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نييرماسلا نع ةيربعو ةيبرع ايفارغويلبب
םינורמושה לע תירבעו תיברע היפארגוילביב

Arabic and Hebrew Bibliography on the Samaritans
ةداحش بيسح .د .أ

يكنسله ةعماج
Haseeb.Shehadeh@Helsinki.Fi

 ّلهتسم ذنم ترهظ يتلا ةيرماسلا تاساردلا نع ةديدع ةيفارغويلبب ُرداصم كانه
 \يونتلا نك]Zا نم .ةيYيلWXا اهسأر Vلعو ةيبنجUا تاTللاب كلذو رشع عباسلا نرقلا
 يف fريموTتeوم نdأ c]يج ّذbلا aحابلا نم ^ادتبا رداصZا `ذه يعماج _عب ^ا]س[ب
gاهلا \باتhّ تحV ويلاh: نويرماسلاi أjدh لاkاوlm ةيدوهيلاi nيراoهpi dوهnهp هبدأوpi 
 :|ب ارورم )}qry كرويويi eةديدج ةعبi u. vww-vxyi zةيYيلWXاب( h qrstاعلا ايbلدليف
 ץראה תעידיב םירקחמ –י’’א :םינורמושה לע היפארגוילביבל םיווק ,ריאמ .א .ל
 دلاeود ذاتسUا hاj نينس ع{ب دعبو )862–252 ’מע ,ז’’טשת תנש ,’ד רפס ,היתוקיתעו
L. A. Mayer, Bibliography of the :ناونع �� ةحقنمو ةديYم ةعبz ريرحتب ~ردورب  

Samaritans, edited by Donald Broadribb. Leiden 1964 �p טקל ,סיו לאפר 
 םילשורי .הינש הרודהמ ,הרותה לש תינורמושה החסונהו םינורמושה לע יפארגוילביב
:�p ,ל’’שת )ןֹומדקא(

 Sergio Noja, Contribution à la bibliographie des samaritains, ANNALI  
dell’Istituto Orientale di Napoli volume 33 (N:S. XXIII), 1972, pp. 98-113; Jean 
Margain, Élémnts de bibliographie samaritaine. Semitica XXVII, 1977, pp. 
153-157. 

 ةديYمو ةحقنم ةيفارغويلببلا نوارg ة]lاقل ة�لا�لا ةعبkلا �h wssاع ترد� اري�أو
 :رموپ ذاتسUا اهيف كراشو يشاوحلاب ةعوbشمو

A Bibliography of the Samaritans, Third Edition: Revised, Expanded and 
Annotated. ATLA Bibliography Series 51, Scarecrow Press, 2005 )622 pp.( 
Edited by Alan David Crown and Reinhard Pummer

 n}pّ ة�لا�لا ةعبkلا نأ Vلإ راشيو .qrrv ةنس ةيeا�لاو h qr{xاع VلوUا ةعبkلا ِترد�
jلأ ةبارm وبكنعلا ةكبشلا نم د]تسم اهنم ديدج ردصمnسا قفو تدرو ةيp اZلؤm 
 ايفارغويلببلا `ذهب mيرعتلا يف ^اجو .عيضاو]لل �سرهف كانهو aحبلا ناونعو
 "ديدجلا دهعلا" ةبقح يف ةيدوهيلا lmاوkلا ن]ض ةماه ةعو]جم-نويرماسلا" :ةديدجلا
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 نرقلا يف ديدج نم نويبوروUا نوjرشتسZا pهbشتgا نأ ذنم aحبلاب pهلوانتب ^ُدب دjو
 ".رفاو ي]لع جاتeا يف كلذ Vّلجتو ار�ؤم ةر]سلاب hا]تهdا دياnY دjو .رشع سداسلا
 عبرأ لg ةرم نUا دقعn يتلا ةيرماسلا تاساردلا لوح ةيZاعلا تارمتؤZا كلذ Vلإ mضأ

 رمتؤZا امأ h wssxاعلا mي� يف اbيح ةعماج يف دقع دj ري�Uا رمتؤZا ناgو تاونس
�}h qrاعلا mير� يف cيراب يف دقع دقف ةريدتسZا ةدlاZاب يِّ]س ام لوح لوUا

 ةيبرعلا رداصZا لكب نايnإلل ناكمWا ردقب ةلماش نوكn نأ يمرV nلوأ ةلواحم يلي ا]يف
 يف ىرأ .اهد�رو اهتفرعم انل حيnأ يتلاو ةيرماسلا تاساردلاب Vنعnُ يتلا ةيربعلاو
 ظحي pل ردصم fأ Vلإ يهابتeا �bل YيYعلا ^ىراقلا نم وجرأو Vلوأ ةاوe ة]lاقلا `ذه
 ناونعلا �� �ب�Zا يeورتكلWا ناونعلا قفو كلذو ىر�أ بlاوش ةيأ وأ انه رgذلاب

اbلس نانتمdا ديYم عم `العأ

 ~رقلاب نولوح ةنيدم يف ردصn ةيعوبسأ �p ةيرهش mصe ةيرود iةرماسلا راب�أ .~ .ا
 ينسحو ةjد� يضار pيماينب :ناررحملا .qryr لوUا نوeاg نم لوUا ذنم بيبأ لn نم
 .ليlارسإ qqs �{i نولوح u. ~. qswri .ةjد� يضار

tsedakab@netvision.net.il, mystae.com/samaritans.html 
 .اضر راeY قيق�و حرش i^ابdzا تاقبz يف ^ابUeا نويع iنيدلا قفوم iةعبي�أ يبأ نبا
.qry�i u. tqt-twq توريب
 قيقحتلا Vلع عو]�ا خير[تلا ~اتg وأ رهوجلا pظi eديعس cيشيتفا iقيرkبلا نبا
.qrsxi u. wsq توريب iوoيش رشe قيدصتلاو
 c]شب بقلZا يجنkلا pيهاربإ نب د]حم نب \للادبع نب د]حم \للادبع وبأ iةzوkب نبا
 نبا ةلحر :pسdاب فورعم( راbسUا بlاجعو راصمUا بlارغ يف راظنلا ةi �bنيدلا
 q .جم vi q{rvi .ط c q{tx-q{ttiيراب iتادلجم i xيتنيوTنسو fرمرTيد رشe )ةzوkب

u. qw{.
 \شماهبو لحنلاو ^اوهUاو للZا يف لصbلا iديعس نب د]حا نب يلع د]حم وبا Yhiح نبا
 .ج q .ط ةbيل� ن]حرلا دبع ةديbم شماوهب \ّليذو \حّح� .يeاتسرهشلل لحنلاو للZا
q–wi رصم qvxt ةيرجه. 
pجعم راصت�ا( عاقبلاو ةنكمUا ^ا]سأ Vلع عالdzا د�ارم iنيدلا يi �bقحلا دبع نبا
}}vi u. q .ج q{�si نديل iلوبنيوج رشe )توjايل نادلبلا
 pهلاوحاو pهسوقpi izهnاداعو pهoيراn .نييرماسلا ~اتi g~وقعي iنهاكلا قيbش وبا
 ريTلاو ةبوتكZا pهصصjو pهبتpi gهيeاماو pهnاينمأ .ةيفاق�لاو ةيعا]تجdا pهتلاحو
.)طوokم( c qrysلباp. eهريzاسأ _عب عم ةبوتكم
———i nايح خيراnي. eلباc qrtx)مokطو(.
———i و يتي�وnايح خيراnي. eلباc qrtx )مokطو(.
 تاراتoم c(i]ش نيع ةعماجب ةيربعلا تاساردلا ةذاتسأ .د( pيهاربإ Vليل iد�ا وبأ
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/http://acpss.ahram.org.eg .نييرماسلل يليlارسWا ^ادعلا روذج iةيليlارسإ
ahram/2001/1/1/CI2R151.HTM

 كسبيل iرلم نزور رشe .نيkسلفو hاشلا �mو miيرشلا د]حم \للادبع وبأ iيسيردWا
q{w{ �p q{rxi u. 

 لاعلا دبع رباج د]حم قيق� .كلا]Zاو كلاسZا r�qh(i .ت( قحسإ وبأ fiرd�koا
.qryqiu. xx ةرهاقلا .ينيحلا
———i gا ~اتdjيلاpi eرلم رشi وغnنتجن q{vri ui �{
 لالتحdا رود iاهnروi �kاهnاببسم iةلتحملا ةيبرTلا ةb{لا نم ةرجهلا iدايإ iي�وغربلا
 y_r نا]ع .ةيعا]تجdاو ةيeاكسلا تاريTتلا ةودV eلإ hّدقم aحب .اهنم ّدحلا لبسو اهيف
nا نيرشUلو qr{x.
 ةlbاkلل ةيعا]تجdاو ةيفارغوميدلا صlاصخلا miسوي د]حأ نيسحو دايإ iي�وغربلا
."ةيميداgأ نوئش ةلجم" ا{يأ رظeأ .�}qr "افاي روزاي" نولوح يف ةيرماسلا
.qrwv سدقلا .نيkسلف خيراi  nحzوz ليل� ؛حلاصلا ر]ع iي�وغربلا
 دارفأ عي]ج ةديرج hiايUا .ميزرج ةوه� Vلع )َرَدj( ةيرماسلا ةفايض يف iنسح iلkبلا
.wssr زومت qr .ةلقتسم ةيسايس ةيموي iةلlاعلا
 د]حم ناوضر قيق� iنادلبلا حوتف ~اتi gرباج نب Vيحي نب د]حأ رbعجوبأ fiرذالبلا
.}�q{yyi u. q نديل i\يوغ fد رشe ؛}qrt توريب .ناوضر
 iوا�از دراودا قيق� iةيلاخلا نورقلا نع ةيjابلا را�Uا ~اتi gناحيرلا وبا iيeوريبلا
.qrwv جYبيل
 fرابنلا يليkتلا \eوي نب نيماينب يبرلا ةلاحرلل نيماينب ةلحر iنيماينب e\iوي نب

u. q{�-qrs. أeتلا :رظkيلي.
 تاسارد iةدو]ح دو]حم iرصe يلع رصi eةkفاوسلا د]حأ افو i\للادبع ديعس fiواشيبلا
.qrrshi u. �x-�t / |ه qi qxqs .ط ندرdا iنا]ع-دا�dا راد .قرbلاو نايدUا يف
 ةلاسر .يبيلصلا يمالسdا عارصلا يف اهرودو cلباi e\للادبع ديعس fiواشيبلا
.qr{x .ريتسجام
———i eلباc ةيبيلصلا ~ورحلا رصع يفi اUاو ةيسايسلا عاضوdلاو ةيعا]تج� يفاق
.qrrqh/|هqxqq نا]ع qi .ط .)c qsrr-qwrqلباe( ةيداصتdjاو
 ^وض يف ةسدقZا بتكلا ةسارد .pلعلاو ليWXاو ةاروتلاو ميركلا نآرقلا ciيروم fiاgوب
.qr{w ةرهاقلا .ة�يدحلا فراعZا
 fرابنلا يليkتلا \eوي نب نيماينب يبرلا ةلاحرلل نيماينب ةلحر iنيماينب iيليkتلا
 ةردصم iدادح ارYع اهnاقحلم بتgو اهيشاوح ّقلعو fربعلا ل�dا نع اه]جرn يسلدdeا
.qrx�i u. q{�-qrs دادTب .fواYعلا سابع ذاتسdا ريبكلا mلؤ]لل ةمدقمب
 توريب .يبونجلا pسقلا q توريب ةيdو iكب �جهب د]حمو كب قيفر د]حم iي]ي]تلا

qvv� ةيرجه/qrqth. u. qx�-qy{.
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 بحا� iرصمب نيlارقلل ةروصم ةيعوبسأ ةيبدأ ةي]لع ةلجم iيليlارسWا دا�dا ةديرج
 وأ نويرماسلا" qrwx رب]فوqi w e .س iحلا� جرف mسوي لوؤسZا ريدZاو زايتمdا
.pهnاروnو pهoيراnو pهل�أ ةر]سلا
.� .qr{ti u يeا�لا نيرشx{{qi wx n ددع ةيسدقZا "بعشلا" ةديرج
"نيkسلف" ةديرج
.qrry يeا�لا نوeاwv g ؛qr{t طابش wt خيراتب ةيسدقZا "سدقلا" ةديرج
 qrxti سرام لوأ vi .س iلا]m gسوي ريرحتلا cيlر iرصمب نيlارقلل p"iيلكلا" ةديرج
 .نهاكلا ر{� يجاp eلقب ةحm �bصe "نويرماسلا"
"ريذنلا" ةديرج
 fiرحبلا لي]ج لوؤسZا اهريدمو اهبحا� qrwxi لوليا xi .س � ع ةرهYلا ةديرج
 iقاحسإ نب ةjد� ربUgا نهاكلا عم ةلباقم piلاعلا يف نويرماسلا وأ ةيرماسلا ةlbاkلا"

u. w�q-w�{i ع. yi u. v�q-v��. 
 .ةيرماسلا ةlbاkلل ةينيدلا ةيوهلا iةيرماسلا ةlbاkلا iة�ا� ة]هم iظيbحلادبع iناوعج
/wssyi http://www.mazajcafe.com راذآ wv .نييرماسلاو دوهيلا نيب pكحتسم ^ادع

vb/a-t41924.html
 .ميدقلا دهعلا اهروصي ا]g دوهيلا دنع ةيعيرشتلا pظنلاو ةينيدلا ةديقعلا b�iلا iلالج
.qrtx ةرهاقلا
.نيماينب iيليkتلا رظeأ iارYع iدادح
 .i wy/�/wssr^ابeألل hر ةلاgو .pهيلإ �ع]تساو نييرماسلا عjاوم ترز iناkلس i~اkحلا
 q{yy-q{tvi كسبيل iتادلجم y دلbنتسو رشe نادلبلا pجعم iتوjاي \للادبع fiو]حلا
.xi u. wtw-wtv .جم v u. tx�i .جم qu. q{yi t{qi .جم
.qrtq ةرهاقلا .نايدUاو دlاقعلا يف iرباج د]حم iينيحلا
 يفةيبهذلا ةlYاجلا Vلع زاح نييرماسلا نع pليف .ليlارسإ ينب نم نورباع iرماi nيbنح
.ةلتحملا يضارUا يف راب�ألل لينلا ةانقل السارم ناg دعZا .qv|لايبرعلا hالعWا ناجرهم
 نم نمYلا اها]ح دوهي اياقب نويرماسلاو fرماسلا :قlا�و iناسح ميركلا دبع iري{�
?wssyi http://www.aljaredah.com/paper.php نا� نيرشqv n ةديرجلا .ضارقdeا

source=akbar&mlf=interpage&sid=11509
 pيهاربإو fوانشتنشلا د]حأ ةيبرعلاب اهرد�أ qqi دل�ا iةيمالسdا فراعZا ةرlاد
.qrxv نانبلب ةفرعZا ةرlاد .hالع fدهم د]حم اهعجار .ecوي دي]حلا دبعو ديشرو�
.).h.د iت.د( نانبلب ةفرعZا راد .يeاتسبلا سرkب دادعإ iفراعZا ةرlاد
.qrxti u. wqv-wwr افاي qi .ط p qiسq j .ج .نيkسلف اeدالب iدارم kbVصم iغابدلا
.�q{rv-qrs توريب i^اYجأ } .ايروس خيراmi nسوي ciبدلا
 iرحبلاو ربلا بlاجع يف رهدلا ةبi eoبلاz يبأ نب \للادبع وبأ نيدلا c]ش iيقشمدلا
eنرهم رشi gنجاهنبو q{yxi ط. wi كسبيل qrwvi u. wss



4

5

6

.}qrx توريب .ةيبرعلا نيkسلف ةيeادلب iيجرمرم .س.أ ~Uا iيكنمودلا
.qr{th/|هqxst ضايرلا iرشنلل خيرZا راد .دوهيلاو نويرماسلا iجرف ديس iدشار
 تالجس نم ةصلoتسم ةسارد .رشع عساتلا نرقلا يف cلباi eد]حأ hرgأ iينيمارلا
 .ةروشنم ريغ iنا]ع ةعماج iخيراتلا يف ريتسجام ةلاسر( .cلباe يف ةيعرشلا ة]كحملا

qrtt. jسp ا�ولاlةيدلب ةبتكم يف ق eلباc ةماعلا.
 qrss ربوتgا نم ةعساتلا ةنسلا لالهلا .)لاؤس Vلع ~اوج( نويرماسلا iيجروج iناديز
.ri u. xq�-xqy .جم .qrsq ويلوي Vلإ
———i سلفkنيi nيراoةنس "لالهلا" .اهرا�آو اه wwi qrqv-qrqxi u. vx�-v�x 

pهoيراnو pهل�أ ةر]سلا وا نويرماسلا"
 ةيمالسإ ةديقع قاسم .fرماسلا نيدلا نع صoلم iنويرماسلا iلاYغ �mاو fiرماسلا
.).ت.د iروشنم ريغ( cلباi eحاجنلا ةعماج iةديرشلا ظفاح د]حم .د فارشإب
 .fروصلا نسحلا يبأ fرماسلا نهاكلا ة]جرi nةيرماسلا ةاروتلا fiزاجح د]حآ iاقسلا
eدلا اهب ّفرعو اهرشgزاجح د]حأ روتf ا راد .اقسلاUeرصمب راصi ط. qi ةرهاقلا qvr{ 
.qrt{h/|ه
 ~ورحلا Vتح خيراتلا رجف نم q .ج .نيkسلف خيراn رصتoم iليل� pيهاربا iكيكس
 .qr�y ةYغ w .ط .ةيبيلصلا

