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ֶשָקָמה  ַאֲחֵרי  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ נֹוַלְדִתי  ְמַעְדָיה.  ְמִאיָרה  ְשִמי 

ִגיל ָצִעיר  ָבר ּבְ ָחה ֶשל עֹוִלים ֲחָדִשים. ּכְ ַהְמִדיָנה, ְלִמְשּפָ

ַהְשִליָטה  ָהִעְבִרית:  ָפה  ׂשָ ּבַ ִלְשלֹוט  ָחשּוב  ָמה  ּכַ ֵהַבְנִתי 

ֲאָנִשים  ין  ּבֵ טֹוָבה  ְלִתְקשֹוֶרת  תֹוֶרֶמת  ָהִעְבִרית  ָפה  ׂשָ ּבַ

ְרֵאִלית.  ֶחְבָרה ַהִיׂשְ ּוְלִהְשַתְלבּות ּבַ

ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ַהֲחָדִשים  ָלעֹוִלים  ִעְבִרית  ֶשִלימּוד  ֶהֱאַמְנִתי 

ֶשָהִייִתי  ּכְ ָלֵכן,  ַהֲחָדָשה.  ַהְמִדיָנה  ֶשל  ַלַהְצָלָחה  תֹוֵרם 

ְוִליַמְדִתי  מֹוָרה-ַחֶייֶלת  ִלְהיֹות  יַקְשִתי  ּבִ ַחֶייֶלת, 

ִעְבִרית. ר ּבְ ְמבּוָגִרים ִלְקרֹוא ְוִלְכתֹוב ְוַגם ְלַדּבֵ

ֶנֶסת ָפה ֶשל ַחְבֵרי ַהּכְ ַהׂשָ
ְשַנת  ִנים. ּבִ אּוְלּפָ רֹות ָשִנים ִליַמְדִתי ִעְבִרית ּבְ ֶמֶשך ֶעׂשְ ּבְ

ֶטְרְסּבּוְרג  ְלֶסְנט-ּפֶ ַהחּוץ  ַרד  ִמׂשְ אֹוִתי  ָשַלח   1992

ִליַמְדִתי   :)Russia( רּוְסָיה  ֶשּבְ  )Saint Petersburg(

ֶשָרצּו  ִתיכֹון  ְלַתְלִמיֵדי  ִעְבִרית   )course( קּוְרס  ָשם 

ַתְלִמיֵדי  ִלְמַהְנְדִסים.  קּוְרס  ְוַגם  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ַלֲעלֹות 

ֵדי  ָרֵאל, ּכְ ך ְלִיׂשְ קּוְרס ֶשִלי ָעלּו ַאַחר ּכָ ַהִתיכֹון ֶשָלְמדּו ּבַ

ה. ָאֶרץ ְוִלְחיֹות ּבָ ְלַהְמִשיך ֶאת ַהִלימּוִדים ּבָ

ָלַמְדִתי  ְוַגם  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָחה  ִמְשּפָ ֵהַקְמִתי  ַהָשִנים  ֶמֶשך  ּבְ

