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يتناول هذا البحث موضوع استخدام مجموعة من األفعال البارزة في الصحافة االسرائيلية عن طريق اظهار الجانب التوظيفي لها من خالل
تشخيص داللتها المتنوعة عبر بوابة الترجمة الصحفية.حيث اشتمل على عناوين مختلفة ابتدأت بموضوع األفعال في لغة الصحافة العبرية

والذي تطرقنا فيه بتعريف الفعل وجذوره وأزمنة وأوزنه  ،بعدها تطرقنا الى موضوع دالالت أهم األفعال في لغة الصحافة العبرية وقد اشتملت
على الدالالت السياسية والعسكرية واالقتصادية والرياضية وغير ذلك  ،ثم تناولنا لمحة عامة عن لغة الصحافة العبرية  ،وفيها تكلمنا عن
لغة الصحافة بصورة عامة وعن لغة الصحافة المعيارية وعن انعكاسات لغة الكالم على لغة الصحافة وأوجه التشابه في المتغيرات
االجتماعية للتواصل اللغوي وعن نظرية الكلمات وكذلك الخصائص المشتركة بين لغة الصحافة ولغة الوسائط االليكترونية األخرى.وختمنا

بحثنا هذا بدراسة تطبيقية عن األفعال في لغة الصحافة العبرية حيث اتينا بنماذج من األفعال الواردة في الصحف العبرية واشرنا الى
الدالالت األساسية لها مع بيان الهدف من توظيفها لألغراض المختلفة.

Abstract
The current research deals with the subject of using a collection of Hebrew verbs in the Israeli
Press by bringing the functional side out through impersonalizing its diverse indication via the Press
Translation . The research includes different titles starting with the subject of the verbs in the Hebrew
Press language which we have talked about by giving definition of the verb and its root along with its
weights . Then we have indicated the subject of most important verbs' indications in the Hebrew Press
language and that has included the political , military , economic and sport indications . The research
has also included a quick survey of the Hebrew Press language , in which we have talked about the
language of press in general and about the standard press language in specialty , as well as the reflection
of the speech language on the press language . We have talked about similarity in the social variables for
linguistic communication, about the theory of words and the joint characteristics between the language
and electronic means language . In conclusion , we study applications of verbs to the Hebrew Press
language, where we have brought samples of verbs mentioned in the Hebrew Press and we have
indicated the basic indications along with showing the goal of its function for different purposes.
הקדמה
המחקר הזה מטפל בנושא ההשתמשות של אוסף מהפעלים העבריים הבולטים בעיתונויות הישראליית על ידי הראת הצד
התפקודי מתוְך משמותם השומים עבר שעד התרגום העיתונותי.
מחקר זה הכיל את כותרות שונות שהתחילו בנושא הפעלים בלשון העיתונות העברית שטפלו בו את הגדרת הפועל  ,השרשים ,
הזמניים  ,והבניניים שלו  ,אחרי כן טפלנו בנושא המשמעויות הפעלים החשובים ביותר בלשון העיתונות העברית שהכיל את
המשמעויות השונות כמו הפליטית  ,הצבאית  ,הכלכלית  ,הספורטית ועוד  ,ואחר כְך טבלנו מבט כללי על לשון העיתונות העברית ,
ובו דיברנו על לשון העיתונות בצורה כללית  ,ועל הלשון הסטנדרטית של העיתונות ועל ההשתקפויות של לשון הדיבור על לשון
העיתונות ופני הדימני בשינויים החברתיים להמשכות הלשונית ועל תאוריית המליים וגם התכנות המשתפות בין לשון העיתונות
לבין לשון האמצעים האלקטרוניים האחרים.
וסיימנו את המחקר בעיון יישומי על הפעלים בלשון העיתונות העברית  ,ובו באנו בדוגמאות מהפעלים הנזכרים בעיתונים
העבריים וציינו את המשמעויות העקריות שלהם עם הבהרת המטרה מהתפקוד ליעדים השונים.
חשיבות המחקר
המחקר הזה עוזר להקיל את הקוׁשיים בתרגום הפועלים העברית הבאים בעיתונות הישראליית.
מטרת המחקר
ידיעת איכות תפקוד הפעליים בעלה המשמעיות הכלליות למטרות המיוחדות ,ותפקוד הפעלים בעלה המשמעיות המיוחדות למטרות
כלליות.
חומר המחקר
הפעלים בלׁשון העברית  ,המשמעויות של הפעלים הבלטים ביותר בלשון העיתונות העברית  ,מבט כללי על לשון העיתונות העברית
 ,עיון יישומי על הפעלים בלשון העיתונות העברית.
שיטת המחקר
שיטת המחקר היא שטה תרגומית יישומית.
פרטי המחקר
 -1הפעלים בלשון העברית.
הפועל הוא מלה המציינת מצב או פעולה הקשרים בזמן  ,למשל '' העורך כתב '' לחם '' מציין מצב  ,הפועל הוא חלק הדיבר
ביותר של הלשון העברית  ,בו בזמן שרב – גוניות לא מעטה שולטת  ,למשל בשמות עצם  ,הרי שהפועל אחיד במידה מרובה  ,אין
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חלק דיבר  ,ששלוש אותיות שורׁשיות ( תלת – עיצוריות) מצויות בו במידה כה רבה כמו בפועל  ,יתר על כן  ,מצומצמים יחסית
המבוים הדקדוקיים המצויים בתחום הפועל (.)1
מאז ימי הביניים ידוע לסמן בׁשלוׁש האותיית פ  ,ע  ,ל לאות הראׁשונה קוראים פ' הפועל  ,לאות הׁשניה – ע' הפועל ו לאות
ל -הפועל (.)2הׁשליׁשית
פעולת הפועל יכולה להתרחש בשלושה זמנים :בעבר  ,בעתיד ובהווה -פועל  ,הנמצא באחד משלושת הזמנים האלה  ,נמצא
בדרְך החיווי (מלשון תיווה – ספ ר  ,כי בשלושת הזמנים העלה מספרים  ,מה שקרה בעבר  ,קורה בהווה ויקרה בעתיד  ,בתחום
השמות מרובים מאוד דגמי המשקלים  ,לא כן בתחום הפועל  ,קיימים למעשה שבעה משקלים שכיחי בלבד  ,והם מכונים בניינים ,
הביינים השונים משמשים כדי לסמן גוני פועלה  ,מכיוון שהפועל אחיד יחסית( ,)3והבנינים הם:
 -1בנין קל:
בנין זה יציין פעולה או מצב אכל  ,כתב  ,שלח – פעלים יוצאים  ,עמד  ,שכב  ,בכה – פעלים עומדים.
