Vidéo : Kinèrète, l'éternelle optimiste - Ynet
Dans ce nouveau cours, nous vous proposons de mettre l'accent sur la compréhension globale.
Il ne s'agit pas de TOUT comprendre, mais d'apprendre chaque semaine quelques mots de
vocabulaire et de répondre à quelques questions basiques sur la séquence visionnée.
http://www.youtube.com/watch?v=mETRfmdNTN8&feature=youtube_gdata_player

Vocabulaire donné dans le contexte :

se heurter à, être confronté à : להיתקל,נתקלתם
émouvant :מרגש
les pages de Facebook :עומודי הפייסבוק
faites connaissance : להכיר,הכירו
Likes :לייקים
courageuse : אמיצה,אמיץ
USA :ארצות הברית
s'enroler :להתגייס
volontariat, bénévolat :התנדבות
soutenir :- לתמוך ב,תומכת
décision :החלטה
soutenir : לגבות,מגבים
être confronté à : להתמודד,מתמודד
engagement solennel (serment) :השבעה
réaction : תגובות,תגובה
espérer : לצפות,ציפיתי
attentat :פיגוע
plante du pied, pied :כף רגל
se porter volontaire :להתנדב
sourire (verbe):לחייך
une journée perdue :יום מבוזבז

Questions (aidez vous du texte ci-dessous et de la vidéo)

?  ַמה אתם יודעים על כינרת.1
?  באיזו יחידה היא משרתת.2
?  מה היא מציעה לנכים האחרים.3
?  מה היא אומרת על האופטימיות.4

למרות כל הקשיים ,כנרת הנדלס ,שנולדה ללא יד ,התגייסה ליחידת
הכלבנים "עוקץ" והוכיחה לכולם ניצחון מהו.
בימים האחרונים פורסמה תמונתה של החיילת כנרת הנדלס בעמוד
הפייסבוק של "ישראל היום" ,וגרפה למעלה מ " 11,000 -לייקים" ,מאות
תגובות ושיתופים.
כנרת ,20 ,נולדה ללא יד שמאל ,אבל היא יכולה ללמד את כולנו דבר או
שניים על אופטימיות וכוח רצון.
בראיון ל"ישראל היום" ,סיפרה כי מעצם השתייכותה למשפחה ציונית
מאוד ,שעלתה ארצה מארה"ב ומאוד אוהבת את הארץ  ,מעולם לא שקלה
ויתור על השירות הצבאי ,ולא חיפשה קיצורי דרך או הקלות כלשהן
במהלכו.
את הטירונות היא סיימה כמצטיינת וכיום היא משרתת ביחידת הכלבנים
"עוקץ" ,ומתפקדת כפקידה פלוגתית -בת יחידה בפלוגה של עשרות בנים,
אליהם היא מתלווה לאימונים ,ודואגת לצרכיהם השונים.
עוד סיפרה בראיון ,כי היא מבצעת את כל המשימות שלה ללא עזרה
מהסובבים אותה  -אוספת את שיערה ,קושרת את שרוכי נעליה ועוד.
מבחינתה היא בחורה רגילה לגמרי ,ולדבריה ,כך גם מתייחסים אליה
החיילים בבסיס.
בנובמבר הקרוב היא צפויה להשתחרר מצה"ל " .אני מתכננת לטוס לטייל
בדרום-אמריקה  ,ולאחר מכן ללמוד פילוסופיה או עיצוב אופנה" ,הוסיפה.
Sa page Facebook :
http://www.facebook.com/wallanews/posts/244901495621206

