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ְוֶיֶלד’ ֶשל  ִסְפרּוִתית. ַעְכָשיו ֲאִני ִמְתמֹוֶדֶדת ִעם ַהֵסֶפר ‘ְשלֹוָשה ָיִמים 

ַדאי!  א. ב. ְיהֹוֻשַע. ֶזה ָקֶשה, ֲאָבל ּכְ

ְרֵאִליִים. ֲאִני צֹוָפה  ֵיש ִלי אֹוֶסף ָגדֹול ֶשל ְסָרִטים ְוִסְדרֹות ֶטֶלִוויְזָיה ִיׂשְ

ִעְבִרית.  ֶהם שּוב ָושּוב. ֲאִני חֹוֶלֶמת ּבְ ּבָ

ָשבּוַע.  ּבְ ָעִמים  ּפְ ָשלֹוש  ִעְבִרית  ִלְלמֹוד  ּוַמְמִשיָכה   75 ת  ּבַ ֲאִני   ַהיֹום 

יקֹורֹות ַעל  ְשִביל ַהִסְפִריָיה ּבִ ִסְפִריָיה ַהְיהּוִדית ְוכֹוֶתֶבת ּבִ ֲאִני ִמְתַנֶדֶבת ּבַ

א ַהשֹוָאה. ֲאִני ִמְתַנֶדֶבת  נֹוׂשֵ ְרֵאִליִים ְוַעל ְסָרִטים דֹוקּוֶמְנָטִריִים ּבְ ְסָרִטים ִיׂשְ

ִעיתֹון ֶשל ָהִאְרגּון.  ִאְרגּון ַהִגְמָלִאים ַהְיהּוִדים ְוכֹוֶתֶבת ַמֲאָמִרים ּבָ ַגם ּבְ

ַווְנקּוֶבר,  ָפה ָהִעְבִרית ֲאִני ַמְרִגיָשה ֵחֶלק ֵמַהְקִהיָלה ַהְיהּוִדית ּבְ ְזכּות ַהׂשָ ּבִ

ָרֵאל. ֶרת ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ּוַמְרִגיָשה ֶשֲאִני ִמְתַחּבֶ

The moment I began 
writing the letters in 
Hebrew — with my left 
hand — I fell in love with 
the Hebrew language. 
Why? Because my left 
hand finally was writing 
in the correct direction: 
from right to left

ו י ש כ ע ת  י ר ב ע  >

ּבֹו  ְוָלַמְדִתי  ירּוָשַלִים,  ּבִ ָהִעְבִרית  אּוִניֶבְרִסיָטה  ּבָ ן  ָלאּוְלּפָ ִנְרַשְמִתי  ָאז 

נֹוְצִרים  ְיהּוִדים,  ָהעֹוָלם:  ל  ִמּכָ ְסטּוֶדְנִטים  ָשם  ָלְמדּו  חֹוְדַשִיים. 

ְוֶאת  ירּוָשַלִים,  ּבִ ַהֶגְרָמִנית  מֹוָשָבה  ּבַ ִדיָרה  ַכְרִתי  ׂשָ  ּומּוְסְלִמים. 

ַהר ַהצֹוִפים.  יָתה ּבְ ִכּ יֹום ַההּוֶלֶדת ה-70 ֶשִלי ָחַגְגִתי ּבַ

ֶמֶשך ָשלֹוש ָשִנים ְוַגם  ֶשָחַזְרִתי ְלַווְנקּוֶבר, ָלַמְדִתי ִעְבִרית ִמְקָרִאית ּבְ ּכְ

ִריִטית. ָיה ַהּבְ אּוִניֶבְרִסיַטת קֹולּוְמּבְ ַיֲהדּות ּבְ ָלַמְדִתי קּוְרִסים ּבְ

ָפה ָהִעְבִרית ִהיא ַמֲעֶרֶכת ִמְסתֹוִרית ֶשל ַתְבִניֹות ּוְצָפִנים.  ְשִביִלי ַהׂשָ ּבִ

ֶשָלֶהן.  ַהַמְשָמעּות  ְוֶאת  ַהִמיִלים  ֶאת  ְמַפְעַנַחת  ֶשֲאִני  ּכְ ִמְתַרֶגֶשת  ֲאִני 

ל  ַעל שּוְלַחן ָהאֹוֶכל ֶשִלי ִנְמָצא ָתִמיד ַהַיְרחֹון IVRIT, ַוֲאִני קֹוֵראת ּכָ

