
כך, זה התחיל...

אלפיים שנה היו היהודים בגלות ולא דיברו עברית. הם ידעו לקרוא עברית, 
להתפלל בעברית. הם למדו תורה ותלמוד, אבל לא דיברו עברית. העברית היתה 

''לשון קודש'', ולא שפה של יום-יום.

אליעזר בן-יהודה נולד בעיירה קטנה בליטא. הוא היה ציוני, ובשנת 1881 עלה 
לארץ עם דבורה אישתו. הם גרו בירושלים. בן-יהודה חשב, שעם ישראל צריך 
לחזור לא רק  לארץ שלו אלא גם לשפה שלו. הוא חשב שהעברית צריכה להיות 
שפה חיה, וקרא לאנשים לדבר רק עברית. בן-יהודה החליט, שהוא ומשפחתו 
ידברו רק עברית כדי להראות שזה אפשרי. זה לא היה קל, כי ברחוב, בחנויות 

ובבתי-הספר לא דיברו עברית.

הרבה אנשים התנגדו לאידאולוגיה של בן-יהודה, ולא הסכימו לדבר עברית. היו 
דתיים שאמרו, שאסור לדבר בלשון הקודש. היו אנשים שאמרו שאי-אפשר לדבר 

עברית כי חסרות בה הרבה מאוד מילים ואי אפשר להשתמש בה בחיי היום-יום.

בן-יהודה כתב מילון גדול וחשוב: ''מילון הלשון העברית הישנה והחדשה''. זה 
היה המילון העברי הראשון. במילון הזה יש מילים מהתנ''ך ומהתלמוד וגם 
מילים חדשות שבן-יהודה המציא. לדוגמא: מילון, עיתון, טייס, משרד, רכבת, 
מגבת, מסעדה, חביתה, קציצה, גלידה, נקניק, כביש, משטרה, משקפיים, חייל, 

בובה ועוד.

בן-יהודה הוציא עיתון עברי בשם ''הצבי''. בעיתון הוא כתב את הרעיונות שלו 
בקשר לשפה העברית.

הרעיונות האלה השפיעו על אנשים רבים, בעיקר על מורים במושבות. הם 
התחילו ללמד עברית, וביקשו מהתלמידים לדבר רק עברית בבית הספר ובבית. 
למורים האלה היה קשה מאוד, כי לא היו ספרי לימוד בעברית. הם ישבו בלילות, 
תרגמו ספרי לימוד משפות אחרות וגם כתבו ספרי לימוד עבריים בעצמם. 
התלמידים דיברו עברית בבתי הספר וגם בבית ההורים. יותר ויותר אנשים 

התחילו לדבר עברית. כן חזרה העברית להיות שפה חיה.

בארץ יש יישובים, רחובות ובתי-ספר על שם אליעזר בן-יהודה, מחייה השפה 
העברית.

מעובד על-פי טקסטים שונים.



ָ ּכְך, ֶזה ִהְתִחיל...

ְ ּבר ּו ִעְבִרית.  ִ ּד ַ ּבָ ּגל ּות ְולֹא  ְ ּיה ּוִדים  ָ ׁשָנה ָהי ּו ַה ַ ּפִים  ַאְל
ְ ּבִעְבִרית. ֵהם ָלְמד ּו  ֵ ּלל  ַ ּפ ֹרא ִעְבִרית, ְלִהְת ֵהם ָיְדע ּו ִלְק
ְ ּבר ּו ִעְבִרית. ָהִעְבִרית ָהְיָתה  ִ ּד  ּת ֹוָרה ְוַתְלמ ּוד, ֲאָבל לֹא 

