בית דיוניסוס ,תחרות השתייה ,ראשית המאה השלישית לספה״נ ,ציפורי.
באדיבות פרופ׳ זאב וייס ,משלחת חפירות ציפורי ,האוניברסיטה העברית בירושלים .צילום :גבי לרון

 / 19:00ברכות
פרופ' ריכב (בוני) רובין,
ראש המכון לחקר ארץ־ישראל ויישובה,
יד יצחק בן־צבי

יו"ר:

ד"ר נורית שובל-דודאי,
האקדמיה ללשון העברית ואוניברסיטת בן־גוריון

ספר הוליד ספר' :אהלי יפת' ו'דברי יפת'
פרופ' דבורה גרא,
האוניברסיטה העברית

שני משוררים מגדרה :מלאגר ופילודמוס
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ,
אוניברסיטת תל אביב

ההיסטוריה הסודית של פרוקופיוס
איש קיסריה
פרופ' אבשלום לניאדו,
אוניברסיטת תל אביב

ערב עיון לכבוד צאת הספר

'דברי יפת :מבחר
מיצירותיהם של חכמי
יוון בארץ־ישראל'

אוסף תרגומים לכבוד פרופ' יוסף גייגר

מכתבים מעזה
פרופ' דניאלה דוויק,
אוניברסיטת בר-אילן

דברי סיכום
פרופ' יוסף גייגר,
האוניברסיטה העברית

בעריכת דבורה גרא ,דניאלה דוויק
ונורית שובל-דודאי בהוצאת יד יצחק בן־צבי

יום חמישי | ה' בטבת | 20:30-18:45 | 13.12.18
יד יצחק בן־צבי ,אבן גבירול  ,14ירושלים

במהלך הערב
יימכר הספר

במחיר השקה

עיצוב העטיפה :דבורה ליפשיץ

בעטיפה הקדמית :בית דיוניסוס ,תחרות השתייה ,ראשית המאה השלישית לספה״נ ,ציפורי.
באדיבות פרופ' זאב וייס ,משלחת חפירות ציפורי ,האוניברסיטה העברית בירושלים .צילום :גבי לרון
ברקע :יצירת אמנות שהוצגה בעזה סביב שנת  500לספה״נ על פי שחזורו של פאול פרידלנדר.

מחיר 92 :ש״ח

הכניסה חופשית בהרשמה מראש
act.ybz.org.il | 02-5398855

להרשמה
ישירה >>

דברי יפת

היצירה הרוחנית החשובה של היוונים שחיו ,פעלו ויצרו בעריה
היווניות של ארץ־ישראל נסקרה בספרו של יוסף גייגר 'אהלי יפת:
חכמי יוון בארץ־ישראל' שראה אור בהוצאת יד יצחק בן־צבי בשנת
תשע"ב ( .)2012הספר המלומד ,אשר זיכה את מחברו בפרס יצחק
בן־צבי בחקר תולדות ארץ־ישראל לשנת תשע”ג ,מיפה לראשונה את
חיי הרוח של דוברי היוונית בארץ־ישראל במשך כאלף שנה — מימי
אלכסנדר מוקדון ועד הכיבוש המוסלמי — וכלל תיאור של כמאתיים
אנשי חינוך ,משפטנים ,פילוסופים ,אנשי מדע ,היסטוריונים ומשוררים.
הסקירה המקיפה והמדויקת של גייגר חשפה לראשונה בפני הקורא
העברי עולם עשיר של אנשי רוח ויוצרים יוונים ,מהם שהשפיעו רבות
על כלל הקהילה דוברת היוונית של זמנם .כך התגלה פרק חשוב בחיים
האינטלקטואליים בארץ־ישראל בתקופה הידועה גם כתקופת המשנה
והתלמוד.
אנשי הרוח הללו השאירו אחריהם אלפי עמודים של שירה ופרוזה ,אך
יצירותיהם כמעט אינן מוכרות לקורא העברי .אוסף התרגומים המוגש
בזה לכבוד פרופ' גייגר עם הגיעו לגבורות הוא כרך נלווה ל'אהלי
יפת' ,ומטרתו לפתוח צוהר נוסף לעולם האינטלקטואלי של היוונים
והרומאים בארץ־ישראל .מיטב החוקרות והחוקרים בארץ ,במגוון
התמחויות ,תרגמו לראשונה לעברית מדגם של קטעים יווניים ולטיניים
מן התקופה ,וכך יש בידי ציבור הקוראים להכיר מקרוב כתובות
ופפירוסים ,שירה ופרוזה ,פילוסופיה ,רטוריקה ,היסטוריה וכתבים
צבאיים ,שנכתבו בארץ־ישראל בעת ההיא.

דברי יפת

מבחר מיצירותיהם
של חכמי יוון בארץ–ישראל
עורכות :דבורה גרא ,דניאלה דוויק ,נורית שובל־דודאי

