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Peak of Mount Hermon
The cooooldest place in sunny Israel. Even during
the off-season, there is still plenty of snow!

Over there are the Golan mountains,
stretch out your hand and touch them!
In their stalwart stillness, they give the command: halt.
In splendid isolation grandfather Hermon slumbers
And a cool wind blows from the peak of whiteness.
- "Kinneret", Rachel/Naomi Shemer

! הושט היד וגע בם,שם הרי גולן
. עצור:בדממה בוטחת מצווים
בבדידות קורנת נם חרמון הסבא
.וצינה נושבת מפסגת הצחור
נעמי שמר/ רחל," "כנרת-

Le sommet du mont Hermon
Israël.
L’endroit le plus frrrrrrroid de la chaleureuse
up
Même hors saison on y trouve encore beauco
de neige!

פסגת החרמון
המקום הקרררררר ביותר בישראל
 גם מחוץ לעונה עדיין יש.החמימה
!הרבה שלג

!
Au loin les monts du Golan, tends ta main et touche-les
biles.
Dans un silence confiant ils se dressent: immo
Et grand-père Hermon, dans sa rayonnante solitude
Envoie un souffle froid de son sommet immaculé
-"Kinneret", Rahel/Naomi Shemer

Mount of Beatitudes
On the way from Tiberia
s
to the Golan Heights,
there
is a very beautiful and
beatific
panorama of the Sea of
Galilee.

הר האושר
בדרך מטבריה לרמת הגולן
יש תצפית יפהפייה ומבורכת
.מאד על הכנרת

I never washed in the peace
ful azure
and innocence
of my Kinneret... Oh, my
Kinneret Were you? Or did I dream
it?
- "And Perhaps", Rachel/Y
ehuda Shar

מעולם לא טהרתי בתכלת שוקטה
ובתום
 כנרת שלי, הוי...של כנרת שלי
? או חלמתי חלום,ההיית
יהודה שרת/ רחל," "ואולי-

et

Le mont des Béatitudes
Sur la route de Tibériade
vers le plateau du Golan, se
trouve un magnifque
point d'observation sur
la mer de Galilée.

Jamais je ne me suis purifiée dans le bleu silencieux
et innocent
de mon Kinneret… Oïe, mon Kinneret,
Y étais-je ou n'était-ce qu'un rêve?
- "Et peut-être", Rahel/Yehuda Sharet

 וְ אֶ ת,יש אֶ ת י ְֹׁשבֵ י ַעכּ וֹ וְ אֶ ת יוֹ ְׁשבֵ י ִצידוֹ ן
ׁ "אָ ׁ ֵשר לֹא הוֹ ִר
"אַ ְחלָ ב וְ אֶ ת אַ ְכזִ יב וְ אֶ ת חֶ ְל ָּבה וְ אֶ ת אֲ ִפיק וְ אֶ ת ְרחֹב
 שופטים א' ל"א-

Old Acre
While walking on the walls of Acre you see
many beautiful stone arches. Don’t miss
the chance to go sailing on one of the
boats leaving the marina for the bay of
Haifa, visit the knight’s tunnels, and make
sure to buy a bag of sweet candies!

"Asher drove not out the inhabitants of
Acco, nor the inhabitants of Zidon, nor of
Ahlab, nor of Achzib, nor of Helbah, nor
of Aphik, nor of Rehob"
- Judges 1:31

עכו העתיקה
בטיול על חומות עכו רואים הרבה קשתות אבן
 אל תוותרו על שיט בסירות היוצאות.יפהפיות
מהמרינה בתוך המפרץ או עד לחיפה ועל ביקור
! וקנו לכם שקית ממתקים,במנהרות האבירים

La vieille Saint Jean d'Acre
En se promenant sur les remparts de
Saint Jean d'Acre, on aperçoit de très
belles arches en pierre. Ne manquez
pas une balade dans la baie ou
jusqu'à Haifa sur les bateaux qui
partent de la marina, une visite dans
les tunnels des Chevaliers et achetezvous un sachet de bonbons!

"Aser n’expulsa point les habitants
d’Acco ni ceux de Sidon, d’Ahlab,
d’Akhzib, de Helba, d’Afik et de
Rehob."
- Juges 1:31

 סטלה מאריס- חיפה
 לרדת ברגל מסטלה מאריס:הצעה לטיול כיפי וקל
 ביקור, מעבר ביער מוצל,דרך נקודת תצפית שלווה
במערת אליהו וסיום בטיילת בת גלים הנושקת לחוף
, לאחר מכן עלייה חזרה ברכבל אל הר הכרמל.הים
!הילדים מאד ייהנו

 עיר עם תחתית-  חיפה,חיפה
 עיר עם עתיד-  חיפה,חיפה
! עיר אמיתית-  חיפה,חיפה
דיויד ברוזה/ יהונתן גפן," "חיפה-

Haifa - Stella Maris
An enjoyable and easy walk: Descend from Stella Maris
through a tranquil viewpoint, pass through a shady forest,
visit Elijah's cave and end at Bat Galim promenade by the
shore. Then, ascend back up the Carmel Mountain by cable
car. The kids will love it!

