ֶטֶלפ
אי ספק :הגור היחיד שהצליח לכבוש את הישראלי ולהשתלט
עליה בשני האחרונות הוא ה....טלפו.
הטלפו השתלט לנו על החיי ועל הכיס .היו שבו מגיע חשבו
הטלפו הוא יו ''שחור'' בבתי רבי .הילדי יודעי שביו זה
עליה להישאר בחדר שלה ולא לדבר בטלפו .ה יודעי ג מתי
הגיע חשבו הטלפו לבתי של חבריה .כי בימי שלאחר מכ 
אסור לחבריה לצלצל אליה .מותר לחברי רק לקבל שיחות .אבל
הימי חולפי ,החיי חוזרי למסלול ,ואנחנו ממשיכי לדבר
ולשל .יש לנו כנראה צור להיות מחוברי כל הזמ לכול .אי
הסבר אחר למגפת הטלפוני הסלולריי שתקפה את ישראל.
עול של הוא עול הסלולרי .מדברי כל הזמ ובכל מקו'':איפה
אתה? אני בצומת ...אני אתקשר כשאגיע''...
אנחנו מדברי בחנות ,בבית הקפה ,באוטובוס ,ברחוב וכול
שומעי .כול יודעי מה אנחנו חושבי ,מרגישי ,עושי .כל
ישראל חברי .אי סודות.
ישראלי רבי מדברי ג בנהיגה .יש אנשי שמנהלי בזמ
הנהיגה שיחות בילאומיות וסוגרי עסקי גדולי ,אחרי
מסתפקי בשיחות נפש.
בתחילת כל הצגה ,קונצרט או הרצאה מבקשי לכבות את
המכשירי הסלולריי .ותמיד יש צדיק אחד ,שהטלפו שלו מצלצל
באמצע הקונצרט.
אפשר היו לעשות כמעט הכול באמצעות הטלפו :כשאתה רוצה
להזמי כרטיסי לקולנוע או להזמי תור לרופא ,אתה יושב ליד
המכשיר ומתכונ כמו למבח אמריקני'' :א ברצונ להזמי ,עלי
להקיש ...א ברצונ ....הקש ''...כמה פשוט ,כמה מהר.
היו מנסי למכור לנו דר הטלפו ,להתרי אותנו ולערו סקרי 
הכול בטלפו.
מי היה מאמי שכ יקרה במדינה שבה עד לפני שני לא רבות צרי
היה להמתי בתור עד עשר שני לקו טלפו.
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ֶטֶלפ
ֵאי ָסֵפקַ :הֵ34ר ַהִָ.חיד ֶ)ִהְצִליַח ִלְכֶ )ֹ0את ַהְִ-ְ .רֵאִלי ְ,לִה ְ) ַ' ֵ%ט
ֲעֵליֶה ִַ6ָ 0ני ָהַאֲחר3נ3ת ה,א הֶ....טֶלפ.3
ַה ֶֶ8לפִ 3ה ְ) ַ' ֵ%ט ָלנַ ,על ַהַחִ.י ְוַעל ַה ִ7יסַ .הַ 30)ֶ 3.מ ִ4יַע ֶח ְ)30
חר'' ְָ0ב ִ'י ַר ִ0יַ .הְָ.לִדי יְ3דִעי ֶ) ְ0יֶ 3זה
ַה ֶֶ8לפ 3ה,א יֹ )ָ '' 3
ֲעֵליֶה ְלִה ֵָ6אר ֶַ0חֶדר ֶ) ֶָ%ה ְולֹא ְלַד ֵ0ר ֶַ8ֶ 0לפֵ .3ה יְ3דִעי ַָ 4מַתי
