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יהיה נייר או לא יהיה?

הנייר ''נולד'' בסי לפני אלפיי שנה בער  .בתנ'' אי המילה נייר
כי לא היה אז נייר .אנשי כתבו על אבני ועל פפירוסי .המילה
נייר בשפות ההודואירופיות באה מש הצמח פפירוס.
בזמ המשנה ''נולדה'' בעברית המילה נייר ,כי אז התחילו לכתוב
על ניירות .מאז ועד היו אנשי לא הפסיקו להשתמש בנייר 
בבית בעבודה ובהרבה מקומות אחרי.
בשנות השבעי של המאה העשרי אמרו הנביאי המודרניי,
שבשנת אלפיי כבר לא יהיה נייר ,יהיו רק מחשבי מודרניי
ובמחשבי יהיה הכל.
אבל העתיד כבר כא .אנחנו כבר במאה ה 21ואנשי לא
מפסיקי להשתמש בנייר ,העול ממשי לקנות נייר.
היו אנחנו צריכי יותר ויותר נייר ,כי בעזרת המחשב אנחנו
כותבי מהר יותר והרבה יותר ,לכ ג בשנות ה 2000יש בעול
יותר נייר.
לא הפסקנו להשתמש בנייר ג בעול של המחשבי ,כי לקרוא
במחשב זה לא כמו לקרוא בספר .יחד ע זה ,ביותר ויותר מקומות
עבודה מודרניי הפסיקו להשתמש בנייר.
אבל ג העובדי במקומות העבודה המודרניי :בהייטק,
באוניברסיטאות ובמקומות אחרי לא רוצי לחיות  24שעות
ביו רק ע המחשב .בערב ה רוצי לשבת בבית בשקט ולקרוא
משהו.
אז עכשיו אנחנו מביני שלא כל הדברי של הנביאי המודרניי
נכוני.
)מתו "ידיעות אחרונות"(
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ִיְהֶיה ְנָיר א לֹא ִיְהֶיה?

ַה ְָ4יר ''נַ3לד'' ְִ0סי ִלְפֵני ַאְל ִַ 2י ָָ1נה ְֵ0עֶר ְ  .בתנ'' ֵאי ַה ִ+ָ ,ה ְנָיר ִ'י
לֹא ָהָיה ָאז ְנָירֲ .אָנ ִ1י ָ'ְתבַ 5על ֲאָב ִני ְוַעל ָ2ִ 2ירִ5סיַ .ה ִ+ָ ,ה ְנָיר
ְ;ָ 0פ3ת ַהה3דֵ5איר3:2ִ 3ת ָָ0אה ִמ ֵַ 9ה ֶַ8מח ָ2ִ 2יר5ס.
<ב ַעל
ְִ0זַמ ַה ִָ1ְ ,נה ''נְ3לָדה'' ְִ0עְבִרית ַה ִ+ָ ,ה ְנָיר'ִ ,י ָאז ִהְתִחילִ 5לְכ ֹ
ְנָיר3תֵ .מָאז ְוַעד ַהֲ 3:אָנ ִ1י לֹא ִהְפִסיקְ 5לִה ְְ 0ִ 1,ֵ <ַ 1נָיר  ִַ 0ַ 0ית
ֲָ0עבָ3דה ְ5בַהְר ֵ0ה ְמק3מ3ת ֲאֵחִרי.
ִ1ְ 0נ3ת ַה ְִ9בִעי ֶ1ל ַה ֵָ,אה ָהֶע ְ;ִרי ָאְמרַ 5ה ְִ4ביִאי ַהֶ3,דְר ִנ ִ:י,
ֶַ1ְ 0ִ 1נת ַאְל ִַ 2י ְ'ָבר לֹא ִיְהֶיה ְנָירִ ,יְהיַ 5רק ַמְח ְִ1בי מֶ3דְר ִנ ִ:י
ַ5ב ְַ,ח ְִ1בי ִיְהֶיה ַה ֹ'ל.
ֲאָבל ֶהָעִתיד ְ'ָבר ָ'אֲ .אַנְחנָ'ְ 5בר ַָ,ֵ 0אה הַ 21וֲאָנ ִ1י לֹא
ַמְפִסי ִקי ְלִה ְָ4ְ 0ַ 1,ֵ <ַ 1ירָ ,העָ3ל ַמְמ ִ1י ְ ִל ְקנ3ת ְנָיר.
ַהֲ 3:אַנְחנְ 5צִריִכי יֵ3תר ְויֵ3תר ְנָיר'ִ ,י ְֶ0עְזַרת ַה ְַ,ח ֵ1ב ֲאַנְחנ5
'ְ3תִבי ַמֵהר יֵ3תר ְוַהְר ֵ0ה יֵ3תרָ ,לֵכ ַ= ִ1ְ 0נ3ת הֵ 2000י0ָ 1עָ3ל
יֵ3תר ְנָיר.
לֹא ִהְפַס ְקנְ 5לִה ְָ4ְ 0ַ 1,ֵ <ַ 1יר ַ= ָ0עָ3ל ֶ1ל ַה ְַ,ח ְִ1בי'ִ ,י ִל ְקֹרא
ְַ0מְח ֵ1ב ֶזה לֹא ְ'מִ 3ל ְקֹרא ְֵ0סֶפרַ .יַחד ִע ֶזה0ְ ,יֵ3תר ְויֵ3תר ְמק3מ3ת
ֲעבָ3דה מֶ3דְר ִנ ִ:י ִהְפִסיקְ 5לִה ְָ4ְ 0ַ 1,ֵ <ַ 1יר.
ֲאָבל ַ= ָהעְ3בִדי ְִ0מק3מ3ת ָהֲעבָ3דה ַהֶ3,דְר ִנ ִ:יַ :בַהייֶטק,
ָ0אִ 5ניֶבְרִסיָטא3ת ִ5בְמק3מ3ת ֲאֵחִרי לֹא רִ3צי ִלְחי3ת 1ָ 24ע3ת
ְ0יַ 3רק ִע ַה ְַ,ח ֵ1בֶ0ָ .עֶרב ֵה רִ3צי ָל ֶֶ1בת ִַ 0ַ 0ית ְֶ1ֶ 0קט ְוִל ְקֹרא
ַמ ֶ9ה.5
ָאז ַעְכ ָ1ו ֲאַנְחנְ 5מִבי ִני ֶֹ+1א ָ'ל ַהְ>ָבִרי ֶ1ל ַה ְִ4ביִאי ַהֶ3,דְר ִנ ִ:י
ְנכִ 3ני.
)ִמ<ְ " ְ 3יִדיע3ת ַאֲחר3נ3ת"(
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Vocabulaire

