
קלה  ת  י בעבר ח  י 111 'גלהצל

  

ִנס ַהׂשפה ָהעברית ְִ ָ ָ ֵ  

The Miracle of the Hebrew Language  

! ָקרה ָלה ֵנס? יתִרְבַמה ָקָרה ַלָׂשָפה ָהִע

ֹולה ְולא ַאְלַּפִיים שנה ָהיו ַהְיהּוִדים ַּבג

ָהִעְבִרית ָהייָתה ָׂשָפה . יתִרְברו ִעִּדיּב

ִּכי ַהְיהּוִדים ִדיְּברּו ְּבָׂשפֹות ֲאֵחרֹות , ֵמָתה

ית ַרק ִרְבפה ָהִעַּבׂש. ֶהןְמִדינֹות ֶשָגרּו ָּבַּב

 .ָלְמדּו ּתֹוָרה ְוִהְתַּפְללּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת

ָיה ֶאִליֶעֶזר ּבן ְיהּוָדה ָּבא ָלָאֶרץ ֵמרּוְס

הוא ָאַמר ֶׁשָּבָאֶרץ ָצִריך ְלַדֵּבר ְוִלְכתֹוב .  ְוָעָׂשה ִהיְסטֹוְרָיה1881ִּבְשַנת 

היהודים לא ֶהֱאִמינּו . ֲאָבל ַּבַהְתָחָלה ֶזה ָהָיה ָקֶשה. ַרק ְּבִעְבִרית

ִּכי ַאְלַּפִיים ָשָנה ָהִעברית לא , ֶשֶאְפָשר ְלַדֵּבר ּכל ַהיֹום ַרק ִעברית

 .ילֹותִפיא ָהייָתה ָׂשָפה של ְּתִה .ה ַחָיהָפה ָׂשייָתָה

ַּבִמילֹון . ב ִמילֹוןהוא ָּכַת. ָפה ָהִעבריתֶאִליֶעֶזר ּבן ְיהּוָדה ִחיֵדש את הָׂש

, ִמׂשָרד, ִמילֹון, ַחָייל, יָדהְגִל: ְלָמָשל, ִלים ֲחָדשֹותיִלים ְיָשנֹות ּוִמיָהיו ִמ

אך  ,תֹון ְּבִעבִריתיב ִע הוא ָּכַת1885 -ְּב. תֹוןיִעְוַּפְרַּפר , ַרֶּכֶבת, ִמְסָעָדה

  . ט ֲאָנִשים ָקנּו אֹותֹוְמַע

ּוַבִּכיָתה שלו דיְּברּו רק , ֶאִליֶעֶזר ּבן ְיהּוָדה ָהָיה ַגם מֹוֶרה ְלִעְברית

 ָהִאיָשה .ְוזה לא ָהָיה ַקל, רו רק עבריתגם ַּבַּבִית שלו ִדיְּב. ִעברית

גם ַלְיָלִדים ָהָיה . ִעְבריתָלה ְּביְתָחָלה ַאף ִמלא ָיְדָעה ַּבַה,  דבורה,ֶשּלֹו

ַהֵּבן , ְלִאיָתָמר. פהִּכי ַהֲחֵבִרים ֶשָלֶהם ַּבְשכּוָנה לֹא ָיְדעּו את הׂש, ָקֶשה

ֲאָבל , א שלושל אּב" ִשיָגעֹון"ל הָהָיה ָקֶשה ִּבְגַל, ן ְיהּוָדהָהִראשֹון של ּב

 .הוא ָעַזר לֹו ִלכתֹוב את ָהִעיתֹון

 .ַהֲחלֹום שלו ָהָיה ִלְמִציאּות. ֶזר ּבן ְיהּודה ִנְכָנס ַלִהיְסטֹוְרָיהאליֶע



קלה  ת  י בעבר ח  י 112 'גלהצל

    .Answer the questions                                            .    ענו על השאלות
  

 ?מה ָקָרה ַלָׂשָפה העברית .1

                                                                                                                                          

 ? שנה2000מה ָהייָתה הׂשפה העברית ְּבֶמֶשְך  .2

                                                                                                                                          

 ?ן יהודהין אליעזר ּבִמֱאמה ֶהּב .3

                                                                                                                                           

 ?מה לא ֶהֱאִמינּו היהודיםּב .4

                                                                                                                                     

 ? אליעזר ּבן יהודהמה ָעָׂשה .5

 .פה העבריתאת הׂש                       הוא .א              

  .  מילון                הוא  . ב              

  . עיתון                הוא  . ג              

 .ל מקום רק עבריתית ּוְבָכַּבַּב      הוא  . ד            

 

 

