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רֹוןְוִזּכָ יְבִּת ָיׁשַ ַהַחּלֹוןַעל
רֹוןָהִעּפָ ָנַפלְתֹאםּפִ  ,יַתְבִּת ּכָ 

רֹוןּכָ ַהּזִ סֹוףְוֶזהּו

ַמהּו ַהִּזָּכרֹון ָהִראׁשֹון ֶׁשְּל�•
ַהֵּסֶפר ָהִראׁשֹון ֶׁשָּקָראתָ •
ַהִּׁשיר ָהִראׁשֹון ֶׁשָּׁשַמְעְּת •
ָהַאֲהָבה ָהִראׁשֹוָנה  •
ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ְּבֵבית ַהֵּסֶפר  •

ָּבאּוִניֶבְרִסיָטה, ְּבִתיכֹון
ַהֲחֵבִרים ָהִראׁשֹוִנים ְּבֵבית  •

ַהֵּסֶפר 
ָהֲעבֹוָדה ָהִראׁשֹוָנה  •
ַהִּטּיּול ָהִראׁשֹון ְּבִלי ַאָּבא ְוִאָּמא•

Quel est votre premier souvenir ?Le premier livre que tu as luLa
première chanson que tu as entendue Le premier amourLe
premier jour à l'école, au lycée, à l'université Premiers amis à 
l'école Le premier travail Le premier voyage sans papa et 
maman



ֲאִני  , ָמה ֲאִני זֹוֵכר , ֶמה ָהָיה, ָמה ָקָרה
...ֲאַנְחנּו ִמְתַּגְעְּגִעים ל, נֹוְסַטְלִּגית

Ce qui s'est passé, ce qui a été, ce 
dont je me souviens, je suis 

nostalgique, ça nous manque...

La pensée d'un homme est avant 
tout sa nostalgie. Albert Camus 

ִהְתַרְּפקּות ַעל  , נֹוְסַטְלִּגָּיה ַּגְעּגּוִעים ַעל ָמה ֶׁשָהָיה
ֶהָעָבר



ֵאין ְּכמֹו ַאְמַּבְטָיה ַּבִּגִּגית אֹו ַּבַּפְיָלה



ְמכֹוִנית ִראׁשֹוָנה ַיְלקּוט ִראׁשֹון, ַצַעד ִראׁשֹון, ַנַעל ִראׁשֹוָנה



הזירה הלשונית רוביק רוזנטלמילון העברית המנדטורית : מהאגזוז ועד הפנדל
.תוספות יתקבלו בברכה ויצוטטו בהמשך חיינו. שלם) כמעט(המילון המנדטורי ה, שירות הגולשים ולחובבי נוסטלגיה•
.exhaustשיבוש פינגלישי של . ַמְפֵלט.אגזוז•
.וזהר מטרומבילים, עמל'ת, כל, שן: ועל כך נכתב בפולקלור עתיק, טרומביל: שיבוש על שיבוש .automobilקיצור של המונח האנגלי .אוטומביל•
, יפסים'כמו צ, ברקסים: היא זכתה גם לריבוי כפול .brakes, ברקס מבוססת על הריבוי האנגלי של בלמים, היא צורת יחידbrake? המסיימת' מהיכן ס .hand-brake, בלם היד.אמברקס•

.בורקאסים, ולהבדיל מכיוון הלדינו
afterקיצור של . חופשה צבאית קצרה.ַאְפֶטר• duty.
goose-neckשיבוש של. תאורת שדה באמצעות פחיות ופתילות.גוזניק• .על פי צורת הפתילה, )צוואר אווז)
.ומכאן כינוי לאדם כתום שיער, שפירושה צמח הזנגביל ,gingerשיבוש של המילה האנגלית . מלכת הפינגליש.י'ינג'ג•
jig: שיבוש של המקור הבריטי. מסור הנימה.קסון'ג• saw.
.המופיע במילון זה, שהיא מקורו של פוקס ,fluxפועל ישראלי שמקורו במילה האנגלית .התפלק•
.free kick: בעקבות אנגלית. בעט בעיטה חופשית בכדורגל השכונתי.הפריק•
עם המצאת  . הוא נולד כקרון רכבת הנוסע אחרי הקטר ועליו פחם ואביזרי עזר לנהג הקטר. ויש לו היסטוריה ארוכה', המסייע', 'המוביל'פירושו באנגלית  tender. רכב הובלות קל.טנדר•

.עם הזמן הפך הטנדר שם כללי למכונית תובלה קטנה. המכונית הוא שימש בעיקר את כוחות כיבוי האש
 ,tramp: המשמעות האנגלית. ירושה של חיילי אוסטרליה שלחמו כאן במלחמת העולם הראשונה. שהיה דרך נסיעה פופולרי לאורך עשורים רבים, חיזור אחרי מכוניות מזדמנות.טרמפ•

