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 ׳ץיברתיב םוסרפל םיעצומה די יבתכ תנקתהל םיללכ

 )הנכתה םש ףוריצב nf ץבוק וא Word, תנכתב (IBM;טקסידבו ספדומ קתועב שגוי דיה בתכ

 ,תורעה ללוכ(ויקלח לכ לע טסקטה תא סיפדהל שי ).םדטקסידבש םיצבקה לש תספדומ המישרו

 םיילוש דומעה ידצ ינשמ ריאשהלו לופכ חוורב ),וכו םייפרגוילביב םירוציק תמישר ,םיחפסנ

 .תוחפל מ״ס 3.5 לש םיילוש ותיתחתבו דומעה שארבו ,תוחפל ״מס 4 לש

 IBM). טמרופב(טקסידבו ספדומ קתועב אוה ףא ,ילגנא ריצקת ףרצל שי

 תויוכז וילע שי ישילש דצלש רמוח לכ םוסרפל תושר לבקל תוירחאה תלטומ םירבחמה לע

 .ךכב תוכורכה תויפסכה תואצוהב תאשלו םירצוי

 .יסופדל ןכומ׳בצמב )המודכו םימולצת ,תופמ(יפרג רמוח לכ רוסמל שי

 תבותכ תוברל(תבותכ ,תידסומ תוכייתשה ,ראות ,םש :רבחמה לע עדימ ובו דרפנ ףד ףרצל שי

 .ןופלט רפסמו )שי םא ,ל״אוד

 םירמאמה לש דיה יבתכ תא םהיפ לע ןיקתהלו ןלהלש םירבדב בטיה ןייעל םישקבתמ םירבחמה

 .תכרעמה ןויעל םתחילש ינפל

 תויללכ תויחנה

 םירוציק

 The SBL :לשמל ואר .םילבוקמה םירוציקב ואבוי םיצופנה ץעיה ירפסו תעה יבתכ תומש

Handbook of :Style For Ancient Near ,Eastern ,Biblical and Early Christian ,Studies 

,.Peabody .Mass 1999 תא ואר םש םימושר םניאש ימורהייגוויה םלועב םיקסועה םימוסרפל 

 annee :philologique Bibliographic critique et analytique׳L :ךותב םירוציקה תמישר

.de Vantiquite greco-iatine אלמ ןפואב םושרל שי םירידנ וא םיקוחר םימוחתמ םימוסרפ. 

 תואכרימ

 ,תע יבתכ ,םירפס תומש ,תואבומ ,רישי רוביד ןויצל( תודיחי תואכרימב שמתשהל שי

 םילולכה עטק וא טפשמ ,הלימ תואכרימב םישל שי רשאכ קר ואבוי תולופכ תואכרימ );םירמאמ

 .תואכרימל ץוחמ ללכ ךרדב אובי קוסיפה ןמיס ׳).תואכרימ ךותב תואכרימ(׳תואכרימב רבכ

 םיפקמ

 ןיא .יעזנשמ־דח ,ישונא־לע :לשמל ,תויפוס ינפלו תויליחת ירחא דימת םיפקמב שמתשהל שי

 .דחא גשומ הווהמה םילימ דמצב ףקמב ךרוצ

 )]ג״סשת(ב־א תורבדו ,בע ךרכ ,תודהיה יעדמל ןועבר ־ ץיברת[
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 [2 ׳ץיברתיב םוסרפל םיעצומה די יבתכ תנקתהל םיללכ 302

