


לבוגרים עברית
ויבר לוי סאת

 שני-לסשמלמים היק ראשון-למתחילים. חלק

 בשיטה ערוך העברית הש^ה למוד ספר
 לבוגרים, נמרצה הדרגה מתוך טבעית

מתודיות. הערות בצרוף
הללו: הסעיפים מארבעת מרכבת הספר שיטת

 לרבות השעורים כל את לנהל אפשרות (1
 יהזקק מבלי העברית בשפה רק הראשון השעור
 מיוחדי□ ולמכשירים שהיא כל תרגום לשפת
בוכרים. ת״מידים של כעמם לפי שאינם

 המלים כשאוצר הראשונים, בשעו־ים נם (2
 קיים כפורים כאו - מאד דל התלמיד של

 היוטר שי לידיעותיו בהתאם המעובדים
 דשיט־ הוזנחה כזה באופן ובכגנון. בדקדוק

 קשר מחוסרי בודדים משפטים שי המשעממת
שהוא. כי מחשבתי

 הדקדוקיות, הצורות רק מ־פיעות ספור בכל (3
 הובלטו וביחיד מקורם לתלמיד שנתבארו

 בפעם הנדון כשעור המבוארות דקדוק צורות
הראשונה

 איגדוקטיבית, בשיטה מבואר הדקדוק (4
 מם־ק מיוחדים דקרוק פרקי מתוך ביומר

הנדונים. הכללים את בעצמו התלמיד

 בהברה המבוטא הקטן והקמץ הנגינה
בולט. יזן“בא מסומנים 0 הספרדית

זל. 2,50 חלק כל מחיר

ארצה סלים אנו
וער לוי □את

 לבוגרים העברית השפה למוד ספר
 הכבירה. העליה תקיפת את המתאר
פרטית. והוראה ערב לשעורי נועד

 מלון עם למתחילים, קורס
עברי־פולני-אידי-גרמני

 מודרגת פדגוגית שיטה מתוך
 בגילה, עברית משפחה היי בספר מתוארים

 הפוליטיים החיים בהכשרה, בהסתדרות, החיים
 הציונות, ע״ד יסודיות ידיעית בהירות( )אספית,

 שונות דות ז ואפ בארץ העבודה ארצה, העליה
מולדתנו. של וההוי הארץ־יישראליים החיים מן

 וידיעות ובבחב בדבור הרגילים באו בכפר
 באופן מרובה בהדרגה עובד וחבל דקדוקיות
 ובהתענינות בנקל הפל יעכל שהתימיד

עצו^ה.
 להתעוררות נאמנת הבעה נתנה בספר
 החיים עמנו. ת שדר׳ כי את שהקפה הלאומית

 למוד בספר כה עד עוד הוארו לא הפיליטיים
כזי. קלה שיטה ומתוך כך כל וכיור בו-ט באופן

 וברורות. גדולות ונקודותיהן האותיות
 מלה, בכל מסומנים הקטן והקמץ הנגינה
 מפארות אמנים ציירים ידי מעשה תמונות

והמענין. האקטואלי התובן את
זל. 2,50 המחיר

(^1. .א ג^3ז523עג3, א0עו011כן1□ 8..? .א 0. 16.562
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 ילדותם, בימי ללמדה זכו שלא הלאומית, שפתנו למוקירי
הזה הספר את מקדיש

המחבר



המחבר מאת
 ■*דרות כל כין גפו״ן והוא רבה להצלחה זכה לבוגרים" ,עברית לבוגרים הנועד שספרי בשעה בה

 המוגש לבוגדים אחד ספר עוד הנ״ל על להוסיף לגבון סצאתי השוגים, והוגיו מפלגותיו על העם
העברי. לקהל בזה

 ס*רי עובר שכה השיטה" כל להוסיף. אלא לתקן, לעיל, שהדגשתי כפי בא, אינו הזה הספר
 על השתהו שיסודותיו כנין אלא סתם< לקוט מעשה איננו הוא עומדת, בעינה לבוגרים" "עברית
 להביא עלול הבנין סן אחת לכנה וסלוק חלקיו בשני השני כחוט העוברת השיטה סעיפי ארבעת

 כלא השפה לרכישת המוביל בסולם נוסף שלב הוא לבוגרים* שכ״עברית שעור כל נכרת. תמוטה לידי
שם( )ראה נפרצה. הדרגה סתוך נחשוניות קפיצות

 בל כי ההכרה, את בי החדירה ארצה, הבכירה כשאיפה הכרוכה העברית, התנועה הגברת אולם
 מדרגת פדגוגית שיטה אגב לסוד בספר להקכע ראוי העברית החחיה של הנהדר המחזה
 הלאומית התעודה את המתאר ספרותי חומר יסוד על הלאומית שפתנו את לרכש יוכל שהבוגר באופן
 של נפש ומשיבת המעודדת הרוח עלינו נושבת תהא הספר של עמודיו ומכל הארץ־ישראלי וההוי
ובזמרה"... בשירה ארצה עולים "אגו

לומד )וגא; הספר גבורי של ילדותם ימי כגולה, עברית משפחה חיי תוארו הנוכחי כספר
 ארצה, העליה הפוליטיים, החיים בהסתדרות, בהכשרה, החיים כיותר(, היסודיות המלים את התלמיד
 הציזגות• דבר על יסודיות ידיעות נתנו כן כמו הארץ־־ישראליים, החיים מן שונות ואפיזודות בארץ העבודה

 על בעצמם יעמדו והם השונים בחונים ומחנכינו מורינו ע״י כרצון יתקבל זה ספרי שנם תקוה, ואני
 יבחרו לצרכיהם ובהתאם ארצה" עולים ו״אני לבוגרים" ,עברית לבוגרים הספרים שני שבין ההבדל

השני. אח ימלא שאחד באופן יחד נם בשניהם או מהם באחד
המפר. בבי• בולט במתג צוין והסלעיל י פה גם סופן 0 הספרדית בהברה המבוטא הקטן הקמץ

ו. ל.
תרצ״ד טרחשון. ורשה,



1.

המשפחה

.ילדה♦—חנה יוסף-ילד. רבקה-אשד. שמואל-איש.

 — יוסף ולחנה. ליוסף אם — רבקה ולחנה. ליוסף אב - קמואל

 לחנה. אח יוסף ולרבקה. לשמואל בת — חנה ולרבקה. לשמואל פן

ליוסף. אחות - חנה

אם. אב. .ילדה. ילד. אשה. איש.

ן מה שם. אחות. אה. בת. פן.

ובכתב. בדבור מרגיל

 1 יוסף בן למי ? הבת ?ם מה ? האם *ם מה ז הבן עם מה ? האב עם מה

ז ךבקה ואם שמואל אב למי ? חנה אחות למי ז יוסף אח למי ? חנה בת למי

.11

הפתקה ר-ץ

 קונה שמואל חנות. לשמואל סוחר. שמואל עןרה.;פ גר שמואל

 הפקנסה המבחר הבחורה. את קמואל מוכר פע;רה בעיר. בהורה

שמואל. של

 חנות• מבחר. בחורה. סוחר. עירה. עיר. גר.

הוא. עושה• איפה? פרנסה• מוכר• קו^ה.

ג



ובכתב. בךבור הרגיל

 את מוכר הוא איפה ז סחורה קונה הוא איפה ? עושה הוא מא ן ץמואל גר איפוז
? שמואל של רנסה9ך. מה ? הסחורה

.111

כחנות שמואל

הקונים. קם מדבר הוא בחנות• היום כל עובד קמואל

 השחורה ,,לא, הקונה: אומר בהורה• לקונה מךאה קמואל

יפה*. לא הזאת

 השחורה ,כן, הקונה: אומר אחרת■ סחורה שמואל מךאה

;פה". הזאת

• שמח שמואל האיש• קונה הזאת השחורה את

היום. כל שמואל עובד כך

אומר. מראה. עם. מדבר. היום. כל עובר.

מי•* :את. בך. שמה. לא. כן. אחר. ;פה.

הרה זמן

גר אני קונה אני מוכר אני

גר אתה קונה אתה מוכר אתה

גר הוא קונה הוא מוכר הוא



ובכתב. בדבור תרגיל

 < לקינה שמואל מראה מה ז מדבר הוא מי עם ? היום כל שמואל עובד איפה
? שמח מי * האיש קונה מה

.17

בערב

א.

 את רו^ה )לא( איננו שמואל בבית. איננו שמואל היום פי

הביתה. שמואל הולך בעקב בחנות. שמואל ם1הי כל חולדים.

׳ שלום אבא, "שלום, :ואומרים באב וחנה יוסף שמחים בבית

יולדים. שמואל אומר וקרים" ולקים "שלום,

 ואוכלים השלחן אל יושבים וחנה יוסף רבקה, שמואל׳

ח$־ב. אקחת

 שדברים אבא, אצל וחנה יוסף עומקים ה?ךב ארקת אחרי

קופים. בילדים שמה אבא ?אבא. שמחים הילדים ומקשרים.

לישן. הילדים הולכים כן אדרי

רבים מספר

פראים. - מראה

 אומרים - אומר

קונים. - קו;ה

.... - מוכר

.... - עובד

.... - סוחר

ןלךים. - ילך

שנןח-שמחים

יפים - יפה

5



 ,;קר. שלום. עומד. יושב. הולך. ערב. רואה. בית. אימו.

חם. כן. אחרי מתי? לישן. אצל. הערב. ארחת אוכל. שלחן.

ובכתב. בדבור תרגיל

 ז לאבא הילדים אומרים מה י הבןתה עמואל הולך מתי ? היום כל שמואל איפה
 ז הערב ארחת אחרי הילדים עושים מה ? אוהלים הם מה ? הילדים יוגבים איפה

? כן אחרי ים*5ע הם מה

בעלב

ב.

 התלנרמות. את בעתון קורא עזמיאל בעתון. ?שמואל קורא בעקב

 מאמרים אוהב הוא המאמרים. את בעתון קורא הוא כן אחרי

 )ל*< אינו הוא מודעות. .נם קורא הוא טובים. עתונאים של ,יפים

המודעות. כל אה קורא

 מודעות. הקבה קוראת רבקה בעתון. קוראת רבקה גם

 אוהבת )לא( אינה רבקה הכרוניקה. את לקרא אוה?ת ר?קה

פוליטיקה. הךבה

היה ומז

עומדים אנחנו הולכים אנחנו

עומךים אתם הולכים אתם

עומדים הם הולכים הם

6



החדשות הגלים

הךבה. מודעה• גם. עתונאי. טוב. אוהב. מאמר. קורא. *עתון.

ובכתב. בךבור תרגיל

ז בעתון רבקה קוראת ה5 ? בעתון קורא הוא מה ן בערב שמואל קורא במה
ז לקרא רבקה אוהבת אינה •מה

.71

בבקר

 בש?ה מקיצה רבקה גם הקדמת. בש^ה מקיץ שמואל

 ומכינה מקלבשת רבקה ישנים.: עור וחגה יוסף מקרמה•

 טקמלא הבית הילדים. נם ;וקיצים כן אחרי הבקר. ארחה

דדים.

 לוקחים ואוכלים, שותים מתרחצים, מתלבשים, הילרים

 אל והולכים יאמא לאבא "שלום" אומרים הספרים, את

הםפר בר

החדשות המלים

 מכין. מתמלא. מתלבש. עוד. מקדמת. בש?ה מקיץ.

בקר. הספר. בית ספר. לוקה. שותה. מתרהץ. חיים.

לקרא אוהב ־ ךא5ק ה ב נ.ק י ? 1 רבקה. את הב1א אל שע

לישן הולך - ישן יושבת יושב שמואל את אוהבת רבקה

הולכת הלך
7



ובכתב. ?דבור יל1ך0

 עושה מה ? ;שן עוד מי ? מקדמת בשעה מקיץ בן גם מי ז ?מואל מקיץ מח

הילדים? עושים מה כן? אףרי מקיץ מי ז רבקה

.711

הפסד בכית

 בבית לומדת הנה גם הספר. ?בית לומד יוסף

 היטב. לומדים הם כי וחנה, יוסף את אוהב המורה הספר.

 הרוצים. הם טובה. תלמידה חנה גם טוב. תלמיד יוסף

במחברת. יפה כותבים הם

 ספרים יולדים נותן המורה מפתה• :ש הספר ?בית

מסחר ??ית הילדים קונים למוד ם?רי ??:ת. לקריאה

;פיס" ושירים "יפות מאשיות לקרא אוקבים הילדים ?פרים.

החדשות המלים

 מסחר בית נותן. ס?ךיה. תלמידה. תלמיד. היטב. לומד.

.כותב מחברת• חרוץ• שיר. מעש;ה. ספרים.

ובכתב. בךבור תרגיל

 הילדים קוראים איפה ? לילדים המורה נותן מה ? וחגה יוסף לומדים איפה .

ן לקרא הילדים אוהבים מה ? למוד ספרי קונים איפה ? בספרים

ה ב .ק נ זכר

מקיצה, - מקיץ

 נקבה זכר

מכינה. - מכין

8



7111.

הצהתם ארדות

 אהד מצד השלחן. אל הבית בני כל יושבים בצהרים

 —הבית בעלת יושבת שני מצד שמואל. _הבןת בעל יושב

• דולרים יושבים שלישי מצד דבקת׳

 את בשר• מרק, ולילדים לשמואל נותנת הבית בעלת

 .ובסכין במזלג אוכלים הבשר את • בכף אוכלים המרק

גלסקה או לחם עם אוכלים הבשר את

 דודים את רוחצים הארחה אחרי וגם הארחה לבני

?מגבת• ומנגבים ובסבון ?%ם

החדשות המלים

 מזלג. בשר. מרק. הבית• בעל • צד הבית• בני צהרים•

סבון. מגבת• מנגב• מים• לפני• ?לקקה• או• לחם• סכין•

ובכתב. בךבור תרגיל

 הבית בעלת הבןת, בעל יושבים איפה ? בצהרים הבית בני כל יושבים איפה
 את אוכלים במה ? המרק את אוכלים במה ? הבית לבני רבקה נותנת מה ? והילדים

ז הארחה ואחרי הארחה לפני עושים מה ז הבשר את אוכלים מה עם ן הבשר

רבות ה ך י ח ן רבות ה ד י ח ן

מרדעות — מודעה מעשיות - מעשירי

ידות7ת?נ — תלמידה ספריות - ספריה

מהברות - מחברת ןלדות - •לדה



הארחה אחרי

 השעורים, י את הילדים מכינים הצהרים ארחה אחרי

 לחנה .החשבון שעור את אוהב יוסף ולומדים. כוחבים

 לחנה עויר יוסף חשבון• אוה?ת אינה היא החשבון• ק^וה

.בחשבון

הרבה• ?וצידת היא לציר׳ אוהקת הנה

 ומשהקים ;פות מעשיות הילדים קוראים כן אחר־

;פים• קמשחקים

החדשות המלים

אם. איוה? משחק. משחק. לציר. עוזך. קשה. חשבון. שעור♦

ובכתב. בדבור תרגיל

 שעיר איזה ? יוסף אוהב שעור איזה ז הצהרים ארחת אחרי הילדים עושים מה

 הילדים עושים מה ? הקשבון ^קשה לחנה אם יוסף, עושה מה ? חנה אוהבת

? כן אחרי

 עשרה• תשעה, שמונה, שבעה, ששה, חמשה, ארבעה, שלשה, שנים, אחד, זכר:

עשר. תשע, שמונה, ^בע, שש, חמש, ארבע, שלש, שודם, אחת, :ה ב ק״נ

עשירי. תשיעי, שמיני, שביעי, ששי, חמשי, רביעי, שלישי, שני, ראשון, זכר:

 שביעית ששית, חמשית, רביעית, שלישית, )שנית/ שניה ראשונה, נקבה:

עשירית. תשיעית, שמינית,
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x.

מחלדי

 קראה רבקה כואב. ראשה כי חנה, אמרה אחד בבקר

לרופא•

חולה". ,חנה ואמר:; חנה את כדק הרופא

 קטנים! .ילדים עוד פה "היש רבקה: את שאל הרופא

 קטן" ;לד עוד .יש רבקה, ??תה ,כן,

החולים. בית אל חנה ??רה אז

החדרות המלים

 אז. ענה■ סד.- שאל. חולה• בדק• רופא■ כואב• ראש■

לאף מחלה• יש• החולים. בית • ??ר

ובכתב. בדבור ארגיל

 ?אל פה ז א^ד מה • הרחמ עסה מה ? רבקה אז ע?תה מה ו לחגה באב מה

? החולה עברה לאן ? רבקה את הרופא

ה יה זמן

ה ב .ק נ זכר

עוזרות אבחנו עוזרת אני עוזרים אנחנו עוזך אני

עוזרות אתן עתרת את עוזרים אתם — ;1 •עוזר אמה •• ז־ —
עוזרות חן עוזרת היא עוזרים הם עוזר הוא

11



צ1.

החולים בבית

 אפוא את ראתה לא היא במטה. חנה שכבה החולים בבית

יוסף• אל ונם ואפוא אבא אל התגעגעה חגיי אבא• את ולא

אל ודברה הרחמדה האחות באה או בעתה. היא לטעמים

ועפרון. דר לחנה נתנה היא טובים. דברים חנה

מכתב: כתבה חנה

!שלום וליוסף לאפוא לאבא,

 שאד מה לי נותנת האחות החולים. עבית פה לי טוב

טוב• לי דבר. אין לי. דואנים אתם בודאי רוצה.
חנה • .. 1.................................־ ■: - :- . ■י

 הם הזה, המכתב את קךאוז ויוסף ההורים באשר

משמחה. בכו

החדשות המלים

הרתמדה. האחות בא. לפעמים. התגעגע. מטה. שכב.

