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רשימת המשתתפי בכר וכתובותיה
פרופ' עוזי אורנ ,החוג ללשו העברית ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,הר הצופי,
ירושלי  ;91905מדעי המחשב ,הטכניו ,חיפה  $ .32000פרופ' איל אלדר ,החוג ללשו
העברית ,אוניברסיטת חיפה ,חיפה  $ .31905פרופ' שולמית אליצור ,החוג לספרות
עברית ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,הר הצופי ,ירושלי  $ .91905חנ אריאל,
האקדמיה ללשו העברית ,גבעת ר ,ירושלי  $ .91904פרופ' משה ברֿאשר ,החוג
ללשו העברית ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,הר הצופי ,ירושלי  $ .91905הרב
מרדכי ברויאר )ז"ל( $ .פרופ' יוחנ ברויאר ,החוג ללשו העברית ,האוניברסיטה
העברית בירושלי ,הר הצופי ,ירושלי  $ .91905פרופ' גדעו גולדנברג ,החוג
לבלשנות ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,הר הצופי ,ירושלי  $ .91905ד"ר לאה
הימלפרב ,המחלקה לתנ"  ,אוניברסיטת ברֿאיל ,רמתֿג  $ .52900ד"ר רפאל יצחק
)זינגר( זֵר ,מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלי ,הר הצופי ,ירושלי
 $ .91905ד"ר רחל חיטי–משיח ,מכללת לוינסקי לחינו  ,רחוב שושנה פרסי,15 -
קריית החינו  ,תלֿאביב  $ .69378פרופ' לובה רחל חרל"פ ,המכללה האקדמית הדתית
לחינו ע"ש הרא" ליפשי ,-רח' ִהלל  ,17ירושלי  $ .91022פרופ' עמנואל טוב ,החוג
למקרא ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,הר הצופי ,ירושלי  $ .91905פרופ' יוס2
יהלו ,החוג לספרות עברית ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,הר הצופי ,ירושלי
 $ .91905פרופ' יא יוסט ,אוניברסיטת שטרסבורג ,צרפת $ .ד"ר חיי א' כה ,החוג
ללימודי התרבות העברית ,מגמת הלשו העברית ,אוניברסיטת תלֿאביב ,רמתֿאביב,
תלֿאביב  $ .69978ד"ר נוע מזרחי ,אוניברסיטת גטינג ,גרמניה $ .פרופ' יוס 2עופר,
המחלקה לתנ"  ,אוניברסיטת ברֿאיל ,רמתֿג  $ .52900פרופ' יצחק ש' פנקובר,
המחלקה לתנ"  ,אוניברסיטת ברֿאיל ,רמתֿג  $ .52900ד"ר יוסי פר ,-מכללה
אקדמית לחינו  ,אורות ישראל ,אלקנה  ;44814מפעל מקראות גדולות הכתר,
אוניברסיטת ברֿאיל ,רמתֿג  $ .52900פרופ' שמחה קוגוט ,החוגי למקרא וללשו
העברית ,האוניברסיטה העברית בירושלי ,הר הצופי ,ירושלי  $ .91905פרופ' א'
ג'ו רוול ,אוניברסיטת טורונטו ,קנדה $ .פרופ' אלכסנדר רופא ,החוג למקרא,
האוניברסיטה העברית בירושלי ,הר הצופי ,ירושלי  $ .91905ד"ר מיכאל ריז'יק,
האקדמיה ללשו העברית ,גבעת ר ,ירושלי  $ .91904ד"ר מיכאל רנד ,האקדמיה
ללשו העברית ,גבעת ר ,ירושלי  $ .91904ד"ר רונית שושני ,הספרייה למדעי
היהדות ,אוניברסיטת ברֿאיל ,רמתֿג .52900

ִע הספר
ספר זה" ,ישראל" ,בא להעמיד יד זיכרו לישראל ייבי ,מורה ,חבר ועמית יקר,
מלומד דייק וחרו ,ואיש צנוע וענו ,שזכינו ללמוד מתורתו וממידותיו
התרומיות.