Haifa, Haifa - A city with an underground
Haifa, Haifa - A city with a future
Haifa, Haifa - A real city!
- "Haifa", Yehonatan Geffen/David Broza

Haifa - Stella Maris
éable et
Une suggestion de promenade agr
lla Maris en
facile: descente à pied depuis Ste
n tranquille
passant par un point d'observatio
gée, puis
et en traversant une forêt ombra
et arrivée
visite de la grotte du prophète Elie
ximité de la
sur la promenade Bat Galim à pro
laire vers le
plage. Ensuite, remontée en funicu
régaler!
mont Carmel, les enfants vont se

Haifa, Haifa - une ville avec un métro
Haifa, Haifa - une ville avec un avenir
Haifa, Haifa - une ville réelle!
za
-"Haifa", Yonathan Guefen/David Bro

נחל הקיבוצים
נחל הקיבוצים זורם כל השנה וכיף לרחוץ
 יש להזהר בגלישה. במיוחד בקיץ,בו
 אני, הזרם חזק מאד- בצינורות הגדולים
.איבדתי את המשקפיים שלי שם
 המיועד,סמוך לנחל יש מגדל תצפית
!לצלמים אמיצים בלבד
". נַחַ ל נֹבֵ ַע ְמקוֹ ר חָ ְכ ָמה,יש
ׁ "מיִם עֲ מֻ ִ ּקים ִ ּד ְב ֵרי ִפי ִא
ַ
' משלי י"ח ד-

The Kibbutzim Stream
" The words of a man's mouth are as deep waters;
The Kibbutzim Stream flows throughout
the year and it is fun to bathe in, especially a flowing brook, a fountain of wisdom."
- Proverbs 18:4
in the summer. Be careful when sliding
through the huge concrete pipes - the
current is very strong, I lost my glasses.
Next to the stream is an observation point
for brave photographers only!

Le ruisseau des Kibboutzim
r de s'y
Le Nahal (ruisseau) Hakibboutzim coule toute l'année et c'est un plaisi
s tuyaux,
tremper, surtout en été. IL faut faire attention en glissant sur les grand
se trouve un
le courant est très fort, j'y ai perdu mes lunettes. Près du ruisseau
observatoire destiné uniquement aux photographes courageux!

"Ce sont des eaux profondes que les paroles
d'une bouche humaine, un torrent jaillissant,
une source de sagesse."
- Proverbes 18:4

” תחנת הכח “אורות רבין- חדרה
חברת החשמל עורכת בחגים סיורים בתחנת הכח
-  כולל נסיעה באוטובוס עד לקצה המזח,לילדים
. ק"מ בתוך הים! חוויה מעניינת וייחודית2
ּפון ָענָן ָגּדוֹ ל וְ אֵ ׁש ִמ ְתלַ ַּקחַ ת
ֹ ָ"וָ אֵ ֶרא וְ ִה ֵנּה רוּחַ ְס ָע ָרה ָּבאָ ה ִמן הַ צ
" ו ִּמ ּתוֹ כָ ּה ְּכ ֵעין הַ חַ ְׁש ַמל ִמ ּתוֹ ְך הָ אֵ ׁש,וְ ֹנג ַּה לוֹ ָס ִביב
' יחזקאל א' ד-

Hadera - Orot Rabin Power Plant
The Israel Electric Company conducts tours of its power plant
for children during school holidays. Tours include a bus ride
to the edge of the pier, two kilometers out over the sea!
An interesting and unique experience.
"And I looked, and, behold, a stormy wind came out of the
north, a great cloud, with a fire flashing up, so that a brightness
was round about it; and out of the midst there of as the colour
of electrum, out of the midst of the fire."
- Ezekiel 1:4

Hadera - La centrale électrique "Orot Rabin"
la centrale
La compagnie d'électricité organise pendant les fêtes des visites de
de la jetée électrique pour les enfants, avec des trajets en autobus jusqu'à bout
2 km sur la mer! Une aventure intéressante et unique.

et un feu tourbillonnant avec
"Or, je vis soudain un vent de tempête venant du Nord, un grand nuage
comme le hachmal."
un rayonnement tout autour, et au centre, au centre du feu, quelque chose
- Ezéchiel 1:4

Michmoret - Mevo'ot Yam Naval School
The most enjoyable school ever. Every day
is a beach day!
The nearby "Kushi" beach is quiet and calm,
with inlets in which it is fun to swash and
splash.

Mihmoret - L'école navale Mevouot Yam
L'école la plus géniale au monde, tous les jours à la
mer!
La plage "Couchi" est toute proche, tranquille et
calme avec de petites baies où il fait bon barboter.

