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 לדרך המוקרטידהדות ייונות צ

 (25בראשית מב, ) ַוַיַעׂש ָלֶהם ֵכן..."     ֵציָדה ַלָדֶרך      "ַוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאו ֶאת ְכֵליֶהם... ְוָלֵתת ָלֶהם 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 משרד החינוך
 המזכירות הפדגוגית

 המטה לתרבות ישראל

  בלפור חקק עריכת לשון:, ציפי קוריצקי ייעוץ פדגוגי: יבה: שלומי ברנד, רותי זוסמן,צוות כת
 

 ירושלים, תשע"ה

 

 כ"א בטבת, יום השפה העברית

 

)אליעזר בן יהודה(דברים שבלעדיהם לא יהיו היהודים לעם: הארץ והלשון" "שני   

 



 

 

  2   

 

 אוניברסלית פהלׂשלאומית  פהׂשבין המתח ש: בין זהות ייחודית לזהות אחידה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

ַויֹּאֶמר ְיהָוה ... ָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים-ַוְיִהי ָכל
ׂשוֹּת ְוַעָתה ֵהן ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָלם ְוֶזה ַהִחָלם ַלעֲ 

ִיָבֵצר ֵמֶהם כֹּל ֲאֶשר ָיְזמּו ַלֲעׂשוֹּת. ָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה -ֹלא
ָשם ְׂשָפָתם ֲאֶשר ֹלא ִיְשְמעּו ִאיש ְׂשַפת ֵרֵעהּו. ַוָיֶפץ ְיהָוה 

ת ָהִעיר. ַעל-ְפֵני ָכל-אָֹּתם ִמָשם ַעל ֵכן -ָהָאֶרץ ַוַיְחְדלּו ִלְבנֹּ
ָהָאֶרץ ּוִמָשם -ָשם ָבַלל ְיהָוה ְׂשַפת ָכל-ֶבל ִכיָקָרא ְשָמּה בָ 

 ָהָאֶרץ.-ְפֵני ָכל-ֱהִפיָצם ְיהָוה ַעל

 ט –בראשית יא, א, ו 

 הדוקטור: "ובעברית, ֶאְסֶפַרְנטוֹ  דֹוְקטֹורוֹ  - הראשון ספרו על חתם שבו, זמנהוף של העט מֵשם בא השפה של ְשָמּהאספרנטו: 
 והשנייה, מעשית הראשונה: זה את לעשות מטרות שתי לו שהיו זמנהוף סיפר, השפה את שהמציא לאחר רבות שנים"...הְמַקֶווה

. ופוליטיקה מסחר, מדע כמו לְצָרִכים ונותש שפות דוברי אנשים בין התקשורת על ְלָהֵקל הייתה המעשית המטרה .ִאיֵדָאִליְסִטית
 והאמין, הֱאנֹושּות משפחת היא, גדולה אחת למשפחה בנים האדם בני בכל ראה זמנהוף: פחות לא חשובה הייתה האחרת המטרה
 שלהן והלשון תהַתְרּבּו את לכפות רוצות מסוימות שאומות משום קורות מלחמות, בעיניו. הזו תהַשָייכּו תחושת את ְלַחֵזק שצריך

  .תרבותם את זה על זה לכפות ינסו ולא ַחְשָדִנִיים פחות יהיו אנשים אחת בשפה ידברו שכולם וביום, אחרים עמים על

30/11/10, צעיר גלילאו, צמיר אבנר  

מה לדעתכם, עדיף: שפה ייחודית לכל עם, המגדירה 
את זהותו התרבותית, או שפה אחת משותפת לכל 

 האנושות?

 
  קראו את הטקסטים הבאים גבשו עמדתכם 

 אלית בימינו: מה לדעתכם קורה במציאות הישר
האם אנחנו מתעקשים לשמר את השפה 

הלאומית הייחודית שלנו, או מתחברים לשפה 
 בינלאומית אחת? נמקו

על מגדל בבל בעולם שהוא "שפה אחת ודברים אחדים", 
האדם משועבד לחלוטין... שהרי אין עריצות גדולה מזו 

שאינן של האחדות והאחידות הכפויות על האדם, 
משאירות מקום לחילוקי דעות ולמאבקים על דעות 

שונות ואף מנוגדות... חסד עשה הקב"ה לבני האדם בכך 
וי אומר תרבויות, השקפות, וה –שיש להם שפות שונות 

דעות, אורחות חיים ומשטרים שונים. ההתמודדות 
והעימות בין ניגודים אלה, הם המונעים שליטת גוף 

לטון רודני על כל האחרים. מרכזי אחד שהוא תמיד ש
נכון אמנם כי דיפרנציאציה זו היא גם המקור לכל 

המאבקים הקשים והאכזריים בהיסטוריה האנושית, 
וברוב המקרים הם קשורים בשפיכות דמים. אולם, אל 

לנו לשכוח אף לא לרגע, כי קשים מהם ההסכמה 
הכללית, הקונפורמיות, והקונצנזוס בהכרה בסמכות 

 שאין עליה עוררין.מרכזית אחת 
 

ישעיהו ליבוביץ, שבע שנים של שיחות על פרשת השבוע, 
  31עמ  2000

 זה עם זה מדברים האדם בני שבו עולם אותו אל בדרך
 בבל מגדל של חורבותיו לנו מאותתות", אחת בשפה"

 ומה שפה אותה בדיוק אותנו משמשת למה היטב לחשוב
 המייחד, המגוון אובדן על לשלם עלולים שאנו המחיר

 הכלל האחווה לחזון המחויבות מתוך דווקא. והמבדיל
 לבנות ניתן באמת האם עצמנו לשאול נקראים אנו, אנושית

 יודעת שאינה חומרנות של תרבות סביב אחווה אותה את
 . גבולות

 
 25/10/2006, רץהא, קריב גלעד

 

 

 1563פיטר ברוייגל, מגדל בבל, 

 ויקישיתוף

 

. 1אותו בן בבל שעלה לארץ ישראל ונשא אשה  
 אמר לה: בשלי לי שני טלפים )מבשר בהמה(. 

