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פרופ' יונתן כהן  -יושב ראש
ד"ר אילון אדלשטיין
ד"ר חנוך בן פזי
פרופ' זאב הרווי
ד"ר אבינועם רוזנק
ד"ר יהודית שטיימן
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עריכה לשונית :רחלי גליקמן
עריכה גרפית :רחל שמיר
עשינו כמיטב יכולתנו לאתר את בעלי הזכויות של כל חומר ששולב בספר ממקומות
חיצוניים .אנו מתנצלים על כל השמטה ו/או טעות .אם אלה יובאו לידיעתנו נפעל לתקן
במהדורות הבאות.
אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגר מידע ,לשדר או לקלוט
בכל דרך או אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני או אחר ,כל חלק שהוא מספר זה.
שימוש מסחרי ,מכל סוג שהוא ,בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות
מפורשת בכתב מן המו"ל.
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"שלום רב לאוהבי תורתך ואין להם מכשול".
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