הספר יוצא בהוצאת מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית ,שייבי היה
מעובדיו הראשוני  ,עבד בו שני רבות ,והטביע חות על עיצובו .בעבודתו
עסק בכתביֿהיד של בעלי המסורה ובעיקר בכתר אר צובה .פירות עבודתו
התפרסמו בכרכי הוצאת המקרא של המפעל ובספרו על הכתר ,ועדיי ספוני
במפעל רישומיו המפורטי המפליאי של אלפי הגרדי והתיקוני שנעשו
בכתר ,רוב במו ידיו של המסר הידוע אהר בֿאשר.
שני עורכי הספר ה תלמידיו של ייבי העוסקי בתחו המסורה ,וא טבעי
הדבר ש"מסורה ,ניקוד וטעמי " הוא השער הראשו בספר והרחב משלושת
שעריו ,ונקבצו בו י"ד מאמרי של חוקרי בתחומי אלה ,כול מידידיו,
עמיתיו ותלמידיו של ייבי .השער השני בספר עניינו "לשו המקרא ונוסחו" ,ובו
שבעה מאמרי  .החלק השלישי והאחרו עוסק ב"לשו הפיוט" .תחו זה ,שלא
רבי עוסקי בו ,היה אהוב במיוחד על ייבי .בשנותיו האחרונות כתב כמה
מאמרי יסודיי בנושא זה ,וראה בו את עיסוקו המרכזי .חמישה מלומדי
הקדישו לזכרו מאמרי בנושא זה.
בראש הספר בא תיאור קצר של תולדות החיי של ייבי וכ רשימת פרסומיו.
אנו מקווי שיזדקקו לספר הזה לומדי וחוקרי רבי  ,וג מי שלא זכה להכירו
באופ אישי יוכל ללמוד על דמותו ועל תחומי מחקרו מתו ספריו ומאמריו
והדברי שנכתבו לזכרו.
ע תו ימי השבעה על מותו של פרופ' ישראל ייבי ז"ל ,ניגשנו לפרופ'
שמריהו טלמו – העור הראשי של מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית
בירושלי – והנחנו על שולחנו הצעה להפיק ספר זיכרו לפרופ' ייבי .טלמו
אישר את ההצעה מיד .טלמו וייבי עבדו זה לצד זה במפעל המקרא לאור
שני ארוכות ,והתקיימה ביניה הערכה הדדית עמוקה .טלמו עמד בראש
מועצת המערכת של ספר הזיכרו .הוא ליווה את הפקת הספר ,התעניי
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בהתקדמות העריכה והעניק עצות טובות ומועילות ה בצד המקצועי וה בצד
הפיננסי של מימו ההפקה .הוא רצה להרי תרומה לספר ולכתוב מאמר שיכבד
את זכרו של ייבי ,א כוחו לא עמד לו ,ולדאבו הלב הוא ג לא זכה לראות
בצאת הספר לאור .חבל על דאבדי ולא משתכחי.
ואפשרו את הוצאת
אנשי ומוסדות שוני עמדו לימיננו ברוחב דעת ולבִ ,
הכר לאור .תרומות כספיות הרימו הגב' בתיה ייבי ,מר זרובבל וגב' חווה חפ,
המכו למדעי היהדות עלֿש מנדל של האוניברסיטה העברית בירושלי  ,קר
פרי לחקר המקרא ,ומפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלי  .הגב'
נחמה ברו תרגמה את מאמרו של א' ג'ו רוול מאנגלית ,הגב' שירה ליבובי'–
שמידט תרגמה את עמודי המבוא לאנגלית וערכה עריכת לשו את התקצירי .
תודה מיוחדת לקרייני הרבי שנענו לבקשת המערכת וקראו את המאמרי ,
העירו ותיקנו.
העורכי

ערב חג מת תורה תשע"א
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תולדות חייו של ישראל ייבי

**
**

ישראל ייבי נולד בברלי בי"ט בטבת תרפ"ג ) 7בינואר  (1923לאביו ד"ר יהושע
השל ייבי ) (1970–1891ולאמו מרי עטרה לבית מרגולי ).(1966–1887
אביו ,רופא על פי השכלתו ,שירת במלחמת העול הראשונה כרופא בצבא
הרוסי .אחר כ זנח את מקצועו כדי להתמסר לעבודתו הספרותית .בשנת 1924
עלה ארצה והיה מורה בכפר יחזקאל שבעמק יזרעאל .בשנת  1928היה מראשי
התנועה הרביזיוניסטית באר ישראל וחבר הקרוב של אבא אחימאיר ואורי
צבי גרינברג .פעילות הציבורית הטביעה את חותמ 0על חיי המשפחה כולה.