 ִ 

 

 

 

 



קלה  ת  י בעבר ח  י 113 'גלהצל

                                  ."Write "true" or "false   ".לא נכון"או " נכון: "ּכתבו

 
                                  .ַאְלַּפיים שנה ִדיּברּו ַהְיהּוִדים עברית .1

                                    .ההעברית הייתה ׂשפה ַחָי .2

                               .עבריתרו ְוָכְתבּו ָּבָאֶרץ רק ּב דיּב1881-ּב .3

                           .העברית ַּבגֹוָלה ָהייָתה ָׂשָפה של ְּתִפילֹות .4

                              .לים חדשותין יהודה היו רק ממילון של ּבּב .5

                    .ן יהודה ַהְרֵּבה ֲאָנִשים ָקנו את ָהִעיתֹון של ּב8518 -ּב .6

                           .ן ְיהּוָדה ִדיְּברו רק עבריתיָתה של אליֶעֶזר ּבַּבִּכ .7

                   . עברית ַּבַהְתָחָלהָיְדָעהן יהודה ה של אליעזר ּבהאיׁש .8

                                  .הודהן י של ּבהשני ַהֵּבן  היהאיתמר .9

                               .העיתון ָעַזר ְלאּבא שלֹו ִלְכתֹוב אתאיתמר  .10

  

 .Write the opposite word.   ליםי מאגר המ מתֹוךָלה ההפוכהיַהִמאת  בוּכת

                           ֵמָתה 

                             ַקל 

                         טְמַע 

                        ֲחלֹום 

                  ה ַּבַהְתָחָל 

   

 :מאגר מילים                              

ִמצ              ֶקשה, ָחָיה, ּיאותְ ָנכנס, ָ ְִ, 

ֵַהרבה              ּ ָקרובה, ְ ֹ ְֹישנות, ְ ָ, 

ֹראׁשון, ףֹוֹסַּב                 ְָהלך, ִ ַ 

              ָקהְרחֹו 

              תשֹוָדֲח 

              אָצָי 

              ןרֹוֲחַא 

                      אָּב 
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  .ֲחָדשֹותּבמילון של אליעזר ּבן יהודה היו גם מילים 

   .לה המתאימהיל ציור את המּכתבו על יד ּכ

                 

          ___________          ___________          ___________  

               

           ___________                   ___________           ___________   

             
  ______                           ___________                             _______________  

 :המילים הן 

ַמשקפִיים,תֶבֶּכַר            ָ ְ ִגליָדה, ִ   ַחָייל, ְ

ָמׂשרד            ְ ָמשָטרה, ִ ְ ֶמגבת, ִבישְּכ, ִ ֶ ּ ֹעיתון, ַ ִ 
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  המזוזה

ּבכל ּבית יהודי יש מזוזה על המשקוף של הדלת מצד    

: וזהמז) ָלִׂשים(ֹוַע מצווה מן התורה ִלְקּב. ימין

. )ט, דברים ו( "ת ֵּביֶתָך ּוִבְשָעֶריָךזֹוזּום ַעל ְמּוְכַתְבָּת"

: ְמָבְרִכים, ּבזמן שקובעים מזוזה על המשקוף

אלוֵקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשר ' ָּברּוְך ַאָּתה ה"

  ."ֹוַע ְמזּוָזהִקְדָשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִציָוונּו ִלְקּב

במגילה . היא ּכתובה על קלף. ּבתוך ּבית המזוזה יש מגילה קטנה

יה האחת היא יהּפרש". דברים"תובות שתי ּפרשיות ִמֵסֶפר ּכ

זאת התפילה  )ד, דברים ו( ".ֶאָחד' אלֹוֵקינּו ה' ְשַמע ִיְׂשָרֵאל ה"

הרגו יהודים נּבכל הדורות . יותר ּבדת היהודיתהמפורסמת ּב

ע ַמְש"לפני שמתו הם אמרו את הּפסוק . ּבגלל הדת שלהם

  .∗ ּכך עׂשה גם רּבי עקיבא ּבזמן ֶשָיְצָאה ִנְשָמתֹו".לֵאָרְׂשִי

..." ְוָהָיה ִאם ָשמַֹע ִּתְשְמעּו ֶאל ִמְצוֹוַתי": יה היאייה השניהּפרש

אם נשמור את , ה הזאת ּכתוב מה יקרהיּפרשיּב. )ג" יא" ידברים(

יהיו ִגְשֵמי ְּבָרָכה ויהיה מזון רב לאדם : התורההמצוֹות של 

אלוקים ַיֲעצֹור את , אבל אם לא נשמור את המצוות, בֵהָמהול

  .ולא יהיה מה לאכול, הגשמים

, פרי תורהס איש הּכותב –ם "סתאת המזוזה ּכותב סופר 

  .זוזותמפילין ות

 לתידומר ש ראשי תיבות של –" י-ד-ש"על המזוזה ּכתוב 

  .זה השם של הקדוש ּברוך הוא. ׂשראלי

                                                      ∗
  מת= תֹוָיְצָאה ִנְשָמ 
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 .Answer the questions                                    .ענו על השאלות

