ׂפה הָ ִ ְ ִ
ֵנס הַ ָש ָ
עברית
The Miracle of the Hebrew Language

ַמה ָק ָרה ַל ָשׂ ָפה ָה ִע ְב ִרית? ָקרה ָלה נֵס!
יְהוּדים ַבּגוֹלה וְ לא
אַל ַפּיִים שנה ָהיו ַה ִ
ְ
ייתה ָשׂ ָפה
ִדּיבּרו ִע ְב ִריתָ .ה ִע ְב ִרית ָה ָ
יבּרוּ ְבּ ָשׂפוֹת ֲא ֵחרוֹת
יְהוּדים ִד ְ
ֵמ ָתהִ ,כּי ַה ִ
ַבּ ְמ ִדינוֹת ֶשגָרוּ ָבּ ֶהןַ .בּשׂפה ָה ִע ְב ִרית ַרק
ֶסת.
תּוֹרה וְ ִה ְת ַפּ ְללוּ ְבּ ֵבית ַה ְכּנ ֶ
ָל ְמדוּ ָ
רוּסיָה
אָרץ ֵמ ְ
יְהוּדה ָבּא ָל ֶ
ָ
יעזֶר בּן
ֶא ִל ֶ
אָרץ ָצ ִריך ְל ַד ֵבּר וְ ִל ְכתוֹב
אָמר ֶשׁ ָבּ ֶ
טוֹריָה .הוא ַ
יס ְ
ִבּ ְשנַת  1881וְ ָע ָשׂה ִה ְ
ַרק ְבּ ִע ְב ִריתֲ .א ָבל ַבּ ַה ְת ָח ָלה זֶה ָהיָה ָק ֶשה .היהודים לא ֶה ֱא ִמינוּ
אַל ַפּיִים ָשנָה ָה ִעברית לא
ֶש ֶא ְפ ָשר ְל ַד ֵבּר כּל ַהיוֹם ַרק ִעבריתִ ,כּי ְ
ייתה ָשׂ ָפה של ְתּ ִפילוֹת.
ייתה ָשׂ ָפה ַחיָהִ .היא ָה ָ
ָה ָ
השׂ ָפה ָה ִעברית .הוא ָכּ ַתב ִמילוֹןַ .בּ ִמילוֹן
ידש את ָ
יְהוּדה ִח ֵ
ָ
יעזֶר בּן
ֶא ִל ֶ
שׂרד,
ידהַ ,חיָילִ ,מילוֹןִ ,מ ָ
וּמי ִלים ֲח ָדשוֹתְ ,ל ָמ ָשלְ :ג ִל ָ
ָהיו ִמי ִלים יְ ָשנוֹת ִ
ברית ,אך
ִמ ְס ָע ָדהַ ,ר ֶכּ ֶבתַ ,פּ ְר ַפּר וְ ִעיתוֹןְ .בּ 1885 -הוא ָכּ ַתב ִעיתוֹן ְבּ ִע ִ
ָשים ָקנוּ אוֹתוֹ.
ְמ ַעט ֲאנ ִ
דיבּרוּ רק
יתה שלו ְ
וּב ִכּ ָ
מוֹרה ְל ִע ְבריתַ ,
יְהוּדה ָהיָה גַם ֶ
ָ
יעזֶר בּן
ֶא ִל ֶ
ישה
יבּרו רק עברית ,וְ זה לא ָהיָה ַקלָ .ה ִא ָ
ִעברית .גם ַבּ ַבּיִ ת שלו ִד ְ
יְל ִדים ָהיָה
ֶשלּוֹ ,דבורה ,לא י ְָד ָעה ַבּ ַה ְת ָח ָלה אַף ִמי ָלה ְבּ ִע ְברית .גם ַל ָ
ית ָמרַ ,ה ֵבּן
ָק ֶשהִ ,כּי ַה ֲח ֵב ִרים ֶש ָל ֶהם ַבּ ְשכוּנָה לֹא י ְָדעוּ את השׂפהְ .ל ִא ָ
יְהוּדהָ ,היָה ָק ֶשה ִבּ ְג ַלל ה" ִשיגָעוֹן" של אבּא שלוֲ ,א ָבל
ָ
ָה ִראשוֹן של בּן
הוא ָעזַר לוֹ ִלכתוֹב את ָה ִעיתוֹן.
טוֹריָהַ .ה ֲחלוֹם שלו ָהיָה ִל ְמ ִציאוּת.
יס ְ
אליעזֶר בּן יְהוּדה ִנ ְכנָס ַל ִה ְ
ֶ
111

להצליח בעברית קלה ג'

ענו על השאלות.

Answer the questions.

 .1מה ָק ָרה ַל ָשׂ ָפה העברית?
ייתה השׂפה העברית ְבּ ֶמ ֶש ְך  2000שנה?
 .2מה ָה ָ
 .3בּמה ֶה ֱא ִמין אליעזר בּן יהודה?
 .4בּמה לא ֶה ֱא ִמינוּ היהודים?
 .5מה ָע ָשׂה אליעזר בּן יהודה?
את השׂפה העברית.
א .הוא
ב .הוא

מילון.

