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 תרומת אריה כשר
 נילחקר ארץ ישראל והתפוצות בימי הבית הש

אריה כשר היה מבכירי החוקרים של תקופת הבית השני בארץ, כתב מאמרים 
וספרים רבים ונשא הרצאות רבות בתחומי חקר המתפרסים על שני חלקי 
העולם היהודי, על ארץ ישראל ועל התפוצות. עבודתו המדעית מתפרסת על 
פני שבעה שדות עיקריים, הנושקים זה לזה: היהודים במצרים התלמית; 

רומי; שנאת ישראל -מדם הארגוני והמשפטי של היהודים בעולם ההלניסטימע
הקדומה; הערים ההלניסטיות בארץ ישראל ומערכת היחסים שהתקיימה בינן 
לבין יהודי ארץ ישראל; מערכות היחסים ששררו בין הערבים והאדומים בארץ 
ישראל לבין היהודים; הורדוס והשושלת ההרודיאנית; מלחמת החורבן 

תרומתו הייחודית ניכרת בשני תחומים: התחום האחד הוא מעמדם . ורשיהוש
היהודית  הפוליטאומההמשפטי של היהודים בערים ההלניסטיות ובתפוצות, 

וביטוייה בשני מרכזים הלניסטיים חשובים, באלכסנדריה שבמצרים ובקיסריה 
ם שביהודה; התחום השני הוא היחסים בין היהודים לבין הערבים והאדומי

בארץ ישראל. כשר הפנה את הזרקור המחקרי אל מערכות היחסים הנפתלות 
ששררו בין הקבוצות האתניות האוטוכטוניות, שחיו זו בצד זו במרחב שבין 
חוף הים התיכון לבין המדבר בעבר הירדן וראו בו את ערש מכורתן ותשתית 

טית חייהן ותרבותן. בכך הסיט כשר את תשומת הלב מן ההיסטוריה הפולי
וביטוייה במערכת היחסים בין הממלכה השלטת לנתיניה אל עבר ה'גיבורים' 

מקומיים. גישה זו השתקפה גם בתפיסתו, שלפיה עולמן של הערים -האזוריים
ההלניסטיות בארץ ישראל המשיך את עולמן של ערי כנען, וקיבלה ביטוי 

יות במחקרים שהקדיש לשומרונים. ההתמקדות ביחסים בין קבוצות מקומ
 מאפיינת גם את מחקריו בשנאת ישראל, בעיקר בזו ששררה במצרים.

אריה כשר תרם רבות להכרת מעמדה המשפטי, אורח חייה ודפוסי ארגונה 
של יהדות התפוצות בימי הבית השני ובעיקר תרם להכרתה של יהדות מצרים 
בתקופה זו. נושא זה עומד במוקד ספרו הראשון, המבוסס על עבודת הדוקטור 
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חוקרים רבים התחבטו בשאלת מעמדם האזרחי של יהודי אלכסנדריה,  1שלו.
האם היו יהודי העיר אזרחים בה או לא. כשהחל כשר את המסע המחקרי 
העמדה הרווחת הייתה כי מאבקי היהודים על זכויותיהם היו למעשה מאבקים 
למען אזרחות בפוליס. כשר ביקש לבחון מחדש את מעמדם המשפטי של יהודי 
מצרים. הוא התווכח בעיקר עם הטענה שהעלה אביגדור צ'ריקובר, בר 

כי מאבקם של היהודים באלכסנדריה נסב על  2הפלוגתא שלו במחקרים נוספים,
מעמדם בעיר, וכי הם ביקשו להתקבל כאזרחים שווי זכויות בה. כשר ניסה 
 להוכיח כי המקורות ההיסטוריים אינם מספקים שום אסמכתא מפורשת להנחה
שהיהודים שאפו לאזרחות בפוליס, ואף הצביע על כך שאזרחות בפוליס הייתה 
פוגעת באושיות האמונה שלהם. הוא הציע פירוש חדש למהות המאבקים הללו 
וטען כי היהודים חתרו לשוויון זכויות של שני הגופים הפוליטיים: הקהילה 

מם זכות היהודית והפוליס היוונית. במלים אחרות: היהודים ביקשו לעצ
התארגנות בתוך העיר, באופן שישווה לזכות ההתארגנות העצמית שהייתה 
ליוונים, מבלי שזכות זו תהיה תלויה בפוליס אלא בשלטון המרכזי. כשר טען 
כי לקהילת יהודי אלכסנדריה, כמו לקהילות האתניות האחרות באלכסנדריה 

