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ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום Ÿּה ָהֵאם ּונ ָ̇ ֶׁשא ֵמאֹו

א ָּבִנים חֹוֵלץ ּוֵמ˙ּו ּב�

ָצא חֹוֵלץ Ÿֵּתיֶהן ִנמ Ÿִלׁש

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק

עמרםיוכבד

משה

שולה

חצרון

יוסף בגירסת הדפוס, על פי
ה"לישנא אחרינא" ברש"י



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום Ÿּה ָהֵאם ּונ ָ̇ ֶׁשא ֵמאֹו

א ָּבִנים חֹוֵלץ ּוֵמ˙ּו ּב�

ָצא חֹוֵלץ Ÿֵּתיֶהן ִנמ Ÿִלׁש

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק

עמרםיוכבד

משה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

בנימין

בגירסת הדפוס, על פי
ה"לישנא אחרינא" ברש"י



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום Ÿּה ָהֵאם ּונ ָ̇ ֶׁשא ֵמאֹו

א ָּבִנים חֹוֵלץ ּוֵמ˙ּו ּב�

ָצא חֹוֵלץ Ÿֵּתיֶהן ִנמ Ÿִלׁש

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק

עמרםיוכבד

משה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

בנימין

בגירסת הדפוס, על פי
ה"לישנא אחרינא" ברש"י



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום Ÿּה ָהֵאם ּונ ָ̇ ֶׁשא ֵמאֹו

א ָּבִנים חֹוֵלץ ּוֵמ˙ּו ּב�

ָצא חֹוֵלץ Ÿֵּתיֶהן ִנמ Ÿִלׁש

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק

עמרםיוכבד

משה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

בנימין

לאה בגירסת הדפוס, על פי
ה"לישנא אחרינא" ברש"י



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום Ÿּה ָהֵאם ּונ ָ̇ ֶׁשא ֵמאֹו

א ָּבִנים חֹוֵלץ ּוֵמ˙ּו ּב�

ָצא חֹוֵלץ Ÿֵּתיֶהן ִנמ Ÿִלׁש

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק

עמרםיוכבד

משה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

בנימין

לאה

ראובן

בגירסת הדפוס, על פי
ה"לישנא אחרינא" ברש"י



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום Ÿּה ָהֵאם ּונ ָ̇ ֶׁשא ֵמאֹו

א ָּבִנים חֹוֵלץ ּוֵמ˙ּו ּב�

ָצא חֹוֵלץ Ÿֵּתיֶהן ִנמ Ÿִלׁש

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק

עמרםיוכבד

משה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

בנימין

לאה בגירסת הדפוס, על פי
ה"לישנא אחרינא" ברש"י

ראובן



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום Ÿּה ָהֵאם ּונ ָ̇ ֶׁשא ֵמאֹו

א ָּבִנים חֹוֵלץ ּוֵמ˙ּו ּב�

ָצא חֹוֵלץ Ÿֵּתיֶהן ִנמ Ÿִלׁש

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק

עמרםיוכבד

משה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

בנימין

לאה דוד בגירסת הדפוס, על פי
ה"לישנא אחרינא" ברש"י

ראובן



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום Ÿּה ָהֵאם ּונ ָ̇ ֶׁשא ֵמאֹו

א ָּבִנים חֹוֵלץ ּוֵמ˙ּו ּב�

ָצא חֹוֵלץ Ÿֵּתיֶהן ִנמ Ÿִלׁש

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק

עמרםיוכבד

משה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

בנימין

לאה דוד בגירסת הדפוס, על פי
ה"לישנא אחרינא" ברש"י

ראובן



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום Ÿּה ָהֵאם ּונ ָ̇ ֶׁשא ֵמאֹו

א ָּבִנים חֹוֵלץ ּוֵמ˙ּו ּב�

ָצא חֹוֵלץ Ÿֵּתיֶהן ִנמ Ÿִלׁש

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק

עמרםיוכבד

משה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

בנימין

לאה דוד

דבורהתמר

? ?

בנות של לאה ודוד או

שולה ויוסף?

בגירסת הדפוס, על פי
ה"לישנא אחרינא" ברש"י

ראובן



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום Ÿּה ָהֵאם ּונ ָ̇ ֶׁשא ֵמאֹו

א ָּבִנים חֹוֵלץ ּוֵמ˙ּו ּב�

ָצא חֹוֵלץ Ÿֵּתיֶהן ִנמ Ÿִלׁש

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק

עמרםיוכבד

משה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

בנימין

לאה דוד

דבורהתמר משה

בגירסת הדפוס, על פי
ה"לישנא אחרינא" ברש"י

ראובן



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום Ÿּה ָהֵאם ּונ ָ̇ ֶׁשא ֵמאֹו

א ָּבִנים חֹוֵלץ ּוֵמ˙ּו ּב�

ָצא חֹוֵלץ Ÿֵּתיֶהן ִנמ Ÿִלׁש

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק

עמרםיוכבד

משה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

בנימין

לאה דוד

דבורהתמר בנימיןמשה

בגירסת הדפוס, על פי
ה"לישנא אחרינא" ברש"י

ראובן



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום Ÿּה ָהֵאם ּונ ָ̇ ֶׁשא ֵמאֹו

א ָּבִנים חֹוֵלץ ּוֵמ˙ּו ּב�

ָצא חֹוֵלץ Ÿֵּתיֶהן ִנמ Ÿִלׁש

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק

עמרםיוכבד

משה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

בנימין

לאה דוד

דבורהתמר בנימיןמשה

בגירסת הדפוס, על פי
ה"לישנא אחרינא" ברש"י

ראובן



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום Ÿּה ָהֵאם ּונ ָ̇ ֶׁשא ֵמאֹו

