ִס ר מֶדְרִני
Une histoire moderne

איש אחד חיפש עבודה כמה חודשי .הוא ראה מודעות ''דרושי''
של חברת מחשבי גדולה .בחברה חיפשו עובד ניקיו .הוא בא
לריאיו עבודה בחברת המחשבי ,ש עשו לו מבחני שוני .הוא
הראה לה עד כמה הוא יודע לטאטא את החדרי ,לנקות את
החלונות הגדולי ולצחצח את השולחנות .בסו! היו בא אליו
המנהל ואמר'' :אני שמח להודיע ל ,#שהתקבלת לעבודה .ת לי את
כתובת הדואר האלקטרוני של ,#כדי שאשלח ל #הודעה מתי אתה
מתחיל לעבוד''.
''אני מצטער ,אבל אי לי דואר אלקטרוני'' ,אמר האיש .הסתכל
המנהל על האיש בצער ואמר'':א כ ,#אני מצטער מאוד .א אי ל#
דואר אלקטרוני ,אתה לא יכול לעבוד אצלנו .בחברה כמו שלנו זה
חובה .לא אוכל לקבל אות #לעבודה''.
יצא האיש מהבניי המפואר מיואש כולו .דווקא כשנראה היה לו
שהנה הוא מצליח ,הוא הפסיד את העבודה בגלל איזו שטות.
בכיס שלו היו רק שלושי שקלי .הוא החליט ללכת לשוק ,לקנות
עגבניות בזול ולנסות למכור אות .הוא הל #מבית לבית והצליח
למכור את העגבניות ב( 50שקלי ומכר אות ב( 100שקלי .בתו#
זמ קצר הצליח האיש להרוויח הרבה כס! .הוא קנה טנדר קט,
ואיתו היה עובד בשכונות העיר ומוכר פירות וירקות .ע הרבה מזל
הוא הצליח מאוד .הוא העסיק עובדי ,קנה משאיות ואפילו פתח
סופרמרקט ענקי.
בתו #כמה שני הפ #האיש לאד עשיר ע הרבה חנויות ועסקי.
יו אחד ,הגיע אליו סוכ ביטוח כדי לעשות לו ביטוח'' .עכשיו ,ת
לי את כתובת הדואר האלקטרוני של ,#כדי שאוכל לשלוח ל #את
ההצעה'' ,אמר הסוכ'' .אי לי דואר אלקטרוני'' ,אמר האיש.
''באמת? אי ל #דואר אלקטרוני?'' ,התפלא הסוכ'' .תראה את
עצמ ,#הצלחת להקי עסק כזה גדול בלי דואר אלקטרוני .אני לא
יכול לחשוב מה היה א היה ל #דואר אלקטרוני .היית בוודאי עשיר
הרבה יותר גדול'' .אמר לו האיש'' :א היה לי דואר אלקטרוני,
הייתי היו עובד ניקיו''.
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ִאיֶ .אָחד ִח ֵ ֲ 3עבָדה ַ/ָ 0ה חָד ִ.י .ה א ָרָאה
מָדעת ''ְ6ר ִ.י'' ֶ.ל ַחְבַרת ַמְח ְִ.בי ְ5דָלה.
ֶַ7חְבָרה ִח ְ  3עֵבד ִנָ8י .ה א ָ7א ְלֵריָאי ֲעבָדה
ְֶ7חְבַרת ַה ְַ/ח ְִ.ביָ .ָ ,ע 3ל ִמְבָחִני ִ.ני.
ה א ֶהְרָאה ָלֶה ַעד ַ/ָ 0ה ה א יֵדַע ְלַטאֵטא ֶאת
ַהֲחָדִריְ ,לַנ8ת ֶאת ַהַח9נת ַה ְ5דִלי ְלַצְחֵצַח ֶאת
ַה <;ְלָחנת7ְ .ס! ַה7ָ :א ֵאָליו ַה ְַ/נֵהל ְוָאַמרֲ'' :אִני
ַָ3מח ְלהִדיַע ְלִָ.ֶ ,#הְתַק ְַ7ל ָ= ָלֲעבָדהִ =ֵ .לי ֶאת
ְ0תֶֹבת ַ6אר ָהֶאֶלְקְטרִני ֵֶ0ְ ,#ָ9ְ .די ֶֶ.א ְַ.לח ְלָ#
הָדָעה ָמַתי ַא ָ=ה ַמְתִחיל ַלֲעֹבד''.
''ֲאִני ִמְצַטֵערֲ ,אָבל ֵאי ִלי ַ6אר ֶאֶלְקְטרִני''ָ ,אַמר
ָהִאיִ ..הְס ַ= ֵ0ל ַה ְַ/נֵהל ַעל ָהִאיַ7ְ .צַער ְוָאַמרִ'':א
ֲָ ,#ְ0אִני ִמְצַטֵער ְמאדִ .א ֵאי ְלַָ6 #אר ֶאֶלְקְטרִני,
ַא ָ=ה לֹא ָיֹכל ַלֲעֹבד ֶאְצֵלנ ֶ7ְ .חְבָרה ְ0מ ֶ9ָ .נ ֶזה
חָבה .לֹא א ַכל ְלַק ֵ7ל אְתָָ #לֲעבָדה''.
ָיָצא ָהִאיֵ .מַה ְִ7נָי ַה ְ/פָאר ְמיָֹאְ6ַ .90< .ווָקא
ְְ?ִ.ֶ 0רֶאה ָהָיה ל ִֶ.הֵ?ה ה א ַמְצִליַח ,ה א ִהְפִסיד ֶאת
ָהֲעבָדה ְִ 7גַלל ֵאיז ְ.ט ת.
ַ0ִ 7יס ֶָ 9.הי ַרק ְ.ל ִ.י ֶ9ִ 8ַ.י .ה א ֶהְחִליט
ָלֶלֶכת ַל; קִ ,לְקנת ַע ְגָבִנ:ת ְ7זל ְלַנ@ת ִלְמ ֹ0ר
אָת .ה א ָהַלְִ #מ ִַ7ית ַל ִַ7ית ְוִהְצִליַח ִלְמ ֹ0ר ֶאת
ָהַע ְגָבִנ:ת ב(ָ.ְ 50קִלי ָמַכר אָת ב(ָ.ְ 100קִלי.