ל  ֵדי ְלַקּבֵ ָלשֹון ִעְבִרית ּוְבַיֲהדּות. ּכְ ְלתֹוַאר ִראשֹון ְוֵשִני ּבְ

ָהָיה  ַהֶמְחָקר  א  נֹוׂשֵ ֶמְחָקר:  ַתְבִתי  ּכָ ַהֵשִני  ַהתֹוַאר  ֶאת 

ֶנֶסת. ָפה ְוָהֶרטֹוִריָקה )rhetoric( ֶשל ַחְבֵרי ַהּכְ ַהׂשָ

ֶשָהִייִתי  ֵמָאז   — ִעְבִרית  ִלימּוד  ֶשל  ָשִנים   35  ַאֲחֵרי 

ְרַסְמִתי  ּפִ ִעְבִרית:  ְלִלימּוד  ֶדֶרך  יַתְחִתי  ּפִ מֹוָרה-ַחֶייֶלת, 

ִסְדָרה ֶשל 11 ְסָפִרים ְלִלימּוד ִעְבִרית ֶשִנְקֵראת ‘ְלַהְצִליַח 

 .)succeedinhebrew.com( ’ִעְבִרית ּבְ

* ו י ָש ְכ ַע ת  י ִר ְב ִע  >

ִמיִלים ֶשל ֶטַבע

ֶרת ְוִלְתָכִנים  ָפה ַהְמדּוּבֶ יַתְחִתי ְלִלימּוד ִעְבִרית מּוְתֶאֶמת ַלׂשָ ַהִשיָטה ֶשּפִ

ּפֹוּפּוָלִרִיים  ִאים  נֹוׂשְ ַעל  ִרים  ְמַדּבְ ֶשִלי  ְסָפִרים  ּבַ ַהיֹום-יֹום.  ֵמַחֵיי 

‘ְלַהְצִליַח  ֵסֶפר  ּבַ ְלָמָשל,  ך  ּכָ ָהִעְבִרית.  ָפה  ׂשָ ּבַ ים  ַרּבִ  )popular( 

ִלְכתֹוב  לֹא  ֵאיך  ְדָרִכים  ַמִציָעה  ֲאִני  ְוַתְרִגיִלים’,  ָלִלים  ּכְ  — ְכִתיב   ּבִ

ה ִמיִלים ֶשְקשּורֹות ַלֶטַבע  ֶטַבע’ ֵיש ַהְרּבֵ ִתיב, ּוַבִשיר ‘ִלְחיֹות ּבַ ְשִגיאֹות ּכְ

ֶטַבע’:  ַתְבִתי — ‘ִלְחיֹות ּבַ אֹות ע’. ִהֵנה ֵחֶלק ֵמַהִשיר ֶשּכָ ֶשּכֹוְתִבים אֹוָתן ּבָ

חּוְפָשה ָאנּו ִמְתָאְרִחים ִעם ַההֹוִרים ּבַ

ָהִרים ֵאֶצל ָסְבָתא יֹוֶכֶבד, מֹוָשב ּבֶ ּבְ

ָגִליל. ַעל ַיד ַיַער ָקָטן ּבַ

ִעְבִרית? ֵאיך ְלַהְצִליַח ּבְ

מאירה מעדיה, ישראל

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

to be proficientlishlotmaîtriserִלְשלֹוט )ָשַלט ּב...( 
contributestoremetcontribueתֹוֶרֶמת )ָתַרם ל...(

communicationtikshoretcommunicationִתְקשֹוֶרת
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ַרד ַהחּוץ  the Foreign Ministrymisrad hahutzministère des Affaires étrangèresִמׂשְ
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degreeto`ardiplômeתֹוַאר 
studymehkarétudeֶמְחָקר

יֵתַח( יַתְחִתי )ּפִ I developedpitahtij'ai développéּפִ
seriessidrasérieִסְדָרה

tailoredmut`emetest adaptéeמּוְתֶאֶמת )הּוְתַאם(
contenttkhanimcontenusְתָכִנים
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heartslevavotcœursְלָבבֹות
arrowshitzimflèchesִחיִצים
coupleszugotcouplesזּוגֹות

How to succeed in Hebrew
Comment réussir en hébreu ?

“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”

« 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 »

ִרי:  ָחֵצר ֶשָלה ֵיש ֵעץ ּפְ ּבֶ

ַעל ָהֲעָנִפים — ִלימֹוִנים 

ְוָעִלים ְירּוִקים.

