
SOCIAL CLUBעברית 

!מי זה ומי זאת ישראל 
l'identité d'un pays et de son peuple



מילים הכי ישראליות ה Identité linguistique 

עצמאות(: 1958–1948| ח "תשי–ח "תש)העשור הראשון  Indépendance

מיתון (: 1968–1958| ח "תשכ–ח "תשי)העשור השני  Récession

מהפך(: 1978–1968| ח "תשל–ח "תשכ)העשור השלישי 

שקל(: 1988–1978| ח "תשמ–ח "תשל)העשור הרביעי  Shekel 

תקליטור(: 1998–1988| ח "תשנ–ח "תשמ)העשור החמישי  CD

מסרון(: 2008–1998| ח "תשס–ח "תשנ)העשור השישי  Texto 

יישומון(: 2018–2008| ח "תשע–ח "תשס)העשור השביעי  Application 



?בתאו בןזה , ישראל

Le genre d’Israel

ה ְךאֹוֵהבֲאִניש  כַּמָּ אֹותָּ

ץ ר  ֵאלִיש  א  רָּ

 ָּמ צּובֲאִניז ההלָּ לעָּ ְךכָּ כָּ

ץ ר  ֵאלִיש  א  רָּ

ה השֹוֵמר ,הֹו ,ילִמלֵ מָּ מָּ

ילִמלֵ 

ה .ילִמלֵ מָּ



ם  ץ עַּ ר  ִדינָּה א  הז הּותמ  ִהילָּ ק 
Etat Pays Peuple Identité Communauté

הּוִדי  ה י  תָּ ִאם אַּ הּוִדיָּה ? הַּ ?י 

ֵאִלי  ר  ֵאִלית ? ִיש  ר  ?ִיש 

ִרי  ִריָּה ? ִעב  ? ִעב 

ִתי  ?ִחלֹוִני? דָּ



Israel 1948 Israel 2022 

 ֵאִלי בְׂ  רְׂ 1948ִמיהּו ִישְׂ
ֵאִלי  רְׂ 2022בִמיהּו ִישְׂ

ָמה הּוא רֹוֶצה ָמה הּוא ָרָצה
ָרֵאל ַהּיֹום ?ָמה הּוא חֹוֵשב ַעל ִישְׂ

ִליָשאֹות   Expressions etִבּטּוִיים ּוקְׂ

Clichés 

Mélahֶמַלח ָהָאֶרץ  Haarets

ָרֵאל ִדיַנת ִישְׂ ֶאֶרת מְׂ ִתפְׂ לְׂ
נְֹׂפֶלת ֶשל ָנמֹושֹות

Hamamoutsimַהֲחמּוִצים 



ה  ז רּושָּ מָּ ה שָּ , אָּ יֹוםִריםמָּ הַּ



אנּו  רָּ ה קָּ זמָּ ִאים , אָּ ה קֹור  יֹוםמָּ הַּ





L'histoire ne raconte pas de blagues, mais 

elle devient souvent une blague pour ceux 

qui se prennent trop au sérieux. כהן גאולה 

Géoula Cohen

זָאַהּפֹוִליִטיָקִאיםִמי 

היוםַהּפֹוִליִטיָקִאיםַ ִמי 
PoLITIQUE



?מה זה להיות ישראלי 



יֹות .1 ֵאִליִיש  ִלה  ִניסז הר  כ  הַּ ִליםש   4ל  ּהִחיתפַּ ִבילִבש  קָּ הש  קֹולָּ ִליםש   4עֹול   ,קָּ

ֲחֵרי אַּ הִהיאש  ו  אָּ ד  יָּצ  ףֵישִאםקִלב  ד  .ע 

יֹות .2 ֵאִליִיש  ִלה  ִהכָּ ז הר  ֲחנּותֵנסל  טש  ִעםלַּ כ  "ֲענָּקל  ש  להַּ לב  ז "!ק  אָּ לִלש  ו  תא  א 

