7
1991. vi + 297 pp., 511 figs, 1 colour pl., 1 map. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 160

310 Insecta VI – Trichoptera of the Levant: Imagines

by Lazare Botosaneanu

ISBN 965-208-098-5
1992. vi + 294 pp., 590 figs, 1 pl., 1 map. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 160

316 Mammalia of Israel

by Heinrich Mendelssohn and Yoram Yom-Tov
This is the first systematic presentation in English of information gathered on the
terrestrial mammals (including bats) of Israel. The Introduction briefly describes
the physical and biological characteristics of the study area; the zoogeography and
ecology of the mammals of Israel and the impact of humans on their conservation,
distribution, and populations; and the history of mammal research in Israel. The
account of each species presents details regarding
its distribution, fossil record (when available),
karyotype, ecology, diet, behaviour, reproduction,
parasites and relations with humans, accompanied
by a distribution map, skull photos, and tables
of the body and skull characters of specimens
deposited in Israeli museums. The documentation
is complemented by a rich selection of colour
photographs.
ISBN 965-208-145-0
1999. viii + 440 pp., 37 colour pls, frontispiece, maps.
18 × 27 cm. Cloth.
NIS 240
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Other Publications in Zoology
303 CLOFRES: Checklist of the Fishes of the Red Sea

by Menachem Dor

ISBN 965-208-061-6
1984. xxii + 437 pp., colour frontispiece, 2 maps. 17 × 24 cm. Cloth.
NIS 80

312 CLOFRES II: An Updated Checklist of the Fishes of the Red Sea

by Menachem Dor and Menachem Goren

Published jointly with the Interuniversity Institute for Marine Sciences, Eilat, Israel.
ISBN 965-208-114-0
1994. xii + 120 pp., 2 maps. 17 × 25 cm. Soft cover.
NIS 60

306 The Genitalia of Bombyliidae (Diptera)

by Oskar Theodor

ISBN 965-208-051-9
1983. vi + 276 pp., 769 figs. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 80

253 Lake Hula: Reconstruction of the Fauna and Hydrobiology of a

Lost Lake

by Ch. Dimentman, H.J. Bromley and F.D. Por
ISBN 965-208-104-3
1992. vi + 170 +  כדpp., 31 figs. 15 × 24 cm. Soft cover.
NIS 70

308 On the Structure of the Spermathecae and Aedeagus in the

Asilidae and their Importance in the Systematics of the Family

by Oskar Theodor

ISBN 978-965-208-217-6
1976. 175 pp. 18 × 27 cm. Cloth.
NIS 80

A Survey of the Parasites of Wild Mammals and Birds in Israel
by O. Theodor and M. Costa

241 Part One: Ectoparasites
1967. 117 +  הpp., 3 maps. 15 × 24 cm.
NIS 40
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420 The Geology of Southern Sinai: Its Implication for the Evolution

of the Arabo-Nubian Massif

by Yaacov K. Bentor and Moshe Eyal
Volume One: Jebel Ṣabbagh Sheet
ISBN 965-208-079-9
1987. xx + 484 pp., 105 tables, 185 figs + geological map 1:100.000. 19 × 28 cm. Cloth.
NIS 120

411 The Jurassic Stratigraphy in Israel and the Adjacent Countries

by Leo Picard and Francis Hirsch

ISBN 965-208-076-4
1987. 106 pp., 47 figs, 1 table. 21.5 × 27 cm.
NIS 60

Albert Einstein Memorial Lectures
Price per brochure – NIS 20

615 John E. Wansbrough, Res Ipsa Loquitur: History and Mimesis
1987. 27 pp.

617 Carlo Rubbia, Harmless Energy from Nuclei
ISBN 965-208-146-9
1991. 41 pp.

611 Jean-Marie Lehn, Supramolecular Chemistry: From Molecular Information
Toward Self-Organization and Complex Matter
ISBN 965-208-165-5
2003. 36 pp.

613 Shlomo Sternberg, General Covariance and the Passive Equations of Physics
w w w. a c a d e m y. a c . i l

ISBN 965-208-173-6
2006. 32 pp.

614 Yuan T. Lee, Energy, Environment, and the Responsibility of Scientists
ISSN 1565-9003
2008. 16 pp.
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Albert Einstein Memorial Lectures

edited by Jacob D. Bekenstein and Raphael Mechoulam
Published jointly with World Scientific Publishing, Singapore.

This volume consists of a selection of the Albert Einstein Memorial Lectures
presented annually at the Israel Academy of Sciences and Humanities. Delivered
by eminent scientists and scholars, including Nobel laureates, they cover a
broad spectrum of subjects in physics, chemistry, life science, mathematics,
historiography and social issues.
Contents: W. Timothy Gowers, ‘What Can Pure Mathematics Offer to Society?’;
Shlomo Sternberg, ‘General Covariance and the Passive Equations of Physics’;
Haim Harari, ‘The Structure of Quarks and Leptons’; Steven Weinberg,
‘Beautiful Theories’; Carlo Rubbia, ‘Harmless Energy from Nuclei’; JeanMarie Lehn, ‘Supramolecular Chemistry: From Molecular Information toward
Self-Organization and Complex Matter’; Roger Kornberg, ‘Chromatin and
Transcription’; Yuan T. Lee, ‘Energy, Environment and the Responsibility of
Scientists’; John E. Wansbrough, ‘Res Ipsa Loquitur: History and Mimesis’.
ISBN-13 978-981-4329-42-2
ISBN-10 981-4329-42-8
ISBN-13 978-981-4329-43-9 (pbk)
ISBN-10 981-4329-43-6 (pbk)
2012. ix + 204 pp. 15 × 23 cm. Hard/soft cover.

Distributed by World Scientific Publishing, Singapore.
www.worldscientific.com

Other Publications in the Natural Sciences
245 International Workshop on Regional Implications of Future

Climate Change

Proceedings of an International Workshop, Weizmann Institute of Science,
Rehovot, Israel, April 28–May 2, 1991

edited by Michael Graber, Ariel Cohen and Mordechai Magaritz
Published jointly with the Israel Ministry of the Environment.

Contributors: J. Jortner, Y. Bibi, U. Marinov, A. Cohen, M. Magaritz, M. Graber,
J. Neumann, A.S. Issar, Y. Waisel, C. Klein, N. Liphschitz, G. Biger, L.M. Druyan,
D. Rind, P.A. Kay, P. Alpert, V. Stein, M. Segal, A. Zangvil, A. Sasson,
V. Isackson, D.H. Portis, P.J. Lamb, N.J. Rosenberg, P.R. Crosson, R.E. Waterman,
Y. Nir, M. Greene, Z. Naveh, D. Yaalon, G. Stanhill, H.-W. Georgii, A. Ben-Zvi,
Z. Levin, D. Rosenfeld, U.N. Safriel, J.B. Smith, R. Benioff, J.G. Titus, K.C. Dennis,
R. Nichols, S. Leatherman, C. Rosenzweig, T.M. Smith, E. Riebsame, L. Jeftic.
ISBN 965-208-106-X
1993. xiv + 304 pp., 18 × 24 cm. Soft cover.
NIS 160
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129 Mind over Matter
Symposium in Honour of Professor Bernhard Witkop held in Jerusalem on
20 May 1987
Contents: R. Mechoulam, ‘Bernhard Witkop: A Tribute’; E. Katchalsky-Katzir, ‘The
Artificial Gene of Homo Sapiens’; H. Atlan, ‘Natural Complexity and Self-Creation
of Meaning’; B. Witkop, ‘Mind Over Matter or Thoughts Over Molecules’.
ISBN 965-208-092-6
1989. 93 pp. 15 × 24 cm.
NIS 40

707 Jesse H. Ausubel, Rails and Snails and the Debate over Goals for Science
ISBN 965-208-116-7
1994. 20 pp.
NIS 10

706 Sir James Lighthill, Ocean Tides from Newton to Pekeris
ISBN 965-208-102-1
1995. 31 pp., 12 figs.
NIS 10

The Pleistocene of the Central Jordan Valley –
The Excavations at ‘Ubeidiya
A series of studies of one of the most important prehistoric sites in the Near East,
located a few kilometres south of the Sea of Galilee in the Central Jordan Valley.
Price per brochure – NIS 10

403 G. Haas, On the Vertebrate Fauna of the Lower Pleistocene Site ‘Ubeidiya
1966. 68 pp., 14 pls. 18 × 27 cm.

402 L. Picard and U. Baida, Geological Report on the Lower Pleistocene Deposits
of the ‘Ubeidiya Excavations
1966. 39 pp., 8 pls. 18 × 27 cm.
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404 P.V. Tobias, A Member of the Genus Homo from ‘Ubeidiya
1966. 12 pp., 3 pls. 18 × 27 cm.

401 M. Stekelis, Archaeological Excavations at ‘Ubeidiya, 1960–1963
1966. 32 pp., 42 pls. 18 × 27 cm.

405 E. Tchernov, A Preliminary Investigation of the Birds in the Pleistocene
Deposits of ‘Ubeidiya
1968. 38 pp., 3 pls. 18 × 27 cm.
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406 M. Stekelis, O. Bar-Yosef and Tamar Schick, Archaeological Excavations at
‘Ubeidiya, 1964–1966
1969. 29 pp., 19 pls. 18 × 27 cm.

408 O. Bar-Yosef and E. Tchernov, On the Palaeo-Ecological History of the Site of
‘Ubeidiya
1972. 35 pp., 5 pls. 18 × 27 cm.

407 E. Tchernov, On the Pleistocene Molluscs of the Jordan Valley
1973. 50 pp., 7 pls. 18 × 27 cm.

409 E. Tchernov, The Early Pleistocene Molluscs of ‘Erq el-Aḥmar
1975. 36 pp., 4 pls. 18 × 27 cm.

410 E. Tchernov, The Pleistocene Birds of ‘Ubeidiya, Jordan Valley
ISBN 965-208-033-0
1980. 83 pp., 6 pls. 18 × 27 cm.

Solar Site Testing in Israel and Sinai
Price per brochure – NIS 10

250 Varda Bar, Solar Seeing in Israel and Sinai
1972. 24 pp., 18 pls. 18 × 27 cm.

251 V. Bar, U. Feldman, A. Kovetz and G. Shaviv, Meteorological Conditions at the
Miẓpe Ramon Observatory Site
1972. 10 pp., 10 pls. 18 × 27 cm.

252 Lars Staveland, Solar Site Testing at Mizp
̣ e Ramon and Caesarea
1975. 17 pp. 18 × 27 cm.

Proceedings of the Israel Academy of Sciences and
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Price per brochure – NIS 10

1

M.A. Avnimelech, ‘Dinosaur Tracks in the Judean Hills’. 1966 (second
printing 1969). 19 pp., 8 pls.

2

I. Talmi, ‘In Memoriam Giulio Yoel Racah’. 1966. 5 pp., 1 pl. Out of print.

3

H. Zondek, ‘Regulation of Endocrine Function’. 1966. 19 pp.
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L. Picard and U. Baida, ‘Stratigraphic Position of the ‘Ubeidiya Formation’.
1966. 8 pp., 2 pls. Out of print.
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5

E.H. Colbert, ‘New Adaptations of the Triassic Reptiles’. 1967. 13 pp.

6

Y. Ne’eman, ‘Conservation Laws and Laws of Force in an Algebraic Theory
of Particle Physics’. 1967. 9 pp.

7

G. Haas, ‘On the Fauna of ‘Ubeidiya’. 1968. 14 pp. Out of print.

8

R.A. Dart, ‘Australopithecus – Tool-User or Tool-Maker?’ 1968. 12 pp.,
12 pls.

9

L. Picard, ‘On the Structure of the Rhinegraben’. 1968. 34 pp., 7 pls.

10 Sir Christopher Ingold, ‘The Benzidine Re-arrangement’. 1968. 15 pp.
11 J.R. Raper, ‘Steroid Sexual Hormones in a Water Mould’. 1968. 8 pp.
12 N. Rosen, ‘Inertial Systems in an Expanding Universe’. 1968. 16 pp.
Out of print.
13 Y. Ne’eman, ‘The Arrows of Time’. 1969. 13 pp.
14 Y. Manheimer-Timnat, ‘Shock Tube Studies of High Temperature Gases’.
1969. 11 pp.
15 E.D. Bergmann, ‘The Recent History of the Benzene Formula’. 1969.
12 pp., 2 pls.
16 D.H.R. Barton, ‘Specific Fluorination in the Synthesis of Biologically Active
Compounds’. 1969. 9 pp.
17 K.V. Thimann, ‘The Role of the Plant Sciences in World Affairs’. 1970. 8 pp.
18 Y. Ne’eman, ‘Quasars and Pulsars’. 1971. 18 pp.
19 M.R. Bloch, ‘Dead Sea Whiteness and Its Origin’. 1980. 8 pp.
20 Margaret Ginzburg, ‘Life in the Dead Sea’. 1982. 18 pp.
21 Y. Ne’eman, ‘Patterns, Structure and then Dynamics: Discovering Unitary
Symmetry and Conceiving Quarks’. 1983. 26 pp.
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An Arabic Version of the Testimonium Flavianum and Its
Implications
by Shlomo Pines
1971
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Averroes’ De Substantia Orbis
by Arthur Hyman
1986

La compréhension de l’histoire – Entretiens de Jérusalem,
4–8 avril 1965
1968
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The Concept of Place in Late Neoplatonism
Texts with translation, introduction and notes

by Shmuel Sambursky
1982

The Concept of Time in Late Neoplatonism
Texts with translation, introduction and notes

by S. Sambursky and S. Pines
1971 (second printing 1987)
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מקורות ומחקרים בתולדות המחשבה והדת היהודית
 070דרשת הפסח לר‘ חסדאי קרשקש ומחקרים במשנתו הפילוסופית
מאת אביעזר רביצקי
דרשת הפסח לר‘ חסדאי קרשקש היא חיבור פילוסופי קצר שברבות הימים נשתכח .הוא נותר
גנוז בכתבי יד ,ודעתם של החוקרים הוסחה ממנו .חיבור זה מבהיר כמה שאלות יסוד פילוסופיות
והיסטוריות בחקר הגותו של קרשקש וגם מספק מידע מסוים על דרכו בהלכה.
בחלקו הראשון של המחקר שלפנינו מוכחת זהותו של ר‘ חסדאי קרשקש כמחברה של ‘דרשת הפסח‘
ונידונות סוגיות יסוד במשנתו הפילוסופית אגב השוואה בין דרשת הפסח לספר ‘אור ה‘‘ לקרשקש.
מסת“ב ISBN 965-208-084-5
תשמ“ט (הדפסה שנייה תשס“ה) x + 204 .עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכה קשה.
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 074הכתבים העבריים של בעל תקוני זהר ורעיא מהימנא
מאת אפרים גוטליב .ערך והקדים מבוא משה אידל
החיבור שלפנינו הוא מהדורה המחזיקה שני שרידים גדולים שנכתבו עברית ושמחברם היה המקובל
האנונימי שכתב את ‘תקוני זהר‘ ואת ‘רעיא מהימנא‘ .פרופ‘ אפרים גוטליב זיהה את מחבר החיבורים
האלה וההדיר אותם ,אך לא זכה להביא את מהדורתו לידי גמר ולא כתב לה מבוא מחמת הסתלקותו
בטרם עת בשנת תשל“ג .בספר הזה נדפסים אפוא שני החיבורים האלה וכל החומר שנשאר בעיזבונו
הנוגע אליהם .את החיבורים מלווה מערכת ענפה של הערות שרובן המכריע פרי עטו של גוטליב ,ובהן
בין היתר הוא מבסס את זהות המחבר ומביא מקורות מקראיים ,תלמודיים ומדרשיים וכן מקבילות
מן הספרות הקבלית בקסטיליה.
מסת“ב ISBN 965-208-161-2
תשס“ג .מ  vi + 246 +עמודים 18 × 27 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 160

 144קהלת מוסר למנדלסון על רקע תקופתו
מאת מאיר גילון
ייחודו של ‘קהלת מוסר‘ הוא בראשוניותו ,שכמה אנפין לה :הוא היצירה הראשונה של ההשכלה
העברית ,כתב העת הראשון שנכתב בלשון העברית והנציג העברי היחיד של אותו סוג ספרותי־
עיתונאי רב תפוצה ורב השפעה באירופה במאה הי“ח המכונה ‘השבועון המוסרי‘ .ב'קהלת מוסר'
מקופל  -בהסתר אך ביודעים  -ניסיון ראשון ליצור השקפת עולם הממזגת את תורת היהדות עם
תרבותה של ההשכלה האירופית ,ובכך הוא פותח ,בתחום הרוח ,את תקופת היהדות המודרנית (על
פי המבוא).
מסת“ב ISBN 965-208-008-X
תשל“ט .י  viii + 186 +עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 60

ב

מקורות ומחקרים בתולדות המחשבה והדת היהודית

אלכזרי (ספר המענה
אלדליל — אלכתאב ׄ
ר‘ יהודה הלוי :כתאב אלרד ואלדליל פי אלדין ׄ
והראיה על אודות הדת המושפלה — ספר הכוזרים)
מאת דוד צבי בנעט .התקין את הטקסט חגי בן־שמאי
בשיתוף עם הוצאת ספרים על־שם י“ל מאגנס
מהדורה ביקורתית של הטקסט בלשון ערבית־יהודית באותיות עבריות עם ניקוד.
תשל“ז .יח  xi + 240 +עמודים 8 ,לוחות 18 × 25 .ס“מ .כריכת בד.

