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תֹוֶכן ָהִעְנָייִנים

ְדַבר ָהעֹוֶרֶכת

The Jerusalem Post IVRIT is aimed at those who can  
read Hebrew and wish to improve their language skills.  

The magazine offers articles on three levels: 
easy * intermediate ** difficult *** 

and includes a glossary translation of difficult words 

Le Jerusalem Post IVRIT est destiné à ceux qui savent lire 
l’hébreu et veulent améliorer leurs connaissances. 

Le magazine propose des articles de trois niveaux :
Facile * Moyen ** Difficile ***

Il existe aussi un glossaire traduit qui regroupe les mots difficiles

קֹוְרִאים ְיָקִרים,

יָנה. ר 1882( ֵהִקימּו ֲחלּוִצים ֶאת ַהמֹוָשָבה רֹאש-ּפִ חֹוֶדש ֵטֵבת תרמ"ג )ֶדֶצְמּבֶ ּבְ
ָגִליל. יָנה ָהיְיָתה ַהמֹוָשָבה ַהִציֹוִנית ָהִראשֹוָנה ּבַ רֹאש-ּפִ

ַחְקָלאּות. ִתים ּוְכִביִשים, ְוָעְבדּו ּבְ נּו ּבָ ַהֲחלּוִצים ּבָ
ָלֶרֶדת  ְלִפי ַהֶגֶשם ָהִראשֹון: הּוא ִהְתִחיל  ָהָיה  יָנה  יֹום ַהֲהָקָמה ֶשל רֹאש-ּפִ
ָדֲאגּו  ְוַהֲחלּוִצים  ָיַרד ֶגֶשם,  ְסֵלו לֹא  ּכִ ה תרמ"ג. ַעד סֹוף חֹוֶדש  ַהֲחנּוּכָ ַחג  ּבְ
ֶאת  ַלְחרֹוש  ָיְכלּו  ֵהם  ה,  ֲחנּוּכָ ּבַ ָלֶרֶדת  ִהְתִחיל  ֶשַהֶגֶשם  ּכְ ֲאָבל  ָרָעב.  ֶשִיְהֶיה 

ַעם ָהִראשֹוָנה - ִלְפֵני ַהְזִריָעה. ּפַ ָהֲאָדָמה ּבַ
ְתחּום ַהַתָיירּות. יָנה ֵאיָנם ַחְקָלִאים, ֶאָלא עֹוְבִדים ּבִ רֹאש-ּפִ יֹום רֹוב ַהתֹוָשִבים ּבְ ּכַ
ַהִשימּור  ֲאַתר  ַעל   )21-20 )עמ'  מּוֵזיאֹון’  ּבַ יקּור  ‘ּבִ ַהָמדֹור  ר  ְמַסּפֵ ֶזה  ִגיָליֹון  ּבְ

יָנה. רֹאש-ּפִ ּבְ
חֹוֶדש טֹוב,
ִרית ָילֹוב ׂשָ

ָרֵאל *4. ֶרת ִלְמִדיַנת ִיׂשְ ִמְתַחּבֶ
Growing attached to the Land of Israel /  

Elle s'associe à l’Etat d’Israël

ַהחֹוֶדש ֶשָהָיה *6.
 Last month / Le mois dernier

ְדָבִרים קֹוִרים *8.
In other news / Des choses qui arrivent

ַחת ֵעין-מֹור *10. ָחה ֶשָלנּו: ִמְשּפַ ַהִמְשּפָ
Our family: The Ein-Mor family / Notre famille : la famille Ein-Mor 

ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ **12. ִסְפִריֹות ָיפֹות ּבְ
Beautiful libraries across Israel / Belles bibliothèques en Israël 

ן-ְיהּוָדה( **14. כֹור ְלֵבית ָאִב"י )ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ֶהְמֵשִכים: ַהּבְ ִסיּפּור ּבְ
The eldest child of the Eliezer Ben-Yehuda family /  

Le fils aîné de la famille d'Eliezer Ben-Yehouda

קֹוְרִאים ָתָנ"ך *16.
 Reading the Hebrew Bible / Lisons la Bible

יָנה **20. ֹראש-ּפִ ֲאַתר ַהִשימּור ּבְ
The Rosh Pina conservation site / 

 Le site de la préservation de Rosh-Pina

אֹוִתיֹות ִמן ֶהָעָבר ***22.
Letters from the past / Lettres du passé 

ָרה *24. ּכָ ִדיָרה ְלַהׂשְ
Apartment for rent / Appartement à louer

ִרים *25. ִניִבים ְמַדְבּ
Idioms speak / Les idiomes parlent 

ֶרת **26. ַאָגָדה ְמַסּפֶ
 Legend has it / La Agada raconte   

ים ְצחֹוִקים * ** ***28. עֹוׂשִ
Joking around / Faire des blagues

ִאיתּוֵתי אֹוִתיֹות ***30.
The signals of letters / Signaux lettres

ִשירּו ִשיר: ‘חֹוֵפי ַיְרֵדן' **32.
Sing a song: “The Shores of the Jordan” /  

Chantez une chanson : « Les rives du Jourdain »

ְתמּוַנת ַמָצב *34.
Snapshot / Instantané
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There are so many ways 
to say what’s up in hebrew

מה המצב?
מה קורה?
מה איתך?
מה נשַמע?

מה העניינים?
מה הולך?
מה נהיה?
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A personal teacher to help improve 
your spoken Hebrew, anywhere, at any hour... 

Lessons via phone or Skype Call now to schedule your free trial lesson
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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

shookir’aruont remis en questionִעְרֲערּו )ִעְרֵער(
innocencetmimutnaïvetéְתִמימּות

ר ֶזהּות identity crisismashber zehutcrise identitaireַמְשּבֵ
functiontafkidrôleַתְפִקיד

celebratedhagagnunous avons célébréָחַגְגנּו )ָחַגג(
assimilationhitbolelutassimilationִהְתּבֹוְללּות

disasterasoncatastropheָאסֹון
ַרְשִתי ְלִגְמָלאֹות retiredparashti legimla`otj'ai pris ma retraiteּפָ

registerednirshamtiJe me suis inscriteִנְרַשְמִתי )ִנְרַשם ל...(
changedhishtanuont changéִהְשַתנּו )ִהְשַתָנה(

fell in lovehit`ahavtij'ai été séduiteִהְתַאַהְבִתי )ִהְתַאֵהב ב...(
יוּון directionkivundirectionּכִ

became excitedhitlahavtije m'enthousiasmaisִהְתַלַהְבִתי )ִהְתַלֵהב(
ק ב...( ְקִתי )ִנְדּבַ became infectednidbaktij'ai été conquiseִנְדּבַ

ַכר( ַכְרִתי )ׂשָ rentedsakhartij'ai louéׂשָ
systemma’arekhetsystèmeַמֲעֶרֶכת

mysteriousmistoritmystérieuxִמְסתֹוִרית
patternstavniyotformesַתְבִניֹות
codestzfanimcodesְצָפִנים

ְעֵנַח( deciphermefa’anahatdéchiffreְמַפְעַנַחת )ּפִ
contendingmitmodedetme mesure (à)ִמְתמֹוֶדֶדת )ִהְתמֹוֵדד ִעם(

television seriessidrot televiziaséries de télévisionִסְדרֹות ֶטֶלִוויְזָיה
watchtzofaregardeצֹוָפה )ָצָפה ב...(

יקֹורֹות critiquesbikorotcritiquesּבִ
retireesgimla`imretraitésִגְמָלִאים

ְ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
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ִריל  ַאּפְ חֹוֶדש  ּבְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ְתעּוָפה  ַקו  ִתיַחת  ּפְ ַעל  הֹוִדיָעה  ִסיִנית  ְתעּוָפה  ֶחְבַרת 

ַהְתעּוָפה  ֶחְבַרת  ִהיא   )Hainan Airlines( ֵאייְרַליְיְנס  ַהְייָנאן  ֶחְבַרת  ַהָקרֹוב. 

מֹו הִטיסֹות ֶשל  ָרֵאל ִיְהיּו ּכְ ִסין. ַהִטיסֹות ֶשָלה ְלִיׂשְ יֹוֵתר ּבְ ָרִטית ַהְגדֹוָלה ּבְ ַהּפְ

ָרֵאל ְלִסין ּוַבֲחָזָרה. ֶחְבַרת ֶאל-ָעל ִמִיׂשְ

‘גּוְגל’  ַאּפ  ֶשל  ַתֲחרּות ְסַטְרט  ּבְ ָמקֹום ָהִראשֹון  ּבַ ָזָכה  ן ֵמָרַמת-ַהָשרֹון  ָסּבָ ָעִמית 

ֶשל  ְלִמְקִרים  ֲחָכָמה  ִדְסִקית  הּוא  ה-16,  ן  ּבֶ ָעִמית,  ֶשל  ַאּפ  ַהְסַטְרט  נֹוַער:  ִלְבֵני 

ִדְסִקית  ֲחִטיָפה: ִאם חֹוְטִפים ָאָדם, הּוא ָצִריך ִלְלחֹוץ ַעל ַהִדְסִקית, ְוָאז ַהַנוְוָטן ֶשּבָ

יָטחֹון. ָרִטים ְוֶאת ַהָמקֹום ֶשלֹו ְלמֹוֵקד ּבִ שֹוֵלַח ֶאת ַהּפְ

עֹוִלים   4,600 ְלעּוַמת  ְיהּוִדים,   7,000 ֵמאּוְקָרִאיָנה  ָלָאֶרץ  ָעלּו  תשע"ה  ְשַנת  ּבִ

ְגַלל  ּבִ ִעיָקר  ּבְ ָגְדָלה  ֵמאּוְקָרִאיָנה  ָלָאֶרץ  ָהֲעִליָיה  תשע"ד.  ְשַנת  ּבִ ֵמאּוְקָרִאיָנה 

אּוְקָרִאיָנה.  ִמְזַרח  ּבְ רֹו-רּוִסיֹות  ַהּפְ ַהִמיִליְציֹות  ְלֵבין  אּוְקָרִאיָנה  ְצָבא  ין  ּבֵ ַהְלִחיָמה 

ֵתיֶהם. ֵני ָאָדם ָעְזבּו ֶאת ּבָ ֵני ָאָדם, ְויֹוֵתר ִמִמיְליֹון ּבְ ְגַלל ַהְלִחיָמה ַהזֹו ֶנֶהְרגּו 8,000 ּבְ ּבִ

 :2014 ִלְשַנת  ֶדמֹוְגָרִפיִים  ְנתּוִנים  ְרְסָמה  ּפִ ִלְסָטִטיְסִטיָקה  ִזית  ַהֶמְרּכָ ה  הִַלְשּכָ

ִויָלִדים  ִתינֹוקֹות  ֶאֶלף   850 ֵני-ָאָדם:  ּבְ  8,296,900 ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָחיּו   2014 ְשַנת  ּבִ

ְלעּוַמת  ִנים  ּבָ  51.3% ֵיש   4-0 ֵני  ּבְ ִמתֹוך   .79-75 ֵני  ּבְ ְו-169,800   ,4-0 ֵני  ּבְ

ֵני 79-75 ֵיש 43.6% ְגָבִרים ְלעּוַמת 56.4% ָנִשים.  נֹות, ֲאָבל ִמתֹוך ּבְ 48.7% ּבָ

fightinglehimacombatְלִחיָמה
have been killedneherguont été tuésֶנֶהְרגּו )ֶנֱהַרג(

air forceheil ha`avirarmée de l'air ֵחיל ָהֲאִוויר
training exercisesimunimexercices d'entraînementִאימּוִנים
helicoptersmasokimhélicoptèresַמסֹוִקים

combatkravcombatְקָרב
wonzakhaa remportéָזָכה ב...
competitiontaharutconcoursַתֲחרּות

ֵני נֹוַער teensbnei no’arjeunesְבּ
dog tagdiskitplaque d'identitéִדְסִקית
abductionhatifaenlèvementֲחִטיָפה

to presslilhotzappuyerִלְלחֹוץ )ָלַחץ ַעל(
GPSnavtanGPSַנוְוָטן

יָטחֹון security hotlinemoked bitahoncentral de sécuritéמֹוֵקד ּבִ
airlinehevrat te’ufacompagnie aérienneֶחְבַרת ְתעּוָפה

airline routekav te’ufaligne aérienneַקו ְתעּוָפה

טֹונֹות  ֶאֶלף  ְצרּו  ּבָ ַהָשָנה  ֶחְשָוון.  חֹוֶדש  ּבְ ִנְגְמָרה  ַהַיִין  ִעְנֵבי  ֶשל  ִציר  ַהּבָ עֹוַנת 

ָרֵאל:  ִיׂשְ ְרֵאִלי 20% ִמן ַהִייצּור ֶשל ַיִין ּבְ ְשַנת 2014 ָהָיה ַהְיצּוא ֶשל ַיִין ִיׂשְ  ֲעָנִבים. ּבִ

ַהמֹוִביָלה  ַהְמִדיָנה  ַיִין.  ְקּבּוֵקי  ּבַ ִמיְליֹון   42 ָהָיה  ֲאֵחרֹות  ִלְמִדינֹות  ָרֵאל  ִמִיׂשְ ַהְיצּוא 

ְרֵאִלי ִהיא ארה"ב. יצּוא ַהַיִין ַהִיׂשְ ּבִ

ֶחְבַרת  ֶשל  ֶסֶקר  ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ַהנֹוַער  ֵני  ּבְ ֵאֶצל  ְמבּוָקש  ֲהִכי  ַהִמְקצֹוַע  הּוא  ַהיְיֶטק 

ַהיְיֶטק.  ָרֵאל רֹוִצים ַלֲעסֹוק ּבְ ִיׂשְ ֵני ַהנֹוַער ַהְיהּוִדים ּבְ י 27% ִמּבְ ֵגיאֹוַקְרטֹוְגַרְפָיה ָמָצא ּכִ

ֶסֶקר  ִמְקצֹועֹות ְמבּוָקִשים ֲאֵחִרים ֵהם ְרפּוָאה ּוִמְנַהל ֲעָסִקים. 20% ֵמַהִמְשַתְתִפים ּבַ

י ֵהם לֹא יֹוְדִעים ַמהּו ַהִמְקצֹוַע ֶשֵהם רֹוִצים ִלְלמֹוד. ָאְמרּו ּכִ

ַהחֹוק,  ְלִפי  ַהֵסֶפר.  ָבֵתי  ּבְ ָהאֹוֶכל  ַעל  ְלִפיקּוַח  ַהחֹוק  ִהְתִחיל  ר  ֶטְמּבֶ ֶסּפְ ּבְ  ּב-1 

ֶשנֹוְתִנים  ָהאֹוֶכל  ַעל  ְלַהְחִליט  ֵדי  ּכְ ִריאּות  ַהּבְ ר  ׂשַ ִעם  ְלִהְתַייֵעץ  ָצִריך  ַהִחינּוך  ר  ׂשַ

ָבֵתי ַהֵסֶפר.  ִמְזנֹוִנים ּבְ ָבֵתי ַהֵסֶפר, אֹו ֶשמֹוְכִרים ּבְ ַחְדֵרי ָהאֹוֶכל ּבְ ּבְ

ִהְשַתְתפּו  ִאימּוִנים  ּבָ ְרֵאִלי.  ַהִיׂשְ ָהֲאִוויר  ֵחיל  ִעם  ִאימּוִנים  ה  ָעׂשָ ַהְיָווִני  ָהֲאִוויר  ֵחיל 

ָרֵאל. ַצַה"ל  ר ֶשל ִיׂשְ ִמְדּבָ ִעיַקר ּבַ ְרֵאִליִים. ֵהם ָטסּו ּבְ ַמסֹוִקים ְיָוִניִים ּוַמסֹוֵקי ְקָרב ִיׂשְ

ה ִאימּוִנים ִעם ַהָצָבא ַהְיָווִני ֵמָאז ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְשִניָיה. הּוא ַהָצָבא ָהִראשֹון ֶשעֹוׂשֶ

ttt NOUVELLESחדשות NEWS tttttt NOUVELLESחדשות NEWS ttt

ִציר the [grape] harvest seasononat habatzirsaison des vendangesעֹוַנת ַהּבָ
ַצר( ְצרּו )ּבָ harvestedbatzruon a vendangéּבָ

exportyetzuexportationְיצּוא
productionyitzurproductionִייצּור

leadingmovilaen têteמֹוִביָלה
יקּוַח supervisionpiku’ahsurveillanceּפִ

to consultlehitya’etzconsulterְלִהְתַייֵעץ )ִהְתַייֵעץ ִעם(
lunch countersmiznonimbuffetsִמְזנֹוִנים

ִזית ִלְסָטִטיְסִטיָקה ה ַהֶמְרּכָ the Central Bureau of Statisticshalishka hamerkazit listatistikaBureau central des statistiquesַהִלְשּכָ
datanetunimdonnéesְנתּוִנים
versusle’umatpar rapportְלעּוַמת
professionmiktzo’amétierִמְקצֹוַע
sought-aftermevukashrecherchéְמבּוָקש

surveysekersondageֶסֶקר
to workla’asoktravaillerַלֲעסֹוק )ָעַסק ב...(

business administrationminhal asakimgestion des affairesִמְנַהל ֲעָסִקים
participantsmishtatfimparticipantsִמְשַתְתִפים

 

IVRIT צוות ג'רוזלם פוסט

באדיבות דוברות הסוכנות היהודית

צילום: ויקיפדיה
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* ם י ר ו ק ם  י ר ב ד  >IVRIT צוות ג'רוזלם פוסט

New album: Thirsts II
Nouvel album : « Tsaméha 2 » (Assoifé 2)

‘ָצְמָאה 2’

ִניגּוֵני  ֶשל  ָהַאְלּבֹוִמים  ין  ִמּבֵ ַהֵשִני  ָהַאְלּבֹום  הּוא   ’2 ‘ָצְמָאה   ָהַאְלּבֹום 

ַהִניגּוִנים  ֶאת  שֹוִנים  אֹוָמִנים  ְמַבְצִעים  ַאְלּבֹום  ּבָ ִמָלאִדי.  ַזְלָמן  ְשֵניאֹור  ָהַרב 

"ד ַהמּוִסיָקה ִהיא ֶדֶרך  ֲחִסידּות ַחּבָ "ד. ּבַ ַהְידּוִעים ֶשל ָהַרב, ֶשָהָיה ְמַייֵסד ֲחִסידּות ַחּבָ

ַאְלּבֹום:  ין ָהאֹוָמִנים ֶשָשִרים ּוְמַנְגִנים ּבָ  ֲחשּוָבה ְלעֹוֵרר ֶאת ַהְנָשָמה ְוֶאת ָהֱאמּוָנה. ּבֵ

ִרי ָסָחרֹוף, ָדִוד ֵד’אור ְויֹוָנָתן ָרְזֵאל.  ַנאי, ּבֵ ַנאי, ֶאְבָיָתר ּבַ ָרִמי ְקַליְיְנְשֵטיין, ֵאהּוד ּבַ

ַאְלּבֹום ָחָדש

ַהָצָגה ֲחָדָשה New book: Long Summer Nights
Nouveau livre : Longues nuits d'été

ים ֵלילֹות ַקִיץ ֲארּוּכִ
ָיאֶנק  ַהְיהּוִדי  ַהַנַער  ֶשל  ַהִסיּפּור  ֶאת  ר  ְמַסּפֵ ים’  ֲארּוּכִ ַקִיץ  ‘ֵלילֹות   ַהֵסֶפר 
שֹוָאה, ְוהּוא נֹוֵדד ִעם ֶסְרֵגי ָהִעיֵוור  ָחה ֶשל ָיאֶנק ֵמָתה ּבַ ְוַהָזֵקן ָהרּוִסי ֶסְרֵגי. ַהִמְשּפָ