 .نوينيkسف pهeأو نويقيقحلا دوهيلا pهeأ نونمؤي نويرماسلا iديعس د]حأ iنا]يلس
http://www.alfajrnews.net/News-sid---ae-Ae-ae-ae-ae---ae-ae--ae-ae

-9866.html qy eرب]فو wss{
 توريب qi .جم .بهاذZاو نايدUا ةسارد Vلإ ل�دZا iد]حم قازرلا دبع دي]علا iدوسUا
.)ت.د(
.qrtv ةرهاقلا .ةيدوهيلا ديلاقتلاو نيدلا يف ةلوج i\للادبع داشر iيماشلا

 .wssy ناريYح i qxدTلا ؟ضارقeا Vلإ نويرماسلا له يسايسلا hالسWا hiوريج iنيهاش
http://www.alghad.com/?news=101127

�}qr نا]ع .ناعنg ضرأو pيلشروأ piيهاربا iيbيرشلا
 .ةداحش بيسح اهل hّدjو اهّققح iنييرماسلا ةاروتل ةيبرعلا ة]جرتلا iبيسح iةداحش
.qr{r سدقلا .جورخلا رbسو نيوكتلا رbس :لّوUا ّدل�ا
———i nةرماسلا راب�أ .~ .ا .ةيرماسلا ةاروتلا ة]جر ywq_yww )نولوحi x/qs/qrrx( 
u. �t_yw.
———i eYسحي نييرماس نيقيقش نيب عاp سقلابp. ةرماسلا راب�أ .~ .اi yxt–yx{ 

.i {/qs/qrr�( u. �q_ysنولوح(
———i يم نمYا قرشلا تاUو طسوeلع ةذفاV ةرماسلا راب�أ .~ .ا .نييرماسلا 

t�{_tyq )نولوحi q{/x/wsss( u. qsq_qwyi يح�bا ةUeانبللا راوeةي wt/�/
wsssi u. qti vs/�/wsssi u. qti vq/�/wsssi u. qti q/y/wsssi u. qti w/y/wsssi 
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ui qti v/y/wsssi u. qti �/y/wsssi u. qxليلجلا ؛i ةعماج ةيحور ةلجمi س wi ع vi 
.wsssi u. xv_xr اbيح
———i رماسلا ديعس وباf موokوzةرماسلا راب�أ .~ .ا .ةيرماس تاi ty{–tyr 

.i q/{/wsss( u. xs–xvنولوح(
———i نييرماسلا ةاروتل ةيبرعلا ة]جرتلاi و اهّققحjّدh ّدل�ا .ةداحش بيسح اهل 
.wssw سدقلا .عارتشdا ةين�n رbسو ددعلا رbس iنييواللا رbس :يeا�لا
———i  د� يضار ةايح ةريسjةرماسلا راب�أ .~ .ا .ةi{sx-{sti q�/w/wsswi u. t�
-{s..
———i غ نب ةمالس ةجاذسYةرماسلا راب�أ .~ .ا .نهاكلا لاi {x{-{�si w�/r/wssviu. 
t{-{y.
———i )Sheema( ا]يشi يلc و�إو `وهيn\ ا يفUرماسلا ~دf شيع"يبرعلا gريت 
.i {s{-{qsi q�/v/wssvi iu. {�-qqwةرماسلا راب�أ .~ .ا ."ريتg فوشتب
———i وبأ eو ساوjديصn\ "رماس ^اقشf"ّ ةرابعلاو "d رماسلا راب�أ .~ .ا .ساسم

{ry-{rt. q/x/wss�i u.qt-q{i {r{-{rri {/x/wss�i u. qt-q{i rssi q�/x/wss�i 
u. wv-w�.
———i و دوقع ة�ال� دعب ةديدجلا اهتلح يف .~.اeيm وeاو ينسح نهاكلا دق�m 
.�t�i wt/qs/wssxi u. qx-q} ةرماسلا راب�أ .fواتbحلا
———i eلع ةذفاV ةيرماسلا تاساردلل .~ .ا دهعم .نييرماسلاi نولوح wss�i u. q
-wr؛gورلل صل¶ا ةسينh اZكيلو�اكلا نييكلi gbيسايرmi X[ا يف ةZقرشi eلوليأ ةرش 

wss�i u. w�-�v.
 hورلل صل¶ا ةسينg .نييرماسلا ةاروتل ةيبرعلا ة]جرتلا Vلع ةلالzإ miسوي iةداحش
.�wss�i u. tv-t لوليأ ةرشi eقرشZا يف ة]mi Xيسايرi gbكيلو�اكلا نييكلZا
 ةlbاkلا .لحنلاو للZا يف تاسارد iيeاروغ قلاخلا دبع ر]عو ظفاح د]حم iةديرشلا
 cلباe .ةساردو ضرع .ر�اعZا اهعjاو iاهnاداع iاهتعيرش iاهnديقع iاهoيراi nةيرماسلا

qrrx.
-ةفرعZا راد iيeاليg ديس قيق� iلحنلاو للZا iد]حأ نب د]حم حتbلا وبأ iيeاتسرهشلا
.qr{sh / |ه qxss نانبل
 ةديقعلاو خيراتلاو ل�Uا :نويرماسلا iةنشابحلا �جهبو دو]حم hاشه دايإ iبحاصلا
.p. wsssهيف ةيمالسWا ةئيبلا ر�أو ةعيرشلاو
 c qrtviلباe .ةيرماسلا ةlbاkلا تاداعو خيراn يف Yجوم iنيعZا دبع نهاكلا iةjد�
zمو ةحقنم ةعبYةديi eلباc qrrt.

———i )دادعإ(i nةيرماسلا ةاروتلا ة]جر dروصلا نسحلا يبf. eلباc qrt{.
———i لا رردلاbو حرش يف ةديرnbا ريسUةديتعلا ةاروتلا يف ةدراولا ةدي�ا ^ا]س.

.qr{s يeا�لا نيرشc qq nلباi eطوokم           
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———i gهللا ليبس ~اتbنا Zا ةفرعdم .ناميokطوi qr{s
———i اعللا طقس~ Uا يلوUم .~ابلokطوi 
———i ديس ةايحeديس قيقش نار]ع نب نوراه اeسوم اV السلا ا]هيلعh. مokطوi 
———i رعش ناويدf طقسو jم .ي]لokطو.
 wy ^ا�ال�لا i~رعلا ناويد .ةيرماسلا لوح ويرانيسل ر{حي تاحال� iدنهم iتاحال�
wssr. http://www.diwanalarab.com رايأ
———i ارسإ نويرماسلاlاب نوشيعي نويليUاعنكلا ضرeذنم ةي vyss اعh. ادع^ 
nيراoدوهيلا عم يi لع رار�إوV سلف ةلود ة]�اع سدقلا نأkني. 

www.daglas.com/samerion.htm
 .ط ندنل iيjاسلا راد .ليlارسإ بعش رارسأو ةاروتلا اياi �bنا]يلس لا]i gيبيلصلا
w qrrq ) ط. q qr{{(.
 دحUا hوي hايUا .يعرش سابلg ”زابنقلا“ Vلع نوظفاحي نويرماسلا iلي]ج iتابابض
wq gاeا نوUلو wss{.
___i يبنلا ىطخ ىلع نويرماسلا .حسفلا ديع عومدلاو جيزاهألاب هتيحا ملاعلا يف ةينيد ةفئاط رغصا 
 ءاعبرألا ،http://www.alhayat-j.com/details.php?opt=3&id=64485&cid=1361# .ىسوم

. 2008 ) ةجحلا يذ 19 ( لوألا نوناك 17
/http://www1.wafa.ps/arabic .ةيتاروتلا ةديقعلا نم ةدمتسملا ةيرماسلا ىقيسوملا ،_____

index.php?action=detail&id=6278. ناسين ۱۱  ،ةينيطسلفلا تامولعملاو ءابنألا ةلاكو-افو 
۲۰۰۸

zوzحi أ :ليل�eي�وغربلا رظ
zةليوi السلا دبع ~اهولا دبعhi ا ~اتكلاZراد .)ديدجلا دهعلاو ميدقلا دهعلا( سدق 
.qrrsh/|هqi qxsq .ط iرشنلاو ةعابkلل hالسلا
 ةرهاقلا .ةيبرعلا تاساردلاو ثوحبلا دهعم .يليlارسWا ينيدلا ركbلا iنسح iاظاظ

qrtq.
 iايفارTجلا pسj يف ةيعماج ةسارد .ةي]يلjإ ةسارد ciلباe ةنيدم i\للا دبع iفراع
.qryx قشمد . نا]عنلا روeأ .د فارشإ
.�qrw{i u. wqr-ww قشمد yi .ج hiاشلا ط�k ~اتi gدرg د]حم iيلع
 qi .ط .اهديلاقnو اهnادقتعم يف ةسارد ciلباe يف ةيرماسلا ةlbاkلا iناeدع iشايع
eلباc wssx. )ww{u.(.
 cلباe .نوعرف ةيدوبع نم uالخلا نحل نوفYعي cلباe يف نويرماسلا :حسbلا ديع
 .wssr ناسيqq e �بسلا hايUا i”افو“
.qr{t )قlا�ولا pسci jلباe ةبتكم iعوبkم ريغ( نييرماسلا ل�أ piيهاربإ iينbلا
.}qrs .ةسدقZا يضارUا يف ةحايس iسايلا pيلس fiراقلا
jا ~اتكلا سوماZّسدق
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.wi qr{v ط iتوريب .يمالسdا ع]ت�ا يف ني]لسZا ريغ miسوي fiواضرقلا
 qrvr-qrxv كرويويL. Nemoyi e دادعإ iبjارZاو راوdeا ~اتi g~وقعي iيeاسjرقلا
).جم �(
 qv{s توريب .دابعلا راب�أو دالبلا را�آ iدو]حم نب د]حم نب ايرgز iينيوYقلا
.q{xri u. q{xi wxq نجنnوغ iدلbنتسو رشqryshi eةيرجه
 iادلجم i qx^اشWeا ةباتg يف VشعUا حب� iد]حأ سابعلا وبا خيشلا fiدنشقلقلا
 qvi .ج qw u. wrxi .ج qv u. ww{. )u. v{�-vrwi .جم xi u. qsvi .جم qrqri ةرهاقلا

u. wy{-wts(. 
 pهnاداعب نيكس]تم اولاز ام cلباe يف نويرماسلا iحlاسلا حماسو ناسغ iتوتكلا
 .}wss رياني wq نين�dا سدقلا .ةZوعلا تايد� ةهجاوم يف pهديلاقnو
gيلع درi د]حمi gات~ �kاشلا طhi سقلاp قشمد .سداسلا qrw{i u. wqr-ww�.
gوبلeةi حلا� \للادبعi nةنيدم خيرا eلباc )w�ss ق.h. - qrq{(. ط. qi اZحتm 
 .qrrwh/|هqxqw سدقلا iيمالسWا
g[لاi س ةرهاقلا. vi ع. �si { ةنس )!اذكه( رادأ �tst-ةنس سرام لوز qrxti 
 .ةدحاو ةحi �bر{� يجاe ربUgا نهاكلا pلقب نويرماسلا
 ةنس ناbسح � ةرهاقلا iةروصم ةيعوبسأ ةيبدأ ةي]لع ةلجم iيليlارسdا دا�dا ةلجم

{y{�i w eةنس رب]فو qrwxi س. qi ع. q�i nلع ردصV ebا ةيع]ج ةقdدا� 
 وا نويرماسلا iحلا� جرف mسوي لوئسZا ريدZا iرصمب نيlارقلا نييليlارسالل
 .لالهلا ةلجم نع ةصoلم pi wuiهnاروnو pهoيراnو pهل�أ iةر]سلا
ةّماعلا cلباe ةيدلب ةبتكم miيشرUا iقlا�ولا pسci jلباe ةيدلب ةلجم
.qrys ناسيxyi e .ع iيبرعلا عوبسUا ةلجم
.خلا qrrri u. qq زومت i qvةيeدرUا قاوسUا ةلجم
.qrry ناريYح vi .جم qsi .ع )ةيeاسWeا hولعلا( ثاحبألل حاجنلا ةعماج ةلجم
 اهريدمو اهبحا� iةيهاكف ةيoيراn ةيjال�أ ةيlاور ةيبدأ ةلجم "ةرهYلا" ةلجم
 وأ ةيرماسلا ةlbاkلا :ةعبارلا ةنسلا qrwxi لوليأ � ددعلا fiرحبلا لي]ج لوؤسZا
 yi ددع u. w�q-w�{i )قحسا نب ةjد� ربUgا نهاكلا عم ةلباقم( pلاعلا يف نويرماسلا

u. v�q-v��.
.vi xi qr{r .ع iةيميداgأ نوئش ةلجم
.qryq ناسيwr e ددع ةيتيوكلا "يبرعلا" ةلجم
.يعبدلا ريهز قيق� qr{�i لوليأ-زومت ددع i"ةدوعلا" ةلجم
 ةلجم mسوي ريرحتلا cيlر iنيlارقلا نييليlارسdا نابشلا ةيع]ج piيلكلا ةلجم
.qr{yi u. qr-wq لوأ نيرشyi n .ع iةأرZا
 يف ةيرماسلا ةlbاkلل ةيفارTميدلا صlاصخلا vi ةساردلا iردايبلا تاسارد gYرم ةلجم
eلباci سدقلا nلوأ نيرش- nنا� نيرش qr{�.
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 jp viر ةلتحملا قzان]لل ةيونسلا ةيlاصحWا ةرشنلا iةيbيرلا تاساردلا gYرم ةلجم
.c qr{wلباi eةينzولا حاجنلا ةعماج
 .ع iديهشلا يلمرلا يسلبانلا ركب وبأ :ةشتنلا ديعس mسويل aحب hiالسWا fده ةلجم
xi nنيرش qr{{.
ةرهاقلا iلالهلا ةلجم
 ~ورحلا رصع يف hاشلا دالب يف يمالسdا ع]ت�ا iد]حأ نا{مر د]حأ iد]حم
 .qrtt ةرهاقلا .ةيبيلصلا
 ةيرجه �qvv توريب .يبونجلا pسقلا qi توريب ةيdو iكب �جهب د]حمو قيفر د]حم
)qrqt ةيداليم( u. qx�-qy{.
 pهل�أو نييرماسلا خيراn ن]{تي ~اتكلاو .نويرماسلا iسايلإ cقلا iةرومرم
 نم حZ \يفو دوهيلا نيبو pهنيب قورbلاو pهnاروnو )!( pهسداقمو pهدايعأو pهئشنمو
nيكش خيراp )eسبس( ةرماسلاو )سولباkم .ا]هرا�آؤ )ةيkا راد ةعبUاتيh ةيروسلاi 
).سدقلاب mلؤZا نمو سدقلا iةي]لعلا نيkسلف ةبتكم نم بلkي(.qrvx سدقلا
 يeا�لا نوeاt q g .ع iركbلاو ةفاق�لاو ~دUا ةلجم iديدجلا قفUا piيكش iجرف iةيواعم

qrywi س. qi u. xx.
 نسحأ fiراّشبلا ^انبلا ركب يبأ نب د]حأ نب د]حم \للادبع وبأ نيدلا c]ش iيسدقZا
qrsyi u. qtr نديل .ع .ج .h يف \يوغ fد `رشpi eيلاUjا ةفرعم يف pيساقتلا
 لهس نب د]حأ ديز يبأ Vلإ ~وسنZا خيراتلاو ^دبلا ~اتi gرهاz نب رهkم iيسدقZا
 Vلإ ةيبرعلا نم \ت]جرnو `رشنب Vنتعا دi jيسدقZا رهاz نب رهZk وهو يoلبلا
 pجرتمو رسلا بnاgو ةيوسeارbلا ةلودلا لصنj راوه نا]لg بeذZا ريقbلا ةيوسeارbلا
 Yيراب .Yيراب ةنيدم يف ةيjرشلا نسلdا ةسردم يف pلعمو اهيلإ راشZا ةموكحلا لوأ

qrst. ج. qi q{rri ج.wi qrsqi ج. vi qrsvi ج. xi qrsti ج. �i qrqyi ج. yi qrqr.
 iيلبنحلا fرboلا ي]يُلعلا نيدلا ريجم نب د]حم نب نا]حرلا دبع ن]ُيلا iيسدقZا
i q{yyi u. xwvةرهاقلا .جم i wليلخلاو سدقلا خير[تب ليلجلا Uecا
 طkخلا رgذ يف رابتعdاو ظعاوZا qxxqh.(i .ت( يلع نب د]حا نيدلا يقYfi nيرقZا
.vi u. �sr .ج iةيرجهqwts قdوب .را�Uاو
———i gكولسلا ~ات Zا لود ةفرعZكول. jاh صم د]حم `رشنبkbV ةدايزi ج. qi 
.}qrvri u. tw ةرهاقلا p viسقلا
———i gخلا ~اتkا طZيرقYج .ةي. xi رصم qvwy ةيرجه.
 \تعجارمو \حيحصتب ينع iفارشWاو \يبنتلا iنيسحلا نب يلع نسحلا وبأfiدوعسZا
.}qrv ةرهاقلا .fواصلا ليعا]سا \للادبع
———i ج .رهوجلا نداعمو بهذلا جورم. q بTداد qrv{
�لZاpi ودبلاfi العأ نمh لاbاو ركUسلف يف ~دkاصع :نيh روشاعi قلاc سايلا 
.�qrtwi u. vq-v رايأ vqi ةنس � ^Yج بيدUا .لوTلا يلع Yياف iيبيب داشر iةرومرم
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 )عبkلا ناكم pسا نود( ~اتكلا ةيفارTج Vلإ ~الkلا دشرم iدعسأ cقلا iروصنم
qrs�)u. vq-v�(.

