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 דבר העורך

נועד מלכתחילה להביע הוקרה לפרופ' אריה כשר לרגל כרך כ"ה של תעודה 
פרישתו. למרבה הצער נפטר אריה בטרם שלמה מלאכת העריכה, וקובץ 

 המחקרים הפך לספר זיכרון.
, שירת בנח"ל 13.1.1.71אריה נולד בכפר ויתקין בי"ד ניסן תרצ"ה, 

ן לרדת ובגדנ"ע ונענה כמו רבים מבני המושבים הוותיקים לקריאת דוד בן גוריו
אל הנגב ולסייע למושבי העולים החדשים שם. אחר כך פנה ללימודי היסטוריה 
כללית ויהודית באוניברסיטת תל אביב, ובה כתב את עבודת המאסטר: "רקע 

(, בהדרכת יהושע אפרון. את עבודת 1.11היסטורי ומשיחיות ב"עליית משה" )
הודי מצרים מדיני ומערכת זכויותיהם של י-הדוקטור "מעמדם המשפטי

בתקופה ההלניסטית ובימי הפרינקיפאט הרומי", כתב בהנחיית שמעון 
אפלבאום ויהושע אפרון. אריה ראה ביהושע אפרון ז"ל את מורהו המובהק, 
שהשפיע על כל דרכו האקדמית כחוקר וכמורה. ביטוי ליחסיהם ההדדיים ניתן 

שלא יוכל במכתב קצר שכתב יהושע אפרון לעורך הספר, ובו הוא התנצל 
לתרום מאמר משלו שכן: "מכזיב כבר כושר יצירתי ולדאבוני נבצר ממני 
לתרום תרומה משמעותית ראויה לכבוד אריה יקירי, תלמידי הראשון וידידי 
הקרוב, אשר תמיד עמד לצדי ונמשל בעיניי כדוגמת 'המלאך הגואל אותי'. 

 בתודה, יהושע אפרון".
ה של עם ישראל באוניברסיטת תל כשר לימד שנים רבות בחוג להיסטורי

אביב, וכיהן בה כראש המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה. הוא שימש גם 
כחוקר אורח באוניברסיטת אוקספורד בבריטניה וכפרופסור אורח בארצות 
הברית בהיברו יוניון קולג' בסינסינטי ובאוניברסיטת ממפיס בטנסי. בשנת 

(, בפרס 1.31בארון )תשל"ט  פרש לגמלאות. כשר זכה בפרס שלום 3007
(, וזכה להיות "יקיר העיר 3001( ובפרס בהט )תשס"ז 0..1ביאליק )תש"ן 

 נתניה" בשנת תשס"ח.
בפתח הספר רצופים המאמר: "תרומת אריה כשר לחקר ארץ ישראל 
והתפוצות בתקופת הבית השני" ו"רשימת הפרסומים", ואלה נותנים ביטוי 

 ו ולתנובתו הרבה והברוכה.נרחב לשדות העֵנפים של מחקרי
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אריה היה נשוי לתמר העוסקת בציור ואב לשלוש בנות: אורנה, דפנה ונטע. 
ספגה המשפחה מכה, שממנה התקשה אריה להתאושש, כאשר   3001בשנת 

תו הבכורה אורנה יקיר, שהייתה, שדרנית, מחזאית, ציירת ומחברת ספרי  בִּ
ריה כשר הלך לעולמו בכ"ט פרופ' א ילדים, נפטרה בטרם עת ממחלה קשה.

 .31.10.3011בתשרי תשע"ב 

*** 

עשרים חוקרים, עמיתים ותלמידים שהיו לעמיתים, תרמו מחילם לספר, 
פני ההיסטוריה והיצירה של היהודים בארץ ישראל -שעיקרו מתפרס על

ובתפוצות במהלך ימי הבית השני ובתקופת המשנה. ארבעה מהמאמרים 
בין הנצרות הקדומה והיהדות ושניים מתחקים עוסקים ביחסים המורכבים ש

 אחר השומרונים ועולמם.
דן בסוגיית החשיבות שייחס המקרא העברי עצמו לעשרת  יאיר הופמן

הדיברות. בניגוד לעמדה המקובלת מצביע הופמן על העובדה, שלבד משלש 
עשרת הדיברות במקרא, לא כמונח אף לא  היקרויות בתורה לא ניכר רושמם של

לא במישרין ולא בעקיפין. הופמן מעלה השערה שהסיבה לכך , ת תכניםכרשימ
נעוצה בחשיבותה של הנבואה: "מתן חשיבות יתרה לע"ד כדיבור הישיר 
היחיד של האל לעמו, מפחית בהכרח את התפיסה הכה מרכזית במקרא ביחס 
למעמד מוסד הנבואה; על אחת כמה וכמה מחליש מתן חשיבות מעין זו את 

הנבואה הכתובה, שלא האל, לא משה, ואף לא הנביאים עצמם  התוקף של
 כתבוה".