בכה. באקר. דבר. אין דואג. ?ודאי. רוצה. מכתב. עפרון. דר.

עבר זמן

ה ב .ק נ י ? 1
בדקני )אנחנו( בדקתי )אני( בדקנו )אנחנו( ?רקתי )אני(

בדקתן )אתן( בדקת )את( בדקתם 1)אתם בדקת )אמדי

ביקי מזן( בדקה )היא( בדקו )הם( ןדק )הוא!

12



-■־ד ובכתב. בדבור עמיל

 מה בכתה? היא כאשר ה,3ח אל בא מי החולים? בבית ה3ח הועעגעה מי ^ל

? המכתב את קראד מי ז ובעפרון יר3ג ה3ת שתה1

X^^.

החגיגה

 יכלך. היא ?ריאה• היתר, וחנה אחדים שבועות עברו

הביתה• ולשוב החול•□ בית את לעוב

 והחברות החברים כל חנה■ לבכור חגיגה ערכו ההורים

• ?דולה היתה השמחה הזאת. החגיגה אל באו חנה של

 כלם והחברות• החברים לחנה או גרזנו מתנות הרבה

כמקדם. לשחק •בולה והיא חולה עור איננה חנה כי $מחו,

החדשות המלים

לכבוד. שם. ןעב. חנקה. ערך. יכול. בריא. אחדים. שבוע.

דדה. ?מקדם• מתנה•

עבר זמן

- בכינו - במתי

בכירנן בכיתם בכית בכית

- מכו בבתה בכה

13



ובכתב. בךבור תרגיל

 החגיגוי אל בא מי ז ההורים אז עשו מה החולים? בית את ה1ח בה;עז מתי
? אז עמה מי

צ111.

נער בהסתדרות

 של הילדות ימי הקורא לעיני עקרו הקולטים בקלקים

וחנה. יוסף הזה. הפפר נפולי
 בית את קמו* יוסף גדלו. וחנה יוסף עברו. שנים

ר.^5

 ושמע קרא הפפר, בבית תלמיד עוד היה יוסף באשר

 קאד אהב אז גם והציונות. ושראל ארץ דבר על הרבה
 לרקלד- במולדת שנעשה מה ?כל ישרא^וה^^ אלץ את

 ך?ר על הלבה התלמידים לפרו ד&פר, ?בית או, גם

אלצנו•
(.*ו"* %

 באו נער, ?הבללרות חבלים היו תלמידים הרבה

דקר על הלבה ולבדו ציוניים נער עתוני ללאו לאספות׳

!מן

- שבתי

־שבת שבת,

שבה שב,

??ר

- שבני

שבתן שבתם,

- שבו

14



 הקדש-אספו עבודת הנערים עקדו קבר אז גם הציונות•

 מבןת הנערים הלכו שקם קרם קומת• .קרן לטובת נדבות

 • מעקים מקרו ציורים שקלים גם הכסף• את וגבו יקית

הלאומית. חובתם את ;פה מלאו הם

החדשות המלים

 ^קדוע. מולדת• התעדן. גמר. י ענה .גבורי עינים• ךק.9

 .לאומי .חובה • גבה • נדבה .אספה .נער • הסתדרות

?איך ארץ•

ובכתב. בךבור תרגיל

 מה ? :לדותו בימי גם יוסף התענץ במה ? הקודמים בפרקים יקראנו מה על

 אתה איך ? הלאומית חובתם את * הנעךים מלאו איך ? נ?ר בהסתדרות התלמידים עשו

? הלאומית חובתך את ממלא

ה;םוד רקתץ .קימת קךן7

 בכסף העולם• כל מיהודי כספים ?ואספת קימת קרן

 )ארמה( הקרקע על .ישראל• ?ארץ אדמה קונה היא הזה

בונים החרקים האברים • העקרים הפועלים את היא
ן1•

 נער, של עחונים הספר. גבוךי - הספר של גבירים ילדות. ימי - _ילדות של ימים

נער נער, .ילדות ילד, נער. עתוגי
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 .ועושים בעצמם זורעים ?.עצמם, חירשים הם ■ קרשים ?פרים

 עבוךה כל ל&ולדת! אדמת לחרש טוב מה עבורה• כל

נעימה. ?ארצנו

 והיא הארץ את לבנות בכספה עוזרת היסור _^ןרץ

בארצנו. עמנו רלבתאות *לחנוך דואגת

החדשות המלים

חרש. אבר. פועל. ?:שב. .קרקע. ארמה. עולם. כ?ף.

חנוך. נעים. בעצמו. זורע• חורש. בפר• בונה•

? היסוד -.ףרן רמה .קימת עושה^קרן מה

 זכיי
 עמי
 עמף
 עמו

 עמנו
 עמכם

עמם

 ה ? רק
 עמי
 ע?!ך
 עמה
 עמנו
 עמכן
עמן



X7.

ארצה לעלות רוצה יוסף

הספר. בית את גמר יוסף

 לכרך יפע עכשו? .יעשה מה

 ומה ?אוניברסיטה? וילמד

 הימצא ? כן אהרי ;עשה

 באיזה לעבד לו מתנו ,עבודה

 לו ?היה הדפלום י מוסד

 בלי בטל, .ילך והוא בביס

 מחפר לתה הוא גם עכורה.

עבודה.

 בשתי לעמד רוצה הוא

 איננו הוא הקרקע. על רגליו

שאינו כאדם, להיות עוד רוצה

 לאביו, אמר כן אחרי אבל ?חנות. לאביו עור בראשונה

 .ישראל♦ לארץ יפע הוא כי בגולה, להיות רוצה אינו הוא כי

אבר. והיה שם

הכר( עתיד זמן

נגמר )אנחנו( ן אגמר )אני(

תגמרו )אתם׳ ן תגמר )אתה(

.יגמרו )הם( | יגמר )הוא(
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החדשות המלים

 ?לי. מצא. בטל. כים. מוסד. כרך. נסע. ע?שו.

אדם. אכר. לחיות. רגל• כ. עבוךה. מחסר

.71\

להכשרה נום? יוסף

העבודה מן

 ובהירות בחורים הרבה שלחה בה, חבר שיוסף המפלגה,

להכשרה. נסע יוסף גם להכשרה.

 לדרך♦ צידה לו נתנה עבודה, בנדי ליוסף תפרה האם

 לזה זה נשקו הם הרכבת, עד ואחותו ההורים אותו לוו אחר

לשלום. אותו וברכו

לבנו: אמר שמואל

ארצה". לעלות .ותוכל טוב פועל .היה
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<3
החדשות המלים

 רכבת. עד. לוה. דרך. צידה. תפר. בחור. שלה. מ?לגה.

כרך. נעק.

ובכתב. בדבור תרגיל

 לוד. מי ? לדרך לו נתנה מה ? אמו לו תפרה מה ? יוסף את המפלגה שלחה לאן

? לבנו שמואל אמר מה ? אותו

X71^.

בהכשרה

 שנה ישן הוא בהכשרה. להיותו הראשון בלילה ןשן יוסף

עמקה.

 הפעמון. צלצול שומע הוא והנה יצא לא עוד השמש

 קרא הפעמון הם. גם הקיצו החברים כל מעזככו. מעל קפץ הוא

לעבודה. אותם

 הדודים להתרחץ׳ החוצה מהרו מהר, התלבשו הבחורים

לעבד. והלכו אכלו אחר התפללו.

נקבה זכר נקבה זכר

בגגו בני בננו בני אבינו אבי אבינו אבי
״| : י : •ן ז■ ז• •

מכן בנך בנכם בנך אביכן אכיך אביפן אביך

ען בנם בנו אביהן אביה אביהם אביו
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 ועבודות שדה עבודות שונות, עבודות עובדים הם היום כל

בית♦

 אקהת אסרי בערב, יחד. הפועלים אוכלים הארחות את

 ן.ש שונים. ?מעזחקים לשחק לרקד, לשיר, ס הפועל אוהבים הננרב,

הברים שיחות נם

החדשות המלים

 קפץ. פעמון. צלצול. ןצא. שמש. עמקה. שנה לילה.

שיחה. שונים. רקה• יחד. שדה. מתפלל. שמע. זיתי. מהר. משכב.

ובכתב. בךבור תרגיל

 הם איך ? היום כל עושים ^4 מה ? הפועלים אז עשו מה ? בבקר יוסף שמע מה

? בערבים עושים הם מה ? הארחות את אוכלים

ונקבה( ד י יעת זמן
נגמר )אנחנו( אגמר )אני(

תגמרנה )אתן! תגמרי )את!
תגמרנה יהן<

1
תגמר )היא(
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X\1^^ז.

 לבנה האם מאד דאגה ואפוא, אבא מבית יוסף קזנסע אמרי

 עושה מה :היום בל לבה את מלאה אחת מקשבה רק מיחיד.

 ז רך משכב טוב? אכל לו היש לו? השלום שם? יוסף עקשו

 הוא אשתו. רבקה לדאגת הבין שמואל י הלילה לו, מקר

ואמר: צמק

 .יעבד תינוק■ אינו יוסף הלא ?האלה מדאגות כל -למה

לאיש. הלוה

החדשות המלים

 תינוק. למה. צמק. הבין. רך. לב. מחשבה. רק. יחיד.

• חלילה

ובכוכב. בדבור תרגיל

 $מר טה ? האם לב את מלאה מחשבה איזו ז אביו גם לו אדאג ? ליוסף דאג מי

? לאשתו שמואל

וזכר( עתיד זמן

אשתי

 אשתף

אשתו

עבודתי את אגמר

 עבודתף את תגמר

עבודתו את יגמר

עבודתנו את נגמר

עבודתכם את ת^מרו

עבודתם את ^מרו
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xוx.

 את מיוסף• מכתב בא היום ושמחה. ששון שמואל בבית

 קשב. רב הקשיבו והנה רבקה כקול• וקרא אבא פסח המ?תב

המכתב: דברי ו^לה

!אהובי

ב ןדעתי לא בהכשרה• פה לי טוב כמה לתאר קשה

 מחדש. נולדתי ?אלו חש, אני כך. כל לי ח?עם גופנית עבורה

 שנת ?ותיקה בך. כל־ ?ותוקה שנה במת יש;תי לא מעולם

העובד•

עבודתי את אגמר

 עבודתך את תגמרי

עבודתה את תגמר

עקבה( עתיד זמן
עבודתנו את נגמר

עבודתכן את תגמרנה

עבודתן את תגמרנה
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 עלי תשימו נא אל כסף. לי לקלח אתם רוצים בידאי

 ]איני ושוקה אוכל עובד, אני בכסף• צרך לי אין כזאת• הרפה

בר הם־ ▼ ז* ן••
שלום היו

יוסף אוהבכם

החדשות המלים

 חש• :ופני• ;רע. לתאר. הקשיב• בקול• ?תה. ששון.

מתוק• באלו• הסר• צרך• שים• מעולם• נולד•

3%

פמבית אספה

 יקבל רק בשהוא • ההכשרה מן יוסף שב שנה הצי אהד•

ארצה. :עלה עליה/ )רשלן סרטיפיקט

 סקטיפיקט. עור קבל לא ויוסף הרשים עברו הדש, ןעב־

 רודן. קצר יוסף ואין. לסרטיפיקטים מהכד, הציונית ■ההסתדרות

לעלות? יוכל מתי

 הךבה • באר שךת1ם ך,ןתה האספה ?מבית. אספה ערכו

 • ?התלהבות ד^ר יוסף ■פה. נאום נאם יוסף נם נאמו. ■הברים

:קרא הוא

 לידי מחכה היא לני. קו־את הארץ להכות• פנאי לנו "אין

23



 אמם. אל השלים כבנים ארצנו אל שבים אנו חרוצים. פועלים

העברים. לכל חפשית על;ה חוקשים אנו

 נאומו, את גמר יוסף כאשר קשב■ רב הקשיבו הנאספים כל

סוערות. קחיאות־כפןם נעזלעו

החדשות המלים

 נאם. סוער• פמבי. אספה■ קצר־רוח. חדש. מחכה. קצי.

דורש• כפים• מחיאות חפשי• פנאי■ בהתלקבות.

ובכתב. בדבור תרגיל
—

 מן שב כאשר סרטיפי_קט, הקבל ? יוסף חכה למה ? ההכשרה מן יוסף שב מתי

 נאם יוסף כאשר הנאספים, עשו מה ? הפמבית באספה יוסף נאם נאום איזה ? ההכשרה

? נאומו ומה-אחרי

XX^.

הבחירות לפני

 הבהירות זמן מאח. רבה קנועה בה, חבר שיוסף בהסתדרות,

 בעבודות עסוקים החברים כל ובא. הולך הציוני ךקנ?רם אל

שונות.

 אל קול־קורא לפרסם הקליט הועד הועד. של ושיבה נרקאה

פמביות, אספות ולערך בעתונים ?דולות מודעות לתה הבוחרים,

 (2) שנתןם - שנה (,2) שבועים - שבוע (,2) חדשים - חדש
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 לשלום הדואגת המפלגה ?עד שוצביעי השוקלים, את לעורר

מעטרים. של רשימה ערכו והעם. הארץ

 ועל־פי ביותר צעיר הוא כי המעמדים, ?לשימת אינו יוסף

לקנגרס. ציר להיות יוכל לא התקנון

החדשות המלים

 קול־קורא. לפרסם. החליט. ,ועד. עסוק. ?חירות. תטעה.

קשימה. ציר. תקנון. על־פי. צעיר. מעמד. לה??יע. לעורר.

ובכתב. בדבור מרגיל

 ? הבחירות שלפני בישיבתו הועד החליט מה ? בהסתדרות התנועה רבה מדוע

? ה^דים ברשימת יוסף □2 הה;ה

XX^1.

הבהירות יום

 מנהלים בחורים הרבה רבה. תטעה העיר ברחובות

 צד מקל הקשימות. יקל מקפדים עם פתקאות ומחלקים תעמולה

הקריאה: נשמעה

הזו!!!" הרשימה ??י ,הצביט

 טלאים האוטומובילים העיר. ברחובות סובבים אוטומובילים

מכסים הרחובות כל רבים. כרוזים מפזרים הבחורים בחורים.
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 ?עד מדבר איש קול נשמע האוטומובילים מעל עונות• פתקאות

להצביע• הבוחרים את מעורר הוא מגפון•

 אקבר. השורה ■ בשורה הבוחרים עומדים הקלפי בית לפני

 לה?ביע• באו רבים ושוקלים שקלים הךבה נקברו הזו בשנה ■ קאד

 הציונות מלבר בי רואה, העם העברי• העם לב את כובשת הציונות

היהודים• לשאלת פתרון אין

החדשות המלים

 ?רוו. מפזר. סובב. בער. פתקה• מחלק. תעמולה. מנהל. רחוב.

פקרון. מלבר. כובש. ארך. שורה. קלפי. מכסה.

ובכתב. בדבור תרגיל

 מבין מה ? הקלפי בית לפני רואים מה ? הבחירות ביום תעמולה מנהלים איך

?העברי העם

רשימד- .רשם, בחירות. בחר, קךיאה. .קרא, ןשיבה. ישב,
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י גח 3!6 .שצג

לב לתשומת

 הראשון הקנגוים אל • 1897 ש:־. ב ?בזל דרה הראשון הק??רם

צירים. 197 באו

 הציע קדם גם החמשי. בקננרם 1901 בשנת נוסדה קימת ..קרן

הארץ. לגאולת לאומית קרן?ליפד שפירא הךמן ה?רופ־

 הוא .1860 בשנת בבודפשט, נולד הרצל זאב ?ממין תיאודור
: י י י ׳ סג

 מהוךים' מךינת" את • תרס״ד תמוז, כ' ,1904 בשנת בוינה מת

.1895 בשנת הו־צל כתב

אגדה*. זאת אין תרצו, "אם :אמר הו־צל

:מותו לפני יחידו ?נו אל הרצל דברי

 אנכי גם תמצאם, —תרצה אם העולם. ?כל פזורים "אחיך

 עובדים נחוצים לעמך כי תשכח, ואל ןכר ק?ת־ם.3 כי צ£תים,5

ובריאים". צעירים

החדשות המלים
י * י־ / 2 ׳ > 7 7/ ** י ׳ >

בקש. אןדה. מרינה. מת. ?אולה. .,קרן. לרפד. הציע. נופד.

7 לתשומת־לב. נחוץ. שכח.

 עשר, ארבעה 14 עשר, שישה 13 עשר, שנים 12 עשר, אחד 11 זכר:

עשי. תשעה 19 עשר, שמונה 18 עשר, שבעה 17 עשר, ששה 16 עשר, חמשה 15



ובכתב. בךבור תךגיל

_עשר. השבעה ל^נגרס עשר, הששה ל^נגרס עשי, החמשה ל?ןנגרס

626.600 604.600 611.700

233.700 200.000 123.700 בןזרי

בפולניה רק עשר השמונה .ל^נגרס

250 001 שקלו

214.388 בחרו
*

XX17.