ֶשָאָדם יֹוֵשב  דֹות ּוַבְיָערֹות. ֶסְרֵגי ְמַלֵמד ֶאת ָיאֶנק ִלְחיֹות ַחִיים ֶשל ַמְשָמעּות: "ּכְ ׂשָ ּבַ

ַרק  חּוץ...  ּבַ ֶשָאָדם  ּכְ ַאך  ְנָכָסיו.  ְוַעל  ַעְצמֹו  ַעל  ַרק  חֹוֵשב  הּוא  ֵביתֹו...  ּבְ נֹוִחיּות  ּבְ

ַתב ַהסֹוֵפר  ים’ ּכָ ָאז הּוא יֹוֵדַע ֶשַהְנדּוִדים... ְמַטֲהִרים אֹותֹו". ֶאת ‘ֵלילֹות ַקִיץ ֲארּוּכִ

ְלֶפְלד. ַאֲהרֹן ַאּפֶ

New exhibition: A Flood of Illustrations
Nouvelle exposition : Un déluge d'illustrations 

 ַמּבּול ֶשל ִאיּוִרים

ַהַתֲערּוָכה  ֶאת  ַמִציג  חֹולֹון  ּבְ ּוְלקֹוִמיְקס  ְלָקִריָקטּוָרה  ְרֵאִלי  ַהִיׂשְ ַהמּוֵזיאֹון 

נַֹח'.  ֵתיַבת  ִסיּפּור  ֶשל  ִליָלִדים  ָחזּוִתִיים  ירּוִשים  ּפֵ ִאיּוִרים:  ֶשל   'ַמּבּול 

ּוְבָכל  ְשֵלָמה.  ִציִוויִליַזְצָיה  ֶשל  אֹוְבָדן  ַעל  ָקֶשה,  ִסיּפּור  הּוא  נַֹח  ֵתיַבת  ִסיּפּור 

ִליָלִדים.  ַהֶזה  ַהִסיּפּור  ֶאת  ְלַצֵייר  ִניסּו  ְרֵאִלים  ִיׂשְ ְמַאיְיִרים  ה  ַהְרּבֵ זֹאת, 

נַֹח ֶשִציְירּו  ְלִסיּפּור ֵתיַבת  ָהִאיּוִרים  ִאיּוִרים' ַמִציִגים ֶאת  'ַמּבּול ֶשל  ַתֲערּוָכה   ּבַ

ְרְגָמן. ָעה ְמַאיְיִרים: ַחִיים רֹון ז"ל, ִליאֹוָרה ְגרֹוְסָמן, ֶוִלי ִמיְנִצי ְואֹוִרית ּבֶ ַאְרּבָ

New play: Kinneret, Kinneretֵסֶפר ָחָדש
Nouveau spectacle : Kinéret Kinéret

ֶנֶרת ֶנֶרת ּכִ  ּכִ

ֶנֶרת’ ִהיא ַהַהָצָגה ָהִראשֹוָנה ֶשל ַהְמשֹוֵרר ָנָתן ַאְלֶתְרָמן. ַהַהָצָגה ָעְלָתה  ֶנֶרת ּכִ  ‘ּכִ

עֹוָלה   ִהיא  ַעְכָשיו   .1962 ְשַנת  ּבִ ַהָקאֶמִרי,  ֵתיַאְטרֹון  ּבְ ָהִראשֹוָנה  ַעם  ּפַ  ּבַ

ָרֵאל,  ֶאֶרץ-ִיׂשְ ּבְ ֶרת ַעל ַחֵיי ַהֲחלּוִצים  ִעיּבּוד ָקָצר. ַהַהָצָגה ְמַסּפֶ ֵתיַאְטרֹון ַהַחאן, ּבְ ּבְ

ין ָהֵאֶבל ֶשָלה ַעל  ֶרת ַעל ַטְניה, ֶשִנְקַרַעת ּבֵ ָרֵאל. ִהיא ְמַסּפֶ ִלְפֵני ֶשָקָמה ְמִדיַנת ִיׂשְ

ָדה  ִעיּבְ ַהַהָצָגה  ֶאת  ְליֹוָבה.  ֶשל  ֶהָחֵבר  ָמְרְדַכי,  ֶשָלה:  ַהֲחָדָשה  ָהַאֲהָבה  ְלֵבין  ְליֹוָבה 

ְרג.  ְנָקס ּוִביְיָמה ִשיר גֹוְלְדּבֶ ַשַחר ּפִ

ַתֲערּוָכה ֲחָדָשה

adaptationibudadaptationִעיּבּוד
pioneershalutzimpionniersֲחלּוִצים

ין( is tornnikra’atest déchiréeִנְקַרַעת )ִנְקַרע ּבֵ
mourningeveldeuilֵאֶבל

ד( ָדה )ִעיּבֵ adaptedibdaa adaptéִעיּבְ
יֵים( יְיָמה )ּבִ producedbiymaa mis en scèneּבִ

*

ירּוִשים  interpretationspeirushiminterprétationsּפֵ

visualhazutiyimvisuelsָחזּוִתִיים

lossovdandisparitionאֹוְבָדן

illustratorsme`ayrimillustrateursְמַאיְיִרים

melodynigunmélodieִניגּון
יֵצַע( performmevatz’imexécutentְמַבְצִעים )ּבִ

artistsomanimartistesאֹוָמִנים
foundermeyasedfondateurְמַייֵסד

to arousele’oreréveillerְלעֹוֵרר )עֹוֵרר(
soulneshamaâmeְנָשָמה

youthna’arjeuneַנַער
wandersnodederreנֹוֵדד )ָנַדד(

blindiveraveugleִעיֵוור
meaningmashma’utsensַמְשָמעּות

comfortnohiyutconfortנֹוִחיּות
his possessionsnekhasavses biensְנָכָסיו

purifymetaharimpurifientְמַטֲהִרים )ִטיֵהר(

צילום: יעל אילן

איור: אורית ברגמן, מתוך הספר איך הזיקית הצילה את נח עיצוב גרפי: סטודיו דוסה

צילום: עדו פרץ
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ָמה ֲאַנְחנּו עֹוְסִקים? ּבְ

ָדִוד: ֲאִני מֹוֵרה ֶדֶרך. 

ַהַתָיירּות  ֶחְבַרת  ֶאת  ֵהַקְמִתי  ֶדֶרך.  מֹוַרת  ֲאִני  ִניָנה:  ּפְ

ֶרם’. ‘ַאָגַדת ֵעין-ּכֶ

ֶרם’. נּוָפר: ֲאִני ְמַנֶהֶלת ֶאת ֶחְבַרת ַהַתָיירּות ‘ַאָגַדת ֵעין-ּכֶ

ָאחּו’. ַשַחף: ֲאִני ְמַנֵהל ֶאת ֶחְבַרת ַהַהְסָעָדה ‘ִנְשנּוִשים ּבָ

ֲעַתְלָיה: ֲאִני ֶשִפית.

ִמְקצֹוַע ֶשָלנּו? ֵאיך ִהְתַחְלנּו ַלֲעסֹוק ּבַ

מּוְקֶדֶמת,  ְנְסָיה  ְלּפֶ ֶשָיָצאִתי  ּכְ ְמִדיָנה.  עֹוֵבד  ָהִייִתי  ָדִוד: 

ִהְתַחְלִתי ַקְרֶייָרה ְשִניָיה: מֹוֵרה ֶדֶרך.

ֵמַהָצָבא  ְוִהְשַתְחַרְרִתי  ַצַה"ל,  ּבְ ְקִציָנה  ָהִייִתי  ִניָנה:  ּפְ

ירּוָשַלִים. ָהִייִתי  ֶרם ּבִ ְשכּוַנת ֵעין-ּכֶ ִגיל 40. ֲאִני ָגָרה ּבִ ּבְ

ֶרם, ְוָעַבְדִתי  יֹוֶשֶבת ָהרֹאש ֶשל ַהַווַעד ֶשל ְשכּוַנת ֵעין-ּכֶ

ֶדֶרך,  ְלמֹוֵרי  קּוְרס  ּבְ ָלַמְדִתי  ְשכּוָנה.  ּבַ ַהַתָיירּות  ְשִביל  ּבִ

ְוֵהַקְמִתי ֶחְבַרת ַתָיירּות. ֲאִני ַגם ֵחֶלק ֵמַהמֹוָפע 

ֶרת ִסיּפּוִרים  ‘ְירּוָשַלִים ִסיּפּור ַאֲהָבה’: ֲאִני ְמַסּפֶ

ִייִדיש,  ּבְ ִעְבִרית,  ּבְ ָשָרה  ַזֶרְנִקין  י  ִציּפִ ְוַהַזֶמֶרת 

רּוִסית ּוְבָלִדינֹו. ּבְ

ֶרם’,  נּוָפר: ִאיָמא ֶשִלי ֵהִקיָמה ֶאת ‘ַאָגַדת ֵעין-ּכֶ

ַהֶחְבָרה  ַהֶחְבָרה.  ְמַנֶהֶלת  ִלְהיֹות  ִהַגְעִתי  ַוֲאִני 

ֵאזֹור  ּבְ ַרק  לֹא  ָהָאֶרץ,  ָכל  ּבְ ִסיּוִרים  ְמַאְרֶגֶנת 

ְירּוָשַלִים. 

ַהַהְסָעָדה  ְתחּום  ּבִ ַלֲעסֹוק  ִהְתַחְלִתי   ַשַחף: 

נֹוֶתֶנת  ֶשֵהַקְמִתי  ַהֶחְבָרה  ָשָנה.   16  ִלְפֵני 

ֶטַבע.  ֵשירּוֵתי ַהְסָעָדה ִלְקבּוצֹות ֶשל ְמַטיְיִלים ּבַ

ְמאֹוד.  ָצִעיר  ִמִגיל  ִבישּול  ּבְ עֹוֶסֶקת  ֲאִני   ֲעַתְלָיה: 

ֲאִני  יֹום  ּכַ ֲאָנִשים.  ל-15  ֲארּוָחה  ֵהַכְנִתי  ֵתַשע  ִגיל  ּבְ

ֶרם,  ְשָווִקים ּוִבְכָפר ֵעין-ּכֶ ַמְדִריָכה ִסיּוִרים קּוִליָנִריִים ּבִ

ַתָייִרים  ּוְמָאַרַחת  ַוֲאִפיָיה  ישּול  ּבִ ַסְדְנאֹות  ַמֲעִביָרה 

ִית ֶשִלי. ָהֵעֶסק ֶשִלי ִנְקָרא  ּבַ ל ָהעֹוָלם ּבַ ל ָהָאֶרץ ּוִמּכָ ִמּכָ

‘ֲעַתְלָיה - אֹוֶכל, אֹוָמנּות, ֵאירּוַח’.

ָמה ָלַמְדנּו ֵמַההֹוִרים ֶשָלנּו?

ֶשָהָיה  ַהָגדֹול,  ֲאִחי  ֲהרּוָסה.  ָחה  ִמִמְשּפָ א  ּבָ ֲאִני  ָדִוד: 

ִמְלֶחֶמת ַהִשְחרּור.  ַחַיי, ֶנֱהַרג ּבְ ְנקּוַדת ָהאֹור ּבְ

ֶשִהִגיעּו ָלָאֶרץ, ֵהם  ִניָנה: ַההֹוִרים ֶשִלי ָעלּו ָלָאֶרץ ִמלּוב. ּכְ ּפְ

אּו ֵמִאיַטְלָיה,  ִרים ֶשֵהם ּבָ ָשְמעּו עֹוִלים ֲאֵחִרים ִמלּוב ְמַסּפְ

ֵדי לֹא ְלַהִגיד ֶשֵהם ִמְצפֹון-ַאְפִריָקה. ַההֹוִרים ֶשִלי ִליְמדּו  ּכְ

ד ֶאת ַהמֹוֶרֶשת ַהַתְרּבּוִתית ֶשָלנּו. אֹוִתי ֶשָחשּוב ְלַכּבֵ

ִלי ֶשֵהם ְיַבְקשּו, ּוְלַשֵתף אֹוָתם  נּוָפר: ָלֵתת ַלֲאֵחִרים ַגם ּבְ

ו נ ל ש ה  ח פ ש מ ה  >

ֲחָזָרה.  ל ּבַ ִלי ַלְחשֹוב ָמה ֲאַקּבֵ ֶיַדע ֶשִלי - ּבְ ּבַ

ד ֶאת ָהַאֵחר ְוַלֲעזֹור ָלַאֵחר.  ַשַחף: קֹוֶדם ּכֹול, ְלַכּבֵ

ַעם לֹא ָשַמְעִתי ֶאת  ּפַ ֶאְפָשִרי. ַאף  ֶשַהּכֹול  ּוְלַהֲאִמין  ַלְחלֹום,  ֲעַתְלָיה: 

ִאיָמא ֶשִלי אֹוֶמֶרת ָדָבר ַרע ַעל ִמיֶשהּו.

ְרֵאִלי? ְשִביֵלנּו ִלְהיֹות ִיׂשְ ָמה ֶזה ּבִ

ְרֵאִליּות שֹוְרִשית.  ָדִוד: ְלַהְרִגיש ְמִשיָכה ְלִיׂשְ

ְרֵאִלית, ְוַגם ְלַבֵקר אֹוָתה.  ֶחְבָרה ַהִיׂשְ ִניָנה: ְלִהְתָגאֹות ּבַ ּפְ

ֶשָצִריך. ר ִעְבִרית ְוַלֲעזֹור ָלַאֵחר ּכְ נּוָפר: ְלַדּבֵ

ר ַלמֹוֶלֶדת ְוָלֲאָדָמה, ֲאָבל ְלָהִבין ֶשָצִריך ְלִהְשַתֵלב  ַשַחף: ִלְהיֹות ְמחּוּבָ

ין ָהַעִמים ֶשְסִביֵבנּו. ּבֵ

ֲעַתְלָיה: ִלְרצֹות ֶשִיְהֶיה ָשלֹום.

ִעְבִרית? ַמִהי ַהִמיָלה ָהֲאהּוָבה ָעֵלינּו ּבְ

ה. ה ַהְרּבֵ ֵעת’ - זֹו ִמיָלה ֶשֲאִני ִמְשַתֵמש ּבָ ָדִוד: ‘ּכָ

ה ְתִפיָלה ְוִתְקָווה.  ָרָכה ְוַגם ִמיָלה ֶשֵיש ּבָ ִניָנה: ‘ָשלֹום’. זֹו ַגם ִמיָלה ֶשל ּבְ ּפְ

נּוָפר, ַשַחף: ‘ַאֲהָבה’. 

א ֶשִלי. ֲעַתְלָיה: ‘ָשלֹום’ - ִמיָלה ֶשִהיא ַגם ַהֵשם ֶשל ַסּבָ

The Ein-Mor family: Ein Kerem is where the heart is
La famille Ein-Mor : le cœur se trouve à Ein-Kerem

ֶרם ֵעין-ּכֶ ַחת ֵעין-מֹור – ַהֵלב ִנְמָצא ּבְ ִמְשּפַ

אוריאנה שפי

ִמי ֲאַנְחנּו?

ָדִוד ֵעין-מֹור )77(, ְירּוָשַלִים 

ִניָנה ֵעין-מֹור )64(, ְירּוָשַלִים  ּפְ

נּוָפר ַתַגר )40(

ַשַחף ַאְבָרָהם ֵעין-מֹור )38(

ֲעַתְלָיה ֵעין-מֹור )29(

 

tour guidemore derekhguideמֹוֵרה ֶדֶרך
establishedhekamtij'ai crééֵהַקְמִתי )ֵהִקים(

legendagadalégendeַאָגָדה
cateringhas’adarestaurationַהְסָעָדה

snacksnishnushim grignotageִנְשנּוִשים 
meadowahuprairieָאחּו

ְנְסָיה retirementpensiaretraiteּפֶ
officerktzinaofficierְקִציָנה

was dischargedhishtahrartij'ai été démobiliséeִהְשַתְחַרְרִתי )ִהְשַתְחֵרר מ...(
chairwomanyoshevet roshprésidenteיֹוֶשֶבת רֹאש

councilva’adcomitéַוַעד
showmofaspectacleמֹוָפע

organizesme`argenetj'organiseְמַאְרֶגֶנת )ִאְרֵגן(
tourssiyurimvisitesִסיּוִרים

outdoor marketsshvakimmarchésְשָווִקים
workshopsadnaatelierַסְדָנה

hostme`arahatj'hébergeְמָאַרַחת )ֵאיֵרַח(
businessesekentrepriseֵעֶסק

brokenharusadétruiteֲהרּוָסה
ד( יּבֵ ד )ּכִ to respectlekhabedrespecterְלַכּבֵ

heritagemoreshetpatrimoineמֹוֶרֶשת
to share withleshatefpartagerְלַשֵתף )ִשיֵתף ב...(

knowledgeyedasavoirֶיַדע
attractionmeshikhaintérêtְמִשיָכה

grassrootsshorshitenracinéeשֹוְרִשית
to be proudlehitga`otêtre fierְלִהְתָגאֹות )ִהְתָגָאה ב...(

יֵקר( to critiquelevakercritiquerְלַבֵקר )ּבִ
ר connectedmehubarattachéְמחּוּבָ

ין( to integratelehishtalevs'intégrerְלִהְשַתֵלב )ִהְשַתֵלב ּבֵ
ֵעת at the momentka'etpour l'instantּכָ
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 In wintertime, the library
 can be a warm, pleasant
 place of refuge. And if
it’s modern and custom-
designed, all the more so

י פ ו י ה  ז י א  >

מּוֵזיאֹון ֵתל-ָאִביב ַהִסְפִריָיה ְלאֹוָמנּות ּבְ
מּוֵזיאֹון  ּבְ ַאִריסֹון  ֵמִאיר  ֵשם  ַעל  ְלאֹוָמנּות  ַהִסְפִריָיה 

ֶדֶרך  ִנְכַנס  ֲאֶשר  ָיִשיר  ִטְבִעי  אֹור  ְמַנֶצֶלת  ֵתל-ָאִביב 

ִניָסה  ַהּכְ קֹוַמת  ּבְ  - קֹומֹות  ְשֵתי  ַלִסְפִריָיה  ַחלֹונֹוֶתיָה. 