Come to us, to us, to us at the sea
To the sea, exciting and wild
To this sun
To the strong winds
Because the sea is open to all of us
- "Come to the sea", Dan Almagor/Yair Rozenblum

Viens chez nous, chez nous à la mer
Cette mer excitante et sauvage
Sous le soleil
Et le souffle de la brise
Car la mer est ouverte à tous
-"Viens à la mer", Dan Almagor/Yair Rozenblum

 אלינו לים, אלינו,בוא אלינו
אל הים המלהיב הפרוע
אל השמש הזאת
לרוחות העזות
כי הים לכולנו פתוח
יאיר רוזנבלום/ דן אלמגור," "בוא לים-

 בית הספר הימי מבואות ים- מכמורת
! כל יום בים,בית הספר הכי כיף בעולם
 עם מפרצונים,חוף "כושי" הסמוך שקט ורגוע
.שכיף להשתכשך בהם

נחל אלכסנדר
 גם שדה.כיף ונוח לטייל באופניים אל הנחל ולאורכו
! ופארק שרואים בו חיות שלא רואים בעיר, גם יער,ירוק
 ֵעץ,יע ז ֶַרע
ַ  ּ ַת ְד ׁ ֵשא הָ אָ ֶרץ דֶּ ׁ ֶשא ֵע ׂ ֶשב ַמזְ ִר,ֹאמר אֱ ל ִֹהים
ֶ ּ "וַ י
".כֵ ן-הָ אָ ֶרץ; וַ י ְִהי-בוֹ ַעל- ֹ אֲ ׁ ֶשר ז ְַרעו, ֹּ ְפ ִרי ע ׂ ֶֹשה ּ ְפ ִרי ְל ִמינו
 בראשית א' י"א-

Alexander Stream
It is fun and pleasant to bicycle to and along the stream.
Enjoy a verdant field, a forest, and a park where you can
observe animals that you don't see in the city!
"And God said: “Let the earth put forth grass, herb yielding
seed, and fruit-tree bearing fruit after its kind, wherein is the
seed thereof, upon the earth.’’ And it was so."
- Genesis 1:11

La rivière Alexander
C'est agréable et pratique de se promener en bicyclette tout
le long du ruisseau. Des champs de verdure, une forêt, un
parc avec des animaux que l'on ne rencontre jamais en ville!

"Dieu dit: "Que la terre produise des végétaux, savoir: des
herbes renfermant une semence; des arbres fruitiers portant,
selon leur espèce, un fruit qui perpétue sa semence sur la
terre." Et cela s'accomplit."
- Genèse 1:11

Yanai Interchange
sunset, I was
One winter day, just before
. Suddenly, I saw a
driving home from the north
y - clear blue and
multitude of colors in the sk
cloudy white - so
rainy black, sunset red and
ograph the clouds
I decided to stop and phot
d after more than a
and the sunset. So I did, an
ra it started to rain.
hundred clicks on the came
ud, and it shall be for a
"I have set My bow in the clo
Me and the earth."
token of a covenant between
- Genesis 9:13

L'échangeur Yanai
Une journé d'hiver, peu avant le crépuscule, je rentrais en voiture du nord. Soudain, j'ai apercu dans le ciel plein
de couleurs, un bleu clair et un noir orageux, un rouge ardent et un blanc nuageux et j'ai décidé de m'arrêter
et de prendre en photo les nuages et le coucher du soleil. Je l'ai donc fait, et après plus de cent clics avec mon
appareil photo, il s'est mis à pleuvoir.
"J'ai placé mon arc dans la nue et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre."
- Genèse 9:13

מחלף ינאי
 פתאום ראיתי. חזרתי מהצפון ברכב, קצת לפני השקיעה,יום חורפי אחד
, אדום שקיעה ולבן מעונן, כחול צלול ושחור גשום,בשמיים המון צבעים
 ולאחר מעל, כך עשיתי.והחלטתי לעצור ולצלם את העננים והשקיעה
.מאה קליקים במצלמה התחיל לרדת גשם
". ּ ֵבינִ י וּבֵ ין הָ אָ ֶרץ, נ ַָת ִּתי ּ ֶב ָענָן; וְ הָ י ְָתה ְלאוֹ ת ְ ּב ִרית,ק ְׁש ִּתי-ת
ַ
ֶ"א
 בראשית ט' י"ג-

Netanya - Independence Square
Netanya in general, the city center in particular, and
especially Atzma’ut (Independence) Square have
undergone a genuine revolution over the past few
years. I had the privilege of being part of the team
that made it happen and I'm very proud of it!

Nine at the square on Friday night
The guys are standing in the corner.
Me and Yoel and Moshe Paltiel and Eran
Looking at the girls and gossiping.
- "Nine at the Square", Danny Sanderson

 כיכר העצמאות- נתניה
 עברו מהפכה של ממש בשנים, מרכז נתניה בפרט וכיכר העצמאות במיוחד,נתניה בכלל
! זכיתי להיות חלק מהצוות אשר הוביל למהפכה זו ואני גאה מאד בכך.האחרונות

תשע בכיכר ביום שישי
.החברה בפינה עומדים
אני ויואל ומשה פלתיאל וערן
.מסתכלים על הבנות ומרכלים
 דני סנדרסון," "תשע בכיכר-

Netanya - La place de l'Indépendance
Netanya en général, le centre de Netanya en particulier et surtout la place de
l'Indépendance, ont traversé une véritable révolution ces dernières années. J'ai
eu la chance de faire partie de l'équipe qui s'y est engagée et j'en suis très fier!
Moi et Yoël et Moshe Paltiel et Eran
Neuf heures sur la place un vendredi
On observe les filles et on blague.
Les copains sont là dans un coin.
-"Neuf heures sur la place", Dani Sanderson

