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תופעת האנטישמיות

משמעות המושג אנטישמיות היא שנאת היהודי .המילה
אנטישמיות הופיעה בפע הראשונה בגרמניה ,בשנת  ,1879א
תופעת האנטישמיות עתיקה יותר ,ונמשכת כבר כ  1600שני.
האנטישמיות נולדה על רקע מלחמה דתית בי נוצרי ליהודי.
הנוצרי האמינו ,שהיהודי רצחו את ישו ,ולכ צרי להילח
בה .כיו ,בתקופה המודרנית ,הגורמי לאנטישמיות ה
כלכליי ,גזעניי וטריטוריאליי.
שיא האנטישמיות היה בזמ מלחמת העול השנייה ,כאשר
הנאצי הגרמניי ביצעו "רצח ע" של היהודי בעזרת עמי
נוספי .לאחר מלחמת העול הייתה הפסקה בגילויי
האנטישמיות ,אבל בשני האחרונות חוזרת התופעה.
מיו  11בספטמבר   2001היו שבו נהרסו "מגדלי התאומי"
בארצותהברית  חוזרי הביטויי האנטישמיי לעיתונות
האירופית ,לדוגמה" :היהודי מביאי רק צרות לעול",
"אמריקה עוזרת לישראל וליהודי יותר מדי" ,או "מדינת ישראל
היא טעות ,שצרי לתק אותה" .אבל האנטישמיות העיקרית
קיימת כיו אצל המוסלמי הפונדמנטליי ואצל אירגוני הטרור
המוסלמיי .ה מאמיני ,שהיהודי רוצי לכבוש את כל
העול .היהודי ומדינת ישראל אחראי לדעת ,לכל המלחמות
ולכל הרע בעול .לכ צרי לחסל את מדינת ישראל ואת היהודי.
מעובד ע''פ מקורות שוני .סרג' פרידמ  רשת אור''ט צרפת
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ַפַעת ָהַא ְנִטי ִֵמ ת

