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  ג"תמוז התשס' ט                  ה"ב
  

  תאור
  מדג� הקהילות

  
  מאת דורו� ויצטו�

  
  

    
רשימת שמות המקומות נוצרה . בנספח זה נתאר את מדג� הקהילות ונבאר את אופ� בנייתו

  . קובעת את הנתוני�, באופ� מכני, אשר הפעלתו, באמצעות אלגורית� מדויק

תינת� ' בסעי� ג.  מתואר האלגורית�'בסעי� ב. להל� ישמש כמבוא לאלגורית�' סעי� א  

טבלה . יבואר כיצד נקבע כל נתו� על פי האלגורית�' ובסעי� ד, תוספת הסבר לחלקי האלגורית�

 מקורות יובאו' ובסעי� ו', תוצג בסעי� ה, המהווה הצגה מתומצתת של המדג�, מסכמת לנתוני�

  .'ה 'לחומר בסעיפי� א

  

  מבוא.  א

ובעקבותיו העלה רעיו� להכי� ִמדג� הדומה לשני , ו ממאמרנוהרולד גאנז קיבל את השראת 

מקומות הלידה והפטירה של האישי� : גאנז בחר בנושא דומה מאד. המדגמי� הגדולי� שלנו

גאנז הטיל על צבי ענבל את המשימה היתה ). במקו� תאריכי הלידה והפטירה במדגמי� הגדולי�(

. ואכ� כ% נעשה, הנתוני� בשני המדגמי� הגדולי�להכי� רשימת נתוני� הדומה באופיה לרשימות 

  :נבאר מה� נקודות הדמיו� בי� רשימת הנתוני� החדשה לרשימות הנתוני� הקודמות

א% לא תאריכי� , במדגמי� שלנו הנושא הוא תאריכי הלידה והפטירה של האישי�  .1

 של במדג� החדש הנושא הוא מקומות הלידה והפטירה, במקביל. אחרי� הקשורי� בה�

  .א% לא מקומות אחרי� הקשורי� אליה�, האישי�

במדג� החדש השמות ה� , במקביל. במדגמי� שלנו נלקחו תאריכי� עבריי� ולא לועזיי�  .2

  . שמות הקהילות היהודיות ולא שמות המקומות הלועזיי�

לנושא זה מוקצב מקו� . בנקודה זו חשוב מאד להזכיר את מרכזיותה של הקהילה בחיי היהודי

)" קהל(=קִהלה "אנו מוצאי� במבוא לער% , 175עמוד , ט"בכר% כ. רחב באנציקלופדיה העבריתנ

  : את הדברי� הבאי�

היא ממושגי היסוד בתולדות , אישיה ודרכי פעולתה, על מוסדותיה, הקהילה

ובפרט מאז חורב� הבית השני ופיזורו של ע� ישראל על פני , ישראל בכל התקופות

  . ואירופהאפריקה, יבשות אסיה

ולא , הוא נולד ונימול במסגרת הקהילה. חיי היהודי בגולה התנהלו במסגרת הקהילה, ואכ�

גדל ונשא אשה במסגרת הקהילה ולא במסגרת , הוא למד והתחנ%. במוסדות הנוכריי� של העיר



  2

' עמ(כמתואר באנציקלופדיה . טופל ונקבר דווקא במסגרת הקהילה, ג� בפטירתו. העיר הנוכרית

בהמש% אותו עמוד מצוטטת הגדרה מעניינת של ". הקהילה היתה מעי� עיר בתו% עיר " )   ש�183

אליהו ' שכתב ר" ִתשבי"המילו� , מתו% אחד המילוני� הראשוני� בעול� היהודי, "קהל"המושג 

  ): ברשימה4'  מס–שהוא אחד האישי� במדג� של גאנז (בחור 

', קהילה'והעיר שבה הקהל נקראת ', לקה'וקורי� לקיבו� יהודי� הדרי� בעיר אחת 

  .כמו קהילת פאדובה או ויניציאה

הכותבי� מצייני� בדר% , בהקדמות לספרי� ובהסכמות לה�, בשאלות ותשובות, במכתבי�, ואכ�

  ".קהל פלוני"או כ" קהילה פלונית"כלל את מקו� מגוריה� כ

  : כתב החות�, "ִמשנה ברורה"בחתימה בסו� ההסכמה לספר ההלכה המפורס� , לדוגמא

  .וילנא) או קהל קדוש(חונה פה קהילה קדושה " = ק וילנא"חפק"

  ): ברשימה16'  מס–אחד האישי� ברשימת גאנז (ח "ד של הב"או בתשובה צ

  ".בריסק) או קהל(פה קהילת " = ק בריסק" פ…כתבתי וחתמתי שמי"

 הקהילה ולא ש� שהוא ש�, מנחה אותנו להתמקד בש� היהודי, הבנה היסטורית בסיסית זו

מתוכ� הובאו לעיל (ואי� ְספור תעודות " תשבי"ובפרט דברי המילו� , ידיעות אלו, יתר על כ�. העיר

, "קהילת"או " קהל"מעלות את השאלה שמא הש� היהודי כולל ג� את המונח , )שתי דוגמאות

  ."בריסק"או " וילנא" הש� אינו רק –כלומר , "קהילת בריסק"או " קהל וילנא"כמו 

). ראה על כ% בפרק השביעי(במדגמי� שלנו נלקחו רק הווריאנטי� העיקריי� של השמות   .3

  .ואכ� כ% נעשה במדג� החדש לגבי שמות המקומות

ג� במדג� החדש בוצע הכתיב לפי כללי� . במדגמי� שלנו בוצע הכתיב לפי כללי� קבועי�  .4

  .ו שהוזכרו במאמרנאות� הכללי�אומצו  : יתר על כ�. קבועי�

  

  :ג� יצירת הרשימה החדשה דומה לזה של המדגמי� שלנו

" האנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל"בשני המדגמי� הגדולי� שלנו היה בסיס המוצא   .5

נתוני השמות והכינויי� נלקחו מש� על ). י"אלג: להל� נשתמש בקיצור. מרגליות. ר מ"בעריכת ד(

אלא א� כ� דעת המומחה היתה , )שלמה זלמ� הבלי�פרופסור (ידי המומחה בתחו� הביבליוגראפי 

הכתיב של הנתוני� ותצורות . י"אלג –שברירת המחדל היתה נתוני בסיס המוצא , כ%. שונה

ג� לגבי נתוני ). ל"יעקב אורב% ז(התאריכי� נקבעו על פי הכללי� שהציב המומחה בתחו� הלשוני 
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. נלקחו הנתוני� ממנה, ירה לאמור ש�וא� לא נמצאה סת, י"התאריכי� היה בסיס המוצא באלג

  ). א"פרק י" צופ� בראשית" ראה על כ% ב–אני הוא שבדקתי את נכונות התאריכי� , במקרה זה(

, י"אלגבסיס המוצא היה . ג� ביצירת רשימת המקומות למדג� החדש היה תהלי% דומה  

א� (י� אינה שונה  במידה שדעת המומח–ה� המקובלי� ,  כלומר–ונתוניו מהווי� ברירת מחדל 

לא עמדו לרשותו , במקרה זה). משו� שדעת� דומה או משו� שאי� לה� ידיעה לגבי הנתו� הנידו�

האנציקלופדיה העברית " הוצבה"על כ� . של צבי ענבל מומחי� מה� יבקש את ביצוע המשימה

כתחלי� למומחה באשר היא נחשבת כאנציקלופדיה החשובה ביותר וכבעלת ) ע"אה, להל�(

  .כפי שיבואר בהמש%,  בלשו� העברית–וניטי� בדיוק ההיסטורי והלשוני מ

   

  האלגורית�.  ב

  :נפרדי�האלגורית� הוא תהלי% ב� שלושה שלבי�  

  . הלידה או הפטירהמקו�  נקבע מהו  –' בשלב א

  .  של מקו� הלידה או הפטירהי�/השמות היהודי/הש� נקבע מהו  –' בשלב ב

  . שמות מקו� הלידה או הפטירה/ של ש�תיקהתע נקבע מהו  –' בשלב ג

  .הדברי� יבוארו בכל שלב ושלב

  

  : הלידה או הפטירהמקו� קביעת  – 'שלב א

 על ידי השוואה לזה של – מבחינת הדיוק ההיסטורי –י "באלגבשלב זה נבדקת נכונות המידע 

ההשוואה  .י"אלגבסיס המוצא וברירת המחדל לנתוני� הוא . המשמשת כתחלי� למומחה, ע"אה

  :ע"י לבי� הביוגרפיה שלה באה"נערכת בי� הביוגרפיה של האישיות באלג

 קח את –ע אי� מידע רלוונטי בנידו� "או א� באה, י"אלג מאשרת את המקו� שבע"אהא�  .1

  .י"אלגהנתו� מ

 קח את –ע מציינת אותו "חסר המקו� א% האהי "אלגאו א� ב, ע נוקבת במקו� אחר"א� אה .2

  .ע"הנתו� מאה

או , י"ע ומוטל בספק באלג"או א� הוא חסר באה, ע מציינת כי המקו� מוטל בספק"אהא�  .3

  ". לא ידוע" אזי הנתו� מוגדר כ–א� הוא חסר בשני המקורות 

  .של הנספח'  בסעי� ג–פרטי� נוספי� 
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  : הבא1בתרשי�' באופ� סכמתי נית� להציג את שלב א

  

  
  

  
 
  

  

  

  

  

  

  
  : של מקו� הלידה או הפטירהי�/היהודי השמות/הש� קביעת  – 'שלב ב

כי לא תמיד , יש לשי� לב(' בשלב זה נקבעי� השמות היהודיי� של המקומות שנתקבלו בשלב א

הקביעה נעשית באמצעות ). קראו היהודי� לקהילותיה� בש� שונה מזה הנוהג בי� הנוכרי�

  .כפי שיבואר, ע כתחלי� למומחה"האה

  :שמות אלה מופיעי� ש� בשני אופני�.  של שמות יהודיי� לקהילותמאגרע "נית� להגדיר באה

ע מצויי� במפורש כיצד נקראו מקומות אלה במקורות יהודיי� "בערכי מקומות רבי� באה  .א

  ").בונא: בספרות העברית של ימי הביניי�: "ע מצויי�"באה" �01"בער% : לדוגמא(

  ).פאדוא, וורמס: לדוגמא(ע כשמות משפחה יהודיי� "פתח האהשמות מקומות המופיעי� במ  .ב

מבחינה זו . כי לשמות מקומות במקורות יהודיי� יכולי� להיות הרבה מאד ווריאנטי�, יש לציי�[

):  במבוא3ראה סעי� (ע מתאי� ביותר לבחירת הווריאנטי� העיקריי� "המאגר שהוגדר באה

ורות יהודיי� כבר סיננו את הנתוני� ובחרו את מחברי ערכי המקומות שציינו את השמות במק

                                                           
  . אליו צירפתי עתה תוספות ביאור, � מבוססי� על תרשי� שיצר צבי ענבל התרשימי� דלקמ1

 'ֶקֶלט לשלב ב: הֶפֶלט

 י"אלג

    
 סותר

  
 תוא�

  י"יש באלג
אי� 
 ע"באה

  אי�
  י"באלג

 ע"יש באה

 ע"קח את הנתו� מאה: 2 א י"קח את הנתו� מאלג: 1 א
 

  השווה בי� הנתוני�

  מקו�קביעת  : 'שלב א
  הלידה או הפטירה

 ע"אה

ספק 
  י"באלג

 ע"אי� באה

  אי�
 בכלל

  ספק
 ע"באה

  המקו� : 3 א
 "אינו  ידוע"



