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 קול קורא

המוסד המרכזי  –, מינכן Monumenta Germaniae Historica-הוהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 
הסכימו בשנת  –להוצאת מהדורות ביקורתיות של טקסטים שנכתבו בגרמניה בימי הביניים  1819מאז שנת 

. באשכנז של חיבורים עבריים שנכתבו בימי הביניים ת מהדורות מדעיותלהוציא במשותף סדר 2001
מבוא ותרגום בגרמנית או באנגלית וכן תקציר המבוא בעברית. בכל אחת מהן בעברית ו המהדורות נכתבות

פיוטי (, ו2005אווה האוורקאמפ ) שההדירה, הכרוניקות העבריות על אודות גזרות תתנ"ועד כה הופיעו 
, תקנות שו"ם(. כרך 2016ד )אברהם גרוס ואברהם פרנקל בהשתתפות פיטר ש' לנר שההדירו, גזרות תתנ"ו

 חודשים ספורים; שני כרכים נוספים נמצאים בהכנה.  בעודבההדרת ריינר בארצן, עומד להופיע 

 :האלהמטעם האקדמיה למדעים מבקשת עתה לקבל הצעות לההדרת החיבורים של מיזם זה ועדת ההיגוי 

 ( פרופ' אברהם גרוסמןבאחריות שו"ת של חכמי אשכנז וצרפת במאות העשירית והאחת עשרה) 

  (יעקב גוגנהיים מר באחריות)מעשה הגאונים 

 (באחריות מר יעקב גוגנהיים) ספר הרוקח 

 ( באחריות פרופ' שמחה עמנואלספרי צוואות) 

 ( באחריות פרופ' שמחה עמנואלרשימות כרונולוגיות) 

 ( באחריות פרופ' שמחה עמנואלחיבורי תשובה של חסידי אשכנז) 

  (אריה-באחריות פרופ' מלאכי ביתיד עם קולופונים שנכתבו באשכנז )קורפוס של כתבי 

  (באחריות פרופ' משה אידלהשמות של מטטרון ) שבעיםספר החשק או הפירוש על 

  (באחריות ד"ר פיטר לנרד) זכרונותהאלעזר בן אשר הלוי, ספר 

כל כתבי היד הרלוונטיים תהיה על המהדירה או המהדיר. כל מהדורה ביקורתית תכלול איתור להאחריות 
. תרומתו הספציפית של כל משתתף המהדיר עצמואדם אחר ולא יכתוב את המבוא ש ואפשרמבוא היסטורי, 

 תובלט בצורה הראויה.ההדרתו של חיבור ב

 ית.יבחרו על סמך מצוינות אקדמיוההיגוי ועדת בו ייבדקוההצעות 

 .לחיבור. אין לגבות תקורה על התשלום 10,000₪האקדמיה תממן כל מהדורה עד סכום של 

קורות חיים, רשימת  ולצרףאיזה חיבור הם מעוניינים לההדיר,  לכתוב לוועדהמתבקשים  המציעים
 מהמהדורה שהם מציעיםגמה של חמישה עמודים דוובעבר  כינורשימת מהדורות ביקורתיות שה ,פרסומים
החטיבה למדעי הרוח, האקדמיה הלאומית  רכזתלגב' סימה דניאל, נא לשלוח את החומר למיזם. 
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