א במגורים וברוב חלקי אגן הים התיכון, היה ארגון עצמי נבדל שהתבט
נפרדים, בממסד נפרד ובמערכת זכויות מיוחדת, שאפשרה להם "לחיות לפי 

רומית הכירו בארגון -חוקי אבות". השלטונות המרכזיים במצרים התלמית
הלם אותו להפליא.  פוליטאומהמדינית, והמונח -עצמי זה מבחינה משפטית

ורגנים אף שמרבית החוקרים קיבלו את הדעה שהיהודים בתפוצות היו מא
היו גם חוקרים שהסתייגו מאפשרות קיומה של  פוליטאומהבמסגרת של 

התארגנות כזו באלכסנדריה. אולם, עדויות פפירולוגיות מהיראקליאופוליס, 
 פוליטאומהשהתפרסמו לפני שנים אחדות, מצביעות במפורש על קיומה של 

וכשר חגג  3יהודית במצרים. ממצאים אלו סתמו את הגולל על השגות מתנגדיו,
את ניצחון העמדה שהעלה בעבודת הדוקטור לפני למעלה משלושה עשורים. 

 המחקר ההיסטורי תהפוכות והפתעות כאלה לחוקר. מזמןרחוקות לעיתים אכן, 

 
)תל אביב תשל"ט(  יהודי מצרים ההלניסטית והרומית במאבקם על זכויותיהם א' כשר,   1

 The Jews in Hellenistic and Roman Egypt: Theמהדורה מעודכנת התפרסמה באנגלית:

Struggle for Equal Rights (Tübingen 1985). 
מדינת החשמונאים, לתולדותיה על ראו למשל א' כשר, "מסע אלכסנדר הגדול בארץ ישראל",   2

–91, א' רפפורט וי' רונן )עורכים(, ירושלים תל אביב תשנ"ד, עמ' רקע התקופה ההלניסטית
13. 

ית נשכחת א' כשר, "לא עוד אגדה היסטוריוגרפית: גילויים חדשים על פוליטאומה יהוד  3
 .13–3עב  )תשס"ג(, עמ'  תרביץבמצרים מהמאה השנייה לפנה"ס", 
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כשר פרסם מאמרים רבים, המאירים את יהדות התפוצות באותם ימים 
חיילים  רומי; מרד התפוצות;–מהיבטים נוספים: שנאת ישראל בעולם היווני 

יהודים מתיישבים במצרים; מטרות התעמולה של עלילת מאנתון בדבר מוצאם 
 השפל של היהודים. לסופר היהודי המפורסם ורב ההשפעה פילון האלכסנדרוני

 4מחקרים אחדים. הוא הקדיש
העיסוק במאבקם של יהודי אלכסנדריה הוביל את כשר לבחינתם של 

וונים בארץ ישראל ושל מערכות מאבקים דומים שהתנהלו בין יהודים לי
היחסים בין היהודים ושכניהם. מחקר זה הוליד שני ספרים, שעוסקים ביחסי 
יהודים ונוכרים בעת העתיקה. ספרים אלה יצאו בהוצאת יד יצחק בן צבי ומעט 

זיבק. הספר הראשון סוקר את -מאוחר יותר יצאו באנגלית בהוצאת מוהר
היהודי בארץ ישראל לבין האדומים,  מערכת היחסים הסבוכה בין היישוב

הנבטים והיטורים בתקופה המשתרעת מן הכיבוש ההלניסטי עבור דרך ימי 
 5שלטונם של החשמונאים וימי שלטונו של בית הורדוס וכלה במרד הגדול.

במוקד ספר זה עומדת אחת הסוגיות הנטושות בוויכוח בין החוקרים והיא 
יור זה נעשה בכפייה ובאונס או שהיה שאלת התגיירותם של האדומים: האם ג

זה מעשה יזום מרצון ובמודע? תשובתו של כשר היא שהגיור נעשה מרצון 
ובאורח קולקטיבי וכי הוא סימן את השלמתו של תהליך ההתקרבות של 
האדומים לחברה היהודית לאחר ניצחונות החשמונאים. הספר השני מוקדש 

רים ההלניסטיות מאז כיבושי לבחינת מערכת היחסים של היהודים עם הע
מערכת יחסים זו התאפיינה באיבה  6אלכסנדר מוקדון ועד חורבן הבית השני.