אמו הייתה זמֿמה גננת ומורה וכתבה ספרי ילדי  ,בתחילה ביידיש ואחר כ
בעברית .אביה ,שרגא פייבל מרגולי ,היה מו"ל ועור עברי ,ובי השאר ער את
מהדורתו השנייה של "היכל הקדש" ,הקונקורדנציה למקרא של שלמה מנדלקר.
הוריו נישאו בשנת  1922בברלי וש נולד בנ בכור ישראל .כאמור ,עלה
האב ארצה בשנת  ,1924וכעבור שנה עלתה הא ובנה ב השנתיי  .אחיו זאב
נולד בשנת  .1926ע עלותה ארצה התגוררה המשפחה זמ מה בעמק יזרעאל
ובירושלי  ,ואחר כ התיישבה בתל אביב.
בשנת  1930יצאו הא ושני בניה לברלי והתגוררו אצל הורי הא  .בשנת
 1933שבו לתלֿאביב .ישראל למד בבית הספר היסודי לבני "אחד הע " ואחר
כ בגימנסיה "בלפור" ,ש סיי את לימודיו בשנת .1940
באותה שנה עלה ישראל ב הֿ 17לירושלי והתחיל את לימודיו
באוניברסיטה העברית )לשו עברית ,ספרות כללית ופילוסופיה כללית( .כעבור
כס ָ2ר בבית דפוס ואחר כ כמגיה.
שנתיי הפסיק את לימודיו ועבד לפרנסתו ַ
בשנת  1958סיי את לימודיו לתואר מוסמ של החוג ללשו העברית
באוניברסיטה העברית .עבודת הגמר שלו עסקה ב"הקפת התיבות הזעירות
במקרא )כ"א ספרי (".
בסו 5שנות הֿ 50של המאה הֿכ' עבד כמגיה באנציקלופדיה העברית ,בעבודת
ההכנה לאנציקלופדיה יודאיקה ,וכמזכיר מערכת "תרבי".

* התיאור מבוסס על דברי שכתב ראוב מירקי בספר היובל לישראל ייבי )תשנ"ב(.
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בשנת  1959נתקבל כעובד מדעי במפעל המקרא של האוניברסיטה העברית.
ש התמחה ישראל במחקר כתביֿיד עתיקי של המקרא ,ובה כתר אר צובה.
לימי היה מחקר זה יסוד חיבורו "כתר אר צובה ,ניקודו וטעמיו" )ירושלי
תשכ"ט(.
ע הקמת "מפעל המילו ההיסטורי ללשו העברית" של האקדמיה לשו
העברית בשנת  ,1959היה ייבי לאחד מעובדיו המדעיי הראשוני .
בשני  1968–1959היה תלמיד מחקר באוניברסיטה העברית ,ובהדרכתו של
פרופ' זאב בֿחיי השלי את חיבורו "הניקוד הבבלי ומסורת הלשו
המשתקפת ממנו" שזכה לציו "מעולה" .לימי היה חיבור זה יסוד ספרו ב שני
הכרכי "מסורת הלשו המשתקפת בניקוד הבבלי" )ירושלי תשמ"ה(.
למעלה מעשרי שנה הורה ייבי בחוג ללשו העברית של האוניברסיטה
בירושלי  .תחילה כמורה מ החו )משנת  ,(1968אחר כ כמרצה בכיר ),(1970
פרופסור חבר ) (1972ופרופסור מ המניי ) .(1978עד פרישתו מ ההוראה בשנת
 .1990המקצועות שלימד באוניברסיטה ה ג תחומי התעניינותו במחקר:
מסורה ,טעמי המקרא ,מסורת הלשו המשתקפת בניקוד הבבלי ,לשו חכמי ,
לשו הפיוט ולקסיקולוגיה.
