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משה מונטיפיורי מג היהודי

עד אמצע המאה ה 19גרו היהודי בירושלי רק בתו העיר העתיקה.
התנאי בעיר העתיקה היו קשי והמי לא היו נקיי  .הדירות היו
קטנות והמשפחות היו גדולות.
משה מונטיפיורי ,יהודי עשיר מאנגליה ,אהב את ארישראל אהבה
גדולה .הוא בא לבקר בירושלי ב .1860הוא ראה את המצב של
היהודי בעיר העתיקה ורצה לעזור לה  .הוא קנה אדמה ליד חומת
העיר העתיקה ובנה ש שכונה חדשה  משכנות שאנני  .זאת הייתה
השכונה היהודית הראשונה מחו לחומות .התנאי במשכנות שאנני
היו מצוייני  :הדירות היו גדולות והמיי היו נקיי  ,אבל היהודי
לא רצו לבוא לגור ש  ,כי ה פחדו .השכונה החדשה הייתה בהרי ,
רחוקה מהעיר העתיקה ,ולא הייתה ש חומה.
מה עשה מונטיפיורי ? הוא נת %לאנשי כס ,#ואז ה באו לגור ש .
בהתחלה רק שמונה משפחות עברו לשכונה החדשה ,ה באו לשכונה
ביו  ,ובלילה ה חזרו לעיר העתיקה.
ב 1866הייתה מחלה קשה בירושלי  כולרה ,הרבה אנשי חלו ומתו
רק במשכנות שאנני א #אחד לא חלה .אז ראו יהודי ירושלי
שהשכונה מחו לחומות ירושלי טובה יותר .ב 1891קמה ליד
משכנות שאנני עוד שכונה ,ימי %משה.
היו יש בשכונה רחובות שקטי ויפי ובתי מיוחדי ויקרי  .יש
ש ג מרכז חשוב למוזיקה ,מסעדות ומלו %לאורחי חשובי
בירושלי  .סופרי ואומני מכל העול באי לבקר ולגור במלו%
במשכנות שאנני .
מתו הספר ''עברית מ %ההתחלה ע'''392
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מֹ ֶה מ ְנִטיפיִרי ֵמֵג ַה ְהִדי

ַעד ֶאְמַצע ַה ֵָ6אה ה5ָ 19רַ 3ה ְ4הִ3די ִ0ירַ2ָ 3ל ִי ַרק ְ0תָ ְ /הִעיר ֶהֱעִתיָקה.
ַה ְ;ָנִאי ִָ0עיר ָהַע ִ;יָקה ָהיַ 3ק ִ:י ְוַה ִַ 6י לֹא ָהיְ 3נ ִק ִ4י ַ .הִ8יר/ת ָהי3
ְקַט=/ת ְוַה ִ<ָ 2ְ 6ח/ת ָהי5ְ 3ד/ל/ת.
מֹ ֶ2ה מְ /נִטיפיִ/ריְ ,יהִ3די ָע ִ2יר ֵמַא ְנ ְִ5לָ4הָ ,אַהב ֶאת ֶאֶר ִי ְ?ָרֵאל ַאֲהָבה
ְ5דָ/לה .ה3א ָ0א ְלַבֵAר ִ0ירַ2ָ 3ל ִי ב .1860ה3א ָרָאה ֶאת ַה ַ@ָ 6ב ֶ2ל
ַה ְ4הִ3די ִָ0עיר ָהַע ִ;יָקה ְוָרָצה ַלֲעֹזר ָלֶה  .ה3א ָקָנה ֲאָדָמה ְלַיד חַ/מת
ָהִעיר ָהַע ִ;יָקה ָ3בָנה ָ2ְ 2כָ3נה ֲחָד ָ2ה  ִמ ְBָ 2נ/ת ֲַ2אַנ ִ=י ֹ .זאת ָה ְיָתה
ַה ְ:כָ3נה ַה ְ4הִ3דית ָהִראָ/2נה ִמחַ 3לח/מ/תַ .ה ְ;ָנִאי ְִ0מ ְBָ 2נ/ת ֲַ2אַנ ִ=י
ָהיְ 3מCצִָ 4ני ַ :הִ8יר/ת ָהי5ְ 3ד/ל/ת ְוַה ִַ 6י ָהיְ 3נ ִק ִ4י ֲ ,אָבל ַה ְ4הִ3די לֹא
ָרצָ 3לב/א ָלג3ר ָBִ , 2י ֵה ָ<ֲחדַ .3ה ְ:כָ3נה ַהֲחָד ָ2ה ָה ְיָתה ֶָ0הִרי ,
ְרחָ/קה ֵמָהִעיר ָהַע ִ;יָקהְ ,ולֹא ָה ְיָתה ָ 2חָ/מה.
ַמה ָע ָ?ה מְ /נִטיפיִ/רי ? ה3א ָנַתָ %לֲאָנ ִ2י ֶֶBסְ ,#וָאז ֵה ָ0אָ 3לג3ר ָ. 2
ַַ0הְתָחָלה ַרק ְ2מֶ/נה ִמ ְ<ָ 2ח/ת ָעְברַ 3ל ְ:כָ3נה ַהֲחָד ָ2הֵ ,ה ָ0אַ 3ל ְ:כָ3נה
ַַ3 , /40ב ְַ Dיָלה ֵה ָחְזרָ 3לִעיר ָהַע ִ;יָקה.
בָ 1866ה ְיָתה ַמֲחָלה ָק ָ2ה ִ0ירַ2ָ 3ל ִי  כֶ/לָרהַ ,הְר ֵ0ה ֲאָנ ִ2י ָחלֵ3 3מת3
ַרק ְִ0מ ְBָ 2נ/ת ֲַ2אַנ ִ=י ַאֶ #אָחד לֹא ָחָלהָ .אז ָראְ 3יהֵ3די ְירַ2ָ 3ל ִי
ֶַ2ה ְ:כָ3נה ִמחְ 3לח/מ/ת ְירַ2ָ 3ל ִי טָ/בה יֵ/תר .בָ 1891קָמה ְלַיד
ִמ ְBָ 2נ/ת ֲַ2אַנ ִ=י ע/ד ְ2כָ3נהְ ,יִמי %מֹ ֶ2ה.
ַהֵ /4י:ְ 0ַ 2כָ3נה ְרח/ב/ת ְֵ2קִטי ְוָיִפי ָ3ב ִ;י ְמיָCחִדי ִויָקִרי ֵ .י2ָ 2
ֶַ 5מְר ָBז ָח32ב ְלמִ3זיָקהִ ,מְסָעד/ת ָ3מלְ %/לאְ/רִחי ֲחִ32בי ִ0ירַ2ָ 3ל ִי .
סְ/פִרי ְוָא ִָ 6ני ִמ ָBל ָהעָ/ל ִָ0אי ְלַבֵAר ְוָלג3ר ַ6ָ 0לBָ 2ְ 6ִ 0ַ %/נ/ת
ֲַ2אַנ ִ=י .
מתו הספר ''עברית מ %ההתחלה ע'''392
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הפעלי
Traduction
aider
avoir peur
déménager
être malade
mourrir

