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 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|   עדין לא נרשמת לעלון שלנו? 

 

 למה צ'חצ'חים זו אמירה גזענית? הצעה למערך שיעור

ההתבטאות של שלמה גרוניך בפסטיבל עין גב עוררה סערה תקשורתית וציבורית, גינויים מכל עבר,  ביטולים של 

ול"נאום  הצ'חצ'חים" של בגין, שבא    1981הופעות, וגם כמובן הדהוד צורם ל"פליטת הפה" של דודו טופז ב 

שגרוניך דמנטי, ולא ממש אחראי על מה שיוצא לו קבל את ההסבר ללמהפך פוליטי. אפשר  בעקבותיה והביא

מהפה, אפשר לשפוט או לא לשפוט אותו. אבל גרוניך הוא לא העניין. העניין הוא שיש כנראה לא מעט א/נשים 

פוליטיקלי  שחושבות/ים במושגים האלו )ואחרים שדומים להם כמו: ערסים, פרחות, צ'חלות...(, גם אם הן/ם מספיק 

ההתבטאות של גרוניך מציפה לאוויר העולם את הגזענות של  קורקט ולא יבטאו זאת בקול בסביבה לא מתאימה. 

אשכנזים כלפי מזרחים, שעדיין לצערנו קיימת, גם אם היא גזענות סמויה יותר, מזו שמופנית כלפי קבוצות אחרות 

 כמו ערבים או אתיופים.  

תקלות/ים באמירות גזעניות כלפי א/נשים או תלמידות/ים ממוצא מסוים, בתוך כמורות/ים אנחנו פעמים רבות נ

הכיתה או מחוץ לה, ולא תמיד יודעות/ים האם ואיך להגיב.  לפעמים יושבות/ים בכיתות שלנו בעיקר תלמידות/ים 

אי  יוצופים, מזרחיות/ים או אשכנזיות/ים או גם וגם או גם תלמידות/ים מקבוצות אחרות שסובלות מגזענות )אתי

(.  חשוב שנגלה רגישות כלפי מי שחוות/ים אמירות גזעניות שמופנות כלפיהן/ם, וחשוב שניתן גם ועוד , ערביםברה"מ

מקום בשיח ל"חזקים", ש"מואשמים" בגזענות. הדיון יכול להתפתח למקומות שונים:  סביר מאוד שיהיו כיתות 

ר איננה קיימת, ושכולנו "אותו דבר", או שזו רק  שיתכחשו לקיומה של גזענות כלפי מזרחיות/ים, בטענה שהיא כב

 עורר ולהביא לדיון בכיתה את הנושא של גזענות לכך או כך, התקרית הזאת היא בעינינו הזדמנות .  וכו'"פליטת פה" 

 בפרט.  ות/בכלל ושל גזענות כלפי מזרחים

. הוא אמנם מתייחס לאמירות גזעניות בתוך מחובתו/ה של המורה להגיב לאמירה גזעניתמרסלו וקסלר טוען כי 

הכיתה, אך אנו מוצאות שדבריו תקפים גם לאמירות גזעניות פומביות שהתלמידות/ים נחשפות/ים להן, וכך הוא  

מעשה של התלמידים בכיתה היא בעלת משמעות וניתנת לפרשנות. גם אם  כל תגובה של המורה לכלכותב: "

הפרשנות של התלמידים    .רהוא מעביר בכך מס   –גזענית ומפלה המורה בוחר לשתוק אל מול התנהגות או אמירה 

האמירה או עם ההתנהגות   לשתיקה כזו עשויה להיות: ”הוא לא רוצה להתערב כי... הוא מסכים עם

מר, הימנעות מתגובה גוררת פרשנויות רבות מצד התלמידים, ולכן היא אינה מעבירה מסר ברור. כלו...הגזענית

עליו להגיב באופן כלשהו, כדי שיהיה   –מכאן עולה המסקנה שגם אם המורה אינו בטוח מהי התגובה הרצויה 

אמירות כגון ”זה לא ": יש להימנע ממוסרנותוקסלר טוען גם כי  .לתלמידים ברור היכן הוא עומד ביחס לאירוע

בסדר לומר...“ או ”לא יפה מה שאתה אומר...“, בדרך כלל אינן משיגות דבר. הן משפיעות על ילדים בגיל הרך או 