 שני מאמרים דנים בזיקות ההדדיות והמורכבות שבין יהדות להלניזם:
בוחנת את תיאורי יהודה וירושלים באגרת אריסטיאס אל  סילבי הוניגמן

מול המחקר הענף, הנתלה בתיאורים אלה כבתיעוד היסטורי ומבקש לאששם 
ארכיאולוגיים. לדעת הוניגמן החיבור כולו 'מתכתב' עם הפוליס בממצאים 

. לדבריה, בעל האיגרת מציב את 3.11האידיאלית של אריסטו ב"פוליטיאה" 
ידי הכהן הגדול בצד שלשה המשטרים -התיאוקרטיה, המונהגת על

האריסטוטליים: דמוקרטיה, אריסטוקרטיה ומונרכיה. ההתכתבות עם הפוליס 
לטת במיוחד בתיאורי בורות המים, הרחובות, המצודה האריסטוטלית בו

 והנמלים.
נדרשת לשאלת המרכיבים ההלניסטיים של המדינה  זאב-מרים בן

החשמונאית ומשווה אותם להלניזם ששרר במזרח, שכנגדו יצאו החשמונאים. 
נהל, הדיפלומטיה, -בן זאב מבחינה בין אימוץ מאפיינים הלניסטיים בתחומי המִּ
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והארכיטקטורה, תחומים שבהם לא הייתה כל מסורת יהודית ייחודית, הצבא 
לבין שמירה על מרכיבי ייחוד יהודיים בתחומי דת ופולחן: במטבעות 

חיים ואדם; החברה החשמונאית נמנעת מכל -החשמונאיים אין דמויות בעלי
סינקרטיזם, המשלב אלמנטים פולחניים ומיתולוגיים הלניסטיים כמקובל בכל 

ב הסובב; המקווה וכלי האבן פותחו לצרכי הטהרה; ומעל הכול, המרח
העצימה המדינה החשמונאית את התופעה יוצאת הדופן של מרכזיות המקדש  

 בעבור כל יהודי ארץ ישראל והתפוצות.
כוסבה, מיוצגת בשתי חטיבות -התקופה הרומית המוקדמת, עד מלחמת בן

ההיסטוריון; השנייה עוסקת של מאמרים. הראשונה, עניינה יוספוס האיש ו
 בשתי המרידות הגדולות.

 שלשה מאמרים נכתבו בעקבות יוספוס:
מפענח את מגילת היוחסין המשפחתית של יוספוס )"חיי  רז מוסטיגמן

(, שקולמוסים רבים נשברו עליה. במוקד דיונו עומדת שאלת זיהויה 1–7יוסף", 
. זהות זו מציגה קושי של אלכסנדרה, שיוספוס רואה בה את המלכה שלומציון

, והלה מוליד את אביו 11כרונולוגי כפול. לפיה, סבו של יוספוס נולד לאב בן 
שנים. מוסטיגמן מציע לזהות את אלכסנדרה כאמּה  37של יוספוס במלאת לו 

לפנה"ס. משמעות זיהוי זה  .3של מרים אשת הורדוס, שהוצאה להורג בשנת 
אריסטוקרטית -יפה משפחתו הכוהניתהיא שגם בימי שלטונו של הורדוס הוס

פי הדמות החשמונאית הבכירה, -של יוספוס לתארך את אילן היוחסין שלה על
כל עוד הייתה כזו. תובנה זו עולה בקנה אחד עם דמותו השלילית של הורדוס 
ועם כך שהיהודים לא ראו  את שלטונו כלגיטימי, כפי שעולה הן מחיבוריו של 

 מצא להם בתלמוד הבבלי.יוספוס הן בהד העקיף שנ
ן פוקס סוקר את הופעתם של הנבטים בחיבוריו של יוספוס.  גדעו

ההיסטוריון היה עד לטבח המוני שערכו חיילים נבטים ביהודים שברחו מן 
המצור שהטיל טיטוס על ירושלים. לכאורה ניתן היה להניח שרושם קשה זה 