ֶ ׁשל י ֹום-י ֹום. ָ ׂשָפה  ֹקֶד ׁש'', ְולֹא  ''ְל ׁש ֹון 

ְ ּבִליָטא. ה ּוא  ְ ּיָר ּה ְקַטָ ּנה  ְ ּבַע ֵ ּבן-ְיה ּוָדה נ ֹוַלד  ֱאִליֶעֶזר 
ְ ׁשמ ֹוִנים  ְ ׁשמ ֹוֶנה ֵמא ֹות  ְ ׁשַנת 1881 (ֶאֶלף  ָהָיה ִצ ּי ֹוִני,  ּוִב
ָ ּגר ּו  ְ ׁש ּת ֹו. ֵהם  ְ ּדב ֹוָרה ִא ְוַאַחת) ָעָלה ָלָאֶרץ ִעם 
ְ ׂשָרֵאל ָצִריְך ַלְחֹזר  ֶ ׁשַעם ִי ַ ׁשב,  ֵ ּבן-ְיה ּוָדה ָח ָ ׁשַלִים.  ִ ּביר ּו
ַ ׁשב  ֶ ׁש ּל ֹו. ה ּוא ָח ָ  ּׂשָפה  ַ ּגם ַל ָ ּלא  ֶ ׁש ּל ֹו ֶא לֹא ַרק  ָלָאֶרץ 
ִ ׁשים  ָ ׂשָפה ַחָ ּיה, ְוָקָרא ַלֲאָנ ֶ ׁשָהִעְבִרית ְצִריָכה ִלְהי ֹות 
ַ ּפְח ּת ֹו  ְ ׁש ֶ ׁשה ּוא  ּוִמ ֵ ּבן-ְיה ּוָדה ֶהְחִליט,  ֵ ּבר ַרק ִעְבִרית.  ְלַד
ָ ׁשִרי. ֶזה לֹא  ֶ ׁשֶ ּזה ֶאְפ ְ ּכֵדי ְלַהְרא ֹות  ְ ּבר ּו ַרק ִעְבִרית  ְיַד
ְ ּבר ּו  ִ ּד ֵ ּסֶפר לֹא  ֵ ּתי-ַה ַ ּבֲחֻנ ּי ֹות  ּוְבָב ָ ּבְרח ֹוב,  ִ ּכי  ָהָיה ַקל, 

ִעְבִרית.

ֵ ּבן-ְיה ּוָדה,  ֶ ׁשל  ְ ּגד ּו ָלִאיֵדא ֹול ֹוְגָיה  ִ ׁשים ִהְתַנ ֵ ּבה ֲאָנ ַהְר
ֶ ׁשָאְמר ּו,  ִ ּיים  ֵ ּבר ִעְבִרית. ָהי ּו ָ ּדִת ִ ּכימ ּו ְלַד ְולֹא ִהְס
ֶ ׁשָאְמר ּו  ִ ׁשים  ֹ ּקֶד ׁש. ָהי ּו ֲאָנ ִ ּבְל ׁש ֹון ַה ֵ ּבר  ֶ ׁשָאס ּור ְלַד
ֵ ּבה ְמא ֹוד  ָ ּב ּה ַהְר ִ ּכי ֲחֵסר ֹות  ֵ ּבר ִעְבִרית  ָ ׁשר ְלַד ֶ ׁשִאי-ֶאְפ

ְ ּבַחֵ ּיי ַה ּי ֹום-י ֹום. ָ ּב ּה  ֵ ּמ ׁש  ַ ּת ְ ׁש ָ ׁשר ְלִה ִ ּלים ְוִאי ֶאְפ ִמ



ָ ּל ׁש ֹון  ָ ּגד ֹול ְוָח ׁש ּוב: ''ִמ ּל ֹון ַה ָ ּכַתב ִמ ּל ֹון  ֵ ּבן-ְיה ּוָדה 
ִ ּמ ּל ֹון ָהִעְבִרי  ָ ׁשה''. ֶזה ָהָיה ַה ָ ׁשָנה ְוַהֲחָד ְ ּי ָהִעְבִרית ַה
ַ ּתְלמ ּוד  ִ ּלים ֵמַהָתַנ''ך  ּוֵמַה ִ ּמ ּל ֹון ַהֶ ּזה ֵי ׁש ִמ ַ ּב ָהִרא ׁש ֹון. 
ֵ ּבן-ְיה ּוָדה ִהְמִציא. ְלֻדְגָמא: ִמ ּל ֹון,  ֶ ׁש ִ ּלים ֲחָד ׁש ֹות  ְוַגם ִמ
ֶ ּכֶבת, ַמֶ ּגֶבת, ִמְסָעָדה, ֲחִביָתה,  ְ ׂשָרד, ַר ִע ּת ֹון, ַטָ ּיס, ִמ
ְ ׁשָקַפִים,  ְ ׁשָטָרה, ִמ ְ ּכִבי ׁש, ִמ ְ ּגִליָדה, ַנְקִניק,  ְקִציָצה, 

