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Learning Hebrew on the streets   
Apprendre l'hébreu dans la rue

גיא שרת

ְדרֹום  ּבִ ְפלֹוֶרְנִטין  ְשכּוַנת  ּבִ ָגר  ַוֲאִני  ָשֵרת  ַגְיא  ְשִמי 

ֶדֶרך  ָהִעיר,  ְרחֹובֹות  ּבִ ִעְבִרית  ְמַלֵמד  ֲאִני  ֵתל-ָאִביב. 

ִמתֹוך  ַרק  לֹא  ִלְלמֹוד  ֶאְפָשר  ִעְבִרית  ָפה.  ׂשָ ִסיּוֵרי 

ה ֲאָנִשים  ַהְרּבֵ ְשכּוָנה ֶשִלי  ּבַ ְרחֹוב.  ּבָ ְסָפִרים, ֶאָלא ַגם 

ַהֶמְמָשָלה,  ֶנֶגד  ְדָבִרים:  ִמיֵני  ל  ּכָ ַהִקירֹות  ַעל  ּכֹוְתִבים 

ַעד ִטְבעֹונּות. ֶאְפָשר ִלְלמֹוד ֵמֶהם  ר, ּבְ ׂשָ ֶנֶגד ֲאִכיַלת ּבָ

ה ְדָבִרים ַעל ָהָאֶרץ ֶשָלנּו.  לֹא ַרק ִעְבִרית, ֶאָלא ַגם ַהְרּבֵ

ַהָמִחיק  ַהָלָבן  ַהלּוַח  ִעם  ֲאִני  ְשכּוָנה,  ּבַ הֹוְלִכים  ֲאַנְחנּו 

ְנָקִסים ֶשֲאִני נֹוֵתן ָלֶהם,  ֶשִלי, ְוַהַתְלִמיִדים ֶשִלי, ִעם ּפִ

ֶהם ֵהם ּכֹוְתִבים ֶאת ַהִמיִלים ַהֲחָדשֹות. ֶשּבָ

ֵיש ְדָבִרים ֶשָקֶשה ְלָהִבין ְלַבד 

ֶאְפָשר  ַהִמְדָרָכה  ַעל  ַגם  ִרים.  ְמַדּבְ ַהִקירֹות  ַרק  לֹא 

ִמְשַנת  יּוב  ּבִ ִמְכֵסה  ַעל  ְמַעְנְייִנים.  ְדָבִרים  ִלְמצֹוא 

ְוַעל  ָיָשן,  ְכִתיב  ּבִ ֵתל-ָאִביב"  "ִעיִרַית  תּוב  ּכָ  1935

ְכִתיב  ִמְכֶסה ָחָדש, ְלָידֹו -"ִעיִריַית ֵתל-ָאִביב-ָיפֹו" ּבִ

ַהִשינּוִיים  ְוַעל  ָהִעְבִרית  ַעל  ִרים  ְמַדּבְ ֲאַנְחנּו  ָחָדש. 

