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פרק א
במסך זה ארבע פונקציות:

מסך רישום וכניסה לאתר

רישום משתמש חדש
כניסת משתמש רשום
הודעות
פתיחת קובץ )הזה( הסבר לשימוש במאגר

 .1רישום משתמש חדש
הכניסה לאתר אינה כרוכה בתשלום ,אך יש צורך להירשם ולהיכנס בעזרת שם משתמש וסיסמה.
 לחיצה על הכפתור הירוק פותחת מסך הרשמה; שם יש להקליד אתהפרטים הנדרשים וכן לבחור שם משתמש וססמה.
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 .2כניסת משתמש רשום
בדף הכניסה יש להקליד שם משתמש וססמה בחלונות המתאימים ואחר כך "אישור" או ”.“enter
אם שכחתם שם משתמש או ססמה – ניתן להרשם מחדש עם אותו כתובת דוא"ל .המידע החדש ידרוס את
המידע הישן המיוחס לכתובת דוא"ל זו.
 .3פתיחת קובץ הסבר לשימוש במאגר
כפתור זה נמצא מתחת ל "רישום משתמש חדש" .בעזרתו אפשר
לפתוח קובץ דברי הסבר לשימוש באתר )הקובץ הזה(.
 .4הודעות
בצדו השמאלי של דף הכניסה אזור הודעות .כאן תוכלו לראות עדכונים וחדשות בנוגע לאתר ,כגון מאגרים
שנוספו או שדרוגים אחרים.
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פרק ב

פס ניווט קבוע

בראש כל עמוד במאגר יש פס ניווט קבוע ,בעזרתו ניתן לנווט בין השרותים השונים שבמאגר
 .1חיפוש – לערוך חיפושים שונים במאגרי הנתונים.
 .2תלמוד ירושלמי – לעיין בקבצי התלמוד הירושלמי מהדורת האקדמיה ללשון העברית
 .3דיווח תיקון במאגר – לדווח על טעות ,השמטה או ייתור במאגרי הנתונים ,ולהפנות אלינו שאלות והצעות.
 .4עזרה – מידע על הראשונים והמחקרים הממופתחים במאגר; עיון בספרית המאגר ועוד.
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פרק ג

החיפוש

כפתור זה פותח את מסך החיפושים .המערכת מאפשרת לבצע ארבעה סוגי חיפוש .ברירת
המחדל הוא חיפוש לפי טור/שורה.
חיפוש לפי טור/שורה
החיפוש מבוסס על הירושלמי ,מהדורת האקדמיה ללשון העברית ,ירושלים תשס"א .יש להקליד את הטור
והשורה של תחילת הקטע המבוקש בירושלמי )מטור ,משורה( ואת הטור והשורה של סוף הקטע המבוקש
)לטור ,לשורה(.

לתשומת לבכם:
 .1הגבלה :לא ניתן לערוך חיפוש על קטע שאורכו עולה על שני טורים.
 .2אחרי הקלדת הערך בחלון "מטור" ,המערכת מציבה ערך זה באופן אוטומטי גם בחלון "לטור" .אך ניתן
לשנותה באופן ידני.
 .3האקדמיה ללשון העברית העמידה לרשותנו את מהדורת הירושלמי שבהוצאתה .אפשר לפתוח את קובץ
המסכת המבוקשת על מנת לאתר את ערכי הטור והשורה הנדרשים .עמוד העיון בתלמוד הירושלמי נפתח
בלחיצה על הכפתור "דפדוף במסכתות" שבשמאל החלון )ראו המוקף באדום(:
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בגמר הקלדת הפרמטרים לחיפוש יש ללחוץ על "חפש" )או  ,(enterבמקרה של טעות בהקלדת הפרמטרים
אפשר לנקות בלחיצה על "נקה" .תוצאות החיפוש מוצגות בתחתית העמוד )לפעמים יש לגלול כלפי מטה על
מנת לראותן( .ראה להלן בנוגע לאופן הצגת התוצאת.

