
הַזָמר והמוסיקאי ֶאְנִריק ֹו ָמִסיָאס

ֶאְנִריק ֹו ָמִסיָאס הוא זמר יהודי-צרפתי מפורסם. הוא נולד 
בשנת 1938 למשפחה יהודית באלג'יריה. שמו היה ָגְסט ֹון 
ְגֵרָנְסָיה, אבל החברים שלו קראו לו 'אנריקו'. השם הזה מצא 

חן בעיניו, והוא החליט להשתמש בו כאשר הוא שר ומופיע.
אנריקו ָמִסיָאס התחיל לשיר ולנגן בגיטרה בגיל צעיר מאוד. 
אבא שלו היה המורה הראשון שלו. הם ניגנו יחד בתזמורת 
(א ֹוְרֵקְסְטָרה) של יהודים וערבים. התזמורת הייתה סמל של 
שלום וחיים משותפים בין יהודים וערבים. בשנת 1962, כאשר 
הצרפתים עזבו את אלג'יריה, עזבו גם יהודים רבים. אנריקו 
ָמִסיָאס עבר לפריז, ושנה אחר-כך הוא כתב את השיר הראשון 
שלו: 'להתראות מולדת שלי'. בשיר הוא מספר כמה קשה היה 
לו לעזוב את המולדת שלו - אלג'יריה. השיר התפרסם 
במהירות, והצליח מאוד. מאז כמעט בכל קונצרט שלו שר 
אנריקו את השיר. הוא שר ומופיע בכל העולם ויש לו הצלחות 
גדולות: בפריז, ביפן, בארצות-הברית, ברוסיה, ואפילו על יד 

הפירמידות במצרים. 
בישראל אוהבים את אנריקו ָמִסיָאס. כבר 40 שנים הוא שר 
בארץ בצרפתית ובעברית. אנריקו ָמִסיָאס הוא ציוני 
אוהב-ישראל. הוא הגיע לכאן גם בזמן המלחמות כדי לשיר 

לחיילים.
בשנת 2005 קיבל אנריקו ָמִסיָאס תעודת כבוד של משרד 

הביטחון ותעודת חבר בארגון של אומני ישראל.

מעובד ע''פ מקורות שונים. סרג' פרידמן - רשת אורט צרפת
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הַזָמר ְוַה ּמ ּוִסיַקאי ֶאְנִריק ֹו ָמִסיָאס

ְ ׁשַנת  ִ ּב ָ ּמר ְיה ּוִדי-ָצְרָפִתי ְמֻפְרָסם. ה ּוא נ ֹוַלד  ֶאְנִריק ֹו ָמִסיָאס ה ּוא ַז
ְ ׁשמ ֹו ָהָיה ָגְסט ֹון ְגֵרָנְסָיה,  ָ ּפָחה ְיה ּוִדית באלג'יריה.  ְ ׁש 1938 ְלִמ
ְ ּבֵעיָניו,  ֵ  ּׁשם ַהֶ ּזה ָמָצא ֵחן  ֶ ׁש ּל ֹו ָקְרא ּו ל ֹו 'אנריקו'. ַה ֲאָבל ַהֲחֵבִרים 