ִה ִ4יַע ֶח ְ)ַ 30ה ֶֶ8לפַ 3ל ָ'ִ 0י ֶ)ל ַחְבֵריֶה7ִ .י ִַ.ָ0מי ֶ) ְַ%אַחר ִמ ֶ 7
ָאס,ר ְלַחְבֵריֶה ְלַצְלֵצל ֲאֵליֶה9 .מ ָ'ר ַלֲחֵבִרי ַרק ְלַק ֵ0ל ִ-יח3תֲ .אָבל
ַהִָ.מי חְ3לִפיַ ,הַחִ.י חְ3זִרי ְלַמְסלָ,לַ ,וֲאַנְחנַ ,מְמ ִ)יִכי ְלַד ֵ0ר
ְ,ל ַ) ֵֵ .%י) ָלנְ;ִ7ַ ,רֶאה ֹצֶרְ ִלְהי3ת ְמ9ח ִָ0רי ָ7ל ַהְַ:מ ְל9כ ֵָ .%אי ֶהְס ֵ0ר
ַאֵחר ְלַמֵַ4פת ַה ֶֶ8לפִ3ני ַה ֶ<לָ,לִרִ.י ֶ) ָ'ְקָפה ֶאת ִי ְָ-רֵאל.
עָ3ל ָ)ֵל ה,א עָ3ל ַה ֶ<לָ,לִריְ .מַד ְִ0רי ָ7ל ַהְַ:מ ְ,בָכל ָמקֵ'':3איֹפה
ַא ָ'ה? ֲאִני ֶַֹ=0מתֲ ...אִני ֶאְתַק ֵ6ר ְַ)ֶ 7א ִ4יַע''...
ֲאַנְחנִ ,מְד ִָ0רי ֲַ0חנ,תֵ0ְ ,בית ַהָ>ֶפה0ָ ,א3ט,03סְ0ָ ,רח3ב ְו%ָ ,7
)ְ3מִעי %ָ 79 .יְ3דִעי ַמה ֲאַנְחנ ,חִ)ְ 3ביַ ,מְר ִ4י ִ)י ,ע-ִ 3י7ָ .ל
ִי ְָ-רֵאל ֲחֵבִריֵ .אי ס3ד3ת.
ִי ְְ-רֵאִלי ַר ִ0י ְמַד ְִ0רי ְַ0ִ 4נִהיָגהֵ .י) ֲאָנ ִ)י ֶ) ְ?ַנֲהִלי ְִ0זַמ
ַהְ;ִהיָגה ִ-יח3ת ֵ0יְל9א ִ?3.ת ְוסְ3גִרי ֲעָסִקי ְ4דִ3ליֲ ,אֵחִרי
ִמְס ַ' ְ@ִקי ְ-ִ 0יח3ת ֶנֶפ).
ְִ0תִח ַ%ת ָ7ל ַה ָ=ָגה ,קְ3נֶצְרט אַ 3הְרָצָאה ְמַבְ> ִ)י ְלַכ30ת ֶאת
ַה ַ?ְכ ִ)יִרי ַה ֶ<לָ,לִרִ.יְ .וָתִמיד ֵי) ַצִAיק ֶאָחדַ)ֶ ,ה ֶֶ8לפְ 3%)ֶ 3מַצְלֵצל
ְֶ0אְמַצע ַה>ְ3נֶצְרט.
ֶאְפ ָ)ר ַהַ 3.לֲע3-ת ְִ7מַעט ַה ֹ7ל ְֶ0אְמָצע,ת ַה ֶֶ8לפַ)ֶ 7ְ :3א ָ'ה רֶ3צה
ְלַהְזִמי ְַ7רִטיִסי ַל>ְ3לנַ3ע אְ 3לַהְזִמי '3ר ָלרֵ3פאַ ,א ָ'ה י)ֵ 3ב ְלַיד
ַה ַ?ְכ ִ)יר ִ,מְתֵ37נ ְ7מְ 3לִמְבָח ָאֶמִריָקִניִ'' :א ְִ0רצְ3נָ ְלַהְזִמיָ ,עֶליָ
ְלַהִ>י)ִ ...א ְִ0רצְ3נַָ ....הֶ>)?ָ 7ַ ''...ה ָ@),ט?ָ 7ַ ,ה ַמֵהר.
ַהְ 3.מַנ ִ<י ִלְמ ֹ7ר ָלנֶAֶ ,רְ ַה ֶֶ8לפְ ,3לַהְתִרי אָ3תנְ ,וַלֲערְֹ ְסָקִרי 
ַה ֹ7ל ֶַ8ֶ 0לפ.3
ִמי ָהָיה ַמֲאִמי ֶ) ִָ ְ7יְקֶרה ִַ?ְ 0דיָנה ֶ) ַָ B0עד ִלְפֵני ָ)ִני לֹא ַר30ת ָצִריְ
ָהָיה ְלַהְמ ִ'י ַ3'0ר ַעד ֶע ֶ-ר ָ)ִני ְלַקו ֶטֶלפ.3
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il n'y a pas de doute
facteur
conquérir
a pris le pouvoir, le contrôle
poche