בכיתות הראשונות של בית הספר היסודי, אבל הן חסרות ערך ככל שהגיל עולה ומבלי שהילדים מבינים מדוע עליהם 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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מורה אינו צריך להפגין עמדות ערכיות ברורות; אולם, מתפקידו לחנך להתנהג בצורה אחרת. אין הדבר אומר שה

)בתוך:  .לטובת אותם ערכים, ולחנך פירושו להסביר, ולתת לילדים את האפשרות להתנגד, לבקר, להרהר ולערער

 (. הכיתה כמיקרוקוסמוס: התמודדות עם אמירות ועם התנהגויות גזעניות בתוך הכיתה

במטרה קודם כל להגיב לאירוע שהתרחש וכן לעורר    ל גרוניךהתבטאות שבחרנו להתמקד ב זה שיעור  במערך

כמו מקומה של  שאלות וחשיבה על גזענות המופנית כלפי מזרחיות/ים . ניתן כמובן להרחיב את הדיון לכיוונים שונים

המוסיקה המזרחית למול המוסיקה של "ארץ ישראל היפה והטובה" )והאשכנזית(, במיוחד שהתקרית ארעה בהקשר 

 ה.  רוצות שונות בחבכלפי קב וניתן כמובן לעסוק בהיבטים שונים של גזענות ,הזה

 

 zeevveez, flickr,  ""נקמת הפנתרים השחורים   צילום:

 

 מהלך השיעור

נפתח את השיעור בהגדרה או בחידוד של כללי השיח בכיתה, חשוב שכל אחת וכל אחד ירגישו בנוח לומר את  

 דעתן/ם, מבלי להישפט עליה, גם אם אנחנו לא מסכימות/ים איתה. 

, נבקש מהתלמידות/ים להגיב בכל מחשבה   הקטע הקצרנקרין את  ?מי שמע/ה על ההתבטאות של גרוניך :נשאל

שמאפשר  linoit שעולה להן/ם, ונרשום על הלוח את כל התגובות. ניתן גם להשתמש בכלי הפשוט לתפעול של 

 את התגובות השונות ונשקף אותן לכיתה )נוכל כבר לערוך מיון לקבוצות  לכתוב תגובות אנונימיות על פתקים. נאסוף

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://education.acri.org.il/wp-content/uploads/2013/09/racism-in-class-web.pdf
https://www.flickr.com/photos/29001414@N00/7642296246
https://www.ynet.co.il/entertainment/article/hjjh8t3eq
https://en.linoit.com/
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תוך כדי רישום על הלוח(: אנחנו רואות/ים שיש הרבה דעות )או כמה דעות דומיננטיות( בכיתה: יש כאלו 

 שחושבות/ים ש... יש כאלו שחושבות/ים ש... 

ה? אם לא מכירות/ים את המילה נשלח  הפירוש שלמה  ?את המילה "צ'חצ'חיםנשאל: האם אתן/ם מכירות/ים 

 אותן/ם לבדוק בוויקיפדיה. 

שיוחס בעבר לצעירים יוצאי ארצות אפריקה, המייחס להם התנהגות פרחחית, שובבה  סלנגב כינוי גנאי הוא צ'חצ'ח

כיום, הכינוי אינו ספציפי ליוצאי אזור מסוים אלא  .ארץ דרך ילד, נער או אדם צעיר בריון ופרוע חסר –וחסרת נימוס 

הכינוי ככל הנראה מבוסס על האופן שבו נשמע דיבורם של  .ערסיםמתאר באופן כללי צעירים פרועים, פרחחים ו

באופן דומה הכינוי   .יהדות אירופהח', באוזני העולים מ-שבו בולטות אותיות כמו צ' ו ,ארצות האסלאםעולים מ

-נתיבה בןו דן בן אמוץ במילונם של. הוא שם גנאי לאשכנזיושפירושה "מה", ביידיש מילה ווָאס " מקורו בווזווז"

 (. וויקיפדיה) ."צפון אפריקה מוגדרת המילה צ'חצ'ח כ"כינוי ליוצא ,"מילון עולמי לעברית מדוברת" ,יהודה

רוביק רוזנטל על שלל ביטויי הגנאי שהדביקו האשכנזים בהקשר זה נמליץ לקרוא את הרשימה המרתקת של 

 (.1998הזירה הלשונית, )למזרחים במהלך ההיסטוריה: 

