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The Onomasticon of Iudaea • Palaestina and Arabia
in the Greek and Latin Sources
Volume II, Parts 1–2
by Leah Di Segni and Yoram Tsafrir, with Judith Green
מפעל האונומסטיקון של ארץ ישראל מרכז את כל המובאות ביוונית ובלטינית המזכירות שמות גאוגרפיים
ואתניים בארץ ישראל ובסביבתה הקרובה מאמצע המאה הרביעית לפני הספירה (ערב כיבוש הארץ
בידי אלכסנדר הגדול) עד הכיבוש המוסלמי באמצע המאה השביעית לספירה .את המפעל יזם בשנות
השישים של המאה העשרים פרופ' מיכאל אבי–יונה ז"ל ,ופרופ' יורם צפריר ז"ל עמד בראשו משנות
השבעים ועד למותו בכסלו תשע"ו (נובמבר .)2015
המובאות לוקטו מכל המקורות הידועים ביוונית ובלטינית  -יותר מ– 1,300טקסטים שנכתבו או נערכו
על ידי למעלה מ– 750כותבים ועורכים ,ובהם חיבורים גדולים ,מכתבים ,דרשות ,רשימות מנהליות
וכנסייתיות ,כתובות ומטבעות  -וכן ממקורות בלשונות המזרח ,בעיקר סורית ,אם אלה תורגמו מן היוונית.
שמות המקומות מסודרים בערכים על פי סדר האל"ף–בי"ת ,ובכל ערך הקטעים מובאים בלשון המקור
ובתרגום לאנגלית בלוויית הערות טקסטואליות חיוניות ,דיון גאוגרפי–היסטורי ובמקומות רבים גם דיון
ארכאולוגי ,וכן ביבליוגרפיה מחקרית רלוונטית .בכל מקום שהדבר אפשרי מצוינים זיהוי האתר ותיאורו
בהסתמך על מחקר עדכני.
הכרך הראשון יצא לאור בשנת  ,2015ובו טקסטים מרכזיים ארוכים שמוזכרים בהם שמות רבים ולפיכך
הם מצוטטים בערכים שונים ,וכן רשימה מוערת של המקורות הראשוניים ,רשימת קיצורים כללית,
רשימה של כל המקומות שייכללו בסדרה ,מבוא ומפתחות.
בשנה האחרונה יצא לאור הכרך השני ,בשני חלקים .הכרך מכיל את הערכים המתחילים באות  ,Aובכללם
הערך  Arabiaהגדול.
כרך  456 .2015 - Iעמודים  2 +מפות 18 x 27 .ס"מ .כריכת בד.
כרך  1,430 .2017 - IIעמודים בשני החלקים 18 x 27 .ס"מ .כריכת בד.

72

איגרת כסלו תשע"ט

בהוצאה לאור

בארצות שומר ואכד :מחקרים חדשים

יום עיון לכבוד יעקב קליין בהגיעו לגבורות
בעריכת מרדכי כוגן
תוכן העניינים

אורי גבאי
על תופים ועל אלים מתים :מוזיקה ,פולחן ומיתוס במסופוטמיה הקדומה
גרשון גליל
פלשתין/פ ִתנַ וממלכת דוד ושלמה לאור ממצאים אפיגרפיים וארכאולוגיים חדשים
ַּ
ממלכת
חיים כהן ז"ל
ַּב ְל ָׁשןַ ,מ ּכ ֶֹלתָ ,ערֹובֶ ,ע ֶרׂשֵּ ,ת ֵבל :חמישה 'רעים לא נאמנים' נוספים לאור האכדית
יורם כהן
נלל ונַ מזִ ַת ַר' :גלגולה של יצירת חכמה מסופוטמית
'א ִ
ֵ
נילי סמט
הזיקה בין עלילת גלגמש למגילת קהלת :מבט חדש
ולטר זלברגר
רפ ּך' בתקופת השושלות הקדומות ובתקופה הבבלית
עדכונים בחכמה הקדמונית :החיבור 'הוראות ֻש ּ ַ
העתיקה (באנגלית)
נתן וסרמן
רסה TIM 9, 41 :והקשרו ההיסטורי (באנגלית)
המנון נשכח לכבודו של גונגונום ,מלך ַל ְ ַ
תשע"ח 150 .2018/עמודים 15 x 24 .ס"מ .כריכת בד.