אולם יש פעלים שהם גם יוצאים וגם עומדים כגון  :אבד(.)4
 -2בנין נפעל:
א -הנפעל יציין פעולה חוזרת  ,כלומר  ,הנושא עושה את הפעולה לעצמו  :במקרה זה אין הבדל בין נפעל להתפעל  :נׁשמר –
הׁשתמר  ,הסגר ! הזהר.
ב -פעולה סבלנית  ,כלומר  ,הנושא עושה את הפועלה בהשפעת הזולת או בהשפעת גורמים שונים  :נכעתי  ,נעתרתי  ,נעניתי .
ג -פעולה הדדית  :נלחם  ,נשפט  ,נפגש.
ד -פעולה סבילית  :עשה -נעשה  ,קנה – נקנה .
ה -פעולה רגשית הבאה כאילו מאליה  :נכלם  ,נדהם.
ו -התהוות והשתנות  ,כאמור בסעיף הקודם  :נבעד כל אדם מדעת  ,ירמיה  ,י  ,יד  ,נעשה בער.
ז -פעולה עומדת ׁ :שבע = נׁשבע  ,פסד = נפסד(.)5
 -3בנין פעל (פיעל):
הבנין הכבד יציין
א -עשיית הפעולה בחזקה :חוׁשב – מחׁשב  ,סוחם – מסתם.
ב -הישנּו ת הפועל או התמדתה  :לפיכך בבוא המושא ברבים  ,יבוא הנשוא הפעיל לפעמים בבנין פיעל  ,ואם המושא ביחיד  ,הנשּוא
בקל :דוגמאות לפעולה הנשנית והולכת :הולְך -מהלְך  ,רודף –מרדף  ,ודוגמאות לפעולה מתמדת  :מפקח  ,מׁשמר  ,משחק.
ג -אם הפועל עומד בבנין קל  ,הריהו יוצא בפיעל  :גדל הּוא עצמו  ,ולא כו גידל בנים  :בוׁש  -ביׁש  ,בטל-ביטל.
ד -בפיעל מובעת לפעמים פועלה גורמת " ,או מסייעת או מקיימת מצב מסוים ׁ :שכן – ׁשיכן ׁ ,שכח – ׁשיכח.
ה -בפיעל מּובעת לפעמים פעולה גורמת  ,או מסייעת או מקיימת מצב מסוים ׁ :שכחׁ-שיכח ,למד  -לימד.
ו -פיעל מציין לפעמים פעולה אחרת לגמרי מׁשל בנין קל  :פתח – פיתח  ,חלה  -חילה.
 -1פיעל מראה לפעמים ׁשינוי בפעולה על דרְך ההׁשאלה ההפׁשטה  :רמה מׁשמעו הׁשליְך  ,רמה בים  ,ואילו רימה מׁשמעו הטעה
הׁשליְך לתוְך הטעות  ,והרא הדין ׁשנןׁ-שינו  ,כפר – כיפר.
ז -היפוכה ׁשל פעולה  :חטא – החטיא – חיטאו עוד.
ח -יׁשפעלים ׁשאינם בבנין קל  ,ונמצאים הם בפיעל :ביקׁש  ,מילל  ,ועוד.
ט -בנין פיעל ׁשנגזר מתואר  ,יציין כפי מוצאו איכות מסוימת  :זיכה אותו  ,ליבו אותו ,ועוד(.)6
-4בנין פעל (פּועל):
בנין זה יציין את קבלת הפעולה ׁשל עשייתה מׁשמׁש בנין פיעל  :רכז – רכז  ,הדק – הדק  ,דבר – דבר וכדומה( , )7אולם יׁש פעלים
ׁשאינם בפעל  ,ואף – על –פי-כן באים הם בפעל  :לקח  ,אסר(.)8
-5בנין התפעל (התפעל):
()9
בנין זה גזּור מבנין פיעל  :אבד-התאבד  ,אמץ – התאמץ – סלק -הסתלק .
ההוראות ׁשל בנין התפעל הן כׁשל נפעל  :חזרת הפעלה אל הנוׁשא-התעטף  ,עטף את עצמו  ,וכן התלבׁש ועוד  ,פעולה סבלנית-
התבׁשר על – ידי המבׁשר :הסתפר על-ידי הספר  ,פעולה הדדתי – הׁשתתף  ,פעולה סבילית – הׁשתמר  ,פעולה רגׁשית – התיאׁש ,
התהוות והׁשתנות – התברר  ,פעול עומדת – התנן  ,התהלְך(.)10
 -6בנין הפעיל (הפעיל):
בנין זה יציין בצורה עיקרית את גרם פעולה או גרם מצב( , )11ומׁשום – כְך נקרא בפי המדקדקים בׁשם הבנין הגורם  ,אם בבנין
קל הפעולה יצאת לׁשני  ,הרי בבנין הפעיל יוצאת היא לׁשליׁשי  :לבׁש – הלביׁש  ,אכל – האכיל  ,פׁשט – הפׁשיט  ,אם בקל הפעולה
עומדת  ,יוצאת היא בבנין הפעיל לׁשני  :עמד – העמיד  ,רכב – הרכיב ׁ ,שכב-הׁשכיב  ,יׁשב-הוׁשיב(.)12
 -7בנין הפעל:
המדקדקים סוברים ׁ ,שהצורה הקדמונית ׁשל בנין זה היא הפעל  ,כי תנועת קדמה לתנועת  ,בלׁשון המקרא מתנצחות ביניהן ׁשתי
הצורות הללו  ,בגזרת הׁשלמים אתה מוצא גם הפעל וגם הפעל  :הכלם  ,הרעל  ,הבקע  ,הגלה  ,הׁשבר ועוד(.)13
-2המׁשמעויות ׁשל הפעלים הבולטים ביותר בלׁשון העיתונות העברית.