  5

, המשמשי� ג� כשמות מקומות, ע"ג� שמות המשפחה היהודיי� באה. הווריאנטי� העיקריי�

  .]מהווי� קבוצה מצומצמת של ווריאנטי� של שמות המקומות

  :ומעתה מתקדמי� כדלקמ�, משמש כֶקלט' הֶפלט של שלב א, בשלב זה של האלגורית�

  .ורק אות�,  ניקח את כול�–ע  "י� במאגר באה/שמות יהודי/ו� יש ש�א� למקו� הנת .1

  .'יהיה כפלט של שלב א'  הפלט של שלב ב–ע "א� למקו� הנתו� אי� ש� יהודי במאגר באה .2

  . של הנספח'  בסעי� ג–פרטי� נוספי� 

  :בתרשי� הבא' באופ� סכמתי נית� להציג את שלב ב

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :י� של מקו� הלידה או הפטירה/השמות היהודי/ הש�תעתיק קביעת  – 'לב גש

  . 'נקבע התעתיק המדויק בעברית של השמות שנתקבלו כֶפלט בשלב ב, בשלב זה של האלגורית�

ע "והיישו� שלה� נעשה תו% שימוש באה, לש� כ% אומצו כללי הכתיב שפורסמו במאמרנו

  .כתחלי� למומחה

  :'של שלב ג' חלק א

  .לק זה של האלגורית� מטפל ביישומו של כלל הכתיב הראשו�ח

 לא כ�

 קח את כול�: 1 ב
הישאר ע� הֶקֶלט : 2 ב

 'משלב א

 ?ע"י� במאגר באה/שמות יהודי/הא� למקו� הנתו� יש ש�

   הש� היהודיקביעת  : ' בשלב
  של מקו� הלידה או הפטירה

 'הֶפֶלט משלב א: הֶקֶלט

 'ֶקֶלט לשלב ג: הֶפֶלט
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  ).כתיב דקדוקי( בכתיב מנוקדוהוא מורה על שימוש , הוא כלל הכתיב העיקרי במאמרנו: כלל א

  .שנזקקי� למומחה כדי לייש� כלל זה, הבעיה היא

  
  : ששלח ענבל לגאנז נאמר, בהסבר לאלגורית�

הכוונה  [2   ו�1 שלפיה� נבנו מדגמי� באופ� בסיסי אמצתי את הכללי� הלשוניי

, המדבר על שימוש בכתיב מנוקד, ]במאמרנו [1כלל ]. המדגמי� הגדולי� שלנו לשני

" המרסייז"את המלה , למשל. בפרט כאשר המדובר בשמות לועזיי�, מצרי$ מומחה

וראה , א$ זה תלוי בהיגוי הש�" המרסיז: "היינו חושבי� לכתוב בכתיב מנוקד

השתמשתי ). די�"בשתי יו(שכ$ יש לכותבו ) la Marseillaise( “ַמְרֵסיֶיז)ה"(ע "באה

  ]. שלי–התוספת בסוגריי� המרובעי� (. ע בתור מומחה"באה

  ?ע כמומחה לעניי� זה" כיצד נשתמש באה 
  

' עמ' כר% א" (כללי הכתיב והתעתיק"לפי גישה המפורטת ב, ע נעשתה עריכה לשונית יסודית"באה

  :ב לעובדות הבאותנשי� ל). 46 41

וכתיב� מלא או , כותרות הערכי� נוקדו"מבואר כי " כללי הכתיב והתעתיק"של ' א]ב[בסעי�   .א

  ."חסר לפי הדקדוק והמסורת

: שלשה מיני עי,לי� מופיעי� במפתח"כתוב כי , ע"של האה" הוראות שימוש במפתח"ב  .ב

עי,לי� אנציקלופדיי� ":  מוגדר הכתיב2בסעי� ,  ש�."אינדקסאליי� ורומזי�, אנציקלופדיי�

כ$ ג� העיולי� האינדקסאליי� . היינו בכתיב חסר, ניתני� בכתיב זהה לכתיב� באנציקלופדיה

  ."אומ� הכתיב המלא, מעבר לזה. שה� בעלי כתיב זהה לעיולי� אנציקלופדיי�

) 'שהוזכרו בסעי� א" כותרות הערכי�"שה� ( האנציקלופדיי� במפתח )entries(העיולי� , לכ�

ע מקור טוב "מהווה המפתח של האה, מבחינה זו. וכ� עיולי� רבי� נוספי�, מופיעי� בכתיב מנוקד

) בדר% כלל(הוא מכיל : יש יתרו� נוס� למפתח. לתעתיק בכתיב מנוקד של שמות מקומות לועזיי�

  .  את כל הווריאנטי� העיקריי� של התעתיק

א� הש� המבוקש אינו , ע" באה פוני� למפתח1בשלב : האלגורית� בנוי לנצל מקור זה

 3פוני� בשלב , א� הש� אינו מופיע ג� ש�. ע" לעיול של האישיות באה2פוני� בשלב , מופיע

  . עד כא� ההגיו� שמאחורי הדברי�. י"אלגל

  :באלגורית�' ננסח עתה פורמלית את חלקו הראשו� של שלב ג

� קיימות כמה אפשרויות א(וננקוט את תעתיק הש� המצוי ש� , ע"נפנה תחילה למפתח האה .1

  ). ננקוט את כול�–
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  .ע ולהעתיקו מש�"יש לפנות לער% המתאי� באה, א� הש� אינו מופיע במפתח .2

  .י"נעתיק אותו מאלג, ע"א� הש� אינו מופיע באה .3

: כלומר. 2 נועד לפעול א% ורק על השמות שנתקבלו כפלט בשלב ב' חלקו הראשו� של שלב ג

  . השמות היהודיי� אינ� בֶקלט

  : הסבר

כבר נלקחו בשלב , שהוגדרו כ% בשל היות� שמות משפחה יהודיי�, שמות יהודיי� למקומות)   א(

נבחר " נוישטאט"הש� : לדוגמא). 'ראה לעיל הגדרת המאגר בשלב ב(מוקד� יותר מ� המפתח 

,  במפתח הוא מופיע כש� משפחה של יהודי340' כי בעמ,  ברשימה4' עבור מקו� הפטירה של מס

  ".ישראל, נוישטאט) "בהר(

שמות במקורות "ע כ"שאר השמות היהודיי� ה� השמות שצויינו בערכי המקומות באה)  ב(

  .לשמות אלה סטאטוס מיוחד כפי שיבואר מיד)". עבריי�(יהודיי� 

  :נכתב, ל"של שמות לועזיי� הנ" כללי הכתיב והתעתיק"של ' א]ג[בסעי� 

בת מאות שני� או (ממקו� שמסורת תקיפה חו� , התעתיק בכלל נאמ� ליסוד הפוֶנטי"

שבמקו� שיש , מובאות ש� שתי דוגמאות לכ% ."עומדת נגד כלל זה) מורגלת בפה ובכתב

 –לונדו� ; )ולא ַ.ִרי ( Paris –פריז ": ולא אחרי היסוד הפוֶנטי, נוטי� אחריה, מסורת תקיפה

London) ולא ַלְנֶד�".(  

כי קיימת , היא קובעת, )"עבריי�(רות יהודיי� שמות במקו"ע נוקבת ב"כאשר האה, מעתה

ל בכללי "הנ' א]ג[לפי סעי� ). ליֶטָרלי או פוֶנטי(מסורת תקיפה לסוג התעתיק הנתו� של השמות 

  . סוג תעתיק זה עדי�, ע"התעתיק של האה

  :'של שלב ג' חלק ב

ראשית .  זהנכללי� בחלק, שאר כללי הכתיב שהופיעו במאמרנו המקורי ואומצו כא� באלגורית�

  .נפרט כללי� אלה, דבר

  ".שמות וכינויי� הלקוחי� מ� התורה נכתבי� כפי שה� מופיעי� במקור: "כלל ב

אזי , %"א� יש לש� כמה צורות כתיב בתנ. %"כלל זה בוצע באלגורית� ביחס לשמות מ� התנ

ט של  ומעתה הריהי ה8ֶל– של הש� 2 את הצורה הנורמטיבית1קובעי� באמצעות קונקורדנציה

  .יישו� כלל זה

                                                           
  .ירושלי�, מ"ספר בע הוצאת קרית. קונקורדנציה חדשה לתורה נביאי� וכתובי�). א"התשמ) (עור%. (א, שוש�   אב�1
% "תנא� כל צורות הכתיב של הש� הנמצאות ב.  הוא ייחשב כנורמטיבי– א� כתיב מסוי� של הש� דומיננטי 2

  . אזי אי� כתיב מועד� וכול� תילקחנה–מופיעות בשכיחות מאותו סדר גודל 
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  .לא היו כאלה ברשימה. עוסק בשמות בשפת אידיש:  כלל ג

  . קריאה משמשת לעתי� קרובות כא�' א'האות , בתעתיק של שמות זרי� לעברית: "כלל ד

  . 'לוצאטו'או ' לוצטו'נית� להיכתב  Luzzattoהש� : לדוגמא

  ".במקרי� כאלה השתמשנו בשתי הצורות

ע� : אזי משתמשי� בו בשתי הצורות, קריאה כא�" א"את הש� ג� ע�  ראוי לכתוב א�, כלומר

 ?קריאה כא�" א"כיצד נקבע א� מ� הראוי לכתוב ש� מסויי� ג� ע� . קריאה ובלעדיה א�

  :ע כתחלי� למומחה"באה) ג� כא�(המשתמש , 1תהלי% דהאלגורית� מציע לצור% את  

הלידה או הפטירה של ) קהילת( ְמקו� ש�: קריאה כא�" א" לבירור אפשרות הוספת  1תהלי$ ד 

וג� בכל אחת מ� ההפניות המצוינות , ייבדק ג� בערכו של האיש, איש מ� הרשימה

  :ע עבור ש� זה"במפתח האה

 ראייה בידינו שאפשר להשתמש –קריאה  כא�" א"א� יימצא הש� ע� הוספה של  •

  .הקריאה  בצורה שע� א�ג�

  .ינו לכ% אי� ראיה ביד–א� לא תימצא צורה כזאת  •

  : האפשרות ההפוכה פשוטה הרבה יותר

הקריאה בתעתיק העברי של ש�  המשמשת כא�" א": קריאה  כא�" א"   אפשרות השמטת –   2ד

אפשר , כיוו� שאי� היא אלא תוספת.  שתפקידה רק להקל על הקריאהתוספתהיא , לועזי

  . ג� להשמיטה

  ". א"ות יסתיי� בא, ש� מקו� בו ההברה המסיימת קמוצה: כלל ה

ומיוש� ש� , )42' עמ', כר% א(ע "של שמות לועזיי� שבאה" כללי הכתיב והתעתיק"עניי� זה נזכר ב

 שכלל ג� –בתדפיס הראשו� של המאמר שלנו , אבל. במקרי� שבה� קיימת מסורת תקיפה כזאת

  ובדיוק כ% נעשה–כי קונֶוונציה זאת תאומ9 בצורה אחידה , 13 נקבע בעמוד –שמות מקומות 

  .באלגורית�

  .נשוב לאלגורית�, לאחר שהזכרנו את כללי הכתיב

  : באלגורית� הוא קבוצת הפקודות הבאות' של שלב ג' חלק ב

 א� הדבר אפשרי לפי –קריאה  כא�" א"צור תעתיק נוס� על ידי הוספת : כלל דלפי  = 01

  .ובלעדיה" א"ע� : וקח את שני התעתיקי� – 1תהלי$ ד

" א"צור תעתיק נוס� על ידי השמטת ה –קריאה   כא�" א"� מופיעה א� בש: כלל דלפי  = 02

  .ובלעדיה" א"ע� : קח את שני התעתיקי�ו, )2דלפי (

  ". א" סיי� אותו באות –א� ההברה המסיימת את ש� המקו� קמוצה : כלל הלפי  = 03
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  . כתוב אותו לפי התעתיק שבמקור–% "א� הש� לקוח מ� התנ: כלל בלפי  = 04

  . השאר אותו כפי שהוא– אינ� ישימות לגבי ש� זה 04 01עולות א� פ = 05

השמות היהודיי� שנתקבלו : דהיינו. מופעלת על כל ש� שקיבלנו בשלב הקוד�, קבוצת פקודות זו

