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פתח דבר

לכבוד  העיון  ביום  שנישאו  מההרצאות  שעובדו  מאמרים  מכונסים  זה  בקובץ 
הישראלית  הלאומית  באקדמיה  שהיה  לגבורות,  בהגיעו  קליין  יעקב  פרופסור 
פרופ׳  היו תלמידיו של  2014(. המרצים  ביוני   12( בסיוון תשע"ד  בי"ד  למדעים 
ועל  במחקר  הישגיו  על  הוקרתם  את  להביע  שביקשו  למקצוע  ועמיתיו  קליין 
נושאי  מגוון  בישראל.  הקדום  המזרח  על  הידע  הפצת  למען  השנים  רב  פועלו 
הקדום,  המזרח  של  היסטוריה  מלכים,  כתובות  החכמה,  ספרות   – המאמרים 
מחקריו  של  היריעה  רוחב  את  במקצת  משקף   – המקרא  לשון  של  לקסיקוגרפיה 

של פרופ׳ קליין.
בחקר  בעולם  ומהמובילים  בישראל  האשורולוגים  בכיר  הוא  קליין  יעקב 
נסע  בר ־ אילן  באוניברסיטת  השני  התואר  לימודי  לאחר  ותרבותה.  שוֶמר  שפת 
מקרוב  הכיר  ושם  פנסילווניה  באוניברסיטת  שמיות  בשפות  להשתלם  יעקב 
מאבות  קרמר,  ש״נ  של  המובהק  לתלמידו  היה  הוא  השוֶמרים.  עולם  את 
׳מזמורי  בנושא  שלו  הדוקטור  עבודת  את  בהדרכתו  וכתב  השומרולוגיה, 
 Three Shulgi Hymns ספרים:  לשני  בסיס  שימשה  זו  עבודה  שומריים׳.  מלך 
 (Ramat Gan 1981); The Royal Hymns of Shulgi King of Ur: Manʼs
Quest for Immortal Fame (Philadelphia 1981). רשימה מלאה של מחקריו 

הרבים מובאת בעמוד האישי שלו באתר האוניברסיטה.
אוניברסיטת  של  ההוראה  לסגל  יעקב  הצטרף   1968 בשנת  ארצה  בשובו 
של  רחב  במגוון  וכיהן  שמיות  ולשפות  לעברית  מרצה  שם  שימש  הוא  בר ־ אילן. 
תפקידים עד צאתו לגמלאות בשנת 2005. בנוסף לעבודתו האקדמית יסד יעקב 
ושנים  קרמר'  נוח  שמחה  ע"ש  הקדום  המזרח  ולחקר  לאשורולוגיה  'המכון  את 
רבות עמד בראשו. במכון נמצאת ספרייתו של פרופ׳ קרמר, שהוענקה לו בזכות 
את  גם  יעקב  יזם  הראשון,  מורו  ארצי,  פנחס  פרופ׳  עם  יחד  יעקב.  של  פועלו 
כן שימש  וכמו  ולחקר המזרח הקדום',  'האגודה הישראלית לאשורולוגיה  הקמת 
במשך שנים נציג האגודה הישראלית באגודה הבין ־ לאומית לאשורולוגיה. בשנת 

2005 הוא נבחר לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
נכבדה  תרומה  קליין  פרופ׳  תרם  האקדמית  לעשייה  הרבה  תרומתו  לצד 
׳בימים הרחוקים  לציבור בישראל בפרסמו עם תלמידתו ש׳ שפרה את הספר 
ההם: אנתולוגיה משירת המזרח הקדום׳ )תל אביב תשנ״ז(. כמו כן, לאחרונה 
הוא  ובו  לישראל׳(  ׳מקרא  )בסדרת  איכה  ספר  על  החשוב  פירושו  לאור  יצא 

פתח דבר



בספרות  ׳קינה׳  הסוגה  על  נרחב  דיון  המקראי,  הכתוב  לפירוש  בנוסף  מביא, 
המסופוטמית וזיקתה למקבילתה הישראלית.

חבריו ומוקיריו של יעקב מאחלים לו שנים רבות של בריאות טובה עם אשתו 
התומכת אהובה ושני בניו, והמשך מחקר פורה.

           מרדכי כוגן 
כסלו תשע"ח

פתח דבר  ח 