ְ7תְְ #זַמ ָקָצר ִהְצִליַח ָהִאיְ .לַהְרִויַח ַהְר ֵ7ה ֶֶ0ס!.
ה א ָקָנה ֶטְנֶ6ר ָקָטְ ,וִא= ָהָיה עֵבד ִ.ְ 7כ נת ָהִעיר
מֵכר ֵ ירת ִויָרקתִ .ע ַהְר ֵ7ה ַמָAל ה א ִהְצִליַח
ְמאד .ה א ֶהֱעִסיק עְבִדיָ ,קָנה ַמ ִָBא:ת ַוֲאִפ9
ָ ַתח ס ֶ ְרַמְרֶקט ֲעָנִקי.
ְ7תְ/ָ 0ַ #ה ִָ.ני ָהַפְָ #הִאיְ .לָאָד ָע ִ.יר ִע ַהְר ֵ7ה
ֲח<נ:ת ַוֲעָסִקי .י ֶאָחדִ ,ה ִ5יַע ֵאָליו סֵכ ִַ D7ח ְֵ0די
ַלֲע3ת ל ִ7יט ַחַ'' .עְכ ָ.וִ =ֵ ,לי ֶאת ְ0תֶֹבת ַהַֹ6אר
ָהֶאֶלְקְטרִני ֵֶ0ְ ,#ָ9ְ .די ֶ.א ַכל ִל ְ.לַֹח ְלֶָ #את
ַהַה ָָEעה''ָ ,אַמר ַה@ֵכֵ'' .אי ִלי ַ6אר ֶאֶלְקְטרִני'',
ָאַמר ָהִאיֱ7ֶ '' ..אֶמת? ֵאי ְלַָ6 #אר ֶאֶלְקְטרִני?'',
ִהְת ַ ֵ9א ַה@ֵכְ=ִ '' .רֶאה ֶאת ַעְצְמִָ ,#הְצַלְח ָ= ְלָהִקי
ֵעֶסק ֶָ0זה ָ5דל ְִ7לי ַ6אר ֶאֶלְקְטרִניֲ .אִני לֹא ָיֹכל
.ב ַמה ָהָיה ִא ָהָיה ְלַָ6 #אר ֶאֶלְקְטרִניָ .הִייָת
ַלְח ֹ
ְַ7וַ6אי ָע ִ.יר ַהְר ֵ7ה יֵתר ָ5דל''ָ .אַמר ל ָהִאי:.
''ִא ָהָיה ִלי ַ6אר ֶאֶלְקְטרִניָ ,הִייִתי ַה :עֵבד
ִנָ8י''.
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Vocabulaire du texte
. ִספּוּר מוֹ ֶד ְר ִני- אוָֹצר ִמִלּים
chercher
mois
annonce
"offres d'emploi"
société, compagnie
homme de ménage
entretien, interview
ordinateurs, "Informatique"
test, contrôle
différent(s)
montrer
balayer
nettoyer
faire briller
annoncer
annonce
être reçu, accepté
être désolé
peine
obligatoire
bâtiment, édifice
splendide