Netanya - The elevator to the sea
The elevator to the sea at the end of the bridge is
my favorite location for photography. Here I also
learned that the sun doesn't set at the exact same
point; rather it changes position little by little, day
by day. Below, see a time panorama juxtaposing
the sunsets on December 21st, March 21st, and
June 21st.
pink sunset between the roofs

A
Blue asphalt below
Doleful, doleful ladies eyes
Say to the evening "Why did you arrive?"
- "Urban Evening", Nathan Alterman/Yoni Rechter

Netanya - L’ascenseur de la plage
Le bout du pont de l'ascenseur de
la plage est l'endroit que je préfère
pour prendre des photos. C'est
aussi là que j'ai appris que le soleil
ne se couche pas au même point
mais qu'il se déplace - à gauche
vous pouvez observer un panorama
temporel avec les connexions du
coucher du soleil au 21 Décembre,
21 Mars et 21 Juin.

Un crépuscule rosé entre les toits
De bitume bleuté en contrebas
Les yeux des femmes mélancoliques, mélancoliques
Disent au soir "pourquoi es-tu déjà là?"
-"Une soirée urbaine", Nathan Alterman/Yoni Rechter

שקיעה ורודה בין הגגות
אספלט כחול מלמטה
 נוגות,עיני נשים נוגות
"?אומרות לערב "למה באת
יוני רכטר/ נתן אלתרמן," "ערב עירוני-

 המעלית לים- נתניה
קצה גשר המעלית לים הינו הנקודה האהובה עלי ביותר
 כאן גם למדתי שהשמש אינה שוקעת באותה.לצילום
 ראו משמאל פנורמת זמן עם חיבור- נקודה אלא זזה
. ביוני21- במרץ ו21 , בדצמבר21-השקיעות מ

לפעמים הים שקט ואין גלים
גם אתה לפעמים
ומחר תזרח השמש מבעד לעננים
ותרגיש יותר טוב
תרגיש חמים
ארקדי דוכין/ מיכה שטרית," "לפעמים-

Netanya - Sironit beach
This panorama was taken from both edges of the
shoreline, next to the breakwaters. The joining point
is the elevator to the sea, and you can see both its
north side and south side in the panorama.

Sometimes the sea is quiet and there are no waves
So are you, sometimes
And tomorrow the sun will shine through the clouds
And you'll feel better
You'll feel warm
- "Sometimes", Micha Shitrit/Arkadi Duchin

Netanya - Plage Sironit
Cette vue a été prise des deux pointes de la plage, près
des brises-vagues avec l'ascenseur de la plage pour
point de rencontre. On peut apercevoir sur cette vue le
côté nord et le côté sud de la plage.

 חוף סירונית- נתניה
הפנורמה הזו צולמה משני השפיצים של
 ונקודת החיבור, קרוב לשוברי הגלים,החוף
 ניתן לראות בפנורמה גם.היא המעלית לים
.את הצד הצפוני וגם את הצד הדרומי שלה

Parfois la mer est calme et sans vagues
Tu l'es parfois toi aussi
Et demain le soleil brillera à travers les nuages
Et tu te sentiras mieux
Tu te sentiras au chaud
-"Parfois", Mika Shitrit/Arcadi Douhin

,שבת בבוקר! יום יפה
.אמא שותה המון קפה
, לשוט שם בסירה,אפשר ללכת לירקון
.או לטייל עד סוף הרחוב ולשוב בחזרה
יוני רכטר/ תרצה אתר," "שבת בבוקר-

Tel Aviv - The Yarkon River
The tranquil water, the fresh air, the green view You should take this recommendation, sung by
Arik Einstein.

Saturday Morning! A beautiful day,
Mom drinks lots of coffee.
We can go to the Yarkon river, sail there on a boat,
Or stroll to the end of the street and come back.
- "Saturday Morning", Tirza Attar/Yoni Rechter

Tel Aviv - La rivière du Yarkon
L'eau calme, l'air pur, la verdure - cette suggestion que
chante Arik Einstein vaut vraiment le détour.

 נחל הירקון- תל אביב
 הנוף, האוויר הצח,המים השקטים
 כדאי מאד לקבל את- הירוק
.ההמלצה הזו ששר אריק איינשטיין

La matinée du Shabbat! La mer est belle
Maman boit beaucoup de café.
On peut aller au Yarkon, naviguer sur la barque,
Ou se promener jusqu'au bout de la rue et revenir.
-" La matinée du Shabbat", Tirza Attar/Yoni Rechter

Tel Aviv - City Hall
The most important roof in the city! Recently
renovated, it’s now a pleasure to go up there and
view the urban skyline of Tel Aviv-Jaffa.
Never sleeping Tel Aviv, fighting Tel Aviv
Again in the same lane, and nobody listens
And the lights around envekop Tel Aviv,
Wash Tel Aviv
- "Never Sleeping Tel Aviv", Danny Robas

Tel Aviv - Le bâtiment de la mairie
Le toit le plus important de la ville! Il a été rénové
dernièrement et c'est à présent un réel plaisir d'y
monter et d'observer l'horizon urbain de Tel Aviv-Jaffa.
Tel Aviv ne s'endort pas, Tel Aviv se débat
Toujours sur la même ligne, et personne ne l'écoute
Et les lumières alentours enveloppent Tel Aviv,
Balayent Tel Aviv
-"Tel Aviv ne s'endort pas", Dani Robas

