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, עקידת יצחק )בראשית, שמות ● מעשי ה'  ●     גור אריה ●    בן איש חי ●   אבן עזרא )ישעיהו( ●ונתן )נ"ך(   תרגום י ●
 חומת אנך  ●    פענח רזא ● הכתב והקבלה   ●    (ויקרא

פסחים, מו"ק, כתובות, שבת, הר"ן ) ידושיח ●    פסקי רי"ד ●ר"י מלוניל    ●    (בתרא )בבאיד רמה  ●פסקי ריא"ז      ●
 רש"י למסכת אבות  ●    )מהדורה חדשה( ר"ש שקופ חידושי ●    שערי יושר ●     שלמי נדרים ●    רש"ש ●   (בבא בתרא

ברוך  ●חידושי ר' מאיר שמחה      ●מגיני שלמה      ●קונטרס הראיות     ●תמורה    ,ערכיןשיטת הקדמונים: זבחים,  ●
שיעורי  ●   דף )השלמת הבבלי(הדף על  ●  ( כרך גשרידי אש ) ●   חידושי הגר"ח מבריסק ●   חידושי ברוך טעם ●שאמר 
 שיעורי ר' דוד ●חידושי ר' נחום       ●  ר' נחום

ילקוט  ● ספר הפרדס ●ספר השולחן    ●ספר מצוות זמניות    ●צרור הכסף      ●חרדים     ●אורחות חיים )ח"א(     ●
 (, שובע שמחות, ביקור חולים ואבלותכרכים  )אורח חיים 16 –יוסף  השלם )כולל הערות( 

  הנהגות ופסקים )הגרי"ח זוננפלד( ● )מודעי(טיב גיטין  ●מנהגי מצרים   ●מעשה רב   ●מטה משה   ●
 

 מרגניתא טבא  ●לב שמח        ●מגילת אסתר      ●   

 דבר המשפט ● )ל"פני מנחם"(שולי הגליון  ● שלמי ירוחם  ●תקנת עזרא   ●אבן ישראל   ●משאת המלך   ●  צפנת פענח ●

 , חו"מ(חידושי רע"א )או"ח ●   פרי חדש )או"ח(   ●     מור וקציעה ● אורים ותומים ●פרישה    ●דרישה   ●
 מראות הצובאות  ●    שער משפט ושער דעה  ●    כנפי יונה ●

 

ק חבר )בית יצחק, בית נאמן, סדר יר' אייז ●ברוך טעם      ●אמרי בינה    ●שב שמעתתא     ●    
 זמנים(

שאגת אריה  ●  )ד' כרכים( החדש בושי מרדכי ל ●  (, חו"מאה"עבית אפרים ) ●  משפטי שמואל  ●מהר"ם מלובלין    ●
 תניינא( השואל ומשיב )מהדור ●וזאת ליהודה   ●     )ג,ד,ה( צמח יהודה  ●פרחי כהונה     ●  הרד"ל  ●    )נכד הב"ח(

 אמרי בינה ●  ג(   -מנחת אלעזר )א ●זכר יצחק    ●פרי יצחק ●    מגן שאול ● ( שואל ומשיב )מהדורה תליתאה ●
 ג(-מים חיים )א ●ט( -עשה לך רב )א ●דברי שלום )חו"מ ג'(   ●שלמת חיים   ● ב(-הרי בשמים )א ●  ח( -להורות נתן )א ●

 אמרי בינה ●משנה שכיר   ●ברית שלום   ●שכחת לקט    ●ילקוט חדש   ●בינה לעתים    ●פרשת דרכים    ●
 

 ערכי תנאים ואמוראים ●   
 

 ', ל"אל כיםכר

בר אילן חברה למחקר ופיתוח 
 בע"מ

 פרוייקט השו"ת
 

  (HYPERTEXT)קישוריות 
 קישורים בין המאגרים 540,000 
 

 

 



 

 

 

 
 

  קישור ישיר בין מפתח הנושאים למאמרים ●    נושאים( 0600-מפתח נושאים מפורט )למעלה מ ●
 (שמירה והעתקה כתמונה בלבד) המאמר כצורתו במקור צגתה ●                                     טקסטחיפוש משוכלל ב ●

 

 אור ישראל )מאנסי( ●אוצרות ירושלים  ●לאה -אהל שרה ●אדרת אליהו  ●אבן ציון  ●אבן ישראל  ●אבן המשפט  ●
בחצרות  ●באר החיים  ●אש"ד הנחלים  ●אש תמיד  ●אסיפת חכמים  ●אסיא  ●אורייתא  ●אור עזרא  ●אור מאיר  ●

