שפה ברורה ודברים אחדים
מאת :אורה מלול

פרק ראשון

עם ולשון
בסו המאה ה  ,19כחמישי שנה לפני שקמה מדינת ישראל ,כתב אליעזר ב יהודה
את הדברי האלה:
"כמו שהיהודי אינ יכולי להיות ע חי באמת אלא בשוב )כאשר

ישובו( לאר ישראל ,כ אינ יכולי להיות ע חי אלא בשוב ללשו
האבות ולהשתמש בה לא בלבד )רק( בספר ,...אלא דווקא בדיבור פה...
בכל ענייני החיי ובכל שעות היו והלילה ,ככל הגויי ,גוי גוי
בלשונו".
מתו ההקדמה ל'מילו העברית החדשה והישנה' ,מאת אליעזר ב יהודה

באות ימי כתב אד אחר ,דברי אחרי בשפה הגרמנית:
"הרי איננו יכולי לדבר זה ע זה עברית .מי מאתנו יודע עברית
במידה מספקת ,כדי לבקש בשפה זו כרטיס רכבת? זה לא קיי".
מתו 'מדינת היהודי' מאת תיאודור הרצל ,בתרגו ש' פרלמ

האיש שכתב דברי אלה אינו אחר מאשר ד"ר בנימי זאב הרצל ,והדברי כתובי
בספרו הידוע 'מדינת היהודי' .ד"ר הרצל מציע בספרו ,כי במדינת היהודי
שתקו "יחזיק כל אחד בשפתו ,שהיא המולדת היקרה של מחשבותיו" ,לפי
הדוגמה של שוויי ,%אשר תושביה מדברי שפות אחדות ,וא על פי כ כול
נחשבי לבני ע אחד.

מה הם אומרים?
לפניכ רשימה של משפטי ,אשר חלק מה מתאימי לדעתו של ב
יהודה וחלק – לדעתו של הרצל:
 .1ע הוא קבוצה של אנשי ,שיש לה מולדת משותפת ,היסטוריה משותפת וג
לשו משותפת.
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 .2השפה העברית מעול לא מתה ,לכ לא קשה להחזיר אותה לשימוש.
 .3העברית היא שפה שעבר זמנה; אי היא מתאימה לתרבות המערבית.
 .4ע ,שבניו מדברי בכמה שפות ,אינו יכול להיות מאוחד.
 .5למה נוסי את הקושי בלימוד העברית על שאר קשיי הקליטה של העולה החדש?
 .6מוטב להשתמש בשפה שיש לה אוצר מילי עשיר ,ולא בשפה אשר אוצר
המילי שלה דל ,ובכל יו צרי להמציא בה מילי חדשות.
 .7הדת ,התרבות והמסורת היהודית נוצרו בלשו העברית .זו הלשו העתיקה של
ע ישראל.
 .8יש מדינות בעול ,שיש בה יותר משפה מדוברת אחת ,וה חזקות ופורחות;
מדוע לא תהיה מדינת היהודי כמות?
 .9אי זה בריא ,ששפת אמו של הב שנולד באר ,%תהיה שונה משפת הא של
הוריו ,שעלו מארצות אחרות.
 .10בכל הדורות כתבו היהודי ספרות עברית ,כלומר בעיית אוצר המילי אינה
בעיה קשה מדיי.

א .העתיקו את המשפטי האלה בשני הטורי שבטבלה :בטור הימני –
המשפטי המתאימי לאליעזר ב#יהודה; בטור השמאלי – המשפטי
המתאימי להרצל:
בנימין זאב הרצל
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ב .נתחלק לשתי קבוצות" :קבוצת ב יהודה" ו"קבוצת הרצל" .כל
קבוצה תוסי ,משפטי לעמדתה:
"קבוצת הרצל"

"קבוצת ב יהודה"
.1

.1

.2

.2

.3

.3

.4

.4

.5

.5

ועתה – לעבודה
כל קבוצה תכי את כל הנימוקי האפשריי בעד הדעה שהיא מייצגת .לאחר מכ,
תמנֶה כל קבוצה שני "נואמי" ,וה יביאו את נימוקי הקבוצה לפני הכיתה כולה.
ַ
בס הכול תשמע הכיתה ארבעה נאומי ,שכל אחד מה יימש שתי דקות בלבד.

לבסו נקיי דיו בכיתה :מי צודק?
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עיתונות ,עיתונות!
א .נתחלק שוב לקבוצות ,ונכתוב דיווח עיתונאי על הוויכוח שהיה
בכיתה .כל קבוצה תכוו את הדיו לעיתו מסוג אחר:
• עיתו יומי רגיל;
• שבועו קליל ,המביא רק סנסאציות;
• עיתו לענייני חינו;
• עיתו מיוחד לעולי חדשי.

