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  1881עלה
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.

ָכְּךֶ ,זה ִהְתִחיל...
ַאְל ַפִּים ָשָׁנה ָהיוּ ַהְיּהוִּדים ַבָּגּלוּת ְולֹא ִדּ ְבּרוּ ִעְבִרית.
ֵהם ָיְדעוּ ִלְקֹרא ִעְבִריתְ ,לִהְת ַפּ ֵלּל ְבִּעְבִריתֵ .הם ָלְמדוּ
תּוָֹרה ְוַתְלמוּדֲ ,אָבל לֹא ִדּ ְבּרוּ ִעְבִריתָ .הִעְבִרית ָהְיָתה
''ְלשׁוֹן ֹקֶדשׁ''ְ ,ולֹא ָשָׂפה ֶשׁל יוֹם-יוֹם.
ֱאִליֶעֶזר ֵבּןְ-יהוָּדה נוַֹלד ְבַּעְיָּרהּ ְקַטָנּה ְבִּליָטא .הוּא
ָהָיה ִציּוִֹני ,וִּב ְשַׁנת ֶ) 1881אֶלף ְשׁמוֶֹנה ֵמאוֹת ְשׁמוִֹנים
ְוַאַחת( ָעָלה ָלָאֶרץ ִעם ְדּבוָֹרה ִא ְשׁתּוֵֹ .הם ָגּרוּ
ִבּירוּ ָשַׁלִיםֵ .בּןְ-יהוָּדה ָח ַשׁבֶ ,שַׁעם ִי ְשָׂרֵאל ָצִריְך ַלְחֹזר
לֹא ַרק ָלָאֶרץ ֶשׁלּוֹ ֶא ָלּא ַגּם ַל ָשָּׂפה ֶשׁלּוֹ .הוּא ָח ַשׁב
ֶשָׁהִעְבִרית ְצִריָכה ִלְהיוֹת ָשָׂפה ַחָיּהְ ,וָקָרא ַלֲאָנ ִשׁים
ְלַד ֵבּר ַרק ִעְבִריתֵ .בּןְ-יהוָּדה ֶהְחִליטֶ ,שׁהוּא וִּמ ְשׁ ַפְּחתּוֹ
ְיַד ְבּרוּ ַרק ִעְבִרית ְכֵּדי ְלַהְראוֹת ֶשֶׁזּה ֶאְפ ָשִׁריֶ .זה לֹא
ָהָיה ַקלִ ,כּי ָבְּרחוֹבַ ,בֲּחֻניּוֹת וְּבָב ֵתּיַ-ה ֵסֶּפר לֹא ִדּ ְבּרוּ
ִעְבִרית.
ַהְר ֵבּה ֲאָנ ִשׁים ִהְתַנ ְגּדוּ ָלִאיֵדאוֹלוְֹגָיה ֶשׁל ֵבּןְ-יהוָּדה,
ְולֹא ִהְס ִכּימוּ ְלַד ֵבּר ִעְבִריתָ .היוּ ָדִּתִיּים ֶשָׁאְמרוּ,
ֶשָׁאסוּר ְלַד ֵבּר ִבְּלשׁוֹן ַה ֹקֶּדשָׁ .היוּ ֲאָנ ִשׁים ֶשָׁאְמרוּ
ֶשִׁאיֶ-אְפ ָשׁר ְלַד ֵבּר ִעְבִרית ִכּי ֲחֵסרוֹת ָבּהּ ַהְר ֵבּה ְמאוֹד
ִמ ִלּים ְוִאי ֶאְפ ָשׁר ְלִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ָבּהּ ְבַּחֵיּי ַהיּוֹם-יוֹם.