ֶסת, ִמְרּפֶ ָסְבָתא יֹוֶכֶבד יֹוֶשֶבת ּבַ

ֶסת ֲעִציִצים ָיִפים ּוְפָרִחים ִמְרּפֶ ּבַ

ָכל ִמיֵני ְצָבִעים. ּבְ

ין ָהֵעִצים  ַיַער ּבֵ ֶשְנַטֵייל ִאיָתה ּבַ ּכְ

ְוִנְשַמע ֶאת ַהִציּפֹוִרים —

ׂש ַעל ַהְגָזִעים ָתִמיד ְנַחּפֵ

ֶאת ַהְלָבבֹות ִעם ַהִחיִצים —

ֶשִהְשִאירּו זּוגֹות אֹוֲהִבים.
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ֶשָקָמה  ַאֲחֵרי  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ נֹוַלְדִתי  ְמַעְדָיה.  ְמִאיָרה  ְשִמי 

ִגיל ָצִעיר  ָבר ּבְ עֹוִלים ֲחָדִשים. ּכְ ָחה ֶשל ַהְמִדיָנה, ְלִמְשּפָ

ַהְשִליָטה  ָהִעְבִרית:  ָפה ׂשָ ּבַ ִלְשלֹוט ָחשּוב  ָמה ּכַ ֵהַבְנִתי

ֲאָנִשים  ין  ּבֵ טֹוָבה ְלִתְקשֹוֶרת תֹוֶרֶמת  ָהִעְבִרית  ָפה ׂשָ ּבַ

ְרֵאִלית.  ֶחְבָרה ַהִיׂשְ ּוְלִהְשַתְלבּות ּבַ

ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ַהֲחָדִשים  ָלעֹוִלים  ִעְבִרית  ֶשִלימּוד  ֶהֱאַמְנִתי 

ֶשָהִייִתי  ּכְ ָלֵכן, ַהֲחָדָשה.  ַהְמִדיָנה  ֶשל  ַלַהְצָלָחה תֹוֵרם 

ְוִליַמְדִתי  מֹוָרה-ַחֶייֶלת  ִלְהיֹות יַקְשִתי  ּבִ ַחֶייֶלת, 

ִעְבִרית. ר ּבְ ְמבּוָגִרים ִלְקרֹוא ְוִלְכתֹוב ְוַגם ְלַדּבֵ

ֶנֶסת ָפה ֶשל ַחְבֵרי ַהּכְ ַהׂשָ
ְשַנת  ִנים. ּבִ אּוְלּפָ ּבְ ִעְבִרית ָשִנים ִליַמְדִתי רֹות ֶעׂשְ ֶמֶשך ּבְ

ֶטְרְסּבּוְרג  ְלֶסְנט-ּפֶ ַהחּוץ  ַרד  ִמׂשְ אֹוִתי  ָשַלח  1992

ִליַמְדִתי   :)Russia( רּוְסָיה  ֶשּבְ  )Saint Petersburg(

ֶשָרצּו ִתיכֹון  ְלַתְלִמיֵדי  ִעְבִרית   )course( קּוְרס  ָשם 

ַתְלִמיֵדי  ִלְמַהְנְדִסים.  קּוְרס  ְוַגם  ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ַלֲעלֹות

ֵדי  ּכְ ָרֵאל, ְלִיׂשְ ך ּכָ ֶשִלי ָעלּו ַאַחר קּוְרס ַהִתיכֹון ֶשָלְמדּו ּבַ

ה. ָאֶרץ ְוִלְחיֹות ּבָ ְלַהְמִשיך ֶאת ַהִלימּוִדים ּבָ

ָלַמְדִתי  ְוַגם  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ָחה  ִמְשּפָ ֵהַקְמִתי  ַהָשִנים  ֶמֶשך  ּבְ

