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חֶד ְָבט ,הא ֹרא ַה ָָנה ָלִאיָלנת ְוַל ֶ ַבעֶ .זה ַחג
ט"ו ִ ְָבט ! ֹ ְ 15
ְמי*ָחד ְוָהַרְעי) ֶהָחב ֶ( הא ְִמיָרה ַעל ַה ֶ ַבעַ :על ֶהֱעִציַ ,#על
ַה ְָ,רִחיְ #וַגַ #על ַה ְִ+ביָבה ְוַעל ָהעָל.#
ִלְפֵני ְִ ָ 1,800!2ניָ ,#קְבע ֲחָכִמיְ #לַח ַה ָָנה ֶאת ט"ו ִ ְָבט כ"ֹרא
ַה ָָנה ָלִאיָלנת"ְ .יֶ #זה ִמְס ֶַ7ֶ8מת עַנת ַהחֵרָָ 6אֶרַ ,5מְתִחיָלה עַנת
ָהָאִביבַ .ה ֲַ8אִריְ= ַהֶ<ה ִהְת ַַ8ֵ ,ח ְלַחג ! לֹא ְֶאֶרִ 5י ְ;ָרֵאלֶ ,א ָ(א ְַ:וָקא
ַָ>לתַ .ה ְ7הִדיֶַ ,#חי ַָ>לתָ ,חְלמ ְוִהְתַ>ְע ְ>ע ִָ8מיד ְלֶאֶרִ !5י ְ;ָרֵאל,
ַל ֶ ַבע ֶ ָ(? ְוַל ֵ,רת ֶ ָ(? .בט"ו ִ ְָבט ֵהָ #אְכל ִמ ֵ,רת ָהָאֶרְ ,5וִס ְ,ר
ִסִ,ריַ #על ֶאֶרִ !5י ְ;ָרֵאל.
ִלְפֵני ְִ ָ 450!2ניָ #עְלָתה ָלָאֶרְ 5קבַצת ְיהִדיְ ,#וִהְתַי ְָבה ִָעיר ְצַפתֵ .ה#
ֶהְחִליט ַלֲערְֹ= בט"ו ִ ְָבט ְמִס ַת "ֵליל ֵסֶדר" .ב"ֵליל ַה ֵֶ+דר" ֶל ט"ו
ִ ְָבט ֵהָ #אְכל ִמ ֵ,רת ָהָאֶרָ ,5ת ַי ִי)ָ ,ר ִיִריְ ,#וָקְרא ִסִ,רי#
סֶרת ַה ֹ<את ִהְתַחְָ :ה ָָאֶרִ ָ ַ 5ני#
ְוַאָ>דת ַעל ַה ֶ ַבע ְֶאֶרִ 5י ְ;ָרֵאלַ .ה ָֹ A
ָהַאֲחרנת.
לפני ְִ ָ 100!2ניִֶ 2ְ ,#הְתִחיָלה ָהֲעִלָ7ה ְלֶאֶרִ !5י ְ;ָרֵאלֶ ,הְחִליט ַהִAרי#
ָָאֶרִ 5ל ְנטַֹע ֵעִציִ #לְכבד ט"ו ִ ְָבטֵ .הָ #יְצא ִעַ #ה ְַ8לִמיִדיַ #ל ֶ ַבע,
סֶרת ז ִנְמ ֶֶכת ַעד ַהִ ָ ַ .#7ניָ #הַאֲחרנת ִנ ְק ַע ,שט"ו
ְוָנְטע ֵעִציָ .#מ ֹ
ִ ְָבט ִיְהֶיה ַ> #יֵ" #איכת ַה ְִ+ביָבה" ,ב ִיְלְמד ְָב ֵ8י ַה ֵֶ+פרֵ ,איְ=
מר ַעל ַה ֶ ַבע ָָאֶרָ 5בעָל.#
ִל ְ ֹ
בט"ו ִ ְָבט ָחל ַ> #יַ #ה*ה ֶ(ֶדת ֶל ַה ְֶ2נֶסת.
מעובד ע''פ מקורות שוני ,#סרג' פרידמ) ,בית ספר תיכו) אור''ט ויליה לה בל ! צרפת.
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ט"ו בשבט !  15בחודש שבט ,הוא ראש השנה לאילנות ולטבע .זה חג
מיוחד והרעיו) החשוב שלו הוא שמירה על הטבע :על העצי ,#על
הפרחי #וג #על הסביבה ועל העול.#
לפני כ!  1,800שני ,#קבעו חכמי #בלוח השנה את ט"ו בשבט כ"ראש
השנה לאילנות" .ביו #זה מסתיימת עונת החור 6באר ,5ומתחילה עונת
האביב .התארי= הזה התפתח לחג ! לא באר 5ישראל ,אלא דווקא
בגלות .היהודי ,#שחיו בגלות ,חלמו והתגעגעו תמיד לאר!5ישראל,
לטבע שלה ול ֵ,רת שלה .בט"ו בשבט ה #אכלו ִמ ֵ,רת האר ,5וסיפרו
סיפורי #על אר!5ישראל.
לפני כ!  450שני #עלתה לאר 5קבוצת יהודי ,#והתיישבה בעיר צפת.
ה #החליטו לערו= בט"ו בשבט מסיבת "ליל סדר" .ב"ליל הסדר" של
ט"ו בשבט ה #אכלו ִמ ֵ,רת האר ,5שתו יי) ,שרו שירי ,#וקראו
סיפורי #ואגדות על הטבע באר 5ישראל .המסורת הזאת התחדשה
באר 5בשני #האחרונות.
לפני כ!  100שני ,#כשהתחילה העלייה לאר!5ישראל ,החליטו המורי#
באר 5לנטוע עצי #לכבוד ט"ו בשבט .ה #יצאו ע #התלמידי #לטבע,
ונטעו עצי .#מסורת זו נמשכת עד היו .#בשני #האחרונות נקבע ,שט"ו
בשבט יהיה ג #יו" #איכות הסביבה" ,ובו ילמדו בבתי הספר ,אי=
לשמור על הטבע באר 5ובעול.#
בט"ו בשבט חל ג #יו #ההולדת של הֶ2נֶסת.
מעובד ע''פ מקורות שוני ,#סרג' פרידמ) ,בית ספר תיכו) אור''ט ויליה לה בל ! צרפת.
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#אָצר ִמיִלי
: # עצי,5 אילנות = ע,)איל
nature : טבע
particulier, spécial : מיוחד
fleur : # פרחי,פרח
environnement : סביבה
fixer :  לקבוע,קבעו
sages : #חכמי
calendrier : לוח השנה
se terminer : # להסתיי,#מסתיי
saison :  עונות,עונה
hiver : 6חור
printempsr : אביב
date : =תארי
se développer :  להתפתח,התפתח
justement : דווקא
exil, diaspora : גלות
languir :... להתגעגע ל,התגעגעו
fruit :  פירות,פרי
groupe : קבוצה
s'installer :  להתיישב,התיישבה
organiser : =לערו
fête : מסיבה
Soirée du Seder : ליל סדר
vin : )יי
légende :  אגדות,אגדה
tradition : מסורת
se renouveller :  להתחדש,התחדשה
planter : לנטוע,נטעו
être fixé :  להיקבע,נקבע
qualité de l'environnement : איכות הסביבה
tomber (fête) :  לחול,חל
anniversaire :  הולדת#יו
Knesset (Parlement d'Israël) : כנסת
arbre
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שאלות :
 .1למה קבעו את יו #ט''ו בשבט כראש השנה לאילנות ?
____________________________________________________________________

