התרמילאים
מסלול חייו של הצעיר הישראלי ידוע מראש :בית ספר יסודי,
חטיבת ביניים ,תיכון ,ולאחר מכן שירות צבאי ,לימודים,
עבודה ,נישואים ,תשלום משכנתא ,גידול ילדים ומילואים
בצה''ל...
בין השירות הסדיר להמשך הדרך בחיים  -מקובלת בארץ
אופנה של יציאה לטיולים ארוכים ברחבי העולם.
כדי לממן את הטיול הארוך  -עובדים הצעירים קשה וחוסכים
סכום כסף ,המספיק להם לתקופה ארוכה בחו''ל.
הם דואגים לקבל את החיסונים הדרושים ,אורזים תרמיל גדול
ויוצאים למסע ארוך במזרח הרחוק ,באמריקה הדרומית,
בניו-זילנד וכד'.
אפשר לפגוש תרמילאים ישראלים במקדשים הודיים ,בהרי
ההימליה ,בג'ונגלים של ברזיל ,על הקילימנג'רו באפריקה
ובכפרים הצפוניים של פינלנד.
מה הסיבה לתופעה זו?
לאחר שלוש שנים של משמעת צבאית ורגע לפני הכניסה
למסלול הידוע רוצים הצעירים לקחת פסק-זמן כדי לנוח,
להירגע ו''לנקות את הראש'' .הם רוצים לטייל וליהנות
מחוויות מרתקות ,כאשר הם עדיין צעירים ומשוחררים
מדאגות ומהתחייבויות.
הם רוצים לצאת מן הארץ הקטנה והמוכרת כדי לנסוע
למקומות רחוקים ,לראות נוף אקזוטי ,לפגוש תרבויות שונות
ולצפות בטקסים מעניינים.
יש ביניהם הרפתקנים ,המעוניינים להגיע למקומות מסוכנים.
יש צעירים ,המחפשים מסיבות סמים בהודו ,ויש גם כאלה,
שנוסעים משום שזו הנורמה המקובלת.
אחרי תקופה של מספר חודשים עד שנה שנתיים ,הם חוזרים
הביתה מלאי חוויות מעולם אחר .עכשיו הם מוכנים להיכנס
למסלול המוכר של הלימודים והקמת משפחה ,למירוץ אחר
השיגיות בקריירה ובחיים ,למתח התמידי בארץ ולהאזנת
חדשות כל שעה.
מעובד ע''פ מקורות שונים ,סרג' פרידמן  -רשת אורט צרפת