ה, ַעל ַהִהיְסטֹוְרָיה, ַעל ִעיצּוב ָהאֹוִתיֹות, ְוַגם ַעל  ּבָ

ְשכּוָנה. ַהִשינּוִיים ּבַ

ְזַמן  ּבִ ְשָנַתִיים,  ּכִ ִלְפֵני  ְרחֹוב  ּבָ ִעְבִרית  ְלַלֵמד  ִהְתַחְלִתי 

ֵתל-ָאִביב.  ּבְ רֹוְטִשיְלד  ֵדרֹות  ׂשְ ּבִ ָהאֹוָהִלים  ְמָחַאת 

ל  ִמּכָ ֶחְבֶר'ה  ֶשִלי,  ֵמַהַתְלִמיִדים  ה  ֶשַהְרּבֵ ָרִאיִתי 

ָמה  ְמִביִנים  לֹא  ִעְבִרית,  ֶאְצִלי  ֶשלֹוְמִדים  ָהעֹוָלם 

ֵאירּוַע  ַתְחִתי  ּפָ ָשם.  ֶשָהיּו  ַהְשָלִטים  ַעל  תּוב  ּכָ

אּו. ָהיּו ָשם עֹוִלים ֲחָדִשים,  ּבָ ֵפְייְסּבּוק, ו-20 ִאיש  ּבַ

ִעְבִרית.  ֶשלֹוֵמד  ִמי  ל  ּכָ לֹוָמִטים,  ִדיּפְ ָזִרים,  ִעיתֹוָנִאים 

ים לֹא ַרק מֹוֶרה ֶאָלא ַגם ְמַתֵווך,  ׂשִ ָרִאיִתי ֶשֲאָנִשים ְמַחּפְ

ָהיּו  ֶשָלנּו.  ַהַתְרּבּות  ֶשל  ַהקֹוִדים  ֶאת  יר  ְלַהְסּבִ ֶשָיכֹול 

יִרים.  ַמּכִ ֶשּכּוָלנּו  ֵמַהתֹוָרה,  סּוִקים  ּפְ ִעם  ְשָלִטים  ָשם 

ָהיּו שּורֹות ִמִשיִרים ֶשּכּוָלנּו ָשִרים, ֲאָבל ִמיֶשהּו ֶהְחִליף 

אֹות אֹו ִמיָלה ַאַחת, ְוִשיָנה ֶאת ַהַמְשָמעּות ֶשָלֶהן. ֵיש 

ִלי ִמיֶשהּו ְמקֹוִמי. ְדָבִרים ֶשָקֶשה ְלָהִבין ְלַבד, ּבְ
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זֹוְכִרים  ֲאַנְחנּו  ַאֶחֶרת.  לֹוְמִדים  ֲאַנְחנּו  ְרחֹוב,  ּבָ ִעְבִרית  לֹוְמִדים  ֶשֲאַנְחנּו  ּכְ

ִלְזּכֹור ֶאת  ֵאיפֹה ָעַמְדנּו, ֵאיך ָהָיה ָהאֹור, ָמה ָשַמְענּו. ַהֶהְקֵשר עֹוֵזר ָלנּו 

ל  ָעִמים. ּכָ ָמה ּפְ ַהִמיִלים ַהֲחָדשֹות. ִלְפָעִמים ֲאַנְחנּו ּפֹוְגִשים אֹוָתה ִמיָלה ּכַ

ַעם ֶשֲאַנְחנּו רֹוִאים אֹוָתה שּוב, עֹוֶזֶרת ָלנּו ְלַהְכִניס אֹוָתה ָלרֹאש ֶשָלנּו. ּפַ

לֹא ַרק ִסיּור ֶשל ִקירֹות 

ִרים ִעם  ְפלֹוֶרְנִטין הּוא לֹא ַרק ִסיּור ֶשל ִקירֹות. ֲאַנְחנּו ַגם ְמַדּבְ ַהִסיּור ּבִ

ִריִכים ְטִעיִמים  ת 85, מֹוֶכֶרת ּכְ ֲאָנִשים: ִרְבָקה, ְלָמָשל, ְגֶבֶרת ַמְקִסיָמה ּבַ

ּבּוְלַגְרָיה.  ן ה-90. ֵהם נֹוְלדּו ּבְ ֲעָלּה ּבֶ ִעם ָדג ְמעּוָשן, ַיַחד ִעם ְיהֹוֻשַע, ּבַ

ִרְבָקה ִויהֹוֻשַע לֹא רֹוִצים ָלֶלֶכת ְלֵבית ָאבֹות. ֵהם אֹוְמִרים ֶשָחשּוב ָלֶהם 

ַהַתְלִמיִדים  ִעְבִרית ִעם  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ִרְבָקה אֹוֶהֶבת  ַלֲעבֹוד.  ְלַהְמִשיך  ְמאֹוד 

ֶרת, ִאם ִהיא  ֶשִהיא ְמַדּבֶ ֶרת ִאָתם. ּכְ יְיָשִנים ִהיא ְמַדּבֶ ֶשִלי, ְוַגם ִאם ֵהם ּבַ

יִרים, ֲאִני לֹא ִמְתָעֵרב. ֲאִני ַרק ּכֹוֵתב אֹוָתן  אֹוֶמֶרת ִמיִלים ֶשֵהם לֹא ַמּכִ