   .בזה ת� האלגורית�.  'של שלב ג' וכ� השמות האחרי� שנתקבלו בחלק א, 1'בשלב ב

  :שני חלקיו בתרשי� הבאעל ' סכמתית נית� להציג את שלב ג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                     

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
הא� ה� נכתבי� לפי תעתיק ליֶטָרלי או : הצורה הכוללת בלבד' לגבי השמות במקורות יהודיי� נקבעה בשלב ב 1

 הללו –' בסו� וכו" א", קריאה  הא� ה� נכתבי� ע� או בלי א�–לגבי הפרטי� . ומאיזה ש� לועזי ה� נגזרי�, פוֶנטי
  .'נקבעי� בשלב ג

  

 לא כ�

 קח את כול�: 1 ב
הישאר ע� הֶקֶלט : 2 ב

 'משלב א

 ?ע"י� במאגר באה/ יהודישמות/הא� למקו� הנתו� יש ש�

  הש� היהודי תעתיק קביעת  : 'שלב ג
  של מקו� הלידה או הפטירה

  תזכורת
כיצד מגיע 

  הפלט 
  'משלב ב

" א" הוספת תעתיק ע� – 01
  .כא� קריאה

  
" א" הוספת תעתיק בלי – 02

  .המשמשת כא� קריאה
  

במקרה של " א" סיומת – 03
  . הברה סופית קמוצה

  
   כתיבת המקור של ש� – 04

  .%"הלקוח מ� התנ
  

 אי שינוי בש� שפעולות – 05
  . לא ישימות לגביו04 01

בדוק א� הש� נמצא 
 ע"במפתח האה

 כ� לא

קח מָש� את כל : 1 ג
 התעתיקי� של ש� זה

 ע"נמצא במפתח האה

בדוק א� הש� נמצא 
 ע"בער% האיש באה

קח את תעתיק : 2 ג לא כ�
 ש� זה מָש� 

  קח את תעתיק : 3 ג
  י"ש� זה מאלג

 

  'שלב ג
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  פרטי� נוספי�.  ג

  :של האלגורית�' הערה לשלב א .1

  :ע בשתי צורות"י ובאה"  המידע על מקומות הלידה והפטירה מופיע באלג  )א(

בראש ) ע"י באההמצו(או ציו� סטנדרטי , "פלוני נפטר במקו� פלמוני" כגו� –במפורש  )1(

 ביטויי� מ� הסוג –כ� יש לראות כאמירה מפורשת . הער% לגבי הלידה והפטירה

, "והיה ש� הרב עד יומו האחרו�", "וישב ש� כל ימיו", "וישב ש� עד יומו האחרו�"

  .'וכד" עיר מולדתו "–או לגבי לידה 

א לעניי� דוגמ. א% נית� להסיק כ% מהבנת הנקרא, לעתי� המידע אינו כתוב במפורש )2(

או שעמד ש� בראש , א� כשמדובר באד� שהתמנה לרבנות בקהילה מסוימת: פטירה

.  סביר מאד שנשאר ש� עד סו� ימיו–ולא מסופר שעבר מש� למקו� אחר , ישיבה

כי , במיוחד א� נזכור(אלמלא כ� היתה האנציקלופדיה מדווחת שעזב את המקו� 

 66' לגבי מס: דוגמא לעניי� לידה). מינובתקופות הנידונות לא היו האנשי� ניידי� כבי

כיוו� ". לאביו הרב בזאמושטש"כי נולד , י"אלגכתוב ב, רבי שלמה מחלמא, ברשימה

  . סביר ביותר שהוא נולד בזאמושטש, שאביו היה הרב בזאמושטש

מ� . ג� על הבנת הנקרא, כלומר, )2)(א(וג� על ) 1)(א(רשימת המקומות התבססה ג� על )   ב(

  . הבאה מתברר עד כמה נכו� היה להסתמ% על הבנת הנקראהבדיקה

במקרה זה מקבלי� אישור להבנת הנקרא : בדוגמא לגבי רבי שלמה מחלמא, למשל )1(

  ".בעיר מולדתו בזאמושטש" ש� כתוב ,י"אלגכבר בעמוד הבא ב

 מקומות מתוכ� 12. י"אלג מקומות שהוסקו על פי הבנת הנקרא ב19בס% הכל ישנ�  )2(

, ע" מקומות נוספי� אושרו על פי הבנת הנקרא באה5, ע"על ידי האהאושרו במפורש 

י את "אי� שו� מקרה שבו סתרה הבנת הנקרא באלג. ע" מקומות חסרי� באה2  ו

 מקומות 2  ע " מקומות שהוסקו על פי הבנת הנקרא באה7ישנ� : ולהיפ%. ע"האה

 פי הבנת הנקרא  מקומות נוספי� אושרו על5 ו, י"מתוכ� אושרו במפורש על ידי אלג

  .י"באלג

י סומכת על הקורא שיעשה בעצמו שימוש בהבנת "מוכח בעליל שאלג, יתר על כ� )3(

אלמלא כ� אי� להבי� מפני מה נעדר ש� . כדי להסיק פרטי� ביוגראפיי�, הנקרא

 51' מס(כיצד בערכו של רבי יהוס� הנגיד , למשל. המקו� בביוגראפיות מסויימות

, שהתרחשו במקו� אחד מסויי�, רט של מאורעות חייוישנו תיאור מפו, )ברשימה
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י מצפה כי הקורא יסיק מ� "שאלג, ההסבר היחיד הוא! אשר שמו לא הוזכר בכלל

רבי שמואל ,  כי רבי יהוס� ירש את כסאו של אביו–העובדה המצויינת בביוגראפיה 

האב כמבואר למעיי� בביוגראפיה של ,  כי כל המסופר ש� התרחש בגראנאדה–הנגיד 

  .י"באלג

  :של האלגורית�' הערה לשלב ב .2

ע " כאשר יש הסכמה בי� האה– באלגורית� קיימת ברירת מחדל לִפיה 1  כי לפי שלב א, שי� לב

י מציינת "אלג,  ברשימה16' עבור מס, לדוגמא. [י" נלקח הנתו� כפי שהוא מופיע באלג–י "לאלג

 2 בשלב ב.] י"שבאלג" קראקא"הנתו� לכ� נלקח , זה אותו מקו�". קראקוב "–ע "ואה, "קראקא"

 אזי נלקח הנתו� –ע "במקרה שאי� שמות יהודיי� במאגר שהוגדר באה: ישנה ברירת מחדל נוספת

נשאר " קראקא"כ% שהנתו� , "קראקא"אי� במאגר ש� יהודי ל, בדוגמא דלעיל. ['שקבלנו בשלב א

  .ת�על רקע זה הועלתה השאלה הבאה הנוגעת לתכנו� האלגורי.] בעינו

אפילו , י"נקבע ש� המקו� לפי אלג, במקרי� בה� מופעלות שתי ברירות המחדל ג� יחד: שאלה

ג� במקרי� " מומחה"ע כ"מדוע איננו מעדיפי� את האה. ע מופיע ש� אחר לאותו מקו�"כשבאה

  ?כאלה

האפשרות להגיע לכ% . המטרה היא לעמוד על השמות היהודיי� של הקהילות' בשלב ב: תשובה

כפי , לפיה נית� להגדיר בקלות יחסית מאגר של שמות כאלה, ע"טיבית היא באמצעות האהאובייק

  . של האלגורית�' שהוסבר לעיל בחלק ב

הא� ישנ� שמות יהודיי� לקהילה שהתקיימה במקו� ": "לבדוק"נתבקש ) ע"האה" (המומחה"

  . זה מה שנעשה,  ואכ�–" ?מה ה�, וא� כ�? פלוני

היא " בדיקה"ג� במקרה שהתשובה ל" המומחה"ו מעדיפי� את השאלה היתה מדוע אי� אנ

, א� אי� ש� יהודי: "לבדוק ג� את החלופה" המומחה"יהיה על , לפיכ%). אי� ש� יהודי(שלילית 

לא : " אי� כלל קביע0ת מסוג–" המומחה " ע "באה, אבל" ?מהו הש� הנוכרי של מקו� פלוני

  .ינו מסוגל אפוא לענות על החלופהא" המומחה." "קיי� ש� יהודי למקו� פלוני

ל אינו מצביע "העדר שמות יהודיי� במאגר הנ, ע כמומחה"בשיטה המכנית בה משמשת האה

כותבי ערכי מקומות מסויימי� בחרו לציי� , למשל( שמות כאלה למקו� המבוקש שאי�, בהכרח

  ).בעוד כותבי� אחרי� התעלמו מכ%, במפורש שמות במקורות יהודיי�

 אי� למקו� המבוקש שמות יהודיי� כאילו, מתייחס האלגורית� למצב כזה, ורמאליתפ, אומנ�

. יתכ� מאד ששמות כאלה קיימי�, א% ידוע כי לאמיתו של דבר, )1 כי אי� תשובה חיובית לשלב ב(
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י קיימת " אנו יודעי� כי באלג–? כיצד נפעל במצב זה כדי להגדיל את הסיכוי להגיע לש� יהודי

אולי משו� שאנציקלופדיה זו נכתבה עבור (בשמות המסורתיי� של הקהילות נטייה להשתמש 

כמקו� ) שהוא הש� היהודי" (פוזנא"י את הש� "מציינת אלג, למשל, כ%). קוראי� שומרי מסורת

שהוא הש� " (פוזנ�"ע מציינת את הש� "בעוד שהאה,  ברשימת האישי�12' הלידה של מס

ע "בעוד שהאה, 16' עבור מס) שהוא הש� היהודי" (קאקרא"י מציינת את הש� "אלג). הפולני

 משרתת את השאיפה 2 ברירת המחדל ב, לכ�). שהוא הש� הפולני" (קראקוב"מציינת את הש� 

  .להגיע לשמות יהודיי�

בדומה לתחו� ההיסטורי או (בנקודה זו לא מדובר בשאלה של מומחיות ": המומחיות"ולשאלת 

באיזה סוג , )של כותבי המאמרי� ושל מערכת האנציקלופדיה (תמדיניואלא בשאלה של  , )הלשוני

ע " עומדת בסתירה לכ% שאנו משתמשי� באה2 לכ� אי� ברירת המחדל ב. של שמות לנקוט

  .כמומחה

  :של האלגורית�' הערה לשלב ג .3

ע על מנת לקבוע את תעתיקי הש� "אנו פוני� למפתח האה' בחלקו הראשו� של שלב ג)    א(

השמות הנבדקי� ה� אלה . דומה לזה שבהערה הקודמת, הרציונל המנחה כא�. 'שנקבע בשלב ב

א% אי� להסיק בהכרח כי ה� אכ� אינ� , "שמות יהודיי�"לא נמצאה ראיה כי ה� ' שבשלב ב

מכיל המפתח תעתיקי , )'בחלקו הראשו� של שלב ג, בביאור האלגורית�(כפי שהוסבר לעיל . כאלה

ש� במקורות "מעידה בעצ� על " מסורת תקיפה". "תקיפותמסורות "שחלק� נובע מ, שמות

בלי כל ציו� איזה תעתיק נובע ממסורת , במפתח נתו� התעתיק בצורה סתמית, אומנ�". יהודיי�

   ולכ� .  לא–ואיזה , תקיפה

לא נבוא להסתמ% על תעתיק ', משלב ב" ש� במקורות יהודיי�"א� יש בידינו  )1(

זו . [בע ממסורת תקיפה ואינו מייצג ש� יהודי נואינושמא  , הנמצא סתמית במפתח

ראה בביאור (' אינו מיועד לשמות יהודיי� משלב ב' הסיבה שחלקו הראשו� של שלב ג

  )].'בסו� חלקו הראשו� של שלב ג, האלגורית�

יתכ� כי בכל זאת נצליח ', א� בידינו ש� שלא זוהה כש� יהודי בשלב ב, לעומת זאת )2(

  . א� נשתמש בתעתיקי� הסתמיי� שבמפתח, רת תקיפהבעל מסו" ש� יהודי"להגיע ל

ענבל לא . א� הוא מייצג באופ� בסיסי אותה הגייה, תעתיק ייחשב כתעתיק הש� הנתו�)     ב(