. כעס עליה.  2הלכה ובישלה לו שני עדשים )מאכל עניים(
בהמה.  וארוצ בשלי לי :למחרת אמר לה  

.  3שלה לו כמות גדולה של עדשיםיב  
 .4הביאי לי שני מלפפונים. הביאה לו שני נרות :אמר לה
. 5שברי אותם על השער :אמר לה  
ט בן בוטא היה יושב על יד השער ושופ 6בבאהחכם 

 אנשים, שברה את הנרות על ראשו. 
זה שעשית? מה  )בבא בן בוטא(: אמר לה  

בעלי.  אמרה לו: כך ציווני  
לך שני בנים  תןיי את עשית רצון בעלך, ה' :אמר לה

.)חכמים( כמו בבא בן בוטא  
  

 תרגום תלמוד בבלי מסכת נדרים דף סו עמוד ב

 

 

 

 

 ביאורים לטקסט )תלמוד בבלי, מסכת נדרים(
בארץ ישראל ובבבל דיברו בניבים שונים של השפה   .1

 הארמית.
המלה הארמית לעדשים היא "טלפחי" ונשמעת דומה  .2

 מאד למלה "טלפי".
גדולה" מיוצגות בשני  ו"כמות ואר"ו"צהמילים  .3

 הניבים במילה אחת: "גריוא".
בוציני הם מלפפונים בארמית של בבל, ונרות בארמית  .4

 של ארץ ישראל.
 בארמית הבבלית "בבא" הוא שער.   .5
 "בבא" הוא שמו של החכם. .6
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the language of the Hebrew man 
 מילים: אהוד בנאי, לחן: אהוד בנאי וגיל סמטנה

 
Speak up, the language of the Hebrewman 

loud and clear! the language of the Hebrewman! 
 

It is the language of the prophets 
of the sign up on the wall 

it is old and sacred 
It will open up your soul. 

Speak up, the language of the hebrewman 
loud and clear! the language of the hebrewman. 

 
from the deepest mass of down town babylon 
it will take you to the next train to mount Zion 

It will get you up, it will make you fly 
the language of the Hebrewman will take you high 

 
you know Abraham spoke the language of the 

hebrewman 
And also Jesus from nazrat and Maria Magdalene 

Einstein, Jeremiah the Dylan and the Cohen 
they know something about the language of the 

Hebrew man... 
 

And when the lord said let there be light 
it was in the language of the Hebrewman 

and when Moses said: let my people go 
it was in the language of the Hebrewman 

speak the language of the Hebrewman 
 

יאיר גדול חדש אור ההוא ביום והיה  
הקיר נופל לאט הסדק נפתח לאט  

אחד בשם אחד יבוא השעה וכשתגיע  
אחת שפה העולם כל וידעו יכירו  

speak the language of the Hebrewman. 
 

אחד בשם אחד יבוא ההוא ביום והיה  
אחת שפה העולם כל וידעו יכירו  
לאות ואות לקו קו הבית נבנה לאט  
 .להתראות רק אמור, ביי ביי לי תאמר נא אל

speak the language of the Hebrewman. 
 

and let us all say halleluya 
Let us all say : amen 

a day will come and everybody 
will speak the language of the Hebrewman. 

 
 

 

, ְיהָוה ְּבֵשם ֻכָלם ִלְקֹרא ְברּוָרה ָׂשָפה ַעִמים-ֶאל ֶאְהֹפְך ָאז-ִכי
ט,ג צפניה                                               ֶאָחד. ְשֶכם ְלָעְבדוֹ   

  
 

 

 ?מהן, לדעתכם, הסכנות או הקשיים הנגרמים לאנושות בשל ריבוי שפות? מדוע 

 האם אתם מסכימים עם קביעה זו? מדוע. עולם המדבר בשפה אחת הוא מציאות עתידית ולא עכשווית? 

  לשפה אחת, אחידה?מה, לדעתכם, יוביל את האנושות להכרה בצורך 

 

 הידעת?!

, Lingua franca, מאיטלקית) פרנקה לינגואה
 היא"שפת האירופאים"(  שמשמעותו הראשונית 

 בין" עולמית" תקשורת כשפת המשמשת שפה
 למטרותשה . בעבר היא שימשונות שפות דוברי
, וכיום היא משמשת למטרות תקשורת מסחר

, בימינו פרנקה הלינגואה היא האנגלית נוספות.
 כלינגאוה הלטינית שימשה הביניים בימי אולם
 המאה בין זה בתפקיד שימשה והיוונית, פרנקה

 .לספירה הראשונה למאה ס"לפנה השלישית

האמת היא שהשאלה "כמה שפות נחוצות?" היא 
 ...בת מכדי לקבל עליה תשובה פשטנית.מורכ

אך האם מישהו היה מסכים לכלול בין השפות שיש 
לחסל גם את שפת האם שלו, אותה שפה שבה 

מחשבותיו, שאיפותיו ורגשותיו הראשונים הובעו, 
אותה שפה שעיצבה את הבנת הסביבה שלו, אותה 
שפה הנושאת את המסורת התרבותית שלו? אני 