בהפצת הוצאת ספרים על־שם י“ל מאגנס
www.magnespress.co.il

כתבי פילון האלכסנדרוני
בשיתוף עם מוסד ביאליק • ירושלים
הסדרה תכלול את כל כתבי פילון בלבוש עברי בשבעה כרכים.

הסדרה בהפצת מוסד ביאליק • ירושלים
www.bialik-publishing.co.il

פילון האלכסנדרוני :כתבים
כרך ראשון :הכתבים ההיסטוריים • הכתבים האפולוגטיים
בעריכת סוזן דניאל־נטף
הספרים ההיסטוריים‘ :נגד פלאקוס‘; ‘המשלחת של גאיוס‘ (תרגם והוסיף מבוא והערות אריה כשר).
הכתבים האפולוגטיים‘ :היפותטיקה‘ (תרגם והוסיף מבוא והערות דוד רוקח); ‘על חיי העיון‘; ‘על חיי
משה א‘ (תרגמה והוסיפה מבוא והערות סוזן דניאל־נטף); ‘על חיי משה ב‘ (תרגמו אביטל וולמן וסוזן
דניאל־נטף ,הוסיפה הערות סוזן דניאל־נטף).
תשמ“ו .לח  326 +עמודים 16 × 23.5 .ס“מ .כריכה קשה.

פילון האלכסנדרוני :כתבים
כרך שני :ספר המצוות ,חלק ראשון
בעריכת סוזן דניאל־נטף

w w w. a c a d e m y. a c . i l

הכרך השני בסדרת כתבי פילון מכיל כמה מחיבוריו המציגים את תורת ישראל ומצוותיה לפי פשוטו של
מקרא וכונו כאן ‘ספר המצוות‘‘ :על בריאת העולם‘ (תרגמה והוסיפה מבוא והערות סוזן דניאל־נטף);
‘על אברהם‘ (תרגמה והוסיפה הערות חוה שור ,מבוא מאת סוזן דניאל־נטף); ‘על יוסף‘; ‘על עשרת
הדברות‘ (תרגמה והוסיפה מבוא והערות סוזן דניאל־נטף); ‘על החוקים לפרטיהם‘ (תרגמה חוה שור,
הוסיפה מבוא והערות סוזן דניאל־נטף).
מסת“ב ISBN 965-342-583-8
תשנ“א .יב  307 +עמודים 16 × 23.5 .ס“מ .כריכה קשה.

פילון האלכסנדרוני :כתבים
כרך שלישי :ספר המצוות ,חלק שני
בעריכת סוזן דניאל־נטף
הכרך הזה מכיל את הכתבים האלה‘ :על החוקים לפרטיהם‘ ,ספר שני (תרגמה חוה שור ,הוסיפה
מבוא והערות סוזן דניאל־נטף); ‘על החוקים‘ ,ספרים שלישי ורביעי (תרגמה והוסיפה מבוא והערות

כתבי פילון האלכסנדרוני

ג

סוזן דניאל־נטף); ‘על המידות הטובות‘ (תרגמה והוסיפה מבוא והערות סוזן דניאל־נטף); ‘על השכר
והעונש‘ (תרגמו יוחנן כהן־ישר וסוזן דניאל־נטף ,הוסיפה מבוא והערות סוזן דניאל־נטף).
מסת“ב ISBN 965-342-731-8
תש“ס 280 .עמודים 16 × 23.5 .ס“מ .כריכה קשה.

פילון האלכסנדרוני :כתבים
כרך רביעי ,חלק ראשון :פירוש אליגורי לבראשית א—ה
בעריכת יהושע עמיר
בכרך הרביעי מובאים כתביו של פילון המוקדשים לפרשנותו האלגורית לתורה .בחלק הראשון
החיבורים האלה‘ :אליגוריות החוקים ,ספרים א—ג‘; ‘על הכרובים‘ (תרגמה והוסיפה מבוא והערות
חוה שור); ‘על קרבנות קין‘; ‘על צאצאי קין‘.
מסת“ב ISBN 965-342-673-7
תשנ“ז 318 .עמודים 16 × 23.5 .ס“מ .כריכה קשה.

פילון האלכסנדרוני :כתבים
כרך רביעי ,חלק שני :פרשנות אלגורית ומסות פילוסופיות
בעריכת מארן ר‘ ניהוף
בחלק השני של הכרך הרביעי מובאים החיבורים האלה‘ :על הענקים‘ (תרגם והוסיף מבוא והערות
יוחנן כהן־ישר); ‘על שהאל הוא ללא שינוי‘ (תרגם והוסיף מבוא ,הערות ונספחים יוחנן כהן־ישר); ‘על
החקלאות‘ (תרגם והוסיף מבוא והערות יקיר פז); ‘על נטיעתו של נח‘ (תרגם והוסיף מבוא והערות
יונתן מוס); ‘על השכרות‘ (תרגם והוסיף מבוא והערות אברהם ארואטי); ‘על הפיכחות‘ (תרגמה
והוסיפה מבוא והערות דפנה ברץ); ‘על בלילת הלשונות‘ (תרגם והוסיף מבוא והערות אברהם
ארואטי); ‘על שּכל אדם ישר הוא בן חורין‘ (תרגם והוסיף מבוא והערות יאיר פורסטנברג); ‘על נצחיות
העולם‘ (תרגמה והוסיפה מבוא והערות נורית קרשון).
מסת“ב ISBN 978–965–536–146–9
תשע“ה .ח  463 +עמודים 16 × 23.5 .ס“מ .כריכה קשה.

פילון האלכסנדרוני :כתבים
כרך חמישי ,חלק ראשון :פירוש אלגורי לבראשית יב—מא
בעריכת יהושע עמיר ומארן ניהוף
הכרך הזה מכיל את הכתבים האלה' :על הגירת אברהם' (תרגם והוסיף מבוא והערות יהושע עמיר);
'מי יורש קנייני אלוה?' (תרגם והוסיף מבוא והערות יהושע עמיר); 'על הזיווג לשם השכלה (על לימודי
היסוד)' (תרגמה והוסיפה מבוא והערות חוה שור); 'על הבריחה והמציאה' (תרגם והוסיף מבוא
והערות יהושע עמיר); 'על שינוי השמות' (תרגמה והוסיפה מבוא והערות חוה שור); 'על החלומות'
(תרגם והוסיף מבוא ,הערות ונספחים יוחנן כהן־ישר).
מסת“ב ISBN 978-965-342-928-4
תשע"ב .טז  416 +עמודים 16 × 23.5 .ס“מ .כריכה קשה.

ד
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מקורות ומחקרים בספרות חז“ל
אוצר לשון תלמוד ירושלמי
קונקורדאנציה לתלמוד ירושלמי
מאת משה קוסובסקי
בשיתוף עם בית המדרש לרבנים באמריקה
 wזכה בפרס לספרות תורנית על־שם משה שפירא של עיריית חולון ,תשמ“א.
 wזכה בפרס לעבודות מחקר ע“ש לייב יפה ז“ל ,תשמ“ד.

מחיר כל כרך ₪ 240
 092כרך א :א—אן
מסת“ב ISBN 965-208-010-1
תש“ם .יב  iv + 960 +עמודים 19 × 26.5 .ס“מ .כריכת בד.

הכרך אזל
 093כרך ב :אנא—דתרי
מסת“ב ISBN 965-208-011-X
תשמ“ב .י  iii + 938 +עמודים 19 × 26.5 .ס“מ .כריכת בד.

 094כרך ג :ה—חתר
מסת“ב ISBN 965-208-012-8
תשמ“ד .יג  iii + 790 +עמודים 19 × 26.5 .ס“מ .כריכת בד.

 096כרך ד :ט—כתת
מסת“ב ISBN 965-208-067-5
תש“ן .יט  iii + 869 +עמודים 19 × 26.5 .ס“מ .כריכת בד.

 097כרך ה :ל—נתר
מסת“ב ISBN 965-208-068-3
תשנ“ג .יב  iii + 927 +עמודים 19 × 26.5 .ס“מ .כריכת בד.

 098כרך ו :ס—פתתה
מסת“ב ISBN 965-208-069-1
תשנ“ו .טז  iv + 882 +עמודים 19 × 26.5 .ס“מ .כריכת בד.

 090כרך ז :צ—שבתי
w w w. a c a d e m y. a c . i l

מסת“ב ISBN 965-208-070-5
תשנ“ט .יב  iv + 704 +עמודים 19 × 26.5 .ס“מ .כריכת בד.

 091כרך ח :שגג—תתורה
מסת“ב ISBN 965-208-153-1
תשס“ב .י  742 +עמודים 19 × 26.5 .ס“מ .כריכת בד.

הכרך אזל
 095אוצר השמות
מסת“ב ISBN 965-208-006-7
תשמ“ה .יב  iii + 705 +עמודים 19 × 26.5 .ס“מ .כריכת בד.

מקורות ומחקרים בספרות חז“ל

ה

 072ירושלמי נזיקין
יוצא לאור על־פי כתב־יד אסקוריאל; ועתה נוספו קטעים מן הגניזה האיטלקית בצירוף מבואות
מאת אליעזר שמשון רוזנטל .הוסיף מבוא ופירוש שאול ליברמן .הדפסה שלישית בצירוף קטעים מן
הגניזה האיטלקית ומבואות מאת דוד רוזנטל
בשיתוף עם המכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה
האמריקאית למדעי היהדות
הטקסט של התלמוד הירושלמי כתוב בכתב יד אסקוריאל כאחד הנספחים לנוסח הבבלי .גילויו
העמיד לרשות החוקרים עוד טקסט של הירושלמי למסכתות בבא קמא ,בבא מציעא ובבא בתרא.
כתב יד אסקוריאל מציג בלשונו ובנוסחותיו מסורת נוסח שונה ובדרך כלל משובחת מזו שבכתב יד
ליידן ,והוא קרוב לאחד הקטעים העתיקים והנאמנים של הגניזה הקהירית.
בסקר שנערך בספריות אירופה נתגלו אלפי קטעים מכתבי יד עבריים ששימשו עטיפות לחומר
ארכיוני עתיק ,ובהם קטעי ירושלמי נזיקין ,והם שמורים היום בעיר בולוניה ובעיר סבונה שבאיטליה.
הם מובאים בהדפסה החדשה בצירוף מבואות המתארים את אילן היחס שלהם ,את טיב נוסחם ואת
לשונם .קטעי סבונה הם עוד עד נוסח למסורת המזרחית־ספרדית של ירושלמי נזיקין שנשתמרה
בכתב יד אסקוריאל ובקטעי הגניזה ,והקטעים מבולוניה הם עוד עד נוסח למסורת המערבית־
איטלקית שנשתמרה בכתב יד ליידן.
מסת“ב ISBN 978-965-208-176-6
תשמ“ד (הדפסה שלישית בתוספת קטעי הגניזה האיטלקית — תשס“ח) .לט  vi + 225 +עמודים 18 × 27 .ס“מ.
כריכת בד.

₪ 200

 071קטעי בראשית רבה מן הגניזה
יוצאים לאור על־פי שנים־עשר כתבי־יד ופאלימפססטים בצירוף מבוא והערות
מאת מיכאל סוקולוף
הקטעים המתפרסמים כאן הם אוסף מלא ,ככל שיד המהדיר הגיעה ,של קטעי בראשית רבה מן
הגניזה .הקטעים מובאים בצירוף ניתוח לשוני ,שתועלתו מרובה הן לחקר לשון חז“ל והארמית הן
לחקר המדרש .כל עמוד של כתב יד הועתק בדייקנות ,שורה כשורה ,בלא תיקון ובלא שחזור .לפי
הצורך צוינו תיקונים ושחזורים בהערות המתלוות לטקסטים .במבוא המקיף מובא תיאורם של
שנים־עשר כתבי היד שמהם מורכב האוסף שלפנינו ,והמחבר מצביע בו על אופיו המיוחד של כל
אחד מהם ועומד על הזיקה ביניהם .כמו כן נידון היחס שבין כתבי היד שלנו לבין כתבי היד הידועים
מכבר .שני הפרקים האחרונים של המבוא עוסקים בניקוד ,בטעמים ובפיסוק.
מסת“ב ISBN 965-208-022-5
תשמ“ב (הדפסה שנייה תשנ“ט) v + 226 .עמודים 12 ,לוחות 18 × 27 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 80

ו

מקורות ומחקרים בספרות חז“ל

מחקרים בתחום השירה העברית
 003פיוטי שלמה הבבלי
יוצאים לאור בצירוף מבוא ,חילופי־נוסח וביאורים
מאת עזרא פליישר
כינוס ראשון של פיוטי אחד מראשוני פייטנינו באירופה .מורשתו של שלמה הבבלי ,שפעל באמצע
המאה הי‘ ,היא מן העדויות הקדומות ביותר ליצירה עברית באיטליה ,חבל ארץ אשר שימש אכסניה
ראשונה לתורת ישראל ולתרבות ישראל באירופה.
מסת“ב ISBN 978–965–208–212–1
תשל“ג vi + 403 .עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 80

שירי־הקודש של אברהם אבן עזרא
יוצאים לאור על־פי כתבי־יד ודפוסים בצירוף חילופי־נוסח וביאורים
מאת ישראל לוין
במהדורה זו כונסו כל שירי הקודש הידועים של הפייטן ,שרבים מהם היו גנוזים בכתבי יד ובדפוסים
עתיקים ונדירים .בספר אחד־עשר מדורים ,ושני האחרונים שבהם כוללים שירים שמצא המחבר
בשעת מסירת החיבור להוצאה לאור.
 wזכה בפרס לעבודות מחקר ע“ש לייב יפה ז“ל ,תשמ“א.
 wזכה בפרס ביאליק לספרות יפה ולחכמת ישראל ,תשמ“ב.
 004כרך ראשון :שירים 262—1
מסת“ב ISBN 978–965–208–214–5
תשל“ו (הדפסה שנייה תשנ“ח) 522 .עמודים 4 ,לוחות 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 80
 005כרך שני :שירים 509—263
מסת“ב ISBN 965-208-019-5
תש“ם (הדפסה שנייה תש“ס) vi + 709 .עמודים 4 ,לוחות 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 80

 002שירי לוי אבן אלתבאן
w w w. a c a d e m y. a c . i l

יוצאים לאור על־פי כתבי־יד ודפוסים בצירוף מבוא ,חילופי־נוסח וביאורים
מאת דן פגיס
תולדות חייו של לוי אבן אלתבאן ,מן המשוררים בני תור הזהב בספרד (חי בסוף המאה הי“א) ,נשכחו
במרוצת הדורות ושיריו אבדו או יוחסו למשוררים אחרים .רק בדור ‘חכמת ישראל‘ החלו חוקרים
באיסוף פרטים עליו .בע“ב שיריו — רובם שירי קודש — המכונסים כאן לראשונה הוא מתגלה כמשורר
בעל שיעור קומה.
מסת“ב ISBN 978–965–208–213–8
תשכ“ח v + 195 .עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 60

מחקרים בתחום השירה העברית

ז

 032שירת בני מערבא :שירים ארמיים של יהודי ארץ־ישראל בתקופה הביזנטית
יוצאים לאור בצירוף מבוא ,חילופי־נוסח וביאורים
מאת יוסף יהלום ומיכאל סוקולוף
בספר זה כינסו המהדירים את כל השירים בארמית היהודית
של ארץ ישראל הידועים משרידי גניזת קהיר וכן מן הקודקסים
הקדומים מימי הביניים .אף כי אי אפשר לתארך בוודאות את
השירים היחידים ,נראה שלפחות מקצתם נתחברו כבר במאה
הד‘ .השירים האלה ,אשר רובם לא הוהדרו עד כה ,הם אוצר
בלום הפותח לפנינו פתח להכרת השירה הלא־ליטורגית של
התקופה הביזנטית ולשונה.
מסת“ב ISBN 965-208-143-4
תשנ“ט iv + 384 .עמודים 17 ,לוחות 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 165