.נווד
שנקראו כך על שם הכומתות האדומות של הצנחנים  , 1946-הכינוי ניתן לראשונה לדיביזיה המוטסת השישית הבריטית שהובאה לארץ ב. חיילי הצבא הבריטי בתקופת המנדט.כלניות•

.נתפס כשיר מחאה נגד שלטון המנדט והשמעתו נאסרה" כלניות"שירו של נתן אלתרמן . הבריטים
damnחלק מהקללה הבוטה  ,damnֶדם היא המילה האנגלית ". לא שם עליו קצוץ"או " לא סופר אותו"אביו הרוחני של , "לא שם ֶדם"גם בגירסת . גילה אדישות מוחלטת.לא נתן ֶדם•

you.  הביטוי המקורי הואI don’t give a damn, אין לי כוונה לבזבז על משהו או מישהו אפילו קללה, כלומר.
".ימי קוקוס"ו" שנת ָתָרָּפפּו"גירסה של . מן הזמן העתיק.מימי המנדט•
.בדומה לשמות היהודיים מנדל ושיינדל, למילה' בהחדרת ד ,penalty: ככל הנראה המקור אנגלי. מילה המדירה שינה מעיני הלשונאים.פנדל•
.המשמשים לא רק בענייני רכב', ר'התפנצ'ו' ר'מפונצ'וכן , רמאכר שהוא היום צמיגאי'מכאן נולדו הפנצ .punctureשיבוש של . נקר בצמיג הרכב.ר'פנצ•
.ציודן: בעברית, מילה שמקורה ביידיש וברוסית, ימידן'שהומר בצ ,kit-bag, שק החפצים הצבאי.קיטבג•



ראשוןספר Premier Livré 
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ָמה אֹוְכִלים ִּביֵמי  
ִמְלָחָמה

ּוָמה אֹוְכִלים ִּביֵמי  
ָׁשלֹום



..ֲחֵבִריםלֹוםׁשָ 
ָפָלאֶפליֻאּמִ ַהּלְ ֲאָכלַהּמַ ֶאתָרֵאלְלִיְׂש ֵיׁשָמקֹוםּוְבָכלִעירָכלּבְ 

,לֹוכּורַהּזָ ַהָפָלאֶפלְלדּוַכןּלֹוׁשֶ ָהֲעִדיפּותֶאָחדְלָכלִּכיִלירּורּבָ   ,ִזְכרֹונֹותְמַעטיׁשַאְקִּד ְוָלּהְלָפָלאֶפלְקׁשּוָרהָּיהנֹוְסַטְלּגִ ֶׁשלהְקַטּנָ ִּפָּנה
 ,ְועֹודְועֹודיָנה'גִ ידּוֶׁשַּיּגִ הֵאּלֶ ּכָ ֵיׁש ,ָעִמיםַהּטְ  4ידּוֶׁשַּיּגִ הֵאּלֶ ּכָ ֵיׁש ,ָיפֹוּבְ ְלֹנַגּהְצִלילקֹוְלנֹועַ יןּבֵ ידּוֶׁשַּיּגִ ֵיׁשֹזַהרקֹוְלנֹועַ מּולַהָפָלאֶפלידּוֶׁשַּיּגִ הֵאּלֶ ּכָ ֵיׁש
!ַצְלֵאלּבְ ׁשּוקּבְ ְוַכּמּוָבן ,רֻאּׁשָ ְוַהּמְ ֹיָאׁשַהּמְ ֶׁשלִפיְנְסֶקרּבְ ַהָפָלאֶפלַעלקְלִהְתַרּפֵ יֶהְחַלְטִּת ֲאִניַא�
ְלַעְצָמםצּוְוִאּמְ ַלּמּוָתגַהּמּוָצרֶאתָהְפכּוַהָפָלאֶפלּדּוְכֵנירֲאׁשֶ ּכַ יםַהֲחִמִּׁש נֹותִּבְׁש יָאּהְלִׂש יעַ ִהּגִ ַהָפָלאֶפלׁשּותּבְ ִהְתּגַ ׁשֶ ּדֹוֶמהַא�  ,ְרֵאִליִיְׂש יְלֻאּמִ ְלַמֲאָכללְלּפֵ ַהּפִ ָהַפ�ִדּיּוקּבְ ָמַתיָלַדַעתהָקׁשֶ 
.יםִמְסָחִרּיִ מֹותׁשֵ 
"ָחִריף "קְלּפֵ ַהּדֶ ַעלִלְרׁשּוְת�ְוָעְמדּוָּכרַהּמֻ י"עָאהֶׁשֻּמּלְ ָּתהַהּפִ ֶאתְלָיְד�לְמַקּבֵ ָהִייתָ ַהָפָלאֶפלֶׁשלְרּכֹוּדַ יתֵראִׁש ּבְ 