ֵבּןְ-יהוָּדה ָכַּתב ִמלּוֹן ָגּדוֹל ְוָחשׁוּבִ'' :מלּוֹן ַה ָלּשׁוֹן
ָהִעְבִרית ַהְיּ ָשָׁנה ְוַהֲחָד ָשׁה''ֶ .זה ָהָיה ַה ִמּלּוֹן ָהִעְבִרי
ָהִראשׁוֹןַ .בּ ִמּלּוֹן ַהֶזּה ֵישׁ ִמ ִלּים ֵמַהָתַנ''ך וֵּמַה ַתְּלמוּד
ְוַגם ִמ ִלּים ֲחָדשׁוֹת ֶשׁ ֵבּןְ-יהוָּדה ִהְמִציאְ .לֻדְגָמאִ :מלּוֹן,
ִעתּוֹןַ ,טָיּסִ ,מ ְשָׂרדַ ,ר ֶכֶּבתַ ,מֶגֶּבתִ ,מְסָעָדהֲ ,חִביָתה,
ְקִציָצהְ ,גִּליָדהַ ,נְקִניקְ ,כִּבישִׁ ,מ ְשָׁטָרהִ ,מ ְשָׁקַפִים,
ַחָיּלֻ ,בּ ָבּה ְועוֹד.
ֵבּןְ-יהוָּדה הוִֹציא ִעתּוֹן ִעְבִרי ְבּ ֵשׁם ''ַה ְצִּבי''ָ .בִּעתּוֹן
הוּא ָכַּתב ֶאת ָהַרְעיוֹנוֹת ֶשׁלּוֹ ְבֶּק ֶשׁר ַל ָשָּׂפה ָהִעְבִרית.
ָהַרְעיוֹנוֹת ָהֵא ֶלּה ִה ְשׁ ִפּיעוּ ַעל ֲאָנ ִשׁים ַר ִבּיםְ ,בִּעָקּר ַעל
מוִֹרים ַבּמּוֹ ָשׁבוֹתֵ .הם ִהְתִחילוּ ְלַל ֵמּד ִעְבִרית ,וִּבְקּשׁוּ
ֵמַה ַתְּלִמיִדים ְלַד ֵבּר ַרק ִעְבִרית ְבֵּבית ַה ֵסֶּפר וַּב ַבִּית.
ַלמּוִֹרים ָהֵא ֶלּה ָהָיה ָק ֶשׁה ְמאוֹדִ ,כּי לֹא ָהיוּ ִסְפֵרי ִלמּוּד
ְבִּעְבִריתֵ .הם ָי ְשׁבוּ ַבּ ֵלּילוֹתִ ,תְּר ְגּמוּ ִסְפֵרי ִלמּוּד
ִמ ָשּׂפוֹת ֲאֵחרוֹת ְוַגם ָכְּתבוּ ִסְפֵרי ִלמּוּד ִעְבִרִיּים
ְבַּעְצָמםַ .ה ַתְּלִמיִדים ִדּ ְבּרוּ ִעְבִרית ְבָּב ֵתּי ַה ֵסֶּפר ְוַגם
ְבֵּבית ַההוִֹרים .יוֵֹתר ְויוֵֹתר ֲאָנ ִשׁים ִהְתִחילוּ ְלַד ֵבּר
ִעְבִריתֵ .כּן ֲחָזָרה ָהִעְבִרית ִלְהיוֹת ָשָׂפה ַחָיּה.
ָבָּאֶרץ ֵישׁ ִישּׁוִּביםְ ,רחוֹבוֹת וָּב ֵתּיֵ-סֶפר ַעל ֵשׁם ֱאִליֶעֶזר
ֵבּןְ-יהוָּדהְ ,מַחֶיּה ַה ָשָּׂפה ָהִעְבִרית.
מעובד על-פי טקסטים שונים.

Vocabulaire du texte
ְ ָכּ
...תִחיל
ְ  ֶזה ִה,ך
2000
année(s)
vivre
diaspora
parler
savoir, connaître
prier
Langue sainte
au quotidien
est né
village, bourgade
monter
vers Israël
sa femme
penser
Peuple juif
il faut, doit
revenir
non seulement
mais aussi
langue
doit être
vivant, vivante
appeler, demander à, aux
décider
afin de, afin que
montrer

ַאְל ַפִּים
 ָשִׁנים,ָשָׁנה
 ִלְחיוֹת,ַחיוּ
ָגּלוּת = גּוָֹלה
 ְלַד ֵבּר,ִדּ ְבּרוּ
 ָלַדַעת,ָיְדעוּ
ְלִהְת ַפּ ֵלּל
ָלשׁוֹן ֹקֶדשׁ
יוֹם-יוֹם
נוַֹלד
ֲעָיָרה
... ַלֲעלוֹת ל,ָעָלה
ָלָאֶרץ = ְלִי ְשָׂרֵאל
ִא ְשׁתּוֹ = ָהִא ָשּׁה ֶשׁלּוֹ
שׁב
ֹ  ַלְח,ָח ַשׁב
ַעם ִי ְשָׂרֵאל
ָצִריְך
ַלְחֹזר
לֹא ַרק
ֶא ָלּא ַגּם
ָשָׂפה
 ְצִריָכה ִלְהיוֹת,ָצִריְך ִלְהיוֹת
 ַחָיּה,ַחי
... ִלְקֹרא ל,...ָקָרא ל
 ְלַהְחִליט,ֶהְחִליט
ְכֵּדי
ְלַהְראוֹת

