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סיפור תימני

מספרת מרים ימיני מנס-ציונה:
בשנת  ,1949יצאנו כל המשפחה מהכפר שלנו לעיר בלה – עיר
נהדרת ,מודרנית ,עם שוק גדול ,ובה נשארנו שלושה שבועות.
משאית פתוחה באה באחד הלילות ולקחה אותנו – עם אנשים
נוספים – לעדן .באמצע הדרך עצרו אותנו ,חיפשו אם יש לנו כסף
או דברים שאסור להוציא .היינו צריכים לשלם מס  -זה לא היה
הרבה כסף.
לפני הגבול בין תימן לעדן החלפנו משאיות .לעדן נכנסנו במשאית
של הממשלה הבריטית .הנסיעה הזאת היתה בקיץ .היינו
כחמישים איש במשאית ,שנתקעה כמה פעמים בדרך בגלל
הגשמים.
המחנה בעדן – חאשד – היה קרוב לעיר עדן ולים .נתנו לנו אוכל,
בגדים ועשו לנו חיסונים .חילקו לנו לחם ,ושלוש פעמים בשבוע –
בשר .גם עצים שבישלנו עליהם – קיבלנו במחנה .מי שתייה היו
בברזים רחוקים .כביסה עשינו במי הים .כך "בילינו" שלושה
שבועות בעדן.
כשהגיע רישיון העליה לארץ – קשה לתאר את ההתרגשות .אפילו
את הבגדים השארנו תלויים על החבלים .וכך ,אחרי שמונה שעות
טיסה הגענו ללוד ,לארץ ישראל .נגמר פרק תימן והתחיל פרק
ישראל ,שראשיתו במחנה בעתלית והמשכו בראש העין ובנס
ציונה.
)הטקסט נלקח מהעיתון "שער למתחיל"(
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ִספּוּר ֵתּיָמ ִני