אך לא כך הוא.  יצבע בשחור את הנבטים בכל מקום שהם נזכרים בכתביו,
לדעת פוקס: "נראה, שכראוי להיסטוריון המכבד את מלאכתו נתן יוספוס דרור 
לרגשותיו כלפי הנבטים רק כאשר העובדות ההיסטוריות אפשרו לו זאת ]...[ 
בשאר המקרים שבהם הופיעו הנבטים במהלך כתיבתו שמר על טון ניטראלי 

 וענייני".
לרשות יוספוס בשתי הסקירות  מנתח את המקורות שעמדו דניאל שוורץ

של יוספוס שהוקדשו לפרשת העימות המשולש בין היהודים, השומרונים 
והרומים, המיוצגים בעיקר בדמותו של קומאנוס הנציב הרומי ביהודה. לדעת 
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שוורץ עמדו בפני יוספוס מקורות שונים, שחלקם צידדו במהלכיו של קומאנוס 
רה היסטוריוגרפית שיש בה סתירות ואחרים העידו נגדו. התוצאה היא סקי

פנימיות וכזו המותירה את הקורא עם שאלות לא פתורות. שוורץ משווה בין 
הסקירה של יוספוס לבין זו של טקיטוס, בוחן את הקונטקסט השונה בשני 
החיבורים ופותר אגב כך את הסתירות שדימו חוקרים למצוא בין שתי העדויות 

 ההיסטוריוגרפיות הללו.
ישראל -אמרים הוקדשו לשתי המרידות הגדולות של יהודי ארץשני מ

 בשלטון הרומי:
בוחן פעם נוספת את מלחמת החורבן, את מניעיה  אוריאל רפפורט

ובעיקר את תפקידם ותפקודם של "ממשלת" המרד ושל המפקדים שנשלחו 
בשמה אל אזורי הארץ השונים. רפפורט קובע, נחרצות, שממשלה זו התנגדה 

קרו, העמידה פנים כתומכת בו וחתרה אל כניעה והסדר עם הרומים. למרד מעי
פירוט הפעילות של מפקד הגליל, יוסף בן מתתיהו, פרי עטו של ההיסטוריון 
פלאביוס יוספוס, מייצג נאמנה את המדיניות הזו. אגב כך, כופר רפפורט 

אי לחלוטין באמינות הדיווח של יוסף על אודות פעולותיו כמפקד צבאי, האחר
לביצור הגליל והעומד בראש המערכה ביודפת: "אין שמץ של אמת בתיאור 

 מצור יודפת, ]...[ הסיפור כולו איננו אלא פרי הדמיון".
כוסבה. המחקר -שואל לסיבותיה העמוקות של מלחמת בן מנחם מור

המודרני הצביע כסיבת המרד על ייסוד אליה קפיטולינה ולחלופין על הגזירה 
יש שנטו לשלב את שני הגורמים הללו. העדויות הנומיסמטיות כנגד המילה, ו

לייסודה של אליה קפיטולינה לפני המרד חיזקו את הגישה הרואה בהתפתחות 
זו גורם מכריע לפרוץ המרד. אלא, שלדעת מור, העובדה שירושלים לא נכבשה 
בידי המורדים מערערת על המסקנה המקובלת. על בסיס ניתוח אישיותו של 

המרד, רוחם והשקפת עולמם של המורדים, והמרחב הגאוגרפי  מנהיג
המצומצם שבו הוקמה "מדינת המורדים" הוא מגיע למסקנה כי יש לראות 

 במניע המשיחי את סיבתו העמוקה של המרד.
 היבטים שונים בעולמם של חכמים וחסידים נידונים בארבעה מאמרים:

רוזנפלד כמי דור אושה מתחקה אחר מקומם המרכזי של ח בן ציון 
בעיצוב היחס אל ירושלים ואל בית המקדש, כעולה מספרות התנאים. 