מקורות לתולדות עם ישראל
 138פנקס ההתכתבות של המדינה היהודית של לותרינגן
העתקי מכתבים מן השנים תקמ“ג—תקנ“א
ההדיר והוסיף מבוא ,הערות ומפתחות שמעון שורצפוקס
פנקס ההתכתבות שנתגלה הוא היחיד שנשאר לפלטה מארכיון מדינת לותרינגן .כלולים בו
 193העתקי מכתבים יוצאים בעברית וביידיש ,ככל הנראה מן החשובים ביותר ,והם מעידים על
החיים המנהליים והפנימיים של מדינת לותרינגן במשטר הישן ולקראת אספת המעמדות בשנת
 .1789במכתבים האחרונים משתקף תהליך התפוררותה של המדינה .תמציות המכתבים מובאות
גם בצרפתית.
מסת“ב ISBN 965-208-160-4
תשס“ג .ל  xxiv + 175 +עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 140

פנקס קהל טיקטין שפ“א—תקס“ו
הסכמות ,החלטות ותקנות כפי שהעתיקן מן הפנקס המקורי שאבד בשואה ישראל היילפרין
ההדיר ,ביאר והוסיף מבוא ,נספחים ,מפתחות ומילון מרדכי נדב (מרקל קציקוביץ)
קהילת טיקטין הייתה קהילה ראש גליל בפולין ,שסרו למרותה קהילות ויישובים בסביבותיה .פנקס
קהל טיקטין כולל תעודות העוסקות במעמדה של טיקטין כקהילה ראשית וביחסיה עם ועד ד‘ ארצות
ועם הקהילות בסביבתה .התקנות וההחלטות המובאות בפנקס משקפות את המבנה הארגוני של
מוסדות ההנהגה של הקהילה ,את תחומי האחריות של נושאי התפקידים השונים ,את סדרי בית
הכנסת והפעילות שהתנהלה בו ואת חייה הפנימיים והכלכליים של הקהילה.
 132כרך א :פנקס קהל טיקטין
מסת“ב ISBN 965-208-135-3
תשנ“ז .לב  vi + 684 +עמודים ,לוח 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 160

ח

מקורות לתולדות עם ישראל

 133כרך ב :נספחים ומפתחות
מסת“ב ISBN 965-208-136-1
תש“ס ii + 186 .עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 60

תולדות היישוב
תולדות היישוב היהודי בארץ־ישראל מאז העלייה הראשונה
עורך ראשי :משה ליסק .עורכים ראשיים בכרך הראשון :משה ליסק וגבריאל כהן
בשיתוף עם מוסד ביאליק • ירושלים
בסדרת ספרים זו מתפרסמים מחקרים שכתבו טובי החוקרים בישראל במגוון נושאים הקשורים
לתולדות היישוב.

הסדרה בהפצת מוסד ביאליק • ירושלים
www.bialik-publishing.co.il

התקופה העות‘מאנית :חלק ראשון
בעריכת ישראל קולת
התוכן :י‘ קולת‘ ,העם היהודי ורעיון היישוב הלאומי בארץ־ישראל‘; ד‘ קושניר‘ ,הדור האחרון לשלטון
העות‘מאנים בארץ־ישראל ;‘1914—1882 ,י‘ בן־אריה‘ ,הנוף היישובי של ארץ־ישראל ערב ההתיישבות
הציונית‘; א‘ כרמל‘ ,פעילות המעצמות בארץ־ישראל ,‘1914—1878 ,י‘ למדן‘ ,הערבים והציונות—1882 ,
 ;‘1914ח‘ ויינר‘ ,המדיניות הציונית בתורכיה עד  ;‘1914ש‘ לסקוב‘ ,המושבות שבלי־תמיכה ושבתמיכת
חובבי־ציון ;‘1890—1882 ,י‘ מרגלית וי‘ גולדשטיין‘ ,מפעלו של הברון אדמונד דה־רוטשילד;‘1899—1882 ,
ד‘ גלעדי‘ ,המושבות שלא בחסות הברון בשנות ה־ ;‘90י‘ שלמון‘ ,היישוב האשכנזי העירוני בארץ־
ישראל ;‘1903—1880 ,מ‘ רינות' ,החינוך בארץ־ישראל.‘1918—1882 ,
מסת“ב ISBN 965-342-535-8
תש“ן (הדפסה שנייה מתוקנת תש“ס) .עח  iii + 887 +עמודים 16 × 23.5 .ס“מ .כריכה קשה.

התקופה העות‘מאנית :חלק שני
בעריכת ישראל קולת

w w w. a c a d e m y. a c . i l

התוכן :מ‘ פרידמן‘ ,חברה במשבר לגיטימציה — היישוב הישן האשכנזי ;‘1917—1900 ,נ‘ אפרתי,
‘העדה הספרדית בירושלים ת“ר—תרע“ז ( ;‘)1917—1840נ‘ דרויאן ומ‘ בן־יעקב‘ ,יהודי ארצות האסלאם
בירושלים בשלהי התקופה העות‘מאנית‘; נ‘ גרוס‘ ,כלכלת ארץ־ישראל בשלהי התקופה העות‘מאנית‘;
י‘ כץ‘ ,יזמות יהודית בתעשייה ובמסחר  ;‘1917—1900י‘ בן־ארצי‘ ,ההתיישבות היהודית בארץ־ישראל
 :1917—1900מאפיינים גאוגרפיים־יישוביים‘; י‘ גורני“‘ ,היישוב החדש“ —  ;‘1917—1882ד‘ גלעדי‘ ,היישוב
במלחמת העולם הראשונה‘.
מסת“ב ISBN 965-342-535-8
תשס“ג .כ  vi + 568 +עמודים 16 × 23.5 .ס“מ .כריכה קשה.

תולדות היישוב

ט

תקופת המנדט הבריטי :חלק ראשון
בעריכת משה ליסק
התוכן :י‘ פרידמן‘ ,שאלת ארץ־ישראל בתקופת מלחמת־העולם הראשונה‘; י‘ ואלך‘ ,המערכת
הצבאית בארץ־ישראל במלחמת־העולם הראשונה‘; י‘ עילם‘ ,היסטוריה מדינית ;‘1922—1918 ,פ‘ עופר,
‘התגבשות משטר המנדט והנחת היסודות לבית לאומי יהודי ;‘1931—1921 ,נ‘ קצבורג‘ ,העשור השני
למשטר המנדט בארץ־ישראל.‘1939—1931 ,
מסת“ב ISBN 965-342-535-8
תשנ“ד (הדפסה שנייה תשס“א) .כח  x + 542 +עמודים 16 × 23.5 .ס“מ .כריכה קשה.

תקופת המנדט הבריטי :חלק שני
בעריכת משה ליסק ,אניטה שפירא וגבריאל כהן
התוכן :א‘ שפירא‘ ,היסטוריה מדינית של היישוב ;‘1939—1918 ,מ‘ ליסק‘ ,עלייה ,קליטה ובניין חברה
יהודית בארץ־ישראל בשנות העשרים ( ;‘)1930—1918י‘ גלבר‘ ,התגבשות היישוב היהודי בארץ־ישראל,
 ;‘1947—1936ש‘ דותן‘ ,המערכת הפוליטית הפנימית ביישוב היהודי ;‘1948—1939 ,י‘ גורני‘ ,המערכת
הוולונטרית הציונית במבחן המאבק המדיני.‘1948—1939 ,
מסת“ב ISBN 965-342-535-8
תשנ“ה (הדפסה שנייה תשס“א) .כב  x + 710 +עמודים 16 × 23.5 .ס“מ .כריכה קשה.

תקופת המנדט הבריטי :חלק שלישי
בעריכת משה ליסק
התוכן :ש‘ רשף וי‘ דרור‘ ,החינוך העברי בימי הבית הלאומי ;‘1948—1919 ,ש‘ רייכמן‘ ,התהוות מפת
היישוב בימי המנדט‘; י‘ כץ‘ ,הציונות ויצירת רכושה הקרקעי בארץ־ישראל‘; ה‘ ניר‘ ,ההתיישבות
העובדת ;‘1948—1919 ,נ‘ הלוי‘ ,ההתפתחות הכלכלית של היישוב היהודי בארץ־ישראל;‘1947—1917 ,
י‘ גלבר‘ ,התפתחות כוחו הצבאי של היישוב‘.
מסת“ב ISBN 965-342-990-X
תשס“ח .יח  x + 743 +עמודים 16 × 23.5 .ס“מ .כריכה קשה.

בנייתה של תרבות עברית בארץ־ישראל :חלק ראשון
בעריכת זהר שביט
התוכן :מבואות :ז‘ שביט‘ ,מבוא‘; י‘ שביט‘ ,מעמדה של התרבות בתהליך יצירתה של חברה לאומית
בארץ־ישראל ,עמדות יסוד ומושגי יסוד‘; ר‘ ניר‘ ,מעמדה של הלשון העברית בתהליך התחייה
הלאומית‘; מעבר המרכזים של התרבות העברית מאירופה לארץ־ישראל :ז‘ שביט‘ ,גסיסת המרכזים
באירופה‘; ז‘ שביט‘ ,תהליך גסיסתו של המרכז הספרותי באירופה ונדידת המרכזים באירופה‘; ש‘
לב־ארי‘ ,המעבר של תאטרון “הבימה“ מאירופה לארץ־ישראל‘; י‘ הירשברג‘ ,חיי המוסיקה היהודית
באירופה‘; ז‘ שביט‘ ,הערה על אופיה החסר של התרבות העברית באירופה‘; ז‘ שביט‘ ,יחסי הגומלין בין
המרכזים של התרבות העברית בארץ־ישראל ,אירופה וארצות־הברית‘; ז‘ שביט‘ ,השלבים העיקריים
בהתפתחותו של המרכז בארץ־ישראל והפיכתו למרכז הגמוני‘; ש‘ לב־ארי‘ ,הקמת המסגרות של
חיי התאטרון‘; י‘ הירשברג‘ ,הקמת המסגרות של חיי המוסיקה‘; התמסדות המרכז התרבותי בארץ־
ישראל :ר‘ ניר‘ ,תפקידם של מוסדות היישוב בתחיית הלשון‘; ז‘ שביט‘ ,התפתחות כתבי העת
והעיתונות‘; ז‘ שביט‘ ,התפתחות המו“לות העברית בארץ־ישראל‘; י‘ הירשברג‘ ,התפתחות הגופים
המבצעים במוסיקה‘; ש‘ לב־ארי‘ ,התפתחות התאטרונים‘; ד‘ שידורסקי‘ ,התפתחות הספריות ביישוב

י

תולדות היישוב

העברי בארץ־ישראל‘; ז‘ שביט‘ ,התפתחות האיגודים המקצועיים‘; י‘ הירשברג‘ ,אגודות קונצרטים,
איגוד מקצועי ומאבק הקיום‘; ג‘ בלס‘ ,אגודת הציירים והפסלים‘; ש‘ לב־ארי‘ ,מעמדם המקצועי של
השחקנים והבמאים‘; התפתחות המערכות המשניות בתרבות :ז‘ שביט‘ ,התפתחות ספרות הילדים
בארץ־ישראל‘; ז‘ שביט‘ ,התפתחות הספרות הלא־קאנונית‘; נ‘ שחר‘ ,השיר הארצישראלי — התהוותו,
צמיחתו והתפתחותו בשנים  ;‘1949—1882ב‘ דונר‘ ,תולדות הגרפיקה השימושית‘; ג‘ מנור‘ ,תולדות
המחול‘; מ‘ צימרמן‘ ,תולדות הקולנוע העברי בתקופת היישוב‘; ש‘ לב־ארי‘ ,התפתחות התאטרון
המשני.‘1948—1928 ,
מסת“ב ISBN 965-342-535-8
תשנ“ט .כו  xvi + 690 +עמודים 16 × 23.5 .ס“מ .כריכה קשה.

מדינת ישראל — העשור הראשון
בעריכת משה ליסק
התוכן :מ‘ פעיל‘ ,מלחמת העצמאות :תש“ח—תש“ט‘; מ‘ ליסק‘ ,העלייה הגדולה בשנות החמישים —
"כור ההיתוך"‘; א‘ גרייצר וע‘ גונן‘ ,עיצוב המפה היישובית של המדינה בראשיתה‘; ח‘ ברקאי‘ ,ימי
בראשית של המשק הישראלי‘; פ‘ מדינג‘ ,התפתחות המערכת הפוליטית בישראל בשנים ;‘1953—1948
א‘ ביאלר‘ ,פראק וצילינדר בין התותחים :מדיניות החוץ של ישראל בין מלחמת השחרור למבצע
סיני‘.
מסת“ב ISBN 965-342-924-6
תשס“ט .כד  xiv + 777 +עמודים 16 × 23.5 .ס“מ .כריכה קשה.

מקורות ומחקרים בתחום לשונות היהודים
 142אלמרשד אלכאפי — מילונו של תנחום הירושלמי למשנה תורה לרמב“ם
ההדירה לפי כתבי יד ,תרגמה לעברית והוסיפה הקדמה הדסה שי

w w w. a c a d e m y. a c . i l

תנחום הירושלמי חיבר בערבית־יהודית את ‘המדריך המספיק‘ — המילון היחיד שחובר אי פעם למשנה
תורה לרמב“ם — כדי להסביר את המילים העבריות הקשות שבו לקוראים שלשונם ערבית־יהודית.
מטרתו הייתה להביא לכל מונח עברי שביאר את הגדרתו המדויקת בערבית .לשם כך בחן את שורשו
וגיזרונו ואף הביא מובאה כדי להראות את שימושו בהקשרו.
הערכים מסודרים במילון על פי סדר האל“ף־בי“ת של השורשים,
והמחבר משווה בהם מילים מלשון ההלכה למילים מן המקרא,
מן התרגומים הארמיים ומן הערבית ,ממיין אותן ולעתים מקשר
קישור אטימולוגי בין המילים .מקורות לביאוריו היו כתביהם של
יהודה חיוג‘ ושל יונה אבן ג‘נאח ,מילון הערוך ופירוש הרמב“ם
למשנה .מכאן חשיבותו הגדולה של המילון לתולדות מחקר
הלשון העברית בימי הביניים בכלל וללקסיקוגרפיה העברית
בפרט.
מסת“ב ISBN 965-208-166-3
תשס“ה .לד  iii + 659 +עמודים 3 ,לוחות 21 × 27 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 360

מקורות ומחקרים בתחום לשונות היהודים

אי

 023מדרש לפרקי אבות ביידיש קמאית לאנשל לוי
ההדיר לפי כתב־היד והוסיף מבוא וביאורים יעקב י‘ מייטליס
ספר זה ,שנתחבר והועלה על הכתב בידי המחבר עצמו במאה הט“ז ,מכיל בחלקו הראשון תרגום
וביאור של פרקי אבות ביידיש .הביאור משובץ במסכת של אגדות חז“ל ,משלים וסיפורי עם ומזכיר
מדרשי עם מסוגו של ‘צאינה וראינה‘ .החלק השני ,שהוא כעין תוספת למדרש לפרקי אבות ,מכיל
אוסף מעשיות ובו עשרים ושמונה סיפורים.
מסת“ב ISBN 965-208-005-5
תשל“ט .מב  vii + 232 +עמודים ,לוח 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 60

 022מחזות מקראיים ביידיש1750—1697 ,
ההדיר לפי כתבי־יד ודפוסים והוסיף מבוא חנא שמרוק
קובץ זה מכיל את כל המחזות ביידיש שהגיעו אלינו מראשית התהוותה של הדרמה ביידיש עד
אמצע המאה הי“ח .ואלה המחזות הכלולים בקובץ‘ :איין שיין פורים שפיל‘; ‘אחשורוש שפיל‘; ‘דאש
שפיל פון מרדכי אונ‘ אסתר‘; ‘אחשורוש שפיל גלייך איינר אפרא‘; ‘אקטא אסתר עם אחשורוש‘;
‘מכירות יוסף‘; ‘דוד אונט גליות הפלשתי‘; ‘משה רבינו בשרייבונג‘.
מסת“ב ISBN 965-208-006-3
תשל“ט vi + 706 .עמודים 7 ,לוחות 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 65

