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בהוצאה לאור

 Greeks between East השנה יצא לאור בהוצאת האקדמיה קובץ המאמרים

 and West: Essays in Greek Literature and History in Memory
ברובו  הוא  הקובץ  שצמן.  וישראל  הרמן  גבריאל  בעריכת   of David Asheri
 )2002 )מארס  תשס"ב  בניסן  באקדמיה  שהיה  אשרי  דוד  לזכר  עיון  יום  פרי 

בנושא "יוונים בין מזרח למערב". המאמרים פורסים קשת רחבה של נושאים 

וכן  שלה  חלקים  בין  שונים  ממפגשים  ומפגשים  היוונית  לתרבות  הקשורים 

מהסוג  מפגשים  מזרחה.  התפשטותה  במהלך  שפגשה  התרבויות  לבין  בינה 

ובין ה"אמת" ההיסטורית;  הראשון הם למשל המפגש בין ה"מיתוס" הפואטי 

הפוליטית של  בין התרבות  ובין המורשת הפואטית שלהם;  היסטוריונים  בין 

ספרטה ובין זו של אתונה; בין מציאות ובין טקס. עם המפגשים מן הסוג השני 

נמנים מפגשו של ה"יווני" עם ה"אחר" בכתביו של ְקֵטסיאס; מקורו של המונח 

"טירן" )τύραννος( בקשרי נישואים במשפחות המלוכה באנטוליה של הזמן 

העתיק; הקשר בין הפלשתים המקראיים ובין מסורת יוונית על גזע אבוד של 

גיבורים; עקבותיהם התרבותיות של מתנחלים יוונים ושל שכניהם המקומיים 

שנחשפו באתרים בסביבות הים השחור.

בספר נכללה גם רשימת הפרסומים של דוד אשרי, שערכה דבורה גילולה.

הדפסות חדשות העומדות לראות אור

 The Inscriptions of Tiglath-pileser III, King of ספרו של חיים תדמור

Assyria, שנדפס בפעם הראשונה בשנת תשנ"ה )1994( ואזל מן המלאי, יֵצא 
בקרוב בהדפסה שנייה בצירוף הוספות ותיקונים מאת המחבר.

על–ידי  מבוא  בצירוף  אסקוריאל  כתב–יד  על–פי  לאור  יוצא  נזיקין:  ירושלמי 

נוספו  ועתה  ליברמן;  שאול  ופירוש  מבוא  הוסיף  רוזנטל;  שמשון  אליעזר 

נדפס  הספר  רוזנטל.  דוד  מאת  מבואות  בצירוף  האיטלקית  הגניזה  מן  קטעים 

בפעם הראשונה בשנת תשמ"ד וזו הדפסתו השלישית, ובה נוספו קטעי הגניזה 

האיטלקית.
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מילון לטקסטים ערביים–יהודיים מימי הביניים מאת יהושע בלאו זכה בפרס 

הארכיונים  המחקר,  ספריות  חטיבת  מטעם   2006 לשנת  ביהדות  יַַען  לספרי 

 Association of Jewish( והאוספים המיוחדים של איגוד הספריות היהודיות

Libraries - AJL(. באתר האינטרנט של AJL נכתב על הספר: "עבודה זו היא 
תרומה מעולה לשדה לימודי הערבית–היהודית, שעד כה חסרו לו כלי מחקר 

מקיפים באיכות גבוהה".

לדברי פרופ' יוחנן פרידמן, יו"ר ועדת הפרסומים של האקדמיה, המילון מעמיד 

את חקר התרבות הערבית–היהודית, אחד הענפים החשובים של תרבות ישראל 

בימי הביניים, על בסיס לשוני איתן ומקל על עבודתו של כל חוקר בתחום.

 The Bryophyte Flora of Israel and ספרן של קלרה חן ואילנה הרנשטט

Adjacent Regions, שיצא בסדרת Flora Palaestina, זכה לשבחים. הארגון
Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation(  

of the Mediterranean Area(, ארגון בין–לאומי של בוטנאים העוסקים באזור 
הים התיכון, מעניק מדליית כסף שנתית למחבריה או עורכיה של העבודה הטובה 

בחודש  זה.  אזור  הצמחים של  בתחום הטקסונומיה של  באותה השנה  ביותר 

בגיליון  הטחבים".  "פלורת  למחברות  הכסף  מדליית  הוענקה   2006 ספטמבר 

 ,Werner Greuter מאת  ביקורת  מופיעה   OPTIMA Newsletter של   38

ביותר בבוטניקה  "הישג ראוי לציון", "הפרסום המשובח  הכותב שהספר הוא 

ואף  מועיל  כלי  יהיה  ושהוא  ב–2004"  שפורסם  התיכון  הים  של  טקסונומית 

חיוני לחוקרי התחום.