נייר
אבני
נביא ,נביאי
בעזרת
מחשב
הייטק
בשקט

papier
pierres
)prophète(s
à l'aide
ordinateur
haute-technologie
tranquillement

שאלות על הטקסט
 .1מה אמרו הנביאי המודרניי ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .2למה היו משתמשי יותר בנייר מאשר בעבר ?
_______________________________________________________________

 .3איפה משתמשי פחות בנייר ?
_______________________________________________________________

 .4על מה כתבו בתקופת התנ'' ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .5מתי נולדה בעברית המילה ''נייר'' ?
_______________________________________________________________
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Conjugaison du verbe "être"
 בודדות/ ה  פעל.י.ִלְהית  ה
Attention ! Au présent le verbe être n'est pas utilisé
impératif

futur

passé

‰È∆‰¡‡∆

Èƒ̇ÈÈƒ‰»

‰È≈‰¡
ÈÈƒ‰¬

‰È∆‰¿ƒz
ÈÈƒ‰¿ƒz
‰È∆‰¿ƒÈ
‰È∆‰¿ƒz
‰È∆‰¿ƒ

»˙ÈÈƒ‰»
˙ÈÈƒ‰»
‰È»‰»
‰˙»¿È‰»
e ÈÈƒ‰»

eÈ‰¡
eÈ‰¡

eÈ‰¿ƒz
eÈ‰¿ƒz
eÈ‰¿ƒÈ
eÈ‰¿ƒÈ

Ì˙∆ÈÈƒ‰¡
Ô˙∆ÈÈƒ‰¡
eÈ‰»
eÈ‰»

présent pronoms

‰Â∆…Â‰
‰Â»…Â‰
‰ÂÂ‰
‰ÂÂ‰
‰ÂÂ‰
‰ÂÂ‰
ÌÈÂƒ…Â‰
˙…ÂÂ‰
…
ÌÈÂÂ‰
˙ÂÂ‰
ÌÈÂÂ‰
˙ÂÂ‰

Èƒ‡¬
‰z»‡«
¿‡
z«
‡e‰
‡È‰ƒ
e Á¿«‡¬
Ìz∆‡«
Ôz∆‡«
Ì‰≈
Ô‰≈

‰¯»‡»¿Ùƒ̇a¿ ‰È∆‰¿ƒÈ ‡e‰Â¿ ‰Â∆…‰ ‡e‰Â¿ ‰È»‰» ‡e‰Â¿
Et Il Etait et Il Est et Il Sera avec Gloire . (Adon Olam - Prière)

SERGE FRYDMAN - ORT VILLIERS - 5768

Lecture du texte : http://www.morim.com/niyare.mp3

1°) Le verbe "être" sert également à traduire les verbes :
se produire, exister, se trouver...
Exemples :

 ַה  ְָבר,ִלְפֵני ַהְר ֵה ִָני ָהי ָ ִי ָיִפי ְלָבִני ְֵתלָאִביב
.ֵאי
Il y a longtemps, il y avait (existait) de belles maisons blanches à Tel-Aviv,
aujourd'hui, il n'y en a plus.

?  ֵאיֹפה הא ַעְכ ָו,"ְלָח# ֶפר ָהָיה ַעל ַה%ֵ ַה
Le livre était (se trouvait) sur la table, où est-il maintenant ?

. ַ( ַעְכ ָו ֵי ֹחת ִמ ְָטָרה ַר ִי,ָהְיָתה ְאָנה ָק ֶה ַ)ֶֹמת
Il y a eu (il s'est produit) un accident grave au carrefour, maintenant
encore, il y a de nombreuses forces de police.

2°) Le verbe "être" pour exprimer le conditionnel irréel :
Si vous aviez étudié vous auriez réussi

.ל ְלַמְד ֶ ֱהִייֶת ַמְצִליִחי

Si j'avais su je ne serais pas venu

.ל ָיַדְע ִי לֹא ָהִייִתי ָא

3°) Le verbe "être" pour exprimer la politesse :
J'aimerais savoir l'heure qu'il est

.ָהִייִתי רֶצה ָלַדַעת ַמה ַה ָ"ָעה

4°) Le verbe "être" pour exprimer le l'habitude.
Nous allions tous les jours à la mer

.ָָהִיינ הְלִכי יְמי ַל

5°) Le verbe "être" pour exprimer le duratif.
J'habitais alors à Paris
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