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דבר פתח

 כפרופסור ששימש ז״ל גרינץ מאיר יהושע חכרנו של לזכרו מוקדש זה קובץ
 המקרא ובפרשנות בחקר הרבים המאמרים תל־אביב. באוניברסיטת למקרא
 היה הספר הנרחבת. המדעית פעילותו מגוון את משקפים הקדמון המזרח ובחקר

 טכניות. תקלות בשל הוצאתו שנתעכבה אלא מספר, שנים לפני כבר לדפוס מוכן
 זה. קובץ של לאור בהוצאתו סייעו אשר אלה לכל להודות הנעימה חובתי

 הספר של הדפסתו תקופת במשך ששימשו גיל, ומשה גורני יוסף הפרופסורים
 את לרשותנו להעמיד דאגו רוזנברג, חיים ע׳׳ש היהדות למדעי הספר בית כראשי

 חברי הספר. של ההכנה שלבי בכל מרובה התענינות וגילו הכלכליים האמצעים
 המערכת. מזכיר היה כהן חיים ד״ר הטובה: בעצתו לי סייע ליכט יעקב הפרופ׳

 שלבי בכל רבות שטרח היהדות, למדעי בית־הספר מזכיר שפיגל, גדעון מר
ב/ לדפוס. הספר בהבאת רבות טרחה רחמן יוספה גב׳ העבודה.  אונגר נעמי ג
 מהוצאת היא אף צם, דליה וגב׳ ההגהה, עלי את קראה המאוחד הקיבוץ מהוצאת
הברכה. על כולם יעמדו הטכניות. הבעיות בכל טיפלה המאוחד, הקיבוץ

העורן•
תשמ׳׳ג השנה ראש תל־אביב, אוניברסיטת