: מה עומד מאחורי הכינוי צ'חצ'ח )אילו מחשבות, עמדות, סטריאוטיפים(? האם אתן/ם מכירות/ים ביטויים עם נשאל

 כוונה או משמעות דומה? נרשום את הביטויים על הלוח )פרחות, ערסים, צ'אחלה...(

גרוניך שמח שהם לא נמצאים בהופעה שלו? למה הוא שמח בקהל   איך נראים צ'חצ'חים? איך הם מתנהגים? למה

הזאת   האמירה  כלפי  מרגישות/ים  אתן/ם  מה  איתו?  מסכימות/ים  אתן/ם  האם  כמזרחיות/ים?   -אשכנזי? 

דומות? באמירות  נתקלתן/ם  האם  אתן/ם   כאשכנזיות/ים?  מה  בסרטון?  הקהל  של  התגובה  למול  הרגשתן/ם  מה 

 תכן/ם הרגיש/ה מזרחי/ת שישב/ה בקהל? חושבות/ים עליה? איך לדע

כיום, הכינוי אינו ספציפי ליוצאי אזור מסוים אלא מתאר באופן  נמשיך ונשאל: האם אתם/ן מסכימות עם המשפט: "

הכינויים: צ'חצ'ח, ערס, פרחה או צ'אחלה מתייחס למזרחים "?  כלומר האם  ערסיםכללי צעירים פרועים, פרחחים ו

או לאו דוקא? )ייתכן שיאמרו שאינם מתייחסים למזרחים אלא לבני ובנות מעמד נמוך, וכאן נוכל להקשות ולשאול 

 (. לאיזה מוצא הם/ן משתייכות/ים

 ורף כנספח( ותדון בשאלה:נחלק את הכיתה לשלישיות, כל שלישייה תקבל דף עם הגדרות לגזענות )מצבשלב הבא 

 האם ההתבטאות של גרוניך היא אמירה גזענית לדעתכן/ם? אם לא למה? ואם כן למה? 

כל קבוצה תנסח את תשובתה ותנמק אותה, ואח"כ תציג אותה במליאה. נאסוף את הדברים ונעמוד על המשותף 

 ועל השונה בין התשובות השונות.

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%92%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9C%D7%A0%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%9C%D7%90%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%96%D7%95%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9F_%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94_%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%27%D7%97%D7%A6%27%D7%97
https://www.ruvik.co.il/%D7%94%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99/1998/14081998.aspx
https://www.ruvik.co.il/%D7%94%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99/1998/14081998.aspx
https://www.ruvik.co.il/%D7%94%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99/1998/14081998.aspx
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%A1
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 קן:נקיים דיון בעזרת השאלות הבאות או חל

 ? מזרחיםיש כאן תופעה עמוקה יותר של גזענות כלפי  אם זה מקרה בודד או ה האם •

   או שהיא כבר לא קיימת? האם יש היום גזענות כלפי מזרחים? •

 האם יש קשר בין המוצא שלנו או הזהות שלנו לבין העמדה שלנו בדיון? •

 ם צריך להגיב לאמירה כזאת מפי אישיות ציבורית כזאת או אחרת?איך לדעתכן/ •

 מה אפשר לעשות, או מה אנחנו יכולות/ים לעשות כנגד גזענות/אמירות גזעניות?  •

"גזענות הפוכה"? )גזענות של מזרחים כלפי אשכנזים? או גם גזענות של שחורים כלפי    יכולה להיותהאם   •
 זה נוכל להביא את התשובה הבאה:  לבנים? נשים כלפי גברים וכו'?( בהקשר

מערכתית, ואם יש כזו היא בדרך כלל חיובית, למשל  -לאמירות סטריאוטיפיות כלפי לבנים אין משמעות חברתית

-להיות בעל הפריבילגיה לא להיעצר על ידי שוטר. לעומת זאת אמירות גזעניות כלפי כהים מגובות במערכת

במציאות. לרוב, אנשים שנמצאים בעמדות כוח הם אלו שלגזענות שלהם  חברתית גזענית ויש להן אחיזה קונקרטית

יש השלכות משמעותיות, למשל כשהם לא יקבלו מישהו לעבודה או לא יתנו למישהו משכנתה, בשעה של"גזענות  

 .נוחות קלה-הפוכה" אין השלכות שליליות ממשיות מעבר לאי

 ם( אפרת ירדאי, המקום הכי חם בגיהינו)