מסופק. אם לשפות תפקידים רבים ומגוונים, ברור 
בחשבון גם "צרכים" אלה בקביעת  שיש לקחת

מדיניות לשונית כלפי ריבוי השפות, ובמיוחד כלפי 
השאלה מה לעשות מול סכנת ההכחדה המרחפת מעל 

 ....שפות כה רבות בעולם
 

 מתוך "משב הרוח" מאת מרסלו דסקל, הוצאת כרמל
 

 יום,בטבת א"כ   בתאריך החל, העברית הלשון יום
 המצוין   מודעות יום   הוא, יהודה בן אליעזר   של הולדתו

  הלשון של מעמדה לקידום   ישראל במדינת שנה מדי 
   בכנסת חוקכ נקבע זה יום. ובעולם בישראל   העברית 

  .2012, בנובמבר 18 –   ב

:"דיבייט" מקוון  
 פה לאומית נסחו במליאה דילמה הנובעת מן המתח שבין ש

 לשפה אוניברסלית

 היכנסו לאתר  :http://www.tricider.com/  ופתחו חשבון 

 תיקו את הדילמה שניסחתם למשבצת ה"רעיון"הע. 

  עבדו בחברותות ונסחו טיעונים מנומקים לעמדה שלכם
 בדילמה )במשבצת הבעד והנגד(

 ביע ציאה, ושכנעו את חבריכם לההציגו את טיעוניכם במל

 לטיעונים שלכם.

  נתחו במליאה את תוצאות ההצבעה הכיתתית ונסו להסביר
 .אותן

 

 
 ת?מדוע, לדעתכם, בחר בנאי לכתוב את שירו בשפה האנגלי

 

http://www.tricider.com/
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 בכור ההיתּוך הישראלי זהותושפה 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 דודו ברק  /  תעודת זהות
 

 מן ַהתֹוָרה ָּבאִתי ֶעֶבד ִעְבִרי,
 ִמן ַהָגלּות ְיהּוִדי ֲעִריִרי, 
 ָכאן ֲאִני ִיְׂשְרֵאִלי ְמנָֻכר, 

 ָשב ְושֹוֵאל ָמה ֲאִני ְּבֶעֶצם? 
  

 ֲאַדֵּבר ְּבִעְבִרית,  –ִאם ַרק ִעְבִרי 
 ִאם ְיהּוִדי, ְּבָלאִדינו ִשיִרית

 ִני ֵּבן ָהָאֶרץ ַהֹזאת וִאם אֲ 
 ֲאַדֵּבר ִשְבִעים ּוְשַבע ָׂשפֹות.

  
 ָאז ָמה ַתִגיד ְיִדיִדי, 

 ַהִאם ִעְבִרי ֲאִני, 
 אּוַלי ְיהּוִדי? 
 ִיְׂשְרֵאִלי ֲאִני 

 אֹו ְסָתם ֵּבן ָאָדם? 
 ֶשָמא ֵּבן ְּבִלי ֵשם ְוֶאֶרץ ְוַעם. 

  -ַיַחד ַאָתה ַוֲאִני 
 ֶאְתיֹוִפי, 
 ָמרֹוָקִני 
 ּופֹוָלִני, 

 רּוִסי ְוֵתיָמִני 
 ִרּבֹוא ִנָדִחים 
 ַיַחד ַעד עֹוָלם 
 ְּבֶשֶבת ַאִחים. 

  
 ּוְכִעְבִרי ַחי ִּבי ֶזֶמר ָדִוד 

 ּוִכיהּוִדי ִכינֹוִרי שּוב ַמְרִעיד 
 ִיְׂשְרֵאִלי ְמַנֵגן ִּבי ָשלֹום, 

ֵאיֶזה ִשיר הֹוֵלְך  -ֶאל ֱאֹלִהים 
  ִּבי...

  
 ֵיש ִלי ָעָבר ְוֹהֶוה ְוָעִתיד, 

 ֵיש ִלי ָמָחר ְוֶאְתמֹול ְוָתִמיד, 
 ֵכן, ָאנֹוִכי ֵּבן ָהָאֶרץ ַהֹזאת 

 ֹות.ּוְמַזֵמר ְּבָים ִניִבים ְוָׂשפ
 

תרנו יאבל לא ו –תרנו על המקדש יתרנו על הארץ, ויתרנו על הכל, ויבצאתנו בגולה ו...
ואם תאמרו: הדת והספרות? שתיהן הן מיסודה של הלשון, על ידה נשמרו   על הלשון.

 ליה.הללו מכְ גם 
 

יתה למעט במשא, כדי שתוקל עליה יצריכה ה ,בדרך נדודיה הרבים של האומה
י הפשטה המלחמה, החליפה את המרובה ב"מועט המחזיק את המרובה" והגיעה ליד

ינים הלאומים.  משל למי שנתן יחנם של כל הקנ-פוא, שומרתעליונה.  הלשון נעשתה, א
זוהי הלשון.   –.  המרגלית מיראה מפני הליסטים –את כל נכסיו במרגלית אחת ובלעה 

שטר על נחלתנו ועל כל נכסינו הלאומיים, שטר המובלע בדמנו  –הלשון היא שטר 
פקעה  –זכותו קיימת, ומי שאבד לו השטר  –ובאברינו.  מי ששומר בידו את השטר 

 זכותו על הכל.
 