 .ةيرادWا قzانZاو ندZاو ىرقلا ناكس qrvqi ةنسل نيkسلف سوeb ^اصحإ iأ Yiلم
.qrvw سدقلا
 افاي iناو�إ رهاkلا ةبتكم .~اتكلا ةيفارTج Vلإ ~الkلا دشرم ciقلا دعسأ iروصنم

qrs�.
.qr{x قشمد .w .جم iةينيkسلbلا ةعوسوZا
 .يمالسWا ~ابشلل ةيZاعلا ةودنلا-ةر�اعZا بهاذZاو نايدUا يف ةرسيZا ةعوسوZا
.qr{rh/|هwi qxsr ط iةيدوعسلا ةيبرعلا ةكل]Zا
 hاع( ةيسدقلا ةلحرلا يف ةينسلا ةر{حلا iينTلا دبع نب ليعا]سا نب دبع iيسلبانلا

qy{r(i ادلب عجاريeسلف ةيkع]ج ني eو اهدجبأو اه�وصnلإ اه]جرV لاbرeا ةيسU~ 
.}q qrrti u. wx ط يبظ وبأ .يكسمودلا يجرمرم .س.أ
 نوeاi w{ gنzولا ايeد .رانلا لبج يف )!اذكه( نويرماسلا ةنzوتسم iةقشاع iةر�انلا
wssx. www.alwatanvoice.com يeا�لا
 .c qryqلباi eرصنلا ةعبkم iجم x .^اقلبلاو cلباe لبج خيراi nناسحإ iر]نلا
 ةلاسر( ةينيkسلbلا cلباe ةنيدم ةجهلل ةيفر� ةيnو� ةسارد iداوج د]حم fiرونلا
 )قlا�ولا pسc jلباe ةيدلب ةبتكم يف ةظوbحم اهنم ةoسi eةعوبkم ريغ ةيعماج

qrtr.
 ةيeادلب iيكنمودلا عجاري iتارايYلا ةفرعم يف تاراشWا iنيسحلا نب يلع fiورهلا
i u. vr-i vww`العأ روgذZا نيkسلف
.vr:w-xi qryx .جم .يبرعلا ي]لعلا ع]�ا ةلجم .ةاروتلا نم iكلم iوeانه
 يف \يوغ fد رشe نادلبلا ~اتrqh.(i g} .ت( حضاو نب ~وقعي يبأ نب د]حأ iيبوقعيلا
h.نديل .ع.ج q{rqiu. wv{-wvr.
 iت.د( ةيراجتلا بعشلا ةديرج ةعبkم .)بّيتg( شيعي ةلlاع روذج iناهرب iشيعي
 .).h.د

http://samaritans-mu.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/نويرماس

www.albaladonline.com
www.alwatanvoice.com/articles, Wed. 28 January 2004, Fri. 23 January 
2004
www.minfo.gov.ps/reports/arabic
www.aldaar.com/report, 11 Oct. 2003
http://paulfeghali.org/text
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www.rassid.com 6 July 2005
www.al-arabeya.net, 29 June 2005, لع نويرماسلاV j[لا ةkروi م روسجbةحوت 

 ة]�اع سدقلا نأ Vلع نورصي ,p, www.alarabiya.net, 15 Sep. 2005لاعلا Vلع
 نم ةoسh eدjأ نوكلتمي نوينيkسلف..دوهي.. نويرماسلا iةينيkسلbلا ةلودلل ةيدبأ

pلاعلا يف ةاروتلا
 13 Dec. 2005,

  nاو ةيرماسلا نيب ~راقWالسh 
www.akhbarsarra.com
http://www.truth.org.ye/F6/BOKEH1.HTM
www.almahdy.net
http://www.intiqad.com/archive/2002/1904/case/doc4.htm
www.islamonline.net/Arabic/news/2004

 דחאה זאמ ןולוחב רואל אצויה ןועובש–וד ,(.ב .א :ןלהל( םינורמושה תושדח .ב .א
הקדצ ןוצר ןב תפיו הקדצ םימינב תכירעב 1969 רבמצידב
 תעידיב םירקחמ ,לארשי ץרא .םיטנאזיבב םינורמושה תודירמ לע ,לאכימ ,הנוי–יבא
 .132–127 ’מע )ז’’טשת( םילשורי ’ד רפס היתוקיתעו ץראה
 ,ןורמוש ץרא :ךותמ .תיטנזיבה הפוקתבו תימורה הפוקתב םינורמושה , ———
 ,היתוקיתעו י’’א תריקחל הרבחה ’צוהב .ץראה תעידיל םישולשה יצראה סוניכה
 .37–34 ,1973 םילשורי .םריבא ףסוי סופדל איבה
 ;1985 םילשורי .’’ןויטנזיבו אמור ימיב’’ :ךותמ .םינורמושה תודירמו םידוהיה , ———
.25 )1985( 392 ’לג .ב .א
.10 )1984( 365 ’לג .ב .א .ןורמושב תוקיתעה םימה תונחט ,לאומש ,רוציבא
 ,תינוירנמיס הדובע .תוידוהיל םינורמוש ןיב תבורעת יאושינ ,.א ,ןימב ,.ע ,שירבא
.2001 .ןליא רב תטיסרבינוא ,לארשי ץרא ידומילל הקלחמה
 ’לג .ב .א .סונאירדא ימיב םינורמושה דרמ .דחא יתוכ ומיע היה ,לאומש ,יקסמרבא

269—270 )1980( 18. 
.19 )1975( 150 ’לג .ב .א )1885( םינורמושהו םכש ,סנרול ,טנפילוא
 .1976 םילשורי .1885–1882 ,לארשי ץראמ תובתכ , ———
 .ב .א .אבכוכ רב דרמ ירחאו ינפל םינורמושל רשקב םימכח תדמע ,ןרהא ,רמייהנפוא
.3 )1980( 274 ’לג
 ב’’י-א’’י ךרכ .םינורמושה לש ארקמ ירדס )ץנול לש םילשורי( םימעטה ,.צ .א ,ןוזלדיא
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.)תינמרגב תיצמת( .8 ףיעס ,373–335 ’מע )ז’’ערת(
.ד’’פרת ביבא לת .תירבעה הניגנה תודלות ,———
 תיב :ךותב .תיארקמה היפרגוירוטסיהה רקחב ינורמושה ךיבסתה ,.י ,ןייטשלדיא
.153–135 ’מע ,ד’’כשת רדא )ט’’י-ח’’י( ד-ג תינימש הנש ארקמ
.13 )1988( 452 ’לג .ב .א .ינורמושה דבה תיב ,ןתיא ,ןולייא
269 ’לג .ב .א .סונאירדא ימיב םינורמושה דרמ ?םינורמושה םג ומחלנה ,הילדג ,ןולא
—270 )1980( 19.
 )1991( 541 ’לג .ב .א .1991 ביבא לת .לארשי ץראב םימודק תסנכ יתב. ,יבצ ,ןליא
31. 
.1976 ביבא לת .תויוכלמ לש ןליצב ,.מ ,םולש שיא
 ’מע )ז’’שת( ח’’י ץיברת .הכלהה תרוסמב םינורמושה לש םאצומ ,והילדג ,ןולא

 ’מע ,1958 ביבא לת ,’ב ךרכ ,לארשי תודלותב םירקחמ :–ב תינש ספדוהו 156–146
1–14.
 .ב .א .הווהבו רבעב הרהטהו האמוטה יניד תרימש ,ףסוי ןב ןולובז ,יפנדה ףיטלא
.1994 ,610 ’לג ,םינורמושה תושדח
//:http :האר .תותיירבבו אתפסותב ,הנשמב ,םיאנתה ירבדב םיתוכה ,הדוהי ,רוצילא

www.daat.ac.il/daat/toshba/hakutim-4.htm
 ’מע ,ג’’י ךרכ ,ט’’ערת ,ץנול לש םילשורי( ?הזעב םינורמושה ,םהרבא ,חלאמלא

247–253.
 ונויכראב ןויע תובקעב ריהק תזינגו ’ץיבוקריפ םהרבא’’ ,ןֹושש ןב םחנמו באז ןיקלא
.95–51 ’מע )ב’’סשת( 90 םימעפ .’’ישיאה
 םהרבא ידי–לע םינורמושה לש דיה יבתכ תשיכר לע תושדח תועידי , באז ,ןיקלא
 .’ץיבוקריפ
.2003 ,םכש ןויכרא—דחא םכש תדוגא תאצוה .סחניפ תעבג ,לאגי ,יתימא
 .’םינורמוש’ ךרע ,ב’’ל ךרכ ,תירבעה הידפולקיצנאה
 .’םינורמוש’ ךרע ,1986 ביבא לת ,’ג ךרכ ,לארשי ץרא תודלותל הידפולקיצנאה
 ,73 ’מע ’לארשי ידעומ’ ךרע ,1989 ביבא לת .גחלו תבשל תישומיש הידפולקיצנא

262-362, 268–269, 321–328, 373, 390–395, 430–432.
.96 ,55—54 ’מע ,ד’’שת ,ינש ךרכ בושיה רפס ,ריאמ ,’א ,’לו ,’ש ,ףסא
 .9 )1978( 223 לג ,).ב .א ןלהל( .ב .א .)1929( סילנמ קחצי םע השיגפ ,באז ,ךילרא
.24 )1987( 439 ’לג .ב .א .הנושארה םלועה תמחלמב םינורמושה , ———
 535—533 ’לג .ב .א .םינורמושה תורוסמל עקרכ לארשיו הדוהי תורוסמ , ———

)1991( 28.
http://www.vbm-torah.org/vtc/0034336.doc .הנומאו אצומ–םינורמושה ,———
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 ’צוה .םיגהנמ ,תרוסמ ,לושיב ,םינורמושה ,ינושש הרופצ ,הקדצ היתב ,ו’צנד ,ןונרא
 .1999 ביבא לת ,קורי שאר
.)םינורמושה לע קרפ שי( 1999 ביבא לת ,דבוע םע .שארב םיעבוכ ,———
 .תיתד הדע לש התווהתה :תיטסינלההו תיסרפה תופוקתב םינורמושה , ,ןנח ,לשא
 .ד’’נשת םילשורי ,רוטקוד רוביח
 ונ ןויצ .םיזירגרהב ינורמושה שדקמהו הדצממ סוריפפ ,ןארמוקמ ףסוי תליפת ,———

.136–125 ’ מע )א’’נשת(
 ןויצ .םיזירגרהב ינורמושה שדקמהו הדצממ סוריפפ ,ןארמוקמ ףסוי תליפת ,———
 .34 )1991( 542 ’לג .ב .א .’ב תרבוח ו’’נ
 ’ב ,ארקמ תיב :ךותב .ירוטסיהה רקחמהו םיזירגרהב ינורמושה שדקמה ,———

.155–141 )1994( 614 ’לג .ב .א ,)ז’’לק(
 )ו’’נשת( ו’’כ לארשי ץרא .נ’’הספל ’דה-’הה תואמב ןורמוש תנידמ ילשומ , ———
.12–8 ’מע
 ’לג .ב .א ,)ו’’נשת( אס ןויצ .ןורמוש ריעב שדקמהו הילד ידאומ 14 הדועת , ———

676—677 )1997( 76.
 יקסמד ’א :ךותמ .תיסרפה הפוקתב ןורמוש ריעה ןמ םיילארשי תומש , ———
 ,ח’’נשת ןג תמר .םיידוהיה תומשה רצואב םירקחמ ,תומש הלאו ,)םיכרוע(  םירחאו
.אל-זי ’מע
 .76–61 ’מע ,1990 ,512–511  .ב .א .םינורמושה ברקב םישורגו םיאושנ ,’ד ,קהוב
 ,250–249  .ב .א .םינורמושה רקחמו תודידי תונש 20 ,עבש–תב ,)רימת( הנוב
.48–37 ’מע ,ם’’שת
 ימיב םינורמושה דרמ ,אבכוכ רב דרמב םינורמושה לש םתופתתשה ,םהרבא ,רלכיב
.14 )1980( 270—269 ’ג , .ב .א .סונאירדא
 558—557 ,556 ,554 ,553 ,552 תונוילג ,.ב .א .םינורמושה אצומ ,דוד ,ןסחלב
 .רדסה יפל 56 ,29 ,31 ,23 ,20 (1992(
.)’מע 33( ח’’פרת ביבא לת .תירוטסה הריקס ,םינורמושה ,לארשי ,דניקלב
 תשרפ’ ,’םינורמושה תומדק’ ,’ןונ ןב’ םירמאמ השולש-םכש לומ ,לאונמע ,ןוירג ןב
 ’מע ,ה’’כשת ביבא לת ,לארשיו הדוהי .יקסב’צידרב ףסוי הכימ ירקחמ תובקעב .’ארזע
97–132.
 ’מע ט’’צרת םילשורי ,ד–ב :י ץיברת .תוחמשל םיינורמוש םיטויפ ,באז ,םייח ןב

190–200, 333–374.
 .113 ,89–18 ’מע ,ט’’צרת םילשורי ,’י הנש ץיברת .תינורמושה ןושלה רקחל ,———
 ,112 ,60–45 ’מע ,ד’’שת—ג’’שת םילשורי ,ב’’י וננושל .ןורמוש חסונ תירבע ,———

113–126.
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 -ב ,ג’’שת םילשורי די הנש ץיברת .)שוריפו םוגרת םע( ריטסא רפס ,———
.128 ,87–71 ד’’שת ו’’ט הנש ,190–174 ד-ג ,125–104
 ,125–104 ’מע ,ד’י הנש ,ד’’שת–ג’’שת וננושל .ןורמוש חסונ תירבע ,———

.87–71 ’מע ,ו’’ט הנש ,ד’’שת ,190–174
 י’’א תריקחל תירבעה הרבחה תועידי .א’’יה האמה ןמ תינורמוש תבותכ ,———
.82–74 ’מע ,ו’’שת ,ב’’י הנש ,היתוקיתעו
.50–49 ’מע ,ד’’י הנש ,ח’’שת ,תועידי .הנבימ תינורמושה תבותכל ,———
.86–75 ,ז’’שת ,15 וננושל .תינורמוש תירבעב וניזאה תריש ,———
 ’מע ,ט’’שת ,’כ הנש ץיברת .ובש םיחתפה תשולש דוחייב ינורמושה דוקינה ,———

215–224. 
 רפס היתוקיתעו ץראה תעידיב םירקחמ ,י’’א .םיארומאה–ימימ ינורמוש טויפ ,———
.121–119 ’מע ,ז’’טשת םילשורי,4

 בד ’ס :ךותב .םהב םינורמושה תרוסמו ארקמה ןושלב לעפה ’’ינמז’’  , _____
.86—66 ’מע ,ז’’לשת ,ןדס
 ימלועה סוניכה .תימראהו תירבעה–רקחל הב שומישהו תינורמושה תרוסמה ,———
 .138–133 ’מע ,א’’ישת ז’’י וננושל ןכו 153–146 ’מע ,ז’’שת ’א תודהיה–יעדמל
.558–554 ’מע ,1954 םילשורי ,תיארקמ הידפולקצנא .םיזירג-רה ,———
 ז’’י וננושל .תימראהו תירבעה רקחל הב שומישהו תינורמושה תרוסמה ,———