ברכות לאברהם

יום עיון לכבוד אברהם גרוסמן בהגיעו לגבורות
בעריכת יוסף קפלן
תוכן העניינים
יונתן גרוסמן
יחסה של מגילת אסתר אל הגלות
שמחה עמנואל
ספר 'בשר על גבי גחלים' ותרומתו לחקר עולמם של חכמי אשכנז הראשונים
אברהם (רמי) ריינר
בין צרפת לאשכנז בתקופת בעלי התוספות :ר' חיים כהן כמקרה מבחן
חננאל מאק
חכמי ישראל נפגשים בפרובנס במאה השתים–עשרה
ישראל יעקב יובל
סמכות האב ועריצות הכתב :בין אדיפאליות לאוראליות
אלישבע באומגרטן
חקר חיי היום–יום של נשים יהודיות בימי הביניים
תשע"ט 128 .2018/עמודים 15 x 24 .ס"מ .כריכת בד.
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Comparative Studies in the Humanities
ed. Guy G. Stroumsa
 שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין50 קובץ מאמרים בעקבות ערב העיון שהיה באקדמיה לציון
. במשותף עם קרן אלכסנדר פון הומבולט,ישראל לגרמניה
תוכן העניינים
Guy G. Stroumsa
Introduction: In Search of a New Paradigm
Ruth HaCohen
Intercontextual Musical Currents and Performative Traditions in Twentieth-Century Palestine/
Israel and Germany
Shlomith Rimmon-Kenan
Compared to What? The Case of Literature
Cedric Cohen Skalli
The Motif of Anticipation and the First World War: Cohen, Benjamin, and Rosenzweig
Youval Rotman
Comparing Slavery: History and Anthropology
Hans van Ess
On the Value of Comparing Ancient China with Ancient European and Near Eastern Civilizations
Ori Sela
Challenging the Orientation of the Comparison: China–India Comparative History
Sarah Stroumsa
Comparison as a Multifocal Approach: The Case of Arabic Philosophical Thought
Jörg Rüpke
Comparative Religion – Past and Present
Christoph Markschies
Globalized History of Religions in Late Antiquity? The Problem of Comparative Studies and
the Example of Manichaeism
Nili Cohen
German Law in Israeli Courts
Marc-Philippe Weller
Jewish Cultural Identity before German Courts: Challenges to Comparatism
Chris Thomale
Comparative Comparativism: A Lawyer’s Epilogue
. כריכת בד. ס"מ15 x 24 . עמודים248 .2018
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Equality – A Fable
Understanding the Recent American Election
by Guido Calabresi
)Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, vol. IX, no. 4 (2017. 8 pp.
The Martin Buber Memorial Lectures

מי נושא בנטל השגת השוויון ,כאשר היא מחייבת פעולות של השלטון לתועלת קבוצות מקופחות?
לעיתים קרובות מדי האליטות ,המבקשות לקדם יעדים נעלים כאלה ,נותנות לנטל הזה ליפול על
כתפי אחרים במקום לשאת אותו בעצמן .תכופות הדבר מעורר תגובות פופוליסטיות ,לא פעם
אלימֹות כלפי הקבוצות שלטובתן יועדו פעולות השלטון .במאמר שלפנינו מובאות מספר דוגמאות
היסטוריות לכך ,והמחבר טוען שהאליטות מוכרחות להיות ערות לתגובות–נגד פופוליסטיות כאלה.
ובמקום לנטוש את היעדים ,הוא קובע ,חובה עליהן לבלוט בנשיאה במחיר הכרוך בהשגתם.

