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Vocabulaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

catastrophe assone אסון 
catastrophe naturelle assone téva אסון טבע 
tremblement de terre ré’idate adama רעש אדמה, רעידת אדמה  
état d’urgence matsave h’éroume מצב חירום 
destructions harissote הריסות 
victimes korbanote קורבנות 
rescapé nitsole, nitsola, nitsolime ניצולים, ניצולה, ניצול  
corps, cadavre guoufa גופה 
délégation mishlah’ate משלחת 
casque kassda קסדה 
équipe de sauvetage tsèvète h’iloutsse רפואי, צוות חילוץ  
hôpital de campagne bète h’olime ssadé בית חולים שדה 
sauver léhatsile ète להציל את 
délivrer, dégager, secourir léh’alètsse ète…. mé- מ....לחלץ את -  
soigner, s’occuper de letapèle be- לטפל ב -  
aider, apporter de l’aide à lessayé’a le- לסייע ל-  
apporter de l’aide à léhaguishe êzra le- להגיש עזרה ל-  
travailler 24/24 la’avode missavive lasha’one לעבוד מסביב לשעון 
être prudent, se méfier de léhizahère me- להיזהר מ -  
informer d’un danger léhazehire ète… me- מפני... להזהיר את  
donner des ordres latète horaote לתת הוראות 
recevoir des ordres lékabèle horaote לקבל הוראות 
provoquer des dommages ligrome nèzèke לגרום נזק 
endommager léhazike le- להזיק ל -  
s’écrouler likrosse לקרוס 
s’effondrer léhitemotète להתמוטט 
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Questions : 

 ?מי האנשים בתמונה  .1

 ?מה הקשר ביניהם  .2

 ?פה הם יא .3

 ?מה אומרות הפנים שלהם  .4

 ?מי האנשים סביבם  .5

 ?אילו מצבי חירום אתם מכירים  .6

 ?מתי המדינות עוזרות זו לזו  .7

 ?מה היתרונות בכך  .8

 ?האם מדינה צריכה להושיט עזרה למדינה במצוקה  .9

 ?מהם היחסים בין המצילים לניצולים  .10

 