?נכרית

 היא זמן־מה. לפני שעלתה הברה, מאת מבתב קבל יוסף

לו: כותבת

 מאה. מעט אני יודעת אבל ולומדת, לומדת אני ...עברית

העברית. השפה יריעת בלי לארץ שבאתי טוב, לא באמת זה

ואנ• עברית מהברים המשפחה בני כל דורי. בבית נרה אני

 עשרה, ארבע 14 עשרה, שלש 13 עשרה, שתים 12 עשרה, אחת 11 ה: ב נ.ק

עשרה. תשע 19 עשרה, שמונה 18 עשרה, שבע 17 עשרה, שש 16 עשרה, חמש 15

שבעים, 70 ששים, 60 חמשים, 50 ארבעים, 40 שלשים, 30 עשרים, 20

 ת,5א0 ארבע 400 מאות, שלש 300 מאתים, 200 מאה, 100 תשעים, 90 שמונים, 80

 מאות, תשע 900 מאות, שמונה 800 מאות, שבע 700 מאות, שש 600 מאות, חמש 500

 אלפים, חמשת 5000 אלפים, ארבעת 4000 אלפים, שלשת 3000 אלפים, 2000 אלף, 1000

 אלפים, תשעת 9000 אלפים, שמונת 8000 אלפים, שבעת 7000 אלפים, ששת 6000

* ךבבה. אלפים, עשרת 10,000
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 שפה יודעים הם אין כי ?גברית, רק אלי מדברים דולרים

 אליהם, מדבלת אני וכאשר אותם. ;ובינה אני ואין אחרת

 לשמע ;וקום לשים הולכת אני אין אותי. מבינים הם אין

 כלום יודעת אני ואין תיאטרון לשום הולכת אני אין הרצאות,

 אני אין כי בה, דוה שיאני בסביבה, בארץ יום בכל מהנעשה

 להיות מאה קשה יקירי, כן, שלנו. העתונים את לקרא יודעת

העברית... השפה את דעת מבלי בארץ

אליהם. אליכם, אלער, אליו, אליך, אלי, זכר:

אליהן. אליכן׳ אליבי׳ אלי?< אליך, אלי, : ה ב ק״1
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החדשות המלים

 מסביב. כלום( )לא כלום כין. דוד. באמת. זמן־מה. מאת. קבל.

סביבה. הרצאה. מקום. שום. צוחק.

ובכתב. בדבור תרגיל

שקבלת. מכתב על תשובה כתב חבר. אל מכתב כתב

XX\[.

עברי מועדון מארגן יוסף

 הקקימו כן לפני גם הועד. לחברי המכתב את קראה יוסף

 ללמד מח־בים החברים כל ההקתקרות. עלקד עקב שעורי

עברית•

 מועדון יוסף ארגן העברי, בדבור :תרגלו שהחברים כדי

 מהקימות במועדון. הקברים 'מקאקפים בשבוע פעמןם עקרי.

 ציורים, נושאים על וביחוד שונים נושאים על קברים שיחות

 שההסתדרות קטקטיפיקטים, מספר על קארץ־:שראל, המצב על

העולים. בין הסרטיפיקטים חלקת ועל השנה קבלה הציונית

 הציונית, וההסתדרות הציונות על־קבר הקצאות גם יש

עברית. רק — בעברית מקנהלות וההקצאות השיחות וכל

 שפה, העברית. השפה בלי ציונות אין כי מבינים, הקברים

הציונות. עקרי שלשת הם אלה - וארץ עם

עברית"! "דבר כתוב: ועליה טבלה תלדה הקיר על
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החדשות המלים

?:הוד. נושא. מועדון. ארגן. ההרגל. ?די. ?ח;ב• הקקים.

טבלה. תלוי. קיר. ?נקר. שפה. ?צב.

ובכתב. בדבור תרגיל

 בארץ העברית השפה דבר על אחת מחברה שקבל המכתב, את סף5י הראה למי

 ארגן למי׳ ? יוסף ארגן מה ? ההסתדרות יד על מתקימים שעורים אי־אלו ז ןשראל

 השיחות מתנהלות שפה באיזו ? העברי במועדון מדברים מה דבר על ? עברי מועדון

ן הקיר על תלדה טבלה איזו ? החברים מבינים מה ? וההרצאות

XX7^.

הספרית ץ

 לקבל אפשר ???תה עבריה. ספריה יש ההסתדרות באולם

במת. לקריאה וגם באולם לקריאה שונים ספרים

 ?קבל והוא תעזלום־חבר הדש בכל לשלם מח?ב חבר כל

 משלמים בהסתדרות, חברים שאינם קוראים, חגם• לקריאה ספו־ים

קריאה. דמי

עוונות. בשפות עתונים גם לקרא אפשר בהסתדרית

 המופיעים אלה בפרט עקחים, עתונים לקרא מרבה יוסף

 היום, דואר דבר, "הארץ, העתונים: הם ואלה בארץ־ישראל,

 שבועונים גם קורא הוא היומיים העתונים מלבד חזית־העם".
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 את קורא הוא רבה בהתענינות וספרותיים. פוליטקם מפלגתיים,

הששי. יום בגליונות אשר הספרותיים, המוספים

שבארץ. היום־יומיים החיים נראים הארץ־ישראליים בעתונים

החדשות המלים

כ^פיע. ם$ךט. דמי־קריאה. ,תשלום. לשלם. אפשר. אולם.
־י ייי ''1,■י'-'8,^4.

? מאין מוסף. יום־יומי. ?ליון. ההעמן. ספרות. שבועון.

ובכתב. בדבור תרגיל

 מל ?שלם חבר ל3 מחיב מה ? לקריאה ספרים ההסתדרות חברי לוקחים מאין

 עתינים אלו”א ? הספרים מלבד בהסתדרות קוראים מה ? קריאה דמי משלם מי ? חרש

/ האלי׳ בעתונים קורא הוא איך ? יוסף קורא

פרידה נשף

 ?תקבלו כל־כך• לו חכה שיוסף היום, בא לבסוף

 רפואית. לבקרת ^מד הוא לעליה. נתאשר ויוסף סרטיפיקטים

וחוק. בריא הוא כי אשר, הרופא

באו המפלגה חברי יוסף. לכבוד פרידה נשף ערכה המפלגה

ועריהם. חבריכם, חברינו, חבריו, חבריך, חברי, זכר:

חבריהן. חבריכן, חברינו, חבריה, חברןך, חברי, נקבה:
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 אחד קיר על ולבן. כחל ברר מקשטים היו חקירות הזד" ימזף

והצלה!* "עלה כתוב: דדה

 פרידה. :אומי גם נאמו אחדות. שעות בנעימים בלו החברים

 עבודתו ועל הציוני לרעיון יוסף של מסירותו על דברו החברים כל

הימים. כל המפלגה לטובת

 הוא מאד. נרגש דדה הוא יוסף. קם הנאומים כל אתרי

 מפיהם. ששמע היפים. הדברים על לחבריו תודה( )נתן הודה

היקרה• במולדת הלאומית עבודתו את להמשיך הבטיח הוא

 ךקדו השמחה: היתד, ?דולה הנשף. נמשך מאהדת שעה עד

חלוציים. שירים דברי

וקומרה!...* ?שירה ארצה עולים ,אנו

החדשות המלים

קיר. פרידה. חזק. בקרת. אשר. לכפוף.
" 'י'

מסירות. בלה. הצלה. לבן. כהל. מקשט.

ומרה. נמשך.טאחר. הבטיח. נרגש. רעיון.

 ציון, מפלגתי. מפלגה, עתונות. עתון, ספרותי. ספרות, ספר, התענינות. התענין,

פתרון. פתר, שבועון. שבוע, שחונות.

 מסירות. מסור, להמשיך. נמשך, הבטחה. הבטיח, הצלחה. הצליח,

!משיך. עתיד: המשיך, עבר: ממשיך, :ה ו ה
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ובכתב. בדבור מך־גיל >

 ? יוסף לכבוד המפלגה ערכה פה ? יוסף עמד ביןרת לאידו ו יוסף חבה יום ?איזה

 ו בנאומיהם החברים דברו מה ן ה^ף את בלו איך י ההסתדרות אולם מקשט היה איך
ן הביתה שבו מתי ? יוסף דבר איך

XX7^^^.

 —משם מפד.

 ;ם, מע?ר

 מפד משם,

בוא. אלתו

 והוא אתה

 —האב האם,

 עלו, וגלו,

_יחךו♦ נעבד

 דוד, נם דודה,

 — ואה אחות

 נעבד, וחדו

נשמח. וחדו

 משם, מפה,

 והוא, אתה

 ■ם מעבר

עלו! ?גלו,
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XX1X.

בארץ יוסף

 אצל שנה זה עובר יוסף

 •ורע, חורש, הוא בגליל. אכר

 חקלאי הוא יוסף בנרין. רש

 ויודע בחריצות עובד טוב,

עבודה. כל

 יוסף עובד השמה בשנה

 נוטע :בפרדסים בשרון,

 קוטף מעדר, מעזקה, עצים,

 עבורה כל זהב. תפוח■

יוסף• יורע בפרדם

 כרוב, :בנן .יש הכל ירקות. בנן הוא עובר העזלישית בעזנה

 בגן עבודה בכל בקי ביוסף אין תפוחי־אדמה. ברובית,

הירקות.

 עבתה. עבדו, עבךי, עבד, צווי:

 שמחנה. שמחו, שמחי, שמח,

 עלעה. עלו, עלי, עלה,

באגד^ בואו, בואי, בוא,
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החדשות ים המל

 נוטע. פקדם. חקלאי. גרן. וורע.׳ךש. הורש.

 תפוח־זהב תפוח. קוטף. מעדר. מעזקה. עץ.

בקי. אדמה. תפוחי כרובית. ?רוב. ירקות. גן

ובכתב. בךבור תךגיל

 מהי ? השלישית ובשנה השניה בשנה הראשונה, בשנה יוסף עבד עבודה איזו

? יר^ות בגן - ומה ? בפרדס העבודה מהי ? האפר עבודת

XXX

מאבא מכתב

מאביו: מכתב קבל יוסף

היקר! "?ני

 עבודה בל עובד אהה ?ארץ־ישראל, אתה שנים שלש זה
0*

 בני. מתי, אולם ונבון. חרוץ חקלאי שאתה שמח׳ אני ומן. בשדה

 מרה ג ובכרם בשדה במוך ונעבד אקצה נבוא אנו שגם תדאג׳

 ארצה לבוא מהר, מהר, לעובד, רוצים ואנו הגלות היא ורעה

אברים". ולהיות

 כמוהם. כמוכם, כמונו׳ הו,1כמ כמוך, כמוני׳ זכר:

כמוהן. כמוכן׳ כמונו, כמוה, כמוך, כמוני, נקבה:
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חנה: מאחותו קצרה הוספה ולמקתב

.יקירי! "יוסף

 הציוניות הנשים בהםהדרות הברה אני עברית. לומדת אני

 לערור רוצה אני גם אבותינו. לארץ לעלות רוצה אני "רצו".

יוסף׳ אליך, נבוא מת־ ,ירקות. ולהנקות

חנה. אחותך

החדשות המלים

נבון. אולם. קצר. הוספה. רע. מר. כרם. שדה.

ובכתב. בדבור תרגיל

? חגה - ומה במכתבו שמואל כותב מה

אבא אל מכתב

:בנכר מיקפקתו אל יוסף כותב העבודה לאחר בערב

 לעלות יכלתי קבר מזמן לדתושבות. בארגון הבר אני !״יקירי

 הקימת לקרן קקקע די אין אך אהבם. גם ולהעלות הקרקע על

 לקנות כסף די שאין מפני קקקע די ■אין הפועלים, כל בשביל

 הקימה קקרן הקנה כסף, הרבה מנדב עמנו היה לו אותו.

משפחות. אלפ• עליהם מושקה והיתה ;רולים קרקע שקהי קונה
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 תורי £יע כאשר לפני. שבאו חלוצים הקומה הקרן ?יושבת השנה

אלי. אתכם אעלה יהתושב,

יוסף. אוה?כם בנכם

החדשות המלים

שטח. לו. די. בשביל. מןמן• נכר.

אך. תורי. הגי.ע מ:שב. מנדב.

ובכתב. בדבור הרגיל

? במכתבו יוסף ענה מה

XXX^^.

את נבנה אנו

 הארץ" את נבנה "אנו

 שומעים. צד מכל

 היהודים" עיון אך

• נותנים•• "לא" כסף

נותנים. לא כסף ה, הי, הי,

הארץ

שטות אינה הגלות

חושבים,- הם -ככה

 בגלות שבע פי הן

;פ־ם. הה*ם

יפיש החיים הי׳ הי, הי,

עי^ עתיד: הגןע, עבר: מגןע, : ה ו ה
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וקנטרט תיאטרון

ובל; מסקרד

 הקדושה ובארצנו

וכלל. כלל זה אין

לל.5ו ?לל וה אין הי, הי, הי,

 חק!ם,1צ חלוצים

?גלות להם מה

הדברים אלה כל

שטות! אלא אינם

שטות. אלא אינם הי, הי, הי׳

החדרות המלים

אלא. וכלל. כלל שבע. פי חושב. שטות. עדין.

ובכתב. בדבור תרגיל

וי. י ■

ה*יר. תכן את וכתב ר9ס

XXX^|^.

הקרקע על עולה יוסף

 הקןמת הקרן הקרקע. על לעלות יוסף של תורו גם הניע

 אשר לאךגון׳ אותו ומסרה יזרעאל ?עמק גדול אדמה שטח ק?תה

 רבות אבנים עליה. כצות הקפה שוממה. האדמה בו. חבר יוסף

 לפי לקצר. אי־א?שר לקרש׳ אי־אטשר האדמה. פני על ?פודות

 שמחים אחדים• טריפים גם בנו אחת. גבעה על אהלים הקימו שעה

יוסף. גם שמח הקרקע. על עלו כי האנשים,
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החדשות המלים

 אי־אפשד. קצה. שומם. מסר. עמק.

צר־ף. ?בעה. אקל. הקים. לפי־שעה.

ובכתב. בדבור תרגיל

 ו דאת היתד אדמה $יזו ? .יזרעאל בעמק גדול אדמה #טח הקימת _ה?ןךן מסרה למי

? #עה לפי גרו איפה ? ולחר# לקצר ה;ה האפ#ר

XXX^¥.

משירי

קמטה? בצע מה

 קבית? בצע מה

 .?גרש הוא הדשא

דה. כל לי ובג

 השקטה ותחת

 החולות מצע ועל

 השנה מתוקה.

הלילות. דפים

החלוצים

 ברדת והיה

 —עלינו, הנשם

 האהל ונתקע

ביתנו. תהו

 הרנה והיתד,

 ידידה, ב:ת בלי

 ל״־ה דחם

וכירה. הנזר קלי

ןסור. מסר, מפזר. מפזר, מכסה. מכסה,
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החדישות המלים

 געזם. הול. מצע. שקמה. זית. גג. ערש. דשא. בצע. מה

תהה. ירקת( ;רד כירה. תנור. ;רה הם. דירה. רנה. תקע.

XXX7.

ארצה עלו ומשפחתו שמואל

 את ר2שי? לאביו. כתב יוסף מבנו. מכתב קבל שמואל

 קבר עלה הוא כי אליו, ארצה כעלה הגלות את .יעזב חניתו,

הר!רקע. על

 אשתו עם ועזב קונותו את מכר בנו. כדברי עשה שמואל

 בארץ הם עתה ארצה. עלתה המשפחה כל הגלות. את ובתו

לאכרים. ;קיו עתה ;שראל.
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 חנה נם הגבעה. על צריף בונים הם ואביו. יוסף עסוקים

• אקצה לעליתה שמחה המשפחה כל בעבודה. עוזרת

יחד. נם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה

XXX71.

שלום דרישת

 להור• שלום דרישת למסר הלך בירושלים, היה יוסף באשר

הנער. במחנה הברה אחת. נערה

 בא בי לח, אמר הוא הדלת. את לו פתחה הבית בעלת

חדר אל אוחו הכניסה האם מבתה שלום דרישת לח למסר

 בטחנו בתה הי־ על אותו ושאלה לשבת בקשה האורחים,

מאד מסיךה והיא במטבח עובךת שבהה לח, ספר

באשו

?צער: לו אמרה העבודה,

לדדות והנערות הנערים רוצים זה למה מ?ינה, אני -אין

למד, לבתי: אמרתי פעם לא ?.ישראל ?ארץ פועלים דוקא

הכנס הפעל: ת 1 ט נ

הכניסו. הכגסתסךתן. הכנסנו, הכניסה, הכניס, הכנסת, הכנסת, הכנסתי, עבר:

מכניסות. מכניסים, מכניסה, מכניס, : ה ו ה

 :מיסו, תכנסנה, תכניסו, גכניס, תכניס, :כניס, תכניסי, תכניס, אכניס, עתיד:

תכנסנה.
הלנסנה. הכניסו, הכניסי, הכנס, צווי:
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 והיא ? ^זהוא מה בבית חסרה1 את כלום * לעבר ללכת לך

 עוברת שם שהיא ?וספר, אתה יתנה לעבד!" אני ,רוצה באדזת:

 בשום לה נותנת ררתי לא ;רעתי, לו מבשלת! פשוט במטבח,

 בהי שמה למה בעצמך, אמר אךרבה, המחנה! אל לנסע אפן
/*ך. י

 בעל אף אין בעלי ו^ל שלי המשפחה בכל ? כזאת הרפה עלינו

טבשלת... בפרט אחד, מלאכה

 בפרט לעבד, הרפה זו יוסף-אין לה אמר—גברת -סליחה,

 לפנים לעמנו, היא גדול כבוד העבודה להפך, ישראל. בארץ

 גם יודע והעם מלאכה בעלי הגדולים מחכמינו רבים היו

 בשם הנקראים רחובות ;ש בתל־אביב הנה אותם. לכבד היום

הסנדלר/ יוחנן רבי ,,רחוב למשל, המלאכה, בעלי אותם

 בקריאה: יוסף רברי את הפסיקה ממקומה׳ קמה האם

 < • לי ;ש מה ,הללו הבחורים מן אתה שנם רואה, אני הו, -

אתכם? לדבר

 מן ויצאתי ,שלום" לה אמקהי ממקומי, אני גם .קמתי

. • • הבית

 תנאי מביעה - בעבר פעל עם ״לו״ סמלה

לה. נותנת הייתי לא !דעתי, לו :למשל
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המשמר ?גל

 _קל. רעש פתאם נשמע המשמר, על עמד ל. כאעזר פעם

 גמלו על וטוען לו עומד ערבי וראה בזהירות התקרב הוא

 מהומה, ,קמה השומר. את הגנב הכה הערבי. על התנפל ל• תבן.

