
לחקר הספרות  " הקשרים"מכון 
 והתרבות היהודית והישראלית

 "הישראלים הראשונים –גנזך "



 :מטרות

 .שימור התרבות הישראלית והיהודית•

יצירותיהם של יוצרים אלה מספרות את סיפורה  •

 .של התרבות היהודית והישראלית

ארכיון המתעד את סיפור עיצוב תרבותה של •

 .מדינת ישראל

 .שימור כל מידע השייך לסופרים•

 .מחקר•



 :יעדים

 איסוף החומר•
ידי הסופר ועל -קבלה או רכישה של כל הספרים שנכתבו על  -

 .אודות הסופר

:  אחזור המידע המופיע בעיתונות היומית בישראל בשפות  -
 .ידי חברה מסחרית-על, אנגלית ורוסית, ערבית, עברית

חיפוש תקופתי במאגרי המידע האקדמיים הקיימים בארץ  -
 .ובעולם

 .צ של הסופרים"קבלת מידע דרך הוצאות ספרים ואנשי יח-

 .  קטלוג ומחשוב, תיעוד המידע הכולל סריקה   -



 :יעדים נוספים

 

 

 

 : חשיפה לציבור •

 אתר , סיורים, מפגשים, ימי עיון, כנסים 

 הוצאת ספרי , דפי מידע, אינטרנט 

 .ביבליוגרפיה וקודקסים של יצירות 



 :הארכיונים תכולת

 ארכיון עמוס עוז•
עבודות תואר שני  , מאמרים, חומר מחקרי: מצאי-

 .ושלישי

מסמכים מן העיתונות היומית בישראל ובעולם -
ידיעות  , פעילות פוליטית, אזכורים: הכוללים

 .מהתקשורת

 .מכתבים-

 .כתבי יד-

 .חומר אור קולי-



, מחקר וביקורת: שיטת הסידור נעשית לפי מדורים

 .הפקות, תרגומים, רשימות, פוליטיקה

 .בתוך כל מיכל יש תיקיות מסודרות לפי שנים ושפות

כל החומר החשוף לציבור ניתן לצפייה דרך : שיטת האחזור

 .אתר האינטרנט של האוניברסיטה



 ארכיון עמוס עוז באינטרנט

ספריות וארכיונים      

 ש ארן  "הספרייה המרכזית ע

 '  קטלוג א             

 ארכיון עמוס עוז             



 ארכיון אהרן אפלפלד    •

 .עבודות תואר שני ושלישי, מאמרים, חומר מחקרי: מצאי -

 :מסמכים מן העיתונות היומית בישראל ובעולם הכוללים -

 .ידיעות מהתקשורת, פעילות פוליטית, אזכורים  

 .מכתבים -

 .כתבי יד -

 .חומר אור קולי -

 כאשר  , שיטת הסידור היא לפי היצירות

 .בכל מיכל יש הפרדה למדורים ולשפות

 

מרביתו מקוטלג  , כל החומר סרוק: שיטת האחזור
ונמצא באתר האינטרנט של הארכיונים  

 .הספרותיים



 ארכיון אהרן אפלפלד באינטרנט

 ספריות וארכיונים 

 הארכיונים לספרות עברית

 (במכון הקשרים)

 חיפוש בקטלוגים 

 ( נגיש מרשת האוניברסיטה בלבד)



 ארכיון דוד אבידן   •

 .ראיונות, מאמרים ועיתונות יומית, כתבי יד: מצאי -

 .חומר אור קולי -

 

 .לפי יצירות: שיטת הסידור

מיון כלל החומרים הסתיים והופרדו  : מצב הארכיון

. כרגע ממספרים וסורקים את המסמכים. כתבי היד

כמו כן נעשה איסוף  . לאחר מכן מקטלגים אותם

 .חומר מחקרי



 ארכיון נסים אלוני •

 ,כתבי יד הכוללים מחזות מקור: מצאי  -

 ישנם גם, בנוסף. מחזות מתורגמים והצגות בידור    

 .מחקרים ומאמרים אקדמיים, מסמכים מהעיתונות היומית    

 קיימת חלוקה פנימית. לפי היצירות: שיטת הסידור    

 הצגות בידור וסיפורים   , יצירות מתורגמות, של יצירות מקור    

 .קצרים     

 

