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יהודהמחנה השוקשלהמקורישמו ? ? 
Le vrai nom de Shuk Mahné Yehouda

ִָָּכייֹוְדִעיםיםַרבִָּלֹאַאְךְיהּוָדהַמֲחֵנהׁשּוקֶאתיִריםַמכִָּנּוכֻּל
!כֹוןְוִחסַָָּהְלָוָאהִנְקָראּוקַהּׁש

הָהִרְצפַָָּעלְרָקִניםַהיַָּבּוָיְׁשִָּלְפֹעלּוקַהּׁשֵהֵחלרֲאׁשֶָּכַָּּוְבֵכן
,ְסחֹוָרָתםֶאתּוָמְכרּו

ַָּּדּוָכִניםִעםנֹוְרָמִליׁשּוקְלָהִקיםְוֶהֱחִליטּוְרָקִניםַהיַָּסּונְִָּהְתכ
ָלֶהםָהָיהלֹאֶסףכֶַָּאְך

ַהְלָוָאהלְלַקבְֵָּמַנתַעלכֹוןְוִחסַָָּהְלָוָאהְנקַלבַָּנּופְָָּוֵהם, 
ּוקַהּׁשׁשֶָָּכלבְָּזֹאתִהְתָנהַאְךְרָקִניםַליְַָּלַהְלוֹותיםִהְסכְִָּנקַהבַָּ
ֶלטַהּׁשֶֶָּאתִלְראֹותרֶאְפׁשְָָּוַהיֹוםָהָיהְוָכְך ,מֹוְׁשַָּעלֵראִיקָָּ
ֵקדַהּׁשְָָּרחֹובבִִָּקירַעללּויַהתָָּ

ֲחנּויֹותבַָָּהֶעֶרבְוִלְקַראתלּויבִִָּלְמקֹוםָהַפְךּוקַהּׁשַהיֹום
ִמְסָעדֹותבְָּיםְמַבלִָּיםַרבְִָּצִעיִריםֶנֱאָסִפיםּוקַהּׁשֶׁשלַרבֹות

אמנון שלומן  . מּוִסיָקהִעםאֹוֶתְנִטיֹות



דייןבןיוסיאתתכירו
Mi Zé Yossi Bendayan

יָּה בינהם  רֹונֹומְּ טְּ ַגסְּ בֹוַה לְּ ֶפר ַהגָּ ית ַהסֵׁ י בֵׁ ִקימֵׁ ִתחּומֹו ּוִממְּ ִכיר בְּ ף בָּ  NESSיֹוִסי שֵׁ
KITCHEN CHEF עֹוד .וְּ

רֹות   ִרי ַלֲחבָּ ץ קּוִלינָּ יֹועֵׁ ֶמה וְּ ן גּורְּ ט דָּ אֹורְּ ִסי ִבּׁשּול בְּ ש ַכמֹוִביל קֹורְּ ַשמֵׁ ַכּיֹום מְּ

חּו ֶרץ ּובְּ אָּ ִקים בָּ ֶפר . ל"ַוֲעסָּ י ַהסֵׁ תֵׁ יַטב בָּ מֵׁ ֶרץ בְּ אָּ ַע בָּ תֹו ֶכֶשף ִבצֵׁ רָּ שָּ ֶאת ַהכְּ

חּו ֶרץ ּובְּ אָּ ה בָּ ַמחָּ ִהתְּ דֹות"וְּ עָּ יַטב ַהִמסְּ מֵׁ .ל בְּ

-ֶשל יֹוִסי " ֲאִני ַמֲאִמין"הָּ 

ִסיִסי ַעת ַהֶּיַדע ַהבְּ מָּ ַהטְּ ִחיל בְּ ַנת ַהַתֲהִליִכים , ַהִלמּוד ַהַמתְּ י ַהֶגֶלם ַוֲהבָּ רֵׁ מְּ ַרת חָּ ַהכָּ

ַמִנית מֹותֹו ַאְך בֹו זְּ ַאִין כְּ שּוב מֵׁ ִרִּיים חָּ ִמיִדים לֹא ַרק , ַהּקּוִלינָּ ִכין ֶאת ַהַתלְּ הָּ ינּו לְּ לֵׁ עָּ

ִסיס ַהֶּיַדע   ש ַעל בְּ ַחדֵׁ ַשנֹות ּולְּ ִלים לְּ ֻסגָּ יֹות מְּ ֶלה ִלהְּ כֹוִנים ַקּיִָּמים אֵׁ ַע ַמתְּ ַבצֵׁ לְּ

ש כָּ .ַהִנרְּ



Qui est Ezra d’Azoura ?מעזורה עזרא מי זה



ה  אֹו ָאדוםקּובָּ
ה ֲחמּו אקּובָּ ְסתָּ

ל ְשֵאלֹות שֶׁ
סְרחֹוב ַאְגִריפ  



Les visites guidées au shouk



בשוקפוגשיםמיאת



אז והיום 



מלמילאןתפוחכל

ִמיֶָּזהָּאּוִריַָּמְלִמיליאן

ְוָלָמהָּהּואָָּחׁשּובַָּלּׁשּוקָָּּ

ְבִיְשָרֵאל

Qui est Uri Malmilian



ִשיםיש פָּ ִשיםהבשוקִפשְּ פְּ  ?ִפשְּ

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

Pishpesh

Pishpashשער קטן בגדר או בחומהפשפש



יֶבֶרת י ֶזה , גִּ !יֹוֵתרעֹוֶלהלִּ



ִריא  ל ַחי ּובָּ אֵׁ רָּ !ַעם ִישְּ



ים ּצּוחִּ פִּ
חַַ ְלַפּצֵּ

ניפוץשבירה Briser / Craquer
לבעיהאולחידהפתרוןמציאת Trouver une solution 

à une engima ou à un problème



שלשפה

שוק



יר ֶאָחד חִּ מְׁ ַניִּם בִּ שְׁ

יכוח על המחיר  ִמּקּוַח  ו

מוכר מחיר  מה הקטע עם הכף והחת

ָּהאםָּישָּקשר–מחירָּומכירה?

