
ִאיָל� ָרמ ��

איל� רמו� היה הַאְסְטר �ָנא �ט הישראלי הראשו�.
איל� רמו� נולד בעיר רמת�ג� בשנת 1954, אבל הוא גדל ולמד 
בבאר�שבע. בגיל 18 הוא התגייס לצה"ל. הוא היה ַטָייס וְמַפֵקד מצוי�. 

רמו� ג' כתב לעיתו� של  "חיל האוויר".
בשנת 1983 החליט איל� רמו� ללמוד הנדסת חשמל וֶאֶלְקְטר �ִניָקה 
ב"אוניברסיטת תל�אביב". אחרי סיו' הלימודי' היה רמו� מהנדס 
ב"תעשייה האווירית", ואחרי שנה הוא החליט לחזור לצבא. הוא 
ֹ ,ה אני יכול להתקד' לתפקיד מעניי�  אמר: "חזרתי לצה"ל, כי 

באמת".
בשנת 1995 ארצות�הברית וישראל חתמו על הסכ', שאסטרונאוט 
ישראלי ישתת/ בטיסה של נאס"א לחלל. בישראל בחרו את הטייס 
איל� רמו� לתפקיד המיוחד הזה. בשנת 1997 הוא נסע ע' המשפחה 

שלו לארצות�הברית, ובמש1 4 שני' למד להיות אסטרונאוט.
ביו' 16.01.2003 טס איל� רמו� במעבורת החלל "ק �לוְמ 2ָיה". התפקיד 
שלו ב"קולומביה" היה לבדוק ולחקור את מזג האוויר בֵאזור ישראל, 
ִ 2י �ל �ְגָיה ובפיזיקה. הוא לקח איתו לטיסה  ולערו1 ניסויי' אחרי' ב
לחלל חפצי' מיוחדי', שה' סמל לע' ישראל ולמדינת ישראל, כמו: 

דגל ישראל, ספר תנ"1, גביע יי� (כוס של יי�) לקידוש, ועוד.
ב� 1.02.2003 התפוצצה ה"קולומביה" בדר1 חזרה לכדור�האר8. כל 

האנשי' בצוות נהרגו.
איל� רמו� השאיר אישה וארבעה ילדי'.

מעובד ע''י סרג' פרידמ� � רשת אורט צרפת
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ִאיָל� ָרמ ��

ְ ;ְרֵאִלי ָהִרא : ��. < ִ ִאיָל� ָרמ �� ָהָיה ָהַאְסְטר �ָנא �ט ַה
ְ :ַנת 1954, ֲאָבל ה �א ָ =ַדל ְוָלַמד  2 ִ  �= ַ�ָ 2ִעיר ָרַמת ִאיָל� ָרמ �� נ �ַלד 
ְ 2ִגיל 18 ה �א ִהְתַ =ֵ >ס לצה"ל. ה �א ָהָיה ַטָייס וְמַפֵקד ְמ?צָ >�.  ֶ :ַבע.  �ִ 2ְבֵאר

ֶ :ל  "ֵחיל ָהֲאִויר". ָ Aַתב ָלִע @ ��  ָרמ �� ַ =' 
ְ :ַמל ְוֶאֶלְקְטר �ִניָקה  ֹמד ַהְנָ Bַסת ַח ְ :ַנת 1983 ֶהְחִליט ִאיָל� ָרמ �� ִלְל 2 ִ
ִ C D �ִדי' ָהָיה ָרמ �� ְמַהְנֵ Bס  ֵ @ל�ָאִביב". ַאֲחֵרי ִס > �' ַה ְ 2"א �ִניֶבְרִסיַטת 
ָ Eָבא. ה �א ָאַמר:  ָ :ָנה ה �א ֶהְחִליט ַלְחֹזר ַל ִ ;ָ >ה ָהֲאִויִרית", ְוַאֲחֵרי  ַ @ֲע "2 ַ