ַהַתְחתֹוָנה  ּוַבקֹוָמה  ָהָראִשי,  ַהְקִריָאה  ֵאזֹור  ִנְמָצא 

ְוָכך  ְשחֹוִרים,  ֵהם  ָהִאְחסּון  ַמְדֵפי  ָהאֹוָסִפים.  ִנְמָצִאים 

ֶהם ִנְרִאים ִצְבעֹוִניִים יֹוֵתר. ַהְסָפִרים ֶשְמאּוְחָסִנים ּבָ

ֶנֶרת  ַהִמְכָלָלה ָהָאָקֶדִמית ּכִ

ֶנֶרת ְמיֹוֶעֶדת ְלִשימּוש  ִמְכָלָלה ָהָאָקֶדִמית ּכִ ַהִסְפִריָיה ּבַ

ַהַיְרֵדן.  ֵעֶמק  ּוְלתֹוָשֵבי  ִמְכָלָלה  ּבַ  ַהְסטּוֶדְנִטים 

ֶנֶרת.  ַהּכִ נֹוף  ַהִסְפִריָיה רֹוִאים ֶאת  ַהַקְרַקע ֶשל  ִמקֹוַמת 

ִליִשיָבה  ַהְמיֹוָעִדים  ֶסִמיָנר  ַחְדֵרי  ַגם  ֵיש  ִסְפִריָיה  ּבַ

ְקבּוצֹות. ּבִ

ִסְפִריַית ‘ָאָסף ָהרֹוֵפא’
ז ָהְרפּוִאי ‘ָאָסף ָהרֹוֵפא’ ִנְקֵראת ִסְפִריַית  ֶמְרּכָ ַהִסְפִריָיה ּבַ

שרית ילוב

Beautiful libraries across Israel
Belles bibliothèques en Israël

ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ִסְפִריֹות ָיפֹות ּבְ

ַהלֹוִקים  ִליָלִדים  ְמיֹוֶעֶדת  ִהיא  ָהאֹוִתיֹות’.  ‘ְרחֹוב 

מֹוטֹוִריֹות.  לֹות  ִמְגּבָ ֲעֵלי  ּבַ ּוִליָלִדים  מֹוִחין  ִשיתּוק  ּבְ

ַגְלַגִלים  ִכיְסאֹות  ּבְ ִליָלִדים  ַגם  מּוְתֶאֶמת  ַהִסְפִריָיה 

ִיים. ַקּבַ ּוִליָלִדים ַהִמְשַתְמִשים ּבְ

ִסְפִריַית ִמְגַדל ָשלֹום
ֵתל-ָאִביב  ּבְ ָשלֹום  ִמְגַדל  ּבְ ָהִעירֹוִנית  ַהִסְפִריָיה 

ָצבּוַע  ֵאזֹור  ל  ּכָ שֹוִנים:  ְצָבִעים  ּבִ ְמעּוֶצֶבת 

ִסְפִריָיה  ֶצַבע ַאֵחר. ַהַסְפָסִלים ַהמֹודּוָלִרִיים ּבַ ּבְ

ְמיֹוָעִדים ַגם ִליִשיָבה ְוַגם ְלִאְחסּון. ְבָכל ָמקֹום 

ִציטּוִטים   - ַהְיָלִדים  ַמְחֶלֶקת  ּבְ ִציטּוִטים:  ֵיש 

ִמְסָפִרים  ִציטּוִטים   - ָסלֹון  ּבַ ְיָלִדים,  ִמִסְפֵרי 

 - ַהְיִשיבֹות  ּוַבֲחַדר  ַתְרּבּות,  ְוַעל  אֹוֶכל  ַעל 

ִציטּוט ֶשל ד"ר סּוס ַעל ְיִציָרִתיּות.

ית-ַהֵסֶפר ‘גֹוְרדֹון’ ִסְפִריַית ּבֵ
ִגְבָעַתִיים  ּבְ ‘גֹוְרדֹון’  ית-ַהֵסֶפר  ּבֵ ִסְפִריַית 

ְלִמיָדה,  ֵאזֹור  ּכְ ּבֹו  ְלִהְשַתֵמש  ֶאְפָשר  ָגִמיש:  ָחָלל   ִהיא 

ְלִשיעּוֵרי  ִכיָתה  ּכְ ְוַגם  ְקִריָאה  ִפינֹות  ּכְ ְלַהְרָצאֹות,  ֶחֶדר  ּכְ

ְרֶקט ֶשנֹוֵתן ֲאִוויָרה ֲחִמיָמה, ְוִהיא  ִסְפִריָיה ֵיש ּפַ ַמְחֵשב. ּבַ

ָירֹוק. ָלָבן, חּוץ ִמִקיר ַהְלִמיָדה ַהָצבּוַע ּבְ ְצבּוָעה ּכּוָלה ּבְ

ית ַהַשְחָמט ִסְפִריַית ּבֵ
ֵתל-ָאִביב  ּבְ ַהַשְחָמט  ֵבית  ּבְ ָהִעירֹוִנית  ַהִסְפִריָיה 

ְמיֹוָעד  ֵאזֹור  ל  ּכָ  - ֲאזֹוִרים  ְלִשְבָעה   ְמחּוֶלֶקת 

ֶאֶלֶמְנט  ֵיש  ָהַרך  ַהִגיל  ֵאזֹור  ּבְ ַאֵחר.  קֹוְרִאים  ִלְקַהל 

ֲאִריִחים  ֵיש  ֶשֵמָעָליו  ּוַבִתְקָרה  ֵעץ,  צּוַרת  ּבְ ִזי  ֶמְרּכָ

ֵמֵאיפֹה ַהֵשם?
 ֶאת ַהִמיָלה 'ִסְפִריָיה' ָיַצר

נֹו ֶשל ֱאִליֶעֶזר ן-ָאִב"י, ּבְ  ִאיָתָמר ּבֶ
ן-ְיהּוָדה, ִמִשילּוב ֵשם ָהֶעֶצם 'ֵסֶפר'  ּבֶ
ין ַהֶיֶתר  ִעם ַהִסיֹוֶמת 'ָיה', ַהְמַצֶייֶנת ּבֵ

ְתִחיָלה הּוא ִייֵעד ֶאת  אֹוָסִפים. ּבִ
 ַהִמיָלה ְלַמְשָמעּות ֶשל 'ֲחנּות ְסָפִרים',
יֹום ֶלת ּכַ ַמְשָמעּות ַהְמקּוּבֶ  ּוְלִסְפִריָיה ּבַ
 הּוא ָקָרא 'ִסְפִריֹון', ַאך ַהִמְשַתְמִשים

ִמיָלה ֶהֱעִדיפּו ֶאת ַמְשָמעּוָתּה  ּבַ
יֹום ֶלת ּכַ ַהְמקּוּבֶ

What is the origin of the name?  
The word sifriya (library) was 
coined by Ittamar  Ben-Avi, 
son of Eliezer Ben-Yehuda, 

by combining the noun sefer 
(book) with the suffix ya, which 

among other things can 
connote a collection. Initially 
he intended the word to have 
the sense of bookstore, and 

called a library a sifriyon, but 
those who used the word 

preferred the meaning that is 
commonly accepted today

Quelle est l’origine  
de ce nom ? 

Le fils d'Eliézer ben Yéhouda,
Itamar Ben-Avi, a créé le

mot « sifria » en associant le
nom commun « sefer » au
suffixe « yah », soulignant, 

entre autres, l'idée d'ensemble 
ou de collection d'objets. Au
début, il attribua à ce mot le

sens de « librairie » et
il nomma bibliothèque

« sifriyon » et pas « sifria »
que nous l'utilisons aujourd'hui

et qui fut adopté par les
hébraïsants de l'époque

מֹו ָעִלים ֶשל ֵעץ. ֶצַבע ָירֹוק ֶשִנְרִאים ּכְ ּבְ

ִסְפִריַית ‘ּכֹוָתר ַטף’

ִהיא  ְצִעיִרים.  ִליָלִדים  ְמיֹוֶעֶדת  ִראשֹון-ְלִציֹון  ּבְ ַטף’  ‘ּכֹוָתר  ִסְפִריַית 

ה  ין ‘ֲערּוגֹות’ ֶשל ְסָפִרים. ֵיש ּבָ מֹו ַגן ָקסּום, ִעם ְשִביִלים ּבֵ ִנְרֵאית ּכְ

ְלִסיּפּור  ּוְלַהְקִשיב  תֹוָכם  ּבְ ָלֶשֶבת  ֵעִצים ֶשֶאְפָשר  צּוַרת  ּבְ ֶאֶלֶמְנִטים 

ִנְמָצִאים  ֶהם  ֶשּבָ ַמָדִפים  ֲעׂשּוָיה  ַלַגן,  ֶשִמָסִביב  ַה’ָגֵדר’  מּוְקָלט. 

ֶדת ֶשְמיֹוֶעֶדת ִליִשיָבה. ְסָפִרים, ְוֵיש ַגם ‘ְשלּוִלית’ ְמרּוּפֶ

 

takes advantage ofmenatzeletutiliseְמַנֶצֶלת )ִניֵצל(
collectionsosafimcollectionsאֹוָסִפים

shelfmadafétagèreַמָדף
storageikhsunrangementִאְחסּון

intendedmeyo’edetest destinéeְמיֹוֶעֶדת )יֹוַעד ל...(
ground floorkomat karkarez-de-chausséeקֹוַמת ַקְרַקע

sufferlokimatteintsלֹוִקים )ָלָקה ב...(
cerebral palsyshituk mohinparalysie cérébraleִשיתּוק מֹוִחין

לֹות disabilitiesmigbalothandicapsִמְגּבָ
suitedmut`emetest adaptéeמּוְתֶאֶמת )הּוְתַאם ל...(

ִיים crutcheskabayimbéquillesַקּבַ
designedme’utzevetest conçueְמעּוֶצֶבת )עּוַצב(

quotationstzitutimcitationsִציטּוִטים
creativityyetziratiyutcréativitéְיִציָרִתיּות

spacehalalespaceָחָלל
flexiblegamishflexibleָגִמיש

lectureshartza`otconférencesַהְרָצאֹות
atmosphereaviraambianceֲאִוויָרה

dividedmehuleketest subdiviséeְמחּוֶלֶקת )חּוַלק ל...(
preschool agehagil harakhpetite enfanceַהִגיל ָהַרך

tilesarihimcarreauxֲאִריִחים
enchantedkasumenchanteurָקסּום

pathsshvilimsentiersְשִביִלים
flowerbedsarugotplates-bandesֲערּוגֹות
recordedmuklatenregistréמּוְקָלט
is made ofasuyaest constituéeֲעׂשּוָיה

puddleshlulitflaqueְשלּוִלית
ֶדת upholsteredmerupedettapisséeְמרּוּפֶ

En hiver, la  bibliothèque 
peutêtre un refuge chaud
et agréable. Et à plus forte 
raison, si elle est moderne 
et bien conçue

צילום: אלי דסה

צילום: איה בן-עזרי   אדריכליות ומעצבות הפרויקט: מירית שטרן אשוח ואיקה דוידס סרוק
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ן-ְיהּוָדה( כֹור ְלֵבית ָאִב"י )ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ַהּבְ

Le fils aîné de la famille 
d'Eliezer Ben-Yehouda 
est l'histoire de la vie de 
Ben-Sion (Itamar) Ben-Avi 
(1882-1943), fils d'Eliezer Ben-
Yehouda – le rénovateur de 
la langue hébraïque.  
Ben-Sion Ben-Avi était le 
premier enfant dans les temps 
modernes dont la langue 
maternelle était l'hébreu

The eldest child of the 
Eliezer Ben-Yehuda family 
is the life story of Ben-Zion 
(Itamar) Ben-Avi (1882-1943), 
son of Eliezer Ben-Yehuda 

– the reviver of the Hebrew 
language. Ben-Zion Ben-Avi 
was the first child in modern 
times whose mother tongue 
was Hebrew

ַלְחזֹור  ַמח  ׂשָ ּוֶבן-ִציֹון  ִנְגְמָרה,  חּוְפַשת-ַהַקִיץ 

ְלֵבית-ַהֵסֶפר.

קֹול ָגדֹול, ֲאָבל  ּבְ ן-ִציֹון  ּבֶ "ָשלֹום, ָשלֹום ְלכּוָלם!" ָקָרא 

ַאף ֶאָחד לֹא ָעָנה לֹו.

ן-ִציֹון ֶאת ֲחֵברֹו ַהטֹוב. "ָדִוד, ָמה ִנְשָמע?" ָשַאל ּבֶ

ר ִאְתָך", ָאַמר ָדִוד ְוָהַלך. "ִמְצַטֵער, ָאסּור ִלי ְלַדּבֵ

ל ְתשּוָבה. ן-ִציֹון, ֲאָבל לֹא ִקיּבֵ "ָאסּור? ָלָמה?" ָשַאל ּבֶ

לֹא  ֶאָחד  ַאף  ָלָמה  ֵהִבין  לֹא  הּוא  יָתה.  ַלּכִ ִנְכַנס  ן-ִציֹון  ּבֶ

ר ִאתֹו, ַגם לֹא ַהמֹוֶרה. ְמַדּבֵ

ן-ְיהּוָדה’  ‘ּבֶ ַהֵשם  ִעם  ְגדֹוָלה  מֹוָדָעה  ָרָאה  הּוא 

ה?  ָעׂשָ א  ַאּבָ ָמה  ָקָרה?  ‘ָמה  ְשחֹורֹות.  אֹוִתיֹות   ּבְ

ָיָצא  הּוא  ן-ִציֹון.  ּבֶ ָחַשב  מֹוָדָעה?’  ּבַ תּוב  ּכָ  ָמה 

ִעיתֹון ‘ַהְצִבי’.  א ֶשלֹו, ּבְ ית-ַהֵסֶפר ְוָרץ ָלֲעבֹוָדה ֶשל ַאּבָ ִמּבֵ

יר ִלי ַהּכֹול’, ָאַמר ְלַעְצמֹו. א ַיְסּבִ ‘ַאּבָ

ן-ִציֹון  יָת?" ָצַעק ּבֶ א! ָמה ֵהם רֹוִצים ִמְמָך? ֶמה ָעׂשִ "ַאּבָ

ֶשָרָאה ֶאת ָאִביו. ּכְ

ֵבית-ַהֵסֶפר?" ָשַאל ֱאִליֶעֶזר. ן-ִציֹון! ָלָמה ַאָתה לֹא ּבְ "ּבֶ

א?" ר ִאִתי. ָלָמה, ַאּבָ "ַאף ֶאָחד לֹא ְמַדּבֵ

יר ְלָך". "ּבֹוא, ֶיֶלד ֶשִלי, ֲעֵלה ַעל ַהֲחמֹור ַוֲאִני ֲאַנֶסה ְלַהְסּבִ

ְוָקנּו  ֵמַהֲחמֹור  ָיְרדּו  ֵהם  ָהַעִתיָקה  ָהִעיר  ֶשל  ַהַשַער  ְלַיד 

ַמֶשהּו ִלְשתֹות.

"ֶשַהָשָנה  ְלֶבן-ִציֹון,  ֱאִליֶעֶזר  יר  ִהְסּבִ יֹוֵדַע",  "ַאָתה 

ָלנּוַח.  ָלֲאָדָמה  נֹוְתִנים  ְשַנת-ְשִמיָטה,  ִהיא   ַהזֹאת 

ֲאָבל  ֵעִצים,  נֹוְטִעים  ָהֲאָדָמה,  ֶאת  עֹוְבִדים  ָשִנים  ֵשש 

ְולֹא  זֹוְרִעים  לֹא  ַהְשִמיָטה,  ְשַנת  ַהְשִביִעית,  ָשָנה  ּבַ

ֱאִליֶעֶזר,  ִהְמִשיך  ֶשִלי",  ִעיתֹון  ּבָ ַתְבִתי  ּכָ ֲאִני  נֹוְטִעים. 

ְוִאם  ָהִראשֹונֹות,  ַהמֹוָשבֹות  ֶאת  ֵהִקימּו  ַעְכָשיו  "ֶשַרק 

ְוָזְרעּו  ל ָמה ֶשָנְטעּו  ּכָ ַיַעְבדּו ֶאת ָהֲאָדָמה ַהָשָנה,  לֹא 

ֵיֵלך ְלִאיּבּוד. ָלֵכן ַהֲחֵרִדים ּכֹוֲעִסים ָעַלי".

ָעָליו  ְוָזְרקּו  ָצֲעקּו  ְרחֹוב,  ּבָ ֱאִליֶעֶזר  ֶאת  ֶשָראּו  ֲאָנִשים 

ְיָתה". ן-ִציֹון, ַנְחזֹור ַהּבַ ֲאָבִנים. "ּבֹוא, ּבֶ

ִית. ּבַ ְיָתה. ְדבֹוָרה ָהיְיָתה ּבַ ֵהם ָרְכבּו ַעל ַהֲחמֹור ְוִהִגיעּו ַהּבַ

ֵבית-ַהֵסֶפר?"  ּבְ לֹא  ַאְת  ָלָמה  ִית?  ּבַ ּבַ ה  עֹוׂשָ ַאְת  "ָמה 

ָשַאל ֱאִליֶעֶזר.

ית-ַהֵסֶפר", ָעְנָתה ְדבֹוָרה. יְטרּו אֹוִתי ִמּבֵ "ּפִ

ַעס ֱאִליֶעֶזר. ִעיתֹון?" ּכָ ַתְבִתי ּבָ ְגַלל ָמה ֶשּכָ "ּבִ

ֵהיָריֹון,  י ֲאִני ּבְ "ַהְמַנֶהֶלת ָאְמָרה ִלי ֶשֲאִני ְצִריָכה ָלנּוַח, ּכִ

ְתִחיַלת ַהֵהיָריֹון", ָאְמָרה ְדבֹוָרה. ֲאָבל ֲאִני ַרק ּבִ

ַעְכָשיו  ִתינֹוק?  עֹוד  ָלנּו  "ִיְהֶיה  ן-ִציֹון,  ּבֶ ָקָרא  "ִאיָמא!" 

ֲאַנְחנּו ְצִריִכים ִתינֹוֶקת, ֶשִתְהֶיה ָאחֹות ַגם ִליִמיָמה".

ה, ֱאִליֶעֶזר?" ָדֲאָגה ְדבֹוָרה. "ָמה ַנֲעׂשֶ

ן-ְיהּוָדה. "ִניָלֵחם!" ָאַמר ּבֶ

"זֹו ִתְהֶיה ִמְלָחָמה ָקָשה ְמאֹוד", ָלֲחָשה ְדבֹוָרה.

ן-ְיהּוָדה ְוִקיְללּו אֹותֹו. ִית ֶשל ּבֶ ֲאָנִשים ָזְרקּו ֲאָבִנים ַעל ַהּבַ

ן-ִציֹון לֹא ָהַלך ְלֵבית-ַהֵסֶפר. ֱאִליֶעֶזר ָעַמד ְוָכַתב ֶאת  ּבֶ

יֲחקּו. ַהִמילֹון ֶשלֹו, ְוָהַאִחים ַהְקַטִנים ׂשִ

שֹוֶכֶבת  ִאיָמא  ֶאת  ָרָאה  הּוא  ַלֶחֶדר,  ן-ִציֹון  ּבֶ ֶשִנְכַנס  ּכְ

ֵאִבים ֲחָזִקים. ִמיָטה, ָהיּו ָלה ּכְ ּבַ

ן-ִציֹון. "ִאיָמא, ָמה ָקָרה? ַאְת חֹוָלה?" ָקָרא ּבֶ

"ֲאִני יֹוֶלֶדת", ָלֲחָשה ְדבֹוָרה.

ָמה חֹוָדִשים". עֹוד ּכַ "ֲאָבל ָאַמְרְת ֶשֵתְלִדי ַרק ּבְ

ל ָמה ֶשקֹוֶרה ַעְכָשיו, ֲאִני יֹוֶלֶדת ִלְפֵני  ְגַלל ּכָ "ָנכֹון, ֲאָבל ּבִ

מאת: דבורה עומר
עיבוד ועריכה: פזיה סלע

פרק 9 

The eldest child of the Eliezer Ben-Yehuda family
Le fils aîné de la famille d'Eliezer Ben-Yehouda

צילום: ויקיפדיה

סיפור זה מתפרסם 
באדיבות הוצאת ‘עם עובד’ 

ומשפחת עומר 

ַהְזַמן... אֹוי!"

