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אובמ .0

 .הטיסרבינואב וא הללכמב וידומיל תרגסמב טנדוטסה בתוכש רוביח איה תינוירנימס הדובע
 תרגסמב תישיא הלטמכ עצבמ אוה התואש ,תיאמצע רקח תוליעפ טנדוטסה ראתמ הז רוביחב
 תוחנה( לנויצרה תא גיצמ ,רקחה תורטמ תא טנדוטסה ראתמ תינוירנימסה הדובעב .ןוירנימס
 םייטנוולר תונויערו עדימ איבמ ,טקנש הטישה לע חוודמ ,הדובעה התתשוה וילעש )דוסיה
.ויתונקסמ תא קיסמו רקחה יאצממ תא םרואל שרפמ ,תיעוצקמה תורפסהמ

:הלאה תויונמוימהו םירושיכה לש םתוחתפתהל םורתל הרומא תינוירנימסה הדובעה תביתכ
 ףוסיאמ לחה ,םינושה היביכרמ לע ,תימדקא רקח תלועפ לש םילהנהו םיללכה תנבה.א

.תונשרפו םינותנ חותינב הלכו םירקחמו תורוקמ ןווגממ רמוח
 חותיפ ;רקחה תולאש תגצה ;הדובעל אשונ תריחב :רקח תולועפ עוציבו בוציע ירשוכ.ב

 לש תיתרוקיב הגצה ;היפרגוילביב רותיאו שופיח ;רקחה יכלהמ ןונכת ;הגשמ תולאש
.תונקסמ תקסהו ;הזתה

.הזתניסו הזילנא- םיטסקט לש תינשרפ האירק תלוכי.ג
.תינוירנימס הדובע תביתכ לש םילהנה תאו םיללכה תא השעמל הכלה םשייל תלוכי.ד

 תגצה ידי-לע ותונשרפו ארקמה םוחתב תויעבו תולאש ריבסהלו חתנל ,ןוחבל איה הרטמה
 םייטרואת םיגשומ םושיי ;הנשמ תולאש תבצהו היעבה יביכרמ חותינ ;תויעבהו תולאשה
.וגצוהש תולאשל תובושת ןתמ ךרוצל תיעדמה תורפסהמ םיבואשה
 הכרדה" ,"ארקמל אובמ" םיסרוקב טנדוטסה שכרש םילכה לע ססבתמ יארקמה ןוירנימסה
."ארקמה תונשרפ״ו "תיפרגוילביב

.תינוירנימסה הדובעה תביתכב םכל ועייסי רשא םיללכ רפסמ םיחסונמ וז תרבוחב
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תינוירנימסה הדובעה תביתכב םיבלשה .1

 לע .תחא תבב תבתכנ הניא הדובעה ללכ ךרדב .ךשוממ ךילהת איה תימדקא הדובע תביתכ
 שיש עובק יגול הנבמ ונשי דחא דצמ .דוסי יווקו תויחנה ןלהל וגצוי ךילהתה לע לקהל תנמ
.דחאו דחא לכ לש וכרדל םאתהב הביתכלו תויתריציל םוקמ שי ינשה דצה ןמו ,וילא דמציהל

אשונה תריחב1.1
 וילעש ,אשונ רוחבל םכילע ,החנמה ידי-לע םכל גצותש םיאשונה תמישרב ונייעתש רחאל
 םיטרפה ומשריי הבו הדובעה לש תינושאר הטויט שיגהל טנדוטסה לע .הדובעה בתכית
 .תיסיסב תיפרגוילביב המישרו רקח תולאש רפסמ ,הדובעה אשונ ,טנדוטסה םש :הלאה
 םלש קרפ רוסמל היהי אבה בלשה .ןוקית םשל ול רזחותו החנמה ידי-לע קדבית וז הטויט
.החנמה דצמ תורעה תרעהו תרוקיב ךרוצל הדובעה ךותמ

 וביחרהל עיצי אוהש וא ,יידמ בחר אוהש ול הארנ םא ,הדובעה אשונ תא דקמל עייסי החנמה
 לא הינפה םג לבקל טנדוטסה רומא הצרמה םע תוצעייתהב .יידמ םצמוצמ אוהש ול הארנ םא
.ומצעב םהילא עיגה אל אוהש תורוקמ

רקחה תולאש תביתכ2.1
 תרסח ,תיביטיאוטניא הלאשמ ללכ ךרדב ליחתמ הדובעב רקחה תולאש לש ןתביתכ ךילהת
 רקח תולאש תועצמאב הרורבו הדח תועמשמ הלאשל תונקהל אוה םכדיקפת .דוקימ
.תודקוממ

 .םכתדובעב וב קוסעל םינווכתמ םתאש רקחמה םוחתל תעגונה היגוס איה רקחמה תלאש
 תניינעמ ,הריקח-תב תויהל הכירצ רקחמה תלאש .רקחמה תלאש לע תונעל הדובעה תרטמ
 ןפואב רקחמה תלאש תא חסנל שי .תינוירנימס הדובע לש הפקיהל תמאתומו תיעדמ הניחבמ
.רקחמה תדובעב וקדבייש תורעשה תאלעהל ליבויש

תינוירנימסה הדובעב ןהב ןודל שיש תולאשה יגוס1.2.1

םיינונגסו םיינושל םיישק1.1.2.1
 .םילימ ףוריצ וא תדדוב הלימ לש השוריפ תנבהב היעב :יטנמס וא ילקיסקל ישוק.1

 וזיא רורב אלו תויועמשמ רפסמ םיוסמ שרושל שישהדבועה לשב רצונ ישוקה םיתעל
.ידיימה רשקהל המיאתמה איה ןהמ

 תעידי יאמ וא הלימה לש השרוש יבגל תואדו-יאמ תעבונה היעב :יגולופרומ ישוק.2
 תויקודקד תורוצ םיללוכה םיבותכב ללכ ךרדב הלעת וז היעב .שרושה לש ותועמשמ
.תושק

 םאה ?קוספב אשונה והימ .וזל וז ןרוביח יכרדבו םילימה רדסב ישוק :יריבחת ישוק.3
 תשק"( רפסמבו ןימב המאתה יא תמייק םיתעל ?הביס רואיתב וא אשומב רבודמ
.)"םיתח םירוביג

.םירופיס וא םיקוספ ינש ןיב וא ומצע בותכב תאצמנה הריתס :יניינע ישוק.4
 וא ארקמב ןרוקמש תועדו תונומא ןיבו בותכה ןיב חתממ עבונה ישוק :יגולואת ישוק.5

.היתורודל תידוהיה תרוסמב
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 רופיסה םאה :םדקומה רוחיא וא רחואמה תמדקה ;תורזחו תוליפכ ,ןושל רותיי :ןונגס.6
?עודמ ?ןמז לע גוליד שי םאה ?תוציפק שי םאה ?יגולונורכה רדסה יפל אבומ

םייתורפס םיישק2.1.2.1
 ?תויומדה ןמ תחא לע שרופמב ותעד תא רמוא רפסמה םאה :תויומדה בוציע יכרד.1

 :רופיסב הכרעהה יכרד ?םיפיקע וא םירישי םיעצמאב :תאז השוע אוה ךרד וזיאב
.העד תעבהמ תוענמיה ,תרוקיב ,יאנג ,חבש

 .םירופיס המכב עיפומה ,עובק הנבמ :הנודינה הדיחיה לש )רנאיז( יתורפסה גוסה והמ.2
 :הדילרופיס ;איבנל השדקה רופיס :םיגוס-תת .הזורפו הריש :םייסיסבה םירנאיזה
.תומישר ;הניק :תוברק ירופיס

?רופיסה תנבהל ותמורת יהמו הדיחיה לש הנבמה והמ :הנבמו םוחית.3
 ;ילעו הנח( ?המזי ?רופיסב תוחכונ ?וז העיבקל ןוירטירקה והמ ?רופיסב רוביגה והימ.4

?רופיסב םדיקפת אוה המ ?תוינשמה תויומדה ןה ימ .)ליגיבאו דוד ;תימנושהו עשילא
?הגישהל רבחמה הסנמ דציכו רופיסה לש ותמגמ יהמ.5
.תויטופיש תוכרעה ,םירבסה ,תורעה קפסמ ,עדימ רסומ אוה םאה :רפסמה תוחכונ.6
 רחא דוד יפדרמ ;עבש-תבו דוד( בחר םירופיס רוזחממ קלח וא דדוב רופיס והז םאה.7

?רוזחמה לש םויסהו החיתפה תודוקנ ןה המ .)תימא ;גרבנרטשו ירפ ;לואש
?רבדמה ימ .םתומכו םמוקימ- םימואנהו םיגולאידה.8
 תויגולנאה םאה :ומצע רופיסה ךותב וא םירחא םירופיסל רופיסב תויגולנא תפישח.9

?םהיניב דיגנהל אקווד וא םירופיסהו םיבצמה ,תויומדה ןיב תוושהל ודעונ
.ןתועמשמ לע הדימעו תוחנמ םילימ רותיא.01
.םתועמשמ לע הדימעו םילימ יקחשמ לש רותיא.11

םייפרגואגו םיירוטסיה םיישק3.1.2.1
 תורוקמה ןה המ ?הז רשקהב תוררועתמה תויעבה ןה המ ?רופיסה לש ירוטסיהה עקרה והמ
 ;)םייארקמ-ץוחו םייארקמ תורוקמ( םירופיסה לש ירוטסיהה עקרה רוזחשל ונתושרל םידמועה
ןוימד( ךכל םילוקישה םה המ ?רופיסב םירכזנה םייארקמה םירתאה תא םויכ תוהזל שי ןכיה
.)םייגולואכרא םיאצממ ;םימודק םינוירוטסיה לש תויודע ;יברעה םשל יארקמה םשה ןיב

:הבוט רקחמ תלאש לש םינייפאמה
oבטיה תרדגומו הרורב הלאשה.
oך"נתב תורדגומ תודיחיל וא םיקרפל ןוידה אשונ תא תמחות הלאשה.
oתוריהב רסוח לשב םאה :הלאשה לש התאלעהל עקרה והמ ריהבהל שי 

 םיטרפ ארוקה ידיב םירסחש םושמ ילואו ?תויטנלוויבמא לשב אמש וא ?תיריבחת
.)םירעפ( ?תונוש םיכרדב םמילשהל שיש

.רמוחה תאירק תובקעב תונתשהל תויושע רקחה תולאש :ימניד אוה הז ךילהת
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המגדה- תולאש םילאוש דציכ

52 חכ א"מש( בואה תלעב ןיבו איבנה לאומש ןיב :ותקוצמב לואש ךלמה" ,לאיסרג 'מ :ךותמ -3(", 
 ןג-תמר ,)שולמוק הדוהיל ןורכיז רפס( ו,תונשרפו ארקמ ינויע,)םיכרוע( רופצ 'מו רשכ 'ר :ךותב
62 ימע ,ג"סשת - 52.