דתית חריפה, בעימותים ובהתנגשויות אין ספור בין היישוב היהודי לבין הערים 
ההלניסטיות השכנות. איבה זו הייתה, בראש ובראשונה, פועל יוצא ממורשת 

בין ערי כנען ופלשת לבין היישוב היהודי  העבר הרחוק, מן האיבה ששררה
בתקופת הבית הראשון. המתח המתמיד ששרר בין עולמה של אוכלוסייה 
פגאנית לבין התרבות המונותאיסטית היהודית התעצם עם השנים והתחדדו 

כלכליים שלו. ספר זה מציע למעשה סקירה -ההיבטים האתניים והחברתיים

 
–53(, עמ' 9191) 99 קתדרהא' כשר, "ירושלים כ"מטרופוליס" בתודעתו הלאומית של פילון,   4

, א, הכתבים כתבים –פילון האלכסנדרוני ; ובעיקר: "פילון המשלחת לגאיוס", בתוך 33
 .9–932תשמ"ו. עמ'  נטף(, ירושלים-יאלההיסטוריים )עורכת ראשית ס' דנ

–לפסה"נ 110) אדום, ערב וישראל, יהודים ועמי הספר בתקופה ההלניסטית והרומיתא' כשר,   5
 (.9111, )ירושלים לסה"נ( 92

 110יהודים והערים ההלניסטיות בתקופת הבית השני ) כנען, פלשת, יוון וישראלא' כשר,   6
(; ראו גם מאמרו: "ציוני דרך בהיסטוריה של העיר עזה 9111, )ירושלים לסה"נ( 92–לפנה"ס

 .13–09)תש"ם(, עמ'  93 קתדרהבימי בית שני", 
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אל בתקופת הבית השני, שכן יחסי היסטורית מקיפה של תולדות עם ישר
היהודים עם הערים ההלניסטיות בימי הבית השני היו אחד הצירים המרכזיים 

 שעליו סבבה ההיסטוריה של ארץ ישראל באותם ימים.
להשפיע באמצעות מחקריו על כלל  בשני הספרים הללו משתקפת שאיפתו

ת השני ולא הציבור המשכיל בארץ, לעצב ולהעמיק את הידע על תקופת הבי
להסתפק בהשפעה על עמדות עמיתיו החוקרים. העברית הקולחת שבה כתובים 
ספרים אלה, לשונם העשירה והסוגיות הרבות הנדונות בהם מגלים את 
הכישרון של אריה לכתוב בבהירות טקסטים המובנים לכל, מבלי לוותר על 

 איכות הניתוח של המקורות ההיסטוריים ועל רמתם.
יש שורה של מחקרים לדמותו ולכתיבתו של יוסף בן אריה כשר הקד

גולת  7מתתיהו, ההיסטוריון של ארץ ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית.
 8הכותרת של עיסוקו בנושא זה הוא ההוצאה המדעית של החיבור נגד אפיון,

ספרו הפולמוסי והאפולוגטי של יוספוס שבו ביקש להוכיח את קדמות העם 
עלילות השטנה כלפיו שרווחו בעולם היווני והרומי, היהודי, להזים את 

להבליט את דברי השבח עליו, להגן על זכויות יהודי התפוצות ועל מעמדם 
המשפטי ולהדגיש את תרומתה של תורת משה ועדיפותה על שאר החוקות 

( 9101בענייני מוסר, צדק ואמונה. במקום התרגום הישן של י"נ שמחוני )
ת ומסורבלת ופירושיו הם קצרצרים ומועטים מציע שכתוב בעברית משכילי

אריה שני כרכים עבי כרס של תרגום חדש, כתוב בעברית מודרנית ועדכנית 
ומלווה בפירוש מקיף ומפורט. דומה שאין נושא בתחום חיי היהודים בעת 
העתיקה ויחסיהם עם העולם הנוכרי הסובב שאינו נכלל בהערות הנרחבות 

 
 ציוןהיסטוריון של ארץ ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית,  –א' כשר, "יוסף בן מתתיהו   7

; "מלחמתו של המלך ינאי בערים ההלניסטיות באספקלריה של 921–19מט )תשמ"ד(, עמ' 
 Josephus on Jewish-Samaritan"; 13–99)תשמ"ו(, עמ'  59 קתדרהבי יוסף בן מתתיהו", כת

Relations under Roman Rule (BCE 63–70 CE)", A. D. Crown, L. Davey (eds.), New 

Samaritan Studies of the Société d’Études Samaritaines,, Essays in Honour of G. D. 

