
ָ ּמה ְ ּבַעד ֲאר ּוָחה ַח

ַ ׂשר הִחינ ּוְך. ָ ׁשה ִעם  ִ ּבְפִגי ְ ּתפ ּו ֶאְתמ ֹול  ַ ּת ְ ׁש כ-20 ה ֹוִרים ִה

ְ ׂשַרד הִחינ ּוְך ַיֲעִניק ַתְקִציב ֲעב ּור  ִ ׁשים שִמ ְ ּק ַהה ֹוִרים ְמַב
ָ ּפַקת ֲאר ּוח ֹות ַח ּמ ֹות לַתְלִמיִדים ַה ּל ֹוְמִדים י ֹום ִל ּמ ּוִדים  ַאְס
ְ ּבי ֹום, ְוִנְמָצִאים  ָ ׁשע ֹות  ֶ ּלה ל ֹוְמִדים כ-7  ַ ּתְלִמיִדים ֵא ָאר ֹוְך. 

ְ ׁשע ֹות הָצֳהַרִיים. ִ ּב ֵ ּסֶפר ַ ּגם  ְ ּבֵבית-ַה

ַ ּתְלִמיִדים ְצִריִכים ֶלֱאכ ֹול ֲאר ּוַחת ָצֳהַרִיים  ְלַדַעת ַהה ֹוִרים, ַה
ֵ ּפק בֶסְנְדִוויִצ'ים,  ַ ּת ֵ ּסֶפר, ְולֹא ְלִהְס ֵ ּבית-ַה ֶ ׁשֶלת בִמְסֶגֶרת  ְמב ּו

ְ ּלַאַחר ֲאִכיַלת  ֶ ׁש ְ ׁשִבים  ַ ּבִית. ַהה ֹוִרים ח ֹו ֶ ׁשֵהם ְמִביִאים מה
ַ ּתְלִמיִדים ִיְהי ּו ְרג ּוִעים, ֵעָרִנִיים  ֲאר ּוַחת ָצֳהַרִיים ַחָמה ַה

ִ ּלי ּמ ּוִדים.  ַ ּב ָ ּכִזים י ֹוֵתר  וְמר ּו

ַ ׂשר  ְ ּבי ֹוֵתר,  ַ ׁשְכְנִעים  ְ ׁשָמִעים ְמ ַלְמר ֹות שִנימ ּוֵקי ַהה ֹוִרים ִנ
ְ ּת ׁש ּוָבה ִח ּי ּוִבית.  ַהִח ּנ ּוְך ֶטֶרם ָנַתן ָלֶהם 
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בעד ארוחה חמה

כ-20 הורים השתתפו אתמול בפגישה עם שר החינוך.

ההורים מבקשים שמשרד החינוך יעניק תקציב עבור 
אספקת ארוחות חמות לתלמידים הלומדים יום למודים 
ארוך. תלמידים אלה לומדים כ-7 שעות ביום, ונמצאים 

בבית-הספר גם בשעות הצהריים.

לדעת ההורים, התלמידים צריכים לאכול ארוחת צהריים 
מבושלת במסגרת בית-הספר, ולא להסתפק בסנדוויצ'ים, 

שהם מביאים מהבית. ההורים חושבים שלאחר אכילת 
ארוחת צהריים חמה התלמידים יהיו רגועים, ערניים 

ומרוכזים יותר בלימודים. 

למרות שנימוקי ההורים נשמעים משכנעים ביותר, שר 
החנוך טרם נתן להם תשובה חיובית. 
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הפעלים

Traductionהוא - הווההוא - עברבנייןשם הפועל

participerמשתתףהשתתףהתפעללהשתתף ב-

demanderמבקשביקשפיעללבקש מ-

octroyerמעניקהעניקהפעיללהעניק

se trouverנמצאנמצאנפעללהימצא ב-

se contenterמסתפקהסתפקהתפעללהסתפק ב-

amenerמביאהביאהפעיללהביא

être entenduנשמענשמענפעללהישמע

donnerנותןנתןפעללתת

Vocabulaire

parents הורים

rencontre פגישה

Ministre de l'Education שר החינוך

Ministère de l'Education משרד החינוך

budget תקציב

pour עבור

le fait de fournir אספקה

long ארוך

cuit מבושל, מבושלת

dans le cadre במסגרת

calmes רגועים

éveillés ערניים

concentrés מרוכזים

bien que למרות ש-

arguments נימוקים

convaincants משכנעים

pas encore טרם

réponse תשובה

positif, positive חיובי, חיובית
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שאלות

1. כמה הורים השצצפו בפגישה עם שר החינוך ?

2. מה היה הנושא של הפגישה ?

3. מהם הנימוקים של ההורים  ?

4. איזו תשובה נתן שר החינוך להורים ?

5. מי צריך לאכול ארוחה חמה בבית הספר ?

Ecrivez les arguments que vous exposerez au Ministre pour lui demander d'instaurer une 

cantine dans votre école.
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