:תונוש תויעב הלעמ וז תירופיס הדיחי ]...["

 םינמזה ףצר יפל ןכש ,יגולונורכה המוקמב אלש הבלתשנו וז השרפ המדקוהעודמ•

 קמע רבעל ולע םיתשלפ יכ רסמנש רחאלו ,1 טכ ירחא תויהל היה רומא המוקמ

?לאערזי

 םע רבחמה ההדזמ םאה- לואש לש תיגרטה ותומד יפלכרבחמה לש ותדמע יהמ•

?יה תאמ ול יוארה שנועכ ולבס תא האורו והנגמ אוהש וא ,רסייתמה לואש

םאה- םייחה ץראל םיאפרה ץראמ לאומש תא תולעהל בואה תלעב החילצהדציכ•

 םייתמא םירסמ ריבעהלו "םוידמ"כ שמשל בואה ילעב לש םתלוכיב רבחמה ןימאמ

?םייחה לא םיתמה ןמ םיישממו

 םולחב לואשל הלגנ אלו בואה תלעב תועצמאב אקווד ץראה ןמ לאומש הלעעודמ•

 ילעבו םימסוקה לש םתונוילעלו םתלוכיל ףקות ןתמ םושמ הז רופיסב שי ירהו ;הלילה

?רודה איבנ תא וליפא םיתמה ץראמ תולעהל םילגוסמשימכ םירייטצמה ,בואה

 קר ותוהז תא ףושחל החילצה עודמו ,שפחתמה ךלמה תא בואה תלעב התהיזדציכ•

?ץראה ןמ הלוע לאומש תא התאר רשאכ ,רחואמ בלשב

 לע תלמוחה ,תיהמיאו המוחר השיאכ בואה תלעב תא רבחמה ראית ןווכתמבםאה•

?הנשד הדועסב ותוא תדדועמו ובל לא תרבדמ ,להובמה ךלמה

 םע הלש גולאידה ,השיאה תוגהנתה לש ינכראה רואיתבתיתורפסה תובישחה יהמ•

 םיינכסחה םירואיתהמ הגירח םושמ הז רואיתב ןיאםאה- הדועסהו ךלמה

 םיחינזו םילפט םיטרפ רואיתל הייטסו ,ארקמה ירופיסל םיינייפואה ,םייתיצמתהו

?םתובישח תניחבמ

רמאמב •ונודייו ובושי ,םירקוחהו םינשרפה תא תובר וקיסעהש ,תורחאו הלא תולאש

םייתונמאה ויעצמא ,והנבמ ,רופיסה לש ורשקה לע דומעל םישקבמ ונא וב ,הז

."ותועמשמו

דכ ארקיו
 קרו ,ותללקל עקרה תא ונל הלגמ הרותה ןיא עודמ ,תישאר :תולאש המכ תררועמ ללקמה תשרפ.1

 ,ובר המ לעו ,אצי ןכיהמ םינוש םינפואב ושרד ל״זח ? )אי-י ,דכ( ״בקיו ...וצניו...אציו״ ונל תרפסמ

 ףדגל ,ורבח םע ברש םדא לש וכרד יכו ?ללקל שיא ותוא האר המ ,תינש ;?תקתוש הרותה עודמ ךא

 .״םהל שרפל רמשמב והחיניו״ ,תושעל המ עדי אל השמ עודמ ,תישילש ;?)י״שר( ׳ה םש בוקנלו
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 רמול הרטע לטנש ללגב השממ ״הכלה המלעתנ״ יכ ל״זח ושרד דחפלצתונב ןיינעב ,רחא םוקמב

 ליבקמ רבסה וניצמ אל ןאכ ךא .)ה ,זכ ׳דמב ,י״שר( ״ילא ןובירקת םכמהשקי רשא רבדהו״

.? קיזמו לבוח יניד םג ,ללקמ רוסיאל ףרצל הרותה התאר המ ,תיעיבר ;רבדה תמלעהל

 תילארשי השא ןב אציו״ :תויהל היה ךירצ םילימה רדס טשפה יפל .השק י קוספ לש חוסינה.2

.״ירצמ שיא ןב אוהו״ לארשי ינב ךותב

 וא )םינפה םחל( הינפלש היישרפל הרושק הניא איה רשאכ ,וז היישרפ ןאכ הריכזמ הרותה עודמ.3

? )תיעיבש( הירחאש השרפל

ץיבוביל המחנ לש היתולאש ןונגס

?ונקוספב ישוקה והמ.1

.תוצובקל םינשרפה תא ורדס .וז הלאש ןורתפבליעל ורמאנ תונוש תועד המכ.2

 המיאתמ םכל תיארנ ןהיתשמ וזיא ? )םישוריפה ןיב לדבהה והמ :וא(YתעדמXתעד הנוש המב.3

.)ארקמ לש וטושפל הבורק ןהמ ימ ( ?רשקהל רתוי

...ב אצמנה רחא שרדמ אלו ...ב שרדמה תא אקווד איבהל י״שר רחב עודמ.4

? םהמ דחאב קפתסה אלו קוספל םישוריפ ינש י״שר איבה עודמ.5

?וילע קלוח וא ... םע םיכסמ ...ןשרפה םאה.6

? םהירבד תא חיכוהל םישרפמה םיאיבמש תויארה ןה המ.7

... לש ותטישב םייקה ישוקה אוה המ.8

האובנה ירפס

 ?ןאכל וא ןאכל םילוקישה םה המ ?תמייתסמ איה ןכיהו הליחתמ האובנה ןכיה :םוחית.1

 ;ןמזה תודחא ;אשונה תודחא ;)״׳ה םואנ״ ומכ םויס ימגד ;םיהז החיתפהו םויסה ;״ועמש״(

.)ןונגסה

? תואובנ רפסמ וא תחא האובנ ונינפל םאה.2

)םייוגה לע האובנ ;הניק ;המחנ ;תונערופ( ? האובנה לש יתורפסה גוסה והמ.3

)םייוגה ;םיאיבנה ;םינהוכה ;ךלמה ;םהינש וא הדוהי ,לארשי( ? דעיה להק והימ.4

 למוסמהו םילשמו םייומיד ? םתועמשמ יהמו איבנה שמתשמ םהב םייתונמאה םיעצמאה םה המ.5

 לש הנמז והמ ;ותרטמו תועמשמ לפכב שומיש ;דבכה לא לקה ןמ הגרדה ;תוזימר ;תורזח ;םהב

 םיימואלניבה םיירוטסיהה תוערואמה םה המו הרמאנ ךלמ הזיא ימיב ?הנודינה האובנה

)?ןברוחה ירחא ;ןברוחה ינפל( ?וז הפוקתב םישחרתמה

 ףוגמ רבעמ ;התועמשמ יהמו הלימה לש השרוש והמ :תויקודקדו תויטנמס ,תויריבחת תויעב.6

 אשונל רשאב תומימע ;רפסמה ןיבו ןימה ןיב המאתה יא ;אושנל אשונה ןיב המאתה יא ;ףוגל

 יוויח טפשמכ קוספה/הלימה תא אורקל שי םאה ;תועמשמ-וד ;אשומה ןורסח ;קוספב אשומלו

.רבודה והימ ;הלאש טפשמכ וא
?האובנה לש התמגמ יהמ.7

רמוחה ףוסיא3.1
 לע ססבתהל תבייח תימדקאה הדובעה .רמוח ףוסיא הכירצמ הביתכב הכורכה המישמ לכ
 ךילהת תא םיליחתמ ללכ ךרדב .תיעדמ תורפסהמ בואשה ,יטנוולר עדימ לש בחר רגאמ
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 שי ארקמב תינוירנימס הדובעב .היירפסה לש עדימה ירגאמב שופיח ידי-לע רמוחה ףוסיא
:םינוש םיגוסמ םירמוחב שומיש תושעל

 םימוגרת ,םיעבשה םוגרת( םיפסונ חסונ ידעל הרוסמה חסונ תאוושה ךות ,ארקמה חסונ.1
 תרוקיב,בוט לאונמע לש ורפסב רזעיהל ץלמומ .)הדוהי רבדמ תוליגמ ,אתטישפה ,םיימרא
 ,םירפוס ןוקית ,ביתכו ירק:ןוגכ ,תונוש תוילאוטסקט תועפותל בל םישל שי.ארקמה חסונ
 לע תעדה תא תתל שיש ןבומ .ךפהה וא םירחא םיחסונב תומלשהו הרוסמה חסונב תוטמשה
 דמע םיעבשה ימגרתמ ינפלש ךכמ עבונ םיחסונב ינושה םאה .ןריבסהל תוסנלו הלא תועפות
.הזב אצויכו ינשרפ ,יגולואת וק וטקנ םימגרתמה אמש וא הנוש חסונ

:ארקמל המודק תונשרפ.2
- )יוכו םיבקמ רפס ,תידוהי רפס ;םיטבשה תואווצ ;םילבויה ירפס( םיינוציחה םירפסב ןויע.א

 שי םאה ?הנודינה הדיחיל וא רופיסל הגירח ,תניינעמ תונשרפ הלא םירפסב תמייק םאה
?בותכב םהשלכ םיישק תנבהל המורת םהב

 שי )ארקמה תוינומדק:דוחייב( הז ןוירוטסיה יבתכבש ררבתמ :והיתתמ ןב ףסוי ירפס.ב
 ביחרמ ,ויארוקל ארקמה תא שרפמ סופסוי .ארקמב םיעוריאה לע ינכט חוויד רשאמ רתוי
 אלממ אוה דציכ ?ל"זח ישוריפל הקיז וישוריפל שי םאה .ךרוצה תדימל םאתהב טימשמו

 םע דדומתמ אוה דציכ ?)םימיה ירבד רפס ;םיינוציח תורוקמ ;הרבס( רופיסב םירעפ
 הז םוחתב םיטלובה םירקוחה ?םייטגולופא וא םיינשרפ םה ולש םיעינמה םאה ?תוריתס
.L.H. Feldman-וC.T. Begg:םה

 ל"זח ירבד תא אוצמל תנמ לע :)םישרדמה ,ימלשוריה ,ילבבה דומלתה ,הנשמה( ל"זח.ג
רפסב רזעיהלןתינ ,תומיוסמ תויומד לע ל"זח ירבד שופיחל .ת"ושה טקייורפב רזעיהל ןתינ
 אוצמל ןתינ םישרדמה לש םירחא םיטביה .הדיסח י"שי ברה לשך״נתה ישיא רצוא
 .תויעדמ תורודהמ ךותמ טטצל יוצר .ןמייה 'א תאמהרוסמהו הבותכ הרותרפסה תרזעב
 ל"זח )ושרד וא( ושריפ עודמ ןיבהל ןתינ םימיוסמ םירקמב .שרד ןיבו טשפ ןיב ןיחבהל בושח
.)לקנרפ הנוי ,ןמנייה 'י( ל"זח ישרדמב םיקסועה םירפסב רזעיהל שי ךכ םשל .ושריפש יפכ