א ָּבִנים חֹוֵלץ ּוֵמ˙ּו ּב�

ָצא חֹוֵלץ Ÿֵּתיֶהן ִנמ Ÿִלׁש

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק

עמרםיוכבד

משה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

בנימין

לאה דוד

דבורהתמר

חולץ לתמר

בנימיןמשה

בגירסת הדפוס, על פי
ה"לישנא אחרינא" ברש"י

ראובן

חולץ לדבורה



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ובאו ˘ני ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו Ÿאחים מן האב ּונ

ֵּתיֶהן Ÿא ָּבִנים חֹוֵלץ ִלׁש ּב�

ָצא חֹוֵלץ ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק Ÿִנמ

בגירסת רש"י (על פי
עמרםיוכבדהתוספתא)

אהרןמשה



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

עמרםיוכבד

אהרןמשה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ובאו ˘ני ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו Ÿאחים מן האב ּונ

ֵּתיֶהן Ÿא ָּבִנים חֹוֵלץ ִלׁש ּב�

ָצא חֹוֵלץ ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק Ÿִנמ

בגירסת רש"י (על פי
התוספתא)



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

עמרםיוכבד

אהרןמשה

שולה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ובאו ˘ני ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו Ÿאחים מן האב ּונ

ֵּתיֶהן Ÿא ָּבִנים חֹוֵלץ ִלׁש ּב�

ָצא חֹוֵלץ ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק Ÿִנמ

בגירסת רש"י (על פי
התוספתא)



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

עמרםיוכבד

אהרןמשה

שולה

חצרון

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ובאו ˘ני ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו Ÿאחים מן האב ּונ

ֵּתיֶהן Ÿא ָּבִנים חֹוֵלץ ִלׁש ּב�

ָצא חֹוֵלץ ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק Ÿִנמ

בגירסת רש"י (על פי
התוספתא)



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

עמרםיוכבד

אהרןמשה

שולה

חצרון

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ובאו ˘ני ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו Ÿאחים מן האב ּונ

ֵּתיֶהן Ÿא ָּבִנים חֹוֵלץ ִלׁש ּב�

ָצא חֹוֵלץ ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק Ÿִנמ

בגירסת רש"י (על פי
התוספתא)



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

עמרםיוכבד

אהרןמשה

שולה

חצרון

יוסף

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ובאו ˘ני ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו Ÿאחים מן האב ּונ

ֵּתיֶהן Ÿא ָּבִנים חֹוֵלץ ִלׁש ּב�

ָצא חֹוֵלץ ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק Ÿִנמ

בגירסת רש"י (על פי
התוספתא)



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

עמרםיוכבד

אהרןמשה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ובאו ˘ני ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו Ÿאחים מן האב ּונ

ֵּתיֶהן Ÿא ָּבִנים חֹוֵלץ ִלׁש ּב�

ָצא חֹוֵלץ ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק Ÿִנמ

בגירסת רש"י (על פי
התוספתא)



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

עמרםיוכבד

אהרןמשה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ובאו ˘ני ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו Ÿאחים מן האב ּונ

ֵּתיֶהן Ÿא ָּבִנים חֹוֵלץ ִלׁש ּב�

ָצא חֹוֵלץ ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק Ÿִנמ

בגירסת רש"י (על פי
התוספתא)



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

עמרםיוכבד

אהרןמשה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

דבורהתמר

? ?

בנות של רחל או שולה?

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ובאו ˘ני ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו Ÿאחים מן האב ּונ

ֵּתיֶהן Ÿא ָּבִנים חֹוֵלץ ִלׁש ּב�

ָצא חֹוֵלץ ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק Ÿִנמ

בגירסת רש"י (על פי
התוספתא)



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

עמרםיוכבד

אהרןמשה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

דבורהתמר אהרןמשה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ובאו ˘ני ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו Ÿאחים מן האב ּונ

ֵּתיֶהן Ÿא ָּבִנים חֹוֵלץ ִלׁש ּב�

ָצא חֹוֵלץ ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק Ÿִנמ

בגירסת רש"י (על פי
התוספתא)



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

עמרםיוכבד

אהרןמשה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

דבורהתמר אהרןמשה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ובאו ˘ני ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו Ÿאחים מן האב ּונ

ֵּתיֶהן Ÿא ָּבִנים חֹוֵלץ ִלׁש ּב�

ָצא חֹוֵלץ ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק Ÿִנמ

בגירסת רש"י (על פי
התוספתא)



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

עמרםיוכבד

אהרןמשה

שולה

חצרון

רחליעקביוסף

דבורהתמר

חולץ לתמר
ולדבורה

אהרןמשה

ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאּמֹו

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ובאו ˘ני ֵקבֹו˙ ּב� נ�

ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו Ÿאחים מן האב ּונ

ֵּתיֶהן Ÿא ָּבִנים חֹוֵלץ ִלׁש ּב�

ָצא חֹוֵלץ ַלֲאחֹו˙ֹו ִמָּסֵפק Ÿִנמ

בגירסת רש"י (על פי
התוספתא)



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ּתֹו Ÿִבּתֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאׁש ל�

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

א ָּבִנים ֶזה ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו ּב� Ÿּונ

ֶזה חֹוֵלץ ִבּתֹו ִמָּסֵפק ו� חֹוֵלץ ל�

ִבּתֹו ִמָּסֵפק ל�

רחל כלב שולהשמעוןעתניאל ראובן על פי הפירוש השני
ברש"י



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ּתֹו Ÿִבּתֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאׁש ל�

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

א ָּבִנים ֶזה ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו ּב� Ÿּונ

ֶזה חֹוֵלץ ִבּתֹו ִמָּסֵפק ו� חֹוֵלץ ל�

ִבּתֹו ִמָּסֵפק ל�

רחל כלב שולהשמעוןעתניאל ראובן על פי הפירוש השני
ברש"י



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ּתֹו Ÿִבּתֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאׁש ל�

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

א ָּבִנים ֶזה ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו ּב� Ÿּונ

ֶזה חֹוֵלץ ִבּתֹו ִמָּסֵפק ו� חֹוֵלץ ל�

ִבּתֹו ִמָּסֵפק ל�

רחל כלב שולהשמעוןעתניאל ראובן

דבורהתמר

? ?