 בניין העירייה- תל אביב
 וכעת זה תענוג,הגג הכי חשוב בעיר! שופץ לאחרונה
.יפו-לעלות ולצפות בקו הרקיע האורבני של תל אביב

 נלחמת תל אביב,לא נרדמת תל אביב
 ואין מי שיקשיב,שוב באותו נתיב
,והאורות סביב עוטפים את תל אביב
שוטפים את תל אביב
 דני רובס," "לא נרדמת תל אביב-
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 אנשים,ני עצי שקמים
יפים מלאים חלומות
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Tel Aviv - Bialik
Square
From today's city
hall to the old city
hall, which
together with mag
ical Bauhaus build
ings surrounds
an even more mag
ical square than
the new
municipality build
ing.

Little Tel Aviv, red sands, one Bialik
Two sycamore trees, beautiful people full of dreams
And we came to Israel to build and be built
Because this is our, our, our land.
- "It may be over", Yehonatan Geffen/Shem Tov Levi

Tel Aviv - Place Bialik
Du bâtiment de la mairie actuelle, au
bâtiment de l'ancienne mairie, qui,
avec les merveilleux bâtiments Bauhaus
entoure cette place encore plus
merveilleuse.

ges, un seul Bialik
La petite Tel Aviv, sables rou
sonnes pleines de rêves
Deux sycomores, de belles per
uire et nous construire,
Et nous y sommes venus constr
cette terre.
Car à nous, à nous, à nous est
vy
Yonathan Guefen/Chem Tov Le
-"Il se peut que ce soit fini",

לקחת פסק זמן ולא לחשוב
לשבת מול הים ולא לדאוג
 מזח הדולפינריום- תל אביב
לתת לראש לנוח מהפיצוצים
ייג חייכן ונחמד מאד הסכים
לתת ללב לנוח מהלחצים
ד
אצלם אותו על רקע דרום תל
שם טוב לוי/ אריק איינשטיין,"סק זמן
ש
 "פ. בואכה יפו,אביב המתחדשת

Tel Aviv - Dolphinarium Pier
A beaming and very pleasant
fisherman agreed to be photographed
against the background of renovating
south Tel Aviv, not far from Jaffa.

Take a time out and do not think
Sit by the sea and do not worry
Give the head a rest from the blasts
Give the heart a rest from the stress

- "Time Out", Arik Einstein/Shem Tov Levi

Tel Aviv - La jetée du Dolp
hinarium
Un souriant et gentil pêcheu
ra
accepté que je le photograp
hie avec
en fond, le sud de Tel Aviv
qui se
métamorphose, et Jaffa à sa
suite.

Prendre une pause et ne plus pen
ser
S'asseoir face à la mer et ne plu
s s'inquiéter
Reposer son esprit de tous les tra
cas
Apaiser son cœur de toutes les pre
ssions
-"Une pause", Arik Einstein/Chem
Tov Levy

"וַ אֲ נ ְַחנ ּו נִ ְכרֹת ֵע ִצים ִמן הַ ְּלבָ נוֹ ן ְ ּככָ ל צָ ְר ּ ֶכ ָך וּנְ ִביאֵ ם ְל ָך ַר ְפסֹדוֹ ת
". וְ אַ ּ ָתה ּ ַתעֲ לֶ ה א ָֹתם יְרו ׁ ָּשלִָם, ַֹעל יָם יָפו
 דברי הימים ב' ב' ט"ו-

Jaffa Port
Jaffa, the gateway to the ancient world, is very
beautiful during the day and sevenfold at night. Its
alleys are romantic and quaint, and the lookouts are
marvelous, from the top of the hill above to the edge
of the pier below.

"and we will cut wood out of Lebanon, as much as thou
shalt need; and we will bring it to thee in floats by sea to
Jaffa; and thou shalt carry it up to Jerusalem".
- II Chronicles 2:15

Le port de Jaffa
Jaffa, la porte du monde antique, si belle
le jour et sept fois plus belle la nuit. Ses
ruelles sont romantiques et pittoresques,
et les vues superbes, en haut sur la colline
tout comme en bas à la pointe de la jetée.

נמל יפו
 יפה מאד בימים, השער לעולם העתיק,יפו
 סמטאותיה רומנטיות.ויפה שבעתיים בלילות
 מקצה הגבעה, והתצפיות נהדרות,וציוריות
.למעלה ועד קצה המזח למטה

"Et nous, nous abattrons des arbres du Liban selon tous tes
besoins et te les amènerons par radeaux jusqu’à la mer de
Jaffa; toi, tu les feras monter à Jérusalem."
- II Chroniques 2:15

"וַ ֵי ּצֵ א וַ ִי ָּּלחֶ ם ַּב ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים וַ ִי ְּפרֹץ אֶ ת חוֹ ַמת ַגּת וְ אֵ ת חוֹ ַמת י ְַבנֵה וְ אֵ ת
".חוֹ ַמת אַ ְׁש ּדוֹ ד וַ ִי ְּבנֶה ָע ִרים ְ ּבאַ ְׁש ּדוֹ ד וּבַ ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים
' דברי הימים ב' כ"ו ו-

 כיכר המפרשיות- אשדוד
עיר יפה וידידותית להולכי רגל
.בזכות עירוב השימושים ברובעים
המפרשיות היפהפיות בכיכר הן
.של ישראל הדני

Ashdod - La place des voiles

Ashdod - Sails Roundabout
Ashdod is a beautiful city, pedestrianfriendly because of the diversified
character of its neighborhoods. The
magnificent sails in the plaza were
sculpted by Israel Hadany.

