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תובושתו תולאשב טרופס יקזנ 
רשא יבר ברה לש 

דיווש היעשי 

הקיספהו הכלהה תורפסב טרופס יקזנ 

ןב) םייחה ירזגמ לכב ידוהיה םדאהמ תשרדנה תוגהנתהה לע הרומ הכלהה תורפס 

הדמע תטיקנ אללו תוסחייתה אלל והשלכ םוחת החינמ הניאו (ב"לשת ,ןושש 

אצמנ וללה תויוסחייתהה לכ זוכיר .תינקספו תיתיצמת ןושלב םיחסונמה ,תבייחמ 

יפל תוכלהה ובתכנ םהבש םירפס ,תחאה :תורוצ המכב עיפומו םיקסופה תורפסב 

,היינשה .(םש)וראק ףסוי יברל ךורע ןחלושהו ם"במרל הרות הנשמ :ןוגכ םיאשונ 

ירפס םה ,הקיספ לש תישילשה הרוצה .דומלתה תונשרפ בגא וקספנש תוכלה הניה 

ינייד ונפיהש תולאש תובקעב החתפתה וז תורפס .(ו"טשת ,ףסא) תובושתו תולאש 

תורוקמב םישרופמ תונורתפ םהל ואצמנ אלש םיאשונב ,הרות ילודגל תוליהקה 

ונימי דע תכשמנ ,םינואגה תפוקתב הליחתמה ,דואמ הפנע תורפס וז .םייתכליהה 

.תובר תוליהקב וקתעוהו םירחוסו םיחילש ידיב תובושתה וצפוה ,רבעב .(םש)הלא 

.םהידימלת ידי-לע וא םירבחמה ידי-לע םירפסב תובושתה וסנוכ ןמזה תצורמב 

,ילוא ,היה יושע ןוידה טועימ .הכלהה תורפסב דואמ טעמ ןודנ טרופסה יקזנ אשונ 

הרבחב ילוש ןיינע התיה תיביטרופסה תוליעפהש תעב ,רבעב תעדה לע לבקתהל 

ררועתמ ,תיביטרופסה תוליעפב לחש םוצעה לודיגה רואל ונימיב ,םרב .תידוהיה 

.טרופסב ףוג יקזנ :תיביטרופסה תוליעפה לש "יאוולה ירצומב" ףא ןודל ךרוצה 

תולאשה תורפסב טרופסה יקזנ אשונ ןודנ ,ליעל ונמנש ,תורוצה שולש ןיבמ 

תולאש רפס וניה ,וב ןויעו ןויד רשפאמהו ךכב קסועה תורוקמה דחא .תובושתהו 

ותקיספ תובישח .(ש"ארה ןלהל)לאיחי ןב רשא יבר ברה 13-ה האמב בתכש תובושתו 

תחוורה תינרדומה תיטפשמה הקיספל הנוימדב הצוענ טרופס יקזנב ש"ארה לש 

.וללה ןוימדה יווק תא חתנל המה הז רמאמ תרטמ .וננמזב 
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םיינש" :(א"ק ללכ) הלאשה העיפומ ש"ארה לש תובושתהו תולאשה רפסב 