ָ ּבה ְוע ֹוד. ֻ ּב ַחָ ּיל, 

ָ ּבִע ּת ֹון  ְ ּצִבי''.  ֵ ׁשם ''ַה ְ ּב ֵ ּבן-ְיה ּוָדה ה ֹוִציא ִע ּת ֹון ִעְבִרי 
ָ  ּׂשָפה ָהִעְבִרית. ֶ ׁשר ַל ְ ּבֶק ֶ ׁש ּל ֹו  ָ ּכַתב ֶאת ָהַרְעי ֹונ ֹות  ה ּוא 

ְ ּבִעָ ּקר ַעל  ִ ּבים,  ִ ׁשים ַר ִ ּפיע ּו ַעל ֲאָנ ְ ׁש ֶ ּלה ִה ָהַרְעי ֹונ ֹות ָהֵא
ְ ּק ׁש ּו  ֵ ּמד ִעְבִרית,  ּוִב ָ ׁשב ֹות. ֵהם ִהְתִחיל ּו ְלַל ַ ּב ּמ ֹו מ ֹוִרים 
ַ ּבִית.  ֵ ּסֶפר  ּוַב ְ ּבֵבית ַה ֵ ּבר ַרק ִעְבִרית  ַ ּתְלִמיִדים ְלַד ֵמַה
ִ ּכי לֹא ָהי ּו ִסְפֵרי ִל ּמ ּוד  ֶ ׁשה ְמא ֹוד,  ֶ ּלה ָהָיה ָק ַל ּמ ֹוִרים ָהֵא
ְ ּגמ ּו ִסְפֵרי ִל ּמ ּוד  ִ ּתְר ֵ ּליל ֹות,  ַ ּב ְ ׁשב ּו  ְ ּבִעְבִרית. ֵהם ָי
ִ ּיים  ָ ּכְתב ּו ִסְפֵרי ִל ּמ ּוד ִעְבִר ָ  ּׂשפ ֹות ֲאֵחר ֹות ְוַגם  ִמ
ֵ ּסֶפר ְוַגם  ֵ ּתי ַה ְ ּבָב ְ ּבר ּו ִעְבִרית  ִ ּד ַ ּתְלִמיִדים  ְ ּבַעְצָמם. ַה
ֵ ּבר  ִ ׁשים ִהְתִחיל ּו ְלַד ְ ּבֵבית ַהה ֹוִרים. י ֹוֵתר ְוי ֹוֵתר ֲאָנ

ָ ׂשָפה ַחָ ּיה. ֵ ּכן ֲחָזָרה ָהִעְבִרית ִלְהי ֹות  ִעְבִרית. 

ֵ ׁשם ֱאִליֶעֶזר  ֵ ּתי-ֵסֶפר ַעל  ָ ּבָאֶרץ ֵי ׁש ִי  ּׁש ּוִבים, ְרח ֹוב ֹות  ּוָב
ָ  ּׂשָפה ָהִעְבִרית. ֵ ּבן-ְיה ּוָדה, ְמַחֶ ּיה ַה

מעובד על-פי טקסטים שונים.



Vocabulaire du texte
ָ ּכְך, ֶזה ִהְתִחיל...

