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ו י ש כ ע ת  י ר ב ע >*
ֶנֶגב  ִשיָשה ָשבּועֹות ֶשל ִעְבִרית ּבַ

מיכל עבו

every year, at the end of november, a group of adolescents 
aged 15-16 arrives to the sde Boker Midrasha (College) 
from a Jewish school in Denver. For six weeks Ramat 
negev becomes their home, and the locals become 
their family. 

ֶנֶגב  ּבַ ּבֹוֵקר  ֵדה  ִלׂשְ ַמגיָעה  ר  נֹוֶבְמּבֶ סֹוף  ּבְ ָשָנה  ָכל  ּבְ

ַהֵסֶפר  ית  ִמּבֵ  16-15 ֵני  ּבְ נֹוַער,  ֵני  ּבְ ֶשל  ְקבּוָצה 

ִית  ַהּבַ ָשבּועֹות,  שיָשה  ֶמֶשך  ּבְ ֶדְנֶוור.  ּבְ ַהְיהּודי 

היא  ֶשָלֶהם  ָחה  ּבֹוֵקר ְוַהִמְשּפָ ֵדה  ׂשְ הּוא  ֶשָלֶהם 

ֵמאֹוִתיֹות,  ִעְברית  ִלְלמֹוד  ְמקֹום  ּבִ ַהָמקֹום.  ַאְנֵשי 

ִמֶדְנֶוור  ַהַתְלמידים  ֵסֶפר,  ּבַ ּוִמְתמּונֹות  ִממילים 

ֵני נֹוַער  לֹוְמדים ִעְברית ֵמַהִטיּולים ּוֵמַהִמְפָגש ִעם ּבְ

ָמקֹום.  ְוִעם ָהֲאָנשים ֶשָגרים ּבַ

רֹוֶיְקט ָיֶפה   ּפְ
ִהְתחיל  רֹוֶיְקט  ר: “ַהְפּ ל ֵמָרַמת ַהֶנֶגב ְמַסּפֵ ַאְרּבֵ ָרז 

ְותֹוְכנית  ֶדְנֶוור  ּבְ ַהְיהּודי  ַהֵסֶפר  ית  ּבֵ ֶשל  יֹוְזָמה  ּבְ

ַהֵסֶפר  ית  ּבֵ ַהְיהּודית.  ַהסֹוְכנּות  ֶשל  ‘שּוָתפּות 2000’ 

ׂש תֹוְכנית ְמיּוֶחֶדת ְוַגם ָמָצא: ַהַתְלמידים  ֶדְנֶוור חיּפֵ ּבְ

יֹום  ל  ּכָ ִעְברית,  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ְולֹוְמדים  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ָטסים 

ִאיְנֶטְנסיבית.  תֹוְכנית  זֹו  ָשבּועֹות.  שיָשה  ֶמֶשך  ְבּ

ֶנֶגב ְלֵבין ֶדְנֶוור,  ּבַ ין ַהנֹוַער  ּבֵ ‘שּוָתפּות 2000’ קיְשָרה 

ָהעיר ַהְתאֹוָמה ֶשל ָרַמת ַהֶנֶגב”.

ַהֵסֶפר  ֵבית  ּבְ ַהַיֲהדּות  לימּוֵדי  רֹאש  ִסינֹוף  ָהאִרי  ָהַרב 

ֶדְנֶוור אֹוֵמר: “ֲאַנְחנּו רֹוצים ֶשַתְלמיֵדינּו ִיְחיּו  ַהְיהּודי ּבְ

אֹותֹו גיל.  ְרֵאִליִים ּבְ ָאֶרץ ִעם ַתְלמידים ִיׂשְ ֶאת ַהַחִיים ּבָ

ָפה ָהִעְברית ִעם ֲאָנשים ֲאֵחרים  ׂשָ ר ּבַ ך ֵהם ִיְלְמדּו ְלַדּבֵ ּכָ

ֵדה ּבֹוֵקר הּוא ָמקֹום  ל ַהְזַמן. ׂשְ ִעְברית ּכָ ּוְלִהְשַתֵמש ּבְ

ִאיְנֶטְרַאְקְצָיה  ֵיש  ך  ּכָ ַהְגדֹוָלה.  ֵמָהעיר  ְוָרחֹוק  ָשֶקט 

ֵני ַהנֹוַער”.  ין ּבְ טֹוָבה ּבֵ

רֹוֶיְקט  ָמה חֹוְשִבים ַעל ַהּפְ
ֶדְנֶוור?  ֵבית ַהֵסֶפר ּבְ ּבְ

תיכֹון  ּבַ ָהִעְברית  “ָרַמת  אֹוְמרים:  ֶדְנֶוור  ּבְ ַהמֹורים 

ִמְתַעְנְייִנים  ֶדְנֶוור  ּבְ ֵבית ַהֵסֶפר  ּבְ ַהַתְלמידים  ָעְלָתה. 