נית� ללמוד ) לקמ�' המנויי� בסעי� ד(א% מתו% המקרי� הפרטיי� , ציר� הגדרה זאת לאלגורית�

מצמי� לשינויי� בהדגשות ובהטעמות של כי השינויי� בי� התעתיקי� השוני� לאותו ש� מצט

  .  טוֵדילה–טוֶדלה : לדוגמא. התנועות בש�
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  הפעלת האלגורית�.  ד

הסעי� העוסק באישיות .  האישי� במדג� של גאנז66 כא� נפעיל את האלגורית� לגבי כל אחד מ

  . הפטיר" = פ. "לידה" = ל: "סימו� נוס�. מסוימת יסומ� במספר שהוא מספרה הסידורי במדג�

  ).מפורש(פושקיירא : פ).             מפורש(נרבונה :   לי"אלג.   1

  ).מפורש(פושקיירה : פ).              מפורש(נרבונה :   לע"אה      

שלב ). נמצא כש� משפחה יהודי" (נרבונא" נות� 1 שלב ב". נרבונה" נות� 1  שלב א:  לידה  )א(

  ".נארבונא", "אנרבונ":  נות�) קריאה כא�" א"הוספה של  (01 ג

 מקבלי� 1 בשלב ג". פושקיירא" משאיר 2 שלב ב". פושקיירא" נות� 1 שלב א:  פטירה  )ב(

  ".פושקיירא""): א"סיומת ב (03 ובשלב ג, "פושקיירה"

  ).מפורש(פוסטאט : פ).             מפורש(פוסטאט :   לי"אלג.   2

  ).מפורש(קאהיר : פ).                מפורש(קאהיר :   לע"אה      

ע "י ואה"הא� אלג, השאלה היא.  זהה–במקרה זה הדיו� לגבי הלידה והפטירה   )א(

 או שמא ה� נוקבות –ע " ההכרעה כאה2  ואז לפי שלב א–מתכוונות לשני מקומות שוני� 

  . 1 ואז התוצאה היא לפי שלב א, בשני שמות לאותו המקו�

בפוסטאט היא : " כתובי"באלג. נראה הדבר ששני המקורות מתכווני� לאותו המקו�

ראשיתה של קהיר בעיר : " כתוב167' עמ, "קהיר"ט ער% "ע כר% כ"באה". קהיר העתיקה

מצר אל עתיקה   שהתפתחה מאוחר יותר לשכונה הידועה בש� אל        המבוצרת פסטאט 

". קהיר העתיקה"פוסטט נקראה מאוחר יותר , ע"ג� לפי אה, כלומר." או קהיר העתיקה

  לפי שלב א–" פוסטאט"לכ� מקבלי� .) ע"זאת ג� ממקומות נוספי� באהאפשר להוכיח (

הוספת  (02 ולפי שלב ג, "פוסטאט" משאיר 1 שלב ג". פוסטאט" נשאר 2 לפי שלב ב. 1

  ".פוסטאט", "פוסטט": מקבלי�) הקריאה שבו משמיטי� את א�, ווריאנט

  ".פוסטאט", "פוסטט": מקבלי�) א(כמו ב:  פטירה  )ב(

  .         לא ידוע: פ).     מפורש(טודילה :   לי"אלג.   3

  .       לא ידוע: פ).      מפורש(טודילה :   לע"אה      

 1 נות�1 שלב ג". טודילה" משאיר את 2 שלב ב". טודילה" נות� 1 שלב א:  לידה  )א(

   ".טודלא":  נות�03  שלב ג". טודלה"

  ".לא ידוע" המקו� 3 לפי שלב א:  פטירה  )ב(

                                                           
בנימי� ' ר: י"ראה למשל באלג. האחד בכתיב מלא יותר, טוֵדילה וטוֶדלה ה� שני תעתיקי� אפשריי� לאותו ש� 1

  ).271' עמ(מטוֵדילא 
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  ).מפורש(וויניציאה : פ).           מפורש(יישטאדט נ:   לי"אלג.   4

  ).מפורש(ויניציאה : פ).            מפורש(נוישטאט :    לע"אה      

" נוישטאדט) "ש� משפחה יהודי( נות� 1 שלב ב". ניישטאדט" נות� 1 שלב א: לידה  )א(

  ".נוישטאט"ו" נוישטט", "נוישטאדט", "נוישטדט":  נות�02 שלב ג". נוישטאט"ו

 1 מקבלי�1 לפי ג". וויניציאה" משאיר 2 שלב ב". וויניציאה" נות� 1 שלב א: פטירה  )ב(

   ".ונציא", "ויניציאה: " מקבלי�05  וג03  לפי ג, לבסו�". ונציה" ,"ויניציאה"

  ).מהבנת המקרא(וילנא : פ.                    לא מצויי�:   לי"אלג.   5

  ).מפורש(וילנה :      פ).          מפורש(סל9 :   לע"אה      

   ".סל�":  מקבלי�05  וג1  לפי ג". סל9" משאיר 2 שלב ב". סל9" נות� 2 שלב א: לידה)  א(

, "וילנה: " מקבלי�1  לפי שלב ג". וילנא" משאיר 2 שלב ב". וילנא" נות� 1  שלב א: פטירה)  ב(

  ".וילנא": 03 ולפי ג

  ).מהבנת המקרא(מי9 :  פ.                   לא מצויי�:    לי"אלג.   6

  ).מפורש(מ9 : פ.                    לא מצויי�:    לע"אה      

  "לא ידוע" המקו� 3 לפי שלב א:  לידה  )א(

מוצאי� במפתח , 1 לפי שלב ג". מי9" משאיר 2 שלב ב". מי9" נות� 1 שלב א:  פטירה  )ב(

  ".מ�", "מי�":  מקבלי�05  לפי ג. 2"מ9"ע� הפניה ל" מי9"

  ).מהבנת הנקרא(פראג : פ).             מפורש(ליפשטט :   לי"אלג.   7

  ).מפורש(פראג : פ).           מפורש(ליפשטאט :   לע"אה      

 מקבלי� 2 לפי שלב ג". ליפשטט" משאיר 2  שלב ב". ליפשטט" נות� 1 שלב א:  לידה  )א(

  ".ליפשטאט", "ליפשטט":  נות�02 ושלב ג, "ליפשטאט"

 נות� 1  שלב ג". פראג "3 נשאר2 בשלב ב". פראג" מקבלי� 1 לפי שלב א:  פטירה  )ב(

  ".פראג", "פרג":  נות�01 ושלב ג, "פרג"

  ).מהבנת הנקרא(לבוב  : פ).          מפורש(לודמיר :   לי"אלג.   8

  ).מפורש(לבוב : פ).           מפורש(לודמיר :   לע"אה      

  

                                                           
  .האחד בכתיב מלא יותר,  ויניציאה =ֶונציא ה� שני תעתיקי� אפשריי� לאותו ש�1
' כותרת הער% של ר) 194' עמ(י "ראה למשל באלג: האחד בכתיב מלא יותר, אותו ש� אלה שני תעתיקי� אפשריי� ל2

  .מנוקד בצירי" ֵמי9"בה , אליעזר מֵמי9
 א% ש� זה הנו מתקופת הראשוני� ואינו –" ביה� "–" הספרות הרבנית העתיקה"ע ש� מ� "לגבי פראג יש באה 3

  .תיאור המקו� בתקופתוולכ� אינו מתאי� ל,  רלוונטי לתקופת האישיות הנידונה
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 05   וג02  ג". לודמר, "לאדמר ":1 נות�1 שלב ב". לודמיר" נות� 1 שלב א: לידה  )א(

  ".לודמר", "לאדמר, "לדמר": נותני�

 05  וג1 לפי שלב ג". לבוב "2 משאיר2 שלב ב". לבוב" נות� 1  שלב א : פטירה  )ב(

  ".לבוב": מקבלי�

  ).מפורש(ירושלי� : פ).            מפורש(סאלי :   לי"אלג.   9

  ).מפורש(י� ירושל: פ).            מפורש(סאלי :   לע"אה      

" סֶלא "3 נות�1 שלב ג". סאלי" משאיר 2  שלב ב". סאלי" נות� 1 שלב א: לידה  )א(

  ".סלי", "סאלי", "סלא":  מקבלי�05  וג02 לפי ג". סאֵלי"ו

 04 שלב ג". ירושל�", "ירושלי�" נות� 1 שלב ב". ירושלי�: "1 לפי שלב א: פטירה  )ב(

  ".ירושל�" 4נות�

  ).מהבנת הנקרא(טולידו : פ).          שמפור(קולוניא :   לי"אלג.   10

  ).מפורש(טולדו : פ).           מפורש(קולוניה :   לע"אה        

  וכ% מקבלי� , "קולוניה"ו" קולו� "5 נות�1 שלב ב". קולוניא" נות� 1  שלב א: לידה  )א(

   ".קולוניא", "קולו�": 05  וג03          בשלב ג

לפי ". טולדו", "טוליטולה, "טולידו" נות� 1  בשלב". טולידו" נות� 1  שלב א:פטירה  )ב(

  ".טולדו", "טוליטולא", "טולידו":  מקבלי�03  וג05 ג

  ).מהבנת הנקרא(רגינשבורג : פ).          מהבנת הנקרא(שפירא :   לי"אלג.   11

  ).מהבנת הנקרא(רגנסבורג :      פ  ).מהבנת הנקרא(שפירא :   לע"אה        

, "אשפירא, "שפירא", "שפיירא" נות� 1 שלב ב". שפירא " נות�1 שלב א: לידה  )א(

, "אשפירא", "שפירא", "שפיירא":  מקבלי�05 לפי שלב ג". שפיר", "שפייער"

  ".שפיר", "שפייער"

                                                           
  ".וולינסקי ולדימיר"ע הוא "ער% המקו� באה 1
שכ� יידית , " לעמבערג–יידית : "ואי� לטעות במה שכתוב ש�. אי� ֵש� במקורות יהודיי�, "לבוב"בער% , ע" באה2

: וב ש�שכת)  ברשימה24' מקו� פטירה של מס" ('יבוז'מדז"בער% , למשל, ראה: לחוד וש� במקורות יהודיי� לחוד
  ".  מעזשבעזש–יידית ', יבוז' מז–בפי היהודי� "
" סאלי"ו, )403' ד עמ"ע כר% כ"אה(בסגול " סלא"ראה : האחת בכתיב מלא יותר,  אלו שתי אפשרויות לאותו ֵש�3

  ).422' ח עמ"ע כר% י"אה(בצירי 
% הוא "תיב הנורמטיבי בתנהכ". ירושל�" פעמי� 600 בכתיב מלא ולמעלה מ" ירושלי�"% כתוב " פעמי� בתנ5רק  4

  ".ירושל�"אפוא 
. יוס� קולו�' ר: וג� כש� משפחה יהודי, )קולוניא(ע ש� זה מופיע כקשור לעיר ֶקל� "כי במפתח האה, נלקח" קולו� "5

אינו ) 'יונה'שמשמעותו (' קולו�'הש� : "כתוב, יוס� קולו�' בביוגראפיה של ר, 808' י עמ"כי באלג, לכאורה זו טעות
אבל הרולד . לכ� אי� לכאורה קשר בי� שמו לקל�. יוס� קולו� היה מצרפת ולא מגרמניה' מוצאו של ר, וכ�". למדיברור 

  .כפי שהואגאנז החליט לייש� את האלגורית�  
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 05   וג1 לפי ג". רגינשבורג "1 משאיר2 שלב ב". רגינשבורג" נות� 1 שלב א :פטירה  )ב(