 אלש םינשרפל ןכו תולודג תוארקמב םיאצמנה םינשרפל איה הנווכה :םייניבה ימי תונשרפ.3
 ירבד לש תויעדמ תורודהמ ףידעהל שי הז הרקמב םג .םירחאו לאנברבא :ןוגכ ,םש וללכנ
 לשרתכה :תולודג תוארקמתאצוהב אציש יארקמ רפסב רבודמ םא .םינושה םינשרפה
 תולעל יושע הז הרקמב םג .וז הרודהממ םינשרפה תא טטצל שי ,ןליא-רב תטיסרבינוא
.םישרפמה תוטיש תא יללכ ןפואב ריכהל ךרוצה

:וננמז ינב םירקחמו השדח תונשרפ.4
 תונושה תורדסה .)לארשיל ארקמ ;ך"נתה םלוע ;ארקמ תעד( םישדח םיירבע םישוריפ.א

 .תרוסמל דמציהל תולדתשמ ןקלחו תויתרוקיב ןקלח .תונוש דוסי תוחנה ךותמ תובותכ
 )םייגולואת םיטביה ;םייפרגואגו םיירוטסיה םיטביה( םימיוסמ םיטביהב תודקמתמ ןקלח
 שומישה תעשב ךכל בל םישל שי .םינווגמו םיבר םיטביהב קוסעל תורמייתמ ןקלחו

.הלא םישוריפב
 ןכו םייזעולו םיירבע תע יבתכב תמסרפתמה תיעדמ תורפסל איה הנווכה "םירקחמ"ב.ב

.)ןלהל דוע ואר( ול םיבורקה םיאשונב וא ןודינה אשונב םירפסל
 .הפיח חתפמו י"במר ,ף"לא תונכות תרזעב השעיי םישדחה םירקחמה לש שופיחה.ג

 ופוסב וא שוריפה חתפב רשא ,תובוט שוריפ תורדס ךותמ תולדל ןתינ םיפסונ םירמוח
 אוצמל ןתינ םיבוט םייעדמ םירמאמ םיארוק רשאכ .תינכדע תיפרגוילביב המישר העיפומ
 םיקסועה םירפס לש תויפרגוילביבה תומישרב םג ךכו ,םיפסונ םירקחמל תוינפה םהב
.ארקמב רוטקוד תודובעו רמג תודובע םג הז רשקהב ריכזהל שי .ןוירנימסה אשונב

 הידפולקיצנאה( תופסונ תוידפולקיצנאבו תיארקמההידפולקיצנאב םג שומיש תושעל שי.ד
 ,לאומש :לאומש רפסל הקיז םהל שיש םיכרע .)ך"נתל תילארשיה הידפולקיצנאה ;תירבעה
 ,שמכמ ,רזעה ןבא ,קפא ,םיתשלפ ,תירב ,הליפת ,דקפמ ,ךלמ ,ןתנוי ,תילג ,דוד ,לואש
.הניק ,קלמע

 ירפס לאו םינולימה לא תונפל שי ,םייריבחתו םייקודקד ,םיינושל םינויד םיכירצמה םירקמב.ה
HALOT)ארקמל םייעדמה קודקדה ;BDB).
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 רופיסב םיקסועה םירפסב םייוצמ םיבושח םינוידש רוכזל שי ,יתורפסה רקחה םוחתב.ו
 רמוח ונשי הלא םירפסב םא קודבל ןתינ .)תימא* ,קלופ* ,רטלא* :ןוגכ( ללכב יארקמה
 הברמלש תודוהל שי( הלא םירפס לש תוחתפמב הקידב תרזעב הדובעה אשונל יטנוולר
)!חתפמ םייק וללה םירפסה לכב אל ,האילפה
 ;םיסלטא( םימיאתמה םירפסב קודבל שי יפרגואגו ירוטסיה יפוא ןהל שיש תוישרפב .ז

 תרדס ;תויגולואכרא תוריפחל השדחה הידפולקיצנאה ;ינורהא ןנחוי לש וירפס
.)לארשי םע לש הירוטסיהה

 ,םירמאמ תופוסאב ,םירמאמ יצבוקב ,םינוש תע יבתכב םימסרפתמ ארקמ אשונב םירמאמה
 םיוסמ רפס לע תויהל םייושע ארקמ אשונב םימסרפתמה םירפסה .ןורכיז ירפסבו לבוי ירפסב
 שי ,לאומש רפסב קסוע ןוירנימסה םא :המגודל .םירפס רפסמב עיפומה םיוסמ אשונ לע וא
 יטסימונורטיודה רוביחב ,האובנב ,ארקמב םישנב ,הכולמב םיקסועה םירפסב םג שפחל
.דועו תיארקמ היפרגוירוטסיהב ,)יתרות-הנשמ(

 הז ןיאש שיגדהל בושח םלוא .הדובעה תביתכ תנשל דע םינכדועמ םירקחמ שפחל שי ללככ
 בר ךרע םהל שיש ,םייסלק םירוביח םנשי .יעדמ ךרע שי םישדח םירקחמל קרש חרכהב רמוא
 דחוימב שרדנ יפרגוילביבה ןוכדעה .)ןמפיוק 'י לש םינושה וירוביח :לשמל( הזה םויה םצע דע
.םודקה חרזמהו היגולואכרא ומכ םימוחתב

 תא ךירעהל שי ,הדובעה אשונב םיקסועה םירפסו םירמאמ לש תדבוכמ תומכ םתפסאש רחאל
:הלאה תולאשה תרזעב רמוחה

 םימדוק םימוסרפ םימייק םאה ?ותביתכ ימוחת לע ,ותלכשה לע עודי המ ?בתוכה והימ.א
?תוימדקא תומבב ומסרופ וירקחמ םאה ?ולש

?םירחא םירקחמל םתאוושה תרזעב בתוכה ירבד לש תונמיהמה תא קודבל ןתינ םאה.ב

 לש וא רמאמה לש םיאלמה םיטרפה תא םימוליצה לכ יבג לע םושרלו רמוחה תא םלצל שי
 ךרוצל היירפסה לא תינשב עיגהל ךרוצהתא תכסוח איהש ןוויכמ ,הבושח הדוקנ יהוז .רפסה
 רוכזל ולכות דימת אלש ןכו תע לכב ןימז היהי אל רפסהש רוכזל שי .הלאה םיטרפה תמלשה
 םש ,רבחמה יטרפ םיעיפומ ובש ,רפסה לש ןושארה דומעה םוליצ :העצה .םתמליצ ןיינמ
.הנשהו םוקמה ,רפסה
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?שדח המ

 אוצמל ןתינ ןאכ.Google Books אוה לגוג ימושייל הנורחאל ופסונש םיניינעמה םילכה דחא
 המגודל קרפב תופצל רשפא םיתעל .ארקמה םוחתב םג םהיניב ,םיבר םירפס לש םיניינע ןכות
 תינמז-וב אוצמל תומיאתמ חתפמ תולימ תרדגה יפ-לע דימלתה לוכי ךכ .הזמ רתויב ףאו

 .היירפסב ליגר שופיחב םהילא עיגמ היה אלש ןכתייש םירפסל הינפה

 ןתינ ח"טמ לש "רתוכ" רתאב.רתוכלש רתאב ןווקמ ןפואב םירתוכ תואמב תופצל םג רשפא
 ,סיפדהל ,קיתעהל רשפא .םירתוכ תואמ םג ומכך״נתה םלועיכרכ לכ תא םאולמב תוארל
.'וכו שופיח ךורעל

.תיזכרמה היירפסה רתא ךרד סנכיהל שי
ב"א יפל עדימ ירגאמ > םיינורטקלא םיבאשמ
"רתוכ" תא המישרב שפחל>
.)םיימעפ( ז״ת לש אלמ רפסמ +biuםושרל>

 ןפואב שפחל םג רשפא .תורחא תוירוגטקב וא "ארקמ" הירוגטקב םישפחמו ח״טמ לש רתאל םיסנכנ>
.ישפוח

 רוחבל שי ,ךכ םשל .ץיברתוןויצ תעה יבתכ ךותמ םירמאמב םג תופצל רשפא ךרד התואב
.JSTOR רגאמב

.EBSCOHOST אוה דואמ בושח רגאמ
 Old תא הכותמ ורחב .םירגאמ תמישר עיפות .EBSCOHOST תא Eתואב ושפח

Testament Abstracts . םכשקובמ תא שופיחה תרושב ודילקה.
 םושרל שי.רגאמ ףילחהל ולכות ,choose databaseלע הלעמל לאמש דצב וקילקת םא

 .םישפחמש המ שופיחה תרושב
 שפחנש רחאל .Academic Search Complete-ב שפחל תורשפאה םג הפסונ הנורחאל$

 תעה יבתכ לע היונמ ןליא-רב םא .תונוש תואצות הנלבקתת ,רתוכ וא אשונ ,רבחמ יפל
 לע היונמ הניא ןליא-רב םא .ודירוהל רשפאשPDF ךמסמב רמאמה עיפוי ,המישרב םיעיפומה
.ודירוהל תורשפא אלל ,רמאמה לש ויטרפ קר ועיפוי– תעה יבתכ

 תוריכזמב תאצמנה ,"תשרב ארקמה" תרבוחב אוצמל ןתינ טנרטניא ירתא לע ףסונ עדימ

.הקלחמה

םיקרפה ישאר תביתכו ונוימ ,רמוחה תאירק4.1

 רמוח םשל סינכהל ולכות וז ךרדב .הדובעה יקרפמ דחא לכל בשחמב דרפנ ץבוק ןיכהל ץלמומ
.םתפסאש ברה רמוחה לע טולשל ולכותו וב ולקתיתש םעפ לכב יטנוולר

 וליחתה ,םיינושארה תורוקמהו םינותנה רחא תוקחתההו רקחמה תורפס תאירק ךלהמב
 רקחמה תלאש ןיבל םניב סחיה לש תדמתמ הניחב ךות הדובעה לש םיקרפה ישאר תא שבגל
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 הבוח הז הרקמב .רקחמה תלאש תא ןכדעל וא תונשל םכילעש תולגל םייושע םתא .םתחסינש
.ןוירנימסה החנמב ץעוויהל םכילע

 חינהל שי .םדקומ בלשב רבכ הדובעה לש יללכ הוותמ ןיכהל םכל עייסת םיקרפה ישאר תביתכ
 לא ךכיפל ;הדובעה ךלהמב תודחא םימעפ ונתשי הזה בלשב ורבחתש םיקרפה ישארש
 םירקמב .ךשמתמו שימג ךילהת םיתעל אוה םיקרפה ישאר חוסינ .ידמ רתוי םתוא וטרפת
.רקחמה תדובע תמלשה םע קר תיפוסה םתרוצ תא םישבול םיקרפה ישאר םיבר

 ובתכתש םיקרפה ישאר .הדובעה תנכה ךרוא לכל ךשמייש ךילהת לש ותליחת יהוזש בל ומיש
 תא הלא תוסיפת וחני אבה בלשב .אשונה יבגל םתשביגש תונושארה תוסיפתה תא ואטבי

