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םיִרָהלַעםיִסְּפַטְּמֶׁשםיִׁשָנֲאׁשֵי
םיִהָבְּגִמםיִחְנֹוּצֶׁשםיִׁשָנֲאׁשֵי
םיִסּוסלַעםיִבְכֹורֶׁשםיִׁשָנֲאׁשֵי

םיִּקַחְרֶמםיִאְמֹוּגֶׁש הֶּלֵאָּכ ׁשֵיְו

תִיַּבַּבתֹויְהִלבֵהֹואיִנֲאלָבֲא
םיִנָׁשְּיַהםיִרָפְּסַהְוןֹומיִּלַהְו הֶּתַהםִע

תִיַּבַּבתֹויְהִלבֵהֹואיִנֲא ,ןֵּכ
םיִלֵּגְרֶהַהםָתֹואםִעְוהָבּוהֲאָהּהָתֹואםִע

תִיַּבַּבתֹויְהִלבֵהֹוא

ןייטשנייא קירא

TEL AVIV EST MA 
MAISON



ּוהֶּשַמּהָּבֵשיתֹאזלָכְב ,
ּוהֶּשַמהֶזיֵאּהָּבֵשי ,ןֵּכ …

אּוהֶשָהיָהא:דֹועלָלְּכֶש
אּוהֶשּהָלֶשֹוּלֻּכאּוהְו .

אּוהֶשקיִזהֶזיֵאּהָּבֵשייִּכ ,
אּוהֶשקיִּזַמא:אּוהלָלְּכֶש .

אּוהֶשןֵחהֶזיֵאּהָּבֵשיְו ,
אּוהֶשןיֵאתֶרֶחָאְלֶש …

אּוהֶשרֹוצֲעָמּורַצלָּכ
אּוהֶשֹרצְַעיא:ּהָתֹוא ,
ּוהֶשְכיֵא .דַחַּפלָּכןיֵאיִּכ
אּוהֶשךֵֵלירָבְּכהֶזּהָלְצֶא

ןמרתלא ןתנ .



!ֹעלְבִל ,ץּורָל !רֵהַמ !רֵהַמ
!עַדֵייִמ ?םַעַּפַהןָאְל

?עֹונְלֹוקתיֵבְל ?הָרֶּפֹואְל
?הָדָעְסִמְל ?ןֹורְטַאֵתְל

,תַעַפֹושריִעָהףֹוסְניֵא ,הֶמְדִנ
.תַעַדָלּהָמְצַעדֵּבַאְּתדַע
-תֹוּצַמְל-עַגֶרלָּכ-רֵהַמ
.תֹוצֲחאֵרֹוקןֹועָשלֹוקדַע
,ֹחּכַהבַרדֹוע !לָבֲח ?ֹןשיִל

.ּהָּבִאְּבּונֵתָעְשדֹוע
!הָּבִסְמִל !ןֹודֲעֹומְל

:חֹונְוְךַרהָלְיָּלַה-אֵצֵּת
.ביִבָאֹומְכּו ,רָבְּכרֶּבְמֶצֶד
!ביִבָא-לֵתְּכםָלֹועָּבןיֵא

דרא היאמ



,תֶשֶּגְרַמ יִּתְלִּב ריִע
,תֶשֶאֹונ ַחיִט תַרּואְמ

,תֶשֶּגְרַמ יִּתְלִּב ריִע.תֶשֶעֹור חַּפ תַדֵנְדַנ
,תֶשֶאֹונ ַחיִט תַרּואְמ
.תֶשֶעֹור חַּפ תַדֵנְדַנ

ריטלזיו ריאמ היטפמיס



ביבא לת תאז ימ

J’ai abandonné un pays, j’ai abandonné une 
langue,
j’ai abandonné un peuple.
J’ai abandonné une ville. J’ai abandonné des 
Perlemuter juifs.
J’ai abandonné leur langue.
J’ai abandonné mon père, j’ai abandonné ma 
mère,
j’ai abandonné mes frères et ma sœur.
Et je suis allé en terre de Palestine tel-
avivienne
et j’ai adopté un hébreu tel-avivrien.