.138–133’מע )א’’ישת-י’’שת(
 ץראה תעידיב םירקחמ ,לארשי ץרא ?ויתויתואב םשה תא םינורמושה םיגוהה ,———
.155–147 ’מע ד’’ישת םילשורי .’ג רפס ,היתוקיתעו
 תופתתשהב קילאיב דסומ תאצוה .’א ךרכ ןורמוש חסונ תימראו תירבע ,———
 2’ג ךרכ ,א’’כשת 1 ’ג ךרכ ,ז’’ישת ’ב ךרכ ,ז’’ישת םילשורי .תירבעה ןושלל הימדקאה
 .ז’’לשת ’ה ךרכ ,ז’’לשת ’ד ךרכ ,ז’’כשת
 ןושללו חלמה םי תוליגמ לש ןושלה תרוסמל התקיזו םינורמושה–תרוסמ ,———
.245–223 ’מע )ח’’ישת( ב’’כ וננושל .ל’’זח
 ’מע ,ד’’כשת םילשורי ,’ח תונופס .םינורמושה רקחל יבצ ןב קחצי לש ותמורת ,———
 .ח’’י—ו’’ט
 ’מע ,ט’’כשת םילשורי .םיתאמה סרטנוק ,םעל וננושל .תירבעל תירבע ןיב ,———

252–271.
 הימדקאה ירבד .תירבעה לש היתודלות רקחל םינורמושה תשרומ תמורת ,———
.71–63 ’מע ,ל’’שת םילשורי ’ג ,םיעדמל תילארשיה תימואלה
 ןוכמ .ןמריש םייח רפס .םינורמושה טויפבו לארשי–ץרא לש תימראב םינויע ,———
 ’מע ,ל’’שת םילשורי .הקירמאב םינברל שרדמה תיב דילש תודהיה רקחמל ןקוש
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39–68. 
 ’מע ,א’’לשת םילשורי ,ה’’ל וננושל ?ןורמוש חסונ םינושאר םיאיבנ ,———

292–302.
 ’מע ,ה’’לשת ,2–1 ,ט’’ל וננושל .הכרבל ונורכיז ,סיו לאפר לש ורמאמ םע ,———
51–54.
 .27–25 ’מע ,ם’’שת ,250–249 , ב .א .תינורמושה ןושלה רקחמב יכרד ,———
 םוגרת ,רוקמ רואל תאצוי םיינורמוש םישרדמ תפוסא איהו הקרמ תבית ,———
.ח’’משת םילשורי .םייח ןב באז ידי לע שוריפו
 :ךותמ .)תוגשהו תורעה( הרותה לש םיינושאר–םיינורמוש םיחוסינ לע ,———
 .23–13 ’מע ,ב’’נשת םילשורי .)ןיביי לארשיל לבויה רפס( ו–ה ןושלב םירקחמ
 ,)םיכרוע( לטנזור ’דו רשא–רב ’מ :ךותב .םינורמושה תרותב ירישעה רובידה ,———
 ’פורפ לש ורכזל שדקומ םילבוג םימוחתבו דומלתב םירקחמ ץבוק ,דומלת ירקחמ
.38–33 ’מע ,ג’’נשת םילשורי .לטנזור ןושמש רזעילא
 וירבח ידי לע ואלב עשוהיל םישגומ ברעו רבע רקח .’םירפא תוללוע’’ ,———
.110–97 ’מע ,1993 םילשורי–ביבא לת .םיעבש ול תאלמב וידימלתו
 םירפוס ינש לש םרואת יפל הנושארה םלועה תמחלמב םינורמושה ,עשוהי ,היננח–ןב
57 ’מע ,א’’י הנש ה’’שת ,היתוקיתעו י’’א תריקחל תירבעה הרבחה תועידי .םייברע
.28 )1977( 185—184 ’לג .ב.א :ב םגו 63—
 .ב .א ’ר .ןליא רב תטיסרבינוא .םינורמושל םיארק ןיב תשרומה תרבעה ,.ר ,בקעי ןב

783–784, 15.3.2001.
 .)ינורמוש בתכב( ב’’כשת ןולוח .יניס רה דמעמ תוליפת ,הקדצ ןוצרו םהרבא רונ ןב
 .ד’’צרת םילשורי .םינורמושה לצא חספ ןברק ,ןהכה בקעי ,יזע–ןב
.ה’’צרת ירשת ב’’כ רבד .םינורמושה לע רפסמ ינורמוש ,———
 ירובחו םינורמושה ינומדק )באז ןב ’יו יבצ ןב ’י לש תופסוהו תורעה םע( ,———
 ’ד תסנכ( .ביבא לת ,ט’’צרת ,’’תסנכ’’ ךותמ תדחוימ האצוה .תיברעה ןושלב םהימכח
.327–321 ’מע )ט’צרת(
.הדילותה רפס ,בקעי לאעמשי ןב רזעלא ,םרמע ןב
 ביבא לת .םכשב םיזירגרה לע םינורמושה לש חספ ןברוק רדס ,ןהכה חילצמ ,סחנפ–ןב
 .)תילגנאב םג ’ר( ו’’צרת
 .ב‘‘לשת רפס תירק.יתרפיס יכרד ,תיאני ,יבצ ןב
 ןב יבתכב בוש ספדנ ,ט’’י–ח’’י ’לג ,א’’ערת ,תודחא .ןורמוש תוברת לע ,קחצי ,יבצ–ןב
.67–54 ’מע ,’א ,יבצ
-’ז ’לג )ז’’ערת-ו’’ערת( ’ג ןרותה )םינורמושה לצא חספ ןברק( הכרבה רה לע ,———
.)רנבא םותח( 17–15 ’מע ,’ח
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.7 )1978( 205 ’לג , .ב .א  ,1928ינורמושה ביחרמ ןב םהרבא ,———
 ,ל’’ז ץנול מ’’ארה רכזל שדקומ ץבוק ’’םילשורי’’—ינורמוש הרות רפס ,———
 .א’’צרת םילשורי ,’ד רפס ,’ז הנש ’ה רפס תירק םגו .ד’’ש–א’’צר ’מע ,ח’’פרת
 הירוטסהל י’’אה הרבחה תועידי ,ןויצ .לילק רפכמ תינורמוש תבתכ ,———
 רפסב הינש הרודהמ .4–1 ’מע ,’ה ’לג ,’א הנש ,ץ’’רת ,זומת–ןויס ,היפרגונתאו
.ח’’ל ’לג ,ח’’י ךרכ ,ץ’’רת ,לולא ז’’כ ,’’םלוע’ב םג ,184–181 ’מע ,םינורמושה
 רפס’ ב ’ב ’המ ,573–570 ’מע ’ז הנש ,א’’צרת ,רפס תירק .היסחנפ ,———
.214–210 ’מע ,’םינורמושה
 הנש ,ב’’צרת ןוויס ’א ריעצה לעופה .םיטבשל םתקולחו םינורמושה אצומ ,———
 .31 ’לג ,ו’’כ
 ’המ ,62–24 ’מע ,’ב תרבוח ,’א הנש ,ג’’צרת זומת ,תועידי .תינרמשה ףוסרא ,———
.111–109 ’מע ’םינורמושה רפס’ ב הינש
 ח’’יה האמהמ השדח תינורמש הקינורכמ עטק .םכש ילעבו רמע–לא רהא’ט ,———
 רפס’ ב הינש ’דהמ ,ח’’מק–ט’’לק ’מע ,ד’’צרת ,יו ןויצ .תיפוריאה הריפסל
.233–220 ’מע ’םינורמושה
 ’מע ,’ד תרבוח ,’א הנש ,ד’’צרת טבש ,תועידי .ןדריה רבעב םינורמשה בושיל ,———
.132–127 ‘מע ,’םינורמושה רפס’ ב הינש ’דהמ ,20–17
 השלש )ב( .הרגהל תישימחה האמהמ תינורמש תבותכ )א( םיינורמׁש םיטוקל ,———
 תכירעב היתוקיתעו י’’א תריקחל תירבעה הרבחה ץבוק :ךותמ .םיינורמש הרות ירפס
 .ד’’צרת ביבא לת ,םילשורי .ץשולס ’נ
 ,1935 ביבא לת .םתורפסו םתד ,םהיתובשומ ,םהיתודלות ,םינורמושה רפס ,———
.1970 ,ןומלט ’ש תכירעב הינש ’דהמ
.6–1 ’מע ,’ג הנש ,ה’’צרת ןסינ ,תועידי .םכשב תושדחה תוילגתה ,———
 תריקחל תירבעה הרבחה ץבוק .הריגהל תישימחה האמהמ תינורמש תבתכ ,———
 ’מע ’םינורמושה רפס’ ב הינש ’דהמ ,112–108 ’מע ,ה’’צרת ,היתוקיתעו י’’א

215–219.
 ’מע ,’ג הנש ,ו’’צרת טבש ,תועידי .אמ–לא תיבמ תינורמשה תבותכה לע ,———

131–133.
.33–30 ’מע ’ז הנש ,ש’’ת תועידי .םינואגה יבתכב ינורמושה בתכה ,———
 רדאב א’’י( ז’’כ ’לג )ש’’ת( ה’’כ םלועה .ינורמש חסונב םיטבשה תרשע תדגא ,———
.)ןסינב ’ג(’ל )’ב רדאב ה’’כ( ט’’כ )’ב
.20–18 ’מע ,’ח הנש ,א’’שת ,תועידי .דולמ תינורנוש–תינווי תבותכ ,———
 םילשורי ,ט ךרכ יניס .1944–1942 ,14–10 םכשב הרות ירפס ,ןורמוש יזנג ,———
 .ג’’לש–ג’’כש ’מנע ,ב’שת–א’שת
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 י’’א רקחל תירבעה הרבחה תועידי .םיבויאה תפוקתמ תינורמוש תבותכ ,———
 .84–82 ’מע ,ו’’שת ,ב’’י הנש ,היתוקיתעו
 ,ט’’ל–ח’’ל ’לג ,33 הנש ,ו’’שת ,םלועה .ט’’יה האמב םינורמושה תורוקל ,———
.441–439 ’מע
.153–130 ’מע )ז’’שת( ’י תסנכ .שדחה ופויזו ינורמושה עשוהי רפס ,———
 הרבחה תועידי’’ ךותמ דחוימ סיפדת .וליב רפכמ תינורמוש הזוזמ ןבא ,———
.229–223 ’מע ,ד’’שת ,ד—ג ,ח’’י תנש ’’היתוקיתעו י’’א תריקחל
 ,ב–א תרבוח ,ט’’י הנש ,תועידי .הדוהיבו םיה ףוחבש ינורמושה בושייה ,———
.128–125 ’מע ,ו’’טשת
252–240 ’מע ,1958 )רזמ רפס( ’ה רפס י’’א ךותמ סיפדת .עשיבא רפס ,———
.25–24‘םע ,ח’’ישת–ז’’ישת ,’ג ךרכ ,ארוס .תינורמושה היגולונורכה תודוסי ,———
.254–247 ’מע ,א’’כשת ,’ד תרבוח ,ה’’כ הנש ,תועידי .’’ןורשי לאכ ןיא’’ ,———
 םילשורי .עושוהי רפסב םינויע :ךותב .תינורמוש הניחבמ עושוהי רפסו עשוהי ,———
.163–127 ’מע ,ך’’שת
 65 ’לג ,.ב .א ,’’רבד’’ ןותיעה :ךותמ .)1952( תינורמוש הרובקו םיחא תבהא ,———

)1972( 3. 
.7 )1978( 205 ’לג , .ב .א )1928( ינורמושה ביחרמ ןב םהרבא ,———
 ’לג , .ב .א .1960–ב לארשי תנידמ אישנ תיבב ןויד–םכש שדקמו הליש ןכשמ ,———

395—396 )1985( 28.
 ,750 ’לג , .ב .א .יאוול תועפותו ןיאושינ לע תצק ,.י ,ירפצה הקדצ המלש ןב

5.11.1999.
 הרישנה תובשחמ תא שממל הדעהמ םיידיתע םירשונמ ענמי המ ,.ד ,הקדצ םימת ןב
.5.7.1999 ,745 ’לג , .ב .א ?םהלש
 .1 ’סמ 1971 ,1 ךרכ .םיינורמוש הכלהו קוח ,תד ינינעל יעובש וד ןולע ,לא-לצב
.ןולוח ,17/א םרמע–ןב בוחר :תכרעמה תבותכ
 .44—24 ’מע )1992( 29 רחא עסמ .םינורמוש—רחבנה םוקמה ישנא ,’ח ,רב
 רבעממ האצותכ הליהקה לש התייחת ,ןולוחב םינורמושה תובשייתה ,’א ,רונ רב
.1999 .29.4. ,739–736 ’לג , .ב .א .רנימס תדובע .שדח יפרגואיג בחרמל
 רוקממ :ךותב ןוסגילס-רלדא תקינורכמ םירופיס 8 םסריפ ,)ןוירג ןב( י’’מ ,יקסב’צידרב
.’ו ךרכ ,לארשי
 םע תירושא בתכב הנושאר םעפב רואל אצוי הרותה לע ינורמוש םוגרת ,ןנחלא ,ללירב
 .1879 טרופקנארפ .ללירב ’א ידי לע תופסוהו תוהגה
 רבעממ האצותכ הליהק לש התייחת .ןולוחב םינורמושה תובשייתה ,הלא ,רונ–רב
.169—137 ’מע )29.4.2000( 739—736 ’לג , .ב .א .שדח יפררואיג בחרמל
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 ץרמב 23 .תינויצה תורדתסההו תידוהיה תונכוסה ידבועו הלהנהה ןואטב ,תירב
.תינורמושה הדעה לש די–יבתכ 1440 ולגתנ ,1992

 ’מע ,1993 ,589–588,.ב .א ’’םינורמושה לש תולבאה יגהונ לכ’’ ,רודואית ,רטסאג
62–70.
 ,15 (1984) 362—361 ’לג , .ב .א .םינורמושה ןיבל םידוהיה ןיב גוליפה ,הירא ,ץלוג

363 (1984) 10, 364 (1984) 10, 365 (1984) 21, 366 (1984) 61, 367 (1984) 
20. 
.13 )1982) 338—337 ’לג , .ב .א .םינורמושל םיקודצ ןיב , ———
 י’’א שוביכל דעו םתווהתה תפוקתמ םידוהיה םע םהיסחיו םינורמושה ,ןרומ ,רפוג
 656 ,30 ,30 ,124 )1995( 638 ,637 ,635 תונוילג , .ב .א .ןודקומ רדנסכלא י’’ע
)1996( 42. 
 .ב .א .םיטנזיבה ימיבו םדק ימיב בורקה חרזמה תוברת לש הרוזיפ ,לצרה שרוכ ,ןודרוג
 .25 (1996( 651 ’לג ,
 ’רבד’ ןותיעה :ךותמ .חספה ןברק םויב םיזרגרה לע םינורמושה םע ,םירמ ,קי’צנורוג

.7 ’מע יזע ןב ג’’הכה תורעה ’רו ,5 )1980( 259—258 ’לג ,.ב .א .1937
 )1977( 200 ’לג , .ב .א .1933 יאמ, םינורמושה לש יגולופורתנא רקחמ ,ודרוק ,יניג
9.
.)לופכישב ,ג’’כשת ,ירבכ( לארשיב תינורמושה הדעה ,םולש ,תניג
 )1985( 387 ’לג , .ב .א .1960–ב רולקלופו יווה יקרפ ,תינורמושה הדעה ,———
11, 388 )1995( 12, 389 )1985( 12, 390 )1985( 12, 391 )1985( 12, 392 

)1985( 12.
 342 ,12 )1983( 341 ’לג , .ב .א .1967 דע םכשו ןולוח ינורמוש ,רמת ,סכילג
)1983( 12, 343 )1983( 16, 344–345 )1983( 44, 346 )1983( 22, 347 )1983( 

23, 348 )1983( 25. 
/http://www.biu.ac.il/JH .םהיגחו םתשרומ ,םאצומ :םינורמושה ,בקעי ,רלג

Parasha/vayetze/gel.html
 ’לג , .ב .א .10–ה— 4–ה תואמב םינורמושה לש תיבושיה תוסרפתהה ,םייח ,שעג