  ".רגנסבורג": מקבלי�

  ).מפורש(פראג : פ).   מפורש(זנא כנראה פו:   לי"אלג.   12

  ).מפורש(פראג : פ).                מפורש(פוזנ� :   לע"        אה

 05  וג3 לפי ג". פוזנא" נשאר 2 בשלב ב". פוזנא" קובעי� 1 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".פוזנא": מקבלי�

  ".פראג", "פרג":  לעיל7' ראה מס" פראג"לגבי  :פטירה  )ב(

  ).מהבנת הנקרא(אלטונא , )מפורש(ו "הקהילה המשולשת אה: פ). מפורש(קראקא :   לי"אלג.   13

  ).מהבנת הנקרא(ו "אה, )מפורש(אלטונה : פ). מפורש(פינטשוב :   לע"אה        

 05  וג1 ולפי ג, "פינטשוב" נשאר 2 לפי ב". פינטשוב" נקבע 2 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".וב'פינצ": מקבלי�

. וא� לא סתירה בי� המפורש למשתמע, ע"י לאה"גאי� כא� מחלוקת בי� אל: פטירה  )ב(

 היתה קהילה הקהילהא% , שתיה� מסכימות כי האיש היה עד פטירתו בעיר אלטונה

ראשי תיבות " (="<ה"אשר נקראה , וונדסבק המבורג משותפת לקהילות אלטונא

כי " אלטונה" ער% 525' עמ' ע כר% ג"נצטט מאה, להבהרת מקרה מיוחד זה). שלה�

באלטונה היה . ו"יה הרוחניי� של קהילת אלטונה קשורי� בתולדות אהחי"

הדי� של הרב  ובה היתה הישיבה שעל ידו וכ� בית, ו"ד של אה"מושב האב

ו "אה משבטלה ברית", וכי רק בתקופה מאוחרת לענייננו ."לשלוש הקהילות

" אאלטונ" מתקבל ג� 1 בשלב א, על כ�". החזיקה אלטונה רבני� משלה, )1811(

 1 בשלב ג". אלטונא" את 2 ושלב ב, "ו"אה" מאשר את 1 שלב ב". ו"אה"וג� 

   ".ו"אה", "אלטונא":  מקבלי�05   וג03 ולפי ג, "אלטונה: "מקבלי�

  ).מפורש(קראקא :    פ  .לא מצויי�  :   לי"אלג.   14

  ).מפורש(קראקא : פ).        מפורש(לובלי� :   לע"        אה

:  מקבלי�05  וג1 לפי ג". לובלי�" נשאר 2 לפי ב". לובלי�: "2 לפי שלב א:  לידה  )א(

  ".לובלי�"

   נות�    1 שלב ג". קראקא" משאיר 2 שלב ב". קראקא" מקבלי� 1 לפי שלב א: פטירה)  ב(

  ".קראקא", "קרקא":  מקבלי�02  ולפי ג, "קראקא     "

                                                           
המפתח מפנה לערכו : אינו מצביע על ש� משפחה יהודית כי א� על טעות, הנמצא במפתח, "רגנסבורג בצלאל"  הש� 1

  …כי הוא נקרא על ש� העיר רונשבורג בפולניה,  ומבואר ש�–" נשבורגר"האמיתי בשמו 
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  ).מהבנת הנקרא(לבוב :    פ  .לא מצויי�  :   לי"אלג.   15

  ).מפורש(לבוב : פ).        מפורש(לובלי� :   לע"  אה      

  ".לובלי�": מקבלי�. 14' ראה מס" לובלי�"לגבי : לידה  )א(

  ".לבוב": מקבלי�. 8' ראה מס" לבוב"לגבי : פטירה  )ב(

  ).מפורש(קראקא :    פ  ).מפורש(לובלי� :   לי"אלג.   16

  ).מפורש(קראקוב : פ).        מפורש(לובלי� :   לע"        אה

  ".לובלי�": מקבלי�. 14' ההמש% כמו במס". לובלי�" נקבע 1 לפי שלב א:  לידה  )א(

, "קרקא": מקבלי�. 14' ההמש% כמו במס". קראקא" נקבע 1 לפי שלב א : פטירה  )ב(

  ".קראקא"

  ).מהבנת הנקרא(קראקא : פ).   מפורש(ולרשטיי� :   לי"אלג.   17

  ).מפורש(וב קראק: פ).   מפורש(ולרשטיי� :   לע"        אה

 2  ולפי ג". ולרשטיי�" נשאר 2 בעקבות ב". ולרשטיי�" מתקבל 1  לפי שלב א: לידה  )א(

  ".ולרשטיי�":  מקבלי�05 וג

  ".קראקא, "קרקא": מקבלי�, 16' כמו במס :פטירה  )ב(

  ).מפורש(טולידו : פ).               מפורש(גירונה :   לי"אלג.   18

  ).מפורש(טולדו : פ).   מהבנת הנקרא(גרונה  :   לע"        אה

, "גירונה", "גירונדה: " מתקבלי�1 לפי ב". גירונה" מתקבל 1  לפי שלב א: לידה  )א(

  ".ירונא", "גירונא", "גירונדא":  מקבלי�03 בשלב ג". ירונה"

  ".טולדו", "טוליטולא", "טולידו": מקבלי�. 10' ראה מס" טולידו"לגבי : פטירה  )ב(

  ).מפורש(צפת :        פ      .לא מצויי�  :   לי"אלג.   19

  ).מפורש(צפת : פ).        מפורש(ספק טולדו :   לע"        אה

  ".אינו ידוע" נקבע 3 לפי שלב א:   לידה  )א(

:   נקבע04 לפי ג, ולבסו�, "צפת" מתקבל 1 לפי ב". צפת" נות� 1 שלב א: פטירה  )ב(

  ".צפת"

  ).שמפור(פראג : פ).               מפורש(אפטא :   לי"אלג.   20

  ).מפורש(פראג : פ).               מפורש(אפטא :   לע"        אה

 נקבע 05 לפי ג". אְפָטא" נשאר 1 בשלב ב". אפטא" מתקבל 1 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".אפטא"
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  ".פראג", "פרג": מקבלי�. 7' ראה מס, "פראג"לגבי :  פטירה  )ב(

  ).מפורש(אופיבא% : פ).               מפורש(קראקא :   לי"אלג.   21

  ).מפורש(אופנב% : פ).               מפורש(קראקא :   לע"        אה

  ".קראקא", "קרקא": מקבלי�. 14' ראה מס, "קראקא"לגבי : לידה  )א(

 01  לפי שלב ג". אופנב%" מתקבל 1 לפי ב". אופיבא%" מקבלי� 1  לפי שלב א: פטירה  )ב(

  ."אופנבא$", "אופנב$": מקבלי�

  .לא מצויי�: פ).               מפורש(רומרוג :   לי"אלג.   22

  .לא מצויי�: פ.                        לא מצויי�:   לע"        אה

 05   וג3 לפי ג". רומרוג" נשאר 2 לפי ב". רומרוג" מתקבל 1 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".רומרוג": מתקבל

  ".לא ידוע" המקו� 3 לפי שלב א: פטירה  )ב(

  ).מפורש(אליסאנה : פ).               מפורש(עה חמאד קל:   לי"אלג.   23

  ).מפורש(אליסאנה : פ).               מפורש(קלעת חמאד :   לע"        אה

לפי ". קלעה חמאד" נשאר 2 לפי שלב ב". קלעה חמאד "1 מתקבל1 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".קלעה חמד", "קלעה חמאד":  מקבלי�02 לפי ג". קלעה חמאד" נשאר 3 ג

 03  לפי ג". לוזינה" מתקבל 1 בשלב ב". אליסאנה" מתקבל 1  לפי שלב א: פטירה  )ב(

  ".לוזינא": מתקבל

  ).מפורש(' יבוז'מז: פ).               מפורש(אקופ :   לי"אלג.   24

  ).מפורש(' יבוז'מז: פ).               מפורש(אוקופ :   לע"        אה

 05  וג3 לפי ג". אקופ" נשאר 2 לב בלפי ש". אקופ" נקבע 1 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".אקופ": מקבלי�

 05 לפי ג". 'יבוז'מז" נשאר 1 לפי שלב ב". 'יבוז'מז" מתקבל 1 לפי שלב א:  פטירה  )ב(

  ".'יבוז'מז": מקבלי�

  ).מפורש(אנזיסהי� : פ).               מפורש(וורמיזא :   לי"אלג.   25

  ).מפורש(אנזיסהיי� :        פ).           מפורש(וורמס :   לע"        אה

 מתקבל 1 לפי שלב א. ראשית יש לדעת כי אלו שני שמות לאותו מקו�: לידה  )א(

, "וירמיזא", "ורמיזא", "וירמיישא", "וורמשא: " מקבלי�1 בשלב ב". וורמיזא"

                                                           
אבל . ע"כמו באה, "קלעת חמאד"ל "וצ) אולי טעות דפוס(חלה טעות " קלעה חמאד" קיימת אפשרות כי בנוסח 1

  .הרולד גאנז החליט לייש� את האלגורית� כפי שהוא
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, "וירמיישא", "וורמשא":  מקבלי�05  לפי ג, לבסו�". וורמס", "גרמיזא"

  ".וורמס", "יזאגרמ", "וירמיזא", "ורמיזא"

 05  וג1 ולפי ג. 2 כ% נשאר בשלב ב". אנזיסהי�" מתקבל 1 לפי שלב א :פטירה  )ב(

  ".אנזיסהי�": מתקבל

  ).מפורש(פוז� : פ).                  מפורש(פראג :   לי"אלג.   26

  ).מפורש(פוזנא� : פ).                  מפורש(פראג :   לע"        אה

  ".פראג", "פרג": 7' ה מסרא" פראג"לגבי :  לידה  )א(

כ% נשאר בשלב ". פוז�" מתקבל 1 לפי שלב א. אלו שני שמות לאותו מקו�:  פטירה  )ב(

  ".פוז�":  מתקבל05   וג1 בשלב ג. 2 ב

  ).מהבנת הנקרא(קראקא : פ).                  מפורש(קראקא :   לי"אלג.   27

  ).מהבנת הנקרא(קראקוב : פ).                  מפורש(קראקוב :   לע"        אה

  ".קראקא", "קרקא": מתקבל. 16' ראה מס" קראקא"לגבי :  לידה  )א(

  ".קראקא", "קרקא ": פטירה  )ב(

  ).מפורש(עכו : פ).                  מפורש(פאדובה :   לי"אלג.   28

  ).מפורש(כפר יאסי� : פ).                  מפורש(פאדובה :   לע"        אה

 02 לפי ג". פאדוא" מתקבל 1 בשלב ב". פאדובה" מתקבל 1 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".פאדוא", "פדוא": מקבלי�

בשלב . 1 ובשלב ג, 2 כ% נשאר בשלב ב". כפר יאסי�" מתקבל 2  לפי שלב א: פטירה  )ב(

  ".כפר יאסי1", "כפר יסי1":  מקבלי�02 ג

  ).ראמהבנת הנק(פוסטאט : פ).                  מפורש(קורדובה :   לי"אלג.   29

  ).מהבנת הנקרא(פוסטאט : פ).                  מפורש(קורדובה :   לע"        אה

 03 בשלב ג. 1 כ% נקבע ג� בשלב ב". קורדובה" מתקבל 1 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".קורדובא": מקבלי�

 משאיר 1 שלב ג. 2 שלב בכ% נשאר ב". פוסטאט" מתקבל 1 לפי שלב א: פטירה  )ב(

  ".פוסטאט", "פוסטט":  מקבלי�02 ולפי שלב ג, "פוסטאט"

  ).מהבנת הנקרא(לבוב :            פ  .לא מצויי�:     לי"אלג.   30

  ).מפורש(לבוב : פ.                      לא מצויי�:     לע"        אה

  ".לא ידוע"מקו� הלידה , 3  לפי שלב א: לידה  )א(
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  ".לבוב": 8' ראה מס, "לבוב"לגבי : פטירה  )ב(