וניע תא אמיס וילע ולפונבו ,וילע לפנו ץראל ורבח תא דחאה ליפהו דחי וקבאתנש 

תעב ורבח תא ליפהש ימ םאה תעדל שקבמ לאושה .(ד"צ ימע) "ןותחתה לש 

.קזנה תא םלשל בייח — התוא אמיסו לפונה לש וניעב ךכ ידכ ךות עגפו ,תוקבאיה 

,רעצ ,קזנ :הלא םירבד השימח קזנב בייח ורבח תא קיזמהש אוה לבוקמה ןידה ןכש 

.(ךנה לכ הייד י"שרו ,'ב ,'ד אמק אבב) תשובו תבש ,יופיר 

,רמולכ ,ויווש תא םיכירעמ ,הנקת אלל ודי העגפנש ימ לשמל .(ב"כ ,א"כ ,תומש) קזנ 

.שרפהה תא םלשמו ,הכנה דיה םע הווש אוה המכו האירבה דיה םע הווש אוה המכ 

,לשמל .רעצה תרומת לבקל הצור םדא היה המכ םידמוא .(ה"כ ,א"כ ,תומש) רעצ 

תא םלשמו ,שרפהה ךל הווש המכ — המדרה אלל ןש תריקעו המדרהב ןש תריקע 

.שרפהה 

.יופירה תואצוה םלשמ .(ט"י ,םש ,תומש)יופיר 

.ותכאלממ ותתיבש ללכב קוזינל םגרנש דספהה תא םלשמ .(םש)תבש 

ןווכתנ םא קר בייוחי — שייבתמהו שייבמה יפל לוכה .(בי-אי ,ה"כ ,םירבד) תשוב 

.שייבל 

קזנה תואצות לכב קוזינה תא תוצפל ,ןיקיזנה יניד יפל ,קיזמה בייח רבד לש ומוכיסב 

.ותרמוחו ,ויפוא ,קזנה תדימ יפל לכה ,םהמ קלח וא הלעמל ונמנש 

היתורוקמו ש"ארה תדמע 

.םירבד השימחמ רוטפד יל הארנ" :לבוקמה ןידה ןמ םינוש ותסיפתו ש"ארה תדמע 

ןשי ןיב ,ןוצר ןיב סנוא ןיב דיזמ ןיב גגוש ןיב םלועל דעומ םדא :ול אמייקד בג לע ףאו 

ותדמע תא קמנמ ש"ארה .(דייצ ימע א"כ ללכ) "רוטפ ,רומג סונא אכיה ,רע ןיב 

אבב)"םלועל דעומ םדא" :אוה ירבעה טפשמב יטפשמה ןורקיעה .לבוקמה ןמ הנושה 

ןיב ,תירשפא היצאוטיס לכב ,(ב ,גנ תומבי תופסות ,א ,בע ןירדהנס ,'א ,ו"כ אמק 

דימת בייח קיזמהש ,אוה הזמ אצויה .ןשי היה סא וליפאו ןווכתנ אלש ןיבו ןווכתנש 

איבמ אוהו ,רוטפ ןנד הרקמב קיזמהש ש"ארה קסופ ןכ יפ לע ףאו .קוזינה תא תוצפל 

תוירקיעה תויארה ןה הלאו .ותקיספל ימידקת דעס תווהמה תויאר לש הרוש 

.הבושתה ףוגב תועיפומ ןהש יפכ ןהיתורוקמו 
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ש"ארה לש תובושתו תולאשב טרופס יק» 

(יח הכלה ,לגרה דציכ אמק אבב) ימלשוריה לע ססבתמ ש"ארה .ןוצרמ המכסה 

ןשי היה ןבואר ,רמולכ ."ינש יקזנב רוטפ ןושארה ,ולצא ורבח אבו הטימב ןשי היה" 

ינפמ .ינש יקזנב רוטפ ןושארה .ןבואר ידי לע קוזינו ודיצל ןושיל בכשו ןועמש אבו 

ונוצרמ סנכנ ןועמשש רחאמ .קזנ לש תורשפאל םיכסה ,ודיצל ובכושב ןועמשש 

תואצות תא (םיכסה) וילע לטנ ,ןוכיס לש תורשפא הב שיש היצאוטיסל ישפוחה 

עדוי אוהו איהשלכ היצאוטיסל ישפוחה ונוצרמ סנכנה םדא רמול הצור .ןוכיסה 

ךכיפלו ,תואצותל םיכסהש ותעד הלגמ ותסינכ םצע ירה ,עגפייש תורשפא תמייקש 

.קזנה תובקעב יוציפל יאכז וניאו ,הנעט ול ןיא 

קרפ ,אמק אב)ילבבה דומלתב רוקמ לע ש"ארה ססבתמ וז היארב .תוריהזה תבוח 

הרוקב תיבח הרבשנו ,ןורחא הרוק לעבו ןושאר תיבה לעב היה" :(יא ,ב"ל ,חינמה 

,םיכלהמ ויה םיינש ,השעמה היה ךכ .(הייצ ימע) "רוטפ תיבחה לעב דמע סאו ,בייח 

הרוקה לעב בייח ,תיבחב הרוקה העגפו ,תיבח םע ןועמש ירחא הרוק םע ןבואר 

.קזנה םולשתמ הרוקה לעב רוטפ ,םואתפ ןועמש רצענ םאו .קזנה םולשתב (ןבואר) 