433 )1987( 63. 
 ,רמג תדובע .דומלתהו הנשמח תפוקתב םינורמושו םידוהי ןיב םיסחיה ,והיעשי ,ינפג
.1969 םילשורי
 .א .סונאירדא ימיב םינורמושה דרמ ,אבכוכ רב דרמב םינורמושה תופתתשה ,———
 .12 )1980( 270—269 ’לג ,ב
 .א .יגולופורתנא טביה ,1993–ב ןולוחב םינורמושה לש בצמ תנומת ,ןור ודסו ןור ,רברג
 .77 )1993( 589–588 ’לג , .ב
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 תיארק תחאו תוינורמוש תובותכ יתש ,תחאכ תואבה תובותכ שלש ,סחנפ ,יקסביירג
 ’ב ברעמו חרזמ ’שה ,ח’’פרת .הלאה תותכה יתש לע תורעהו תומישר ,תודגא ףורצב
.231–229 ’מע )ח’’פרת(
 )1984( 352 ’לג , .ב .א .1983 םילשורי .לארשי ץרא רואית ’’ןורמושה’’ ,רוטקיו ,ןרג

17; 353 )1984( 18; 354 )1984( 20; 355 )1984( 23; 366 )1984( 19. 
 ארקמ תיב .םינורמושה םע יומס סומלופכ םימיה ירבד רפס לש והנבמ ,’מ ,לאיסרג
.314–292 )ז’’נשת( ב’’מ
 ’לג , .ב .א .סונאירדא ימיב םינורמושה דרמ ,סונאירדא ימיב םימדה תמחלמ ,יבצ ,ץרג

269–270 )1980( 16. 
 ,33 )1993( 590 ’לג , .ב .א .ףוחה רושימ םורדב םיינורמוש םיבושי .ןועמש ,תג

591–594 )1993( 116, 595–596 )1993( 64. 
רבד ןותיע
 .תוגהנתה יסופדו הדעל הקיז :םינורמושה לצא תבורעת יאושינל ינש רוד ,’ד ,ןודד
.)לארשי ץרא ידומילל הקלחמה( ןליא רב תטיסרבינוא .תינוירנימס הדובע
 ’לג ,.ב .א )1616(םיינורמוש די יבתכ לש הנושארה הריכמה ,ורטייפ ,הלאו הל הד

147 )1975( 2. 
 ןוילג , .ב .א )תינוירנמיס הדובע( .תיתאוושה הדובע - הרהטו האמוט ,הלטס ,ןהד

.102–64’מע ,16.3.2003 ,830–832
 :ךותמ .הריפסל 529 תנש לש םינורמושה דרמב )ןאש תיב( סילופותיקס ,האל ,ינגסיד
 465 ’לג , .ב .א ;1988 םילשורי .תיטנזיבה לארשי ץראב םירצונ ,םינורמוש ,םידוהי
.25 ’מע ’רו 62 )1988(
 655 ’לג ,.ב .א .םיטנזיבב םינורמושה תודירמ לע תעדל םתיצרש המ לכ ,———

)1996( 25,29.
 הפוקתה יהלשב י’’אב ריעה ייח :ךותמ .תיטנאזיבה הפוקתב םינורמושה ,ןורי ,ןד
.21 )1985( 377–376 ’לג .ב .א ;1984 םילשורי .הקיתעה
 ץרא לש הירוטסיהה :ךותמ .’’יטנזיבה ןוטלשה’’ קרפב םינורמושה לע , ———
.52 )1986( 422–421 ’לג , .ב .א ;1986 םילשורי .לארשי
 .1997 .לארשי אתיבו םינורמושה ,םיארקה ,)ךרוע( םיסנ ,הנד
 .1999 ביבא לת .םיגהנמו תרוסמ לושיב–םינורמושה ,’צ ,ינושש ,.ב הקדצ ,.א ,ו’צנד
 ,1988 םייתעבג ,ישילש ךרכ ,ך’’נתל תילארשיה הידפולקיצנאה ,)ךרוע( ריאי ,ןמפוה
.477 ’מע ’’םינורמוש’’ ךרע
 1928 םכשב םינורמושה תושנ דקפמ ,בקעי לודגה ןהכה ןב הדסח בא ןהכה ,יאתבחה
.12 )1978( 204 ’לג , .ב .א
 )1975( 149 ’לג .ב .א .1890 הירטסוא ךלמל בתכמ ,ןרהא ןב בקעי ג’’הכה ,יאתבחה
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6.
 ’לג ,.ב .א .1908 תנשב םכשב םינורמושה דקפמ ,ןרהא ןב בקעי ג’’הכה ,יאתבחה

179 )1977( 8.
 185–184 ’לג ,.ב .א )1914—1913( ןרוו לע דוע ,יזע ןב בקעי ג’’הכה ,יאתבחה
)1977( 27.
 הינטירב תכלמ הירוטקיול םכשמ 20 –ה בתכמ ,ןרהא ןב בקעי ג’’הכה ,יאתבחה
.14 )1985( 395 ’לג , .ב .א .1875–ב
 ’לג ,.ב .א .שיק תבושתו שיק יטירבה לנולוקל בתכמ ,םרמע ןב קחצי ג’’הכה ,יאתבחה

219–220, 222 )1978( 24, 15.
 ’לג ,.ב .א )1842( הפוריאל םכשמ הלצה תאירק ,היבט ןב המלש ג’’הכה ,יאתבחה
94–95 )1973( 16.
 )1981( 288–287 ,286 ’לג .הרשע עשתה האמב םכשל םילשורימ ,.ש .א ,גרבשריה
16, 34.
.44 )1981( 300 ’לג .1838 תנשב םכשל עסמ ,רזעילא ,יולה
 תשרפל ירוצה ןסח-ל-ובא לש ושוריפ ,תינורמושה תונשרפה ןמ ,ןועמש םהרבא ,ןיקלה
 .246–208 ’מע )ח’’כשת( 32 וננושל .וניזאה
 )1914–1913(  תירבעב ןרוו בידנה דובכל םיריש ינש ,הקדצ ביחרמ ןב םהרבא ,ירפצה
.8 )1977( 182 ’לג ,.ב .א .
 183 ’לג .ב .א . )1914–1913( תיברעב ןרוו בידנה דובכל םיריש ינש ,———

)1977) 6.
 לש (תווצמה תריש( ינורמושה טויפב ם’’במרהל תווצמה ןיינמ ,םחנמ ,(ןמיד( ןרה
.169—160 ’מע (ז’’טשת( ’ד לארשי ץרא .המוקמו הנמז ,רינמ ןב ןרהא ןטייפה
.111–96 ’מע (ב’’ישת( ג’’כ הנש ץיברת .תינורמושה תדב ’’בהתה גשומ’’ ,———
 .44 (1982( 308 ’לג .ב .א .1867 תנשב םינורמושה ,סלרא’צ ,ןרוו
 ’לג .1987 ביבא לת ’’הטמ לש םילשורי’’ :ךותמ ,1867 תנשב םינורמושה לע ,———

437 )1987) 45. 
 ’מע (1995( 9 םישנאו םירפס לע .םיינורמוש די יבתכב תומש תקיחמ ,םירפא ,טסרוו
8–11.
.403–400 ’מע (ו’’כשת( הל ץיברת .םינורמושה לש היפרגוילביב ,לאפר ,סיו
 החסונהו םינורמושה :ליגרתל רזע רמוח .םינורמושה לע יפארגוילביב טקל———
.ל’’שת (ןומדקא( םילשורי .הינש הרודהמ .הרותה לע תינורמושה
 לש תינורמושה החסונה ןיבו הרוסמה תחסונ ןיב םיפדרנ תונושל יפוליח ,———
 .189–63 ’מע ,א’’משת םילשורי .ןושלו חסונ תוניחב - ארקמ ירקחמ :ךותב .הרותה
 .ב .א ’ר ,.א.ב ,רנימס תדובע .תינורמושה הליהקב םיברועמ ןיאושינ ,’ד ,עובלג–ךלו
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.76–47 ’מע ,810–808 ’לג
 ,(14–ה האמה ןב( ןברה ףסוי ןב ןהכה סחניפל סחוימה ןולימה – ’’ץילמ’’ה ,ילע ,דתו
.ט’’נשת ביבא–לת תטיסרבינוא ,רוטקוד תדובע ,ד–א
—זט הדועת :ךותמ ?יברע– )ינורמוש( ירבעה ןולימה— ’’ץילמה’’ רבחמ והימ ,———
.494–477 ’מע ,א’’סשת ,ביבא–לת תטיסרבינוא ,תודהיה יעדמב םירקחמ זי
 רשא–רב השמ :ךותב .ןברה ףסוי ןב ןהכה סחניפל סחוימה ןולימה :’’ץילמה’’ ,———
 םילשורי .תימראבו תירבעב ,תינורמושב םירקחמ ,(םיכרוע( ןיטנרולפ השמו השמ

.22–11 ’מע ,2004
//:http .2008 רבמטפסב 8 .םיזירגרה תגספ לע1934 תנשב חספה חבז

172.tapuz.co.il/blog/viewEntry.asp?Entryld=1189517
 3—2 תרבוח ,י הנש ,הרדתק—ישוכ ןיע לש היוהיזו תינורמוש תעבט ,םדא ,לטרז
.22 )1977( 200 ’לג .ב .א ;)39–38(
. 14)1978( 212 ’לג .ב .א .ךרדה דילש תורייעו ישוכ ןיע ,———
 ’לג , .ב .א .תיטנאזיבה הפוקתב םידוהיל םינורמושה ןיב םיסחיה תשרפל ,———

249–250 )1979( 49.
 ,ט’’משת( כ ,לארשי ץרא .םיתוכה אצומו דתי תועיבטב תרטועמה הרעקה ,———
.187–181 ’מע )ןידי רפס
 שטיוד ’ר ,רושיבא ’י :ךותב .תיטסינלההו תיסרפה תופוקתב ןירמש תווחפ ,———

 לאכימ ’פורפ דובכל ארקמבו היפרגיפאב הירוטסיהב םירקחמ ,לאכימ ,)םיכרוע(
.87–75 ’מע ,ט’’נשת ביבא לת .רצלה
.2000 ביבא לת .לארשי תישארו לביע רה חבזמ–דלונ םע ,———
:תופש שולשב ינורמושה שמוחה
רוקמה (א
יברע םוגרת (ב
ימרא םוגרת (ג
 ומלשוה םירסחה םיפדה )Barberini 1 ןקיטוו( ג’’יה האמה לש דיה בתכ םולצת
 תומלשהה .)OR 7562 ןואזומ שטירב( ד’’יה–ג’’יה האמה לש י’’כ ךותמ םוליצב
 ,ימרא ,רוקמה :םירוטה רדסב אלא תואה תרוצב קר אל ןומדקה י’’כ ףוגמ תולדבנ
.1970 ןולוח .יברע
 תפוקתב םירקחמ(150–127 ’מע )ה’’צרת( ’א ברוח .םינורמושה תולדבתה ,.פ ,ןיגרוח
.62–36 ’מע ,י’’שת קרוי וינ .ינש תיב
 ,331 ,300 ,328 ,327 ’לג ,.ב .א .19–18–ה תואמב י’’אב םינורמושה ,לאירפ ,שרוח

332, )1983( 10, 17, 12, 21, 18.
 .14 )1988( 454 ‘לג .ב .א .19–18–ה תואמב הרותה רפסו תסנכה תיב ,———
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 )1988( 455 ’לג .ב .א .19–ה האמב םינורמושה לש יטפשמ דמעמו דוקפת ,———
22. 
 השמ :ךותב .םיינורמוש–םדקה םיטסקטהו הרותל ינורמושה חסונה ,לאונמע ,בוט
 תאלמב ודובכל ןושל ירקחמ תפוסא ,ןיבר םייחל יש ,)םיכרוע( םירחאו ןייטשטוג–ןשוג
.146–133 ’מע ,א’’נשת םילשורי .שמחו םיעבש ול
 םיכרכ ,לט םהרבא ןיקתה תיתרוקיב הרודהמ .הרותל ינורמושה םוגרתה ,םהרבא ,לט
.ג’’משת-ם’’שת ביבא לת ,ג-א
 תילארשיה הימדקאה ימוסריפ .םינורמושה תריציב תימראל תירבע ןיב ,———
.255–239 ’מע )1988(10 :7 םילשורי .םיעדמל
 תיבבש )C( 6 ’סמ דיה בתכ ןמ ןיקתה .ןורמוש חסונ יפל הרות ישמוח השימח ,———
.ד’’נשת ביבא לת .םכשב ינורמושה תסנכה
-ןורמוש ץרא :ךותמ .םינורמושה תודלות תישאר לע ארקמב תורוסמ ,והירמש ,ןומלט
 תריקחל הרבחה ,םריבא ףסוי סופדל איבה .ץראה תעידיל םישולשה יצראה סוניכה
 .33–19 ’מע )ד’’לשת( םילשורי .היתוקיתעו י’’א
 ’מע )ט’’משת( ’כ לארשי ץרא .הדצממ תירבע םיבותכ םיבתכ יעטק ,———

278–286.
.43 ’מע ,629 ’לג .ב .א .תעד תווח ,םינורמוש ,———
 ןרטש ’א תכירעב םינורמושה רפס :ךותב .ארקמב םינורמושה רבדב תורוסמ ,———
.27—7 ’מע ב’’סשת םילשורי .לשא ’חו
 תלבק םשל הדובע .םינורמושה לש ימראה םוגרתב םייחה ילעב תומש ,דוד ,רישלט
 .א’’משת םילשורי .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש היפוסוליפל רוטקוד ראותה
.)לופכשב(
 תימרא לש הסחי :ןושאר רמאמ .םינורמושה תימראב תירבע יעיקש ,———
,A. Tal and M. Florentin (eds) :ךותב .תינומדקה תימראה לא םינורמושה  

Proceedings...1991 6–1’מע.
 )1983( 350 ’לג ,.ב .א .)1890–1838( י’’אב יטירבה לוסנוקה תוסח ,קרמ ,םיובננט
8. 
 .1975 םילשורי .1864—1863 .לארשי ץראב עסמ ,ירנה ,םארוטסירט
 ,ןורמוש ץרא :ךותמ .םינורמושה תודלות תישאר לע ארקמב תורוסמ ,והירמש ,ןומלט
 .33—19 ,1973 םילשורי .היתוקיתעו י’’א תריקחל הרבחה תאצוהב
 הרבחה ’צוהב 20 ךרכ ,לארשי ץרא :ךותמ ?השוביכ ברע הדצמב םינורמוש ,———
 .6 )1990( 508 ’לג .ב .א םג ’ר .ן’’שת םילשורי .היתוקיתעו י’’א תריקחל
 ,)1952( יבצ ןב קחצי שדחה אישנה תצע תא םילבקמ םינורמושה ,.מ ,םיובננט
 .9 )1983( 326 ’לג .ב .א ,1952 רבמצידב 25 ,’’בירעמ’’
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 .א )1934( םיזרגרהב ןוילעה ביצנה םע םיברעו םידוהי ,םילגנא ,םינורמוש ,.’ח ,יזירט
.27 )1979( 233—232 ’לג .ב
.ה’’כשת )תירבעל םגרותמ( ינורמושה עושוהי רפס ,בקעי ,עשוהי
 .10 )1975( 143 ’לג .ב .א .םכשב ידוהיה בושייה תודלות ,ימר ,לאערזי
 647 ’לג .ב .א .םכשב תינורמושה הליהקה תובשייתה ,ןהכ הרואיל ;תילג ,לאקזחי
)1995( 61—76. 
—269 ’לג .ב .א .סונאירדא ימיב םינורמושה דרמ—אבכוכ רב תמחלמ ,לאומש ,ןיביי

270 )1980( 17.
.205–203 ’מע )ב’’סרת( ’ו םילשורי .םימיה רפס וא עשוהי רפס ,דוד ,ןילי
 .הלא ונימיב םבצמו םתנומא ,םתורפס ,םתפש ,םהימי ירבד רקח .םינורמושה ,———
.ח’’סרת םילשורי
 , ’ב ךרכ ,ט’’סרת ,רמעה .םינורמושה ימי ירבקמ ,’א קרפו אובמ םינורמושה ,———
.12 )1979( 248 ’לג .ב .א .100–88 ’מע ,’א תרבוח
 ’מע ,ה’’כ ךרכ ,ב’’ערת–א’’ערת חולישה .בקעי ג’’הכה תיבב תחא תבש ,———

.15 )1976( 165 ’לג .ב .א .515–507
 םילשורי .םילשוריב לארשי ינבל יללכה םירפסה תיבב םואנמ ,םינורמושה ,———
 .ד’’שת
 די–יבתכ לש תיערא המישר ,דרגנינלב תידוהי–תיברעב די–יבתכ תמישר ,)ןוטנפ( ’י ,ןוני
 ןכדועו ןכוהש תירוביצה היירפסה תסטרכ יפ לע( ’ץיבוקריפ יפסואב תידוהי–תיברעב
 ,א’’נשת םילשורי ,)בדבל ’ו ,בליסאו ’א ,הברוואר ’ר ,בוצבוקוק ’פ ,יבכרה א’’א ידיב
 .18–1 ’מע אובמ
 .46 )1993( 583 ’לג .ב .א .םיינורמושה תסנכה יתבב םילמסו םינוויכ ,תור ,יבקעי
 ’מע )ו’’נשת( ה’’כ לארשי ץרא .םינורמושהו םידוהיה ברקב םינימה תעברא ,———

