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ב ִה ְרצ ִל ַיח
ית? ְ ּב ִע ְב ִרית?
יח ֵא ְ ּביך ִע ְלְ ַ
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Howtoto
succeed
in Hebrew
How
succeed
in Hebrew
Comment réussir
en hébreu
?
Comment
réussir
en hébreu
?

של ֶט ַבע
ים
ִמילִ ִ
ט ַב ֶע
מ ֶש
ים
ילִל ֶ

ֶ ּב ָח ֵצר ֶשלָ ה יֵ ש ֵעץ ּ ְפ ִרי:

ֶ ּב ָח ֵצר ֶשלָ ה יֵ ש ֵעץ ּ ְפ ִרי:

ּד ֶמ ִעת ְבלַ ִרשָׂ ָפ
ימְּתו ֶא
ית מו
פ ַימ
ית ְח
ַה ִש ָיט ַהה ֶ ִש
יםנִ ים
ים ְת—כָלִנִימוֹ
ה ִתיֶשלְ ּ ִלִ
שּ ִפ ָ ַ
יתה ַהמ ְומ ְדּתו ֶ ּּב ֶאר ֶמת וְתלִ ְלַתכָשָׂנִ ָפ
יט
יםה ַה ְמ ַדעול ֶ ּּב ֶָהר ֲענָת ִפוְ לִ
יתו ְּדח ִעת ְיב ִרלְ לִ

ַעל ָה ֲענָ ִפים — לִ ימוֹ נִ ים

ֵמ ַחיֵ י ַהיוֹ ם-יוֹ םּ ַ .ב ְס ָפ ִרים ֶשלִ י ְמ ַד ְ ּב ִר
א ָעלִ
ים ּפוּלָ ִעריִלים נוֹ וְ
ים.ריִ ים
יםים ֶ ַשעלִל י נוֹ שְְׂמ ִ ַאד ְ ּב
ֵמ ַחיֵ י ַהיוֹ ם-יוֹ םּ ַ .ב ְס ָפ ִר
ים ים ּיְפוֹר ּו ִפּקוּלָ ִ
שְׂ ִ
ים ִר ּפוֹ ַ

וְ ָעלִ ים יְ רו ִּקים.

ָס ְב ָתא יוֹ כֶ ֶבד יוֹ ֶש ֶבת ַ ּב ִמ ְר ּ ֶפ ֶסת,

(ַ )popularר ִ ּבים ַ ּבשָׂ ָפה ָה ִע ְב ִר
ית.יך ָּכלךֹא לִלְכְ ָמתוֹ ָבשלּ ַ ,ב ַ ּ ֵב ִסמ ְֶפר ּ ֶפר ֶסת‘לְ ֲע ִַצה ְ ִציצלִים ַיָיח ִפים ו ְּפ ָר ִח ָסים ְב ָתא יוֹ כֶ ֶבד יוֹ ֶש ֶבת ַ ּב ִמ ְר ּ ֶפ ֶסת,
ִ ּבכְ ִתיב — ְּכלָ לִ ים וְ ַת ְרגִ ילִ ים’ֲ ,אנִ י ַמ ִצ ָיעה ְד ָרכִ ים ֵא

מעדיה ,ישראל
מאירה
מעדיה ,ישראל
מאירה
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(ַ )popularר ִ ּבים ַ ּבשָׂ ָפה ָה ִע ְב ִריתָּ .כך לְ ָמ ָשלּ ַ ,ב ֵס ֶפר ‘לְ ַה ְצלִ ַיח

“When
for an
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how to
conve
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ים’,ה ִמ ֲילִאנִ י
יב ו ַּב ִ—
תוֹ ב
מק ִצשו ָּרוֹ
ים ַ ּב ֶוְט ַ ַבת ְע’ריֵגִ שילִ ַה ְר ֵ ּב
שיר ְ ּכ‘לִלָ ְחלִיוֹ ת
תיב,
ְשגִ יאוֹ ִ ּבתכְ ְּכ ִ ִת
יעהת לַ ְ ֶטד ָ ַברכִע ים ֵאְ ּבכָיךל ִמלינֵ יֹא ְצ ָלִב ִעכְים.
ים ֶש ַ ְ

ַ ּב ִמ ְר ּ ֶפ ֶסת ֲע ִצ ִיצים יָ ִפים ו ְּפ ָר ִחים
לירון אלמוג

שחלֶירק ֵמ
ת ע’.
תּב ְ ּאוֹכ ִת
טב ַ ִבתיע’—יֵ ‘לִ ְ
חשיוֹירת ֶש ַ ָּּכב ַ ֶת ְ
‘לִ ַה ְ ִ
יבִ ,הונֵ ַּבה ִ ֵ
יאוֹתן ָ
ים אוֹ ָ
קשנְ ַ
שּכ ְ ֶ
ע’:ילִ ים ֶ ְ
שח ַיוֹה ְתר ֵ ַ ּּבב ֶטה ַב ִמ
שטיֵוּרוֹיל ִאת ָלַית ֶהט ַ ַּביַב ַעער ֵ ּבין ָה ֵע ִצְ ּבכָים ל ִמינֵ י ְצ ָב ִעים.
ֶשכּ וֹ ְת ִב ְשגִ