בן שמונים  ●בית ויזניץ  ●בית הלל  ●בית דוד )זכרון יעב"ץ(  ●בית דוד )זכרון טוביה(  ●בית אהרן וישראל  ●החיים 
 בשבילי הרפואה ●ברכת הארץ  ●ברכת בנים  ●ברית אברהם )חולון(  ●ד ואמת בנתיבי חס ●בנתיב החלב  ●לגבורות 

הלכה  ●הלכה וכספים  ●הליכות שדה  ●הליכות  ●הבאר  ●דיני ישראל  ●דברי שלום ואמת  ●דבר ההתאחדות  ●
 זכר אבות ● זכור לדוד ●זכור לאברהם  ●ועתה כתבו לכם  ●ויען שמואל  ●ויטע אשל  ●וחי בהם  ●הנאמן  ●ורפואה 

יבולי  ●חסד לאברהם  ●חזון ישעיהו  ●זכרון שלמה ויעקב  ●זכרון שלמה  ●זכרון מיכאל  ●זכרון בספר )בני ברק(  ●
מאור  ●לדור ודור  ●כבודה של תורה  ●כבוד חכמים עטרת פז  ●יתגדל  ●ישורון  ●יחי ראובן  ●יד הרש"ז  ●השדה 
 משכיל ליהודה ●משכן שילה  ●מראה הנרות  ●מנחה ליהודה  ●מנחת אהרן  ● מוריה ●מגל  ●מבית לוי  ●החיים 

ספר הזכרון  ●ספר הזכרון )להגר"י פרנקל(  ●סיני  ●נר לשמעיה  ●ניב המדרשיה  ●נחלת מנוחה  ●נזר התורה  ●
עמק  ●ה עטרת שלמ ●עטרת חכמים )ירושלים(  ●ספר זכרון )רפאל(  ●ספר הזכרון ברית אברהם  ●)להגר"ב ז'ולטי( 

קרנות  ●קדושת סת"ם  ●צפונות  ●צהר הבית  ●צהר  ●פעמי יעקב  ●פוריות לאור ההלכה  ●עץ אלחנן  ●הלכה אסיא 
שערי  ●שנה בשנה  ●שמעתין  ●שיח תורה  ●שחר אורך  ●שושנת העמקים  ●שביבי אש  ●רבי אליהו פרדס  ●צדי"ק 

 תחומין  ●תורה שבעל פה  ●לדוד  תהלה ●תבונות ארי  ●שרידים  ●שערים המצוינים  ●צדק 
 

  דירוג תוצאות בחיפוש לפי רלוונטיות 
 סוגיות קרובות גם בירושלמי 

 מוד ע ים ]ניתן לדוגמא לחפש בכל הפרשנים על פרק מסויים בתנ"ך או עלחיפוש משוכלל בחלון הצגת כל הפרשנ
 בש"ס[

 למערכת הפעלה ויסטה ומעלה[ הצגת תנ"ך עם טעמים[ 

 איחוד תוצאות חיפוש לפי מסמכים 
 שימושי במסכים קטנים[ אפשרות שינוי גודל חלון החיפוש וחלון העיון[ 

 חיפוש ברשימת הטקסטים הקודמים 
  לספרי השו"ת מפרשת שבועקשרים 

 תיקון קוראים  צגתה 
 )סימון תוצאות בחיפוש באמצעות המקלדת )ע"י הקשת רווח 

 ( "הקרנת לינקים ב"תיבה צפה (Tooltip  

  כאשר מסמך כל שהוא פתוח ניתנת אפשרות  לחפש בכל הספר או בכל המאגר אליו המסמך  –חיפוש בספר
 מתייחס

 העתקה ושמירה של טעמי המקרא 

 הצגת מספר תוצאות איתור בכותרת חלון טקסט 

 חיפוש בתנ"ך גם בין פסוקים 

 הצגת ביוגרפיה לפרשן גם בחלון המכיל כמה פרשנים 

  איתור מהיר של חלון מתוך חלונות קיימים –בחירת חלון 

  מיון לפי סדר המאגרים או לפי מספר התוצאות )בסדר עולה או יורד( -רשימת  תוצאות חיפוש לפי מאגרים 

 קישורים למדרש רבה ולתנחומא בתפריט פרשני התנ"ך 

 (הכללת כל האנציקלופדיות בעץ הרגיל )בעיון ובחיפוש 
 

 גן-אילן, רמת-פרוייקט השו"ת, אוניברסיטת בר
  00-5041850 פקס: 00-5018411 טל:

 responsa@biu.ac.il דואר אלקטרוני
 forum.co.il-www.responsa פורום לפניות
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