ְמַסֶּפֶרת ִמרָים ְיִמי ִני ִמֵנסִ-ציוָֹנה:
בּ ְשַׁנת ָ ,1949יָצאנוּ ָכּל ַהִמשׁ ָפָּחה ֵמַה ְכָּפר ֶשָׁלנוּ ָלִעיר ָבָּלה – ִעיר
ֶנהֶדֶרת ,מוֶֹדר ִניתִ ,עם שׁוּק ָגדוֹל ,וָּבהּ ִנשַׁארנוּ ְשׁלוֹ ָשׁה ָשׁבוּעוֹת.
ַמ ָשִׂאית ְפּתוָּחה ָבָּאה ְבַּאַחד ַהֵלילוֹת ְוָלקָחה אוָֹתנוּ – ִעם ֲאָנ ִשׁים
נוָֹסִפים – ְלַעֶדןְ .בֶּאמַצע ַהֶדֶרְך ָעצרוּ אוָֹתנוִּ ,חי ְפּשׂו ִאם ֵישׁ ָלנוּ ֶכֶּסף
אוֹ ְדָבִרים ֶשָׁאסוּר ְלהוִֹציאָ .ה ִיינוּ ְצִריִכים ְל ַשֵׁלם ַמס ֶ -זה לֹא ָהָיה
ַהר ֵבּה ֶכֶּסף.
ִלפֵני ַה ְגבוּל ֵבּין ֵתיָמן ְלַעֶדן ֶהחַלפנוּ ַמ ָשִׂאיוֹתְ .לַעֶדן ִנכַנסנוּ ְבַּמ ָשִׂאית
ֶשׁל ַהֶמְמ ָשָׁלה ַה ְבִּריִטיתַ .ה ְנִסיָעה ַהֹזאת ָה ְיָתה ַבַּק ִיץָ .ה ִיינוּ
ַכֲּחִמי ִשׁים ִאישׁ ַבַּמ ָשִׂאיתֶ ,שׁ ִנְת ְקָעה ַכָּמה ְפָּעִמים ַבֶּדֶרְך ִבּ ְגַלל
ַה ְג ָשִׁמים.
ַהַמֲחֶנה ְבַּעֶדן – ַחא ֵשׁד – ָהָיה ָקרוֹב ָלִעיר ַעֶדן ְוַלָיםָ .נְתנוּ ָלנוּ אוֶֹכל,
ְבָּגִדים ְוָעשׂוּ ָלנוּ ִחיסוּ ִניםִ .חיְלקוּ ָלנוּ ֶלֶחםְ ,ו ָשׁלוֹש ְפָּעִמים ַבּ ָשׁבוַּע –
ָבּ ָשׂרַ .גם ֵעִצים ֶשׁ ִבּי ַשְׁלנוּ ֲעֵליֶהם – ִקי ַבּלנוּ ַבַּמֲחֶנהֵ .מי ְשִׁתיָיה ָהיוּ
ִבּבָרִזים ְרחוֹ ִקיםְ .כִּביָסה ָע ִשׂינוּ ְבֵּמי ַהָיםָ .כְּך " ִבּיִלינוּ" ְשׁלוֹ ָשׁה
ָשׁבוּעוֹת ְבַּעֶדן.
ְכּ ֶשִׁה ִגיע ִרי ְשׁיוֹן ָהֲעִלָיה ָלָאֶרץ – ָק ֶשׁה ְלָתאר ֶאת ַהִהתַר ְגשׁוּתֲ .אִפילוּ
ֶאת ַה ְבָּגִדים ִה ְשַׁארנוּ ְתלוּ ִיים ַעל ַהֲחָבִליםְ .וָכְךַ ,אֲחֵרי ְשׁמוֶֹנה ְשׁעוֹת
ִטיָסה ִהַגענוּ ְללוֹדְ ,לֶאֶרץ ִי ְשָׂרֵאלִ .נגַמר ֶפֶּרק ֵתיָמן ְוִהתִחיל ֶפֶּרק
ִי ְשָׂרֵאלֶ ,שֵרא ִשׁיתוֹ ַבַּמֲחֶנה ְבַּעְתִלית ְוֶהְמ ֵשׁכוֹ ְבֹּראשׁ ָהַע ִין וְּבֵנס ִציוָֹנה.
)הטקסט נלקח מהעיתון "שער למתחיל"(
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הפעלים
שם הפועל
לעצור
להחליף
להיתקע
לחלק
לבשל
לבלות
לתאר
להשאיר
להיגמר

בניין
פעל
הפעיל
נפעל
פיעל
פיעל
פיעל
פיעל
הפעיל
נפעל

הוא  -עבר
עצר
החליף
נתקע
חילק
בישל
בילה
תיאר
השאיר
נגמר

הוא  -הווה
עוצר
מחליף
נתקע
מחלק
מבשל
מבלה
מתאר
משאיר
נגמר

Traduction

Vocabulaire

כפר
נהדר ,נהדרת
משאית
אמצע
מס
גבול
ממשלה
נסיעה
גשם ,גשמים
חיסון ,חיסונים
מחנה
מי שתייה
ברז ,ברזים
כביסה
רישיון
התרגשות
תלוי על חבלים

village
)merveilleux (se
camion
milieu
taxe
frontière
gouvernement
voyage, trajet
)pluie(s
vaccin
camp
eau potable
robinets
linge à laver
autorisation
émotion
suspendu aux cordes
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תרגילים
ַסֵדר ַ /סְדִרי את המשפטים ְלִפי ֵסֶדר ְכרוֹנוֹלוִֹגי ) ְכּתוֹב ִ /כְּתִבי מספרים(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

