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 ,לג'רמי שלום
 

 בקשה לאישור כספק יחיד -: האנציקלופדיה התלמודית הנידון
 

פרויקט מחקרי ייחודי, ראשון בתחומו, שנה באוניברסיטת בר אילן. הפרויקט הינו  40פרויקט השו"ת הוקם לפני כ 
מערכת דיגיטלית לארון הספרים היהודי לדורותיו. הפרויקט מכיל אלפי ספרים, מאות אלפי תשובות  המהווה

השנים האחרונות. הפרויקט פיתח מערכת אחזור  3000מילים שנכתבו לאורך  600וקרוב ל  ,מספרי שו"ת שונים
וכתוצאה מכך מאפשר הנגשה של כתבי המסורת  -מורפולוגי למאגר  חיפוש מיוחדת לשפה העברית, המאפשר

  .זמננו היהודית למשתמש בן
, כאשר האנציקלופדיה התלמודיתהמוצר המוגמר של פרויקט השו"ת מכיל בתוכו גם את החלקים הקיימים של 

"ת. הדבר נעשה הוצאת כרכים נוספים של האנציקלופדיה התלמודית גם הם משולבים בפרויקט השו מדי שנה עם
בו הביעה האנציקלופדיה התלמודית  2015שנחתם עם האנציקלופדיה התלמודית בשנת שנתי  במסגרת הסכם שבע

כאמור, הסכם זה נחתם במסגרת פרויקט השו"ת בתמורה לעמלה מסך המכירות.  את הסכמתה לשילוב ספריה
 .שנים נוספות 3 -ל שנים עם אופציה להארכה 7לתקופה של 

הפרויקט עד תום תקופת החוזה עימם, להגדיר את האנציקלופדיה התלמודית כספק יחיד של ני מבקש לפיכך, א
 :הבאות הסיבותמ

כרכים של  40במסגרתו הוכנסו כבר למעלה מ ו 1995פרויקט מתמשך שהחל כבר בשנת מדובר ב . .1
האנציקלופדיה התלמודית נמצאת כיום . (שהוצאו עד כה) במסגרת הפרויקט התלמודית האנציקלופדיה

 מפרויקט השו"ת כבר כחלק אינטגרלי
האנציקלופדיה התלמודית הינה מפעיל ייחודי ויחיד שאין דוגמתו בעולם היהודי ותכניו קשורים באופן  .2

 .פרויקט השו"ת ישיר לתכני
 .שנים נוספות 3ל  שנים וזכות ברירה 7)שנים  10נחתם מול ביראד חוזה עם האנציקלופדיה ל  2015בשנת  .3

 .אלף ש"ח 120הסך השנתי של תמלוגים לאנציקלופדיה התלמודית בשנים האחרונות לא עלה על 

 
חדשים נוספים, החל   12לעם האנציקלופדיה התלמודית אי לכך, אבקש להמשיך את ההתקשרות 

 חודשים נוספים מעבר לכך.  12, ולקבלת אפשרות הארכה ל1.1.2022מ
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