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הְטָקִסי של יו העצמאות
בכל חג יש טקסי וסמלי היסטוריי ומסורתיי .למרות
ש"יו העצמאות" הוא חג חדש בהיסטוריה היהודית ,יש בו
כבר טקסי וסמלי מיוחדי.
חגיגות "יו העצמאות" מתחילות בהר הרצל בירושלי בטקס
חגיגי של הדלקת ַ 12משֹאת .האור הגדול של המשואות הוא
סמל לעצמאות מדינת ישראל .את המשואות מדליקי 12
ישראלי ,שעוסקי בפעולות חשובות לע ולמדינה ,לדוגמה:
קליטת עלייה ,התנדבות ,השפה העברית ,חינו" ,ספורט ,ועוד.
המספר  12מזכיר את  12השבטי ,כלומר :את המשפחות
הראשונות של ע$ישראל .הטקס נער" בהר הרצל ,כי הרצל
הוא אבי הציונות החדשה .הטקס משודר ברדיו ובטלוויזיה
בשידור ישיר.
עוד טקס חשוב ,שמתקיי במוצאי יו העצמאות בירושלי,
הוא טקס חלוקת " ְ&ָרס ישראל" .בטקס נותני תעודות של
כבוד והערכה לישראלי ,שתורמי לאיכות החיי ,למדע,
לתרבות ולאומנות במדינת$ישראל.
בנוס( לטקסי הרשמיי מתקיימי ג טקסי עממיי
)פְל ְקלר( :ב"יו העצמאות" יוצאי אלפי אנשי
לרחובות$העיר לחגוג ולשמוח .החגיגה הזאת מזכירה את
השמחה של כ"ט ) (29בנובמבר – היו ֶש +החליטו באו" על
הקמת מדינת$ישראל .אז יצאו אלפי ישראלי לרחובות שרו,
רקדו ושמחו" .טקס" נוס( הוא מסיבות ופיקניקי של חברי
ומשפחות ,שנפגשי אוכלי ושרי ביחד שירי אר$/ישראל.
המסורת הזאת התחילה לפני קו המדינה .הצעירי ,שעבדו
קשה ונלחמו על הקמת המדינה ,נפגשו ֵַ+לילת ושרו שירי
אהבה לאר$/ישראל.
מעובד ע''י סרג' פרידמ $ 2רשת אור''ט צרפת
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ַה ְָקִסי ֶל י ָהַעְצָמאת
ְֹ+כל ַחג ֵיְ 6טָקִסי ְסָמִלי ִהיְסטִר ִ3י ָמָסְר ִ3ִ 5יַ .לְמרת
ש"י ָהַעְצָמאת" הא ַחג ָחָדִ+ַ 6היְסטְרָיה ַה ְ3הִדיתֵ ,י+ 6
ְָ8בר ְטָקִסי ְסָמִלי ְמיָ7חִדי.
ֲח ִגיגת "י ָהַעְצָמאת" ַמְתִחילת ְַ+הר ֶהְרְצל ִ+יר ַָ6ל ִי ְֶ+טֶקס
ֲח ִגי ִגי ֶ6ל ַהְדָלַקת ַ 12מ:אתָ .האר ַהָ<דל ֶ6ל ַה ַ;:את הא
ֵסֶמל ְלַעְצָמאת ְמִדיַנת ִי ְ=ָרֵאלֶ .את ַה ַ;:את ַמְדִלי ִקי 12
ִי ְ=ְרֵאִלי6ֶ ,עְס ִקי ְִ+פ7ע>ת ֲח6בת ָלָע ְוַל ְ;ִדיָנהְ ,ל7ד ְגָמה:
ְקִליַטת ֲעִלָ3הִ ,הְתַנְ@בתַ ,ה ָָ:פה ָהִעְבִריתִ ,ח?ְ"ְ ,ס&ְרטְ ,ועד.
ַה ִ;ְס ָ&ר ַ 12מְז ִ8יר ֶאת ַ 12ה ְָAבִטי8ְ ,לַמרֶ :את ַה ִ; ְ&ָ 6חת
ָהִרא6נת ֶ6ל ַעִ $י ְ=ָרֵאלַ .ה ֶֶCקס ֶנֱעַרְ" ְַ+הר ֶהְרְצל8ִ ,י ֶהְרְצל
הא ֲאִבי ַה ִ3Dנת ַהֲחָד ָ6הַ .ה ֶֶCקס ְמ @ָ67ר ַָ+רְדי ַב ֶֶCלִויְזָיה
ְ@6ִ +ר ָי ִ6יר.
עד ֶטֶקס ָח6בְ;ִ 6ֶ ,תַקֵ+ְ 3מָצֵאי י ָהַעְצָמאת ִ+יר ַָ6ל ִי,
הא ֶטֶקס ֲח7לַEת " ְ&ַרס ִי ְ=ָרֵאל"ֶCֶ +ַ .קס נְת ִני ְ5עדת ֶ6ל
ָ8בד ְוַהֲעָרָכה ְל ִי ְ=ְרֵאִליְ56ֶ ,רִמי ְלֵאיכת ַהַח ִ3יַ ,ל ַ;ָ@ע,
ַל ְַ5ר+ת ְלָא ָ;נת ְִ+מִדיַנתִ $י ְ=ָרֵאל.
ְ+נָס( ַל ְָCקִסי ָהִר ְִ6מ ִ3י ִמְתַק ְִ3מי ַ< ְטָקִסי ֲעָמִמ ִ3י
)פְל ְקלר( :ב"י ָהַעְצָמאת" יְצִאי ַאְלֵפי ֲאָנ ִ6י
ִלְרחבתָ$הִעיר ַלְח ֹ<ג ְוִל ְ=מַֹחַ .הֲח ִגיָגה ַה ֹFאת ַמְז ִ8יָרה ֶאת
ַה ְִ:מָחה ֶ6ל כ"ט )+ְ (29נֶבְמ ֶ+ר – ַהֶ +6ֶ 3הְחִליט ָ+א" ַעל
ֲהָקַמת ְמִדיַנתִ $י ְ=ָרֵאלָ .אז ָיְצא ַאְלֵפי ִי ְ=ְרֵאִלי ָלְרחבת ָ6ר,
ָר ְקד ְו ָ=ְמחֶ" .טֶקס" נַס( הא ְמִס+ת  ִ&י ְק ִני ִקי ֶ6ל ֲחֵבִרי
ִמ ְ&ָ 6חתְ?ִ 6ֶ ,פָ< ִ6י אְכִלי ְו ָ=ִרי ְַ+יַחד ִ6יֵרי ֶאֶרִ $/י ְ=ָרֵאל.
סֶרת ַה ֹFאת ִהְתִחיָלה ִלְפֵני ק ַה ְ;ִדיָנהַ .ה ְִDעיִריָ6ֶ ,עְבד
ַה ָ; ֹ
ָק ֶ6ה ְו ִנְלֲחמ ַעל ֲהָקַמת ַה ְ;ִדיָנהִ ,נְפ ְ<>ֵ +ַ 6ילת ְו ָ6ר ִ6יֵרי
ַאֲהָבה ְלֶאֶרִ $/י ְ=ָרֵאל.
ְמ7ע ָ+ד ע''י סרג' ְפִריְדַמֶ $ 2ר ֶ6ת אר''ט ָצְרַפת
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ש הפועל
לעסוק ב$
להזכיר את
להיער"
להתקיי
לחגוג
לשמוח
להיפגש
להילח