ָ ׁשר  ּומ ֹוִפיַע. ֶ ׁשר ה ּוא  ַ ּכֲא ֵ ּמ ׁש  ּב ֹו  ַ ּת ְ ׁש ְוה ּוא ֶהְחִליט ְלִה
ְ ּבִגיל ָצִעיר ְמא ֹוד.  ְ ּבִגיָטָרה  ֵ ּגן  ִ ׁשיר  ּוְלַנ אנריקו ָמִסיָאס ִהְתִחיל ָל
ֹמֶרת  ְ ּבִתְז ְ ּגנ ּו ַיַחד  ֶ ׁש ּל ֹו. ֵהם ִנ ֶ ׁש ּל ֹו ָהָיה ַה ּמ ֹוֶרה ָהִרא ׁש ֹון  ָ ּבא  ַא
ֶ ׁשל  ֹמֶרת ָהְיָתה ֵסֶמל  ִ ּתְז ֶ ׁשל ְיה ּוִדים ַוֲעָרִבים. ַה (א ֹוְרֵקְסְטָרה) 
ֶ ׁשר  ַ ּכֲא ְ ׁשַנת 1962,  ִ ּב ֵ ּבין ְיה ּוִדים ַוֲעָרִבים.  ָ ּתִפים  ֻ ׁש ִ ּיים ְמ ָ ׁשל ֹום ְוַח
ִ ּבים. אנריקו  ָ ּצְרָפִתים ָעְזב ּו ֶאת אלג'יריה, ָעְזב ּו ַ ּגם ְיה ּוִדים ַר ַה
ִ  ּׁשיר ָהִרא ׁש ֹון  ָ ּכַתב ֶאת ַה ָ ּכְך ה ּוא  ָ ׁשָנה ַאַחר- ָ ּפִריז, ְו ָמִסיָאס ָעָבר ְל
ֶ ׁשה ָהָיה  ָ ּמה ָק ַ ּכ ֵ ּפר  ִ  ּׁשיר ה ּוא ְמַס ַ ּב ִ ּלי'.  ֶ ׁש ֶ ׁש ּל ֹו: 'ְלִהְתָרא ֹות מ ֹוֶלֶדת 
ִ ּבְמִהיר ּות,  ַ ּפְרֵסם  ִ  ּׁשיר ִהְת ֶ ׁש ּל ֹו - אלג'יריה. ַה ל ֹו ַלֲעֹזב ֶאת ַה ּמ ֹוֶלֶדת 
ָ ׁשר אנריקו ֶאת  ֶ ׁש ּל ֹו  ְ ּבָכל ק ֹוְנֶצְרט  ִ ּכְמַעט  ְוִהְצִליַח ְמא ֹוד. ֵמָאז 
ְ ּגד ֹול ֹות:  ָ ּלח ֹות  ַ ּצ ְ ּבָכל ָהע ֹוָלם ְוֵי ׁש ל ֹו ַה ָ ׁשר  ּומ ֹוִפיַע  ִ  ּׁשיר. ה ּוא  ַה
ִ ּפיָרִמיד ֹות  ְ ּבר ּוְסָיה, ַוֲאִפ ּל ּו ַעל ָיד ַה ְ ּבִרית,  ְ ּבַאְרצ ֹות-ַה ָ ּפן,  ְ ּבַי ָ ּפִריז,  ְ ּב

ְ ּבִמְצַרִים. 
ָ ׁשר  ָ ׁשִנים ה ּוא  ְ ּכָבר 40  ְ ׂשָרֵאל א ֹוֲהִבים ֶאת אנריקו ָמִסיָאס.  ְ ּבִי
ְ ּבָצְרָפִתית  ּוְבִעְבִרית. אנריקו ָמִסיָאס ה ּוא ִצ ּי ֹוִני  ָ ּבָאֶרץ 
ִ ׁשיר  ְ ּכֵדי ָל ִ ּמְלָחמ ֹות  ִ ּבְזַמן ַה ִ ּגיַע ְלָכאן ַ ּגם  ְ ׂשָרֵאל. ה ּוא ִה א ֹוֵהב-ִי

ַלַחָ ּיִלים.
ָ ּטח ֹון  ִ ּב ְ ׂשָרד ַה ֶ ׁשל ִמ ָ ּכב ֹוד  ְ ּתע ּוַדת  ֵ ּבל אנריקו ָמִסיָאס  ְ ׁשַנת 2005 ִק ִ ּב

ְ ׂשָרֵאל. ָ ּמֵני ִי ֶ ׁשל א ֹו ָ ּבִאְר ּג ּון   ּוְתע ּוַדת ָחֵבר 

ֶ ׁשת א ֹוְרט ָצְרַפת ָ ּבד ע''פ ִמ ּק ֹור ֹות  ׁש ֹוִנים. סרג' ְפִריְדַמן - ֶר ְמֻע
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פעלים :

Traductionהוא הווההוא - עברבנייןשם הפועל

utiliserמשתמשהשתמשהתפעללהשתמש ב

jouer instrumentמנגןניגןפיעללנגן

abandonnerעוזבעזבפעללעזוב

déménagerעוברעברפעללעבור ל...

se produireמופיעהופיעהפעיללהופיע

devenir célèbreמתפרסםהתפרסםהתפעללהתפרסם

Vocabulaire à compléter

chanteur זמר

musicien מוסיקאי

célèbre מפורסם

lui a plu מצא חן בעיניו

orchestre תזמורת

symbole סמל

vie commune חיים משותפים

patrie מולדת

rapidement במהירות

guerre מלחמה, מלחמות

diplôme d'honneur תעודת כבוד

Ministère de la défense משרד הביטחון

carte de membre תעודת חבר

organisation ארגון

artiste(s) אומן, אומנים
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שאלות

1. איפה נולד אנריקו מסיאס ? 

2. מה שמו האמיתי ?    
                  

3. מהו המקצוע שלו ? 

4. מדוע הוא היה צריך לעזוב את מולדתו ? 

5. מה היה מיוחד בתזמורת בו ניגן בארץ מולדתו ? 

6. מי לימד אותו את המקצוע שלו ?

7. מה הוא מספר בשיר ''להתראות מולדת שלי'' ?

8. כמה זמן אנריקו שר בישראל ?

9. למי שר אנריקו מסיאס בישראל ?

10. מה קיבל אנריקו בשנת 2005 ?
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