ּומ ֻה ָלּל ְמאֹ ד בְ ּעִ יר אֱֹלהֵ ינּו
ִשׁיר ִמזְמֹ ור לִ בְ נֵי־קֹ ַרח׃ ָגּדֹ ול יְ הוָה ְ
הַ ר־קָ ְדשֹ ׁו׃ יְ פֵה נֹ וף ְמשֹ ׂוׂש ָכּל־הָ אָ ֶרץ הַ ר־צִ יֹ ּון י ְַרכְ ּתֵ י צָ פֹ ון
קִ ְריַת מֶ לְֶך ָרב׃ אֱֹלהִ ים בְ ּאַ ְר ְמנֹ ותֶ יהָ נֹ ודַ ע לְ ִמ ְשׂ ָגּב׃ כִ ּי־הִ ֵנּה
הַ ְ ּמלָכִ ים נֹ ועֲדּו עָבְ רּו יַחְ דָ ּו׃ הֵ מָ ּה ָראּו ֵכּן תָ ּמָ הּו נִ בְ הֲלּו נֶחְ ָפּזּו׃
ְרעָדָ ה אֲחָ זָתַ ם שָ ׁם חִ יל ַכּיֹ ּולֵדָ ה׃ בְ ּרּוחַ קָ ִדים ְתּשַ ׁבֵ ּר אֳנִ יֹ ּות
תַ ְּר ִשׁיׁש׃ ַכּאֲשֶ ׁר שָ ׁמַ עְ נּו ׀ ֵכּן ָר ִאינּו בְ ּעִ יר־יְ הוָה צְ בָ אֹ ות בְ ּעִ יר
אֱֹלהֵ ינּו אֱֹלהִ ים יְ כֹ ונְ נֶהָ עַד־עֹ ולָם סֶ לָה׃ ִד ִּמּינּו אֱֹלהִ ים חַ ְסדֶ ָּך
בְ ּקֶ ֶרב הֵ י ָכלֶָך׃ כְ ִּש ְׁמָך אֱֹלהִ ים ֵכּן ְתּהִ ָל ְּתָך עַל־קַ צְ וֵי־אֶ ֶרץ צֶ דֶ ק
מָ לְ אָ ה יְ ִמינֶָך׃ יִ ְשׂמַ ח ׀ הַ ר־צִ יֹ ּון תָ ּגֵלְ נָה בְ ּנֹ ות יְ הּודָ ה לְ מַ עַן
ִמ ְשׁ ָפּטֶ יָך׃ סֹ ּבּו צִ יֹ ּון וְ הַ קִ ּיפּוהָ ִספְ רּו ִמגְ דָ ּלֶיהָ ׃ ִשׁיתּו לִ בְ ּכֶם ׀
לְ חֵ ילָה ַפ ְּסּגּו אַ ְר ְמנֹ ותֶ יהָ לְ מַ עַן ְתּסַ פְ ּרּו לְ דֹ ור אַ חֲרֹ ון׃ כִ ּי זֶה ׀
אֱֹלהִ ים אֱֹלהֵ ינּו עֹ ולָם ָועֶד הּוא יְ ַנ ֲהגֵנּו עַל־מּות׃
ִמזְמֹ ור לְ אָ סָ ף אֵ ל ֱאֹלהִ ים יְ הוָה ִדּבֶ ּר וַיִ ּקְ ָרא־אָ ֶרץ ִמ ִמּז ְַרחשֶ ׁ־מֶ ׁש
ַד־מבֹ אֹ ו׃ ִמצִ ּיֹ ּון ִמכְ לַל־יֹ פִ י אֱֹלהִ ים הֹ ופִ יעַ׃ ָיב ֹא אֱֹלהֵ ינּו וְ אַ ל־
ע ְ
ּוסבִ יבָ יו נִ ְשׂע ֲָרה ְמאֹ ד׃ יִ קְ ָרא אֶ ל־הַ שָ ּׁמַ יִ ם
ֶיח ֱַרׁש אֵ ׁש־לְ ָפנָיו תֹ ּאכֵל ְ
יתי ֲעלֵי־
מֵ עָל וְ אֶ ל־הָ אָ ֶרץ ל ִָדין עַמֹ ּו׃ ִא ְספּו־לִ י ח ֲִסידָ י כֹ ְּרתֵ י בְ ִר ִ
זָבַ ח׃ ַו ַיּגִ ּידּו שָ ׁמַ יִ ם צִ ְדקֹ ו כִ ּי־אֱֹלהִ ים ׀ שֹ ׁפֵט הּוא סֶ לָה׃ ִש ְׁמעָה ע ִַמּי
fürעִ ידָ ה בָ ְּך אֱֹלהִ ים אֱֹלהֶ יָך אָ נֹ כִ י׃
׀ ַואֲדַ בֵ ָּרה יִ ְש ָׂראֵ ל וְ אָ
ּיתָך פָר
ָAnfängerך וְ עֹ וֹלתֶ יָך לְ נֶגְ ִדּי תָ ִמיד׃ ל ֹא־אֶ קַ ּח ִמבֵ ְ
ל ֹא עַל־זְבָ חֶ יָך אֹ וכִ יחֶ
ַּתּודים׃ כִ ּי־לִ י כָל־חַ יְ תֹ ו־ ָיעַר בְ ּהֵ מֹ ות
ִמ ִמּכְ לְ אֹ תֶ יָך ע ִ
בְ ּהַ ְר ֵרי־ אָ לֶף׃ יָדַ עְ ִתּי ָכּל־עֹ וף הָ ִרים וְ זִיז דַ י עִ מָ ִּדי׃ ִאם־אֶ ְרעַב
ִּ Einstiegירים וְ דַ ם
ַdieל בְּ inשַ ׂר אַ בִ
 altוכּה׃ הַ אֹ
ֹneuhebräischeלאָ
ּומ
 Sprache:כִ ּי־לִ י תֵ בֵ ל ְ
ל ֹא־אֹ מַ ר לְָך
und
 lesen,נְ דָ ֶריָך׃ ּוקְ ָראֵ נִ י
schreiben,לְ עֶלְ יֹ ון
ּsprechenודָ ה וְ שַ ׁ ֵלּם
ֵundאֹלהִ ים תֹ
verstehen.ח ל
ַּתּודים אֶ ְשׁתֶ ּה׃ זְבַ
ע ִ
Do, 8. - So, 11. Februar 2018
ּותכַבְ ּדֵ נִ י׃ וְ ל ָָרשָ ׁע ׀ אָ מַ ר אֱֹלהִ ים מַ ה־לְ ָּך לְ סַ ֵפּר
בְ ּיֹ ום צָ ָרה אֲחַ ֶלּצְ ָך ְ
ּשלְֵך ְדּבָ ַרי
ׁ ְ Fortsetzungskurs
)(Bethאַ+תָבּה שָ ׂנֵאתָ מּוסָ ר וַתַ
יתי ֲעלֵי־פִ יָך׃ וְ
חֻקָ ּי ו ִַתּשָ ּׂא בְ ִר ִ
ם־ר ִאיתָ ַג ָנּב ו ִַת ֶּרץ עִ מֹ ּו וְ עִ ם ְמ ָנאֲפִ ים חֶ לְ קֶ ָך׃ פִ ּיָך
אַ ח ֲֶריָך׃ ִא ָ
) (Gimmelג Erweiterungskurs
שָ ׁלַחְ תָ ּ בְ ָרעָה ּולְ שֹ ׁונְ ָך תַ ּצְ ִמיד ִמ ְרמָ ה׃ תֵ ּשֵ ׁב בְ ּאָ חִ יָך ְתדַ בֵ ּר בְ ּבֶ ן־
ִא ְמָּך ִתּתֶ ּן־דֹ ּפִ י׃ אֵ ֶלּה ע ִָשׂיתָ ׀ וְ הֶ ח ֱַר ְש ִׁתּי ִד ִּמּיתָ הֱיֹ ות־אֶ הְ יֶה כָמֹ וָך
אֹ וכִ יחֲָך וְ אֶ ע ְֶרכָה לְ עֵינֶיָך׃ בִ ּינּו־נָא ז ֹאת שֹ ׁכְ חֵ י אֱֹלוהַ ּ ֶפּן־אֶ ְטרֹ ף וְ אֵ ין
Gästehausראֶ ּנּו בְ ּיֵשַ ׁע אֱֹלהִ ים׃
ׂBethel,ם דֶ ֶּרְך אַ ְ
Maisenbachנִ י וְ שָ
מַ צִ ּיל׃ זֹ בֵ חַ תֹ ּודָ ה יְ כַבְ ּדָ נְ
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Hebräischkurs

