
 

Faire de l’auto-stop 

 

  auto-stop    טרמפים    טרמפ

טרמפיסט טרמפיסטית טרמפיסטים       auto-stopper  
 טרמפיסטיות

 מיהו טרמפיסט? טרמפיסט הוא אדם שנוסע בטרמפ.
ירּוש שלה הוא  ַהפֵּ המילה הזאת באה ממילה אנגלית שֶׁ

 נווד.
 

sens  ירּוש  ז  פירושים  פֵּ
המילה טרמפ? הפירוש של המילה טרמפ מה הפירוש של 

 הוא נווד.
 טרמפיאדה ־ תחנה שבה "תופסים" טרמפים.

 לתפוס טרמפ
 תפסתי טרמפ הביתה.

 לנסוע בטרמפ
 נסעתי בטרמפ לתל אביב.

 מסוכן לנסוע בטרמפים.

 מסוכן לעלות על טרמפ.

 סימון נותן לי טרמפ  אחרי השיעור. 

במכונית.אתה צריך טרמפ? לא, תודה, באתי   

 את רוצה טרמפ? לא, תודה, אני נוסעת הביתה במטרו.
 

 קרה אסון בישראל.

 טרוריסטים מחמאס חטפו שלושה נערים ישראלים והרגו אותם.

שלושה נערים ישראלים נחטפו על ידי טרוריסטים מחמאס. 
 הנערים נהרגו.

Enlever- être enlevé ף יָחטֵּ    ַלְחֹטף־ְלהֵּ

Tuer- être tué   גַלֲהֹרג יָהרֵּ ־ְלהֵּ  



 ַלְחטוף: הוא ָחַטף, היא ָחְטָפה, הם ָחְטפּו

ְחְטפּו ְחְטָפה, הם נֶׁ ְחַטף, היא נֶׁ  להיחטף: הוא נֶׁ

 להרוג: הוא ָהַרג, היא ָהְרָגה, הם ָהְרגּו

ְרגּו הֶׁ ְרָגה, הם נֶׁ הֶׁ ֱהַרג, היא נֶׁ  להיהרג: הוא נֶׁ
 

 למתקדמים
étrenner, lancer יק  נ.ש.ק  הפעיל    ְלַהשִּׁ

יקֹות ים ַמשִּׁ יקִּׁ יָקה ַמשִּׁ יק ַמשִּׁ  ַמשִּׁ

יקּו שִּׁ ם/ן הִּׁ ַשְקתֶׁ ַשְקנּו הִּׁ יָקה הִּׁ שִּׁ יק הִּׁ שִּׁ ַשְקְת הִּׁ ַשְקָת הִּׁ י הִּׁ ַשְקתִּׁ  הִּׁ

יקּו יקּו ַישִּׁ יק ַתשִּׁ יק ַנשִּׁ יק ַתשִּׁ י ַישִּׁ יקִּׁ יק ַתשִּׁ יק ַתשִּׁ  ַאשִּׁ

 ַהָשָקה  נ ַהָשקֹות

ה ליין לטיפוח העור בקמפיין פרובוקטיבי: משיק ־מדונה
 מסכה, קרם וסרום.

־הזמרת רז שמואלי השיקה אלבום בכורה הנקרא "יריות 
באוויר". האלבום הוא מאוד מוצלח אבל מופע ההשקה שלו 

היה כישלון. הופעת ההשקה לא שרתה את האלבום שהזמרת 
השיקה. רז שמואלי התרגשה מאוד במופע כפי שכל זמרת 

ת במופע ההשקה של אלבום הבכורה שלה, אבל מתרגש
 ההתרגשות גרמה לה להיות פחות טובה מאשר היא באמת.

־מומחים מארה"ב מעריכים: המטוס המלזי שקע בקרקעית 
האוקיינוס ההודי.  הצוות האמריקני שחוקר את האירוע 

סבור שלא מדובר בתאונה או בכשל טכני. המטוס לא נעלם 
ה מכוונת.  המכשיר שמדווח על אלא הועלם. מדובר בפעול

נתוני הטיסה כובה קצת אחרי  אחת  אחרי חצות. המכשיר 
שמדווח על מיקום המטוס כובה שמונה עשרה דקות אחריו. 