 קבה, אייר תרע"זעל אומה ולשון/ ח.נ. ביאליק בכנס של חובבי שפת עבר, מוס
 

אם נכון הוא שַעם מעצב את לשונו, הרי בה  
 נכון הדבר, שהלשון מעצבת את הַעם.במידה 

 

 , סופראהרון מגד

 

 האתנית זהותם על שמרו שלי וסבתא סבא
 הערבית אל והתייחסו", בגדד בני"כ", עירקיים"כ

 ילדותם נופי של האחרונה הטבע שמורת כאל
 כשעלו ויתרו הם הכול על. הנטושים ונעוריהם

, העדתית, האתנית הווייתם על לא רק, ארצה
 את ניצחה שבפיהם הערבית הלשון. השבטית

. אצלם סיכוי שום היה לא לעברית כי, יתהעבר
 שהמירו לאחר בנפשם שנתהוו יםנִ זָ אֲ הִמ  במכלול

 להם היה אפשר-אי, אבות בארץ מולדת ארץ
 ההיטמעות פירוש. החדשה בלשון כליל להיטמע

 ואבדן, בהווייתם מרכזי פלח של אבדן לדידם היה
 .מכוחותיהם למעלה הרבה כנראה היה זה

 

 והוא ,אולוגייאיד מהלך היה לפלשתינה המעבר
 ללשון המעבר אבל. הקשיים למרות אפשרי היה

 של ונועם אבא בית של מתק בה שאין זו, אחרת
 בלתי היה והוא, רגשי מהלך הוא, סבא בית

 אפשרויות של הגבול עבר, כאן בדיוק, כאן. אפשרי
 .הזהות סימון של הגבול עבר כאן. השינוי

 

דקה, סבא  מירי הורוביץ בת משה, שפה ודממה
 3.11.07וסבתא שלי: שפה וזהות, דה מרקר, 

קראו את הטקסטים ביחידה זו וגבשו עמדתכם 

: הבאות בשאלות  
  האם וכיצד משפיעה השפה העברית על הזהות

 מדוע? אלית?ישר –היהודית 

  אילו קשיים נובעים מן הזיקה בין שפה לזהות

? מדוע? מה דעתכם על כישראל בחברת מהגרים
 כך?

 

  

 משימת אתגר:

  אתרו מידע בספרים ואתרים על "מלחמת השפות" בישוב העברי, טרם הקמת
 המדינה, ולמדו את הנושא בהרחבה.

 ש השפה העברית, ואיזו לטפח תומכי חידו איזו זיקה בין שפה לזהות, ניסו
 לחזק מתנגדי חידוש השפה? עם איזו עמדה אתם מזדהים? מדוע? זיקה, ניסו
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לאומית שלמה לכל  ....הלשון נותנת צורה
עולמו הפנימי של הילד, ובמיטב הספרות 
הלאומית הוא מוצא עולם מלא הגיונות 

נעלים, מוסריים ואסתטיים, שנעשים לאט 
לאט חלק עצמי מן ה'אני' הרוחני שלו 

ומתוך כך בוראים קשר אמיץ וקיים בינו 
 ובין 'לאומיותו'.

 
על פרשת דרכים, אחד העם, החינוך הלאומי, 

 עמ ת'

 כשאדם נמצא הרחק ממולדתו זמן רב,
שפתו נעשית מדויקת יותר, נכונה בלי 

 שגיאות,
ץ עלמדויקים בקיִ כמו עננים   

לעולם. כחול, שלא ימטירּו רקע  
 

 כך, אלה שפעם היו אוהבים
ן מדברים, לפעמים, שפת אהבה עקרהיִ עדַ   

ית.ל, לא משתנה ולא נענֵ יה מכונִק   
 

 אבל אני שנשארתי, מלכלך את
 פי ושפתי ולשוני. במילותי יש

ה ואבקת נפש ופסולת תאוָ אשפַ   
עה. ואפילו המים שאני שותהוזֵ   

יי תאוותַ לַ י ובין מלמובין צעקותַ   
יםשה הזאת, הם מי רגלַ בארץ היבֵ   

י בדרך פתלתלה.ממוחזרים אלַ   
. 

יהודה עמיחי, מתוך: הזמן, הוצאת שוקן 
 63תשל"ז, עמ' 

ו חבר או מישה לראיון עם קרוב משפחה,התכוננו 
 בסביבתכם הקרובה, ששפת אמו איננה השפה העברית:

  הכינו רשימת שאלות, הנובעות ממה שלמדתם

 ביחידה זו.

 קו מסקנות על הקשר בין שפה ראיינו את האיש והסי
לזהות בחברה הישראלית, ועל הקשיים הכרוכים 

  בקשר זה.

 
 של סוף אין מחזה, איום מחזה וראיתי עיני את עצמתי
 בראש, מדוכאים צועדים, מרודים, עייפים, נודדים עולים
 של וקוצים חתחתים מלא, כביש לא הכביש על, מושפל
, מסתחבים, הולכים. סופית האין העברית השפה

, עין: לעצמם וממלמלים סוף בלי, תקווה בלי לבטיםמת
 ... נע-שווא, הא-למד, יוד, פא, ואו

 96' עמ, העברית השפה תולדות, קישון אפרים

 ,אֹוֶתְנִטי ִלְהיֹות ֶזה ַמה
 .ָמרֹוָקִאית ְּביהּוִדית ְוִלְצֹעק ִדיֶזְנגֹוף ְּבֶאְמַצע ָלרּוץ

 'ֶאְלַמְגַרּב ִמן אָאנָ  ֶאְלַמְגַרּב ִמן ָאָנא'
 (.ָהַאְטָלס ֵמָהֵרי ֲאִני ָהַאְטָלס ֵמָהֵרי ֲאִני)

 ,אֹוֶתְנִטי ִלְהיֹות ֶזה ַמה
 (,ְלבּוש ִמיֵני, ְוַזְרִּבָיה ַעָגאל) ְּבִצְבעֹוִנין ְּברֹוָול ָלֶשֶבת