  ?ית יהודיּבכל ּבעל המשקוף מה יש   .1

                                                                                                                                 

  ?מה יש ּבתוך המזוזה . 2

                                                                                                                                 

  ?ֵאלו ּפרשיות ּכתובות על הקלף של המגילה . 3

                                                                                                                                 

  ?הדת שלהםגלל לפני שהרגו אותם ּב,  יהודיםּוׂשמה ָע . 4

                                                                                                                                  

  מצוותאם נשמור על ה,  מה יקרה–ה יה השנייילפי הּפרש . 5

  ?התורהשל     

                                                                                                                                 

  ?התורהאם לא נשמור על המצוות של , מה יקרה . 6

                                                                                                                                 

  ?ם"מי הוא סופר סת . 7

                                                                                                                                 

  ?זוזההּכתובה על המ" י-ד-ש"לה ימה ּפירוש המ . 8

                                                                                                                                 

ְמזוָזה זֹוֶכה ְלִדיָרה ָנָאה" ַּהָזִהיר ּבִ   ) כ     ("ּ
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  המזוזה

קובעים את המזוזה ְּבֶפַתח הּבית ּוְבִפְתֵחי החדרים שאוכלים  ♦

  .או ְיֵשִנים ּבהם

קובעים את המזוזה על המשקוף הימני ַּבְּכִניָסה ַלַּבִית או  ♦

  .ַלחדר

המזוזה קביעת המזוזה קלף

ַּשק ֶאת ַהְמזוָזה ְוָיָצא ֶאת ַהַבִיתִּליָפא ְוָנ' ָעַמד ר" ּ"

ב,ביאליק( השישי )יום
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  :'שמע ישראל'תפילת 

: ָני ֶאָחד- ָני ֱאלֵֹקינּו ֲאדֹ-ֲאדֹ: ְשַמע ִיְׂשָרֵאל

ָכל ָכל ְלָבְבָך ּוְבָני ֱאלֹוֶקיָך ְּב- ְוָאַהְבָּת ֶאת ֲאדֹ

ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶשר : ַנְפְשָך ּוְבָכל ְמאֶֹדָך

ְוִשַּנְנָּתם ְלָבֶניָך : ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך

ְוִדַּבְרָּת ָּבם ְּבִשְבְּתָך ְּבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְּתָך ַבֶּדֶרְך 

יּו ּוְקַשְרָּתם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָה: ּוְבָשְכְּבָך ּוְבקּוֶמָך

ְלטָֹטפֹת ֵּבין ֵעיֶנָך ּוְכַתְבָּתם ַעל ְמֻזזֹות ֵּביֶתָך 

  .ּוִבְשָעֶריָך
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  .Answer the questions or complete            . או השלימוענו על השאלות

  ? לפי דעתכם,"שמע יׂשראל" מה המצווה החשובה ּבתפילת .1

______________________________________________  

  ?"ראלשמע יׂש"תוב באיך צריך לאהוב את אלוקים לפי הּכ. 2

______________________________________________

 גוף שניּפונה הקדוש ּברוך הוא לאיש יׂשראל ּב" שמע" ּבתפילת .3

  . לפי הדוגמההכינויואת  את הצורהתבו ּכ. )אתה(

                                            – יָךֶנ                     ָּבהלב שלך – ָךֶבָב   ְל

                                             – ָךיֶתֵּב                                              – ָךְשְפ   ַנ

  " שמע ישראל"השלימו את הצורות האלה מתפילת . 4

  :לפי הדוגמה

                                              =ָשְכְבָך    ְּב    .ּכאשר אתה יושב= ִשְבֶתָך ְּב

                                                =  ְּבקּוֶמָך                                                  =ְּבֶלְכְּתָך 

  . מתייחס למצוות התפילין" שמע"איזה ּפסוק ּבתפילת . 5

  .העתיקו אותו

______________________________________________  

______________________________________________

והיא , ָהְפָכה למפורסמת שּבתפילות" שמע יׂשראל"ילת תפ. 6

  .)115' ראו עמ (הסּבירו ותנו דוגמות" קידוש השם"קשורה לעניין 

______________________________________________   

______________________________________________   

 ______________________________________________  
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