ג .הוא

עיתון.

ד .הוא

וּב ָכל מקום רק עברית.
ַבּ ַבּית ְ

ִ
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כּתבו" :נכון" או "לא נכון".

Write "true" or "false".

יְהוּדים עברית.
אַל ַפּיים שנה ִדיבּרוּ ַה ִ
ְ .1
 .2העברית הייתה שׂפה ַח ָיה.
אָרץ רק בּעברית.
 .3בּ 1881-דיבּרו וְ ָכ ְתבוּ ָבּ ֶ
ייתה ָשׂ ָפה של ְתּ ִפילוֹת.
גוֹלה ָה ָ
 .4העברית ַבּ ָ
 .5בּמילון של בּן יהודה היו רק מילים חדשות.
ָשים ָקנו את ָה ִעיתוֹן של בּן יהודה.
 .6בַּ 1885 -ה ְר ֵבּה ֲאנ ִ
יבּרו רק עברית.
יְהוּדה ִד ְ
ָ
אליעזֶר בּן
ֶ
יתה של
ַ .7בּ ִכּ ָ
 .8האישׁה של אליעזר בּן יהודה י ְָד ָעה עברית ַבּ ַה ְת ָח ָלה.
 .9איתמר היה ַה ֵבּן השני של בּן יהודה.
 .10איתמר ָעזַר ְלאבּא שלוֹ ִל ְכתוֹב את העיתון.
כּתבו את ַה ִמי ָלה ההפוכה מתוֹך מאגר המיליםWrite the opposite word. .












ֵמ ָתה



ַקל
ְמ ַעט
ֲחלוֹם
ַבּ ַה ְת ָח ָלה







ְרחוֹ ָקה
ֲח ָדשוֹת
ָי ָצא
אַ ֲחרוֹן
ָבּא

מאגר מילים:
מצ ּ
יאות ,חָ יָהֶ ָ ,
ְ ִ
נכנס,
קשהָ ְ ִ ,
הַ ְ ּ ֵ
רבהָ ֹ ְ ,
קרובה ,י ָ ֹ
ְשנות,
לך ְ
ראש ֹון ,הָ ַ
ַּבסוֹֹףׁ ִ ,
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בּמילון של אליעזר בּן יהודה היו גם מילים ֲח ָדשוֹת.
כּתבו על יד כּל ציור את המילה המתאימה.

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

__________

המילים הן:
משקפיִיםִ ְ ,
ַרֶּכֶבתַ ָ ְ ִ ,
גלידָ ה ,חַ יָיל
ִ
משטָ ָרהְּ ,כִבישֶ ֶ ּ ַ ,
מגבתִ ,
מ ְש ָׂרדְ ִ ,
ֹ
עיתון
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המזוזה
בּכל בּית יהודי יש מזוזה על המשקוף של הדלת מצד
וֹע ) ָל ִשׂים( מזוזה:
ימין .מצווה מן התורה ִל ְקבּ ַ
יך" )דברים ו ,ט(.
וּב ְש ָע ֶר ָ
ית ָך ִ
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזוּזוֹת ֵבּ ֶ
" ְ
בּזמן שקובעים מזוזה על המשקוףְ ,מ ָב ְר ִכים:
עוֹלם ֲא ֶשר
אלוקינוּ ֶמ ֶל ְך ָה ָ
ֵ
אַתּה ה'
רוּך ָ
" ָבּ ְ
וֹע ְמזוּזָה".
ווֹתיו וְ ִציוָונוּ ִל ְקבּ ַ
ִק ְד ָשנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
בּתוך בּית המזוזה יש מגילה קטנה .היא כּתובה על קלף .במגילה
כּתובות שתי פּרשיות ִמ ֵס ֶפר "דברים" .הפּרשייה האחת היא
אלוֹקינוּ ה' ֶא ָחד") .דברים ו ,ד( זאת התפילה
ֵ
ִשׂ ָר ֵאל ה'
" ְש ַמע י ְ
המפורסמת בּיותר בּדת היהודית .בּכל הדורות נהרגו יהודים
בּגלל הדת שלהם .לפני שמתו הם אמרו את הפּסוק " ְש ַמע
ָצאָה ִנ ְש ָמתוֹ∗.
ִי ְשׂ ָר ֵאל" .כּך עשׂה גם רבּי עקיבא בּזמן ֶשי ְ

ווֹתי"...
הפּרשייה השנייה היא" :וְ ָהיָה ִאם ָשמ ַֹע ִתּ ְש ְמעוּ ֶאל ִמ ְצ ַ
)דברים י"א י"ג( .בּפּרשייה הזאת כּתוב מה יקרה ,אם נשמור את
המצווֹת של התורה :יהיו ִג ְש ֵמי ְבּ ָר ָכה ויהיה מזון רב לאדם
ַעצוֹר את
בה ָמה ,אבל אם לא נשמור את המצוות ,אלוקים י ֲ
ול ֵ
הגשמים ,ולא יהיה מה לאכול.
את המזוזה כּותב סופר סת"ם – איש הכּותב ספרי תורה,
תפילין ומזוזות.
על המזוזה כּתוב "ש-ד-י" – ראשי תיבות של שומר דלתי
ישׂראל .זה השם של הקדוש בּרוך הוא.
ָצאָה ִנ ְש ָמתוֹ= מת
∗יְ
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ענו על השאלות.