ן-ִציֹון. א! ּבֹוא ַמֵהר!" ָצַעק ּבֶ "ַאּבָ

ֶאת  ַהְיָלִדים  ָשְמעּו  ַהַלְיָלה  ל  ּכָ ַלְשֵכָנה.  ִלְקרֹוא  ָיָצא  ֱאִליֶעֶזר 

ֵאב ֶשל ִאיָמא. ַצֲעקֹות-ַהּכְ

ּבֹוֶקר נֹוְלָדה ַהִתינֹוֶקת.  ּבַ

ּוֵבין  יֵנינּו  ּבֵ ָשלֹום  "ֶשִיְהֶיה  ְדבֹוָרה,  ָלֲחָשה  ְשלֹוִמית",  ָלה  "ִנְקָרא 

ַהְשֵכִנים ֶשָלנּו".

ן-ִציֹון ַהָקָטן  ַהִתינֹוֶקת ָהיְיָתה ַחָלָשה ּוְדבֹוָרה ָהיְיָתה חֹוָלה ְמאֹוד. ּבֶ

ָרץ ִלְקרֹוא ָלרֹוֵפא.

ֵסֶדר, ֲאָבל ָלך ֵיש ַשֶחֶפת", ָאַמר ָהרֹוֵפא ִלְדבֹוָרה,  "ַהִתינֹוֶקת ִתְהֶיה ּבְ

חֹוֶרף ֶאת ְירּוָשַלִים ַהָקָרה ְוַלֲעבֹור ְלָיפֹו". "ַאְת ְצִריָכה ַלֲעזֹוב ּבַ

ִרים ֵמִראשֹון-ְלִציֹון, ֵמֲחֵדָרה,  ן-ְיהּוָדה ִאיּכָ ִית ֶשל ּבֶ אּו ַלּבַ ְתאֹום ּבָ ּפִ

אנּו ַלֲעזֹור ָלֶכם!" ָאְמרּו.  יָנה. "ּבָ ִמְגֵדָרה, ִמִזיְכרֹון-ַיֲעקֹב ּוֵמרֹאש-ּפִ

ִתינֹוֶקת ַהֲחָדָשה ּוִבְדבֹוָרה. לּו ּבַ ֵהם ֵהִביאּו ָמזֹון ְוִטיּפְ

ִית  ּבַ ּבַ יְקרּו  ּבִ ֲאָנִשים  ְלַבד.  ָהיְיָתה  לֹא  ָבר  ּכְ ן-ְיהּוָדה  ּבֶ ַחת  ִמְשּפַ

ֶשָלֶהם ְוָדֲאגּו ָלֶהם.

 
summer vacationhufshat-ha’kayitzvacances d'étéחּוְפַשת-ַהַקִיץ

am sorrymitzta’erdésolé [I]ִמְצַטֵער )ִהְצַטֵער ַעל(
forbiddenasurinterditָאסּור

answert’shuvaréponseְתשּוָבה
noticemoda’aannonceמֹוָדָעה
to himselfle’atzmoen lui-mêmeְלַעְצמֹו

donkeyhamorâneֲחמֹור
will tryanasej'essaieraiֲאַנֶסה )ִניָסה ל...(

the Old Cityha’ir ha’atikaVieille Villeָהִעיר ָהַעִתיָקה
sabbatical yearshnat-shmitaannée de la chmitaְשַנת-ְשִמיָטה

earthadamaterreֲאָדָמה
plantnot’imon planteנֹוְטִעים )ָנַטע(
sowzor’imon sèmeזֹוְרִעים )ָזַרע(

establishedhekimuon a crééֵהִקימּו )ֵהִקים(
will be lostyelekh le`ibudse perdraֵיֵלך ְלִאיּבּוד

Ultra-Orthodoxharedimultraorthodoxesֲחֵרִדים
יֵטר מ...( יְטרּו )ּפִ firedpitruon a licenciéּפִ

pregnancyherayongrossesseֵהיָריֹון
babytinokbébéִתינֹוק

will fightnilahemnous allons nous battreִניָלֵחם )ִנְלַחם ב...(
cursedkilelumaudissaientִקיְללּו )ִקיֵלל(

ֵאִבים painske`evimdouleursּכְ
giving birthyoledetj'accoucheיֹוֶלֶדת )ָיַלד(

ֵאב the shrieks of paintza’akot-ha’ke`evcris de douleurַצֲעקֹות-ַהּכְ
tuberculosisshahefettuberculoseַשֶחֶפת

to leavela’azovquitterַלֲעזֹוב )ָעַזב(
to movela’avordéménagerַלֲעבֹור )ָעַבר ל...(

ִרים farmersikarimagriculteursִאיּכָ
foodmazonnourritureָמזֹון
alonelevadseulְלַבד

ם י כ ש מ ה ב ר  ו פ י ס  >



16

*
 

UN – United NationsOrganisation des Nations Uniesָהאּומֹות ַהְמאּוָחדֹות  או”ם

afternoonaprès-midiַאַחר ַהָצֳהַרִייםאחה”צ

ִריתארה”ב US – United States Etats-Unis ַאְרצֹות-ַהְבּ

ֵאר-ֶשַבעב”ש Beer-ShebaBeer-Shevaְבּ

ָללבד”כ ֶדֶרך ּכְ usuallyen généralּבְ

ית חֹוִלים  בי”ח hospitalhôpitalּבֵ

ית ֵסֶפר  בי”ס schoolécoleּבֵ

gr. – gramgrammeְגָרםגר’

reportrapportִדין ְוֶחֶשּבֹון      דו"ח

doctordocteurדֹוְקטֹורד”ר

send regards  salutְדִריַשת ָשלֹום  ד”ש

emailmessagerie électroniqueדֹוַאר ֶאֶלְקְטרֹוִנידוא”ל

ֶנֶסתח”כ MK – Member of Knessetdéputéֲחֵבר ּכְ

outside of Israelhors d’Israël חּוץ ָלָאֶרץחו”ל

The sages of the TalmudNos Sages de mémoire bénieֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכהחז”ל

telephonetéléphoneֶטֶלפֹוןטל'

JerusalemJérusalemְירּוָשַלִיםי-ם

BCE – before common eraavant l’ère communeִלְפֵני ַהְסִפיָרה     לפנה”ס

before noonmatinéeִלְפֵני ַהָצֳהַרִייםלפנה”צ

metermètreֶמֶטרמ’

square metermètre carréֶמֶטר ָרבּוַעמ”ר

MDA – Magen David AdomMaguen David Adomָמֵגן ָדִוד ָאדֹוםמד”א

תמוצ”ש Saturday nightsamedi soirמֹוָצֵאי ַשּבָ

UAV – unmanned aerial vehicleavion sans piloteָמטֹוס ְללֹא ַטָייסמל”ט

ָלִלימנכ"ל CEODirecteur généralְמַנֵהל ְכּ

VAT – value added taxTVA ַמס ֵעֶרך מּוָסףמע"מ

cm. – centimetercentimètreֶסְנִטיֶמֶטרס"מ

total (amount)totalַסך ַהּכֹולסה"כ

pagepageַעמּודעמ'

named afterau nom deַעל ֵשםע"ש

lawyeravocatעֹוֵרך ִדיןעו"ד

רֹוֶפסֹורפרופ' professorprofesseurּפְ

ָרֵאלצה"ל IDF – Israel Defense Forces Armée de Défense d’Israëlְצָבא ֲהָגָנה ְלִיְשׂ

kg. – kilogramkilogrammeִקילֹוְגָרםק"ג

km. – kilometerkilomètreִקילֹוֶמֶטרק"מ

ת חֹוִלים קופ"ח health fundcaisse de maladieקּוּפַ

square kilometerkilomètre carréִקילֹוֶמֶטר ָרבּוַעקמ"ר

kmh – kilometer per hourkilomètre par heureִקילֹוֶמֶטר ְלָשָעהקמ"ש

ָרֵאלקק"ל KKL-JNF – Jewish National FundFonds National Juifֶקֶרן ַקֶייֶמת ְלִיְשׂ

ָלִלירמטכ"ל Chief of StaffChef d’état-major ֹראש ַהַמֶטה ַהְכּ

Tel-AvivTel-Aviv ֵתל-ָאִביבת"א

ִקיּצּוִרים ְוָראֵשי ֵתיבֹות ִשימּוִשיִים
Useful Abbreviations and acronyms
 Abréviations et acronymes utiles
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ָנִים ּוְתנּו ֶאת  ֶלד ַהַחי ִלׁשְ ְזרּו ֶאת ַהּיֶ ֶלְך ּגִ "ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ
ַהֲחִצי ְלַאַחת ְוֶאת ַהֲחִצי ְלֶאָחת" )מלכים א ג, כה(

[and the king said, “Cut the live child in two, and 
give half to one and half to the other” / Et le roi 
dit : « Coupez en deux parts l‘enfant vivant, et 
donnez-en une moitié à l‘une de ces femmes, une 
moitié à l‘autre »].

ַמְשָמעּות  ְשלֹמֹה’.  ט  ‘ִמְשּפַ יטּוי:  ּבִ ֵיש  ַהֲחָדָשה  ִעְבִרית  ּבָ

ה.  יטּוי ִהיא ַמֲחלֹוֶקת ֶשָקֶשה ְמאֹוד ְלַהְכִריַע ּבָ ַהּבִ

ֶפֶרק ֶזה ִנְמָצא  ֵסֶפר ְמָלִכים א’. ּבְ ֶרק ג’ ּבְ יטּוי הּוא ּפֶ ְמקֹור ַהּבִ

ַהֶמֶלך  ט ֶשּבֹו ָשַפט ְשלֹמֹה  ַהִמְשּפָ ַהִסיּפּור ַהְמפּוְרָסם ַעל 

ִעְנַיין  ּבְ ֵדי ֶשִיְשּפֹוט  ּכְ ין ְשֵתי ָנִשים: ַהָנִשים ִהִגיעּו ַלֶמֶלך  ּבֵ

ן ֶשָלה.  ל ִאיָשה ָאְמָרה ֶשַהִתינֹוק הּוא ַהּבֵ ִתינֹוק. ּכָ

ַאֲחֵרי ֶשָשַמע ְשלֹמֹה ֶאת ִדְבֵרי ַהָנִשים, הּוא ָגַזר ֶאת ַהִדין: 

ל  ְתַקּבֵ ִאיָשה  ל  ּכָ ִלְשַנִיים.  ַהִתינֹוק  ֶאת  ַלְחתֹוך  ָצִריך 

ְוָאְמָרה  ַהִתינֹוק,  ַעל  ִריֲחָמה  ַהָנִשים  ַאַחת  ִתינֹוק.  ֲחִצי 

ל  ֶשִהיא ַמֲעִדיָפה ֶשהּוא ִיְחֶיה ַגם ִאם ָהִאיָשה ַהְשִניָיה ְתַקּבֵ

הּוא  ְשלֹמֹה  ֶשל  ְתרֹון  ֶשַהּפִ ָאְמָרה  ַהְשִניָיה  ָהִאיָשה  אֹותֹו. 

יטּוי expressionbituyexpressionּבִ
meaningmashma’utsignificationַמְשָמעּות
disagreementmahaloketcontroverseַמֲחלֹוֶקת

to determinelehakhri’atrancherְלַהְכִריַע )ִהְכִריַע ב...(
sourcemakorsourceָמקֹור

to give a verdictligzor et hadinprononcer la sentenceִלְגזֹור ֶאת ַהִדין
to cutlahtokhcouperַלְחתֹוך )ָחַתך(

had compassionrihamaeut pitiéִריֲחָמה )ִריֵחם ַעל(
prefersma’adifapréfèreַמֲעִדיָפה )ֶהֱעִדיף(

ַרת( to sunderlikhrotcouperִלְכרֹות )ּכָ
to tear apartlitrofdéchiqueterִלְטרֹוף )ָטַרף(

difficultykoshidifficultéקֹוִשי
unpleasantnessi ne’imutdésagrémentִאי-ְנִעימּות

י concerninglegabeiconcernantְלַגּבֵ
guiltyashemcoupableָאֵשם

שירה מייזנברג

The Judgment of Solomon
Le jugement de Salomon ט ְשלֹֹמה ִמְשּפַ

ל ֶאת ַהִתינֹוק. ְשלֹמֹה ַהֶמֶלך  ך ַאף ַאַחת לֹא ְתַקּבֵ י ּכָ טֹוב, ּכִ

ֵהִבין ֶשָהִאיָשה ֶשִריֲחָמה ַעל ַהִתינֹוק ִהיא ָהֵאם ָהֲאִמיִתית.

הּוא  טֹו  ִמְשּפָ ּבְ ַהֶמֶלך  ְשלֹמֹה  ִהְשַתֵמש  ֶשּבֹו  ַהּפֹוַעל 

‘ִלְגזֹור’  ַהּפֹוַעל  ַמְשָמעּות  גז"ר.  ֵמַהשֹוֶרש   "ִגְזרּו" 

ִלְכרֹות,  ַלֲחָלִקים,  ַלְחתֹוך  ִהיא:  ַהִמְקָרִאית  ִעְבִרית  ּבָ

ַלְחתֹוך ֵעִצים ְוַגם ִלְטרֹוף אֹוֶכל ּוְלַהְחִליט ַהְחָלטֹות.

ֵדי  ּכְ גז"ר  שֹוֶרש  ּבַ ִמְשַתְמִשים  ֲאַנְחנּו  ַהֲחָדָשה  ִעְבִרית  ּבָ

ַרִיים.  ִמְסּפָ עּוָלה ֶשל ִחיתּוך ּבְ ְלָתֵאר ּפְ

ְשִביל  ּבִ ַגם  גז"ר  שֹוֶרש  ּבַ ִמְשַתְמִשים  ַהֲחָדָשה  ִעְבִרית  ּבָ

ְגַלל  ּבִ ְלָמָשל:  ְוִאי-ְנִעימּות.  קֹוִשי  ֶשגֹוְרמֹות  ַהְחָלטֹות 

ֲאָבל  ֲחָדשֹות.  ִליֹות  ְלּכָ ּכַ ְגֵזרֹות  ֵיש  ַהָקֶשה,  ִלי  ְלּכָ ַהּכַ ַהַמָצב 

ָהֲאָנִשים ֶנֶגד ַהְגֵזרֹות ָהֵאֶלה.

י ַהְחָלָטה  שֹוֶרש גז"ר ַגם ְלַגּבֵ ִעְבִרית ַהֲחָדָשה ִמְשַתְמִשים ּבַ ּבָ

ָאֵשם:  ִנְמָצא  ט הּוא  ִמְשּפָ ֶשּבַ ַאֲחֵרי  ָאָדם,  ֶשל  ָהעֹוֶנש  ַעל 

ַהִמְקָרִאית  ָהִעְבִרית  ין  ּבֵ ָעַבר ִשינּוי  ִדין. ַהשֹוֶרש גז"ר  ְגַזר 

ִנְשַאר  ְשלֹמֹה’  ט  ‘ִמְשּפַ יטּוי  ַהּבִ ֲאָבל  ַהֲחָדָשה,  ָלִעְבִרית 

ה. ר ַעל ַמֲחלֹוֶקת ֶשָקֶשה ְלַהְכִריַע ּבָ ִביטּוי ֶשְמַדּבֵ ִאיָתנּו ּכְ



מּוֵזיאֹון ִראשֹון-ְלִציֹון
Rishon-Lezion Museum / Musée de Rishon-Lezion

ִנים ית ָיד ַלָבּ ֵבּ
Beit Yad Labanim

ַהֶיֶקב
The Winery / Cave viticole

ֵתל יֹוָנה
Jonah Hill / Colline de Jonas

ִמְגַדל ַהַמִים     
Water Tower / Château d'eau

מּוֵזיאֹון ַיֲעקֹב ֲאַגם
 The Jacob Agam Art Museum / Musée d'art Jacob Agam

ית ָהָעם      ֵבּ
Community Center / Centre communautaire

ית ַהֵסֶפר ָחִביב ֵבּ
Haviv School / Ecole Habib

רֶלְנד סּוֶפּ
Superland

ֶנֶסת ַהָגדֹול ית ַהְכּ ֵבּ
Great Synagogue / Grande synagogue
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agriculture hakla`utagricultureַחְקָלאּות
his deputysganoson adjointְסָגנֹו
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researchedhakarfit des recherchesָחַקר

transmitsma’aviratransmetַמֲעִביָרה )ֶהֱעִביר(
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reconstructionshihzurreconstitutionִשְחזּור
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ַהמֹוָשָבה  ֶאת  ֵמרֹוַמְנָיה  ֲחלּוִצים  ֵהִקימּו   1882 ְשַנת  ּבִ

ֶשל  ְשָמּה  יָנה.  רֹאש-ּפִ ָגִליל:  ּבַ ָהִראשֹוָנה  ַהִציֹוִנית 

סּוק: "ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים  ָהְיָתה  ַהמֹוָשָבה הּוא ְלִפי ַהּפָ

ה" )תהלים קיח, כב(  ּנָ ְלרֹאׁש ּפִ
[The stone that the builders rejected has 
become the chief cornerstone / La pierre 
qu‘ont dédaignée les architectes, elle est 
devenue la plus précieuse des pierres d‘angle]. 