ל״משפט". האהל אל אותו והביאו הגנב את תפסו

 יריהם את ונשק ה״שופטים" לרגלי מפהד ונפל נבהל הערבי

רגליהם. את והבק

שאל: ל.

? אתה ומאין שמך מה —

ה^קרא. צררי: ,אקרא, עתיד: נקראתי, עבר: נקרא, הרה:

השמע " ץשמענשמע , נשמע ,
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שקר. כמובן, הערבי,

?אתה שנים כמה -בן

בצבא. הי;תי כבר אך ^דוני, אדע, לא -

לך? מלאו כבר -שלשים

מלאו. אולי —

?בר? ארבעים ואולי—

ארבעים. גם אדוני, אפשר, —

שנותיהם. מספר את יודעים אינם הפלחים

התבן? את גנבת -למה

? לך נחוץ שאינו אדוני, חשבתי, -

 אותך תפסתי כאשר אותי, הכית מדוע, —
■ י י י ■ י י

לך. תרע עוד כאלה בשקרים —

הרבה האירפים שקרנים: גנבים, הפלחים בל אדוני, -ודאי,

, . טובים. יותר

גנב. שאתה ?לל, אשמים אינם הפלחים -

 התחיל !-חזיר כלב, ?ל;על, גנב׳ אני אדוני, הוי, נכון, -

 לי, סלח־נא - ה״שופטים" בגרי את לנשק נפל ושוב בוכה ■הערבי

 לו ?אללה, נשבעתי * עיני לבבי, נשמתי, מי, .יקירי, חביבי,

ממך. קשות לבקש הולך הי;תי ושן, שאינך ;רעתי,

 מלקות בחמשים הערבי נענש השופטים דבר פי על

לחפשי. רצא
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פחד! אל

 הכפרים מן .יגאל-מסביב מספר—ערפל ליל היה הלילה

 ־צאתי במושבה'ואני לשמר נשארו וחברי כלבים. נבהת ?שמעה

,עוברי הם-ענו: מי שאלתי, על רוכבים. ?ששה פגןןתי לשדה.

17 7 1

רוכבים. שלשה לקראתי באו ושוב מעטים .רגעים עוד עברו

 ונשקם רוכבים אותי סובבים והנה וכה כה עושה אני עור

הסוסה!" מעל רד "יהודי, קרא: מהם אהה אלי. נטוי

 או ימינה לנוע ;כלתי לא .ואני אל־זעבי. סעיד קול הקול

 אדוני!' ,לפקדתך, אמרתי: אלי. נטוי ה;ה נשקם כי שמאלה,

 את ■ הפסת׳ ובן־רגע הסוסה מעל לרקת ?רוצה התכופפתי

 אל הרוכבים מכק אותי ונשאה קפצה סוסתי הריתי. נשקי

המושבה.
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בחורה געגועי

בחדרה. עבדה בחורה

 .יעבירו כי ובקשה׳ הועד לקני הגערה באה תמים באחר

לךחבות. אותה

הגערה: את שואל המזכיר

לךחבותז לעבר רוצה את ולמה זה מה -על
•ס וי

שטה. לעבר מכרחה -אני

למה? כך כל מכריחה? —
1)

לגלות. אוכל לא —

 ללא למקום ממקום הבךה תעבר כי הדבר, היתכן ואולם -

 סוף־סוף מקדחה כזאת?-והגערה להרשות האפשר סבה? כל

לגלות•

ברחבות. בחור לי יש —

? מי —

לגלות. -אין

לךחבות. נם?נה )הגערה

 ישוב? תשבנה, תשובו, נשוב, תשוב, ישוב• תשובי, תשוב, אשוב, עתיד:

תשבני׳•

 .יעשו, תעשינה, תעשו, נעשה, ©עשה, יעשה, תעשי, תעשה, אעשה, עתיד:

תעשינה.
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הוא אתה
 । י כוכבים רכבות

כוכבי? איזהו

!רבים מה בחורים

לבבי? בחיר איזהו

׳1? כן,

 היודע׳ מא אתה
1 כן• כן־ כן,

כן׳• קורע. לבי אתה

 שאלה, במוחי

 ? ־פ־.־:־ ומי

 להבה כלבבי

יכבגה? ומי

כן•" כן׳

היודע
 .יש, בחור במשתלה

לקלה׳ החל לבי שם

האש? בי הדליק •מי

ז המוח הצית מי

כן׳ כן׳
היודע׳ הוא אתה

כן׳ כן׳ כן,

 כף קורע, לבי אתה

 זך מע" בטורה

מפכה. ולילה יום

 1 שה הוא מה ? הומה מה

? מבכה הוא מי גורל את

כן". כן,
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אחת פעם

 הכביש, אל ?הור א־ת;צא פעם

 :יצא בהוד אחת פעם

מצא. שם הוא בחורה

הממה :ר על

פשרה. זה היה

 אמר- חביבתי-הוא שמעי״א׳

 חביבתי, שקעי־נא,

לבתי. דופקת מה

 המחנה, על־י_ד

פשרה. זה היה

 אמרה טוב-היא עלם לי א?פת מה

 טוב, ^לם לי אכפת מה

לקטיף• חן פרחי לי תן

 הממה, ־.יד על

בשלה. זה היה

אמר- חן־הוא את מצאתרק ?.עיני

חן: את רק מצאת ?עיני

אתן. הכל ?ערך

הממה, י.ד על

?שרה. זה היה
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החלוץ על טרמפלתר

 את לי הסביר ,1916 הקיץ באמצע למחצה, האפל ?ביתו

"החלוץ". של והישר הפשוט הרעיון

> פועלים - שאלתי -? זאת מה —

 אכל פועלים, גם להיות עליהם יותר. רחב הנהו המשג לא. —

 מה כל הכל, "הכל". שהם אנשים נחוצים לנו בלבה. זה ל*

 לחיל-ארגו שלו, אנטרסים ישנם לפועל ישראל. ארץ שתררש

 צריך אצלנו אבל מיחךים. לקהנהס-החלים לרופא, חפציו:
 בתל. גוש ל<^הח^ים. אף אנטרפים. לו שאין דור, לקום

 למכונה שנחוץ מה כל ליצר אפשר ממנו אשר: בתל,

 בלוק? ברג, מקמר, אני. פה גלגל? לה נחוץ הלאומית.

 מורים? משחקים? הין? עוו־כי רופאים? משטרה? כאן. אני

 לא פסיהולוגיה, לא צורה, לי אין פה. הנני מים? נושאי

 ציון, למען עובר מני פרטי. שם לא אף פרטיות, הרגשות

 מטרה לשם עובר - אחר הבר לשום קשור בלתי לכל. מוכן

במן. :אחת

אני. אינם-אמרתי כאלה -אנשים

;שנם• -

 כזה עיני. לנגר אז היה מאלה הראשון טעניתי. אני -

לחפש הלך לתל־חי אכר: ח;ל, יוריסטן, בעקמוג הוא ה;ה
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 דבר* אמר:,אין בידו: והרואה מותו את מצאבמגל, עבודה

אלימות. מות ומת

הצעירים הגמדים

מספר: .ילד

 ויצאנו ראש־פנה את עזבנו א, תרפ שנת שבט, חדש תה

 כסו מאד. קר לנו תה עגלות. בשתי נסענו לכפר־נלעת. לשוב

בשמיכות. אותנו

 עגלותינו. על והתנפלו נקהו הערבים כלבי יריות. שמענו פקאם

לכפר־נלעדי. באנו כלילה מאחרת פשעה

 מעל אותנו והורידו רבה כשמחה לקראתנו יצאו הכל

העגלות.

 המחסנים, הארוה, הרפת, :היו בו הגדול. ?תת נכנסנו

 מסביב החולים, בית תלדים, הדר המאתה, המטבח, האכל, הדר

 אותנו והשכיבו האכילו בהם. גרו האנשים האהלים. עמדו לתת

 הגדול. בתת לישן
י

בסביבה. להקתכל ויצאנו .קמנו למחרת

 עשינו בשודדים, שחקנו ובעבודה. במשחקים עברי תמים

דרנו בזה. זה שנלחמו גדותם, ראשי לנו ושמנו חרבות לנו
* ^.•9 ►ג (>

 רועים הקנו קטן. מטבח לנו תה אחרות. עבודות גם עושים

 אדר, ית״א אחתם לבועות עברו בתורו. אחד כל העגלים את
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 הראשונה• ההזכרה נערכה "תל־חי" למאורעות אחת שנה במלאת

 לפני נאמו אחרים. וממקומות ממטלה אנשים להזכרה באו

 המעגל. באמצע היינו - הגדולים הילדים אנחנו-ארבעת הקהל.

 כי הרובים, את להקזיק לנו עזרו הגדולים רובים. ב;ךינו נקנו

אחרות. פעמים ירינו ,אש!" פקדה: לפי מאד. כבדים היו

 עם רק עזכנות. יקל בידידות חיים אנו סביבתנו כפרי עם

 ובמרמה בתל־חי נלחמו אשיר האנשים, נמצאים בו חאלצה, הכפר
ף "?

היום. ער שלמים אנו אין אנשיה, הרגו

טרמפלדור יוסף

 >בלגרפ;ה(

א.

 זאב, אביו, )קבקז(. בפיאטיגורסק 1882 בשנת נולה טרמפלדור

שבעים לו מלאת עד בצבא ועבד הגיקולאיים החילים מן דדה
0 71^X44 2^^

 וביחוד בגבורתו והצטנן קיסרים ארבעה מבשלת תחת שנה

 בירושה עברה זו גבורתו קבסטפול. מבצר על ההגנה בשעת

בנו. ליוסף

 ספר בית בקר הגמנסיה, את ט-מפלהור שגמר לאחר

חיל בתו־־ ■בצבא לעבד חלד 1904 בשנת אבל השנים. לרפואת
־י "י •־־ י־

 כל את וקבל מאד הצטין היפונית, במלחמה והשתתף מתנדב

גיאתי• בלבי ארבעת
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 לו נעשה אז ט. נפצע פורט־ארטור _על ההגנה ?שנגה
 מעבורת %*לש£חרר ומפני השמאלית זרועו ינ;ךתה נתוה

הצבא.

 הצבא. אל הטוב בךצונו ובא שב קצר ומן ?עב- אך

 — הגרור מפקד אל ט. כתב - אחת ;ד אלא לי אין ,אני

לשוב אני רוצה כן על הימנית, היד לי נשארה עוד אבל, י ■ - ־• ־ ־־• ־׳ ,30 .
. ההיית אל

 שם .—;,־פ בשבי נפל דוע זמן כעבר נקמקאה. בקשתו

 שעורים ארגן היא הפררניים. כשרונותיו אה ?רמפלדור אה—

 השמיים בין ציונית אנדה יפר הוא למצבם. ■האג ה־ופים לשבויים

ועור. עור . הרהורים

 אופיציר. למעלת השני ניקולאי אותו העלה המלהמה •־בלות

הרום? במחנה מיידי היהודי —האופיצ דרה ט.

 באוני?רםיטר, המשפטים תורת את ט. למר כך אה-

 ההיא בעת דין. עורך בתור למוריו הק את וכמר רפט-בורגית

 הציונית. בהסתדרות אקטיבית עבודה עובר ט־מפלריר התחיל

לשראל. לארץ ?ראשם ויצא חלוצים של קבוצה ארגן ט.

נ.

 במגרול בהחלה פשוט׳ פועל בתור עבר הוא .ישראל בקרץ

 ט. הכרח המלחמה לרגלי חלוצים. היי .וחי בךכמה בן ואחת

ישקאל. ארץ את 1914 בשנת לעזב
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 ?פד עטו ויחד ז׳בוטינסקי ?נם נפגש מצרים של באלבסנךר־ה

 הגאלפולית באכספדיציה שהשתתף הראשון, היהודי הלקון את

 במחנה לקפיטן דרה ט. פטרסון. הצבא חבר של הנהגתו ונחת

דרהודי. הלגיון למפקד ומ^ה האקלי הצבא

 למפקד טרקפלדור היה גאלפולי, את ועזב מךםון5 ?שחלה

היהודי. הלגיון

 ט. שב מעשיה, את הגאלפולית האכס^דיציה שגמרה לאחר

 יהודית. עצמית הגנה מארגן התחיל המהפכה אחרי ושם לרוסיה

 החזית אל להביאו וחפץ גדול יהודי לקון ליפה עליו לקח הוא

התרבית.

 המהפכה אבל יהודים, רבבות בעיני חן מצא הזה הרעיון

בזה. הפריעה הבלשביקטית

 ולפטרוגרד קרומה "החלוץ" את לארגן ט. התחיל אי

הפומטית. ברוסיה ,החלוץ" של הראשונה הועידה נקראה

 הזמן במשך :שראל. לארץ ט. נסע "החלוץ" מךכז מטעם

 דבוחות את לאחד הרבה עבד :שראל, קארץ שישב הקצר

היהודים. הפועלים של הנפרדים

 הישובים על הערבים התנפלו 1920 שנת מרץ בחדש

 כדי שמה, ללכת ט. מהר או העליון. בגליל אשר מהידים

הקטנה המושבה על פרקנו והנה היהודית; העבודה על להגן

מפקד. פקדה, ישוב. יושב, לאחד. אחד, שבוי. שבי,
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 כבוד על ?בורים מות ומת "ערבי כדור בו פגע ."תל־חי"

וארצו. .עמו

•הרגיל

 לף החךשות למלים משפטים כוזב (2 טרמפלדור של הביוגרפיה הר^את ?תב (1

הזו. ,בביוגרפיה

הדגל

הלבני בשמחה הראשון. נרם)?5ה לפג־עבודה ימי הימים

!הקנגרם

התל. את ליצר צריך לנו.

 רבים מה מפניו, מעט לא פחדנו .גם ואולם הגדול, היום לקראת

הראשון. ה^עד את לעשות היינו מכרחים אך שונאינו! או היו
י י -

 כל את לעשות כדי לבול, באתי הרצל מנהיגנו בפקדת

 לא אחת, אז היתד, הרבות השאלות בין לקגגרס... ההכנות

אולם את נקשט דגל ?איזה - .קלה

 אין תל הן צבעיו! הם מה
;! !<> 6

נבחר! צבעים כאי־אלו ואולם

 אשר הטלית כחל־לבן׳ ך;ל, לנו יש הרי :במוחי רעיון והגה
4 י י

תל אז הזמנתי טטלני... היא זו בתפלתנו־טלית נתעטף בה

עליו. מציר "ומגן־דוד" כחל־לבן

הלאומי. ך?לנו לעולם בא וכך

מזמן. מזמין, מכרח. מכריח,
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השקל

 ברעדה המרצים דנו כאשר השקל. גם לעולם בא וכך

 לא להסתדרות. להכניס חיב ציוני כל אשר הכסף, מם על

 —שני "כיטרג", בשם אותו קרא .אחד זה. למס שם מצאו

 "חברה- והךביעי ,,וונוס" - רביעי ״טקסה; - שלישי ״קו^ריבישן״,

גלד".

 ^יעזביע השם על לחשב תקחלתי הזאת הערבוביה למראה

"שקל* השם מן נאה יותר שם שאין ומצאתי, הכל ךצון

- • :־ ־ יי זז- ז. . . . י, 1 1 המלה הנואמים. כל עליו חזרו והנה זה בשם קראתי רק
חדשה. להיות הדלה "ל(של"

תחיל

ה!ה* שבפרק לך החדשות המלים את במשפטים קבע
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הקטן הסבל

^טן< תימני ומפי

א.

 מאבי אדרתם התימני, שאול אני, שדוקא בנוהלי, בך עלה

 קמה, סערה בבית, ממני קטנה אחות ים שבע. פן ילה קעודני

נפש. עור לעולם להביא או עומרת ואמי

 לשנתו וקשהרע דהו בימי ראה עמל הרבה אבי. דדה סבל

 לא אמי בשעולו. מת זמן וכעבר משתעל החל הארבעים,

 אקר והילה היא ומתה ללדת הקשתה אחריו. ;מים האריכה

אתה.

יתומים. נשארנו וכך

 איך בלם. קטנים קשה, לו ילדים הנהו. סנדלר ;היא דורי

 שקבלו עד בדבר והשתדל הלך הביסה? יתומים שני ;ביא

 אצלו לעבד נכנסתי ואני הרתומות לבית סעדה אחותי את

פסנדלריה.

 .עד הבקר מן בסןדלריה. לעבד דרום בל דרה קשה קקה,

 צךוקו דודי עם העוקדים הסנדלרים כל־בך! קטן ואני הקרב.

