
 

 

 גליה בר אור

 גיד-, איך מתחנו מיתראיך כפפנו מיתר לקשת

 

 

  נהקּואל, קונסטרוקציהגוף,      

 

 –מונוליתית עונה להגדרה מדיומלית או צורנית  האינ, על מגוון אמצעיה, בן אריעבודתה של הילה 

וני הרבג המכלולו, יםשלה כבר בניצניה המוקדמהעכשווית לאתר את דופק העשייה  אפשר ובכל זאת

במתח בין מבנה  נעוץ מן הזמן האחרוןאו יהוויד מיצבימוקד של הש מורגשמעיד על עקביות מרשימה. 

במפגש בין חומריות גופנית )תלוליות חומר( לשלד ברזל )חוטי . גבולו הקיצוןעד גוף הנמתח לשלדי 

מרחב  שהדהדזה,  מוקדםבמפגש כבר . בתחילת דרכה כבר בן אריברזל שננעצו כאנכים( עסקה 

 עבודתה.כלל איכויות מבע עקרוניות ל ניכרו ,אדריכלי-נפשי בהקשר נופי-פנימי

דרה ה, המתח בין גוף לקונסטרוקציה      המורכבות  מיצבהמהותי גם לעבודות  נימי,פאחוז בחוט שִׁ

יצרה מיצבים קליידוסקופיים מרהיבים ומרובי חלקים,  בן אריל. בתערוכות רבות בארץ ובחו" שהציגה

התבוננות סמוכה ואינטימית, כאשר  –באופנים חדשים ומקוריים בכל פעם  מבנה וחללאתגרים המ

, רגולטור)למשל  מיצבים אלההרגשית והחזותית. ב םעוצמתאת שפת לעומקה ופרטים, ח-לפרטי

נקשרו לחזרה של שנייר, גופיהן חשופים ופגיעים,  שוכפלו בתגזירישדמויות נערות  הופיעו (5002

סדרו ות של היחידות הותקבצות והתפרׂשההי ערכמ פונקציונליים.-במנגנונים מכנייםהמוכן -ןרכיבים מ

דימוי הנערות סכימטי,  , והנערות המשוכפלות היו אפוא לאלמנטים במבנה מורכב.סדרתיהיגיון ב

אך מבט קרוב יזהה ברוב מופעיו סימני פציעה בגוף הפגיע  –סטריאוטופי, שטוח, שגור לכאורה 

 רים האינטימיים, נעיצה, רציעה, עקידה, שפיכה.ובאיב

 

 

 5002, רגולטורהילה בן ארי, מתוך המיצב 

 

מטמיע באורח פיוטי את המתח בין גוף למערכת  Falling in Line,1 ,אחת התערוכות שמה של     

בן ת כשכבת משמעות נוספת לתשתית עבודתה של הנפרׂש ,עומק לשונית ותרבותית-ומאיר רשת

ללולייניות בקרקס  בן אריזיווג בין נפילה וקו בכותרת קושרת את הנערות המשוכפלות של . הארי

חיים ומוות בקו. עין אחת של הכותרת  :של אביבה אורי( 8521) לולייניתל ,למשלומשם שולחת, 

 וומנגד, באנגלית, מדובר הרי בצירוף כבול שהוראתו "יישור קו" במובנ – בוכה והשנייה קורצת

                                                           
 . 1102 ,לור פלייש, רומא-בגלריה מארי תערוכה משותפת עם מאיה אטון 1



 

 

כגוף  ,במתח בין קטבים אלהנתונה  בן אריעבודתה של מסגרת. מערכתית והלימה ל כהְסדרה

 .י השפהתהום של סדרהסף המנסה לאזן את עצמו על 

פעולה במרחב, ייחסת למת Falling in Lineהפרפורמטיבי, וכך  מימדבכותרות כולן מודגש ה     

אליו שמשמעות, של  וף מהווה טבורהדגש על הג (.5008) להחזיקאו ( 5002)מכות דואות תוכמוה כ

מתייחסות לחלקי גוף,  אחרות. כותרות מיצבעבודות ההממסגרות את וממנו נמתחות הקואורדינטות 

קנה מ (deer, dear, ear)משחק המלים Deer Ear (5005 .)או  (,5001) כתף שמאללמשל 

 ,או הנתפס ככזה)דום גוף הגוקפת גם את הוהגרוטסקה תמשמעות גרוטסקית לאוזני הצבי הנעות, 

