
עמוד 1 

ֶהָחָצב ְמַבֵׂשר ֶאת ּבֹוא ַהְסָתיו

 La Drimia annonciatrice de la – חצב
 venue de l’automne

 Annonciateur - מבשר
 Racine – שורש

Tubercule – פקעת

עמוד 3

 ַהְּבִחירֹות ִמְתָקְרבֹות
Les élections approchent

se prépare - נערך
contester – מאבק

Empêcher – להימנע

ְּבָקרֹוב: ְדמּויֹות ָנִׁשים ַעל ַתְמרּוִרים 
 Prochainement des figures

 féminines sur les panneaux de
signalisation

Figure – דמות
poteau de signalisation – תמרור

Attention - זהירות
Passage pour piéton – מעבר חציה

 ַהֵקץ ַל"ַחד ַּפֲעִמי"
La fin du jetable

Lave- vaisselle – מדיח כלים
tablette – טבלית

contribution – תרומה

עמוד 4 

ְּבָקרֹוב: 8 ִמיְלַיאְרד ְּבֵני ָאָדם ָּבעֹוָלם 
 prochainement 8 milliards d’êtres

 humains

population – אוכלוסייה
Moyenne – ממוצע

ַגם ִיְׂשְרֵאִלים ְיכֹוִלים ְלַהִגיַע ַלמֹוְנִדָיאל 
 ְּבַקַטאר

 Les Israéliens aussi pourront
arriver au mondial au Qatar

 officiel – רשמי

ָהָאָקֶדְמָיה ַמִציָגה: ַיתּוִׁשים ִעְבִרִיים 
 l'académie présente des

moustiques hébreux

Moustique – יתוש
piquer - לעקוץ

Ennuyer – להטריד

עמוד 5 

 ָלטּוס ִעם "ְטרֹוִלי"
 Voler avec un bagage à main sur

roulette

Roulette – טרולי
Transporteur – סבל

Valise – מזוודה
vacances - נופש

ְמַׁשְּפִרים ֶאת ַהִתְקׁשֹוֶרת ַּבֲחַדר ַהיֹוְלדֹות 
 Améliorer la communication en

 salle d'accouchement

communication – תקשורת
préposé - מלווה
crainte - חשש

très répandu – נפוץ

 אּוְכָמִניֹות ִּבְמקֹום ּפֹוְּפקֹוְרן
 Des myrtilles au lieu du pop-corn

Myrtilles – אוכמניות
emballage – אריזה

עמוד 6

ֲעִליָיה ִּבְמִחיֵרי ַהְׂשִכירּות ַמְקָׁשה 
 ַעל ִמְׁשָּפחֹות ַרּבֹות

 augmentation des loyers met
 à rude épreuve de nombreuses

familles

location – שכירות
met en difficulté – מתקשה

propriétaires – בעלים

ַהסֹוד ַהנֹוָרא ֶׁשל ָהַאְתֵלט ַהְמפּוְרָסם 
 Le terrible secret du célèbre

athlète

 secret – סוד
court -רץ

serviteur – משרת
être passé en contrebande – הוברח

 Faux – מזויף
Services sociaux – שירותי רווחה

Famille d'accueil - משפחת אומנה
Citoyenneté – אזרחות

 ְמכֹוָנה ְלִמְחזּור ֵטֵלפֹוִנים ַנָייִדים
 Machine de recyclage de téléphone

 portable

 Utilisation - שימוש
 proposition - הצעה

 Un matelas qui réveille – ִמְזָרן ְמעֹוֵרר
son - צליל

vibrer - רטט
un réveille – שעון מעורר

משחקי וידאו לשיפור האינטליגנציה 
 Jeux vidéo pour améliorer

 l’intelligence

Améliorer – משפר

עמוד 8 

ְמַפִנים ֶאת ָּבֵתי ַהִסיָרה ַעל ַהִנילּוס 
 Les maisons bateaux sur le Nil sont

 évacuées

 ordre - צו
 ancrage – עגינה

 ֶהָחתּול ֶׁשל ָראֵׁשי ַהֶמְמָׁשָלה
 le chat des premiers ministres

Poursuivre - רודף
cabinet – קבינט

 ְניּו יֹוְרק – ְמדֹור ָעִרים ָּבעֹוָלם
 New York une sélection de ville

 dans le monde

 Duc - דוכס
 Quartier - רובע

 ֵאיֹפה עֹוֵבר ַהְגבּול?
 Ou passe la frontière

 Frontière - גבול
 Changement – התחממות גלובלית

climatique
liquéfaction - המסה

Glacier - קרחון
Négociation - משא ומתן

ֵׁשירּוִתים ֹלא ִציּבּוִרִיים 
 Toilettes non public

Toilettes public - שירותים ציבוריים
Un passant - עובר אורח

Agence - סניף
Client - לקוח

עמוד 10

Directrice - מנהלת
Faire une pose - הפסקה

Sonnerie - צלצול
Conseillère - יועצת
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עמוד 11

 ְמדֹור ְּבִריאּות – ִאם ִתיַׁשן ִתְגַדל
 Section santé - si vous dormez,

vous grandirez

Colonne - עמוד שדרה
La gravité - כוח הכבידה

עמוד 12

 Vocabulaire אֹוַצר ִמיִלים

Ecole - ֵּבית ֵסֶפר
Classe - ִּכיָתה

 Instituteur(s) - מֹוֶרה / מֹוִרים
Elève(s) - ַתְלִמיד / ַתְלִמיִדים

Amis - ֲחֵבִרים
Cour - ִׁשיעּור

 récréation - ַהְפָסָקה
Tableau - לּוַח

Cartable - ַיְלקּוט
Plumier - ַקְלָמר
Crayon - ִעיָּפרֹון

taille crayon - ְמַחֵדד
Gomme - ַמַחק

 Livre - ֵסֶפר
 Cahier - ַמְחֶּבֶרת

 Certificat - ְתעּוָדה
 Examen - ִמְבָחִנים

 Notes - ִציּוִנים
 Bonne chance - ְּבַהְצָלָחה

עמוד 16

 מּוֵזאֹון ַהֶסְלִפי ָהִראׁשֹון
 Premier musée du selfi

 Musée - מוזיאון
 expérience - חוויה

 Agréable - מהנה
 Homme d’affaire - איש עסקים

 Lampe incandescente - מנורה זוהרת
 Baignoire - אמבטיה

ָלגּור ְּבִחיָנם ָּבֲאָתר ַהּפֹוּפּוָלִרי ָּבעֹוָלם 
 habiter gratuitement sur un site

 populaire dans le monde

 Village de Vacances - כפר נופש
 Un régal - פינוק

 Proposition - הצעה
 Fan - חובב

 Conseiller – להמליץ
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