ַה ַתְּרִמיָלִאים
ַמְסלוּל ַחָיּיו ֶשׁל ַה ָצִּעיר ַה ִיּ ְשְׂרֵאִלי ָידוַּע ֵמֹראשֵׁ :בּית ֵסֶפר
ְיסוִֹדיֲ ,חִטיַבת ֵבּיַנ ִיםִ ,תּיכוֹן ,וְּלַאַחר ִמ ֵכּן ֵשׁרוּת ְצָבִאי,
ִלמּוִּדיםֲ ,עבוָֹדהִ ,נשּׂוִּאיםַ ,תּ ְשׁלוּם ַמ ְשׁ ַכּ ְנ ָתּאִ ,גּדּוּל ְיָלִדים
וִּמלּוִּאים בצה''ל...
ֵבּין ַה ֵשּׁרוּת ַה ָסִּדיר ְלֶהְמ ֵשְׁך ַהֶדֶּרְך ַבַּח ִיּים ְ -מֻק ֶבֶּלת ָבָּאֶרץ
אוְֹפָנהּ ֶשׁל ְיִציָאה ְלִטיּוִּלים ֲאֻר ִכּים ְבַּרֲחֵבי ָהעוָֹלם.
ְכֵּדי ְלַמ ֵמּן ֶאת ַה ִטּיּוּל ָהָארְֹך  -עוְֹבִדים ַה ְצִּעיִרים ָק ֶשׁה
ְוחוְֹסִכים ְסכוּם ֶכֶּסףַ ,ה ַמְּס ִפּיק ָלֶהם ִלְתקוָּפה ֲאֻר ָכּה בחו''ל.
ֵהם דּוֲֹאִגים ְלַק ֵבּל ֶאת ַהִחסּוּ ִנים ַהְדּרוּ ִשׁים ,אוְֹרִזים ַתְּרִמיל
ָגּדוֹל ְויוְֹצִאים ְלַמ ַסּע ָארְֹך ַבּ ִמְּזָרח ָהָרחוֹקְ ,בָּאֶמִריָקה
ַהְדּרוִֹמית ,בניו-זילנד ְוַכד'.
ֶאְפ ָשׁר ִלְפגֹּשׁ ַתְּרִמיָלִאים ִי ְשְׂרֵאִלים ְבִּמ ְקָדּ ִשׁים הוִֹדייםְ ,בָּהֵרי
ַהִהיָמָלָיה ,בג'ונגלים ֶשׁל ְבָּרִזילַ ,על הקילימנג'רו ְבַּאְפִריָקה
וַּב ְכָּפִרים ַה ְצּפוֹ ִנ ִיּים ֶשׁל ִפי ְנַל ְנד.
ַמה ַה ִסּ ָבּה ְלתוָֹפָעה זוֹ?
ְלַאַחר ָשׁלוֹשׁ ָשׁ ִנים ֶשׁל ִמ ְשַׁמַעת ְצָבִאית ְוֶרַגע ִלְפֵני ַה ְכּ ִניָסה
ַל ַמְּסלוּל ַהָיּדוַּע רוִֹצים ַה ְצִּעיִרים ָלַקַחת ֶפֶּסקְ-זַמן ְכֵּדי ָלנוַּח,
ְלֵהָרַגע ו''ְלַנקּוֹת ֶאת ָהֹראשׁ''ֵ .הם רוִֹצים ְלַטֵיּל ְוֵלָהנוֹת
ֵמֲחָויוֹת ְמַר ְתּקוֹתַ ,כֲּא ֶשׁר ֵהם ֲעַד ִין ְצִעיִרים וְּמ ֻשְׁחָרִרים
ִמַדֲּאגוֹת וֵּמִהְתַח ְיֻּביוֹת.
ֵהם רוִֹצים ָלֵצאת ִמן ָהָאֶרץ ַה ְקָטָנה ְוַהמּוֶֹכֶרת ְכֵּדי ִל ְנסַֹע
ִלְמקוֹמוֹת ְרחוֹ ִקיםִ ,לְראוֹת נוֹף ֶא ְקזוִֹטיִ ,לְפגֹּשׁ ַתְּרֻבּיּוֹת שׁוֹנוֹת
ְוִלְצפּוֹת ִבְּטָקִסים ְמַע ְנ ְי ִנים.
ֵישׁ ֵבּיֵניֶהם ַהְר ַפְּתָק ִניםַ ,ה ְמֻּע ְנָי ִנים ְלַה ִגּיַע ִלְמקוֹמוֹת ְמֻס ָכּ ִנים.
ֵישׁ ְצִעיִריםַ ,ה ְמַּח ְפּ ִשׂים ְמִסבּוֹת ַס ִמּים ְבּהֹדּוְּ ,וֵישׁ ַגּם ָכֵּא ֶלּה,
ֶשׁנּוְֹסִעים ִמשּׁוּם ֶשׁזּוֹ ַהנּוְֹרָמה ַה ְמֻּק ֶבֶּלת.
ַאֲחֵרי ְתּקוָּפה ֶשׁל ִמְס ָפּר חוָֹד ִשׁים ַעד ָשָׁנה ְשָׁנַת ִיםֵ ,הם חוְֹזִרים
ַה ַבּ ְיָתה ַמְלֵאי ֲחָויוֹת ֵמעוָֹלם ַאֵחרַ .עְכ ָשׁו ֵהם מוָּכ ִנים ְלִה ָכֵּנס
ַל ַמְּסלוּל ַה ֻמּ ָכּר ֶשׁל ַה ִלּמּוִּדים ַוֲהָקַמת ִמ ְשׁ ָפָּחהַ ,ל ֵמּרוֹץ ַאַחר
ֶה ֵשִּׂגיּוּת ַבַּקְּרֶיָרה וַּבַח ִיּיםַ ,ל ֶמַּתח ַה ְתִּמיִדי ָבָּאֶרץ וְּלַהֲאָזַנת
ֲחָדשׁוֹת ָכּל ָשָׁעה.