 ;הסלקת׳ קקמתי עד הימים! באותם שפכת־ דמעות במה פלי.

 בו? ללון מקום אמצא איפה אגור? ■איפה לברה? לבדח.

 חור באשר הרמים ובאחד ביותר. הטובה היא האמת דרך לא,

 אגלה עתה אמרתי: עליו, טובה ורוחו מקגיגה הק;תה דורי
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 נשלחו השמחה לכבוד — בסנךלריה היה לא איש לבי. לפניו

 שמח היה הוא ודודי. אני מקדמת-רק בשעה לח?שי הפועלים

במקצת. שכור ורק מאד

 לחיות רוצה אני יתא דודי אליך. לי דבר יתא, ,דודי

סבל".

ואמר: .עיניו דודי בי גחן הרגע באותו

 עליו אביך, הן חביבי, סבל? לחיות רוצה שאול, אתה, "מה?

 ם?ךלר קרה חביבי, לא, חיא. קשה עבודה בסבלות. מת חשלום,

בסנדלרות'׳. טובה מלאכה אין כמוני,

 עתה אבי". במו סבל לחיות י?1ךצ שנית, אמרתי יחיא, ,׳הודי

ואמר: אךסה שעה בי הסתכל אצלו׳ חדור אותי הושיב

 אביך, בקברים. אקך להרבות ,יכול ואיני חנך ;תום "שאול,

 לחיות רצונך עליך. עץ שאשים מותו לפני בקשני .חשלום, עליו

בעיני. טוב וה שאין לך דע אד סבל. היה סבל?

 רדתי נחתם. וגורלי ?מצחי ?שקני הוא בעיניו. .נראו דמעות

לסבל.

!נרגיל

 הרבה ילד, ?עודני בגורלי, עלה :הללו והבטויים המלים את במשפטים קבע

 עליו לחפשי, לבי, את לפניו אגלה עליו, טובה 1רוח השתדל, ימים, האריך ראה, עמל

 שעול, אליך, לי דבר נחתם, ג^רלי לך, דע עין, שים בדברים, להרבות השלום,

השתעל.
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נ.

 גדלתי. כיום. הנני עשרה שלש בן שנים. שש ?ברו מאז

 שלמי על קשור סל שערים". "מאה בשוק אנכי עובד בבקר

קורא: ואני

סכל". ?בךת,"

 אחריה והולך לסלי מכניסו ךת5ה? של במשאה אנכי תופס

 רגיל בבקר שלם. "רחביה"-גרוש עד שערים" מ״מאה לביתה.

 כשנגמר גרושים. הששי-שני ביום וחצי. גרוש אנכי משתכר

 הבאים האוטומובילים לד על להודה", ?.מחנה אנכי עובד השוק

 לקבל אחת ולא ממגי ?דולים רבים, סבלים .ישנם כאן מתל־אביב.

 אותה אני קושר מזודה. באה ללדי ונם לש אך מכות, מהם אנכי

 ומשתכר הךבה אני מזיע וסוחב. מאבי בירושה לי שגשאר בחבל

 וביום ;חשים ארבעה שכרי חל ביום גרוש. או גרוש חצי עוד

גרושים. וחמשה חג, בערב או הששי

 אבי, שעמל כמו עמל הפועלים. ככל אנכי פועל בחיל,

הנני. סבל

ובכתב. בדיבור תרגיל

 סוחב,. לידי, בא ץכר, משתכר, :הללו והבטדים המלים את במשפטים קבע (1

 כל את ולמד ךשם (2 בדדי, מזי_ע. חל, יום בירושה, קבל בירושה, נשאר מזודה,

 הרצאת 14 הזה הספור מן ותשובות שאלות כתב □ הזה שבספור לף החדשות המלים

ובכתב. פה בעל הספור
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דררק בגן שמירה

 מפה המכסה השלחן אל ישבו הצעירות כל שבת. ליל
 לשמר ה;ה תורנו כי לנמר, מהרנו יהבךהי אני :יאללי• ■ ?ללי

 עבים במקלות הודינו מעילים, לבשנו שלנו. הירק גן את

ויצאנו.

 רב. ..קשב הקשבנו לגן. באנו החדש. סוף חשך: דרה בחוץ

ודממה. שקט כבר... זה חדלו במושבה המשילים

 צל גם והנה רשרוש אנו שומעות כי דומה, פחאם-הס!

 וידינו לגשת מתחילות אנו הגוף. את עובר רעד מתגודד...

 חדאד מאן שם? "מי קוראות: אנו המקלות. את היטב לוחצות

עונה. ואין קול ואין

 הלא מפינו: פורץ אדיר וצחוק המקום, עד מתקרבות אנו

בריח. מתנודד צעיר זית זה

 שוב .קלה שעה ולאחר ושוחקות יושבות שבות, אנו

 בחשך נתונות והעירם קשובות האונים הולכות. ־ סובבות

 ביללה, קולם את התנים נותנים רק לפעמים מרזגברת. והדממה

 שעות... עברו כבר נרמזת הדממה. תקלה ושוב ממשכה, ןללה

ופתאם

זה? -מי

!אנחנו -

לבקרנו. באו הם המושבה. שומרי הם -אלה
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הש?ה? -כמה

? ' -י . ־ עשרה. אחת -

עשרה... אחת רק -האמנם?

 אנו יושבות חורר. הקר הלילה. ארך במה אה, -

ומקבוצות. • •

תרגיל

 פורץ, אדיר, מרשרש, רשרוש, :הללו והבטויים המלים את במשפטים קבע (1

 ממשך, ביללה, לו1ק את תן1נ עיניו, נתן רב, "קשב .קשובות,־-הקשבתי אזמם .קלה, שעה

 שאל^ת כתב (2 פורצת. מלחמה פורץ, צחוק ארך, כמה הזדין, מזין, זין׳ מת>יץ* ךר,1ח

 המלים את ולעד רשם (4 ובכתב פה בעל הספור הרצאת (3 הזה הספור על ותשובות

הזה. שבספור לך החדשות

אבות לארץ

א.

 לחוף הביאה האניה שנה. עשרה חמש לפני היה הדבר

 מאות שלש מאוקראינה. פליטים וחטאים מאות שלש ץפו

 חמשה אצל הויזות. בקרת את ?קרו פליטים וארבעה ארבעים

להחזירם• צוה הא??לי העליה פקיר קסהר. הויזות היו לא

 כ^קיד קול נשמע - ? האחרון איה ? אחר עור ואיה -

הא^לי.
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 למחלקת אשר ה??רי׳ הפקיד גם שאל—?אחד עוד איה —

הציונית. העליה

 היה הוא ,עשר. ככן נער עמד הפקידים משלחן רחוק לא

 שעות זה עמר הנער ורזים. חורים היי פניו קרעים. ולבוש ;חף

 לוד היושבים הפקידים על בפחד והביט מקומו .על אחדות

השלחן.

 הנער .על העברי והפקיד האעלי הפקיר מבטי נפלו פקאם

האחרון* .והו האמנם ?לבם: אחת ומהשבה

ר->7ה את האנגלי הפקיר שאל —אתה? מי —

הנער• ענה — פליט -

שמך? ©ה —

שאול. -

הויזה? איפה —

חורו. הנער פני

 וקן — האנגלי הפקיד כלל?-קרא ויזה לך האין -כיצד?

אתה? שנים כמה

הנער. .בר־מקוה'-ענה אה;ה שנים שלש -בעור

.קל. ?חוק ע?ר העברי הפקיד פני על

האגגלי. הפקיד נוסע?-שאל אתה -לאן

הנער. -לארץ־ישראל-ענה

הפקיד. מין-שאל -אל
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הנער. ענה - האבות אל —

הפקיר. ז-שאל הם מי—

?גאון. הנער העקב-ענה יצחק אברהם, —

תרגיל

 החזירי חזר, פליט, חוף, אניה, :הללו והבטויים המלים את במשפטים קבע

?גאון. .קל, צחוק עבר פניו על מצד, רזה, חור, קרעים, 2לבו ;חף, פקיד,

כ.

 רגע זה היה האקלי. הפקיד מפי פרץ טוב לבבי צחוק

 תקוה. עול אור זרה פניו יעל בזה הרגיש הנער רחמים. של

 והנה■ הא??לי... הפקיד אל ?הקוה הביט העברי הפקיד גם

 נעשו־ האגגלי פני דין. של הרגע בא רחמים, של הרגע עבר

קשים. שוב

 בבהירות וקם קצרה פקדה מפיו ;צאר, - 1 להחזירו -

ממקומו.

 עמד הפקידים שלחן מן רחוק לא הורו. העברי הפקיר פני

 הנערי _על נפל מבטו איטלקי. איש האמה, אותה של החובל רב

קאעלי: הפקיר אל אמר הוא החור.

 הפרעות ?ימי י ל,,אבות* הנער נוסע מה מפני אתה היודע —

 לאקץ מעןרתו בתל ברח והוא הוריו את הקנו באוקראינה

 עזבה אשר ואקרי קן?ט;טינםול אל הפליטים עם בא הוא ישראל.
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 החבלים... בין המלחים אותו מצאו את״קעטנטינפול, שלנו האניה

ירושלמי... אןרה

 החובל רב שדבר מה אפילו שמע לא הא;נלי הפקיד

 יאהריו הסירה אל האמה מכסה מעל במהירות ;רד הוא האיטלקי.

 הציוני הועד אל תל־אביב, אל מהר העברי הפקיד העברי. הפקיד

 מפו. המושל אל משלחת שלח הציוני הועד הנער. את להציל

 נשמעו בינהים בירושלים. השלטונות את שישאל ענה, המושל

צאתה. את המבשרים האמה צפצופי

 הפקיד נרתע השלישית בפעם האמה צפצופי שנשמעו ?שעה

 את משך וה ברנע אבל הטלפון. בשפופרת ואחו ממקומו העברי

ממנה. ;דו

ו?אב... בצער ;צאד״-קרא האמה —

ובכתב. בדבור מרגיל

 של א^ר זרח פניו על לבבי, צחוק :הללו והמלים הבטויים את במשפטים קבע (1

 שלטונות, להציל, האניה, מכסה מלח, פרעות, נפל, מבטו החובל, רב קשים,ז פנים תקוה,

ובכתב. פה בעל הספור הרצאת #2 שפופרת. נרתע, צפצוף,

מולדח

א.

 ;שב השלחן אל הערב. לארחת ;שבו משפחתנו בני ערב.

 אךם הוא מאמריקה. אלינו מזמן לא שבא דודי אורה, עמנו

?אץ. הקחיה לרעיון במקנגד ;דעתיו אני אבל מאד, חביב
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 למה שאלתי, על לי עמת לא עוד הרי !,דוד דודי: אל פניתי

ישראלי לארץ הנה באת

 בת או בן לי אין כי ;דעת, הן - ענה - לך לענות מובן הנני -

 אשר נפש, לי אין מוחי, אחדי ומעשי שמי את וקקירו :וכרו אשר

 ממשפחתנו אחד נער לי לבחיר הנה באתי ולכן אלי, קרובה תהיה

לבן. לי שיך,;ה

אותו?-שאלתיו. לך בחרת הקבר —

 שבניר לביתי נסע _יךךו הנבחר, ה?ך ואתה כן! -אקנם

 עיר ר^ית לא קאץ פה הן חקך. את לחיות תתחיל ושם יורק

שמה... אך החיים, הם מה יודע ואינך נדולה

 הדתי שלא אני כי הרעיון, אלה. דבריו לשמע שמחתי

 בי עורר בה, לגור הרחוקה אמריקה עד אסע באניה, מעולם

 קמוחי תע, אך נמשכה זו שגנחה אולם רבה. התלהבות

 מולדתי היא אךץ־י.שראל ואמריקה׳ אך :המחשבה חלפה

...ואמתקה?

 קלל חושב איני אני לדודי. אמרתי — קדקן בחרת לא -

ישראל. אקץ את לעוב

ר "מדוע ושאל: עיניו בי נתן הודי

 לשבת ולא לטובתה, לעבד פה ועלי מולדתי היא קאן -קי

אבותינו! ארץ את בונים שאחי קשעה באמריקה

דודי. ;תרה-אמר סנטימנטליות —
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 מטרתי היא ממקומי-זו .קפצתי—מטימנטליות זו אין לא׳ —

בימינו. קברי נקר כל מטרת להיות צריכה וכזו

 באים ועתה שוממה? הארץ היתה זמן כמה אתה היודע

 בשקה שעוזב מי וכל שחרב. ביתם את מחדש ובונים הבנים

כבוגד. בעיני הוא קרי הארץ, את כוו

 שליחי מפי כאלה \פים" דברים הרבה שמעתי יודע, -אני

 מאמינים כמוני ורבים אני אין הוא-ואולם באמריקה-ענה קה״ק

 מה ואין פה כלום עשו לא כי חושבים, באמריקה להם.

רק עמן זה הרי "מולדת" ובקלל ?פלקתינה. לעשות

למשוררים.

 לאשר תאמי! למה אתה. מעשי איש הן - לו עניתי - דוד -

 מולדתך את לך ואראה לארץ ונעבר הבה ראית, ולא שמעת

אותה. תאהב בודאי ואו

תרגיל

 וע/להבוה עורר .דבריו, לשמע מוכן, :ה^לה והבטוךם מלים3 את במשפטים קבע (1

הזה. הספור מן ותשובות שאלות כתב (2 הרי. מאמין, בוגד, מטרה, כה^ן,

את לראות נוסעים אנו באוטו. ודורי אני ;עזבנו למחרת

;הוךי ;שוב אף שומרון, הרי דרך לצפון, ה;תה דךכנו המולדת.
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 רעו. שהורות-עדם נקרות נראו הדירים על לעינינו• נראה לא

כל. לעין נראתה עניותם אשר רבים, ערביים בפרים פגשנו

 בטרם המולדת, היא לדודי-הגה אתה-אמרתי הרואה —

 עיר בדר, בלי בתים, גבי על בתים שכם, העיר בניה. לירי באה

ערבית

הדוד. בארץ?-שאל היהודים עבודות איפה—

 על העומדות הגבעות אחת על האוטו עלה שעה באותה

העמק• "

!• הן הנה ? היהודים לעבודות שאלת -

מפביב. הדרים בין סגור העמק כל היה לרגלינו

 עשר לפני רק כי התאמץ, !בארץ הגואלים עשו מה ראה -

 "עמק אז נקרא והוא זה נקמה לעמק לרדת סכנה הלתה שנים

 עתה המות. במקום החלים את והביאו הבנים באו ועבש־ הטלת/

 מתוך ודק אך נעשה זה וכל שלנו" הוא "העמק להגיר נובל

המולדת. אהבת

 מושבים עינינו נגד עברו פעם מדי מחשבות. השיב דודי
■

 אותנו ברבו הדרך, לד על בשרה שעברו אגשים, חדשים.

זאת? כל את עשה מי שאל: דודי לשלום.

העם! אחת: מלה היתד, בפי

?איך שאל: הוא

את אספה אשר היא היא לישראל. הקלמת הקרן ידי -על
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 ומחזירה לה הזרים מידי האדמה את קנתה ובהן העם פרוטות

:שריאל. לעם האמתקם, בעליה לידי אורנה

רובדה. של קלה שעה כעבר שאלני - ז נוסעים אנו -לאן

 "תל־אור*. אל חשמלי׳ כוח שמה העבירו אשר המקום׳ -אל

 ה?ביבה כל למקום. ממקום ועברי שטו רבבות למקום. הגענו

 הקמונ הכל הרכבות, רעש המכונות, שריקות ותנועה. חי.ים מלאה

העבודה... :אחת קריאה לקול

 הירדן שמם. מקום שנה לפני רק היה הזה המקום "כל

 הוא הסביבה. לכל רעה מביא דרה רבה, כה תועלת המביא

 המקלות לכל הקץ בא עתה אולם הקדחת. את הנה הביא

 לר־ןה- מתעוררת הארץ כל לביתו! שב ישראל עם והמגפות.

 וידעת זה כל תראה וכאשר נבנה. הכל תמה, חרבה פנה כל

 עלומיו. את מחרש עתיק עם פה. נעשה נפלא דבר כי

 פה הן ? הארץ את לעוב עמך אפע אני כי רצונך, וו ובשעה

 אעזב לא לא, הפקיד־פונה. פר" תפקירי את למלא ועלי נולדתי

הארץ* את

 האקץ את ראינו הארץ, את דודי עם בקרתי ;מים שבוע;ם

ופגה. פןה כל בהךנן קדשים. למים מחרבנה מתעוררת

היו: זה טיול תוצאות

 ושם בארצנו. להרדשב דורי בא חרשים׳ שלשה כעבר

 בוברונות ;מיי את הוא מבלה השקטת המרת חוף על באחוזתו

המולדת אךמת על - העתיר וחלומות העבר
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תרגיל

 היא, היא סכנה, סף, נל, לעין האלה: והבטויים הפילים את במשפטים קבע <1

 תפקיד, מלא עלומיו, את מחדש לתדויה, מתעורר הקץ, בא תועלת, מביא התמזג,

 בעל־יה הספור הרצאת □ הזה הספור מן ותשובות שאלות כתב (2 תוצאות,

ובכתב.

