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תודות

אנו מבקשים להביע את הוקרתנו העמוקה לכל התומכים בקובץ,
שהעניקו מכישרונם ,ניסיונם וממונם ,ושבזכותם הייתה העריכה
לחוויה מרגשת ומלאת תקווה.
תודתנו לפרופ' יוסף ויילר ,שליווה את הכנת הקובץ ,עיין,
העיר והעלה תרומה רבת־ערך לתוכן הדברים ,ולפרופסורים אמנון
רז־קרקוצקין ודוד לוי־פאור על עצותיהם הבונות.
רוב תודות לד"ר יגאל בן שלום ,יו"ר האגודה לטיפוח חברה
ותרבות ,תיעוד ומחקר (ע"ר) ,על פעילותו המבורכת לעידוד המחקר
על תרבות תימן ,על המימון הנדיב לפרויקט זה ועל מעורבותו
יוצאת הדופן לאורך הדרך .תודה על תמיכתם הנדיבה של קרן
שניצר באוניברסיטת בר־אילן ,ושל משגב ירושלים ,המרכז לחקר
ולהוראת מורשת יהדות ספרד והמזרח באוניברסיטה העברית,
בראשותם של הפרופסורים ירון בן-נאה ומרים פרנקל.
יבואו על הברכה מר עדיאל בן שלום ,שניהל את מערכת
התרומות בגיוס המונים ,מר אלי דרומי (דראמי) על תרומתו הנדיבה
לזכר הורי המשפחה ,שמעון דרומי ,בנימין נעים חייק ושולמית
דרומי ,ומר מוטי מגער על תרומה ייחודית .כמו כן ,תודה גדולה
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תודות

לגב' דבורה סילבר ,מר קרלוס בן־נאים ,גב' שילה גבריאל ,מר יוסי
סרודי ,ד"ר וחיד מדאח ,מר רוני אחרק ,מר נסים שובב ,מר חנניה
קורש ,מר אוהד בן שלום ,מר אלדד בן שלום ,מר עדיאל בן שלום,
מר משה קהלני ,ותורמים רבים אחרים שנענו לקריאתנו.
אנו מלאי הערכה לעו"ד מר נסים עוג'ר על שקידתו לקידום הוצאת
הקובץ במסגרת פעילותו הציבורית הענפה למען פתרון הפרשה.
תודה רבה למר שי טוביאן על תרומתו יוצאת הדופן בהפניות
למידע אקטואלי בתקשורת ומחוצה לה.
תודה מיוחדת לצייר מר שי יוסף על ציור האם ובנה ,יצירה
שהקדיש לכריכת הספר ברוב כישרון ,הזדהות ונדיבות ,לצלם דרור
ורשבסקי וללשכת העיתונות הממשלתית.
הוקרתנו נתונה לכל החוקרות והחוקרים שתרמו מפרי עטם
ברגישות ובתחושת שליחות.
נחתום בהבעת תודה והוקרה מקרב לב לצוות הוצאת הספרים
רסלינג ,למנהלי ההוצאה ד"ר יצחק בנימיני ומר עידן צבעוני,
למופקדות על העריכה הלשונית של הספר ועל הכנתו לדפוס ,גב'
רונית רוזנטל וגב' רעיה קרס ,ולמעצב הכריכה מר אילן פוטש ,על
מסירותם הרבה במלאכת הפקת הספר המוקפדת.
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