
 ,י שלום"לחוקרי הפולקלור ולידידי אסע

 .ה.נ.ד.מנוע חיפוש סיפורים בשם עלרשותכם  קייםברצוני להזכירכם כי 

 (Electronic Database for Narrative Archives  )י "באתר האינטרנט של אסע

(http://ifa.haifa.ac.il),  סיפורים מהבית על פי שדות חיפוש מגווניםאשר ניתן לחפש בו. 

 :על מנת שתוכלו להשתמש בו שימוש יעיל להלן מספר הערות והנחיות

הסיפורים הוכנסו למפתח . י"מנוע החיפוש מכיל כרגע רק כמחצית מאוסף הסיפורים הנמצא באסע. 1

 :במנוע החיפוש הנמצאותלהלן רשימת העדות . על פי עדות

, מולדוביה, מארוקו, ליטא, לטביה, יוון, יגוסלביה ספרדי, טורקיה, בלורוסיה, בולגריה, אוקראינה

, רוסיה, רודוס, קורדיסטן פרס, קורדיסטן עירק, קורדיסטן טורקיה, קורדיסטן, פולין, מזרח אירופה

 .תימן

, המספר שם ,הרושם שם סוגה עדה, י''באסע מספרו, תוצאות החיפוש כוללות  את שם הסיפור. 2

AT ,ותמצית הסיפור. 

והוא ישלח אליכם כקובץ סרוק בדואר , י"על מנת לעיין בסיפור עצמו עליכם לפנות במייל לאסע

 .האלקטרוני

 : הסבר לגבי אופן השימוש היעיל בשדות החיפוש. 3

 (!ENTERולא )', חפש'באתר זה יש ללחוץ : הערה כללית

 !הקלידו לאט -וגם

 .....אז ....אם שדה חיפוש

 י"אסעמספר 
 (שדה מדויק)

אם ידוע לכם מספר הסיפור 
 י "באסע

 

 , את מספרו הקלידו
 .יתקבל הסיפור הספציפי

 שם הסיפור
 (שדה מדויק)

את  במדויקאם הנכם יודעים . 1
  י"באסעשם הסיפור 

 
 
 
 
 
 

 , הקלידו את שמו
 .יתקבל הסיפור הספציפי

ת /אם ידוע לכם שם הרושמ ת/שם הרושמ
 במלואו

 
 
 

ת /אם ידוע לכם שם הרושמ
 בחלקו

 ,שם משפחה הקלידו
 .שם פרטי (רווח+פסיק)
 

משפחה או )הקלידו את השם 
 (פרטי

 
בחרו מתוך התוצאות את 

 .מתאימה לכםתוצאה הה
 
 
יתקבלו כל הסיפורים הרשומים  

 .ם זהעל ש
 -במידה ולא מתקבלות תוצאות

ם משמע שהסיפורים על ש

http://ifa.haifa.ac.il/


עדיין לא הוכנסו  ת/הרושמ
 .החיפוש למנוע

 ל"כנ ל"כנ ת/שם המספר

  עדה
 

, ולגריהב, וקראינהא

גוסלביה י, ורקיהט, לורוסיהב

, יטאל, לטביה, ווןי, ספרדי

זרח מ, ולדוביהמ, ארוקומ

, ורדיסטןק, וליןפ, אירופה

ורדיסטן ק, ורדיסטן טורקיהק

, ודוסר, ורדיסטן פרסק, עירק

 .ימןת, וסיהר

 

עדות אם הסיפור שייך ל
 מפתחב הנמצאות

 

 את שם העדה הקלידו
יתקבלו כל הסיפורים השייכים 

 .לעדה זו

 סוגה
  

 סיפור בעלי חיים
 סיפור אישי

 מעשיה 
 אגדה

 נובלה 
 אנקדוטה ובדיחה

 אויקוטיפ
 שונות

הנכם מחפשים ש במקרה
 'אגדה'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ' אגדה'הקלידו . 1
: יפתחו מספר אפשרויות. 2 

, אגדה אתיולוגית, אגדה
, קדושים, מקום, ריאליסטית

 .שדים, ראשית, קודש
אין חפיפה בין  : שימו לב*

תחת : למשל) האפשרויות
, תוצאות 22יתקבלו ' אגדה'

יתקבלו מעל ' אגדת קודש'תחת 
 (תוצאות 1022

 
 

AT  אם ידוע לכם מספר הטיפוס
 ת"הסיפורי על פי מפתח א

באנגלית )   ATהקלידו . א

ולאחריו את ( באותיות גדולות
 הסיפור מספר

להקפיד על  יש: שימו לב

 ATהשארת רווח בין 

 !למספר
. יתקבלו מספר אופציות. ב

בחרו במתאימה ביותר 
 .לעניינכם

 

 דמות ללא שם
 

 דמות אנושית
 בעלי חיים

 שדים
 מפלצות

 ...ועוד
 
 
 
 
 
 
 
 