Vocabulaire chronologique
parcours
sa vie (à lui)
connu d'avance
école primaire
collège
lycée
service militaire
vie maritale
règlement du prêt
éducation des enfants
période de réserves
TSAHAL
service obligatoir dans l'armée
connu, admis, à la mode
mode
sortie, départ
long
dans le monde
économiser
somme d'argent
période
à l'étranger
se préoccuper
vaccin
nécessaire
faire un sac, une valise
sac à dos
voyage, marche
en extrême orient
amérique du sud
routard, bourlingueur

מסלול
 החיים שלו:ֹ חייו
ידוע מראש
בית ספר יסודי
חטיבת ביניים
 תיכון/ בית ספר תיכון
שירות צבאי
ִנשואים
תשלום משכנתא
גידול ילדים
מילואים
 צבא הגנה לישראל: צה''ל
שירות סדיר
 מקובלת,מקובל
אופנה
יציאה
... ארוכים, ארוכה,ארוך
ברחבי העולם
 לחסוך,חוסכים
סכום כסף
תקופה
 חוץ לארץ: חו''ל
... לדאוג ל,דואגים
 חיסונים,חיסון
דרוש
 לארוז,אורזים
תרמיל
מסע
בהמזרח הרחוק
אמריקה דרומית
 תרמילאים,תרמילאי

temple
village
raison
phénomène
discipline militaire
entrée
connu
pause, arrêt
se calmer, se détendre
"se vider la tête"
prendre du plaisir
expérience de vie
captivant, fascinant
libéré
préoccupation
souci, inquiètude
connu
loin, éloigné
paysage exotique
culture
regarder, observer
cérémonie
interressant
aventurier
dangereux
orgie de drogues
norme
plein, rempli de
prêt
fait de fonder une famille
ambition
stress permanent
fait d'écouter les nouvelles

מקדש
 כפרים,כפר
סיבה
תופעה
משמעת צבאית
כניסה
ידוע
פסק זמן
להירגע
''''לנקות את הראש
ליהנות
 חוויות,חוויה
מרתק
 משוחחרים,משוחרר
 דאגות,דאגה
 התחייבויות,התחייבות
 מוכרת,מוכר
 רחוקים,רחוק
נוף אקזוטי
 תרבויות,תרבות
...לצפות ב
 טקסים,טקס
 מעניינים,מעניין
 הרפתקנים,הרפתקן
 מסוכנים,מסוכן
מסיבות סמים
נורמה
 מאים,מלא
 מוכנים,מוכן
הקמת משפחה
השגיות
מתח תמידי
האזנת חדשות

שאלות
 .1איפה מבקרים הצעירים הישראלים ?
 .2מתי הם נוסעים לטיול ?
 .3מה הצעירים צריכים לעשות כדי להכין את הטיול ?
 .4מה מחפשים הצעירים הישראלים ?
 .5אחרי כמה זמן חוזרים הצעירים הביתה ?
 .6מה הם מביאים איתם מהטיול ?
.7מהו מסלול חייו של הישראלי ?
 .8מה עושים הצעירים כדי לממן את הטיול ?
 .9מה יעשה הצעיר לאחר הטיול ?
 .10מהן הסיבות לתופעה זו ?