ב .תארו לכ כותרת כזו בעיתו:

קמה מדינה יהודית!
במדינה החדשה ידברו שלוש שפות :יידיש ,לאדינו ואנגלית
 (1כתבו את גו ,הידיעה ,ותו כדי כתיבה ענו על השאלות:
• מי החליט?
• מדוע הוחלט כ?
• הא היו מתנגדי? א כ ,מה ה אמרו?
• אי הגיבו תושבי האר %על ההחלטה?
• אי הגיבו יהודי מחו %לאר?%
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 (2כתבו – בקבוצות – מכתבי קוראי ,בתגובה על הידיעה בדבר השימוש בשלוש
שפות .כל קבוצה תכתוב מכתב מסוג אחר:
א .מכתב התומ בהחלטה;
ב .מכתב המתנגד להחלטה;
ג .מכתב המבקש הסברי להחלטה.
תומכי בהחלטה

מתנגדי להחלטה

מבקשי הסברי
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פרק שני

מילים ...מילים ...מילים
•

חידושי לשון ב1948-

בשנת  1848היו חידושי לשו מסעירי ,כמו למשל :במקו סימפטיה –
מציעי אהדה; במקו טקסי – מונית; במקו איניציאטיבה – יוזמה;
במקו פספורט – דרכו; במקו אטמוספרה – אווירה; במקו פרובלמה –
בעיה.
גרז' ייקרא מעתה מוס .דוקומנט יהיה מסמ ,בלוקאדה תהיה מצור,
פאראדה תהיה מצעד ולמיניסטר ייקרא מעתה שר.
המילה היחידה שלא נקלטה הייתה מורשו במקו פרלמנט .הש שהתקבל
הוא כנסת – עד עצ היו הזה.

 .1מדוע נבחרה המילה 'מונית' במקו טקסי?
__________________________________________________________
 .2מה השורש של המילה 'דרכו'? מה הקשר בי השורש הזה לבי הפספורט?
__________________________________________________________
 .3מדוע בחרו במילה 'מצעד' לפאראדה?
__________________________________________________________
 .4מה הקשר בי 'אטמוספרה' ל'אווירה'?
__________________________________________________________
 .5הא את יכולי למצוא הסברי לחידושי האחרי?
__________________________________________________________

•

על פי תמר מרוז ,האר.4.1.74 %
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ְּפ ה
למר ָ
ָדה ִ
המ ְסע ָ
מן ִ
קראו את הקטע הבא ,שימו לב למילים המודגשות בו:
שמע מה קרה לי אתמול :בצהריי הלכתי ע משה לאכול ב ִמ ְס ָע ָדה
החדשה ,זו שברחוב ב יהודה ,ליד ה ִמ ְס ָָ 1רה של ניסי ועליזה .המקו
יפה והאוכל לא יקר .אבל עוד לפני שקיבלנו את המנה הראשונה ,שמענו
צעקות מ ה ִמ ְד ָר ָכה שממול .הסתכלנו ,וראינו ששני בחורי ניסו לגנוב
ארנק מאישה זקנה ,שיצאה מ ה ִמ ְכ ָָ 2סה .שוטר ,שעבר במקו במקרה,
תפס את השניי ולקח אות לתחנת ה ִמ ְש ָט ָרה .הגברת הזקנה נראתה לא
טוב ,ולכ רצנו אליה ולקחנו אותה ל ִמ ְר ָ31ה של קופת חולי .תודה לאל,
הגברת לא נפגעה ,והיא חזרה לביתה בכוחות עצמה.
לא ,לא חזרנו ל ִמ ְס ָע ָדה .לא היה לנו תיאבו...
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מה משות לכל המילי המודגשות בקטע זה? שימו לב ג לצורה וג למשמעות:
ְּפ ה
ש ָט ָרה ִמר ָ
ְּב ָסה ִמ ְ
ִמ ְס ָע ָדה ִמ ְס ָּפ ָרה ִמ ְד ָר ָכה ִמכ ָ
כול שמות של מקומות .מ השורש של השמות אפשר ללמוד על הפעולות שעושי
במקומות האלה ,או מי עובד ש:
במסעדה סועדי )אוכלי(
במדרכה דורכי )הולכי(
במרפאה מרפאי
במכבסה? ____________________________________
ומה עושי ִ
ומי עובד במשטרה? _____________________________________

לכל השמות יש אותה צורהִ :מ

ה.

לצורה כזאת ,הבנויה משורש " +תוספות" קוראי 'משקל'.
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אילו שמות )במשקל ִמ

ה( כדאי לתת למקומות האלה?