ִעם  ֶקֶשר  ָלֶהם  ֵיש  ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ֶשקֹוֶרה  ָמה  ּבְ ְמאֹוד 

ְלָאֶמִריָקה,  ָרֵאל  ִיׂשְ ְמִדיַנת  ין  ּבֵ ֶקֶשר  ַרק  לֹא  ֶזה  ְרֵאלים.  ִיׂשְ ֲחֵברים 

ין ֲאָנשים”.  ֶזה ֶקֶשר ּבֵ

ָחַשְבתי  ַהְנסיָעה  “ִלְפֵני  ר:  ְמַסּפֵ רֹוֶיְקט,  ְפּ ּבַ ַתְלמיד  אלֹו,  ּבָ ְצִבי 

ַמְחתי ְמאֹוד  ׂשָ ָלנּו.  דֹוִמים  ִיְהיּו  לֹא  ְרֵאלים  ַהִיׂשְ ֶשַהַתְלמידים 

ַהְפָתָעה  לי  ָהיְיָתה  אֹוָתנּו.  ִלְראֹות  ִהְתַרְגשּו  ֵהם  ָמה  ּכַ ֶשָראיתי  ּכְ

ך ַחָמה ּוְפתּוָחה”.  ל ּכָ ַמְחתי ְלַהגיַע ִלְקהיָלה ּכָ ְנעיָמה. ׂשָ

ָפה ָהִעְברית ִמתֹוך  ֶרת ַעל לימּוד ַהׂשָ ֶאְלָיעָנה ִסינֹוף ִמקֹולֹוָרדֹו ְמַסּפֶ

כיַתת ָהִעְברית  ּבְ קֹולֹוָרדֹו ֲאני לֹוֶמֶדת  ּבְ ֵבית ַהֵסֶפר  ָאֶרץ: “ּבְ ּבָ ַהַחִיים 

ֲאֶשר  יֹוֵתר. ָחַשְבתי  ָתמיד ֶשָהִעְברית ֶשלי טֹוָבה ְמאֹוד. ּכַ ַהְגבֹוָהה ּבְ

מֹו  ר ִעְברית ּכְ ֵדי ְלַדּבֵ ה ִלְלמֹוד ּכְ ִהַגְעתי ְלָכאן ֵהַבְנתי ֶשֵיש לי עֹוד ַהְרּבֵ

ֶשאי  ַמֶשהּו  ֶזה  ַהֶהְקֵשר.  ִמתֹוך  ִעְברית  לֹוֶמֶדת  ֲאני  אן  ּכָ ֵאם.  ַפת  ׂשְ

ִית”.  ַבּ ֶאְפָשר ַלֲעׂשֹות ּבַ

יָתה ר ִעְבִרית ִמחּוץ ַלּכִ ְלַדּבֵ
ה  רים ַהְרּבֵ ֶרת: “ַהַתְלמידים ְמַדּבְ ֶזת ָהִעְברית ְמַסּפֶ ַתִמי ְסִטיְטְלָמן, ַרּכֶ

ַהַתְלמידים  ָלֶאֶרץ  חּוץ  ּבְ ַהתֹוְכנית.  ֶאת  ְמַסְייִמים  ֶשֵהם  ּכְ טֹוב  יֹוֵתר 

ּוַמְתחיל  ֵמַהּכיָתה  יֹוֵצא  ַהַתְלמיד  אן,  ּכָ ּכיָתה.  ּבַ ַרק  ִעְברית  לֹוְמדים 

ר!” ר, ְוָאז הּוא ְמַדּבֵ ר. הּוא ָצריך ְלַדּבֵ ְלַדּבֵ

ַגם  ִנְמָשִכים  ִמֶדְנֶוור  ַלַתְלמידים  ֵמָהֶאֶרץ  ַהַתְלמידים  ין  ּבֵ ַהְקָשרים 

ַאֲחֵרי  ָלָאֶרץ  חֹוְזרים  ִמֶדְנֶוור  ַתְלמידים  ה  ַהְרּבֵ רֹוֶיְקט.  ַהּפְ סֹוף  ַאֲחֵרי 

ַהֵסֶפר  ֵתי  ּבָ ִמְשֵני  ַהֵסֶפר ַהתיכֹון. ַגם ַהמֹורים  ֵבית  ּבְ ִלְלמֹוד  ֶשִסְיימּו 

ן גּוְריֹון ְלַהְפריַח ֶאת  ָחה ַאַחת. ַהֲחלֹום ֶשל ָדִוד ּבֶ מֹו ִמְשּפָ ַמְרגישים ּכְ

ר.  ִמְדּבָ ריַחת ָהִעְברית ּבַ סיּפּור ֶזה: סיּפּור ּפְ ַהֶנֶגב ִמְתַגֶשם ּבְ

ֵני נֹוַער  ּבְ
ִמְפָגש 
יֹוְזָמה

שּוָתפּות
ִעיר ְתאֹוָמה 

ָרָמה 
ִמְתַעְנְייִנים

דֹוִמים 
ִהְתַרְגשּו 
ַהְפָתָעה 

ֶהְקֵשר
ֶזת  ַרּכֶ

ְמַסְייִמים 
ִנְמָשִכים 
ְלַהְפריַח 
ִמְתַגֶשם 

ִריָחה  ּפְ

bnei no’ar
mifgash
yozma

shutafut
ir te’oma

rama
mitanyenim

domim
hitragshu
hafta’a
heksher
rakezet

mesaymim
nimshachim

le’hafriah
mitgashem

priha

Adolescents
Meeting
Initiative
Partnership
Twin city
Level
Are interested
similar
excited
surprise
Context
Coordinator
Finish
Continue
To make bloom
Is coming true
Blossom