ַמ ְָ2מע,ת ַה 0ָ )1ג ַאְנִטי ִֵמ ת ִהיא ְִ /נַאת ַה ְ-הִ,דיַ .ה ִ)יָלה
ַא ְנִטי ִֵ2מ,-ת הִ5פיָעה ַַ6ַ 3ע ָהִראָ52נה ְֶ3גְרַמ ְנָיהַ2ְ 3ִ ,נת ַ ,1879אְ
ַ59פַעת ָהַא ְנִטי ִֵ2מ,-ת ַע ִ9יָקה יֵ5תרְ ,ו ִנְמ ֶֶ2כת ְָ8בר כ ִ 2ָ 1600ני.
ָהַא ְנִטי ִֵ2מ,-ת נְ5לָדה ַעל ֶרַקע ִמְלָחָמה ִָ:תית ֵ3י נְ5צִרי ִליהִ,די.
ַה=ְ5צִרי ֶהֱאִמינַ2ֶ ,,ה ְ-הִ,די ָרְצחֶ ,את ֵיְ ,,2וָלֵכ ָצִריְ ְלִה ָ;ֵח
ֶָ3ה9ְ 3ַ ,5-8ַ .קָ,פה ַה)ֶ5דְר ִניתַ ,ה>ְ5רִמי ָלַא ְנִטי ִֵ2מ,-ת ֵה
ְַ8ל ִָ8ל ִ-יְ>ִ ,זָע ִנ ִ-י ְוֶטִריטְ5רָיאִל ִ-י.
ִ/יא ָהַא ְנִטי ִֵ2מ,-ת ָהָיה ְִ3זַמ ִמְלֶחֶמת ָהעָ5ל ַה ְ@ ִנָ-הֲ8ַ ,א ֶ2ר
ַהָ=אִצי ַהֶ>ְרָמ ִנ ִ-י ִAְ 3עֶ" ,רַצח ַע" ֶ2ל ַה ְ-הִ,די ְֶ3עְזַרת ַע ִ)י
נָ5סִפיְ .לַאַחר ִמְלֶחֶמת ָהעָ5ל ָה ְיָתה ַהְפָסָקה ְִ 3ג;ֵ,יי ָהַא ְנִטי ִֵ2מ,-ת,
ֲאָבל ִַ @ָ 3ני ָהַאֲחר5נ5ת חֶ5זֶרת ַהָ59פָעה.
ִמֶ3ְ 11 5-ס ְֶ6טְמ ֶ3ר ַ  2001הֶ 532ֶ 5-נֶהְרסִ" ,מ ְגְֵ:לי ַה ְ9אִ5מי"
ְַ3אְרצ5תַה ְִ3רית  חְ5זִרי ַה ִִ ,B3יי ָהַא ְנִטי ִֵ2מ ִ-י ָלִע59נ,ת
ָהֵאיר6ִ 5יתְ ,ל1ד ְגָמהַ" :ה ְ-הִ,די ְמִביִאי ַרק ָצר5ת ָלעָ5ל",
"ָאֶמִריָקה עֶ5זֶרת ְל ִי ְָ/רֵאל ְוַל ְ-הִ,די יֵ5תר ִמַ:י" ,אְ" 5מִדיַנת ִי ְָ/רֵאל
ִהיא ָטע,תִAָ 2ֶ ,ריְ ְלַתֵ Cאָ5תֲ ."Dאָבל ָהַא ְנִטי ִֵ2מ,-ת ָהִעִָCרית ַקֶֶ-מת
ֵַ 5-8אֶצל ַה ְ)1סְלִמי ַהפְ ,נֶָ:מ ְנָטִל ִ-י ְוֵאֶצל ִאְר>ֵ,ני ַה ֶBר5ר
ַה ְ)1סְלִמ ִ-יֵ .ה ַמֲאִמי ִניַ2ֶ ,ה ְ-הִ,די רִ5צי ִלְכֶ 2ֹ3את ָ8ל ָהעָ5ל.
ַה ְ-הִ,די ְ,מִדיַנת ִי ְָ/רֵאל ַאֲחָרִאי ְלַדְע ְָ ,9לָכל ַה ִ)ְלָחמ5ת ְ,לָכל
ָהַרע ָ3עָ5לָ .לֵכ ָצִריְ ְלַח ֵFל ֶאת ְמִדיַנת ִי ְָ/רֵאל ְוֶאת ַה ְ-הִ,די.
ְמ1ע ָ3ד ע''פ ְמק5ר5ת ִ 52ני .סרג' ְפִריְדַמ  ֶר ֶ2ת א5ר''ט ָצְרַפת
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הפעלי
Traduction
apparaitre
se poursuivre
croire
assassiner
combattre
réaliser
être détruit
aider
corriger
conquérir
liquider

הוא  הווה
מופיע
נמש
מאמי
רוצח
נלח
מבצע
נהרס
עוזר
מתק
כובש
מחסל

הוא  עבר
הופיע
נמש
האמי
רצח
נלח
ביצע
נהרס
עזר
תיק
כבש
חיסל

בניי

ש הפועל
להופיע
להימש
להאמי
לרצוח
להילח
לבצע
להיהרס
...לעזור ל
לתק
לכבוש
לחסל

Vocabulaire
sens; signification
notion, terme
haine
mot
phénomène
fond, contexte
guerre
chrétiens
période, époque
cause, facteur
économique
racial
somment, record
génocide

ת,ָמע2ְ ַמ
ג0ָ מ1
 ְנָאה/ִ
ִמיָלה
ָפָעה59
ֶרַקע
ִמְלָחָמה
ְצִרי5נ
ָפה,ק9ְ
ְרִמי5> ,ֵר5>
ִלי8ָ ְל8ַ
ִ>ְזָע ִני
יא/ִ
ֶרַצח ַע

SERGE FRYDMAN - ORT VILLIERS - 5768

Lecture du texte : http://www.morim.com/antisemite.mp3

נַ5ס ,Gנָ5סִפי
ִ>;,יִ ,;>ִ ,יי
ִע59נ,ת
''ִמ ְגְֵ:לי ַה ְ9אִ5מי''
ָטע,ת
ִאְר>ִ , ,אְר>ִ ,ני
ַאֲחָרִאיַ ,אֲחָרִאי
ְלַדְע ָ9

)supplémentaire(s
)manifestation(s
presse
Tours jumelles
erreur
organisation
responsable
selon eux

שאלות על הטקסט
 .1מה היא משמעות המילה אנטישמיות ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .2איפה הופיע המילה הזאת ?