 .2בטקסט כתוב ''המסורת הזאת התחדשה באר 5בשני #האחרונות''
! איזו מסורת ?
____________________________________________________________________

 .3מי התחיל במסורת הזאת ?
____________________________________________________________________

 .4אי= ה #חגגו את החג הזה ?
____________________________________________________________________

 .5איזו מסורת חידשו המורי #באר? 5
____________________________________________________________________

 .6למה יו'' #איכות הסביבה'' חל בט''ו בשבט ?
____________________________________________________________________
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la conjugaison des verbes au passé

נטיית הפעלי בעבר  התפעל

Les verbes sur le modèle de

התפעל הת

Nous abordons l'étude du passé  עברdes verbes au Hitpael  התפעל.
Cette forme est caractérisée par la présence d'un préfixe  ִהתet, comme à la forme פיעל,
par la présence d'un "daguesh" dans la 2ème consonne de la racine.
Exemple : ש.ב. ל: au passé : ִהְתַל ֵש, au présent : ִמְתַל ֵש, au futur :  ִיְתַל ֵש,
infinitif :  ְלִהְתַל ֵש.
La forme  התפעלa souvent une valeur pronominale ou réciproque :
Exemple : s'habiller :  להתלבש, s'écrire (l'un l'autre) : לִהתתב