Sixdenier , Proceedings of the Congresses of Oxford 1990 and Paris 1992, III–IV 

(Sydney 1995), pp. 217–236; "Josephus on Herod’s Spring from the Shadows of the 

Parthian Invasion", J. Pastor, P. Stern, M. Mor (eds.), Flavius Josephus; 

Interpretation and History (Leiden 2011), pp. 227–245; "Further Revised Thoughts 

on Josephus’ Report of Alexander’s Campaign to Palestine (Ant. 11.304.347), L. L. 

Grabbe, O. Lipschits (eds.), Judah between East and West; the Transition from 

Persian to Greek Rule (ca.400–200 BCE) (London 2011), pp,131–157.  
ב )ירושלים –, תרגום מהמקור עם מבוא ופירושים איוספוס פלאוויוס, נגד אפיון א' כשר,  8

 תשנ"ז(.
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 ה.והמפורטות שבכרכים אל
דמותו של הורדוס, ששלט בחסות הרומים, הייתה מושא למחקרו של כשר 

ספרו האחרון, "הורדוס מלך רודף ונרדף", הוא ניסיון כולל ומקיף  9שנים רבות.
להתמודד עם הסתירות באישיותו של מלך זה, שהיה איש ִמנהל מוכשר ויזם 

המשתקפים בלתי נלאה, שהשקיע משאבי עתק בפיתוח ובמפעלים יוצאי דופן 
בשרידי המבנים המתנוססים עד היום, ועם זאת היה רודן עריץ וצמא דמים ולא 
נרתע מלהוציא להורג את בני משפחת חשמונאי, ובכללה את אשתו מרים 
ובניה. בספר זה, שנכתב בשיתוף פעולה עם אליעזר ויצטום, פרופסור 

יותו של לפסיכיאטריה מבקשים השניים לפענח את הניגודים החריפים באיש
לדעתם  סבל הורדוס מרגש נחיתות שליווה אותו מאז ילדותו כבן  10הורדוס.

גרים אדומי, וזה התפתח לכלל "הפרעת אישיות פאראנואידית" בעלת השלכות 
על חייו ועל פועלו. מחקר בינתחומי זה, חורג מהשיטות ההיסטוריוגרפיות 

היסטוריה. -כוביוגרפיה ופסי-המסורתיות ומשלב במחקר שיטות של פסיכו
המחברים נסמכים על המקורות ההיסטוריים על אודות הורדוס ומסתייעים 
בתובנות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות מתוך הערכה שיש בכוחן של האחרונות 
כדי להאיר מחדש סוגיות היסטוריות מורכבות ואפופות ערפל. הספר זיכה את 

ב מכר. אריה כשר אריה כשר ואת שותפו למחקר בפרס בהט והפך במהרה לר
זכה בפרסים רבים נוספים על מחקריו, בהם פרס שלום ברון )תשל"ט( ופרס 

 ביאליק לחכמת ישראל )תש"ן(.
אי אפשר לסיים סקירה זו על תרומתו של אריה כשר לחקר תקופת הבית 
השני מבלי להזכיר את תכונותיו המופלאות של אריה כמורה. אריה לימד שנים 

עם ישראל באוניברסיטת תל אביב והעמיד דורות רבים  ארוכות בחוג לתולדות
של תלמידים. כישרונו של אריה כמרצה, חיתוך הדיבור החד שלו, הפאתוס 
שלו, קולו הרם והצלול והחשיבה המובנית שלו, כל אלה הקנו לו מוניטין של 
נואם כריזמטי, מורה נלהב ומרצה מעולה. בהיותו נטוע היטב בחברה הרבה 

לפני קהל במסגרות שונות. תכונותיו כמורה וכמרצה עמדו לו גם  אריה להרצות
 במסגרות הללו, והוא ריתק את קהל השומעים המגוון.