Arthur James Balfour’s Religious and Intellectual World
by Guy G. Stroumsa
)Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, vol. IX, no. 5 (2018. 12 pp.

בצד הקריירה המרשימה של הלורד בלפור כמדינאי שמרני ,הוא היה גם מה שמכונה היום אינטלקטואל
ציבורי .אישיותו המורכבת ותחומי העניין הרחבים שלו התבטאו במגוון כתבים על נושאים מנושאים
שונים ,למשל הפילוסופיה של ההיסטוריה ,ספרות ,מוזיקה ,ציור ועולם הנסתר .אך יותר מכול העסיק
אותו כל חייו המאבק בין דת למדע ,ובכתביו בנושא זה ניסה לגשר בין השניים .את הנצרות תפס בלפור
כמעין דאיזם ,ותמיכתו ברעיון הציוני נעוצה בהומניזם ולאו דווקא בציונות נוצרית.
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)Jewish Emancipation in the Western World (1780–1860
?What Kind of Enlightenment Made It Possible
by Jonathan Israel

)Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, vol. IX, no. 6 (2018. 21 pp.
The Martin Buber Memorial Lectures

במאמר זה המחבר מבקש להשיב על השאלות האלה :באיזו מידה ניתן לומר על תנועת הנאורות במערב
שהיא סללה את הדרך לחילוניות משכילית יהודית מסוג חדש ,והאם יש ,או אין ,חילוניות יהודית
נאורה שעשויה להישאר על כנה כמגמה תרבותית מובחנת וכמסורת לאומית במאה העשרים ואחת.
המשיכה העזה במיוחד כלפי דמותו של שפינוזה וכלפי הגותו ְּבמסורת החילוניות היהודית של המאה
התשע–עשרה וראשית המאה העשרים הייתה מושתתת בחלקה על מיתוס רווח שהתברר שאינו בר תוקף.
אולם לרכיבים מסוימים בהשקפתו המאוחרת של שפינוזה היה חלק מוצק ואותנטי יותר ביצירת המסד
ליהודיות חילונית במאות השמונה–עשרה והתשע–עשרה ,והם מאפשרים לנו לטעון  -כנגד ביקורתו של
ההוגה הרמן כהן בכתביו המאוחרים  -שניתן לראות בשפינוזה את אב הטיפוס המערבי של יהודי חילוני
ו"מהפכני" .שפינוזה הנגיד אתיקה אוניברסלית של צדק וחסד ,נחלתה של כת כמעט בלתי נראית ,לסדר
האנושי השורר (העריץ ,הבזבזני והדכאני) .כמו כן הוא האמין שחוג מחתרתי המבוסס לא על דֹוגמה אלא
על טיעון ,שכנוע והדגמה ועל אתיקה חילונית אוניברסליסטית מסוגל לתפקד ביעילות ,ולא רק לעמוד
בפני בורותו ועיוורונו של הרוב חסר הידע אלא אף לחדור אותם ולהביסם .השילוב שיצר שפינוזה של
אתיקה ,רפורמיזם ואקטיביזם אינטלקטואלי מכיל רכיבים של זהות חילונית יהודית אותנטית שיכולים
גם היום להיות בעלי חיוניות ורלוונטיים.

לזכרו של מנחם ברינקר
הרצאות ערב העיון לזכר פרופ' מנחם ברינקר במלאת שנה למותו.
תוכן העניינים
אבישי מרגלית
מנחם :שנה
שלומית רמון–קינן
תרומתו של מנחם ברינקר לסוגיית ייצוג המציאות בספרות
אבנר הולצמן
ִ'לי הּוא ָ -א ַמר ַה ֵּס ֶפר' :מקומו של מנחם ברינקר בחקר הספרות העברית
חיים באר
פני מנחם
תשע"ח 46 .2018/עמודים 14 x 21 .ס"מ .חוברת.
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