ִהְת ִי

ִהְתַל ַ ְ ִי

אני

ָ ִהְת

ָ ְ ַ ִהְתַל

אתה

ְ ִהְת

ְ ְ ַ ִהְתַל

את

ִהְת

ֵ ִהְתַל

הוא

ִהְתה

ִהְתַל ְ ָ ה

היא

ִהְתנ

ִהְתַל ַ ְ נ

אנחנו

ִהְתֶת

ֶ ְ ַ ִהְתַל

את

ִהְתֶת

ֶ ְ ַ ִהְתַל

את

ִהְת

 ְ ִהְתַל

ה/ה

Sur ce modèle se conjuguent les verbes : s'opposer  להתנגד, s'efforcer 5להתאמ, se
rassembler 6להתאס, se réaliser #להתגש, se faufiler להתגנב, se retourner =להתהפ,
s'installer להתיישב, se renforcer להתחזק, progresser #להתקד, bronzer 6 להשתזetc...
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la conjugaison des verbes au futur

נטיית הפעלי בעתיד  התפעל

Les verbes sur le modèle de

התפעל הת

Nous abordons l'étude du futur  עתידdes verbes au Hitpael  התפעל.
Cette forme est caractérisée par la présence d'un préfixe  ִהתet, comme la forme פיעל,
par la présence d'un "daguesh" dans la 2ème consonne de la racine.
Exemple : ש.ב. ל: au passé : ִהְתַל ֵש, au présent : ִמְתַל ֵש, au futur :  ִיְתַל ֵש,
infinitif :  ְלִהְתַל ֵש.
La forme  התפעלa souvent une valeur pronominale ou réciproque :
Exemple : s'habiller :  להתלבש, s'écrire (l'un l'autre) : לִהתתב

˙
¿‡
∆

˙ַל ֵ ש
¿‡
∆

אני

˙
¿z
ƒ

˙ַל ֵ ש
¿z
ƒ

אתה

È˙
¿z
ƒ

È˙ַל ְ ִש
¿z
ƒ

את

˙
¿ƒÈ

˙ַל ֵ ש
¿ƒÈ

הוא

˙
¿z
ƒ

˙ַל ֵ ש
¿z
ƒ

היא

˙
¿ƒ

˙ַל ֵ ש
¿ƒ

אנחנו

e˙
¿z
ƒ

e˙ַל ְ ש
¿z
ƒ

את

e˙
¿z
ƒ

e˙ַל ְ ש
¿z
ƒ

את

e˙
¿ƒÈ

e˙ַל ְ ש
¿ƒÈ

ה/ה

Sur ce modèle se conjuguent les verbes : s'opposer  להתנגד, s'efforcer 5להתאמ, se
rassembler 6להתאס, se réaliser #להתגש, se faufiler להתגנב, se retourner =להתהפ,
s'installer להתיישב, se renforcer להתחזק, progresser #להתקד, bronzer 6 להשתזetc...
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התפעל Exercices sur le
1. Ecrire au pluriel :

אתה ִמתרח בבריכה.
הוא ִמתקד מהר

_______________________________________________

__________________________________________________

היא ִמתרגשת מהסרט.
את ִמתלבשת בבוקר
אני מתכתב איתו.

_________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

2. Ecrire au féminin :

אנחנו ִמתכתבי

____________________________________________________

אתה ִמתלבש יפה.

__________________________________________________

ה ִמתקדמי בעברית.
הוא ִמתרגש מהסיר.
הוא ִמתרח בי.

________________________________________________

_________________________________________________

_____________________________________________________

3. Utiliser l'infinitif

אני ִמתקד במתמטיקה .אני צרי

______________________________________

את מתרגשי .את לא צריכי

______________________________________

ה ִמתרחצות בבוקר .ה אוהבות

____________________________________

את ִמתלבשת מהר .את יכולה

_________________________________________

הוא ִמתכתב איתה .הוא צרי

_________________________________________
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4. Ecrire au passé :

אתה מתרח בערב

_____________________________________________

את מתרגשת מהספר

_______________________________________________

את מתלבשי בבוקר
אנחנו מתקדמות לאט

____________________________________________

_________________________________________________

אני ִמתכתב כל שבוע.

__________________________________________________

5. Ecrire au futur :

ִהתרחצנו בלילה

____________________________________________________

את מתקדמות יפה
התרגשְת מהסרט

__________________________________________________

___________________________________________________

את מתלבשי בבוקר
התכתבת איתו.

____________________________________________

___________________________________________________

6. Accorder le verbe :

תתרחצי מהר .אתה
התקדמנו לאט .ה

_______________________________________________

___________________________________________________

אני מתרגשת מהר .הוא

_______________________________________________

ה לא אוהבות להתלבש .היא לא

_____________________________________

אני לא ִמתכתב .את לא

_______________________________________________
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