 
א' כשר, "מלחמת הורדוס בנבטים", דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ז   9

עבד כב; "'–יב )תשנ"ז(, עמ' יא תעודה; "הורדוס ויהודי התפוצות", 951–921)תשמ"ו(, עמ' 
רגש הנחיתות של הורדוס והשפעתו על חייו ופועלו", ד' גרא, מ' בן זאב  כי ימלוך...':

)באר  שלום בהגיעו לגבורות-אוהב שלום; מחקרים לכבודו של ישראל פרידמן בן)עורכים(, 
 .005–991שבע תשס"ה(, עמ' 

 (.0229)חיפה  הורדוס: מלך רודף ורדוףא' כשר וא' ויצטום,   10
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ולבסוף, לא ניתן להעריך את תרומתו של אריה כמורה וכחוקר מבלי 
להזכיר את עובדת היותו תלמיד מובהק ונאמן של יהושע אפרון וממשיך דרכו. 

אריה איננו יכול שלא לחוש את השפעותיו של  כל מי שקורא את מחקריו של
אפרון מורו בגישתו כלפי המקורות, בסיווגם ובפרשנותם, בתמונה הכוללת 
שהוא מציב ביחס לחברה היהודית בתקופת הבית על עולמה האידאי, הדתי 

 והחברתי ואף בעושר הלשון העברית וביטוייה.

 כתבו:

ניר ורבקה   יובל שחר 
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 פרסומי אריה כשר

"רקע היסטורי ומשיחיות בעליית משה", אוניברסיטת תל אביב  [9]
 תשכ"ו )עבודת מ"א בהדרכת י' אפרון(.

מדיני ומערכת זכויותיהם של יהודי מצרים -"המעמד המשפטי [0]
בתקופה ההלניסטית ובימי הפרינקיפאט הרומי", אוניברסיטת תל 

 .אביב תשל"ג )עבודת דוקטור בהדרכת י' אפרון וש' אפלבאום(

"הנסיבות לפירסום האדיקט של קלאודיוס קיסר ומכתבו אל  [1]
 .9–9לט )תשל"ד(, עמ'  ציוןהאלכסנדרונים", 

 Les circonstances de la promulgation de l'édit de l'empereur" א[1]

Claude et de sa lettre aux Alexandrins (41 ap. J.–C)", Semitica, 

cahiers publiés par l'institut d'études sémitiques, XXVI (1976), 

pp. 99–108. 

כ )תשל"ה(, עמ'  בית מקרא"מסע אלכסנדר הגדול בארץ ישראל",  [5]
919–021. 

]גרסה מעודכנת[ "מסע אלכסנדר הגדול בארץ ישראל", א' רפפורט, י'  א[5]
מדינת החשמונאים, לתולדותיה על רקע התקופה רונן )עורכים(, 

 .13–91)ירושלים תל אביב תשנ"ד(, עמ'  ההלניסטית

"המטרות התעמולתיות של עלילת מאנתון בדבר מוצאם השפל של  [3]
היהודים", ב' עודד, א' רפפורט, ע' שוחט, י' שצמילר )עורכים(, 

ג )חיפה תשל"ה(, עמ'  ישראל-וארץ ישראל-עם בתולדות מחקרים
31–15. 

[3 ] "Three Jewish Communities of Lower Egypt in the Ptolemaic 

Period", Scripta Classica Israelica, II (1975), pp. 113–123. 

דברי הקונגרס "עדות פילון על זכויותיהם של יהודי אלכסנדריה",  [9]
 .53–13, ב )תשל"ו(, עמ' העולמי השישי למדעי היהדות

מא  ציון", הערות והארות על מרד היהודים במצרים בימי טריאנוס" [1]
 .911–909)תשל"ו(, עמ' 

 
 

 
 

http://www.jstor.org.ezproxy.openu.ac.il/stable/70053707
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 Some Comments on the Jewish Uprising in Egypt in the Time" א[ 1]

of Trajan", Journal of Jewish Studies, XXVII (1976), pp. 147–

158. 

[1] "The Jewish Attitude to the Alexandrian Gymnasium in the 

First Century A.D.", American Journal of Ancient History, I 

(1976), pp. 148–161. 

[92] "The Isopoliteia Question in Caesarea Maritima", Jewish 

Quarterly Review, N.S. LXVIII (1977), pp. 16–27. 