כוסבה, ההתרחקות מיהודה לעבר הגליל -התוצאות הקשות של מלחמת בן
והתרחקות האפשרות הריאלית לקימומה של ירושלים יהודית, כל אלה הניעו 

ת בית את חכמי הדור להעמיד במרכז הלימוד והעיון את ירושלים ובעיקר א
המקדש. אמנם רוב הדיונים הללו תיאורטיים גרידא, אך עצם העיסוק בהם נועד 
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לשם שימור הזיכרון והעמקת הבסיס לתקוות גאולה בעתיד. רבי יהודה הנשיא, 
חותם המשנה, היה תלמידם של חכמים אלה ונתן למפעלם מקום מרכזי 

 במשנתו.
וזאב ספראי היסטורית -הסוציונדרשים לסוגיה  חנה ספראי ז"ל 

תלמודית. -שעניינה עלייתם של חכמים למעמד מרכזי בחברה היהודית
מלכתחילה עסקו חכמים בלימוד תורה ובקביעת הלכה ולא מילאו תפקידים 
פורמאליים במוסדות ציבוריים. הם עשו את דרכם אל ה'צמרת' באמצעות 

ת תחומי המשפחה ובכל אחד מהנושאים שנטלו תחת חסותם אפשר לזהו
ארבעה שלבי התפתחות עיקריים: העברת הנושא מן התחום האישי או 
המשפחתי אל האחריות הציבורית; דרישה שבית דין יהיה ממונה על הנושא; 
דרישה שאחד מחברי בית הדין יהיה חכם; העברת האחריות לבית דין של 
חכמים או לחכם יחיד. הספרות התנאית מלמדת על ראשיתו של התהליך, 

כר בספרות האמוראית והוא הושלם רק בבבל, כעדות התלמוד המשכו ני
 הבבלי.

מנתח את הסיפור באבות דר' נתן על אודות החסיד שרב  מנחם בן שלום
עם אשתו בשל מתן צדקה, פרש בשל כך לבית קברות, האזין לרוחות רפאים, 
ונמצא, הוא לבדו ללא שותפים, זכאי לברכה בעולם שלוקה ברעה. בחינת 

בהשוואה לתפישת הצדקה בספרות התלמודית הן הארצישראלית הן  סיפור זה
הבבלית, מלמדת על מקורו המאוחר של הסיפור הזה כמו גם על זמנה ועולמה 

 של האכסניה המדרשית, היא מדרש אבות דר' נתן.
מציע לבחון את החברה היהודית באמצעות רהיטים  יהושע שוורץ

פי הלכת מסכת כלים במשנה. -שבורים: מיטה וכיסא שנשברו ותיקונם על
חזור הוא צורך אוניברסאלי והלכתי רקם המשולב הזה -המִּ יהודי כאחד, והמִּ

קיבל ביטוי מעניין בהלכות טהרת הכלים. מצד אחד השבירה היא ההליך הטוב 
ביותר לשמירת טהרתם של חלקי כלי שנטמא; מצד שני ניכר המאמץ לעשות 

לי השבור. בחינת דיני מיטה וכיסא זאת באופן שיאפשר את המשך השימוש בכ
במסכת כלים מלמדת על תרבות המונחית בידי שלושה עקרונות אקולוגיים: 

 "הפחת, עשה שימוש חוזר ומחזר".
 השומרונים עומדים במוקד המחקרי של שני מאמרים:

תר אחר סימנים ארכיאולוגיים לקהילה השומרונית הגדולה  שמעון דר
קופה הרומית המאוחרת ובתקופה הביזאנטית. והחשובה שחייתה בקיסריה בת

תאם בין גודלה וחשיבותה של הקהילה  מצב המחקר מצביע על חוסר מִּ
נפש ויותר, לבין הממצאים הארכיאולוגיים  10,000השומרונית, שמנתה 
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ה'שומרונים' במובהק. אלה מעטים יחסית ומיקומם ברחבי העיר איננו מאפשר 
נראה שההסבר לכך הוא כפול: השומרונים  לזהות שכונות או רובע שומרוני.

הגיעו לקיסריה בשלב מאוחר יחסית, כאשר העיר הייתה מאוכלסת ולא ניתן 
היה לייחד בעבורם אזור מגורים נפרד; ולצד תנאים אלו ראתה ההנהגה 
השומרונית העירונית בעין יפה את השתלבות השומרונים במערכות החברה 

 והכלכלה של העיר.
טט את המסלול שעשתה התיאולוגיה השומרונית משר אברהם טל

מכפירה מוחלטת בתחיית המתים עד להכרה מלאה ברעיון האסכטולוגי הזה. 
-פיוט ליום הכיפורים פרי עטו של הפייטן השומרוני אבישע בן המאה הארבע

עשרה הוא העדות המפורשת המוקדמת ביותר לאימוץ תחיית המתים בידי 
ה עדות נוספת, המכוונת לאותה תקופה: כתב השומרונים. טל מביא לראשונ

