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> עברית עכשיו

ִל ְלמ ֹוד ִע ְב ִרית ָ ּב ְרח ֹוב

*

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

גיא שרת
צילום :טוביאס פייטש

Guy Sharett teaches
Hebrew throughout his
Tel Aviv tours: At the port
he teaches words related
to the sea, and in the
market he teaches words
connected with food
Avec Guy Sharett on
apprend l'hébreu tout
en visitant Tel-Aviv : sur
le port les mots relevant
du domaine de la
mer, et au marché le
vocabulaire relatif à
l’alimentation

קוֹ ְר ֵאי ֶ IVRITש ְמעּונְ יָ ינִ ים ְ ּב ִפ ְרסּום
ַה ִס ּ
יפּור ֶשלָ ֶהם וְ ֶשל ַה ָשׂ ָפה ָה ִע ְב ִרית,
מּוזְ ָמנִ ים לִ ְשלוֹ ַח אוֹ תוֹ ּ ְ -ב ִע ְב ִרית,
ְ ּב ַאנְ ְגלִ ית אוֹ ְ ּב ָצ ְר ָפ ִתית,
לִ כְ תוֹ ֶבת 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

ְש ִמי גַ יְ א ָש ֵרת וַ ֲאנִ י גָ ר ִ ּב ְשכוּנַ ת ְפלוֹ ֶרנְ ִטין ִ ּב ְדרוֹ ם
ל-א ִביבֲ .אנִ י ְמלַ ֵמד ִע ְב ִרית ִ ּב ְרחוֹ בוֹ ת ָה ִעירֶ ,ד ֶרך
ֵת ָ
ִסי ּו ֵרי שָׂ ָפהִ .ע ְב ִרית ֶא ְפ ָשר לִ לְ מוֹ ד לֹא ַרק ִמתוֹ ך
ְס ָפ ִריםֶ ,אלָ א גַ ם ָ ּב ְרחוֹ בּ ַ .ב ְשכוּנָ ה ֶשלִ י ַה ְר ֵ ּבה ֲאנָ ִשים
כּ וֹ ְת ִבים ַעל ַה ִקירוֹ ת ָּכל ִמינֵ י ְד ָב ִרים :נֶ גֶ ד ַה ֶמ ְמ ָשלָ ה,
נֶ גֶ ד ֲאכִ ילַ ת ָ ּבשָׂ רּ ְ ,ב ַעד ִט ְבעוֹ נ ּותֶ .א ְפ ָשר לִ לְ מוֹ ד ֵמ ֶהם
לֹא ַרק ִע ְב ִריתֶ ,אלָ א גַ ם ַה ְר ֵ ּבה ְד ָב ִרים ַעל ָה ָא ֶרץ ֶשלָ נ ּו.
ֲאנַ ְחנ ּו הוֹ לְ כִ ים ַ ּב ְשכוּנָ הֲ ,אנִ י ִעם ַהל ּו ַח ַהלָ ָבן ַה ָמ ִחיק
ֶשלִ י ,וְ ַה ַתלְ ִמ ִידים ֶשלִ יִ ,עם ּ ִפנְ ָק ִסים ֶש ֲאנִ י נוֹ ֵתן לָ ֶהם,
ֶש ָ ּב ֶהם ֵהם כּ וֹ ְת ִבים ֶאת ַה ִמילִ ים ַה ֲח ָדשוֹ ת.
יֵ ש ְד ָב ִרים ֶש ָק ֶשה לְ ָה ִבין לְ ַבד
לֹא ַרק ַה ִקירוֹ ת ְמ ַד ְ ּב ִרים .גַ ם ַעל ַה ִמ ְד ָרכָ ה ֶא ְפ ָשר
לִ ְמצוֹ א ְד ָב ִרים ְמ ַענְ יְ ינִ יםַ .על ִמכְ ֵסה ִ ּבי ּוב ִמ ְשנַ ת
ל-א ִביב" ִ ּבכְ ִתיב יָ ָשן ,וְ ַעל
"ע ִיריַ ת ֵת ָ
ָּ 1935כת ּוב ִ
ל-א ִביב-יָ פוֹ " ִ ּבכְ ִתיב
"ע ִירייַ ת ֵת ִָמכְ ֶסה ָח ָדש ,לְ יָ דוֹ ִ