Answer the questions.

 .1מה יש על המשקוף בּכל בּית יהודי?
 .2מה יש בּתוך המזוזה?
ֵ .3אלו פּרשיות כּתובות על הקלף של המגילה?
 .4מה ָעשׂוּ יהודים ,לפני שהרגו אותם בּגלל הדת שלהם?
 .5לפי הפּרשייה השנייה – מה יקרה ,אם נשמור על המצוות
של התורה?
 .6מה יקרה ,אם לא נשמור על המצוות של התורה?
 .7מי הוא סופר סת"ם?
 .8מה פּירוש המילה "ש-ד-י" הכּתובה על המזוזה?

זוֹכה ְל ִד ָירה נָ ָאה"
זוזָ ה ֶ
" ַהזָ ּ ִהיר ִּב ְמ ּ
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)

כ(

המזוזה

וּב ִפ ְת ֵחי החדרים שאוכלים
♦ קובעים את המזוזה ְבּ ֶפ ַתח הבּית ְ
או יְ ֵש ִנים בּהם.
יסה ַל ַבּיִ ת או
♦ קובעים את המזוזה על המשקוף הימני ַבּ ְכּ ִנ ָ
ַלחדר.

קביעת המזוזה

קלף המזוזה

זוזָה וְ יָצָ א אֶ ת הַ בַּ יִ ת"
"ָ ַ
יפָ א וְ נָ ַשק אֶ ת הַ ְמ ּ
עמד ר' לִ ּ
)ביאליק ,יום השישי ב(
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תפילת 'שמע ישראל':
ָאלֲ :אדֹ-נָי ֱאל ֵֹקינוּ ֲאדֹ-נָי ֶא ָחד:
ְש ַמע י ְִשׂר ֵ
וּב ָכל
יך ְבּ ָכל ְל ָב ְב ָך ְ
ֱלוֹק ָ
ְאָה ְב ָתּ ֶאת ֲאדֹ-נָי א ֶ
ו ַ
ֲשר
ְהיוּ ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה א ֶ
וּב ָכל ְמא ֶֹד ָך :ו ָ
נ ְַפ ְש ָך ְ
ֶיך
ְתּם ְל ָבנ ָ
אָנ ִֹכי ְמ ַצוּ ְָך ַהיּוֹם ַעל ְל ָב ֶב ָךְ :ו ִש ַנּנ ָ
ֶך
וּב ֶל ְכ ְתּ ָך ַב ֶדּר ְ
ית ָך ְ
ו ְִד ַבּ ְר ָתּ ָבּם ְבּ ִש ְב ְתּ ָך ְבּ ֵב ֶ
ְהיוּ
ָד ָך ו ָ
וּק ַש ְר ָתּם ְלאוֹת ַעל י ֶ
קוּמ ָךְ :
וּב ֶ
וּב ָש ְכ ְבּ ָך ְ
ְ
ית ָך
וּכ ַת ְב ָתּם ַעל ְמזֻזוֹת ֵבּ ֶ
ֶך ְ
ְלט ָֹטפֹת ֵבּין ֵעינ ָ
ֶיך.
וּב ְש ָער ָ
ִ
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ענו על השאלות או השלימו.

Answer the questions or complete.

 .1מה המצווה החשובה בּתפילת "שמע ישׂראל" ,לפי דעתכם?
______________________________________________
 .2איך צריך לאהוב את אלוקים לפי הכּתוב ב"שמע ישׂראל"?
______________________________________________
 .3בּתפילת "שמע" פּונה הקדוש בּרוך הוא לאיש ישׂראל בּגוף שני
)אתה( .כּתבו את הצורה ואת הכינוי לפי הדוגמה.
ְל ָב ֶב ָך – הלב שלך

יך –
ָבּ ֶנ ָ

ַנ ְפ ְש ָך –

ית ָך –
ֵבּ ֶ

 .4השלימו את הצורות האלה מתפילת "שמע ישראל"
לפי הדוגמה:
ְבּ ִש ְב ֶת ָך = ּכאשר אתה יושב.

ְבּ ָש ְכ ְב ָך =

ְבּ ֶל ְכ ְתּ ָך =

קוּמ ָך =
ְבּ ֶ

 .5איזה פּסוק בּתפילת " שמע" מתייחס למצוות התפילין.
העתיקו אותו.
______________________________________________
______________________________________________
 .6תפילת "שמע ישׂראל" ָה ְפ ָכה למפורסמת שבּתפילות ,והיא
קשורה לעניין "קידוש השם" הסבּירו ותנו דוגמות )ראו עמ' .(115
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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