.רוטפ הרוקה לעב ךכיפלו ,העיגפל םרוג אוה השענ תיבחה לעב רצענשמ ,אוה םעטה 

,קוזינה בייח ןכ ,הרוקה לעב לע ,ןושארה הרקמב תוריהזה תבוח הלחש םשכ ,רומאל 

תא הנישש םדא ,רמוא הווה .קזנ ללכל עיגי אלש וילכו ומצע רומשל ,ינשה הרקמב 

,עגפהל וא עוגפל לולע אוהש תעדל בייח ,ותביבסבש תוגהנתהל סחיב ותוגהנתה 

.קזנל תוירחאב אשונה אוהו ,הנותחתה לע ודי הנשמה לכו ,רהזהל בייחו 

דומלתהמ איה ףא ש"ארה איבמש תישילש היאר .תמכסומו תלבוקמ תוגהנתה 

אוהש ינפמ בייח ץר :רמוא הדוהי ןב יסיא :א ,ב"ל חינמה קרפב ימנ אינתו" :ילבבה 

םושמ ,רוטפ אוהש ,תושמשה ןיב תבש ברעב ץרב הדוהי ןב יסיא הדומו ,הנושמ 

ימע) 'ףירוטפ ,הנווכב אלש הז תא הז וקיזהו סיצר םהינש ויה םאו ,תושרב ץרש 

ינפמ .בייח ,ותצורמב קיזהו םיכלוה לכהש העשבו םוקמב ץרש ימ ,רומאל .(הייצ 

םלוא .קיזהל לולע אוהש תעדלו רהזהל וילע היהו םירחאה לכמ הנוש ותוגהנתהש 

,ביבא-לת ןותרמ תצירב ומכ לשמל ,םתצורמב הז תא הז וקיזהו םיצר ויה לכה םא 

יתוגהנתה סופד לבוקמ הבש היצאוטיסבש איה תועמשמה .קזנה םולשתמ ןירוטפ 

,רמולכ .ותמכסה לע זירכה וליאכ ונוצרמ הב ףתתשמה ,לוכל עודיו רתומ אוהש 

גהנ קיזמה דוע לכ ,הינוכיס תא ישפוחה ונוצרמו ותעדמ וילע לבקמ קוזינש ףתתשמה 

.ןיקיזנ תנעט קוזינל ןיא ןכלו ,םכסומכו לבוקמכ 

שגדומ הז דוסי .ןודז תנווכ רדעה :אוהו ,עירכמו ףתושמ דוסי םייק תויארה שולשב 
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דיווש היעשי 

:ש"ארה לש ותבושת ךשמהב 

אלש הז תא הז וקיזהו ,םהינש תעדמ הז םע הז וקבאתנ 'הז ןודנב ןכו" 