כידוע לׁשון העיתונות העברית היא כׁשאר לׁשונות העיתונות האחרונות בעולם  ,מצטיינת בקובץ ׁשל המלים ובטויים ׁשמהם
אוסף מהפעלים ׁשיׁש להם תפקיד בולט בעיצוב וניסוח המׁשפטים הׁשונים בלׁשון העיתונות  ,וכא צריְך להביא כמה מהפעלים האלה
ׁשראנו ׁשהם מׁשתמׁשים הרבה בלׁשון העיתונות  ,והם באים בצורות רבות ׁשל מׁשמעויית ׁשונות  ,ומהמׁשמעויית האלו ׁשל הפעלים
פה:
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א -המשמעות הפוליטית:
המׁשמעּות הזאת מצטיינת בהיותה המׁש תלטת ביותר קובץ הפעלים המׁשתמׁשים בלׁשון העיתונוית  ,בגלל ׁשרוב העיתונים ׁשנפתחים
בעמודים ובכותרות הפוליטים ,ולמׁשל על זה(:)14
 -1עלה( :חבר מרכז המפלגה יוסו ברוׁשי עלה לסיבוב הבא אחר היבחרו בפריימויס) (.)15
()16
 -2צקצק ( :דן חלוץ  :הרמטכ''ל ציקצק בלׁשנו בעת הצגת הביקורת ׁשל הכנסת על תיפקודו בזמן המלחמה בלבנון.
ב -המׁשמעות המׁשפטית:
המׁשמעּו ת הזאת תפסה מקום טוב באוסף הפעלים המׁשתמׁשים בלׁשון העיתונות בגלל חיבורה בצדדים הנוגעים בבתי – המׁשפט
והחוקים המהלכים את החיים הכלליים  ,ולמׁשל על זה(:)17
()18
 -1הׁשלְך ( :רבים מאלו ׁשהׁשלכו אל אולמו ׁשל הׁשופט אהרון אמינוף יצאו כאובים) .
()19
 -2הוריד(:החלט בג''ץ הורידה את המסְך על הוריכוח המתמׁשְך סביב ריצחותו על ארלוזורוב לפני כׁשבעים ׁשנה) .
ג -המׁשמעות הצבאית:
והיא מהמׁשמעויית הבולטות ביותר גם בלׁשון העיתונות  ,מׁשם ׁשמטפלת צד חוׁשב ׁשהיה ועדנו נוכח במציאת הערבי ובמציאת
()20
הישראלי  ,בגלל המלחמות היׁשירות והעקיביות בין הערבים והישראליים  ,ולמׁשל על זה:
()21
 -1אכל ( :חייליו ׁשל החיזבאללה אכלו את חיילי צה''ל בלי מלח בצורה ׁשהפתיעה את המפקדים).
()22
 -2צחצח( :כנראה ׁשהרמטכ''ל דן חלוץ ממׁשיך להחזיק ברסן הצבא  ,והוא ממׁשיְך לקרוא ׁשיצחצח תרבות לבאות).
ד -המׁשמעות הכלכלים:
והיא תפסה מקום בולט מאור ׁשעיתונים ׁשלמים מייחדים בצד הכלכלי מוצאים לאור בכל יום  ,ולכן לׁשון זה היא ׁשנפעת במילים
()23
ובפעלים ׁשצרְך לעמוד אצלם במחקר זה  ,למׁשל על זה.
()24
ׁ-1שבר( :מחידי הירקוח ׁשברו את קו החמיׁשה ׁשקלים).
()25
 -3הלך (:כלכלנים ישראלים בעדין הגלובליזציה הלכו על הׁשקעות רפריפרייה).
ה -המׁשמעות הספורטית:
והיא אינה ׁשונה הרב ממה מטפלת המׁשמעות הכלכלית  ,כי יׁש הרבה מהעיתונים המייחדים בעניין הספורטי מוצאים לאור בכל יום
()26
 ,והם ׁשופעים במׁשפטים ובמילים ובפעלים בעלי האיפן הספורטי  ,ולמׁשל עלזה:
()27
א -הקפיץ ( :המעׁשה ׁשל מנהל קבוצת הכדורגל הישראלית הקפיצה לשחקניו את הפיוזים וסירבו לׁשתף פעולה איתו).
 -3מבט כללי על לׁשון העיתונות העברית.
לׁשון העיתונות אינה דומה ללׁשון הכללית בנקודות ׁשונות הקׁשורות בצורותה הדינאמית  ,בניגוד ללׁשון הספררת  ,לׁשון העיתונות
אינה מתיימרת להיות אמנותית  ,אלא לׁשרת את הצורכים היום – יימים המׁשתנים בגל גבוה  ,המתעניינים בלׁשון העיתונות מוכרים
לעובדה ׁשצרכניה אמנם צריכים לה כל העת  ,אבל עומדות בתחילתה אפׁשרויות רבות ומגּונות ובגלל זה היא מצריכה למׁשוך את
תׁשומת לבם בצורה מתמידה ( , )28על זה יׁש תפקיד מׁשמעותי לא רק לטקסט עצמו ,אלא גם לדרכים אחרים  ,למׁשל מקום ההופעה
( העמוד בעיתון  ,עת הׁשידור)  ,הרכבת הכותרות  ,הוספת תמונות  ,עיצוב גראפי  ,הודעת פרטים מׁשודרים ובחירה בסגנון הלׁשוני.
()29

הסוציולינגוויסטיקה מניחה ,כי דמיון במׁשתנים החברתיים ׁשל תקׁשורת לׁשונית גורר אחריו דמיון גם במאפיינים הלׁשוניים,
המׁשתנים החברת החׁשובים ביותר הם :
התחום והמטרה  ,המדיום (דיבור א ו כתיבה)  ,מעמד המׁשתתפים בפעולת התקׁשורת והרקע הנסיבתי (המקום והזמו) ׁשל
התקׁשורת  ,כל אחד מהׁשתנים החברתיים קובע במידה זו או אחרת את הׁשימוׁש בלׁשון  ,והׁשילוב ׁשל כולם הּוא הקובע את סגנון
()30
המׁשלב.