 החוקרים משוכנעים שהייתה התערבות ידנית.
־יושבים ובוהים: החיילים שמחפשים מטוס בים. למרות 

סים וכלי הטכנולוגיה החדשה והמשוכללת שנמצאת על המטו
השייט המשתתפים בחיפושים, הכלי הטוב ביותר של 

המחפשים הוא עיניהם. הם בוהים שעות במשטחים ענקיים 
של מים. הם מצמידים את המצח לחלונות המטוס כל כך 
הרבה זמן שהם משאירים סימני שומן על הזכוכית בעוד 



עיניהם סורקות מעלה מטה, ימינה שמאלה. כשהשומן נמרח 
שה, הם מנקים אותה עם מטלית למשקפיים.על על השמ  

המחפשים הם אנשי צוות שעברו אימון מיוחד. הם מאומנים 
להזיז את העיניים בצורת איקס או למעלה ולמטה. אולם 
למרות זאת המונוטוניות של הים גורמת לפעמים לעיניים 

להשתגע. לכן אימנו אותם לשנות את נקודת המיקוד שלהם ־ 
ף או לפנים המטוס לחצי שנייה ואז שוב להסתכל על קצה הכנ

 החוצה. כך משאירים את המוח פעיל.

־מדי שנה נעלמים בישראל עשרים עד שלושים בני אדם, 
ביניהם צעירים במצב נפשי רעוע, "מוכרים למשטרה", 
תיירים, חולים או אנשים שרוצים לפתוח דף חדש. הם 

ה. מצטרפים לחמש מאות בני אדם שנעלמו מאז קום המדינ
המשטרה פועלת לאיתורם, אך משפחות רבות מתלוננות על 
תגובה איטית, אמצעים דלים וכשלים מקצועיים. את החלל 

שנוצר מנסות המשפחות למלא בעצמן, בסיוע עמותות 
וחוקרים פרטיים. "הפעלנו פרשים, כלבנים, ג'יפים ואפילו 

, 23מסוק", מספרת סימה, אחותו של שלומי אריאל, בן 
מצב פסיכוטי, לפני שנתיים ליד יהוד (עיר במחוז שנעלם, ב

 המרכז) ועד היום לא נמצא.
être destiné .ע.ד     ־י  

ים נֹוָעדֹות    ת נֹוָעדִּׁ דֶׁ נפעל: נֹוָעד נֹועֶׁ  

ם/ן נֹוֲעדּו י נֹוַעְדָת נֹוַעְדְת נֹוַעד נֹוֲעָדה נֹוַעְדנּו נֹוַעְדתֶׁ  נֹוַעְדתִּׁ

ים ְמֹיָעדֹות  ְמיָֻעדפועל: ְמֹיָעד/ ת ְמֹיָעדִּׁ דֶׁ ,  ְמֹיעֶׁ  

ם/ן ֹיֲעדּו י ֹיַעְדָת ֹיַעְדְת ֹיַעד ֹיֲעָדה ֹיַעְדנּו ֹיַעְדתֶׁ  ֹיַעְדתִּׁ

י ְיֹיַעד ְתֹיַעד ְנֹיַעד ְתֹיֲעדּו ְיֹיֲעדּו  ֲאֹיַעד ְתֹיַעד ְתֹיֲעדִּׁ

 הוא נועד לגדולות. הוא נועד למלא את התפקיד הזה,

יד הגדול הזה.הוא מיועד למלא את התפק  

 הנומרולוג נחום תמיר מסביר את ההבדל בין יעוד לבין מקצוע:
פנתה אליי אישה שעבדה במחלקת המחשב של חברה פרטית. היא לא 

הייתה מאושרת כי היעוד שלה היה הדרכה. היא פנתה אליי לפגישה 
נומרולוגית אישית. לאחר הייעוץ, היא הגישה מועמדות באותה חברה 

ת למשרת הדרכה. היא נענתה בחיוב. האישה עובדת כיום שבה היא עובד
בהדרכה ומרגישה שהיא ממלאת את יעודה. היא מאושרת וברת מזל וגם 

 החברה שבה היא עובדת לא פחות ברת מזל ממנה.