 :ּבקֹול ְלַהְכִריז אוֹ 
  ַזִיש ֲאִני, ַזִיש ֲאִני, ֹזַהר ִלי קֹוְרִאים ֹלא ֲאִני

 (.ָמרֹוָקִאי ֵשם)
 ַהֵנר ַאָתה ַהזֹוֵהר ַהֵשם ַאָתה ַזִיש ַזִיש ַזִיש ַאָתה

 .ֶשְּבתֹוִכי ָהַרִכים ַּבְמדֹוִרים
 

 ארז ביטון, תקציר שיחה
 

ם הפסקת הקרבות הוטל עלינו להסיע לארץ המונים גדולים, עִ 
נם להשרישם במשק, בחקלאות, בחרושת במלאכה. אנו כלשַ 

ר ּבם יחיד במינו, מפוזר בכל קצוות תבל, המַד מעלים לארץ עַ 
 בלשונות רבות, חניך תרבויות זרות, נפרד לעדות ושבטים שונים
בישראל. את כל הציבור הרב והמנומר הזה מוטל עלינו להתיך 
מחדש, לצקת אותו בדפוס של אומה מחודשת. עלינו לעקור את 

בין  המחיצות הגיאוגרפיות, התרבותיות והלשוניות המפרידות
החלקים השונים, ולהנחיל להם לשון אחת, תרבות אחת, 

ת, חוקים חדשים ומשפטים אזרחות אחת, נאמנות אח
 חדשים...

 
  1949דוד בן גוריון, מהפכת הרוח, 

שפה היא חלק מהעוצמה, מהזהות ומהחוסן של אומה. 
ומאחדת ויוצרת חוויה ותודעה משותפת.  דתמלכֶ  היא

הדבר מעיד  ת ועשירה יותר,ככל שהשפה מגוונת, מדויק
לעברית יש הישגים אדירים: .. על עוצמה גדולה יותר.

היא אחת השפות העתיקות עם רצף קיום ארוך. נכון, 
במשך שנים היא לא הייתה מדוברת, ועדיין זאת שפה 

 .שיצרו בה ועיצבו בה תרבות

 25.6.14חיים באר, בראיון ל"מעריב השבוע", 

 
 לקריקטורה הישראלי למוזיאון בכניסה בס סףיו של קריקטורה עיבוד

 רטייכ אבישי: צילום  בחולון

  האם הוגן ומוצדק לעקור אדם משפת אמו, כדי לחזור לשפת המקורות? פרטו ונמקו –גבשו עמדתכם בשאלה 

  להשתלב בחברה הישראלית, מבלי לחוות את כאב הניתוק נסחו הצעה למערכת החינוך שתסייע לעולים חדשים
 משפת אמם.
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  חולם בספרדית
 אהוד מנורמילים: 

 שלמה יידובלחן: 
 

 אני קם בעברית בבוקר 
 ושותה בעברית קפה, 
 משלם בעברית ביוקר 
 על כל דבר שאני קונה. 

 

 בשפתו של דוד המלך 
 אני חי ומשמיע קול 
  -וקורא סיפורים לילד 

 כן, תמיד מימין לשמאל. 
 

 בעברית יש מילים בשפע 
  -, כמעט להגיד את הכל

 יש בה תקע ויש בה שקע 
 אך אין מילה בעברית לטאקט. 

 

 מתרגש בעברית מפרח 
 ונושא בעברית תפילה, 

 רגע -מתרגז בעברית בן
 ומרביץ בעברית קללה. 

 

 אני חושב ואני כותב בעברית בלי קושי 
 ואוהב לאהוב אותך בעברית בלעדית. 
 זאת שפה נהדרת, לא תהיה לי אחרת 

  ילה אני חולם עוד בספרדית.אך בלילה, בל
 
 

 שפת אם/ סמי שלום שטרית
 

 אמא שלי היתה אומרת פעם
 מסיה,
 מדאם.

 ולפני כן מה?
 לאדון אמרה סידי,
 לגברת קראו מרה.

 אמא שלי היום גברת 
 למסיה היא תאמר אדון.

 

  "בניהָ  מפי האם שפת את האם לומדת בהל( )ישרא ארץ זוהי"

 קישון אפרים

ַיהּוד/ אלמוג בהר-ַאלְ  ִמן ַאַנא  

 עמוק, בפה לי נתקע תמוז חודש ראש שהגיע ועם, לשוני התהפכה ההוא בזמן
 רחוב הליכת באמצע כשהייתי כך. הערבי המבטא, הגרון מן עמוק, בגרון עמוק
 להוציאו ניסיתי וכמה, השלום עליו ַאְנַוואר סבא של הערבי המבטא אלי חזר

 לרכך ניסיתי ניסיתי. הצלחתי לא ככה הציבוריים הפחים באחד ולהשליכו מתוכי
 ומבֵטי המורים נוכח בילדותה זאת שעשתה אמא כמו ן"הַעיִ  את לרכך ן"הַעיִ  את

 את לרכך ניסיתי, במקומי אותי קיבעּו רק עוברים זרים אבל, התלמידים שאר
 לצאת ניסיתי, ך"הָסמֶ  מן י"הָצִד  את להרחיק ניסיתי, ף"כָ  אותה ולעשות ת"הֵחי
 מולי לעבור והתחיל ושוטרים. המאמץ לחצָ  ולא, הזאת העיראקית ף"הקו מן