__________________________________

 .3מה קרה ליהודי אירופה במש מלחמת העול השנייה ?
_____________________________________________________________

 .4מי ה האנטישמי של היו ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .5במה מאמיני האנטישמי של היו ?
_______________________________________________________________

 .6למה ה רוצי לחסל את מדינת ישאל ?
_______________________________________________________________
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L'infinitif ש הועל
C'est la présence d'un

 לextérieur à la racine qui marque l'impératif.

 ִלְלמ דdu verbe ( למדétudier)
 ָלקdu verbe ( קוse lever)
 ְלַד ֵרdu verbe ( דברparler)
Selon la forme du verbe le  לse vocalise différemment : ִל

, ָל, ַל, ֶל,ְל

Les infinitifs du  פעלcommencent par : ִל

, ַל, ָל,ֶל
Exemples en  ִל: . ִלקנות, ִלשתות, ִלרצות, ִלְלמ ד, ִלְכת ב,ִלְקר א
Exemples en ָל:
. ָלַקַחת, ָלֵצאת, ָלֵתת, ָלֶרֶדת, ָלֶשֶבת,ָלֶלֶכת
Exemples en ( ַלdevant les gutturales) : ,  ַלְחת, ַלְחש ב,הר ג
ֲ ַל
.לעשות
Exemples en ( ֶלdevant un )א:
. ֶלֱאפ ת,$  ֶלֱאס, ֶלֱאה ב,ֶלֱאכ ל

Les infinitifs du  פיעלcommencent par : ְל
Exemples : .'ֵ (
ַ ְל

, ְלַב ֵ)ל,ְלַמ ֵ'א,*(ֵ  ְלַע, ְלַק ֵל, ְלַס ֵר,ְלַד ֵר

Les infinitifs du  הפעילcommencent par : הְִי
ַ ְל
Exemples : .הְפִעיל
ַ ְל

, ְלַהְס ִיר,ִלי+ְ  ְלַה, ְ י+ִ  ְלַהְמ,ְלַהְתִחיל

La plupart des infinitifs du  התפעלcommencent par : 
ֵ ְַלִהְת
Exemples : .צא
ֵ ְלִהְתַמ

,, ְלִהְתַרֵח,+ֵ ְלִהְתַל

Quand la première lettre de la racine est sifflante ou dentale ט

סצד.+

il y a une inversion de la position de cette lettre et du préfixe  ת:
Exemples : .תֵל
ַ +ְ ְלִה

,ֵמע/ַ +ְ  ְלִה, ֵבב/ ְלִהְס,ל0ֵ /ַ ְלִהְס
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Lorsque la première lettre de la racine est un ז, la présence du  תest exlue
carrément, ce dernier est remplacè par un ד
Exemples : .*מ
ֵ ְלִהְזַד

,*2ְֵלִהְזַד

Lorsque la première lettre de la racine est un
Exemples : .טֵל
ָ ְלִהְצ
Les infinitifs du
ordinaires

נפעל

צ

le

 תse transforme en ט

, ְלִהְצָטֵר
commencent par :

ְֵָלִה

pour les verbes

ֵָ ְלֵהpour les ' גרונית
Exemples en 
ֵ ָ ְלִה: .ְלִה ָ'ֵח

,ֵנס0ָ  לִה,ֵתב0ָ ְלִה
Exemples en 
ֵ ָ ְלֵה: . ְלֵהָחֵשב, ְלֵהָאֵכל,ְלֵהָאֵמר
Lorsque l'on écrit l'infinitif d'un  נפעלsans voyelles on écrira un  יaprès
les 2 premières lettres de l'infinitif.
Exemple pour

ֵתב0ָ  ְלִהon écrira : להיכתב
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