ֵדי ֶשַהַתְלִמיִדים ֶשִלי ָיִבינּו.  ַעל ַהלּוַח ֶשִלי, ּכְ

 – ְלדֹור  טרּוְמֶפּ ַהְקָברֹות  ֵבית  ּבְ ְמקֹומֹות:  עֹוד  ּבְ ִעְבִרית  ְמַלֵמד  ֲאִני 

מֹו 'ֶרֶשת ַדָייִגים',  ְנַמל ָיפֹו - ִעְבִרית 'ַיִמית', ּכְ ִעְבִרית ִמתֹוך ַהַמֵצבֹות; ּבִ

ֶשּבֹו   – ְרֶמל  ַהּכַ שּוק  ּבְ ֵלִויְנְסִקי;  ַהַתְבִליִנים  שּוק  ּבְ ְו'עֹוֶגן';  'ְסִפיָנה' 

ַיַחד ִעם ֶשִפית, ְולֹוְמִדים  ך ְמַבְשִלים ּבְ ֲאַנְחנּו קֹוִנים ִמְצָרִכים ְוַאַחר ּכָ

ֲאַנְחנּו  'ּכֹוָכב נֹוַלד' ֶשּבֹו  ְוֵיש ַגם ִשיעּור  ַוֲאִכיָלה.  ישּול  ּבִ ִעְבִרית ֶשל 

ִעְבִרית,  ּבְ תּוִביֹות  ּכְ ִעם  ַהְמפּוְרֶסֶמת  ַהֶטֶלִוויְזָיה  תֹוְכִנית  ֶאת  רֹוִאים 

ֲאָתר  ָרִטים ּבָ ִלְקרֹוא עֹוד ּפְ ֶאְפָשר  ָהֵאֶלה  ַהִסיּוִרים  ַעל  ֵמֶהן.  ְולֹוְמִדים 
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ַגְיא ָשֵרת אומר: "ִעְבִרית ֶאְפָשר ִלְלמֹוד לֹא ַרק 
לֹוַמר: ֶאְפָשר  ְרחֹוב". ּכְ ִמתֹוך ְסָפִרים, ֶאָלא ַגם ּבָ

ְרחֹוב.  ִלְלמֹוד ִעְבִרית ַגם ִמתֹוך ְסָפִרים ְוַגם ּבָ
ַגם",  ֶאָלא  ַרק...  "לֹא  ּבְ ִמְשַתְמִשים  ִאם 
א ַאֲחֵרי ֶאָלא  ט ֶשּבָ ִמְשּפָ ַמְדִגיִשים ֶאת ַהֵחֶלק ּבַ

חֹות ָצפּוי.   ַגם. ֶזהּו ַהֵחֶלק ַהּפָ
ִהֵנה עֹוד דּוְגָמאֹות: 

אְרק  ּפַ * לֹא ַרק ַהְיָלִדים ֶאָלא ַגם ַההֹוִרים ֶנֱהנּו ּבְ
ַהַמִים = ַגם ַהְיָלִדים )יֹוֵתר ָצפּוי(, ְוַגם ַההֹוִרים 

אְרק ַהַמִים.  ּפַ חֹות ָצפּוי( ֶנֱהנּו ּבְ )ּפָ
דּוֶרֶגל  נֹות אֹוֲהבֹות ּכַ ִנים ֶאָלא ַגם ּבָ * לֹא ַרק ּבָ
ָצפּוי(  חֹות  )ּפָ נֹות  ּבָ ְוַגם  ָצפּוי(,  )יֹוֵתר  ִנים  ּבָ  =

דּוֶרֶגל.  אֹוֲהִבים ּכַ
ּכֹוָכִבית  ָתבֹות ִעם  ַהּכַ ֲאִני קֹוֵרא לֹא ַרק ֶאת   *
ָתבֹות ִעם ְשֵתי ּכֹוָכִביֹות  ַאַחת ֶאָלא ַגם ֶאת ַהּכַ
ַאַחת  ּכֹוָכִבית  ִעם  ָתבֹות  ַהּכַ ֶאת  קֹוֵרא  ֲאִני   =
ְשֵתי  ִעם  ָתבֹות  ַהּכַ ֶאת  ְוַגם  ַקלֹות(  )יֹוֵתר 

ּכֹוָכִביֹות )יֹוֵתר ָקשֹות(.

ֹלא ַרק... ֶאָלא ַגם רבקה )ריקי( בליבוים