.רקחמה תורפסו תורוקמה רמוח ףוסיא
 וא טרפה לא ללכה ןמ :ןוגכ ,םינוש םייגול םינבמבו תונוש םיכרדב םיקרפה ישאר תא רדסל ןתינ
 םירופיס ןיבו וניב תוליבקמב ןויד ךכ רחאו ויביכרמ לכ לע דדובה רופיסב ןויד הליחת ;ךפהה
.םיפסונ
:הלאה תויחנהה לע ודיפקה ,םיקרפה ישאר תביתכ תעב

 םג שמשל הלוכי הניא הדובעה תרתוכ .םיינויגהה ויביכרמל אשונה תא קרפל םכילע.1
.םיקרפה ישארמ דחאכ

 םיקרפה ישאר .וב קר דקמתהלו םתרחבש אשונה תא ףיקהל םיקרפה ישאר לע.2
.םיתצמותמ תויהל םיכירצ

.ולוכ אשונה תא ףיקהל םירומא םיקרפה ישאר.3
.רקחמה תלאשל םידומצ תויהל םיכירצ םיקרפה ישאר.4
 ףיעס תויהל לוכי וניא קרפ שאר ,רמולכ- הווש דמעמב תויהל םיקרפה ישאר לכ לע.5

.)הנשמ יפיעס לולכל םילוכי םיקרפה ישארש ןבומ( רחא קרפ שאר לש
.םיקרפה ישאר לש תינכות הפיפחמ ענמיהל שי.6

 הביתכה תכאלמ5.1

הקספה1.5.1
 םיעיבמה ,םיטפשמ תצובק איה הקספ .תוקספ וא תואקספ תויורקה תודיחימ תבכרומ הדובעה
 .דחא ףיקמ אשונב הנדה ,הדובעה תא רצוי וזל וז תואקספ רפסמ לש ןרוביח .דחא ןויער דחי

 הלימה הבש השדח הרושב הליחתמ הקספ לכש ,ךכב וזמ וז תואקספה תולדבומ הביתכב
.תואקספה ןיב חוור תועצמאב וא הלאמש תחזומ הנושארה
 המכל הקספ לכו ,תואקספלו םיפיעסל םתננכתש םיקרפה ישאר וקלחתי הביתכה ךלהמב
 ,הקספה תא יהשלכ ךרדב תרשמ םיבתוכ םתאש טפשמ לכ םא םכמצע תא ולאש .םיטפשמ
 תורפס הדובעב טטצלמ ענמיהל שי .ותוללכב הדובעה אשונ תאו קרפה שארו ףיעסה תא
 םניאש םירפסמ וא םירמאממ םיעטק וא ,הדובעה אשונל תורישי תעגונ הניאש רקחמ
.םייטנוולר
 .הקספב היוצמה הרהצהל וא דגיהל םרשקל איה תואקספ ךותב םירמוח ןגראל תצלמומ ךרד
 לא םיסחייתמ םיטפשמה ראשו ,הב תיזכרמה הנעטה תא עבוק הקספ לכ לש חתפמה טפשמ
 תמועל" ;"...ל דוגינב" :ומכ םידגיהבו םייוטיבב שרופמב שמתשהל רשפא םיתעל .הנעט התוא
 םיאצממ שי" ;"...יכ ותנעט תא קזחמ רבדה" ;"...איה תרחא המגוד" ;"...המגודל" ;"...תאז
 תולימב םישמתשמ ןיא םא םג ."...אוה היגוס התוא לש רחא טביה" ;"...םהיפלו םירתוס
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 תונושה תורימאה ןיב סחיה והמ וניבי םיארוקהש בושח ,םיטפשמה ןיב תורבחמה רושיקה
.)הריתס ,המגוד ,קוזיח( הקספבש

 םיכורא םיטפשמ .רתויה לכל םילימ02-כ ויהי תואקספה ךותב םיטפשמהש ךכ לע ודיפקה
 ןיא ןכלו תונויער לש וא תומישר לש ןונגסב בותכל ןיא .םירצק םיטפשמ רפסמל וקרופי רתוי
.השדח הרושב טפשמ לכ חותפל

חוסינו ןונגס2.5.1
 וא םייעמשמ-וד םיחוסינב שמתשהלמ ענמיהל שי .קיודמו ריהב חוסינ לע דיפקהל שי•

 האירק רשפאל שי .הקספה וא טפשמה לש תינשנו תרזוח האירק םיכירצמה הלאכ
.תוערפה אלל תפטושו הטוהר

.תוריתסמו תורזחמ ענמיהל שי•
 יידמ ההובג הפשב אסיג ךדיאמו הרובד ןושלבו גנלסב שומישמ אסיג דחמ ענמיהל שי•

.תיצילמו
.)ו״נשת םעל וננושלתרבוחב ונייע( רסחה ביתכה יללכ לע דיפקהל שי•
 .)"תושיג ינש"- רפסמה ןיבו ןימה ןיב המאתהלע הרימש :ןוגכ( ןושל ישובישמ וענמיה•

.הביתכה יכירדמו םינושה םינולימה ודעונ ךכ םשל
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תינוירנימסה הדובעה יביכרמ .2

 תונקסמו םוכיס ,הדובעה ףוג ,אובמ ,םיניינע ןכות ,רעש :הבו תיללכ תרגסמ שי הדובע לכל
.םיחפסנ םג הדובעל םיפרוצמ םיתעל .היפרגוילביבו

הדובעה רעש1.2
 םש ;הדובעה הבתכנ ותרגסמבש סרוקה םש ;הדובעה תרתוכ :הלאה םיטרפה ומשריי רעשב
 הדובעה תרתוכ .הדובעה תשגה ךיראת ;ולש תוהזה תדועת רפסמו דימלתה םש ;הצרמה
 ינייפוא ךרוא .תדקמתמ איה ןהבש תויגוסה תאו הדובעה לש יזכרמה ןויערה תא הגיצמ
 םיקרפהו רפסה ןהו הדובעה אשונ ןה םשריי תרתוכב .רתויה לכל םילימ רשעכ אוה תרתוכל
.)]ב א"מש[הנח תליפת:ןוגכ( תסחייתמ איה וילאש

הדובעה לש םיניינעה ןכות2.2
 וילע לקהל םגו ,םהב ןוידה רדס תאו םיקרפה ישאר תא ארוקל גיצהל דעונ םיניינעה ןכות
 יקרפ תא טרפמ םיניינעה ןכות .םיוסמ עדימ שופיחב וא תרזוח האירקב ךמסמב אצמתהל
 םה ובש דומעה רפסמ תא ןייצמו ,םהב םילולכה םיישארה םיפיעסה תא םג םיתעלו הדובעה
 .םיליחתמ
 קלחכ םילילמתה דבעמב תיטמוטוא תאז תושעל רשפא .הדובעה ידומע תא רפסמל שי

םיניינע ןכות ןיכהל רשפאמ םג םילילמתה דבעמ .דומעה לש הנותחתה וא הנוילעה תרתוכהמ
 תורתוכה חסונו ,ץבוקה לש דומיעה הנתשיש םעפ לכב ונכדעתי םידומעה ירפסמ ;יטמוטוא
.הדובעה ףוגבש תורתוכב ושעתש םינוקיתה יפל הנתשי

.םיניינעה ןכות תאו רעשה תא רפסמל ןיא .אובמהמ ליחתיהדובעה ידומע רופסמ

אובמה3.2
 רקחמה תטיש תאו רקחמה תולאש תא ,ותובישח תא ,הדובעה אשונ תא גיצהל םכילע אובמב
 בושח קלח ?הדובעה קוסעת ארקמ יקרפ וליאב .ולעוהש תולאשה לע תונעל ידכ םתרחבש
 ץוחמ ורתוויי םיאשונ וליאו קוסעת איה םיאשונ וליאב :הדובעה תולובג תרדגה אוה אובמב
 המ "...ש םושמ ...ב ןויד וז הדובע תרגסמב ונללכ אל ...ב תקסוע וז הדובע" :המגודל .המוחתל
 .)יגולואכרא ,יפרגואג ,ירוטסיה ןויע ;יתורפס ןויע( הטישה יהמ ?הדובעה לש רקחה תולאש ןה
 תביתכל םייחרכהה םינותנה תא קר איבהל שי .םייפוסניא עקר ינוידל השילגמ ענמיהל שי

.םידומע ינש רתויה לכלתויהל ךירצ אובמה לש וכרוא ךכיפלו הדובעה

 לע הבתכנש תירקחמה תורפסה םא דחוימב ,אשונה לע הכ דעבתכנ המ ןייצל םוקמ שי םיתעל
 בותכל יוצר .שדחמ אשונה תריקח לש תובישחל הקמנהכ שמשל יושע רבדה .הלד איה אשונה
 הוותמ בתכנש רחאלו ,תיטנוולרה רקחמה תורפסבו תורוקמב ןויע רחאל קר אובמה תא
 תולימ .םוכיסה קרפ תביתכ רחאל דע וליפא ןיתמהל יאדכ םיתעל .הדובעה יקרפל ינושאר
 וא םהינווגל םיידוהיה תורוקמה וא ארקמה ךותמ טוטיצ תויהל תולוכי אובמה לש החיתפה
 לע םיארוק םתאש םירפסה לשו םירמאמה לש תואובמב רזעיהל יאדכ .תיללכה תורפסה ךותמ
.םכלש אובמה תביתכל תונויער םהמ בואשלו תוסנל תנמ
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הדובעה ףוג4.2
 םיקרפה ישארמ בכרות הדובעה .הריבס תונשרפמו תולאשמ ,תודבועמ תבכרומ הבוט הדובע
 קרפ לכ .שדח ףדב ספדוי הדובעה יקרפמ קרפ לכ .הנכהה לש םינושארה םיבלשב וחסונש
...ב ןודל וננוצרב הז קרפב :קרפב ןודית רשא היעבה/הלאשה תגצהב חתפיי
 טשפ ןיב הנחבה לע דיפקהלשי ,יסיסב ןפואב ?הנודינה היגוסל םינושה םישוריפה ואבוי דציכ
 ירוטסיהה עקרל ,ריבחתל ,ןושלל ,רשקהל המאתה :םינוש םינוירטירק יפ-לע שרד ןיבו
.הדובעה יקרפמ קרפ לכ ךותב רמוחה תא גיצהל תונוש םיכרד תומייק .תוריבסלו

 תועדה תא ןיימל שי ,הדובעב ןודינש והשלכ יתוהמ אשונב םישרפמה ןיב תקולחמ תמייק םא.1
 ?םהיניב םימיכסמ םה המבו םיקלוח םה המב :םהינועיט תא איבהלו הנשמ יפיעסב תונושה
 תושיגה ןמ תחא תלבק ידי-לע וא תיאמצע העד שבגלו תונושה תועדה תא רקבל שי ןכמ רחאל
.תומדוקה תושיגל תיביטנרטלא העצה חוסינ ידי-לע וא )הקמנה םע דחי(