ל  ְלַקּבֵ ֵדי ּכְ ִעְבִרית ּוְבַיֲהדּות. ָלשֹון ְלתֹוַאר ִראשֹון ְוֵשִני ּבְ

ָהָיה  ַהֶמְחָקר א נֹוׂשֵ ֶמְחָקר: ַתְבִתי  ּכָ ַהֵשִני ַהתֹוַאר ֶאת

ֶנֶסת. ָפה ְוָהֶרטֹוִריָקה )rhetoric( ֶשל ַחְבֵרי ַהּכְ ַהׂשָ

ֶשָהִייִתי  ֵמָאז   — ִעְבִרית  ִלימּוד  ֶשל  ָשִנים   35 ַאֲחֵרי 

ְרַסְמִתי  ּפִ ִעְבִרית:  ְלִלימּוד  ֶדֶרך  יַתְחִתי  ּפִ מֹוָרה-ַחֶייֶלת, 

ִסְדָרה ֶשל 11 ְסָפִרים ְלִלימּוד ִעְבִרית ֶשִנְקֵראת ‘ְלַהְצִליַח

 .)succeedinhebrew.com( ’ִעְבִרית ּבְ

* ו י ָש ְכ ַע ת  י ִר ְב ִע  >

ִמיִלים ֶשל ֶטַבע

ְוִלְתָכִנים ֶרת ַהְמדּוּבֶ ָפה מּוְתֶאֶמת ַלׂשָ ִעְבִרית יַתְחִתי ְלִלימּוד ַהִשיָטה ֶשּפִ

ּפֹוּפּוָלִרִיים ִאים נֹוׂשְ ַעל ִרים  ְמַדּבְ ֶשִלי  ְסָפִרים  ּבַ ַהיֹום-יֹום.  ֵמַחֵיי 

‘ְלַהְצִליַח ֵסֶפר  ּבַ ְלָמָשל,  ך  ּכָ ָהִעְבִרית.  ָפה ׂשָ ּבַ ים  ַרּבִ  )popular(

ִלְכתֹוב לֹא  ֵאיך  ְדָרִכים  ַמִציָעה  ֲאִני  ְוַתְרִגיִלים’,  ָלִלים  ּכְ  — ְכִתיב  ּבִ

ַלֶטַבע  ִמיִלים ֶשְקשּורֹות ה ַהְרּבֵ ֵיש ֶטַבע’ ִתיב, ּוַבִשיר ‘ִלְחיֹות ּבַ ְשִגיאֹות ּכְ

ֶטַבע’: ַתְבִתי — ‘ִלְחיֹות ּבַ ֵחֶלק ֵמַהִשיר ֶשּכָ אֹות ע’. ִהֵנה ֶשּכֹוְתִבים אֹוָתן ּבָ

ִמְתָאְרִחים ִעם ַההֹוִרים חּוְפָשה ָאנּו ּבַ

ָהִרים ֵאֶצל ָסְבָתא יֹוֶכֶבד, מֹוָשב ּבֶ ּבְ

ָגִליל. ַעל ַיד ַיַער ָקָטן ּבַ

ִעְבִרית? ֵאיך ְלַהְצִליַח ּבְ

מאירה מעדיה, ישראל

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

to be proficientlishlotmaîtriserִלְשלֹוט )ָשַלט ּב...( 
contributestoremetcontribueתֹוֶרֶמת )ָתַרם ל...(

communicationtikshoretcommunicationִתְקשֹוֶרת
integrationhishtalvutintégrationִהְשַתְלבּות

ַרד ַהחּוץ  the Foreign Ministrymisrad hahutzministère des Affaires étrangèresִמׂשְ
engineersmehandesimingénieursְמַהְנְדִסים

degreeto`ardiplômeתֹוַאר 
studymehkarétudeֶמְחָקר

יֵתַח( יַתְחִתי )ּפִ I developedpitahtij'ai développéּפִ
seriessidrasérieִסְדָרה

tailoredmut`emetest adaptéeמּוְתֶאֶמת )הּוְתַאם(
contenttkhanimcontenusְתָכִנים

ִתיב spelling mistakesshgi`ot ktivfautes d'orthographeְשִגיאֹות ּכְ
naturetevanatureֶטַבע
parthelekpartieֵחֶלק

vacationhufshavacancesחּוְפָשה
staymit`arhimséjournonsִמְתָאְרִחים )ִהְתָאֵרַח(

moshav (cooperative  agricultural community)moshavmoshavמֹוָשב
forestya’arforêtַיַער

branchesanafimbranchesֲעָנִפים
ֶסת balconymirpesetbalconִמְרּפֶ
flowerpotsatzitzimplantes en potֲעִציִצים

trunksgza’imtroncsְגָזִעים
heartslevavotcœursְלָבבֹות
arrowshitzimflèchesִחיִצים
coupleszugotcouplesזּוגֹות

How to succeed in Hebrew
Comment réussir en hébreu ?

