Faire de l’auto-stop

טרמפ טרמפים auto-stop

 auto-stopperטרמפיסט טרמפיסטית טרמפיסטים
טרמפיסטיות
מיהו טרמפיסט? טרמפיסט הוא אדם שנוסע בטרמפ.
המילה הזאת באה ממילה אנגלית שֶׁ הַ פֵּירּוש שלה הוא
נווד.
פֵּירּוש ז פירושים sens
מה הפירוש של המילה טרמפ? הפירוש של המילה טרמפ
הוא נווד.
טרמפיאדה ־ תחנה שבה "תופסים" טרמפים.
לתפוס טרמפ
תפסתי טרמפ הביתה.
לנסוע בטרמפ
נסעתי בטרמפ לתל אביב.
מסוכן לנסוע בטרמפים.
מסוכן לעלות על טרמפ.
סימון נותן לי טרמפ אחרי השיעור.
אתה צריך טרמפ? לא ,תודה ,באתי במכונית.
את רוצה טרמפ? לא ,תודה ,אני נוסעת הביתה במטרו.
קרה אסון בישראל.
טרוריסטים מחמאס חטפו שלושה נערים ישראלים והרגו אותם.
שלושה נערים ישראלים נחטפו על ידי טרוריסטים מחמאס.
הנערים נהרגו.
לַחטֹף־לְהֵּ יחָ טֵּ ף Enlever- être enlevé
ְ
לַ הֲ רֹג־לְהֵּ יהָ ֵּרג Tuer- être tué

לַחטוף :הוא חָ טַ ף ,היא חָ ְטפָה ,הם חָ ְטפּו
ְ
להיחטף :הוא נ ְֶׁחטַ ף ,היא נ ְֶׁח ְטפָה ,הם נ ְֶׁח ְטפּו
להרוג :הוא הָ ַרג ,היא הָ ְרגָה ,הם הָ ְרגּו
להיהרג :הוא נֶׁהֱ ַרג ,היא נֶׁהֶׁ ְרגָה ,הם נֶׁהֶׁ ְרגּו

למתקדמים
לְהַ ִּׁשיק נ.ש.ק הפעיל

étrenner, lancer

יקים מַ ִּׁשיקֹות
יקה מַ ִּׁש ִּׁ
מַ ִּׁשיק מַ ִּׁש ָ
יקה ִּׁהשַ ְקנּו ִּׁהשַ ְק ֶׁתם/ן ִּׁה ִּׁשיקּו
ִּׁהשַ ְק ִּׁתי ִּׁהשַ ְק ָת ִּׁה ַש ְק ְת ִּׁה ִּׁשיק ִּׁה ִּׁש ָ
יקי י ִַּׁשיק ַת ִּׁשיק נ ִַּׁשיק ַת ִּׁשיקּו י ִַּׁשיקּו
ַא ִּׁשיק ַת ִּׁשיק ַת ִּׁש ִּׁ
הַ שָ ָקה נ הַ שָ קֹות

־מדונה משיקה ליין לטיפוח העור בקמפיין פרובוקטיבי:
מסכה ,קרם וסרום.
־הזמרת רז שמואלי השיקה אלבום בכורה הנקרא "יריות
באוויר" .האלבום הוא מאוד מוצלח אבל מופע ההשקה שלו
היה כישלון .הופעת ההשקה לא שרתה את האלבום שהזמרת
השיקה .רז שמואלי התרגשה מאוד במופע כפי שכל זמרת
מתרגשת במופע ההשקה של אלבום הבכורה שלה ,אבל
ההתרגשות גרמה לה להיות פחות טובה מאשר היא באמת.
־מומחים מארה"ב מעריכים :המטוס המלזי שקע בקרקעית
האוקיינוס ההודי .הצוות האמריקני שחוקר את האירוע
סבור שלא מדובר בתאונה או בכשל טכני .המטוס לא נעלם
אלא הועלם .מדובר בפעולה מכוונת .המכשיר שמדווח על
נתוני הטיסה כובה קצת אחרי אחת אחרי חצות .המכשיר
שמדווח על מיקום המטוס כובה שמונה עשרה דקות אחריו.
החוקרים משוכנעים שהייתה התערבות ידנית.
־יושבים ובוהים :החיילים שמחפשים מטוס בים .למרות
הטכנולוגיה החדשה והמשוכללת שנמצאת על המטוסים וכלי
השייט המשתתפים בחיפושים ,הכלי הטוב ביותר של
המחפשים הוא עיניהם .הם בוהים שעות במשטחים ענקיים
של מים .הם מצמידים את המצח לחלונות המטוס כל כך
הרבה זמן שהם משאירים סימני שומן על הזכוכית בעוד