חיפוש לפי משנה
חיפוש זה זהה לחיפוש לפי טור/שורה ,אלא שכאן ניתן לחפש לפי מסכת ,פרק ,משנה .החלוקה למשניות
היא על פי החלוקה המקובלת למשניות )וכפי שמופיע במהדורת האקדמיה של הירושלמי( ולא על פי
החלוקה להלכות הנהוגה במהדורות הירושלמי .תוצאות החיפוש מוצגות בתחתית העמוד )לפעמים יש
לגלול כלפי מטה על מנת לראותן( .ראה להלן בנוגע לאופן הצגת התוצאת.
יושם לב :המערכת מציגה רק משניות )ופרקים( אשר עליהן יש רשומות במאגר

חיפוש לפי ציטוט
אפשר לחפש מילה או מילים במובאות מן הראשונים שבמאגר .תוצאות החיפוש מוצגות בתחתית העמוד
)לפעמים יש לגלול כלפי מטה על מנת לראותן( .ראה להלן בנוגע לאופן הצגת התוצאת.
הגבלה :אורך המילה המבוקשת לפחות שלוש אותיות ,לא ניתן לחפש את המילה 'ירושלמי' או נגזרותיה

חיפוש לפי נושאים
במאגר הראשונים שבאתר יש מובאות שלא מיוחסות לשורה מסויימת בירושלמי ,כגון הערות כלליות של
הראשונים על הירושלמי וכגון ציטוטים שאינם בירושלמי לפנינו ,או שטרם אותרו בירושלמי .מובאות אלו
מסודרות לפי נושאים )ראה תמונת מסך( וניתן לקבל אותן על פי בחירת הנושא הרצוי .תוצאות החיפוש
מוצגות בתחתית העמוד )לפעמים יש לגלול כלפי מטה על מנת לראותן( .ראה להלן בנוגע לאופן הצגת
התוצאת.
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דברי הסבר לכמה מהנושאים במאגר
אינו לפנינו רשימת מובאות ירושלמי בראשונים שקרוב לוודאי אינם בירושלמי לפנינו) .כאן לדוגמה ניתן
למצוא את המובאות מ"ספר ירושלמי" שבראבי"ה( .לרשומות אלו מתלווה ,על פי רוב ,בטור "הערה"
הפניה לספרות מחקר העוסקת במובאה.
טעות

מובאות בראשונים בהם כתוב "ירושלמי" אך זו טעות דפוס )לדוגמה "ירושלמי" וצ"ל

"ירושה"( או הפניה למקור ספרותי אחר כגון מדרש או תוספתא .לרשומות אלו מתלווה ,על פי רוב,
בטור "הערה" הסבר לטעות.
רשימת מובאות ירושלמי בראשונים שטרם נקבע האם הם בירושלמי לפנינו .וכן

טרם נמצא

מקרים בהם הראשון כותב באופן כללי או מעורפל" ,וכן משמע בירושלמי" וקשה לעמוד על כוונת דבריו.
יחס לירושלמי

מקומות בראשונים בהם הם מביעים את דעתם על מעמדו של הירושלמי בנוגע

לפסיקת הלכה וכדומה.
כללי

אמירות כלליות של ראשונים לגבי הירושלמי.

סדר הפרקים

מקומות בהם הראשונים מתייחסים לסדר הפרקים בירושלמי.

לשון ירושלמי בתמורה

מקומות בהם רש"י בתמורה מכנה "לשון ירושלמי" .על אף שאין לאלו קשר

לירושלמי דידן ,היות והנתונים נאספו תוך כדי העבודה .ראיתי להציגם כאן.
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Jewish Heritage Center

הצגת התוצאות והשימוש בהם

התוצאות מכל החיפושים מוצגים בצורה טבלאית אחידה .התוצאות מוצגות לפי הסדר :קטעי גניזה,
ראשונים ,ספרות מחקר ,אחרונים.