מערכת הכסטייה מועצמת כאשר מֵעבר להשתמעותה מ ההגרוטסק .כתף שמאלב (בהטעיה אופטית

המאמץ  אשר יהיה(.יהיה ) פעולהאיתה סיזיפי לשתף המאמץ מתוך ה זדקרתמהיא אף נורמטיבית ה

 .הישרדותשל  קרקעית-תתאנרגיה רותם לתמונה  , מצדו,הסיזיפי

(, המצביעה על 5002) היברנציה, למשל נוספות עולה מכותרות הישרדות צימאמשל  רובד קיומי     

מפרטורת הגוף למינימום ט ה שלנחתוך הצְ  אנרגיה במצבי קיצון אקלימייםקיצוני של כלכלת הצמצום 

ויש גם  .יהמחול הפרהתפרצות אנרגיה ב(, המורה על 5005) מעוף כלולותמנגד, או  ;הכרחיה

 .(5088) ערביתאו ( 5088) יתשחרכמו  ,רטרנספורמציה ומעב  של חוזות כותרות המתייחסות למ

 

    

 (, באדיבות ארכיון יגור)צילום: ערי גלס 20-סוף שנות היגור, קיבוץ 

  

מטית: פנחס כהן גן ומיכה יגזרת סכמכהאדם שעסקו בדמות אחרים מבט לאחור יאתר שני אמנים      

כמעט שלא אדם המות , ד00-עי המבע הזה, בסוף שנות הקודם לזמן שבו גיבשו את אמצלורי. 

שאלות בבאדיקות כזו בתרבות שעסקה תופעה שאומרת דרשני  –המקומי אוונגרד נראתה באפיקי ה

אך מבט  –גברי -אדם גנרי-צטיירה כמין כלהחישלו כהן גן ולורי מטית שי. הדמות הסכומקוםזהות של 

כאחד )כהן גן בפיגוע, לורי  שחוו כהן גן ולורי ,עת ראשפגיו טראומה גופנית אלימהבה  זהיר יגלה

-אדם של כהן גן ושל לורי פעל על מצע הנייר ביחידּות, ביחס לפני הקרקע ולחפירה תת-הכל בצבא(.

התנסחה במקביל בעבודה של בני דמות גרוטסקית  2קרקעית, כאשר חומריות הנייר מהותית לעניין.

 ,את איבריה והגיל ריפשיני הזמן וש ,אשהו היתה זלא שאצלם א – מיכאל דרוקס ויאיר גרבוזדורם 

, למשל בסדרות מלכות היופי 50-בשנות ה .יםחנוך לויני מונחיםמשתלחת בו פרוצהכ וצגהה הומיניות

גם נשים בוגרות ולצדן  ,של מאירה שמש, החלו דמויות נערות צועדות בסך במין מופע ראווה

היגיון ) מטייהוכפפו להיגיון הסכלא אלא שהצועדות בסך  – מל סטטוסמתהדרות בארנקי נשים כסה

  .(שהתרבו בשכפול אינפלציוני חסרי שם ומין, תינוקות שלא היו לה,ל שמש זה נשמר אצל

                                                           
ים לשינוי ,היסטוריה-תרבות-למערכות ידע שלו כאשר קשר אותהמגזרת הדמות פיתח כהן גן את  02-שנות הבאמצע  2

-תרבותייםפסיכולוגיים ת העבר, בהקשרים טראומאך לאחר מכן שבה הדמות והתחפרה ב – תזרים מידעטכנולוגיים ול

 .פוליטיים-חברתיים



 

 

 קונהאלנה. קּואמשמשת פה לאלם, הלם או להמשוכפלת מגזרת דמות הדווקא פעם -דומה שלא     

בור, חסך או  רכה" ובמקור האטימולוגי מציינת חור אומדעית כ"פִׁ -מלה המתורגמת לעברית –( 5085)

לה מוקדשת  (,5082) נעמהאילמת היא גם  (.5082) אילםהוגם  ,בן אריכותרת של עוד היא  –חסר 

המקנן  ,דקורטיביהשכפול ה נה מסווה את עצמה בגשטלטקּואהל מן הזמן האחרון. עבודת מפתח