תּוב ּבֹו. ִעם ַהמֹורֹות ֶשִלי ְלִעְבִרית ֲאִני ַמֲעִדיָפה ִלְקרֹוא ִעְבִרית  ָמה ֶשּכָ

אֹוִתי  ְלַלֵמד  ֶשַיְמִשיך  ֵמַהמֹוֶרה  יַקְשִתי  ּבִ ִשיעּוִרים 

ָרִטי. אֹוֶפן ּפְ ּבְ

ֵמַהמֹוָרה  יַקְשִתי  ּבִ ר,  ֶדֶצְמּבֶ ּבְ ְלמֹוְנְטִריאֹול  ֶשָחַזְרִתי  ּכְ

יָתה ֶשָלה  ֵנס ַלּכִ אּוִניֶבְרִסיַטת ֵמקִגיל ְלִהיּכָ ְלִעְבִרית ּבְ

ַהקּוְרִסים  ֶאת  ָלַמְדִתי  ְשָנַתִיים  ּבִ ַהֶסֶמְסֶטר.  ֶאְמַצע  ּבְ

ִלְהיֹות  ְלַווְנקּוֶבר,  ֶשָעַבְרִתי  ּכְ ְו-ג’.  ב’  א’,  ָרמֹות  ּבְ

ְחִתי, ִהְמַשְכִתי ִלְלמֹוד ִעְבִרית:  ְקרֹוָבה יֹוֵתר ִלְבֵני ִמְשּפַ

ְוַגם  ַהְיהּוִדי,  ַהְקִהיָלִתי  ז  ֶמְרּכָ ּבַ ָשבּוַע  ּבְ ַעם  ּפַ ָלַמְדִתי 

ָרִטיֹות. ִעם מֹורֹות ּפְ

ִעְבִרית חֹוֶלֶמת ּבְ

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָנְסָעה  ַווְנקּוֶבר  ּבְ ַהַתְלִמידֹות  ֶשַאַחת  ּכְ

ַרְעיֹון!  ּבָ ְקִתי  ִנְדּבַ  - ֲעִקיָבא  ן  אּוְלּפַ ּבְ ִעְבִרית  ִלְלמֹוד 

ְשלֹוָשה  ְוָלַמְדִתי  ְנַתְנָיה,  ּבִ ֲעִקיָבא  ן  ְלאּוְלּפַ ָנַסְעִתי 

ָנַסְעִתי  שּוב  ן  ִמּכֵ ֶשְלַאַחר  ָשָנה  ּבַ ד’.  ָרָמה  ּבְ חֹוָדִשים 

ן ֲעִקיָבא.  ִלְשלֹוָשה חֹוָדִשים ְלאּוְלּפַ

ָחָנה.  ִלי  קֹוְרִאים  ִעְבִרית  ּבְ ר.  לּוּבֶ דֹולֹוֶרס  ְשִמי 

ַהְדָבִרים   .60 ִגיל  ּבְ ִעְבִרית  ִלְלמֹוד  ִהְתַחְלִתי 

ר 2001, ִעְרֲערּו  ֶטְמּבֶ ֶסּפְ ְניּו-יֹוְרק ּב-11 ּבְ ֶשָקרּו ּבִ

עֹוָלם ֶשִלי.  יָטחֹון ּבָ  ֶאת ַהְתִמימּות ֶשִלי ְוֶאת ַהּבִ

ָמה ֲאִני ַמֲאִמיָנה?  ר ֶזהּות: ִמי ֲאִני? ּבְ ָהָיה ִלי ַמְשּבֵ

ַחִיים ֶשִלי? ָמה ַהַתְפִקיד ֶשל ַהַיֲהדּות ּבַ

ִחילֹוִנית  ְיהּוִדית  ָחה  ִמְשּפָ ּבְ ָגַדְלִתי 

ָחַגְגנּו  ֶשִלי  ִנים  ַהּבָ ַעת  ְלַאְרּבַ מֹוְנְטִריאֹול.  ּבְ

ַסח  ּפֶ ֵסֶדר  יִתי  ָעׂשִ ַסח  ּפֶ ָכל  ּבְ ר-ִמְצָווה.  ּבַ

 – ה  ֲחנּוּכָ ת  ְמִסיּבַ יִתי  ָעׂשִ ה  ֲחנּוּכָ ּוְבָכל  ָגדֹול, 

ָהַלְכִתי  לֹא  ַעם  ּפַ ַאף  ֲאָבל  ְוַלְנָכִדים.  ַלְיָלִדים 

ַניי  ּבָ ל  ּכָ יּפּוִרים.  ַהּכִ ּוְביֹום  ַהָשָנה  רֹאש  ּבְ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית 