ֵמָרָעב  ַהִמְתַייְשִבים  ָסְבלּו  ַהמֹוָשָבה,  ֶשָקָמה  ַאֲחֵרי  ָשָנה 

רֹון ַהְיהּוִדי ֶאְדמֹוְנד ֵג’ְייְמס רֹוְטִשיְלד  יְקשּו ֵמַהּבָ ּוִמקֹור. ֵהם ּבִ

ּוְבֶמֶשך ִקיִדים,  ּפְ יָנה  ְלרֹאש-ּפִ ָשַלח  רֹון  ַהּבָ ָלֶהם.   ֶשַיֲעזֹור 

יתּוַח ֶשָלה.  ִניַית ַהמֹוָשָבה ְוֶאת ַהּפִ 40 ָשָנה ֵהם ִניֲהלּו ֶאת ּבְ

ִציּבּור:  ִמְבֵני  ְוַגם  ָרִטיִים  ּפְ ִתים  ּבָ נּו  ּבָ מֹוָשָבה   ּבַ

ָצְרָפִתי  ֵסֶפר  ית  ּבֵ ִעְבִרי,  ֵסֶפר  ית  ּבֵ ִמְקֶווה,  ֶנֶסת,  ּכְ ית  ּבֵ

שרית ילוב

ָרִדים  ִקידּות ָהִראשֹון ָהיּו ַהִמׂשְ ֵבית ַהּפְ ִקידּות. ּבְ ּוָבֵתי ּפְ

ַהַחְקָלאּות  ּוַמְדִריֵכי  ַהיֹוֲעִצים  ְוֶשל  רֹון  ַהּבָ ִקיֵדי  ּפְ ֶשל 

ְסָגנֹו  ָגר  ַהֵשִני  ִקידּות  ַהּפְ ֵבית  ּבְ ָלָאֶרץ.  ָשַלח  ֶשהּוא 

ז  ַהֶמְרּכָ ָהיּו  ִקידּות  ַהּפְ ֵתי  ּבָ ְשֵני  ָהָראִשי.  ִקיד  ַהּפָ ֶשל 

ל מֹוְשבֹות ַהָגִליל.  ִלי ֶשל ּכָ ְלּכָ ַהִשְלטֹוִני, ַהִמְנָהִלי ְוַהּכַ

ֶשל  ְלֵביתֹו  ַהֵשִני  ִקידּות  ַהּפְ ית  ּבֵ ָהַפך   1927 ְשַנת  ּבִ

ִמִליָטא  ָלָאֶרץ  ֶשָעָלה  רֹוֵפא   - ֵמר  ִגְדעֹון  דֹוְקטֹור 

ִית  ּבַ ּבַ ְרג.  ַהיְיְדְלּבֶ אּוִניֶבְרִסיַטת  ּבְ ְרפּוָאה  ֶשָלַמד  ְלַאַחר 

ָדה  ַהַמְעּבָ ָהיְיָתה  ַגם  ּובֹו  ְחתֹו,  ִמְשּפַ ִעם  ֵמר  ד"ר  ָגר 

 .)Malaria( יצֹות’  ַהּבִ ‘ַקַדַחת  ַהַמֲחָלה  ֶאת  ָחַקר  ה   ֶשּבָ

יצֹות ִהיא ַמֲחָלה ֶשַמֲעִביָרה ַיתּוָשה ִמסּוג ָאנֹוֶפֶלס  ַקַדַחת ַהּבִ

ַקַדַחת, ִהיא  ֶשִהיא עֹוֶקֶצת ָאָדם ַהחֹוֶלה ּבְ )Anopheles(: ּכְ

א ֶשִהיא עֹוֶקֶצת.  ַמֲעִביָרה ֶאת ַהַמֲחָלה ָלָאָדם ַהּבָ

ֵאיֹפה?
יָנה ֹראש-ּפִ

ָמַתי?
ל ַהיֹום ל יֹום, ּכָ ּכָ

ֵאיך ְוָלָמה?
tinyurl.com/otp88hq

The Rosh Pina conservation site
Le site de la préservation de Rosh-Pina

יָנה ֹראש-ּפִ ה ַמֲעִביִרים ֶאת ַמֲחַלת ַהַקַדַחת ֲאַתר ַהִשימּור ּבְ ְשַנת 1934 ִגיָלה ד"ר ֵמר ֶאת ַהֶדֶרך ֶשָבּ ּבִ

ְיָממֹות(.  ע  ַאְרּבַ ּבְ ַעם  ּפַ ֶשחֹוֶזֶרת  )ַקַדַחת  ְרִביעֹוִנית’  ‘ַקַדַחת  ֵמַהסּוג 

רֹוֶפסֹור’.  ל ֶאת ַהתֹוַאר ‘ּפְ ְזכּוָתּה הּוא ִקיּבֵ זֹאת ָהיְיָתה ַתְגִלית עֹוָלִמית, ֶשּבִ

ַדְרַגת  ּבְ ִריִטי  ַהּבְ ַלָצָבא  גּוַיס  הּוא  ַהְשִניָיה  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת   ּבְ

לּוֶטֶנְנט קֹולֹוֶנל )Lieutenant Colonel(. ְלַאַחר ַהִמְלָחָמה, הּוא ֵהִביא 

ְמַעט  ּכִ ַלֲהרֹוג  ִהְצִליַח  ְוָכך   ,)DDT( ִדי-ִדי-ִטי  ַהֲחָרִקים  ָלָאֶרץ ֶאת קֹוֵטל 

ֲאַגם ַהחּוָלה. ְלַגְמֵרי ֶאת ַיתּוֵשי ָהָאנֹוֶפֶלס ּבַ

ִסְגנֹון ָצְרָפִתי ַגן ּבְ

ְרחֹוב  ֶשל  ִשְחזּור  ֶזהּו  תּוַח:  ּפָ מּוֵזיאֹון  הּוא  יָנה  רֹאש-ּפִ ּבְ ַהִשימּור  ֲאַתר 

ִקידּות,  ַהּפְ ֵתי  ּבָ ַהֲחלּוִצים,  ֵתי  ּבָ ּובֹו  ָמקֹום,  ּבַ ַהִהְתַייְשבּות  ִמְתקּוַפת 

רֹון’.  ִמְבֵני ַהִציּבּור ְו’ַגן ַהּבָ

ַהָיִמים  ַעל  אֹור-קֹוִלי  מֹוַפע  ִלְראֹות  ֶאְפָשר  ָהִראשֹון  ִקידּות  ַהּפְ ֵבית  ּבְ

אן ַגם ַתֲערּוכֹות ִמְתַחְלפֹות ַהַמִציגֹות  יָנה. ֵיש ּכָ ָהִראשֹוִנים ֶשל רֹאש-ּפִ

ָרֵאל.  ֶאֶרץ-ִיׂשְ ל ַהמֹוָשבֹות ַהֲחלּוִציֹות ּבְ ְתמּונֹות ִמּכָ

ָדה  ַהַמְעּבָ ְוֶשל  ִית  ַהּבַ ֶשל  ִשְחזּור  ִלְראֹות  ֶאְפָשר  ַהֵשִני  ִקידּות  ַהּפְ ֵבית  ּבְ

אן ַגם ַתֲערּוָכה ַעל ַחָייו ְוַעל ַהֶמְחָקר ֶשלֹו  רֹוֶפסֹור ִגְדעֹון ֵמר. ֵיש ּכָ ֶשל ּפְ

ְשַנת 1886, ֶאְפָשר ִלְראֹות ֶאת  ֶנֶסת, ֶשִנְבָנה ּבִ ֵבית ַהּכְ א ַהָמַלְרָיה. ּבְ נֹוׂשֵ ּבְ

יָמה ַוֲארֹון ַהקֹוֶדש.  ָהִריהּוט ַהְמקֹוִרי, ַהִתְקָרה ָהֲעגּוָלה, ַהּבִ

ָגֶלְריֹות  ז  ֶמְרּכַ יֹום  ּכַ ְמַשֵמש  ִויְלקֹוִמיץ  ְמָחה  ׂשִ ַהמֹוֶרה  ֶשל  יתֹו  ּבֵ

ְלַבד, הּוא  רֹון ּבִ ַעם ָהָיה ַגן ִלְפִקיֵדי ַהּבָ רֹון, ֶשּפַ ְלאֹוָמִנים, ְוִאילּו ַגן ַהּבָ

ּוַבַקִיץ ִמְתַקיְיִמים ּבֹו מֹוְפֵעי מּוִסיָקה.  תּוַח ַלָקָהל ָהָרָחב,  ַגן ּפָ יֹום  ּכַ

ַהַגִנים  ִסְגנֹון  ּבְ ָצְרָפִתי,  ַגִנים  ַאְדִריַכל  ּב-1886  ִעיֵצב  ַהֶזה  ַהַגן  ֶאת 

ָצְרַפת.  ַהְידּוִעים ּבְ

 The agricultural
 settlement of Rosh Pina
 was established in Tevet.
 Today, at the Open
 Museum in Rosh Pina, one
 can see a reconstruction
 of the pioneers’ houses
 and the houses of the
 functionaries sent by
 Baron Rothschild to
develop the area

באדיבות תמי שוורץ. דוברת המועצה המקומית ראש-פינה

Au mois de Tévet fut Au 
mois de Tévet fut fondée 
l'implantation agricole de 
Rosh-Pina. Au musée de 
plein air de Rosh-Pina, il 
est possible aujourd'hui 
de voir la reconstitution 
des maisons des pionniers 
et des employés envoyés 
par le baron de Rothschild 
pour le développement 
de l'implantation agricole 

 פרופ' גדעון מר
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*** ה ב י ב ס ו ע  ד מ  >

Letters from the pastאֹוִתיֹות ִמן ֶהָעָבר
Lettres du passé

יובל אלון

ַאְרֵכיאֹולֹוִגיֹות  ֲחִפירֹות  ּבַ נמצאה  שנה   45 לפני 

שנה.  ּכ-1,500  לפני  שנׂשרפה  ְמִגיָלה  ֵעין-ֶגִדי  ּבְ

ּבעברית,  הּכתּובה  ּביֹותר  הקדּומה  ַהְמִגיָלה  זֹוהי 

היֹום.  עד  שנמצאה  ְיהּוָדה,  ר  ִמְדּבַ ְמִגילֹות  אחרי 

ַהְמִגיָלה, העׂשּויה ְקָלף, נמצאה ּבתֹוך ֲארֹון ַהקֹוֶדש 

ֵעין-ֶגִדי. זֹו הּפעם הראשֹונה  ֶנֶסת ָהַעִתיק ּבְ ֵבית ַהּכְ ּבְ

ּבתֹוך  תֹוָרה  ֵסֶפר  ַאְרֵכיאֹולֹוִגיֹות  ֲחִפירֹות  ּבַ שנמצא 

ֶנֶסת ַעִתיק, ּוִבְפָרט ּבתֹוך ֲארֹון קֹוֶדש. ית ּכְ ּבֵ

אּולם רק לאחרֹונה, ּבאמצעּות ֶטְכנֹולֹוְגיֹות ֲחִדישֹות, 

הצליחּו לקרֹוא ֵחֶלק ִמתֹוֶכן ַהְמִגיָלה. ַהֶטְכנֹולֹוְגיֹות 

ּבאמצעּות  ְתַלת-ְמַמִדית  ְסִריָקה  הן  ַהֲחִדישֹות 

ְרֵאִלית  ַהִיׂשְ ַהֶחְבָרה  שּפיתחה   CT-ִמיְקרֹו ַמֲעֶרֶכת 

ֵמְרֶקל ֶטְכנֹולֹוְגיֹות )Merkel Technologies(, וכן 

Thanks to new 
scanning and imaging 
technologies, the oldest 
Hebrew scroll after the 
Dead Sea Scrolls was 
recently deciphered

parchmentklafparcheminְקָלף

ְפָרט in particularbifraten particulierִבּ

scanningsrikanumérisationְסִריָקה

three-dimensionaltlat meimadittridimensionnelleְתַלת-ְמַמִדית

programtokhnalogicielתֹוְכָנה

digital imaginghadmaya digitalitimagerie numériqueַהְדָמָיה ִדיִגיָטִלית

ַרׂש( to spread outlifrosdéployerִלְפרֹוׂש )ּפָ

charredmefuhemetcarboniséeְמפּוֶחֶמת

to reconstructleshahzerreconstituerְלַשְחֵזר )ִשְחֵזר(

ֵסיָפס mosaicpsefasmosaïqueּפְ

elegantmehuderetmagnifiqueְמהּוֶדֶרת

to picklehatetfouillerְלַחֵטט )ִחיֵטט ב...(

ה money boxkupacoffreקּוָפּ

clayherescéramiqueֶחֶרס

ַווָדאּות definitivelybevada`utavec certitudeּבְ

conjecturemesha’arimsupposentְמַשֲעִרים )ִשיֵער(

ִשיָטה invasionpshitaincursionּפְ

conflictssikhsukhimconflitsִסְכסּוִכים

ִסיְלס  ֶרְנט  ּבְ רֹופ’  ּפְ שּפיתח  ִדיִגיָטִלית  ַהְדָמָיה  תֹוְכַנת 

)Brent Seales( ֵמאּוִניֶבְרִסיַטת ֶקְנָטִקי. 

ִלְפרֹוׂש  מאפשרת  ִסיְלס  רֹופ’  ּפְ של  ַהַהְדָמָיה  תֹוְכַנת 

ַהְמפּוֶחֶמת  ַהְמִגיָלה  ַתְצלּום  את  ִויְרטּוָאִלי  אֹוֶפן  ּבְ

ְוַהְמגּוְלֶגֶלת, ּוְלַשְחֵזר את הּכתּוב ּבה. 

"ַעל ָהֵעִצים ֲאֶשר ַעל ָהֵאש"
האלה  ַהֶטְכנֹולֹוְגיֹות  ּבזכּות  שהתגלה  ַהְמִגיָלה  תֹוֶכן 

ַוִיְקָרא:  ֵסֶפר  של  הראשֹונים  מהּפסּוקים  חלקים   הּוא 

ם  ִמּכֶ ַיְקִריב  י  ּכִ ָאָדם  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרּתָ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאל  ר  ּבֵ "ּדַ

ֶאת  ְקִריבּו  ּתַ ַהּצֹאן  ּוִמן  ָקר  ַהּבָ ִמן  ֵהָמה  ַהּבְ ִמן  ַלה’  ן  ָקְרּבָ

ָתִחים ֶאת ָהרֹאׁש  ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ֵאת ַהּנְ ְנֶכם... ְוָעְרכּו ּבְ ָקְרּבַ

ַח..." ְזּבֵ ר ַעל ַהּמִ ר ַעל ָהֵאׁש ֲאׁשֶ ֶדר ַעל ָהֵעִצים ֲאׁשֶ ְוֶאת ַהּפָ

[Speak to the Israelite people, and say to them: When 

any of you presents an offering of cattle to the Lord, he 

shall choose his offering from the herd or from the flock… 

and Aaron‘s sons, the priests, shall lay out the sections, 

with the head and the suet, on the wood that is on the fire 

upon the altar / Parle aux enfants d‘Israël et dis-leur : Si

quelqu‘un d‘entre vous veut présenter au Seigneur une

offrande de bétail, c‘est dans le gros ou le menu bétail que

vous pourrez choisir votre offrande... puis les fils d‘Aaron,

les pontifes, arrangeront les membres, la tête et la graisse

sur le bois, disposé sur le feu qui sera sur l‘autel].

ת  ֶנֶסת עם ִרְצּפַ ית ּכְ ָפר ְיהּוִדי, ּובֹו ּבֵ יַזְנִטית היה ֵעין-ֶגִדי ּכְ ְתקּוָפה ַהּבִ ּבַ

איש  ּכּולֹו,  נׂשרף  ֶשַהִיישּוב  לאחר  קֹוֶדש.  ַוֲארֹון  ְמהּוֶדֶרת  ֵסיָפס  ּפְ

מתֹושביו לֹא חזר להתיישב ּבֹו שּוב, אֹו ְלַחֵטט ּבחּורבֹותיו ּכדי להציל 

רכּוש יקר. 

נמצאּו  הׂשרּוף,  ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ שנערכּו  ָהַאְרֵכיאֹולֹוִגיֹות  ֲחִפירֹות  ּבַ

ה  רֹוְנָזה, קּוָפּ ּבנֹוסף ַלְמִגיָלה ַהְמפּוֶחֶמת גם ְמנֹוַרת ‘ִשְבָעה ָקִנים' ִמּבְ

ִמְזכּוִכית  ֶשֶמן  ֵנרֹות  עֹות,  ַמְטּבְ ּכ-3,500  ּובה  ֵעין-ֶגִדי  ְקִהיַלת  של 

ִמים.  ׂשָ ּוֵמֶחֶרס, ְוֵכִלים ִלְשִמיַרת ּבְ

ֵרָפה, אך  ַווָדאּות מה הייתה הסיּבה ַלׂשְ ָהַאְרֵכיאֹולֹוִגים אינם יֹודעים ּבְ

דּוִאים ֵמָהֵאזֹור שממְזָרח  הם ְמַשֲעִרים ּכי היא קשּורה ִלְפִשיָטה של ּבֶ

יַזְנִטי. ְלַים ַהֶמַלח, אֹו ְלִסְכסּוִכים של ְיהּוִדים עם ַהִשְלטֹון ַהּבִ

Récemment, grâce à des 
technologies novatrices  
de numérisation et 
d'imagerie,a été décrypté 
le plus ancien rouleau 
écrit en hébreu après les 
manuscrits de la mer Morte

צילום: שי הלוי, באדיבות רשות העתיקות

צילום: סת פארקר, אוניברסיטת קנטקי
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* ת י ר ב ע ם   י ר ב ד מ ם<  י ר ב ד מ ם  י ב י נ  >

ִניִבים ִעם ַהִמיָלה ‘ֶדֶרך’ – ֵחֶלק ב’

 *

stagephaseָשָלב

inventioninventionַהְמָצָאה

ironingrepassageִגיהּוץ

ironfer à repasserַמְגֵהץ

mannerspolitesseִנימּוִסים

ָשָרה compromisecompromisּפְ

resultsrésultatsתֹוָצאֹות

difficultiesdifficultésְקָשִיים

sufferingsouffranceֵסֶבל

anticipatedprévuָצפּוי

had been injureda été blesséִנְפָגע 

was saveda été sauvéִניַצל

ָרה ּכָ ִדיָרה ְלַהׂשְ

אוריאנה שפי

Apartment for rent
Appartement à louer

 
areaezorrégionֵאזֹור

ringingmetzaltzelimon sonneְמַצְלְצִלים )ִצְלֵצל ב...(
tenantdayarlocataireַדָייר

ַעל ַהִדיָרה the landlordba’al hadirapropriétaire de l'appartementּבַ
ַכר( rentingsokherloueׂשֹוֵכר )ׂשָ

ץ( צּו )ִשיּפֵ renovatedshiptzuon a rénovéִשיּפְ
installed flooringritzfuon a carreléִריְצפּו )ִריֵצף(

plumbingtzanerettuyauterieַצֶנֶרת
air conditionermazganclimatiseurַמְזָגן

the water pressurelahatz hamayimpression de l'eauַלַחץ ַהַמִים
soundtakinen bon étatַתִקין

spaciousmeruvahspacieuxְמרּוָוח
elevatorma’alitascenseurַמֲעִלית
furniturerahitimmeublesָרִהיִטים

ָחִקים playgroundsmigreshei mis’hakimterrains de jeuxִמְגְרֵשי ִמׂשְ
to signlahtomsignerַלְחתֹום )ָחַתם ַעל(

contracthozecontratחֹוֶזה
guarantorsarevimgarantsֲעֵרִבים

to raiseleha’alotaugmenterְלַהֲעלֹות )ֶהֱעָלה(
ַכר ִדיָרה rentskhar diraloyerׂשְ

interestedme’unyanintéresséְמעּוְנָיין
dialmehayegetcompose un n° de téléphoneְמַחֶייֶגת )ִחיֵיג ל...(

ָמדֹור ֶזה, ֶשַמְטָרתֹו ִהיא  ּבְ
ָפה ָהִעְבִרית  רּות ִעם ַהׂשָ ֶהיּכֵ
ֶרת, מּוָבאֹות ֵחֶלק ִמן  ַהְמדּוּבֶ

ֶרת,  ַמְשָמעּוָתן ַהְמדּוּבֶ ַהִמיִלים ּבְ
ֶלת  ַהשֹוָנה ִמַמְשָמעּוָתן ַהְמקּוּבֶ

תּוִבים ֶטְקְסִטים ּכְ ּבְ

Dans cette rubrique,
dont le but est de faire
connaissance avec
la langue hébraïque

parlée, une partie des
mots sont introduits dans
leur signification parlée,
laquelle diffère de leur

signification admise dans
les textes écrits

In this section, whose 
goal is getting to know 

spoken Hebrew, some of 
the words are presented 
in their spoken meaning, 

which is different from their 
usual meaning in written 

contexts

ֶטֶלפֹון? ְרִתי ּבַ נֹוָעה: ָשלֹום, ֲאִני נֹוָעה. ִאיְתָך ִדיּבַ

ָאה. ָמָצאת ֶאת ַהָמקֹום  רּוָכה ַהּבָ ן, ֲאִני אֹוֶרן. ּבְ אֹוֶרן: ּכֵ

ַקלּות? ּבְ

ֵאזֹור ַהֶזה. ֵאיֶזה  ּבָ ָמה ִדירֹות  ּכַ ָבר  ּכְ ן, ָרִאיִתי  ּכֵ נֹוָעה: 

ָסלֹון ָגדֹול!

ִלי  ִסְלִחי  ַהֲחָדִרים.  ִלְשַאר  ֵנס  ְלִהיּכָ מּוְזֶמֶנת  ַאְת  אֹוֶרן: 

ֶדֶלת.  ְלֶרַגע, ְמַצְלְצִלים ּבַ

ַעל ַהִדיָרה?  ִמיָכֵאל: ָשלֹום, ֲאִני ִמיָכֵאל. ַאָתה ַהַדָייר אֹו ּבַ

ָבר ָשלֹוש ָשִנים.  אֹוֶרן: ַהַדָייר. ֲאִני ׂשֹוֵכר ּפֹה ּכְ

אוריאנה שפי

INGIMAGE / ASAP

נֹוָעה: ֶאְפָשר ִלְשאֹול ָלָמה ַאָתה עֹוֵזב? 