"And he went forth and warred against the
Philistines, and broke down the wall of Gath, and
the wall of Jabneh, and the wall of Ashdod; and he
built cities in [the country of] Ashdod, and among
the Philistines."
- II Chronicles 26:6

Une belle ville, amicale pour les piétons
grâce aux utilisations mixtes dans les
quartiers. Les splendides voiles sur la
place sont l'œuvre d'Israël Hadany.

"Il entra en campagne pour combattre les Philistins,
renversa les remparts de Gath, de Jabné, d’Asdod, et
fortifia des villes dans le territoire d’Asdod et d’autres
régions des Philistins."
- II Chroniques 26:6

הַ י ּוֹ ם-כל--ים
ָּ
 ִה ְפ ַק ְד ִּתי ׁש ְֹמ ִר,חוֹ מ ַֹתי ְִך יְרו ׁ ָּש ִ ַלם-"על
ַ
"ֱּשו
ׁ  לֹא ֶיח,הַ ַּליְלָ ה ּ ָת ִמיד-וְ כָ ל
' ישעיהו ס"ב ו-

Jerusalem - Th
e Old City Wa
lls
Jaffa Gate - the
entrance to the
old city. You
can stroll throu
gh the market
a
lle
ys to the
Western Wall, o
r take a tour ato
p
the walls,
a unique experi
ence!

"I have set watchmen upon
thy walls, O Jerusalem, they
shall never hold their peace
day nor night: Ye that are the
Lord's remembrances, take ye
no rest"
- Isaiah 62:6

Jérusalem - Les remparts de la vieille ville
La porte de Jaffa - l'entrée dans la vieille ville. On peut s'y
promener à travers les ruelles du Souk jusqu'au Mur des
Lamentations, on peut aussi se promener sur les remparts,
une expérience unique en son genre!

 חומות העיר העתיקה- ירושלים
 אפשר. הכניסה לעיר העתיקה- שער יפו
,לטייל דרך סמטאות השוק עד הכותל
,ואפשר גם לטייל על החומות עצמן
!חוויה מיוחדת במינה

qui
"Sur tes remparts, ô Jérusalem, j'ai posté des guetteurs,
qui
vous
O
s:
temp
ne se tairont ni le jour ni la nuit, en aucun
"
répit!
faites appel au souvenir de l'Eternel, ne prenez aucun
- Esaïe 62: 6

הכו
, אזוב ועצבת- תל
ה
. עופרת ודם- כותל
יש אנ
,שים עם לב של אבן
יש א
.בנים עם לב אדם
 יוסי," "הכותלדובי זלצר/גמזו

Jerusalem The Western
Wall
Just before s
unset, the W
estern Wall p
but the Wall
laza is shady
itself is glow
,
ing. A magn
ificent sight!

The Wall - Moss and sadness
The Wall - Lead and blood.
There are humans with a heart of stone,
There are stones with a human heart.
- "The Wall", Yossi Gamzu/Dubi Zeltzer

Jérusalem - Le Mur des Lamentations
Peu avant le crépuscule, la place du Kotel est
ombragée mais le Mur lui même brille. Une
scène magnifique!

- ירושלים
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כביסה על הכביש ומקלחת מדלי
.ירושלים שלי
נורית הירש/ דן אלמגור," "ירושלים שלי-

Jerusalem - Mahane Yehuda Market
You're invited to step down from the
light rail for a moment, and shop at
the colorful Mahane Yehuda outdoor
market.

Said the merchant from Mazkeret Moshe:
My Jerusalem
Is Mahane Yehuda at holiday eve
A Saturday of "Pepitas", drivers swearing
Hummus by Rachmo and smell of fish
Laundry on the road and a shower from a bucket
My Jerusalem.
- "My Jerusalem", Dan Almagor/Nurit Hirsh

:אמר הרוכל ממזכרת משה
ירושלים שלי
היא מחנה יהודה בערב חגים
 קללות נהגים,"שבת של "פפיטס
וחומוס של רחמו וריח דגים

ירוש
 שוק מחנה יהודה- לים
מוזמנים לרדת לרגע
מהר
כבת הקלה ולערוך קניות
בש
.וק מחנה יהודה הססגוני

ahané Yehuda
Jérusalem - Le marché M
dre un instant du
Vous êtes invités à descen
ts au marché
tramway pour faire des acha
a.
bariolé de Mahané Yehoud

Le colporteur de Mazkeret Batia a dit:
Ma Jérusalem
C'est Mahané Yehouda la veille des fêtes
conducteurs
Les "pépites" du Shabbat, les injures des
sons
Le Humus de Rahmo et l'odeur des pois
la bassine
s
La lessive dans la rue et la toilette dan
Ma Jérusalem.
Hirsch
-"Ma Jérusalem", Dan Almagor/Nurit

ים המוות הכחול בלאט ינוע
.וכל הר בו יתנשא גאה ורם
 זה הידוע,נחל ערוגות
.מהלכו יישיר אל תוך הים
דב אהרוני/ איתן פרץ," "עין גדי-

The Dead Sea - Kalya Beach
Digging the mud from the seabed is much more enjoyable
than buying it in a bag at the cosmetics shop.