 

גזענות  נסכם של  בנושא  שאלות  ולשאול  דיון  לעורר  היתה  היום  השיעור  של  שהמטרה  באמירה  השיעור    בכלל   את 

 , ולא בהכרח לצאת עם תשובות. בפרט וגזענות כלפי מזרחים

 יעור. שאלה או מחשבה שאני יוצא/ת איתה מהש בסבב: נסיים

בו   "ואלה שמות" לומי חתוכהש וררהמשל את השיר שת/ים ם התלמידועאפשר לקרוא  סיכום:הצעה נוספת ל 

 .  רחיות לאורך השניםומזאותם קיבלו מזרחים נפרשים שלל הכינויים 

 שלומי חתוכה  /  ואלה שמות

ה ְשמֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל ַהּיֹוְצִאים ִמִמְצַרִים   ְוֵאלֶּ

 ּוָמרֹוקֹו 

 ְוֵתיָמן

 ְוּכּוְרִדיְסָטן 

 ּוָפַרס 

 ְוִעיַראק

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.ha-makom.co.il/efrat-yerday-reverse-racism/
https://www.ha-makom.co.il/efrat-yerday-reverse-racism/
https://www.ha-makom.co.il/efrat-yerday-reverse-racism/
https://www.929.org.il/page/51/post/1488
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ף לֶּ  ַוָּיבֹואּו ַאְרָצה ְשֹלש ֵמאֹות אֶּ

 ֲאַבק ֲאָנִשים

ת  ַוֲאַבק ֲאָנִשים הֹוִלידּו אֶּ

לֹּא ָיַדְענּו ְּכמֹותֹו  ְבִיְשָרֵאל זֶַּרע שֶּ

ת  ְואֶּ

ְך רֶּ ַמֲעִביִדים אֹוָתם ַבפֶּ  אֹוֲהִבים שֶּ

ת ָרָמָתם עֹוָלה ַרק ִבְמַעט לֹּא ָיַדְענּו ְּכמֹותֹו ְבִיְשָרֵאל הֹוִליד אֶּ  ְוזֶַּרע שֶּ

ִנְתְפסּו   ַעל ָרַמת ַחּיֹות שֶּ

ת  ְואֶּ

 ְנִהיָמָתם דֹוָמה 

 ְלַנֲהַמת ַחּיֹות

ת ָבבּוִנים ְוַנֲהַמת ַחּיֹות הֹוִלידָ   ה אֶּ

ת טֹוִבים ַרק ִבְמַעט   ּוָבבּוִנים הֹוִלידּו אֶּ

 ִמן ָהֲעָרִבים ִאָתם ַחיּו 

 ּוְנחּוִתים ִמן ָהֲעָרִבים 

ם ִהְתַרַגְלנּו  ֲאֵליהֶּ

ת ָפַלְנגֹות  ְוֵהם הֹוִלידּו אֶּ

עְנִקים ת ְפרֶּ  ּוָפַלְנגֹות הֹוִלידּו אֶּ

ת ַצ'ְחָצ'חִ  עְנִקים הֹוִלידּו אֶּ  ים ּוְפרֶּ

ת ֵהם לֹּא נְֶּחָמִדים   ְוַצ'ְחָצ'ִחים הֹוִלידּו אֶּ

ִלי  ת ֵהם לֹּא ַאִחים שֶּ  ְוֵהם לֹּא נְֶּחָמִדים הֹוִלידּו אֶּ

ת  ִלי הֹוִלידּו אֶּ  ְוֵהם לֹּא ַאִחים שֶּ

ְקטּוָאִלית ְנמּוָכה לֶּ  ָרָמָתם ָהרּוָחִנית ְוָהִאיְנטֶּ

ת ַתְרבּות   ְואֶּ

ל ַהַמְדֵרָגה   ְבֵשפֶּ

ת ַתְרבּות ְנחּוָתהְוַתְרבּות בְ  ל ַהַמְדֵרָגה הֹוִליָדה אֶּ  ֵשפֶּ

ת   ְוַתְרבּות ְנחּוָתה הֹוִליָדה אֶּ

ל מּוְפֵלטֹות   ַתְרבּות שֶּ

 ְוַכָמה ְקָבִרים 

ת ַבְרָבִרים   ְוֵהן הֹוִלידּו אֶּ

ת ַעְצָלִנים ְכרֹוִנים  ְואֶּ

ל ת זֶּבֶּ  ְוַתְרבּות ְנחּוָתה הֹוִליָדה אֶּ

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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לֹּא ָבָרא ַהשָ   ָטןשֶּ