 143מילון לטקסטים ערביים־יהודיים מימי הביניים
מאת יהושע בלאו
בשיתוף עם האקדמיה ללשון העברית
המילון מכוון בעיקרו לטקסטים ספרותיים ולטקסטים תיעודיים מן השליש הראשון
של האלף השני לסה“נ ,שהיא התקופה הקלסית של הערבית־היהודית .הוא מבוסס
על כתביהם של גדולי ישראל — רב סעדיה גאון ,רבי יהודה הלוי ,הרמב“ם ואחרים —
וכן כלול בו חומר מספרות השאלות והתשובות ,ממכתבים אישיים ומסחריים ומתעודות אחרות.
הספרות המילונית לטקסטים האלה מוגבלת למדיי ,והמילון הזה
בא להשלים את החומר החסר במילונים הקיימים .הוא מתעד
בעיקר את היסודות שאינם קלסיים ב‘ערבית הבינונית‘ ובזה
ייחודו וחידושו.
המילון מכיל כ־ 9,000ערכים שרבים מהם טרם תועדו ,והוא
המילון המקיף הראשון לערבית־היהודית של ימי הביניים.
 wזכה בפרס לספרי יַ ַען ביהדות לשנת  2006מטעם חטיבת
ספריות המחקר ,הארכיונים והאוספים המיוחדים של איגוד
הספריות היהודיות (.)AJL
מסת“ב ISBN 965-208-171-X
תשס“ו .לב  viii + 780 +עמודים 21 × 27 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 460

בי

מקורות ומחקרים בתחום לשונות היהודים

 027פאריז אונ‘ וויענה
מהדורה ביקורתית בצירוף מבוא ,הערות ונספחים
מאת חנא שמרוק ,בשיתוף עם אריקה טים
המהדורה מבוססת על העותק השלם של הספר ‘פאריז אונ‘ וויענה‘,
שנדפס בווירונה בשנת  ,1594ומלווה בכל האיורים ובכיתוביהם כפי
שהם מופיעים בעותק המקורי .הספר הוא עיבוד ללשון יידיש של
רומן אבירים פופולרי ונפוץ באיטליה במאה הט“ז .בנוסחו ביידיש
סולקו במודע סממניו הנוצריים המובהקים של המקור ,וסגנונו מעיד
על השימוש הווירטואוזי שעושה מחברו בלשון יידיש חיה ושוטפת
שנהגה באיטליה במאה הט“ז .במבוא ובנספחים נידונים ייחודו של
הספר ,סגנונו ,לשונו וזהות מחברו.
מסת“ב ISBN 965-208-125-6
תשנ“ו vii + 340 .עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 160

מקורות ומחקרים בספרות השומרונים
התרגום הערבי לנוסח התורה של השומרונים
ההדיר לפי כתבי־יד וצירף מבוא חסיב שחאדה
התרגום הערבי השומרוני לתורה הגיע אלינו בשני טיפוסים :האחד מן המאות הי“א—הי“ב והוא
מיוחד לאב חסדה הצורי והאחר הוא הטקסט המעובד של אבו סעיד בן אבי אל־חוסין בן המאה
הי“ג .תרגומו של אבו סעיד הוא שנודע בעולם המחקר כבר במאה הי“ז ,אך הוא לא יצא לאור
בשלמותו .במהדורה זו ,המביאה את שני רובדי הנוסח ,התורה השומרונית בנוסח ערבי רואה אור
בפעם הראשונה בשלמותה .התרגום לנוסח התורה של השומרונים הוא מקור ראשון במעלה להכרת
מסורתם הלשונית ,פרשנותם ,ההלכה והתאולוגיה שלהם.
 732כרך א :בראשית—שמות
מסת“ב ISBN 965-208-089-6
תש“ן .כא  vi + 447 +עמודים ,לוח 18 × 27 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 160
 733כרך ב :ויקרא ,במדבר ,דברים
מסת“ב ISBN 965-208-157-4
תשס“ב .יב  iii + 629 +עמודים ,לוח 18 × 27 .ס“מ .כריכת בד.

w w w. a c a d e m y. a c . i l

₪ 175

מקורות ומחקרים בספרות השומרונים

גי

ָּפ ֵלאוגרפיה וקודיקולוגיה של כתבי יד עבריים
אוצר המצחפים העבריים :כתבי־יד בכתב עברי מימי־הביניים בציוני תאריך
מאת מלאכי בית־אריה ,קולט סיראט ומרדכי גלצר
בסדרה  Monumenta Palaeographica Medii Aevi, Series Hebraicaשבחסות מועצת
אירופה ואיגוד האקדמיות הבין־לאומי.
יוצא לאור בשיתוף פעולה עם  ,CNRSפריז ועם  ,Brepolsבלגייה.
הּפרות של מפעל הפלאוגרפיה ,שמטרתו לתעד את התכונות
סדרת הפרסומים הזאת היא אחד ֵ
הקודיקולוגיות — הגרפיות ,הטכניות והפיזיות — של כל כתבי היד העבריים ששרדו מימי הביניים
בציוני תאריכים ,מקומות ומעתיקים ,לעבד ולמיין תכונות אלו ולהעמיד לרשות החוקרים כלים
מבוססים לזיהוי מוצאם של כתבי יד ולאומדן זמנם .האוצר יקיף את כל כתבי היד העבריים בציוני
תאריכים מכל ספריות העולם ששרדו עד לשנת  .1280כתבי היד ערוכים כאן בסדר כרונולוגי ומובאים
תיאורים קודיקולוגיים מפורטים של דרכי הפקתם ,של עיצוב ההעתקים ושל גלגוליהם ,וההדרה
קפדנית של הקולופונים .את התיאורים מלווה מבחר עשיר של לוחות בגודל טבעי .ההקדמות
והתיאורים בעברית ובצרפתית.

הסדרה בהפצת  ,Brepolsבלגייה

www.brepols.net

חלק א :עד לשנת 1020
בכרך הזה מובאים כתבי היד הקדומים ביותר ששרדו מימי הביניים ,רובם מאוצרות הספרייה
הלאומית הרוסית בסנקט פטרבורג.
מסת“ב ISBN 2-503-50595-3
 136 .1997עמודים 55 ,לוחות 30.5 × 44 .ס“מ .כריכה קשה.

חלק ב :השנים 1079—1021
בחלק זה מוצגים עשרים ושניים כתבי יד בציוני תאריך ,מחציתם קטעים שמקורם בגניזת פוסטאט
(קהיר העתיקה) ,תשעה כתבי יד הנמצאים באוספי פירקוביץ‘ שבספרייה הלאומית הרוסית בסנקט
פטרבורג וכתב יד אחד שהופק באיטליה בשנת  ,1072/3והוא המצחף הקדום ביותר בציון תאריך
שנשתייר מאירופה.
מסת“ב ISBN 2-503-50895-2
 128 .1999עמודים 62 ,לוחות 30.5 × 44 .ס“מ .כריכה קשה.

חלק ג :השנים 1140—1085
בכרך זה מוצגים עשרים ותשעה כתבי יד ,רבים מהם פרגמנטריים .מוצאם של שמונה־עשר קטעים
הוא מגניזת פוסטאט (קהיר העתיקה) ,ועוד תשעה נמצאים באוספי פירקוביץ‘.
מסת“ב ISBN 2-503-51190-2
 120 .2002עמודים 83 ,לוחות 30.5 × 44 .ס“מ .כריכה קשה.

חלק ד :השנים 1200—1144
בכרך זה מוצגים שלושים ושניים כתבי יד בציוני תאריך .חמישה כתבי יד שתאריכיהם אינם מוטלים
בספק אך הם נפקדים מהכרך מובאים בחשבון לצורך אפיון התקופה במיוחד במה שנוגע לתכונות לא
קודיקולוגיות ,כגון מנייני השנים ,ציוני מקומות והתפלגות אזורי ההפקה ,המעתיקים ויעדי ההעתקה,
תוכן כתב היד ,מצע הכתיבה וסוג הכתב .גם בתקופה הזאת עדיין בולטים שני אוספים שבהם שמורים

די

ָּפ ֵל אוגרפיה וקודיקולוגיה של כתבי יד עבריים

כתבי יד בציוני תאריך — אוסף כתבי היד שבספרייה הלאומית הרוסית בסנקט פטרבורג והאוסף
שבספרייה הבודליאנית באוקספורד — אך מתרבים כתבי היד ממקורות אחרים .השינוי הזה משקף
את שיעור הישרדות כתבי היד שהופקו מחוץ למזרח התיכון ,שיעור ההולך וגדל ככל שהזמן נוקף.
מסת“ב ISBN 2-503-52260-2
 147 .2006עמודים 99 ,לוחות 30.5 × 44 .ס“מ .כריכה קשה.

אוצר כתבי־יד עבריים מימי־הביניים בציוני תאריך עד שנת ה‘ש
מאת קולט סיראט ומלאכי בית־אריה
בשיתוף עם  ,CNRSפריז
מפעל הפלאוגרפיה העברית שם לו למטרה לתאר ולחקור כתבי יד עבריים מימי הביניים שיש בהם
ציון תאריך עד שנת ה‘ש ( )1540ולהשתית על בסיס זה פלאוגרפיה עברית .בספרים אלו מתוארות
בפעם הראשונה (בעברית ובצרפתית) ,על פי הגישה הקודיקולוגית של הפלאוגרפיה המודרנית,
הטכניקות השונות של מלאכת הספר העברי הכתוב ביד; כמו כן מובא חומר רב על גלגולי כתב היד,
על הבעלים ,על חתימות הצנזורים ועוד .הקולופונים מובאים בשלמותם בההדרה קפדנית.

הסדרה בהפצת  ,CNRSפריז

www.cnrseditions.fr

חלק ראשון :כתבי־יד בספריות ישראל וצרפת בתבנית גדולה
כרך לוחות :תשל“ב .תצלומים של  179כתבי יד 8 .עמודים 205 ,לוחות 30 × 40 .ס“מ .בקופסה בכריכת בד.
כרך תיאורים :תשל“ב .תיאורים בעברית ובצרפתית של  179כתבי היד 355 .עמודים וחוברת בת  61עמודים.
 22 × 28ס“מ .בקופסה בכריכת בד.

חלק שני :כתבי־יד בספריות ישראל וצרפת בתבנית קטנה עד שנת ה‘רל“א
כרך לוחות :תשמ“א .תצלומים של  106כתבי יד 6 + vi .עמודים 161 ,לוחות 22 × 28 .ס“מ .כריכת בד.
כרך תיאורים :תשמ“א .תיאורים בעברית ובצרפתית של  106כתבי היד + i .כב  ]244[ +עמודים 22 × 28 .ס“מ.
כריכת בד.
מסת“ב 2-222-02408-0

ISBN

חלק שלישי :כתבי־יד בספריות ישראל וצרפת בתבנית קטנה משנת ה‘רל“א עד שנת ה‘ש
כרך לוחות :תשמ“ו .תצלומים של  99כתבי יד 6 + vi .עמודים 189 ,לוחות 22 × 28 .ס“מ .כריכת בד .תוספת לכרך
הלוחות של החלק הראשון .1986 :תצלומים של  26כתבי יד iii .עמודים 35 ,לוחות 30 × 40 .ס“מ .כריכה רכה.
כרך תיאורים :תשמ“ו .תיאורים בעברית ובצרפתית של  125כתבי היד של שני כרכי הלוחות.
 + xxxiכט  ]332[ +עמודים 22 × 28 .ס“מ .כריכת בד.
מסת“ב 2-222-03790-5

ISBN

w w w. a c a d e m y. a c . i l

אסופות כתבים עבריים מימי־הביניים
סדרה זו נועדה לתת בידי הנדרשים לכתבי יד עבריים מימי הביניים כלי עזר פשוט ונוח לזיהוים של
טיפוסי כתיבות ולאומדן זמנם של כתבי יד בלתי מתוארכים על סמך השוואה לכתבי יד המצוינים
בתאריך .באסופות אלו מוצג כל כתב יד שנבחר להיכלל בהן בשני לוחות :לוח אל“ף־בי“ת מסורטט של
ִמגוון צורות האותיות המופיעות בכתב היד הזה ,שהועתקו מתצלומים משובחים בגודל טבעי ,ומולו
תצלום של עמוד לדוגמה מתוך אותו כתב יד ,בדרך כלל בגודל טבעי .בצורה זו מעמידות האסופות

ָּפ ֵל אוגרפיה וקודיקולוגיה של כתבי יד עבריים

וט

כלי כפול לזיהוי כתב יד — מכאן לוחות אל“ף־בי“ת ,מעין מפתחות מורפולוגיים ,המסייעים לאיתור
צורות דומות של אותיות על ידי השוואה בדרך פירוק הכתיבה לאותיותיה ,ומכאן העמודים לדוגמה,
המוסרים את מרקם הכתיבה ,אופייה ,סגנונה ורושמה הכללי.
 735כרך א :כתב מזרחי וכתב תימני
בעריכת מלאכי בית־אריה בהשתתפות עדנה אנגל ועדה ירדני
מסת“ב ISBN 965-208-081-0
תשמ“ח .טו  vii + 310 +עמודים 24 × 34 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 240
 736כרך ב :כתב ספרדי
בעריכת מלאכי בית־אריה ועדנה אנגל
מסת“ב ISBN 965-208-158-2
תשס“ב .מד  xviii + 418 +עמודים 24 × 34 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 260
 741כרך ג :כתב אשכנזי
בעריכת עדנה אנגל ומלאכי בית־אריה
מסת"ב 978-965-208-187-2

ISBN

בהכנה

התרגומים העבריים של כתבי אּבן ֻרשד
הפילוסוף וחכם ההלכה המוסלמי אבו אל־וליד מוחמד אבן ֻרשד ( )1198—1126היה מחשובי
הפילוסופים של ימי הביניים באסלאם ,ביהדות ובנצרות .חשוב במיוחד מפעלו הפרשני לרוב כתבי
אריסטו ופירושיו קנו להם מעמד כהבנה מוסמכת של תורת אריסטו .חלק מן הפירושים לא שרדו
במקורם הערבי אלא בתרגום עברי או לטיני .במסגרת מפעל בין־לאומי בחסות איגוד האקדמיות
הבין־לאומי מתפרסמות מהדורות ביקורתיות של כל הפירושים האלה בשלוש לשונותיהם .בסדרה זו
מתפרסמים הפירושים בנוסחם העברי.

 044הביאור האמצעי של אבן רשד לספר המידות על־שם ניקומאכוס לאריסטו
בתרגום שמואל בן יהודה
ההדיר וצירף מבוא ,חילופי־נוסח ,הערות ורשימת מונחים אליעזר זאב ברמן
הביאור האמצעי לספר המידות לאריסטו הוא החיבור היחיד של אבן רשד העוסק ביחסו לפילוסופיה
המדינית של אריסטו ,ויש לו חשיבות רבה גם להבנת משנתו המדינית־מוסרית של אבן רשד .חוץ
מכמה פסקאות אבד המקור הערבי של החיבור ,והוא נשתמר בתרגום עברי שעשה בראשית המאה
הי“ד שמואל בן יהודה ממרסיי.
מסת“ב ISBN 965-208-144-2
תשנ“ט iii + 426 .עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 180

זט

התרגומים העבריים של כתבי אּבן ֻר שד

 046הביאור האמצעי של אבן רשד לספר הנפש לאריסטו בתרגום משה אבן תבון
ההדיר וצירף מבוא ,חילופי־נוסח ,הערות ורשימת מונחים אברהם אריה עברי
בביאור האמצעי לספר הנפש לאריסטו דבק אבן רשד בתפיסתו של אריסטו עצמו ובמסורת
הפרשנית של כתביו בדבר מהות הנפש וכוחותיה .עם זה הוא נמנע מלדון כאן בנושא מרכזי בתורת
הנפש שלו ,טיב השכל האישי ויחסו אל השכל הפועל ,ואף בנושא הישארות הנפש .הוגים מוסלמים
הזניחו ביאור זה עד שכמעט נעלמו כל כתבי היד שלו בערבית ,ומלומדים נוצרים התעלמו ממנו ,אך
הקוראים היהודים הרבו להתעניין בו .באמצע המאה הי“ג הוא זכה אפוא לשני תרגומים לעברית,
האחד ,והוא עומד ביסוד המהדורה הזאת ,בידי המתרגם הנודע משה אבן תבון ,והאחר בידי שם טוב
בן יצחק מטורטוסה.
מסת“ב ISBN 965-208-162-0
תשס“ג vii + 167 .עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 160

 045הנוסחים העבריים של המאמר הרביעי של הביאור האמצעי של אבן רשד לספר המידות
על־שם ניקומאכוס לאריסטו
ההדיר אליעזר זאב ברמן
ISBN

מסת“ב 965-208-034-9
תשמ“א .כז  vi + 145 +עמודים 15 × 24 .ס“מ.