  ).מפורש(הלישויא : פ).                  מפורש(מסטיביו א:   לי"אלג.   31

  ).מפורש(הלישוי : פ).                מפורש(אמסטיבאוו :   לע"        אה

:  מקבלי�05  וג3 לפי ג. 2 וכ% נשאר לאחר ב, "אמסטיביו" נלקח 1 לפי א: לידה  )א(

  ".אמסטיביו"

 05  וג3  לפי ג. 2 ב בוכ% נשאר לאחר של, "הלישויא" מתקבל 1 לפי א: פטירה  )ב(

  ".הלישויא": מקבלי�

  ).מפורש(טרוייש : פ).               מפורש(טרוייש :   לי"אלג.   32

  ).מפורש(טרואה : פ).                מפורש(טרואה :   לע"        אה

 מתקבל 1 לפי שלב א. יש לדעת כי אלה שני שמות לאותו מקו�, ראשית:  לידה  )א(

  ".טרוייש":  מקבלי�05 בשלב ג. 1  ג� בשלב בוכ% נקבע, "טרוייש"

  ".טרוייש":  פטירה  )ב(

  ).מפורש(לובלי� : פ).       מפורש(ספק פוזנא ספק בריסק :   לי"אלג.   33

  ).מפורש(לובלי� : פ).                          מפורש(ספק פוזנא� :   לע"        אה

  ".אינו ידוע" המקו� 3 לפי שלב א:  לידה  )א(

  ".לובלי�": 14' ראה מס, "לובלי�" לגבי : פטירה  )ב(

  ).מפורש(אוסטרהא : פ).                מפורש(קראקא :   לי"אלג.   34

  ).מפורש(אוסטראהא : פ).                מפורש(קראקה :   לע"        אה

  ".קראקא", "קרקא": 14' ראה מס, "קראקא"לגבי : לידה  )א(

 מתקבל 1 לפי שלב ג. 2   כ% נשאר בשלב ב".אוסטרהא" מתקבל 1 לפי שלב א: פטירה  )ב(

  ".אוסטראהא", "אוסטרהא":  מקבלי�01 ולפי ג, "אוסטרהא"

  ).מהבנת המקרא(נרבונא : פ.                        לא מצויי�:   לי"אלג.   35

  ).מהבנת המקרא(נרבונה : פ).                מפורש(נרבונה :   לע"        אה

, "נרבונא": ומקבלי�, 1' ההמש% כמו במס". נרבונה " מתקבל2  לפי א: לידה  )א(

  ".נארבונא"

  ".נארבונא", "נרבונא" :פטירה  )ב(

  ).מפורש(ירושלי� : פ).                            מפורש(ירושלי� :   לי"אלג.   36

  ).מפורש(ירושלי� : פ).  מפורש(ספק ירושלי� ספק חברו� :   לע"        אה
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  ".אינו ידוע " המקו�3 לפי א:  לידה  )א(

  ".ירושל�": מתקבל, 9' כמו במס: פטירה  )ב(

  ).מהבנת המקרא(פאסטוב : פ.                1לא מצויי�:   לי"אלג.   37

  ).מפורש(פאסטוב : פ.                לא מצויי�:   לע"        אה

  ".לא ידוע" המקו� 3 לפי א: לידה  )א(

 מתקבל 1 בשלב ג. 2 לב בכ% נשאר בש, "פאסטוב" מתקבל 1  לפי שלב א: פטירה  )ב(

  ".פאסטוב", "פסטוב":  מקבלי�01  ולפי ג, "פסטוב"

  ).לפי אגדה, מפורש(בי� : פ).                מפורש(קשטיליה :   לי"אלג.   38

  ).לפי אגדה, מפורש(בי� : פ).                מפורש(קשטיליה :   לע"        אה

אינו " המקו� 3 לכ� לפי א. לא ש� אר9אינו ש� עיר או קהילה א" קשטיליה: "לידה  )א(

  ".ידוע

  ".אינו ידוע" המקו� 3 לכ� לפי א, אינו ש� מקו�" י�"ה: פטירה  )ב(

  ).מהבנת המקרא(קארלי� : פ).               מפורש(קארלי� :   לי"אלג.   39

  ).מהבנת המקרא(קארלי� : פ.                          לא מצויי�:   לע"        אה

". קרלי�" מתקבל 1  בשלב ג. 2 כ% נשאר בשלב ב". קארלי�" מתקבל 1 פי אל: לידה  )א(

  ".קארלי�", "קרלי�":  מקבלי�01 בשלב ג

  ".קארלי�", "קרלי�": מקבלי�, ל"כנ :פטירה  )ב(

  ).מפורש(קראקא : פ.               לא מצויי�:   לי"אלג.   40

  ).ורשמפ(קראקא : פ.                לא מצויי�:   לע"        אה

  ".לא ידוע" המקו� 3  לפי שלב א: לידה  )א(

  ".קראקא", "קרקא": 14' כמו במס: פטירה  )ב(

  ).מפורש(פראג : פ).                מפורש(וורמס :   לי"אלג.   41

  ).מפורש(פראג : פ).                מפורש(וורמס :   לע"        אה

, "וורמשא":  ומקבלי�,25' ההמש% כמו במס". וורמס" מתקבל 1 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".וורמס", "גרמיזא", "וירמיזא", "ורמיזא", "וירמיישא"

  ".פראג", "פרג ": מקבלי�7' כמו במס :פטירה  )ב(

                                                           
אברה� ' ר.  א% אי� להסיק מכ% שהוא נולד במזריטש.כי הוא נולד לאביו המגיד ממזריטש,  באנציקלופדיה כתוב1

היא ' כוונת האנצי. %"ט בהתק"התיישב במזריטש רק אחרי מות הבעש" המגיד"ואילו אביו , א"נולד בשנת התק
  ". המגיד ממזריטש"שהוא נולד לאביו המפורס� בכינויו 
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  ).מהבנת הנקרא(קהיר : פ).                מפורש(קהיר :   לי"אלג.   42

  ).מפורש(קאהיר : פ).                מפורש(קאהיר :   לע"        אה

 מתקבל 1 לפי שלב ג. 2 כ% נשאר בשלב ב". קהיר" מתקבל 1 שלב אלפי : לידה  )א(

  ".קאהיר", "קהיר":  מקבלי�01  ובשלב ג, "קהיר"

  ".קאהיר", "קהיר": מקבלי�, ל"כנ: פטירה  )ב(

  ).מפורש(לונדו� : פ).              מפורש(וינציה :   לי"אלג.   43

  ).מפורש(נדו� לו: פ).                מפורש(ונציה :   לע"        אה

 מתקבל 1  בשלב ג. 2 כ% נשאר בשלב ב". וינציה" מתקבל 1 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".ונציא":  מקבלי�03 ולפי ג, "ונציה"

:  מקבלי�05  בשלב ג. 1 כ% נשאר בשלב ב". לונדו�" מתקבל 1 לפי שלב א: פטירה  )ב(

  ".לונדו�"

  ).שמפור(טבריה : פ).              מפורש(חברו� :   לי"אלג.   44

  ).מהבנת המקרא(טבריה : פ).               מפורש(חברו� :   לע"        אה

:  מקבלי�04 בשלב ג. 1 כ% נשאר בשלב ב". חברו�" מתקבל 1 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".חברו�"

:  מקבלי�03 בשלב ג. 1 כ% נשאר בשלב ב". טבריה" מתקבל 1 לפי שלב א: פטירה  )ב(

  ".טבריא"

  ).מהבנת המקרא(אזמיר : פ).              ורשמפ(קושטא :   לי"אלג.   45

  ).מפורש(אזמיר : פ).               מפורש(קושטה :   לע"        אה

, "קושטנטיניה: " מתקבלי�1 בשלב ב". קושטא" מתקבל 1 לפי שלב א: לידה  )א(

, "קושטנטיניא":  מקבלי�03 בשלב ג". קושטא", "קושטנדינא", "קושטנטינה"

  ".קושטא", "טנדינאקוש", "קושטנטינא"

:  מקבלי�1 בשלב ג. 2 כ% נשאר בשלב ב". אזמיר" מתקבל 1 לפי שלב א :פטירה  )ב(

  ".אזמיר"

  ).1מהבנת הנקרא(קאהיר : פ.               לא מצויי�:   לי"אלג.   46

  .לא מצויי�: פ.                2לא מצויי�:   לע"        אה

                                                           
כ� מסופר כי רצה לעלות לאר9 ישראל א% . וש� היה בית הכנסת הידוע שלו, י כתוב כי הוא חי ופעל בקהיר" באלג1

וא� אי� . י מתארת באריכות את מנהג העליה אליו"שאלג, ש� נמצא קברו המפורס�, נפטר בסופו של דבר במצרי�
המעיי� במקור שממנו ,  ואכ�…י שכחה לציי� היכ� מקומו של קבר זה"מוזר ביותר הוא שאלג, המדובר בקהיר

  ".מצרי�: "שכ� מחבר ספר זה קורא לקהיר,  נוכח מיד שהכוונה לקהיר " �טוב מצרי" הספר –י "העתיקה אלג
  . אי� ביוגראפיה2
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  ".לא ידוע" המקו� 3 לפי א:  לידה  )א(

, "קהיר" מתקבל 1 בשלב ג. 2 וכ� נשאר בשלב ב, "קאהיר" מתקבל 1 לפי א: הפטיר  )ב(

  ".קאהיר", "קהיר":  מקבלי�01 ובשלב ג

  ).מהבנת הנקרא(שאלוניקי : פ.                       לא מצויי�:   לי"אלג.   47

  ).מפורש(סלוניקי : פ).            מפורש(סלוניקי :   לע"        אה

, "שאלוניקי: " מתקבלי�1 בשלב ב". סלוניקי" נקבע 1  לב אלפי ש: לידה  )א(

, "תיסלוניקי", "שאלוניקי", "שלוניקי":  מקבלי�02 לפי ג". תיסאלוניקי"

  ".תיסאלוניקי"

  ."תיסאלוניקי", "תיסלוניקי", "שאלוניקי", "שלוניקי": מקבלי�, ל"כנ: פטירה  )ב(

  ).מפורש( ווירמייזא :פ.                       לא מצויי�:   לי"אלג.   48

  ).מפורש(וורמס : פ).            מפורש(לייפניק :   לע"        אה

:  מקבלי�05 בשלב ג. 1 וכ� נשאר בשלב ב, "לייפניק" מתקבל 2 לפי שלב א: לידה)  א(

  ".לייפניק"

, "וורמשא": מקבלי�, "וורמיזא" לגבי 25' כמו במס, "ווירמייזא"לגבי : פטירה)  ב(

  ".וורמס", "גרמיזא", "וירמיזא", "ורמיזא", "וירמיישא"

  ).מפורש(ירושלי� : פ).              מפורש(שידלובצי :   לי"אלג.   49

  ).מפורש(ירושלי� : פ).                     מפורש(דובנו :   לע"        אה

בשלב ". דובנא", "דובנו: " מתקבלי�1 בשלב ב". דובנו" מתקבל 2  לפי שלב א: לידה  )א(

  ".דובנא", "דובנו":  מקבלי�05 ג

  ".ירושל� ":מקבלי�, 9' כמו במס ,"ירושלי�"לגבי  :פטירה  )ב(

  ).מפורש(ירושלי� : פ).              מפורש(אלמדייא :   לי"אלג.   50

  ).מפורש(ירושלי� : פ).                מפורש(אלמדיה :   לע"        אה

 מתקבל 2 לפי ג. 2  אר בשלב בוכ% נש, "אלמדייא" מתקבל 1 בשלב א: לידה  )א(

  ".אלמדיא":  מקבלי�03 ולפי ג, "אלמדיה"

  ".ירושל� ":מקבלי�, 9' כמו במס ,"ירושלי�"לגבי  :פטירה  )ב(

  ).מהבנת הנקרא בצרו� ערכו של אביו(גרנדה : פ.                       לא מצויי�:   לי"אלג.   51