.ְרצֹוְנ�ּכִ ְלהֹוִסיףָיכֹולָהִייתָ אֹוָתם ,ּוְטִחיָנה
–ּכְ ַהָפָלאֶפלמֹוְכֵרייעּוִהּצִ  ,ֲחרּותַהּתַ ְדָלהּגָ רֲאׁשֶ ּכַ  םִחּנָ ּבְ לְוַהּכֹ  ,ְועֹודעֹודָּתהַהּפִ ֶאתאְלַמּלֵ איַרּׁשַ ָהִייתָ ֶהםֶׁשּבָ ׁשֹוִניםָסָלִטיםסּוֵגי 15
ִויְטָמןּבְ ִליָדהּגְ קְלַלּקֵ ְלַעְצֵמנּוְלַהְרׁשֹותָיֹכְלנּובּועַ ׁשָ אֹותֹוּבְ יִריםֲעִׁש ָהִיינּוְוִאם ,ֶסףּכֶ ְמַעטּבִ ּוֵמִזיןָטִעיםָהָיהׁשֶ ָפָלאֶפלִלְמִכיַרתִזיםֶמְרּכָ ֵניִּבְׁש ִריםְמַבְּק ָהִיינּוְצִעירּוֵתנּוּבִ 

ְוַהּדּוָכןָהֲעִדיפּותָהְיָתהֶיֶלדְלָכלְוַכּמּוָבן ,דֹוָלהּגְ ָהְיָתהֵניֶהםּבְ ֲחרּותְוַהּתַ לְלּפֵ ַהּפִ ֵאיכּותַעלּכּוחַ ַהּוִ ׁשֶ ֲחנּויֹותהלֹוׁשָ ְׁש ִמיםְמֻמּקָ ָהיּוּבֹו   ,ַצְלֵאלּבְ ׁשּוקּבְ ְוֵהםֶלֱאֹכלָנַהְגנּוֶהםּבָ ְמקֹומֹותֵניְׁש ירַאְזּכִ 
.ָעָטר ,יםִנּסִ  ,יֹוֵסף .ּלֹוׁשֶ בּועַ ַהּקָ 

.ְמִציאּותֵאּלּו ,ִנְקָראּוקַהּׁשֵמְרחֹובֹותֶאָחדִּכיןַוֲאַצּיֵ זֹוִליםְמִחיִריםּבִ ָגִדיםּבְ רְלִמְמּכַ ַסְסּגֹוִניְלׁשּוקֶזהׁשּוקָהַפ�ַהּיֹום
.ְרִניחֹוְבְסִקיְטׁשֶ ִנְקָראְוַהּיֹוםּוקַהּׁשִנְבָנהִצּדֹוֶׁשּלְ ָהְרחֹובֶׁשלמֹוִּכְׁש ִנְקָראַצְלֵאלּבְ םַהּׁשֵ ִּכי ,הֹוִסיףעֹוד
 "רֻאּׁשָ ַהּמְ  "אֹו "ֹיָאׁשַהּמְ  "ֵאֶצלַלֲעֹצרִליּבְ רֶאְפׁשָ ְוֵאי� ,ְרּכֹוּדַ עֹוְבִריםָהִיינּוףְנּגֵ ְלִהְזּדַ ָרִצינּוְוִאם ,יְנְסֶקרּפִ ְרחֹובּבִ ָהָיהִניַהּׁשֵ זְרּכָ ַהּמֶ 
ָקִמיםדִמּיָ  ,הֹוֵל�ׁשֶ ֵהיָכןׁשֶ ּמּוָבןּכַ ּגּופֹוַעלרּו�ּכָ ָלָבןְוָחלּוקְלרֹאׁשֹוִמְצֶנֶפתחֹוֵבׁשְוהּואֵהןּכֹ ָהָיה ,קֹוִריַהּמְ לְלּפֵ ַהּפִ מֹוֵכרֶׁשלמֹוְׁש  "ַהָפָלאֶפלֶמֶל� "ַּגםְקְראּוֶׁשּנִ 

.ָלָבןָחלּוקּבְ ּגּופֹוְועֹוֵטף ,ְלרֹאׁשֹוהֲאֻדּמָ ִמְצֶנֶפת ,יםֲחָדִׁש ִנּסּוִייםּבְ ֵּב�ְלִהְסּתַ רֹוֶצההּואְוֵאין ,יוַמֲעׂשָ ֶאתֹוֵקלַהּׁשָאָדםְרֶאהַּכּנִ ָהָיהׁשֶ  ,מּוָכהַהּסְ ָחֵצרּבֶ ִמְתָחֶרהֵהןּכֹ ְלָאדֹוןְוָקםִמְתָחִרים
"ִעּתֹונּותּבָ ֻפְרָסםַהּמְ  "ֹחרְּבׁשָ ֶנהִמְׁש ּכֹוֶתֶרתןְחּתָ ּוִמּתַ  "ַהָפָלאֶפלֶמֶל� "ּוְגדֹולֹותֲאֻדּמֹותאֹוִתּיֹותּבְ ּדּוָכנֹוֵמַעלַלטׁשָ ֵהןּכֹ ָאדֹוןּתֹוֶלה