[99] "First Jewish Military Units in Ptolemaic Egypt", Journal for 

the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman 

Period, IX (1978), pp. 57–67. 

"רדיפות היהודים באלכסנדריה בימי תלמי פילופאטור לפי ספר  [90]
 מחקריםמקבים ג'", א' רפפורט, מ' גרץ, י' שצמילר )עורכים(, 

 .93–31ד )חיפה תשל"ח(, עמ'  ישראל-וארץ ישראל-עם בתולדות

"להבהרת חלקם של היהודים ב"מלחמה האלכסנדרונית" של יוליוס  [91]
)תשל"ט(, עמ'  93–95 למדעי היהדות ידיעון האיגוד העולמיקיסר", 

93–01. 

)תל אביב  יהודי מצרים ההלניסטית והרומית במאבקם על זכויותיהם [95]
 תשל"ט(.

 The Jews in Hellenistic and Roman Egypt: The Struggle for א[95]

Equal Rights (Tübingen 1985). 

 99 קתדרהילון", "ירושלים כ'מטרופוליס' בתודעתו הלאומית של פ [93]
 .33–53)תשל"ט(, עמ' 

 93 קתדרהדרך בהיסטוריה של העיר עזה בימי בית שני", -"ציוני [93]
 .13–09)תש"ם(, עמ' 

 ,Gaza during the Greco-Roman Era", The Jerusalem Cathedra" א[93]

II (1982), pp. 63–78. 

כוכבא -ב' בר "הרקע ההיסטורי לחיבורה של 'מגילת אנטיוכוס'", [99]
–13)תל אביב תש"ם(, עמ'  ישראל-התקופה הסלווקית בארץ)עורך(, 

929. 
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 ,"'The Historical Background of 'Megillath Antiochus" א[99]

American Academy for Jewish Research, Proceedings, XLVIII 

(1981), pp. 207–230. 

כוכבא )עורך(, -ד", ב' בר"יהודי התפוצות בתקופת הגזירות והמר [91]
 .003–023)תל אביב תש"ם(, עמ'  ישראל-התקופה הסלווקית בארץ

[91] "The Jewish Community of Oxyrhynchus in the Roman 

Period", Journal of Jewish Studies, XXXII (1981), pp. 151–157. 

[02] "The Rights of the Jews of Antioch on the Orontes", American 

Academy for Jewish Research, Proceedings, XLIX (1982), pp. 

69–85. 

רומית", -"הגירה והתיישבות יהודית בתפוצות בתקופה ההלניסטית [09]
)ירושלים הגירה והתיישבות בישראל ובעמים אביגדור שנאן )עורך(, 

 .19–33עמ'  תשמ"ב(,

נא )תשמ"ב(,  תרביץאפיפאנס",  "אתונאים בגזירות אנטיוכוס הרביעי [00]
 .350–319עמ' 

רומית", -"מישרת הפרוסטאטס בקהילות ישראל בתפוצה ההלניסטית [01]
 .523–111מז )תשמ"ב(, עמ'  ציון

 )ירושלים תשמ"ג(. המרד הגדול: הסיבות והנסיבות לפריצתו)עורך(,  [05]

מאים", הרקע הסיבתי והנסיבתי של מלחמת היהודים ברו –"מבוא  [03]
 .10–1שם, עמ' 

היסטוריון  –יוסף בן מתתיהו ביקורת על: אוריאל רפפורט )עורך(,  [03]
מט )תשמ"ד(, עמ'  ציון ישראל בתקופה ההלניסטית והרומי,-של ארץ

19–921. 

)תשמ"ה(,  11 קתדרה"יחסי יהודים ויטורים בתקופה החשמונאית",  [09]
 .59–91עמ' 

 .902–929נ )תשמ"ה(, עמ'  ציוןבנבטים", "מלחמות אלכסנדר ינאי  [01]

דברי האקדמיה הלאומית הישראלית "מלחמת הורדוס בנבטים",  [01]
 .951–921ז )תשמ"ו(, עמ'  למדעים
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"מלחמתו של המלך ינאי בערים ההלניסטיות באספקלריה של כתבי  [12]
. "תשובה 13–99)תשמ"ו(, עמ'  59 קתדרהיוסף בן מתתיהו", 

 .911–919)תשמ"ח(, עמ'  59 קתדרהל דיוקם'", ל'דברים ע

[19] "The Civic Status of the Jews of Hellenistic and Roman 

Alexandria in Josephus and in other Sources", L. H. Feldman, 

G. Hata (eds.), Josephan Studies, IV (1986), pp. 77–114; 315–

325 (Japanese). 