  ).מפורש( גראנדה :פ).            מפורש(גראנדה :   לע"        אה



  24

 05 בשלב ג". רימו� ספרד" מתקבל 1 בשלב ב". גראנדה" מתקבל 2  בשלב א:  לידה  )א(

  .1"רימו� ספרד": מקבלי�

  ".רימו� ספרד": מקבלי�, )א(ההמש% כמו ב". גרנדה" מתקבל 1  בשלב א: פטירה  )ב(

  ).מפורש(קראקא : פ).              מפורש(וילנה :   לי"אלג.   52

  ).מפורש(קראקא : פ).              מפורש(וילנה : ל  ע"        אה

 מתקבל 1  לפי שלב ג". וילנה" משאיר 2 שלב ב". וילנה" נות� 1 שלב א: לידה  )א(

  ".וילנא":  מקבלי�03 ולפי ג, "וילנה"

  ".קראקא", "קרקא ":מקבלי�, 14' כמו במס, "קראקא"לגבי  :פטירה  )ב(

  ).מפורש(קושטא : פ).              מפורש(צפת :   לי"אלג.   53

  ).מפורש(קושטא : פ).              מפורש(צפת :   לע"        אה

  ".צפת": מקבלי�, 19' כמו במס, "צפת"לגבי : לידה  )א(

, "קושטנטינא", "קושטנטיניא": מקבלי�, 45' כמו במס, "קושטא"לגבי : פטירה  )ב(

  ".קושטא", "קושטנדינא"

  ).מפורש(פרנקפורט דאודר :   פ).            מפורש(לבוב :   לי"אלג.   54

  ).מפורש(נ אודר "פרנקפורט ע: פ).           מפורש(סטרי9 :   לע"        אה

:  מקבלי�2  לפי שלב ג". סטרי9" משאיר 2 שלב ב". סטרי9" נות� 2 שלב א: לידה  )א(

  ".סטרי�":  מקבלי�05 לפי ג, ולבסו�, "סטרי9"

 מתקבל 1 לפי שלב ג. 2 נשאר בשלב בכ% ". פרנקפורט דאודר" נות� 1  שלב א:פטירה  )ב(

פרנקפורט ":  מקבלי�01 לפי ג". פרנקפורט"או בקיצור , "פרנקפורט על נהר אודר"

  ".פראנקפורט", "פרנקפורט", "פראנקפורט על נהר אודר", "על נהר אודר

  ).מפורש(צפת : פ).              מפורש(מקדה :   לי"אלג.   55

  ).מפורש(צפת : פ).              שמפור(מקדה :   לע"        אה

 מתקבל 2 לפי שלב ג". מקדה" משאיר 2  שלב ב". מקדה" נות� 1 שלב א: לידה  )א(

  ".מקדא":  מקבלי�03 ולפי ג, "מקדה"

  ".צפת": מקבלי�, 19' כמו במס, "צפת"לגבי  :פטירה  )ב(

  ).מפורש(קושטא : פ).              מפורש(פאס :   לי"אלג.   56

  ).מפורש(קושטא : פ).               מפורש(פאס :   לע"        אה

                                                           
רמו� "היה מקו� לנקוט , "רמו�"שהש� בנוי ממלה עברית , במקרה זה". גרנדה"ע בער% " כ% מופיע ש� זה באה1

  .א% הרולד גאנז החליט לייש� את האלגורית� כפי שהוא, "ספרד
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:  מקבלי�05  וג1  ולפי שלב ג, "פאס" משאיר 2 שלב ב". פאס" נות� 1 שלב א: לידה  )א(

  ".פאס", "פס"

, "קושטנטינא", "קושטנטיניא": מקבלי�, 45' כמו במס, "קושטא"לגבי : פטירה  )ב(

  ".קושטא", "קושטנדינא"

  ).מפורש(וורמס : פ).    קראמהבנת הנ(מגנצא :   לי"אלג.   57

  ).מפורש(וורמס : פ).                 מפורש(מגנצא :   לע"        אה

לפי ". מינ9", "מגנצא: " מתקבלי�1 בשלב ב". מגנצא" מתקבל 1 בשלב א: לידה  )א(

  ".מאינ�", "מינ�", "מאגנצא", "מגנצא":  מקבלי�01 שלב ג

, "וירמיישא", "וורמשא" :מקבלי�, 41' כמו במס, "וורמס"לגבי : פטירה  )ב(

  ".וורמס", "גרמיזא", "וירמיזא", "ורמיזא"

  ).מפורש(אלטונא : פ).                מפורש(אלטונא :   לי"אלג.   58

  ).מפורש(אלטונה : פ).                 מפורש(אלטונה :   לע"        אה

ראה " (ו"אה", "אלטונא: " מתקבלי�1 בשלב ב". אלטונא" מתקבל 1 בשלב א: לידה  )א(

, "אלטונא":  מקבלי�05   וג03 ולפי ג, "אלטונה: " מקבלי�1 בשלב ג). 13' לעיל מס

  ".ו"אה"

  ".ו"אה", "אלטונא": מקבלי�, ל"כנ: פטירה  )ב(

  ).מהבנת הנקרא(ו "קהילת אה, האמבורג: פ).    מהבנת הנקרא(גלוגא :   לי"אלג.   59

  .ו"נפטר כרבה של אה:        פ.                 לא מצויי�:   לע"        אה

:  מקבלי�05  וג3 ולפי ג. 2 וכ% נשאר לפי שלב ב, "גלוגא" מתקבל 1 בשלב א: לידה)  א(

  ".ְגלוגא"

הוא היה בהאמבורג שהיתה שייכת : כי אי� כא� מחלוקת, 13' ראה לפי מס: פטירה) ב(

ושלב , "ו"אה " מאשר את1  שלב ב". ו"אה", "האמבורג" לוקחי� 1 לפי א. ו"לקהילת אה

:  מקבלי�05  וג01  ולפי ג, "המבורג: " מקבלי�1 בשלב ג". האמבורג" את 2 ב

  ". ו"אה", "האמבורג", "המבורג"

  ).מפורש(ניקולסבורג : פ).                מפורש(קראקא :   לי"אלג.   60

  .לא מצויי�: פ.                           1לא מצויי�:   לע"        אה

  

                                                           
  . אי� ביוגראפיה1
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, "קרקא": ומקבלי�, 14' ההמש% כמו במס". קראקא" נקבע 1 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".קראקא"

 05  וג1 ולפי ג, 2 כ% נשאר בשלב ב". ניקולסבורג" נקבע 1 לפי שלב א :פטירה  )ב(

  ".ניקולסבורג": מקבלי�

  ).מפורש(מנטובה : פ).            מפורש(אמשטרד� :   לי"אלג.   61

  ).מפורש(מנטובה : פ).            פורשמ(אמסטרד� :   לע"        אה

, "אמשטרדא�" מתקבל 1 ולפי שלב ב, "אמשטרד�" מקבלי� 1 לפי שלב א: לידה  )א(

" אמסטרד�", "אמשטרדא�", "אמשטרד�":  מקבלי�02  וג01 לפי ג". אמסטרד�"

  ".אמסטרדא�"

 1 לפי שלב ג. 2 וכ% נשאר לפי שלב ב, "מנטובה" מקבלי� 1 לפי שלב א :פטירה  )ב(

  ".    מאנטובא", "מנטובא":  מקבלי�03  וג01  ולפי ג, "מנטובה"ר נשא

  ).מפורש(ברודי : פ).              מפורש(קייד� :   לי"אלג.   62

  ).מפורש(ברודי : פ).            מפורש(קיידא� :   לע"        אה

קבל   מת1 לפי שלב ג. 2 וכ% נשאר לפי שלב ב, "ֵקייד�" מקבלי� 1 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".ֵקיידא�", "ֵקייד�: " מקבלי�02 ולפי ג, "ֵקיידא�"

 05   וג1 ג� בשלב ג. 2  לפי שלב ב1וכ% נשאר, "ברודי" מקבלי� 1  לפי שלב א: פטירה  )ב(

  ".ברודי": מקבלי�

  ).מפורש(רוויגו : פ).          מפורש(וינציה :   לי"אלג.   63

  ).מפורש(ויגו רו: פ).            מפורש(ונציה :   לע"        אה

  ".ונציא": מקבלי�, 43' כמו במס, "וינציה"לגבי : לידה  )א(

, 05  ולאחר שלב ג, 1 כ% ג� נשאר בשלב ב". רוויגו" מתקבל 1 לפי שלב א: פטירה  )ב(

  ".רוויגו": ומקבלי�

  ).מפורש(יו 'סמו% לריג: פ).              מפורש(פיררה :   לי"אלג.   64

  .לא מצויי�: פ.            )מפורש(פירארה :   לע"        אה

 מתקבל 1  לפי שלב ג .2  בשלב ב2וכ% נשאר, "ֶפיַרָרה" מתקבל 1 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".פרארא", "פררא":  מקבלי�03  וג01 ולפי ג, "פררה"

                                                           
לפחות שניי� מ� הנקראי� : א% לא ברור א� הוא מתייחס למקומנו, "ברודי"ע ש� משפחה יהודי "ש במפתח האה י1

  ".ברודי"כי בכל מקרה מקבלי� , אי� זה משנה לגבי הפלט, למעשה. ברוד  אונגריש–כ% נקראו על ש� מקו� אחר 
  .ואינו קשור לש� האיטלקי ֶפיַרָרה, פרד מתייחס לס– ֵפֶריָרה  ע "כי ש� המשפחה הנמצא במפתח האה,  שי� לב2
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, 05 כ% נשאר בשלב ג". ו'רג" מקבלי� 1  ולפי ב, "יו'ריג" מתקבל 1 לפי א: פטירה  )ב(

  ".ו'רג": ומקבלי�

  ).מהבנת הנקרא(ירושלי� : פ).           מפורש( שרעב :  לי"אלג.   65

  ).מפורש(ירושלי� : פ).            מפורש(צנעא :   לע"        אה

:  מקבלי�05  וג1 לפי ג. 2 כ% נשאר בשלב ב". צנעא" מתקבל 2 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".צנעא"

  ".ירושל�": מקבלי�, 9' כמו במס, "ירושלי�"לגבי : פטירה  )ב(

  ).מפורש(שאלוניקי : פ).          מפורש(זאמושטש :   לי"אלג.   66

  ).מפורש(סאלוניקי : פ).               מפורש(' זמוש9:   לע"        אה

 01 בשלב ג". 'זמוש9 "  1 ובשלב ב, "זאמושטש" מתקבל 1 לפי שלב א: לידה  )א(

  ".'זאמוש�", "'זמוש�": מקבלי�

, "שאלוניקי", "שלוניקי": בלי�מק, 47' כמו במס, "שאלוניקי"לגבי : פטירה  )ב(

  ".תיסאלוניקי", "תיסלוניקי"

  

  מדג� הקהילות.  ה

כדי לבטא את שמות הקהילות . 'יישו� האלגורית� קבע אוס� שמות אשר פורטו בסעי� ד  

  : מאוס� זה בשלוש צורותבכל ש�נשתמש  )  במבוא דלעיל2ראה סעי� (היהודיות 

  ".וילנא: "למשל. הש� כשלעצמו .1

  ".קהל וילנא: "למשל". קהל"קידומת הש� ע� ה .2

  ".קִהלת וילנא: "למשל". קִהלת"הש� ע� הקידומת  .3

  ".אוס� שמות הקהילות"אוס� כל הביטויי� המתקבלי� בדר% זו יכונה 

 הביטוי הראשו� הוא ש� או –בכל זוג . הוא קבוצה של זוגות ביטויי�" מדג� הקהילות"

ואילו הביטוי השני הוא ש� , דגמי� הגדולי� שלנו האישי� הכלולי� בשני המ66 כינוי של אחד מ

  ". אוס� שמות הקהילות"הקהילה בו נולד או נפטר כפי שנקבע ב

  

 המדידה נעשית א% ורק לגבי ביטויי� – כמו לגבי שני המדגמי� הגדולי� שלנו –ג� לגבי מדג� זה 