2000 ַ ּפִים ַאְל

année(s) ָ ׁשִנים ָ ׁשָנה, 

vivre ַחי ּו, ִלְחי ֹות

diaspora ָ ּגל ּות =  ּג ֹוָלה

parler ֵ ּבר ְ ּבר ּו, ְלַד ִ ּד

savoir, connaître ָיְדע ּו, ָלַדַעת

prier ֵ ּלל ַ ּפ ְלִהְת

Langue sainte ֹקֶד ׁש ָל ׁש ֹון 

au quotidien י ֹום-י ֹום

est né נ ֹוַלד

village, bourgade ֲעָיָרה

monter ָעָלה, ַלֲעל ֹות ל...

vers Israël ְ ׂשָרֵאל ָלָאֶרץ = ְלִי

sa femme ֶ ׁש ּל ֹו ָ  ּׁשה  ְ ׁש ּת ֹו = ָהִא ִא

penser ֹ ׁשב ַ ׁשב, ַלְח ָח

Peuple juif ְ ׂשָרֵאל ַעם ִי

il faut, doit ָצִריְך

revenir ַלְחֹזר

non seulement לֹא ַרק

mais aussi ַ ּגם ָ ּלא  ֶא

langue ָ ׂשָפה

doit être ָצִריְך ִלְהי ֹות, ְצִריָכה ִלְהי ֹות

vivant, vivante ַחי, ַחָ ּיה

appeler, demander à, aux ָקָרא ל..., ִלְקֹרא ל...

décider ֶהְחִליט, ְלַהְחִליט

afin de, afin que ְ ּכֵדי

montrer ְלַהְרא ֹות



possible ָ ׁשִרי ֶאְפ

rue ְרח ֹוב

magasin(s) ֲחנ ּות, ֲחֻנ ּי ֹות

école(s) ֵ ּתי-ֵסֶפר ָ ּב ֵ ּבית-ֵסֶפר, 

s'opposer à ֵ ּגד ל... ְ ּגד ּו ל.. , ְלִהְתַנ ִהְתַנ

être d'accord ִ ּכים ִ ּכימ ּו, ְלַהְס ִהְס

religieu(x) ִ ּיים ָ ּדִתי, ָ ּדִת

il est interdit ָאס ּור

il n'est pas possible ָ ׁשר ִאי-ֶאְפ

il manque, manquant ָחֵסר, ֲחֵסָרה, ֲחֵסִרים, ֲחֵסר ֹות

mot(s) ִ ּלים ָ ּלה, ִמ ִמ

utiliser ֵ ּמ ׁש ב... ַ ּת ְ ׁש ְלִה

dictionnaire ִמ ּל ֹון

important ָח ׁש ּוב

langue ָל ׁש ֹון

ancien, ancienne ָ ׁשָנה ָ ׁשן, ְי ָי

nouveau, nouvelle ָ ׁשה ָחָד ׁש, ֲחָד

inventer ִהְמִציא, ְלַהְמִציא

par exemple ְלֻדְגָמא

journal ִע ּת ֹון

pilote d'avion ַטָ ּיס

bureau ְ ׂשָרד ִמ

train ֶ ּכֶבת ַר

serviette ַמֶ ּגֶבת

restaurant ִמְסָעָדה

omelette ֲחִביָתה

boulette ְקִציָצה

glace ְ ּגִליָדה

saucisse ַנְקִניק

route ְ ּכִבי ׁש

police ְ ׁשָטָרה ִמ



lunettes ְ ׁשָקַפִים ִמ

soldat ַחָ ּיל

poupée ָ ּבה ֻ ּב

etc... et encore ְוע ֹוד

publier, faire sortir ה ֹוִציא, ְלה ֹוִציא

du nom de... ֵ ׁשם ְ ּב

idée ַרְעי ֹון, ַרְעי ֹונ ֹות

concernant, en relation avec ֶ ׁשר ל... ְ ּבֶק

influencer ִ ּפיַע ַעל ְ ׁש ִ ּפיע ּו, ְלַה ְ ׁש ִה

surtout ְ ּבִעָ ּקר

communautés agricoles ָ ׁשב ֹות ָ ׁשָבה, מ ּו מ ֹו

commencer ִהְתִחיל ּו, ְלַהְתִחיל

demander ִ ּבְ ּק ׁש ּו, ְלַבֵ ּק ׁש מ...