ֶ 2ֱאֶמת". ֹכל ְלִהְתַקֵ B' ְלַתְפִקיד ְמַעְנֵי�  ֹ ,ה ֲאִני ָי ִ Aי  ִ @י לצה"ל,  "ָחַזְר
ֶ :ַאְסְטר �ָנא �ט   ,'A ֵ ְ ;ָרֵאל ָחְתמ � ַעל ֶהְס ְ 2ִרית ְוִי ְ :ַנת 1995 ַאְרצ �ת�ַה 2 ִ
ַ Gָ >ס  ָ 2ֲחר � ֶאת ַה ְ ;ָרֵאל  ְ 2ִי ֶ :ל ַנאָס"א ַלֲחַלל.  ְ 2ִטיָסה   /@ ֵ @ ַ : ְ ְ ;ְרֵאִלי ִי ִי
 � D : ֶ ְ :ָ ,ָחה  C ִ ְ :ַנת 1997 ה �א ָנַסע ִע' ַה 2 ִ ֶ Hה.  ְ C?יָחד ַה ַ @ְפִקיד ַה ִאיָל� ָרמ �� ַל

ָ :ִני' ָלַמד ִלְהי �ת ַאְסְטר �ָנא �ט.  4 1ְ: ֶ ְ 2ִרית,  �ְבֶמ ְלַאְרצ �ת�ַה
ַ @ְפִקיד  ְ 2ָיה". ַה ֹ 2ֶרת ֶהָחָלל "ק �ל �ְמ ְ 2ַמְע ְ 2י �' 16.01.2003 ָטס ִאיָל� ָרמ �� 
ְ ;ָרֵאל,  ְ 2ֵאז �ר ִי ֹקר ֶאת ֶמֶזג ָהֲאִויר  ֹ Bק ְוַלְח ְ 2ָיה" ָהָיה ִלְב ֶ : D � ב"ק �ל �ְמ
ִ Gיָסה ַלֲחַלל  ִ 2י �ל �ְגָיה  �ְבִפיִזיָקה. ה �א ָלַקח ִא @ � ַל 2 ְ ֹר1ְ ִנ I �ִיי' ֲאֵחִרי'  ְוַלֲע
ְ Aמ �: ֶ Bֶגל  ְ ;ָרֵאל,  ְ ;ָרֵאל ְוִלְמִדיַנת ִי ֶ :ֵה' ֵסֶמל ְלַע' ִי ֲחָפִצי' ְמ?יָחִדי', 

ֶ :ל ַיִי� ְלִק B � :, ְוע �ד. ְ ;ָרֵאל, ֵסֶפר תנ"A  ,1 �ס  ִי
ֹ Aל  ְ 2ֶדֶר1ְ ֲחָזָרה ְלַכ B �ר�ָהָאֶר8.  ְ 2ָיה"  ב� 1.02.2003 ִהְת , �ְצָצה ה"ק �ל �ְמ

ֶ Eֶות ֶנֶהְרג �. 2 ַ ִ :י'  ָהֲאָנ
ָ 2ָעה ְיָלִדי'. ָ  Jה ְוַאְר ְ :ִאיר ִא ִאיָל� ָרמ �� ִה

ֶ :ת א �ְרט ָצְרַפת ָ 2ד ע''י סרג' ְפִריְדַמ� � ֶר ְמ?ע
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Traductionשורשהוא � עברבניי�ש' הפועל

s'engagerג.י.סהתגייסהתפעללהתגייס

déciderח.ל.טהחליטהפעיללהחליט

progresserק.ד.מהתקד'התפעללהתקד'

signerח.ת.מחת'פעללחתו' על

choisirב.ח.רבחרפעללבחור

vérifierב.ד.קבדקפעללבדוק

enquêterח.ק.רחקרפעללחקור

exploserפ.צ.צהתפוצ8התפעללהתפוצ8

laisserש.א.רהשאירהפעיללהשאיר

Vocabulaire

pilote d'avion טייס

commandant מפקד

ingénierie הנדסה

electricité חשמל

ingénieur מהנדס

rôle, fonction תפקיד

accord הסכ'

vol (avion) טיסה

espace חלל

vaisseau spatial מעבורת החלל

expérimentations ניסויי'

objets חפצי'

globe terrestre כדור�האר8

équipe, équipage צוות
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שאלות על הטקסט

1.  למה איל� רמו� חזר לצבא (לצה''ל) ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. מה למד איל� רמו�, לפני שהוא חזר לצה''ל ?

_____________________________________________________________

3. כמה שני' למד רמו� כדי להיות אסטרונאוט ?

_____________________________________________________________ 

4. מי היה איל� רמו� ? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. מה היה צרי1 לעשות רמו� במש1 הטיסה בקולומביה ? 

_______________________________________________________________

6. מה הביא איתו רמו�, למה ?