The blue Dead Sea secretly moves
And every mountain rises proud and supreme
Arugut stream, the familiar one
His way will be straight to the sea.
- "Ein Gedi", Eitan Peretz/Dov Aharoni

 חוף קלי”ה- ים המלח
חפירת הבוץ מתחתית הים מהנה
הרבה יותר מלקנות אותו בשקית
.בחנות הקוסמטיקה

La mer bleue de la mort se meut lentement
Et toute montagne s'y reflète hautaine et fière.
Le ruisseau Arougot, tellement célèbre
Se jette directement dans la mer.
-"Ein Guedi", Eitan Peretz/Dov Aharoni

La mer Morte - Plage Kalia
Gratter la boue au fond de la mer est
bien plus agréable que de l'acheter en
sachet dans les magasins de produits
cosmétiques.

 אנדרטת חטיבת הנגב- באר שבע
 מוצבת אנדרטה,בגבעה המשקיפה על העיר באר שבע ממזרח
. מבני בטון חשוף מעניינים מאד18 מרשימה של דני קרוון עם
" וַ ִי ְּק ָרא ׁ ָשם ְ ּב ׁ ֵשם יְהוָ ה אֵ ל עוֹ לָ ם,"וַ ִי ּ ַּטע אֶ ׁ ֶשל ִ ּב ְבאֵ ר ׁ ָשבַ ע
 בראשית כ"א ל"ג-

Beersheba - Monument to the Negev Brigade
On a hill overlooking the city of Beersheba from the east there is
an impressive monument by Dani Karavan featuring eighteen very
intriguing exposed concrete structures.

"And Abraham planted a tamarisk-tree in
Beer-sheba, and called there on the name of
the Lord, the Everlasting God."
- Genesis 21:33

Beersheva - Le monument de la brigade du Neguev
Sur la colline qui domine l'est de la ville de Beersheva
se dresse le monument impressionnant de Dani
Carvan avec 17 constructions en béton apparent
particulièrement intéressantes.

"Abraham planta un bouquet d'arbres à Beer
Shava et y proclama le Seigneur, Dieu éternel."
- Genèse 21:33

Arad - "Window to the desert"
An interesting, red statue by Israel
Hadany, next to the white monument
by Yigal Tumarkin, in the middle of
the desert.

צלילי חליל אל החולות של המדבר היה שולח
ליטף הוא את גופה הרך והסופה טרפה הכל
חדל להיות כמו החולות אני רוצה אותך כמו סלע
אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול
יצחק קלפטר/ איציק ויינגרטן," "שיר אהבה בדואי-

Sounds of a flute he would send to the desert sands
He caressed her soft body and the storm devoured all
Stop being like the sands, I want you like a rock
So he promised not to wander again like the sand
- "Bedouin Love Song", Itzik Weingerten/Itzhak Klepter

Arad - "Fenêtre du désert"
Une statue rouge et intéressante d'Israël Hadany, aux
côtés de la statue blanche d'Igael Tumarkin, en plein
milieu du désert.

” “חלון למדבר- ערד
פסל אדום ומעניין של ישראל
 ליד הפסל הלבן של יגאל,הדני
. באמצע המדבר,תומרקין

Il envoyait le son de sa flute vers les sables du désert
Il caressait son corps si doux et la tempête a tout avalé
Cesse d'être pareil au sable, je te veux comme la roche
Alors promets de ne plus errer comme le sable
-"Chanson d'amour bédouine", Itsik Weingerten/Itshak Klepter

מכתש רמון
.מראה מרהיב מהמצפה על התופעה הגיאולוגית הייחודית למדינת ישראל
.זו הסיבה שמשתמשים בשם העברי "מכתש" בכל השפות
ר־צין ַעל־י ְֵדי אֱ דוֹ ם
ִ "וְ הָ יָה לָ כֶ ם ּ ְפאַ ת־ ֶנגֶב ִמ ִּמ ְד ַּב
"וְ הָ יָה לָ כֶ ם ְ ּגבוּל ֶנגֶב ִמ ְקצֵ ה יָם־הַ ּ ֶמלַ ח ֵק ְד ָמה
' במדבר ל"ד ג-

Makhtesh Ramon
A spectacular view from the observation
point of a geological phenomenon that
is unique to Israel. This is the reason the
Hebrew term "Makhtesh" is used in all
languages.

"Thus your south side shall be from the wilderness of Zin
close by the side of Edom, and your south border shall
begin at the end of the Salt Sea eastward"
- Numbers 34:3

Makhtesh Ramon
Une vue spectaculaire du point d'observation
sur un phénomène géologique unique à l'état
d'Israël. C'est la raison pour laquelle on utilise
le nom hébraïque "Makhtesh" dans toutes les
langues.