ִהְתַחְתנּו ִעם ָנִשים נֹוְצִריֹות. ֶאְפָשר ְלַהִגיד ֶשָהִייִתי דּוְגָמה 

ְצפֹון-ָאֶמִריָקה.  טֹוָבה ְלִהְתּבֹוְללּות ּבִ

ַהַחִיים ִהְשַתנּו ְלַגְמֵרי 

ָהָאסֹון  ִלְפֵני  חֹוָדִשים  ְשלֹוָשה   ,2001 יּוִני  חֹוֶדש  ּבְ

חֹוָדִשים  ָמה  ּכַ ָהִייִתי  ְלִגְמָלאֹות.  ַרְשִתי  ּפָ ְניּו-יֹוְרק,  ּבִ

ר 2001,  אֹוְקטֹוּבֶ ָהֵרי ְוֶרמֹוְנט. ּבְ ֲעָייָרה ּבְ ֵבית ַהַקִיץ ֶשִלי, ּבָ ּבְ

קּוְרס:  ְיַלֵמד  ֶשהּוא  ֲעָייָרה  ּבָ ַהְיהּוִדית  ַהְקִהיָלה  רֹאש   ָאַמר 

לֹא  ַעם  ּפַ ַאף  ִשיעּוִרים".  ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ִעְבִרית  ְוִלְכתֹוב  "ִלְקרֹוא 

ָרִאיִתי אֹות ִעְבִרית! ִנְרַשְמִתי ַלקּוְרס - ְוַחַיי ִהְשַתנּו ְלַגְמֵרי. 

 - ִעְבִרית  ּבְ ָהאֹוִתיֹות  ֶאת  ִלְכתֹוב  ֶשִהְתַחְלִתי  ֶרַגע   ּבָ

ַמדּוַע?  ָהִעְבִרית.  ָפה  ׂשָ ּבַ ִהְתַאַהְבִתי  מֹאל,  ׂשְ ַיד  ּבְ

 - ַהָנכֹון  יוּון  ּכִ ּבַ סֹוף  סֹוף  ְתָבה  ּכָ ֶשִלי  מֹאל  ׂשְ ֶשַיד  ֵני   ִמּפְ

ָרה  ֲעׂשָ ֶשַאֲחֵרי  ך,  ּכָ ל  ּכָ ִהְתַלַהְבִתי  מֹאל.  ִלׂשְ ִמָיִמין 

ָרֵאל ֶרת ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ִמְתַחּבֶ

חנה לובר, קנדה

קֹוְרֵאי IVRIT ֶשְמעּוְנָייִנים 
ִפְרסּום ַהִסיּפּור ֶשָלֶהם   ּבְ
ָפה ָהִעְבִרית,  ְוֶשל ַהׂשָ
 מּוְזָמִנים ִלְשלֹוַח אֹותֹו - 

ָצְרָפִתית,  ַאְנְגִלית אֹו ּבְ ִעְבִרית, ּבְ ּבְ
ִלְכתֹוֶבת הדוא"ל

 ivrit@jpost.com

IVRIT readers who are 
interested in publishing  

the story of their experience 
with the Hebrew language 

are invited to email it – 
in Hebrew, English or French, 

to ivrit@jpost.com

Les lecteurs d’IVRIT intéressés 
à publier leur histoire, 

si celle-ci est liée 
à la langue hébraïque, 
sont invités à l’envoyer, 
en hébreu, anglais ou 

en français, à l'adresse mail : 
ivrit@jpost.com
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יקֹורֹות critiquesbikorotcritiquesּבִ
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ְזכּות thanks tobizkhutgrâce (à)ּבִ
ר ל...( ֶרת )ִמְתַחּבֵ am becoming attachedmit’haberetm'associeִמְתַחּבֶ

Growing attached to the Land of Israel
Elle s'associe à l’Etat d’Israël

Dès l'instant où j'ai 
commencé à écrire les 
lettres en hébreu, avec 
la main gauche, j'ai été 
séduite par la langue 
hébraïque. Pourquoi ? 
Parce qu'enfin ma main 
gauche écrivait dans 
la bonne direction : de 
droite à gauche