גידול הׁשפה העברית התקנית  ,לא רק כביטוי מעׁשי ׁשל מושגים לׁשוניות טבעיים אְך גם כגורם בעל ערְך גדול ׁשל הזהות
הקובצית  ,היה בתוְך ׁשלוׁשה – ארבעה עשורים מן המאפיינים הבולטות ׁשל כלי – הקומונוקציה הכללים בישראל  ,נושא זה את
ביטויו לא רק בהסתמכות רבה על מקורות עבריים לועזיים וגם בהקפדה על שפה '' נקייה '' ובׁשלבים ׁשינויים בלׁשון העיתונות ,
()31
התמעטות השתמשּות הקלאסיים  ,ולעומת זה התגברּו ההשפעות ׁשל לׁשון הדּור וׁשל הלׁשון האנגלית -אמריקאית.
אם נבדוק את הלׁשון המשרתת את כלי התקׁשורת ניווכח  ,כיאין המׁשתנים החברתיים קבועים כולם  ,חלק מכלי
התקׁשורת מׁשתמׁשים במדיום ׁשל הדיבור (הרדיו והטלוויזיה)  ,וחלק במדיום ׁשל הכת (העיתונות הכתובה) חלקם מצרפים דיבור
וכתב (סרטים המלווים בתרגום מודפס בטלוויזיה  ,גם התחומים ׁשבהם עוסקת הלׁשון ׁשל כלי התקׁשורת ׁשונים ,באותו גיליון ׁשל
עיתון עשוי אדם למצוא ידיעות  ,כתבות ומאמרים בנושאים ׁשל מדיניות  ,כלכלה ,ספורט ותרבות ונוסף על כְך מודעות פרסומת
לסוגהן  ,ברדין משודרות חדׁשות בצד ראיונות עם איׁשים  ,חידונים  ,תסכיתים וסיסמות פרסומת  ,לכל תחום יׁש ההׁשלכות ׁשלו על
הׁשימוׁש בלׁשון ,אף ציבור היעד אינו בבחינת גורם קבוע  ,ה ''רׁשתות '' הׁשונות ׁשל '' קול יׁשראל ''מכוונות לציבורי יעד ׁשונים ,
ואף באותו עיתון מצויים מדורים המכּוונים לנמענים ׁשונים  ,לדוגמה – מדור הספורט  ,מצד אחד  ,ומדור המוקדש לספרות ולאמנות
()32
במוסף סוף הׁשבוע.
תחום אחר ׁשהעברית הישראלית החדׁשה כאילו מהלכת בו בבטחה בלא ׁשיהיה עליה מוראה ׁשל העברית הׁשורׁשית  ,הּוא
הקולוקציה – תורת צירופי – המלים  ,כמה צירופים רווחים בׁשפת – יומיום ׁשלנו  ,וגם ברטוריקה  ,בלׁשון העיתונות (בכתבּות
()33
כלכלית  ,בפרׁשנּות מדינית  ,במדורי ספורט  ,בטורי רכילות) – נפׁשם ׁשל אניני – טעם נוקעת מהם.
קיימים אפיונים לׁשוניים המׁשותפים לכל אמצעי התקׁשורת  ,אולם צפוי ׁשיהיה הבדל ביו לׁשון העיתונות הכתובה לביו לׁשונם
ׁשל כלי התק ׁשורת האלקטרוניים  ,בעיקר הרדיו והטלוויזיה  ,אמנם יׁש גם באחרונים מרכיבים מן הלׁשון הכתובה ׁ ,שכן במקרים
רבים הׁשדרנים קוראים את דבריהם מו הכתוב  ,אך הערוץ ׁשדרכו מתועל המסר יוצר ציפייה לסוג ׁשל קׁשר קרוב יותר ללׁשון
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הדיבור  ,מׁשום כְך  ,יׁש להנית כי לׁשונם תהיה פורמלית פחות מלׁשון העיתונות הכותובה  ,התקׁשרות באמצעות הדואר האלקטרוני
( )e-mailוהאינטרנט קרובה יותר ללׁשון הריבור  ,ונעסוף בה בהמׁשְך )34(.בעברית ׁשל ימינו יׁש מעמד בפני עצמו ללׁשון הדיבור ,
ובעולמנו הרוחני – החברתי יׁש לׁשון בפני עצמה ׁשאפׁשר לזהותה כלׁשון העיתונות ׁ ,שתי הלׁשונות ׁשנזכרּו כאן אינן מיׁשור אחד ,
ולפי ׁשורת הדין לא היה מקום להׁשנות ביניהן  ,אף לא היה צריך לבקׁש את הׁשתקפותה ׁשל זו בזו ׁ ,שהרי לׁשון העיתונות לׁשון
כתיבה היא מעיקרה  ,והיא חייבת להיות ׁשונה ומובחנת עקרונית ומעשית מלׁשון הדיבור  ,אם כן  ,מה מצדיק את הזדקקותנו
לׁשאלת הׁשתקפותה ׁשל לׁשון הדיבור בלׁשון העיתונות – הווי אומר  ,מצב נתון מסוים ׁשל אנומליה  ,מׁשהו נׁשתבׁש כאן מבחינת
החברה המׁשתמׁשת בלׁשון העברית ביׁשראל בׁשנים אלו ( בׁשנות הׁשבעים והׁשמונים ולקראת ׁשנות התשעים ׁשל המאה העׁשרים) ,
()35
וׁשיבוׁש זה מביא אותנו להידרׁש לׁשאלה זו.
ויׁש להבהיר  :בלׁשון הדיבור אנו מתכוונים ללׁשון הדיבור הבלתי פורמלית כלומר אנו מוציאים ממנה את לׁשון דיבורם ׁשל
משכילים המקפידים על הדיוק ועל גינונים בדיבורם  ,ובלׁשון העיתונות אנו מתכוונים ללׁשון הכתבות וללׁשון הידיעות  ,כלומר איו
אנו כוללים בה כאן לא את לׁשון המסה העיתונאית ולׁשון מאמרי המערכת לׁשון הכותרות ולׁשון הפרסומת  ,נפנה כאן אל לׁשון
()36
העיתונות המׁשמׁשת את הכותבים ב '' מקומונים ''.
 -4עיון יישומי על הפעלים בלׁשון העיתונות העברית
מתוְך כל מה ׁשנחקר בפרקים הקודמים  ,אלה כמה מהפעלים ׁשנבחרּו מלׁשון העיתונות העברים ׁשהם רווחים בהׁשתמׁשות הבאנּו
אתם בעיין היישומי הזה עם דרְך תפקוד העיתונותית.