:ִאיםַהּבָ ַהֲחרּוִזיםְלֵעדּותתּוִביםּכְ ןְחּתָ ּוִמּתַ  "ַהָפָלאֶפלֶמֶל� "ּוְגדֹולֹותֲאֻדּמֹותאֹוִתּיֹותּבְ ּדּוָכנֹוֵמַעלַלטׁשָ הּואַאףְותֹוֶלהְיִריבֹוָּבא
ִעירַהּצָ רֻאּׁשָ ַהּמְ 
ִליָלִדיםהִרּיָ ֻסּכָ וְ ִליםַלַחּיָ ָנָחההֲ , םִחּנָ ֶּתהּכֹוס, ַחםָפָלאֶפלּוָבִריאָטִרי, ּוָמִהירירָיִׁש יׁשַמּגִ 

.
ּנִ ּוְבִמְזנֹוִניםֲחנּויֹותּבַ ָרהְמּכְ ּנִ ְוׁשֶ ְבָיכֹולּכִ ָהִאיַטְלִקית "יָצהּפִ "הַ ֶהָחָדׁשֶל�ַהּמֶ ֶׁשלתֹוֲעִלּיָ ֹנַכחֶנֶעְלמּוִפיְנְסֶקרּבְ ַהָפָלאֶפלֲחנּויֹות ,ָברּדָ סֹוף  ִמיֵלנּורֹוָמאִאיַטְלָיהמֹוּכְ מֹותׁשֵ ַחתּתַ  ,ִדיֶזְנגֹוףּבְ חּוְפְּת ׁ◌ֶ
ַעלְּכׁשֶ 

,ֵהְרְצלֶׁשלמּוָנתֹוְּת ְמקֹוםּבִ לֹוֵרןסֹוְפָיהֶׁשלּפֹוְרְטֵרטירֹוֵתיֶהםִק 
דּוְמַרּצֵ ִצְבעֹוִניֵנאֹוןּבְ ָעטּוףלַהּכֹ ְּכׁשֶ 
יִויֶלְנְסִק הֹמׁשֶ י"עְוֻהְלַחןַאְלָמגֹורָּדןי"עבִנְכּתַ שָפָלאֶפלירַהִּׁש ֶאתירְלַהְזּכִ ֶׁשּלֹארֶאְפׁשָ ֵאי�ַא� ,ַעםַהּפַ אןּכָ ַעד

ַאְמנֹון



•����/ ����������
.הַהּקּוִקּיָ קֹולֶאתַמעֶאׁשְ לֹאאןכ
,לֶגׁשֶ ִמְצנֶפֶתָהעֵץׁשַיְחּבֹ לֹאאןּכָ 

הָהֵאּלֶ ָהאֳָרִניםֵצלּבְ אֲבָל
.הִלְתִחּיָ ָמהֶׁשּקָ ַיְלדּוִתילּכָ 

–ָהָיהָהָיה :ָחִטיםַהּמְ ִצְלצּול –
,לֶגַהּׁשֶ ְלֶמְרַחבמֹולֶֶדתֶאְקָרא
,לֶגַהּפֶ ּכֹובֵלְיַרְקַרקְלֶקַרח
.הנְָכִרּיָ ָאֶרץּבָ ירַהּׁשִ ִלְלׁשֹון

–יֹוְדעֹותעַמּסָ -ִצּפֹוֵריַרקאּולַי
–ַמִיםְוׁשָ ֶאֶרץיןּבֵ לּויֹותּתְ ֵהןׁשֶ ּכְ 

.ַהּמֹולָדֹותְׁשֵּתיֶׁשלֵאבַהּכְ ֶזהֶאת

,עֲַמִיםּפַ יְלּתִ ּתַ ִנׁשְ אֲִניכֶםִאּתְ 
,אֳָרִנים ,יָצַמְחּתִ אֲִניכֶםִאּתְ 
.ׁשֹוִניםנֹוִפיםנֵיִּבׁשְ יָרׁשַ ְוׁשָ 

נוסטלגיה בכתיבה
Peut-être; seuls les oiseaux 

migrateurs connaissent en pendant 
entre la terre et le ciel cette 
douleur des deux patries



L’odeur Vintage 
וינטגריח

• Qu'aviez-vous à la maison ? 
Velveta velours après le rasage ? 
Taltal LaSéar ?Plagine pour les 
maux de tête? Peut-être la poudre
de brillance - Barak Noga ?Savon 
Tmarim ( dates)  ? Du Zamir talc 
pour le bébé ? Ou peut-être Gratis 
talc ?Savon cosmétique Hadar
Carmel ou Savon Shnaim ?
• Oui oui..tout ce que vous voyez ici
était dans les maisons d'antan..