Anmeldung an:
Gästehaus Bethel, Maisenbach
Talstr. 100, 75378 Bad Liebenzell
Tel.: 07084 9276-0
E-Mail: info@zedakah.de
oder online:
www.zedakah.de/buchungsanfrage

א

לקרוא‚ לכתוב‚ לדבר ולהבין

Der Hebräischkurs für Anfänger.
Intensives und abwechslungsreiches Lernen
im Plenum und in Kleingruppen,
mit Lernspielen, Liedern,
Zeit zum eigenständigen Vertiefen,
Vokabellernssoftware und vielem mehr ...

Kursinhalte:
- das hebräische Alphabet
- hebräische Druckschrift lesen und schreiben
- begrüßen, verabschieden, Höflichkeitsformeln
- einfache Kennenlerngespäche führen
- erster Einblick in den hebräischen Grundtext
der Bibel
Möglichkeit von Fortsetzungskursen:

( בBeth) Mo, 19. - Mi, 21. Februar 2018
( גGimmel) Do, 22. - So, 25. Febuar 2018

Beginn: Donnerstag, 8. Februar mit dem
Abendessen um 18:00 Uhr.
Ende: Sonntag, 11. Februar nach dem
Mittagessen.

Wer erst ab Freitagnachmittag/-abend teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, die verpassten
Inhalte im Vorhinein eigenständig zu erarbeiten
und dann später einzusteigen. Das Material und
die Arbeitsaufträge dafür werden bereitgestellt.

Preise:
mit Dorina Gehringer,
ehemalige Volontärin bei Zedakah
(2012/2013);
jetzt Lehramtsstudentin in Heidelberg;
dort belegt sie seit sieben Semestern
Sprachkurse in Alt- und Neuhebräisch

Pauschalpreis DZ Elim mit DU/WC und Vollpension inkl. Seminargebühr: 154 €
Sonderpreis für Schüler, Azubis und Studenten (Übernachtung in Mehrbettzimmern):
99 €