ָח ָדשֲ .אנַ ְחנ ּו ְמ ַד ְ ּב ִרים ַעל ָה ִע ְב ִרית וְ ַעל ַה ִשינוּיִ ים
יסטוֹ ְריָ הַ ,על ִעיצ ּוב ָהאוֹ ִתיוֹ ת ,וְ גַ ם ַעל
ָ ּבהַ ,על ַה ִה ְ
ַה ִשינוּיִ ים ַ ּב ְשכוּנָ ה.
ִה ְת ַחלְ ִתי לְ לַ ֵמד ִע ְב ִרית ָ ּב ְרחוֹ ב לִ ְפנֵ י ִּכ ְשנָ ַתיִ יםּ ִ ,בזְ ַמן
ל-א ִביב.
ְמ ָח ַאת ָהאוֹ ָהלִ ים ִ ּבשְׂ ֵדרוֹ ת רוֹ ְט ִשילְ ד ְ ּב ֵת ָ
ָר ִא ִיתי ֶש ַה ְר ֵ ּבה ֵמ ַה ַתלְ ִמ ִידים ֶשלִ יֶ ,ח ְב ֶר'ה ִמ ָּכל
ָהעוֹ לָ ם ֶשלוֹ ְמ ִדים ֶא ְצלִ י ִע ְב ִרית ,לֹא ְמ ִבינִ ים ָמה
ָּכת ּוב ַעל ַה ְשלָ ִטים ֶש ָהי ּו ָשםָ ּ .פ ַת ְח ִתי ֵאיר ּו ַע
יסבּ ּוק ,וִ 20-איש ָ ּבא ּוָ .הי ּו ָשם עוֹ לִ ים ֲח ָד ִשים,
ַ ּב ֵפיְ ְ
ִעיתוֹ נָ ִאים זָ ִריםִ ,ד ּ ְיפלוֹ ָמ ִטיםָּ ,כל ִמי ֶשלוֹ ֵמד ִע ְב ִרית.
ָר ִא ִיתי ֶש ֲאנָ ִשים ְמ ַח ּ ְפשִׂ ים לֹא ַרק מוֹ ֶרה ֶאלָ א גַ ם ְמ ַתוֵ וך,
ֶשיָ כוֹ ל לְ ַה ְס ִ ּביר ֶאת ַהקוֹ ִדים ֶשל ַה ַת ְרבּ ּות ֶשלָ נ ּוָ .הי ּו
ָשם ְשלָ ִטים ִעם ּ ְפס ּו ִקים ֵמ ַהתוֹ ָרהֶ ,שכּ וּלָ נ ּו ַמ ִּכ ִירים.
ישה ּו ֶה ְחלִ יף
ָהי ּו ש ּורוֹ ת ִמ ִש ִירים ֶשכּ וּלָ נ ּו ָש ִריםֲ ,א ָבל ִמ ֶ
אוֹ ת אוֹ ִמילָ ה ַא ַחת ,וְ ִשינָ ה ֶאת ַה ַמ ְש ָמע ּות ֶשלָ ֶהן .יֵ ש
ישה ּו ְמקוֹ ִמי.
ְד ָב ִרים ֶש ָק ֶשה לְ ָה ִבין לְ ַבדּ ְ ,בלִ י ִמ ֶ
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לוֹמ ִדים ַא ֶח ֶרתֲ .א ְנַחנ ּו זוֹכְ ִרים
לוֹמ ִדים ִע ְב ִרית ָ ּב ְרחוֹבֲ ,א ְנַחנ ּו ְ
ְּכ ֶש ֲא ְנַחנ ּו ְ
ֵאיפֹה ָע ַמ ְדנ ּוֵ ,איך ָהיָ ה ָהאוֹרָ ,מה ָש ַמ ְענ ּוַ .ה ֶה ְק ֵשר עוֹזֵ ר לָ נ ּו לִ זְ כּ וֹר ֶאת
אוֹתה ִמילָ ה ַּכ ָמה ּ ְפ ָע ִמיםָּ .כל
ַה ִמילִ ים ַה ֲח ָדשוֹת .לִ ְפ ָע ִמים ֲא ְנַחנ ּו ּפוֹגְ ִשים ָ
אוֹתה לָ רֹאש ֶשלָ נ ּו.
אוֹתה ש ּוב ,עוֹזֶ ֶרת לָ נ ּו לְ ַהכְ נִיס ָ
רוֹאים ָ
ּ ַפ ַעם ֶש ֲא ְנַחנ ּו ִ
לֹא ַרק ִסיּור ֶשל ִק ֹ
ירות
ַה ִסי ּור ִ ּב ְפלוֹ ֶרנְ ִטין ה ּוא לֹא ַרק ִסי ּור ֶשל ִקירוֹ תֲ .אנַ ְחנ ּו גַ ם ְמ ַד ְ ּב ִרים ִעם
ֲאנָ ִשיםִ :ר ְב ָקה ,לְ ָמ ָשל ,גְ ֶב ֶרת ַמ ְק ִס ָימה ַ ּבת  ,85מוֹ כֶ ֶרת ְּכ ִריכִ ים ְט ִע ִימים
ִעם ָדג ְמע ּו ָשן ,יַ ַחד ִעם יְ הוֹ ֻש ַעּ ַ ,ב ֲעלָ ּה ֶ ּבן הֵ .90-הם נוֹ לְ ד ּו ְ ּבבּ וּלְ גַ ְריָ ה.
ִר ְב ָקה וִ יהוֹ ֻש ַע לֹא רוֹ ִצים לָ לֶ כֶ ת לְ ֵבית ָאבוֹ תֵ .הם אוֹ ְמ ִרים ֶש ָחש ּוב לָ ֶהם
ְמאוֹ ד לְ ַה ְמ ִשיך לַ ֲעבוֹ דִ .ר ְב ָקה אוֹ ֶה ֶבת לְ ַד ֵ ּבר ְ ּב ִע ְב ִרית ִעם ַה ַתלְ ִמ ִידים
ֶשלִ י ,וְ גַ ם ִאם ֵהם ַ ּבייְ ָשנִ ים ִהיא ְמ ַד ֶ ּב ֶרת ִא ָתםְּ .כ ֶש ִהיא ְמ ַד ֶ ּב ֶרתִ ,אם ִהיא
אוֹ ֶמ ֶרת ִמילִ ים ֶש ֵהם לֹא ַמ ִּכ ִיריםֲ ,אנִ י לֹא ִמ ְת ָע ֵרבֲ .אנִ י ַרק כּ וֹ ֵתב אוֹ ָתן
ַעל ַהל ּו ַח ֶשלִ יְּ ,כ ֵדי ֶש ַה ַתלְ ִמ ִידים ֶשלִ י יָ ִבינ ּו.
ֲאנִ י ְמלַ ֵמד ִע ְב ִרית ְ ּבעוֹ ד ְמקוֹ מוֹ תּ ְ :ב ֵבית ַה ְק ָברוֹ ת טר ּו ְמ ּ ֶפלְ דוֹ ר –
ִסיו ִּרים
נֶ גֶ ד
ְ ּב ַעד
ִט ְבעוֹ נוּת
ָמ ִחיק
ּ ִפנְ ָק ִסים
ִמ ְד ָרכָ ה
ִמכְ ֵסה ִ ּביוּב
ְּכ ִתיב
ִשינוּיִ ים
ִעיצוּב
ְמ ָח ַאת ָהאוֹ ָהלִ ים
ְשלָ ִטים
ֵאירו ַּע
ְמ ַתוֵ וך
קוֹ ִדים
ֶה ְק ֵשר
ְּכ ִריכִ ים
ְמעו ָּשן
ַ ּבייְ ָשנִ ים
ִמ ְת ָע ֵרב ִ(ה ְת ָע ֵרב ב)...
ַמ ֵצבוֹ ת
ְס ִפינָ ה
עוֹ גֶ ן
ַת ְבלִ ינִ ים
ִמ ְצ ָרכִ ים