404–409.
 .מ .ונימיב ןולוחב תינורמושה הליהקה לש תישיאהו תיתרבחה תוברתה ערז ,.א ,הפי
.1.6.2000 ,765–763 ’לג .ב .א ,ביבא לת תטיסרבינוא ,.א
 .4 )1980( 273 ’לג .ב .א .ארקמה תפוקתב םינורמושה ,הרש ,תפי
 ,285–278 ’מע ז’’לשת.םילשורי .םימיה ירבד רפסב תועדו תונומא ,———

286–299.
.39 )1994( 615 ’לג .ב .א .ונימיב םינורמושה לע טבמ תודוקנ שולש ,היח ,ילאתוקי
 422–421 ’לג .ב .א .1986 םילשורי .לארשי ץרא לש הירוטסיהה ,םירחאו ןונמא ,ןהכ
)1986( 60.
 וס ,70–54 ’מע )ו’’לשת( דס ארקמ תיב .ינורמושה חסונה לש ביתכה ,’מ ,ןהכ
.391–361 ’מע )ו’’לשת(
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 ’א םינורמושה רפס :ךותב .ןורמוש יבשות דגנ םודקה יארקמה סומלופה ,’מ ,ןגוכ
 .33–28 ’מע ב’’סשת םילשורי לשא ’חו ןרטש
 ’לג ,.ב .א ,ביבא לת ,יקסניול רנימס ,.א .ב ,תינורמושה השאה ,ברימ ,ימרכ

815–816, 31.5.2002.
.1989 םילשורי .לארשי ץראב אמורו ןווי ,לאירוא ,טרופופר ;ןועדג ,סקופ ,הירא ,רשכ
.35 )1994( 621 ’לג .ב .א .תינאמותועה הפוקתב םינורמושה תודלותל ,רוטקיו ,בדבל
 הקינורכה ךשמה י’’פע המודקה תימלסומה הפוקתב םינורמושה ,הכלימ ,ןיבור–יול
 .א םג ’ר .םינורמושה רפס ,)םיכרוע( לשא ןנח ,םירפא ,ןרטש :ךותב .חתפלא ובא לש
.50–62 ’מע ,15.9.2002 ,823–822 .ב
 תיב תפוקת ףוס דע ימורה ןוטלשה תישארמ’’ קרפב םינורמושה לע ,.ל לארשי ,ןיול
 דיו רתכ ’צוהב ’’לארשי–ץרא לש הירוטסיהה :ךותמ )הריפסל 74— ס’’הנפל 63( ינש
.24 )1986( 420—419 ’לג , .ב .א .ו’’משת םילשורי ,יבצ ןב קחצי
 ’לג .ב .א .68–51 ‘םע ,’ח ךרכ ,םילשורי .לודגה ןהכה םע חוכו ,השמ םהרבא ,ץנול

240, 242 )1979( 14, 12. 
.155–138 ’מע )ב’’סרת( ’ו םילשורי .תירבעב םינורמושה לש עשוהי רפס ,———
 ’מע )ח’’כשת( ג’’ל ארקמ תיב . )הרותה לש( תונשרפלו תרוקבל אובמ ,.ד .ש ,וטאצול

.)םוטרה .מ ידיב תירבעל םגרות( 128–123
.10 )1977( 189 ’לג .ב .א .םינורמושל הלוגה יבש ןיב גוליפה תישאר ,לאלצב ,אירול
 םילשורי .סונאיניטסוי יקוח :סונאיניטסוי לש יחרזאה קוחב םינורמושה ,ןונמא ,רדניל

.94 )1998( 717–715 ’לג , .ב .א .1983
 תדובע )Bodley Opp. Add. 40 99( ינורמוש שובלב יארק די בתכ ,הלייא ,םטשנויל
 .1962 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ךמסומ
 תוליהק רקחל הנש רפס-תונופס .ינורמוש שובלב הרותה לע יארק שוריפ ,———
.ד’’ר-ז’’סק ’מע )ד’’כשת( םילשורי .ינימש רפס ,חרזמב לארשי
 שובלב רמתשנש תישארב ’סל שוריפ לש ורבחמ הדוהי ןב השושי יארקה ,———
.187–183 ’מע )א’’לשת( רדא-תבט ,’ב תרבוח ,א’’מ הנש ץיברת .ינורמוש
-ןסינ ,’ג תרבוח ,א’’מ הנש ץיברת .םינורמושה לצא תווצמ ג’’ירת תלאשל ,———
.312–306 ’מע )ב’’לשת( ןוויס
 .139–124 ’מע ,32 ךרכ ,תירבע ’צניא ,םינורמוש ,———
.7 )1981( 278 ’לג .ב .א .תוחתפתה יווק-הווהב םינורמושה ,לארשי ,לפיל
.36 )1989( 500 ’לג .ב .א .לארשי תנידמ ןוטלש תחת םינורמושה ,———
 תווצמה תלבקשכ רויג לוטיב’’ רמאמה ךותמ םתורגו םיתוכה דמעמ ,יבצ ברה ,ץישפיל
 תובש ןולא–ת’’מוצ תאצוה ,ט’’י יתכלה ץבוק–הנידמו הרבח ,הרות–ןימוחת ’’המוגפ
.ט’’נשת .ןויצע שוג
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 .ב .א םייתנשל ס’’יב ,1914–1903 ןרוו לש ודוסימ םכשב ירבעה ס’’היב .ב .א יטוקיל
.9 )1977( 180 ’לג
 רלימ דוד )1934–1925( םכשב םינורמושה ידליל ירבעה ס’’היב ,.ב .א יטוקיל
.24 )1977( 192 ’לג .ב .א .)1925(
 .17 )1977( 196 ’לג .ב .א .)1927( הריגס תנכסב ,.ב .א יטוקיל
 ’לג , .ב .א )1914–1913( !םניחב אל— יזע ןב בקעי ג’’הכה ,יאתבחה , .ב .א יטוקיל

181 )1977( 7.
 , .ב .א יטוקיל  .11 )1977( 192 ’לג .ב .א .)1925( םכשב ירבע ס’’יב ,.ב .א יטוקיל
 181 ’לג ,.ב .א )1914–1913( בידנה ןרוו— חילצמ ןב סחניפ ג’’הכה ,יאתבחה
)1977( 7.
 162 ’לג .ב .א .ןולוח ינורמוש םע 1961–ב וידר ןויאר רוד לומ רוד ,.ב .א יטוקיל
)1976( 9. 
11 )1977( 186 ’לג .ב .א .)1918( םכש ינורמוש ריכזת ,י’’אב םיטירבה ,.ב .א יטוקיל
—12. 
 .9 )1977( 199 ’לג .ב .א .)1927( בצמה ליצמ קחצי לודגה ןהכה , .ב .א יטוקיל
.)1998( 706–705 ’לג .ב .א )2001–1998( עשיבא ןב יול לודגה ןהכה ,.ב .א יטוקיל
.11 )1978( 213 ’לג .ב .א )1928( םכשב םינורמושה םירומה ,.ב .א יטוקיל
 .15 )1998( 207 ’לג .ב .א )1928( ןורחאה בתכמה ,.ב .א יטוקיל
 .א .)1914–1913( תונב תתכ—רכששי תשא ןועמש תב הזור ,יביחרמה ,.ב .א יטוקיל
.7 )1977( 181 ’לג .ב
 .ב .א .)1963(  םינורמושל גואדל ןוירוג ןבמ שקבמ יבצ ןב קחצי אישנה ,.ב .א יטוקיל
.10 )1974( 108 ’לג
 )1914–1913( השק הארוה— לאעמשי ןב )לאשמשי( תמכיח ,ירתסה ,.ב .א יטוקיל
.8 )1977( 181 ’לג .ב.א
.66 )1999( 732–731 ’לג .ב .א .ןייסוח ךלמה םע התיה אלש השיגפה ,.ב .א יטוקיל
.30 )1987( 446 ’לג .ב .א .1927 ,איהה הרוראה הנשה- ,.ב .א יטוקיל
 תריקס .1968 לירפאב 11 המחלמה ירחא ןושארה חספה חבז ,.ב .א יטוקיל
.23 )1983( 330 ’לג .ב .א .תירבעה תונותיעה
 קותינה לע תובוגתו תונומת ,תונותיע יעטק ,ונניא רבכ הז ,רוזחי אל הז ,.ב .א יטוקיל
.4 )1976( 157 ’לג .ב .א 1967 ינפל
 .א ’ה ומחרי )1980–1961( לודגה ןהכה קחצי ןב םרמעל ןורכז תרבוח ,.ב .א יטוקיל
 .)1980( 256 ’לג .ב
 .א ’ה ומחרי )1982–1980( לודגה ןהכה חילצמ ןב רשאל ןורכז תרבוח ,.ב .א יטוקיל
 .)1982( 304 ’לג , .ב
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 הליהקה שאר )1982–1894( הקדצ םהרבא ןב תפיל ןורכז תרבוח ,.ב .א יטוקיל
 .)1982( 317–316 ’לג .ב .א .’ה ומחרי ,לארשיב תינורמושה
 .’ה ומחרי )1984–1982( לודגה ןהכה חילצמ ןב סחניפל ןורכז תרבוח ,.ב .א יטוקיל
 .)1982( 372 ’לג .ב .א
 .ב .א .’ה ומחרי )1987–1984( לודגה ןהכה יזע ןב בקעיל ןורכז תרבוח ,.ב .א יטוקיל
 .)1987( 429–428 ’לג
 .א .’ה ומחרי )1988–1921( יאתבחה היבט ןב תירב ןהכל ןורכז תרבוח ,.ב .א יטוקיל
 .)1988( 455 ’לג .ב
 הליהקה ריכזמ ,יביחרמה ביחרמ םהרבא ןב השנמל ןורכז תרבוח ,.ב .א יטוקיל
 .)1988( חפסנ + 459 ’לג .ב .א .’ה ומחרי )1988–1938( לארשיב תינורמושה
 .א .’ה ומחרי )1989–1923( יביחרמה רכששי ןב םהרבאל ןורכז תרבוח ,.ב .א יטוקיל
 .)1989( 480 ’לג .ב
 .א .’ה ומחרי )1990–1922( ירפצה קדצ םימינב ןב  ןוצרל ןורכז תרבוח ,.ב .א יטוקיל
.)1990( 505–503 ’לג .ב
 .’ה ומחרי )1993–1923( יאתבח םהרבא ןב סחניפ ןהכל ןורכז תרבוח ,.ב .א יטוקיל
.)1992( 558–557 ’לג .ב .א
 .’ה ומחרי )1998–1987( לודגה ןהכה הדסח–בא ןב ףסויל ןורכז תרבוח ,.ב .א יטוקיל
.)1998( 706–705 ’לג .ב .א
 .11 )1973( 79 ’לג .ב .א )1963( ןולוחב תסנכה תיב תכונח ,.ב .א יטוקיל
 ’לג .ב .א .תירבעה תונותיעה תריקס )1963( ןולוחב תסנכה תיב תכונח ,.ב .א יטוקיל

329 )1983( 9.
 רוצ המלש לש ותובוגתו תונותיעה ןמ )1949 טסוגואב 30( םכש תאיצי ,.ב .א יטוקיל
 .7 )1974( 118 ,9 )1974( 117 ’לג ,.ב .א .ינושש הרופצו
 1949 רבמטפסב 2 ’’בירעמ’’ ,סלזיימ .מ לש תובתכ ,1949 םכש תאיצי ,.ב .א יטוקיל
.30 )1987( 446 ’לג .ב .א .1949 רבמטפסב 2  ’’רודה’’ חלושמ עשוהיו
 לארשי תנידמב ןושארה ינורמושה תסנכה תיבל הניפה ןבא תיירי ,.ב .א יטוקיל
.2 )1974( 411 ’לג .ב .א .)1959(
.16 )1977( 194 ’לג .ב .א .)1926( םירומו תותיכ ,.ב .א יטוקיל
 לירפאל 1947 רבמבונ ןיב ופיו ביבא לתב םינורמושה לע םיכמסמ טקל ,.ב .א יטוקיל

.37 )1998( 710–707 ’לג .,ב .א .םיעגמ  .1952
 םינושאר םיעגמ :1953–ב ופיו ביבא לתב םינורמושה לע םיכמסמ טקל ,.ב .א יטוקיל
.51 )1998( 724–721 ’לג .ב .א .ןולוחב חסנכ תיב תמקהל
.27 )1987( 422 ’לג .ב .א ?1936 תנשב םינורמושה לע רבע המ ,.ב .א יטוקיל
 .15 )1978( 211 ’לג .ב .א .)1928( ןזור–ןיזבר םהרבא ,שדח הרומ ,.ב .א יטוקיל
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 .8 )1979( 234 ’לג .ב .א .)1932( םכשב ,שדח הרומ ,.ב .א יטוקיל
 .15 )1978( 202 ’לג .ב .א .)1928( דלוס הטירנהל רלימ ,.ב .א יטוקיל
.13 )1975( 143 ’לג .ב .א .)1881( םכש ידוהימ בתכמ ,.ב .א יטוקיל
.14 )1978( 210 ’לג .ב .א .)1928( הדסח בא ןהכה בתכמ ,.ב .א יטוקיל
.13 )1978( 214 ’לג .ב .א .)1929( ןזור םהרבא יבתכמ ,.ב .א יטוקיל
.9 )1978( 201 ’לג .ב .א .)1928( רלימ יבתכמ ,.ב .א יטוקיל
 .10 )1978( 206 ’לג .ב .א .)1928( םינורחאה רלימ יבתכמ ,.ב .א יטוקיל
 בולישל םינורמושה תשירד תא םיניתשלפה ינפב הלעת לארשי תלשממ ,.ב .א יטוקיל
 .4 )2000( 753–751 ’לג .ב .א .עבקה םכסהב םהל םידחוימה םיפיעסה
.2 )1975( 131 ’לג .ב .א .1874–ב םינורמושה רפסמ ,.ב .א יטוקיל
 .5 )1979( 229 ’לג .ב .א .)1930( םכש תא בזוע ינסינ השמ ,.ב .א יטוקיל
 230 ’לג .ב .א .)1930( םכשב םירצקה וימי לע רפסמ ינסינ השמ ,.ב .א יטוקיל
)1979( 13. 
 .9 )1979( 227 ’לג .ב .א .)1930( םכשב ינסינ ,.ב .א יטוקיל
 .11 )1977( 197 ’לג .ב .א .)1927( הריגסה תעינמל תונויסנ ,.ב .א יטוקיל
 )1980( 274 ’לג .ב .א )1934( םכשב ירבעה ס’’היב לש ךרדה ףוס’’ ,.ב .א יטוקיל
15. 
.14 )1979( 231 ’לג .ב .א )1914—1913( םכשב ’’לוקס ידנס’’ ,.ב .א יטוקיל
 ינורמושה תסנכה תיבל הניפה ןבא תיירי לע תירבעה תונותיעה תריקס ,.ב .א יטוקיל
.13 )1984( 371—370 ’לג .ב .א .1959 ילויב לארשי תנידמב ןושארה
 .ב .א .1944–ב םילשוריב תידוס השיגפ לע תירבעה תונותיעה תריקס ,.ב .א יטוקיל
.12 )1984( 374 ’לג
.15 )1980( 274 ’לג .ב .א )1933( הנורחא תשגרנ היינפ ,.ב .א יטוקיל
.6 )1977( 181 ’לג .ב .א )1932( םכשב תינידמ תוליעפ ,.ב .א יטוקיל
 ,7 )1975( 146 ’לג .ב .א .)1875—1871( ’’תלצבח’’ ןותיעהמ םיעטק ,.ב .א יטוקיל
8.
.5 )1972( 62 ’לג .ב .א .)1966( הקעומה לע תונותיע יעטק ,.ב .א יטוקיל
.6 )1972( 62 ’לג .ב .א .דוחיאה תחמש לע תונותיע יעטק ,.ב .א יטוקיל
 ןויארל תובוגתו ’ןיטסלפ’ ןותיעב םרמע ןב קחצי ג’’הכה םע ןויאר ,.ב .א יטוקיל
 .17 )1979( 253 ’לג .ב.א )1932(
 .10 )1978( 215 ’לג .ב .א .)1929( השדח הריד תוריכש ,.ב .א יטוקיל
 .14 )1977( 198 ’לג .ב .א .)1927( םכשב המדא תדיער ,.ב .א יטוקיל
 םהרבא ,ביחרמ ךורב תופתתשהב וידר ןויאר ,1927 ,י’’אב המדא תדיער ,.ב .א יטוקיל
 ינשו םחנמ ןב ירא פ’’ורפ ,יזרא הצרת ,הקדצ םימינב ,ביחרמ
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 .13 )1983( 332 ’לג .ב .א .הניר רפכמ םייברע םידבכנ
.11 )1977( 193 ’לג .ב .א .)1926( רלימ תואלת ,.ב .א יטוקיל
.16 )1977( 195 ’לג .ב .א .)1927( רלימ תואלת ,.ב .א יטוקיל
.14 )1980( 274 ’לג .ב .א .(1932( רכש בוכיע לע הנולת ,.ב .א יטוקיל
 הדובע .’’םינורמושה י’’פע תובצמו הרובק ,לבא יניד’’ ,לטכו הנד ,תירוא ,ואדנל
 ,םונורמושה תושדח .ב .א .הפיח תטיסרבינוא ,הנד םיסנ ר’’ד תכרדהב תינוירנמיס

