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 ״ארקמ תיב״ב םוסרפל םתשגהו םירמאמ תנקתהל תויחנה               
 
 !״ארקמ תיב״ל םיאבה םיכורב ,ה/רקי ת/רבחמ

 .ןלהל תואבומה תויחנהל ךבל י/םיש ,אנא ,ליעיו רדוסמ טופיש חיטבהל תנמ לע
 
 
 :רמאמה תשגה יללכ .א

 םירמאמ .םירמאמה תשגה לש םיאבה םיללכה לע הרימש ךות ארקמ תיבב םוסרפל חלשיי רמאמה .1
 .טופישל ורבעויש םדוק םיבתוכל ורזחוי הלא םיללכל םאתהב ושגוי אלש

 :תבותכה יפל ,ארקמ תיב תכרועל ינורטקלא ראודב דיה בתכ תא חולשל שי .2
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 ,ולש ידסומה ךוישה יטרפ ,)ןופלטו ל"אוד ומכ( בתוכה םע תורשקתה יטרפ דרפנ דומע לע ףרצל שי .3
 .ת/יאמצע ת/רקוח וא

 תולימ( ׳םינראת׳ הרשע דע ןכו ,תרתוכה תחת ןושארה דומעב עיפויש ירבע ריצקת רמאמל ףרצל שי .4
 .ילגנא ריצקתו תילגנאב רמאמה תרתוכ תא ףרצל שי רמאמה לש דיה בתכ ףוסב ;)חתפמ

 ,ל"ומה ,רפסה םש תא ןייצל שי ךא ,ילגנא וא ירבע ריצקת תשרוד הנניא םירפס תרוקיבש ןייוצי    

 .תילגנאב םגו תירבעב םג ,רפסב םידומעה רפסמו האצוהה םוקמו תנש
 .יזעולה ומש תא םג ןייצל שי תירבע בתכנ רפסה םא    

 האירקל רבעוי ןלהלד השגהה יללכ יפל שגויש רמאמ לכ ,תכרועה לש תינושאר האירק רחאל .5
 .בתוכל רסמית ךכ לע העדוהו ,םוחתב םיחמומ ינש לש תרוויע תיטופיש

 )ב( ;אוהש תומכ רמאמה תא םסרפל )א( :הטלחהה לע רבחמל תכרועה עידות טופישה רמג םע .6
 תא לבקל אל )ג( ;תכרועהו םיארוקה תצלמהל םאתהב םינוקית וב וסנכויש רחאל ומסרפל

 .הייחדה יקומינ בתוכל ורסמיי הז הרקמב .םוסרפל רמאמה

 

  :רמאמה תנקתה יללכ .ב

 .דומעה תיתחתב ןה םיילושה תורעהשכ ,לופכ חוורב היהי דיה בתכ .1

 ענמיהל שי .תורפסב הנשמה יקרפ תאו תויתואב רמאמה יקרפ תא ררפסל שי :םיקרפל הקולח .2
 .הנשמ תורתוכ לש םיגוס יובירמ

 ומסרפתנ( תירבעה ןושלל הימדקאה לש 'דוקינה-רסח ביתכה יללכ' לע תתשומ ביתכה :ביתכ .3

 תומש לע אלו ,רוקמב ןבתככ איבהל שי ןתוא ,תואבומ לע םילח םיללכה ןיא .)ד"נשת ,םעל וננושלב
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 רעשב םבתככ איבהל שי םתוא ,)תורעהב וא רמאמה ףוגב םירכזנה( םהירבחמ לשו םימוסרפ לש

 .םוסרפה

 )italics( ביסרוקב תיזעולבו ,ר ו ז י פ ב ואבוי תירבעב תושגדה .4

 םיישרג ןיב ואובי טסקטה ךותב םירכזנה םיחנומו תורוש שולשמ תורצק תואבומ )א(  :תואבומ .5
 הלעמו תורוש שולש תונב תואבומ )ב( ;)האבומ ךותב האבומל קר ושמשי םידיחי םיישרג( םילופכ