ְרחֹוב ָאֶלְנִּבי  
ּוֶמה ָעָׂשה ֶצְרִציל  
ִּבְׂשֵדרֹות רֹוְטִׁשיְלד



.ֲחֵבִריםלֹוםׁשָ 
יםִּׁש ַהִּׁש נֹותִּבְׁש ,יםַחּגִ ּבְ דֹולַהּגָ ֶנֶסתַהּכְ יתּבֵ ִלְפֵניְדָרָכהַהּמִ ַעלרּוֶׁשּקָ ָבִריםְּד ַּכָּמהְועֹודיִניםַהּמִ ַעתַאְרּבַ ׁשּוקַעלַעםְוַהּפַ 
.ְרְנִסיםִמְתּפַ ֵהםֶהםֶׁשּבָ ִחּלֹוִניאֹוִתיּדָ ַחגְלָכלרּוחַ ֹקֶצרּבְ יםַחּכִ ַהּמְ יםֲאָנִׁש ֵיׁש

יםֲהַדּסִ לּוָלִביםֶאְתרֹוִגיםְוַכּמּוָבןּתֹוָרהְמַחתִׂש ְגֵליִּד טֹובֹותנֹותַהְׁש ִריםִנְמּכָ ּוָבֶהםּדּוָכִניםדֹולַהּגָ ֶנֶסתַהּכְ יתּבֵ ַידֶׁשּלְ ְדָרָכהַּבּמִ ִחיםִנְפּתָ ָנהַהּׁשָ ְלרֹאׁשָסמּו�
.יםַהַחּגִ ֲאִביְזֵריָארְׁש ְוָכלְוַעְרבּות

(יִניםַהּמִ ַעתַאְרּבַ יןַרּבִ רִכּכַ ּבְ ַּגםְוַהּיֹוםַוֲחנּויֹותימּוְגַרּבִ ַארַהּדֹ ְלַידמֹוּכְ ְמקֹומֹותעֹודּבְ טֹובֹותנֹותׁשָ ּמּוָבןּכַ ָמְכרּו)
.יֹוֵתרזֹוִליםַא�רֻסּכָ ַאְבַקתִליּבְ ְוֶחְלָקםָארְׁש ְוָכלְוַעְרבּותיםֲהַדּסִ לּוָלִביםִויָקִריםָזָהבַאְבַקתּבְ זּוִקיםּבְ ֶחְלָקםָרָכהּבְ רֹותִאּגְ יעַ ַמּצִ טֹובֹותנֹותַהְׁש מֹוֵכר
ִראׁשֹוִניםָרֵאלִיְׂש אֹוֵניּגְ  ,ַהּתֹוָרהדֹוֵליּגְ ֶׁשלמּונֹותְּת יעַ ַמּצִ הּואׁשֶ ָבִריםַהְּד יןּבֵ  ,הְלֻסּכָ ִעּטּוִריםַלּמֹוֵכרָהַפ�ִזְקָנתֹוּבְ ַא�ַּכָּנרְצִעירּותֹוּבִ ָהָיהַהּמֹוְכִריםֶאָחד

.ְוַאֲחרֹוִנים
ַהְצָלָחהְל�ְוָיִביאּבֹוֲאִמיןּתַ רֲאׁשֶ יקַצִּד ְוַעד 120ִגילּבְ ֵמתִּכימּוָנהַלְּת ַחתִמּתַ ןְמֻצּיָ רֲאׁשֶ נּוַרּבֵ ֶׁשהִמּמֹ 

.ִיסּפַ ְרִטיֵסיּכַ ָׁשםמֹוֵכרְוֵהֵחליםֲאָנִׁש ָמֵלאָמקֹוםֶזהִּכיָהִעְנָיןֶאתַפסּתָ ִניׁשֵ סֹוֵחר
.ִסיְלֶבְסֶטרּבְ ַוֲאִפּלּוָהַעְצָמאּותיֹוםּבְ פּוִריםּבְ ַּגםֵיֵל�ֵארֶׁשִּיּׁשָ ֶׁשָּמהְויֹוֵדעַ יםִצְבעֹוִנּיִ ָנִסיםּפָ יעַ ַמּצִ  ,ִמְקִריםֵצרּוףַרקֵהםתְוַהּדָ הּואׁשֶ ּבּוְלָגִרי