.88–57 ’מע ,14.2.2003 ,829–828
 לארשי ץרא תריקחל הרבחה תועידי .הרשע ששה האמהמ ינורמוש ךסמ ,.א.ל ,ריאמ
.170–169 ’מע )ז’’שת( ג’’י היתוקיתעו
 ’מע )ז’’טשת( ’ד לארשי ץרא :ךותב .םינורמושה לע היפארגוילביבל םיווק ,———

252–268.
 ,לטב לארשי .’’םינורמושה לצא הרהטה תרימשו םימודקב תואווקמה’’ ,קחצי ,ןגמ
 )1985( 34 .הבושייו לארשי ץרא תודלותל-הרדתק ,)םיכרוע( רירפצ םרוי ,ןהכ ןונמא
.26–15 ’מע ,םילשורי
.7 )1986( 408 ’לג .ב .א .’’םיזירגרהו םכש תוקיתע תפישח’’ ,———
 )ז’’משת( טי תוינומדק .’’םיזירג-רהב תיטסינלהה הפוקתה ןמ תרצובמ ריע’’ ,———
.101–91 ’מע
.18–14 ’מע ,1988 ,465 ’לג , .ב .א .םינורמושה לצא הרהטה תרימש ,———
.17 )1990( 516 .ב .א .’’םיזירג רהב שדוקמה םחתימהו המודקה ריעה’’ ,———
 .82–78 ’מע )א’’נשת( ב’’כ תוינומדק .’’שדקמ ריע-םיזירג רה’’ ,———
 ירקחמ :ךותמ .’’םיקיתעה םיינורמושה תסנכה יתבב ןחלופה’’ ,———
.49 )1993( 586–584 ’לג .ב .א .1992 ,ינשה סוניכה ירבד ,ןורמושו הדוהי

 .45 )1993( 538 ’לג .ב .א .’’ינושו ןוימד–םיידוהיו םיינורמוש תסנכ יתב’’ ,———
 15 )1994( 608 ’לג .ב .א .’’המודקה הזולב ולגתנש םיאצממה טוריפ’’ ,———
 ,חרזמה תוצראו לארשי ץרא תוקיתעל תע בתכ תוינומדק :ךותב .םיזירג רה’’ ,———
.114–74 ’מע )2000( :2 :120 תרבוח
 יקוולסה ןוטלשה תישארו תימלתה הפוקתב םידוהיהו םינורמושה ,םחנמ ,רומ
 .81–71 ’מע )ם’’שת( ה ,לארשי–ץראב
 :ךותמ .תיטנזיבה הפוקתה דעו הקיתעה הפוקתה ןמ םינורמושה ,———
.27 )1986( 415 ’לג .ב .א ;1986 ביבא–לת .י’’א תודלותל הידפולקיצנא
 412 ’לג .ב .א ;1986 ביבא לת .ך’’נתה םלוע הידפולקיצנא .ינורוחה טלבנס ,———

)1986( 30.
.18–14 )1988( 465 ’לג .ב .א .’’םינורמושה לצא הרהט תרימש’’ ,———
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 די ’צוהב .ופקיהו ותמצוע ,אבכוכ–רב דרמ :ךותמ .אבכוכ–רב דרמו םינורמושה ,———
 .83 )1992( 561—559 ’לג .ב .א ;1991 םילשורי ,יבצ–ןב קחצי
 ארקמ תיב .יגולואיכראה אצממהו והיתתמ ןב ףסוי :תינש ינורמושה שדקמה ,———
.23 )1995( 632 ’לג .ב.א .64–43 ’מע )ה’’נשת( ’מ
 ,רמייהנפוא ’א :ךותמ .שדוחמ ןויע-םינורמושהו םכש לע סופאה ,סוטודואית ,———
 לש ורכזל םירקחמ ,ימורהו יטסנילהה םלועב םידוהיה ,)םיכרוע( ץרווש ’ד ,ינפג ’י
.359–345 ’מע ו’’נשת םילשורי .ןרטש םחנמ
 םילשורי ,רזש ןמלז זכרמ .הקיתעה תעב תינורמושה הדעה :םכשל ןֹורמֹושמ ,———

2003.
 .152–147 ’מע )2005( 116 הרדתק .םכש דע ןֹורמֹושמ ,———
 .27 )1986( 415 ’לג .ב .א–ב שדחמ ספדוה ,1986 ביבא לת .ןוחטבה דרשמו ןדומ
 .יגולאיב ןויליכ ינפמ המוצע הדרחב םייורש ויה 19–ה האמב םינורמושה .ב .א ירקחמ
 .2 )1982( 314 ’לג .ב .א
 .24 )1996( 653 ’לג .ב .א .הליהקב םינורחאה םירושעה ינש דקפמ .ב .א ירקחמ
 ,םידומלתה ,םימוגרתה ,םיידוהיה תורוקמב הרותה לש ינורמושה חסונה ,גילז ,לטמ
.1979 ביבא לת .הכלה ישרדמ
 השמ .’’הבקנ תדלויל הרהטו האמוט ימי ןידב ינושל שוריפ תעצה’’ ,הצרת םשטימ
 ’מע ,ז’’נשת םילשורי .םודקה חרזמה רקחלו ארקמל ןותנש ,)ךרוע( השמ דלפנייו

153–166.
.177–175 ’מע )1916( 12–11 םילשורי .םיזרגרהב םינורמושה עלס ,מ’’ה ,קילימ
/http://www.ilimudim.co.il/gui/articles .בוטה ינורמושה ,ימולש ,ץנימ

showarticle.aspx?ID=767&CategoryID=462&SubCategoryID=676
 )1980( 259–258 ’לג .ב.א .1899–1800 ,םכשב תודידב תונש האמ ,הרפע ,ןוסלדנמ
34–41.
 .6 )1980( 272 ’לג .ב .א .הפוריאב תוינוימד תוליהק ,ריאמ ,סדנמ
 ’מע )ל’’שת( ח-ז ,ןליא–רב רפס .הנמזו העקר-םינורמושה תולדבתה ,ד’’ח ,לטנמ

.)60–52 ’מע ,ג’’משת ,ביבא לת ,הלודגה תסנכ ישנא =( 167–162
 ’לג ב ךרכ ,לגלגה :ךותמ .1945 םיזרגרה לע םגחב םינורמושה םע ,עשוהי ,חלושמ
 .61 )1985( 383–382 ’לג .ב .א ,1945 יאמב 10 ,33
 םע–תודגא ,הקדצ ןוצר :ךותב .ןייוממ יפרגוילביב רחבמ-תינורמושה תרוסמה ,בד ,יונ
.81–59’מע ,1965 הפיח .תוינורמוש
.טמק-טלק )ז’’נשת( כ’’ק יניס .אבכוכ רב דרמ רחאל םינורמושה תוטשפתה ,’י ,ןמאנ
 ’מע )א’’צרת( ’ב ןויצ תועידי :ךותב .םינורמושה לש הנותחה יגהנמ ,השמ ,ינסינ

15–21.
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 ’ה ןחלופב קלח תחקל ןורמוש יבשות לש םתשקבל ףקות היה םאה ,ילארא ,ירנ
.28 )1989( 483 ’לג .ב .א ?םילשוריב
 478 ’לג .ב .א .ןהב םידוהיה תוברועמו םיטנזיבב םינורמושה תודירמ ,רורד ,לגס
)1989( 18; 479 )1989( 6. 
 ץבוק ףסא רפס .םיזירג–שדקמ ןיינבו טלבנס–תב םע לודג ןהכ ןב יאושינ ,.צ .מ ,לגס
 .ד .מ תכירעב ,הנש םישש ...ףסא החמש ’פורפ ברה דובכל שגומ רקחמ ירמאמ
German( .414—404 ’מע ,1953 םילשורי .ןמטוג עשוהי ,רנזולק ףסוי ,)ל’’ז( וטוסאק  

translation see Dexinger-Pummer 1991, pp. 198-219( 
 םירויצ םיוולמ ’מע 26( .ב’’ישת הפיח .םינורמושה לצא חספה ןברק ,יבצ ,רפוס
.)םיותו
 ,ו’’צרת טבש ,תועידי .םכשב התלגנש תינורמושה תבותכה ךיראתל ,.ל .א ,קינקוס
.131–130 ’מע ,’ג הנש
 תוקיתעה תקלחמ ןולע( .)תיבלס( םיבלעשב קיתע ינורמוש תסנכ תיב ידירש ,———
.32–31 ’מע ,’ב תרבוח ,1950 לארשי תנידמ לש
 ,תירבעה הטיסרבינואה .א .מ תדובע .תינורמושה הליהקב ושנועו אטחה ,יבליס ,רי’ס
.ךליאו 891 ’לג ,.ב .א
 הרדתק :ךותמ .תיטנזיבה–תיאמורה הפוקתב םינורמושה לש תסנכה יתב ,באז ,יארפס
/http://www.snunit.k12./heb_journals .22 ,15 (1977) 191 ’לג .ב .א ;4 ’לג

katedra/04046.htmlh
 תנגהל הרבחה ’צוהב ,ןימינבו ןורמוש :ךותמ .הבר אבב לש םיביצנה תמישר ,———
 ,ןימינב הטמ תירוזאה הצעומהו ןימינב ץראב השרדמה ,הרפוע הדש רפס תיב ,עבטה

 .25 (1988) 463 ’לג .ב .א ;1988
 בוציע ’צוהב ,םכש ץרא :ךותמ .הריפסל 556–132 ןורמושב בושייה תודלות ,———
 .29 (1990) 502 ’לג .ב .א ;1989 ,ןורמוש תשרדמו םלש
 הליהקה :ךותמ .דומלתהו הנשמה תפוקתב ינורמושה ימונוטואה להנימה ,———
 ’לג .ב .א .1995 םילשורי .דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי ץראב תידוהיה

633–636 (1995( 145.
 ’ו ןורמושו הדוהי ירקחמ .תיטנזיבה הפוקתב ןורמושה תלפשב םיבושיי ,———

.234–217 ’מע )ו’’נשת(
 םירצונ םינורמוש ויה םאה ,םימינב ,הקדצ ;םרוי ,רירפצ ;היח ,ןלפק ; ———
.15 )1979( 241 ’לג .ב .א .?הליסק–לתב
 )1950( ’ד-’ג הלילמ .םינורמושה לש חולהו תוימונורטסאה תולבטה ,.א .א ,אביקע
 .327–311 ’מע
.347–328 ’מע )1950( ’ד-’ג הלילמ ...תולבטה תרבוחל תורעהו םיאולמ ,———
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 ’לג .ב .א .י’’אב ימלסומל יטנאזיב ןוטלשמ רבעמה תפוקתב םינורמושה ,תירש ,דקוע
487 )1989( 31. 
 םיאצממ ?סובמולוק ינפל הקירמאב תירבע ירבוד ותחנ םאה ,דוד ,רבנע
 .5 )1996( 655 ;26 )1996( 654 ’לג .ב .א .הקירמא תושביב םייקיניפ–םיירבע
.154 )1999( 744–741’לג .ב .א .םירצמב םינורמושה ,דראהנייר ,רמופ
 .א ;17 ’לג הרדתק :ךותמ .תיטנזיבה הפוקתב )ןאש תיב( ’’סילופותיקס’’ ,ןועדג ,סקופ
 .18 )1980( 274 ’לג .ב
 169 ’לג .ב .א .יקינולסמ תינורמושה תבותכה חונעיפל תועצה ,סמי’ג ,סיברופ
)1976( 12.
.26 )1981( 288–287 ’לג .ב.א .1926–1913 :תינורמוש–תינקירמא הדעו ,———
 ברקב השודק ישימשתו םיגהנמ ,תורוסמ’’ ,המשג ךורבו לפוק הנינפ ,יבצ ,ינוטרופ
.153–83 ’מע ,1999 ןולוח ,744–741 ,םינורמושה תושדח .ב .א ’’םינורמושה
 .ב .א ;1985 ביבא לת .רפח ץרא תוינומדק ,ןועמש ,םואבלפא–ןועמש ;רד–ףסוי ,תרופ
 .10 )1985( 397 ’לג
 .א .סונאירדא ימיב םינורמושה דרמ— םיתוכה לש ’’לוקלק’’ה ,החמש ברה ,רקסניפ
.13 )1980( 270–269 ’לג .ב
 ,םינורמוש ,םידוהי :ךותמ .תויטנזיב תוקינורכ יתשב לארשי ץרא ,הקבר ,רקוד–ןמשיפ
.27 )1988( 466 ’לג .ב .א ,1988 םילשורי .תיטנזיבה לארשי ץראב םירצונ
 190 ’לג ב .א .םיזרגרהב וחצרנ םינורמוש םילייח 11 ,600 ,סופיסוי ,סויוואלפ
)1977( 16.
 פ’’ע ינורכאיד ןויע—תינורמושה תימראה לש לעופה תכרעמב םיוק ,השמ ,ןיטנרולפ
 חורה–יעדמל ךמסומ ראותה תלבק םשל הדובע .הרותל ינורמושה םוגרתבש רמוחה
.)לופכשב( .ב’’משת ,ביבא–לת תטיסרבינוא לש
 :ךותב .תרחואמה תינורמושה לש ינולימה היפואל ,———

A. Tal and M. Florentin eds. Proceedings...1991 12–7 ’מע.
.249–243 ’מע )ה’’נשת( חנ וננושל .’הדילות’ ה לש השדח הרודהמ תארקל ,———
.ס’’שת םילשורי .תינורמוש הקינורכ ,הדילותה ,———
 .56 )1986( 408 ’לג .ב .א .1911 םיזרגרהל העיסנ ,.י .ב ,בופופוטורפ
 תימור תיטסינלהה הפוקתב היטסבס-ןורמוש לש םיינגפה םינחלופה ,’ע ,םייהדירפ
 ’מע )ו’’נשת( ’ו ןורמושו הדיהי ירקחמ  .תימוקמה הייסלכואה לש ינתאה הבכרהו

157–170.
 )1974( 114 ’לג .ב .א .)1959( םינורמושה ברקב יבצ ןב קחצי אישנה ,לאונמע ,תרפ
6. 
 ןב םהרבא תאמ םרמע ןב השמ חבשב תורימז ,)קיתעמ( לאילמג ןב םהרבא ,הקדצ
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.)ינורמוש בתכב( 1946 ןולוח .ירפצה הקדצ ביחרמ
 בתכב( ח’’ישת ביבא לת .ינורמוש חסונ חספ לש הדגה ,חספה ןברק חבז ,———
 .)ינורמושו עבורמ
.)ינורמושו עבורמ בתכב( .ב’’כשת ביבא לת .םינורמושה לצא חספה ןברק ,———
 שמר לכו הדח תליל תלפת ,)סיפדמ( לאירבג ןב לארשיו )קיתעמ( רונ ןב םהרבא ,הקדצ
 תינורמושו תירבע( 1957 ןולוח .)תירחשו בירעמ ,תבשה יאצומ תליפת( רפצו
.)הלבקהב
 םע ,ינורמוש חסונ ,ידוהי חסונ .הרות ישמוח השמח ,)םיכרוע( ןוצרו םהרבא ,הקדצ
.1965–1961 ביבא לת .תואחסונה יתש ןיב םייונישה לש תקיודמ השגדה
 החנמה לש הכרעה-םיניתשלפו םילארשי ,םינדרי ןיב ךוותב םינורמושה ,תרפא ,הקדצ
.82 )1996( 600 ’לג .ב .א .רומיק לחר
 תודעו ידרפסה רוביצה ןואטיב–הכרעמב :ךותב ’’תומי יכ ירמוש’’ ,םימינב ,הקדצ
.21–18 ’מע ,1971 ,120 , דוד ןוטיס תכירעב חרזמה
.10 )1980( 270–269 ’לג .ב .א .סונאירדא ימיב םינורמושה דרמ ,———
.7 )1981( 278 ’לג .ב .א .1980–1291 םינורמושה ,———
8 )1982( 302 ’לג .ב .א .םינורמוש לש שובל תונש 1300 ,———
.24 )1982( 317–316 ’לג .ב .א .ירפצה הקדצ םהרבא ןב תפי :םימי ירבד ,———
 תחפשמ יאצאצ ’’לאיזע ינב’’ אלו ’’ןרהא ינב’’ םה הווהב םינורמושה ינהכ ,———
.14 )1982( 322 ’לג .ב .א .תיאקשמדה םיאתבחה
.9 )1984( 364 ’לג .ב .א .סולד ינוויה יאה יאצממ תובישח ,———
 לת . י’’א לש םישיאה ןוקיסכל :ךותמ .1948–1799 םינשב םינורמוש םישיא ,———
 .17 )1984( 356 ’לג .ב .א .1983 ביבא
 הידפולקיצנא         :ךותמ .ונימי דעו תימלסומה הפוקתה ןמ םינורמושה ,———
 .14 )1986( 416 ’לג .ב .א .1986 ביבא לת.י’’א תודלותל
.22 )1986( 417 ’לג .ב .א .תורצנה תישארב םינורמושה ,———
.5 )1986( 418 ’לג .ב .א .ושי לש ורופיסב ’’ינורמוש’’ה לש ותוהז ,———
 .15 )1987( 438 ’לג .ב .א . םכש לש תולודגה תויברעה תוחפשמה 15 ,———
 .12 )1987( 448 ’לג .ב .א .’’ינורמוש’’ל ’’םידוהי’’ ןיב יתד–ןיב רבעמ ,———
 .15 )1988( 464 ’לג .ב .א .16–ה האמב םינורמושה לש תרוסמו יווה ,———
 .27 ,42 )1989( 489 ,487 ’לג .ב .א .םאלסאה ןוטלש תחת םינורמושה ,———
.12 )1990( 448 ’לג .ב .א ?המצע ינפב תד וא תידוהי תד ,תונורמושה ,———
 ’ר ,27 )1991( 536 ’לג .ב .א .תיטסינלהה הפוקתב םינורמושו םידוהי ,———
 )1992( 565–563 ’לג .ב .א ’ר ,1991 ,ןושארה סנכה ירבד ,ןורמושו הדוהי ירקחמ