ם סיפור על אם הנכם מחפשי. א
, דמות בעלת אפיון כללי

/ חתן / אישה/ עני : לדוגמא
 (עשיר וכיוצא בזה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הקלידו את שם הדמות . א
האפשרויות כל יפתחו . ב

המכילות ה .נ.ד.הקיימות בע
 זהשם 

 
 

 'עני'הקלדת  המילה : לדוגמא
תפתח אפשרויות נוספות 
המכילות את המילה עני 

 :כמו, בצירופים שונים
 'אשת עני', 'בן עניים', 'יהודי עני'

 .וכיוצא בזה
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
אם הנכם מחפשים סיפור . ב

דמות כללית כמו למשל  על

 ..."סיפור על רב ש"

 
 
בשדה החיפוש  לרשוםניתן . ב

 .את כינוי הדמות
  'הרב'הקלידו  : לדוגמא

את האפשרויות  סקרו
 .שנפתחות אחת אחת

 חיפוש מייגע ולא מומלץ*
 

 דמות עם שם
/ נומשה רב)דמויות ידועות . א

 (אליהו הנביא וכיוצא בזה
 
דמויות סתמיות בעלות שם . ב
 ....( מוחמד/ יצחק)
 
 
 

 אם הנכם מחפשים דמות
ידועה או , בעלת שם כלשהי 
 סתמית

 הקלידו את שם הדמות . א
האפשרויות כל יפתחו . ב

המכילות ה .נ.ד.הקיימות בע
בין אם הדמות ידועה , זהשם 

  .או סתמית
  
 

 מרחב
 

 מרחב גיאוגרפי 
 מרחב התרחשות

 
 

 גםמתייחסת ' מרחב'הקטגוריה 
: כמו למשל, למרחב גיאוגרפי

 ,כפר וכדומה/ שם של עיר 
התרחשות למקום  וגם 

: כמו למשל, סיפורהמוזכר ב
 .ים וכיוצא בזה, יער, שדה, בית

 הקלידו את שם המרחב. א
האפשרויות כל יפתחו . ב

המכילות ה .נ.ד.הקיימות בע
 זהשם 

 
 : לדוגמא

תפתח  –' שדה'הקלדת המילה 
שדה ': אפשרויותגם את ה

 .'שדה תעופה', 'קרב

 זמן איכות
 
 
 
 

מתייחסת ' זמן איכות'הקטגוריה 
, לימים מיוחדים בלוח השנה

 :כמו למשל
, יום שישי, שבת, חגים ומועדים

 .צום וכיוצא בזהימי 
 

 

' זמן היסטורי'הקטגוריה  זמן היסטורי
לתקופות ידועות מתייחסת 

: כמו לדוגמא, בהיסטוריה
 מרד, בית שני, מלכות שלמה

  .וכיוצא בזה

 , הקלידו את שם התקופה
האפשרויות כל יפתחו 

המכילות ה .נ.ד.הקיימות בע
 זהשם 

 
 : לדוגמא

תפתח  -'שלמה'הקלדת המילה 
', מלכות שלמה'את האפשרויות 

 .'שלמה המלך'
 

  חפץ
כוללת בתוכה ' חפץ'הקטגוריה  

. חפצים דוממים מכל הסוגים
 : כמו לדוגמא

, שולחן, (אליהו)כסא , גביע
 .וכיוצא בזה, זר פרחים, ארגז

 
 
 
 

 הקלידו את שם החפץ. א
האפשרויות כל יפתחו . ב

 .ותחליפיו שם זההמכילות 
 

 :לדוגמא
תפתח  –' ארגז'הקלדת המילה 

, ארגז'אפשרות המתייחסת ל
 .בחיפוש אחד 'תיבה

 
אם אינכם מוצאים את החפץ *

נסו לחפש אותו , המבוקש



לשם כך  .בעזרת מונח מקביל
 .ניתן להיעזר בתזאורוס

 מנהג
 
 
 
 

כוללת בתוכה ' מנהג'הקטגוריה 
 .  מנהגים מסוגים שונים

  

 הקלידו את שם המנהג
יפתחו כל האפשרויות . ב

 .ותחליפיו שם זההמכילות 
 

 :לדוגמא
 –' נשיקה'הקלדת המילה 

נשיקה 'תפתח את האפשרויות 
 .'מות נשיקה'ו ' לעפר הארץ

 
אם אינכם מוצאים את המנהג *

נסו לחפש אותו , המבוקש
לשם כך  .בעזרת מונח מקביל

 .ניתן להיעזר בתזאורוס

היפוך ) טרנספורמציה
 (צורה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
' טרנספורמציה'הקטגוריה 

 :מתייחסת להיפוכי צורה של
 ...מאדם ל
 ..מחפץ ל
 ..מחיה ל
 ...מצמח ל
 ...מזוחל ל

 .וכולי

 

 "ל ...( X) מ"הקלידו את הנוסח 

 
יפתחו כל האפשרויות המכילות 

 . למשהו אחר Xהיפוך צורה של 

 

 

 

 