 תואבומ

 .תואכרימב אבותו טסקטה ףצרב ללכ ךרדב בלושת סופדב תואלמ תורוש עבראמ הרצק האבומ

 תחתמ ,תדרפנ הקספב ספדות תדחוימ תובישח תלעב האבומ וא תורוש עבראמ הכורא האבומ

 .תואכרימ אללו ןימימ

 טסקטה ףצרב םייזעול םירפס תומש

 תואכרימבו תירבעל םוגרתב ללכ ךרדב ואבוי טסקטה ףצרב םירכזנה םייזעול םירפס תומש

 םינותיעו תע יבתכ תומש וליאו /תינוכית םי הרבח׳ ורפסב ןייטיוג ד המלש :לשמל ,תודיחי

 בושי הלשממה שאר יכ םסרופ ׳סמייטב :לשמל ,םוגרתב אל ךא ,רוקמב וא קיתעתב ואבוי

 עבק Journal of Biblical Literature תעה בתכב םסרופש רמאמב ;ןושאר םויב ןודנולל

 ...רבחמה

 םירפסמ

 :ךא 8-6, ינב םידלי 1939-1936; םינשב :לשמל ,לאמשל ןימימו םאולמב ובתכיי םירפסמ

 ראשו ,םילימב ללכ ךרדב ובתכיי 10-1 םירפסמה .ח״שת תנשל הנווכה רשאכ 1947/8, תנשב

 םא אלא ,תורפסב אלו םילימב דימת רפסמ בתכיי טפשמ שארב .תורפסב ובתכיי םירפסמה

 Ctrl שקמ לע וצחל( n־dash היהי תורפסה ןיבש חווטה וקש בל םישל שי .ךיראת ןייצמ רפסמה

 רבעמב תורפסה רדס ךופיה עונמל ידכ ־ תדלקמה לש ןוילעה ינמיה הדצבש סונימה ןמיס םע דחי

 ).סופדל

 םיכיראת

 תואמ .ו״משת ׳א רדאב ב״י 1982; סרמב 3 :לשמל ,םאולמב ללכ ךרדב ובתכיי םיכיראת

 ןיינמ םושירב .הרשע עשתה האמה לש םינומשה תונש :לשמל ,םילימב ובתכיי םינש תורשעו

 .נ״הסל ג״הספל םינויצל קקדזהל שי תיללכה הריפסה יפל םינשה

 םיילושה תורעה

 רוכזאב .םיילושה תורעהב לולכל שי םהילא סחייתמ רמאמהש םירקחמהו תורוקמה לכ תא

 תוינפהבו ,םאולמב םייפרגוילביבה ויטרפ תא ןייצל שי והשלכ רקחמ וא רוקמ לש ןושארה

 ,רבחמה םש תועצמאב ללכ ךרדב ,רוציקב ונייצל שי תומדוק תורעהב אבוה רבכש רוביחל

 :םינבלצה הווארפ ׳י :לשמל x), הרעה ליעל(הנושארל רוביחה רכזוה הבש הרעהה תא םיירגוסבו

 הרעהב חווארפל( תרזוח הינפה 50-49. ימע ,ה״משת םילשורי 2,תילאינולוק הרבח לש הנקויד

 .הקיתעה תעה יהלשב םירצונ לת ילוע :שדוקה ץרא תועסמ ,רומיל ׳א :ןושארה רוכזאה ירחאש

 תרזוח הינפה 30-20. ימע ),םש( רווארפ 8-4; ימע ,חדשת םילשורי ,םייניטל עסמ ירואית

 249-228. ימע 13), הרעה ליעל(רווארפ :ןושארה רוכזאה םוקממ תקחורמ הרעהב חווארפל(
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 תורוקמ :םוקמ יארמ םושיר