בנות של רחל וכלב או

שולה וראובן?

על פי הפירוש השני
ברש"י



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ּתֹו Ÿִבּתֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאׁש ל�

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

א ָּבִנים ֶזה ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו ּב� Ÿּונ

ֶזה חֹוֵלץ ִבּתֹו ִמָּסֵפק ו� חֹוֵלץ ל�

ִבּתֹו ִמָּסֵפק ל�

רחל כלב

שמעוןעתניאל

שולה ראובן

דבורהתמר

על פי הפירוש השני
ברש"י



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ּתֹו Ÿִבּתֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאׁש ל�

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

א ָּבִנים ֶזה ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו ּב� Ÿּונ

ֶזה חֹוֵלץ ִבּתֹו ִמָּסֵפק ו� חֹוֵלץ ל�

ִבּתֹו ִמָּסֵפק ל�

רחל כלב

שמעון

שולה ראובן

דבורהתמר

על פי הפירוש השני
ברש"י

עתניאל



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ּתֹו Ÿִבּתֹו ִמָּסֵפק ֵּכיַצד ִאׁש ל�

ֵּתי דּו ׁש� ִאָּׁשה ַאֶחֶר˙ ֶׁשָּיל� ו�

ַמֲחֵבא ּוָבאּו ֲאֵחיֶהן ֵקבֹו˙ ּב� נ�

א ָּבִנים ֶזה ָ◊אּום ּוֵמ˙ּו ּב� Ÿּונ

ֶזה חֹוֵלץ ִבּתֹו ִמָּסֵפק ו� חֹוֵלץ ל�

ִבּתֹו ִמָּסֵפק ל�

רחל כלב

שמעון

שולה ראובן

דבורהתמר

חולץ לתמר
חולץ לדבורה

על פי הפירוש השני
ברש"י

עתניאל



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ָחה ִמן Ÿִׁשפ ָרֵאל ֶׁשָּלַקח ֶעֶבד ו� Ÿ◊ִי

ַּגֵּייר ֶאָחד Ÿ̇ ִנ ֵני ָבִנים ו� ָלֶהן ׁש� ַהּׁשּוק ו�

ֶאָחד ּגֹוי ָצא ֶאָחד ֵּגר ו� Ÿֵמֶהן ִנמ

קּו ֶזה ק� Ÿִנז דּו˙ ו� Ÿֵׁשם ַעב ִּביָלן ל� Ÿִהט

ֵרר Ÿֶעֶבד ִׁשח גֹוי ו� ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ו�

ָחה ּוָבא ָעֶליָה ָהֶעֶבד ֲהֵרי Ÿֶא˙ ַהִּׁשפ

ֵרר Ÿֵזר ִׁשח Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ָּכאן ֵּגר ו�

ִהִּׂשיָאן ֶזה ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ֵניֶהם ו� ׁש�

ָרֵאל Ÿ◊ִי ֵזר ו� Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ו�

שפחה  עבד

גוי 2גוי 1



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ָחה ִמן Ÿִׁשפ ָרֵאל ֶׁשָּלַקח ֶעֶבד ו� Ÿ◊ִי

ַּגֵּייר ֶאָחד Ÿ̇ ִנ ֵני ָבִנים ו� ָלֶהן ׁש� ַהּׁשּוק ו�

ֶאָחד ּגֹוי ָצא ֶאָחד ֵּגר ו� Ÿֵמֶהן ִנמ

קּו ֶזה ק� Ÿִנז דּו˙ ו� Ÿֵׁשם ַעב ִּביָלן ל� Ÿִהט

ֵרר Ÿֶעֶבד ִׁשח גֹוי ו� ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ו�

ָחה ּוָבא ָעֶליָה ָהֶעֶבד ֲהֵרי Ÿֶא˙ ַהִּׁשפ

ֵרר Ÿֵזר ִׁשח Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ָּכאן ֵּגר ו�

ִהִּׂשיָאן ֶזה ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ֵניֶהם ו� ׁש�

ָרֵאל Ÿ◊ִי ֵזר ו� Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ו�

שפחה  עבד

גוי 2גוי 1

ישראל
קונה את
העבדים



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ָחה ִמן Ÿִׁשפ ָרֵאל ֶׁשָּלַקח ֶעֶבד ו� Ÿ◊ִי

ַּגֵּייר ֶאָחד Ÿ̇ ִנ ֵני ָבִנים ו� ָלֶהן ׁש� ַהּׁשּוק ו�

ֶאָחד ּגֹוי ָצא ֶאָחד ֵּגר ו� Ÿֵמֶהן ִנמ

קּו ֶזה ק� Ÿִנז דּו˙ ו� Ÿֵׁשם ַעב ִּביָלן ל� Ÿִהט

ֵרר Ÿֶעֶבד ִׁשח גֹוי ו� ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ו�

ָחה ּוָבא ָעֶליָה ָהֶעֶבד ֲהֵרי Ÿֶא˙ ַהִּׁשפ

ֵרר Ÿֵזר ִׁשח Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ָּכאן ֵּגר ו�

ִהִּׂשיָאן ֶזה ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ֵניֶהם ו� ׁש�

ָרֵאל Ÿ◊ִי ֵזר ו� Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ו�

שפחה  עבד

גוי 2גוי 1

ישראל
קונה את
העבדים

גר



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ָחה ִמן Ÿִׁשפ ָרֵאל ֶׁשָּלַקח ֶעֶבד ו� Ÿ◊ִי

ַּגֵּייר ֶאָחד Ÿ̇ ִנ ֵני ָבִנים ו� ָלֶהן ׁש� ַהּׁשּוק ו�

ֶאָחד ּגֹוי ָצא ֶאָחד ֵּגר ו� Ÿֵמֶהן ִנמ

קּו ֶזה ק� Ÿִנז דּו˙ ו� Ÿֵׁשם ַעב ִּביָלן ל� Ÿִהט

ֵרר Ÿֶעֶבד ִׁשח גֹוי ו� ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ו�

ָחה ּוָבא ָעֶליָה ָהֶעֶבד ֲהֵרי Ÿֶא˙ ַהִּׁשפ

ֵרר Ÿֵזר ִׁשח Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ָּכאן ֵּגר ו�

ִהִּׂשיָאן ֶזה ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ֵניֶהם ו� ׁש�

ָרֵאל Ÿ◊ִי ֵזר ו� Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ו�

שפחה  עבד

גוי 2גר

ישראל
קונה את
העבדים

טבילה לשם עבדות
טבילה לשם עבדות



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ָחה ִמן Ÿִׁשפ ָרֵאל ֶׁשָּלַקח ֶעֶבד ו� Ÿ◊ִי

ַּגֵּייר ֶאָחד Ÿ̇ ִנ ֵני ָבִנים ו� ָלֶהן ׁש� ַהּׁשּוק ו�

ֶאָחד ּגֹוי ָצא ֶאָחד ֵּגר ו� Ÿֵמֶהן ִנמ

קּו ֶזה ק� Ÿִנז דּו˙ ו� Ÿֵׁשם ַעב ִּביָלן ל� Ÿִהט

ֵרר Ÿֶעֶבד ִׁשח גֹוי ו� ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ו�

ָחה ּוָבא ָעֶליָה ָהֶעֶבד ֲהֵרי Ÿֶא˙ ַהִּׁשפ

ֵרר Ÿֵזר ִׁשח Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ָּכאן ֵּגר ו�

ִהִּׂשיָאן ֶזה ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ֵניֶהם ו� ׁש�

ָרֵאל Ÿ◊ִי ֵזר ו� Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ו�

שפחה  עבד

גוי 2

ישראל
קונה את
העבדים

טבילה לשם עבדות
טבילה לשם עבדות

עבד גר



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ָחה ִמן Ÿִׁשפ ָרֵאל ֶׁשָּלַקח ֶעֶבד ו� Ÿ◊ִי

ַּגֵּייר ֶאָחד Ÿ̇ ִנ ֵני ָבִנים ו� ָלֶהן ׁש� ַהּׁשּוק ו�

ֶאָחד ּגֹוי ָצא ֶאָחד ֵּגר ו� Ÿֵמֶהן ִנמ

קּו ֶזה ק� Ÿִנז דּו˙ ו� Ÿֵׁשם ַעב ִּביָלן ל� Ÿִהט

ֵרר Ÿֶעֶבד ִׁשח גֹוי ו� ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ו�

ָחה ּוָבא ָעֶליָה ָהֶעֶבד ֲהֵרי Ÿֶא˙ ַהִּׁשפ

ֵרר Ÿֵזר ִׁשח Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ָּכאן ֵּגר ו�

ִהִּׂשיָאן ֶזה ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ֵניֶהם ו� ׁש�

ָרֵאל Ÿ◊ִי ֵזר ו� Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ו�

שפחה  עבד

גוי 2

ישראל
קונה את
העבדים

משוחררת

עבד גר



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ָחה ִמן Ÿִׁשפ ָרֵאל ֶׁשָּלַקח ֶעֶבד ו� Ÿ◊ִי

ַּגֵּייר ֶאָחד Ÿ̇ ִנ ֵני ָבִנים ו� ָלֶהן ׁש� ַהּׁשּוק ו�

ֶאָחד ּגֹוי ָצא ֶאָחד ֵּגר ו� Ÿֵמֶהן ִנמ

קּו ֶזה ק� Ÿִנז דּו˙ ו� Ÿֵׁשם ַעב ִּביָלן ל� Ÿִהט

ֵרר Ÿֶעֶבד ִׁשח גֹוי ו� ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ו�

ָחה ּוָבא ָעֶליָה ָהֶעֶבד ֲהֵרי Ÿֶא˙ ַהִּׁשפ

ֵרר Ÿֵזר ִׁשח Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ָּכאן ֵּגר ו�

ִהִּׂשיָאן ֶזה ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ֵניֶהם ו� ׁש�

ָרֵאל Ÿ◊ִי ֵזר ו� Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ו�

שפחה  עבד

גוי 2

ישראל
קונה את
העבדים

משוחררת

עבד גר



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ָחה ִמן Ÿִׁשפ ָרֵאל ֶׁשָּלַקח ֶעֶבד ו� Ÿ◊ִי

