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יהודהמחנה השוקשלהמקורישמו ? ? 
Le vrai nom de Shuk Mahné Yehouda

 ִָּכייֹוְדִעיםיםַרּבִ לֹאַא�ְיהּוָדהַמֲחֵנהׁשּוקֶאתיִריםַמּכִ נּוֻּכּל
!כֹוןְוִחּסָ ַהְלָוָאהִנְקָראּוקַהּׁש
הָהִרְצּפָ ַעלְרָקִניםַהּיַ בּוָיְׁש ִלְפֹעלּוקַהּׁשֵהֵחלרֲאׁשֶ ּכַ ּוְבֵכן

,ְסחֹוָרָתםֶאתּוָמְכרּו
 ַּדּוָכִניםִעםנֹוְרָמִליׁשּוקְלָהִקיםְוֶהֱחִליטּוְרָקִניםַהּיַ סּוּנְ ִהְתּכ

ָלֶהםָהָיהלֹאֶסףּכֶ ַא�
ַהְלָוָאהלְלַקּבֵ ְמַנתַעלכֹוןְוִחּסָ ַהְלָוָאהְנקַלּבַ נּוּפָ ְוֵהם, 

ּוקַהּׁשׁשֶ ָכלּבְ זֹאתִהְתָנהַא�ְרָקִניםַלּיַ ְלַהְלוֹותיםִהְסּכִ ְנקַהּבַ 
ֶלטַהּׁשֶ ֶאתִלְראֹותרֶאְפׁשָ ְוַהּיֹוםָהָיהְוָכ� ,מֹוְׁש ַעלֵראִיּקָ 

ֵקדַהּׁשָ ְרחֹובּבִ ִקירַעללּויַהּתָ 
ֲחנּויֹותּבַ ָהֶעֶרבְוִלְקַראתּלּויּבִ ִלְמקֹוםָהַפ�ּוקַהּׁשַהּיֹום

ִמְסָעדֹותּבְ יםְמַבּלִ יםַרּבִ ְצִעיִריםֶנֱאָסִפיםּוקַהּׁשֶׁשלַרּבֹות
אמנון שלומן  . מּוִסיָקהִעםאֹוֶתְנִטּיֹות



מלמילאןתפוחכל

ִמי ֶזה אּוִרי ַמְלִמיליאן
ְוָלָּמה הּוא ָחׁשּוב ַלּׁשּוק  

ְּבִיְׂשָרֵאל

Qui est Uri Malmilian



 ?ִּפְׁשְּפִׁשיםהבשוקִּפְׁשָּפִׁשיםיש

LéFashpeshחיפש; חיטטלפשפש 
חרק טפיל קטן שעוקץ בני אדם כדי למצוץ את דמםפשפש

Pishpesh
Pishpashשער קטן בגדר או בחומהפשפש



!יֹוֵתרעֹוֶלהִלי ֶזה , ִּגיֶבֶרת



ִּפּצּוִחים
ְלַפֵּצחַ 

ניפוץשבירה Briser / Craquer
לבעיהאולחידהפתרוןמציאת Trouver une solution 

à une engima ou à un problème



ְׁשַנִים ִּבְמִחיר ֶאָחד

יכוח על המחיר  ִמּקּוַח  ו

מוכר מחיר  מה הקטע עם הכף והחת

 האם יש קשר–מחיר ומכירה?
שתיהן קשורות לתשלום : קרובות זו לזו בתודעתם של רביםְמִכיָרהוְמִחירהמילים

הן נשמעות  –רפה כל־חאשר איננה מבחינה בין–ובהגייה הישראלית הרווחת , ולמסחר
ואולם לפי הדעה המקובלת במחקר הדמיון בין המילים האלה מקרי  . שייכות לשורש אחד