_______________________________________________________________

7. מה קרה כאשר מעבורת החלל חזרה לכדור�האר8 ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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La flexion des noms - Noms au singulier.

1. Définition

En hébreu , la possession s'exprime de deux manières; soit en utilisant le 

pronom possessif : י� ִ � ֶ ֵ 	ֶפר  (mon livre) ַה

à une femme à un homme

mon, à moi         י� ִ � ֶ

ton, à toi          ְ� ָ� ֶ ton, à toi           ָ� ְ � ֶ

son, à elle           � � ָ� ֶ son, à lui           � � � ֶ

notre, à nous    � נ� ָ� ֶ

votre, à vous    ֵכ�� ָ� ֶ votre, à vous    ֶכ�� ָ� ֶ

leur, à elles       ֶה�� ָ� ֶ leur, à eux      ֶה�� ָ� ֶ

soit alors en utilisant une solution plus classique; l'ajout d'une désinence 
ou suffixe qui s'accorde avec le possesseur.

- Lorsque l'on s'adresse à un homme et qu'on lui demande "comment 

allez-vous" on dira : ְ �ל �ְמָ  ."littéralement "comment est ton salut ַמה 

Certaines expressions ne s'utilisent que sous la forme ci-dessus.

Lorsqu'il s'agira de décliner un nom au singulier, on lui attribuera les 
suffixes, comme suit :

Féminin Neutre Masculin

��ִ�י

ְ��� ָ���

��ָ�ה � ���

���נ �

���ֶכ� ���ֶכ�

��ָ�� ou ���ֶה�  ��ָ�� ou ���ֶה� 
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2. Modèle de déclinaison des noms singuliers.

- A la troisième personne du pluriel, on trouvera souvent une terminaison 

en ��ָ�� / ��ָ�� et ce pour distinguer la terminaison des mots 

singuliers et des mots au pluriel. 

- L'article défini ה��� qui était présent lorsque l'on utilisait le pronom 

ִ �י  .disparaîtra lors de la déclinaison של � ֶ ֵ 	ֶפר  ִסְפִרי  = ַה

Voici l'exemple du mot singulier; "livre": ''ֵסֶפר'' décliné à toutes les 

personnes. Vous remarquerez le changement dans la vocalisation du mot 
lors de la déclinaison :

Féminin Neutre Masculin

ִסְפִרי

ִסְפֵרְ ִסְפְרָ

ִסְפָר � ִסְפר �

ִסְפֵרנ �

ִסְפְרֶכ� ִסְפְרֶכ�

ִסְפָר� ִסְפָר�

Sur ce modèle on déclinera de nombreuses prépositions, telles que:

....ְ �ִביְלָ � ִ ְ �ִביִלי,  � ִ  . pour : ִביל� ְ � ִ
....ֵאֶצל : chez . ֶאְצִלי, ֶאְצְלָ, ֶאְצֵלְ

ַעל$ָיד : à côté de . ַעל$ָיִדי, ַעל$ָיְדָ, ַעל$ָיֵדְ, ַעל$ָיד �...
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Les noms au pluriel

1. Masculin pluriel

Les noms ayant une terminaison du type ִ�י��� se déclineront selon le 

modèle du mot חברי� (des amis)

à une femme ou + à un homme ou +

mes   (ֲחֵבריי) ,ֲחֵבַרי

tes              ֲחֵבַרִיְ tes               ֲחֵבֶריָ

ses                   ֲחֵבֶריָה ses               ֲחֵבָריו

nos              � ֲחֵבֵרינ

vos             ַחְבֵריֶכ� vos                 ַחְבֵריֶכ�

leurs           ַחְבֵריֶה� leurs           ַחְבֵריֶה�

2. Féminin pluriel

Les noms ayant une terminaison du type ות��� se déclineront selon le 

modèle du mot חברות (des amies) :

à une femme ou + à un homme ou +

mes             ַחְבר �ַתי

tes            ַחְבר �ַתִיְ tes            ַחְבר �ֶתיָ

ses               ַחְבר �ֶתיָה ses            ַחְבר �ָתיו

nos          � ַחְבר �ֵתינ

vos         ַחְבר �ֵתיֶכ� vos            ַחְבר �ֵתיֶכ�

leurs        ַחְבר �ֵתיֶה� leurs       ַחְבר �ֵתיֶה�
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