“When I was a soldier, I asked
for an assignment as an
educator and taught adults
how to read, write, and even
”converse in Hebrew

וְ נִ ְש ַמע ֶאת ַה ִצ ּיפוֹ ִרים —

ֶשכּ וֹ ְת ִבים אוֹ ָתן ָ ּבאוֹ ת ע’ִ .הנֵ ה ֵחלֶ ק ֵמ ַה ִשיר ֶש ָּכ ַת ְב ִתי — ‘לִ ְחיוֹ ת ַ ּב ֶט ַבע’:

ַ ּבחו ְּפ ָשה ָאנ ּו ִמ ְת ָא ְר ִחים ִעם ַההוֹ ִרים

« Lorsque j’étais soldate,
j’ai demandé à être
enseignante-soldate et j’ai
enseigné à des adultes à lire
et à écrire, et également à
» s’exprimer en hébreu

ָת ִמיד נְ ַח ּ ֵפשׂ ַעל ַהגְ זָ ִעים

ְ ּבמוֹ ָשב ֶ ּב ָה ִרים ֵא ֶצל ָס ְב ָתא יוֹ כֶ ֶבד,

ג’יימס נורת’קוט 1784 ,בקירוב

ילּ.ו ִמ ְת ָא ְר ִחים ִעם ַההוֹ ִרים
ַעל יַ ד יַַ ּב ַעחרו ָ ְקּפ ָט ָןש ַ ּבגָה לִ ָאנ
ְ ּבמוֹ ָשב ֶ ּב ָה ִרים ֵא ֶצל ָס ְב ָתא יוֹ כֶ ֶבד,

(שלַ ט בּ )...
לִ ְשלוֹ ט ָ

לָ )...ק ָטן ַ ּבגָ לִ יל.
תוֹ ֶר ַ ֶעמתל יַ ָ(ת ַדר יַם ַער

ַתמּוז-
ָאב

to be proficient
contributes

communication

ֶאת ַהלְ ָבבוֹ ת ִעם ַה ִח ִיצים —

ְּכ ֶשנְ ַטיֵ יל ִא ָיתה ַ ּביַ ַער ֵ ּבין ָה ֵע ִצים
וְ נִ ְש ַמע ֶאת ַה ִצ ּיפוֹ ִרים —
דוברות חוף הכרמל

ֶש ִה ְש ִאיר ּו זוּגוֹ ת אוֹ ֲה ִב
יםֵ .מלִ ים ָתַוְה ִ ֲחמ ָשידש נְ ִמ ַ ַחת ֲּ ֵחפרשּׂות ַעל ַהגְ זָ ִעים
> כּ ּולָ ם ְמ ַד ְ ּב ִרים ַעל זֶ הַ :ה ְש ִב ָיתה ַ ּבנְ
אנָ ָע
ּושים ִ ּב ְתחּום ָה ֶרכֶ ב ַוְה ֶ ֲה
> ַמ ָדע ְּוס ִב ָיבהִ :חיד ִ
תה ַהלְ ָבבוֹ ת ִעם ַה ִח ִיצים —
ַ lishlotמן
> ַה ָצ ָגהּ ֵ :בית ַה ַה ְב ָר ָאה ֶשל ַהזְ
> ִ ּביקּור ַ ּבמּוזֵ יאוֹןַ :הבּ ְּור ָגנִ ים
toremet
וְצוֹחק
> ְ ּב ֵת ָיאבוֹן :אוֹכֵ ל ֵ
tikshoret

ֶש ִה ְש ִאיר ּו זוּגוֹ ת אוֹ ֲה ִבים.

ִת ְקשוֹ ֶרת
ִה ְש ַתלְ בוּת
ִמשְׂ ַרד ַהחוּץ
to be proficient
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ְש ִמי ְמ ִא ָירה ְמ ַע ְדיָ ה .נוֹ לַ ְד ִתי ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ַא ֲח ֵרי ֶש ָק ָמה
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,
לוֹח אוֹתוֹ -
מּוזְ ָמנִ ים לִ ְש ַ
ְ ּב ִע ְב ִריתּ ְ ,ב ַאנְ ְגלִ ית אוֹ ְ ּב ָצ ְר ָפ ִתית,
תוֹבת הדוא"ל
לִ כְ ֶ
ivrit@jpost.com

ימ ְד ִתי
(ֶ )Saint Petersburgש ְ ּברו ְּסיָ ה ( :)Russiaלִ ַ

ַה ְמ ִדינָ ה ,לְ ִמ ְש ּ ָפ ָחה ֶשל עוֹ לִ ים ֲח ָד ִשיםְּ .כ ָבר ְ ּבגִ יל ָצ ִעיר

