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הקובץ בפתח

 היום. ועד קדם מימי היהודית האומה של ההיכר מסימני הוא בתפוצות הקיום

 והופכת הולכת והיא ראשון, בית בתקופת עוד נעוצים היהודית הפזורה של שורשיה

 איזה למצוא קל ״לא כי מציין סטרבו ההלניסטית־רומית. בתקופה משמעותי לגורם

 חשיבות כוחה״. הורגש לא ושבו זאת אומה קלט שלא המיושב, בעולם מקום שהוא

 לתחומי מחוץ כלל בדרך שנמצאה לפרת שמעבר המזרח ליהדות כמובן היתה מיוחדת

 הופכת שהיא עד היהודית, בבל של כוחה עליית נתאפשרה בכך הרומית. האימפריה

 נרקמה יחסים של שלמה מסכת ישראל. בארץ מתחרה לגודם האמוראים בתקופת

 החוקרים או־ץ־ישראל. לבין התפוצות יהדות בין ההלניסטית־רומית התקופה במשך

 מטבע מאמציהם, את היפנו והתלמוד, המשנה שני, בית תקופת של הישראלים

 הגיע זה שמחקר לאחר כיום, ארץ־ישראל. יהודי של תולדותיהם לבירוד הדברים,

 שיתוף תוך היהודית, הפזורה בנושא גם להעמיק השעה הוכשרה מסויימת, לרוויה

ומתמיד. מאז זה מנושא ידם הניחו שלא חו״ל חוקרי עם פעולה

רן בינלאומי מדעי בכנם שנישאו הרצאות על מבוסס זה מאמרים קובץ ע  בית ש

 ״התפוצה לנושא הוקדש אשר אביב, תל אוניברסיטת של היהדות למדעי הספר

 בימים 1991 ינואר חודש בראשית נערך הכנם ההלניסטית־רומית״. בתקופה היהודית

 אי רבים. ארועים של לביטולם הביא המצב באוויר. בהם ריחפה כבר המפרץ שמלחמת

 אביב לתל אחד כאיש הגיעו אשר מחו״ל, הכנם למשתתפי מיוחדת תודה מגיעה לכך

 שעברו השנים דבר. וחצי דבר מתרחש לא כאילו הכנס על חותמם את והטביעו

 הנצח חיי לעומת ההווה, ארועי הם חלוף בני כמה עד ומוכיחות חוזרות בינתיים

ההיסטוריה. לחקירת המובטחים

 הקובץ: ובהוצאת הכנס של בקיומו שסייעו אלה לכל להודות לנו היא געימה זכות

 נילי ולגב׳ באנגלית, המאמרים של לדפום הבאתם על שטרחה וינגרטן סוזאן לגב׳

 שפיגל, גדעון למר בעברית. המאמרים של לדפום הבאתם על שטרחה אופנהיימר

 הצד על הכנם בארגון מיוחדים מאמצים שהשקיע היהדות למדעי הספר בית מזכיר

 והמשתתפים המרצים לכל הקובץ. של לאור להוצאתו הקשורים ובתאומים טוב, היותר

 של לאור להוצאתו יפה בעין שתרמה יניב לקרן נעימה. אווירה והישרו דעת שהרחיבו

הקובץ.
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