:  וגם שם מדובר במילים שונות, את שתיהן ירשנו מן האכדית. בלבד
ואילו  , המציינת ערך ותמורהmaḫīruהתגלגלה מן המילה ְמִחירהמילה
נעיר כי היו שהציעו לקשור בין  .המציינת רכושmakkûruקשור למילה ָמַכרהפועל
מובע במילה ' מוהר'אך נטען נגדם שדווקא באכדית המושג , ֹמַהרלמילהְמִחירהמילה

maḫīruשאיננה קשורה כלל למילה  .(terḫatuמוהר באכדית הוא )

כפי שהדגימה  , ר"מכלשורשמחירייתכן שכבר במקרא נוצר קישור שבדיעבד בין המילה
ְוִאם ֵמיֶמי� ִנְׁשֶּתה ֲאִני : "ֶמֶכרומחירחוקרת הלשון סיגל שלמה בחילופים בין המילים

"  ָיֹבאּוִּבְמִחירֵעֵצינּו, ֵמיֵמינּו ְּבֶכֶסף ָׁשִתינּו: "לעומת) יט, במדבר כ" (ִמְכָרםּוִמְקַני ְוָנַתִּתי
).ד, איכה ה(



?איך קונים בשוק 

כמה זה עולה  

כמה אני מוכן לשלם

מבצעים  

קומבינות



La politique au 
marché
שוקבפוליטיקה

למה פוליטיקאים אוהבים להצטלם  בשוק

ֲעָמִמי
הגדרה

של העם•
ָּפשוט•
מקובל בֶקרב ההמון•
ֲעָמִמּיּות:מכאן•



,ֲחֵבִריםלֹוםׁשָ 

.ְסִביבֹוַסְסּגֹוִנּיֹותּוְדמּויֹותַעםּפַ ֶׁשלְרֶמלַהּכַ ׁשּוקַעםְוַהּפַ 
ָאִביבֵתלּבְ ְבָנהֶׁשּנִ ָהִראׁשֹוןָהִעירֹוִניּוקַהּׁשהּואְרֶמלַהּכַ  ,ִנְמָצאהּואּבֹוָהְרחֹובֵׁשםַעלִנְקָראּוקַהּׁש

ָאִביבֵתלּבְ ַקְרַקעתְרִכיׁשַ ַעלַהְמִעיִדיםִמְסָמִכיםִעםַיַחדיםְקַטּנִ יםִמְגָרִׁש ָמַכריןרּוּפִ  .ְלרּוְסָיהָהִראׁשֹוָנהָהעֹוָלםִמְלֶחֶמתִריַצתּפְ ִעםיןרּוּפִ ַאְרתּורֶׁשלִלְנִסיָעתֹוָקׁשּורּוקַהּׁשֶׁשליתֹוֵראִׁש 
.יםְגָרִׁש ַהּמִ ֶאתָרְכׁשּוׁשֶ ִעיִדיםַהּמְ קּוּפֹוִניםּבְ ֶא�ֶהְחִזיקֹו ,ְוהֹוָנםםְרכּוׁשָ ָּכלֶאתדּוִאּבְ ׁשֶ ְיהּוִדיםָלָאֶרץיעּוִהּגִ רּוְסָיהּבְ ָכהְהּפֵ ַהּמַ ֵעתּבְ  1917ַנתִּבְׁש 

ׁשּוקהֵאּלֶ יםִמְגָרִׁש ַעלְלָהִקיםָלֶהםרְיַאְפׁשֵ ִּכיהְדִריׁשָ ּבִ ָהִעירְלרֹאׁשנּוּפָ הֵאּלֶ ְיהּוִדים
.ְוָהַרַעׁשְכלּו�ַהּלִ ֵעֶקביֶהםַחּיֵ ֵאיכּותעְפּגַ ֶׁשִּת ׁשּוָחְׁש ֵהםׁשֶ יָוןִמּכֵ הֵאּלֶ יםְגָרִׁש ַלּמִ ְסִמיכּותּבִ רּוֶׁשּגָ ִביםַהּתֹוׁשָ ֶׁשלֲחִריָפהדּותִהְתַנּגְ ָהְיָתה