 תוברל ,ןפוסב ואובי תואבומל םוקמ יארמ )ג( ;םיישרג אלל ואוביו )indent( ןימימ המינפ וחזוי

 .תועטל םוקמ שישכ קר ודקוניו ,ך"נתב ןבתככ ואובי ארקמה ןמ תואבומ )ד(  ;תורעהה ירפסמ

   .וקב ןנמסל ןיאו ליגר סופדב ורדוסי ,תימורו תינווי תוברל ,תוקיתע  תופשמ םילימו תואבומ

 תומוקמ-יארמ .6

 ףוגב ואובי המודכו השדחה תירבל ,םיינוציח םירפסל ,ל"זח תורפסל ,ארקמל תומוקמ-יארמ )א(

 םירפסה ראש תומש ;)ןלהל ואר( םירוציקב שומיש ךות ורכזוי דבלב ארקמה ירפס .רמאמה

 .םאולמב ואובי

 : תילגנאבו תירבעב ,ארקמה ירפס תומשל םירוציקה תומישר ןלהל

 

 םילהת 'הת   לאקזחי 'חי   תישארב  'רב

 ילשמ ילשמ   עשוה עשוה   תומש  'מש

 בויא בויא   לאוי לאוי   ארקיו  'יו

 םירישה ריש  ש"הש   סומע סומע   רבדמב  'מב

 תור תור   הידבוע       'בוע   םירבד  'בד

 הכיא הכיא   הנוי הנוי   עשוהי  'והי

 תלהק תלהק   הכימ הכימ   םיטפוש 'פוש

  רתסא רתסא   םוחנ םוחנ  א לאומש א"מש

 לאינד 'נד   קוקבח 'בח  ב לאומש ב"מש

 ארזע 'זע   הינפצ 'פצ   א םיכלמ א"למ

 הימחנ 'מחנ   יגח יגח   ב םיכלמ ב"למ

   א םימיה  ירבד    א"הד   הירכז 'כז   היעשי  'שי

   ב םימיה  ירבד     ב"הד   יכאלמ  'למ   הימרי  'רי

     

Psalms Ps     Ezekiel Ezek Genesis Gen 

Proverbs Prov Hosea Hos Exodus Ex 

Job         Job  Joel Joel Leviticus Lev 

Canticles Cant Amos Amos Numbers Num 

Ruth Ruth Obadiah Obad Deuteronomy Deut 
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Lamentations Lam Jonah Jonah Joshua Josh  

Ecclesiastes Eccl Micah Mic Judges Judg 

Esther Est Nahum Nah Samuel 1 Sam 1 

Daniel Dan Habakkuk Hab Samuel 2 Sam 2  

Ezra Ezra Zephaniah Zeph Kings 1 Kgs 1 

Nehemiah   Neh Haggai Hag Kings 2 Kgs 2 

Chronicles 1 Chr 1 Zechariah Zech Isaiah Isa 

Chronicles 2 Chr 2 Malachi Mal Jeremiah Jer 

 

 .םפוסב הדוקנ אלל םיאב םייזעולה םירוציקה

 .יארקמ רפס לע םירבדמשכ םהב שמתשהל ןיאו ,דבלב תומוקמ-יארמל םישמשמ םירוציקה :הרעה

 ".הנש 20 ןב ותויהב 1820 תנשב תלהק רפסל ושוריפ תא בתכ ל"דש" :לשמל

The Book of Chronicles appears last in Hebrew Bible"" 

 

 םיקיספ אללו ,םיישרג אלל תורפסב קוספה רפסמ תאו תויתואב קרפה רפסמ תא איבהל שי )ב(

 :ךכ ,חוור קוספה רפסמל קרפה רפסמ ןיבשכ ,םהיניב

 .)40 בל 'בד( "ידי םימש-לא אשא יכ"

  םירפסהו םיקרפה ןיב קיספ-הדוקנו םיקוספה ןיב םיקיספו םיחוור ואובי ,תומוקמ-יארמ תרושב