הערים ההלניסטיות בארץ ישראל לגזירת הצלם של גאיוס  "זיקתן של [10]
 .939–913נא )תשמ"ו(, עמ' ציון קאליגולה", 

ישראל -אדם ואדמה בארץ)עורך, עם א' אופנהיימר, א' רפפורט(,  [11]
 )ירושלים תשמ"ו(. הקדומה

"הכתבים ההיסטוריים: נגד פלאקוס, המשלחת לגאיוס" )תרגום,  [15]
, כתבים –פילון האלכסנדרוני נטף )עורכת(, -דניאלמבוא והערות(, ס' 

 .932–9א )ירושלים תשמ"ו(, עמ' 

"הערות והארות על ייחודו ההיסטוריוגרפי של פילון", משה צימרמן,  [13]
 עיונים בהיסטוריוגרפיהמנחם שטרן, יוסף שלמון )עורכים(, 

 .52–1)ירושלים תשמ"ח(, עמ' 

[13] "The Nature of Jewish Migration in the Mediterranean 

Countries in the Hellenistic-Roman Era", Mediterranean 

Historical Review, II (1987), pp. 46–75. 

)ירושלים  בתי כנסת עתיקים)עורך, עם א' אופנהיימר, א' רפפורט(,  [19]
 תשמ"ח(.

 תפילה' ו'מקומות קדושים' בחיי הקהילות-כנסת כ'בתי-"בתי [11]
 .910–991היהודיות במצרים ההלניסטית והרומית", שם, עמ' 

 Synagogues as "Houses of Prayer" and "Holy Places" in the" א[11]

Jewish Communities of Hellenistic and Roman Egypt", D. 

Urman, P.V.M. Flesher (eds.), Ancient Synagogues – Historical 

Analysis and Archaeological Discovery (Leiden-New York-

Köln 1995), pp. 205–220. 

ישובים, אוכלוסיה וכלכלה )עורך, עם ש' בונימוביץ, מ' כוכבי(,  [11]
 אביב תשמ"ח(. )תל ישראל בעת העתיקה-בארץ
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"תמורות דמוגרפיות ומדיניות בערי החוף מאז הכיבוש ההלניסטי ועד  [52]
 .025–933הכיבוש הרומי", שם, עמ' 

"ייסודה של טבריה ותיפקודה כבירת הגליל", יזהר הירשפלד )עורך(,  [59]
, )ירושלים תשמ"ח(, 99 מייסודה עד הכיבוש המוסלמי, עידן –טבריה 

 .99–1עמ' 

אדום, ערב וישראל: יהודים ועמי הספר בתקופה ההלניסטית והרומית  [50]
 (.9111)ירושלים  ,לסה"נ( 92–לפנה"ס 110)

 Jews, Idumaeans and Ancient Arabs: Relations of the Jews in [א50]

Eretz-Israel with the Nations of the Frontier and the Desert 

during the Hellenistic and Roman Era (332 BCE–70 CE) 

(Tübingen 1988). 

הבית וישראל: יהודים והערים ההלניסטיות בתקופת  יוון, פלשת, כנען [51]
 (.9111( )ירושלים לסה"נ 92–לפנה"ס 110השני )

 Jews and Hellenistic Cities in Eretz-Israel: Relations of the א[51]

Jews in Eretz-Israel with the Hellenistic Cities during the 

Second Temple Period (332 BCE–70 CE) (Tübingen 1990). 

)ירושלים  ישראל-יוון ורומא בארץא' רפפורט(, )עורך, עם ג' פוקס,  [55]
9111.) 

"הערות והארות אחדות על גילויי התבוללות וטמיעה של יהודים  [53]
התבוללות באלכסנדריה העתיקה", י' קפלן, מ' שטרן )עורכים(, 
)ירושלים  וטמיעה: המשכיות ותמורה בתרבות העמים ובישראל

 .10–99תשמ"ט(, עמ' 

בנושא בעיות חוקה וממשל בישראל אצל פילון "הרהורים  [ 53]
)תל אביב  ספר פרלמןהאלכסנדרוני", ז' רובינזון, ח' רויזמן )עורכים(, 

 .050–091תשמ"ט(, עמ' 

[59] (Ed. with U. Rappaport, G. Fuks), Greece and Rome in Eretz 
Israel (Jerusalem 1990). 