 .ְרָנָסהּפַ ְורֹוֶאהּדֹוֵאגהּואּוְלָכ�   ,ָקֶפהּתֹותִלְׁש ִיְרצּוְוָלֵכןפּוִיְתַעּיְ ֶאְתרֹוגְוָכללּוָלבֶׁשלָעָלהָּכלַהּבֹוְדִקיםֵקִניםַהּזְ יםָהֲאָנִׁש ִּכייֹוֵדעַ  ,ַאֵחרֶאָחד
ָחִליםּוֻמְׁש ֶזהַּגֵּביַעלֶזהִחיםֶׁשֻּמּנָ ֵלהֲהֶבְיּגָ מֹוֵכרמֹאלּוִמְּׂש ַאְרִטיִקיםמֹוֵכרֵמִגיחַ ִמיןִמּיָ רֲאׁשֶ ּכַ יםַקּלִ ָקאֹותַמְׁש ּומֹוֵכרֶקַרחּוְבתֹוָכּהַלְסִטיקּפְ יִגיתּגִ ַמֲעִמידַאֵחר

לַמּקֵ ַעל
.סּולּפְ ֵאיןְוִאם  ,ָּכֵׁשרהּואִּפָּטםֵיׁשִאםִּכייֵהַבְנִּת ְוַרקּוִמיִניםצּורֹותהַהְרּבֵ ֵיׁשָלֶאְתרֹוגִּכייָיַדְעִּת לֹאֵמעֹוָלםרֲאׁשֶ  'ְוכּוֶאְתרֹוִגיםַעלּכֹוֶתֶרתּבַ יְרִּת ִּדּבַ ַא�
.ֶהְתֵאםּבְ ָנִעיםִחיִריםְוַהּמְ ְמֹכָערְוֵיׁשרְמֻהּדָ ֶאְתרֹוגֵיׁש

.ִרּבֹותִבילִּבְׁש ְוַגםַלֲאִכיָלהַּגםטֹובָהֶאְתרֹוגִּכיְוטֹוֵעןְמיָֻחדּבִ דֹוִליםּגְ ֶאְתרֹוִגיםרַמּכְ ֶאָחדֶאְתרֹוִגיםמֹוֵכר

ְוַרְגֶליהָ ָיָדּהּבְ חֹותִמְטּפָ ֶׁשתְמַמּׁשֶ  ,קֹוָנהתפקידׁשלאתּוְמַמּלֵ לֹועֹוֶזֶרתּתֹוְוִאְׁש  .יָרהַּבּלִ ִליָרהּבְ ְוצֹוֵעקחֹותִמְטּפָ מֹוֵכרעֹוֵמדּנּוִמּמֶ ָקָטןֶמְרָחקּבְ ַא�ֶזהׁשּוקְלַצד
 .ֲעִמיָדהֵמֹרבְנפּוחֹות

ֱהִייֶתםמֹותִמְתַקּיְ ָהיּוֶחְצָיןַרקִאםׁשֶ ְבָרכֹותּבִ ֶאְתֶכםּוְמָבְרִכיםחֹוְגִגיםּבַ ֵהםַּגםְוָלֵכןיֹוֵתרתּוָחהּפְ יםָהֲאָנִׁש ֶׁשלָיָדםיםַהַחּגִ ְפֵניֶׁשּלִ יֹוְדִעיםָצִניםּבְ ַהּקַ ַּגם
 ,ִריִאיםּבְ 

.ֻמְבָטחִעּדֹוַגןּבְ ּוְמקֹוְמֶכםיִריםֲעִׁש 
.ַאְמנֹון



עגלהאבו
לשיערטוניקאו



ַרּבֹוַתי ַהִהיְסטֹוְרָיה חֹוֶזֶרת 
ָנִׁשים ַּבֲחִזית

Les Femmes en tête 



Les livres des enfants pour l’aide d’Olim Hadashim ספריית עופר





ִמְחזּור ִּבְׁשנֹות ַהִּׁשִּׁשים ְוַהִּׁשְבִעים Cuillèreכפית Pailleקשכפית קש 
Recyclqge



ְַלדּות נֹוְסַטְלִּגיתי



לעיר��������
ומכאןיפניתחזותו 1924בשנתכברנבנהאשרהפגודהבית•
.ונחמנימונטיפיוריהרחובותבפינתהואזהביתשלמקומו.שמו•
בוהייתהואףהראשונההביתיתהמעליתהייתהזהבבית•
לויאלכסנדרהאדריכלי"עבלוךמשפחתעבורנבנההבית,מרכזיתהסקה•
שניםכמהבושישבההפולניתלנציגותלימיםהושכרוהוא•
.טובות•
כיחזהאשרלישובמסורתקשורהאשרתרנגולבדמותשבשבתישנההביתבראש•