facture téléphonique
téléphoner
conversations, appels
passer
la vie reprend son cour
besoin
connecté
épidémie
attaquer
carrefour
téléphoner
arriver
ressentir
secret(s)
en conduisant
communiquer, discuter
international
affaire
conférence
éteindre
appareil
au moyen

ֵאי ָסֵפק
ֵר34
)ֹ0 ִלְכ,)ֵב37 ,)ַב7ָ
ט%ֵ 'ַ )ְ  ְלִה,ט%ֵ 'ַ )ְ  ִמ,ט%ֵ 'ַ )ְ ִה
יס7ִ
3ֶלפ8ֶ  ַה30)ְ ֶח
 ְלַצְלֵצל, ְמַצְלֵצל,ִצְלֵצל
ת3יח-ִ
Cֹ ַלְחל,Cֵל3 ח,Cָחַל
ָל, ְזִרי ְלַמְסל3י ח.ִַהַח
ְֹצֶר
ר0ָ ח9ְמ
ָפה4ֵַמ
C ִלְתֹק,Cֵק3' ,Cָ'ַק
 ְצָמִתי,צֶֹמת
ר6ֵ  ְלִהְתַק,ר6ֵ  ִמְתַק,ר6ֵ ִהְתַק
יַע4ִ  ְלַה,יַע4ִ  ַמ,יַע4ִ ִה
)י4ִ  ְלַהְר,)י4ִ  ַמְר,)י4ִ ִהְר
ת3ד3 ס,ד3ס
 ְנִהיָגה0ִ
יָחה-ִ ְלַנֵהל
א ִ?י9י ְנְל0ֵ
 ֲעָסִקי,ֵעֶסק
ַהְרָצָאה
ת30 ְלַכ,ה0ָ 7ִ ,ה0ֶ ְמַכ
 ַמְכ ִ)יִרי,ַמְכ ִ)יר
ת,ֶאְמָצע0ְ

ְלַה ְזִמי '3ר ָלרֵ3פא
ִהְתֵ37נִ ,מְתֵ37נְ ,לִהְתֵ37נ
ִמְבָח ָאֶמִריָק ִני
ַמִ>י)ִ ,הִ>י)ְ ,לַהִ>י)
ְלַהְתִרי
ְלַהְמ ִ'י
ַקו ֶטֶלפ3

prendre rv chez le médecin
se préparer
)QCM (test américain
frapper
collecter, soliciter des dons

attendre
ligne téléphonique
Ecrivez la question

______________________? כאשר ההורי מקבלי את חשבו הטלפו.
_______________________________ ? ברחוב ,בבית הקפה ,בחנויות....
___________________________________________ ? לכבות את המכשיר.
_____________________________________________ ? יותר מעשר שני.
________________________________________________ ? כמעט הכל.
________________________________________ ? להזמי תור לרופא.
___________________________________________ ? רק לקבל שיחות.
____________________________________________ ? באמצעות הטלפו.
___________________________________ ? לפני  10שני בער.
____________________________________ ? צרי לכבות אותו.