תא דחאה ליפיש םתנווכ רקיע וקראתנ םהינששכ עודי יכ ,הנווכב 

ןווכלו (קיידל) םצמצל ול רשפא יא ,ורבח לע ןתונ דחאשכו ,ורבח 

לכו ,ןיקבאתמ ןחוכ לכב יכ .ונקיזי אלש ידכ (תונידעב)תחנב והליפיש 

וקבאתנ (ןכ תעד לעו)יכהד אתעדאו ,ונקיזי סא ורבח ליפהל ןווכמ דחא 

.(םש)"דחי 

םנוצרמ ,םתעדמ וקבאתה םיינש :ונינפלש הרקמב ש"ארה לש ותבושת שוריפ 

דחאהש איה תוקבאיהה תרטמש לכל עודי .הנווכב אלש ינשל דחאה וקיזהו ,ישפוחה 

.תוריהזבו תונידעב גהנתהל רשפא יא תוקבאיהה תעשבו ,ותלפה ידי לע ורבח לע רבוג 

םיקבאתמ םה ירהש ,םחוכ לכב םישמתשמ םה ,ביריה תלפה ,הרטמה תגשה םשל יכ 

תאו תוקבאיהה תרטמ תא םיעדוי םיקבאתמהש רמול הצור ש"ארה .ליפהל ידכ 

תויושחרתהה לכל ומיכסה םתופתתשה םצעמו .םיירשפאה המוכיס ללוכ ,הנכות 

הז הרקמב קיזמהו ,הנעט קוזינל ןיא ,ךכיפל .הזה טרופסב םילבוקמה םינוכיסהו 

.קזנה םולשתמ רוטפ 

וננמז-תב הקיספה 

,ילגנאה טפשמה לע םיכמתסמ ץראב גוהנה טפשמה יפל ןוצרמ ןוכיסה לע הנגהה יניד 

הצורהש ,איה ןורקיעה תועמשמ .Volnti Non Fit Injuria ימורה ןורקיעה טוקנ ובש 

לכש ,רמול הצור ."יתעגפנ" תנעט ונממ תענמנו קוזינ ןיד ול ןיא ,קזנל המרגש הלועפב 

.ומצע לע תמוערת אלא ול ןיא ןכתסהל ונוצרב םאו ונוצרכ תושעל ישפוח םדא 

יחרזא רוערעב :ןוילעה טפשמה תיב טפוש ,גרבליז טפושה ידי-לע םגרות הז ןורקיע 

היהיש לולע וא ןוכיס וב שיש עוריאב ףתתשמה םדא ,רמולכ ."עגפנ הצור ןיא" : 2/59 

לוכי וניאו ,תמוערתו הנעט ול ןיא ,עגפי םאש המכסה איה ותופתתשה םצע ,ןוכיס וב 

וניא טפשמה" יכ :ןוילעה טפשמה תיב טפוש ,קרב טפושה רמוא .ןיקיזנ ימד שורדל 

לצא קרב) "םתנגהב הצור וניא ומצע אוה םא םדא לש םיסרטניאה לע ןגהל אב 

ומכ .ופוג לע ותוכז תא ריתמ םדאש ,איה המכסהה לש התוהמ .(ז"לשת ,יקסדט 

םיכסמ אוהש השוריפ ןיא ,הז טרופס גוסב קוזינה לש ותמכסה .ףורגיא ,לשמל 

תנווכ אלא ,עגפייש ידכ טרופס עוריאב ףתתשמ אל תעד-רב םוש ירהש ,עגפיהל 

לוחי — ףורגיאב לבוקמכ גהנתמ ביריה רשאכ ,עגפיי הלילח סאש איה המכסהה 

.(םש ,קרב)ומצע לע קזנה 
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ש"ארה לש תובושתו תולאשב טריפס יקזנ 

יחרזא קיתב היירצמ Volnti-n ןורקיע דוסי־לע ןתינש ןיד-קספל תפסונ אמגוד 

.הפיחב יזוחמה טפשמה תיב לש ןרות אישנ ,ינויצע טפושה ידי-לע ןתינ רשא 242/62 

לבחנו לפנ ןושארה ,וב שגנתה בירי ןקחשו הובג רודכב חוגנל םמורתה לגרודכ ןקחש 

לכ תא ומצע לע חקול לגרודכ ןקחש לכ" :ינויצע טפושה ןייצמ ןידה קספב .השק 

סג קחשממ םיעבונה םינוכיסה דבלמ ,הזכ קחשמב םיכורכה םיליגרה םינוכיסה 

הרוק םעפ אלו ,המיחל חור תשרוד ותוהמ םצע לגרודכ קחשמב .ןודזב העיגפמו 

האצותכ האב ןודינה הרקמב העיגפה .הז םע הז םישגנתמ םיביריה םינקחשהש 

תחקל ךירצ אל ליגר ןקחשש ןפוד אצוי רבד סוש הב ןיאו הציפק ךות תושגנתהמ 

טפושה לש וז ותקיספ .(ז"לשת ,ןוירוא) "קחשמב ךורכה ןוכיס רותב ןובשחב ותוא 

,(84 :םש)סנומיסו ירובסלאה :ןוגכ םימידקת לש הרוש םע דחא הנקב הלוע ינויצע 

,קחשמ תעב העיצפש אצוי ןידה קספב רומאהמ .(29-27 :םש) סטרוטו דליפניוו 

קיזמה תא תרטופ ,ןודז תנווכב אל המרגנש ,לבוקמה וכלהמבו קחשמה בגא תעבונש 

.(ןיקיזנ ימד תעיבתל סיסב ,רמולכ) הנגה קוזינל ןיאו ,קזנה םולשת תבוחמ 

ןהב שי קחשמב תומרגנה תוינודז תועיגפ הרואכל יכ עמתשמ ינויצע טפושה ירבדמ 

םניא ןודזב וקוזינש םינקחש המ ינפמ הומתל אלא ונל ןיאו ,ןיקיזנ תעיבתל הליע 

טפושה לש ותקיספב "זמר"ה לע םיכמתסמו ,טפשמה תיבב םיקיזמה תא םיעבות 
.ינויצע 

:ןיקיזנה תדוקפב (א) 5 ףיעס ,קוחה לע ךומסל םהל שי ותקיספמ דבלו 

עדיש חינהל שי וא ךירעהו עדי עבותהש ,הנגה אהת הלווע לע השגוהש הנעבותב" 

