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מיהו ישראלי
תושבי ישראל הם יהודים ,מוסלמים )ביניהם גם בדואים וצ'רקסים(,
נוצרים ודרוזים.
מיהו ישראלי?
ישראל היא מדינה של מיזוג גלויות .בהתאם לחוק השבות ,היא קולטת
עליה מכל ארצות העולם ,לכן קשה למצוא דמות של ישראלי ממוצע .יש
ישראלים ממוצא אשכנזי ,ספרדי ,מזרחי ,תימני וגם אתיופי .חילונים
לעומת דתיים וחרדים ,עולים חדשים מול צברים או ותיקים ,ולכן בכל בית
אפשר למצוא תרבות ומינהגים שונים ,ולפעמים גם שפת דיבור נוספת.
וכמו בכל ארץ אחרת ,יש גם כאן ניגודים של עושר מול עוני .בעלי השכלה
לעומת מיעוטי השכלה ,התנהגות מנומסת מול חוצפה וחוסר נימוס ודעות
פוליטיות רבות.
אבל הישראלי הוא גם אדם ,החי במדינה דמוקרטית .הוא מדבר עברית ,יש
לו דגל כחול-לבן ,יש לו המנון'' :התקווה'' ומסורת המשותפת לכל העם
היהודי .הוא אוהב את הארץ וקשור אליה בקשר הסטורי ,חי בה ,סובל
מהמלחמות ומהטרור ושואף לשלום.
הוא מרגיש שבלי המדינה שלו ,הוא לא קיים מפני שאין לו ארץ אחרת.
הנה כמה הגדרות משעשעות מן האינטרנט ,המנסות לתאר את תכונות
הישראלי ואת התנהגותו:
 ישראלי הוא מי שאוהב את החיים בארץ ,בעיקר כשהוא נמצא בחוץלארץ.
 ישראלי הוא מי שלא יתבייש לשאול אותך ,כמה אתה מרוויח. ישראלי הוא אדם הפוגש ברחוב מישהו שאינו מכיר ,ולאחר  5דקות נותןלו עצות מה לעשות בעתיד.
 ישראלי הוא מי שזורק סיגריה בוערת מחלון המכונית ,ובאותה נשימהמתלונן שהרחובות בשוויץ הרבה יותר נקיים.
 ישראלי הוא מי שנוסע לקפריסין לסופשבוע ,וכל המשפחה מגיעה לשדההתעופה כדי לקבל אותו כשהוא חוזר.
 הישראלים הם היחידים המוחאים כפיים כשהמטוס נוחת בשדה התעופהבארץ ,אבל אין להם סבלנות לחכות לרגע שיטוסו מפה שוב.
 ישראלי הוא אחד שקשה לו לעמוד בתור ,ולכן הוא מוצא לו ''חבר''שיקנה לו כרטיס.
 ישראלי הוא מי שלא אוהב לעשות מילואים בזמן שלום ,אבל יעשה הכלכדי לעשות מילואים בזמן מלחמה.
 ישראלי הוא מי שמקווה לטוב ביותר ,אבל מכין את עצמו לרע ביותר. ישראלי הוא אחד שמבין בביטחון יותר מכל אדם אחר.ישראלי הוא אדם שקשה לו לומר'' :סליחה'''' ,תודה'' או ''בבקשה'' .אבל
בשעת צרה ,הוא יושיט לך יד ויעזור לך בכל דרך אפשרית ,וזאת מפני
שמתחת לצבריות הקוצנית שלו ,יש לו לב זהב.
מעובד על-פי מקורות שונים.
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Vocabulaire

לפי
הסבר )לפי המילון(
בעייה )במשפחה ,בחיים(
שדה תעופה
ַאְמ ִבּיְצָיה
אופי
מצחיק
יש בו אש ,דולק

בהתאם ל-
הגדרה
צרה
נמל תעופה
שאיפה
תכונות
משעשע
בוער

Contraires

נימוס
מנומס
עשיר
עושר
הרוויח

 .1מיהם הישראלים ?

חוצפה
חסר נימוס ,חוצפן
עני
עוני
הפסיד

_____________________________________________

____________________________________________________________________________

 .2מהם הדברים המשותפים לכל הישרלים?

_________________________

___________________________________________________________________________

 .3אילו ניגודים יש בארץ ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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