 -1בחׁש  :ערב ׁ ,שכׁשְך והגיס  ,והּוא על בנין פעל( , )37תופקד למטרה פוליטית ונעׁשה למׁשמעות אחרת (התערב) ,כגון זה ''
()38
הרבה רוצים ׁ ,שיבחׁשו בפוליטיקה בעת מלחמה ''.
()39
 -2התפוצץ  -1 :התופץ  ,נתץ  ,נהרס  ,והוא על בנין התפעל  ,תופקד למטרה פוליטית ונעׂשה למׁשמעות אחרת ''התפטר '' ,
()40
כגון זה '' :המשא ומתן בין ארגון המורים והאוצר התפוצץ בׁשלביו המתקדמים''.
 -3הסיר :סלק  ,הוריר  ,פׁשט  ,והוא על בנין הפעיל( ,)41פועל זה הּוא בעל מׁשמעות ספורטית  ,מׁשתמׁש במיוחד בספורט האגרוף
 ,ותופקד למׁשמעות פוליטית  ,כגון זה  '' :הפינוי יצא לדרְך ׁ ,שרון הסיר את הכפפות והודיע לשרים ׁשכל מי ׁשמתנגד מקומו לא
()42
בממׁש לתו''.
()43
 -4הׁשליְך  :זרק  ,הטיל  ,והּוא על בנין הפעיל  ,פועל זה הּוא בעל מׁשמעות ספורטית ,מׁשתמׁש במיחד בספורט האגרוף ,
ותופקד למׁש מעות פוליטית  ,כגון זה  :האם נׁשיא המדינה יׁשליך את המגבת ויגיׁש את התפטרותו לאור החקירה המתנהלת נגדו
''(.)44
 -5הרים  :הגביה  ,העלה למעלה  ,והּוא על בניו הפעיל( ,)45פועל זה הוא בעל מׁשמעות כלכלית  ,ותפקיד למׁשמעות מׁשפטית ,
כגון זה  :הׁשופטת החוקרת ׁשמונתה לפרׁשה הרימה ידיים(.)46
 -6החזיר:הׁשיב  ,נתו בחזרה  ,והּוא על בניו הפעיל( , )47פועל זה תופקיד ונעׁשה למׁשמעות (התפטר)  ,כגון זה  :האלוף אדם ,
החזיר את המפתחות כׁשגברו הלחצים עליו ועל חבריו מיד לאחר המלחמה בלבנון(.)48
 -7הוריד  :העביר ממקום למקום נמוְך ממננ  ,והּוא על בנין הפעיל( ,)49פועל זה הּוא בעל מׁשמעות תאטרונית  ,ותופקד למׁשמעות
(פוליטית)  ,כגון זה  :החלטת בג''ץ הורידה את המסְך על הוויכות המתמׁשְך סביב רציחתו ׁשל ארלוזורוב לפני כׁשבעים ׁשנה(.)50
 -8זרק  :הׁשליְך  ,הטיל  ,והוא על בנין פעל  ,פועל זה תופקד למׁשמעות (נפל ׁשמו) ( ,)51כגון זה :כמׁשתף מהסקרים האחרונים ,
זרק את אולמרט מהמדרגות לאור התנהלותו הכולׁשת במהלְך המלחמה(.)52
 -9חבק :לפק והקיף דבר – מה בזרועות הידים  ,והּוא על בנין פעל( , )53פועל זה תופקד למׁשמעות עבודתית'' התדבק ''  ,כגון זה :
חבק תפקיד או עבודה(.)54
()55
 -10חתְך  :כרח  ,גזר  ,והוא על בניו פעל  ,פעל זה תופקד למׁשמעות כלכלית  ,כגון זה  :הורדת המס חתכה בחצי את הוצאות
המשרדים הממׁשלתיים(.)56
()57
 -11ירד  :עבר ממקום גבוה למקום נמוְך ממנו  ,הפְך מן '' עלה ''  ,והּוא על בנין פעל  ,פועל זה תופקד למׁשמעות פוליטית
''סיים את תפקידו ''  ,כגון זה  :מורדים הכריזו במפלגת העבודה ,וילנאי ירד מהפסים(.)58
 -12טס(טוס)  :עף  ,רחף  ,פרח ברויר  ,והוא על בניו פעל( ,)59פועל זה תופקד למׁשמעות כלכלית (נׁשתנה לטוב)  ,כגון זה  :אולי
השוק יטוס קדימה (.)60
()61
 -13לקח  :נטל  ,אחז ביד  ,הסיר דבר – מה ממקומו וקבלו לידיו או לרׁשּותו  ,והּוא על בנין פעל  ,פועל זה תופקד למׁשמעות
פוליטית (ביקר את העניינים)  ,כגון זה  :בעקבות חאונות הדרכים בׁשבוע האחרון החליט ׂשר התחבורה ׁשאלו מופז ׁשיקח את
העניינים לידיים ולערוְך סידרה ׁשל ׁשינויים במׂשרדו(.)62
()63
 -14נכנס  :בא  ,עבר מן החוץ לפנים – הפְך מן '' יצא ''  ,והוא על בנין נפעל  ,פועל זה תופקד למׁשמעות הצבאית (תקף)  ,כגון
זה  :ככל ׁשנכנס בהם יותר הם יוסיפו לפגוע בנו במקומות אחרים(.)64
 -15נדחק :נהדף  ,נלחץ  ,והּוא על בנין נפעל(, )65פועל זה תופקד למׁשמעות פולטית  ,כגון זה  :ככל ׁשחיזבאללה נדחק לפינה ינסה
לׁשלוף ׁשפנים מהקובע כדי להוכיח ׁשהוא עדיין בפעולה(.)66
 -16נחטף  :נלקח בחזקה  ,נגזל  ,והוא על בניו נפעל( ,)67תופקד למׁשמעות כללית  ,כגון על זה  :כרטיסי המופע האדיר ׁשל פינק
פלויד בלטרון נחטפו ע''י היׂשראלים כמו לחמניות קטנות(.)68
()69
 -17עמד  :נצב  ,היה על רגליו בלא – תנּועה  ,להבדיל מן '' יׁשב '' או '' ׁשכח '' או '' הלְך ''  ,והוא על בניו פעל  ,כגון זה  :אולי
תנסה להיכנס למשחק הפוליטי ולהפסיק ׁשיעמוד על הקווים( ,)70מׁשפט זה מעולם הספורט ( ,מׁשמעות היא עמידת ׁשופטי – המׂשחק
אצל הקווים הצדדים  ,הכון מזה היא אי הטלת החלטות עדין לכנסת המׂשחק  ,תופקיד למטרה פולטית.