₪ 40

פרסומים שונים
 530דוד בן־גוריון והתפתחות המדע בישראל
יום עיון במלאת מאה שנה להולדת דוד בן־גוריון ,כ"ד בניסן תשמ"ז

w w w. a c a d e m y. a c . i l

התוכן :יהושע יורטנר' ,דברי פתיחה'; שמואל סמבורסקי' ,בן־גוריון והמועצה המדעית'; דוד מושין,
'תמיכת בן־גוריון במחקר ,במדע ובטכנולוגיה'; צבי תבור' ,זכרונות של המועצה המדעית'; אפרים
קציר' ,ראשיתו של המחקר הבטחוני — בן־גוריון והחמ"ד'; אריה דבורצקי' ,הערה לדמותו של בן־גוריון';
ישראל דוסטרובסקי' ,הקמתה של הוועדה לאנרגיה אטומית'; יגאל תלמי' ,היחס למדע בראשית ימי
המדינה'; יהושע יורטנר' ,המכון לחקר המדבר'; יהואש ועדיה' ,תרומתה של מדינת ישראל לפיתוח
אזורים צחיחים'; שמעון פרס' ,מדינאות למען מדע'; יואב גלבר' ,בן־גוריון והקמת האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים והאקדמיה ללשון העברית'; זאב בן־חיים' ,על האקדמיה למדעים'; אפרים א'
אורבך' ,על הקמת המכון לתצלומי כתבי־יד והאקדמיה למדעים'; נתן רוטנשטרייך' ,דברי סיכום';
יהושע יורטנר' ,דברי נעילה'.
מסת"ב ISBN 965-208-088-8
תשמ"ט (הדפסה שנייה תשע"ג) ii + 97 .עמודים 15 × 24 .ס"מ .כריכה קשה.

₪ 50

 558הלכה ומדינה ,מאת אפרים א‘ אורבך — מן העיזבון
תשנ“ז 19 .עמודים 13.5 × 20.5 .ס“מ.

₪ 20

פרסומים שונים

זי

 788הלשון העברית בהתפתחותה ובהתחדשותה
הרצאות לרגל מלאות מאה שנה לייסוד ועד הלשון העברית
התוכן :יהושע בלאו‘ ,פתח דבר‘; משה בר־אשר‘ ,מקומה של הארמית בעברית החדשה‘; עוזי אורנן,
‘דרכי חידוש מלים‘; אילן אלדר‘ ,ראשיתה של תורת הלשון העברית — ר‘ סעדיה גאון בין תאוריה
למעשה‘; מנחם צבי קדרי‘ ,דחיפותו של סקר על העברית הספרותית החיה‘; גדעון גולדנברג,
‘העברית כלשון שמית חיה‘; אהרן דותן‘ ,האקדמיה ,הלשון והחיים‘; דוד טנא‘ ,שלוש הערות על
הכוונת הלשון העברית (תר“ן—תש“ן.‘)1990—1890 ,
מסת“ב ISBN 965-208-126-4
תשנ“ו ii + 244 .עמודים ,לוח 15 × 24 .ס“מ .כריכה קשה.

₪ 80

 616המסורת המשפטית והציונית של לואיס ד‘ ברנדייס
ההרצאות שנישאו ביום עיון לציון שישים שנה למותו
בעריכת אלון גל
התוכן :ש“נ אייזנשטדט‘ ,פתח דבר‘; יהושע אריאלי‘ ,על יסודותיה האוניברסליים של התודעה
הלאומית האמריקנית‘; סטיבן גולדשטיין‘ ,המורשה המשפטית של לואיס ברנדייס‘; אלון גל‘ ,לואיס
ברנדייס והציונות האמריקנית‘.
מסת“ב ISBN 965-208-169-8
תשס“ה vi + 86 .עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכה קשה.

₪ 60

 630חיים וייצמן :המדען ,המדינאי ומדינאי־המדע
בעריכת ב“ז קדר
התוכן :יהושע יורטנר‘ ,דברי פתיחה‘; רשימת הקיצורים; ב“ז קדר,
‘מבוא :חיים וייצמן — המדען והמדינאי‘; יהושע יורטנר‘ ,הכימיה
האורגנית של וייצמן באקדמיה ובתעשייה בראשית המאה
העשרים‘; שאול כ“ץ‘ ,מדיניות המדע של וייצמן כמסד הביקוש
המתמשך למצוינות מדעית במערך המחקר הישראלי .1 :וייצמן
המדען — תקופות המחקר הראשונות שלו;  .2המדיניות האקדמית
של וייצמן — תכניות האוניברסיטה .3 ;1925—1902 ,מירושלים
לרחובות ומאוניברסיטת מחקר והוראה למכוני מחקר — מכון זיו
ומכון ויצמן למדע‘; חדוה בן־ישראל‘ ,וייצמן והאוניברסיטה העברית‘,
יששכר אונא‘ ,הון או גאון :המאבק של וייצמן ואיינשטיין על מצוינות
אקדמית באוניברסיטה העברית‘; רות ארנון‘ ,מכון ויצמן למדע —
מצבה חיה וראויה למכונן המחקר המדעי בישראל‘; ב“ז קדר‘ ,תיאור
ֵ
פגישתם הראשונה של וייצמן ובלפור — 1906 ,אגדה או מציאות?‘; שלמה אבינרי‘ ,וייצמן — צמיחתו של
מדינאי‘; שולמית וולקוב‘ ,וייצמן ועמיתיו המדענים בגרמניה — אתגרים ודוגמה אישית‘; בני מוריס,
‘וייצמן והערבים‘; רפאל משולם‘ ,וייצמן — מדע יישומי ופטנטים‘; רשימת פרסומיו המדעיים של
וייצמן (בעריכת ב“ז קדר); רשימת הפטנטים של וייצמן (בעריכת יגאל בורשטיין); רפאל למד ואד

חי

פרסומים שונים

באייר‘ ,תגלית הצלולוזום :בעקבות חזון הדלק הביולוגי של וייצמן‘; קטעים גנוזים בענייני מדע מתוך
טיוטות האוטוביוגרפיה  ;Trial and Errorיהושע יורטנר‘ ,דברי נעילה‘; רשימת המשתתפים.
מסת“ב ISBN 978-965-208-210-7
תשע“ה .י‘  vi + 285 +עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכה קשה.

₪ 90

 789כתובות מלכי אשור :היסטוריה ,היסטוריוגרפיה ואידאולוגיה
יום עיון לכבוד חיים תדמור בהגיעו לגבורות
בעריכת ישראל אפעל ונדב נאמן
התוכן :ישראל אפעל ,נדב נאמן‘ ,פתח דבר‘; רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים; מרדכי כוגן‘ ,חיבור
ועריכה ,העתקה ומסירה בכתובות אשורבניפל :למלאכת הסופר המלכותי‘; אביגדור ויקטור
הורוויץ‘ ,מצודת־סרגון (דּור ַש ֻּר ִּכין) — דיוקנו של המלך הבונה‘; ישראל אפעל‘ ,אסרחדון ,מצרים
ושּוּב ִריָ ה — פוליטיקה ותעמולה‘; טלי אורנן‘ ,הגלגל המכונף — סמל של אלים ראשיים בתקופת
ְ
האימפריה האשורית‘; נדב נאמן‘ ,כתובות נציבי סּוחּו בראי ההיסטוריוגרפיה האשורית‘; חיים תדמור,
‘על לידתו ועיצובו של החוג לאשורולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים‘; שיגאו ימאדה‘ ,היסטוריה
ואידאולוגיה בכתובות שלמנאסר השלישי — ניתוח שינויים סגנוניים באנאלים אשוריים‘ (באנגלית).
מסת“ב ISBN 978-965-208-178-0
תש“ע xxx + 132 .עמודים 25 ,איורים 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 80

 791מעקרונות מופשטים ועד סיפור סיפורים
עיונים בבלשנות שמית מוגשים לגדעון גולדנברג בהגיעו לגבורות
בעריכת יוחנן פרידמן
התוכן :יוחנן פרידמן' ,פתח דבר'; ערן כהן' ,ביטויָ ם המוחשי של עקרונות מופשטים :יישום משנתו של
(גּורגֶ ה)'; מיכל מרמורשטיין' ,על
גדעון גולדנברג'; יער ֶח ֶבר' ,עיונים במערכת הזמנים של לשון צ'חא ָ
צורת־הפועל يَ ْفع َُل בדקדוק הערבית הקלסית'; רוני הנקין' ,משירה נבטית לסיפורי סבתא :בין סיפורי
גברים לסיפורי נשים בנגב הבדווי'.
מסת"ב ISBN 978-965-208-189-6
תשע"ג .ח  iv + 95 +עמודים 15 × 24 .ס"מ .כריכת בד.

₪ 70

 116סוגיות במחקר התלמוד
w w w. a c a d e m y. a c . i l

יום עיון לציון חמש שנים לפטירתו של אפרים א‘ אורבך ,כ“א בכסלו תשנ“ז
התוכן :יעקב זוסמן' ,דברי פתיחה'; יעקב זיו' ,דברי ברכה'; שלמה נאה‘ ,חרותא‘; מנחם קיסטר“‘ ,נעשה
אדם“ — הייחוד בין אחדות לריבוי‘; ורד נעם‘ ,גילוי מחודש של נוסח מקרא ומדרש‘; מרדכי סבטו‘ ,בבלי
סנהדרין — כתבי־יד וענפי נוסח‘; עוזיאל פוקס‘ ,דרך ההכרעה ,סמכות של טקסטים ומודעות עצמית —
הרהורים על דרכי הפסיקה בשלהי תקופת הגאונים‘; שמחה עמנואל‘ ,ר‘ ברוך ממגנצא — דמותו של חכם
על־פי שרידי כתביו‘; דברי סיכום מאת עזרא פליישר.
מסת“ב ISBN 965-208-155-8
תשס“א iv + 164 .עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 80

פרסומים שונים

טי

 114עיונים בתולדות עמי האסלאם
יום עיון לציון מלאות שנה לפטירתו של דוד איילון ,כ“ה בסיוון תשנ“ט
התוכן :משה שרון‘ ,פועלו המדעי של דוד איילון‘; עמיקם אלעד‘ ,האם הייתה המהפכה העבאסית
מהפכה איראנית או ערבית? — הערכה מחודשת של ההרכב האתני של תומכי המהפכה העבאסית
המחנה והיווצרות האסכולה
לאור המחקרים האחרונים‘; נמרוד הורביץ‘ ,מצוקת המנצחים — ִ
החנבלית‘; ראובן עמיתי‘ ,התאסלמותו של האילח‘אן תגודר ( ;‘)1284—1282אמנון כהן‘ ,קפה ובתי
קפה בירושלים‘; דוד קושניר‘ ,מצרים בעיני האוכלוסייה הערבית בארץ ישראל בשלהי התקופה
ֻ
אל־מ ַתוַ ִּכל — הרצח של
ג‘עפר
ַ
העות‘מאנית‘; יעקב לסנר‘ ,עיונים בתקופת שלטונו של הח‘ליף
ִאתאח‘ התורכי‘.
מסת“ב ISBN 965-208-172-8
תשס“ז xxiii + 121 .עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

₪ 70

 790על תרגום הקוראן
יום עיון לכבוד פרסום תרגומו העברי של אורי רובין לקוראן
בעריכת יוחנן פרידמן
התוכן :יוחנן פרידמן' ,פתח דבר'; מאיר בר־אשר"' ,עשינו אותו קוראן ערבי למען תשכילו להבין":
השקפות מוסלמיות בשאלת תרגום הקוראן'; נאסר בסל' ,היהודים והקוראן :תרגומי הקוראן מלשונות
אירופה לעברית'; אורי רובין' ,משולחנו של המתרגם'.
מסת"ב ISBN 978-965-208-183-4
תשע"ב .ח  112 +עמודים 15 × 24 .ס"מ .כריכת בד.

₪ 70

דברים שנאמרו באירועים לכבוד חברי האקדמיה
מחיר כל חוברת ₪ 20

 526עיונים באסלאם הקדום
דברים שנאמרו ביום עיון לכבוד מאיר י‘ קיסטר במלאות לו תשעים שנה
המשתתפים :יוחנן פרידמן; אלה לנדאו־טסרון; איתן קולברג; אורי רובין.
תשס“ה 85 .עמודים 14 × 21 .ס“מ.

 747עיונים בהגותו של ישעיהו ברלין
דברים שנאמרו בערב לכבוד פרופסור סר ישעיהו ברלין בהגיעו לגבורות
המשתתפים :אבישי מרגלית; יהושע אריאלי; שלמה אבינרי; נתן רוטנשטרייך.
מסת“ב ISBN 965-208-093-4
תש“ן 43 .עמודים 14 × 21 .ס“מ.

כ

דברים שנאמרו באירועים לכבוד חברי האקדמיה

 529עיונים בסוגיות פילוסופיות
דברים שנאמרו בערב לכבוד שלמה פינס בהגיעו לגבורות
המשתתפים :נתן רוטנשטרייך; יוחנן גליקר; זאב הרוי; יוחנן סילמן.
מסת“ב ISBN 965-208-101-9
תשנ“ב 68 .עמודים 14 × 21 .ס“מ.

 734עיונים בעקבות מפעלו של פולוצקי
דברים שנאמרו בערב לכבוד יעקב פולוצקי בהגיעו לגבורות
המשתתפים :גדעון גולדנברג; שרה גרול; חיים רוזן.
מסת“ב ISBN 965-208-081-3
תשמ"ח 66 .עמודים 14 × 21 .ס"מ.

דברים שנאמרו באירועים לזכר חברי האקדמיה
מחיר כל חוברת  ,₪ 20למעט החוברות שמצוין בהן ‘בלא תשלום‘.

 528דברים לזכרו של אליהו לואיס גוטמן ופרקים מעזבונו על תורת השטחות
בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים
המשתתפים בחלק העברי :יהושע יורטנר; רוברטו בקי; אליהוא כ“ץ .המשתתפים בחלק האנגלי:
ג‘“ק לינגוס; ל“ר טאקר; ש‘ שי .בצירוף ‘מבוא לתורת השטחות ולניתוח נתונים‘ — שני פרקים מעיזבונו
של גוטמן (באנגלית); רשימת הפרסומים של גוטמן מאת שלומית לוי.
מסת“ב ISBN 965-208-095-0
תשנ“א .טו (עברית) ( 110 +אנגלית) עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 568דברים לזכרו של מנחם שטרן
במלאות עשר שנים למותו ומחקרים בעקבות מפעלו
המשתתפים :משה דוד הר; יוסף קפלן; יונתן פרייס; ישראל שצמן; חנה מ‘ כותן.
תשס“ב 69 .עמודים 13.5 × 21 .ס“מ.

 731דברים לזכרו של מרטין בובר במלאת עשרים שנה לפטירתו
המשתתפים :ש“נ אייזנשטדט; ר“י צבי ורבלובסקי; פ‘ מנדס־פלור; א‘ שפירא.
w w w. a c a d e m y. a c . i l

תשמ“ז 72 .עמודים 14 × 21 .ס“מ.

 522לזכרו של אלכסנדר אלטמן
בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים
המשתתפים :יעקב כ“ץ; זאב הרוי; ברכה זק; פאול מנדס־פלור; נתן רוטנשטרייך.
תשנ“א 40 .עמודים 14 × 21 .ס“מ.

דברים שנאמרו באירועים לזכר חברי האקדמיה

אכ

 550לזכרו של ארנלדו מומיליאנו ()1987—1908
המשתתפים :אפרים א‘ אורבך; דוד אשרי; שלמה סימונסון.
תשנ“ב 36 .עמודים 14 × 21 .ס“מ.