.ְוָהָיהְרֶמלַהּכַ ׁשּוקָקםְוָכ�ּוקַהּׁשַלֲהָקַמתְדִריׁשֹותּבִ ַמ�ּתָ  ,דּויֹותַהִהְתַנּגְ ַלְמרֹותיִזיְנגֹוףִּד ֵמִאיר
 .ִסיִסיּבְ ֵסֶדרְוֹחֶסרָנִאיםְּת ֵהָעֵדרֵעֶקבָראּויּכָ ְלַפּנֹוָתםֹכֶלתַהּיְ ְוֹחֶסרְברּוָאהְוַהּתַ ָּפהָהַאְׁש ֵעיִמְפּגְ ֵסֶבלַלֲהָקָמתֹוִדיםְתַנּגְ ַהּמִ ׁשּוָחְׁש ׁשֶ ִפיּכְ ַא�ְותֹוֵססִצְבעֹוִניַסְסּגֹוִניׁשּוק
.הַעּזָ ׁשּוקְקָראַהּנִ ֶקַטעעֹודלֹאהּוַסףָהַאֲחרֹונֹותִניםּוַבּׁשָ ְרְמִליתַהּכַ ַעדיֹוֵרדיָאֶלְנּבִ ּבְ יתֹוֵראִׁש ׁשֶ ּוקַהּׁש

'ְוכּוָגִדיםּבְ ִתיָבהּכְ ֵליּכְ  ,ִריםְלַתּיָ ְפֶקס'יצֶ ּפִ ִריםּכָ ַהּמֻ ַלּדּוָכִנים ,ּתֹוֵססּוָפרֹותְיָרקֹותּוקִמּׁשָהַפ�ם"ַרְמּבָ ַעדיֵמָאֶלְנּבִ ֲחִציתֹוֶׁשּמַ יָוןִמּכֵ ָעָברּבֶ ָהָיהׁשֶ ׁשּוקאֹותֹוֵאינֹוַהּיֹוםּוקַהּׁשְלַצֲעִרי

מּויֹותְּד הַכּמָ ּבְ זְוִנְתַרּכֵ ֲחֵבִריםּוקַהּׁשֶאתְמַעטַנֲעֹזבּבֹואּוַא�
ּנֹותּפִ ְוַכּמּוָבן ,ְלִמיָנםְמתּוִקים ,עּוגֹותרְלִמְמּכַ ּדּוָכִניםֲהָקַמתֵעֶקבַמןַהּזְ ִעםְוֶנֶעְלמּו ,ָׁשםםְלּתָ ַמְרּכֻ מֹוְכִריםְוָהיּוְבִעיםְוַהִּׁש יםִּׁש ַהִּׁש נֹותִּבְׁש ּוקַלּׁשמּוִכיםַהּסְ ָהְרחֹובֹותֶאתֲארּוּפֵ ָעָברּבֶ רֲאׁשֶ ַסְסּגֹוִנּיּות

..ְרחֹובְוֹאֶכלּובּוֵרָקסלְלַפְלּפֵ ְקַטּנֹות

.ִליָלִדיםטֹובְוֶזהָהִרּמֹוִניםִמיץֶזהְרֶזלּבַ ַהּלּוׁשֶ יֹוַדַעתאִאּמָ ְוָכלַוֲעָנִביםִרּמֹוִניםָעִסיסמֹוֵכרָהָיהִּכי ,ְרֶזלּבַ  ,ָהלֹוָהלֹוצֹוֵעקָהָיהׁשֶ ֶאָחדמֹוֵכרָהָיה
ָלִטיםְׁש יםָלִׂש ֵהֵחלְוָלֵכן ,ַהּזֹוָלהְסחֹוָרתֹוַעלְלַהְכִריזָיֹכלְולֹאקֹולֹוֶאתדִאּבֵ ַעקֶׁשּצָ ֹרבֶׁשּמֵ ֶאָחדָהָיהֲאָבל ,ְסחֹוָרָתםַעליִריםִׁש רּוִחּבְ ַאףְוַהּסֹוֲחִריםּוקַּבּׁשְמֹאדְנפֹוָצהחֹוָרהַהּסְ ַעלָעקֹותַהּצְ ֶׁשלַהּתֹוָפָעה