קרוב לארבעי שנה עבד ישראל ייבי ב"מפעל המילו ההיסטורי ללשו
העברית" .בשנות עבודתו הראשונות )תשי"ט–תשכ"ג( היה אחראי לחלק הפיוט
הקדו שב"ספר המקורות" של המילו .בשנות השישי היה אחראי לעיצוב
דרכי התקנת של כתביֿיד לצור עיבוד במפעל המילו ההיסטורי .במש
למעלה מעשרי שנה )עד שנת  (1989עמד בראש המדור לספרות העתיקה של
מפעל המילו ההיסטורי .בשנת  1989נתמנה עור ֿחבר במערכת המילו .וא5
לאחר שפרש מראשות המדור ,המשי לרכז את עבודת המילו בפיוט הקדו .
ישראל ייבי פרס שלושה ספרי מקוריי ולמעלה משישי מחקרי
בענייני מסורה ,ניקוד וטעמי  .על ספרו "כתר אר צובה ,ניקודו וטעמיו" זכה
בפרס לייב יפה ) .(1968חיבורו "המסורה למקרא" נתפרס תחילה כחוברת
לסטודנטי )ירושלי  ,(1972אחר כ יצא בארה"ב בתרגו לאנגלית )בשנת 1980
בעריכת א"ג רוול( ,ולבסו 5התפרס בגרסה מעודכנת כספר בהוצאת האקדמיה
ללשו העברית )ירושלי  .(2003על ספרו "מסורת הלשו העברית המשתקפת
בניקוד הבבלי" זכה בפרט פריידנברג ).(1986
בשנת תשמ"ט הוענק לישראל ייבי פרס ישראל על תרומתו למחקר הלשו
העברית ,וחבר השופטי שיבח את דייקנותו ,בקיאותו וחריצותו במחקריו על
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שה

כתר אר צובה ועל הניקוד הבבלי ,מחקרי
לעמוד לדורות.
ישראל ייבי היה חבר האקדמיה ללשו העברית משנת  1987וחבר האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעי משנת .1991
בשנת  1958נשא לאישה את בתיה לבית חפ ונולדו לה שני בני  :דֹב )כ"ד
באדר א' תשי"ט – ג' במרחשוו תשמ"ז( זיכרונו לברכה ,שהל לעולמו בלא עת,
ויור ייבדל לחיי ארוכי  .לזכר בנו דֹב העביר ישראל ייבי את אוספו הפרטי
של תצלומי כתביֿהיד ,הכולל קטעי גניזה בניקודי ובטעמי  ,למכו לתצלומי
כתביֿהיד העבריי של בית הספרי הלאומי והאוניברסיטאי בירושלי  .חלק
גדול מספרייתו המקצועית נתר למרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרו לאוס5
על ש בנו דֹב.
במלאות לו שבעי שנה יצא ספר היובל לישראל ייבי בסדרת "מחקרי
בלשו" של האוניברסיטה העברית בירושלי )תשנ"ב( ובו שלושי ושניי
מאמרי  .יו הולדתו השמוני צוי בערב שנער באקדמיה הלאומית
הישראלית למדעי  .בשנת  ,2003כשנחלש ישראל ייבי ,עברה המשפחה
מירושלי לפתח תקווה ,כדי להימצא בקרבת הב והנכדי  ,ולאחר שני אחדות
עבר ישראל לבית אבות בפתח תקווה.
ישראל ייבי הל לעולמו בכ"ב בכסלו תשס"ט ) 19בדצמבר  ,(2008והובא
למנוחות בירושלי .
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PREFACE
This book, Israel, honors the memory of Professor Israel Yeivin –
teacher, dear friend and colleague, meticulous and diligent scholar, a
modest man who edified us with his noble character as well as his
ideas.
Israel is published by the Hebrew University Bible Project (HUBP),
of which Prof. Yeivin was one of the first staff members. He worked
in this capacity for many years, leaving his mark on the project. His
scholarship focused on masoretic manuscripts, particularly the
Aleppo Codex. The fruits of his labors were published by the Bible
Project and in his book on the Aleppo Codex. The wonderfully
detailed notes he wrote for the Project on the thousands of erasures
and corrections made in the text of the Aleppo Codex still remain
unpublished. Most of these were made by the leading Masorete
Aharon Ben-Asher.