אל)"ונוצרמ הז בצמל ושוכר וא ומצע ףשח יכו קזנל ומרגש םירבדה בצמ תא ךירעהו 

עגפנ רשא ןקחשש ,קוחה ןושלמ עמשמ .( (ג) 5 ףיעס ,12 ליגמ הטמל דלי לע לח 

.העיבת ול ןיא ,םיירשפאה וינוכיס תא עדיו ונוצרמ וב ףתתשהש ,טרופס עוריאב 

ילגרל תנווכמ הטיעב ומכ ,ןווכמ תנווכב התיה העיגפה םא — רקיעה הזו — םלוא 

הז ןיא יכ .ןיקיזנ תעיבתל הרואכל הליע קוזינל שי ,ןורתיב תוכזל ידכ ,בירי ןקחש 

הכירצ הניא ןכ סא וזכ העיגפ .םינקחשהמ דחא ףא ןוצרל וניאו קחשמה יפוגמ 

.ןוצרמ תונכתסהה ןורקיעב לולכ וניא ךכיפלו ,קחשמה לש ליגרה ונוכיסכ בשחיהל 

דואמ סגה קחשמה ןדועי םג ילואו תועיגפה ותחפי ,הז ןיממ תועיבת תובקעבש רשפא 

םידלוסה ,ןקחש לש םג ילואו הפוצ לש הלאשממ רתוי הניא וז העד .םיתיעל 

םיחמומה םינטפשמ לש ןוביל ןועט ןינעה םוקמ לכמ .סגה קחשמהמו תועיגפהמ 
.הז אשונל 
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יפוסוליפ טביה — טרופס יקחשמב קזנה לע 