 ארקמ

 ,טרופמ םוקמ הארמ אלל ־־ טסקטה ףוגב וא הרעהב ־־ ארקמ רפס לש ומש קר רכזנ רשאכ .א

 רפסמו ,םיישרג וא שרג אלל ,תויתואב ןיוצי קרפה רפסמ .האלמה ותרוצב דימת םשה אבוי

 ןיב 19); א תישארב( קיספ דירפי אל קוספה רפסמל קרפה רפסמ ןיב .תורפסב ןיוצי קוספה

 ודירפי םיקרפ ירפסמ ןיב 20,17,14-12,2). א א״מש(קיספ דירפי קרפ ותואב םיקוספ ירפסמ

 9). ז 5; א די 7-6,3-2; ו ׳שי 8-6,4,1,6: ח 20,17,14-12,2; א אי׳מש(קיספו הדוקנ

 ,ב״מש ,א״מש /פוש /והי /בד ,ימב /יו ,;מש /רב :ארקמה ירפסל םירוציקה תמישר ןלהל .ב

 ,׳הת ,,למ ,,בז ,יגח ,,פצ ,,בח ,,חנ ,,ימ ,הנוי /רע /מע ,לאוי /וה ,יחי /רי /שי ,ב״למ ,א״למ

 .ב״הד ,א״הד ),הימחנו ארזע(ג״וע /מחנ /זע /ת /סא /הק ,הכיא ,תור ,ש,;הש ,בויא /שמ

 ,םיינוציח םירפס ,תינבר תורפסו םישוריפ ,ל,;זח תורפס

 םייתייסנכ תורוקמו תיסלק תורפס

 סופדב םירוביח

 םוקמה יארמ תא םושרל שיו ,רוביחב ימינפה םוקמה הארמ ןויצב יד הנשמל תוינפהב .א

 .א ,א תובא תנשמ :לשמל ,הנשמ ,קרפ תכסמה םש ,הנשמ :ןמקלדכ תנוכתמב

 םוקמה יארמ תא םושרל שיו ,רוביחב ימינפה םוקמה הארמ ןויצב יד ילבבה דומלתל תוינפהב .ב

 .א״ע ב תוכרב ,ילבב :לשמל ,דומעו ףד תכסמה םש ,ילבב :ןמקלדכ תנוכתמב

 דומעו ףד( הכלה .קרפ תכסמה םש ימלשורי :ןמקלדכ ובתכיי ימלשוריה דומלתל תוינפה .ג

 ).ג״ע-ב״ע (הא ,ד תומבי ימלשורי :לשמל ),םילוגע םיירגוסב ןישוטורק סופדב

 יפ לע םוקמה הארמ בתכיי הליחת :הלופכ תנוכתמב םוקמה הארמ בתכיי םירחא םירוביחב .ד

 רחאלו ),,וכו הרוש ,ןמיס ,השרפ ,קרפ ,רפס(רוביחה לש ,תיתרוסמה ,תימינפה הקולחה

 ,רבחמה ךמתסה םהילעש םוגרתב וא הרודהמב םוקמה הארמ םילוגע םיירגוסב אבוי ןכמ

 311). ימע ,ןמרביל תרודהמ(א ,כ הנשה שאר ,אתפסות :ןמקלדכ תנוכתמב

 תרודהמ לשמל(לקנב ןתוא והזי םיארוקה יכ ריבסש ,תורכומו תולבוקמ תורודהמל הינפהב .ה

 הבש הרדסה תרתוכ וא/ו םגרתמה/רידהמה לש החפשמה םש ןויצב יד ),אתפסותל ןמרביל

 רוביחב םוקמ הארמ + רוביחה םש :ןמקלדכ תנוכתמב LCL), :ןוגכ( רוא רוביחה האר

 ,ןאנש תרודהמ(בכ ,ה הבר תומש :לשמל ),הרודהמב םוקמ הארמ ,רידהמה םש + תרודהמ(

 180-179). ימע

 םירוכזאב .תורעהב ןושארה הרוכזאב ואבוי - םיצוחנ םה םא ־־ הרודהמה לש םיאלמ םיטרפ .ו

 םוקמ הארמ + רוביחה םש :ןמקלדכ תנוכתמב ןושארה רוכזאה לא םיארוקה ונפוי םיפסונ
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 :ןושאר רוכזא :תואמגוד 00). דנע 00], הרעה ליעלנ רידהמה םש + תרודהמ( רוביחב
 ,ל׳ישת םילשורי ,חפאק ףסוי תרודהמ(ינשה רמאמה ,תועדהו תונומאה רפס ,ןואג הידעס ר