( ַמ ָשִׁאית ְפּתוָּחה ָלקָחה אוָֹתם ְלָעֶדן.
( הם ִהִגיעוּ ללוֹד.
( הם ִשיְלמוּ ַמס.
( המשפחה ָיְצָאה מן הכפר ֶאל העיר.
( הם ֶהְחִליפוּ ַמשִׂאיוֹת.
( ִנגַמר ֶפֶּרק ֵתיָמן ְוִהְתִחיל ֶפֶּרק ֶאֶרץ ישראל.
( הם ִהְתַרְגשׁוּ מאוד.
( ִרי ְשׁיוֹןָ -הֲעִלָיה ָלָאֶרץ ִהִגיַע.
( המשאית ִנְת ְקָעה ַבּדרך ִבּגלל ַהְג ָשִׁמים.
( ָנְתנוּ להם אוכל וְּבָגִדים ְ ,וָעשׂוּ להם ִחיסוּ ִנים.
( הם ִנְכ ְנסוּ ְלָעֶדן ַבַּמ ָשִׂאית ֶשׁל ַהֶמְמ ָשָׁלה ַה ְבִּריִטית.

ַה ְשֵׁלם ַ /ה ְשִׁליִמי ֶאת ַה ְפָּעִלים ְלִפי ַהְר ִשׁיָמה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ְבֵּני המשפחה _____________ ִמן ַה ְכָּפר.
הם ____________ ָבִּעיר ָבָּלה ְשלושה ָשׁבוּעוֹת.
המשאית ______________ אותם ְלָעֶדן.
ַהשׁוְֹטִרים __________ אותם ו__________ אם יש להם כסף.
ִלפֵני ַהְגבול הם ___________ משאית.
הם __________ ְלָעֶדן ְבַּמ ָשִׂאית ֶשׁל ַהֶמְמ ָשָׁלה ַה ְבִּריִטית.
ַה ְנִסיָעה __________ ַבַּק ִיץ.
ַהַמ ָשִׁאית ___________ ַבֶּדֶרְך ִבּגַלל ַהְג ָשִׁמים.
__________ להם אוֶֹכל ו_________ להם ִחיסוּ ִנים.
 .10הם ___________ על ֵעִצים.
 .11הם ___________ ְכִּביָסה ְבֵּמיַ -הָים.
ִ .12רי ְשׁיוֹןָ-הֲעִלָיה ָלָאֶרץ ____________ .
 .13הם ___________ ֶאת ַה ְבָּגִדים ְתלוּ ִיים על ַהֲחָבִלים.
) ִבּי ְשׁלוָּ ,נְתנוִּ ,ה ְשִׁאירוָּ ,עשׂוִּ ,הִגיַעִ ,נְת ְקָעהָ ,ה ְיָתהָ ,ל ְקָחהִ ,נ ְשֲׁארוָּ ,יְצאוּ,
ָעצרוִּ ,חי ְפּשׂוֶּ ,החִליפוִּ ,נְכ ְנסוּ(

ְכּתוֹב ִּ /כְתִבי ְבָּיִחיד
.1

ָעִרים ֶנהָדרוֹת _______________________

.2

ִרי ְשׁיוֹנוֹתֲ -עִלָיה ______________________

.3

ְשָׁוו ִקים ְגדוִֹלים _______________________
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.4

ַמ ָשִׂאיוֹת ְפּתוּחוֹת ______________________

.5

ְשׁעוֹתִ -טיָסה _______________________

שאלות
.1

בֵּאיזוֹ שנה ָעזָבה משפחת ְיִמי ִני ֶאת הבית ְבֵּתיָמן ?

.2

ְכּתוֹב ְבֵּאילוּ ְמקוֹמוֹת ָה ְיָתה משפחת ְיִמי ִני .

.3

ָמַתי ָעלָתה ִמשׁ ָפַּחת ְיִמי ִני ָלָאֶרץ ?

.4

ַכָּמה ְזַמן ָעַבר ֵמֶרַגע ֶשָיְצאוּ ְבֵּני ַהִמשׁ ָפָּחה ֵמַה ַבּ ִית ְבֵּתיָמן ַעד ֶשִהִגיעוּ
ָלָאֶרץ ?