ִיְתר נ ת ְוֶחְסר נ ת ֶל ַהֶ ֶלפ  ַהַָד
Avantages et inconvénients du portable

ִַ6ָ 0ני ָהַאֲחר3נ3ת ִמ ְ) ַ' ְ? ִ)י ֲאָנ ִ)י ַר ִ0י ְֶ0טֶלפַ 3נָ.ד,
ְוָק ֶ)ה ְלָהִבי ַהֵ ,3.איְ ַ@ַע ִהְס ַ'ְAרַ ,רק ִע ֶטֶלפִ3ני
ְרִגיִליָ .אח,ז ַה ִ? ְ) ַ' ְ? ִ)י ֶַ8ֶ 0לפַ 3הַ;ָ.ד ָָ0אֶר Eה,א
ֵמַה ְ4בִ3הי ָ0עָ3לֶ .אָחד ַהְ34רִמי ָהִעָ>ִרִ.י ְלָכְ ה,א ַמ ָ=ב
ַה ִ8ָ 0ח.3
ַה ֶֶ8לפַ 3הַ;ָ.ד נַ3ח ְל ִ)?ַ ,),קלֵ ,אינֵ3' 3פס ָמקָ 3רב,
ְוֶאְפ ָ)ר ְלַהְכִניס א3תַ 3ל ִ'יק אַ 3ל ִ7יסַ .ה ֶֶ8לפַ 3הַ;ָ.ד
ְמַאְפ ֵ)ר ֶק ֶ)ר ִמִָ.די לכל ָמקְ, 3בֹכל ְזַמֶ :אְפ ָ)ר ְלהִ3דיַע
ַעל ִאח,ר אַ 3על ִ,80ל ְ@ִגי ָ)הִ ,נ ַ' ְַ0ק,%ת ִלְקֹרא ְלֶעְזָרה
ְַ0מ ָ=ב ֵחרָ) ,ק ֶ)ה(.
ַלְמר3ת ַהְִ.תר3נ3ת ָהֵאֶ%הַ ,ל ֶֶ8לפַ 3הַ;ָ.ד ֵי) ֶחְסר3נ3ת ַר ִ0י,
ְוָח),ב ְלִהְתַיֵחס ֲאֵליֶהֶ :זהַ ,מְכ ִ)יר ֶאֶלְקְטרִ3ניָ)ֶ ,על,ל
ְלַהְפִריַע ִלְפ9ע ָָ%ת ֶ)ל ַמְכ ִ)יֵרי ַח ְ)ַמל ִַ<ְ 0ביָבהָ0ְ .ב ֵ'י
חִ3ליְ ,לָמ ָ)לָ ,אס,ר ְלִה ְ) ַ' ֵ?) ְֶ0טֶלפַ 3נָ.ד7ִ ,י ִלְפָעִמי
ה,א ֵ34ר ַלַהְפָרע3ת ְַ0מְכ ִ)יִרי ְרפִ,אִ.י .ה,א ְַ 4מ9ס ָ7
ִַ)ְ 0עת ְנִהיָגהִ ,מ ְ@ֵני ֶ)ַהָ;ָהג לֹא ֵָ -לב ַל ְִ7בי)ֲ7ַ ,א ֶ)ר
ה,א ְמֵ3-חַח ֶַ8ֶ 0לפַ:ְ0ַ .3מ ָהַאֲחרִ 3הְת ַ@ְרְסמְ ,יִדיע3ת,
ֶ)ַה ֶֶ8לפַ 3הַ;ָ.ד ֵ34ר ֶנֶזק ַל ְִ0ריא,תְ0ִ ,מיָ9חד ַל?ַֹח.
ֲאָנ ִ)י ַר ִ0י ִהְתַר ְ4לְ ,לַמְכ ִ)יר ֶזהֵ ,ה ֵאיָנ ְיכִ3לי
ְלִהְס ַ'ֵAר ְִ0לָעָדיוַ .ה ַ? ָ=ב ַהֶ:ה @ֵ3גַעִ0ְ ,מי ֶ) ִ? ְ) ַ' ֵ?)
ֶַ8ֶ 0לפַ 3הַ;ָ.דַ, ,מְפִריַע ַל<ְ3בִבי א3תִ .3לְפָעִמיֲ ,אָנ ִ)י
ִמ ְ) ַ' ְ? ִ)י ְ3>0ַ 30לנַ3עַ'ֵ 0ַ ,אְטרַ0ַ ,3הְרָצא3ת ַוֲאִפ,%
ִַ)ְ 0עת ְלָוָיה.
ַמְכ ִ)יר ַה ֶֶ8לפַ 3הַ;ָ.ד ִחִ,.ני )ָח),ב ְמא3ד(ֲ ,אָבל ָרצ,י לֹא
ְלִה ְ) ַ' ֵ?) ְ 30ללֹא ְ4ב,ל.

יתרונות וחסרונות של הטלפו הנייד
Avantages et inconvénients du portable

בשני האחרונות משתמשי אנשי רבי בטלפו נייד,
וקשה להבי היו ,אי פע הסתדרו רק ע טלפוני
רגילי .אחוז המשתמשי בטלפו הנייד באר Eהוא
מהגבוהי בעול .אחד הגורמי העקריי לכ הוא מצב
הבטחו.
הטלפו הנייד נוח לשמוש ,קל ,אינו תופס מקו רב,
ואפשר להכניס אותו לתיק או לכיס .הטלפו הנייד
מאפשר קשר מידי לכל מקו ובכל זמ :אפשר להודיע
על איחור או על ביטול פגישה ,נת בקלות לקרוא לעזרה
במצב חירו .
למרות היתרונות האלה ,לטלפו הנייד יש חסרונות רבי,
וחשוב להתיחס אליה :זהו מכשיר אלקטרוני ,שעלול
להפריע לפעולת של מכשירי חשמל בסביבה .בבתי
חולי ,למשל ,אסור להשתמש בטלפו ניד ,כי לפעמי
הוא גור להפרעות במכשירי רפואיי .הוא ג מסוכ
בשעת נהיגה ,מפני שהנהג לא ש לב לכביש ,כאשר הוא
משוחח בטלפו .בזמ האחרו התפרסמו ידיעות,
שהטלפו הנייד גור נזק לבריאות ,במיוחד למוח.
אנשי רבי התרגלו למכשיר זה ,ה אינ יכולי
להסתדר בלעדיו .המצב הזה פוגע ,במי שמשתמש
בטלפו הניד ,ומפריע לסובבי אותו .לפעמי ,אנשי
משתמשי בו בקולנוע ,בתיאטרו ,בהרצאות ואפלו
בשעת לוויה.
מכשיר הטלפו הנייד חיוני  ,אבל רצוי לא להשתמש בו
ללא גבול.