בניי2
פעל
הפעיל
נפעל
התפעל
פעל
פעל
נפעל
נפעל

הוא  $עבר
עסק
הזכיר
נער"
התקיי
חגג
שמח
נפגש
נלח

שורש
ע.ס.ק
ז.כ.ר
ע.ר.כ
ק.ו.מ
ח.ג.ג
ש.מ.ח
פ.ג.ש
ל.ח.מ

Vocabulaire

טקס
סמל
מסורתי
הדלקה
פעולה
קליטת עלייה
התנדבות
שבטי
משודר
רשמי
שידור ישיר
חלוקה
תעודה
הערכה
איכות חיי
מסורת
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Traduction
s'occuper de
rappeler
est organisé
se dérouler
célébrer
se réjouir
se renconter
combattre
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שאלות על הטקסט
 .1מה ה הטקסי של יו העצמאות ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .2מה מזכירות המשואות ?
_____________________________________________________________

 .3מי מקבל את פרס ישראל ?
_____________________________________________________________

 .4מתי מתקיי טקס פרס ישראל ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 .5מה עושי בהר הרצל ?
_______________________________________________________________

 .6איפה מבלי הישראלי ביו העצמאות ?
_______________________________________________________________

 .7מה עושי הישראלי ביו העצמאות ?
_______________________________________________________________

 .8מי היה הרצל ,מה הקשר שלו ע יו העצמאות ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Les tournures impersonnelles

ַה ִ ְ ָ ט ַה ְָתִמי
L'hébreu utilise des expressions suivies d'infinitif pour exprimer les tournures
impersonnelles.
Voici les plus fréquentes (ordre alphabétique) :

ִאיֶאְפ ָ ר
ָאסר
ֶאְפ ָ ר
ֲחָבל
חָבה
ָח ב
טב
ְַדאי
מ ָר
ַמְס ִ יק
ָנִעי
#ְָצִרי
ַקל
ָק ֶ ה

il est impossible
il est interdit
il est possible
il est dommage
il est obligatoire
il est important
il est bon
il vaut la peine
il est permis
il suffit
il est agréable
il faut
il est facile
il est difficile

Exemples :
- Il est facile d'apprendre l'hébreu
- Il faut décider quoi faire

מד ִעְבִרית
ֹ ַקל ִלְל
 ְלַהְחִליט ַמה ַלֲע&ת#ְָצִרי

Ces tournures peuvent être complétées par la préposition
ou décliné, qui en limite la portée
Exemples :

...ל, suivi d'un nom,

.( ַמְס ִ יק ל ִמְזר, עֵדד &ֵנא ָרִהיִטי
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Oded déteste les meubles, un matelas lui suffit.
On peut ajouter à cette liste; L≈
È : il y a et ÔÈ‡≈ : il n'y a pas qui sont en hébreu
des tournures impersonnelles et qui traduisent le verbe AVOIR.
Exemples :
- Il y a trente élèves dans la classe
- Chacun a un goût différent

. ִ ָה,ַ ֵי ְ ל ִ י ְַלִמיִדי
.ְלָכל ֶאָחד ֵי ָטַע ַאֵחר

Le "ON" est rendu en hébreu par le verbe au présent et au masculin pluriel
sans le pronom personnel.
Exemples :
- En Israël on parle l'hébreu
- On dit que cette une bonne amie

.ִרי ִעְבִרית,ְ ִי ְ&ָרֵאל ְמַד,ְ
.אְמִרי ֶ ִהיא ֲחֵבָרה טָבה
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