 באצבעות השחור זקני ועל יעלַ  להצביע התחילו, תקיפים ירושלים ִּברחובות
 ִּבשמי ולדרוש אותי לעצור התחילו, ַּבניידות ביניהם להתלחש התחילו, מאיימות
 ולשלוף מהליכתי לעמוד קשמב הייתי ַּברחֹוב עובר שוטר כל מול ואני. ּוְבזהותי

 מסגיר אני כאילו, להם ולומר הלאום סעיף לע ולהצביע שלי הזהות-תעודת את
)אני  "יהוד-אל מן אנא, ַיהּוד-ַאלְ  ִמן ַאַנא: "גדולה מאשמה אותי ֶשִיפטור סוד

  מהיהודים(

 

 

 

 אחרת שפה שעה כל" לגולה ציון קול..." 
   במחתרת גולים כמו יושבים, מנגן הרדיו
   מתחממים, יושבים התנור ליד כמו

   השירים את שרים, מילה כל מבינים
   החדשה השפה אל חוזרים ובבוקר
   וקשה אדישה שיניים שוברת

   לחלומות נהפכו התוכניות כל
   השמות את מחליפים, מקצוע מחליפים
  ...העבר את מקשטים זכרונות מחליפים

 

 ליה'שר, אלברשטיין חוה של שירה מתוך
  (עליה שער)

 אבל. מראשיתי עברית שמעתי. בארץ נולדתי אני .עצמי על מילים וכמה
, מביידיש יותר הרבה היום שולטת אני שבה, עברית .יידיש היא אימי שפת
 הקמאי במובן,  אולי, או, שלי האב שפת הינה, וכותבת חושבת אני שבה

, בי שרוחש הפנימי הניגון שפת יאה יידיש .שלי העם שפת, כאחד והאינטימי
 אני היום עד. בי שחקוקים והנגיעה הטעם, הריח שפת, שפה-הטרם שפת

 כל על מדברת כשאני גם, ביידיש ממששת, ביידיש טועמת, ביידיש מריחה
...בעברית אלה  

(ב"תשע אייר, ראשון מקור -שבת מוסף, עם שפת,אם )רבקה מרים, שפת  

 

אילו הייתם יכולים לחזור בזמן אל הימים של תחיית השפה העברית 

ומלחמת השפות, מה הייתם משנים, לאור כאבם של אלה שנעקרו משפת 
 אמם?
  ,כתבו מכתב לאליעזר בן יהודה בשם אחד מהכותבים הכואבים

 .והציעו לו שינויים אלה

 .כתבו תשובה אפשרית של אליעזר בן יהודה למכתב 

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=58&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=982&lang=1


 

 

  7   

 

 והעברית שביניהן שפה ישראלית, שפה יהודית
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 
 
 
 

 לשפה והפיכתה העברית של הוָ עיכשּו תהליך
 הספרים לשפת, הקודש ללשון זיקה נעדרת
 על הנסמכים מקום מראי ללא שפה, הישנה
 הם המשכילים שדובריה ודאיים תרבות נכסי
 צער אותי שממלא תהליך הוא, בה בית בני

  ...עמוק

 דבר", "ולחוץ השפה מן" באר, חיים הסופר
 .9.2.90", השבוע

 

 מלמדים שבו, עולם הקרוי הגלובלי בכפר בית עוד היא היום ישראל
                                   .MTV? אם איזו אבל. האם שפת את שלהם אימא את ילדים

 הקריין את לשמוע נהנה לא אני. זה על לחשוב שמח לא, כמובן, אני
 לא גם ניא אבל". ביי, להתראות, יאללה"ב ממאזיניו נפרד ברדיו
  .אחרת לתחנה עובר

 

 רוני סומק
...מהו 'שמעתי' בשפה היהודית? ומהו בשפה 

 הישראלית?
ביהודית 'שמעתי' הוא גם הסכמתי, 

'שמעתי' הינו ביטוי לקוצר רוח,  ובישראלית
לאי התחשבות ולהדיפת הצד השני מהשיחה: 

 טוב, שמעתי אותך! ....
 
השפה הישראלית מאוהבת בעם הארץ )בור(, 

ואם לא מאוהבת אזי מחבבת... ולכן, 
הישראלית רוויה עגה )סלנג(, שפה שבורה 
ומטבעות לשון שנאספו מהרחוב ואוזרחו 

ו ששיפצו אותן.א כּושסָ בישראלית, מבלי   
 

... היהודית מרחיקה את עם הארץ מכינון 
ל ידי האליטה, השפה. היהודית מכוננת ע

אינה מכירה ליטה חדשת על ידה. האתומ
 בשותפים בתחום זה...

 
, 77, 27 – 22אדם ברוך, "בתום לב", עמ' 

  .2001 ,הוצאת כתר

 והעמיד הרחב המאחד הגורם   את   העברית בלשון הרואים יש
 של קיומה עצם. בכלל  הישראלי ובקיום הישראלית בתרבות ביותר
 כוללת העברית השפה. אפשרית שהישראליות הצהרה היא השפה
 של מפתח שחקן אותה עושים אשר מרכיבים  כמה בתוכה

 הרוצה אדם שכל, אחת שפה שהיא מפני, ראשית. הישראליות
, אותה להכיר חייב, שלה כלשהו בממד, לישראליות להצטרף 

 התרבות של להיסטוריה  מפתח היא, שנית. בה ולדבר בה תמשלהש
 עם היהודי   את   מחברת היא. כאחד והישראלית היהודית
 הספרים ארון שקרוי מה הוא לחיבור כשהמפתח, הישראלי

. הישראלי היהודי עם הישראלי הערבי   את   מחברת היא. היהודי 
  .לישראליות  המהגר של הכניסה כרטיס היא

 
ק רוזנטל, התינוק הישראלי באמבט העברית, בתוך: אתר רובי

 הסתדרות המורים

בארץ מתעסקים עם הבעייה הערבית. זו לא הבעייה האמיתית. 
אנחנו בכל מקרה אבודים. אם ניצור את השפה העברית כשפה 

שטוחה כמו האספרנטו, היא תהיה שפת רפאים שתשרת צרכים. 
ית ואז נחזור ונילכד האפשרות השנייה היא שניכנע לשפה הדת

בתוכה. אלהים לא יוותר על השפה שבמשך מאות שנים ביקשו 
 .אותו לחזור לתוכה

 
 1926, ץ רוזנצוויגנלפרבמכתב גרשום שולם 

  ?מה דעתכם על ההבחנה בין שפה יהודית לשפה ישראלית
 מדוע?