אֹוֶרן: ֲאִני עֹוֵבר ְלֵאזֹור ַהָצפֹון. ַאֶחֶרת ָהִייִתי ִנְשָאר ּפֹה. 

צּו ֶאת ַהִדיָרה.  ִמיָכֵאל: ֲאִני רֹוֶאה ֶשִשיּפְ

אֹוָתה  ִריְצפּו  ֶשִנְכַנְסִתי.  ִלְפֵני  אֹוָתה  צּו  ִשיּפְ ן,  ּכֵ אֹוֶרן: 

ֵמָחָדש, ָצְבעּו אֹוָתה ְוַגם ֶהְחִליפּו ֶאת ַהַצֶנֶרת. 

מֹו ֶשָצִריך?  ִמיָכֵאל: ַהַמְזָגן ּפֹוֵעל ּכְ

ִמְקַלַחת? נֹוָעה: ְוֵאיך ַלַחץ ַהַמִים ּבַ

ַאַחת,  ַדָקה  ִלְבדֹוק.  ְיכֹוִלים  ַאֶתם  ַתִקין.  ַהּכֹול  אֹוֶרן: 

ֶדֶלת...  ַבָקָשה. ֲאִני שֹוֵמַע ִצְלצּול ּבַ ּבְ

ַחִיים:  ֲעבֹוָדה, ּבַ * ֶאֶבן ֶדֶרך / ִציּון ֶדֶרך = ָשָלב ָחשּוב ּבָ

ַחִיים  ֶטְנט ֶשל ִגיהּוץ ְללֹא ַמְגֵהץ ָהיְיָתה ַאַחת ֵמַאְבֵני ַהֶדֶרך ּבַ     ַהְמָצַאת ַהּפָ

ֶשל יּוַבל.

בֹוד ַלֲאֵחִרים. * ֶדֶרך ֶאֶרץ = ִנימּוִסים, ִהְתַנֲהגּות ָיָפה, ּכָ

ָשָרה. יַנִיים = ֶדֶרך ָהֶאְמַצע, ּפְ * ֶדֶרך ּבֵ

* ָאָצה לֹו ַהֶדֶרך = ִמיֵהר. 

* ֵציָדה ַלֶדֶרך = אֹוֶכל ּוְשִתיָיה ֶשלֹוְקִחים ַלֶדֶרך.

ֵדי ְלַהִגיַע ְלתֹוָצאֹות טֹובֹות ָצִריך ַלֲעבֹוד ָקֶשה. * ֵאין ִקיצּוֵרי ֶדֶרך = ּכְ

ל ָהָאֶרץ = ֵמת, ִנְפַטר. ֶדֶרך ּכָ ר / ָהַלך ּבְ ׂשָ ל ּבָ ֶדֶרך ּכָ * ָהַלך ּבְ

.)one way or another :ַאְנְגִלית ְלֶשהּו )ּבְ אֹוֶפן ּכָ ֶדֶרך זֹו אֹו ַאֶחֶרת = ּבְ * ּבְ

ה ְקָשִיים ְוֵסֶבל:  * ֶדֶרך ַחְתַחִתים / ֶדֶרך ִייסּוִרים = ֶדֶרך ֶשֵיש ּבָ

   ַהְסטּוֶדְנט ָהָיה ָצִריך ַלֲעבֹור ֶדֶרך ַחְתַחִתים ַעד ֶשִהְצִליַח ְלַסֵיים ֶאת ַהִלימּוִדים. 

אֹוֶפן לֹא מּוָבן:  אֹוֶפן לֹא-ָצפּוי, ּבְ ֶדֶרך ֵנס = ּבְ * ּבְ

ֶדֶרך ֵנס. ִאית ִניַצל ּבְ    רֹוֵכב ָהאֹוַפַנִיים ֶשִנְפָגע ִמַמׂשָ

ַאלֹוָנה: ֶעֶרב טֹוב, ַאָתה אֹוֶרן? 

עֹוד חֹוֶדש.  ן. ֲאִני ַהַדָייר. עֹוֵזב ּבְ אֹוֶרן: ּכֵ

ַוֲחַדר ַהַמְדֵרגֹות ְמרּוָוח. ֲחָבל  ְנָיין ָיָפה,  ַלִבּ ִניָסה  ַהּכְ ַאלֹוָנה: 

ֶשֵאין ַמֲעִלית.

ְשעֹות ַהיֹום?  נֹוָעה: ֵיש ּפֹה ַרַעש ּבִ

ְכָלל לֹא. ֶזה ְרחֹוב ָשֵקט.  אֹוֶרן: ּבִ

ִדיָרה?  נֹוָעה: טֹוב ָלַדַעת. ָהָרִהיִטים ִנְשָאִרים ּבַ

ְרַמְרֶקט ָקרֹוב?  ִמיָכֵאל: ֵיש סּוּפֶ

ּוִמְגְרֵשי  ְיָלִדים  ַגֵני  ְסִביָבה  ּבַ ֵיש  יֹוֵדַע ִאם  ַאָתה  ַאלֹוָנה: 

ָחִקים?  ִמׂשְ

ְסִליָחה...  ְמָקֵרר.  ּבַ ַהְיָלִדים  ֶאת  ְלַהְשִאיר  ֶאְפָשר  אֹוֶרן: 

ְסִביָבה  ּבַ ָחִקים  ִמׂשְ ִמְגְרֵשי  ְשֵני  ֶשֵיש  ְלַהִגיד  ַווְנִתי  ִהְתּכַ

ְקֵצה ָהְרחֹוב. ַרק ַהְמָקֵרר ִנְשַאר.  ְרַמְרֶקט ּבִ ְוסּוּפֶ

ַעל ַהִדיָרה? ִמיָכֵאל: ֵאיך ּבַ

ּוְלָהִביא  ְלָשָנה,  חֹוֶזה  ַעל  ַלְחתֹום  ִתְצָטְרכּו  נֹוַח.   אֹוֶרן: 

ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ֵוון  ִמְתּכַ ֶשהּוא  חֹוֵשב  לֹא  ֲאִני  ֲעֵרִבים.  ְשֵני 

ַכר ַהִדיָרה.  ׂשְ

ר ַהֶטֶלפֹון ֶשלֹו?  ל ֶאת ִמְסּפַ נֹוָעה: ֶאְפָשר ְלַקּבֵ

ִמיָכֵאל: ַגם ֲאִני ְמעּוְנָיין. 

ַאלֹוָנה: ִתיָזֲהרּו, ֲאִני ְמַחֶייֶגת ַמֵהר... 

ַהְצָלָחה ְלכּוְלֶכם! ר. ּבְ ַבָקָשה, ִהֵנה ַהִמְסּפָ אֹוֶרן: ּבְ
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ֶאת ים  ַרּבִ דֹורֹות  ָבר  ּכְ ְמַצֶייֶנת  ַהְיהּוִדית   ַהָמסֹוֶרת 

ַתֲאִריך ֶזה ִהְתִחיל ַהָמצֹור ֶשל ְנבּוַכְדֶנאַצר  ֵטֵבת. ּבְ ָרה ּבְ ֲעׂשָ

ֶבל ַעל ְירּוָשַלִים. ָשָנה ָוֵחִצי ְלַאַחר ַהְתָחַלת ַהָמצֹור,  ֶמֶלך ּבָ

ית ַהִמְקָדש ָהִראשֹון )586 ִלְפֵני ַהְסִפיָרה(. ֶנְחַרב ּבֵ

ֶאת  ֲחָכִמים  ָקְבעּו  ֶבל,  ּבָ ָגלּות  ּבְ ן,  ַהחּוְרּבָ  ְלַאַחר 

ָרֵאל  ֵדי ֶשַעם ִיׂשְ רֹון ְוצֹום, ּכְ יֹום ֶשל ִזיּכָ ֵטֵבת ּכְ ָרה ּבְ ֲעׂשָ

ֲחָטָאיו  ַעל  ְוִיְתָחֵרט  ֶשָקָרה,  ָהָאסֹון  גֹוֶדל  ֶאת  ִיְזּכֹור 

ֶאְמָצעּות ַהצֹום. ן, ּבְ ֶשֵהִביאּו ַלחּוְרּבָ

ָלִלי יֹום ַהַקִדיש ַהּכְ

נּות  ָהַרּבָ הֹוִסיָפה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְמִדיַנת  ֶשָקָמה  ַאֲחֵרי 

ֵטֵבת  ּבְ ָרה  ַלֲעׂשָ ַמְשָמעּות  עֹוד  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָהָראִשית 

שֹוָאה  ּבַ ים  ַלִנְסּפִ רֹון  ְוִזיּכָ ֵאֶבל  יֹום  רֹון:  ְוִזיּכָ צֹום  יֹום   ּכְ

"ֶשיֹום מֹוָתם ַהְמדּוָיק לֹא ָידּוַע". 

ָמה ִסיּבֹות: נּות ֵיש ּכַ ְלַהְחָלָטה זֹו ֶשל ָהַרּבָ

ִטיָרתֹו ֶשל ָהָאָדם.  א. ְזַמן ֲאִמיַרת ַה’ַקִדיש’ הּוא יֹום ּפְ

ָידּוַע,  ֵאינֹו  שֹוָאה  ּבַ ים  ֵמַהִנְסּפִ ים  ַרּבִ ִטיָרה ֶשל  ַהּפְ ְזַמן 

ְוָכך  ִטיָרָתם,  ּפְ יֹום  ּכְ ֵטֵבת  ּבְ ָרה  ֲעׂשָ ֶאת  ָקְבעּו  ְוָלֵכן 

ֶאְפָשר לֹוַמר ַקִדיש ַגם ֲעֵליֶהם. ָלֵכן יֹום ֶזה ִנְקָרא ַגם: 

ָלִלי".  "יֹום ַהַקִדיש ַהּכְ

ֶאְמָצעּות  ב. ַהָמסֹוֶרת ַהְיהּוִדית ְרִגיָלה ְלַצֵיין ֲאסֹונֹות ּבְ

ֵטֵבת הּוא יֹום צֹום.  ָרה ּבְ צֹומֹות, ַוֲעׂשָ

ָרֵאל  ִיׂשְ ְלׂשֹוְנֵאי  ַאב-ִטיּפּוס  הּוא  ְנבּוַכְדֶנאַצר   ג. 

דֹורֹות ֶשַאֲחָריו, ּכֹוֵלל ַהָנאִצים. ָכל ַהדֹורֹות, ַגם ּבַ ּבְ

ֶאת  ִסיֵמן  ֵטֵבת  ּבְ ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ְנבּוַכְדֶנאַצר  ֶשל  ַהָמצֹור  ד. 

ֶהָחמּור  ֶשִגילּויֹו  ִמְתַמֵשך,  ֶאָחד  ן  חּוְרּבָ ֶשל  ְתִחיָלתֹו 

יֹוֵתר הּוא ַהשֹוָאה.  ּבְ

ַהַקִדיש  ‘יֹום  ַעל  נּות  ָהַרּבָ ֶשַהְחָלַטת  ֵדי  ּכְ אּוָלם, 

ְצִריָכה  ָהיְיָתה  ֶנֶסת  ַהּכְ ַגם  ִרְשִמית,  ִתְהֶיה  ָלִלי’  ַהּכְ

יְקשּו  ֶנֶסת ָהיּו ִמְפָלגֹות ִחילֹוִניֹות ֶשּבִ ּכְ ל אֹוָתה. ּבַ ְלַקּבֵ

ַהִמְלָחָמה  ֶאת  ֶגָטאֹות,  ּבַ ַהֶמֶרד  ֶאת  ְמיּוָחד  ּבִ ְלַהְנִציַח 

ְרִטיָזִנים. ֶמֶרד ַהֶגָטאֹות ַהָגדֹול  ַהּפַ ְוֶשל  ַהִגיּבֹוִרים  ֶשל 

ִניָסן,  חֹוֶדש  ּבְ ִהְתִחיל  ַוְרָשה’,  ֶגטֹו  ‘ֶמֶרד   - יֹוֵתר  ּבְ

ִיְהֶיה  ַהשֹוָאה  ֶשיֹום  ָהֵאֶלה  ַהִמְפָלגֹות  ִהְתַעְקשּו  ְוָלֵכן 

רֹון  ִזיּכָ יֹום  ְוַגם  ים  ַלִנְסּפִ רֹון  ִזיּכָ יֹום  ַגם  ְוִיְהֶיה  ִניָסן,   ּבְ

רֹון  י ִאם יֹום ַהִזיּכָ שֹוָאה. ֵהן ָחְשבּו ּכִ ְלִגילּוֵיי ַהְגבּוָרה ּבַ

יטּוי  ּבִ ָכך  ּבְ ִיְהֶיה  לֹא   - ֵטֵבת  ּבְ ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ִיְהֶיה  ַלשֹוָאה 

שֹוָאה.  רֹון ֶשל ִגילּוֵיי ַהְגבּוָרה ּבַ ַלִזיּכָ

ְוַגם  ַהִחילֹוִניֹות  ַהִמְפָלגֹות  ַגם  ימּו  ִהְסּכִ ְלַבסֹוף 

ָהִרְשִמי  רֹון  ַהִזיּכָ יֹום  י  ּכִ ַהָדִתיֹות,   ַהִמְפָלגֹות 

ִייָקֵרא  ְוהּוא  ִניָסן,  ּבְ ּבכ"ז  ִיְהֶיה  ְוַלְגבּוָרה   ַלשֹוָאה 

ֲעַדִיין  ים  ַרּבִ ָדִתיִים  אּוָלם,  ְוַהְגבּוָרה".  ַהשֹוָאה  "יֹום 

רֹון ַלשֹוָאה, ְוֵיש ִמי  ֵטֵבת ֶאת יֹום ַהִזיּכָ ָרה ּבְ ֲעׂשָ רֹוִאים ּבַ

רֹון ַלשֹוָאה. ְשִביָלם ְשֵני ַהָיִמים ָהֵאֶלה ֵהם ְיֵמי ִזיּכָ ֶשּבִ
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ר-ּכֹוְכָבא ְותֹוְצאֹוָתיו ֶמֶרד ּבַ

שֹוָאה,  ּבַ ַהְיהּוִדים  ַהִמְלָחָמה ֶשל  ְלַהְדִגיש ֶאת  ָצִריך  ָמה  ּכַ ַהִוויּכּוַח ַעד 

ֶדֶרך ֶשל  ּבְ ָנאִצים  ּבַ א ֵמַהְשֵאָלה ַהִאם ַהְיהּוִדים ָהיּו ְצִריִכים ְלִהיָלֵחם  ּבָ

כֹוַח.  ִשימּוש ּבְ

ַאְלֵפי ַהָשִנים ֶשָעְברּו  ָמסֹוֶרת ַהְיהּוִדית: ּבְ זֹאת ְשֵאָלה ֶשחֹוֶזֶרת שּוב ָושּוב ּבַ

ִאם  ְיהּוִדים  ַמְנִהיִגים  ה  ַהְרּבֵ ַעְצָמם  ֶאת  ָשֲאלּו  ַהִמְקָדש,  ית  ּבֵ ן  חּוְרּבַ ֵמָאז 

ַהִמְתַנְגִדים  תֹוְקֵפיֶהם.  ֵני  ִמּפְ ַהְיהּוִדים  ַעל  ְלָהֵגן  ֵדי  ּכְ כֹוַח  ּבְ ְלִהְשַתֵמש 

י ָתִמיד ָהָיה  ֲחדּו ֶשהּוא ָיִביא ַדוְוָקא ְלָאסֹון ָגדֹול יֹוֵתר, ּכִ כֹוַח ּפָ ַלִשימּוש ּבְ

ּכֹוָחם ֶשל ַהתֹוְקִפים ָגדֹול יֹוֵתר ִמּכֹוָחּה ֶשל ַהְקִהיָלה ַהְיהּוִדית. 

ר-ּכֹוְכָבא, ְמַפֵקד  ּבַ ֶנֶגד ָהרֹוָמִאים.  יֵמי ֲחָז"ל ַהִוויּכּוַח ָהָיה ַעל ַהֶמֶרד  ּבִ

ה.  ָעׂשָ ְוָכך  כֹוַח,  ּבְ ָהרֹוָמִאים  ֶנֶגד  ִלְפעֹול  ֶשָצִריך  ָחַשב  ַהְיהּוִדי,  ַהָצָבא 

י ֲעִקיָבא.  ַרּבִ א( ַמֲעִריץ ָגדֹול:  ר-ּכֹוֵזּבָ ְזַמן ַהֶמֶרד, ָהָיה ְלַבר-ּכֹוְכָבא )ּבַ ּבִ

ָהָיה  א  ר-ּכֹוֵזּבָ ּבַ ֶאת  רֹוֶאה  ָהָיה  ֲאֶשר  ּכַ ֲעִקיָבא  י  "ַרּבִ ר:  ְמסּוּפָ ִמְדָרש  ּבַ

אֹוֵמר ֶזהּו ַהֶמֶלך ַהָמִשיַח".

ָלה, ֶהֶרס ְוֶהֶרג ֲהמֹוִני,  ר-ּכֹוְכָבא ָהיּו תֹוָצאֹות ָקשֹות: ַמּפָ ֲאָבל ַלֶמֶרד ֶשל ּבַ

ֵדי ִלְראֹות זֹאת.  ַחִיים ּכְ ָבר לֹא ָהיּו ּבַ י ֲעִקיָבא ּוַבר-ּכֹוְכָבא  - ְשֵניֶהם ּכְ ְוַרּבִ

ר-ּכֹוְכָבא,  ּבַ ֶמֶרד  ֶשל  ַהָקשֹות  ַהתֹוָצאֹות  ֶאת  ֶשָראּו  ֲאֵחִרים,  ֲחָכִמים 

ן ְוַהָגלּות  ֶמֶשך רֹוב ְשנֹות ַהחּוְרּבָ ן, ְוָלֵכן, ּבְ ל ֶמֶרד הּוא ְמסּוּכָ י ּכָ ָקְבעּו ּכִ

ְלַנֵהל ֶאת ַהְקָשִרים ֶשָלֶהם ִעם  ְוִניסּו  כֹוַח,  ּבְ ַהְיהּוִדים ִמִשימּוש  ִנְמְנעּו 

לֹוָמִטיֹות. ְדָרִכים ִדיּפְ ַהִשְלטֹון ּבִ

commemoratesmetzayenetmarqueְמַצֶייֶנת )ִציֵין(
siegematzorsiègeָמצֹור
was destroyednehravfut détruitֶנְחַרב

ן destructionhurbandestructionחּוְרּבָ
designatedkav’ufixèrentָקְבעּו )ָקַבע(

disasterasoncatastropheָאסֹון
will regretyit’haretse repenteִיְתָחֵרט )ִהְתָחֵרט ַעל(

addedhosifaa ajoutéהֹוִסיָפה )הֹוִסיף(
significancemashma’utsignificationַמְשָמעּות

mourningeveldeuilֵאֶבל
ים those who perishednispimdisparusִנְסּפִ

ִטיָרתֹו his passingptiratoson décèsּפְ
archetypeav tipusprototypeַאב-ִטיּפּוס

signaledsimena marquéִסיֵמן
its manifestationgiluyosa manifestationִגילּויֹו

officialrishmitofficielleִרְשִמית
to commemoratelehantzi’ahperpétuerְלַהְנִציַח )ִהְנִציַח(

revoltmeredrévolteֶמֶרד
insistedhit’akshuinsistèrentִהְתַעְקשּו )ִהְתַעֵקש(

to stresslehadgishmettre l'accentְלַהְדִגיש )ִהְדִגיש(
to defendlehagendéfendreְלָהֵגן )ֵהֵגן ַעל(

those who attacked themtokfehemleurs agresseursתֹוְקֵפיֶהם
admirerma’aritzadmirateurַמֲעִריץ
ָלה defeatmapaladérouteַמּפָ

ruinheresruineֶהֶרס
refrainednimne’us'abstinrentִנְמְנעּו )ִנְמַנע מ...(

regimeshiltonpouvoirִשְלטֹון

ִניָסן? ֵטֵבת אֹו כ"ז ּבְ ִזיְכרֹון ַהשֹוָאה - י’ ּבְ
Remembering the Holocaust: 10 Tevet or 27 Nisan? 
Mémoire de la Shoah : 10 Tevet ou 27 Nissan ?