החומר המחקרי  . כל החומרים ממוינים ומסודרים: מצב הארכיון
וכרגע נמצא בתהליך של העלאה  , על היצירות נסרק וקוטלג

 .  לאתר האינטרנט של הארכיונים הספרותיים

 .ספר הביבליוגרפיה השלם עומד לצאת בחודשים הקרובים



 ארכיון דוד שיץ•

 סיפורים קצרים  , ספרים)כתבי יד : מצאי-

 .מסמכים מהעיתונות, (וסרטים   

 

 .לפי היצירות: שיטת הסידור

 

נעשה על ידי  )כל החומר מסודר וסרוק : מצב הארכיון

כדי שניתן  , נותר רק לקטלג את החומר(. בנותיו

 .  יהיה לחשוף אותו לציבור

 

 



 ארכיון יוכבד בת מרים  •

 .מכתבים: מצאי-

 

 .  מכתבים על פי תאריך כרונולוגי: שיטת הסידור

 

 .כל המכתבים מקוטלגים וסרוקים: מצב הארכיון



 ארכיון רות אלמוג •

 .מסמכים מהעיתונות, כתבי יד: מצאי-

 

 .לפי יצירות: שיטת הסידור   

 

עדיין נמצא , החומר מסודר וסרוק: מצב הארכיון

 .בשלב של איתור ואיסוף חומר נוסף



 ארכיון שולמית הראבן   •

 ,  מסמכים מהעיתונות: מצאי -

 .מכתבים וכתבי יד, מחקר וביקורת, פובליציסטיקה  

 .לפי יצירות: שיטת הסידור  

 

 סודר באופן בסיסי על ידי דוקטורנטית: מצב הארכיון

בתהליכי מיון  . הכותבת דוקטורט על הסופרת

 .מתקדמים על ידי עובדי הארכיון



קוטלגו וסודרו בוויטרינות בחדר  , כל הספרים מוינו

 .  רביקוביץדליה 
(  מסמכים שונים, קטעי עיתונות)כל החומר הנוסף 

 .נמצא בתהליכי מיון וצילום

 



 רביקוביץספריית דליה •

 .עידו קליר, נתרמה על ידי בנה
 .ממוקמת בחדר הישיבות של המכון

 .רשימה מסודרת של הספרים נמצאת בארכיון
 

 אוסף נחמיה רפופורט•
 .אוסף ספרי שירה משנות החמישים והשישים

 .נתרם על ידי משפחתו של נחמיה רפופורט

 .427חדר , ממוקם בבניין דילר

רשימה מסודרת של הספרים נמצאת באתר הארכיונים  
 .כמו כן יצא לאור קטלוג של אוסף השירה. הספרותיים

 



חדר דליה 

 רביקוביץ



 אוספי מכתבים

 יהודה עמיחי•

 

 

 זלדה•

 

 

 יזהר.ס•



 :שירותי הארכיון

 .231בניין דילר חדר , הארכיון נמצא במכון הקשרים

 

 .08:00-16:00הארכיון פתוח לקהל כל יום בין השעות 

 .רצוי לתאם ביקור מראש

 08-6477543: פקס 08-6428284: מספר טלפון

 ilanbard@exchange.bgu.ac.il: ל"דוא
 .במקום יש מחשבים ומכונת צילום ציבוריים

 

 .קיימת אפשרות לקבלת מידע בדואר אלקטרוני

 

mailto:ilanbard@exchange.bgu.ac.il


 אתר האינטרנט •

יחידות אקדמיות       הפקולטה למדעי הרוח  

 והחברה      מרכזים       מכון הקשרים

 לחקר התרבות והספרות 

 הארכיונים לספרות עברית       הישראלית 

  

    

  





 

 

 

 

 

ספריות וארכיונים       הארכיונים לספרות עברית  

 (במכון הקשרים)

  



 ...מצפים לראותכם 