  בחרו טקסט שבו עמדה שאתם מתנגדים לה. נסו להצדיק

 רטו ונמקו את טיעוני השכנוע.עמדה זו ולשכנע בצדקתה. פ

א בטבת( "לקראת יום השפה העברית )כ

עצבו כרזה המשקפת את ידיעותיכם ואת 
עמדתכם ביחס לסוגייה אחת מתוך גליון 

 זה, הקשורה לשפה העברית. 

 עברית יקרה שלי/ בלפור חקק

 ַרק ִּבירּוָשַלִים ָהַעִתיָקה
 ַהַשַחר עֹוֶלה ִקְמָעא ִקְמָעא

 .צֹוֵפן ַהְפָתעֹות
 :" אֹוֵמר ָשם ְצִליל ְמֹבָרְךִאיש "ֵּבית ֵאל

          1 ְיֵהא ַרֲעָוא ַקָמְך
 .ְוכֹוֵתב ֵשם ְמֹפָרש ְלָפָניו ְכאֹות

 
 ְּבחֹוף ָיפֹו ַּבָים

 ָשַכח ַהִמְתּבֹוֵנן ָּבֶשֶמש
 :ֶאת ַהָנִביא ִמָשם ְוָאַמר ַהִמְסַתֵכל

 ַמָמש ָּבא ִלי ֶשֶמש ְוַחם
 .: ָּבא ִלי ְלִהְתַפֵללְוִלְפָעִמים ָלַחש

 
 : ִּבְצַפת ָאַמר ָחִסיד ְּבַטִלית ְמֻקָפל

     2 ְלַאְמטּוֵיי ָלָנא ִמּטּוב ְנהוָֹּרְך
 .ְוֶזה ִנְשַמע ְכמֹו ִשיר

 :ְוֶיֶלד ַּבר ִמְצָוה ָלַחש ְּבֶקֶבר ַהְמֻקָּבל
 ְלעֹוָלם ְּבִעְקבֹות ַהֶשֶמש
 .ֵמִאירסֹוף ַהֶדֶרְך ְכֶשַהֹזַהר 

 
 ּוְבאֹוָתה ְשַעת ִהְתעֹוְררּות ֶשל ֹחל

 ְּבֵתל ָאִביב ְּבַגג ַגן ָהִעיר
 ָשתּו ְצִעירֹות ּוְצִעיִרים ֶאת ַהִשיר

 ָשתּו ַאְייס ָקֶפה
 :ְוָאְמרּו ְּבקֹול
 ֲחָבל ַעל ַהְזָמן

 .ֵאיֶזה ֹּבֶקר ָיֶפה

 
 תרגום מארמית:

 מלפניך רצון יהי  1
 רךלתת לנו מטּוב או 2
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 בעברית ושגשוגו קיומו. רבה שמחה אותי ממלא הסלנג
, חיה שפה היא ושהעברית, מלייםנור שאנחנו מוכיחים

, והנאה שעשוע לשם בשפה שימוש הוא סלנג. השפות ככל
, חלופה כמין, בכוונה נעשית התקנית מהלשון כשהחריגה

 שיבוש הוא' יש מה זה' המשפט, לדוגמה...בחירה מתוך
 צורה לשבש מבקשים בכוונה'. שיש מה זה' של מכוון

 השגור את מנערים קןמהתֵ  הסטייה ידי על. דקדוקית
 אדם בני החיים תחומי בכל. אותו ומרעננים והאוטומטי

 במוזיקה כך, בציור כך; מהאוטומטי לחרוג אוהבים
. לשונית תדעּומּו דווקא דורש וזה יצירתי זה. ובאופנה
 הכרת את ודורש, לשפה אהבה על מראה בסלנג השימוש
  חורגים שמהם הכללים

 ים, ראש המדרשה באורנשחר בן רינה' פרופ

 /  רוביק רוזנטל על חטא שחטאנו 
 

 ָלשֹון  תַעל ֵחְטא ָשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִעְלגּו
  :ְוַעל ֵחְטא ָשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבֶהֶרס ַהִּבְנָין
 ַעל ִכי ֶאת ָהִהְפִעיל ְלֶהְפִעיל ָהַפְכנּו 

 ִריק ִמן ָהִעְבִרית ֶהְשַלְכנּו ְוֶאת ַהִחי
  .ְוֶאת ִשעּוֵרי ַהִדְקדּוק ֹלא ֶהְפַנְמנּו
  .ַמה ֵיש ְלַדֵּבר, ַהַפַעם ֶהְגַזְמנּו
 ְוַעל ֻכָלם, ֱאלֹוַּה ְסִליחֹות, 

 ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ַכֵפר ָלנּו. 
 