ַּגֵּייר ֶאָחד Ÿ̇ ִנ ֵני ָבִנים ו� ָלֶהן ׁש� ַהּׁשּוק ו�

ֶאָחד ּגֹוי ָצא ֶאָחד ֵּגר ו� Ÿֵמֶהן ִנמ

קּו ֶזה ק� Ÿִנז דּו˙ ו� Ÿֵׁשם ַעב ִּביָלן ל� Ÿִהט

ֵרר Ÿֶעֶבד ִׁשח גֹוי ו� ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ו�

ָחה ּוָבא ָעֶליָה ָהֶעֶבד ֲהֵרי Ÿֶא˙ ַהִּׁשפ

ֵרר Ÿֵזר ִׁשח Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ָּכאן ֵּגר ו�

ִהִּׂשיָאן ֶזה ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ֵניֶהם ו� ׁש�

ָרֵאל Ÿ◊ִי ֵזר ו� Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ו�

שפחה  עבד

גוי 2

ישראל
קונה את
העבדים

משוחררת

ממזרעבד גר



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ָחה ִמן Ÿִׁשפ ָרֵאל ֶׁשָּלַקח ֶעֶבד ו� Ÿ◊ִי

ַּגֵּייר ֶאָחד Ÿ̇ ִנ ֵני ָבִנים ו� ָלֶהן ׁש� ַהּׁשּוק ו�

ֶאָחד ּגֹוי ָצא ֶאָחד ֵּגר ו� Ÿֵמֶהן ִנמ

קּו ֶזה ק� Ÿִנז דּו˙ ו� Ÿֵׁשם ַעב ִּביָלן ל� Ÿִהט

ֵרר Ÿֶעֶבד ִׁשח גֹוי ו� ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ו�

ָחה ּוָבא ָעֶליָה ָהֶעֶבד ֲהֵרי Ÿֶא˙ ַהִּׁשפ

ֵרר Ÿֵזר ִׁשח Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ָּכאן ֵּגר ו�

ִהִּׂשיָאן ֶזה ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ֵניֶהם ו� ׁש�

ָרֵאל Ÿ◊ִי ֵזר ו� Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ו�

שפחה  עבד

גוי 2

ישראל
קונה את
העבדים

משוחררת

עבד ממזרגר



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ָחה ִמן Ÿִׁשפ ָרֵאל ֶׁשָּלַקח ֶעֶבד ו� Ÿ◊ִי

ַּגֵּייר ֶאָחד Ÿ̇ ִנ ֵני ָבִנים ו� ָלֶהן ׁש� ַהּׁשּוק ו�

ֶאָחד ּגֹוי ָצא ֶאָחד ֵּגר ו� Ÿֵמֶהן ִנמ

קּו ֶזה ק� Ÿִנז דּו˙ ו� Ÿֵׁשם ַעב ִּביָלן ל� Ÿִהט

ֵרר Ÿֶעֶבד ִׁשח גֹוי ו� ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ו�

ָחה ּוָבא ָעֶליָה ָהֶעֶבד ֲהֵרי Ÿֶא˙ ַהִּׁשפ

ֵרר Ÿֵזר ִׁשח Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ָּכאן ֵּגר ו�

ִהִּׂשיָאן ֶזה ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ֵניֶהם ו� ׁש�

ָרֵאל Ÿ◊ִי ֵזר ו� Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ו�

שפחה  עבד

גוי 2

ישראל
קונה את
העבדים

משוחררת משוחרר

עבד ממזרגר



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ָחה ִמן Ÿִׁשפ ָרֵאל ֶׁשָּלַקח ֶעֶבד ו� Ÿ◊ִי

ַּגֵּייר ֶאָחד Ÿ̇ ִנ ֵני ָבִנים ו� ָלֶהן ׁש� ַהּׁשּוק ו�

ֶאָחד ּגֹוי ָצא ֶאָחד ֵּגר ו� Ÿֵמֶהן ִנמ

קּו ֶזה ק� Ÿִנז דּו˙ ו� Ÿֵׁשם ַעב ִּביָלן ל� Ÿִהט

ֵרר Ÿֶעֶבד ִׁשח גֹוי ו� ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ו�

ָחה ּוָבא ָעֶליָה ָהֶעֶבד ֲהֵרי Ÿֶא˙ ַהִּׁשפ

ֵרר Ÿֵזר ִׁשח Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ָּכאן ֵּגר ו�

ִהִּׂשיָאן ֶזה ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ֵניֶהם ו� ׁש�

ָרֵאל Ÿ◊ִי ֵזר ו� Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ו�

שפחה  עבד

גוי 2

ישראל
קונה את
העבדים

משוחררת משוחרר

עבד ממזרגר



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ָחה ִמן Ÿִׁשפ ָרֵאל ֶׁשָּלַקח ֶעֶבד ו� Ÿ◊ִי

ַּגֵּייר ֶאָחד Ÿ̇ ִנ ֵני ָבִנים ו� ָלֶהן ׁש� ַהּׁשּוק ו�

ֶאָחד ּגֹוי ָצא ֶאָחד ֵּגר ו� Ÿֵמֶהן ִנמ

קּו ֶזה ק� Ÿִנז דּו˙ ו� Ÿֵׁשם ַעב ִּביָלן ל� Ÿִהט

ֵרר Ÿֶעֶבד ִׁשח גֹוי ו� ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ו�

ָחה ּוָבא ָעֶליָה ָהֶעֶבד ֲהֵרי Ÿֶא˙ ַהִּׁשפ

ֵרר Ÿֵזר ִׁשח Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ָּכאן ֵּגר ו�

ִהִּׂשיָאן ֶזה ָלֶזה ֲהֵרי ָּכאן ֵּגר ֵניֶהם ו� ׁש�

ָרֵאל Ÿ◊ִי ֵזר ו� Ÿֶעֶבד ּוַממ גֹוי ו� ו�

שפחה  עבד

גוי 2

ישראל
קונה את
העבדים

משוחררת משוחרר

ישראלעבד ממזרגר



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ּבֹו˙ Ÿַהג ֵיׁש מֹוֵכר ֶא˙ ָאִביו ל�

ָרֵאל Ÿ◊ּה ֵּכיַצד ִי ָ̇ ˙ּוָּב ִאּמֹו ּכ�

ָחה ִמן ַהּׁשּוק Ÿִׁשפ ָלַקח ֶעֶבד ו�

ָחה Ÿֵרר ֶא˙ ַהִּׁשפ Ÿִׁשח ָלֶהם ֵּבן ו� ו�

ָכָסיו ב ׇּכל נ� ַ̇ ָכ ָעַמד ו� ָ◊ָאּה ו� Ÿּונ

ָצא ֶזה מֹוֵכר ֶא˙ Ÿָנּה ִנמ Ÿִלב

ּה ָ̇ ˙ּוָּב ִאּמֹו ּכ� ּבֹו˙ ל� Ÿַהג ָאִביו ל�

שפחה  עבד

בן

ישראל
קונה את
העבדים



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ּבֹו˙ Ÿַהג ֵיׁש מֹוֵכר ֶא˙ ָאִביו ל�

ָרֵאל Ÿ◊ּה ֵּכיַצד ִי ָ̇ ˙ּוָּב ִאּמֹו ּכ�

ָחה ִמן ַהּׁשּוק Ÿִׁשפ ָלַקח ֶעֶבד ו�

ָחה Ÿֵרר ֶא˙ ַהִּׁשפ Ÿִׁשח ָלֶהם ֵּבן ו� ו�

ָכָסיו ב ׇּכל נ� ַ̇ ָכ ָעַמד ו� ָ◊ָאּה ו� Ÿּונ

ָצא ֶזה מֹוֵכר ֶא˙ Ÿָנּה ִנמ Ÿִלב

ּה ָ̇ ˙ּוָּב ִאּמֹו ּכ� ּבֹו˙ ל� Ÿַהג ָאִביו ל�

שפחה  עבד

בן

ישראל
קונה את
העבדים

משוחררת



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ּבֹו˙ Ÿַהג ֵיׁש מֹוֵכר ֶא˙ ָאִביו ל�

ָרֵאל Ÿ◊ּה ֵּכיַצד ִי ָ̇ ˙ּוָּב ִאּמֹו ּכ�

ָחה ִמן ַהּׁשּוק Ÿִׁשפ ָלַקח ֶעֶבד ו�

ָחה Ÿֵרר ֶא˙ ַהִּׁשפ Ÿִׁשח ָלֶהם ֵּבן ו� ו�

ָכָסיו ב ׇּכל נ� ַ̇ ָכ ָעַמד ו� ָ◊ָאּה ו� Ÿּונ

ָצא ֶזה מֹוֵכר ֶא˙ Ÿָנּה ִנמ Ÿִלב

ּה ָ̇ ˙ּוָּב ִאּמֹו ּכ� ּבֹו˙ ל� Ÿַהג ָאִביו ל�

שפחה  עבד

בן

ישראל
קונה את
העבדים

משוחררת

עמד וכתב כל
נכסיו לבנה

 



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ּבֹו˙ Ÿַהג ֵיׁש מֹוֵכר ֶא˙ ָאִביו ל�

ָרֵאל Ÿ◊ּה ֵּכיַצד ִי ָ̇ ˙ּוָּב ִאּמֹו ּכ�

ָחה ִמן ַהּׁשּוק Ÿִׁשפ ָלַקח ֶעֶבד ו�

ָחה Ÿֵרר ֶא˙ ַהִּׁשפ Ÿִׁשח ָלֶהם ֵּבן ו� ו�

ָכָסיו ב ׇּכל נ� ַ̇ ָכ ָעַמד ו� ָ◊ָאּה ו� Ÿּונ

ָצא ֶזה מֹוֵכר ֶא˙ Ÿָנּה ִנמ Ÿִלב

ּה ָ̇ ˙ּוָּב ִאּמֹו ּכ� ּבֹו˙ ל� Ÿַהג ָאִביו ל�

שפחה  עבד

בן

ישראל
קונה את
העבדים

משוחררת

עמד וכתב כל
נכסיו לבנה

 



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלד Ÿָלָדּה ִּבו ָעֵרב ו� Ÿ̇ ָהִאָּׁשה ֶׁשִּנ

ִּדילּו ַהַּתֲערֹובֹו˙ ּה ִהג� ָ̇ ַּכָּל

ֵני ַהַּכָּלה אּו ָנִׁשים ּוֵמ˙ּו ּב� ָנ◊� ו�

ִמין ֶׁשהּוא ַייּב� א מ� ִצין ו� חֹול�

ָסֵפק ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ָסֵפק ֵאֶׁש˙

ֵקָנה אֹו ֵני ַהּז� ֲאִחי ָאִביו ּב�

ִמין ֶׁשהּוא ָסֵפק ַייּב� ִצין אֹו מ� חֹול�

ֵאֶׁש˙ ֶּבן ָאִחיו ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ו�

לאהמשנה

שמעון ראובן יעל

שאול



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלד Ÿָלָדּה ִּבו ָעֵרב ו� Ÿ̇ ָהִאָּׁשה ֶׁשִּנ