tours
against
in favor of
veganism
erasable
notepads
sidewalk
sewage cover
spelling
changes
design
tent protest
signs
event
mediator
codes
context
sandwiches
smoked
shy
interfere
gravestones
ship
anchor
spices
food items

ISSUE NO. 36

נְמל יָ פוֹ ִ -ע ְב ִרית 'יַ ִמית'ְּ ,כמוֹ ֶ'ר ֶשת ַדיָ יגִ ים',
ִע ְב ִרית ִמתוֹך ַה ַמ ֵצבוֹת; ִ ּב ַ
ְ'ס ִפינָ ה' וְ 'עוֹ גֶ ן'; ְ ּבש ּוק ַה ַת ְבלִ ינִ ים לֵ וִ ינְ ְס ִקי; ְ ּבש ּוק ַה ַּכ ְר ֶמל – ֶשבּ וֹ
ֲאנַ ְחנ ּו קוֹ נִ ים ִמ ְצ ָרכִ ים וְ ַא ַחר ָּכך ְמ ַב ְשלִ ים ְ ּביַ ַחד ִעם ֶש ִפית ,וְ לוֹ ְמ ִדים
ִע ְב ִרית ֶשל ִ ּביש ּול וַ ֲאכִ ילָ ה .וְ יֵ ש גַ ם ִשיע ּור 'כּ וֹ כָ ב נוֹ לַ ד' ֶשבּ וֹ ֲאנַ ְחנ ּו
רוֹ ִאים ֶאת תוֹ כְ נִ ית ַה ֶטלֶ וִ ויזְ יָ ה ַה ְמפ ּו ְר ֶס ֶמת ִעם ְּכת ּו ִביוֹ ת ְ ּב ִע ְב ִרית,
וְ לוֹ ְמ ִדים ֵמ ֶהןַ .על ַה ִסי ּו ִרים ָה ֵאלֶ ה ֶא ְפ ָשר לִ ְקרוֹא עוֹד ּ ְפ ָר ִטים ָ ּב ֲא ָתר
ֶשלִ י.www.streetwisehebrew.com :