"Vous aurez pour côté méridional le désert de Cîn, sur
la lisière d'Edom; cette limite du midi commencera
pour vous à la pointe orientale de la mer Salée."
- Nombres 34:3

 עמודי שלמה- פארק תמנע
פארק רחב ידיים עם יצירות מופלאות של הטבע
 מומלץ להקדיש. לא פחות נפלא,ואגם מלאכותי
.לו יום שלם בנופש הבא באילת
,ע ָׂשה ְׁשלֹמֹה-ר
ָ ש
ֶ ׁ ֲ א, הַ יָּם הָ אֶ חָ ד וְ הַ ְּמכ ֹֹנות,"הָ ַע ּמו ִּדים ְׁש ַניִם
".הַ ּ ֵכ ִלים הָ אֵ ּ ֶלה- ִלנְ ח ׁ ֶֹשת ָּכל,הָ יָה ִמ ְׁש ָקל-לֹא--ְלבֵ ית יְהוָ ה
 מלכים ב' כ"ה ט"ז-

Timna Park - King Solomon's Pillars
An expansive park with magnificent natural
creations and an artificial lake, no less
magnificent.
Give it a whole day on your next Eilat "The two pillars, the one sea, and the bases, which Solomon had made
for the house of the Lord; the brass of all these vessels was without
vacation.
weight."

- II Kings 25:16

Le parc Timna - Les colonnes de Salomon
Un immense parc avec des créations
remarquables de la nature et un lac artificiel,
non moins remarquable. Il est conseillé
d'y consacrer une journée entière lors des
prochaines vacances à Eilat.

"Quant aux deux colonnes, à la Mer unique et aux
supports que Salomon avait faits pour le temple du
Seigneur, le poids de l'airain de tous ces objets ne peut
être évalué."
- II Rois 25:16

 חוף הנסיכה- אילת
בנקודה הכי דרומית בעיר הנופש האולטימטיבית אפשר
לצלול עם שנורקל ולראות את הדגים והאלמוגים דרך
.המים הצלולים

בואי נימלט מן האספלט
ומן הערים המקומטות
בואי נימלט אל הלגונות השקטות
 לאילת,בואי לאילת
נורית הירש/ ירון לונדון," "בואי לאילת-

Eilat - Princess Beach
At the southernmost point in the ultimate
vacation city you can dive with a snorkel
and see the fish and the corals through the
crystal clear water.

Let's escape from the asphalt
And from the wrinkled cities
Let's escape to the quiet lagoons
Come to Eilat, to Eilat
- "Come to Eilat", Yaron London/Nurit Hirsh

Eilat - La plage Princesse
Au point le plus au sud de l'ultime
ville de villégiature, on peut
plonger au tuba et observer les
poissons et les coraux dans une
eau transparente.

Viens échappons-nous du béton
Et des villes ridées
Viens enfuyons-nous vers les lagons tranquilles
Viens à Eilat, à Eilat
-"Viens à Eilat", Yaron London/Nurit Hirsch

About Moti Pinhassi

A Propos de Moti Pinhassi

An urban and regional planner, lives in Netanya
and works for the municipality. An activist in
the field of sustainable transportation, and a
panoramic photography artist.

Planificateur urbain et régional, il vit à
Netanya et travaille pour la mairie, actif dans
le secteur du transport durable et artiste dans
le domaine de la photographie panoramique.

 חי בנתניה ועובד עבור,מתכנן ערים ואזורים
קיימא- פעיל בתחום תחבורה בת,העירייה
.ואמן בתחום הצילום הפנורמי

The photographic artwork is not produced
by Photoshop or any other digital means.
Rather, it is composed of pictures printed
individually that are cut and glued together
one by one to form a larger creation. Many
of the panoramas display a 360-degree view,
with a level horizon.

Les œuvres ne sont pas traitées par Photoshop ou
autres supports numériques, mais assemblées à
partir de simples photos imprimées découpées
et collées une par une en une grande création.
De nombreuses œuvres englobent un paysage
de 360 degrés avec une ligne d'horizon toute
droite.

היצירות אינן מעובדות בפוטושופ או באמצעים

Many more panoramas are at the w ebs i te :
HolyGlance.com - You're invited to order
on e f o r y o u r o f f ice or hom e. I' ll m ak e
it f o r y o u h an d made at any s i ze y ou
wa n t , t h e b i g g e r - the better !

Beaucoup d'autres panoramas sur le site:
HolyGlance.com - vous pouvez commander
une photo pour le bureau ou pour la maison. Je
la préparerai pour vous, artisanalement et à la
taille souhaitée, plus c'est grand - mieux c'est!

:פנורמות רבות נוספות באתר האינטרנט

אודות מוטי פנחסי

 אלא מחוברות מתמונות,דיגיטליים אחרים
מודפסות בודדות הנגזרות ומודבקות אחת
 רבות מהיצירות מקיפות.אחת ליצירה גדולה
. מעלות עם קו אופק ישר360 נוף של

 מוזמנים להזמין תמונה- HolyGlance.com
 אכין אותה עבורכם בעבודת.למשרד או לבית
! יותר טוב-  וכמה שיותר גדול,יד בכל גודל שתרצו

A video review on the book:

Buy this book on

or