:המגוד

 תא חבשמ וא הנגמ רופיסה םא הלאשב תיסיסב תקולחמ תמייק תימנושהו עשילא לע רופיסב
.השיג לכ לש םינועיטה תאו תונושה תושיגה תא איבנ ןלהל .עשילא

עשילא תא הנגמ רופיסה היפלש השיגה1.1

...ןה וז השיג ילעב לש תוירקיעה תויארה .עשילא תא הנגמ ד ב״למב רופיסה ... תעדל

עשילא תא חבשמ רופיסה היפלש השיגה2.1

 תא חבשמ רופיסהש םירובסה םירקוחו םינשרפ םנשי ,הנושארה השיגה ילעב תמועל

״וז השיג לש תויארה ןיב ״תא תונמל שי וז השיג לש םיירקיעה םיגציימה ןיב .עשילא

תונושה תושיגה תרוקיב3.1

 ריבסנ הליחת .עשילא תא הנגמרפסמה היפלש הנושארה השיגה תא לבקל שי ,ונתעדל

.ונלשמ םינועיט ףיסונו ,היינשה השיגה ילעב לש תונורסחה םה המ

 תטיש...אוה שוריפהZתעדל ...ש בתוכY...ש שרפמXלש הרוצב בותכלמ ענמיהל שי
 שי העד התואב םיזחוא םירבחמ השולש םא .בתוכל אלו ארוקל אל הליעומ הניא וז הביתכ
 םינשרפב רבודמה םא ןיב ,םהל ףתושמה ןויערה תא םושרלו זכורמב םהיתומש תא םושרל
 ג"בלר ,י"שר תעדל:םהלש בולישב רבודמ םא ןיבו םירקוחב רבודמ םא ןיבו םייסלק
...ןמפיוקו

 הטויט ףד לע בותכל שי .הנשמ-יקרפל קרפה תקולח איה ןוידה חותיפל תרחא תורשפא.2
 םא .הדובעה ךותב תורתוכה תא םושרל ןכמ רחאלו ןוידה לש ירשפא המירז םישרת ןיעמ
 ןויעל קרפ לכ שידקהל ןתינ ,)המודכו איבנ ,ךלמ( תמיוסמ תומד לש יתורפס חותינב רבודמ
 ;ילע תיבב לאומש ;לאומש לש ותדיל רופיס :ןוגכ תורתוכ ןתמ ךות ,תרחא תיתורפס הדיחיב
 ךכ .לאומש לש ותדיל רופיסב תעכ םיקסוע ונאש חיננ .רזעה ןבא תמחלמב לאומש לש ודיקפת
:)טרפה לא ללכהמ ( הז קרפ לש המירזה םישרת תואריהל יושע
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לאומש לש ותדיל רופיס


ארקמב הדיל ירופיס לש יתורפסה גוסה


לאומש לש ותדיל רופיסבש דוחייה


לאומש לש ותדיל רופיס לש ותמגמ

םיקרפה ישאר לש רופסמה תטיש1.4.2

 דומעל איה הרטמה .תינורשעה הטישב םיקרפה תתו םיקרפה תא ןגראל לבוקמ םויכ
 והמ ?הנממ תפעתסמ ןהמ וזיאו תישאר תרתוכ איה תורתוכהמ וזיא :היכרריהה לע
?קרפה לש יגולה הנבמה

קרפ תרתוכ .1

תרתוכ תת1.1

תרתוכ תת2.1

תרתוכ תת לש ףיעס1.2.1

ל"נכ2.2.1

 קרפ תרתוכ.2

1.2

1.1.2. 

1.1.1.2

2.2

3.2

:ב ךרכ ,הכולמה תישאר ,לאיסרג 'מ לש ורפס ךותמ המגדהןלהל
לואש תוכלמל החיתפה תחסונ1.4
הרשקהו החיתפה תחסונ לש המוקמ1.1.4
)1גי("וכלמב לואש הנש ןב" :דגיהה תייעב2.1.4
)1 גי(,"לארשי לע ךלמ םינש יתשו" :דגיהה תייעב3.1.4
)די-גי םיקרפ(שמכמב םיתשלפה דגנ הכרעמה לש םינושארה םיבלשה2.4
הכרעמה ברע יגטרטסאהו יפרגואגה,יטילופה עקרה1.1.2.4
 )2 גי(הכרעמה ברע לואש לש ויתוחוכ תסירפ2.1.2.4
תויגטרטסאה היתורטמו הכרעמה תחיתפ2.2.4
)5 גי(יתשלפה אבצה תוכרעיה3.2.4
יתשלפה עסמה לש תיגטרטסאה הרטמה4.2.4
 לואש אבצ תונגראתה5.2.4
81 גי(יתשלפה"תיחשמה" לש העונתה יריצ תשולש6.2.4 - 71(
םיבושיי בירחמכ "תיחשמה" תסיפת1.6.2.4
יפקתה-יביטרפוא חוככ"תיחשמה" תסיפת2.6.2.4
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 לע דיפקהל שי ןכ .םהירחאל אבש המ ןיבו תורתוכה ןיבהאלמ המאתהלע דיפקהל שי
 תרתוכ הדובעב עיפות אל .הדובעה ףוגב תועיפומה תורתוכה ןיבו םיניינעה ןכות ןיב המאתה
.ךפההןכו םיניינעה ןכותב העיפומ הניאש

טוטיצה יכרד2.4.2
 הרוצב םושרל :םיירקיע םידיקפת ינש ןהל שיש ,םיילוש תורעה בלשל גוהנ םייעדמ םירמאמב
 ןודלו םמע סמלפתמ אוהש וא שומיש רבחמה השע םהב םירוביחה לש םוקמה יארמ תא האלמ
 עוגפל אלש ידכ ,ךכיפל .טסקטה ףוגב רמאנל תינגרוא הרוצב םירשקתמ םניאש םיניינעב
 ענמיהל שי ,תרחא השיג יפל .םיילושה תורעהב הלאכש םיניינעב םינדה שי ,האירקה ףטשב
 יטנוולר וניאש המו ,טסקטה ךותב ללכנ יטנוולרה רמוחה .םיילוש תורעה םושרלמ רשפאה לככ
 הז רוציקו ,הדובעה ףוגב םיירגוסבו תרצוקמ הרוצב םימשרנ םוקמה יארמ .ללכ אבומ וניא-
 םיירגוסב םושיר(היינשה השיגהתא הז ןוירנימסב םיטקונ ונא .הדובעה לש הפוסב חנעופמ
.)םיילוש תורעהב אלו היפרגוילביבה לש
 ירבד םה הז ךותמ המו ומצע ולש וירבד םה םירבדה ךותמ המ ארוקל ריהבהל בתוכה לע הבוח
 הדובעה בתוכל רפסב וא רמאמב תדעותמש תמיוסמ העד לש סוחיי .םינשרפהו םירקוחה
.הדובעה לש התליספל ליבוהל הלולע וזו )תיתורפס הבנג(טאיגלפל תבשחנ

םוכיס5.2
 ףקשל תונקסמה לע .םכתדובעב םתעגה ןהילאש תונקסמה ירקיע תא איבהל םכילע םוכיסב
 תוננובתהל םיפסונ םינוויכ עיצהל רשפאה תדימבו ,הדובעב הבחרהב ונודנש םיאשונה תא
?הדובעהלש תירשפאה המורתה יהמ .רקחמלו

 ןיא ןכלו תיצמת אוה םוכיסה .הדובעב ונודינ אלש םישדח םיאשונו תונויער םוכיסב לולכל ןיא
:המגוד .רתויה לכל םידומע ינשל דומע יצח ןיב היהי םוכיסה ףקיה .םיטרפל וב סנכיהל
 ונל ררבתה ...ש וניאר הדובעה יקרפ ךלהמב ...ב תורושקה תולאש רפסמ ררבל וניסינ וז הדובעב
...ש
.דרפנ רקחמל יואר אוהו וז הדובע לש היתולובגמ גרוח הז אשונ םלוא ...תא םג ררבל םוקמ שי

םיחפסנ6.2
 םיכמסמו םינותנ גיצהל וא הדובעב םיללכנה םיאשונה לש ףסונ טוריפ איבהל םיחפסנה תרטמ
לא הדובעה ףוגב םינפמ רשאכ .המודכו םימישרת ,תופמ :ןוגכ ,םהילע תססובמ הדובעהש
 ימעב חפסנה האר( :המגודל .םהב עיפוי אוהש םידומעה/דומעה רפסמ תא ןייצל שי ,חפסנה
 לש וא רפסה לש םיאלמה םיטרפה תא רפסמה עיפומ ובש דומעה תיתחתב בותכל שי .)42
.רמוחה חקלנ ונממש רתאה לש וא רמאמה

התשגה ךרדו הדובעה ףקיה7.2
 םירחא .21 לדוגבDavidןפוגב יצחו חוורב םיבותכה ,םיספדומ םידומע52 דע02 םישרודה שי

.רתוי בחר ףקיה םישרוד

הדובעה לש םיפסונ םיקתוע תרימש8.2
 טוקנל ץלמומ ,דוביאל הכלה הדובעהו וקחמנ בשחמ יצבק ןהבש ,רבעב ורקש "תונואת" רואל
:הלא םיעצמא
.)ירשפא רבדה םא ,םינוש םיבשחמ ינשב ףא ילואו( בשחמב ץבוקב הדובעה תרימש.א
.רוטילקתב ףסונ קתוע תרימש.ב

 לע םושרל יאדכ( התנכה לש םינושה םיבלשב הדובעה לש ספדומ ישילש קתוע תרימש.ג
 לש םדקתמ וא יתלחתה קתועב רבודמ םא תעדל היהי רשפאש ידכ םיכיראת םינושה םיקתועה
.)הדובעה
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תודהיה יעדמב םילבוקמה טוטיצה יללכ

תואבומ
 קוספה רפסמו קרפה רפסמ ,)רוציקב וא האלמה ותרוצב( רפסה םש :ארקמה ןמ תואבומ•

 ;א ,גכ ׳רב :וא א ,גכ תישארב :קוספה ןויצב שרג אללו קרפה ןויצב םיישרג ןויצ אלל-
 :תורפסב םיקוספה ירפסמ תא ןייצל םיפידעמה שי .ב ,הכ ב״למ :וא ב ,הכ ב םיכלמ
.51 גי ׳רב :וא51 גי תישארב

 ,לאוי ,'וה ,'חי ,'רי ,'שי ,ב״למ ,א״למ ,ב״מש ,א״מש ,'פוש ,'והי ,'בד,'מב ,'קיו,'מש,'רב

 ,'הק ,הכיא ,תור ,ש״הש ,בויא ,'שמ ,'הת ,'למ ,'כז,'גח ,'פצ ,'בח ,'חנ ,'ימ ,הנוי ,'זע ,'מע