בויבגדופעמים 3התרנגולקולוישמעהלילההסתייםבטרם
הצהריםובהפסקתמהפגודהבתים 2ממשהיהעבודתימקום•
הפגודהביתשמולהקטנהבכיכרים'הסנדווצאתלאכולנוהגהייתי•
שנהרגהראשוןאלברטהבלגיהמלךש"עהכיכרונקראתהפגודה•
דיזינגוףממכריוהיה ,הריםטיפוסבתאונת•
שהיהאליאבלובהגםמגיעהיהולשם ,עליהמצלאשרפיקוסעץישבכיכר•

.משותפתשפהמצאנואשרועניוצנועאיש ,נטרקרל 'ברחוגרמלקוחותי
הבעליםטועהאיניזכרונישאםמרקחתביתהיההכיכרבסביבת•
 ,קיוסקהיההעצמאותבנייןשל 'ובפסאז ,זינגרהיה•
מורגלהייתילאאשרמאכליםאכלובהאירופאיתמזרחמסעדההייתהבכיכרעוד•

.ביטוחואנשיד"עובמשרדירוויהעצמההסביבהאוטומטיתמכבסהוגם ,אליהם
1929משנתהצילום•
.אמנון•



פעמייםלצלצלצריך ?  
Il faut sonner deux fois

ְותֹוֶפֶרתֲאִניּתֹוֶפֶרת
ָנהּוםִמּלְ לֶיְחּדַ לֹאםַהּיָ 

זֹוֶכֶרתֶני�ּפָ ֶאתֲאִני
ַהּיֹוםֶזהָהָיהִאּלּוּכְ  .

ַעםּפַ ֵאיָצַחְקנּוַּכָּמהָאח
ִהְזִהיבֹּכהלֻתְלּתָ ַהְּמ יָראׁשֵ 

ַטַעםֵאיֶזהְלָיִמיםָהָיה
ָאִביבּבְ ּפּוִחיםּתַ ֵעץֶׁשל .

יָאַמְרִּת  : " ִיםַעְרּבַ יןּבֵ בֹואּתָ 
ְלַהְזִמיןלְלַטּיֵ אֹוִתי

ַנִיםְׁש רִמְסּפַ ִלילַהּגָ יָתְבִּת ּכְ 
ִמיןִמּיָ ִראׁשֹוָנהקֹוָמה ..."

ֲעַמִיםּפַ ְלַצְלֵצלָצִרי� ,
ָקטֶרַגעְלַחּכֹותָצִרי� ,

ָלַתִיםַהְּד חֹותִנְפּתָ ְוָאז
טַמּבָ ּבְ יםִׁש ִנְפּגָ ְוָאז

ֲעַמִיםּפַ ְלַצְלֵצלָצִרי�
ְולֹוַמרָלבֹוא : " טֹובֶעֶרב ,

יְנַתִיםּבֵ ֵאַלִי�יִנְכַנְסִּת 
ְרחֹובּבָ יָעַבְרִּת ׁשֶ יָוןּכֵ  ". ".



Café et Chocolat en Paix
��������������� ! 



פעם תל אביב  
היתה פחות יקרה 
Il était une fois 

Tel Aviv une 
ville un peu 
moins chère
MONOPOLE 
משחק המונופול



כֹוִניתַהְּמ ֶאתזֹוְכִריםםַאּתֶ 
?ֶכםֶׁשּלָ ָהִראׁשֹוָנה

ְרֵאִליתְׂש ַהּיִ ָהֶרֶכבַיְצָרִניתְיֵדיַעלָרהֶׁשֻּיּצְ  ,ְמכֹוִניתִהיאסּוִסיָתא
ִניםַהּׁשָ יןּבֵ  ,ְרֶמלּכַ ִטיַרתּבְ  ,�ּוְבֶהְמׁשֵ ֵחיָפהּבְ הִחּלָ ְּת  "אֹוטֹוֶקְרס"

ִמְסָחִרית ,ןְסֶטְיׁשֶ ְתצּורֹותּבִ ָרהיֻּצְ  "סּוִסיָתא"הַ  .1978–1960
.רְוֶטְנּדֵ 

Dans le folklore israélien, la Susita faisait l'objet d'une 
légende urbaine selon laquelle des chameaux rongeaient 

les parties en fibre de verre de la voiture



ָהִכיִני ֲארֹוֵנ� ַלֹחֶרף

• Préparez votre garde-robe pour l'hiver :Depuis des années, 
une industrie de fabrication de manteaux de fourrure existe à 
Tel-Aviv. La coutume de porter de la fourrure a été importée
de l'Europe gelée et était un symbole de statut. Les fourrures
étaient généralement portées comme un symbole de statut
social, pour divers événements, un concert ou une fête.Le
nom le plus familier dans le domaine pour nous est Stephen 
Brown, une figure colorée qui habillait les femmes de la ville
depuis son salon de fourrure à Allenby.Voici un défilé de mode 
de fourrures pour l'hiver 1951. Le spectacle est accompagné
par le jeu d'un orchestre live qui comprend l'instrument à 
succès populaire à cette époque, l'acrodion.La décoration sur 
la scène est investie et comprend les drapeaux israéliens et 
l'image de Herzl, et si vous vous demandiez quel est
l'emblème royal qui apparaît sur le mur au-dessus de 
l'organisation de la fourrure en Israël.Un terrain au passé 
glorieux qui a laissé place à des remplaçants synthétiques plus 
sympathiques.