possible
rue
magasin(s)
école(s)
s'opposer à
être d'accord
religieu(x)
il est interdit
il n'est pas possible
il manque, manquant
mot(s)
utiliser
dictionnaire
important
langue
ancien, ancienne
nouveau, nouvelle
inventer
par exemple
journal
pilote d'avion
bureau
train
serviette
restaurant
omelette
boulette
glace
saucisse
route
police

ֶאְפ ָשִׁרי
ְרחוֹב
 ֲחֻניּוֹת,ֲחנוּת
ֵסֶפר- ָבּ ֵתּי,ֵסֶפר-ֵבּית
... ְלִהְתַנֵגּד ל, ..ִהְתַנ ְגּדוּ ל
 ְלַהְס ִכּים,ִהְס ִכּימוּ
 ָדִּתִיּים,ָדִּתי
ָאסוּר
ֶאְפ ָשׁר-ִאי
 ֲחֵסרוֹת, ֲחֵסִרים, ֲחֵסָרה,ָחֵסר
 ִמ ִלּים,ִמ ָלּה
...ְלִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ב
ִמלּוֹן
ָחשׁוּב
ָלשׁוֹן
 ְי ָשָׁנה,ָי ָשׁן
 ֲחָד ָשׁה,ָחָדשׁ
 ְלַהְמִציא,ִהְמִציא
ְלֻדְגָמא
ִעתּוֹן
ַטָיּס
ִמ ְשָׂרד
ַר ֶכֶּבת
ַמֶגֶּבת
ִמְסָעָדה
ֲחִביָתה
ְקִציָצה
ְגִּליָדה
ַנְקִניק
ְכִּבישׁ
ִמ ְשָׁטָרה

lunettes
soldat
poupée
etc... et encore
publier, faire sortir
du nom de...
idée
concernant, en relation avec
influencer
surtout
communautés agricoles
commencer
demander
manuels scolaires
s'asseoir
nuit
traduire
autre(s)
par eux mêmes
parents
ainsi
localité(s)
celui qui redonné vie à l'hébreu

ִמ ְשָׁקַפִים
ַחָיּל
ֻבּ ָבּה
ְועוֹד
 ְלהוִֹציא,הוִֹציא
ְבּ ֵשׁם
 ַרְעיוֹנוֹת,ַרְעיוֹן
...ְבֶּק ֶשׁר ל
 ְלַה ְשׁ ִפּיַע ַעל,ִה ְשׁ ִפּיעוּ
ְבִּעָקּר
 מוּ ָשׁבוֹת,מוֹ ָשָׁבה
 ְלַהְתִחיל,ִהְתִחילוּ
... ְלַבֵקּשׁ מ,ִבְּקּשׁוּ
 ִסְפֵרי ִלמּוּד,ֵסֶפר ִלמּוּד
 ָל ֶשֶׁבת,ָי ְשׁבוּ
 ֵלילוֹת,ַלְיָלה
 ְלַתְרֵגּם,ִתְּר ְגּמוּ
 ֲאֵחרוֹת,ֲאֵחִרים
ְבַּעְצָמם
הוִֹרים
ֵכּן
 ִישּׁוִּבים,ִישּׁוּב
ְמַחֶיּה ַה ָשָּׂפה ָהִעְבִרית