.יפוסוליפה טביהה ןמ טרופס יקזנב ןודל ןיינעמ הז אהי ,יטפשמה ןוידה דצב 

,חמצ לצא ,םירחאו ,1961 ,טנאק) םיבר םינקיטתסא קיסעה העפותכ קחשמה 

םלוע אוה קחשמהש ורבס םה .םהיניבש הוושב תצמתל ןתינ סהיתועיד תא .(ט"צרת 

אוה ,םייח ךרוצ וניאש ךכב םדאה לש תורחא תולועפמ הנוש .ומצע ינפב דמועה 

יוצמ קחשמהש הלוע ולא תועדמ .תישפוח הריחב ךותמ השענו הבוחמו חרוכמ ישפוח 

שונא יסחילו בחרמו ןמז יסחיל ץוחמ רתיה ןיב ,םיליגרה םייחה םרזל ץוחמ 

הז לע הזמ שיקהל ידכ םהב ןיא ,תואיצמבו קחשמב ולא םיכרע יוהיז .םייביטמרונ 

בחרמהו ןמזה םרזל ץוחמ יוצמ ,קחשמה תעשב ,קחשמה :הנוש םנכותו ליאוה 

הנוש םיקחשמה תוגהנתה תא בייחמה ירסומה ןכותה ,שונא יסחיבו .םיליגרה 

,קחשמ תעשב ,קזנ המע שיש העיגפ לשמל .הליגרה תואיצמב םתוגהנתה תובוחמ 

םלואו .ליעל גצוהש חותינהמ הלועש יפכ ,העיבת עגפנל ןיאו ןוצרמ תונכתסה בשחית 

לכה .הנגה הל שיו ,הפיקתל ןיקיזנה ינידב בשחית ,הליגרה תואיצמב העיגפ התוא 

אולמב טובחל רתומ ,לשמל ףורגיאב ."ירסומ אל" תויהל רתומ קחשמבש םיעדוי 

ףוסוליפה .התוא םיריתמה תונקתבו םיללכב תנגועמ וזה תוירסומה יאו .חוכה 

.תואיצמהמ לאשומה השעמ וניא קחשמהש ןעוט ,(ט"צרת ,חמצ לצא) סכמ ראוסד 

םיקוח ,תובוח ולש תואיצמה םלועמ אצוי קחשמה .המלועב היח תואיצמ אוה 

.ולשמ םיללכו םיקוח ול ףאש רחא םלועל רבועו ,ותוא םיבייחמה םיללכו 

קחשמה תא םיאור ,הקיטתסאהו טפשמה ,הלא תעד ימוחת ינשש רבתסמ ,ןכ יכ הנה 

רושיא הלביק תיטתסאה תוגהה לש התדמעשו ,ומצע תושרב דמועה םלועכ 

תוגהה לש התסיפתמ עפשוה טפשמהש רשפא יכ ףא ,טפשמה םוחתב המכסהו 

."רומגל הכאלמה ךילע אל"ו רוריב הנועט וז היגוס ,ךכ םאו ךכ םא .תיפוסוליפה 

םוכיס 

יקזנ תלאשב ,13-ה האמב יח רשא ש"ארה תקיספ תא ןוחבל התיה רמאמה תרטמ 

יתבב הקיספל התאוושהמו ותבושת חותינמ .וננמזב הקיספל התאוושהו טרופס 

ונוצר .תונורקעה םתוא לע םידמוע םהינש .טלובו רורב ןוימד אצמנ ,ץראב טפשמה 

.העיגפ לש תורשפא הב שיש ,תיביטרופס תושחרתהב ףתתשהל םדאה לש ישפוחה 

1991-ב"נשת ,2 •סמ תרבוח ,"העונתב" 

 94

This content downloaded from 
�������������31.154.22.170 on Wed, 29 Sep 2021 12:26:20 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



ש"ארה לש תובושתו תולאשב טרופס יקזנ 

תאזלו ."יתעגפנ" תנעט ול ןיא עגפי םאש ,ותעד יוליג איהש ןוצרמ המכסה ,רומאל 

,רמול הצור .ותרטמו םייוסמה טרופסה לש לבוקמה ןכותה תעידי דוע תפסוותמ 

לבוקמ ,עודי םנכות ,ינויצע לצא לגרודכו ש"ארה לצא תוקבאיה ,תיביטרופס הלועפ 

:ןועטל לוכי וניא תוקבאיהב קוזינש ףתתשמש ןאכמו .םיפתתשמה לכ לע םכסומו 

וניא ,לבחנ דחאהו הובג רודכל סירתנמהש םשכ ,"יניע האמתסנ ןכלו ינליפה ביריה" 

תושיחנה אולמב ,חוכה אולמב םישמתשמ םהינש יכ ."יתוא עצפ אוה" :ןועטל לוכי 

וז הרטמו ,ןודנה טרופסה גוס לש תרדגומה הרטמה תא גישהלו חילצהל ידכ ץרמהו 

.םיפתתשמה לכל העודי 

םיאבומ םהש יפכ ,ירבעה טפשמה תורוקמ לע הלוכ תכמתסמ ש"ארה לש ותקיספ 

לע םיכמתסמ ,קרב טפושה לש ורמאמ ןכו ינויצע טפושה לש ותקיספש דועב ,דומלתב 

םתקיספב ףסונ דוסי ושיגדה ש"ארל המודב ץראב טפשמה יתב .ילגנאה טפשמה 

.קזנה םולשתמ קיזמה תא ורטפו ,ןודז תנווכ רדעה אוהו 
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דיווש היעשי 

תורוקמה תמישר 

.קוק ברה דסומ :םילשורי .התורפסו םינואגה תפוקת (ו"טשת) .ש ,ףסא 

.לארשיב םולשהו םייזוחמה טפשמה יתב לש םיקספ .(ז"לשת) .(ךרוע) .ג ,ןוירוא 

.ןידה יכרוע תכשל :ביבא-לת 

:םילשורי .ש"ארה תובושתו תולאש .(א"לשתב ספדוה) .(ש"ארה) רשא ,לאיחי-ןב 

.תובושת 

:ביבא-לת .11.םייניבה ימיב לארשי םע תודלות .(ב"לשת) .(ךרוע) .ח ,ןשוש-ןב 
.ריבד 

.סנגאמ :םילשורי .תיללכה ןיקיזנה תרות .ןיקיזנ יניד .(ז"לשת) .(ךרוע) .ג ,יקסדט 

.קילאיב דסומ :םילשורי .הפיה לע .(ט"צרת) .ש ,חמצ 

.קילאיב דסומ :םילשורי .טופישה חוכ תרוקיב .(1961).ע ,טנאק 
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