The two editors of this book were Prof. Yeivin’s students in the
field of Masora studies. Thus it is natural that the first and largest
section of the book is on “Masora, Vocalization and Accents.” It
includes fourteen articles by researchers in this field, all friends,
colleagues, and students of Prof. Yeivin. The second section of the
book, with seven articles, addresses “Biblical Hebrew and Biblical
Text.” The third and final section covers “The Language of the Piyyut.”
Prof. Yeivin maintained a particular fondness for this subject, in
which researchers are scarce. In the final years of his life, he wrote
several now-essential articles on this topic, and considered it the
main focus of his interest. Five scholars have dedicated articles on
this subject in his memory.
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The book begins with a short description of Prof. Yeivin’s life and
a list of his publications. We hope that many students and
researchers will profit from this book. Those who did not have the
honor of knowing him personally may learn about his character and
fields of research from his books and published papers, as well as
from these articles written in his memory.
After completion of the seven-day mourning period for Prof.
Yeivin, we approached Professor Shemaryahu Talmon, the editor-inchief of the HUBP, and presented him with a proposal to produce a
memorial book to honor Prof. Yeivin. Prof. Talmon authorized the
proposal without delay. Professors Talmon and Yeivin had worked
side-by-side on the Bible Project for many years with deep, mutual
appreciation. Prof. Talmon chaired the editorial board for this
memorial book. He oversaw the production of the book, was
involved in the progress of the editing, and offered useful advice on
both the professional and financial aspects of publication. He
planned to contribute an article that would honor Prof. Yeivin’s
memory, but he did not have the strength and, to our regret, he did
not live to see the book published. We mourn for one who is lost, but
not forgotten.
Many individuals and institutions offered their generous support to
enable publication of this volume. Financial contributions were
provided by Mrs. Batya Yeivin, Mr. and Mrs. Zerubavel Heifetz, the
Mandel Institute of Jewish Studies of the Hebrew University of
Jerusalem, the Perry Foundation for Biblical Research, and the
Hebrew University Bible Project. Mrs. Nechama Baruch translated
the article by E. John Revell from English, and Shira Leibowitz
Schmidt translated the introductory pages into English and edited the
abstracts. We especially thank the many readers who responded to
the editors’ request to read the articles and make comments and
corrections.
The Editors
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ISRAEL YEIVIN
Biography∗
Israel Yeivin was born in Berlin on January 7, 1923. He was the son
of Dr. Yehoshua Heschel Yeivin (1891-1970) and Miriam Atara
Margolin (1887-1966).
His father was trained as a physician, and served in that capacity
in the Russian army in World War I. He then left medicine in order to
focus on literary work. In 1924, he came on aliyah to pre-state Israel,
and served as a teacher in Kfar Yehezkel in the Jezreel Valley. In
1928, he became one of the leaders of the Revisionist Zionist
movement. He was a close friend of Aba Ahimeir and Uri Zvi
Greenberg, and his public activities had a marked influence on the
lives of his family members.
His mother was a pre-school and elementary school teacher for
several years. She also wrote children’s books, first in Yiddish, then
in Hebrew. Her father, Cura Feiwel Margolin, was a publisher and
editor of Hebrew books; he edited the second edition of Heichal HaKodesh, the Bible concordance by Shelomo Mandelkern.
Yehoshua and Miriam married in 1922 in Berlin, where their
oldest child, Israel, was born. In 1925, Miriam and two year-old
Israel followed Yehoshua to pre-state Israel. His brother Ze’ev was
born in 1926. At first, the family lived in the Jezreel Valley and in
Jerusalem, and then they settled in Tel Aviv.
In 1930, Miriam and the two boys went to Berlin to live with her
parents, but in 1933 they returned to Tel Aviv. Israel studied at the

∗

Based on Reuven Merkin’s introduction to Israel Yeivin Festschrift,
Language Studies V-VI (1992).
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Aḥad Ha’am elementary school for boys, and graduated from the
Balfour High School in 1940.
That year, at seventeen, Israel went to Jerusalem to begin studies
at the Hebrew University in Hebrew language, general literature, and
general philosophy. Two years later, he took a break from his studies
and began to work as a typesetter and proofreader in a print shop. In
1958 he completed his master’s degree in the Department of Hebrew
Language at Hebrew University, with the thesis הקפת התיבות הזעירות
[“( במקרא ]כ"א ספריHyphenation of the Monosyllabic Words in the
Bible [21 Books]”).