, לא מתייחס כלל 17.1תיבת מרקה", שנכתב לפני "היד של אסופת המדרשים 
נותן  1171יד של אותו חיבור שהועתק בשנת -לתחיית המתים; ואילו כתב

לאמונה זו ביטוי נרחב. הנה כי כן, התמורה בהתקבלות של האמונה בתחיית 
 ה בתקופה שבין שני התאריכים הללו.המתים בקרב השומרונים חל

שני מאמרים מובילים אותנו אל העיר בבל ואזורּה, אך זאת בהפרש זמנים 
ניכר ובהבדלים משמעותיים בין החברות הנחקרות ובין המקורות המספרים 

 עליהן:
)בחלק האנגלי של הספר( מציג את משלח ידם ואת הסטאטוס  רן צדוק

בארכיונים שנחשפו בעיר המקדש בורסיף, החברתי של אנשים שזכרם השתמר 
לפנה"ס. עיקר השמות הם של אנשי  1–1מעט דרומית לבבל, מן המאות 

המקדש אזידה ומקדשים נוספים, והם נחלקים לעובדים ובני המעמדות 
הנמוכים מכאן ולממונים עליהם ועל המקדשים מכאן. נחשפת תמונה מגוונת 

(, אופים 310-ן למיניהם: טוחנים )כשל מקצועות: שומרי השערים; מעבדי מזו
בקר, מגדלי סוסים; ובעלי -(; רועי31(, שוחטים )131(, מבשלי בירה )310-)כ

 אורגים, תופרים, כובסים, יצרני שקים, חרשי זהב, נגרים, גלבים. –מלאכה 
שנה קדימה אל חשיבותה של  100-מעביר אותנו כ אהרן אופנהיימר

ית. כבר רב, בן הדור הראשון לאמוראי העיר בבל בעולמה של בבל התלמוד
בבל, שייסד את ישיבת סורא צפונית לבבל, פרש על קהילת בבל את חסותו 
ההלכתית ובה בעת גינה את מקדשי העבודה הזרה בבבל ובבורסיף, שאותה 
זיהה כאתרו של מגדל בבל. אופנהיימר מצביע על החשיבות שייחסו יהודי בבל 

די ארמון נבוכדנצר, שיש לברך על חורבנו; דקלי ל'ארכיאולוגיה' מקראית: שרי
בבל שנקשרו בזיכרון העממי לזמנו של אדם הראשון; וגם גוב האריות, כבשן 
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האש ובית הכנסת של דניאל. "מסורות אלה הן בראש ובראשונה חלק 
מהתפישה הבבלית, המבקשת להבליט שהישוב בבבל  הוא המשכה של קהילת 

 ישראל מימי בית ראשון".
בעה מאמרים מבררים את מערכת היחסים שבין נצרות ויהדות ומהלכים אר

 בשדה המחקר שנהוג לכנותו "שאלת היפרדות הדרכים":
שואל מי היא "מלכות הזדון" שכנגדה מכוונת "ברכת  יעקב טפלר

המינים"? טפלר שולל את האפשרות שבמקורה התנאי הארצישראלי הייתה זו 
טית. הוא בוחן שתי חלופות: באחת רומא, שהרי הדבר לא מסתבר פולי

"מלכות זדון" היא הנצרות, כהיפוך גנאי לתפישתה העצמית כ'מלכות שמים'; 
בבלי שהחל מן המאה השלישית לספירה, כוון לרומא -ובשנייה זהו מונח יהודי

בידי התפוצה היהודית הגדולה שחיתה מחוץ לתחומי האימפריה הרומית. 
תיים, ולדעתו הוא ההסבר הסביר ביותר: לבסוף מציע טפלר שילוב בין הש

המונח נטבע בארץ ישראל בשלהי המאה הראשונה וכוון לנצרות. רק מאות 
שנים מאוחר יותר הסב התלמוד הבבלי את הגינוי, שבו משמש המונח, כנגד 

 ביזאנטית בפרט.-רומא בכלל וכנגד זו הנוצרית
חיבורים, שרבים  רבקה ניר ועדנה ישראלי טוענות לזהותם הנוצרית של שני

 רואים בהם יצירות יהודיות:
ניר מנתחת את המרת הדת של אסנת בחיבור "יוסף ואסנת". הדעה  רבקה 