שתיהןָּקשורותָּלתשלוםָָּּ: קרובותָּזוָּלזוָּבתודעתםָּשלָּרביםְמִכיָרהוְמִחירהמילים
הןָּנשמעותָָּּ–רפהָּכל־חאשרָּאיננהָּמבחינהָּבין–ובהגייהָּהישראליתָּהרווחתָּ, ולמסחר

ואולםָּלפיָּהדעהָּהמקובלתָּבמחקרָּהדמיוןָּביןָּהמיליםָּהאלהָּמקריָּ. שייכותָּלשורשָּאחד
:  וגםָּשםָּמדוברָּבמיליםָּשונות, אתָּשתיהןָּירשנוָּמןָּהאכדית. בלבד
ואילוָָּּ, המציינתָּערךָּותמורהmaḫīruהתגלגלהָּמןָּהמילהְָּמִחירהמילה
נעירָּכיָּהיוָּשהציעוָּלקשורָּביןָָּּ.המציינתָּרכושmakkûruקשורָּלמילהָָּמַכרהפועל
מובעָּבמילהָּ' מוהר'אךָּנטעןָּנגדםָּשדווקאָּבאכדיתָּהמושגָּ, ֹמַהרלמילהְמִחירהמילה

maḫīruשאיננהָּקשורהָּכללָּלמילהָּ .(terḫatuמוהרָּבאכדיתָּהואָּ)

כפיָּשהדגימהָּ, ר"מכלשורשמחירייתכןָּשכברָּבמקראָּנוצרָּקישורָּשבדיעבדָּביןָּהמילה
ְוִאםֵָּמיֶמיָךִָּנְׁשֶתהֲָּאִניָָּּ: "ֶמֶכרומחירחוקרתָּהלשוןָּסיגלָּשלמהָּבחילופיםָּביןָּהמילים

"  ָיֹבאּוִבְמִחירֵעֵצינּו, ֵמיֵמינּוְָּבֶכֶסףָָּׁשִתינּו: "לעומת( יט, במדברָּכ" )ִמְכָרםּוִמְקַניְָּוָנַתִתי
(.ד, איכהָּה)



?איך קונים בשוק 

כמה זה עולה  

כמה אני מוכן לשלם

מבצעים 

קומבינות



La politique au 
marché

שוקבפוליטיקה
למהָּפוליטיקאיםָּאוהביםָּלהצטלםָָּּבשוק

ֲעָמִמי

הגדרה

שלָּהעם•

ָפשוט•

מקובלָּבֶקרבָּההמון•

ֲעָמִמּיּות:מכאן•



שרָּאריקָּאיינשטייןָּ. יוניָּרכטר, גברתָּעםָּסליםָּחיהָּשנהבָּ

ֶנֶסת ָלאֹוטֹובּוס נִּכְׁ
ים ם ָסלִּ ֶבֶרת עִּ ,גְׁ

יא תֹוֶפֶסת אּו ֵאיְך הִּ רְׁ תִּ
ים ָסלִּ :ֶאת ָכל ַהַספְׁ

ָסל ֶאָחד  -ַעל ַספְׁ
ָמנִּּיֹות ם ַלחְׁ ,ַסל עִּ
ָסל ַאֵחר  -ַעל ַספְׁ
ָבנִּּיֹות ם ַעגְׁ ַסל עִּ
ָסל ֶאָחד  -ַעל ַספְׁ
ינִּים עִּ ם ַגרְׁ ,ַסל עִּ
ָסל ַאֵחר  -ַעל ַספְׁ

פֹונִּים ָלפְׁ ם מְׁ ,ַסל עִּ
ָסל ֶאָחד  -ַעל ַספְׁ
יָנה ָגרִּ ם ַמרְׁ ,ַסל עִּ
ָסל ַאֵחר  -ַעל ַספְׁ

יָנה חִּ ם חּומּוס טְׁ ,ַסל עִּ
ָסל ֶאָחד  -ַעל ַספְׁ
יֵני ם ָכל מִּ ַסל עִּ
ָסל ַאֵחר  -ַעל ַספְׁ

תֹוֵני ם עִּ .ַסל עִּ

אֹום ַאָתה יֹוֵשב -ֶיֶלד  תְׁ ַבָקָשה ָתק-ָמה פִּ ָּידבְׁ !ּום מִּ
ָסל ֶאָחד יָכה ַספְׁ רִּ ֶבֶרת  צְׁ !ַהֹּלא ַגם ַהגְׁ



LIFE IN A PITA 
בפיתההחיים

 !בפיתההכל ,בשוקלאכולאוהביםישראלים



יםשָ ָּלםַבּׁשּוק כ   וִּ



Marché au Dalyat El Karmel
כרמלאלדליתשוק

?וָמה עֹוֶשה ַהִּיְשְרֵאִלי ְבַׁשָבת

Les marchés arabes et durouzes sont ouverts Le Shababt , une 

activité classique pour beaucoup d’israeliens





רמלה שוק Marché à Ramlé



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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