 בצרוןרומי", -בעולם היווני "הערות והארות אחדות על שנאת ישראל [51]
 .91–93תשנ"א(, עמ' –)תש"ן 51–53
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[51] "Political and National Connections between the Jews of 

Ptolemaic Egypt and their Brethren in Eretz Israel", M. Mor 

(ed.), Eretz Israel, Israel and the Jewish Diaspora: Mutual 

Relations Studies in Jewish Civilization, I, (1991), pp. 24–41. 

-"קשרים מדיניים ולאומיים בין יהודי מצרים התלמיית לאחיהם בארץ א[51]
דור לדור: משלהי תקופת ישראל", א' אופנהיימר, א' כשר )עורכים(, 

)תל  המקרא ועד חתימת התלמוד, קובץ מחקרים לכבוד יהושע אפרון
 .13–91אביב תשנ"ה(, עמ' 

[32 ] "The Changes in Manpower and Ethnic Composition of the 

Hasmonaean Army (167–63 BCE), Jewish Quarterly Review, 

LXXXI (1991), pp. 325–352. 

רשפים: היבטים היסטוריים, פילוסופיים )עורך, עם ר' שפירא(,  [39]
תל אביב ן רשף )שמעו 'אסופה לזכרו של פרופ; וחברתיים של החינוך

9119.) 

)תשנ"ב(,  31 קתדרהלפנה"ס",  931"כתובת יוונית מנמל יבנה משנת  [30]
 .09–1עמ' 

[31] "The Civic Status of the Jews in Ptolemaic Egypt", P. Bilde 

(ed.), Ethnicity in Hellenistic Egypt (Aarhus 1992), pp. 100–

121. 

[35] Review: S. L. Drefler, The Hasmonean Revolt, Jewish 

Quarterly Review, LXXXIII (1993), pp. 419–421. 

[33] Review: D. R. Schwartz, Agrippa I: The Last King of Judaea, 

Jewish Quarterly Review, LXXXIV (1993/4), pp. 329–333. 

 L. H. Feldman, Jew and Gentile in the Ancient ביקורת על: [33]

World , ,"תשנ"ה(, עמ'  95 קתדרה"יהודים וגויים בעולם העתיק(
10–11. 

[39] Review: W. Horbury and D. Noy, Jewish Inscriptions of Greco-

Roman Egypt, Gnomon LXVII (1995), pp. 276–278. 
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[31] "Josephus on Jewish-Samaritan Relations under Roman Rule 

(BCE 63–70 CE)", A. D. Crown, L. Davey (eds.), New 

Samaritan Studies of the Société d’Études Samaritaines, Essays 

in Honour of G.D. Sixdenier, Proceedings of the Congresses of 

Oxford 1990 and Paris 1992, III-IV (Sydney 1995), pp. 217–

236. 

דור לדור: משלהי תקופת המקרא ועד פנהיימר(, )עורך, עם א' או [31]
אביב  )תל קובץ מחקרים לכבוד יהושע אפרון –חתימת התלמוד 

 תשנ"ה(.

"יוספוס בגנות ההיסטוריוגרפיה היוונית )בחיבור 'נגד אפיון'(", א'  [32]
היהודים בעולם ההלניסטי אופנהיימר, י' גפני, ד' שוורץ )עורכים(, 

–091)ירושלים תשנ"ו(, עמ'  של מנחם שטרןוהרומי: מחקרים לזכרו 
011. 

יהודה ואין מנחם", על: מ' שטרן,  –ביקורת: "אוד מוצל מאש  [39]
 .919–995)תשנ"ו(, עמ'  91 החשמונאית בעולם ההלניסטי, קתדרה

[30] "Hecataeus of Abdera on Mosollamus the Jewish Mounted 

Archer ('Contra Apionem'  , I, 200–204)", P. Schäfer (ed.), 

Geschichte – Tradition – Reflexion; Festschrift für Martin 

Hengel zum 70. Geburtstag, I: Judentum (Tübingen 1996), pp. 

147–158. 

[31] "Polemic and Apologetic Methods of Writing in 'Contra 
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