 ַעל ֵחְטא ָשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ִּבְנִטַית ָגרֹון 
  :ְוַעל ֵחְטא ָשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַעְצלּות ָהֶהֶגה
 ַעל ִכי ָהְיָתה ַהֵחית ְלָכף ְוַהַסַחר ְלֶמֶכר 

 ְוָהְיָתה ָהַעִין ְלָאֶלף ְוֶהָעָפר ְלֶאֶפר 
 ֶנֶאְלָמה ַגם ָהֵהא, ָלַאְשָפה ִתְתָנֵאל 
 ְוִעָמּה ַגם ַהיֹוד: ֶאל ֶאל ִאיְסָרֵאל. 

ֱאלֹוַּה ְסִליחֹות,  ְוַעל ֻכָלם,  
..ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ַכֵפר ָלנּו.  

 ַעל ֵחְטא ָשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבִדְכאֹון ֵלָבב 
  :ְוַעל ֵחְטא ָשָחָטאנּו ְלָפֶניָך ְּבַגְבהּות רּוחַ 

  ,ַחֵיינּו ְּבאֹוְפַסְיד, ַהֹכל ֶּבְכִאלּו
  ,ִנְדֶמה ִליְּבָדאּון, ַּבְקָרִשים, ְמַׂשֲחִקים ּבְ 

  ,ַנְשִמיַע ְתִפָלה ַּבָשאְנִטי, ַּבְגרּוב
  .ֵטרּוףֹנאַהב ַרק אֹוְתָך ְּבָגדֹול, ּבְ 

 ְוַעל ֻכָלם, ֱאלֹוַּה ְסִליחֹות, 
 ְסַלח ָלנּו, ְמַחל ָלנּו, ַכֵפר ָלנּו.

 
 

  
 

, הבריז, עליו עבד, מגניב, אותה אכל, פספוס, פאשלה, גנוב
 ביטויים הם  אלה כל – חנטריש, עליו דלוק, כאסח, סתלבט

 לשון" הוא( עגה: בעברית) הסלנג   .העברי הסלנג של
 פחות שנחשבת לשון זוהי". נמוך הדיבור שפת" או" הרחוב

 חגיגי בנאום, בכתיבה בה להשתמש גנהו לא  ולכן מכובדת
 או האחים עם כשמדברים אבל. נכבד אדם עם בשיחה או
    .בה משתמשים – חברים עם כשמשחקים או, ההורים  עם

 מתחשבת שאינה ושובבה פרחחית שפה מין הוא הסלנג
    .אותה  מעניינים אינם הדקדוק כללי וגם הלשון בחוקי

 בה יש – אדרבא, ליםמ חסרות לא כבר ימינו של בעברית
 לשון: הזה  העושר כשכל. נרדפות ומלים ביטויים של שפע

 – החדשה והלשון הביניים ימי לשון, ל"חז לשון, המקרא
 דרך באיזו לבחור יכולים  אנחנו – לרשותנו עומד זה כשכל
    .עצמנו את לבטא כדי שנרצה
 שעומד הזה העושר בכל להשתמש לדעת שיש מובן

 ולמצוא  הספורט עיתון את לפתוח מצחיק יהיה. לבחירתנו
 סיני בן משה וירץ, התשעים בדקה ויהי": כזו ידיעה בו

 העומד הדפו לא  כי יען, ברשתו הכדור ויבוא, לשער ויבעט
 נערי ניצחו! ישראל אל אל: לאמר האוהדים ויהומו. בשער
 סגנון זהו כי מגוחך  זה". העמלקי נבחרת את ישראל
 שבה לצורה מתאים שאיננו מאוד חגיגי סגנון, מקראי
    .בעיתון לא  ובמיוחד, בעברית היום כותבים

 מודיע הספר-בית מנהל את לשמוע יהיה מוזר פחות לא
 השבועות  חג של מהטקס שיתחפף מי: "הלשון בזו ברמקול

 זהו כי, פחות לא מגוחך זה". בגדול אצלי יאכל וואללה –
 בסלנג תלמידים  אל יפנו מורה או שמנהל נהוג ולא סלנג
   .ונכונה פשוטה בלשון ידברו אלא

 
שרה ליפקין, "העברית של ימינו", הספריה הוירטואלית 

 של מט"ח
 

 כדי: מודעים הם כאשר רק אבל, מתנה הם השיבושים
 עם לשחק כדי, בטקסט מוסיקליות ליצור כדי, דובר לאפיין
 היא, פואטי כלי תהיה משובשת ששפה כדי. לשוניים רבדים
. לשיבוש מודעות ומתוך מלאה בכוונה להיבחר צריכה
 יכול נמוכה שפה לבין והגבוהה התקנית השפה בין החיכוך
 מי רק אבל, לשונית ארוטיקה ליצור יכול, יצוצותנ ליצור
 גם. כהלכה בזה להשתמש יוכל העברית את היטב שמכיר

 של עושרה אם - ועשיר מעניין הכותב של הפנימי כשהעולם
 טובה.  שירה לכתוב יוכל לא הוא, לפניו ׂשרּופָ  אינו השפה

 

 ליאת קפלן.

 

 דיבייט:
  המדוברהישראלי ב הסלנג בשיח בעד או נגד שילוהמנומקת הביעו עמדתכם. 

 ם את חבריכם שאינם מסכימים עם העמדה שלכם.כנסו לשכנע בצדקת  
 

 משימות אתגר:

  'בחרו קטע מן המקורות: התנ"ך, המשנה, הסידור וכו

 וכתבו אותו בסלנג. שמרו על הרעיונות המרכזיים בקטע.

 ונו הציגו במליאה את הקטע שתרגמתם לסלנג, וד
בהשפעתו על השומעים מבחינת ההבנה ומבחינת 

 התחושות. 
  


