
מי צריך לוותר - הבעל או האישה?

אילנה מספרת: אני עובדת כאחות בבית חולים, ובעלי  רוני, עובד 
במשרד החוץ. אנו נשואים כבר שלושים שנה וגרים במרכז הארץ. 
יש לנו שתי בנות ובן. הבנות נשואות ועובדות, והבן השתחרר 
מצה''ל ונרשם ללימודים באוניברסיטת באר-שבע, כך שאנו רואים 

את הילד בעיקר בסופי שבוע.
העבודה שלי חשובה לי מאוד. את רוב שעות היום אני מבלה בבית 
החולים. אני מגיעה הביתה בארבע אחר הצוהריים עייפה, אך 

מלאת סיפוק מהעבודה.
לאחרונה, הציעו לי לעבור קורס ולהיות אחות ראשית במחלקה. 
מובן שהסכמתי בשמחה להצעה, ובימים אלה אני צריכה להתחיל 

ללמוד.
לפני מספר ימים חזר בעלי הביתה נרגש מאוד, וסיפר לי שהציעו לו 
במשרד לנסוע לשנה אחת לחוץ לארץ. כשיחזור, הוא יקבל תפקיד 

ניהול בכיר.
בעלי התלהב מאוד מההצעה שקיבל, והיה בטוח שגם אני ארגיש 

כמוהו.
אני באמת שמחה בשבילו, אך אני לא מוכנה לנסוע איתו, מפני 
שאני לא רוצה לוותר על הקורס ועל הקידום שלי בעבודה. בעלי 
התפלא מאוד על התגובה שלי. הוא היה בטוח שאסכים מייד 
לנסוע איתו, ובמיוחד כשהוא יודע, עד כמה אני אוהבת לנסוע, 

לטייל ולראות מקומות חדשים בעולם.
לאחר הרבה שיחות וויכוחים הצעתי לו שייסע בלעדיי. בעלי נעלב 
מאוד מההצעה ואמר שהוא לא מוכן לנסוע לבדו. אינני יודעת איך 

לפתור את הבעייה הזאת.
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ָ  ּׁשה? ַ ּבַעל א ֹו ָהִא ֵ ּתר - ַה ִמי ָצִריְך ְלַו

ִ ּני, ע ֹוֵבד  ֹר ְ ּבֵבית ח ֹוִלים,  ּוַבֲעִלי   ְ ּכָאח ֹות  ֶ ּפֶרת: ֲאִני ע ֹוֶבֶדת  ִאיָלָנ ּה ְמַס
ָ ּכז ָהָאֶרץ.  ְ ּבֶמְר ָ ׁשָנה ְוָגִרים  ִ ׁשים  ְ ׁשל ֹו ְ ּכָבר  ְ ׂשָרד ַהח ּוץ. ָאנ ּו ְנ ׂש ּוִאים  ְ ּבִמ
ַ ּתְחֵרר  ְ ׁש ֵ ּבן ִה ָ ּבנ ֹות ְנ ׂש ּוא ֹות ְוע ֹוְבד ֹות, ְוַה ָ ּבנ ֹות  ּוֵבן. ַה ֵ ּתי  ְ ׁש ֵי ׁש ָלנ ּו 
ֶ ׁשָאנ ּו ר ֹוִאים  ָ ּכְך  ֶ ׁשַבע,  ְ ּבֵאר- ְ ּבא ּוִניֶבְרִסיַטת  ַ ׁשם ְלִל ּמ ּוִדים  מצה''ל ְוִנְר

ָ ׁשב ּוַע. ְ ּבס ֹוֵפי  ְ ּבִעָ ּקר  ֶאת ַהֶ ּיֶלד 
ְ ּבֵבית  ָ ּלה  ְ ׁשע ֹות ַה ּי ֹום ֲאִני ְמַב ֹרב  ִ ּלי ֲח ׁש ּוָבה ִלי ְמא ֹוד. ֶאת  ֶ ׁש ָהֲעב ֹוָדה 
ָ ּצֳהַרִים ֲעֵיָפה, ַאְך ְמֵלַאת  ַ ּבע ַאַחר ַה ְ ּבַאְר ַ ּבְיָתה  ִ ּגיָעה ַה ַהח ֹוִלים. ֲאִני ַמ

ִס ּפ ּוק ֵמָהֲעב ֹוָדה.
ַ ּמְחָלָקה.  ַ ּב ִ ׁשית  ֹבר ק ּוְרס ְוִלְהי ֹות ָאח ֹות ָרא ִ ּציע ּו ִלי ַלֲע ָלַאֲחר ֹוָנה, ִה
ֶ ּלה ֲאִני ְצִריָכה ְלַהְתִחיל  ָ ּצָעה,  ּוַבָ ּיִמים ֵא ִ ׂשְמָחה ַלַה ְ ּב ִ ּתי  ַ ּכְמ ֶ ׁשִהְס מ ּוָבן 

ֹמד. ִלְל
ִ ּציע ּו ל ֹו  ֶ ׁשִה ֵ ּפר ִלי  ַ ּבְיָתה ִנְרָ ּג ׁש ְמא ֹוד, ְוִס ַ ּבֲעֵלי ַה ָ ּפר ָיִמים ָחַזר  ִלְפֵני ִמְס
ַ ּתְפִקיד  ֵ ּבל  ֶ ׁשַ ּיְחֹזר, ה ּוא ְיַק ְ ּכ ָ ׁשָנה ַאַחת ְלח ּוץ ָלָאֶרץ.  ֹסַע ְל ְ ׂשָרד ִלְנ ִ ּמ ַ ּב