עיניהם סורקות מעלה מטה ,ימינה שמאלה .כשהשומן נמרח
על על השמשה ,הם מנקים אותה עם מטלית למשקפיים.
המחפשים הם אנשי צוות שעברו אימון מיוחד .הם מאומנים
להזיז את העיניים בצורת איקס או למעלה ולמטה .אולם
למרות זאת המונוטוניות של הים גורמת לפעמים לעיניים
להשתגע .לכן אימנו אותם לשנות את נקודת המיקוד שלהם ־
להסתכל על קצה הכנף או לפנים המטוס לחצי שנייה ואז שוב
החוצה .כך משאירים את המוח פעיל.
־מדי שנה נעלמים בישראל עשרים עד שלושים בני אדם,
ביניהם צעירים במצב נפשי רעוע" ,מוכרים למשטרה",
תיירים ,חולים או אנשים שרוצים לפתוח דף חדש .הם
מצטרפים לחמש מאות בני אדם שנעלמו מאז קום המדינה.
המשטרה פועלת לאיתורם ,אך משפחות רבות מתלוננות על
תגובה איטית ,אמצעים דלים וכשלים מקצועיים .את החלל
שנוצר מנסות המשפחות למלא בעצמן ,בסיוע עמותות
וחוקרים פרטיים" .הפעלנו פרשים ,כלבנים ,ג'יפים ואפילו
מסוק" ,מספרת סימה ,אחותו של שלומי אריאל ,בן ,23
שנעלם ,במצב פסיכוטי ,לפני שנתיים ליד יהוד )עיר במחוז
המרכז( ועד היום לא נמצא.
־י.ע.ד
נפעל :נֹועָ ד נֹועֶׁ דֶׁ ת נֹועָ ִּׁדים נֹועָ דֹות
נֹועַ ְד ִּׁתי נֹועַ ְד ָת נֹועַ ְד ְת נֹועַ ד נֹועֲדָ ה נֹועַ ְדנּו נֹועַ ְד ֶׁתם/ן נֹועֲדּו
פועלְ :מיֹעָ דְ /מיֻעָ דְ ,מיֹעֶׁ דֶׁ ת ְמיֹעָ ִּׁדים ְמיֹעָ דֹות
יֹעַ ְד ִּׁתי יֹעַ ְד ָת יֹעַ ְד ְת יֹעַ ד ֹיעֲדָ ה יֹעַ ְדנּו יֹעַ ְד ֶׁתם/ן ֹיעֲדּו
אֲ יֹעַ ד ְתיֹעַ ד ְת ֹיע ֲִּׁדי ְייֹעַ ד ְתיֹעַ ד נְ יֹעַ ד ְת ֹיעֲדּו יְ ֹיעֲדּו
הוא נועד לגדולות .הוא נועד למלא את התפקיד הזה,
הוא מיועד למלא את התפקיד הגדול הזה.
הנומרולוג נחום תמיר מסביר את ההבדל בין יעוד לבין מקצוע:
être destiné

פנתה אליי אישה שעבדה במחלקת המחשב של חברה פרטית .היא לא
הייתה מאושרת כי היעוד שלה היה הדרכה .היא פנתה אליי לפגישה
נומרולוגית אישית .לאחר הייעוץ ,היא הגישה מועמדות באותה חברה
שבה היא עובדת למשרת הדרכה .היא נענתה בחיוב .האישה עובדת כיום
בהדרכה ומרגישה שהיא ממלאת את יעודה .היא מאושרת וברת מזל וגם
החברה שבה היא עובדת לא פחות ברת מזל ממנה.

