
Yvrit Social Club

La Maison Hébreu
 ЕлЌВЪ лʹЌЪВЈ Тʹ Вг

Jeudi 10 Novembre 18h30 / 20h30



Х ЖЯѴЪВЈ ЖІ дʹ ВлЭЪВТЌѓҐТʹ ВЭ ЕлЌ ВЪ

ЌѓЈ ЪВЇ
 ДнЌ ДЭ

Ѓѓх ЕШ
УЕм
 ЖъІʹ ВЈХ

Х ЖТ АХ ЕС
 Вд ЖҐАСЮЪ

ְׁשֵכִנים
ִמְׁשָּפָחה 
ֲחֵבִרים



 Ел ЕХЌ ВЪЭ ДдХ ЖС ГЭ La maison de Léa



ЌѓЈ ЪВЇ
 лʹ ЕФЯʹЮЪВЈ

Х ЖЯд ГЪЮДЬЖЭЭЕг
 Вь ЕХЌѓЈ Ъ Ел ЕлЌ ВЪ

?







תדל
ֶלתּדֶ הַ  ַעלּסֹובִּת 

ַעלְוָעֵצלִציָרּה
תֹוִמּטָ  “ משלי

לביתנכנסמי ?
מהביתיוצאמי ?



חלון
Ќ ДСЪВЯ , Ќ ДСХ ЖЯ

ЪВҐАСХ ДСѓЈ ЕлЃѓх ЕШ
ЪВх Дд

Ѓѓх ЕШ ѓСЮѓЭАШ



יֵׁשֵמָרחֹוקאּוַלי
ְלִמיְליֹוןֶאָחדִסּכּוי
ֵאיֶזהֵמָרחֹוקְואּוַלי
ֶאלֵּנבִמְתּגַ רֹאׁשֶ 

ַהַחּלֹון

התיכוןליםחלון
פוליקריהודה



גג הגדרה

לבנייןכיסּוי
מלמעלה

גבול (בהשאלה)
עליון

דפוססימן
כגגשצורתו

מוכר ,משופע
בתפקידובעיקר
מעלֶהבחןכסימן

(circumflex)אות
• ”ЭЖф  ЕмЌѓм Ј ЪВг ЖХ, 

Ќпд ʹЈЌ ЕШЕС , ФЕТЭʹ ВТп
СЗх ДдС ГХЪʹ УЕУ  Жм ЕоѓТ

 Же АгХ ЖЈѓСѴѓЯЖҐ
 Же АгХ ЖЈ ,  ВнЪГЈ Тʹ Вл ЕЈЪ

Ј ЪВС ГЯ.“ (ХҐЍЯ, 
ЌЬЂЯЃЪТЦЈ ЪЄ – Ї Ј Ѐ

Щ, ХҐЍЯС )

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9F
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%98_%D7%90


רצפה
 ָּיםַהּקַ ָאְפִקיַטחִמּׁשֶ ִהיאהִרְצּפָ 

ְמקֹומֹותּבִ ְוֵכןִמְבֶנהָכלּבְ 
ׁשֹוִניםתּוִחיםּפְ  ָּלהַהּמִ  . ' הִרְצּפָ  ' 

ֶרֶצףָּלהַהּמִ ִמןִנְגֶזֶרת הֹוִאיל ,
ֲאִריִחיםֶׁשלֵמֶרֶצףֲעׂשּוָיהְוִהיא
ֶזהַצדּבְ ֶזהְצִפיפּותּבִ ִחיםּנָ ַהּמֻ  . 
ַטחְלִמְׁש ָלֹרבִמְתַיֵחסָּׂשגַהּמֻ 
ָהָאָדםֵניּבְ עֹוְמִדיםָעָליולּויַהּגָ 

ֶׁשלִמְקֶרהּבְ ַא�ְנָיןַּבּבִ ְוָהָרִהיִטים
ַקְרַקעקֹוַמתֶׁשלֵאיָנּהׁשֶ הִרְצּפָ 

ַטחְלִמְׁש ַּגםִהיאַהִהְתַיֲחסּות
רֲאׁשֶ ַהּקֹוְנְסְטרּוְקִטיִביָהָאְפִקי

ִנְקָראְחּתֹוןַהּתַ ֶחְלקֹו " ְקָרהִּת  ".



 Вд ЖҐАСЮЪ
 Вд ЖҐЮЪ
 Вд ҐʹХ ЖЯЪ
 Жд ҐʹХ ЖЯ

дѓҐС͵
אישיות

Х ЖЯ ЖФАС ЖХСЪВХ
 Вя ФʹЕЭѓЯЪЌпд ѓҐС͵ ЖХЦʹ

СЪВХ дʹ ВЯ Еъ Вя ШʹЪ .