 00], הרעה ליעל[ חפאק תרודהמ(המדקה ,תועדהו תונומאה רפס :תרזוח הינפה );אפ ימע
 ).טי ימע

 ,ןיבר-ץיבורוה תרודהמ(זט אחספ ,לאעמשי יברד אתליכמ :םוקמ יארמל תואמגוד ןלהל .ז
 לדנמרקוצ תרודהמ וא[ 31 ו ימע ,ןמרביל תרודהמ( א ג הנשה שאר ,אתפסות 58); ימע

 151); ימע ,קבלא-רודואית תרודהמ( א ,זי הבר תישארב ]);איצוה אל ןמרבילש םיקלחל
 לע שוריפ( 1 א א״משל לאנברבא שוריפ );אפ ימע ,לעוועש תרודהמ( 4 בכ רבל ידער שוריפ

 ימע ,לגס תרודהמ( 4-1 נ אריס ןב );עק-טסק ,מע ,ו״טשת םילשורי ,םינושאר םיאיבנ
 Plinius Naturalis ;(52-50, ימע ,םוטרה םוגרת( 16-1 ח א םיאנומשח );אמש-מש

Historic ,VII 65 .(ed .K .F .Th ,Mayhoff ,II .p ;23) ,Hieronymus ,Epistula ,84 4 
(123 ..(ed .I Hilberg ,[CSEL ,55] p 

 םש ירחא קיספ תתל שי )המודכו תותכסמ(תומש יפל תימינפ הקולח םהב שיש םירוביחב .ח
 תויתוא יפל קר הקולח םהב שיש םירוביחב ).לאעמשי יברד אתליכמ ,הנשמ לשמל(רוביחה

 ).הבר תישארב לשמל(תואל רוביחה םש ןיב קיספ תתל ןיא

 די יבתכב םירוביח

 ,רוביחה לש תימינפה הקולחה יפ לע םוקמ הארמ ,רוביחה תרתוכ ,רבחמה םש:םיטרפהרדס
 :לשמל .הינפהה תנווכמ םהילאש םידומעה ירפסמ ,דיה בתכ ןמיס ,ףסוא וא היירפס ,ריע + י׳׳כ

 //יכ ,זכ זמר ,םידיסח רפס ;ב-א45 ףד Cod .ebr 30,. ,הנקיטו ,ןקיטו י״כ ,גי ,חל הבר תישארב
 י״כ ,הבושת ינוקית ,יתזעה ןתנ ;ב״ע י ףד 1367), רל׳ציר 1133, יסור הד( 3280 ,הניטלפ ,המרפ

 ונמיס תא םושרל שי .א 121 ףד Heb 8° 159,. ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב ,םילשורי
 רוביחל תרזוח הינפה .שי םא ,גולטקב ורפסמ תא םיירגוסב ףיסוהלו ותיירפסב דיה בתכ לש

 00. ףד 00), הרעה ליעל(רוביחה םש וא רבחמה םש :ןמקלדכ תנוכתמב השעית די בתכב

 תינשמ תורפס :םוקמ יארמ םושיר

 םירפס

 תרתוכ :ךרכה רפסמ הדחהמה רפ0מהנשמ תרתוכ .רפסה תרתוכ /רבחמה םש :םיטרפה רדס
 תנשו האצוהה םוקמ ),הרדסב ךרכה רפסמ ,הרדסה(םגרתמה וא/ו רידהמה/ךרועה םש ,ךרכה

 םירויאה וא/ו תורעהה ירפסמ ,הינפהה תנווכמ םהילאש םירוטה וא םידומעה ירפסמ ,האצוהה
 םהילאש תובותכה וא/ו תודועתה וא/ו םיחפסנה וא/ו תופמה וא/ו תואלבטה וא/ו תוחולה וא/ו