ִּדילּו ַהַּתֲערֹובֹו˙ Ÿּה ִהג ָ̇ ַּכָּל

ֵני ַהַּכָּלה אּו ָנִׁשים ּוֵמ˙ּו ּב� ָנ◊� ו�

ִמין ֶׁשהּוא ַייּב� א מ� ִצין ו� חֹול�

ָסֵפק ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ָסֵפק ֵאֶׁש˙

ֵקָנה אֹו ֵני ַהּז� ֲאִחי ָאִביו ּב�

ִמין ֶׁשהּוא ָסֵפק ַייּב� ִצין אֹו מ� חֹול�

ֵאֶׁש˙ ֶּבן ָאִחיו ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ו�

לאהמשנה

שמעון ראובן יעל

שאול



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלד Ÿָלָדּה ִּבו ָעֵרב ו� Ÿ̇ ָהִאָּׁשה ֶׁשִּנ

ִּדילּו ַהַּתֲערֹובֹו˙ Ÿּה ִהג ָ̇ ַּכָּל

ֵני ַהַּכָּלה אּו ָנִׁשים ּוֵמ˙ּו ּב� ָנ◊� ו�

ִמין ֶׁשהּוא ַייּב� א מ� ִצין ו� חֹול�

ָסֵפק ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ָסֵפק ֵאֶׁש˙

ֵקָנה אֹו ֵני ַהּז� ֲאִחי ָאִביו ּב�

ִמין ֶׁשהּוא ָסֵפק ַייּב� ִצין אֹו מ� חֹול�

ֵאֶׁש˙ ֶּבן ָאִחיו ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ו�

לאהמשנה

שמעון ראובן יעל

שאול

דודלוי

??

בנים של לאה או יעל?



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלד Ÿָלָדּה ִּבו ָעֵרב ו� Ÿ̇ ָהִאָּׁשה ֶׁשִּנ

ִּדילּו ַהַּתֲערֹובֹו˙ Ÿּה ִהג ָ̇ ַּכָּל

ֵני ַהַּכָּלה אּו ָנִׁשים ּוֵמ˙ּו ּב� ָנ◊� ו�

ִמין ֶׁשהּוא ַייּב� א מ� ִצין ו� חֹול�

ָסֵפק ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ָסֵפק ֵאֶׁש˙

ֵקָנה אֹו ֵני ַהּז� ֲאִחי ָאִביו ּב�

ִמין ֶׁשהּוא ָסֵפק ַייּב� ִצין אֹו מ� חֹול�

ֵאֶׁש˙ ֶּבן ָאִחיו ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ו�

לאהמשנה

שמעון ראובן יעל

שאול

דודלוי מיכלתמר



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלד Ÿָלָדּה ִּבו ָעֵרב ו� Ÿ̇ ָהִאָּׁשה ֶׁשִּנ

ִּדילּו ַהַּתֲערֹובֹו˙ Ÿּה ִהג ָ̇ ַּכָּל

ֵני ַהַּכָּלה אּו ָנִׁשים ּוֵמ˙ּו ּב� ָנ◊� ו�

ִמין ֶׁשהּוא ַייּב� א מ� ִצין ו� חֹול�

ָסֵפק ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ָסֵפק ֵאֶׁש˙

ֵקָנה אֹו ֵני ַהּז� ֲאִחי ָאִביו ּב�

ִמין ֶׁשהּוא ָסֵפק ַייּב� ִצין אֹו מ� חֹול�

ֵאֶׁש˙ ֶּבן ָאִחיו ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ו�

לאהמשנה

שמעון ראובן יעל

שאול

דודלוי מיכלתמר



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלד Ÿָלָדּה ִּבו ָעֵרב ו� Ÿ̇ ָהִאָּׁשה ֶׁשִּנ

ִּדילּו ַהַּתֲערֹובֹו˙ Ÿּה ִהג ָ̇ ַּכָּל

ֵני ַהַּכָּלה אּו ָנִׁשים ּוֵמ˙ּו ּב� ָנ◊� ו�

ִמין ֶׁשהּוא ַייּב� א מ� ִצין ו� חֹול�

ָסֵפק ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ָסֵפק ֵאֶׁש˙

ֵקָנה אֹו ֵני ַהּז� ֲאִחי ָאִביו ּב�

ִמין ֶׁשהּוא ָסֵפק ַייּב� ִצין אֹו מ� חֹול�

ֵאֶׁש˙ ֶּבן ָאִחיו ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ו�

לאהמשנה

שמעון ראובן יעל

שאול

דודלוי מיכלתמר

חולץ לתמר ומיכל



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלד Ÿָלָדּה ִּבו ָעֵרב ו� Ÿ̇ ָהִאָּׁשה ֶׁשִּנ

ִּדילּו ַהַּתֲערֹובֹו˙ Ÿּה ִהג ָ̇ ַּכָּל

ֵני ַהַּכָּלה אּו ָנִׁשים ּוֵמ˙ּו ּב� ָנ◊� ו�

ִמין ֶׁשהּוא ַייּב� א מ� ִצין ו� חֹול�

ָסֵפק ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ָסֵפק ֵאֶׁש˙

ֵקָנה אֹו ֵני ַהּז� ֲאִחי ָאִביו ּב�

ִמין ֶׁשהּוא ָסֵפק ַייּב� ִצין אֹו מ� חֹול�

ֵאֶׁש˙ ֶּבן ָאִחיו ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ו�

לאהמשנה

שמעון ראובן יעל

שאול

דודלוי מיכלתמר

חולץ לתמר ומיכל

אפשרות א:



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ַלד Ÿָלָדּה ִּבו ָעֵרב ו� Ÿ̇ ָהִאָּׁשה ֶׁשִּנ