.ב״הד ,א׳׳הד ,'מחנ ,'זע ,'נד ,'סא

.)ו הנשמ ,ח קרפ ,האפ תכסמ ( ו ,ח האפ :הנשמה ןמ תואבומ•

.א ,טמ םיחספ :וא א״ע ,טמ םיחספ :תויורשפא יתש– ילבבה דומלתה ןמ תואבומ•

 רחאלו ,ו הכלה ג קרפ ( א״ע חכ ;ו ,ג תוכרב ימלשורי :ימלשוריה דומלתה ןמ תואבומ•
.)הנליו סופד יפל דומעהו ףדה ןכמ

הדגא ישרדמו הכלה ישרדמ•

)262 ׳מע ,ןיבר-ץטיוואראה תרודהמ(ד ,ןיקיזנלאעמשי יברד אתליכמ

ב ,ב עירזת ארפסארפס
.טיק חרוק רבדמב ירפסרבדמב ירפס
.גמש םירבד ירפסםירבד ירפס
.)742 ׳מע ,קבלא-רודואית תרודהמ ה ,וכ הבר תישארבהבר תישארב
.חכ אושנ אמוחנתאמוחנת

םייתייסנכוםייסלקתורוקמבוםיינוציחםירפסבםוקמיארמ
 ותקולח יפ לע רוביחב םוקמ הארמ :הלופכ תנוכתמב ובתכיי הלא תורוקמב םוקמ יארמ
 וא הרודהמב םוקמ הארמ םיירגוסב ןכמ רחאלו ,)המודכו ןמיס ,השרפ ,קרפ ,רפס( המודקה
 םש ןויצב יד םירכומ םוגרתל וא הרודהמל הינפהב .רבחמה ךמתסה םהילעש םוגרתב
תא םג ןייצל שי םירחא םירקמב .רוא רוביחה האר הבש הרדסה םשו םגרתמה וא רידהמה
 םוסרפה םוקמ תאו רפסה תרתוכ תא ,םגרתמה וא רידהמה לש יטרפה ומש תובית ישאר
 .םוסרפה תנשו
 ומשריי הבש ךרדה ןיבל םיילושה תורעהב הלא םיטרפ ומשריי הבש ךרדה ןיב ןיחבהל שי

.הדובעה ףוסב היפרגוילביבב םיטרפה
:םיילושה תורעהב

.)37 'מע ,ץרווש 'ד תרודהמ( א ,א ב םיבקמ
)אמש-מש ׳מע ,לגס תרודהמ( ד-א,נ אריס ןב
.)335 ׳מע ,טילש םוגרת(237-236 ,ט ,תוינומדק ,והיתתמ ןב ףסוי

.3–2 א סוקרמ

הדובעה ףוסב
.ד"סשתםילשורי ,ץרווש'דתאמ,שוריפ ,םוגרת ,אובמ:'ב םיבקמ רפס
ט"ישת םילשורי ,םלשה אריס ןב רפס ,לגס צ"מ
.ד"ישת םילשורי ,טילש 'א :תינווימ םגרת ,םידוהיה תוינומדק ,והיתתמ ןב ףסוי
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םייניבה ימימ םישוריפל תויעדמ תורודהמ

.ט"ישת םילשורי ,לעוועש ד"ח תרודהמ ,הרותה לע ן"במרה שוריפ
 –ב"נשת ןג תמרו םילשורי ,"רתכה" תולודג תוארקמ ,)יעדמ ךרועו רידהמ( ןהכ 'מ

םירפסו םירמאמ טוטיצ יכרד

םירמאמ
oםש ,ותחפשמ םש ,שרג תפסותב רבחמה לש יטרפה ומש לש הנושארה תואה :טוטיצה רדס 

 שגדומ( רמאמה חוקל ונממש רפסה וא תעה בתכ םש ,תואכרמ ךותב סנכומ אוהשכ רמאמה
 ירפסמו םיירגוסב ךרכה תאצוה תנש ,ךרכה רפסמ ,)היוטנ תואב וא הנמש תואב וא וקב
 דיפקהל שי .הדוקנ םישל שי םויסב .)!לאמשל ןימימ :תורפסה םושיר( רמאמה לש םידומעה
 םושרל גוהנארקמ תיבב ,לשמל ךכ .תרבוחב םושרש המל םאתהב ךרכה רפסמ תא קיתעהל
 םושרל גוהנקרפה לע תעה בתכב ,תאז תמועל .)הטמל המגודב ומכ( תויתואב ךרכה רפסמ תא
.תורפסב ותוא

104 ימע ,)ו"לשת( אכ,ארקמ תיב,"דודג תב ידדגתת" ,ןוגרו 'ש - 93 2.

oםש תא ןייצל שי ,םירמאמ תפוסא וא ןורכיז ירפס ,לבוי ירפס ךותמ םיחוקלה םירמאמב 
 הלימה םיירגוסבו האלמ הרוצב ותחפשמ םש ;רצוקמ אוהשכ יטרפה ומש( םיכרועה וא ךרועה
 יבגלו ,רפסב רכזנה ןושארה ךרועה לש ומש תא ןייצל שי ,םיכרוע ינשמ רתוי שי םא .)״ךרוע״
 ,םירמאמה תפוסא/ןורכיזה/לבויה רפס לש ומש אובי ןכמ רחאל .״םירחאו״ :בותכל שי רתיה
.םידומעה ירפסמו האצוהה תנש ,האצוהה םוקמ

 ,ןולי 'ח רפס,)םיכרוע( םירחאו ןמרביל 'ש :ךותב ,"ארקמה ןושל ןולימל" ,גרבזניג א"ח
371 ימע ,ג"כשת םילשורי - 761.

תוידפולקיצנא ךותמ םיכרע לש םושירה ךרד

 יטרפה ומש ךותמ הנושארה תואה םושרל שי ,תיארקמה וא תירבעה הידפולקיצנאה ךותמטוטיצב
 הידפולקיצנאה םש ,תואכרמ תפסותב ךרעה םש ,ותחפשמ םש ,שרגב תסנכומ איהשכ רבחמה לש
 ירפסמו ,האצוהה תנש ,האצוהה םוקמ ,ךרכה רפסמ ,תרחא הטלבהב וא וקב תשגדומ איהשכ
.״תכרעמ״ הלימה תא רבחמה יטרפ םוקמב םושרל שי ,'מ תואבםותחה ךרעב רבודמ םא .םירוטה

715 םירוט ,ג"כשת םילשורי ,ד,תיארקמ הידפולקיצנא,"שיכל" ,דגיבא 'נ - 405. 

747 םירוט ,ח"כשת םילשורי ,טי,תירבע הידפולקיצנא,"לאקזחי" ,יקסמרבא 'ש - 037.

טנרטניאב םירתא ךותמ םיחוקלה םירמאמ טוטיצ

 טטצל שי .רתאה לש תקיודמה תבותכה תא םושרל שי ,רמאמה םשו רבחמה םש םושיר רחאל
 תא שפחל שי הז הרקמב ןכש ,תורחאתומיבב ומסרופ אלש םירמאמ קרו ךא טנרטניאה ךותמ
 דימת אל .טנרטניאב םסרפתמה רמוחה לש תונמיהמה תייעב תא םג ןייצל שי .םשמ טטצלו רוקמה
.בתוכה תוכמס יהמ תעדל ןתינ

o Y. Shemesh, “And many beasts” (Jonnah 4:11): The Function and Status of 
Animals in The Book of Jonah", Journal of Hebrew Scriptures, 10 (2010),
http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article_134.pdf

http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article_134.pdf
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oהאירבה תשרפל ם"בשר שוריפ" ,ולסכ 'א", JSIJ, 01)2102(, 701–59 'מע, 

2012/kislev.pdf-http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/10

שוריפ תורדס לש םושירה ךרד

 םיירגוסב הרדסה םש ,)שגדומ( רפסה םש ;ותחפשמ םש ;רוציקב רבחמה לש יטרפה ומש
.םידומעה ,הנשהו םוקמה ,)תשגדומ(

.ו"נשת ביבא-לתו םילשורי,)לארשיל ארקמ( עשוהי,בוטיחא 'ש

 דחא ךרוע ידי-לע ךרענ וז הרדסב ךרכ לכש ךכל בל םישל שי ןאכ :ך׳׳נתה םלוע תרדסל הינפהה
 םג שוריפב םיבלושמ םיתעל םלוא .שוריפה לש ובור תביתכל םמצעב םיארחא רשא ,רתוי וא
 וא קוספ לכ לש ומויסב תובית ישארב עיפומ הלא םירקוח לש םמש .םירחא םירקוח לש םהירבד
 טוטיצהש ירה ,א קרפ א םיכלמל שוריפ הבתכ איהש םיעדוי ונא םא .תימא יי  א״י :לשמל .השרפ
:היהי
 ביבא-לת,)ך"נתה םלוע( אםיכלמ,)ךרוע( לאיסרג 'מ :ךותב ,"א קרפ א םיכלמ" ,תימא 'י

.91 'מע ,4991

םירפס לש םושירה ךרד

םיטרפה רדס
 ךרועה םש ,ךרכה תרתוכ :ךרכה רפסמ ,הרודהמה רפסמ ,הנשמ תרתוכ :רפסה תרתוכ ,רבחמה םש
 ירפסמ ,האצוהה תנשו האצוהה םוקמ ,)הרדסב ךרכה רפסמו הרדסה( םגרתמה וא/ו רידהמה /
 תודועתה ,םיחפסנה ,תופמה ,תואלבטה ,תוחולה ,םירויאה ,תורעהה ירפסמ ,םירוטה וא םידומעה
.הינפהה תנווכמ םהילאש תובותכה וא
 ונא ןיאש איה ךכל הביסה .תיזעול הנשל תירבעב רפסב העיפומה הנשה תא םגרתל ןיא ,הרקמ לכב
.ךכ הקיתעהל שי ,תיזעולב הנשה העיפומ רפסה ףוגב םא קר .5891 וא6891 איה ו"משת םא םיעדוי

רבחמה םש
.רפסה רעשב עיפומ אוהש יפכ בתכיי רבחמה םש∑
 .ןושש־ןב ה״ח ;ליג ׳מ :לשמל ,החפשמה םש ינפל תובית ישארב בתכיי יטרפה םשה∑
 ׳נ ,רגיב ׳ג :לשמל ,רוביחה ו׳׳יול תירבעב קקזיהל שי םירבחמ השולש וא םיינש שי רפסל םא∑

 םשה ירחא ,םירחאו הלימל קקזיהל שי םירבחמ השולשמ רתוי שי םא .ץרפ ׳חו ץישפיל
.םירחאו ןרטש ׳מ :לשמל ,ןושארה

.קיספ אובי םירבחמה תומש וא רבחמה םש ירחא∑

רפסה תרתוכ
 לארשי-ץרא תקולח :לשמל ,תוטמשה אללו םירוציק אלל ,ורעשב הנושלכ בתכית רפסה תרתוכ
.ארקמה תפוקתבי״א תקולח :אלו ,ארקמה תפוקתב