 ;ודשת םילשורי ,ונתורפסב ןהילוגלגו תוריצי :ןושל לא ןושלמ ,ססרו ׳ש :לשמל .הינפהה תנווכמ
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 ירבע רפסב .ב׳׳נשת הדוהי ןבא ,קודקדו תונשלב יחנומל ןולימ ,ףולוקוס ימו דלוצרוש־גירדור ׳א

 ).רחאה ודצמ וא(רעשה דומעב ספדנב 1996) אלו ו״נשת(תירבעה םוסרפה תנש תא םושרל שי

 ,רפסה תרתוכ רחאל ךרועה םש תא םושרל שי ,רבחמה וניאש ךרוע ידיב רואל אצוהש רוביחב

 םילשורי ,תפי ׳שו בוט ׳ע ,ץיברוה ׳א תכירעב ,ארקמה תורפסב םירקחמ ,ןמגילז א״י :ןמקלדכ

 .ב׳׳נשת

 תא תוטהל ןיא ;םישרג ןוגכ(דחוימ ןומיס אלל אבות תירבעב רפסה תרתוכ ־רפסה תרתוכ

 M. .A:לשמל (italics),היוטנ תואב ספדות )הנשמה תרתוכ תוברל(יזעול רפס תרתוכ );תואה

,Wilson ,Diderot New York 1972 

 שי - תיאמצע תרתוכ ךרכל שי םא - דחא רוביחל םיכיישה םיכרכ לש תורתוכ ןויצ

 M stem ,(ed.) Greek and. :לשמל ,ותרתוכ תא ןהירחאלו ,םייתדוקנו ךרכה רפסמ תא םושרל

.Latin Authors on Jews and ,Judaism :I From Herodotus to ,Plutarch Jerusalem 1976 

 שי ,ול תדחוימה תרתוכה אלל ,ךרכה רפסמ ןויצב קר םאיבהל לוכה לע לבוקמש םימוסרפב

 Cambridge Ancient ,History x2. :ןוגכ ,ךרכה תרתוכ לע רתוול

 תרתוכ רחאל םילוגע םיירגוס ןיב בתכיי הרדסה םש - הרדסב רפסה לש ורפסמו הרדס םש

 םש ןיב ;האלמה ותרוצב אבויו ),תויוטנ אל ,תוליגר תויתואב הרדסה םש ספדוי תיזעולב(רפסה

 םיאיבנ ירופיס :ארקמב תיתורפס האירק ,ןומיס ׳א :המגודל .קיספ דירפי ךרכה רפסמל הרדסה

 G ,Scholem Sabbatai :Sevi The. ;ז׳׳נשת םילשורי ).וט ,תיארקמה הידפולקיצנאה תיירפס(

.Mystical ,Messiah .trans .R .J .Z Werblowsky (Bollingen ,Series ,93) ,Princeton N.J 

1973 

 ימע :לשמל ,לאמשל ןימימ תירבעב ־־ םאולמב דימת ובתכיי )םירוט וא( םידומע ירפסמ

 pp 1123-1124. :לשמל ,ןימיל לאמשמ תיזעולבו 142-134,

 תע יבתכב םירמאמ

 ,ךרכה רפסמ ,תעה בתכ םש ),תודיחי(תואכרימב רמאמה תרתוכ ,רבחמה םש :םיטרפה רדס

 ,לבוי י׳׳י :לשמל .הינפהה תנווכמ םהילאש םידומעה ירפסמ ),םוסרפה תנש( תרבוחה רפסמ

 28-5; ,מע ),ו״נשת(הס ,ץיברת ,׳תירצונה אחספהו חספ לש הדגהה :םיפיעסה יתש לע םיחסופה׳

.M ,Broshi ,׳Religion Ideology and Politics and Their Impact on Palestinian -Archae 