ת יודמווב משחקי הילדות גזרות התום שלמב, איורי הדרכהמ אדם-ל דמות כלש ותבדידקטי

בשיח היא נדונה רבות  חסר תשתיתי מהותיכ. מכירותקידום להמשמשות ת וסטריאוטיפי

בתוך הריבוי נוצר רווח, : בן ארימוטמעת גם בתפיסת המרחב של  , וכך היאהמשפטיו פסיכואנליטיה

מנוחה נכונה לא זוכות אפילו ל יבן ארהדמויות האלמנטריסטיות של ואקום.  , מעיןיקמרחב של רִׁ -תת

נראית , למשל, ערבית הווידיאו מיצבב. טפחותהן דואות או נופלות בין המסד ל :אדמההעל פני כאן 

 וארץ. לא שם, בין שמיםולא כאן מתמשך, תלויה בהווה דמות 

 

 פיסול פרפורמטיביוידיאו , ומיקומיות     

 

המוקרנת על קיר או  ,בדמות יחידה תתמקדמו זציהטימיסכמהכפלה ומ בן ארינמנעת או יבמיצבי הוויד

בלי שינוי,  ת המגזרת. הדמות המוקרנת מוצגת במחווה אחתאת שטיחּובתוך כך משמרת ו מסך

צלום תיה נדמה שמדובר ביכמו קופאת על מקומה ולשבריר שנבמנח חזיתי, כשהיא פרופיל או ב

רטט עור. המעבר  ,שריר המאומץקלה בת צפייה יחשוף תנודה, סומק, התכווצוהמשך אלא שסטילס. 

, נפשהגוף והמתיחה פרפורמטיבית של גבולות ים, וקיצון פסיכופיזי יבמצב מאפשר התמקדותאו ילוויד

 . מרקםהמבנה וה

המיקומיות עיסוק במושגי  , גורר עימו גםדמות יחידההתמקדות במסמן , האויויד ימיצבהמעבר ל     

(locationality.) ספציפית שאין  גוף שפתו גנטיקה, הטבעית למדיום, נושאת בחובה תממשיהדמות ה

 ערוצים אחריםל הקושר אותה, כך נדמה, יפועלת בזיקה לשלד מבנ בן אריהדמות של  לטעות בה.

ה ונטועה מבנכ גוףלמשל זה של אפרת נתן, שאמנותה עוסקת ב –מתולדות האמנות הישראלית 

המוטיבים המּוּכרים בעבודתה של אפרת נתן בשונה מ אך. הקשר ביוגרפי מכונןבסביבה הקיבוצית כ

חפה בקונסטרוקציה בוחרת  בן ארי – ילדיםה ביתהמכוסה כילה מברזל המיטת האוהל, או  –

הרגליים , מינימלית האחיזה בקרקע אצלה .מיתולוגיה של המקוםהמהילת  ןמרוקמבנה המיתוס, מ

, וההשעיה היא שת, כמו נמנע ממגע עם הקרקעמתקמר לקאו לפות -תלוי-אחוז הרוטטהגוף  ,דקות

מעידות על קשב הימנעות מהיצמדות לקרקע הו הקשרי הזהותהעקרונית של ת פתיחּוה. גם השהיה

. של "מקום" טריותטוטלי מסמניםמרחב ספציפי בייצוגים השל כלוס מאִׁ  תהסולדלזמניות  ,לתדר הזמן

היסוד חלחול ת היחסים, להצלבת זמנים ולתנועפתוחה לה"מיקומיות" , "ה"מקום יבניגוד למושג

 ר, מוטציותממיתיזציה של הביוגרפי. הקונסטרוקציה מאזכרת מבני מעב  תוך הישמרות האנטגוניסטי 

 פונקציונליותהדמה, קִׁ המיתוס מדורדרות של של תנועות מהגרים ועקורים, שאריות עכשוויות 

 מפֶרה. במובן זה ותצורות ביוגרפיוצצות עולות ורק מתוך כל אלה  –האומה וחזון בניין המיטיבה 

 איזה גנצקןשל או  ,(Tillmans) וולפגנג טילמנס עם זו שלדיאלוג  בן אריזהות בעבודתה של ל

(Genzken) . 