105.
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.14 )1994( 605 ’לג .ב .א .’’תוצופתה תיב’’ בו תוצופתב םינורמושה ,———
 ירקחמ .’’ץיבוקריפ ףסוא’’–מ םיאצממ רואל םינורמושה תודלותב םישודיח ,———
.274–263 ’מע )ה’’נשת( ’ד ןורמושו הדוהי
 )1996( 659 ’לג .ב .א .16–ה האמב תוצמה גחו חספה ןחלוש לע םילכאמ ,———
14.
.57 )1996( 664 ’לג .ב .א .טלבנס :הירוטסיהה ךרואל םיגיהנמו םישיא ,———
 ’לג .ב .א .םיגיהנמה לודג ,אבר אבב :הירוטסיהה ךרואל םיגיהנמו םישיא ,———

664 )1996( 68.
 .90 )1996( 667 ’לג .ב .א .םיאתסוד :הירוטסיהה ךרואל םיגיהנמו םישיא ,———
 664 ’לג .ב .א .ןובקע ןב לאנתנ ןברה :הירוטסיהה ךרואל םיגיהנמו םישיא ,———

)1996( 60. 
 .62 )1996(664  ’לג .ב .א  .הרד םרמע :הירוטסיהה ךרואל םיגיהנמו םישיא ,———
 .64 )1996( 664 ’לג .ב .א .הקרמ :הירוטסיהה ךרואל םיגיהנמו םישיא ,———
 )1996( 664 ’לג .ב .א .הקרמ נב הננ :הירוטסיהה ךרואל םיגיהנמו םישיא ,———
67. 
 ןב יול ויחא ןבו לאנתנ ןב  ןובקע ןברה :הירוטסיהה ךרואל םיגיהנמו םישיא ,———
 .86 )1996( 667 ’לג .ב .א .סחניפ
 .ב .א .ןובקע ןב רזעלא ןב ןובקע ןברה :הירוטסיהה ךרואל םיגיהנמו םישיא ,———
 .94 )1996( 667 ’לג
 .ב .א .רזעלא ןב ןובקע ןב רזעלא ןברה :הירוטסיהה ךרואל םיגיהנמו םישיא ,———
 .95 )1996( 667 ’לג
 ’לג .ב .א .ומלענש תוחפשמו בא–יתב :הירוטסיהה ךרואל םיגיהנמו םישיא ,———

668 )1996( 46. 
 ,םיארקה ,)ךרוע( הנד םיסינ .’’םינורמושל םידוהי ןיב יתד ןיב רבעמ’’ ,———
.109–102 ’מע .1997 .לארשי התיבו םינורמושה
 תונורמוש ידומילל .ב .א ןוכמ ’צוה .םינורמושה םילארשיה תודלות רוציק ,———
 .2000 ןולוח
 .917–916 , .ב .א .הרותב תחא םעפ תועיפומה תודיחיה םילמה ןֹולימ ,———

.14–10  ’מע 1.7.2005
 )1998( 714—712 ’לג .ב .א .1964 םינורמושה לע האצרה ,םהרבא ןב תפי ,הקדצ
58. 
 .)ינורמוש בתכב( 1961 ןולוח .רתפדה ,)רואל איצומ( לאילמג ןב לארשי ,הקדצ
 .רקבו ברע-חספ לש יעיבש/תוצמה גח דעומ תליפת רודס ,)ךרעו קיתעה(  ,———
 .)ינורמוש בתכב( .1964 ןולוח
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 בתכב( 1963 ןולוח .החמשו גח דעומ תבש לכל תוחבתשיה רודס ,)קיתעמ( ,———
 .)ינורמוש
.1967 ןולוח Or 7562 ו I ינירברב דיה בתכ ,הרותה רפס ,———
 ,תבש ברע תלפת ,רקב תלפת ,ברע תלפת , ’א קלח ,רתפדה ,)רואל איצומ(  ,———
 ,שדחה שאר תלפת ,הדח תליל תלפת ,םירהצב תבש תלפת ’ב קלח .רקבב תבש תלפת
 מוגרת םע היינש הרודהמ ,1976 ןולוח .תונוש תולפת ,הקרמהו ןארדה יתב רתי
 .)ינורמוש בתכב( ןקותמ
 .21 )1985( 394—393 ’לג .ב .א .תירוטסיהה תקולחמה ,———
 םויו ינשה חספה םע תותבשה שש תלפת :תועובשה רודס ,)קיתעמ( ןוצר ,הקדצ
.)ינורמוש בתכב( 1956 ןולוח .הלהק
 םינורמושה ינידל םישוריפ תללוכה רופיכ ליל )םיטויפ( תוריש ,)קיתעמ( ,———
 1960 ד’’מח .םיקלח ’ג .םינוש םינורמוש םירבחמ רחבמ לש םטע ירפ ,םהיגהנמו
 .)ינורמוש בתכב(
 םוגרת םע םיכרכ ינש ,הקרמ רמימ ,)םיקיתעמ( ירפצה הקדצ רונ ןב םהרבאו ,———
.)םייח ןב ’דהמב י י’’כ אוה( 1962 ןולוח .תיברע תואב יברע
 תורעה ,אובמ יווילב הפ לעבש תרוסמה ןמ תודגא ב’’י .תוינורמוש םע תודגא ,———
 .1965 הפיח .יונ בד ר’’ד תאמ יפרגוילביב רחבמ :תוינורמוש םע תורוסמ :חפסנו
 בטימ .תוחבשתה רפס ,חיבאסת-לא באתיכ ,)רואל איצומו קיתעמ( ———
 תואמה ןיב םינורמוש םירפוס ידי לע ובתכנ לאל םינונחתהו תוחבשתה ,םילוחיאה
 תוירבע תויתואל קתעוש ,תיברעבו הקיתע תירבעב קתעוה .סה’’חא 20–הו 10–ה
.1970 ןולוח .ירפצה הקדצ ןוצר ידי לע רואל אצוהו ךרענ .תוקיתע
 –571 ,62 )1992( 570–569 ’לג .ב .א .םירשעה האמה לש הינשה תיצחמב ,———

572 )1992( 65, 573 )1992( 23. 
 .תורבדה תרשע ,םירבדה תבש תליפת ,)ל’’ומ( רונ ןב םהרבאו )קיתעמ( ןוצר ,הקדצ
.ב’’כשת ןולוח
 רמג תדובע .ינרבטה שמוחל ינורמושה שמוחה ןיב םינינב יפוליח ,המלת ,לברוצ
.1980 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .ךמסומ ראותל
.271–270 ’מע ,ח’’י הנש ,ד’’ישת ,תועידי .תינורמוש תבותכ וילעו רנ ,הימחנ ,ירוצ
 85 ’לג .ב .א .םירצמב ותדע סחי לע ןנולתמ ינורמוש ןהכ ,טסנרא רותרא ,ילואק
)1972( 8. 
 )1985( 377–376 ’לג .ב .א .םינורמושב הערל ועגפ אל םינבלצה ,באז םימינב ,רדק
2.
 .8 )1991( 276 ’לג .ב .א .םינבלצה ןוטלש תחת םינורמושה ,———
 .419–397 ’מע )ח’כשת( זל ץיברת .םינורמושה לש תימראה ,לאקזחי ,רשטוק
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.10 )1982( 308 ’לג .ב .א .’’ינורמוש’’ל ’’ידוהי’’ ןיב תוהזה תולובג ,לחר ,רומיק
 האלו הקבר ףסוי–רב רפסב ,תוינרדומו תויתרוסמ – תינורמושה החפשמה ,———
.1991 מילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .לארשיב תוחפשמ ,ןמלדנה רגמש
.A. Tal and M :ךותב .?םינורמושה לש תירבעב ’’יפיליפ קוח’’ לעפ םאה ,עשילא ,ןורמיק  

Florentin (eds.), Proceedings...1991, pp. 13-17.
 תורוק תללוכ םיתוכ תכסמל החיתפ ,ןורמוש ימרכ ,ןועמש ןב לאפר ,םייהכריק
 ראפמה םכחה תאמ םינורמושה בתכ לע בתכמ םהל ףסונו םיתוכה ירפסו תונומאו
 .’’םדק’’ תאצוה י’’ע אובמ םע שדחמ ספדנ .א’’ירת טרופקנארפ .וטאצול דוד לאומש
.ל’’שת םילשורי
 י’’ע שדחמ ספדנ .א’’ירת ,טרופקנארפ .תוימלשורי תונטק תותכסמ עבש ,———
.ל’’שת םילשורי .’’םדק’’ תאצוה
 .13 )1980( 269+270 ’לג .ב .א .סונאירדא ימיב םינורמושה דרמ ,———
 ’מע ,’י ךרכ ,ד’’ערת ,ץנול לש םילשורי .דומלתה ןמזב םיתוכה ץרא ,לאומש ,ןיילק

133+160.
.)םינורמוש ,םיתוכ :םיכרעב תוחתפמב ןייעל( ט’’צרת ,’א ךרכ ,בושיה רפס ,———
 )1987( 428 ’לג .ב.א .1927–ב םינורמושה םע הנושארה השיגפה ,םחנמ ,קוילפק
12. 
 ’מע ,ג’’י הנש מז’’שת ,תועידי .הנביב ינורמוש תסנכ תיבמ תבותכ ,.י ,ןלפק

165–166.
.)ו’’כשת( ל תועידי .םיינורמוש תועימק ינש ,———
 )1983( 342 ’לג .ב .א .תודהיה לש תשרופ הסריג :תינורמושה תדה ,רומ קנרפ ,סורק
2, 5. 
 ,לארשי םע לש הירוטסיהה ,)םיכרוע( לעפא ’יו רומדת ’ח .םילשוריו ןורמוש ,———
 .94–81 ’מע ,ג’’משת םילשורי .סרפ ןוטלש ימי-ןויצ תביש
 תרוסמב הרותה :72-23 ’מע ,ב’’כשת ןולוח .לארשי יטבש ןיב ך’’נתה ,.’ג ,לסרק
 ’לג ,ב ,א .1984 ביבא לת .י’’אב םוי םוי ייח ,הזילא ירמ ,סר’גור .םינורמושה

361–362 )1984( 25.
 םורדב םירפכו םירע ;1990 ביבא לת .ןורשה םורדו הינולופא ,ןולייא ןתיאו לארשי ,לור
 .31 )1990( 508–507 ’לג .ב .א ,םינורמוש ובשי םהב ןורשה
 :ךותמ )1970( םיברועמו םיינורמוש םיריעצ תוגוז לע ,ןורמוש תבהא ,הרופצ ,ןמור
.5 )1976( 151 ’לג .ב .א .’השאל’ םישנל ןועובשה
.19 )1982( 312–311 ’לג .ב .א .הקיטילופ םה םייחה :םינורמושה ,ןד ,סור
 ל’’דפמ ,ץ’’גב ,תילארשיה הקיטילופב תויושרו תויושי ,לאגי יאלוזאו רחצ ,םתור
 .46 )1995( 645 ’לג .ב .א .םינורמושהו
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 .ב .א .20–ה האמה ףוסב םינורמושה לש תיטילופ-ואיגה היעבה ,דוד ,רלגניר
701–702 )1998( 36.
 .םירפוע רוזאב תוינורמושו תויאנומשח תוחוכנל תוינוטקטיכרא תויודע ,ןועמש ,ןילקיר
 )1994( 610 ’לג .ב .א ;1993 ,ישילשה סנכה ירבד ,ןימינבו הדוהי ירקחמ :ךותמ

120.
 ךרכ ,א’’ערת ,לארשי ץרא חול ,םינורמושה תכו םירפא ,לאומש ,)ץיבולאפר( ילאפר
.71–49 ’מע ,ז’’ט
 דע לבב תולגמ :החותפה הטיסרבינואב םינורמושה אשונ תארוה ,לאירוא ,טרופופר
.29 ,28 )1985( 400–399 ’לג .ב .א .םיאנומשחה תוכלמ
 .396–373 ’מע )ן’’שת( ד ,הנ ,ןויצ .תיטסינלהה הפוקתב םינורמושה תכ ,———
 קחצי .תימור–תיטסינלה–תיסרפה הפוקתב לארשי–ץראב םהינכשו םידוהיה ,———
 ארקמבו היפרגיפאב הירוטסיהב םירקחמ ,לאכימ ,)םיכרוע( שטיוד טרבור ,רושיבא
.141–127 ’מע .ט’’נשת ופי-ביבא–לת .רצלה לאכימ ’פורפ דובכל
 530 ’לג .ב .א ;ה’’נ הנש ’ד ןויצ :ךותמ .תיטסינלהה תפוקתב םינורמושה ,———

)1991( 31; 531 )1991( 34.
 ירפס יפ לע ט’’יה האמה ןיבל םינבלצה תפוקת ןיב םינורמושה תוליהק ,ןתנ ,רוש
.45–37 )1978( 209–208 ’ לג .ב .א .ברעמה ןמ םיירצונה םיעסונה
 דעו ד’’יה האמה ןמ ,ברעמה ןמ םירצונ םיעסונ ירפסב םינורמושה לע תועידי ,———
 לע הסמ רבעה לא עסמ :ךותב ןכו ,194–177 )1979( 13 הרדתק .ח’’יה האמה ףוס
.27–13 ’מע ,1998 םילשורי .רבעה
 424 ’לג .ב .א .1986 ביבא לת .’’ןורמוש’’ :ךותמ .םכשב ידוהיה בושייה ,———

)1986( 22, 425 )1986( 22.
 .ב .א .1843–ב םכשב םינורמושה לע ןוסליו ןו’ג יטוקסה עסונה לש ויחוויד ,———
.72–64 )1989( 500 ’לג
 :לארשי ץרא לש היתודלות רקחמ לע תונורמושה ידומיל תעפשהל תואמגוד 4 ,———
.45–42 )1990( 519–518 ’לג .ב .א .תרחואמה תימורה הפוקתה
 ’לג .ב .א .השדחה תעבו םייניבה ימיב םינורמושה תודלותל םישדח תורוקמ ,———

600 )1993( 21. 
 .)1918–1260( תינאמותועהו תיכולממה הפוקתב םיעסונ ירואיתב םכש ,———
 .35 )1994( 604 ’לג .ב .א ;1993 ,ישילשה סנכה ירבד ,ןימינבו הדוהי ירקחמ :ךותמ
 ידומילל יעיברה ימואלניבה סרגנוקב ואשינש תואצרהה ןמ קלח ריצקת ,———
.61–13 ’מע )1996( 669 ’לג .ב .א .תונורמוש
 ירפס יפ לע ט’’יה האמה ןיבל םינבלצה תפוקת ןיב םינורמושה תוליהק ,———
 .95 (1998( 724–722 ’לג .ב .א ;37 )1978( 209–208 ’לג .ב .א .םירצונ םיעסונ
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