.ְמִחיָרםַעלָרקֹותְוַהּיְ רֹותַהּפָ יןּבֵ ֶלטׁשֶ ֵיׁש (אְסָטהּבַ ּוקַהּׁשַפתִּבְׂש )ּדּוָכןָכלּבְ ְמַעטּכִ ְוַהּיֹוםִהְתַרֲחָבהזֹוְותֹוָפָעה ,ִחירַהּמְ ִעם

.לֹוםׁשָ אֹוְמרֹותּכְ ְרעּוָתּהמּולַאַחתָהעֹוְמדֹותֶבסִמּגֶ יֹוִניםזּוגֹותָמַכרֵניּוְׁש ַנְילֹוןְרֵביּגַ ַכרֶׁשּמָ ֶאָחדָהָיה
ַלְסִטיקִמּפְ ּוְפָרִחיםיםּנִ ׁשֹוׁשַ ִלְראֹותָהָיהרֶאְפׁשָ ֲאֵחִריםדּוָכִניםּבְ 

.ַאֵחרֶׁשְּל�ָקלְׁש ַהּמִ ָהָיהִמְרַקַחתֵביתּבְ ִניתׁשֵ ֶקֶלתִנְׁש ִאםֲאָבל ,סּוטַמּבְ ְוָהִייתָ  .ְקְל�ִמִּׁש ַעלְרִטיסּכַ ְלּתָ ּבַ ִק עַמְטּבֵ ֶנֶסתַהּכְ ִאם ,אֹוטֹוָמִטיָקלִמְׁש ְרחֹובתִפּנַ ּבְ ִנְמָצאי�ַנְמִׁש ְוִאם

.יםְלָנִׁש ְחּתֹוִניםּתַ ּוְבָגִדיםְלֵבִניםִריםֻמּכָ ָהיּוַאַחתֲעָגָלהּבַ 
.ִּתיִאְׁש ִהיאֲהֵריֶדלַהּגֹ ֶאתֵאַדעלֹאֲאִניׁשֶ  !!!???ֶדלַהּגֹ ֶאתיֹוֵדעַ הַאּתָ ְוֵאי� ,ִּתיִאְׁש ִבילִּבְׁש ֶזהְעּתָ ַּתּגַ ִהְׁש ָעָנהִניְוַהּׁשֵ  ?ִביְל�ִּבְׁש ֶזהָּכרַהּמֻ אֹותֹוׁשֹוֵאלָהָיהֶברּגֶ ְּכֶׁשִּנַּגׁש

.ָּבחְמׁשֻ ֶמְרָמאֶלדצֹוֵעקְוַהּמֹוֵכרְלָוקּוםְוַרַחתּבֹוְנּבֹוְנֵירֹותָמְכרּוַאֵחרדּוָכןּבְ 

.ֶנֱעֶלֶמתִהיא ,ְסחֹוָרהּבִ ּוִמְתַעְנֶיֶנתקֹוָנהִהיִמיׁשֶ רֹוִאיםְּכׁשֶ ָידּועַ ֲהֵרי ,קֹוֶנהֶׁשלםֹרׁשֶ ַלֲעׂשֹותָהָיהְוַתְפִקיָדּהלֹועֹוֶזֶרתָהְיָתהּתֹוְוִאְׁש ִליָרהּבְ ִליָרהּבְ  ,ּזֹוֵעקׁשֶ חֹותִמְטּפָ מֹוֵכרָהָיה ,ָהְיָתהׁשֶ ֵמָהֲאִויָרהְועֹוד