3 ֵ  ְלַח,3 ֵ  ְמַח,3 ֵ ִח
 חודשי,.חֶד
ֹ
 מָדעת,מָדָעה
''י.ִ ר6ְ''
 ֲחָברת,ֶחְבָרה
י8ָעֵבד ִנ
ֵרָאי
ִבי.ְ ַמְח
 ִמְבָחִני,ִמְבָח
ִני. ,ֶנה.
 ְלַהְראת, ַמְרֶאה,ֶהְרָאה
 ְלַטאֵטא, ְמַטאֵטא,ִטְאֵטא
ת8 ְלַנ,ה8ֶ ְמַנ,ה8ִָנ
 ְלַצְחֵצַח, ְמַצְחֵצַח,ִצְחֵצַח
 ְלהִדיַע, מִדיַע,הִדיַע
 הָדעת,הָדָעה
ל7ֵ  ְלִהְתַק,ל7ֵ  ִמְתַק,ל7ֵ ִהְתַק
 ְלִהְצַטֵער, ִמְצַטֵער,ִהְצַטֵער
ַצַער
חָבה
ְנָי7ִ
ְמפָֹאר

désespéré
sembler
réussir
le lendemain
tomate(s)
perdre, échouer
bêtise(s)
décider
bon marché
essayer
vendre
en peu de temps
gagner de l'argent
camionnette
fruits
légumes
employer
camion
magasin(s)
affaire(s)
courtier, agent d'assurances
proposition, devis
s'etonner
fonder, créer, mettre sur pieds
certainement

.ְמיָֹא
 ְלֵהָראת, ִנְרֶאה,ִנְרָאה
 ְלַהְצִליַח, ַמְצִליַח,ִהְצִליַח
ְלָמֳחָרת
ת: ַעְגָבִנ,ה:ַָעְגָבִנ
 ְלַהְפִסיד, ַמְפִסיד,ִהְפִסיד
ת:<ט.ְ ,ט ת.ְ
 ְלַהְחִליט, ַמְחִליט,ֶהְחִליט
זל7ְ
 ְלַנ@ת, ְמַנ ֶ@ה,ִנ ָ@ה
ר0ֹ  ִלְמ, מֵכר,ָמַכר
 ְזַמ ָקָצר#ְת7ְ
 ְלַהְרִויַח, ַמְרִויַח,ִהְרִויַח
ִרי6ֶ ֶטְנ,ר6ֶֶטְנ
 ֵ רת,ְ ִרי
ְיָרקת
 ְלַהֲעִסיק, ַמֲעִסיק,ֶהֱעִסיק
ת:ִאBָ  ַמ,ִאיתBָ ַמ
ת: ֲח<נ,ֲחנ ת
 ֲעָסִקי,ֵעֶסק
 ַחD7ִ סֵכ
עתEָ  ַה,ָעהEָ ַה
א9ֵ ַ  ְלִהְת,א9ֵ ַ  ִמְת,א9ֵ ַ ִהְת
 ְלָהִקי, ֵמִקי,ֵהִקי
אי6ַַו7ְ

שאלות
ֵ .1איֹפה ָקָרא ָהִאיֶ .את ַהָ/דָעה ָלֲעבָדה ?

 במדור ''דרושי ' של העיתו.

ְ .2לֵאיז ֲעבָדה ִנְפַָ .5הִאיִ .ע ְמַנֵהל ַהֶחְבָרה ?

 הוא בא לפגישה כדי לעבוד כאיש נקיו.
ַ .3מַ 6ע ְמַנֵהל ַהֶחְבָרה ָנַת ָלִאיִ .מְבָח ?

 כדי לראות א הוא יודע לטאטא ,לנקות את החלונות.
ַ .4הִא ָהִאיִ .הְצִליַח ַלֲעֹבר ֶאת ַה ְִ/בָח ?

 כ ,האיש הצליח טוב מאוד.
ָ .5ל ָ/ה ָהִאי .לֹא ִהְתַק ֵ7ל ָלֲעבָדה ְֶ7חְבַרת ַה ְַ/ח ְִ.בי ?

 כי לא היה לו דואר אלקטרוני.

/ָ 0ַ .6ה ֶֶ0ס! ָהָיה ל ַ0ִ 7יס ְָ:ָ.ֶ 0צא ִמ ְִ7נָי ַחְבַרת ַה ְַ/ח ְִ.בי ?

 היו לו רק שלושי שקלי .

ֵ .7איְִ #הְצִליַח ָהִאיְ .לִהְתַע ֵ;ר ?

 הוא קנה פירות בזול ומכר אות ביוקר.
ֵ .8איְִ #הְתִחיל ָהִאיֲ7ָ .עָסִקי ֶ? 9.

 הוא קנה טנדר קט ,לאחר מכ כמה משאיות ,הוא
העסיק עובדי רבי  ,פתח סופרמקט ענקי וקנה
עסקי שוני .
ִ .9מי ָ7א ְלַבֵ8ר את ְלַאַחר ַ/ָ 0ה ִָ.ני ?

 סוכ ביטוח.

ַ .10מה ַה@ֵכ ָ7א ִלְמ ֹ0ר ָלִאי? .

 הוא בא למכור לו ביטוח.

ַ .11מה ַָ.אל את סֵכ ַה ִַ D7ח ?

 הוא שאל אותו א יש לו דואר אלקטרוני.
ַ .12מה ָהִאיָ .עָנה ְלסֵכ ַה ִַ D7ח ?

 הוא ענה לו שא היה לו דואר אלקטרוני ,הוא היה עד
היו איש ניקיו בחברת מחשבי .