 .)דועו 25 ,6 בנ ; 18 א 'רי ;12 ,7 גכ 'רב( "ץראה םע" :ךכ

 :תואמגוד .םיקיספה רחאל ל"נכ םיחוורה ,ל"זח תורפס )ג(

  ב ,א הנשה שאר ,הנשמ

 ב"ע ,ב  הנשה שאר ,ילבב

 תא םג ףיסוהלו ,תירבעה ןושלל הימדקאה תרודהמב שמתשהל יוצר .ג ,ב הנשה שאר ,ימלשורי

   )670 = א"ע ,חנ( דומעה רפסמ

 ןייצל שי תרחא .דומעה רפסמ םע ,לדנמרקוצ תרודהמ יפל טטצל יוצר . א ,ב הנשה שאר ,אתפסות

 .הרודהמה תא

   )164 'מע ,ןיבר-ץטיוואראה תרודהמ( ב עסיו ,אתליכמ

 תורעהה .7

 .דירפמ וק ינפל ךא קוסיפה ןמיס ירחא ,רגוס אלל ,תויליע תורפסב תורעהה ונייוצי רמאמה ףוגב )א(

 .ףוצר רופסמב וררפוסי תורעהה

 םירוציק תמישר יפל( תירבעב םירוביחה ירוציק יפל קר השעיי תורעהב יפרגוילביבה םושירה )ב(

 .הרעהל םיעגונה םידומעה ירפסמו )רמאמה ףוסב אבותש

 : אמגודל הרעה
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 ,תומש רפס ,סדלי'צ ;222 'מע ,תימירבדה הלוכסאה ,דלפניו ;555 'מע ,א הנומאה תודלות ,ןמפיוק

 122 'מע ,חסונה תודלותב םירקחמ ,ןמגילז ;73 'מע ,ארזע תוחילש ךיראת ,טיירב ;33 'מע

 

 :)ירבע ב"א רדס יפל( ךכ וללה םירוביחה ואבוי רמאמה ףוסבש םירוציקהו תורפסה תמישרב

                           --- ארזע תוחילש ךיראת ,טיירב

J. Bright, "The Date of Ezra's Mission to Jerusalem", Yehezkel 

Kaufman Jubilee Volume,  Jerusalem 1960, English Section, pp. 70-87 

 ---תימירבדה הלוכסאה ,דלפניו

M. Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic 

 School, Oxford 1972 

 הכ ץיברת ,"ארקמה חסונ תודלותב םירקחמ" ,ןמגילז א"י  --- חסונה תודלותב םירקחמ ,ןמגילז

 139-118 'מע ,)ז"טשת(

 ---תומש רפס ,סדלי'צ

B.Child, The Book of Exodus (OTL), Philadelphia 1974 

 ך"שת ביבא  לת ,ד-א תילארשיה הנומאה תודלות ,ןמפיוק 'י       ---הנומאה תודלות ,ןמפיוק

 1962 םילשורי ,םיטפוש רפס ,ןמפיוק 'י            ---םיטפוש רפס ,ןמפיוק

 םייפרגוילביב םינויצ )ג(

 םירוציקה תמישרב םירמאמ תומש .םיישרג ןיב ואובי אלו ושגדוי אל םיירבע םירפס לש תומש

   .םיישרג אלב היהי רוציקה .םיישרג ןיב ואבוי רמאמה ףוסבש

 .(Italics) ביסרוקב ורדוסי םייזעול םירפס לש תומש

 ישארב תיזעולבו )רזמ 'ב ,ןושש ןב ה"ח( םיישרגו תובית-ישארב תירבעב ובתכיי םייטרפ תומש

 .H. Gunkel)( תודוקנו תובית

 םילבוקמ םירוציק )ד(

 םאו( םילבוקמה םהירוציק יפל וניוצי ,ארקמה רקח ישנאל בטיה םירכומה ,המודכו תורדס ,תע-יבתכ

 לוקישב גוהנל שי ,היגולורושאל םיכיישה הלא תוברל ,םירחאב .)!םשיגדהל שי ,םירפס תומש םה