 



 

 

                    

 , וידאו5088, שחרית הילה בן ארי, מתוך                סוזן ולוץ, וולפגנג טילמנס, 

 , איתשמלה לבנה, חצאית צב

 תצלום צבע )באדיבות , 8551

 וכהולץ, קלן וברלין(יה ברגל

 

              

 , וידאו5082, נעמה, בטון ופלדה                       הילה בן ארי, מתוך 8550, שדהאיזה גנצקן, 

 )אוסף המכון לקשרי חוץ, באדיבות גלריה 

 בוכהולץ, קלן, ברלין וניו יורק(

 

טכנולוגיה האדריכלות וחומרים המזוהים עם  ,צורות מרחבמתדיין עם  של גנצקן "ותמיקומי"שיח ה     

של בטון וברזל. בצד עבודתה בפיסול יצרה גנצקן גם סדרות אוהאוס, ב – בבנייה זםמודרניהומורשת 

 טקסטורותכ ,פני הפסלים שלה ים הציוריים שלמשטחהיים מופשטים, הנראים כמו טציורים מונוכרומ

צילום, לא בציור שמן על בד אלא באמנם מרקמי ברזל, של יצרה עבודות  בן אריבטון או ברזל. גם של 

הושענו על קיר או נייר, כעין מוטות ברזל שגלילי  יצרהמן ההדפסים היא  .סריקה והדפסה על נייר

 בדומה לגנצקן המאתגרת , שכן,סימולקרהה נוספת של יציר האינ ךהמהלמשמעות  .בתקרהנתמכו 

מרקם למבנה )קונסטרוקציה( היחס בין שואלת על  בן ארי ,ציורלהחיץ בין פיסול קו התפר או את 

או  ,ברזלהלוח  עורו שלנשל , כמו חושני ופגיענדמה  ,שנסרק והודפס על נייר ,ברזלהמרקם )עור(. 

ושלד  תפס פעם כמסדשנ ,של החומר הקורוזיההמעידה על שלבי  נשל)פיסת זמן( של הגזרת מ

של ת ושארי כאילו היו ניירהגלילי  צבתה :"עושה הבדל" זושולית -כמופיסולית פעולה  בניין העתיד.ל

או יהוויד של חלל הגלריה בעת ההצגה של מיצב מרחבהסט בתפיסת יה החולל ,תפסנותתמוכות 

שכמו מצוי  ארעיחלל ל – חרוד-משכן לאמנות עין – מאולם נישא המזוהה עם תרבות גבוהה :נעמה

 . יצומם של תהליכי בנייה או הרסבע

 

 נעמה     

 

צב מיכוריאוגרפיה ותנועה, מוזיקה וסאונד. לכפסלת נושקת  בן אריהילה עבודתה המינימליסטית של 

ת היסטורי "אגדה"או  (5002, דיאנהמיתולוגיה ) בהשראתשנוצרו וספים , ומיצבים ננעמהאו יהוויד

התובעות  ציותארכיטיפיות שנקלעו לסיטואנשים  דמויותב יםתמקדמ ,(5081 ,לוקרציה) למחצה



 

 

מבנים לפעמים עולים על הדעת . ןמקרבלקורבן בין גבול החציית  פנית ונפשית תוךהתמודדות גו

נפשיים ם ילשוליזין בלא תמורה, רגיש לטבע, מ – אחר לסדרשהגיונם נשמע מטריארכליים 

 בן ארי. או רוחש ציפייה לשינוי קםנשל נגד -עצם לתגובתמתה –ליסוד אנטגוניסטי , וחברתיים

תרבות הגוף, הטקס תוך עיגונן ב ,מגדרית מיתיות מעין אלה מנקודת מבטסצנות מפעילה מחדש 

  אטרון.יהתוהזירה של 

נכתב אותו הטקסט המוביל שמשום  ,נעמהלפרויקט ההקשר התיאטרוני משמעותי במיוחד      

בן במות שהציבה הקשר לכ "הבימה הפתוחה" השקף מבנהצילומים שלו נמאתר משום שו 3,מחזהכ

למאה  10-בשנות ה יוסף-ותל חרוד-עיןחברי הקימו ש ",הפתוחההבימה "מבנה . במעלה הגבעה ארי

שהיתה מרכזית בתנועת הפועלים אטרון יתרבות התל כמחוז זיכרון הדרךאם על נטוש ניצב  ,שעברה

משכן  ובהקמת "הפתוחה הבימה" ף בהקמתהיה שות נחום בנארי, מחברו של המחזה,. ייסודובימי 