Avot Yeshurun  ( de Kef Israel ) 



חורבללוכיאלןמוא
תואיצמהמ

ףסויהבינ

 ּוהֶז .תֶרֶצֹוְיו תֶרֶפֹוס יִנֲא
 "רֶּבְמֶבֹונ" יִׁשיִלְּׁשַה יֵרְפִס

 ץּוּבִּקַה תַאָצֹוהְּב אָצָּיֶׁש
 סיִנָא" ֹול ּומְדָק .דָחֻאְּמַה

 םַעַטְּב הֶפָקְ"ו "יִסְנַּנִמ
"הָּפֹוריֵא



.ביִבָא לֵּת לַעְו הָריִצְּיַה לַע

 תֶדֶבֹוע ,םיִרָצְק םיִרּוּפִס ,םיִנָמֹור תֶבֶתֹוּכ .תֶרֶצֹוי יִנֲא
 תיִלְּגְנַא ,תיִרְבִעְּב ֹבּתְכִל תֶבֶהֹוא .הֶזֲחַמ לַע תֵעָּכ

 םיִדָליִל יִתָריִצְי תֹוּבֻּב ןֹורְטַאֵּת םַּג הָׂשֹוע .תיִתָפְרָצְו
.תיִנְרֶדֹומ תיִרְבִע דֵּמַלְל דֹואְמ תֶבֶהֹואְו

 םֹוקָּמַה ,תִיַּבַהֶׁש םיִרְמֹוא .ביִבָא לֵתְּב יִּתְלַדָגְו יִּתְדַלֹונ
 ףֹוּנַה םֵה תֹואְרַּמַה תֹוחיֵרָה ,תּודְלַּיַה ,םיִדָלֹונ ֹוּבֶׁש

.ּונָּלֶׁש םיִׁשָרָּׁשַה תֶא  םַגְו הֶנֹוּבַה ,בֵּצַעְּמַה
 הָיָה יִבָא .תַפְרָצְל ּועְסָנ יַרֹוה הָּנַטְק הָּדְלַי יִתיִיָהֶׁשְּכ
 סיִרָפְּב ֹומְצַע תֶא םיִׁשְגַהְל הָצָרְו יאַּמַבּו יאַזֲחַמ ,ןָמּוא

.תיִלֵאְרְׂשִּיַה תּוריִרְגַּׁשַּב ּהָריִּכְזַמְּכ הָדְבָע יִּמִאְו
 הָּמַּכ לֶׁש הָפּוקְּת זיִרָפְּב תֹויְחִל לֶׁש תֹאּזַה הָיָוֲחַה

 ,ןָׁשָּיַה ןֹופָּצַּב ביִבָא לֵתְּב ֹלּדְגִל Yָּכ רַחַאְו תּודְלַיְּב םיִנָׁש
.יִּלֶׁש תיִתּונָּמָאָה הָיָוֲחַה תֶא ּובְּצִע זָא רָבְּכ



.
 הָקָסְפַה אFְל תַחַּתַּפְתִמ ,תיִמָניִּד ,םָיְל הָבֹורְק ,הָּמַח ריִע-ביִבָא לֵּת ,םיִדָּגֻנְּמַה תֹומֹוקְּמַה תַאָרְׁשַהְּב תֶבֶתֹוּכ יִנֲא

.ּהָּלֶׁש תּוהַּמַהֵמ קֶלֵח םֵה םיִּיִתּוכְלַמּו םיִקיִּתַע םיִנָיְנִּב רֶׁשֲא ,תֶרֶֹאפְמ ריִע זיִרָפּו
 תֶא ,םיִרְּגַהְּמַה תֶא.םָמְצַע םיִּיַחַה תֶא ןָבּוּמַּכ םַּג אָּלֶא יִֹפּיַהְו רֵאְּפַה תֶא קַר םיִאֹור אF םיִרָּיַּת קַר אFְו ריִעָּב םיִרָּגֶׁשְּכ