 555לזכרו של בנימין מזר
דברים שנאמרו במלאת שלושים למותו
המשתתפים :חנוך גוטפרוינד; חיים תדמור; עמיחי מזר .בצירוף רשימת הפרסומים של מזר מאת
נירה נוה.
תשנ“ז 32 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 551לזכרו של גד טדסקי
דברים שנאמרו במלאת שלושים למותו
המשתתפים :א‘ ברק; ר‘ בקי; א‘ לבונטין; ג‘ שלו.
תשנ“ה 33 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 536לזכרו של גדעון גולדנברג
בעריכת אריאל ששה־הלוי
המשתתפים :איתן קולברג; טלי בר; ערן כהן; מיכל מרמורשטיין; תמר צבי; ריינר פוגט.
מסת“ב ISBN 978-965-208-181-0
תשע“ו xvi + 67 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 563לזכרו של דוד איילון
דברים שנאמרו במלאות שלושים למותו
המשתתפים :מאיר קיסטר; איתמר רבינוביץ; גד גילבר; שאול שקד .בצירוף רשימת הפרסומים
של איילון.
תשנ“ט 26 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 523לזכרו של דוד אשרי
המשתתפים :מנחם בן־ששון; גבריאל הרמן; עירד מלכין; שאול שקד .בצירוף רשימת הפרסומים של
אשרי מאת דבורה גילולה.
תשס“ד 34 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 554לזכרו של דן פטינקין
דברים שנאמרו במלאת שלושים למותו
המשתתפים :מנחם יערי; חנוך גוטפרוינד; ראובן גרונאו; יעקב פרנקל.
תשנ“ז 28 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

בכ

דברים שנאמרו באירועים לזכר חברי האקדמיה

 566לזכרו של חיים ברוך רוזן
דברים שנאמרו במלאות שלושים למותו
המשתתפים :נמרוד ברי; רון כוזר; שרגא אסיף; דוד אשרי .בצירוף רשימת הפרסומים של רוזן לשנים
.2000—1980
תשס“א 48 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 553לזכרו של חיים יונה גרינפלד
דברים שנאמרו במלאת שלושים למותו
המשתתפים :חיים תדמור; מיכאל סוקולוף; מיכאל סטון; ציוני זביט.
תשנ“ו 30 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 515לזכרו של חיים שירמן
המשתתפים :שרגא אברמסון; ישראל לוין; אהרן מירסקי.
תשמ“ד 55 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 533לזכרו של חיים תדמור
בעריכת יעקב קליין ונדב נאמן
המשתתפים :מרדכי כוגן; שמואל נח אייזנשטדט; נתן וסרמן; ישראל ברטל; נדב נאמן.
מסת“ב ISBN 978-965-208-181-0
תשע“א 44 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 561לזכרו של חנא שמרוק
המשתתפים :חוה טורניאנסקי; ישראל ברטל .בצירוף רשימת הפרסומים של שמרוק מאת
המשתתפים.
תשנ“ח 32 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 587לזכרו של יהושע פראוור
דברים שנאמרו במלאת שלושים למותו
המשתתפים :חיים ביינארט; ב“ז קדר; נתן רוטנשטרייך .בצירוף רשימת הפרסומים של פראוור מאת
סילביה שיין ושרון רובק.
תשנ“ב 37 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

w w w. a c a d e m y. a c . i l

 520לזכרו של יוסף בן־דוד
המשתתפים :דן פטינקין; ש“נ אייזנשטדט; חיים אדלר; מרה בלר.
תשמ“ז 27 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

בלא תשלום

דברים שנאמרו באירועים לזכר חברי האקדמיה
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 521לזכרו של יעקב פולוצקי
המשתתפים :אולגה קפליוק; גדעון גולדנברג; מרסל ארדל; שרה ישראלית־גרול .בצירוף כתבי
פולוצקי שראו אור בשנים תשמ“ח—תשנ“ג (השלמה לרשימה שנתפרסמה בחוברת ‘עיונים בעקבות
מפעלו של פולוצקי :דברים שנאמרו בערב לכבוד יעקב פולוצקי בהגיעו לגבורות‘).
תשנ“ד 52 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 118לזכרו של יצחק בער
המשתתפים :שמואל אטינגר; חיים ביינארט; יעקב כ"ץ; יהושע פראוור.
תשמ"ד 40 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס"מ.

 562לזכרו של יצחק טברסקי
דברים שנאמרו במלאות שלושים למותו
המשתתפים :עזרא פליישר; מנחם בן־ששון; יוסף הקר; אביעזר רביצקי; ישראל תא־שמע.
תשנ"ח 52 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס"מ.

 534לזכרו של ישראל ייבין
בעריכת יוסף עופר
המשתתפים :גדעון גולדנברג; יהושע בלאו; יוסף יהלום; יוסף עופר; יורם ייבין.
מסת“ב ISBN 978-965-208-184-1
תשע"ב 58 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס"מ.

 560לזכרו של מיכאל ברונו
המשתתפים :יעקב פרנקל; חנוך גוטפרוינד; מרדכי פרנקל .בצירוף רשימת הפרסומים של ברונו.
תשנ“ח 27 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 557לזכרו של נתן רוזן
דברים שנאמרו במלאת שלושים למותו
המשתתפים :יקיר אהרונוב; יעקב בקנשטיין; פאול זינגר.
תשנ“ז 24 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 518לזכרו של נתן רוטנשטרייך
דברים שנאמרו במלאת שלושים למותו
המשתתפים :יהושע יורטנר; חנוך גוטפרוינד; שלמה אבינרי; דוד הד; פול מנדס־פלור; אברהם
שפירא.
תשנ“ו 39 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

דכ

דברים שנאמרו באירועים לזכר חברי האקדמיה

 519לזכרו של סולי גבריאל כהן
בשיתוף עם מכון רקח לפיסיקה של האוניברסיטה העברית בירושלים
המשתתפים :ש‘ סמבורסקי; ד‘ וילקינסון.
תשמ“ו .ח (עברית) ( 25 +אנגלית) עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

בלא תשלום

 527לזכרו של עזרא פליישר
בעריכת מרדכי עקיבא פרידמן
המשתתפים :שולמית אליצור; יונה פרנקל; מרדכי עקיבא פרידמן .בצירוף רשימת הפרסומים של
פליישר מאת טובה בארי.
מסת“ב ISBN 978-965-208-181-3
תש“ע 72 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 556לזכרו של רוברטו בקי
דברים שנאמרו במלאת שלושים למותו
המשתתפים :שמואל נח אייזנשטדט; סרג‘ו דלה־פרגולה; גד נתן; אריה שחר.
תשנ“ז 39 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 517לזכרו של שאול ליברמן
המשתתפים :א“א אורבך; ש‘ אברמסון; ח“ז דימיטרובסקי; ש“י פרידמן.
תשמ“ד 55 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 564לזכרו של שלמה אלכסנדר
דברים שנאמרו במלאות שלושים למותו
המשתתפים :דן שכטמן; חנוך גוטפרוינד; איתמר פרוקצ‘ה; זאב לוז .בצירוף רשימת הפרסומים של
אלכסנדר מאת רמה אבני.
תשנ“ט 35 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 565לזכרו של שלמה מורג
דברים שנאמרו במלאות שלושים למותו
המשתתפים :מנחם צבי קדרי; אבי הורוביץ; אשר לאופר.
w w w. a c a d e m y. a c . i l

תשס“א 23 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

 525לזכרו של שמואל סמבורסקי
דברים שנאמרו במלאת שלושים למותו
המשתתפים :יששכר אונא; עמוס פונקנשטיין; נתן רוטנשטרייך .בצירוף רשימת הפרסומים של
סמבורסקי מאת אמיתי שפיצר.
תשנ“ב 38 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

דברים שנאמרו באירועים לזכר חברי האקדמיה
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 559לזכרו של שרגא אברמסון
דברים שנאמרו במלאות שלושים למותו
המשתתפים :יצחק דב גילת; יוסף יהלום; ירחמיאל ברודי .בצירוף רשימת הפרסומים של אברמסון
מאת אהרן שויקה ומפתח עניינים לכתביו.
תשנ“ז 76 .עמודים ,לוח 14 × 21 .ס“מ.

דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
למכירה הן כרכים שלמים והן חוברות בודדות ,למעט כרכים וחוברות שאזלו.

מחיר כל כרך  ;₪ 80מחיר כל חוברת .₪ 20

 501כרך ראשון
תשכ“ו .ד  202 +עמודים ,לוח 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד .הכרך אזל.

1
2
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7
8
9
10
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נ“ה טור־סיני‘ ,באילו דרכים ובאיזו מידה נוכל להגיע לנוסחם המקורי של כתבי המקרא‘.
תשכ“ד 11 .עמודים.
א‘ הלוי פרנקל‘ ,עקרון הבחירה ובעית הרצף (הקונטינואום)‘ .תשכ“ד 8 .עמודים.
ח‘ וירשּוּבסקי‘ ,פלאוויוס מיתרידאטס‘ .תשכ“ד 10 .עמודים.
ג‘ טדסקי‘ ,קוצר הכלל המשפטי ונאמנות הפרשן‘ .תשכ“ד 17 .עמודים .החוברת אזלה.
י‘ ברנבלום‘ ,ניסויים לבירור מקור היווצרותה של הלוקמיה‘ .תשכ“ד 10 .עמודים.
נ‘ רוטנשטרייך‘ ,גלגוליו של המושג “התנכרות“‘ .תשכ“ד 10 .עמודים.
ב‘ מזר‘ ,הפלשתים וייסוד ממלכות ישראל וצור‘ .תשכ“ד 17 .עמודים ,לוח.
ד‘ איילון‘ ,הממלוכים והעוצמה הימית — פרשה במאבק בין האיסלאם ובין אירופה הנוצרית‘.
תשכ“ד 10 .עמודים .החוברת אזלה.
ד‘ סדן‘ ,חיטה שנקברה‘ .תשכ“ד 21 .עמודים.
מ‘ סלע‘ ,הבסיס הכימי של אנטיגניות‘ .תשכ“ה 7 .עמודים.
ש‘ פינס‘ ,הסכולאסטיקה שאחרי תומאס אקווינאס ומשנתם של חסדאי קרשקש ושל קודמיו‘.
תשכ“ו 73 .עמודים .החוברת אזלה.

 502כרך שני
תשכ“ט .ד  238 +עמודים 4 ,לוחות 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד .הכרך אזל.

1
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8

וכ

ש‘ סמבורסקי‘ ,שלושה פנים למשמעותו ההיסטורית של גליליאי‘ .תשכ“ד (הדפסה שנייה
תשל“א) 11 .עמודים.
ש“ה ברגמן‘ ,שלינג על מקור האמיתות הנצחיות‘ .תשכ“ד 10 .עמודים .החוברת אזלה.
י‘ בר־הלל‘ ,המחלוקת בין הניאוריאליסטים והניאו־פוזיטיביסטים — ריב מדומה ישן בקנקן
חדש‘ .תשכ“ד 8 .עמודים.
א“א אורבך‘ ,מעמד והנהגה בעולמם של חכמי ארץ־ישראל‘ .תשכ“ה 24 .עמודים .החוברת
אזלה.
י‘ פולוצקי‘ ,זמני הפועל בשפה המצרית העתיקה‘ .תשכ“ו 9 .עמודים.
י‘ פראוור‘ ,מעמדות ,קומונות וחוקת ממלכת הצלבנים‘ .תשכ“ח 36 .עמודים.
ש‘ פינס‘ ,הכינוי האיראני לנוצרים ויראי ה‘‘ .תשכ“ו 8 .עמודים.
ש‘ סמבורסקי‘ ,מושג הזמן באסכולה הניאו־אפלטונית המאוחדת‘ .תשכ“ז 11 .עמודים.
החוברת אזלה.

דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

9
10
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ח‘ תדמור‘ ,האנאלים של תגלת־פלאסר השלישי מלך אשור — פרק במחקר תעודות‘ .תשכ“ז.
 16עמודים 4 ,לוחות .החוברת אזלה.
מ‘ בנית‘ ,חקר הגלוסארים המקראיים של יהודי צרפת בימי־הביניים — שיטה ויישום‘ .תשכ“ז.
 15עמודים .החוברת אזלה.
ח‘ ביינארט‘ ,תעודות האינקוויזיציה — מקור לתולדות היהודים והאנוסים‘ .תשכ“ז 14 .עמודים.
החוברת אזלה.
ח‘ שירמן‘ ,השירה העברית שלאחר תקופת המקרא ובעיות מחקרה‘ .תשכ“ז 6 .עמודים.
החוברת אזלה.
ש‘ פינס‘ ,היהודים־הנוצרים במאות הראשונות של הנצרות על־פי מקור חדש‘ .תשכ“ט.
 54עמודים .החוברת אזלה.
ד‘ איילון‘ ,העיר המוסלמית והאריסטוקראטיה הצבאית הממלוכית‘ .תשכ“ז 14 .עמודים.
החוברת אזלה.

 503כרך שלישי
תש“ל .ד  218 +עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.
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צ“א בראון‘ ,על האפשרות ועל הניתוח המודאלי‘ .תשכ“ז 13 .עמודים.
א‘ הד‘ ,קאנּון ושריעה בחוק הפלילי העות‘מאני הקדום‘ .תשכ“ח 13 .עמודים.
ח‘ שירמן‘ ,הקרב בין בהמות ולויתן לפי פיוט עברי קדום‘ .תשכ“ח 36 .עמודים.
ז‘ בן־חיים‘ ,תרומת מורשת השומרונים לחקר תולדותיה של העברית‘ .תשכ“ח 9 .עמודים.
ב‘ אקצין‘ ,על המשפט הציבורי‘ .תשכ“ח 11 .עמודים.
ש“נ אייזנשטדט‘ ,תמורה דתית ,שינוי חברתי ומודרניזאציה — עיונים בהשלכותיה של “התיזה
על האתיקה הפרוטסטאנטית“‘ .תשכ“ח 39 .עמודים.
ש‘ שקד‘ ,מגמות איסוטריות בדת הזורואסטרית‘ .תשכ“ח 13 .עמודים.
ח‘ וירשובסקי — Liber Redemptionis‘ ,נוסח קדום של פירוש מורה הנבוכים על דרך הקבלה
לר‘ אברהם אבולעפיה בתרגומו הלאטיני של פלאוויוס מיתרידאטס‘ .תשכ“ט 15 .עמודים.
א‘ לבונטין‘ ,ברירת הדין בחוזים עבר־לאומיים‘ .תשכ“ט (הדפסה שנייה תשל“ג) 68 .עמודים.

 504כרך רביעי
תשל“א .ד  296 +עמודים ,לוח 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.
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דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
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י‘ בלאו‘ ,תיקונים מדומים בלשונות שמיות‘ .תשכ“ט 10 .עמודים.
א“פ רייני‘ ,הסופר באוגרית — מעמדו והשפעתו‘ .תשכ“ט 18 .עמודים.
י‘ כ“ץ“‘ ,מדינה בתוך מדינה“ — שורשה וגלגוליה ההיסטוריים של סיסמה אנטישמית‘ .תשכ“ט.
 22עמודים.
ש‘ סמבורסקי‘ ,סטרוקטורה ומחזוריות — מאה שנה לתגליתו של מנדלייב‘ .תשכ“ט 11 .עמודים.
ח“ה בן־ששון‘ ,היהודים מול הריפורמאציה‘ .תש“ל 55 .עמודים .החוברת אזלה.
י‘ בר־הלל‘ ,טיעונים בשפות פראגמאטיות‘ .תש“ל 10 .עמודים.
א“ג‘ ֵאייר‘ ,על מה שקיים‘ .תש“ל 14 .עמודים.
ס‘ קרנר‘ ,שינוי קאטיגוריאלי וטיעון פילוסופי‘ .תש“ל 12 .עמודים.
מ“א סטון‘ ,הספרות החיצונית במסורת הארמנית‘ .תש“ל 15 .עמודים.
י“ל טלמון‘ ,ראשית הקיטוב האידיאולוגי של המאה העשרים ומקורותיו‘ .תש“ל 6 .עמודים.
ב“ר גולדשטיין‘ ,תרומתו של ר‘ לוי בן גרשון לאסטרונומיה‘ .תש“ל 12 .עמודים.

זכ

12
13
14
15
16

ג‘ בר‘ ,מבנה הגילדות התורכיות ומשמעותו להיסטוריה החברתית העות‘מאנית‘ .תש“ל.
 16עמודים.
ש“ש ויינברג‘ ,ארץ־ישראל אחרי חורבן בית ראשון — דין־וחשבון ארכיאולוגי‘ .תש“ל 15 .עמודים.
החוברת אזלה.
ש“נ קרמר‘ ,מפיוטי שומר — לקראת פרסומו של מוסף ל־ .‘ANETתשל“א 12 .עמודים.
מ‘ הרן‘ ,שירת המצוֹות לאהרון בן מניר — פיוט שומרוני ליום־הכיפורים של תרי“ג מצוֹות על־פי
הרמב“ם‘ .תשל“א 52 .עמודים.
ח‘ ברקאי‘ ,כללי־התפעול של מערכת־הייצור של הקיבוץ‘ .תשל“א 15 .עמודים.

 505כרך חמישי
תשל“ו .ד  259 +עמודים 13 ,לוחות 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד .הכרך אזל.