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 -18עקר :תלׁש דבר עם ׁשרׁשו  ,הוציא דבר –מה בכח בׁשלמּותו ממקום גדּולו ,והּוא על בנין פעל( , )71פועל זה תופקד למׁשמעות
הצבאית  ,כגון זה  :ההפצצות ׁשל חיל האוויר לא עקרו לחלוטין את מוצבי חיזבאללה(.)72
 -19רץ (רוץ)  :הלה במהירּות רבה מאד  ,נחפו מאד בהליפתו  ,והּוא על בנין פעל( ,)73פועל זה הוא מעולם הספורט  ,מׁשמעותו
הפולטית ההסברתית  ,היא ראיתו ׁשל הפוליטקאי לׁשום נוׁשא למימד רחוק מאוד  ,וכי יׁש לפוליטקאי זה סבלנות ארוְך להגׁשמת
מטרתו  ,כגון זה  :השייח' חסן נסר אללה אינו רץ למרחקים ארוכים כׁשמדובר בפגיעה בישראל(.)74
 -20תקע :נעץ  ,תחב  ,והּוא על בנין פעל( ,)75פועל זה הּוא מעולם הספורט  ,ותופקד למׁשמעות פולטית  ,כגון זה  :אמירתו ׁשל דן
חלוץ ׁשהמלחמה בלבנון תימׁשְך ׁשלוׁשה ימים עד ׁשבוע בלבד  ,היוותה תקיעת גול עצמי  ,כׁשהלחימה נמׁשכה למעלה מחוׁש(.)76
 -21התמכר  :נמכר או מפר את עצמו  ,והּוא על בנין התפעל ( ,)77פועל זה הוא בעל חברתית ותופקיד למטרה פולטית  ,והכוונה
כאן פיסול פולטי אחר מקרה מה  ,כגון זה  :בחברה הישראלית ובתקׁשורת מדובר במׁשהו הרבה יותר גרוע ׁ :שבחורים יתמכרּו
לקטילת אנׁשי ציבור(.)78
()79
 -22הניח ׁ :שם  ,והוא על בנין הפעיל  ,ותפקד למׁשמעות פולטית  ,כגון זה  :חברת הכנסת רוחמה אברהם  ,הניחה על ׁשולחן
הכנסת הצאת חוק לביטול מוסד הנׂשיאות(.)80
()81
 -23הראה  :נתו לראות  ,גלה  ,והּוא על בנין הפעיל ,תופקד למטרה למיהלית  ,פגון זה  :הרמטכ''ל רמז לאלוף פיקוד צפון לפני
ׁשבועיים יׁש לך מחלף והראה לו את הדלת החוצה(.)82
 -24הקפיץ  :גרם לאתר ׁשיקפץ  ,והוא על בנין הפעיל( ,)83פועל זה הוא בעל מׁשמעות פיסית  ,תופקד למטרה התנהגותית  ,כגון זה
 :המעׁשה ׁשל מנהל קבוצת הכדורגל הישראלית הקפיצה לשחניו את הפיוזים וסירבו לׁשתף פעולה איתו(.)84
 -25הוריד  :העביר ממקום  ,למקום נמוְך ממנו  ,והּוא על בנין הפעיל( ,)85פועל זה בעל מׁשמעות תאטרונית מיוחדת  ,ותופקד
למׁשמעות כללית  ,כגון זה  :החלטת בג''ץ הורידה את המסְך על הוויכוח המתמׁשך סביב רציחוחו על ארלוזורוב לפני כׁשבעים
ׁשנה(.)86
()87
 -26הוציא  :העבר מתוְך מקום מסים החּוצה (הפְך מן  ,הביא  ,הכניס)  ,פועל זה בעל מׁשמעות מיוחדת (בעניין ימי) ,ותופקד
למטרה כללית  ,כ גון זה  :המחנה האׁשכנזי במפלגת העבודה הוציא לעמיר פרץ את הרוח מהמפרׁשים בעקבות התנהלותו הכוׁשלת
במלחמה בלבנון(.)88
()89
 -27חולל  :חל  ,רקד  ,והּוא עלבנין פעל ,פועל זה הּוא בעל מׁשמעות מיותדת(בעניין האויר)  ,ותופקד למטרה כללית ,כגון זה :
ׁשגרירות יׂשראל באוסלו מתחה ביקורת על מׁשפחת המלוכה הנורווגית וחולל סערה(.)90
()91
 -28לבן :הפְך ללבן  ,נקה וכבס (צמר כתנה וכּו) עד היותו לבו  ,צבע לבן ,והּוא על בנין פעל  ,פועל זה הּוא מׂשתמׁש בתחום
הפיננסי בהקׁשר פולטי לציין את חוקיות ׁשל צעד לו חוקי  ,כגון זה  :הגדר הייתה אמורה לׁשרת את הנסיגה החד – צדדית  ,אלא
שמשרד המׁשפטים הציע ׁשילבין את המאחזים הלא חוקיים הקיימים(.)92
 -29מׁשְך  :גרר  ,סחב  ,העביר דבר ממקום למקום  ,והּוא על בנין פעל( ,)93פועל זה הּוא בעל משמעות ספורטית (קשורה במשחק
משירת חוטים)  ,ותופקד ליעד כללי  ,כגון זה  :המצב הניהולי במועצות המקומיות ביׂשראל מדרדר וכל אחד מהפקידים הבכירים
מוׁשְך בחוטים ׁשלו(.)94
()95
 -30נמחק  :נמחה  ,נגרד והּוסר הכתב  ,והּוא על בנין נפעל  ,פועל זה הו הּוא בעל משמעות פיננסית ובנקאית  ,ותופקד
למׁשמעות פולטית  ,כגון זה  '' :ח '' כ נתניהו  :יכולנו  ,שנמחק מחוק את עזה(.)96
 -31טרח  :עמל  ,התאמץ  ,הׁשתדל  ,יגע  ,והּוא על בנין פעל( ,)97פועל זה הּו א בעל משמעות דתית קשורה ביום שבת  ,ותופקד
ליעד כללי  ,כגון זה  :הרב עובדיה יוסץ בהתייחסו למובטלים בארץ אמר  :מי ׁשטרח בערב ׁשבת יאכל בׁשבת (.)98
 -32עקץ  :דקר  ,נער חד  ,והוא עלבנין פעל( ,)99פועל זה הּוא  ,בעל משמעות מיחדת (נוגע לבעלי חיים) ,ותופקד ליעד כללי  ,כגון
זה:סניורה לא הוזכר בׁשמו  ,אְך נסראללה עקץ אותו בעקיפין ובאריסית(.)100
 -33פרׁש  :ברר  ,גלה  ,הראה ברּורות  ,והּוא על בנין פעל ( ,)101פועל זה הּוא  ,בעל משמעות מיחדת (נוגע לעופת)  ,תופקד
למטרה אחרת (הטיסה)  ,כגון זה  :הׁשבוע יראה הנווט ׁשאולי את אחותו הקטה פורׁשת כנפיים והופכת לנווטת קרב(.)102
 -34קרם :העלה קרּום  ,התכסה בׁשכבה דקה מלמעלה  ,והּוא על בנין פעל( ,)103פועל זה הּוא  ,בעל משמעות גופניתית(קׁשורה
()104