manuels scolaires ֵסֶפר ִל ּמ ּוד, ִסְפֵרי ִל ּמ ּוד

s'asseoir ֶ ׁשֶבת ְ ׁשב ּו, ָל ָי

nuit ַלְיָלה, ֵליל ֹות

traduire ֵ ּגם ְ ּגמ ּו, ְלַתְר ִ ּתְר

autre(s) ֲאֵחִרים, ֲאֵחר ֹות

par eux mêmes ְ ּבַעְצָמם

parents ה ֹוִרים

ainsi ֵ ּכן

localité(s) ִי  ּׁש ּוב, ִי  ּׁש ּוִבים

celui qui redonné vie à l'hébreu ָ  ּׂשָפה ָהִעְבִרית ְמַחֶ ּיה ַה



1°) Soulignez ou surlignez l'affirmation exact d'après le texte ou vos connaissances:

(1

א) היום בישראל האנשים מדברים עברית לא רק בבית.
ב) היום בישראל האנשים לא מדברים עברית עם ילדים קטנים.

ג) היום העולים החדשים לא צריכים לדבר עברית.
ד) היום בישראל העולים החדשים לא יכולים ללמוד עברית.

(2

א) בן יה ּודה חשב שהיהודים לא צריכים ארץ.
ב) בן יהודה חשב שליהודים אין שפה.

ג) בן יהודה חשב שהיהודים בארץ ישראל צריכים לדבר עברית.
ד) בן יהודה חשב שהיהודים לא צריכים לקרוא ולכתוב עברית.

3) האנשים חשבו שאליעזר בן-יהודה מש ּוגע, כי...

א) הוא ִהתפלל בעברית.
ב) הוא חשב שהעברית היא שפה קדושה.

ג) הוא לא ידע עברית.
ד) הוא חשב שהעברית היא שפה חיה.

4) ה'משוגעים'

א) חשבו שהשפה העברית קדושה.
ב) דיברו ולימדו עברית.

ג) לא ידעו עברית.
ד) כתבו מיל ֹון בעברית.

(5

א) בן יהודה כתב מילון צרפתי-עברי.
ב) במילון של בן יהודה יש רק מלים מהתנ''ך.

ג) המילון של בן יהודה הוא מילון ִהיסטורי.
ד) במילון של בן-יה ּודה יש רק ִמלים עברי ֹות מ ֹורני ֹות.

 (6

א) בן יהודה לימד את בני המשפחה שלו עברית.
ב) בן יהודה דיבר יידיש עם ִאשת ֹו.

ג) הילדים של בן יהודה דיבר ּו ִאת ֹו ר ּוסית.
ד) בן יהודה למד עברית מבני המשפחה שלו.



2°) Ecrivez les questions pour les réponses suivantes :

__________________________________ ? בבית, ברחוב, בחנות, עם השכנים...

__________________________________ ? מכל המקורות העתיקים.

__________________________________ ? אליעזר בן יהודה.

__________________________________ ? לעשות אותה לשפה חייה.

__________________________________ ? היא הייתה שפת התפילות.

_________________________________  ? לדבר איתו רק עברית.

__________________________________ ? ִמספרה, גלידה, פצצה, מגבת...

__________________________________ ? בשנת 1881.

3°) Complétez ce texte avec les prépositions adaptées :

אליעזר בן יהודה נ ֹולד _______שנת 1858 בליטא. ______שנת 1878 למד רפ ּואה 

בפריס. באותה תק ּופה כתב מאמרים _________ העלייה _______ארץ ישראל.

בשנת 1881 עלה בן יהודה לארץ. הוא ִנלחם _____  ּכך, שהלש ֹון העברית תהיה 

לשון הדי ּב ּור. בארץ הוא לימד עברית וערך עיתונים בעברית: ''ַהְצִבי'' ו''ַהא ֹור''.