ִּדילּו ַהַּתֲערֹובֹו˙ Ÿּה ִהג ָ̇ ַּכָּל

ֵני ַהַּכָּלה אּו ָנִׁשים ּוֵמ˙ּו ּב� ָנ◊� ו�

ִמין ֶׁשהּוא ַייּב� א מ� ִצין ו� חֹול�

ָסֵפק ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ָסֵפק ֵאֶׁש˙

ֵקָנה אֹו ֵני ַהּז� ֲאִחי ָאִביו ּב�

ִמין ֶׁשהּוא ָסֵפק ַייּב� ִצין אֹו מ� חֹול�

ֵאֶׁש˙ ֶּבן ָאִחיו ֵאֶׁש˙ ָאִחיו ו�

לאהמשנה

שמעון ראובן יעל

שאול

דודלוי מיכלתמר

אפשרות ב:

מייבם את תמר ומיכל



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ֵׁשִרים ַהַּתֲערֹובֹו˙ ֵמ˙ּו ַהּכ�

א ִצין ו� ֵקָנה חֹול� ֵני ַהּז� Ÿִלב

ִמין ֶׁשהּוא ָסֵפק ֵאֶׁש˙ ַייּב� מ�

ֵני Ÿֵאֶׁש˙ ֲאִחי ָאִביו ִלב ָאִחיו ו�

ֶאָחד ַהַּכָּלה ֶאָחד חֹוֵלץ ו�

ַייֵּבם מ�

לאהמשנה

שמעון ראובן דנהיעל

שאול מירב



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ֵׁשִרים ַהַּתֲערֹובֹו˙ ֵמ˙ּו ַהּכ�

א ִצין ו� ֵקָנה חֹול� ֵני ַהּז� Ÿִלב

ִמין ֶׁשהּוא ָסֵפק ֵאֶׁש˙ ַייּב� מ�

ֵני Ÿֵאֶׁש˙ ֲאִחי ָאִביו ִלב ָאִחיו ו�

ֶאָחד ַהַּכָּלה ֶאָחד חֹוֵלץ ו�

ַייֵּבם מ�

לאהמשנה

שמעון ראובן דנהיעל

שאול מירב



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ֵׁשִרים ַהַּתֲערֹובֹו˙ ֵמ˙ּו ַהּכ�

א ִצין ו� ֵקָנה חֹול� ֵני ַהּז� Ÿִלב

ִמין ֶׁשהּוא ָסֵפק ֵאֶׁש˙ ַייּב� מ�

ֵני Ÿֵאֶׁש˙ ֲאִחי ָאִביו ִלב ָאִחיו ו�

ֶאָחד ַהַּכָּלה ֶאָחד חֹוֵלץ ו�

ַייֵּבם מ�

לאהמשנה

שמעון ראובן דנהיעל

שאול מירב

דודלוי

??

בנים של לאה או יעל?



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ֵׁשִרים ַהַּתֲערֹובֹו˙ ֵמ˙ּו ַהּכ�

א ִצין ו� ֵקָנה חֹול� ֵני ַהּז� Ÿִלב

ִמין ֶׁשהּוא ָסֵפק ֵאֶׁש˙ ַייּב� מ�

ֵני Ÿֵאֶׁש˙ ֲאִחי ָאִביו ִלב ָאִחיו ו�

ֶאָחד ַהַּכָּלה ֶאָחד חֹוֵלץ ו�

ַייֵּבם מ�

לאהמשנה

שמעון ראובן דנהיעל

שאול מירב

דודלוי



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ֵׁשִרים ַהַּתֲערֹובֹו˙ ֵמ˙ּו ַהּכ�

א ִצין ו� ֵקָנה חֹול� ֵני ַהּז� Ÿִלב

ִמין ֶׁשהּוא ָסֵפק ֵאֶׁש˙ ַייּב� מ�

ֵני Ÿֵאֶׁש˙ ֲאִחי ָאִביו ִלב ָאִחיו ו�

ֶאָחד ַהַּכָּלה ֶאָחד חֹוֵלץ ו�

ַייֵּבם מ�

לאהמשנה

שמעון ראובן דנהיעל

שאול מירב

דודלוי

חולץ לדנה
חולץ לדנה



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ֵׁשִרים ַהַּתֲערֹובֹו˙ ֵמ˙ּו ַהּכ�

א ִצין ו� ֵקָנה חֹול� ֵני ַהּז� Ÿִלב

ִמין ֶׁשהּוא ָסֵפק ֵאֶׁש˙ ַייּב� מ�

ֵני Ÿֵאֶׁש˙ ֲאִחי ָאִביו ִלב ָאִחיו ו�

ֶאָחד ַהַּכָּלה ֶאָחד חֹוֵלץ ו�

ַייֵּבם מ�

לאהמשנה

שמעון ראובן דנהיעל

שאול מירב

דודלוי

חולץ למירב



צאצאים בגוון בהיר יותר

י

אחים יודגמו בצבע זהה

גירושיןנשואים
יבמות צט

מאמר- קידושין דרבנן
חליצה

ייבום

זיקה
מחוץ לנישואין

גט

צט.

 

בעילה

ֵׁשִרים ַהַּתֲערֹובֹו˙ ֵמ˙ּו ַהּכ�

א ִצין ו� ֵקָנה חֹול� ֵני ַהּז� Ÿִלב

ִמין ֶׁשהּוא ָסֵפק ֵאֶׁש˙ ַייּב� מ�

ֵני Ÿֵאֶׁש˙ ֲאִחי ָאִביו ִלב ָאִחיו ו�

ֶאָחד ַהַּכָּלה ֶאָחד חֹוֵלץ ו�

ַייֵּבם מ�

לאהמשנה

שמעון ראובן דנהיעל

שאול מירב

דודלוי

חולץ למירב
מייבם את מירב