~ ЭЪЭШУ 'ЃСЈ ТЦ

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%92%27%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%9F


 ЖчЕХЮЪВС жʹ ЕХЮЪВҐГЬ лʹѴВЪЕҐЪГг

 ЕяЌ ДЭЗУҐʹ ʹЈ

 Жт ВЇ пЇХ

Х ЖЭпЌ АШ

•ЌЪВСЖҐЂʹ

•  ЖлЬʹЕгЈ ДдТЕЧЖг

• Х ЖЭЖЯҐʹ Жъ ДдХЖҐЈ ЪВЧАШЈ ЪВЯЖЧ

• ХЖҐѓтЕХЦʹ жʹ ЕХХЖҐГЬ Жд ЖФАШЕХХ

  жʹ ЕХЮЪВҐГЬЮЪВТѓЩ лʹ ЖХЪДҐЪГг !





....ל.....מ.... ב 

ַּגגַחּלֹוןֶלתּדֶ ְצִריִכיםֲאַנְחנּוִיתּבַ ִלְבנֹותִבילְִּׁש ב
יםֲאָנִׁש ֲחֵבִריםָחהְִׁשּפָ מֵכִניםְׁש יםֲאָנִׁש הִרְצּפָ 

 .ַיַחדּבְ  ,ִפיםּתָ ְמׁשֻ יםְלַחּיִ ַאֲהָבההַהְרּבֵ הְוַהְרּבֵ 
 ,סֹודֹותַהּיְ ִלְהיֹות ,יָהֱאנֹוִׁש ֵסיָפסַהּפְ  ,הָהִרְצּפָ ִלְהיֹות

 ,ְלַאַחרְוַחּלֹוןָלָזרֶלתּדֶ חַ ִלְפּתֹ  ,ְנָיןַהּבִ ֶׁשליםָרִׁש ַהּׁשָ 
ָּכלָאַסְפנּוׁשֶ ֹונֹותַהּׁשֲחָויֹותּבַ ירֹותַהִּק ֶאתאְלַמּלֵ 
ָמקֹוםלְ ָקֹוםממָלַקַחתרֶאְפׁשָ ׁשֶ ִיתּבַ  .ִניםַהּׁשָ 

.ִיתַּבַ ּבֵמָרחֹוקַּגםיׁשּוְלַהְרּגִ 



 Liensקישורים 

https://www.youtube.com/watch?v=uHjsbA8Jv6Aחלון לים התיכון יהודה פוליקר
https://www.youtube.com/watch?v=snCFbamyBYw דירה להשכיר Version musicale 
https://www.youtube.com/watch?v=7KApt54DiN4 דירה להשכיר  >Version théâtre  
musicale
https://www.youtube.com/watch?v=gneh-63R92g קריאה , דירה להשכיר 
https://www.shimona.co.il/2017/03/27/7/ דירה להשכיר מאמר un article 
https://familytrips.co.il/%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-
%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-
%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%94/ קירות מדברים מסלולי טיולים
https://grafitiyul.co.il/b001/ קירות מדברים האמנים מדברים
https://www.youtube.com/watch?v=IAbybYFCA34קירות מדברים פרוייקט וידאו
https://www.youtube.com/watch?v=YU9cqfKOmycקירות מדברים פרוייקט וידאו
https://www.youtube.com/watch?v=XuQlyslnIig קירות מדברים משרד החינוך
https://www.youtube.com/watch?v=IRAMnXEbVzY La Villa trailer 
https://www.youtube.com/watch?v=ALFVjMlXTTY בית הכנסת עדס
https://www.youtube.com/watch?v=wvaSbLEMqrc קטע קצר מהסרט על בית הכנסת
https://www.youtube.com/watch?v=i-bPi4ZHzB0
https://www.youtube.com/watch?v=7aY5L2th-yo הבית של פיסטוק כדור הארץ

https://www.youtube.com/watch?v=uHjsbA8Jv6A
https://www.youtube.com/watch?v=snCFbamyBYw
https://www.youtube.com/watch?v=7KApt54DiN4
https://www.youtube.com/watch?v=gneh-63R92g
https://www.shimona.co.il/2017/03/27/7/
https://familytrips.co.il/%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%94/
https://grafitiyul.co.il/b001/
https://www.youtube.com/watch?v=IAbybYFCA34
https://www.youtube.com/watch?v=YU9cqfKOmyc
https://www.youtube.com/watch?v=XuQlyslnIig
https://www.youtube.com/watch?v=IRAMnXEbVzY
https://www.youtube.com/watch?v=ALFVjMlXTTY
https://www.youtube.com/watch?v=wvaSbLEMqrc
https://www.youtube.com/watch?v=i-bPi4ZHzB0
https://www.youtube.com/watch?v=7aY5L2th-yo
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