.הָריִציִּב יִתֹוא םיִקיִסֲעַמ הֶּלֵא לָכְו ,ריִעָּב רּוגָל לֶׁש םיִיָׁשְּקַה

 יַלּוא הֶז לָבֲא םיִכּומְּנַה םיִנָיְנִּבַה .םָּיַל הָבְרִּקַה ,ׁשיִגָנ ,לַק ּוהֶּׁשַמ ּהָּב ׁשֵי דָחֶא דַּצִמ .םיִדּוּגִנ לֶׁש ריִע איִה ביִבָא לֵּת
.םַעַּפ לֶׁש ,תֹונֹורְכִּזַה לֶׁש ביִבָא לֵּת

 תֶרֶבֹוע ריִעָה.ריִעָּב הֶנְבִּנַה ֹורְטֶמ םִע .םיִקָחְׁש יֵדְרֹוּג יֵנְיְנִּב םִע הָלְעַמְל ֹקסְנִל הָצֹורֶׁש ריִע איִה ביִבָא לֵּת םֹוּיַה
.ץָּפֻׁשְמ ֹוא ׁשָדָחֵמ הָנְבִנְו סַרֱהֶנ ֹוא אּוה "לּוּפִט"ְל הֶכֹוז ןָיְנִּב לָּכ טַעְמִּכ .םיִּיִטָמָרְּד תֹודּונְתּו םיִיּוּנִׁש

 הָבֲחַרְתִהדֹואְמ איִה םֹוּיַהְו .תֹולֹוח הֵּבְרַה ּהָּב ּויָהְו הָּיִנֲע הָתְיָה ריִעָה [ַא הָמּוסְק הָתְיָה תּודְלַּיַה לֶׁש ביִבָא לֵּת
 םיִנָיְנִּב הֵּבְרַה [ָּכ לָּכ םיִאֹורֶׁשְּכ רָּקִעְּב ,ּהָתֹוא ריִּכַהְל הֶׁשָק םיִמָעְפִלְו ּוּפַיְתִהְו ּוחְּתַּפְתִה ביִבָא לֵּת םֹורְדִּב תֹונּוכְׁשּו

.קְרֹוי ּויְנ תֶא םיִריִּכְזַּמַה םיִקָחְׁש יֵדְרֹוּג
 םיִצֵעָה תֶא .דְליִׁשְטֹור תֹורֵדְׂש ֹוא ףֹוגְנֶזיִדְל ביִבָּסִמ םיִטֵקְּׁשַהְו םיִּנַטְּקַה תֹובֹוחְרָה תֶא תֶבֶהֹוא דֹואְמ יִנֲא ןִיַדֲעַו

.םיִעָבְצ לַלְׁשִּב תֶרֶדֱהֶּנַה הָחיִרְּפַה ,ביִבָא לֵתְּב םיִבְלְבַלְּמַה



 ?ונחנאהפיא
ׁשָדָח לּומ ןָׁשָי



 הנבל ריע
 ריעו
הקורי



הצרא ונאב ונא



La ville blanch en
Bleu 



Night life TLV םיאצוי ןאל



רֹורֵטתֶפֶקְתִמ2015רֶּבְמֶבֹונְּב 13
,סיִרָפְּבתֶׁשֶחַרְתִּמַהתיִנָלְטַק

הָמֵהְדַּתתֶרֶרֹועְמּותַפְרָצתֶאתֶלֶטְלַטְמ
.םָלֹועָּב

יִאָסיִרָּפַהיִטְנַמֹורָהויָתְּסַהתַיְליִדיִא
ּהָמֹוקְמִבּוםיִסיִסְרִלתֶצֶּפַנְתִמ
תֹוקָזֲחהָמָחְלִמתֹוחּורתֹובְּׁשַנְמ
,תֹאזהָחּותְמהָריִוֲאָּב .תֹומְּיַאְמּו

