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פתח דבר

קובץ המאמרים המוגש בזאת לקורא מביא לידי ביטוי מגוון נושאים וסוגיות המשקפים 
נקודות מבט שונות על אגדות חז"ל	 האגדות נבחנות מהיבטים שונים של עולם האגדה: 

היבטים היסטוריים, היבטים לשוניים, היבטים ספרותיים ועוד	 
אנו מבקשים להודות לכותבים ולכותבות שהקדישו מזמנם וממרצם, ועמלו עמנו בשיפור 
מאמריהם לקראת העלאתם על מכבש הדפוס; ללקטורים שעמלו רבות בבדיקת המאמרים 
שהגיעו למערכת, ובשיפורם של אלו שהתקבלו על ידם לפרסום; וכמובן לפרופ' שולמית 

אליצור, העורכת האורחת, שעמלה עמנו בגיבושו של קובץ זה	
קובץ זה מוגש לזכרה של ד"ר לאה חובב ז"ל	

ד"ר חובב הייתה מעמודי התווך של המכללה; פשיטא שהייתה מורה ותיקה, משפיעה 
ומוערכת; ברור שכל מי שהיה קשור לאפרתה הכיר את לאה ואת מעמדה בסמינר שהפך 
למכללה; אין צורך לומר מה רבה ועמוקה הייתה השפעתה על תלמידותיה, סטודנטיות 
המכללה	 לאה חובב הייתה הרבה מעבר לכך! היא משתייכת ל'זן' נדיר של מורי מופת 
תודה  הוא  זה  מאמרים  קובץ  מוסד	  של  לעיצובו  ותורמים  הרבה  תלמידים  המעמידים 

צנועה לחוב שמכללת אפרתה חבה לד"ר לאה חובב	

אני מקווים שבאמצעות גיליון זה של דרך אגדה יהיה בידינו להוסיף ולתרום להיכרות עם 
האגדה ולהבנת מקומה בספרות חז"ל, וכן ליישומה ביצירה ובחינוך	

העורכים