בגוף האדם  ,כגון זה  :החיזיון האוטופי ׁשל המׁשוררת נועמי ׁשמר קרם עוד וגידים ביׁשראל ׁשלקיץ .2006
 -35ערףׁ :שבר את הערף  ,התיז את הראׁש  ,והּוא על בנין פעל(, )105בועל זה הּוא  ,בעל משמעות כללית  ,ותופקד למטרה
פיננסית  ,כגון זה  :כיׁשלון הליכוד בבחירות האחרונות יגרור אחריו מצעד עריפת ראׁשים ברב ההנהגה(.)106
המסקנות:
 -1רוב הפעלים ׁשתופקדו בתרגום העתונוית הם בעלי המׁשמעויות הפולטיות בגלל הׁשתלטּות המׁשמעות הזאת על ׁשאר
המׁשמעויות האחרות כמו ׁשנמצאים בלׁשון העיתונות.
 -2פעולת התפקוד ׁשל הפעלים בעלי המׁשמעות הספורטית היא הפעולה הבולטת ביותר ׁשמתוכה קרה התפקוד למׁשמעות
הפליטית ׁשהיא המׁשמעות הרחבה ביותר בהׁשתמׁשות פה.
המקורות:
( )1בלא  ,יהושע  ,יסוד ות תורת הלשון  ,הוצאת א' רובינשטין בשיתוף עם המכון העברי להשכלה בכתב  ,ירושלים  , 1987 ,עמי
.32
( )2רביד ,דורית  ,עיין ערך לשון  ,הוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית  ,תל-אביב  ,1997 ,עמי.52
( )3בלא  ,יהושע ׁ ,שם  ,עמי .38
( )4רובינשטין  ,אליעזר  ,העברית שלנו והעברית הקדומה  ,תל-אביב,הוצאת משרד הבטחון  , 1980 ,עמי .122
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( )5אבינרי  ,יצח  ,לשון וסגנון  ,הוצאת ספרים יזרעל  ,תל-אביב  , 1967 ,עמי .139
( )6אבינרי  ,יצח ׁ ,שם ,עמי .136
(7) Tamitsu, Maraoka , Jouon Paul , AGrammar of Biblical Hebrew , Roma , 2011,P.188.
()8אבינרי  ,יצח ׁ ,שם ,עמי .139
(9) C.Hostetter , Edwin , An Elementary Crammar of Biblical Hebrew , England , 2000,P.104.
( )10אבינרי  ,יצח ׁ ,שם ,עמי .140
(11) Tamitsu, Maraoka , Jouon Paul , AGrammar of Biblical Hebrew , Roma , 2011,P.192.
( )12אבינרי  ,יצח ׁ ,שם ,עמי .141
( )13אבינרי  ,יצח ׁ ,שם ,עמי .143
( )14פילק  ,דני  ,אורי רם  ,שלטון ההון (החברה הישראלית בעידן הגלובלי)  ,היצאת הקיבוץ המאוחד  ,ירושלים , 2004 ,עמי
.69
( )15עתון הדבר  15 ,באלול  , 2004 ,עמוד.3
( )16עתון ידעות אחרונות  20 ,באב  , 2006 ,עמוד .5
( )17ענבר  ,דן  ,לקראת מהפכה חינוכית  ,היצאת הקיבוץ המאוחד  ,ירושלים  ,2006 ,עמי .35
( )18עתון הארץ  25 ,בשבט  , 2005 ,עמוד .3
( )19עתון מערי ב  20 ,בניסן  ,2003 ,עמוד.6
( )20אלחאג'  ,מאג'ד  ,אורי בן-אליעזר  ,בשם הביטחון  ,היצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה  ,ירושלים  ,2006 ,עמי .24
( )21עתון ידעיות אחרונות  15 ,בתמוז  , 2003 ,עמוד .8
( )22עתון הדבר  28 ,בניסן  , 2004 ,עמוד.9
( )23הנדל  ,אריאל  ,קריאת המחאה לקסיקון פוליטי  ,היצאת הקיבוץ המאוחד  ,תל-אביב  , 2011 ,עמי .264
( )24עתון הדבר 9 ,באדר  ,2003 ,עמוד.2
( )25עתון הארץ  18 ,בשבט  ,2005 ,עמוד.5
( )26דין  ,פסקי  ,לשון הרע ולשון טובה  ,היצאת מיסורן של ידיעות אחרונות וספרי חמד  ,ישראל  , 2014 ,עמי .132
( )27עתון ידיעות אחרונות  15 ,באייר  , 2004 ,עמוד.6
( )28אלדר  ,אילון  ,תכנון לשון בישראל  ,ירושלים ,2000 ,עמי .44
( )29יעלוני  ,משה  ,מאמרים בלשון העיתונות  ,היצאת האביב  ,תל – אביב  , 2001 ,עמי .23
( )30ניר  ,רפאל  ,מבוא לבלשנות  ,אוניברסיטה הפתוחה  ,ישראל  , 1989 ,עמי .164
( )31פלורנטין  ,משה  ,מחרים בעברית החדשה ובמקורותיה  ,האקדמיה ללשון העברית  ,ירושלים  ,ישראל  , 2002 ,עמי .47
( )32ניר  ,רפאל ׁ ,שם ,עמי .165
( )33רבי  ,יעקב  ,לשון בריאה  ,היצאת מוסד ביאליק  ,ירושלים  , 1994 ,עמי.18
( )34ניר  ,רפאל ׁ ,שם ,עמי .215
( )35שתיל  ,נמרוד  ,התפתחויות בלשון ימינו  ,היצאת הקדמיה ללשון העברית  ,תל -אביב  , 2003 ,עמי .63
( )36שלזינגר  ,יצחק  ,לשונות העיתון מאפ''נים סגנונ''ם בלשון העיתונות היומית הכתובה על מדורה השונים ,היצאת אוניברסיטת
בן – גוריון בנגב  ,תל – אביב  , 2000 ,עמי .55
()37אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם  ,כרְך ׁ , 1שם ,עמי .207
( )38עתון הארץ  20 ,באלול  , 2005 ,עמוד.8
()39אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם,כרְך ׁ , 9שם ,עמי .2126
( )40עתון ידיעות אחרונות 7 ,בניסן  , 2003 ,עמוד.3
()41אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם  ,כרְך ׁ , 4שם ,עמי .1778
()42עתון ידיעות אחרונות 13 ,באב  , 2005 ,עמוד.6
()43אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם  ,כרְך ׁ , 4שם  ,עמי .701
()44עתון דבר 7 ,באב  , 2007 ,עמוד.3
()45אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם  ,כרְך ששי ׁ ,שם ,עמי .2491