ֹלא ַרק ...אֶ לָ א ַגם
"ע ְב ִרית ֶא ְפ ָשר לִ לְ מוֹד לֹא ַרק
גַ יְ א ָש ֵרת אומרִ :
לוֹמרֶ :א ְפ ָשר
ִמתוֹך ְס ָפ ִריםֶ ,אלָ א גַ ם ָ ּב ְרחוֹב"ְּ .כ ַ
לִ לְ מוֹד ִע ְב ִרית גַ ם ִמתוֹך ְס ָפ ִרים וְ גַ ם ָ ּב ְרחוֹב.
ִאם ִמ ְש ַת ְמ ִשים ְ ּב"לֹא ַרקֶ ...אלָ א גַ ם",
ישים ֶאת ַה ֵחלֶ ק ַ ּב ִמ ְש ּ ָפט ֶש ָ ּבא ַא ֲח ֵרי ֶאלָ א
ַמ ְדגִ ִ
גַ ם .זֶ ה ּו ַה ֵחלֶ ק ַה ּ ָפחוֹ ת ָצפוּי.
ִהנֵ ה עוֹ ד דוּגְ ָמאוֹ ת:
ארק
* לֹא ַרק ַהיְ לָ ִדים ֶאלָ א גַ ם ַההוֹ ִרים נֶ ֱהנ ּו ְ ּב ּ ַפ ְ
ַה ַמיִ ם = גַ ם ַהיְ לָ ִדים (יוֹ ֵתר ָצפוּי) ,וְ גַ ם ַההוֹ ִרים

siyurim
neged
be'ad
tiv'onut
mahik
pinkasim
midrakha
mikhse biyuv
ktiv
shinuyim
itzuv
meha`at ha`ohalim
shlatim
eiru'a
metavekh
kodim
heksher
krikhim
me'ushan
bayshanim
mit'arev
matzevot
sfina
ogen
tavlinim
mitzrakhim

רבקה (ריקי) בליבוים

ארק ַה ַמיִ ם.
(פחוֹ ת ָצפוּי) נֶ ֱהנ ּו ְ ּב ּ ַפ ְ
ָּ
* לֹא ַרק ָ ּבנִ ים ֶאלָ א גַ ם ָ ּבנוֹ ת אוֹ ֲהבוֹ ת ַּכדו ֶּרגֶ ל
(פחוֹ ת ָצפוּי)
= ָ ּבנִ ים (יוֹ ֵתר ָצפוּי) ,וְ גַ ם ָ ּבנוֹ ת ּ ָ
אוֹ ֲה ִבים ַּכדו ֶּרגֶ ל.
* ֲאנִ י קוֹ ֵרא לֹא ַרק ֶאת ַה ַּכ ָתבוֹ ת ִעם כּ וֹ כָ ִבית
ַא ַחת ֶאלָ א גַ ם ֶאת ַה ַּכ ָתבוֹ ת ִעם ְש ֵתי כּ וֹ כָ ִביוֹ ת
= ֲאנִ י קוֹ ֵרא ֶאת ַה ַּכ ָתבוֹ ת ִעם כּ וֹ כָ ִבית ַא ַחת
(יוֹ ֵתר ַקלוֹ ת) וְ גַ ם ֶאת ַה ַּכ ָתבוֹ ת ִעם ְש ֵתי
כּ וֹ כָ ִביוֹ ת (יוֹ ֵתר ָקשוֹ ת).

excursions
contre
pour
végétalisme
effaçable
carnets
trottoir
plaque d'égout
inscription
changements
conception
protestation des tentes
pancartes
événement
médiateur
codes
contexte
sandwichs
fumé
timides
interfère
pierres tombales
navire
ancre
épices
produits de consommation