בנה! קנה,

עלןה לשערי המפתה

 ובתעשיה- בהקלאות

 תוצרתנו, קנה קנה,

^ו♦ <]5 י׳ ","ל

 מלאנו, עשר הארצות כל את

? לביתנו נעשה מתי

לעצמנו- אנחנו לא אם

ז יושיענו זה מי זה מי

1
הכתל

שש. בת מרוקנית ילדה מסעודה

לבנות. הספר בבית א׳ כתה תלמידת ,גדולה*: כבר היא

 ישב שם מקום ■ המערב־, לכתל סמוך כיתה־מאורתה

ויצפהךקד־בה. הקבצנים בין הדולגי, העירילמחצה א^יה
 היורדות המקרנות עשרות פני _על תר"• פעם מך־ 1~ומבעיךה

לחם׳ לקמת פרוטה קבל אולי לאבא. תביא אכל הכתל. אל
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 הכתל. את היא אוהבת היום. רב אביה עם שם שתשב יש

 דךכו אטא, לפני כמו בוכים לפניו הוא. קדוש כי היא, יודעת

לאלהים... מתפללים

 ואת אחורנית הרחוב ארך לכל תלך■ המתה ?שובה

 הכהל את כאלו ותנשקן׳ לכתל תשלה הקטנות ימינה אצקעות

 המתפללים כשמתפ״רים ערב, עם תדאג דאג רק תנשק•

:לבתיהם והקבצנים

י לבדו בחשך בלילה הכתל ישאר -איך

הכתל. _על משגיח לה:-ה' וענה ואביה

במזרח הראשון הרובה תולדות

ואגדה<

א.

 ולו גדול צדיק לפנים, בתרמה היה :הודי איש

וחם־לבב. ;פה בן ולשלטן בהנא. ושמה מאד ;פה

 הן ותמצא היהודי בת את ר^^השלמ פעם

 ותמה אבותיה דה את המיר ??ה^כי על דבר
 עליה, ואןם הגערה לב על השלטן רט^ן יום יום

הגערה נבהלה בחוקה. אותה יקח לו, תשמע ■י

וחידה בת

 הוא מעיניו.

 לאשה. לו

 לא אם כי

אל ובאה

 לבה על דבר השלטן ־ שבן מה ב?כי, לו ספרה היא אביה.

יום. יום

70



 גדול. פחד עליו־ נפל דוה, הדבר את היהודי שמע כאשר

 ירהם כי האלהים, לפני התפלל הוא ■מים. שלשה וצם בכה הוא

לתפלתו. שמע והאלהים בתו. ל8י ?ליי

 קול :שמע לא אשר נפלא, רוקה הוהודי ;עשה הךקיעי ביום

 דבר שמע ולא ראה לא ואיש השלט! קקן ;רה או יר;תו.

הנעשה. מכל

 איש׳ ומידי נבר מאל היחידה בתו את היהודי הציל כבה

הוא. היהודים מורע לא אשר

 צוד, מי, בידי יודע ואין בנו, מת כי לשלטן, נודע כאשר

 קן את הרג אשר האיש, לאמרי: מלכותו ארץ קבל להבריז

;קנש. ולא חטאו _על התודה נא ;בוא השלטן׳

 תמים איש והוא - הזה הדקר את היהודי שמע באשר

 וכזאת האיש אני :ואמר המלך אל בא — המלך לדקרי והאמין

;עשיתי. וכזאת

 כמעשה רובים, מאה לו .;עשה כי היהוהי, את המלך צוה

 והביאם רובים מאה היהודי קשה עשה. אשר הראשון, הדוקה

 ושלח רומנית ;דו את ליהודי השלטן התך אז השלטן. אל

 בהצר העומדים שריו בי; הלק הרובים ואת הב;תה אותו

המלכות.

ב.

.מתה אמר: כי מאה ב$5הת הביתה׳ היהודי בא כאשר
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 .ישראל, בתי .על ,ידי, מעשה האלה, ברובים הנכרים ;קומו

אותם. תהרגו הכל מהם ;מלו

 וחלק אחרים רובים מאה השמאלית5 ב;דו היהודי ?שה אז

 ובאשר בידיכם קחו אלה את ואמר: היהודים אחיו בין אותם

 להגן הזה בנשק לקראתם תצאו עליכם, להתנפל נכרים ;קומו

 תגנו הנן רק עליהם, תתנפלו לא הכליעל. א?שי מפני עליקם

הראשון. הרובה את בהמציאי אני עשיתי כאשר עליכם׳

 שנית ה;הודי את אליו קרא לשלטן, הדבר נודע כאשר

השמאלית. ;דו את גם לו וחתך

 בהנא בתו את אליו קרא הוא וקן. והיהודי הימים ?קרו

 גוזר והשלטן למות הולך ואני כתי, קק^י, נא הנה ז אליה ואמר

 ותעשי חרוכים מלאכת את כתי, אלמדך׳ יום. יום רעות ?זרות

 אל ראי׳ אך צרה• לעת אחינו כין אותם ותהלקי כמוני את גם

 ישתמיש לא כי בודאי, תקעי אשר עד לאיש, הקלאכה את תלמדי

לרעה. בה

 אותם חלקה רובים, פמלאקת בהנא ??ותה שנים חמש

 כמצות לאיש הגירה לא מלאקתה תורת ואת ליהודים כפתר

אביד,.

 מהימן. יהורי איש בא אביה, מות אחרי שנים חמש

 לאשר, אותה לקח הוא כעיניו. חן ותקצא בקנא את ראה התימני

 אותו שתלמד בעלה, אותה בקש כאשר תימן. ארץ אל והביאה

הנהו. טוב שאיש ידעה כי לכך, הקכימה כזה׳ נשק לעשות
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 ירעו לא תימן. "הודי כל כין הןשק כלי ?לאכת פשטה מאז

 להם ןמצאו להמם את רק לשכניהם, יי במלאכתם היהודים

 עצמם על יגנו הגן כנשק, להשתמש .ירשו אשר וכמקומות ממנה

רותתים. מפני

הרועה מיסטפה

 כאחד לכוש והוא וחמש עשרים ן5? כחור קמו. דרה מוקטפה

 מלא וו עבודתו את במהנה־יהודה. עזים רועה היה הנא הכדוים.

□* !באמינו

 אינם פניו כי יהודה מקנה אנשי ראו זמן־מה כעבר

שלשום. כתמול

מבעליו. אהד פעם אותו 5שא* — ז מזכטפה לך, ,מה

כאנהה. ענה להגיד" אוכל ,לא

 אוכל אולי נא, "הגידה התימני, בו הפציר בן' פי על ,אף

ואעזרך•

 שניהם שישבו ואחר למושב, מחוץ כעלי־ את הריעה הוציא

באנחה: הרועה פתה הקרקע, על

 באתי מאז כי לי. היה מה אדע לא אחי, עלי, לכי ,נהפך

 איש ומדותיכם חיים אתם אשר חייכם, את ואראה מושבכם אל

 מקבות כי אף ורעות, שלום מדות דעהו, עם איש אחי׳ עם
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 יומם ו?חק?ם בכם ומהנות מחשב חדלתי לא דאגותיכם,

ולולה".

 שבטו, בני של החיים מנהגי ל2 התימני בעליו לפני ספר הוא

 הם אמר, אלה, וכל ועור. אחים בין הרצח ומעשי הריבות על

 אחרים, חיים זה קטן במושב ראה מאז קנוחתו את וגוזלים לו זרים

 עימם בבן־שיחו נתן וברברו שבטו ומחיי מחקו כך כל שונים

ואמר: תחנונים מלאות

 כשם אחי. נא, עודני יהודי, —מכם כאחר להיות "רצוני

אלה"•

 לו, ואמר בן־שיחו וכשענה

 קבלת עמן שכן החכם, אל ובעקר שבמושב, ממנו השובים אנשים

 נסה קבר כי הרועה, לו ספר הוא, קשה דבר ודהודים אצל נר

 אינם שהללו אלא מחנה־יהודה, מפני אחרים עם לרבר פעם לא

 לא אם כי ר. "לש. אמר, פעם", הודעתי "גם לשמע. רוצים

 שמא שאלני, ר. ש. הימה. עצמי את אשליך כדבר, ועזרני

 קמהנהקהודה להרמשב אולי או מבנותיקם ?בת נפשי חשקה

 רוצה איני כי בחי.י, לו נשבעתי להתיהר. בקשתי ולכן רצוני

 לו שאמךתי זה מלבד דבר, שום דבר, שום מבקש ואיני

 אותיות רב להכיר למדתי וכבר זה. ברגע לך אומר ושאני

 שלקם. מהילדים אחד בו שלקדני קטן, ספר פי על האלף־בית

 נם והנה הוא׳ אומר צרך, אין לשמע. רוצה אינו ר. ש. אך

מקבים". אינך אתה
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 העזים את לחלב הגשים ;צאו בבקר הקקן מימי ובאחד

ונעלם. עדרו את הרועה עזב איננו. והרועה

בלפור לורד
א.

 אשר בויטץנהם, תר״ט ה' בשנת נולד בלפור ;־?ס אךתור

 עוד ארתור בהיות ונכבדה. עתיקה במשפחה טקובלנד־ בארץ

 אהזתה את ארתור אם נהלה מותו אחרי אביו. מת נער,

 לח״י .ילדיה את הרגילה היא יהומיה. את הגבה גם והיא
 האפיר. דמשול, בעבודות לה עורו הקטנות ׳5^4 :עבורה

 מצחצח .והיה בעבודה היא גם עזר הקטן יאקהור •הכביסה

 סקרים נם ושם המת בני ;תר נעלי ואת אמו נעלי את

בחדרים.

 ומדי אנגלית. וכתב קרא ובנוקיה ברה את לבודה האשה

 אותם תפלתעאבפה אה להתפלל הילדים .יגמרו אך ברך׳

 את לפניהם וקךאה; התנ״ך ספר את ופתחה אמם אליה

 בספר אשר הנשגבים, הנביאים דברי ואת הנפלאים הספורים

 מפיה. שיבאה מלה לכל רב הקשיבו והקטנים הזה

 מטתה ד£7ל הילדים ,יעזבו האשת לפעמים חלתה כאשר

ספקי מתוך שונים פרקים במקומה קרא מהם ואחד

הנביאים.
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הקדש. בכתבי הימים כל הגו וילדיה האשד,

 אמו אותו לבורר, אשר כל את רב ?חשק למד ואלתור

 דקנטק שנה עשלה שתים ?ן ובהיותו בספרים לקרא והלכה

הרבות. ובידיעותיו ?כשרונותיו

 "?ר־ הוא הקנפילמציה, חג את אלתור חגג אשר ביום

 המלה ועליה ?בעת אמו לו נתנה הנוצרים, אצל מצוד,"

 ללנליך נר האמת ?ני, נא, "תליה לו: אמרה והיא ,אמת"

תיל". ;מי כל

4
 אשר "איטוך, הספר ?בית ללמד הנער את שלחה האשד,

 ?אלצם. שם להם שעשו מלמדים׳ אנשים הלבה ;צאו ממנו

 נכנם משם ו?צאתו הזה י הספר ?בית אלתור בלה שנים ארבע

 הוא שנה. עשלה שמונה ?ן אי והוא ש?קמבליג׳ האוניברסיטה אל
 הןדולים^שהורו החכמים שעורי את לבה ?חליצות למד

 ללמודי ?לו וחתמכר כ;מים לילות עשה הוא ההיא. באוניבלסוטה

 ?הצטינות נמר תרל״א ובשנת ומוסיקה הפילוסופיה ההיסטול;ה,

עירו. אל ושב למודיו חק את

 מותה ואחרי אמו עליו מתה הב;תה, שובו אחלי קצר זמן

 ביתו משק את ולנהל מולדתו כעיר לד,שאר אלתור לצה

 את ;דע אשר דודו, א?ל מהוריו. ?ירושה קכל אשר ואחזתו,

את ;נסה כי לבו, על דבר הרבה, ח?מתו ואת כשרונותיו
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 ובהיותו ?קולו שמע בלפור אלתור המדינית. בעבודה כוחו

האנגלי. הנבחרים בית אל לציר נבהר ושש עשרים בן

 הנבחרים בבית עבודתו את בלפור אלתור התחיל במסירות
4 0^ ד/־י

הממשלה בראש עמד אחדות ושנים לארצו גדולה תועלת והביא
*^11

בעלני שעסק ממים ונם באגנליה. המיניסטרים לזקן ויחי

אשר

להיות
להרבה תרגמו

הנכבד חברם

 כי ואם ■מלמד. הכם בתאר כבדוהו אוניברסיטאות עשרה יחמש

 שכה לא וארצו, עמו לטובת ;מיו כל את בלפור אלתור הקדיש

 ישךאל גולל ללבו ננע ו?יחוד העמים ;תר את זאת בכל

 והנן לימינו דומים כל הוא גם עמד האנגלי העם מטוב־ וכהרבה

שונאיי. מפני עליו

 ספר אשר ויצמן, הקם ה?רופ׳ אליו התודע תרס״ה בשנת

 הציונית ההסתדרות על ש?עמנו. הלאמית התנועה על לו
.0

 נעשה אז מני ישראל. בארץ שפעלה הרבות, פעלותיה ועל

 תהית לרעיון לכו ?כל והתמסר נאמן לציוני בלפור אלתור

 אלתור הטה העולמית המלחמה וביבי* אבותיו. באלץ ישראל

 לממשלת חבריו לב את חוץ, לעניני מיניסטר אז שהיה בלפור׳

ביום פרי: נשאה זו ועבודתו הע?רי העם שאיפות אל אננלןה
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 הממשלה בשם האיש פרסם 1917 שנת נובמ?ר, לחדש השני

?לפוד(: )הלחת הזאת ההכרזה את האנאלית

 מביטה מלכותו הוד "ממשלת

 לאמי מקלט יסוד על ;פה בעין

 ובמיטב ישראל׳ פאקץ ;שראל לעם
* 4 י • ׳ . *

 השנת להקל תתאמץ כוחותיה

 ברור בתנאי אך הזאת׳ המטרה

 דבר שום ;עשה שלא ומפרש׳

 האזרחיות לזקיותיהן להזיק העלול

 הבלתי הכנסיות של והדתיות

 או ;שראל, ?ארץ אשר ;הידיות,

 של המדיני ומעמדם לזכיותיהם

אחךת*. אקץ ?איוו הדהודים

באור:

להזיק. ךי3 בו שיש להזיק, היכול להזיק- העלול

תל־חישיר

מדוע? —לכם חרמשים

אחי? קציר, אי

 הזרוע בזרע כי —

תל־חי. תבנה

תל־הי שם

— יתקדש

החורש. המרץ תל
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—ספר פתוה לפניכם

אחי? שירו, מה

 אפר על אמת נטע כי -

תל־חי. גבורי

תל־חי שם

 יחי- עד

הנצחי. הרוח תל

וזרוע׳ לב נזדין־נא׳

 אהי, ונקום׳

 לנטע לשאף, ללחם,

— תל־הי וליצר

תל־חי- שם

דור: סמל

ואור! עז עמל, תל

באור:

לנצח. לעד, ,עד- פ6£ז^16 - ץ מך

ותקופות שלש
)דקלום(

א.

 בספינת

 בחול רבים ועוד והוא אתה אני,

 הצער. ספוגת בספינתנו שטים

הליל. ואדם שחור המפרעז

בסער. אבד החלום וחוף

הצער

לאטד,. תנוע והספינה

ואנה, נבוא מתי נדע ולא

 קבךניטה, אבד לספינה, אוי כי

ולכלנו. לספנים ואוי

זיע. ולבלי אלמים נצבים ואנו

 גל, כל לוחש-נוחש הים. וקר שקט

 הסל! נוחש: גל כל אהה! לוחש: גל כל

יגיע... לא תגיע, לא אגיע, לא
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נ.

החוף

בסופה ספינתנו

נטרפה.

י בקלם פה עומר מי

כלם! לא

 אחמול כיום ;ךדו רבים

השאול... אל

 סוף, כל סוף עלינו, אך

החוף. אל

:בז־ממה הלב ;רן

!אדמה

י התדע — אדמתנו

! ה ך ו ה ;

 1 האיש עמד,
 פטיש. הנח

ודי. מספיק
 אחיי
חסל'

 !שנים הדק שרירים, אמץ

 שלם, אנחנו נפגש

 ואת-האדמה, אני-אךם,

 פנ;ך, מראה אים כיום

 - עלומיך את אכבשה אך

 אמה. לי חקי יאות אדון, אהי

 ואתה, אני והוא, אני

 למטה, חפרו היסוד, הפרו

 במתי־על. על מחר נעלה עוד

 שלך, הדק שרירים, אמץ

 בניך, לקני אתה בונה

המ^דל. את אתה בונה

ל ך נ מ ה

המנהל מראש
 :קלו והעולם לכל נודע
!הללו

 החדש, המנךל מדבר הללו!
!ומיאש הלש הצדה, !הללו
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 הבל, שמעי, !הללו הללו,

!י.שראל דקרי את

 העברי... הלאם קדבר !הללו

 ומרי... צער כל ימשו הללו׳

—!לליל הקץ !לעקרות הקץ

!ישראל קום.

 ימים, הללו, _יכ^ הללו.

:בטאפליה

העמים בין ישראל עם

לקח;ה! קם

באור.