 .םייארקמ םיאשונ לע םירמאמב תופוכת םירכזנ םניא תעה-יבתכש םירקמב אלמ םש ףידעהלו תעד
 

 םירוציקה תמישרב אלמה יפרגוילביבה םושירה ןפוא .8

 ך"שת ביבא-לת  ,ד-א תילארשיה הנומאה תודלות ,ןמפיוק 'י רפס

M. Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, Oxford 1972  

 'מע ,)ז"טשת( הכ ץיברת ,"ארקמה חסונ תודלותב םירקחמ" ,ןמגילז א"י תע-בתכב רמאמ

'                           -118139 

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

 

 ,)ךרוע( רמייהנפוא 'ב :ךותב ,"חקו ס םילהת יפל דוד שוביכ" ,ינורהא 'י  ץבוקב רמאמ

 'מע ,ב"לשת םילשורי ,רוויל בקעי לש ורכזל םירקחמ ,לארשי תודלותו ארקמה

  ךליאו 13

J. Bright, "The Date of Ezra's Mission to Jerusalem", 

 Yehezkel Kaufman Jubilee Volume, Jerusalem 1960, 

 English Section, pp. 70-87 

 

 ,)תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע( העברא לעו ...השולש לע ,ץיבוקז 'י רוטקוד תדובע

 ח"לשת םילשורי

R.A.F. Mackenzie, The Forms of Israelite Law  (Unpub. 

 PhD diss., Pontificial Biblical Institute), Rome 1949 

 

 ט"ישת םילשורי ,)לוועש ד"ח תרודהמ( הרותה לע ן"במרה שוריפ הרודהמ

    םילשורי ,ה 'ארקמ 'צנא ,"ארקמה טפשמ ,טפשמ" ,םאטשנויל א"ש   םיידפולקיצנא םיכרע

 637-614 'מע ,ה"כשת

 TWAT, 1, pp. 626-633                                                           ,"קקח"  G. Liedke, 

 

    תולודג תוארקמב עיפומה יתרוסמ שוריפל יפרגוילביב ןויצ איבהל ןיא )1( םישוריפ

 .תויטרדנטס תורודהמ ראשו                                  

 .ליגר רפס ומכ ןיוצי ארקמל יעדמ שוריפ )2(

  יפל ,הרדסה תרכזה ךות ןיוצי םישוריפ תרדסב עיפוהש ארקמל שוריפ )3(

 :ךכ םיירגוס ןיב ,רפסה םש ירחא ,לבוקמה רוציקה      

B.S. Childs, The Book of Exodus (OTL), Philadelphia 1974                              

   

  שוריפב ןיב ירבע שוריפב ןיב ,ןודנה בותכל ושוריפב ןשרפ ירבדל הינפהב )4(                          

 ."רתא לע" םניא םירבדה םא אלא םידומעה ירפסמ תא איבהל ןיא ,יזעול                               

 רזוח טוטיצ

 .םש :םוקמ הארמ ותואל ףכות רזוח טוטיצב )1(

 .12 'מע ,םש :םינוש םידומעה ירפסמשכ םוקמ הארמ ותואל ףכות רזוח טוטיצב )2(

  .הנושארה םעפב טוטיצב ומכ רוציקב שמתשהל :ףכות וניאש רזוח טוטיצב )3(
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 תונוש .9

 .)"ישילשה" ;"ינשה" אלו( 'ג ססמער ;'ב ןוגרס :םיכלמ תומש ןויצ )1(

 זא ,הריפסל אוה ךיראתה םא וא ,נ"הס ינפל )"תינימשה  האמה" אלו(  'ח האמ :םינמז ןויצ )2(

 )  BC אלו( BCE :ילגנאה ריצקתב .נ"הסל היהי רוציקה
     

                                                         

            

                                                             * * *   
 
 
 

 תרוקיבל םירפס
 
 ,"ארקמ תיב" תכרעמל חולשל אנ
 91000  דוקימ ,םילשורי  92 ד"ת  ,קילאיב דסומ