מֹוֵכר ה" :הַּ הז הכַּמָּ "?עֹול 

יֹות .3 ֵאִליִיש  ִלה  גז הר  ֲהר  רּוק'גלַּ לֹומַּ בכ  יָּאמּותתָּ "ו  "!ל 

יֹות .4 ֵאִליִיש  ִלה  שֵ ז הר  קַּ ִהת  ֵבררל  חָּ בַּ ל  ההַּ תָּ ִלש  י  לו  ה"אֹותֹוא  תָּ ֵאיפ  ִחיהאַּ  "?אָּ

יֹות .5 ֵאִליִיש  ִלה  פ  ז הר  תרִלס  פִ א  סֹומֹותהַּ ֲחֵריר  ִריםש  אַּ סֹומֹותפִ  5"אֹומ  ר 

נּו ר  זַּ חָּ ."ו 

יֹות .6 ֵאִליִיש  ִלה  םז הר  ע  תִלט  לא  ֲחמּוִציםכָּ זֵ הַּ הַּ ּסֹוףרּסּופ  בַּ יִתיםו  נֹותל אּובַּ ִלק 

.לּוםכ  

יֹות .7 ֵאִליִיש  ִלה  עַּ ִלש  ז הר  למ  השָּ ֲחִציכָּ שֹותעָּ רדָּ שּוםֵאיןש  ֲאִפלּוֲחדָּ שבָּ דָּ .חָּ

יֹות .8 ֵאִליִיש  ִלה  גִ ז הר  הַּ הידל  ז  כּוֵתנּובִ ש  ש  ז  נּוכ  נַּצ  ֲאנַּח  ר אל"חּוב  ִחיםמ  ִלק  ו 

ִטים שֹופ  ִטישֵ ל  נ  ש  ִמיםאַּ נּוכ  ִסיִדיםֲאנַּח  פ  .מַּ

יֹות .9 ֵאִליִיש  ִלה  ג  ז הר  תרִלס  מַּ א  פִ הַּ ִהירּותבִ יאק  ק  מ  ש  הכ  סָּ תפ  ל   ,ּנּוִממ  נֹופ 

ש   לו  לִתפ  קָּ עַּ בָּ הַּ בָּ ןר  .אהַּ

יֹות .10 ֵאִליִיש  ִלה  טּוסז הר  שָּ לָּ פ  ח  תב  הל  ֲחש  ֵאילַּ לַּ ּנָּ בו  תָּ ש  ע  חּוסַּ .ל"ל 

יֹות .11 ֵאִליִיש  ִלה  כ  ז הר  תגַּםרִלמ  תָּ א  ב  ָךאסַּ ל  בֵ ֵדיכ  ש  קַּ הלל  .ֲהנָּחָּ

יֹות .12 ֵאִליִיש  ִלה  ִחילז הר  ת  הַּ ֵצףל  פ  צַּ ש  ל  זֹורכ  מ  רַּ לֵ הָּ חַּ בףִמת  ה  צָּ .ל 

יֹות .13 ֵאִליִיש  ִלה  שַּ ז הר  לֵלםל  העַּ צָּ ל  לש   300ח  ל ,ק  ס'גִ עַּ לש   600ינ  ל ,ק  ִאםֲאבָּ

עִיתָּ  לש  קַּ כֹונָּהבִ ק  למ  מַּ ש  ִטיִקיםהַּ קַּ כָּל-ס  יֹוןהַּ לנ  ִיםעַּ לַּ ג  רַּ "!הָּ

יֹות .14 ֵאִליִיש  ִלה  מֵ ז הר  סַּ ּנַּ ןל  גלַּ ההָּ ש  תֹודָּ ָךנֹוֵתןהּואכ  רל  ֲעב  תלַּ כ  א  ל אִבישהַּ ו 

נַּּס   ר סהמ  ָךִלד  ...אֹות 

יֹות .15 ֵאִליִיש  ִלה  ת  ז הר  תחַּ ִלפ  ִריֵזרא  פ  הֹוִציא ,הַּ תל  סַּ פ  הג  ק  ִש  ,ִלידָּ ֵאיז היםלָּ

ט ר  ז ...טֹובס  אָּ לֹותו  גַּ ֵישל  םש  ִציצֹותשָּ ֵניִמלִ ִגיםדָּ ק  שפ  ד  !ח 