“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”

« 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 »

ִרי:  ּפְ ָחֵצר ֶשָלה ֵיש ֵעץ ּבֶ

ַעל ָהֲעָנִפים — ִלימֹוִנים 

ְוָעִלים ְירּוִקים.

ֶסת, ִמְרּפֶ ָסְבָתא יֹוֶכֶבד יֹוֶשֶבת ּבַ

ֶסת ֲעִציִצים ָיִפים ּוְפָרִחים ִמְרּפֶ ּבַ

ָכל ִמיֵני ְצָבִעים. ּבְ

ין ָהֵעִצים  ַיַער ּבֵ ֶשְנַטֵייל ִאיָתה ּבַ ּכְ

ְוִנְשַמע ֶאת ַהִציּפֹוִרים —

ַעל ַהְגָזִעים ׂש ָתִמיד ְנַחּפֵ

ֶאת ַהְלָבבֹות ִעם ַהִחיִצים —

זּוגֹות אֹוֲהִבים. ֶשִהְשִאירּו

מאירה מעדיה, ישראל



ְמאּוָזן:

3. הּוא מּוָקף ַמִים

5. ְמַקְלִפים אֹוָתה

6. ִמיָלה ַאֶחֶרת ְל"ֵעִצים"

ְמאּוָנך:

ים ֶקַמח 1. ִמֶמָנה עֹוׂשִ

2. ֶשֶבר ָקָטן

ַרח  4. ַהְתָחָלה ֶשל ּפֶ

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

ץ ִמִמילֹות ַהִגיָליֹון ַתְשּבֵ

דּוְגָמהַתְעִתיקָהאֹותדּוְגָמהַתְעִתיקָהאֹות

lehitra`otְלִהְתָראֹות    lללya`irָיאיר     ` אא

mayimַמִים     mממbokerּבֹוֶקר    bּבּב
ַבָקָשה     vבב  nesֵנס    nננbevakashaּבְ

א     sססgadolָגדֹול     gגג sabaַסּבָ
ya’elָיֵעל      'עעdavidָדִוד dדד
ַעם pּפּפhazmanaַהְזָמָנה     hהה pa’amּפַ
falafelָפָלאֶפל fפפveredֶוֶרד vוו
tzadikַצדיק     tzצצzmanְזַמן     zזז
ָלה     kקקhalavָחָלב     hחח kabalaַקּבָ
rishonִראשֹון     rררtevaֶטַבע    tטט
shalomָשלֹום     shׁשׁשyeledֶיֶלדyיי
ֶלב kכּּכ ׂשkelevּכֶ

ׂ

ֵמַח     sש sameahׂשָ
todaתֹוָדה     tתתzkhukhitְזכּוכית     khככ

ָלֵלי ַהַתְעִתיק ֶשָלנּו ּכְ

1

23
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5

6

ִגידּול ְצָמִחים – ִמיִלים ִעם ָהאֹות ע’

Quiz

Our rules for transliteration
Nos règles de transcription    

ִחידֹון
UN – United NationsOrganisation des Nations Uniesָהאּומֹות ַהְמאּוָחדֹות או”ם

ִריתארה”ב US – United States Etats-Unis ַאְרצֹות ַהְבּ
ית חֹוִלים בי”ח hospitalhôpitalּבֵ
ית ֵסֶפר בי”ס schoolécoleּבֵ

gr. – gramgrammeְגָרםגר’
send regards  salutְדִריַשת ָשלֹום ד”ש
ֶנֶסתח”כ MK – Member of Knessetdéputéֲחֵבר ּכְ
outside of Israelhors d’Israël חּוץ ָלָאֶרץחו”ל
telephonetéléphoneֶטֶלפֹוןטל'
JerusalemJérusalemְירּוָשַלִיםי-ם