In the late 1950s, he worked as an editor for the Hebrew
Encyclopaedia, helped prepare the Encyclopaedia Judaica, and served
as editorial secretary of the quarterly Tarbiẓ.
In 1959, Yeivin became a researcher on the Hebrew University
Bible Project, where he specialized in ancient Bible manuscripts,
including the Aleppo Codex. This work became the foundation for his
book The Aleppo Codex of the Bible: A Study of its Vocalization and
Accentuation (Jerusalem 1968).
When the Academy of the Hebrew Language initiated its Historical
Dictionary of the Hebrew Language, Prof. Yeivin became one of the
first academics on staff.
Between 1959-1968, Prof. Yeivin was a doctoral student at the
Hebrew University, with Prof. Ze’ev Ben-Ḥayyim as his advisor. His
doctoral dissertation, The Babylonian Vocalization and the Linguistic
Tradition It Reflects, earned a grade of summa cum laude. This work
became the basis for his two-volume book, The Hebrew Language
Tradition as Reflected in the Babylonian Vocalization (Jerusalem 1985).
For over twenty years, Prof. Yeivin taught in the Department of
Hebrew Language at the Hebrew University. In 1968, he joined the
junior staff as a lecturer, then became a senior lecturer (1970), an
associate professor (1972), and finally a full professor (1978), until
he retired from teaching in 1990. The subjects he taught reflected his
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areas of research: Masora, accentuation, the Hebrew language
tradition as reflected in the Babylonian vocalization, rabbinic
Hebrew, language of piyyut, and lexicology.
For almost forty years, Israel Yeivin worked on the Historical
Dictionary of the Hebrew Language. During the early period of his
work (1959-1963), he was responsible for the ancient piyyut section
in the Source Book of the dictionary. In the sixties, he was responsible
for formulating methods of manuscript preparation for the purpose of
integrating them into the Historical Dictionary project. For over
twenty years (until 1989), he headed the ancient literature section at
the Historical Dictionary project. In 1989, he was appointed associate
editor on the dictionary staff. Even after retiring from his post as
section head, he continued to oversee work in the field of ancient
piyyut for the dictionary.
Israel Yeivin published three books and over sixty articles on
Masora, vocalization, and accentuation. His book The Aleppo Codex of
the Bible: A Study of its Vocalization and Accentuation won the Leib
Jaffe Prize in 1968. His work The Biblical Masora was first published
as a booklet for students (Jerusalem 1972). It was then published in
the United States in English translation (1980, ed. E. John Revell),
and finally published in an updated edition as a book, by the
Academy of the Hebrew Language (Jerusalem 2003). His book The
Hebrew Language Tradition as Reflected in the Babylonian Vocalization
won the Friedenberg Prize in 1986.
In 1989, Israel Yeivin was awarded the Israel Prize for his
contribution to research on the Hebrew language. The judges’
committee praised his accuracy, expertise, and perseverance in
research on the Aleppo Codex and Babylonian vocalization. His
publications in these would remain masterpieces, relevant for many
decades to come.
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In 1987, Prof. Yeivin became a staff member of the Academy of
the Hebrew Language, and in 1991, a member of the Israel National
Academy of Sciences.
In 1958, he married Batya Heifetz, and they had two children: Dov
(1959-1986), of blessed memory, who died before his time; and
Yoram. In memory of his son Dov, Israel Yeivin transferred his
private collection of manuscript microfilms, including biblical
Genizah fragments, to the Institute of Microfilmed Hebrew
Manuscripts of the Jewish National Library in Jerusalem. A large
portion of his professional library was donated to the Ariel University
Center of Samaria Library, to the collection in memory of his son
Dov.
On the occasion of his seventieth birthday, a jubilee volume of
thirty-two articles was issued in honoring Israel Yeivin, as part of the
Language Studies series of the Hebrew University of Jerusalem
(1992). In celebration of his eightieth birthday, the Israel National
Academy of Sciences dedicated an evening to his life-long
achievements. In 2003, when his health began to fail, he and his wife
moved from Jerusalem to Petah Tikva, to be near their son and
grandchildren. A few years later, they moved to a retirement home in
Petah Tikva.
Israel Yeivin passed away on 22 Kislev 5769 (December 19, 2008),
and was buried in Jerusalem.
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