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ודב ָרה ֶ  ְיה ָדה.
יע ֶזר ְ
ית ָמר ָה ָיה ַה ֵ ַה ְ כר ) ָה ִראש ( ֶשל ֱא ִל ֶ
ִא ָ
ל ' ַה ֶי ֶלד ָה ִע ְב ִרי ָה ִראש '# ,י הא נ ַלד ִ יר ָש ַל ִי

ק ְר ִאי

ִע ְב ִרית ֵמ ַהי

ֶשהא נ ַלדַ .הה ִרי

יתה
וְ ַה ָש ָפה ֶשל ָהיְ ָ

ֶשל ָרצ ִל ְקרא ל ' ִאי ָת ָמר'ֲ ,א ָבל ָח ְשב

ֶש ַה ֵש ַה ֶזה מ ֶד ְר ִני ִמ ַדי וְ ֶה ְח ִליט ִל ְקרא ַל ִתינק ֵש ִ  ֶ :צי .
ידש ַה ְר ֵ ה
יע ֶזר ַָ #תב וְ ִח ֵ
ודב ָרה ֶ יְ ה ָדה ִדי ְ ר ַרק ִע ְב ִריתֱ .א ִל ֶ
יע ֶזר ְ
ַ ִית ֶשל ֱא ִל ֶ
ילי
ִמ ִ

ילי
ְ ִע ְב ִרית ,וְ ַכ ֲא ֶשר נ ַלד ֶ  ִצי הא ִחי ֵ ר ) ַָ #תב( ִ ְש ִביל ִמ ִ

ֲח ָדשת

ידה ,א ָפ ַנ ִיי וְ עד.
#מ ָ  :הְ ,ג ִל ָ
ַה ַח ִיי ֶשל ֶ  ִצי ָהי ָק ִשי ְמאד :לֹא ָהי ל ֲח ֵב ִרי #ִ ,י ַה ְי ָל ִדי

ִ יר ָש ַל ִי לֹא

ִדי ְ ר ִע ְב ִרית .הא ִה ְת ִחיל ְל ַד ֵ ר ַרק ְ ִגיל ָ .4ה ָיה ל ַרק ' ָח ֵבר' ֶא ָחד – ַה ֶֶ #לב ֶשל,
וְ ַג ִאית הא ' ִדי ֵ ר' ַרק ִע ְב ִריתַ .הה ִרי ֶשל ֶ  ִצי ָהי ֲעס ִקי ְמאד ,וְ הא
ָה ָיה ֶי ֶלד ָעצב ב ֵדד ) ְל ַבד(ַ .ה ַמ ָצב ַה ְַ #ל ִָ #לי ֶשל ַה ִמ ְש ָפ ָחה ָה ָיה ָק ֶשה ,וְ ַכ ֲא ֶשר ֶ ִ 
ִצי ָה ָיה

ימא ֶשל( ֵמ ָתהַ .ה ֶי ֶלד ַ 1הב א ָתה ְמאד ,וְ ֶה ְח ִליט ְל ַשנת
ִ 9אימ ) ִא ָ

ית ָמר'#ִ ,י ֶזה ָה ָיה ַה ֵש ֶש ִהיא ֲ 1ה ָבה.
ֶאת ַה ֵש ֶשל ְל' ִא ָ
ילי
ידש ִמ ִ
ית ָמר ָה ָיה ִעית ַנאי ָחשב ,וְ ַג הא ִח ֵ
ִא ָ
יע ֶזר È  aה ָדה.
ַה ִמ ְש ָָ 2חה ְל' ֶ אב"י'ַ :ה ֵ ֶשל ‡ ִל ֶ

ְ ִע ְב ִרית .הא ִשי ָנה ֶאת ֵש
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איתמר היה הב הבכור של אליעזר ודבורה ב יהודה.
קוראי

לו 'הילד העברי הראשו ' ,כי הוא נולד בירושלי

עברית מהיו

שהוא נולד .ההורי

והשפה שלו הייתה

שלו רצו לקרוא לו 'איתמר' ,אבל חשבו

שהש הזה מודרני מדי והחליטו לקרוא לתינוק בש  :ב ציו .
בבית של אליעזר ודבורה ב יהודה דיברו רק עברית .אליעזר כתב וחידש הרבה
מילי

בעברית ,וכאשר נולד ב ציו הוא חיבר בשבילו מילי

חדשות כמו:

בובה ,גלידה ,אופניי ועוד.
החיי של ב ציו היו קשי מאוד :לא היו לו חברי  ,כי הילדי בירושלי לא
דיברו עברית .הוא התחיל לדבר רק בגיל  .4היה לו רק 'חבר' אחד – הכלב שלו,
וג איתו הוא 'דיבר' רק עברית .ההורי של ב ציו היו עסוקי מאוד ,והוא
היה ילד עצוב ובודד .המצב הכלכלי של המשפחה היה קשה ,וכאשר ב ציו היה
ב  9אימו מתה .הילד אהב אותה מאוד ,והחליט לשנות את הש שלו ל'איתמר',
כי זה היה הש שהיא אהבה.
איתמר היה עיתונאי חשוב ,וג הוא חידש מילי בעברית .הוא שינה את ש
המשפחה ל'ב אב"י' :הב של ‡ליעזר ·  Èהודה.
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ית ָמר ַה ֶי ֶלד ָה ִע ְב ִרי ָה ִראש ? __________________________
אָ .ל ָמה ק ְר ִאי ְל ִא ָ
____________________________________________________________________

בֵ .איָ 7ק ְרא ל ְֶ #שהא נ ַלד? ______________________________________
ית ָמר? _______________________________________
גָ .ל ָמה לֹא ָק ְרא ל ִא ָ
ית ָמר? _____________________________
דָ .מ ַתי הא ִשי ָנה ֶאת ַה ֵש ֶשל ְל ִא ָ
אב"י? ______________________________
ית ָמר ֶ  ִ
ה .מה ָה ָיה ַה ִמ ְקצ ַע ֶשל ִא ָ

.2
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ש ָרה #ָ 8תב« ‰«" :
ָל ָמה ַה ַח ִיי ֶשל ָהי ָק ִשי ?
א_________________________________________________________________ .
ב_________________________________________________________________ .
ג_________________________________________________________________ .
ד_________________________________________________________________ .

