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הפרסומים בשפות לועזיות
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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.

₪ 80

 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
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 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

גכ

 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

הכ

 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
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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
2
3
4
5
6
7
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
11
12
13
14

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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.

1
2
3

דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
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4
5
6
7
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9
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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
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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
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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.
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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

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

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

מפתח שמות המחברים והעורכים לפרסומים בעברית

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 ,
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