כפר ועיר, שילוב של חזון  :הקיבוץ המאוחד רעיוןההוגים של מראשוני , והיה חרוד הסמוך-לאמנות עין

שהשתייך  היה ממייסדי קיבוץ יגור, בן ארישל הילה סבה אחיו, . רוחעבודה וה, חיי יתעשיחקלאות ו

  . בו נולדה וגדלהו ,לאותה תנועה

מחזה  :תובל קיןבנארי,  שלנשכח המחזה האת  בן אריגילתה חרוד -ר מקדים בארכיון עיןבמחק     

אבי חרשי  ,קין לסיפור המקראי של תובלאגדה -מדרש על מדרש מין – קדומים בחמש מערכות

מורשת במרד ה ;דהעֵ ה של ההתארגנותתחילת  :ראשיתשל עם שאלות  ומתמודד בבנארי  4.הברזל

לשתי זימנה "נעמה" התערוכה  .דורות יחסים ביןו אקטיביזם ;שמיםהבגרמי  לותוהתאונים ה חוסר

ציור הראשית: בתערוכה מקבילה הוצג של לסיפור זיווג מהדהד נוסף  בן אריהבימות שהקימה 

 מפרידות קבוצת ביתניה שהיתה למיתוס. כמעט מאה שניםשל אריה אלואיל, ממנהיגי  ליתביתניה ע  

מחזה של בנארי. הרהור פרשני מחודש ברקע ה ומעוררות על גבעה חשופהמבנים השני בין תמונות 

מדרש משלה, כובחרה להעלותו  ,לא זכה לחשיפהו דודּה כתבש המחזה םקסנשבתה ב בן ארי הילה

בימה ה"בין בקו העין בין בימת הקונסטרוקציה ל דורית ומעשה תיקון.-גלגול שהוא הידברות בין

 , לתכנים ארכיטיפייםיווניהלתיאטרון  ותבות עומק הנקשרשכשל דיאלוג  מהדהד ",הפתוחה

   ולפרשנות מגדרית. המשוקעים במחזה

 

     

ליתביתניאריה אלואיל,   , וידאו5082, נעמהמתוך  הילה בן ארי,            8550 ,ה ע 

 

חרי , אממשיכיםהבין דור המייסדים לדור  משמרותנכתב בחילופי המחזה הביקורתי של בנארי      

את שחווה כמי  רבים מהורי האבות המייסדים.שבה נספו  ,ומלחמת העולם השנייה 8521מלחמת 

                                                           
לא מצאנו סימוכין  אביב: מחלקת הדרמה של ההסתדרות, תשי"א(.-)תל ומים בחמש מערכותמחזה קד :תובל קיןנחום בנארי,  3

 אטרון בוויקיפדיה.על התירך , אך הוא מאוזכר בעאטרון אהליבתלכך שהמחזה הועלה 
מדרש ב סימן יא, ,וכן פרשת בראשית (1981שלמה בובר, )מהדורת  ת בראשיתמדרש אגדבראשית ד, כג, מדרש ראו  4

 )ורשא(. תנחומא



 

 

שיקע בנארי בכתיבתו פה בשואה, ואובדן רבים מבני משפחתו הענֵ  בימי הראשיתאובדן בתו הפעוטה 

מזינה את היא שמדרש האגדה. נעמה האילמת את וחידש בחילופי תפקידים ודגשים הרבה מן האישי 

. מכוון את קשתו לצוד צידה ,אביה העיוור ,מנחה את למךזו שהיא ובמחזהו דה המורעבת עֵ ה

 מוחץבשגגה ו בתדהמה כפיואת למך הענק סופק אבותיו, -אביקטל את קין בעוורונו שמתברר שכ

  5,בנארי החליף בין נעמה לבין תובל קין אחיה, שבמדרש הוא הנמחץ בידי למך את בתו. למוות

יב אדם: "על קברות עומדות מש – תובל קין, "מה הם חופרים" לאדה המופנית העֵ  לשאלתכאשר 

על רקע הזיקה  גיד".-חנוך השמרן מתריע: "איך כפפנו מיתר לקשת, איך מתחנו מיתראילו ו ;רגלינו"

"יובל וראו מאמרו של גדעון עפרת  –בין דמותו של למך לדמותו של אדיפוס  המתבקשתהפרוידיאנית 