אנשים רבים שואלים את עצמם :האם המקצוע שבו אני עוסק הוא היעוד
שלי בחיים? או אולי נגזר עליי לעסוק בו כדי להתפרנס? /כל אדם נולד עם
פוטנציאל למימוש עצמי ותפקיד הנומרולוג הוא לכוון את האדם לעבר
יעודו בחיים.

לתרגל את העתיד
להצטרף אל ,ל־ (אל מישהו ,ל־ משהו)
ִּׁהצְ טָ ַרפְ ִּׁתי ִּׁהצְ טָ ַרפְ ָת ִּׁהצְ טָ ַרפְ ְת הּוא ִּׁהצְ טָ ֵּרף ִּׁהיא ִּׁהצְ ָט ְרפָ ה
ִּׁהצְ טָ ַרפְ נּו ִּׁהצְ טָ ַרפְ ֶׁתם/ן ִּׁהצְ טָ ְרפּו
ֶׁאצְ טָ ֵּרף ִּׁתצְ טָ ֵּרף ִּׁתצְ טָ ְרפִּׁ י הּוא יִּׁצְ טָ ֵּרף ִּׁהיא ִּׁתצְ ָט ֵּרף
נִּׁצְ טָ ֵּרף ִּׁתצְ טָ ְרפּו ִּׁי ְצטָ ְרפּו
אצטרף אליכם מחר .הם יצטרפו לטיול לבורמה .נצטרף
אליהם אחרי ארוחת הערב.
ירשֵּ ם ל־
לְהֵּ ָ
נ ְִּׁרשַ ְמ ִּׁתי ְנִּׁרשַ ְמ ָת ְנִּׁרשַ ְמ ְת הוא נ ְִּׁרשַ ם היא ִּׁנ ְר ְשמָ ה
נ ְִּׁרשַ ְמנּו נ ְִּׁרשַ ְמ ֶׁתם־ן נ ְִּׁר ְשמּו
יר ְשמּו
ֵּירשֵּ ם ֵּת ָ
ירשֵּ ם נ ָ
ֵּיר ֵּשם ֵּת ָ
יר ְש ִּׁמי י ָ
ירשֵּ ם ֵּת ָ
ירשֵּ ם ֵּת ָ
ֵּא ָ
ֵּיר ְשמּו
י ָ
לְהַ ְת ִּׁמיד
ִּׁה ְתמַ ְד ִּׁתי ִּׁה ְתמַ ְד ָת ִּׁה ְתמַ ְד ְת ִּׁה ְת ִּׁמיד ִּׁה ְת ִּׁמידָ ה ִּׁה ְתמַ ְדנּו ִּׁה ְתמַ ְד ֶׁתם/ן
ִּׁה ְת ִּׁמידּו
ידי י ְַת ִּׁמיד ַת ְת ִּׁמיד נ ְַת ִּׁמיד ַת ְת ִּׁמידּו י ְַת ִּׁמידּו
ַא ְת ִּׁמיד ַת ְת ִּׁמיד ַת ְת ִּׁמ ִּׁ
לשלם בעתיד
אֲ שַ לֵּם ְתשַ לֵּ ם ְת ַשלְ ִּׁמי יְשַ לֵּם ְת ַשלֵּם נִּׁ ְשלַם ְתשַ לְמּו יְשַ לְמּו

אם אירשם ִּׁל ְמכֹון כושר ,אשלם ולא אתמיד ,אפסיד כסף.
אם תירשם למכון כושר ,תשלם ולא תתמיד ,תפסיד כסף.
אם הוא יירשם ,ישלם ולא יתמיד ,הוא יפסיד.
אם היא תירשם ,תשלם ולא תתמיד ,היא תפסיד.
אם נרשם ,נשלם ולא נתמיד ,נפסיד.
אם תירשמו ,תשלמו ולא תתמידו ,תפסידו.