הרווחת כיום, שלפנינו הליך גיור יהודי, ואילו ניר מוכיחה, שסצנה מרכזית זו 
היא נוצרית במהותה ובפרטיה. אסנת אוכלת מחלת הדבש שמסמלת את 

וסס על "הסעודה האחרונה", וכוללת את "לחם האוכריסטיה, הסקרמנט המב
החיים" ואת "כוס הנצח" כמו גם את המשיחה ב"שמן הטוהר". לא נפקד גם 
מקומה של הטבילה, אם כי באורח צנוע, ברחיצת הפנים ב"מים חיים". כללו 
של דבר "המרת הדת של אסנת אין בה כדי ללמד דבר על פניה של יהדות הבית 

...[ קשור לחקר תולדותיה של הכנסייה הקדומה, לחקר השני. ]...[ הדיון ]
המיסיון שהיא ניהלה, ]...[ ולהתפתחות הליטורגיה וטכסי ההתקבלות של 

 נוכרים אליה".
ישראלי בחיבור "עליית משה", שנכתב  Taxoנדרשת לדמותו של  עדנה 

במקורו ביוונית ונשתמר בתרגום לטיני. פתרון חידת שם הדמות טומן בחובו 
תרון זהותו וכוונתו של החיבור כולו ומספק תשובה לשאלה האם זו יצירה את פ

יהודית או נוצרית. ניסיונות רבים, מוזרים ומשעשעים, נעשו לפיצוח חידת 
השם, אך, לדעת ישראלי, כולם חסרי בסיס מפני שהם הניחו מראש, שמדובר 

המושיע ביצירה יהודית. המאמר מציג את החיבור כולו כנוצרי מובהק, שבו 
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הסובל מופיע ונהרג כמרטיר בשלב האחרון לפני הקץ והגאולה, ואז יסולקו 
השטן וכל חורשי הרעה כנגד "הנבחרים" ומלכות האל תשרה בכל. בהתאם 

הינו טרנסליטרציה לטינית של צירוף האותיות היווניות: טאו,  Taxoלכך השם 
צלב והצלוב; סימלו את ה X-ו Tאלפא, כי ואומגה, כגילום שמו של ישו. 

אלפא ואומגה ייצגו, כבר בברית החדשה, את ישו שהוא "ראשון" )=אלפא( 
 והוא "אחרון" )=אומגה(.

מסיים את חטיבת המאמרים, שעניינם היחסים בין נצרות  דוד רוקח
ליהדות, בעיון מדוקדק בשימוש שעשתה התיאולוגיה הנוצרית בתרגום 

רא כצורתם בתרגום השבעים, השבעים. בברית החדשה כאלף ציטוטים מן המק
ומחברי האבנגליונים וסופרי הכנסייה בעקבותיהם ביססו את התיאולוגיה 
הנוצרית על ציטוטים אלה כסמכות המקראית בשורה של נושאים מרכזיים: 
הלידה מן הבתולה; מעשה המאגים; אמונה מול מעשה, כלומר ביטול חיובן 

בעת הזו; ומרכיבי הצלב, שהם של המצוות; ישראל והגויים ובחירת הנוצרים 
 האפולוגטיקה, ייחודה של תבנית הצלב וסגולות החומר שממנו עשוי הצלב.

*** 

אני מבקש להודות לשותפי לעריכה, פרופ' אהרן אופנהיימר וד"ר רז 
מוסטיגמן, לכותבי המאמרים על תרומתם לספר הזיכרון, לראש בית הספר 

יו בתפקיד פרופ' ירון צור ופרופ' חיים א' כהן, לקודמ פרופ'למדעי היהדות 
דינה פורת ולמזכירת בית הספר הגב' שרה ורד. תודה מיוחדת שלוחה לישראל 
רונן, שהחל במלאכת העריכה הלשונית, ולגב' אביבה פלדמן שהשקיעה 
ממרצה ומכישרונה בעריכת הספר כולו ובהכנתו לדפוס. ד"ר ג'ק פסטור ערך 

והגב' יעל כפיר עיצבה את העטיפה.  את לשון התקצירים והמאמר באנגלית
יבואו על הברכה הגב' אסתר סטון וקרן דורף, שנדיבותם אפשרה את הוצאתו 

 לאור של כרך תעודה זה, המוקדש לזכרו של אריה כשר.

יובל שחר  ד"ר 

 אוניברסיטת תל אביב, ערב שבועות, סיוון תשע"ב–קיבוץ גבת
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