כללה  – 6ותובל" אדיפוס, -, הגוזרת ניגוד ודמיון בין נעמה לבין אנטיגונה בתפרשנות מגדרית בן ארישִׁ

   .ולמיתולוגיה יווניתהיווני תיאטרון לנוספת בזיקה 

 אבי חרשי הברזל ,תובל קיןאחיה בנארי לא בלמך ולא בנעמה בתו אלא בהתמקד  חזהובמ     

כאב ייצור והרעם ואילו  – של יובלכינורו ב יוצר-מציא הקשת. נהמת חיה מתעדנת לנעימתומ

נגועים , השל יצירה והרסזה פנים -בכפלבקשתו של תובל. שבמיתר הברזל נמסכים מלחמה ה

פיתוח הכפר ודרש ברוח ב דגלש , התחבט בנארי,מהחטא ואש ה שלמועקוב מגדל בבל ה שלביוהר

צבי גרינברג, -אורישל  גם בכתיבתו מרכזימתכת חרש הח ודימוי הנפמתכת.  תעשיית הזמן להקים בו

כעבודת אמת המקרינה  ובשירתנתפסה ח הנפ מלאכתו ,חרוד בימי הראשית-שהיה מקורב לאנשי עין

כמו רבים מהחלוצים  :נוסף דורי-היה הקשר ביןלהזדהות עם עבודת המתכת . כובד, חום ועוצמה

סבו של משה וכמוהו גם  – מתכת חרשהיה  מביתניה הצייר אביו של אלואיל, אירופה-שהגיעו ממזרח

עבודת האדמה שהציב א.ד. גורדון, של מופת הרקע חרוד, ל-בימי הראשית של בנארי בעין .קופפרמן

 . פנים חדשות עטהלמיתר הברזל הדיאלקטי יחס ה

והחיבור , בן ארי ה של הילהעבודתבמטי יחומרי והתה דרהחוט השִׁ לם היטב את ברזל הוהמיתר      

. נחום בנאריו של ועל חיי על המקוםמידע השלמת בר לפרשנות ומעֵ ברבדים שחורגים נגע למחזה 

הסצנות המתומצתות שהעמידה על שתי הבמות מתכתבות עם מבני יסוד של המחזה, שהם גם מבני 

 על ההלם, האלימות והאלם.את  – נהקּואהל את בן אריבתוך התשוקה זיהתה יסוד בעבודתה שלה. 

 – קשתבכדרכה  התמקדה ,הבהוב אשכה וידמדומי חש ,יום ולילה, שחר ים ביןמעברים מחזורירקע 

 פתחמושג מ שהיא ,הקשת הקמורה המכסה ככיפת השמים, או הקשת הקעורה, מכילה או חלולה

 הקשתכאלמנט אדריכלי עמדה . נפשהגוף וההתמתחות ו המתח הכלוא בין שתי נקודות מגע ייצוגב

 ךשתומ הבבניית קשת וז נדבך האחרון המונחה – (5082) אשהאבן הרשלה,  נוספתברקע עבודה 

בתפקידה זה שולחת אבן  יקרוס המבנה כולו.מעמד חזיק יאם לא , שדיובאבני הקשת משני צד

בכוריאוגרפיה של קבוצה ניצבת המודגשים בכמה מסצנות הווידיאו יחיד וקבוצה, הראשה ליחסי 

מרחב את ממלאים ואלה  ,חרוד-מחברי עיןמה וכמה כגייסה ובסצנות "המונים" שבעבורן וקורסת, 

 רווח נשימה.להותיר מ ימקצה לקצה בלהתמונה 

כלי  .פרויקטל חדשה שהלחין יצירה, עם יוני ניב בן אריעבדה תחומי -שיתוף פעולה רבב     

 מלווים לעתים בנימה-מגיבים-יםּבמג   ,מבנהמשתלבים בסי, אהתזמורת, כמו מקהלה בתיאטרון הקל

הבטן כתהודה, הראש כנשיפה, מיתר  :הגוףקיטוע "פונקציונלי" של הכלים צולמו בדגש על . יההסו

                                                           
 ."בורתיוילד לח ,"כי איש הרגתי לפצעיבראשית ד, כג:  5
 .gideonofrat.wordpress.com, המחסן של גדעון עפרתגדעון עפרת, "יובל ותובל", ראו  6
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