םיִׁשָנֲא ,םיִּדְקַּתַהרַסֲחַעּורֵאְלהָבּוגְתִבּו
םֶהיֵתֹוׁשּוחְתִלהֶנֲעַמםיִׂשְּפַחְמ

ּהָמְצַעתֶאתאֵצֹומהילטנ .תֹורֲעֹוּסַה
רֹּפְסִלָהיֶתֹונֹורְכִזְּבתֶבֶאְׁשִנ

הנאקמןאיליקםִעּהָלהָיָהֶׁשהָבֲהַא
הָפּוקְּתיַחֶׁשדְנַלְריִאןֹופְּצִמןָקְחַׂש

.סיִרָפְּב
רָּקִעְּבתֶׁשֶחַרְתִּמַהרֶפֵּסַהתַליִלֲעְךֶרֶּד

ףָׂשֱחֶנאֵרֹוּקַה ,הָּיִּגְלֶבּותַפְרָצְּב
תֹוקְּתַרְמתֹויּומְּדלֶׁשםָלֹועְל

ְךיֵא .ֹוזְּבֹוזתֹורּוׁשְּקַה ,תּונָרְקַּסִמּו
ַעיִּפְׁשַּת

 ?הָרְצֹוּנֶׁשהָׁשָדֲחַהתּואיִצְּמַהםֶהיֵלֲע
ַחֵרְכֶהְּבליִבֹוּתאיִהםִאַהְו

םיִׁשָּגְפִמְל

Novembreרבמבונ
ףסויהבינ



תֹוסָּפְרִמּו םיִלּותֲח הֶפָק לֶׁש ריִע
Une ville de café , de chats et de 

balcons



םִיַפָנְּכ ׁשֵי ֹוּזַה ריִעָל
cette ville a les ailles 



 .םָּיַה תֶא יִּתְׁשַּגְרִה םֹואְתִּפ
 ֹותּוחַלְבּו ֹוחיֵרְּב יַלָע לֵּפַנְתִה

 הָּמַּכ קַר !םָּיַה .ויָּלַּג תַּלֻמֲהַבּו
 ,ֹודָיְל יִתיִיָה ֹאּלֶׁש תֹועָׁש

 יִּתְבַהָא .יִּתְעַּגְעַּגְתִה רָבְכּו
 ;)יִּתְרַּפִס רָבְּכ( דֹואְמ ֹותֹוא

 ,יִמְלַׁשּורְי יִתיִיָהֶׁש ּוּלִפֲא
 לֵּת ֹומְּכ תֹוחְׂשִל יִּתְעַדָי

 יִתיִיָה תּונְּמַּדְזִה לָכְּב .יִביִבֲא
 ,םָּיַל ַעֹסְנִל יִּבַּג תֶא ַעֵנְכַׁשְמ

 Rיֵא ,יַלָע תֶקֶחֹוצ הָתְיָה איִהְו
 רֵּפְרַפְל ליִחְתַמ יִנֲא

 רַּכִכְּב רָבְּכ תּוׁשְּגַרְתִהֵמ
 חַרָּבֶׁש גָּד ֹומְּכ ,ףֹוגְנֶזיִּד

 דֹועְבּו ,םִיַלָׁשּוריִּב םּויְרַוְקַאֵמ
.יִּתִמֲאָה ֹותיֵבְל בּוׁשָי עַגֶר

 ןמסורג דוד
.גז גיז םידלי שי



La vie en pita tel aviv
https ://www.haaretz .co. il/food/1 .4382488

https ://timeout.co. il/9-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-
%D7%91%D7%9B%D7%A8%D7%9D/

https ://timeout.co. il/%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA-
%D7%91%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C/

https://www.haaretz.co.il/food/1.4382488

