ַר ֶכֶּבת ֲאִויִרית מוִֹביָלה ַתָּיִּרים מצרפת
כֶ 20-אֶלף ַתָּיִּרים מצרפת ָיִציפוּ ַבּ ָשּׁבוּעוֹת ַהְקּרוִֹבים ֶאת חוֵֹפי ֵאיַלת.
ִמְס ָפּר דּוֶֹמה ִיְנפֹּשׁ ַבּ ְמּלוֹנוֹת ְבֵּתל ָאִביבְ ,נַתְנָיה ְוֶהְרְצִלָיּה.
חֶדשׁ אוֹגוְּסטַ ,י ִגּיעוּ ְלִי ְשָׂרֵאל כֶ 40-אֶלף
ַבּ ָשּׁבוּעוֹת ַהְקּרוִֹביםַ ,עד סוֹף ֹ
ַתָּיִּרים מצרפתְ .כַּמֲחִצית ֵמַה ַתָּיִּרים ִי ְשׁהוּ ְבָּעֵרי ַה ֶמְּר ָכּז ֵ -תּל ָאִביב,
ֶהְרְצִלָיּה וְּנַתְנָיהְ ,וַה ַמֲּחִצית ַה ְשִּׁנָיּה ִתּ ְשֶׁהה ְבֵּאיַלת ,שניהנת זוֹ ַה ָשָּׁנה
ַה ְשִּׁנָיּה ִמפּוֹפּוָּלִריּוּת ָרָבה ְבֶּקֶרב ַה ַתָּיִּרים ַה ָצְּרָפִתים.
ַר ֶכֶּבת ֲאִויִרית ֶשׁל יוֵֹתר מִ 200-טיסוֹת ָתִּביא ֶאת ַה ַתָּיִּרים ְלָכאן -
ַמְר ִבּית ַה ִטּיסוֹת )ֵ (189יְצאוּ ִמ ָפִּריז ְוִטיסוֹת נוָֹספוֹת ַיְמִריאוּ ִמ ְשֵּׂדה
ַה ְתּעוָּפה ֶשׁל מרסייֶ' .אל ַעל' ַאֲחָרִאית לכָ 80-אחוּז ֵמַה ִטּיסוֹתַ ,אְך ַגּם
'אייר פראנס' ו'אליטליה' ִמ ְשׁ ַתּ ְתּפוֹת ַבּ ִמְּבָצע.
מנכ"ל ִמ ְשָׂרד ַה ַתָּיּרוּת ַאֲהֹרן דוְֹמבּ אוֵֹמר ִכּי " ְפֻּעלּוֹת ַה ִשּׁוּוּק ַה ְמֻּמָקּדוֹת
ֶשׁל ִמ ְשָׂרד ַה ַתָּיּרוּת ְבָּצְרַפת הוִֹכיחוּ ֶאת ַעְצָמןְ ,וֵהן לֹא ַמְפִסיקוֹת ְלָהִניב
מד ֶאת
ְפִּרי ַגּם ַבּ ָשִּׁנים ַהָקּשׁוֹת ֶשׁל ְתּנוַּעת ַה ַתָּיּרוּת"ִ .לְדָבָריוֵ" ,ישׁ ִלְל ֹ
ִשׁיטוֹת ַה ְפֻּע ָלּה ֶשׁל ַהשּׁוּק ַה ָצְּרָפִתי ַהְיּהוִּדי וְּלַהֲעִתיקוֹ ַגּם ִלְמקוֹמוֹת
ֲאֵחִרים ְ -כֵּדי ְלַה ְג ִבּיר ֶאת ְתּנוַּעת ַה ַתָּיּרוּת ָלָאֶרץ".
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2953175,00.html
אוצר מילים vocabulaire :
רכבת אווירית pont aérien :

שיווק marketing :

מובילה  /להוביל conduire :

ממוקד centré :

יציפו  /להציף inonder (remplir) :

הוכיחו את עצמן ont fait leurs preuves :

חוף plage :

להניב פרי porter des fruits :

ינפוש  /לנפוש passer des vacances :

שיטה méthode :

ישהו  :לשהות = להישאר rester :

להעתיק copier :

טיסות vols :

להגביר augmenter :

ימריאו  /להמריא décoller :

מנכ''ל  :מנהל כללי directeur général :

מבצע opération :
פעולה  /פעולות action :

Répondez aux questions sur le texte
 .1כמה תיירים מצרפת יגיעו באוגוסט לישראל ?
 .2איפה הם ישהו ?
 .3כמה טיסות ימריאו מצרפת לישראל בחודש אוגוסט ?
 .4מה רוצה אהרון דומב  ,מנכ''ל משרד התיירות ?
 .5מה לא מפסיק להניב פרי ?

Traduisez l'extrait suivant en français
חֶדשׁ אוֹגוְּסטַ ,י ִגּיעוּ ְלִי ְשָׂרֵאל כֶ 40-אֶלף
ַבּ ָשּׁבוּעוֹת ַהְקּרוִֹביםַ ,עד סוֹף ֹ
ַתָּיִּרים מצרפתְ .כַּמֲחִצית ֵמַה ַתָּיִּרים ִי ְשׁהוּ ְבָּעֵרי ַה ֶמְּר ָכּז ֵ -תּל ָאִביב,
ֶהְרְצִלָיּה וְּנַתְנָיהְ ,וַה ַמֲּחִצית ַה ְשִּׁנָיּה ִתּ ְשֶׁהה ְבֵּאיַלת ,שניהנת זוֹ ַה ָשָּׁנה
ַה ְשִּׁנָיּה ִמפּוֹפּוָּלִריּוּת ָרָבה ְבֶּקֶרב ַה ַתָּיִּרים ַה ָצְּרָפִתים.

Donnez le contraire des mots ou expressions
לנחות , ____________ :רחוק ________________ :
להקטין  , __________ :תחילה ________________ :
מתחילות ______________ :

Posez 5 questions sur l'article suivant