ַהִּסיַגְריֹות לֹא  
טֹובֹות  

ִלְבִריאּות
ֲאָבל טֹובֹות  
ְלנֹוְסַטְלִּגָּיה

מטוסיאן
6כנסת 
רויאל  
אל על
ןסילו

אסקוט



ַעםּפַ ֶׁשלָרֵאלִיְׂש רֶאְפׁשָ 
ִליּבְ 

חְטּבָ ִּמהֶאלסַנּנָ ָּנסַהּנַ 
?ִנְכַנס

www.gilfanto.co.il



Gilinsky Yoel יואלגילינסקי



מסטיק .ְלִעיָסהּגּוִמי•
•Chewing Gum

�ֹמהְׁש ֶׁשלָהֹאֶסףִמּתֹו�•
ָאְספּוׁשֶ ֵטְיןוֹוְלְקְׁש ָרהְוׂשָ 
�ֶמׁשֶ ּבְ ַמרִנְׁש ,ַיְלדּוָתםּבְ 

אֹותֹוְוָנְתנּוִניםׁשָ רֹותֶעְׂש 
פנטוְלִגיל

שימו לב לשמות של  •
המסטיקים  

•Faites attention aux 
noms des chewing-

gums
,  משחתת, ספוטניק•

עוזי חיל האויר
תל , סוכות רשע תם•

אביב



• Liens Parlons la Nostalgie
• www.gilfanto.co.il
• http://www.nostal.co.il/
• https://www.pinterest.fr/pin/204632376790939078/
• https://www.israel21c.org/topic/nostalgia-israel/
• https://www.pinterest.fr/sagaofgurf/good-old-israel/
• http://fr.israel-music.com/browse/music/nostalgic/
• https://www.youtube.com/watch?v=SDTHunBmslc&list=PLCWdiweuLHK4TYcyG
OjjRshdA0MW5ZKVR
• https://www.youtube.com/watch?v=D8B61WQJ9QU
• https://blog.nli.org.il/zarich_lezalzel_paamim/
• https://blog.nli.org.il/
• https://www.israel21c.org/artist-paints-yearnings-for-israeli-playthings-of-the-
past/?fbclid=IwAR3EUe-
etHVCf5LVDnQT45D77p3y7keB1ke5bTXr22LWlr0hoIijVEL5ETA
• https://maskit.com/
• https://www.youtube.com/watch?v=pZnIJsx1rEo
• https://www.facebook.com/nostal/
• https://www.youtube.com/user/yakgross archive Yaakov Gros un trésor 
• https://www.mytelaviv.co.il/Shabat-BetelAviv
• https://www.youtube.com/watch?v=RbJMbRGiE2o&t=183s דימונה ימים
ראשונים 
• https://www.youtube.com/watch?v=MoU2piAnNfo ימים ראשונים של מלחמת
יום כיפור 
• https://www.youtube.com/watch?v=szSMIsEDcxw Premier neige ! 
• https://www.youtube.com/watch?v=IJbAt7aHR8o Nostalgie Tel Aviv
• https://www.youtube.com/watch?v=VnissrY57OM Bedions reçoivent les 
honneurs pour leur participation dans la guerre 
• https://www.youtube.com/channel/UCyeZ3LVU_0ZIP-Pj_xFDDbQ archives de 
vidéo de l’état d’Israel, un vrai trésor 
• https://www.youtube.com/watch?v=fzOhgInybPM Premier voyage de train 
depuis Tel Aviv vers Jérusalem 1949

http://www.nostal.co.il/
http://www.nostal.co.il/
http://www.nostal.co.il/
https://www.pinterest.fr/pin/204632376790939078/
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https://www.pinterest.fr/sagaofgurf/good-old-israel/
http://fr.israel-music.com/browse/music/nostalgic/
https://www.youtube.com/watch?v=SDTHunBmslc&list=PLCWdiweuLHK4TYcyGOjjRshdA0MW5ZKVR
https://www.youtube.com/watch?v=D8B61WQJ9QU
https://blog.nli.org.il/zarich_lezalzel_paamim/
https://blog.nli.org.il/
https://www.israel21c.org/artist-paints-yearnings-for-israeli-playthings-of-the-past/?fbclid=IwAR3EUe-etHVCf5LVDnQT45D77p3y7keB1ke5bTXr22LWlr0hoIijVEL5ETA
https://maskit.com/
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