אנשים רבים שואלים את עצמם: האם המקצוע שבו אני עוסק הוא היעוד 
תפרנס?/ כל אדם נולד עם שלי בחיים? או אולי נגזר עליי לעסוק בו כדי לה

פוטנציאל למימוש עצמי ותפקיד הנומרולוג הוא לכוון את האדם לעבר 
 יעודו בחיים.

 

 

את העתיד לתרגל  

(אל מישהו, ל־ משהו)להצטרף אל, ל־   
ְצָטְרָפה יא הִּׁ ף הִּׁ ְצָטרֵּ ְצָטַרְפְת הּוא הִּׁ ְצָטַרְפָת הִּׁ י הִּׁ ְצָטַרְפתִּׁ  הִּׁ

ם/ן  ְצָטַרְפתֶׁ ְצָטַרְפנּו הִּׁ ְצָטְרפּוהִּׁ הִּׁ  

ף ְצָטרֵּ יא תִּׁ ף הִּׁ ְצָטרֵּ י הּוא יִּׁ ְצָטְרפִּׁ ף תִּׁ ְצָטרֵּ ף תִּׁ ְצָטרֵּ  אֶׁ
ְצָטְרפּו ְצָטְרפּו יִּׁ ף תִּׁ ְצָטרֵּ  נִּׁ

אצטרף אליכם מחר. הם יצטרפו לטיול לבורמה. נצטרף 
 אליהם אחרי ארוחת הערב.

ם ל־ יָרשֵּ  ְלהֵּ
ְרַשם היא נִּׁ  ְרַשְמְת הוא נִּׁ ְרַשְמָת נִּׁ י נִּׁ ְרַשְמתִּׁ ְרְשָמהנִּׁ  

ְרְשמּו ם־ן נִּׁ ְרַשְמתֶׁ ְרַשְמנּו נִּׁ  נִּׁ
יָרְשמּו  ם תֵּ יָרשֵּ ם נֵּ יָרשֵּ ם תֵּ יָרשֵּ י יֵּ יָרְשמִּׁ ם תֵּ יָרשֵּ ם תֵּ יָרשֵּ אֵּ

יָרְשמּו  יֵּ

יד  ְלַהְתמִּׁ
ם/ן  ְתַמְדתֶׁ ְתַמְדנּו הִּׁ יָדה הִּׁ ְתמִּׁ יד הִּׁ ְתמִּׁ ְתַמְדְת הִּׁ ְתַמְדָת הִּׁ י הִּׁ ְתַמְדתִּׁ הִּׁ

ידּו ְתמִּׁ  הִּׁ

יד ַת  ידּוַאְתמִּׁ ידּו ַיְתמִּׁ יד ַתְתמִּׁ יד ַנְתמִּׁ יד ַתְתמִּׁ י ַיְתמִּׁ ידִּׁ יד ַתְתמִּׁ ְתמִּׁ  

 לשלם בעתיד

ְשַלם ְתַשְלמּו ְיַשְלמּו ם נִּׁ ם ְתַשלֵּ י ְיַשלֵּ ם ְתַשְלמִּׁ ם ְתַשלֵּ  ֲאַשלֵּ

ְמכֹון כושר, אשלם ולא אתמיד, אפסיד כסף. אם אירשם לִּׁ  
ד, תפסיד כסף.אם תירשם למכון כושר, תשלם ולא תתמי  

 אם הוא יירשם, ישלם ולא יתמיד, הוא יפסיד.
 אם היא תירשם, תשלם ולא תתמיד, היא תפסיד.