בבית ֹו _______ אליעזר בן יהודה ביר ּושלים די ּברו ________ עברית,  ּובנ ֹו, 

איתמר, היה הילד הראשון, שלש ֹון ִאמ ֹו הייתה עברית.

ִמְפָעל חייו _______ אליעזר בן יה ּודה הוא מיל ֹון הלשון העברית הישנה והחדשה. 

במילון זה מופיע ֹות _________ הִמלים הִעבִרי ֹות, מהמלים שבתנ''ך ועד המלים 

החדש ֹות, _______ח ּודש ּו בימי בן יהודה. 



COMMENTAIRE  SUR LE TEXTE A TRADUIRE

ְ  ּׁשַנת 1878 ָלַמד ְרפ ּוָאה  ְ ּבִליָטא. ִמ ְ ׁשַנת 1858  ִ ּב ֶ ּבן ְיה ּוָדה נ ֹוַלד  ֱאִליֶעֶזר 
ְ ׂשָרֵאל. ְ ּבַעד ָהֲעִלָ ּיה ְלֶאֶרץ ִי ָ ּתב ַמֲאָמִרים  ַ ּכ ְ ּתק ּוָפה  ְ ּבא ֹוָת ּה  ָ ּפִריס.  ְ ּב

ָ ּל ׁש ֹון  ֶ ׁשַה ָ ּכְך,  ֶ ּבן ְיה ּוָדה ָלָאֶרץ. ה ּוא ִנְלַחם ַעל  ְ ׁשַנת 1881 ָעָלה  ִ ּב
ֵ ּמד ִעְבִרית ְוָעַרְך ִע ּת ֹוִנים  ָ ּבָאֶרץ ה ּוא ִל ִ ּד ּב ּור.  ִ ּתְהֶיה ְל ׁש ֹון ַה ָהִעְבִרית 

ְ ּצִבי'' ו''ָהא ֹור''. ְ ּבִעְבִרית: ''ַה
ְ ּבר ּו ַרק ִעְבִרית,  ּוְבנ ֹו, ִאיָתָמר,  ִ ּד ָ ׁשַלִים  ִ ּביר ּו ֶ ּבן ְיה ּוָדה  ֶ ׁשל ֱאִליֶעֶזר  ְ ּבֵבית ֹו 

ְ ּל ׁש ֹון ִא ּמ ֹו ָהְיָתה ִעְבִרית. ֶ ׁש ָהָיה ַהֶ ּיֶלד ָהִרא ׁש ֹון, 
ָ ׁשָנה  ְ ּי ָ ּל ׁש ֹון ָהִעְבִרית ַה ֶ ּבן ְיה ּוָדה ה ּוא ִמ ּל ֹון ַה ֶ ׁשל ֱאִליֶעֶזר  ִמְפַעל ַחָ ּייו 
ִ ּלים שבתנ''ך  ִ ּמ ִ ּלים ָהִעְבִר ּי ֹות, ֵמַה ִ ּמ ֹ ּכל ַה ְ ּבִמ ּל ֹון ֶזה מ ֹוִפיע ֹות  ָ ׁשה.  ְוַהֲחָד
ִ ּלים  ֶ ּבן ְיה ּוָדה ִחֵ ּד ׁש ִמ ֶ ּבן ְיה ּוָדה.  ִ ּביֵמי  ְ ּד ׁש ּו  ֶ ׁשֻח ִ ּלים ַהֲחָד ׁש ֹות,  ִ ּמ ְוַעד ַה
ֶ ׁשה ּוא  ְ  ּׁשב ּו  ַ ּפַעם ַח ְ ּגִליָדה, ִע ּת ֹון, ֲאִויר ֹון, ִמ ּל ֹון, ַמְגֵהץ  ּוְפָצָצה,  ְ ּכמ ֹו: 

ֶ ּבֶרת. ְ ּמֻד ָ ּל ׁש ֹון ָהִעְבִרית ַה ֻ ׁשַ ּגע, ֲאָבל ַה ּי ֹום ה ּוא ִנְקָרא ְמַחֶ ּיה ַה ְמ