;ology , Israel Museum ,Journal 6 ,(1987) .pp 17-37 תויריליק תויציזופמוק׳ ,רשיילפ ׳ע 

 ,רקנירב ׳מ :ה-א ,מע ,ירבע קלח Hebrew Union College Annual 45 (1974), /באב חעשתל

 םילשורי ירקחמ :רתב ירופיסב תוירסנמגארפה תלאשל :״ןאכמו ןאכמ״ב ״םלש רבד״ו ״םיערק״׳

 233-213. ימע ),ח״משת-ז״משת](סיגפ ןד רכזל םירמאמ תפוסא[ אי־י ,תירבע תורפסב
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 םיצבקב םירמאמ

 ןויצה וירחאלו ךרועה םש ),תודיחי( תואכרימב רמאמה תרתוכ ,רבחמה םש :םיטרפה רדס

 ירפסמ ,האצוהה תנשו האצוהה םוקמ ,ץבוקה תרתוכ ,םילוגע םיירגוסב (.ed)]וא[ )ךרוע(

 לש םירחא םיגוסו תוביחת ,תוסולג׳ ,בוט ׳ע :לשמל .הינפהה תנווכמ םהילאש םידומעה
 הרשל ןורכיז רפס :וישרפמ יארב ארקמה ),תכרוע( תפי ׳ש ;ארקמה חסונב םיקיתעמ תופסוה
 P .E ,Hyman 4Feminist Studies and Modern Jewish ;57-38. ימע ,ד״נשת םילשורי ,ןימק

,History׳ .L Davidman and .Sh Tenenbaum ,(eds.) Feminist Perspectives on Jewish 
,Studies New Haven ,1994 .pp 120-139 

 תוידפולקיצנאבו םינולימב םיכרע

 וא ןולימה םש ),תודיחי( תואכרימב ךרעה תרתוכ ),עודי םא( רבחמה םש :םיטרפה רדס

 וא םידומעה ירפסמ ,ךרכה רפסמ ),הנושארה הרודהמה הניא םא(הרודהמה רפסמהידפולקיצנאה

 L ,Gardet ;1327. ימע ,די ,הדוהי־ןב ןולימ :םולש׳ :לשמל .הינפהה תנווכמ םהילאש םירוטה

 Encyclopaedia of ,Islam2 ,II .pp 930-931 ׳Fitna׳,

 ךמסומ תודובעו רוטקוד תודובע

 :תיזעולב(רוטקוד תדובע ),תודיחי(תואכרימב הדובעה תרתוכ ,רבחמה םש :םיטרפה רדס

.(Ph.D dissertation )תיזעולב[ ךמסומ תדובע :וא: .,([M.A thesis תנש ,הטיסרבינואה םש 

 תרזע׳׳ ,״הדוהי תחנמ״׳ ,סוה ׳מ :לשמל .הינפהה תנווכמ םהילאש םידומעה ירפסמ ,השגהה
 ;םישוריפו תורוקמ ,תואסריג יפוליח ,אובמ תיוולב תויעדמ תורודהמ :״טפשמ ןיע״ו ״םישנה
 D .E ,Sklare The -Reli ;290. ימע ,ב״נשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע

sious and Leeal Thought of Samuel Ben Hofni :Gaon Texts and Studies in Cultural 
,.History׳ .Ph.D ,dissertation Harvard ,University ,1992 .pp 56-97 תיזעולב :בל ומיש 

 .תויוטנ אל ,תוליגר תויתואב הדובעה םש ספדוי

 םיימוי םינותיעב םירמאמ

 ךיראת ,ןותיעה םש ),תודיחי(תואכרימב רמאמה וא העידיה תרתוכ ,רבחמה םש :םיטרפה רדס

 לש ויתומישר׳ ,ןוירוגךב ׳ד :לשמל .הינפהה תנווכמ םהילאש םידומעה ירפסמ ,אלמ םוסרפ
 00. ימע 3.8.1955, ,רבד ;חרזא
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