הגר גור-אריה

Many observant Jews see 
the Tenth of Tevet not only as 
a day of remembering and 
fasting in commemoration 
of the Temple, but also as 
a day commemorating 
the Holocaust, because 
the destruction of the 
Temple signaled the start 
of a single long process of 
destruction whose most 
severe manifestation was the 
Holocaust

La Agada est une partie de 
la littérature de nos sages de 
mémoire bénie qui inclut des 
récits, des paraboles, des 
paroles de sagesse et de 
morale qui interprètent la Bible. 
Les sages d’Israël, que nous 
nommons par l’acronyme 

‘Hazal (nos sages de mémoire 
bénie), nt écrit la Agada. Leurs 
commentaires littéraires de 
la Bible sont nommés  
« Midrachim »

The Aggada is part of the 
literature of our sages that 
includes stories, proverbs, 
words of wisdom and homily 
that all interpret the Hebrew 
Bible. They were written by 
wise men of Israel to whom we 
have given the acronym Hazal 
(our sages, may their memory 
be blessed). Another term to 
describe these interpretations 
is Midrashim

Nombre de religieux
considèrent le 10 Tevet
non seulement comme
un jour du souvenir et un
jeûne en commémoration
de la destruction du
Temple, mais aussi
comme jour du souvenir
de la Shoah, parce que la
destruction du Temple a
marqué le début d'une
destruction permanente,
dont la manifestation la
plus terrible fut la Shoah
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Only in Israel
Uniquement en Israël

*

**That’s how you say it in Hebrew 
C'est comme ça en hébreu

ִעְבִרית ָכה ֶזה ּבְ ָכּ

ָרֵאל ִיׂשְ ַרק ּבְ

ָפה ָהִעְבִרית,  אְרק ָגדֹול ִעם ִמְתָקִנים ְמיּוָחִדים ֶשְקשּוִרים ַלׂשָ ִעְבִרית’. ֶזהּו ּפַ ִראשֹון-ְלִציֹון ֵיש ‘ַגן ּבְ ּבְ

ַמְגֵלָשה; ִמְתָקן ִעם  ס ֲעֵליֶהן ְוָלֶרֶדת ֵמֶהן ּבְ ִעְבִרית; אֹוִתיֹות ֶשֶאְפָשר ְלַטּפֵ מֹו ִמְזָרקֹות ִעם אֹוִתיֹות ּבְ ּכְ

ַחק ְקָלאס ֶשהּוא ֵמאֹוִתיֹות, ּובֹו ַהְיָלִדים ְיכֹוִלים  ִטים; לּוַח ֶשל ִמׂשְ יֹות ֶשֶאְפָשר ִלְבנֹות ֵמֶהןּ ִמְשּפָ קּוּבִ

ִלְבנֹות ִמיִלים; ִקיר ֶשֶאְפָשר ְלַקְשֵקש ָעָליו ּובֹו לּוַח ְוִגיר; ְוַגם ָמבֹוך ֶשהֹוְלִכים ּבֹו ּוַבֶדֶרך ַמְשִליִמים 

ִעְבִרית. ִטים ּבְ ִמְשּפָ

ָחק  ֶנְחָמד   ִעְבִרית ָיכֹול ִלְהיֹות ִמׂשְ ְנְגָרם ּבְ ר ּפָ ַעם ַאַחת. ַהִניָסיֹון ְלַחּבֵ ית ִנְמָצאֹות ּבֹו, ְוָכל אֹות ִנְמֵצאת ַרק ּפַ ל אֹוִתיֹות ָהָאֶלף-ּבֵ ט ֶשּכָ ְנְגָרם הּוא ִמְשּפָ ּפָ

ֵאֶלה: ְנְגָרִמים ּכָ ָמה ּפָ ְלִמי ֶשלֹוֵמד ִעְבִרית. ִהֵנה ּכַ

Short lines
Courtes phrases 

beatshovetfrappeחֹוֵבט )ָחַבט(

ב grassesevherbeֵעׂשֶ

sproutsnovetpousseנֹוֵבט )ָנַבט(

pinchestzovetse serreצֹוֵבט )ָצַבט(

is helpfulmo’ilest utileמֹוִעיל )הֹוִעיל(

shiftmishmerettour (de garde)ִמְשֶמֶרת

ל( ִלי )ִהְתַקּפֵ fold uptitkapliplie (bagage)ִתְתַקּפְ

will castyati’ahdéverseraָיִטיַח )ֵהִטיַח ב...(

to navigatelenavets'orienterְלַנֵווט )ִניֵווט(

runnymenuzalenrhuméְמנּוָזל

become lostovedt'égaresאֹוֵבד )ָאַבד(

ינּוי termkinuysurnomּכִ

fast foodmazon mahirrestauration rapideָמזֹון ָמִהיר

lunch barsmiznonimbuffetsִמְזנֹוִנים

to rotate on the grilllehistovev al hagrilretourner sur le grillְלִהְסתֹוֵבב ַעל ַהְגִריל

ק counterdelpekcomptoirֶדְלּפֵ

to get some colorlitpos tzevabronzerִלְתּפֹוס ֶצַבע

***
צור ארליך

Mad cowשּורֹות ְקָצרֹות
Vache folle

ָרה ַהְמשּוַגַעת  **ַהּפָ
אדר דריאן

ך ֶזה עֹוֵבד ּכָ

ֵאיך ֶזה עֹוֵבד
חֹוֶדש ֵטֵבת? ּבְ
ַהֶגֶשם חֹוֵבט,
ב נֹוֵבט. ָהֵעׂשֶ

ַהֶגֶשם עֹוֵבד,
ְוִאם הּוא שֹוֵבת

יֹוֶבש ֵטֵבת
נּו צֹוֵבט. ִלּבֵ ּבְ

ַגם ָהרּוַח עֹוֶבֶדת;
ָלֵכן ָצִריך ְסֶווֶדר

ַוֲאִפילּו מֹוִעיל
ְמִעיל.

רּוַח ֵטֵבת
ֵריָחִנית ּוְטִריָיה.
ֲאָבל ִאם ֵהֵבאת

ֶאל תֹוָכּה ִמְטִריָיה

ָהרּוַח תֹאַמר ָלך:
ְשִליִלי!

ַעְכָשיו ַה ִמְשֶמֶרת
ֶשִלי!

ִלי! ִתְתַקּפְ
ִלי! ֵתְלִכי ּבְ
לֹא ֶאְצִלי!

ך ְדִלי. ְוַהֶגֶשם ָיִטיַח ּבָ

installationsmitkaniminstallationsִמְתָקִנים
fountainsmizrakotfontainesִמְזָרקֹות

ס( ס )ִטיּפֵ to climbletapesgrimperְלַטּפֵ
slidemagleshatobogganַמְגֵלָשה
יֹות cubeskubiyotcubesקּוּבִ

boardlu’ah tableauלּוַח 
ַחק ְקָלאס hopscotchmis’hak klasjeu de marelleִמׂשְ

to scribblelekashkeshgribouillerְלַקְשֵקש )ִקְשֵקש ַעל(
mazemavokhlabyrintheָמבֹוך

completemashlimimon complèteַמְשִליִמים )ִהְשִלים(
tastedta’ama goûtéָטַעם
יס bitebispetit morceauּבִ
sharphadpointuַחד

vipertzefavipèreֶצַפע
bitnashakha morduָנַשך
ה fishing rodhakacanne à pêcheַחּכָ

coarsegasrudeַגס
caressedlitefa caresséִליֵטף

strangerzarétrangerָזר
friedtigena fait frireִטיֵגן

potatotapudpomme de terreַתּפּוד
shouted in protesttza’ak hamasa crié à l'injusticeָצַעק ָחָמס

ַתְרְנגֹוֶלת  הּוא  ְרִגית’  ‘ּפַ ַהִמיָלה  ירּוש  ּפֵ ַמְשָמעּות: 
ִהיא  ְרִגית’  ‘ּפַ ַהִמיָלה  ְרֵאִלי  ַהִיׂשְ ְסֶלְנג  ּבַ ְצִעיָרה ְמאֹוד. 

ינּוי ְלַנֲעָרה ְצִעיָרה. ּכִ

ְמַטֵייל  ַתְרְנגֹול  דּוְגָמה: 
ִזית  ַהֶמְרּכָ ַהַתֲחָנה  ֵאזֹור  ּבְ

ַהִמְסָעדֹות  ְלאֹוֶרך  ירּוָשַלִים,   ּבִ

ַאַחד  ּבְ ְוַהִמְזנֹוִנים.  ָמִהיר  ְלָמזֹון 

ְרִגית  ּפַ רֹוֶאה  הּוא  ַהִמְזנֹוִנים 

ִמְתָקֵרב  הּוא  ַהְגִריל.  ַעל  ִמְסתֹוֶבֶבת 

ק, ְואֹוֵמר ָלה: "ְגִבְרִתי ַהְצִעיָרה,  ַלֶדְלּפֵ

ָמָצאת ִשיָטה ִלְתּפֹוס ֶצַבע - ָהא?"!

ַטַעם ַחָסה - ְוַדי ❖ ָשָפן ָאַכל ְקָצת ֶגֶזר ּבְ

יס ְוָאַכל ְקָצת ֶגֶזר ַחד ❖ ַהָשָפן ָטַעם ּבִ

אֹוְסְטַרְלָיה ❖ ֶצַפע ָחָזק ָנַשך ָדג ֵמת ּבְ

ה ַחּכָ ❖ ִאיש ִעם ָזָקן ָטס ְלָצְרַפת - ְוָדג ּבַ

ָקֶשה ְלַנֵווט
רּוַח ֵטֵבת, ּבְ

ְוִאם ֵיש ַמָזל
ֵבד, ֵיש ַגם ֶשֶלג ּכָ

ְוִעם ַאף ְמנּוָזל
ַאָתה ֵתֶכף אֹוֵבד.

ך ֶזה עֹוֵבד ּכָ
ֵטֵבת. ּבְ

רּוב - ַעד ֶשָצַמח ❖ ָזֵקן ַגס ִליֵטף ֶאת ַהּכְ

ֶלא - ָצַעק ָחָמס ּכֶ ❖ ַהָזר ֶשִטיֵגן ַתּפּוד ּבַ

צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי
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*** ת ו י ת ו א י  ת ו ת י א  >

ַהצּוָרה: ַשְלֶהֶבת

ַהִמְתרֹוְממֹות  ו  אֹוִתיֹות  ִמָשלֹוש  מּורּכבת  ש  ָהאֹות 

ִסיס משּותפת. ִמְנקּוַדת ּבָ

ֶלָהבֹות  ָשלֹוש  עם  ַשְלֶהֶבת  מזּכירה  ש  ָהאֹות  צּוַרת 

ַהִמְתרֹוְממֹות מתֹוך ַגֶחֶלת משּותפת. 

ְלִתי-ִמְשַתָנה  ַהּבִ ַעְצמּותֹו  את  ְמַסֶמֶלת  ִסיס  ָבּ ֶשּבַ ַהַגֶחֶלת 

ִניִתי  ׁשָ לֹא  ה’  "ֲאִני   ַעְצמֹו:  ַעל  אֹוֵמר  ֶשהּוא  ִפי  )ּכְ ה’  של 

ַהֶלָהבֹות  ְשלֹוש  ו(.  ג,  מלאכי  ִהְשַתֵניִתי]",  לֹא  לֹוַמר,  [ּכְ

היֹוצאֹות ִמֶמָנה ְמַסְמלֹות אֹופנים שֹונים שּבהם ֱא-לֹוִהים 

ַהְשָאר  ין  ּבֵ ִהיא  ִשי"ן  )ַהִמיָלה  ּבעֹולמנּו  ּוִמְשַתֶנה  ִמְתַגֶלה 

ִפי ֶשִנְרֶאה(. ִמְלשֹון ִשינּוי, ּכְ

ֶשִתְהֶיה  עד  ַהִמְקָדש  ְמנֹוַרת  את  ְלַהְדִליק  ְמצּוֶוה  ַהּכֵֹהן 

מבטאת  ּכן,  אם  ַהַשְלֶהֶבת,  ֵמֵאֶליָה".  עֹוָלה  "ַשְלֶהֶבת 

ְלַמְעָלה.  ִמְלַמָטה  לה’,  ָהָאָדם  ִהְתָקְרבּות  את  גם 

ְלָבְבָך  ָכל  "ּבְ ִגיַמְטִריָיה  ּבְ ָשָווה  ַשְלֶהֶבת  ַהִמיָלה   והנה, 

ַאֲהַבת ה’  ָהָרמֹות של  ּוְבָכל ְמאֶֹדָך" - ְשלֹוש  ָך  ַנְפׁשְ ּוְבָכל 

נּו, ּכמֹו ְשלֹוש ַהֶלָהבֹות של ש.  ִלּבֵ שאנּו צריכים ְלַהְבִעיר ּבְ

ל אֹוִתיֹות  ָהאֹות ש היא ּבעלת ַהצּוָרה ַהִסיֶמְטִרית ּביֹותר ִמּכָ

ְלשֹון ַהקֹוֶדש. ָהאֹות ַהִסיֶמְטִרית הּבֹולטת הנֹוספת )ֶשֵיש 

לָה ִסיֶמְטְרָיה ִמסּוג ַאֵחר( היא ָהאֹות א. ש ְמַסֶמֶלת את 

ַהִסיֶמְטְרָיה של הגּוף ְו-א את ַהִסיֶמְטְרָיה של ַהְנָשָמה. 

ֵסֶפר  ּבְ ַיְחָדיו מצטרפֹות ְשֵתי ָהאֹוִתיֹות ַלִמיָלה ֵאש. 

ָלה ָהִראשֹון( ְמַסֶמֶלת ָהאֹות ש את   ְיִציָרה )ֵסֶפר ַהַקּבָ

ִמיָלה  ֶטַבע, ְוָהאֹות א את ְיסֹוד ָהֲאִוויר. ּבַ ְיסֹוד ָהֵאש ּבַ

ֵאש, ה-ש היא ּכמֹו גּוף ַהֶלָהָבה, וה-א היא ּכמֹו ַהְנָשָמה 

ִעיָרָתּה. שלה - ָהֲאִוויר ַהַמִקיף אֹותה ּוֵמִזין את ּבְ

ַהֵשם: ִשינּוי ְוִשינּון

של  ּביֹותר  הרב  למסּפר  ִמְתַקֵשר  ִשי"ן  ָהאֹות  של  ְשָמּה 

מילים ּבהשוואה ְלָכל שאר ְשמֹות ָהאֹוִתיֹות: ִשינּוי, ָשָנה, 

ֵשן, יֹוֶשן, ְשַנִיים, ָשִני, ִשינּון, ֵשיָנה ועֹוד. 

ָשָנה,  ַהִמיָלה  ּבאה  ממנה  ִשינּוי.  היא  ַהַמְפֵתַח  ִמיַלת 

ַהְזַמן  ְיִחיַדת  את  רק  לֹא  מבטאת  ְיִציָרה  ֵסֶפר  שלפי 

ְיֵדי  ַעל  המּוגדר  ַהְזַמן,  ָללּות  ּכְ את  אלא  "ָשָנה"   של 

ְלַתֲהִליך  ציּורי  ּביטּוי  הּוא  ַהְזַמן’  ‘ִשיֵני  ִשינּוי.  ַתֲהִליֵכי 

ּוכפי  ַהְזַמן.  עם  ּוִמְתַייֵשן  ֶלה  ִמְתּכַ ַהּכֹול  שּבֹו  ָיה  ָהֶאְנְטרֹוּפְ

ֶשַהִשיַנִיים אֹוְכלֹות ּכך גם ָהֵאש )צּוַרת ה-ש כנ"ל( ְמַכָלה 

ּוְמָפֶרֶקת )ֵמֶאָחד ִלְשַנִיים(, ְוִצְבָעּה של ָהֵאש הּוא ָשִני.

The letter Shin – concealed secrets
La lettre Shin – secrets enfouis

הרב יצחק גינזבורג

עיבד וערך: ניר מנוסי

ָהאֹות ִשי"ן – סֹודֹות ְגנּוִזים

According to Kabbalistic
wisdom, the letters of the
Hebrew alphabet conceal
abundant secrets – secrets
of God, of man and of the
world. Each month we will
learn one letter, by means
of the study of its three
dimensions: form, name and
numeric value (“gematria”)

Selon la sagesse de la
Kabbale, dans les lettres de
l’alphabet sont dissimulés
des secrets : secrets au sujet
de Dieu, de l'homme et
de l’univers. Chaque mois,
nous étudions une lettre, en
nous penchant sur ses trois
dimensions : sa forme, son
nom et sa valeur numérique
(sa guématria)

ַהִציוּוי  ַהְשִליִלי:  ַלִשינּוי  ַהַמֲעֶנה  גם  ִמְסַתֵתר  ִשי"ן  במילה   אך 

נּון", משלי כה, יח(  מֹו "ְוֵחץ ׁשָ ם ְלָבֶניָך" מֹוֶרה על ִחידּוד )ּכְ ְנּתָ ּנַ  "ְוׁשִ

את  ַהְמעֹוֵרר  ּבאֹופן  ַהִמְשָנה(  ְפָרט  )ּבִ ְיָלֵדינּו  ּבפי  ַהתֹוָרה  ִדְבֵרי 

ַהֶהְמֵשִכיּות  את  מבטיח  זה  דבר  ֶשָלֶהם(.  )ַהְנָשָמה  ם  ִלּבָ ַשְלֶהֶבת 

ָיה  חּות של ַהתֹוָרה ּבדֹורֹות הּבאים, והּוא ַהַמֲעֶנה ָלֶאְנְטרֹוּפְ ְוַהִהְשַתּבְ

מֹו  ּכְ  - ְלַמֲעָלה  ֵמִחיָסרֹון  ַהִהְתַייְשנּות  ַוֲהִפיַכת  ַהְזַמן  ִשיֵני   של 

ַיִין ָיָשן ְוטֹוב.