( )46עתון מעריב  28 ,באלול  , 2005 ,עמוד .6
()47אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שני ׁ ,שם ,עמי .742
()48עתון מעריב  28 ,באלול  , 2004 ,עמוד .4
()49אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שלישי ׁ ,שם ,עמי .989
( )50עתון ידיעות אחרונות  13 ,בניסן  , 2005 ,עמוד.10
()51אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שני ׁ ,שם ,עמי .701
( )52עתון דבר  10 ,באב  , 2004 ,עמנד .2
()53אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שני ׁ ,שם ,עמי .710
()54עתון ידיעות אחרונות  15 ,באלול  , 2006 ,עמוד.8
()55אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם  ,כרְך שני ׁ ,שם ,עמי .860
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()56עתון מעריב  19 ,בשבט  , 2004 ,עמוד .9
()57אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שני ׁ ,שם ,עמי .989
()58עתון מעריב  25 ,באב  , 2003 ,עמוד .5
()59אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שני ׁ ,שם ,עמי .880
()60עתון הארץ  15 ,בביסן  , 2005 ,עמוד .8
()61אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שני ׁ ,שם ,עמי .1182
()62עתון הארץ  19 ,תמוז  , 2001 ,עמוד .9
()63אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שני ׁ ,שם ,עמי .1074
()64עתון הארץ  30 ,באב  , 2004 ,עמוד .1
()65אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך ראשוןׁ ,שם ,עמי .414
()66עתון ידיעות אחרונות  17 , ,באדר  , 2003 ,עמוד .5
()67אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שניׁ ,שם ,עמי .749
()68עתון דבר  27 ,בניסן  , 2003 ,עמוד .8
()69אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך חמישיׁ ,שם ,עמי .1940
( )70עתון ידיעות אחרונות 22 ,באלול  , 2006 ,עמוד.4
()71אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך חמישיׁ ,שם ,עמי .1986
()72עתון ידיעות אחרונות  15 ,באב  , 2002 ,עמוד.6
()73אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם  ,כרְך ששיׁ ,שם ,עמי .2495
( )74עתון דבר  16 ,בתמוד  , 2005 ,עמוד .10
()75אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שביעיׁ ,שם ,עמי .2902
()76עתון ידיעות אחרונות  28 ,באיר  , 2006 ,עמוד.3
()77אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שלישיׁ ,שם ,עמי .1347
( )78עתון הארץ  17 ,באב  , 2005 ,עמוד .8
()79אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך רביעי ׁ ,שם ,עמי .1634
()80עתון ידיעות אחרונות  22 ,בתמוץ  , 2005 ,עמוד.10
()81אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך ששיׁ ,שם ,עמי .2435
()82עתון הארץ  1 ,באב  , 2007 ,עמוד .7
()83אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם  ,כרְך ששיׁ ,שם ,עמי .2382
( )84עתון מעריב  10 ,באייר  , 2006 ,עמוד .5
()85אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שלישיׁ ,שם ,עמי .701
()86עתון ידיעות אחרונות  25 ,בתמוץ  , 2004 ,עמוד.10
()87אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שלישיׁ ,שם ,עמי .976
()88עתון דבר  23 ,באלול  , 2003 ,עמוד .4
()89אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שניׁ ,שם ,עמי .729
()90עתון מעריב  11 ,בניסן  , 2006 ,עמוד .1
()91אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שלישיׁ ,שם ,עמי .1136
()92עתון ידיעות אחרונות  7 ,באלול ,עמוד.9
()93אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך רביעיׁ ,שם ,עמי .1557
()94עתון דבר  18 ,באב  , 2004 ,עמוד .8
()95אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שלישיׁ ,שם ,עמי .1304
( )96עתון הארץ  25 ,בניסן  , 2004 ,עמוד .1
()97אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך שניׁ ,שם ,עמי .916
()98עתון דבר  23 ,באייר  , 2005 ,עמוד .2
()99אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך חמישיׁ ,שם ,עמי .1985
()100עתון הארץ  23 ,בניסן  , 2006 ,עמוד .5
()101אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך חמישיׁ ,שם ,עמי .2171
()102עתון ידיעות אחרונות  13 ,בתמוז, 2005 ,עמוד.2
()103אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך ששיׁ ,שם ,עמי .2410
()104עתון מעריב  15 ,בתשרי  , 2006 ,עמוד .5
()105אבן – ׁשוׁשן  ,אברהם ,כרְך חמישיׁ ,שם ,עמי .2008
()106עתון ידיעות אחרונות  15 ,באב, 2005 ,עמוד.2



 