.ם"שת םילשורי,ארקמב רופיסה לש יתונמאה בוציעה,תרפא רב 'ש

http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/10-2012/kislev.pdf
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רוטקוד תודובעו ךמסומ תודובע

 םש ,ךמסומ תדובע :וארוטקוד תדובע ,תשגדומ הדובעה תרתוכ ,רבחמה םש :םיטרפה רדס
.השגהה תנש ,הטיסרבינואה

.ח"לשת םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע ,העברא לעו…השולש לע ,ץיבוקז 'י

םינולימ

 ירפסמ ,ךרכה רפסמ ,הרודהמה רפסמ ,ןולימה תרתוכ ,תואכרמב ךרעה תרתוכ :םיטרפה רדס
 :הינפהה תנווכמ םהילאש םירוטה וא םידומעה
.6482 ׳מע ,גי ,הדוהי-ןב ןולימ ,"חור" :הדובעה ףוגב
 ביבא לתו םילשורי ,השדחהו הנשיה תירבעה ןושלה ןולמ ,הדוהי-ןב 'א :הדובעה ףוסב
.ט"ישת-ע"רת

BDB

...'מע ,"לבח" ךרע,BDB האר :הדובעה ףוגב
 :הדובעה ףוסב

F. Brown, S.R. Driver & C.A. Briggs, A Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament, Oxford 1907

HALOT
...'מע ...ךרע ,HALOT האר :הדובעה ףוגב
 :הדובעה ףוסב

J.J. Stamm et al, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Vols. 1-4, 
Leiden 1994-1999 

TDOT
:ךרעה בתוכ םש תא םג םושרל שי ,TDOT ןולימב

D. Kellerman, "asham", TDOT, 1, Grand Rapids 1974, pp. 429-437

B. Otzen, "Beliyycal", TDOT, 2, Grand Rapids 1975, pp. 131-136.

הדובעב םיילוש תורעהו םוקמ יארמ םושיר

 שי .ותדובעב בתוכה שמתשה םהבש םירקחמלו תורוקמל הינפהב תוירקיע תוטיש יתש תומייק
 רוציקה ...)71 :ב״סשת( לאיסרג תעדל :םיירגוסב- תוינפהה תא הדובעה ףוגב ןייצל םיגהונה
 םידומעה וא דומעה רפסמל הינפה ןתועמשמ םייתדוקנה .הדבועה ףוסב חנעופי ״ב״סשת ,לאיסרג״
.רוביחב

 תא הנפת תיליע הרפס .דומע לכ לש ותיתחתב ואובי םוקמה יארמל תוינפהה ,תרחא הטיש יפל
:הרעהה לא ארוקה
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 דדומתהל םיכרד רפסמ תומייק הימריו םיכלמ ירפס לע םינושה םירקחמבו םישוריפב
 ונדיב ןיא'ש וא'Xאוה חסונה הימריב/םיכלמב'ש ןויצב וקפתסהש שי .וז היעב םע
1.'םיחסונה ןיב עירכהל תורשפא

הדובעה ףוסב היפרגוילביבה םושיר

 יפל םיטירפה םושיר אוה םלוכל ףתושמה .הדובעה ףוסב היפרגוילביבל םינוש םושיר יללכ םימייק
:םירבחמה לש יתיבפלא רדס

 לש אלמ טוריפ וירחאלו  ןמיסה וירחאלו ,ןימי רוטב רוציקה תא ןייצל םיגהונה שי.1
.רוביחה

 :לשמל( רוביחה ךותמ חתפמ תולימ רפסמ לש רוציק ינמיה רוטב בותכל םיגהונה שי.2
.רוציקה תא חנעפל ילאמשה רוטבו ,)הנומאה תודלות ,ןמפיוק

 םסרופ הבש הנשה ודצלו רבחמה לש ותחפשמ םש םשרנ ינמיה רוטב ,תרחא הטיש יפל.3
 .)תיזעול וא תירבע הנש( רוביחה רעשב רמאנל םאתהב הנשה ןויצ תא םושרל שי .רוביחה
.ילאמשה רוטב ןהו ינמיה רוטב ןה הנשה לע רוזחל םיגהונה שי

 תא עיפומ ומשש הנושארה םעפב בותכל םיגהונה שי ,םימוסרפ רפסמ םנשי רבחמל םא.4
 ,תאז תמועל .)Idem :תילגנאבו( ל״נה הלימה תא– תואבה םימעפב וליאו ,ותחפשמ םש
 העפוהל ןויצכןמסל שי רחא גהנמ יפל .רבחמה לש ומש תא תישילשבו תינשב םיבתוכה שי

._________ הזכ וקםיוסמ רבחמ םש לש תרזוח
.םירקחמו םישוריפ ,רזע ירפס ,תורוקמל תיפרגוילביבה המישרה תא לצפל םיגהונה שי.5

אירולצ"ב :ךותב ,"הדוהילעמםירפארוס'לעקרהוםעברידרמ" ,יקסמרבא 'שה"משתיקסמרבא

083 'מע ,םילשורי ,אקלח ,םיכלמרפסבםינויע ,)ךרוע( - 943.

 .1991D. V. Edelman, King Saul in the Historiography of Judah, Sheffieldןמלדא

ייונישוינשתיבימיףוסדעשוביגהיכילהת :תיארקמההפוסאה ,ןרה 'מד"סשתןרה

.םילשורי ,םייניבהימייאצומדעהרוצה

 ,”8691W.W. Wifall, “The Chronology of the Divided Monarchy of Israelלופייו

ZAW, 80, pp. 332-336.

.813 :8891 רומדתו ןגוכ ;763 :5691 טיירב לשמל האר1
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תילגנאב םיטירפ םושיר

רפס
.הנשהו םוקמה ,שגדומ אוהשכ רפסה םש ,ותחפשמ םש ,רבחמה לש רצוקמה יטרפה ומש

Y. Berger, The Commentary of Rabbi David Kimhi to Chronicles: A Translation with 
Introduction andSupercommentary, Providence, RI, 7002.

A. Berlin, Biblical Poetry through Medieval Jewish Eyes, Bloomington, MN 1991.

שוריפ תורדס

 תרדס םש ,שגדומ אוהשכ יארקמה רפסה םש ,ותחפשמ םש ,רבחמה לש רצוקמה יטרפה ומש
.הנשהו םוקמה ,)אלמה המשב וא רוציקב( םיירגוסב שוריפה

D.R. Jones, Jeremiah (NCB), Grand Rapids 1992.

D.R. Jones, Jeremiah (New Century Bible), Grand Rapids 1992

F.I. Anderson and D.N. Freedman, Amos: A New Translation with Introduction and 
Commentary (AB), New York 1989

W.H. Brownlee, Ezekiel 1-19 (WBC), Waco, Tex. 6891.

רוטקוד תדובע

D.L. Gard, Warfare in Chronicles (PhD dissertation), Ann Arbor, MI 1991

הידפולקיצנא ךותמ רמאמ

 ךותב סנכומ אוהשכ ךרעה םש ;ותחפשמ םש ;)הדוקנ תועצמאב( רוציקב רבחמה לש יטרפה ומש
.םירוטה / םידומעה ,הנשה ,םוקמה ,ךרכה רפסמ ,הידפולקיצנאה םש ;תואכרמ

A. Grossman, "Samuel ben Meir", Encyclopaedia Judaica, vol. 14, Jerusalem 1971, 
col. 810.

G.R. O'day, "Intertextuality", in J.H. Hayes (ed.), Dictionary of Biblical Interpretation,
vol. 1, Nashville 1999, pp. 546-548.

E. Jenni, "Time", IDB, vol. 4, Nashville 1962, pp. 642-649 .

תע בתכ ךותמ רמאמ

 .הדוקנ תפסותב רבחמה לש יטרפה ומש לש הנושארה תואה תא םושרל שי ,תיזעולב םירמאמב
 .תירבעב םושירה ךרדב ומכ- םיטרפה ראש

 תומשו םיראת ,םילעפ וליאו ,תונטק תויתואב הנמשריתand, between, to, the, of ומכ תוילימ
.Capital Letters– תולודג תויתואב ומשריי
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F.W. Dobbs-Allsopp, "Linguistic Evidence for the Date of Lamentations", JANES, 62
(1998), pp. 1-36.

M. Greenberg, "On the Refinement of the Conception of Prayer in Hebrew Scriptures",
AJS Review, 1 (1976), pp. 57-92.

Y. Hoffmann, "Day of the Lord as a Concept and a Term in Prophetic Literature", ZAW,
93 (1981), pp. 37-50.

המודכו םירמאמ תפוסא ,לבוי רפס ךותמ קרפ אוהש רמאמ

A. Grossman, "The School of Literal Jewish Exegesis in Northern France", in M 
Saebo (ed.), Hebrew Bible/Old Testament, vol. 1, pt. 2: From the Beginnings to the 
Middle Ages: The Middle Ages, Göttingen 2000, pp. 321-371.

N.K. Gottwald, "The Book of Lamentations Reconsidered", in idem, The Hebrew 
Bible in Its Social World and Ours, Atlanta 1993, pp. 165-173.
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תוינוירנימס תודובע תביתכב ימדקא רשוי

.)ל ,גכ'רי(״ּוהֵעֵר תֵאֵמ ׁשיִא יַרָבְד יֵבְּנַגְמ ,יי-םֻאְנ ,םיִאִבְּנַה-לַע יִנְנִה ןֵכָל".1

 םהלש ןונגיס םיעמושו ,תמאה יאיבנ לצא םילגרמ םהל שי" :)רתכה ג"קמ( םש ,י"שר.2
 עמש :רוזע ןב היננח השעש ומכ ,ןושל ותואב םרקש תאובנ םירמואו ,וב םיאבנתמ םהש
 אבינ אוהו ,)הל ,טמ ירי( יםליע תשק תא רבוש יננהי :ןוילעה קושב אבנתמ הימרי תא
 ,טפ( ןירדהנסב וניתובר ובתכש ומכ )ב ,חכ ירי( ילבב ךלמ לוע תא יתרבשי :ןותחתה קושב
.")א

 ״םלועל הלואג איבמ- ורמוא םשב רבד רמואה לכ :אנינח יבר רמא רזעלא יר רמאו״.3
.)א״ע וט הליגמ ילבב(

.)זט ,ו ילשמ שרדמ( ״םלועל הללק איבמ-ורמוא יפמ אלשרבד רמואה לכ״.4
.)הלכ תכסמ ףוס( ״םלועל הלואג איבמ- ובר םשב רבד רמואה לכ״.5
.)םש( ״לארשימ קלתסתש הניכשל םרוג- ונממ ורמא אלש םכח םשמ רבד רמואה לכ״.6
 ״וינפל דמוע העומשה לעב וליאכ ומצעב האור אהי ,הרמוא םשמ העומש רמואה לכ״.7