 .קברניט- לילה, - ליל - ליל הצער, י-מלאת הצע ספיגת

 נשברה, נטרפה- הספינה נגמר, - ל ס ח נוע, בלי - ע י ז לבלי הספינה, מנהל

 - על ־ במתי משמחה׳ חמר - רן \ משר^ - ה מ א המות, בור .יקבר. - שאי•

גדול. חשף מאפליה- מרומים,



3 וער לוי חטשפחח
3 וער לוי הפרנסח
4 וינר לוי בחנות שמואל
5 וינר לוי א בערב
6 וינר לוי
7 וינר לוי בבקר
8 וינר לוי הספר כבית
9 וינר לוי הצהרים ארוחת

סו וינר לוי הארוחה אחרי
11 וינר לוי מחלה
12 וינר לוי החולים בבית
13 וינר לו• החגיגה
14 וינר לוי נער בהסתדרות
15 ליברמן צבי עפ״י היסוד וקרן קימת קרן
17 וינר לוי ארצה לעלות רוצה יוסף
18 וינר לוי להכשרה נוסע יוסף
19 וינר לוי בהכשרה
21 וינר לוי בבית
22 וינר לוי הראשון המכתב
23 וער לוי פטבית אספה
24 וער לוי הבחירות לפני
25 וינר לוי הבחירות יום
27 לב לתשומת
28 המתחיל עפ״י עברית
30 וינר לוי עברי מועדון מארגן יוסף
31 וינר לוי הספריה
32 וינר לוי פרידה נשף
34 ביכה )שיר( משם מפה,
35 ליברמן צבי עפ״י בארץ יוסף
36 ברמן ליו צבי עפ״י מאבא מכתב
37 ליברמן צבי עפ״י אבא אל מכתב
38 "החלוצים" )שיר( הארץ את נבנה אנו
39 :רטן ליג צבי עפ״י הקרקע על עולה יוסף
40 אליעזר החלוצים משירי
41 ליברמן צבי עפיי ארצה עלו ומשפחתו שמואל
42 המתחיל עפ׳י שיום דרישת
44 חיסין ח. עפ״י המשמר על
46 הדני עבר עפ״י !פחד אל
47 הדני עבר עפ״י בחורה געגועי

48 "החלוצים׳ )שיר( היודע הוא אחה
49 .החלוצים" )שיר( אחת פעם
50 קי ז׳בוטע זאב "י עפ החלוץ על טרטפלדור
51 קרול אחיעם עפ׳י הצעירים הגבורים
52 ציטרון ל. ש. עפ׳י )ביוגרפיה( טרמפלדור יוסף
55 ולפסון דוד עפ״י הדגל
56 ולפסון דוד עפ״י השקל
57 רכבי מיכאל עפ״י הקטן הסבל
60 צ׳יז׳ק שרה עפ׳י הירק בגן שטירה
61 סמילנסקי ט. עפ״י אבות לארץ
64 אפל דוד עפ׳י מולדת
69 בן־ישי ז. א. )שיר( בנה קנה,
69 טמיר נ, עפ׳י הכתל

)אגרה( במזרח הראשון הרובה חולדות
70 חריזמן מ. עפ״י
73 חריזמן ט. עפ״י הרועה טוסטפה
75 טיכאלי מרדכי עפ״י בלפור לורד
78 ז׳בוטעסקי זאב תל־חי שיר
79 הרוס• עמנואל )דקלום( תקופית שלש

התמונות

16 רוזנבוים בנימין לישראל קרךקיטת
17 רוזנבוים בנימין החוצב החלוץ
18 טפר י. העבודה מן
20 נור־אריה ם. חלוצי רקוד
22 נוטרטן א. הבן מן מכתב
26 גוטרמן א. הבהירות יום
28 גור-אריה ם. המתלמדים
34 נחום העבודה בעת
• 5 רוזנבוים בנימין בפרדם
41 רוזנבוים בנימין צריף בונים
44 שלזינגר החלוץ
46 גוטרטן א. השובר
48 גור־אריה מ. הצללים ינוסו עת
49 גור־אריה ם, הפגישה
5 6 השקל

י- רוזנבו בנימין האמן ידי מעשה הוא השער
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ם

111. 1.

זק300]6 ארבייטעט - עובד 1062103 פאמיליע - משפחה

0317 (121611 טאג גאנצער - היום כל 0210*161(, 10^2 סאן מענש, - איש

ז021ז13־\\13 רעדט רעכט,9ש - מדבר 1(01)1613, 2003 ?130 פרוי - אשה

2 מיס - עם 621601(0 קעד - .?לך

ק01(320]6 ודייזש צייגט, - מראה . •ז[ *1 , ?לדי׳

016x^1 זאגט - אומר 0)0160 פאשער - אב

13(107, *־€ שעהן - יפה 01311(3 מוטער - אם

1מם7ג־, אנדערע - אחרת אחר, 870 50110 זרהן - בן

1210 יא - מ ס0ז1<3 טאכסער - בת

016 ניין - לא 6ז11 ברודער - אח

־*68017 פרעהליך - עסה 8109113 שוועסטער - אחות

1210, ־* 160 8סק866 80 ,אזי — כך 1ס11$ נאמען - שם

13 די - זאת סט ? ? וואס - ? מה

1010 ? 1 ווער - ? סי ]31( 81$ 0327־*3 ן הייסט ווי - ? שם מה

]2 איך - אגי
.ט

*7 דו - אתה
111127013016 £111311002 - ה9=לר

17. 0116821(3 ^01101 וראוינט - גר

016013 §0 באסים 6* נישטא - אעגו 0113810 שטאדט - עיר

(1001 א3ט8 הויז - בית 0113816021(0 8116101160 שטעטל - עירה

*1621 916111 זעהט - אה1ר 1(11ק160 יפסאן;ק - סוחר

י*16026ת אכענד - ערב 10*31 $זע6 - סחורה

0110(121 געהט - הולך 1130661 האנדעל - מסחר

816(171 זיצם - יושב 8^16ק 13660 געורעלב - חג^ת

8101 שסעהט - עומד 1(11סק]6 קויפט - קובה

)געגריסונגס-ווארטו פרידע - עלום 8זק2663]6 פעדקויפט - מוכר

סק106] (510*0 ׳*111013) 26216 ? ׳*0 ו ריאו - ? איפה

6ז0£1 ן^1!6ז טייער - ןקר 101)1 סאכם - עדשה

8161 פיש - של$ן 00 ער - הוא
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ן6 עסט - אוכל

 1<0130]3 אבענדברויט - הערב ארחת

קז2ץ ביי ~ אצל

8?36 שלאפען - לישן

1״66? ? ? ווען - מתי״?

?01601 נאכהער - כן אחרי

ז!1ץ מיר - אנחנו

איחר - אתם

0ת1 816 זי* - הם

¥.

§32613 צייטונג - עתון

02ץ13 11681 ליינט — קורא

3ז1ץ1<11♦ ארטיקעל - מאמר

11161, <!06113 ליבט — אוהב

6ס6ץ! גרט - טוב

6216״1111<3ז2 פובליציסט - עתונאי

162 31166 אויך - גם

0§10826״1€ אנאנס - מודעה

^1616 פיעל - הרבה

.¥1

סמגז פריהמארגען - בקר

62^306( אויף זיך וועקט - מקיץ

611621 816

̂ 6268016 פריה - מקדמת בשעה

ן682626 נאך - עוד

 !161613 81? זיך קליידעט - מתלבש

 !13ק66113 81? 7011 פול ווערט - מתמלא

 זק27§013!¥13 70160161181 צו מכין-גרייט

27016 לעבען חיים;-

ז!1ץ]6 81? זיך וואשע - מתרחץ

61111*3

?1266

טרינקט - שותה

616126 !111111111 נעמט - לוקח

681^263 בוך - ספר

$21(013 שולע - בית־ספר

.¥11

ו162ץ 81? לערנט - לומד

(1013126 גרט — היטב

1162611 שיהלער - תלמיד

!162611163 תלמידה--שיהלערין

6161ן016<!3 ביבליאטעק - ספריה

63י6 וגעבען( גיבט - נותן

 1<81§?3-ז בוכהאנדלונג ספרים מסחר בית
1113

63] 63 83661 - מעשיה

?1686. ליד - שיר

פלייסיג - חרוץ

2682ץ1 העפט - מחברת

?1826 שרייבט - כותב

¥111.

?011101116 מיטטאג - צהרןם

 60ום0חיגו10ץ ז13118§6110856 - הבית בני

§110113 זייטע - צד

 ס§8ס?6ב12 ווירט הערת - הבית בעל

7ט?2 זופע - מרק

וח1?80 פלייש - בשר

^168186 גאבעל - מזלג

!162 מעסער - סכין

66186 8101 ברויט - לחם

3160 אדער - או

זעמעל - גלסקה

פאר - לפני
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X1. 47063 וואסער - מים

16231 געליגען - שכב 44־701613 אב ווישט - ־ מנגב

162140 בעטט - מטה 1^02016 האנדטוך - מגבת

8106 866060 בענגען, - התגעגע 014־610 זייף - סבון
1^86010

02383011, 61844־61160 טיילמאל — לפעמים • 1660]3 לעקציאן - שעור
012782661 געקומען איז - בא

13060066 רעכנונג - ןזשבון
בארמהערציגע - הרחמניה האחות

7 ״ 7 “*, ”7 7 7
110607־0 שווער - קשה7

5108113 0111081616213 שוועסטער
0סס13§3 העלפט - עוזך

030161 פאפיער - נ;ר
!780x4־30 0131044־30 צייכנען - לציר

1181 בריף - מכתב •
63X71 81$ שפיעלט - משחק

0606 וויל - רוצה
2363X413§ ,3־ שפיעל - משחק

030644־00, 06763 זיכער - בודאי
]361 ? ? וועלכער - ? איזה

11082027 81$ זארגט - דואג •
]62611 47600 אויב ־ אם

08 8063661 01061 גישש יבר-שאדם אין

016 8260621
X.

61667 ווען - כאשר §10X43־ סא01 3קא - ראש

013631 געוויינט - בכה 606, 806016121 וועה, טיט ־ בואב
166312, 1\121 דאקטאר ־ ר??א
263630 בעטראכטען בדק

1762160 ^0066 וואך - שבוע
06017 קראנק - ולה ה

61163 אייניגע - אחדים
07131 געפרעגט - ?אל

2610477 געזוגד - בריא
10 11161 פה

01026 63110 קאן - ;כול 30144־011616 געענכפערט ־ ענה
<11236211 איינגעארדענט האט - ערך 060044־1662131

01002781080 פייערונג - חגיגה 44־1667 דאמאלס - אז

0008011 פערלאססען - עזב 012682661 איבערגעגאנגען - עבר

1301 דארט - שם 8201131 קראנקענהויז - החולים ית1

113 02680 20! 2616 — לכבוד ]681, 203]60]€ 5!? דא איז - יש

006310066 געשענק - מתנה 0601063 ?ראנקהייט - מחלה

]36 012661601 פריהער ווי - כמ^דם 606^6 ? ז וואוהין = ? לאן
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בויט - בונה 1ץנ1 געוועזען איז - חיה

^168 דארף - כפר

0(26 אקערט - חוךש
(02(12131 קאפיטעל - פרק

816]6 זייט - זורע 1 י ״.* ן *•״

8301 אליין - בעצמו
062ץ ס^§6ס אויגען - עיני□

1)0113(6( העלד - גבור
ק(2ךג6ס1ס7 אנגענעהם - נעים

(01( יאהר - שנה
ץ־\ץ6110\¥3016 ערציהונג - חנוך ש ־ד

1(006271 געענדיגט - גמר

פעראינטערעסירט זיך - התעמן

16142 יעצט - עכשו 231016(6801¥ 3* 51^

£0)661131 וועגגעפאהרען — נסע 0)627203 פאטערלאנד - מולדת

01138(0 שטאדט גרויסע — כרך 8ץ¥1^7 הייליג - קןדוש

1ס8ס(ץ(6]3 אינסטיטוציאן - מוסד 0(^301236)3 ארגאניזאציאן - הסתדרות

1068260 טאשע - כיס 0110(12162 יוגענד - נער
ח11ג881§ ליידיגגעהער - בטל 2613(3016 פערזאמלונג - אספה

!362627007 0(13(3 8ק60(16 - נדבה

2031321 געפונדען - מצא 23101(380\¥31 איינקאסירט - גבה

1)62 01106 אהן — בלי 01כ0ג¥1^261< פליכט - חובה
ארבייטסלאז — עבודה מחסר 031־0(10\¥7 נאציאנאל - לאומי

1362(0130(07 1((3) לאנד - ארץ
)31( ווי — כ )31( ? ז^16 ? ? אזוי ווי - איך

• 5אין - ב

מ0§3 פוס — רגל *•*1 •*
£16014(126 געלד - כסף

2ץ0 לעבען - לחיות ,־.־ו•••
8\¥131 וועלט - עולם

\71. 2160113 21(16 ערד - אדמה

£2(5)3 פארטיי — מפלגה 2160113, 21001 באדען - קך_קע

£08131 געשיקט — שלח 0816(113 בעזעצט - מישב
0110(52160166 יונגערמאן — בחור (0130(011( ארבייטער - פועל
9271 גענייט האט — תפר (01011,( 6(110ק 5306( פויער - אכר

23ק38ץ 27^00861 שפייזע — צידה 00\¥7 ע60 ניי - חדש

86



1ז^ז!ד<1ז1 ווייך _ רך ן 5ז0§0 וועג — דרך
21־02001131 פערשטאנען האט _ הבין ס5זגסזק35211 בעגלייטען — לוה

80113(! 81$ לאכען _ צחק <50 ביז — עד

סק €0 ? ^020 ? ? נאכוואס — למה 1(016] באהן — רכבת

521661(0, 016010^1? קינד — תינוק 6310X^31 1(08816 געקישט _ נשק

6ז06, 8026 ! 0011 1כ61¥311ז6 חלילה ק0251־31ז\136 ק026§036 גריסען — ברך

X^X.
X7^^.

006 נאכט — לילה
ז35ס§6 ?1־011(56 פרייד — שש^ץ 860 שלאף — שנה

0^16ז31 §6015061 געעפענט - פתח §1?501<1 טיף 1קהז>עמ עמה
03 §508 1301 קול אויפ׳ן - בקול 810066 80006 זון — שמש

811161135 געהארכט - הקשיב ^7826(15 הערויסגעגאנגען - יצא
0נן1836 בעשרייבען - לתאר 52X^0016016 קלינגען - צלצול

XX1652131ז געווארסט - ידע 52X^00 גלאק — פעמון
!1270207 קערפערליך - גופני 81(06275 געשפרוגגען — קפץ
620]6 פיהלט - חש 90813016 ?3§6ז813116 געלעגער — משכב

01־05211 81$ געבוירען - נולד זנן^51<0 שנעל — מהר
ס1§57 01601318 לא מעולם ז611§1]07 רעליגיעזער - דתי

0310276 פלעגען הערו - שים 8178231 געהערט — שמע
סק1ז26)!3 בעדערפניש - צרך 010511 81§ 66161 דאווענט — מתפלל

5ז31( פעהלט - חסר ק016 פעלד — שדה
]31(1)7 218 ^600 - כאלו 1־22601 צוזאמען - יחד
81051(1 ז*ס - מתוק 1306271 געטאנצט — ך_קד

XX. ז0206 פערשידענע - שונים

ק61 א31116 העלפט — חצי X^3־102010 געשפרעך — שיחה

6261(3 ווארט — מחכה X¥^^^.
011681^6 מאנאט — חדש ]65707 איינציג _ יחיד

0166161־ ן511¥7 אונגעדולדיג — קצר־רוח 1711(0 זסמ נאר — רק
261)13016 פערזאמלונג — אספה 01781 געדאנק - מחשבה

ק 111)1162117 01160111611 — פמ>י 86166 1161־2 הארץ - לב
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101־1^3 צעטעל — פ^קה 50(211\7ץ שטורמיש - סוער

(112 1 זק262 דורך פאר, — ?עד £(26013x7130 רעדע א האלטען - נאם

1ז<$01 51$ זיך דרעהט — סובב בעגייסטערונג מיט - ?הקלהבות

ז02ז21102 צערשפרייט — מפזר 2 23ק316ס1 -

0362X72 אויפרוף — כרוז >7010ץ 0228 צייט פרייע - פנאי

ק014ז71ץ בעדעקט — מכסה >70107 פריי - חפשי

111־03 אורנע — קלפי אפלאדיסמענטען - כפים ?חיאות

826(68 רייהע — שורה 01(1381(1

311181 לאנג — ארך 23330 פאדערן - דרש

2305) >1־2צ( אייננעמען — כבש
צ\1

ק 022 אויסער — מלבד
מע01.־ בעוועגונג - תגיעה

ז02מ\\23016 לעזונג - פתרון
־7ץ50(7 וואהלען - בחירות

23]$1ץ פערנאמען - עסוק

231ס2ץסס געגרינדעט — נוסד *0011161 קאמיטעט - ועד

ק(0ק000'\\30 פארשלאגען - הציע 3081200X71(^ בעשליסען - להחליט

20(820120x720 גרינדען — ל:סד 0810810 פובליצירען מעלדען, - לפךסם

100 3082 פאנד — קרן 0362X72 פראקלאמאציאן - קול־קורא

ג7752\716ז116 אויסלעוונג — גאולה £0503210 וועקען - לעורר

0ז03ז1 געשטארבען — מת 81080(720 שטימען - להצביע

ק2מ81\¥0 שטאאט - מדינה 1(203^331 קאנדידאט - מעמד

1686032 לעגענדע - אגדה 01103ץ יונג - צעיר

]3(0810 511161! בעטען - בקש >763108 לויט - על־פי

23ק0זו11020 פערגעסען - שכח (680120110 ר.עגולאמין - תקנון

ק01ז2650ץ נויטיג - נחוץ £0861 דעלעגאט - ציר

<3130x738! בעמערקען צום - לתשומת־לב 11813 ליסטע - רשימה

\\11.