 אם נרשם, נשלם ולא נתמיד, נפסיד.

 אם תירשמו, תשלמו ולא תתמידו, תפסידו.



 אם הם יירשמו, ישלמו ולא יתמידו, הם יפסידו.
 אם הן יירשמו, ישלמו ולא יתמידו, הן יפסידו.

בישראלטיול   
 ניסע לישראל מחר. 

נבקר בת"א. נטייל בשכונות נווה צדק, רמת אביב ועוד. 
 נישאר בעיר יומיים. 

אחר כך ניסע למצפה רמון. נטייל שם ונראה נופים מדהימים. 
נצפה בנוף המדברי המדהים. נבקר בגן הזואולוגי. נראה את 

חיות המדבר. נבקר בחוות האלפקות. נראה שם אלפקות 
 ולמות.

 ניסע לאילת ונבקר בה.
נחזור לת"א. נבלה בעיר. נבקר במוזיאונים ונראה תערוכות. 

 נלך לפה, נלך לשם.

ניסע לירושלים. נעלה למצדה. נשמע היסטוריה, נשמע 
 סיפורים.

 ניסע לנתב"ג. נחזור למרסיי.
יְסעּו יְסעּו יִּׁ יַסע תִּׁ יַסע נִּׁ יַסע תִּׁ י יִּׁ יְסעִּׁ יַסע תִּׁ ַסע תִּׁ  לנסוע: אֶׁ

ר ְתַבְקרּו ְיַבְקרּו  ר ְנַבקֵּ ר ְתַבקֵּ י ְיַבקֵּ ר ְתַבְקרִּׁ ר ְתַבקֵּ ר: ֲאַבקֵּ  ְלַבקֵּ
ר  יָשאֵּ ר נִּׁ יָשאֵּ ר תִּׁ יָשאֵּ י יִּׁ יָשֲארִּׁ ר תִּׁ יָשאֵּ ר תִּׁ ָשאֵּ ר: אֶׁ יָשאֵּ ְלהִּׁ

יָשֲארּו יָשֲארּו יִּׁ  תִּׁ
ה  ְצפֶׁ י יִּׁ ְצפִּׁ ה תִּׁ ְצפֶׁ ה תִּׁ ְצפֶׁ ְצפֹות: אֶׁ ְצפּולִּׁ ְצפּו יִּׁ ה תִּׁ ְצפֶׁ ה נִּׁ ְצפֶׁ תִּׁ  

ְראּו ְראּו יִּׁ ה תִּׁ ְראֶׁ ה נִּׁ ְראֶׁ ה תִּׁ ְראֶׁ י יִּׁ ְראִּׁ ה תִּׁ ְראֶׁ ה תִּׁ ְראֶׁ ְראֹות: אֶׁ  לִּׁ
י ַיְחֹזר ַתְחֹזר ַנְחֹזר ַתְחְזרּו ַיְחֹזר ְחֹזר ַתְחֹזר ַתְחְזרִּׁ  ַלְחֹזר: אֶׁ

ה ַנֲעלֶׁ  ה ַתֲעלֶׁ י ַיֲעלֶׁ ה ַתֲעלִּׁ ה ַתֲעלֶׁ ֱעלֶׁ ה ַתֲעלּו ַיֲעלּוַלֲעלֹות: אֶׁ  
ְשְמעּו  ְשַמע תִּׁ ְשַמע נִּׁ ְשַמע תִּׁ י יִּׁ ְשְמעִּׁ ְשַמע תִּׁ ְשַמע תִּׁ ְשֹמַע: אֶׁ לִּׁ

ְשְמעּו  יִּׁ
ְלכּו ְלכּו יֵּ ְך תֵּ לֵּ ְך נֵּ לֵּ ְך תֵּ לֵּ י יֵּ ְלכִּׁ ְך תֵּ לֵּ ְך תֵּ לֵּ ת: אֵּ כֶׁ  ָללֶׁ

 

  


