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ְלאּוְקָרִאיָנה. ִנְכְנסּו רּוִסים ַטְנִקים

ִעיר ְלֵעֶבר ִקֶייב, ָירּו ַאף ָהרּוִסים

ַהִּביָרה.

ָלִמְקָלִטים. ִנְכְנסּו ֶאְזָרִחים ְּבאּוְקָרִאיָנה

Like HEBREW TODAY on

Subscribe to Bereshit Here

של צבא אוקראינה טנקים

ֶׁשָּפְתָחה רּוְסָיה ֶאת ְמַגנֹות ַהַמֲעָרב ְמִדינֹות

אּוְקָרִאיָנה. ֶנֶגד ְּבִמְלָחָמה

ֶאת ַלֲעצֹור ֵמַהָנִׂשיא ּפּוִטין דֹוְרִׁשים ָּבאּו"ם

ְלרּוְסָיה. ַהַטְנִקים ֶאת ּוְלַהְחִזיר ַהִמְלָחָמה

ִיְׂשְרֵאִלים  ִּכ-8,000

ְּבאּוְקָרִאיָנה. ִנְמָצִאים

עֹוֵזר ַהחּוץ ִמְׂשָרד

ִמָׁשם. ָלֵצאת ָלֶהם

ביידן ג'ו הברית, ארצות רויטרסנשיא

רויטרס

DepositPhotos

ְמיּוֶחֶדת ַמֲהדּוָרה



ְּבֵאירֹוָּפה ִמְלָחָמה
entered (pl) - nichnesu - ִנְכְנסּו

 even - ahf - ַאף
fired, shot (pl) - yaru - ָירּו

towards, at - leh'ever - ְלֵעֶבר
capital city - eer bira - ִּביָרה ִעיר

civilians - ezrachim - ֶאְזָרִחים
shelters - mik'latim - ִמְקָלִטים

ֶנֶגד רּוְסָיה ְמִדינֹות ַהַמֲעָרב
are condeming (f) - mega'note - ְמַגנֹות

opened, started (f) - patcha - ָּפְתָחה
UN - oom - אּו"ם

demanding (pl) - dorshim - דֹוְרִׁשים
president (of) - nesi - ְנִׂשיא

to stop - la'atzor - ַלֲעצֹור
to return - le'hachzir - ְלַהְחִזיר

ְּבאּוְקָרִאיָנה ִיְׂשְרֵאִלים
are, are in - nimtz'aim - ִנְמָצִאים

foreign ministry - misrad hachutz - ִמְׂשָרד ַהחּוץ

is helping - ozer - עֹוֵזר
to get out, leave - la'tzet - ָלֵצאת

רּוְסָיה ֶנֶגד ַהְפָגנֹות
places - mekomot - ְמקֹומֹות

different, various (pl) - shonim - ׁשֹוִנים
world - olam - עֹוָלם

many - rabim - ַרִּבים
have started - heh'chelu - ֵהֵחלּו

to collect - leh'ehsof - ֶלֱאסֹוף
donations - trumot - ְתרּומֹות

for, to benefit - le'ma'an - ְלַמַען

ְמאֹוד ָחָזק רּוְסָיה ַהָצָבא ֶׁשל מּוְמִחים:
agree (pl) - maski'mim - ַמְסִּכיִמים

much more - harbeh yoter - ַהְרֵּבה יֹוֵתר
can, is able (f) - yechola - ְיכֹוָלה

to conquer - lichbosh - ִלְכּבֹוׁש
time - zman - ְזַמן

short - katzar - ָקָצר

ְלִיְׂשָרֵאל ִהִגיעּו ֵמאּוְקָרִאיָנה עֹוִלים
managed (pl) - hispiku - ִהְסִּפיקּו
to get out, leave - la'tzet - ָלֵצאת

before - lifney - ִלְפֵני
fighting - lechima - ְלִחיָמה

already - kvar - ְּכָבר
several, a few - kama - ַּכָמה

years - shanim - ָׁשִנים
want (pl) - rotzim - רֹוִצים

now - achshav - ַעְכָׁשיו
time - zman - ְזַמן

ׁשֹוִנים ִּבְמקֹומֹות

ֵיׁש ָּבעֹוָלם,

ְגדֹולֹות ַהְפָגנֹות

רּוְסָיה. ֶנֶגד

ַרִּבים ַגם ֵהֵחלּו

ֶלֱאסֹוף ְתרּומֹות

אּוְקָרִאיָנה. ְלַמַען

רּוְסָיה ֶנֶגד ַהְפָגנֹות
Demonstrations Against Russia

ְמאֹוד ָחָזק רּוְסָיה ַהָצָבא ֶׁשל מּוְמִחים:
Experts: Russia’s Military is Very Strong

ַמְסִּכיִמים ְצָבִאִיים מּוְמִחים

ַהְרֵּבה ָחָזק ָהרּוִסי ֶׁשַהָצָבא

ָהאּוְקָרִאיִני. ֵמַהָצָבא יֹוֵתר

ֶאת ִלְכּבֹוׁש ְיכֹוָלה "רּוְסָיה

ָקָצר", ִּבְזַמן אּוְקָרִאיָנה ּכֹל

אֹוְמִרים. ֵהם

רויטרס

ֵמאּוְקָרִאיָנה ֲחָדִׁשים עֹוִלים

ְלִיְׂשָרֵאל. ִהִגיעּו

ִלְפֵני ִהְסִּפיקּו ָלֵצאת ֵהם

ַהְלִחיָמה.

ֲאַנְחנּו רֹוִצים ָׁשִנים ַּכָמה "ְּכָבר

ֶזה ַעְכָׁשיו ְלִיְׂשָרֵאל. ַלֲעלֹות

ַהְזַמן", ֵהם אֹוְמִרים.

ְלִיְׂשָרֵאל ִהִגיעּו ֵמאּוְקָרִאיָנה עֹוִלים
Immigrants From Ukraine Arrived in Israel
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בישראל חדשים רויטרסעולים

אוקראינים חיילים
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