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 יהוּדה 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.
 (3האנשים חשבו שאליעזר בן-יהודה משוּגע ,כי...
א( הוא ִהתפלל בעברית.
ב( הוא חשב שהעברית היא שפה קדושה.
ג( הוא לא ידע עברית.
ד( הוא חשב שהעברית היא שפה חיה.
 (4ה'משוגעים'
א( חשבו שהשפה העברית קדושה.
ב( דיברו ולימדו עברית.
ג( לא ידעו עברית.
ד( כתבו מילוֹן 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-יהוּדה יש רק ִמלים עבריוֹת מוֹרניוֹת.
(6
א( בן יהודה לימד את בני המשפחה שלו עברית.
ב( בן יהודה דיבר יידיש עם ִאשתוֹ.
ג( הילדים של בן יהודה דיברוּ ִאתוֹ רוּסית.
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 נוֹלד _______שנת  1858בליטא______ .שנת  1878למד רפוּאה
בפריס .באותה תקוּפה כתב מאמרים _________ העלייה _______ארץ ישראל.
בשנת  1881עלה בן יהודה לארץ .הוא ִנלחם _____ כּך ,שהלשוֹן העברית תהיה
לשון הדיבּוּר .בארץ הוא לימד עברית וערך עיתונים בעבריתַ'' :הְצִבי'' ו''ַהאוֹר''.
בביתוֹ _______ אליעזר בן יהודה בירוּשלים דיבּרו ________ עברית ,וּבנוֹ,
איתמר ,היה הילד הראשון ,שלשוֹן ִאמוֹ הייתה עברית.
ִמְפָעל חייו _______ אליעזר בן יהוּדה הוא מילוֹן הלשון העברית הישנה והחדשה.
במילון זה מופיעוֹת _________ הִמלים הִעבִריוֹת ,מהמלים שבתנ''ך ועד המלים
החדשוֹת_______ ,חוּדשוּ בימי בן יהודה.

COMMENTAIRE SUR LE TEXTE A TRADUIRE

ֱאִליֶעֶזר ֶבּן ְיהוָּדה נוַֹלד ִבּ ְשַׁנת ְ 1858בִּליָטאִ .מ ְשַּׁנת ָ 1878לַמד ְרפוָּאה
ְבּ ָפִּריסְ .בּאוָֹתהּ ְתּקוָּפה ַכּ ָתּב ַמֲאָמִרים ְבַּעד ָהֲעִלָיּה ְלֶאֶרץ ִי ְשָׂרֵאל.
ִבּ ְשַׁנת ָ 1881עָלה ֶבּן ְיהוָּדה ָלָאֶרץ .הוּא ִנְלַחם ַעל ָכְּךֶ ,שַׁה ָלּשׁוֹן
ָהִעְבִרית ִתְּהֶיה ְלשׁוֹן ַהִדּבּוּרָ .בָּאֶרץ הוּא ִל ֵמּד ִעְבִרית ְוָעַרְך ִעתּוִֹנים
ְבִּעְבִריתַ'' :ה ְצִּבי'' ו''ָהאוֹר''.
ְבֵּביתוֹ ֶשׁל ֱאִליֶעֶזר ֶבּן ְיהוָּדה ִבּירוּ ָשַׁלִים ִדּ ְבּרוּ ַרק ִעְבִרית ,וְּבנוִֹ ,איָתָמר,
ָהָיה ַהֶיֶּלד ָהִראשׁוֹןֶ ,שׁ ְלּשׁוֹן ִאמּוֹ ָהְיָתה ִעְבִרית.
ִמְפַעל ַחָיּיו ֶשׁל ֱאִליֶעֶזר ֶבּן ְיהוָּדה הוּא ִמלּוֹן ַה ָלּשׁוֹן ָהִעְבִרית ַהְיּ ָשָׁנה
ְוַהֲחָד ָשׁהְ .בִּמלּוֹן ֶזה מוִֹפיעוֹת ֹכּל ַה ִמּ ִלּים ָהִעְבִריּוֹתֵ ,מַה ִמּ ִלּים שבתנ''ך
ְוַעד ַה ִמּ ִלּים ַהֲחָדשׁוֹתֶ ,שֻׁחְדּשׁוּ ִבּיֵמי ֶבּן ְיהוָּדהֶ .בּן ְיהוָּדה ִחֵדּשׁ ִמ ִלּים
ְכּמוְֹ :גִּליָדהִ ,עתּוֹןֲ ,אִוירוֹןִ ,מלּוֹןַ ,מ ְגֵהץ וְּפָצָצהַ ,פַּעם ַח ְשּׁבוּ ֶשׁהוּא
ְמ ֻשַׁגּעֲ ,אָבל ַהיּוֹם הוּא ִנְקָרא ְמַחֶיּה ַה ָלּשׁוֹן ָהִעְבִרית ַה ְמֻּד ֶבֶּרת.