אם הם יירשמו ,ישלמו ולא יתמידו ,הם יפסידו.
אם הן יירשמו ,ישלמו ולא יתמידו ,הן יפסידו.
טיול בישראל
ניסע לישראל מחר.
נבקר בת"א .נטייל בשכונות נווה צדק ,רמת אביב ועוד.
נישאר בעיר יומיים.
אחר כך ניסע למצפה רמון .נטייל שם ונראה נופים מדהימים.
נצפה בנוף המדברי המדהים .נבקר בגן הזואולוגי .נראה את
חיות המדבר .נבקר בחוות האלפקות .נראה שם אלפקות
ולמות.
ניסע לאילת ונבקר בה.
נחזור לת"א .נבלה בעיר .נבקר במוזיאונים ונראה תערוכות.
נלך לפה ,נלך לשם.
ניסע לירושלים .נעלה למצדה .נשמע היסטוריה ,נשמע
סיפורים.
ניסע לנתב"ג .נחזור למרסיי.
ִּׁיסעּו
יסעּו י ְ
יסעִּׁ י יִּׁיסַ ע ִּׁתיסַ ע נִּׁיסַ ע ִּׁת ְ
לנסועֶׁ :אסַ ע ִּׁתיסַ ע ִּׁת ְ
לְבַ ֵּקר :אֲ בַ ֵּקר ְתבַ ֵּקר ְתבַ ְק ִּׁרי יְבַ ֵּקר ְתבַ ֵּקר נְבַ ֵּקר ְתבַ ְקרּו יְבַ ְקרּו
יש ֵּאר נִּׁישָ ֵּאר
ל ְִּׁהישָ ֵּארֶׁ :אשָ ֵּאר ִּׁתישָ ֵּאר ִּׁתישָ אֲ ִּׁרי יִּׁ ישָ ֵּאר ִּׁת ָ
ִּׁתישָ אֲ רּו יִּׁישָ אֲ רּו
לִּׁצְ פֹותֶׁ :אצְ פֶׁה ִּׁת ְצפֶׁה ִּׁתצְ פִּׁ י יִּׁצְ פֶׁה ִּׁת ְצפֶׁה נִּׁצְ פֶׁה ִּׁתצְ פּו ִּׁי ְצפּו
ל ְִּׁראֹותֶׁ :א ְר ֶׁאה ִּׁת ְר ֶׁאה ִּׁת ְר ִּׁאי ְיִּׁר ֶׁאה ִּׁת ְר ֶׁאה ְנִּׁר ֶׁאה ִּׁת ְראּו ְיִּׁראּו
ל ְַחזֹרֶׁ :א ְחזֹר ַת ְחזֹר ַת ְחזְ ִּׁרי י ְַחזֹר ַת ְחזֹר נ ְַחזֹר ַת ְחזְ רּו י ְַחזֹר
ַלעֲלֹותֶׁ :אעֱלֶׁ ה ַת ֲעלֶׁה ַת ֲעלִּׁי ַי ֲעלֶׁה ַת ֲעלֶׁה ַנעֲלֶׁ ה ַתעֲלּו ַיעֲלּו
ל ְִּׁשמֹעַ ֶׁ :א ְש ַמע ִּׁת ְשמַ ע ִּׁת ְש ְמעִּׁ י י ְִּׁש ַמע ִּׁת ְשמַ ע נ ְִּׁשמַ ע ִּׁת ְש ְמעּו
י ְִּׁש ְמעּו
ָל ֶׁלכֶׁתֵּ :אלֵּ ְך ֵּתלְֵּך ֵּתלְכִּׁ י יֵּלֵּ ְך ֵּתלְֵּך נֵּלֵּ ְך ֵּתלְכּו יֵּלְכּו