לֹּא ָבָרא ַהָשָטן  ל שֶּ  ְוזֶּבֶּ

ת ַתת ָרָמה   הֹוִליד אֶּ

 .ּוְשֵני ָאקֹוְרִדים

ה ְשמֹות ְבֵני ִיְשָרֵאל ַהּיֹוְצִאים ִמִמְצַרִים   ְוֵאלֶּ

 ּוָמרֹוקֹו 

 ְוֵתיָמן

 ְוּכּוְרִדיְסָטן 

 ּוָפַרס 

 ְוִעיַראק

לֶּף  ַוָּיבֹואּו ַאְרָצה ְשֹלש ֵמאֹות אֶּ

 יםֲאַבק ֲאָנשִ 

 ְוֻכָלם הֹוִלידּו

 - ָבנֹות ּוָבִנים

 ,ְפֵרחֹות

 .ְוַעְרִסים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 ת בנושא גזענות  רוהגד :נספח

 וויקיפדיה

ְזָענּות מסוימות, או לעיתים   אופי  מתקיים קשר הכרחי בין מוצאם לבין תכונות בני אדם  היא עמדה שלפיה בקרב גִּ

פי ייחודו האישי אלא על פי השתייכותו לקבוצה בלבד. ברוב  כך שהיחיד אינו נשפט על  ,שכליים  גם כישורים 

המקרים משתמעת מהגישה גם עליונותה של קבוצה אחת על האחרת, והיא משמשת צידוק למעשים  

 [1].ת ולהתבטאויות שעיקרם העדפה של בני קבוצה אחת על בני הקבוצה האחר

השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת   ,רדיפהגזענות מוגדרת כ ,י חוק העונשין הישראל על פי

-לאומי או למוצא גזעאו השתייכות ל צבע מדנים כלפי ציבור בני אדם או חלקים של האוכלוסייה או יחידים, בשל

 .אתני

והן התייחסו לקבוצות הנבדלות במוצאן   19-מאה ההתאוריות הראשונות שהוכתרו בכינוי 'גזענות' מקורן ב 

ניתן להרחיב  [2] ,לאומי  הביולוגי בלבד, אולם עם הזמן התרחבה הגדרה זו ונהוג לכלול בה גם הבחנות על בסיס

 [3].ה וכדומ דת, נטייה מינית, מגדר  זאת גם להבחנה על פי תכונות אחרות, כמו

 .דרום אפריקה ב טהייד אפרומשטר ה נאציתה  תורת הגזע דוגמאות מובהקות לגזענות ממוסדת הן

 

 ניות בישראל( וציולוג ישראלי שעוסק בנושאים של ריבוד ואת)ס  יהודה שנהב

"בכל חברה יש הבדלים בין בני אדם על בסיס צבע עור, מבנה פנים, או מבנה גוף; הגזענות מתחילה במקום שבו אנו  

לקטיגוריות אלו ומשתמשים בהם על מנת להסביר נחיתות חברתית או פיגור תרבותי,   מקבצים אנשים על בסיס הבדלים

על פי הגדרה זאת, גזענות יכולה להיות מופעלת כלפי כל קבוצה, גם כלפי בני   ;ובכך גם לתת לגיטימציה לתופעות אלה

כלפי מיעוטים וכלפי קבוצות  קבוצות דומיננטיות וחזקות. עם זאת, כאשר היחסים בין הקבוצות אינם שווים, גזענות 

 מוחלשות מעצימה את אי השוויון הקיים ממילא ואף מעניקה לו הצדקה". 

 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA#cite_note-1
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9F#%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_144%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9F#%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_144%D7%90
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9F#%D7%A1%D7%A2%D7%99%D7%A3_144%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%A2_%D7%A2%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%A2_(%D7%90%D7%93%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA#cite_note-2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA#cite_note-3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%96%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%94%D7%99%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%94%D7%99%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%94%D7%99%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
http://www.adaminstitute.org.il/wp-content/uploads/2015/12/%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%20%D7%94%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%92%20-%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA%202014.pdf