יֹות .16 ֵאִליִיש  ִלה  גִ ז הר  הַּ י  ידל  ִדיםלַּ ָךלָּ ל  קּובל אז ה"-שש  שד  ז ה ,רָּ -ש ,"בַּ

שָּ " ִעיםֲהִכיז הרּוףהַּ ל  "-ש ,"טָּ טָּ בַּ תֵישהמַּ לא  ּוִ כָּ ִמיִניםהַּ ש   "יטָּ לּול אֵהםִאםו  י אכ 

...שֹוֵטריָּבֹוא

יֹות .17 ֵאִליִיש  ִלה  בִ ל אז הר  צ  הַּ דב  יעַּ ל  מ  עַּ דהַּ לָּ ֲעמָּ לָּ נּוש  לנ ג דאא  ש  כָּ רהַּ .אָּ

יֹות .18 ֵאִליִיש  ִלה  ח אז הר  פַּ ִלמ  ש  ִיםכַּ תָּ כ  החֹוֵזרהאַּ צָּ ר  ִהש   ,אַּ עתֹוֵקקּול  גַּ ר  בֹוש  ל 

...שּובאןִמכָּ עּוףתָּ 

יֹות .19 ֵאִליִיש  ִלה  גִ ז הר  הַּ ףבַּ ידל  ר  ִים"ח  םיֹומַּ ש  מ  ג  הַּ ש  ִדינָּהו  תת  מ  קַּ  "ק  ִיץּובַּ

שָּ " הש  נָּהב  רָּ ב  יָּהל אעָּ להָּ ְךכָּ םכָּ  "!חַּ

יֹות .20 ֵאִליִיש  ִלה  ר אז הר  תִלק  לא  ִש כָּ ר  ההָּ זֹוימָּ ֲחש  הַּ לַּ זָּ ֵאיז ה"בו  קש  למַּ ֲאִנירַּ

»!ז הכָּ ל א

http://ivrit.berkeley.edu/index.php/list/single/20_hadvarim_sher

ak_israelim_osim



מצחיקיםישראלים

נּו   ַעל ָמה ָצַחקְׂ

ַעל ָמה ֲאַנחְׂ  נּו ַעל ִמי  וְׂ
צֹוֲחִקים ַהּיֹום



ז   ִיל אָּ ת חַּ ִמי ֵאש 

יֹום  ִיל הַּ ת חַּ ?ִמי ֵאש 





1948שראליי

ֵאִלים בְׂ ע רְׂ ִבים ַהִּישְׂ 1948ל ָמה חֹושְׂ



2022ישראלי 

ֵאִלים בְׂ  רְׂ ִבים ַהִּישְׂ 2022ַעל ָמה חֹושְׂ



Israël Aujourd’hui 

L’Histoire d’Aliya, de Courage au féminin 

ַהּיֹוֶצֶרת ָתה ִבפְׂ קֹוִרין אלאל ַהַזֶמֶרת וְׂ ַרס ַלנְָׂדאּו  ָזכְׂ

ִישְׂ  מּוִזיָקה בְׂ רּוָמָתּה לְׂ ַעל ַחִּיים ַעל תְׂ ִמפְׂ ַרז ַהּיֹום  , ָרֵאללְׂ ָכְך ֻהכְׂ
ע(. "'ב) ִטים ַיַחד ִעם ַהתְׂ סְׂ ָקנּות  ַהִשּלּוב ֶשל ַהֶּטקְׂ ַּפתְׂ ַהַהרְׂ ּוָזה וְׂ

ַסֵּפר ֶאת ַהסִ  ִליַח לְׂ ֵאִלי  ַהמּוִזיָקִלית ֶשל אלאל ִהצְׂ רְׂ ּפּור ַהִּישְׂ
ִדיר ַהגְׂ ֻפַכַחת ַאְך ֲעַדִין אֹוֶהֶבת ּולְׂ ָלאִסיָקה  ִמָזִוית מְׂ ֶאת ַהקְׂ

ֵאִלית ֵמָחָדש רְׂ ִנמּוקֵ , "ַהִּישְׂ ַסר בְׂ ִכָּיהָכְך ִנמְׂ ִטים ַלזְׂ .י ַהשֹופְׂ

La chanteuse et compositrice Korin Alal a remporté le 

Landau Lifetime Achievement Award pour sa contribution 

à la musique en Israël, a-t-on annoncé (l’annonce fait 

lundi). "La combinaison des textes avec l'audace et 

l'aventure musicale d’Alal a réussi à raconter l'histoire 

israélienne sous un angle sobre mais toujours aimant et à 

redéfinir les classiques israéliens", ont déclaré les raisons 

de la victoire des juges.