.)ז ,א ןישודיק ימלשורי(
:רישה בנוג לע לוריבג ןבא המלש'ר.8

יַרָמֲא ָּתְׁשַחִכְו ָּתְבַנָגֲה

– תֹורֵדְג ָּתְצַרָפּו ָּתְרַתָסְו

יַריִׁשְב אֵּׂשַנְתִהְל ָתיִּוִקְו

?תֹורָצְב הָרְזֶע ְל אֵצָּמִהְל

ׁשיִא-יֵנְּב קַחַׁש תֹולֲעַל ןּולְכּויֲה

?תֹורֹואְמ לֵבֵת יֵלֲעֵמ ריִּתְסַהְל

:יַניֵעְּב לֵקָנ דֹאְמ רָבָּדַהְו

?תֹורֹואְי דָחֶא יִלְּדְמ ןּוׁשְביִיֲה

 לודג״:ב׳׳ע גפק ,תועובש תכסמ ,תירבה תוחול ינש ץיוורוה יולה היעשי 'ר ,ה׳׳לשה.9
 אוה שפנ יכ ןוממ תליזגמ רתוי וז הליזג יכ ורמואהתעד לוזגי אלו ורמוא םשב רבד רמאיש
 ןלהל ראבתי רשאכ ,תחא ןה הרותהו לארשי לש תומשנ יכ ,המשנה רמול ינוצר ,לבוח
 אלו ,עמש רשא וא ,רפסב בותכה טשפ רמואה ,יניעב וז הריבע לודג דואמ המו ,הכוראב
.״בתוכה וא רמואה םש ריכזמ

:ונוא תיירק תימדקאה הללכמה לש תועדומה חול ךותמ

 קלחב .תוקתעומ תוינוירנימס תודובע תשגה לש העפותל הנורחאל םידע ונא ,רעצה הברמל״
 .הז ךרוצל םישמשמה טנרטניא ירתא תועצמאב תודובע ושכר ףא םיטנדוטס ,וספתנש םירקמהמ
 קר אלו תילילפ הריבע הווהמ ףא איה .העיקוהל שיו הלוספ הניה וז העפות יכ ןייצל רתומל
 אולמב ושנעיו תעמשמה תדעו ינפב ןידל ודמעוי תוקתעומ תודובע ושיגיש םיטנדוטס .תיתעמשמ
.״םידומילהמ הקחרה אוה הלאכ םירקמב לטומה שנועה .ןידה תרמוח

תיברעל הקלחמה לש תויחנהה ךותמ

(http://www.biu.ac.il/lib/Bibliographies/humanStudies/36925_2009.doc)

 ידימלת .הטיסרבינואה ידימלתל תעמשמה ןונקת לש ונכותב אצמתהל םירומא סרוקה ידימלת .1
 לע םירומחה םירוסיאה תא ריכהל םירומא ,טרפב תינוירנימסה תודובעה יבתוכו ,ללכב סרוקה
 םישקבתמ תודובעה יבתוכ .תורוקמב תרחא תנגוה יתלב לופיט ךרד לכו תורוקמ ךותמ הקתעה

http://www.biu.ac.il/lib/Bibliographies/humanStudies/36925_2009.doc
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 הרהצהה ספוט לש ונכות תאו הקלחמב תודובע תביתכל תויחנהה תרבוח ןכות תא םינפהלו אורקל
 לע ןכו ,טאיגלפו ימדקא רשוי לע התיכב ןויד םייקל יתנווכב ,ןכ ומכ .הקלחמב הדובע לכ הוולמה
 תקתעומ הדובע .)הידפיקיו הז ללכבו( טנרטניאהמ תורוקמ לע ססבתהב תימדקא הדובע תביתכ
 .״לשכנ״ ןויצ לבקת ,םמצע תורוקמה תא ןייצל ילבמ ,םינוש תורוקממ הקתעה תללוכה הדובע וא
.ןיינעב לופיט ךשמה יבגל טילחי רשא אוהו ,הקלחמה שארל חוודל יתנווכב וזכ הדובע לכ לע

http://www.biu.ac.il/HU/ar/2008/2005_instructions_f1nal%20_ara.pdf.2
oםא ןיבו )תואכרמ ןיב( רישי טוטיצב אבומ אוה םא ןיב ,והשלכ רוקממ חוקלה ןויער לכל 

 אוה ונממ קיודמה רוקמל הנפמה ,םיילוש תרעה תוולתהל הכירצ ,הזרפרפב אבומ אוה
.)דומע רפסמ ללוכ( חוקל

oתחא םיילוש תרעה תוחפל לולכל הכירצ ,םתארקש רמוח לע תכמתסמה ,הקספ לכ.
oםה םא םג ,םיאצממ ףלסל ןיא :ימדקא רשוי לע רומשל שי ,תורוקמ לע םיכמתסמ רשאכ 

 םהב םתשמתשהש תורוקמ ריתסהל ןיא ;רקחמה תרעשה םע דחא הנקב םילוע םניא
.בתוכה תעד תא םירתוסשו
oןויצ אללו קדביהל ילבמ ת/בתוכל רזחות ,ליעל וניוצש םינוירטירקב דומעת אלש הדובע 

.שרדנכ םינוקית עוציב ךרוצל

:הטיסרבינואה ןונקת ךותמ

תעמשמ תוריבע

 הצוחמ וא הטיסרבינואה ילתוכ ןיב העצוב םא תעמשמ תריבע בשחית תעמשמה יללכ לע הריבע
:ןלהל טרופמכ םהל
 וא רוטקוד תדובעב ,רמג תדובעב,תינוירנימס הדובעב,תיב תודובעב ,הניחבב האנוה)1( ה
 תעשב ה/רבח םע החיש ,הקתעה ידי לע ,וידומיל םע רשקב דימלתה לע תלטומה תרחא הדובעב
.תרחא ךרד לכב וא ףויז ,הניחב

זועיבא לאכימ ר״דו ןומיס לאירוא'פורפ :וטקיל

http://www.biu.ac.il/HU/ar/2008/2005_instructions_f1nal%20_ara.pdf
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תודובע םיבתוכה ןושאר ראותל םידימלתל תרגיא
תוינוירנימס

?תוינוירנימס תודובע תריסמ תעב םהילע דיפקהל םכילעש םירבדה םה המ

 םכסוהש אשונה לע םתבתכ ןכאשו סרוקה אשונל הקודה הקיז שי םכלש הדובעלש ואדו.א
.החנמה םע שארמ

 םיניינעה ןכות אובי וירחאשו ,םישרדנה םיטרפה םיעיפומ רעשבש בל ומיש :הדובעה הנבמ.ב
 ינויגה רדס ,הדובעה יקרפ ןיב אשונה לש הצממו הבוט הקולח שיש וקדב .הדובעה לש
 ודקמתה .יידמ רתוי וכיראת לא אובמב .םיקרפה ךותב םיפיעסה לשו םיקרפה לש חלצומו

.הריהב הרוצב רקחמה תולאש תא וגיצה .הדובעה אשונ תנבהל םיצוחנה םירבדב קרו ךא

 יארמו םיטוטיצהש בטיה וקדב :הדובעה ךרוא לכל םיקיודמ םינותנ תאבה לע ודיפקה.ג
.םיקיודמ םוקמה

 ,תמאב ץוחנ רבדה םאו םכנושלב ובתכ .הדובעה תא ״חפנל״ ידכ קר םיטוטיצב וברת לא.ד
 רקוח לש ותעד תאםימכסמםתא םא .תורוש עבראמ רתוי םיכורא םניאש םיטוטיצ ואיבה
 וא הלימ ופילחת לאםגו הלימב הלימ ולש ויחוסינב ושמתשת לא ,האבומ תרגסמב אלש
 קר אל ,םכלשמ ירוקמ םוכיס ומכס אלא ,םתינישש תוארהל ידכ קר וירבד ךותמ םייתש
.םינוש םישגדהבו םירבדה ןכות תגצהב םג אלא חוסינב

 תביתכ תורטממ תחא הניא יהוז .םימיהדמ םישודיח םכתדובעב אורקל םיפצמ ונא ןיא.ה
 םתרחבש אשונב הנבה ולגתש םיפצמ ונאךא .ןושאר ראות ידימלתל תינוירנימס הדובע
 אלש םכמ םיפצמ ונא .רקחמב ועמשוהש תועדה םע היואר תורכיה םכל היהתשו וילע בותכל
 .קפס םהב וליטתשו םירקוחה ירבד לע תולאש ולאשתש אלא ,רמאנש המ הרזחב וקפתסת
.תוקולח תועד ןיב עירכהל ולדתשה

 תא וקלח .הכלהכ קספל ודיפקהו ןושלה יללכ יפ-לע הביתכ לעו ריהב חוסינ לע ודיפקה.ו
.היואר הרוצב תואקספה

 לא .תענכשמ הקמנה תועצמאב הדובעב תואבומה תויונשרפה תאו תודבועה תא וססב.ז
.םירפס לעו םירמאמ לע קר אלא םתעמשש הפ-לעב תואצרה לע וכמתסת

 תובושת הב ונתינ דציכו הדובעה המרת המ וריהבה :תדבוכמ ךרדבםוכיסה קרפ תא ובתכ.ח
 שיו ילאיצנטופה ארוקל ״ומורפ״ ןיעמ אוה םוכיסה .התישארב ובצוהש רקחמה תולאשל
.ותביתכב הבר הבשחמ עיקשהל

 אלא ,םינשי םיטירפב וקפתסת לא .תילגנאב היהיהיפרגוילביבהמ שילש תוחפלש ךכל וגאד.ט
.רתויב תנכדועמה היפרגוילביבה תא םג ובלש

 ףוסבש תיפרגוילביבה המישרב םירכזנה םירוביחה לכ תא םתרכזההדובעה ףוגבש וקדב .י
 יארמ .הדובעה ךלהמב ורכזנ אל ללכש םירמאמ וא םירפס וז המישרב וריכזת לא .הדובעה
 תורעהב םג עיפוהל םיכירצ םירחא לצא םתארקש תונקסמלו תועדל ,תודבועל םוקמה
.הדובעה ףוסב תרכזנה היפרגוילביבב קר אלו םיילושה

.ביקע היהי אוהש ךכל וגאדו םילבוקמה םיללכל םאתהב יפרגוילביב םושיר לע ודיפקה.אי

 תא ורפסמ .םידומע השימחו םירשעל םירשע ןיב תויהל ךירצ הדובעה ףקיה:השגהה תרוצ.בי
 .הבוט הספדה תוכיאב הדובעה תא ורסמ .דיחא ןפוגב ושמתשה .)אובמהמ לחה( םידומעה
!דרפנב ןוליינ ץצוחל ףד לכ וסינכת לא
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 תא םכרובע בותכיש והשימל םלשל אל םגו טנרטניאהמ תודובע קיתעהל ותפתת לא .גי
 היעשהב ןכתסהל לבחו םירומח םה הקתעה לע תעמשמה תדעו לש םישנועה .הדובעה
.םידומילהמ

 םשל םכילא הנרזחות ןהו הנקדבית אל תודובעהש ךכל איבת בי-אי םיפיעסב רמאנב הדימע-יא
.ןוקית