ההפניה לספרות מחקר היא על פי קיצורים; רישום הביבליוגרפי המלא ניתן למצוא דרך מסך "עזרה" כפי
שיוסבר בהמשך.
לתשומת לבכם:
 .1העמדת הסמן מעל הקיצור פותחת חלונית עם הרישום הביבליוגרפי המלא:
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 .2עבור חלק מספרות המחקר קיים קובץ  PDFשל העבודה .במקרה כזה ,העמדת הסמן מעל הקיצור גם
תהפוך לסימן של יד .לחיצה נוספת תפתח את הקובץ הרצוי.
 .3לחיצה על כל אחת מכותרות הטורים תסדר את התוצאות על פי אותו הטור )יושם לב :סידור לפי הא-ב
אינו שומר על ההפרדה בין תוצאות המאגרים השונים(.
 .4לחיצה על תוצאה טור/שורה )המוקף באדום( תבצע חיפוש לפי טור/שורה על פי הפרמטרים של התוצאה
עליה לחצתם .פונקציה זו שימושית במיוחד על תוצאות של "חיפוש לפי ציטוט" ,שכן זו נותנת באופן מידי
את שאר הראשונים על הקטע עם הציטוט המבוקש אע"פ שאין בהם את הציטוט המבוקש.

 .5ניתן לבצע גזור והדבק על תוצאות החיפוש; ניתן גם להדפיס את התוצאות בלחיצה על כפתור הדפס.
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פרק ה

הדפסת תוצאות

בפינה השמאלית העליונה של מסך התוצאות יש כפתור להדפסה )מוקף באדום( .לחיצה על כפתור זה
פותח מסך הכנה להדפסה שם ניתן לסמן את התוצאות הרצויות להדפסה:

מסך הכנה להדפסה

ברירת המחדל היא שכל התוצאות יודפסו .על מנת לשנות ברירה זו יש לשנות בלחיצה את הסימון
בריבועים בימין התוצאות .רק התוצאות המסומנות יודפסו עם לחיצה על כפתור ההדפסה בפינה ימנית
עליונה.
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פרק ו

הצגת התלמוד הירושלמי

האקדמיה ללשון העברית ,העמידה באדיבותה את קובצי מסכתות התלמוד הירושלמי שבהוצאתה לרשות
המשתמשים באתר זה .אפשר להעזר בקבצים אלו לקבוע את הפרמטרים לחיפוש לפי טור/שורה .אפשר
גם לעיין בקבצים אלו באופן ישיר בלחיצה על "תלמוד ירושלמי" בפס הניווט .פתיחת קובצי הירושלמי
תתאפשר רק לאחר אישור תנאי השימוש:

פרק ז

דיווח תיקון במאגר

במקרה ונתקלתם בטעות ,השמטה או ייתור במאגר או כל בעיה אחרת .נשמח אם תפנו במייל דרך כפתור
זה ותודיעו לנו על מהות התקלה על מנת שנוכל לתקנה.

פרק ח

עזרה

מסך העזרה מאפשר למשתמש לקבל מידע על הראשונים והמחקרים הממופתחים במאגר המידע .בחלון
האדום שמשמאל יש מידע על מספר הרשומות הקיים בכל אחד ממאגרים המידע :ראשונים ,מחקרי,
אחרונים ,קטעי גניזה.
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– פותח קובץ זה.

– פותח את מסך קבצי התלמוד הירושלמי.

– מסך לעיון ברשימת הראשונים ועבודות המחקר הממופתחים במאגר.
ראה דברי הסבר להלן.
– מסך לעיון בעבודות מחקר ממופתחים כקובץ ) PDFאלו קבצים הנמצאים
באופן חופשי באינטרנט.
– פותח מאמר המתאר את העקרונות המנחים בבניית מאגר הנתונים
במאגר )פינצ'וק ,משה ,מאגרי מידע לתלמוד הירושלמי ,עלי ספר כב
)תשעב( ,עמ' .(171-165
– פותח מסך עם הפניה לפרסומים המתייחסים או מזכירים את אתר מאגרי
המידע לתלמוד הירושלמי.
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רשימת העבודות במאגר
יש לבחור את המאגר הרצוי ולאחר מכן לבחור בעדיפות ההצגה לפי שם המחבר או שם המקור.

המערכת נבנתה והותקנה על ידי לירן בן פורת ,מנכ"ל קומפיואל ,בחן ובמקצועיות .פרטים להתקשרות:
.compuall@gmail.com
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