אהוד מנור וקורין אלאלאין לי ארץ אחרת 

ץִליֵאין ר  תא  ר  ח  אַּ

ִתיִאםגַּם מָּ ד  תאַּ ר  בֹוע 

ק ִריתב  הִמלָּ רַּ תִעב  ר  חֹוד 

ל יאַּ קַּ עֹור  ל , ינשמִת אַּ

כֹוֵאבגּוףב   עבֵלבב   , רָּ

יִתיבֵ הּואאןכָּ 

Je n'ai pas d'autre pays

même si ma terre brûle

un seul mot en hébreu

perce mes veines, mon 

âme

mon corps souffrant, 

mon cœur affamé

ici est ma maison

Traduction Phil Ben 200 

chansons Israeliennes



https://www.youtube.com/watch?v=KFwlXjQ7WL8

https://www.youtube.com/watch?v=Y-_XAt1OFNI אריבןחנן Hanan 
Ben Ari 

https://www.youtube.com/watch?v=h6OD-pnbYj4 ישראלשביל Shvil
Israel 

https://www.youtube.com/watch?v=TPyv72U3Ub4 Israeli identity 
avec sous titres

https://web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/Song.aspx?SongID=
736#6,58,2340,123 תמהספרי

https://www.youtube.com/watch?v=s5c1FrP_Zf0 ניצנייאיר Hébreu
humour

https://www.youtube.com/watch?v=T9kRga9--K8&t=53s

https://alaxon.co.il/article/%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95-
%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99/ article alaxon ( 
hébreu) 

https://www.youtube.com/watch?v=VtVOveFh76c ישראלישיר Shir 
Israeli 

https://www.youtube.com/watch?v=pveAbTU6QNs משואההדלקת
רייכלעידן allumage de Masoua Idan Reikhel

https://www.mako.co.il/mako-vod-keshet/mi_israeli-s1/VOD-
8d9bc747f268c11004.htm interview Tommy Lapid Ehud Olmert 
Hébreu

 https://www.idf.il/fr/ IDF Français 

http://ivrit.berkeley.edu/index.php/list/single/20_hadvarim_sherak_israeli
m_osim דברים שרק ישראלים עושים

https://www.youtube.com/watch?v=YBi9SJifQlY

ישראלימה זה הכי 

https://www.youtube.com/watch?v=KNwjRza03PM

אלאלקוריןאחרתארץליאין

https://www.youtube.com/watch?v=L2CmudTFJLQ

מה זה להיות ישראלי

https://www.themarker.com/news/education/1.2678733 דה מרקר יהדות אתיופיה

Hébreu

https://newmedia.calcalist.co.il/magazine-01-07-21/m01.html אנשי הייטק

ישראלים המציאות 

https://www.geektime.co.il/influencers/2015-top-100-influencers/ 100 High Tech 

influential en Israel ( hébreu) 

https://www.youtube.com/watch?v=QYuEAdbzDig Artem Dolpgyat, la route vers 

l’or ( français ) 

https://www.youtube.com/watch?v=CKmBuZvrWecשחר חסון  Shahar Hason

comédie ( hébreu) 

https://www.youtube.com/watch?v=iX01L8wmhBk גל גדות Hébreu slang 

https://www.youtube.com/watch?v=lo43jpDD7WE הישראלים Les israeliens

https://www.youtube.com/watch?v=Ak79axDkIEw אור גדול קולולם

https://www.youtube.com/watch?v=6b1XECCckbUקולולם חרדי

https://www.youtube.com/watch?v=QYuEAdbzDig Artem Dolgopyat sous titres fr
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