ת 300 ָשָנה ר: ֵשיָנה ּבַ ַהִמְסּפָ

ִרי ֶשל ָהאֹות ש הּוא 300.  ָהֵעֶרך ַהִמְסּפָ

ר 300. אחד הּבֹולטים ּבהם הּוא ַהִסיּפּור  ִמְסּפָ תֹוָרה קשּורים ּבַ דברים רּבים ּבַ

ִלְשִתים ָלַקח 300 שּוָעִלים, ֶהֱעִמיד  ּפְ ֵדי ְלִהְתַנֵקם ּבַ על ִשְמשֹון ַהִגיּבֹור, ֶשּכְ

ascendmitromemotse dressentִמְתרֹוְממֹות )ִהְתרֹוֵמם(
flameshalhevetfeuַשְלֶהֶבת
tongues of firelehavotflammesֶלָהבֹות
embersgaheletbraiseַגֶחֶלת

His identityatzmutoson essenceַעְצמּותֹו
to cause to burnlehav’irsusciterְלַהְבִעיר )ִהְבִעיר(

surroundsmakifentoureַמִקיף )ִהִקיף(
feedsmezinnourritֵמִזין )ֵהִזין(

ִעיָרָתּה its burningbe’irataembrasementּבְ
key wordmilat mafte’ahmot-cléִמיַלת ַמְפֵתַח

ָללּות generalityklalutgénéralitéּכְ
ָלה( ֶלה )ִהְתּכַ comes to an endmitkales'achèveִמְתּכַ
grows oldmityashenvieillitִמְתַייֵשן )ִהְתַייֵשן(

scarletshanipourpreָשִני
responsema’aneréponseַמֲעֶנה

indicatesmoreindiqueמֹוֶרה )הֹוָרה ַעל(
sharpeninghidudaccentuationִחידּוד

honedshanunacéréeָשנּון
חּות aggrandizementhishtabhutperfectionnementִהְשַתּבְ

to exact vengeancelehitnakemse vengerְלִהְתַנֵקם )ִהְתַנֵקם ב...(
foxesshu’alimrenardsשּוָעִלים

יד torchlapidtorcheַלּפִ
hydrogenmeimanhydrogèneֵמיָמן

ֵשט ל...( ֶשֶטת )ִהְתּפַ spreadsmitpashetetse propageִמְתּפַ
their slumbertardematamleur sommeil profondַתְרֵדָמָתם

their destinyyi’udamleur missionִייעּוָדם

ַרף את  יד ֵאש וכך ׂשָ זּוגֹות - ָזָנב אל ָזָנב, ָקַשר ְלָכל זּוג ַזְנבֹות ַלּפִ אֹותם ּבְ

‘ְשנּוִנים’- ֶטַבע  ּכֹוחֹות  ְשֵני  ּבִ ִהְשַתֵמש  ּבעצם  ִשְמשֹון  ִלְשִתים.  ַהּפְ דֹות  ׂשְ

ֶטַבע. ַרע ֶשּבַ ֵדי ְלִהיָלֵחם ּבָ ַחִדים הקשּורים ּב-ש: שּוָעִלים ְוֵאש - ּכְ

ְקַטָנה’.  ‘ֶשֶמש  ּפירּושֹו   - ִשי"ִנים  ְשֵני  ּבֹו  שגם  ִשְמשֹון,  ַהֵשם 

ַמִים  של  הרעיֹון  את  מבטאת   - ש-מ-ש   - עצמּה  ֶשֶמש  ַהִמיָלה 

יב ָהִעיָקִרי ֶשל ַהֶשֶמש( ההֹופכים ְלֵאש של  לֹוַמר ֵמיָמן ֶשהּוא ַהַמְרּכִ )ּכְ

ֶשֶטת ְלָכל ַצד.  ֶאֶנְרְגָיה סֹוָלִרית, ַהִמְתּפַ

את  ְלסֹוָפן  הביא  אשר  ָהַאֲחרֹון,  ַהשֹוֵפט  גם  היה  ִשְמשֹון  והנה, 

ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  עבד  שּבהן  ֶשֶמש(  ֵתיבֹות  )ָראֵשי  ַהָשִנים  ְמאֹות  ְשלֹוש 

ָשִנים   300 אלה  לֹומר שהיּו  ַהשֹוְפִטים. אפשר  ימי  ּבִ ָזָרה  ֲעבֹוָדה 

את  ֶשֵהִעיָרה  ַהֶשֶמש  ְזִריַחת  ּכמֹו  היה  ְוִשְמשֹון  רּוָחִנית,  ֵשיָנה  של 

ָרֵאל ִמַתְרֵדָמָתם והזּכירה להם את ִייעּוָדם ָהֲאִמיִתי.  ִיׂשְ

Rabbi Yitzchak Ginsburgh is one of 
the foremost and most innovative 
teachers of Kabbalah and 
Hassidism today, and the author of 
over 80 books. He is the head of the 
Gal Einai institute

Le rav Its’hak Ginsburg est l’un des 
enseignants les plus éminents et 
innovateurs de Cabbale et de 

’Hassidout de notre époque, et 
l’auteur de plus de 80 ouvrages.  
Il dirige l’institut Gal Enaï

ש



ISSUE NO. 64 33 32

** ר י ש ו  ר י ש  >IVRIT צוות ג'רוזלם פוסט

”A poem by Rahel: “The Shores of the Jordan ִמִשיֵרי ָרֵחל: חֹוֵפי ַיְרֵדן
Un poème de Ra'hel : « Les rives du Jourdain » 

fullnessmlo pleinְמלֹוא 

brightnesszoharéclatזֹוַהר

dayyomjourיֹום

fishing boatsirat dugabateau de pêcheִסיַרת דּוָגה

potionshikuyélixirִשיקּוי

upwardel alvers le cielֶאל-ָעל

childhoodyaldutenfanceַיְלדּות

cloudavnuageָעב

nowatamaintenantַעָתה

sailedhifligacroisaitִהְפִליָגה )ִהְפִליג(

architectsadrikhalimarchitectesַאְדִריָכִלים

poetmeshorerpoèteְמשֹוֵרר

ְחָקן actorsahkanacteurׂשַ

is considerednehshevetest considéréֶנְחֶשֶבת )ֶנְחַשב ל...(

its shoreshofavses rivesחֹוָפיו

beginningreshitdébutֵראִשית

endketzefinֵקֶצה

hungryra’evavideָרֵעב

let [him] takeyitolse serveִייטֹול )ָנַטל(

יטּוי expressionbituyexpressionּבִ

אֹוִניָיה ‘רּוְסָלאן’ ּבָ

‘רּוְסָלאן’,  אֹוִניָיה  ּבָ ָרֵאל  ְלֶאֶרץ-ִיׂשְ ָרֵחל  ָחְזָרה  ּב-1919 

ְדרֹום אּוְקָרִאיָנה. זֹו ָהיְיָתה  ֶשִהְפִליָגה ֵמָהִעיר אֹוֶדָסה ּבִ

ָהרּוִסית  ְרָיה  ֵמָהִאיְמּפֶ ֶשִהְפִליָגה  ָהִראשֹוָנה  ָהאֹוִניָיה 

ָרֵאל ַאֲחֵרי ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראשֹוָנה.  ְלֶאֶרץ-ִיׂשְ

ֲאָנִשים  ה  ַהְרּבֵ ָלָאֶרץ  ִהְפִליגּו  ‘רּוְסָלאן’  אֹוִניָיה  ּבָ

ַהִהיְסטֹוְריֹון  ַהִציֹונּות:  ֶשל  ִהיְסטֹוְרָיה  ּבַ  ֲחשּוִבים 

ַמִגידֹוִביץ’,  ִויהּוָדה  ֶרְכֶטר  ְזֵאב  ָהַאְדִריָכִלים  קלֹוְזֶנר,  יֹוֵסף 

ַהְמשֹוֵרר  ַאָגָדִתי,  רּוך  ּבָ ָהַרְקָדן  ָנבֹון,  ַאְרֵיה  ַהַצָייר 

ֲאִביְגדֹוִרי,  ַזְלָמן  ְשֵניאֹור  ָהרֹוֵפא  ָרטֹוש,  יֹוָנָתן 

ֶנְחֶשֶבת  ‘רּוְסָלאן’  ָלֵכן,  ְתאֹוִמי.  ֵמִאיר  ְחָקן  ְוַהׂשַ

ַל’ֵמְייְפָלאּוֶאר ַהִציֹוִנית’. ָרֵחל ָחְזָרה ִלְקבּוַצת ְדַגְנָיה 

ֶנֶרת ָהֲאהּוָבה ָעֶליָה. ְוַלּכִ

ַעל ַהִשיר

ה  ְתָבה ָרֵחל ַהְרּבֵ ַהִשיר ‘חֹוֵפי ַיְרֵדן’ ְמָתֵאר נֹוף ֶשָעָליו ּכָ

ַיְרֵדן’  ‘חֹוֵפי  ִשיר  ּבַ ַהַיְרֵדן.  ְנַהר  ֶשל  חֹוָפיו  ִשיֶריָה:  ּבְ

 - ַהַיְרֵדן  חֹוֵפי  ַעל  ּפֹה,  ִנְמָצא  ַהּכֹול  אֹוֶמֶרת:   ִהיא 

ֵראִשית  ַהּכֹול.   - ּפֹה  ָיַדְעִתי:  "ַעָתה  ְוַהסֹוף:  ַהַהְתָחָלה 

ֵמַהנֹוף  ִייַקח  ֵאֶלה,  ּכָ ְלנֹוִפים  ֶש"ָרֵעב"  ִמי  ְוָכל  ְוֵקֶצה"; 

ל ִדְכִפין ֶיֱאֶתא ִייטֹול".  ַהֶזה ָמה ֶשהּוא ָצִריך: "ּכָ

ֵחֶלק  ּכְ ַסח,  ּפֶ ֶשל  ַהָגָדה  ּבַ מֹוִפיַע  ִדְכִפין"  ל  "ּכָ יטּוי  ַהּבִ

ְוֵיכֹול,  ֵייֵתי  ִדְכִפין  ל  "ּכָ ָהֲאַרִמית:  ָפה  ׂשָ ּבַ ט  ִמִמְשּפָ

ָיבֹוא  ֶשָרֵעב  ִמי  ל  ּכָ  - לֹוַמר  ּכְ ְוִיְפַסח",  ֵייֵתי  ִדְצִריך  ל  ּכָ

ֶאת  ה  )=ְוַיֲעׂשֶ ְוִיְפַסח  ָיבֹוא  ֶשָצִריך  ִמי  ל  ּכָ ְויֹאַכל, 

"ָרָעב",  ירּוָשּה  ּפֵ ָפן"  "ּכָ ַהִמיָלה  ֲאָרִמית  ּבַ ַסח(.  ַהּפֶ

ירּוָשּה "ָיבֹוא". ְוַהִמיָלה "ֶיֱאֶתא" ּפֵ

 To sing the song 
 visit our website at 

www.jpost.com/IVRIT

 Pour chanter la chanson
   visitez notre site Web

www.jpost.com/IVRIT

hofei yarden: mlo zohar yom.

sirat duga; eshkav eshte

shikuy shalom.

abit el al: ha`or ma rav!

vegam balev kvayaldut –

af tzel shel av.

ata yadati: po – hakol:

reshit veketze, kol dikhfin

yete yitol.

חֹוֵפי ַיְרֵדן: ְמלֹוא זֹוַהר יֹום.

ב ֶאְשֶתה ִסיַרת דּוָגה; ֶאְשּכַ

ִשיקּוי ָשלֹום.

יט ֶאל-ָעל: ָהאֹור ָמה ָרב! ַאּבִ

ַבַיְלדּות –  ֵלב ּכְ ְוַגם ּבַ

ַאף ֵצל ֶשל ָעב.

ַעָתה ָיַדְעִתי: ּפֹה – ַהּכֹול:

ל ִדְכִפין ֵראִשית ְוֵקֶצה, ּכָ

ֶיֱאֶתא ִייטֹול.

Paroles : Ra'hel 
Composition : Guidi Koren

Lyrics: Rahel
Music: Gidi Koren

ִמיִלים: ָרֵחל
ַלַחן: ִגיִדי קֹוֵרן

צילום: ויקיפדיה

Rahel’s poems are 
mainstays of Hebrew culture, 
and those of her poems 
that have been set to 
music are classics of Israeli 
music. Marking 125 years 
since Rahel’s birth, we are 
presenting her best-known 
poems, accompanied by 
her life story

Les poèmes de la poétesse
Ra'hel font partie du 
patrimoine de la culture 
hébraïque, et ses poèmes 
mis en musique constituent 
des classiques de la 
chanson israélienne. À 
l'occasion des 125 ans de la 
naissance de Ra'hel, nous 
présentons ses poèmes les 
plus connus accompagnés 
du récit de sa vie
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The time-teller מֹוֵרה ָשעֹות
Indicateur des heures

כתיבה וצילום: עדי לוי 

renewedmit’hadeshetrenaissanteִמְתַחֶדֶשת )ִהְתַחֵדש(
sourcemakororigineָמקֹור

councilva’adcomitéַוַעד
innovatedhideshrenouvelaִחיֵדש

exhibittzugaexpositionְתצּוָגה
collectsosefcollecteאֹוֵסף

ץ( ץ )ִשיּפֵ refurbishesmeshapetzrénoveְמַשּפֵ

דוגמהתעתיקהאות

ָיאיר     ya`ir` א

ָנָנה     bbananaּב ּבָ

ַבָקָשה     vbevakashaב ּבְ

ָגדֹול     ggadolג

ָדִוד     ddavidד

ַהְמּבּוְרֶגר      hhamburgerה

ֶוֶרד     vveredו

ָרה     zzebraז ֶזּבְ

ָחָלב     hhalavח

ֶטֶלִוויְזָיה     tteleviziaט

ְירּוָשַלִים     yyerushalayimי

ְרֶמל     kkarmelּכ ּכַ

ְזכּוכית     khzkhukhitכ

ְלִהְתָראֹות     llehitra`otל

ַמִים     mmayimמ

ֵנס     nnesנ

א     ssabaס ַסּבָ

ָיֵעל     ya’el 'ע

ּפּוִרים     ppurimּפ

ָפָלאֶפל     ffalafelפ

ַצדיק     tztzadikצ

ָלה     kkabalaק ַקּבָ

ִראשֹון     rrishonר

ָשלֹום     shshalomׁש

ֵמַח     ssameahׂש ׂשָ

תֹוָדה     ttodaת

14.9.2015ִתְשֵרי       

14.10.2015ַמרֶחְשָוון 

ְסֵלו 13.11.2015ּכִ

13.12.2015ֵטֵבת

11.1.2016ְשָבט

10.2.2016ֲאָדר א'

11.3.2016ֲאָדר ב'

9.4.2016ִניָסן 

9.5.2016ִאיָיר

7.6.2016ִסיָוון

7.7.2016ַתמּוז

5.8.2016ָאב

4.9.2016ֱאלּול

The Hebrew month

Le mois hébraïque

ַהחֹוֶדש ָהִעְבִרי Our rules for transliteration
Nos règles de transcription    

ָלֵלי ַהַתְעִתיק ֶשָלנּו  ַהיֹום ָהִראשֹון ֶשל ַהחֹוֶדש ָהִעְבִריּכְ
לּוַח ַהָשָנה ַהלֹוֲעִזי ּבְ

 The first day of the Hebrew month
 in the Gregorian calendar

Le premier jour du mois hébraïque 
selon le calendrier grégorien

Crossword puzzle with words from this issue 
Mots croisés des mots de ce numéro       

ץ ִמִמילֹות ַהִגיָליֹון ַתְשּבֵ

Dear Readers,

Individuals learning Hebrew want to use their Hebrew and to 
employ it in communicating with others. However, there are not 
always people who can communicate in their new language in 
their environment.  For this reason, we at the Ivrit monthly have 
decided to help our readers correspond with one another. In 
every issue we shall publish in this space the details of readers 
who would like to correspond in Hebrew with other readers: 
name; age; level of Hebrew (according to the levels used in the 
monthly: *, **, ***) and email address. 
You are invited to send us your details.

The IVRIT Team at The Jerusalem Post

Chers lectrices et lecteurs,

Les personnes qui étudient l'hébreu souhaitent s'en servir et 
communiquer avec d'autres gens. Mais il n'y a pas toujours dans 
leur entourage des gens susceptibles de communiquer dans 
cette nouvelle langue. C'est pourquoi nous avons décidé dans 
le mensuel IVRIT d'aider nos lecteurs à correspondre entre eux. 
Dans chaque numéro, nous publierons ici les coordonnées des 
lecteurs et lectrices intéressés à correspondre en hébreu entre 
eux : nom, âge, niveau d'hébreu (selon les niveaux définis dans 
le mensuel : *, **, ***) et l'adresse électronique. 
Vous êtes invités à nous envoyer vos coordonnées. 

L'équipe du Jerusalem Post IVRIT

ָפה  ׂשָ ּבַ הּוא  ָשעֹות’  ‘מֹוֵרה  ַהֵשם  ְמקֹור  ָשעֹון.   - ַהִמְתַחֶדֶשת  ִעְבִרית  ּבָ ַעם,  ּפַ ִנְקָרא  ך  ּכָ  - ָשעֹות’  ‘מֹוֵרה 

יֶנס )1913-1843(, ֶשָהָיה ָחֵבר   ַהֶגְרָמִנית: Uhrzeiger ּוְבִייִדיש: ַזיְיֶגער )Zeiger(. ָהַרב ְיִחיֵאל ִמיְכל ִפּ

ן-ְיהּוָדה, ִחיֵדש ֶאת ַהִמיָלה - ָשעֹון. ’ַווַעד ַהָלשֹון ָהִעְבִרית’ ְוָיִדיד ֶשל ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ּבְ

ץ  ְמַשּפֵ עֹוָלם,  ּבָ ֶשלֹו  ִטיּוִלים  ּבַ ֶשלֹו דֹורֹון אֹוֵסף  א  ֶשַסּבָ ַעִתיִקים,  ְתצּוַגת ְשעֹוִנים  ּבִ ַגְשִתי  ּפָ ֵאִלָיה  ַהֶיֶלד  ֶאת 

ְתצּוָגה. אֹוָתם ּוַמְרֶאה ּבַ

מאוזן:

ִדים ים ּכַ 1. חֹוֶמר ֶשִמֶמנּו עֹוׂשִ

ַעל ַחִיים ֶשדֹוֶמה ְלסּוס 3. ּבַ

ִכינּו" 6. "ַעל ְנָהרֹות... ָשם ָיַשְבנּו ַגם ּבָ

מאונך:

ה ְמאֹוד ְסָפִרים 2. ָמקֹום ִעם ַהְרּבֵ

ים 4. ֶגֶשם ָחָזק ִעם ַמִים ַרּבִ

5. ִמיָלה ִנְרֶדֶפת ַלִמיָלה ‘ָעָנן’

ִעְבִרית ַקָלה  ּבְ ֵתב  ְפֶרְדִריק ַקאְלפֹון )Frederic Calfond( רֹוֶצה ְלִהְתּכַ
ינֹוִנית. הּוא  ָרָמה ּבֵ IVRIT. ָהִעְבִרית ֶשלֹו ִהיא ּבְ ל  ִעם קֹוְרִאים ֲאֵחִרים ׁשֶ
ָרֵאל. ֶאְפָשר  ָכל ָמה ֶשָקשּור ְלִיׂשְ ָנׂשּוי ְוֵיש לֹו ְיָלִדים. הּוא ִמְתַעְנֵיין ְמאֹוד ּבְ

frederic.calfond@wanadoo.fr :ִלְכתֹוב ֵאָליו ִלְכתֹוֶבת ַהדֹוַאל

ֶָבל פתרון: ֶחֶרס // 2. ִסְפִריָיה // 3. ֲחמֹור // 4. ַמּבּול // 5. ָעב // 6. ּב

12

34

5

6



Read it as they spoke it

The Jerusalem Post Biblical Hebrew

Join our biblical Hebrew program
for a better understanding of the Hebrew Bible

355-bible24.5z18.1-0714 report

www.jpost.com
DigitalISRAEL:

*2423
U.S Toll Free:
1-888-576-7881

U.K Toll Free:
0-8000-283-945

Other Countries:
972-2-531-5439

for a better understanding of the Hebrew Bible

Call nowto scheduleyour freetrial lesson
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