ָשם קו ְּרס (ִ )courseע ְב ִרית לְ ַתלְ ִמ ֵידי ִתיכוֹ ן ֶש ָרצ ּו

ֵה ַבנְ ִתי ַּכ ָמה ָחשוּב לִ ְשלוֹ ט ַ ּבשָׂ ָפה ָה ִע ְב ִריתַ :ה ְשלִ ָיטה

לַ ֲעלוֹ ת לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ,וְ גַ ם קו ְּרס לִ ְמ ַהנְ ְד ִסיםַ .תלְ ִמ ֵידי

ַ ּבשָׂ ָפה ָה ִע ְב ִרית תוֹ ֶר ֶמת לְ ִת ְקשוֹ ֶרת טוֹ ָבה ֵ ּבין ֲאנָ ִשים

ַה ִתיכוֹ ן ֶשלָ ְמד ּו ַ ּבקו ְּרס ֶשלִ י ָעל ּו ַא ַחר ָּכך לְ יִ שְׂ ָר ֵאלְּ ,כ ֵדי

וּלְ ִה ְש ַתלְ בוּת ַ ּב ֶח ְב ָרה ַהיִ שְׂ ְר ֵאלִ ית.

לְ ַה ְמ ִשיך ֶאת ַהלִ ימו ִּדים ָ ּב ָא ֶרץ וְ לִ ְחיוֹ ת ָ ּבה.

ש ַ ְקּב ְמרִתוי ְּסיָ ִמ ְהש ּ ָפ( ָחה ְ ּביִ שְׂ ָר ֵא
)Saintים ֵ ֶה
יםהַה ֲח ָד ִשים( ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל
Petersburgמ ֶשך ַה ָשנִ
ְ ּב ֶ
IVRITה .נוֹ לַ ְ ֶדה ֱ ִאת ַמינְ ִ ְת ּבייִ ֶשְׂשלִָר ֵימאולּד ִ ַע ְאב ֲִרח ֵריתי לָ ֶשעוֹ ָלִק ָמ
ירה ְמ
ימ ַ ְמ ְדד ִ ִתתיי
ַ readersע ְדיָ
ְש ִמי ְמ ִא ָ
Russiaל):וְ גַלִם לַָ
who are
interested in publishing

תוֹ ֵרם לַ ַה ְצלָ ָחה ֶשל ַה ְמ ִדינָ ה ַה ֲח ָד ָשה .לָ כֵ ןּ ,כשה יתי

תוֹ אר ראשוֹ ן ש י ּב שוֹ ן עברית וּב הדוּתּ .כדי ק ּבל

ימ ְד ִתי
ה-חיֶ ילֶ ת וְ לִ ַ
ַחיֶ ילֶ תּ ִ ,ב ַיק ְש ִתי לִ ְהיוֹ ת מוֹ ָר ַ

ֶאת ַהתוֹ ַאר ַה ֵשנִ י ָּכ ַת ְב ִתי ֶמ ְח ָקר :נוֹ שֵׂ א ַה ֶמ ְח ָקר ָהיָ ה

the story of their experience
של עוֹ לִ ים ֲח ָד ִשיםְּ .כ ָבר ְ ּבגִ יל ָצ ִעיר
ַה ְמ ִדינָ ה ,לְ ִמ ְש ּ ָפ ָחה ֶ
with the Hebrew language

נִ ים
הם
ת,
ָפ ִתית,

– are invited to email it

ת.מ ֵידי
Hebrew,לְִ inשלוֹ טְמ ַב ּבוּגָ ִשָׂר ָפ
ivrit@jpost.comוּtoב
Englishחש
ֵה ַבנְ ִתי
יםַ .ה ְּכנֶַ ֶתסלְ ִ
ית:ב וְ ַגַה ְםשלְלִ ַד ֵ ּבָיטר ְ ּהב ִע ְב ִרית.לַ ֲעלוֹ ת לְ יִ שְׂ ַ ָהרשָׂ ֵ ָאפהל,וְ ָה ֶוְרגַטוֹ ִםר ָיקהקו( ְּרס לִ ְ
ַּFrench,כ ָorמה ָ
rhetoric
ד ִ ַסח ְב ֵרי
מ) ַהנְֶש ְל
ה ְק ָהרוֹ ִעא ְ וְב ִלִרכְ תוֹ
ים לִ
Lesמת לְ ִת ְקשוֹ ֶרת טוֹ ָבה ֵ ּבין ֲאנָ ִשים
d’IVRITית תוֹ
ִ intéressésע ְב ִר
ַ ּבשָׂ ָפה ָה
ֶ lecteursר ֶ
à publier leur histoire,

si celle-ci est liée
ַה ָ ׂ
ה ֶשל ַח ְב ֵרי ַה ְ ּכנֶ ֶסת
ש ָפ
ית.
ּhébraïque,ת ַ ּב ֶח
וּלְ ִה ְש ַתלְ בו
ְlangueב ָlaרàה ַהיִ שְׂ ְר ֵאלִ
sont invités à l’envoyer,
en hébreu, anglais ou

IVR
inte
the st
with t
are
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Les lec
à

à la
son
en

ְ ֵ לְ
ְ יַ ֲ
ִ ְִ
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