01(2ומי\20 בעקומען -- קבל 111103 81ז2886 גאס - רחוב

0(1 700 פון - מאת £(0>72321 פיהרט — מנהל

016(111180 צייט קורצע א - זמן־מה קסזק382ס32 פראפאגאנדע - תעמולה
112 £>(2x73$ \723ז - באמת 321611, !02321612 צערטיילט — מחלק
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ק13010 בעצאהלען - לשלם ׳*0] אנקעל — דוד

0ק1313 אבצאהל - תשלום מ11662ץ צווישען — בין

לעזען פאר אבצאהל — דמקקריאה 008 עטוואס — נלגם

0ק1313 23 02¥13016 010 010818 גארנישט — לא־כלום

־*י 8202626100801 ספעציעל - בפרט ־^08010 הערום — מסביב

08220]6 81$ ערשיינט - מופיע 801130 816 לאכען - צחק

17206018 וואכענבלאט - שבועון 23660 קיינער - שום

1116ז310ז3 ליטעראטור - ספרות 0116]806 ארט — מקום

אינטערעס מיט - בהתענינות 0602}'! פארלעוונג — הרצאה

2 231016ז680־*301601 610026016 אומגעבוע — סביבה

80260, א11והוח6ז בויגען - גליון XX¥.
318032, 11110161

פארקופען עקזיסטירען, — המקים
00(121611115' אלטעגליך - יום־יומי

1810160, 068ץ'(\30 816
6063168 צוגאבע - מוסף 2000\¥13230ץ ¥6קז11108161 — מחיב

5846 ז ׳^086! ? ? מאין 268ץ 6388 - כדי

געוועהנען זיך — התרגל
XX7^^. זק2ץ2ץ'(\02310 816

012301205030 ארגאניזירען — ארגן
־*י 80600 6061108 - לבסוף

1 - ז■ | ... —
• 8108 קלוב — מועדון

231ץ1׳16ז6211 בעשטעטיגט - אשר
160131 טעמא — נושא

80011013 אונטערזוכונג - בקרת
82026201016 ספעציעל - ב־חוד

ץסססמז שטארק - חזק
8130 לאגע - מצב

1028131116 שיידונג - פרידה
]62^8 ג(¥3ז§3) פ(י)ל שפראך - שפה

02608100}' בעשלייערט - מקשט י. 181013, 238363 610068312 — עקר
016816381 בלוי - כחל

801303 וואנד - קיר
8131ץ ווייס - לבן

־181% הענגט אויפגעהאגנען, - תלוי
ס׳*יס>ן626ת13 ! ערפאלג האב - הצלח

138110283 טאפעל - טבלה
8ק$6211 פערבלענגען - בלה •

0663016 איבערגעגעבענקייט — מסירות ן XX¥^.

31^81 1663 געדאבק - רעיון $313 זאאל - אולם

0816030 ¥6ז8זנן6066ס צוזאגען - הבטיח 1מ0211־*י6 מעגליך — אפשר
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בעדויערט - נמשך

ק6207 שפעט — מאהל

8ק1^ש זמרה־־געזאנג

XX7^^^.

]6x186118 1\166ז68 - ים מעבר

23 100x2601

432601 צוזאמען - _יחד יחדו,

6101143 ?3016 מוהמע - דודה

XX^X.

0126 אקערט - חורש

011601 דרעשט - דש

8106013 861161106 ־־ )1^

0146X801300^ 100001^3 1010114 “ חקלאי

5362! זעצט - נוטע

6x26^0 33001 בוים - עץ

בעגיסט - משקה

גראבט - מעדר

 אב רייסט - קוטף

 !^61 עפל - תפוח

 פאמעראנץ - תפוח־זהב

סק616\¥1

140ק16

2X7^3 

)861140

^0013X3002

1662

0601686־231160 ־- ןרקות גן

02x66 ^3x27^07

1x3^813 א01!1 קרויט - כרוב

^3131!0ז 810111601x061 - כרובית

1x3110116 1\21 ׳10116141 - אדמה תפוחי

0662ס3ז1ץ 6ז136ז6ס - בקי

XXX^.

20X2141 ביטטער - מר

217 שלעכט - רע

60631614 צרגאבע - הוספה

קורץ - קצר

1662 אבער - אולם

1028^6117 פערשטענדיג - נבון

0662^203 פרעמדלאנד - נכר

8611 130§6ז 2611 לאנג פון - מומן

06 63י>¥03

613 1זם פאר - בשביל

60576 גענוג - די

26767 י¥600 - לו

06823ז ^3010 - שטח

 16x1^0 6(011310 - מנדב

0816x113 308164611 בעזעצט — מישב

רייהע מיין געקומען איז עט - תורי הגיע

08X168213 100)3 14016]

אד

xxx^ן.

)6^626 נאך - ?דץ

^8^0 נאדישקייט - שטות

07*11 660141 טראכט - חושב

 660114X06*8 מעהר מאל זיבען - ?זבע פי

1146316 111€ £3ז 016111 וכלל כלל

17+140 נור - אלא

XXX11^. xxx.
ק 016פעלד - שדה

08163<¥!ווייגגארטען - כרם

טאל - עמק

אבגעגעבען - ממר
6011018

06631
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ס3!§6 פלעצליך - פתאם ק051ץ וויסט - שומם

051102016 פארדכסיג - בזהירות 83§00 8ס!0£1 זומפף - גצה

1360)6 13(161 לאדעוועס - טוען 016 010203 אונמעגליך - אי־אפשר

זי1611>136 א30161 קעמעל - גמל 011־^110%־0 צייטווייליג - שעה לפי

$10013 81101! שסדרי - ^?ן £0513 ־*י 4 אויפגעשטעלט - הקים

230116522016 ¥6!5¥1זז0§ס - מהומה 0301101 צעלטע - אהל

011^011 מת^זס געכאפט - תפס £3§0ז61( 96^61 בערגל - גבעה

5ז!3011 שרעק - פחד 83131( באראק - צריף

0י0]21 בסב־3ז016ם ארומגענומען — חבק

!02111016 516 פערשטענדליד - במובן
.7^XXX

^020 ? נאכוואס - ? בצע מה
120131)1

־׳0¥}5(!0

10§ געזאגס ליגענד - שקר

מיליטער - צבא
03 00 ?

1ז3׳גי3גראז - דשא
־£§31})3010 נידערסרעכסיג - בליעל

6306 דאק ~ גג
־^1ס0ץ שולדיג - אש□

3)1^8011ג0ש61 בוימאייל - זית
£165 ד נ הו - בלב

8ץ1סס<1זס3 811(010016 - שקמה
ק02־.?־016ם16 ערלויבניש - ךשות

£06801611(3 8326ז מצע
נעויארען בעשטראפט - נענש

8406 זאמד - חול
1 ▼ —,,.•ך

21307^0 205161
£13561(

603202 רצגען - גשם
ז02*§ שמיץ - מלקות

בחד אל
)צעלטע( איפגעשלאגען - תקע

05 £12 א666 נעפעל - ערפל
102611 (0310101)

52026^3016 ביללען - •נובחז נבחה
5£16^ז געזאנג - רבה

1 ״ו־ ־ . ־ 5016521(3014 וואהנונג - דירה
5סק1^2-: נעטראפען - פגע

§01407 ורא*ם - חס
)6262100 רייטעד - רוכב

01210 קערפער - גויה
02£ז26ס1•* ענכגעגק — לקראת

£160 0160 אויוועץ - תגור

8100 גערועהר — נשק
1(006011 קוך - בירה

03 זס2¥סק רעכטס — ימינה
2652061 העראבגעגאנגען - ירד

33 16^0 לינקס — שמאלה
£06 אונטער - תחת

<021122 בצפעהל — פקדה המשמר על
;<±7111 516 איינגעבויגען זיך — התכופף וואך דער אויף - המשמר על
402613 געשאסען — ירה 03 51ז32¥
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־141302 8(016 פערד - סוסה

860027( געשפרונגען - .קפץ

00168( געטראגען - נשא

140101112 קאלאניע - מושבה

בחורה געגועי

?(81400(2 בענגשאפט - געגועים

איבערפיהרען - מעביר( העביר

8(014 ^6620״ - מורד

216610 קוראל — מעין

]31260278(7 קוראל - זך
(178148 8^111661( - מפכה

8211011 רוישט — הומה

£363 ?1106$( רעדט — שח

108 806114831 - גורל

)3126^10x72621(

86616(212 סעקרעטאר - מזכיר

!111181 01088 מוז — מכרה

22 ץ(16 80 7161 אזיי אזש - כך כל

0614170, 7־,3x716 !7 ענטדעקען — לגלות

? מעגלעך עס איז - ? היתכן

0272 010211X76 ?

ק12702702 01820116 - סבה

?02x70110 ערלויבען - להרשות

ע היוד הוא אתה

 621681661ץ81^07 טויזענד צעהן - רבבה

X713263£ שטערן - כוכב

געליבטער מיין - לבבי בחיר

0611161611160 ,177612117 !016

2ז7י72 רייסט - קורע

0162$ געהירן - מוח

!025714220 )68611 לעזען - )יפתר< פתר

?1001166 פלאם - להבה

£2816 לעשען - מכבה.( כבה

0281600114 83010806016 - משתלה

22024( 20 אנגעהויבען - החל

̂ 260, 221270 81? גליהען - לקרח

22ק2111 אנגעצינדען - הדליק

" , הצית

אחת ם ע פ

!22 מאל — פעם

82083 שאסעה — כביש

0662 82§6ז - מחנה

לבב לב, לבה,
0601< ביי — ד2על־

? מיר עס שאדט וואס - ? לי אכפת מה

? 82140621 0) 031 002 

בחור ־ עלם

14x713( בלום — פרח

בלומען שעהנע — חן פרחי

8110206 14X713(7

612 (0! פאר — בעד

החלוץ על ר ו ד ל פ מ ך ט

0160107 פינסטער — אפל

02 ?61 העלפט א - למחצה

8106614 ^11(6 מיט — אמצע

06)38011 ערקלערם — הסביר

?108(7 איינפ^ך — פשוט

11140x7307?ם168!4זמס
!3108(7 גלייך — ;שר

סק?!016 בעגריף — משג

82610141 ברייט — רחב
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15052 56086 קאסע — מגל ׳,71402016¥, 1ץ11<0 נור — בלבד

8 כקיי לי ב טער אונש - ־מות אל ?0(126607 06112 נייטיג - נחוץ

016801161(610030 20*01612 50162( זעלנער - היל

8151270153 קאסטען — ארגז
ם י ך י ע צ ה הגבירים 01203(151, ז2602ץ זאכען - חפצים

^62 וואגען — עגלה 1מ2חץ16ז א^נזשיניער — מהנדס

1501612 060156 - שמיכה זק2ץ2ץ¥\023)6מ16 געוואהנהייט — הרגל

ץ־*ו81ז731 5061188 שאס - ןריה 8? 6 0)2107 ספעציעל - מיחד

?6200 שפעט — מאחרת בשעה ?0(12663 0120 612006( - צריך

*82661 העריינגעגאנגען — נכנס ?015016016 660612(100 דור

06012 71668(211 — רפת 03־׳*6( זאגאר _ אף

5(2)012 שטאל _ ארזה 01282, 617*2 שטיק — גוש

01252270 מאגאזין _ מחסן 261220 אייזען — ברזל

(<006013 קוך — מטבח (*■01270 שאפען — )יוצר( ליצר

?161531012 בעקעריי — מאפי_ה 01282702 מאשין _ מכונה

203062060 צוקיקען - להסתכל 150*0 ראד — גלגל

זק2קץ211ץ5¥20 81$ 2^6262 א2£61 טשוואק - מסמר

266) רויבער — שודד 81062 50612060 שרויף _ ךג3

822612, .111602 שווערט _ חרב ה6 = כאן

611(160 50622! גדוד ?0110)2 פאליציי — משטרה

?2516 \¥61661 פאשעט — רועה 26*0152( אדוואקאט — עורך־דין

016(6 קאלב — עגל 315(0! אקטאר — משחק

22)8016 געשעהעניש - מאורע (01012 געשטאלט — צורה

150*0 ראד - מעגל ?17*3(07 פריוואט — פרטי

(2152, 110? פאלשהייט - מרמה 016 בלמי

?068($? (2 ?1270110(01151601)
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ורשה שפירא, ב. הוצאה

 והופיעו דהחדשד־ת דתלסודיט גרת ש ?ה
ומר וי״ל

זל. 1.60 מחירו אלפבית - ראשון הלק
זל. 230 " השניה הלמודים לשנת שני הלק

 השפה למוד ספרי של שלמה ס־יה הוצאת פותחים אנו הנ״ל החלקים בשני
הללו: האפיניים הקוים הונחו שביסודם העברית

 פרק כל קטנטנים. פ״קיש הנחלק ספיר מכיל הספ* כל כלומר אחידה, צורה א(
 את הילדים על ולחבב להחיות עלולה הזאת הצורה עצמו. בפני שלם דבר הוא

 התלמיד וסביבתו. הראשי לגבור מסביב הפעוטים לב ימת תש את מרכזת והיא הלמוד
 הצורה את לבו. ומאויי הוא חייו את המשקפת שלמת חיים פרשת בספרו מוצא הצעיר

 המחברים לב את עתה זה וכובשת הולכת והיא הפדגוגים טובי נם על הרימו הזו
החג־כית. הספרות דרכי לשכלול בשאיפתם ועמל קושי שום מפני ניתעים שא־נס

 החלקים. בשני .פרק כל בסוף שבאו השאלות לצנין הקדשת רבת לב מת תש ב<
 שתים לתרגילים בם־נו ויחיד מציין חומר הנמוכות במחלקות משמשות האלה השאלות

 הלמודים בשנות ער תש לא אורתיגרפיה או דקדוק תרגילי והצעת היות בכתב,1 פה בעל
למעשה. העברית ההוראה מקרקע מחבריהם תלישות על ומוכיחה הנ״ל

 הוא אם ורק אך הוא אפשרי הספרותי החוט" של מודרג פדגוגי ועבוד היות ג(
 האלף להוצאת דוקא לגשת וראשונה בראש הכרח ראתו הלמודים, מראשית מתחיל

 ושיטת מרובה הדרגה מתוך השפה למוד של הראשונים הצעדים מן וכך בית
בוריה. על וספרותנו שפתנו יריעות את התלמיד לו ירכוש מופתית
 שפת לתלמידיו המקנה בגולת העב־י המורה של עבודתו לתנאי לב הושם ד(

 מאומצת חתירת מתוך יסודי פדגוגי עבוד עובר החומר וכל בפיהם שגורה שאינה לאומית
הקשה. תפקידו את העברי למורה להקל

 את משקף והוא הראש״נה בפעם הנ״ל בספרים בא הספרותי החומר רוב ה<
 מלבבת בחיוניות המצטיין התבן כל על טבוע זמננו חותם תקופתנו. בני הילדים עולם

ענין; ומלאת
 הארץ הרעיון הנהגת והיא מחנכינו טובי לשאיפת נמ-ץ בטוי נתן הנ״ל בספרים ו(
 מתוארת הגולה בן הילד של סביבתו יד על וכך העברי הספר בית כתלי לבין ישראלי
מולדתנו. של וההוי הלאומית שאיפתנו מחנך של באמנות

 הספרים לשם במכוון רב בהדור אמן צייר ע״י נעשו הנ״ל לספרים הציורים ז(
 מריבת. הבעה מחזיק שבהם הקוים מעוט הילד. של הנדון לגיל מתאימים הציורים

 יפת ההוצאה ספר* כל בסוף שבאו המחבר בהערות מבוררת פרטיה כל על השיטה
החנוכית. בספרותנו מפנה נקודת משמשת לעהנ הספרים הופעת מאד.

הנם. נשלחים פרוספקטים

)51^011ק1<1 8.



1
וער לוי של למרד ספרי

לילדים:

זל. 1,60 המחיר ן-אלף־בית.1ךאש חלק נלמד הבה •1

זל. 230 המחיר השנ;ה. הלמודים שני-לשנת חלק נלמד הבה •2

 העברי הדקדוק למוד ספד הדקדוק* ראש*ת •3
 מעשה ספור מכיל הספר כל ציורים. עם למתחילים

 דקדוקית צררה מבלט פרק כל .פרגים פך.:ים היחלק אחד
ל.1 1/50 המחיר שונים. לתרגילים חמר ומשמש מיחדת

לבוגרים:

)למתחילים(. ראשון. הלק לבוגרים, ןבר*ת 4
 ערוך לבוגרים/ ה קן ו ד ק ך ו העברית השפה למוד ספר

 השיטה מתודות. הערות בצרוף רבה. הדרגה מתוך טבעית ?שיטה
הספר בכל השני כחוט עוברת חזיא סעיפים מארבעה מרככת

זל• 2/50 המחיר

שני. חלק לבוגרים, ??רית י5
 ופרקי הבוגרים מספרות וקלות ת 1 פ י ןצירות באו 13

ול♦ 2,50 המחר הראשון. כחלק עריך דקדוק.

 לבוגרים, העברית השפה למוד ספר ארצה. עולים 1אנ •6
 עברי-פולני-אידי" מלון עם פרטית׳ והוראת ערב לשעורי נועד

 הלאומיים החי־ם מתוארים בספר למתחילים. קורס גרמני.
 השיטה ךלת.1יס דקדוק וידיעות תרגילים באו בספר עמנו. של

זל. 2,50 *המחיר * לבוגרים. .ונוחה מדרגת
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זל. 0,80 המתיר [016013 :31£־031׳} 02116
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