1
2
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4
5
6
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י‘ טברסקי‘ ,ספר משנה תורה לרמב“ם — מגמותיו ותפקידו‘ .תשל“ב 22 .עמודים .החוברת אזלה.
ש‘ פרלמן‘ ,מוקדון ביוון ומוקדון במחשבתם של מנהיגי יוון לפני קרב כירוניאה ואחריו‘ .תשל“ג.
 20עמודים.
א‘ פוקס‘ ,דפוסים וטיפוסים של מהפכה חברתית־כלכלית ביוון מן המאה הד‘ ועד המאה הב‘
לפנה“ס‘ .תשל“ג 24 .עמודים.
י‘ נוה‘ ,התפתחות הכתב הארמי‘ .תשל“ד 59 .עמודים 12 ,לוחות.
מ‘ אלטבאואר‘ ,כתב־יד סלאבי קדום שנתגלה מחדש במנזר על־שם סאנטה קאתרינה‘ .תשל“ד.
 10עמודים ,לוח.
א‘ זקס‘ ,שקיעת הלץ‘ .תשל“ד 15 .עמודים.
ש‘ סמבורסקי‘ ,קפלר בעיניו של הגל‘ .תשל“ה 10 .עמודים.
רבקה הורביץ‘ ,גילויים לתולדות התהוות הספר “אני ואתה“ של מרטין בובר‘ .תשל“ה.
 27עמודים.
י‘ גוטמן‘ ,פילוסופיה של הדת או פילוסופיה של החוק?‘ תשל“ה 20 .עמודים .החוברת אזלה.
ש‘ סמבורסקי‘ ,קופרניקוס באספקלריה של דורנו — חמש מאות שנה להולדתו‘ .תשל“ה.
 14עמודים .החוברת אזלה.
חוה לצרוס־יפה‘ ,הפרובלימאטיקה הדתית של העלייה לרגל באיסלאם — דרכי האיסלאמיזאציה
של טקסי־פולחן קדומים‘ .תשל“ו 22 .עמודים .החוברת אזלה.
ח“ה כהן‘ ,אינדיבידואליזאציה של הצורך עם סוציאליזאציה של היושר‘ .תשל“ו 16 .עמודים.

 506כרך שישי
מסת“ב ISBN 965-208-062-4
תשמ“ד .ד  257 +עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

1
2
3
4
5
6
7
8

חכ

א‘ קליימן‘ ,ספר עברי על תיאוריה כלכלית משנת  .‘1900תשל“ז 12 .עמודים.
ש‘ סמבורסקי‘ ,מקום ומרחב על־פי אחרוני הניאו־אפלטונים‘ .תשל“ח 14 .עמודים.
י‘ בלאו‘ ,לשונו של השיר הפילוסופי בן שבעים הבתים של מוסי אבן טובי מסביליה‘ .תשל“ט.
 32עמודים.
א“א אורבך‘ ,ימי הבית השני ותקופת המשנה בעיני יצחק בער‘ .תש“ם 24 .עמודים.
י‘ עמיר‘ ,משה כמחבר התורה אצל פילון‘ .תש“ם 21 .עמודים.
ע‘ פונקנשטיין‘ ,המשכיות וחידוש במחשבת המאה הי“ז ובמדעיה‘ .תשמ“א 27 .עמודים.
ש‘ סמבורסקי‘ ,מאקסוול ( — )1879—1831מפנה בתפיסת הממשות הפיסיקאלית‘ .תשמ“ב.
 10עמודים.
ד‘ פלוסר‘ ,מה מובנו המקורי של  .‘?Ecce homoתשמ“ב 9 .עמודים.

דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

9
10
11
12

ש"ז פלר‘ ,הקטיגוריות המשפטיות בדיני העונשין‘ .תשמ“ב 18 .עמודים.
י“ח ירושלמי‘ ,דברי שפינוזה על קיום העם היהודי .עם נספח :ספרד וספרדית בספרייה של
שפינוזה‘ .תשמ“ג 43 .עמודים.
ד‘ שולמן‘ ,הגיבור הטראגי באפוס ההודי — מותו של קארנה לפי ויליפוטור־אלוואר‘ .תשמ“ד.
 27עמודים.
א‘ לינדר‘ ,החוק הרומי כמקור בחקר תולדות עם ישראל‘ .תשמ“ד 15 .עמודים.

 514כרך שביעי
מסת“ב ISBN 965-208-086-1
תשמ“ח .ד  291 +עמודים 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.
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ש‘ סמבורסקי‘ ,מוקדם ומאוחר בהגות מדעית‘ .תשמ“ד 11 .עמודים.
י‘ פרידמן‘ ,הנבואה במחשבת התנועה האחמדית באיסלאם‘ .תשמ“ה 25 .עמודים.
א‘ לאופר‘ ,מחקרים בפוניטיקה‘ .תשמ“ה 68 .עמודים.
א‘ כשר‘ ,מלחמות הורדוס בנבטים‘ .תשמ“ו 35 .עמודים.
ש‘ סמבורסקי‘ ,פרוקלוס נשיא האקדמיה האפלטונית ויורשו מרינוס השומרוני‘ .תשמ“ו.
 15עמודים.
י‘ קפלן‘ ,הקהילה הפורטוגאלית באמשטרדם במאה הי“ז — בין מסורת לשינוי‘ .תשמ“ו.
 21עמודים.
מ‘ בר־אשר‘ ,בירורים בלשניים בכתבי־היד של המשנה — טיפוסי הלשון וקווי ייחוד בלשון‘.
תשמ“ו 28 .עמודים.
מ‘ ברינקר‘ ,יהודיותו של ברנר‘ .תשמ“ז 18 .עמודים.
ש‘ סמבורסקי‘ ,ניוטון בעיניו של איינשטיין‘ .תשמ“ח 10 .עמודים.
א‘ טל‘ ,בין עברית לארמית ביצירת השומרונים‘ .תשמ“ח 17 .עמודים.
י‘ בן־שלמה‘ ,הרוח והחיים במשנת הרב קוק‘ .תשמ“ח 18 .עמודים.
רבקה ש“ץ‘ ,הגותו של רמח“ל על רקע ספרות התיאודיציאה‘ .תשמ“ח 17 .עמודים.

 499כרך שמיני
מסת“ב ISBN 965-208-150-7
תש“ס .ד  236 +עמודים 16 ,לוחות 15 × 24 .ס“מ .כריכת בד.

1
2
3
4
5

10

דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
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6
7
8
9

מ‘ הרן‘ ,ארבע הברכות וחמשת ה“ספרים“ שבספר תהילים‘ .תשמ“ט 32 .עמודים.
מחפוט וג‘מאל עבד אל־נאצר — הסופר מול השלטון‘ .תש“ן 15 .עמודים.
ׄ
מ‘ מילסון‘ ,נגיב
ג‘‘ קוגל‘ ,מדרשים שנעתקו ממקומם‘ .תשנ“א 13 .עמודים.
ח‘ רוזן‘ ,קרבת לשונות ,משפחות לשונות ,השוואת לשונות‘ .תשנ“ד 22 .עמודים.
ח‘ רוזן‘ ,על חברה ,תרבות ואינטלקט אנושי ועל מבנה לשונות בראיית הסטרוקטוראליזם על
שני פניו‘ .תשנ“ז 24 .עמודים.
י‘ בן־שלמה‘ ,היסודות הפילוסופיים בקבלה לפי גרשם שלום‘ .תשנ“ז 12 .עמודים.
ז‘ הרוי‘ ,על התהיות בתורת התארים של ר‘ חסדאי קרשקש‘ .תשנ“ז 12 .עמודים.
א‘ ברק‘ ,החוקה הכלכלית של ישראל‘ .תשנ“ח 14 .עמודים.
א‘ גרוסמן‘ ,שקיעת בבל ועליית המרכזים היהודיים החדשים באירופה במאה הי“א — אגדה
ומציאות‘ .תשנ“ט 26 .עמודים.
י‘ פרידלנדר‘ ,הרקע ההגותי וההיסטורי של הספרות העברית במזרח־אירופה במאה הי“ט‘.
תשנ“ט 13 .עמודים.

טכ

 11י‘ בלאו‘ ,שלוש הלשונות של חברת הגניזה‘ .תשנ“ט 12 .עמודים.
 12מ‘ בית־אריה‘ ,תולדות הפקתם של כתבי־יד עבריים בימי־הביניים — קדמה או נסיגה?‘ .תש“ס.
 24עמודים 16 ,לוחות.

כרך תשיעי
1
2
3
4
5
6
7
.8
.9

יהושע בלאו‘ ,בעיות בתורת ההגה והצורות של עברית המקרא — פתרונות קודמים וחדשים‘.
תשס“א 12 .עמודים .החוברת אזלה.
אהרן ליש‘ ,סיגולו של משפט הלכתי לזמן המודרני בסביבה זרה :השריעה בישראל‘ .תשס“ה.
 39עמודים.
נדב נאמן‘ ,המלך כיוזם רפורמות פולחניות בממלכתו — יאשיהו ומלכים אחרים במזרח הקדום‘.
תשס“ז 34 .עמודים.
יוסף דן‘ ,גרשם שלום וחידת ספר הבהיר‘ .תשס“ח 34 .עמודים.
אבישי מרגלית‘ ,מוסר בלי אופי‘ .תשס“ט 15 .עמודים.
סיריל אסלנוב‘ ,שירי אהבה ושירי מלחמה בשירת הטרובדורים :בין ניגוד להשלמה הדדית‘.
תש“ע 17 .עמודים.
מנחם מאוטנר‘ ,שלוש גישות למשפט ותרבות‘ .תש“ע 22 .עמודים.
בילי מלמן' ,אימה ועונג :היסטוריה ,תרבות ומודרניות במאה התשע־עשרה הארוכה' .תשע"ג.
 29עמודים.
יונתן פרייס' ,ההיסטוריונים היווניים באימפריה הרומית :פרק בהיסטוריה האינטלקטואלית של
העת העתיקה' .בהכנה.

דברי פורום צעירי מדעי הרוח והחברה
של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
מחיר כל חוברת ₪ 20
 1תמר הרציג' ,מתודולוגיה ואידאולוגיה :אתגרים בחקר ההיסטוריה של המגדר' .תשע"ג.
 21עמודים.
 2אורנה הררי' ,פילוסופיה או היסטוריה? ההיסטוריוגרפיה המודרנית של הפילוסופיה העתיקה'.
תשע“ד 37 .עמודים.
 3ערן נוימן' ,שלוש קריאות אדריכליות :וילה סבואה כמקרה מבחן של פרשנות האדריכלות
המודרניסטית' .בהכנה.

דברי האקדמיה — החטיבה למדעי הטבע
מחיר כל חוברת ₪ 10
1
2
3
4
5

ל

מ“א אבנימלך‘ ,עקבות של דינוזאורים בהרי יהודה‘ .תשכ“ו (הדפסה שנייה תשל“ז) 15 .עמודים,
 8לוחות.
י‘ תלמי‘ ,יואל רקח ז“ל‘ .תשכ“ו 4 .עמודים ,לוח .החוברת אזלה.
ה‘ צונדק‘ ,ויסות תפקודה של ההפרשה הפנימית‘ .תשכ“ח 15 .עמודים.
ס“ג כהן‘ ,מחקרים במבנה העל־דק בחומרים מוצקים‘ .תשכ“ח 6 .עמודים.
מ‘ קוסטא‘ ,קשרי־הגומלין שבין אקריות מיזו־סטיגמאטיות ובין חרקים ,בפרט חיפושיות־הזבל‘.
תשכ“ח 50 .עמודים.

דברי האקדמיה — החטיבה למדעי הטבע

6
7
8
9
10

י‘ נאמן‘ ,חוקי שימור וחוקי כוח במסגרת תורה אלגבראית של פיסיקת החלקיק‘ .תשכ“ט.
 7עמודים.
ג‘ האז‘ ,על הפאונה של עוביידיה‘ .תשכ“ט 12 .עמודים.
י‘ תמנת‘ ,חקירת גאזים בטמפראטורות גבוהות בעזרת שפופרת הלם‘ .תשכ“ט 9 .עמודים.
י‘ נאמן‘ ,חיצי הזמן‘ .תשכ“ט 13 .עמודים.
נ‘ רוזן‘ ,מערכות אינרציאליות ביקום מתפשט‘ .תש“ל 14 .עמודים.

חמישים שנות מדע בישראל — הישגים ואתגרים
מחיר כל חוברת ₪ 10
 607נתן שרון ,הכימיה הביולוגית בישראל — לתולדות התחום ושורשי ההצטיינות הישראלית בו
תש“ס 37 .עמודים בהם  14לוחות 15 × 22.5 .ס“מ.

 608יובל נאמן ,מן הקורט ועד לקוסמוס — שבעים שנות פיסיקה בישראל ()1998—1928
תשס“א 65 .עמודים בהם  18לוחות 15 × 22.5 .ס“מ.

 612עזרא פליישר ,חכמת ישראל במדינת ישראל — חזון והגשמה
תשס“א 19 .עמודים 15 × 22.5 .ס“מ.

 609חיים ברוך רוזן ,קווים לחמישים שנות מדע הלשון בחמישים שנותיה של מדינת ישראל
תשס“ג 30 .עמודים 15 × 22.5 .ס“מ.

פרסומים בהפצת האקדמיה
 412מחקר ומעש בגיאולוגיה חלוצית של ארץ־ישראל
ציוני־דרך בגילוי מי־תהום ואוצרות טבע
מאת ליאו יהודה פיקרד
מסת“ב ISBN 965-208-131-0
תשנ“ו 156 .עמודים 52 ,לוחות 17 × 28 .ס“מ .כריכה קשה.

₪ 120
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הפרסומים שאזלו
אוטוגראף הרמב“ם מאוסף אדלר ומגניזת לנינגראד — טיוטת ההקדמה לסדר טהרות
מאת יהושע בלאו ואלכסנדר שייבר
תשמ“א

אוצר כתבי־יד של מדרשי ההלכה — שחזור העותקים ותיאורם
מאת מנחם כהנא
תשנ“ה

הפרסומים שאזלו

אל

גבעת המורה לשלמה מימון
מהדורה חדשה בצירוף ביאורים ,מפתחות ומילון־מונחים
מאת שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך
תשכ“ו (הדפסה שנייה תש“ס)

גרשם שלום — על האיש ופועלו :דברים שנאמרו ביום השלושים להסתלקותו
בשיתוף עם הוצאת ספרים על־שם י“ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית ומוסד ביאליק • ירושלים
תשמ“ג

הביוטכנולוגיה בישראל בעידן הפוסט־גנומי
דברים שנאמרו ביום עיון שנערך ביום י“ט בשבט תשס“א  12 /בפברואר 2001
תשס“ג

היהודים והיהדות בחוקי הקיסרות הרומית
מאת אמנון לינדר
תשמ“ג

ה‘כרוניקה‘ — תעודה לתולדות יעקב פראנק ותנועתו
מהדורה ביקורתית של כתב־היד הפולני ,בצירוף תרגום לעברית ,מבוא והערות
מאת הלל לוין
תשמ“ד

המדען הראשי במשרדי הממשלה בישראל
דברים שנאמרו ביום עיון שנערך ביום ט“ז בסיון תשנ“ח  10 /ביוני 1998
תש“ס

הניב הארמי של יהודי זאכו
טקסטים בצירוף תרגום עברי ,מבוא ומילון
מאת עדו אבינרי
תשמ“ט

הרעיון המשיחי בישראל
יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לגרשם שלום ,כ“ד—כ“ה בכסלו תשל“ח
תשמ“ב (הדפסה שנייה תש"ן)

חליפת איגרות בין ש“י אברמוביץ ובין ח“נ ביאליק וי“ח רבניצקי משנים 1908—1905
בצירוף מבוא ,ביאורים ומפתחות
מאת חנא שמרוק
תשל“ו

טיפוסי מנהיגות בתקופת המקרא
יום עיון לרגל מלאת שמונים וחמש שנים לדוד בן־גוריון ,ג‘ דחנוכה תשל“ב
תשל“ג

יוסף פרל :מעשיות ואיגרות מצדיקים אמיתיים ומאנשי שלומנו
מהדורה ביקורתית ,בצירוף מבוא וביאורים
מאת חנא שמרוק ושמואל ורסס
תש“ל

בל

הפרסומים שאזלו

יוסף פרל :על מהות כת החסידים
מהדורה ביקורתית של כתב־היד הגרמני ,בצירוף מבוא וביאורים בעברית
מאת אברהם רובינשטין
תשל“ז