כ� שמות הקהילות מוצגי� בה השמות והכינויי� ו. ואלה מוצגי� בטבלה הבאה,  אותיות8 5בני 

, לה" שיי%"ע� ש� הקהילה ה, כל ש� או כינוי של אישיות מסוימת. המתאימי� לכל אישיות
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טבלה זו מציגה בצורה מקוצרת את מדג� , א� כ�]. נרבונא, ד"הראב[, למשל. מהווי� זוג במדג�

  .הקהילות

  הצגה מקוצרת למדג� הקהילות: 1- 13טבלה 

  ש� הקִהלה               ש�
  
  פושקיירא, נארבונא, נרבונא      ד"הראב, י אברה�    רב1
  פוסטאט, קהל פוסטט, פוסטט            רבי אברה�2
  קהל טודלא, טודלא   ,אב� עזרא, ב� עזרא,     רבי אברה�3

  ע"      הראב
  ,ויניציאה, נוישטאט, נוישטט, נוישטאדט, נוישטדט    בעל הבחור, הבחור,     רבי אליהו4

  קהל ונציא, ונציא          
  קהל וילנא, וילנא, קהלת סל9, קהל סל9      הגאו�,     רבי אליהו5
  קהלת מ9, קהל מ9, קהלת מי9, קהל מי9      הגרשני,     רבי גרשו�6
  , קהלת פרג, קהל פרג, ליפשטאט, ליפשטט  צמח דוד, דוד גאנז, דוד גנז,     רבי דוד7

  קהלת פראג, קהל פראג
  , קהל לאדמר, לאדמר, קהלת לדמר, דמרקהל ל    ז"בעל הט, דוד הלוי,     רבי דוד8

  קהלת לבוב, קהל לבוב, קהל לודמר, לודמר          
  , קהלת סלי, קהל סלי, קהלת סלא, קהל סלא    ,אב� עטר, ב� עטר,     רבי חיי�9

  ירושל�, קהלת סאלי, קהל סאלי              אור החיי�
  ,טולדו, לאטוליטו, טולידו, קהל קולו�, קולו�, קולוניא           רבי יהודה10

  קהל טולדו          
  , שפייער, אשפירא, קהל שפירא, שפירא, שפיירא           רבי יהודה11

  רגנסבורג, קהלת שפיר, קהל שפיר          
  , קהלת פרג, קהל פרג, קהל פוזנא, פוזנא    ,ל"המהר, רבי ליוא,    רבי יהודה12

  קהלת פראג, קהל פראג        ל מפרג"       מהר
  ו"קהלת אה, ו"קהל אה, אלטונא, וב'פינצ    בעל התמי�, י9איבש,    רבי יונת�13
  קהל קראקא, קראקא, קהלת קרקא, קהל קרקא, לובלי�      רבי העשיל,    רבי יהושע14
  קהלת לבוב, קהל לבוב, לובלי�    ע"בעל הסמ,    רבי יהושע15
  קאקהל קרא, קראקא, קהלת קרקא, קהל קרקא, לובלי�    ח"בעל הב, סירקש,    רבי יואל16
  קהל קראקא, קראקא, קהלת קרקא, קהל קרקא, ולרשטיי�          17
  ,טולדו, טוליטולא, טולידו, קהל ירונא, ירונא, גירונא, גירונדא      רבנו יונה,    רבי יונה18

  קהל טולדו          
  קהלת צפת, קהל צפת  , יוס� קארו, יוס� קרו,    רבי יוס�19

  , י קארו"מהר, י קרו"       מהר
  המחבר,  יוס�       בית

  , קהלת פרג, קהל פרג, קהלת אפטא, קהל אפטא        ח"   בעל הצל20
  קהלת פראג, קהל פראג

  , קהל קראקא, קראקא, קהלת קרקא, קהל קרקא           פני יהושע21
  אופנבא%, אופנב%

  רומרוג      רבנו ת�,    רבי יעקב22
  לוזינא, קלעה חמאד, קלעה חמד    רב אלפס, אלפסי,    רבי יצחק23
  'יבוז'מז, קהלת אקופ, קהל אקופ  ט"הבעש, בעל ש� טוב,    רבי ישראל24
  , וורמס, גרמיזא, וירמיזא, ורמיזא, וירמיישא, וורמשא      �"המהר,    רבי מאיר25

  .אנזיסהי�, קהל וורמס
  , קהלת פראג, קהל פראג, קהלת פרג, קהל פרג   , הלבוש, מרדכי יפה,    רבי מרדכי26

  קהלת פוז�, קהל פוז�              בעל הלבוש
  קהל קראקא, קראקא, קהלת קרקא, קהל קרקא      איסרלש,    רבי משה27
  , קהל פאדוא, פאדוא, קהלת פדוא, קהל פדוא    ל"הרמח, לוצאטו,    לוצטו28

  כפר יאסי�, כפר יסי�          
  פוסטאט, קהל פוסטט, פוסטט, קורדובא      �"הרמב,    רבי משה29
  קהלת לבוב, קהל לבוב      חכ� צבי,    רבי צבי30
  הלישויא, אמסטיביו  ,שבתי הכה�, שבתי כה�,    רבי שבתי31

  %"       בעל הש
  טרוייש           רבי שלמה32
  לובלי�  ל"המהרש, ל"מהרש, לוריא,    רבי שלמה33
  ,קהל קראקא, קראקא, קהלת קרקא, קהל קרקא    א"המהרש, א"מהרש,    אידלש34

  אוסטראהא, אוסטרהא          
  נארבונא, נרבונא  , ד"הרב אב, י"הראב, רבי אברה�   35

    האשכול, ד"       הראב
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  ש� הקִהלה                ש�
  ירושל�   זרע אברה�, יצחקי,    רבי אברה�36
  פאסטוב, קהל פסטוב, פסטוב      המלא%,    רבי אברה�37
           צרור המֹר, אברה� סבע,    רבי אברה�38
  קארלי�, י�קהל קרל, קרלי�           רבי אהר�39
  קהל קראקא, קראקא, קהלת קרקא, קהל קרקא    ה/ו/ה/מעשי י,    מעשי הש�40
  , וורמס, גרמיזא, וירמיזא, ורמיזא, וירמיישא, וורמשא      אופנהי�,    רבי דוד41

  קהלת פראג, קהל פראג, קהלת פרג, קהל פרג, קהל וורמס
    קהל קאהיר,קאהיר, קהלת קהיר, קהל קהיר      דוד הנגיד,    רבי דוד42
  לונדו�, קהל ונציא, ונציא      דוד ניטו,    רבי דוד43
  קהל טבריא, טבריא, קהל חברו�, חברו�           רבי חיי�44
  קהל אזמיר, אזמיר, קהל קושטא, קושטא      בנבנשת,    רבי חיי�45
  קהל קאהיר, קאהיר, קהלת קהיר, קהל קהיר  בעל הנס, בעל נס, כפוסי,    רבי חיי�46
  שאלוניקי, שלוניקי  , ש"מהרח, חיי� שבתי, י חיי�   רב47

  ש"       המהרח
  , גרמיזא, וירמיזא, ורמיזא, וירמיישא, וורמשא, לייפניק           חות יאיר48

  קהל וורמס, וורמס
  ירושל�, קהל דובנא, דובנא, קהל דובנו, דובנו           רבי יהודה49
  ירושל�, אלמדיא    י עיאש"מהר,    רבי יהודה50
           רבי יהוס�  51
  , קהלת קרקא, קהל קרקא, קהל וילנא, וילנא     מגני שלמה,    רבי יהושע52

  קהל קראקא, קראקא
  קהל קושטא, קושטא, קהלת צפת, קהל צפת  , טראני, מטרני, יוס� טרני,    רבי יוס�53

  ,ט"המהרי, ט"מהרי,        מטראני
  ט"המהרימ, ט"       מהרימ

  פרנקפורט, קהל סטרי9, סטרי9     פרי מגדי�,תאומי�,    רבי יוס�54
  קהלת צפת, קהל צפת, קהלת מקדא, קהל מקדא  , י בירב"מהר, יעקב בירב,    רבי יעקב55

           ר "       הריב
  , קהלת פאס, קהל פאס, קהלת פס, קהל פס      ט"בעל הלק,    חאגיז56

  קהל קושטא, קושטא
  , ורמיזא, וירמיישא, וורמשא, מאגנצא, קהל מגנצא, מגנצא  ,ייעקב הלו, ל"יעקב סג, מולי�,    רבי יעקב57

  קהל וורמס, וורמס, גרמיזא, וירמיזא  , ל"מהרי, י הלוי"מהר, ל"י סג"       מהר
          ל"       המהרי

  ו"קהלת אה, ו"קהל אה, אלטונא  , י עמד�"הר, 9"הריעב, 9"היעב,    עמדי�58
  י עמדי�"       הר

  ו"קהלת אה, ו"קהל אה, האמבורג, המבורג, קהל גלוגא, גלוגא    יצחק הלוי, י9הורוו,    רבי יצחק59
  קהל קראקא, קראקא, קהלת קרקא, קהל קרקא   , רבי מענדל, קרוכמל,    רבי מנח�60

                 צמח צדק
  , אמסטרדא�, אמסטרד�, אמשטרדא�, אמשטרד�  , משה זכות, זכותו, זכותא,    רבי משה61

  מאנטובא, מנטובא  , � זכות"מהר, משה זכותו, א       משה זכות
  ז"קול הרמ, �"המזל, ז"המהרמ, ז"       מהרמ

  קהל ברודי, ברודי, קיידא�, קהל קייד�, קייד�    פני משה, מרגלית,    רבי משה62
  רוויגו, קהל ונציא, ונציא           רבי עזריה63
  , הל פראראק, פרארא, קהלת פררא, קהל פררא      ישר לבב, ר"ח הע"   א64

  ו'קהלת רג, ו'קהל רג          
  ירושל�, קהלת צנעא, קהל צנעא  , שר שלו�, שרעבי, מזרחי,    רבי שלו�65

  ש "המהרש, ש"       מהרש
  שאלוניקי, שלוניקי', זאמוש9', קהל זמוש9', זמוש9           רבי שלמה66
  
  
  ה מקורות לסעיפי� א.  ו

מופיעי� לראשונה בנספח במאמרו , בנייתותיאור המדג� וִמתווה המתודולוגיה ששימשה ל

החליט גאנז לבדוק את נושא , בעקבות הערות ביקורת,  למניינ�1997בשנת . 1המקורי של גאנז

                                                           
  : מצויה בידי הגירסה1

   Gans, H, J. (1995). Coincidence of Equidistant Letter Sequence Pairs in the Book of Genesis. 

Preprint. 
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בשנת  . על תהלי% החקירה שאר% שנתיי�1גאנז מדווח במסמ% מפורט. הנתוני� באופ� יסודי

וכ� טבלה , ותר של האלגורית�הסבר מפורט י, קיבלתי מצבי ענבל בכתב, ) למניינ�1998(ח "התשנ

ביצעתי בדיקה . ובה קומ9 תיקוני שגיאות שנפלו בנתוני� שבטבלה המקורית של שמות הקהילות

   . ורשמתי את הערותי, יסודית של האלגורית� ושל יישומו

הכולל , קיבלתי מגאנז את הגירסה החדשה של מאמרו, ) למניינ�2003(ג "בשנת התשס

בנספח זה יש הסבר . בעקבות עבודתו ע� רואה החשבו� נחו� בומב%את הנספח שנכתב על ידו 

דרכו אפשר לוודא את ,  מסלול מעקב מכני שהמציא גאנז– ”trace“וכ� , מפורט של האלגורית�

  .נכונות היישו� של האלגורית� לגבי כל נתו� במדג�

  .ל"השתמשתי במקורות הנ, ה בנספח הנוכחי לכתיבת סעיפי� א

                                                           
1 Gans, H, J. (2000). A Primer on the Torah Codes Controversy for Laymen. Preprint. Pg.16.                   


