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ה ֶ�ָרב�ר וְדֶזיֶעִלל ֱאֶש) אש�ִרָה(ר כ�ְ� ַהֵ�ה ַהָיר ָהָמיָתִא�  . הָדה�ְי

אש�ִרי ָהִרְבִעָהד ֶלֶיַה 'י  ל�ִאְרק� ,'#�ה יָתְי ָהל�ה ֶשָפָשַה  ְוִיַלָשיר�ד ִ�ַלא נ�י ה

 ב�ְשל ָחָבֲא', רָמָתיִא 'א ל�ר�ְק ִלצ� ָרל�י  ֶשִרה�ַה. דַלא נ�ה�  ֶשי�ַהית ֵמִרְבִע

ֶ�:  ֵשק �ינ�ִתא ַלר�ְק ִליט�ִלְחֶהי ְוַדי ִמִנְרֶדה מ�ֶז  ַהֵשַהֶש�י�ִצ .  

ה ֶ�ָרב�ר וְדֶזיֶעִלל ֱאת ֶשִיַ���ה ֵ�ְרש ַהיֵדִחב ְוַתר ָ#ֶזיֶעִלֱא. יתִרְבק ִע ַרר�יְ�ה ִדָדה�ְי

ד ֶ�ַלר נ�ֶשַכֲאְו, יתִרְבִעי  ְ�יִלִמ�ת ש�ָדי  ֲחיִל ִמיל�ִבְשִ�) בַתָ#(ר יֵ�א ִח ה�י�ִצ

  . דע�י  ְוִיַנָפא�, היָדִלְג, הָ���: מ�#

ל ֶ�י  ֶשִיַחַה� ָהי�ִצ�א   לִֹיַלָשיר�י  ִ�ִדָלְיי ַהִ#, י ִרֵב ֲח ל�י�א ָהלֹ: דא�י  ְמִש ָקי

, ל�ב ֶשֶלֶ# ַה–ד ָחֶא' רֵבָח'ק  ַרה ל�ָיָה. 4יל ִגק ְ�ר ַרֵ�ַדיל ְלִחְתא ִהה�. יתִרְב ִער�יְ�ִד

ל ֶ�י  ֶשִרה�ַה. יתִרְבק ִעַר' ריֵ�ִד'א  ה�ית�  ִאַגְו� ָהי�ִצ�א ה�ְו, דא�י  ְמִקס� ֲעי

ר ֶ�ֶשֲאַכְו, הֶשה ָקָיה ָהָחָפְשִמל ַהי ֶשִלָ#ְלַ#ב ַהָצַמַה). דַבְל(ד ֵדב�ב �צ� ָעדֶלה ֶיָיָהִ�

ת נ�ַשיט ְלִלְחֶהְו, דא�ה ְמָתב א�ַהד 1ֶלֶיַה. הָתֵמ) ל�א ֶשיָמִא (ימ� ִא9 ה �ָי ָהי�ִצ

   .הָבֲהיא 1ִה  ֶשֵשה ַהָיה ָהי ֶזִ#', רָמיָתִא' ְלל�  ֶשֵשת ַהֶא

  ת ֵשה ֶאיָנא ִשה�. יתִרְבִעי  ְ�יִלש ִמיֵד ִח א  ה�ַגְו, בש�אי ָחַנית�ה ִעָיר ָהָמיָתִא

ֶ�'ה ְלָח2ְָשִמַה�aר ֶזיֶעִל‡ל  ֶשֵ�ַה:  'י"אב� È�  .  הָדה
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   .יהודה�בודבורה של אליעזר  איתמר היה הב הבכור

והשפה שלו הייתה כי הוא נולד בירושלי  ', הילד העברי הראשו'קוראי  לו 

אבל חשבו , 'איתמר'לו קרוא רצו לשלו   הוריה. עברית מהיו  שהוא נולד

�ב:  בש א לתינוקוקרהחליטו למודרני מדי ושהש  הזה   . ציו

חידש הרבה כתב ו אליעזר. רק עבריתדיברו יהודה � ב ודבורהאליעזרבבית של 

: בילו מילי  חדשות כמובש רחיב ציו הוא�בנולד אשר כו, מילי  בעברית

  . אופניי  ועוד, גלידה, בובה

  לא בירושליילדי  ה כי, לא היו לו חברי :  מאודהיו קשי ב ציו החיי  של 

,  הכלב שלו– אחד 'חבר'היה לו רק . 4הוא התחיל לדבר רק בגיל . דיברו עברית

�ההורי  של ב.  רק עברית'דיבר'וג  איתו הוא  והוא ,היו עסוקי  מאוד ציו

�באשר כו, המצב הכלכלי של המשפחה היה קשה .היה ילד עצוב ובודד היה ציו

 , 'איתמר'שנות את הש  שלו לוהחליט ל, הילד אהב אותה מאוד. מתהאימו  9ב

  . שהיא אהבה הש  כי זה היה

 את ש  שינההוא .  מילי  בעבריתחידשוג  הוא , חשוב היה עיתונאי איתמר

·ליעזר ‡  שלבה  :'י"אבב 'לפחה המש� Èהודה  .  

 



1  ." ¯»Ó»̇Èƒ‡–»‰ „∆Ï∆È«‰ Ô…Â˘‡ƒ̄»‰ Èƒ̄¿·ƒÚ"                                                          

  

אש�ִרי ָהִרְבִעד ָהֶלֶיר ַהָמיָתִאי  ְלִאְרה ק�ָמָל.     א ?__________________________  

_________________________       ___________________________________________  

  ______________________________________? דַלא נ�ה�ֶש ְ# ל�א�ְרי7 ָקֵא.     ב

  _______________________________________? רָמיָת ִא ל�א�ְרא ָקה לָֹמָל.     ג

  _____________________________? רָמיָתִא ְלל�  ֶשֵשת ַהה ֶאיָנא ִשי ה�ַתָמ.     ד

ר ֶ�ָמיָתל ִא ֶשַעצ�ְקִמה ַהָימה ָה.     ה�  ______________________________? י"אִב

  

2 .��Ô∆a Ï∆̆ ÌÈƒÈ«Á«‰-ÌÈƒ̆" :בת� 8#ָה ָרש »̃ eÈ»‰ Ô…ÂÈƒ̂."                                       

  ? י ִש ָקי� ָהל� ֶשי ִיַחה ַהָמ    ָל

   _________________________________________________________________    .    א

   _________________________________________________________________.    ב

   _________________________________________________________________.    ג

  _____________________________________________________________ ____.ד    

 