כתובות מבית־העלמין היהודי העתיק בפראג
יוצאות לאור בצירוף מבוא והערות
מאת אוטו מונלש
תשמ“ח

לזכרו של חיים וירשּוּבסקי
תשל“ח

לזכרו של יעקב טלמון
תשמ“א

מאמר בעצם הגלגל לאבן רשד
בצירוף מבוא ,הערות ומילון־מונחים עברי—לאטיני
מאת ארתור היימן
תשמ“ו

מאמר בשלמות הנפש לר‘ משה נרבוני
מהדורה ביקורתית ,בצירוף מבוא וביאורים
מאת אברהם אריה עברי
תשל“ז

מדרשים בארמית יהודי כורדיסטאן לפרשיות ויחי ,בשלח ויתרו
מהדורה ביקורתית עם תרגום לעברית ,בצירוף מבוא ,הערות ומילון
מאת יונה צבר
תשמ“ה

מחקרים בספרות התלמודית
יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לשאול ליברמן ,ח‘—ט‘ בסיון תשל“ח
תשמ“ג

משנתו העיונית של הרמ“א
מונוגראפיה
מאת יונה בן־ששון
w w w. a c a d e m y. a c . i l

תשמ“ד

ספר משיב דברים נכוחים לר‘ יעקב בן ששת
מהדורה ביקורתית על־פי כתבי־יד ,בצירוף מראי־מקומות ומפתחות
מאת יהודה אריה וידה
פרקי מבוא מאת י“א וידה ואפרים גוטליב
תשכ“ט

הפרסומים שאזלו

גל

ספר תגמולי הנפש להלל מווירונה
מהדורה ביקורתית ,בצירוף מבוא וביאורים
מאת יוסף ב‘ סרמוניטה
תשמ“א

ספר תיקון הדעות ליצחק אלבלג
מהדורה ביקורתית על־פי כתבי־יד ,בצירוף מבוא ,מראי־מקומות ומפתחות
מאת יהודה אריה וידה
תשל“ג

עיונים בספרות
דברים שנאמרו בערב לכבוד דב סדן במלאת לו שמונים וחמש שנה
תשמ“ח

פזמוני האנונימוס
יוצאים לאור בצירוף מבוא ,חילופי־נוסח וביאורים
מאת עזרא פליישר
תשל"ד

פיוטי שמעון בר מגס
מלוקטים מתוך כתבי הגניזה ויוצאים לאור בצירוף חילופי־נוסח וביאורים עם מבוא
מאת יוסף יהלום
תשמ"ד

פנקס ועד ק“ק פאדוואה
מהדורה ביקורתית על־פי כתב־יד ,בצירוף מבוא ,הערות ומפתחות
מאת דניאל קארפי
בשיתוף עם הארכיון המרכזי של העם היהודי
של“ח—שס“ג ()1603—1577
תשל“ד

שס“ד—ש“צ ()1630—1603
תש“ם

ר' אלכסנדר בר' יצחק פאפין הופין :ספר מסה ומריבה
מאת חוה טורניאנסקי
בשיתוף עם הוצאת ספרים על־שם י"ל מאגנס
תשמ"ה

שירים חדשים מן הגניזה
מהדורה ביקורתית ,בצירוף מבואות וביאורים
מאת חיים שירמן
תשכ“ו

תיבת מרקה
והיא אסופת מדרשים שומרוניים
מאת זאב בן־חיים
תשמ"ח

דל

הפרסומים שאזלו

מפתח שמות המחברים והעורכים לפרסומים בעברית
בהפניות למחברי ‘דברי האקדמיה‘ נוסף על מספר העמוד ניתנים בסוגריים מספרי הכרכים ומספרי
החוברות בהם .בהפניות למחברי ‘דברי האקדמיה — החטיבה למדעי הטבע‘ במקום מספר הכרך
מצוין :מ“ט.
בן־ששון ,יונה לג
בן־ששון ,מנחם כב ,כד
בנית ,מנחם כז (ב)10 ,
בנעט ,דוד צבי ג
בסל ,נאסר כ
בקי ,רוברטו כא ,כב
בקנשטיין ,יעקב כד
בר ,גבריאל כח (ד)12 ,
בר ,טלי כב
בר־אשר ,מאיר כ
בר־אשר ,משה יח ,כט (ז)7 ,
בר־הלל ,יהושע כו (ב ,)3 ,כז (ד)6 ,
בראון ,צבי א' כז (ג)1 ,
ברגמן ,שמואל הוגו כו (ב ,)2 ,לב
ברודי ,ירחמיאל כו
ברטל ,ישראל כג
ברי ,נמרוד כג
ברינקר ,מנחם כט (ז)8 ,
ברמן ,אליעזר זאב טז ,יז
ברנבלום ,יצחק כו (א)5 ,
ברק ,אהרן כב ,כט (ח)8 ,
ברקאי ,חיים יא ,כח (ד)16 ,

אבינרי ,עדו לב
אבינרי ,שלמה יח ,כ ,כד
אבני ,רמה כה
אבנימלך ,מ"א ל (מ"ט)1 ,
אברמסון ,שרגא כג ,כה
אדלר ,חיים כג
אהרונוב ,יקיר כד
אונא ,יששכר יח ,כה
אורבך ,אפרים א' יז ,כב ,כה,
כו (ב ,)4 ,כח (ו)4 ,
אורנן ,טלי יט
אורנן ,עוזי יח
אטינגר ,שמואל כד
אידל ,משה ב
אייזנשטדט ,שמואל נח יח ,כא,
כג ,כה ,כז (ג)6 ,
איילון ,דוד כו (א ,)8 ,כז (ב)14 ,
ֵאייר ,אלפרד ג'' כז (ד)7 ,
אלדר ,אילן יח
אלטבאואר ,מ' כח (ה)5 ,
אליצור ,שולמית כה
אלעד ,עמיקם כ
אנגל ,עדנה טז
אסיף ,שרגא כג
אסלנוב ,סיריל ל (ט)6 ,
אפעל ,ישראל יט
אקצין ,בנימין כז (ג)5 ,
ארדל ,מרסל כד
אריאלי ,יהושע יח ,כ
ארנון ,רות יח
אשרי ,דוד כב ,כג

דבורצקי ,אריה יז
דוסטרובסקי ,ישראל
דותן ,אהרן יח
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באייר ,אד יח
בארי ,טובה כה
ביינארט ,חיים כג ,כד ,כז (ב)11 ,
בית־אריה ,מלאכי יד ,טו ,טז ,ל (ח)12 ,
בלאו ,יהושע יב ,יח ,כד ,כז (ד ,)1 ,כח (ו,)3 ,
ל (ח ;11 ,ט ,)1 ,לא
בלר ,מרה כג
בן־חיים ,זאב יז ,כז (ג ,)4 ,לד
בן־ישראל ,חדוה יח
בן־שלמה ,יוסף כט (ז ;11 ,ח)6 ,
בן־שמאי ,חגי ג
בן־ששון ,ח"ה כז (ד)5 ,

גוטליב ,אפרים ב ,לג
גוטמן ,י' כח (ה)9 ,
גוטפרוינד ,חנוך כב ,כד ,כה
גולדנברג ,גדעון יח ,כא ,כד
גולדשטיין ,ברוך רפאל כז (ד)11 ,
גולדשטיין ,סטיבן יח
גילבר ,גד כב
גילולה ,דבורה כב
גילון ,מאיר ב
גילת ,יצחק דב כו
גל ,אלון יח
גלבר ,יואב י ,יז
גליקר ,יוחנן כא
גלצר ,מרדכי יד
גרול ,שרה כא ,כד
גרונאו ,ראובן כב
גרוסמן ,אברהם כט (ח)9 ,
יז
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הל

דימיטרובסקי ,ח"ז כה
דלה־פרגולה ,סרג'ו כה
דן ,יוסף ל (ט)4 ,
דניאל־נטף ,סוזן ג ,ד
האז ,ג' לא (מ"ט)7 ,
הד ,אוריאל כז (ג)2 ,
הד ,דוד כד
הורביץ ,נמרוד כ
הורביץ ,רבקה כח (ה)8 ,
הורוביץ ,אבי כה
הורוויץ ,אביגדור ויקטור יט
היימן ,ארתור לג
הנקין ,רוני יט
הקר ,יוסף כד
הר ,משה דוד כא
הרוי ,זאב כא ,כט (ח)7 ,
הרמן ,גבריאל כב
הרן ,מנחם כח (ד ,)15 ,כט (ח)1 ,
הרציג ,תמר ל
הררי ,אורנה ל
וולקוב ,שולמית יח
וידה ,יהודה אריה לג ,לד
ויינברג ,שאול ש' כח (ד)13 ,
וילקינסון ,ד' כה
וירשובסקי ,חיים כו (א ,)3 ,כז (ג)8 ,
וסרמן ,נתן כג
ועדיה ,יהואש יז
ורבלובסקי ,ר"י צבי כא
ורסס ,שמואל לב
זביט ,ציוני כג
זוסמן ,יעקב יט
זיו ,יעקב יט
זינגר ,פאול כד
זק ,ברכה כא
זקס ,א' כח (ה)6 ,
ֶח ֶבר ,יער יט
טברסקי ,י' כח (ה)1 ,
טדסקי ,גד כו (א)4 ,
טור־סיני ,נ"ה כו (א)1 ,
טורניאנסקי ,חוה כג ,לד
טים ,אריקה יג
טל ,אברהם כט (ז)10 ,
טלמון ,יעקב ל' כז (ד)10 ,
טנא ,דוד יח

ול

יהלום ,יוסף ח ,כד ,כו ,לד
יורטנר ,יהושע יז ,יח ,יט ,כא ,כד
ייבין ,יורם כד
יערי ,מנחם כב
ירדני ,עדה טז
ירושלמי ,יוסף חיים כט (ו)10 ,
ישראלית־גרול ,שרה ראה :גרול ,שרה
כהן ,אמנון כ
כהן ,גבריאל ט ,י
כהן ,ח"ה כח (ה)12 ,
כהן ,ס"ג ל (מ"ט)4 ,
כהן ,ערן יט ,כב
כהנא ,מנחם לא
כוגן ,מרדכי יט ,כג
כוזר ,רון כג
כותן ,חנה מ' כא
כ"ץ ,אליהוא כא
כ"ץ ,יעקב כא ,כד ,כז (ד)3 ,
כ“ץ ,שאול יח
כשר ,אריה כט (ז)4 ,
לאופר ,אשר כה ,כט (ז)3 ,
לבונטין ,אביגדור כב ,כז (ג)9 ,
לוז ,זאב כה
לוין ,הלל לב
לוין ,ישראל ז ,כג
ליברמן ,שאול ו
לינדר ,אמנון כט (ו ,)12 ,לב
ליסק ,משה ט ,י ,יא
ליש ,אהרן ל (ט)2 ,
למד ,רפאל יח
לנדאו־טסרון ,אלה כ
לסנר ,יעקב כ
לצרוס־יפה ,חוה כח (ה)11 ,
מאוטנר ,מנחם ל (ט)7 ,
מונלש ,אוטו לג
מוריס ,בני יח
מושין ,דוד יז
מזר ,ב' כו (א)7 ,
מזר ,עמיחי כב
מייטליס ,יעקב י' יב
מילסון ,מנחם כט (ח)2 ,
מירסקי ,אהרן כג
מלכין ,עירד כב
מלמן ,בילי ל (ט)8 ,
מנדס־פלור ,פאול (פול) כא ,כד
מרגלית ,אבישי כ ,ל (ט)5 ,
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מרמורשטיין ,מיכל יט ,כב
משולם ,רפאל יח
נאה ,שלמה יט
נאמן ,יובל לא (מ"ט)9 ,6 ,
נאמן ,נדב יט ,כג ,ל (ט)3 ,
נדב ,מרדכי (מרקל קציקוביץ)
נוה ,יוסף כח (ה)4 ,
נוה ,נירה כב
נוימן ,ערן ל
ניהוף ,מארן ד
נעם ,ורד יט
נתן ,גד כה

ח

פרידמן ,מרדכי עקיבא כה
פרידמן ,ש"י כה
פרייס ,יונתן כא ,ל (ט)9 ,
פרלמן ,ש' כח (ה)2 ,
פרנקל ,א' הלוי כו (א)2 ,
פרנקל ,יונה כה
פרנקל ,יעקב כב ,כד
פרנקל ,מרדכי כד
פרס ,שמעון יז
צבי ,תמר כב
צבר ,יונה לג
צונדק ,ה' ל (מ"ט)3 ,

פגיס ,דן ז
פוגט ,ריינר כב
פולוצקי ,יעקב כו (ב)5 ,
פונקנשטיין ,עמוס כה ,כח (ו)6 ,
פוקס ,א' כח (ה)3 ,
פוקס ,עוזיאל יט
פטינקין ,דן כג
פינס ,שלמה כו (א ;11 ,ב ,)7 ,כז ( ב)13 ,
פיקרד ,ליאו יהודה לא
פלוסר ,דוד כח (ו)8 ,
פליישר ,עזרא ז ,יט ,כד ,לא ,לד
פלר ,ש"ז כט (ו)9 ,
פראוור ,יהושע כד ,כו (ב)6 ,
פרוקצ'ה ,איתמר כה
פרידלנדר ,יהודה כט (ח)10 ,
פרידמן ,יוחנן יט ,כ ,כט (ז)2 ,

רבינוביץ ,איתמר כב
רביצקי ,אביעזר ב ,כד
רובין ,אורי כ
רובינשטין ,אברהם לג
רובק ,שרון כג
רוזן ,חיים ברוך כא ,כט (ח ,)5 ,4 ,לא
רוזן ,נ' לא (מ"ט)10 ,
רוזנטל ,אליעזר שמשון ו
רוזנטל ,דוד ו
רוטנשטרייך ,נתן יז ,כ ,כא ,כג,
כה ,כו (א ,)6 ,לב
רייני ,אנסון פ' כז (ד)2 ,

יז ,לג

עברי ,אברהם אריה
עופר ,יוסף כד
עמיר ,יהושע ד ,כח (ו)5 ,
עמיתי ,ראובן כ
עמנואל ,שמחה יט
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סבטו ,מרדכי יט
סדן ,דב כו (א)9 ,
סוקולוף ,מיכאל ו ,ח ,כג
סטון ,מיכאל א' כג ,כז (ד)9 ,
סילמן ,יוחנן כא
סימונסון ,שלמה כב
סיראט ,קולט יד ,טו
סלע ,מיכאל כו (א(10 ,
סמבורסקי ,שמואל יז ,כה ,כו (ב,(8 ,1 ,
כז (ד ,)4 ,כח (ה ;10 ,7 ,ו)7 ,2 ,
כט (ז)9 ,5 ,1 ,
סרמוניטה ,יוסף ב' לד

קארפי ,דניאל לד
קדר ,ב"ז יח ,כג
קדרי ,מנחם צבי יח ,כה
קוגל ,ג'יימס כט (ח)3 ,
קולברג ,איתן כ ,כב
קולת ,ישראל ט
קוסובסקי ,משה ה
קוסטא ,מ' ל (מ"ט)5 ,
קושניר ,דוד ט ,כ
קיסטר ,מאיר כב
קיסטר ,מנחם יט
קליימן ,אפרים כח (ו)1 ,
קליין ,יעקב כג
קפליוק ,אולגה כד
קפלן ,יוסף כא ,כט (ז)6 ,
קציר ,אפרים יז
קרמר ,שמואל נח כח (ד)14 ,
קרנר ,סטיפאן כז (ד)8 ,

שביט ,זהר י ,יא
שויקה ,אהרן כו
שולמן ,דוד כט (ו)11 ,
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שורצפוקס ,שמעון
שחאדה ,חסיב יג
שחר ,אריה כה
שי ,הדסה יא
שייבר ,אלכסנדר לא
שיין ,סילביה כג
שירמן ,חיים כז (ב ;12 ,ג ,)3 ,לד
שכטמן ,דן כה
שלו ,ג' כב
שמרוק ,חנא יב ,יג ,לב
שפיצר ,אמיתי כה
שפירא ,אברהם כא ,כד
שפירא ,אניטה י
ש"ץ ,רבקה כט (ז)12 ,
שצמן ,ישראל כא
שקד ,שאול כב ,כז (ג)7 ,
שרון ,משה כ
שרון ,נתן לא
כד

תא־שמע ,ישראל
תבור ,צבי יז
תדמור ,חיים יט ,כב ,כג ,כז (ב)9 ,
תלמי ,יגאל יז ,ל (מ"ט)2 ,
תמנת ,י' לא (מ"ט)8 ,

חל
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