שורש
ר.ז.ע
ד.ח.פ
ר.ב.ע
ה.ל.ח
ת.ו.מ

הוא  עבר
עזר
פחד
עבר
חלה
מת

%בניי
פעל
פעל
פעל
פעל
פעל

ש הפועל
...לעזור ל
לפחד
...לעבור ל
לחלות
למות

Vocabulaire
milieu
à l'intérieur
la vieille ville
siècle
conditions
propre
riche
situation
muraille
quartier
en dehors
excellent
maladie
choléra
cher
centre
important

אמצע
בתו
העיר העתיקה
מאה
תנאי
 נקיי,נקי
עשיר
מצב
חומה
שכונה
מחו
%מצויי
מחלה
כולרה
יקר
מרכז
חשוב
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שאלות על הטקסט
 .1מי היה משה מונטפיורי ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .2במה הוא עזר ליהודי ?

____________________________________

 .3למה היהודי של העיר העתיקה לא רצו לגור בשכונה החדשה ?
_____________________________________________________________

 .4אי משה מונטפיורי ְִ2כֵנַע ) (a convaincuאת היהודי לגור ש ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .5איפה הייתה מחלת הכולרה ב? 1866
_______________________________________________________________

 .6איפה לא הייתה מחלת ַהכֶ/לָרה ?
_______________________________________________________________

 .7למה הרבה יהודי החליטו לעבור לשכונה החדשה אחרי
שהמחלה ִהְת ַ< ְָ:טה )?(s'est étendu
_______________________________________________________________

 .8מה אפשר לראות היו בשכונה ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .9חפש בוויקיפדיה או ב GOOGLEתמונות של השכונה ותאר אותה
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Les verbes sur le modèle de (boire)

תה/2

Les verbes ayant un  הpour troisième lettre du radicale se conjuguent
différement au passé.
Ces verbes ont un infinitif en ת. Exemple :  ִלשתתboire. Au passé le ה
est remplacé par un ( יyod) sauf aux troisièmes personnes.

יתי

ִָתיִתי

 אני

יָת

ִָתיָת

 אתה

ְי

ְ ִָתי

 את

ה

ָָתה

 הוא

ָתה

ְָתָתה

 היא

ינ

ִָתינ

 אנחנו

יֶת

ְִתיֶת

 את

יֶת

ְִתיֶת

 את



ָת

ה/ה

Vous savez maintenant conjuguer des verbes comme:
Etc ...

, חולה, בונה, עולה, עושה,עונה,  רואה, רוצה, שותה,קונה
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פעל  /לה' Exercices sur le

1. Ecrire au pluriel :

אתה שותה קפה.

___________________________________________________

הוא קונה שוקולד.
אני רוצה עוגה .
את בונה בית.

__________________________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________

היא עונה על השאלה.

________________________________________________

2. Ecrire au féminin :

אנחנו קוני ספר.

____________________________________________________

ה רוצי פלאפל.

__________________________________________________

אתה בונה בית.
הוא לא בוכה.

___________________________________________________

_____________________________________________________

אני שותה קפה.

________________________________________________________

3. Accorder le verbe

דני קונה ספר .דני רוצה

___________________________________________

רותי שותה תה .רתי אוהבת

________________________________________

אנחנו בוני כיתה .אנחנו צריכי
את רואה אותו.את רוצה

____________________________________

___________________________________________

ה בוכות בלילה .ה לא צריכות

_________________________________________
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4. Ecrire au passé :

הוא שותה מי תפזי.
ה קוני מחברת.

_______________________________________________

____________________________________________________

אתה רואה סרט יפה.
את רוצות שוקולד.
אני לא בוכה בלילה.

__________________________________________________

_________________________________________________
__________________________________________________

5. Ecrire au futur :

היא קנתה עוגה.

____________________________________________________

את רואה סרט.

______________________________________________________

ה בכו בסרט.

___________________________________________________

רציָת קפה.

_____________________________________________________

את בוני בית.

___________________________________________________

6. Accorder le verbe :

היא רוצה אותו .אנחנו
ה קנו ספר .אתה
אבנה בית  .ה

_______________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________________

ראיתי את דני .את
היא לא בוכה .את

___________________________________________

_______________________________________________
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