.ַיְחְזרּוְולֹאָהיּוׁשֶ ָיִמיםַעלקְלִהְתַרּפֵ ֵמָאחֹוראֹוָתנּוִאירּוַמְׁש ָרץַמןַהּזְ ֲאָבלֲאֵחִריםיםְזַמּנִ ָאזָהיּוֲחֵבִריםֵּכן

שלומן ַאְמנֹון



שר אריק איינשטיין . יוני רכטר, גברת עם סלים חיה שנהב 
ָלאֹוטֹוּבּוס ִנְכֶנֶסת

,ְּגֶבֶרת ִעם ָסִלים
ִּתְראּו ֵאי� ִהיא ּתֹוֶפֶסת

:ֶאת ָּכל ַהַּסְפָסִלים

-ַעל ַסְפָסל ֶאָחד 
,ַסל ִעם ַלְחָמִנּיֹות
-ַעל ַסְפָסל ַאֵחר 
ַסל ִעם ַעְגָבִנּיֹות
-ַעל ַסְפָסל ֶאָחד 
,ַסל ִעם ַּגְרִעיִנים
-ַעל ַסְפָסל ַאֵחר 

,ַסל ִעם ְמָלְפפֹוִנים
-ַעל ַסְפָסל ֶאָחד 
,ַסל ִעם ַמְרָּגִריָנה
-ַעל ַסְפָסל ַאֵחר 

,ַסל ִעם חּומּוס ְטִחיָנה
-ַעל ַסְפָסל ֶאָחד 
ַסל ִעם ָּכל ִמיֵני
-ַעל ַסְפָסל ַאֵחר 

.ַסל ִעם ִעּתֹוֵני

!ּום ִמָּידְּבַבָּקָׁשה ָּתק-ָמה ִּפְתאֹום ַאָּתה יֹוֵׁשב -ֶיֶלד 
!ַה�א ַּגם ַהְּגֶבֶרת  ְצִריָכה ַסְפָסל ֶאָחד



ואדי סאליב
https://www.youtube.com/watch?v=QC8LbApX32s



LIFE IN A PITA 
בפיתההחיים

 !בפיתההכל ,בשוקלאכולאוהביםישראלים



ִויםׁשָ ָּלםַּבּׁשּוק ּכֻ 





או  אדוםקובה 
קובה  

חמוסתא
שאלות של 

אגריפסרחוב 



רמלה שוק Marché à Ramlé



Marché au Dalyat El Karmel
כרמלאלדליתשוק

?ָמה עֹוֶׂשה ַהִּיְׂשְרֵאִלי ְּבַׁשָּבתו
Les marchés arabes et 

durouzes sont ouverts Le 
Shababt , une activité 

classique pour beaucoup 
d’israeliens



השוקהליאצא '
ליאקנהקטןתרנגול ,השוקהליאצא

קוריקוקוקו :התרנגול
הבוקראורעדיזמרהוא

ליאקנהקטןכלבלב ,השוקהליאצא
ווףווף :הכלבלב
קוריקוקוקו :התרנגול

הבוקראורעדיזמרהוא

ליאקנהקטןחתלתול ,השוקהליאצא
מייאומייאו :החתלתול
ווףווף :הכלבלב
קוריקוקוקו :התרנגול

הבוקראורעדיזמרהוא

ליאקנהקטןברווז ,השוקהליאצא
קואהקואה :הברווז

מייאומייאו :החתלתול
ווףווף :הכלבלב
קוריקוקוקו :התרנגול

הבוקראורעדיזמרהוא

ליאקנהקטןחמור ,השוקהליאצא
אהאי :החמור
קואהקואה :הברווז

מייאומייאו :החתלתול
ווףווף :הכלבלב
קוריקוקוקו :התרנגול

הבוקראורעדיזמרהוא
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