ָ ּבִכיר. ִנה ּול 
ִ ּגי ׁש  ֶ ׁשַ ּגם ֲאִני ַאְר ָ ּבט ּוַח  ֵ ּבל, ְוָהָיה  ִ ּק ֶ ׁש ָ ּצָעה  ַ ּבֲעִלי ִהְתַלֵהב ְמא ֹוד ֵמַהַה

ָ ּכמ ֹוה ּו.
ֶ ׁשֲאִני  ְ ּפֵני  ֹסַע ִא ּת ֹו, ִמ ְ ׁשִביל ֹו, ַאְך ֲאִני לֹא מ ּוָכָנה ִלְנ ִ ּב ְ ׂשֵמָחה  ֶ ּבֱאֶמת  ֲאִני 
ֵ ּלא  ַ ּפ ַ ּבֲעִלי ִהְת ָ ּבֲעב ֹוָדה.  ִ ּלי  ֶ ׁש ִ ּק ּד ּום  ֵ ּתר ַעל ַה ּק ּוְרס ְוַעל ַה לֹא ר ֹוֶצה ְלַו
ֹסַע ִא ּת ֹו,  ִ ּכים ִמָ ּיד ִלְנ ֶ ׁשַאְס ָ ּבט ּוַח  ִ ּלי. ה ּוא ָהָיה  ֶ ׁש ְ ּתג ּוָבה  ְמא ֹוד ַעל ַה
ֹסַע, ְלַטֵ ּיל ְוִלְרא ֹות  ָ ּמה ֲאִני א ֹוֶהֶבת ִלְנ ַ ּכ ֶ ׁשה ּוא י ֹוֵדַע, ַעד  ְ ּכ  ּוִבְמֻיָחד 

ָ ּבע ֹוָלם. ִ ׁשים  ְמק ֹומ ֹות ֲחָד
ַ ּבֲעִלי ֶנֱעַלב  ִ ּבְלָעַדי.  ַ ּסע  ִ ּי ֶ ׁש ִ ּתי ל ֹו  ַ ּצְע ִ ׂשיח ֹות  ּוִו ּכ ּוִחים ִה ֵ ּבה  ְלַאַחר ַהְר
ִ ּני י ֹוַדַעת ֵאיְך  ֹסַע ְלַב ּד ֹו. ֵאיֶנ ֶ ׁשה ּוא לֹא מ ּוָכן ִלְנ ָ ּצָעה ְוָאַמר  ְמא ֹוד ֵמַהַה

ֹ ּזאת. ְ ּבָעָיה ַה ֹ ּתר ֶאת ַה ִלְפ
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הפעלים

Traductionשורשהוא - עברבנייןשם הפועל

se démobiliserשחררהשתחררהתפעללהשתחרר

s'inscrireרשםנרשםנפעללהירשם

passer tempsבלהבילהפיעללבלות

arriverנגעהגיעהפעיללהגיע

proposerיצעהציעהפעיללהציע

accepterסכםהסכיםהפעיללהסכים

commencerתחלהתחילהפעיללהתחיל

ê enthousiasteלהבהתלהבהתפעללהתלהב

ressentirרגשהרגישהפעיללהרגיש

céderותרויתרפיעללוותר

s'étonnerפלאהתפלאהתפעללהתפלא

résoudreפתרפתרפעללפתור

Vocabulaire (donné dans le contexte)

infirmière אחות

ministère affaires étrangères משרד החוץ

marié (e) נשוי, נשואה

week end, fins de semaine סופשבוע, סופי שבוע

hôpital בית חולים

satisfaction סיפוק

cours, stage, formation קורס

principal(e) adj ראשי, ראשית

département, service מחלקה

il est compréhensible מובן

ému נרגש, נרגשת

poste de direction תפקיד ניהול

élevé, important, haut בכיר

proposition הצעה
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avancement קידום

réaction תגובה

certain בטוח

en particulier במיוחד

dispute(s) ויכוח, ויכוחים

problème בעייה

Questions

1. מה ידוע לכל אילנה ורוני ? (מקום מגורים, עיסוק, ילדים...)

________________________________________________________

2. איזו הצעה קיבלה אילנה ? ________________________________

3. מה הייתה התגובה שלה להצעה שקיבלה ? ___________________

_______________________________________________________

4. איזו הצעה קיבל הבעל ? _________________________________

5. מה הייתה התגובה שלו להצעה שקיבל ? ומדוע ? _____________

_______________________________________________________

6. מדוע נעלב הבעל ? _____________________________________

Complétez ces noms avec les adjectifs ci-dessous

ויכוח ____________ , סיפוק __________ , תגובה ____________

מחלקה ___________ , משרה ____________ , אחות __________

הצעות ____________ , תפקיד ____________ , התלהבות ________

קידום ____________ , מקומות ___________ , שיחה ___________

רב, מלא, מהיר, ראשי, מעניין, מתאים, בכיר, חלקי, קשה, פנימי.
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