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

square metermètre carréֶמֶטר ָרבּוַעמ”ר
MDA – Magen David AdomMaguen David Adomָמֵגן ָדִוד ָאדֹוםמד”א

תמוצ”ש Saturday nightsamedi soirמֹוָצֵאי ַשּבָ
ָלִלימנכ"ל CEODirecteur généralְמַנֵהל ְכּ
VAT – value added taxTVA ַמס ֵעֶרך מּוָסףמע"מ

.cmֶסְנִטיֶמֶטרס"מ – centimetercentimètre
pagepageַעמּודעמ'

lawyeravocatעֹוֵרך ִדיןעו"ד
ָ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

Tel AvivTel-Aviv ֵתל-ָאִביבת"א

Useful Abbreviations and acronyms
 Abréviations et acronymes utiles

10.9.18ִתְשֵרי       

10.10.18ַמרֶחְשָוון 

ְסֵלו 9.11.18ּכִ

9.12.18ֵטֵבת

7.1.19ְשָבט

6.2.19ֲאָדר א’

8.3.19ֲאָדר ב’

6.4.19ִניָסן 

6.5.19ִאיָיר

4.6.19ִסיָוון

4.7.19ַתמּוז

2.8.19ָאב

1.9.19ֱאלּול

The Hebrew month
Le mois hébraïque

 ַהיֹום ָהִראשֹון ֶשל ַהחֹוֶדש ָהִעְבִריַהחֹוֶדש ָהִעְבִרי
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

השלימו את המילים החסרות:

ְמקֹומֹו  ך ָעַקְרנּו ֶאת ָה _ _ )2( ַהחֹוֶלה, ְוָנַטְענּו ּבִ ל ָה _ _ _ _ _ )1(. ַאַחר ּכָ ינּו ִגיָנה. ֵראִשית, הֹוֵצאנּו ֵמָהֲאָדָמה ֶאת ּכָ ִית ֶשָלנּו ָעׂשִ ֲחַצר ַהּבַ ּבַ

ינּו ַסְפָסל ַלִגיָנה.  ה ֵצל. ֵמַה _ _ _  )5( ֶשל ָהֵעץ ַהחֹוֶלה ָעׂשִ ִריא ְוַרֲעָנן.  ָה _ _ _ _ _ )3( ְוָה _ _ _ _ )4( ֶשל ָהֵעץ ֶהָחָדש נֹוְתִנים ַהְרּבֵ ֵעץ ּבָ

ֲערּוָגה ַאֶחֶרת ָזַרְענּו  _ _ _ _ _  )7( ֶשל ְיָרקֹות.  ָרִחים. ּבַ ה ּפְ ינּו ַגם _ _ _ _ _ )6(, ְוָשַתְלנּו ּבָ ָעׂשִ

ִית. תֹוך ַהּבַ ֵדי ֶשִיְהיּו ָלנּו ְצָמִחים ַגם ּבְ ִהְשֵקינּו ֶאת ָהֲערּוגֹות ְוָעַדְרנּו אֹוָתן ּבְ _ _ _ _ )8(. ַעְכָשיו ָצִריך ִלְקנֹות  _ _ _ _ )9( ּכְ
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ִָבים. 2. ֵעץ. 3. ֲעָנִפים. 4. ָעִלים. 5. ֶגַזע. 6. ֲערּוָגה. 7. ְזָרִעים. 8. ַמְעֵדר. 9. ֲעִציץ. 1. ֲעׂש

www.succeedinhebrew.com ְכִתיב’ ֵמֵאת ְמִאיָרה ְמַעְדָיה י ַהֵסֶפר ‘ְלַהְצִליַח ּבִ ַעל ּפִ
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PRICE IN USA $7 באילת 24.80 ₪ בישראל )כולל מע"מ( 29 ₪    מחיר מחיר

contact@succeedinhebrew.com  |  www. succeedinhebrew.com  |  נייד: 972-50-5706941+


	jp_ivrit
	שבט תשעט