מקו שזוללי בו ________________________________________
מקו ששופכי בו את הזבל של העיר __________________________
מקו שצובעי בו בגדי ___________________________________
מקו שמגדלי ומוכרי בו שתילי ___________________________
מקו שיושבי בו המפקדי של הצבא _________________________
מקו ששולחי ממנו מברקי _______________________________

בבקשה לבדוק במילו :הא מצאת את השמות שנתת למקומות?
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•

יישן ָל ֵמד...
לֹא ַה ַּב ָ

למד ולא ה ַקָ 1ד מלמד" – במשפט זה של חכמינו )מפרקי
ייש ֵ
"לא ה ַָ 2
אבות( מופיעות שתי מילי ,המציינות אופי של האד .נביא כא עוד כמה
מילי דומות.
ונתחיל מפסוק אחר של חכמינו:
"בשלושה דברי אד ניכר )אפשר להכיר את האד( :בכוסו ,בכיסו
ובכעסו".
כיצד אד ניכר בכוסו? – אד שכוסו מלאה תמיד )ולא במי %פירות,
לל.
כל או ַז ָ
כמוב( הוא ַשת ָיי; ואד המרבה לאכול או לזלול הוא ָ 5
סכ ,ואינו מוציא כספי
כיצד אד ניכר בכיסו? – יש אד שהוא ַח ָ
מצ ואינו
זר – מפזר כס רב; יש אד שהוא ַק ָ
בקלות ,ויש אד שהוא ַפ ָ
דב ,ונות לה כס רב.
נות כס לעניי ,ויש אד שהוא ַנ ָ
עס ,כועס תמיד ,ג בלי
וכיצד אד ניכר בכעסו? – יש אד שהוא ַָ 6
סיבה ,ויש אד שהוא ַרג ָז ,ומתרגז על כל דבר קט .אד יש אד שהוא
לח וסולח תמיד
בל ,ואינו מתרגז או כועס בקלות ,ויש אד שהוא ַס ָ
ַס ָ
לכל אחד.
ולא רק בזאת אד ניכר .הוא ניכר ג ביחסו ללימודי :יש תלמיד שהוא
קד )חרו (%ולומד היטב .לפעמי התלמיד שוכח
צל ,ויש תלמיד שהוא ַש ָ
ַע ָ
כח ,ולפעמי הוא זוכר ויודע הכול ,ואז
מהר את מה שלמד ,ואז הוא ַש ָ
דע.
הוא ַי ָ
התוכל אתה ,הקורא ,למצוא במה עוד ניכר האד?
 .1יש בקטע הרבה מילי המציינות תכונה )אופי( .רשמו את המילי האלה.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
• מתו העיתו "שער למתחיל"
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 .2מהי הצורה המשותפת לכל המילי האלה? ________________________
2ר? ______________________________________________
 .3מיהו ַד ָ
חד? ______________________________________________
מיהו ַָ 1
קר? __________________________________________
למי נקרא ַש ָ
 .4אי קוראי למי שמסרב )לא רוצה( לעשות משהו? ___________________
ולמי שצועק וצועק? ________________________________________
ואמא ,שדואגת יותר מדיי? ___________________________________
היהודי ,המרחמי על כל אד ,ה ____________ בני _____________
הילד ,ששוכח להכי שיעורי ,הוא _____________________________
אנשי שנוהגי ַ
לר ֵכל )לדבר על אחרי מאחורי גב( ה _________________
ואלה שמטרידי את חבריה )מפריעי' ,מבלבלי את המוח'( ה __________
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בעל מקצוע -

ן

המשקל שמציי אופי מתאי ג לבעלי מקצוע או לבעלי תפקיד :מי שמשחק
חקנִ ית.
חק ,וזו שמשחקת לצדו היא ַשֹ ָ
בתיאטרו או במגרש הספורט נקרא ַשֹ ָ
חקנִ י יש במגרש הכדורגל?
כמה ַשֹ ָ
יני9ת.
אלה שקוראי חדשות ברדיו ה ַקר ָיינִ י ו ַקר ָי ִ
דר .ג במגרשי הספורט
השומר על הסדר בתיאטרו ,בקולנוע וג בכנסת הוא ה ַס ָ
דר ִני.
יש ַס ָ

אי נקרא למי שמוכר ירקות? ____________________________________
דינה עובדת בספרייה .מה מקצועה? ________________________________
דודו טופז עובד בשדה הבידור .מה מקצועו? ___________________________
פנינה זלצמ ידועה בנגינתה בפסנתר .היא ____________________________
ד ורחל עובדי במרכזיית טלפוני .ד ______________________________
ורחל ____________________________
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עובד ,משגיח ומנהל

יש שמות של מקצועות ,שה בצורת הבינוני )'הווה'( של הפועל בבנייני שוני:
דוד הוא שומר .ורינה? ________________________________________
חיי הוא שוטר .ויעל? ________________ ושניה? _________________
שלמה מפקח במשרד החינו .וחנה? _______________________________
מר כה הוא מזכיר המפלגה .וגברת לוי? ____________________________
דובר צה"ל מדבר בש הצבא .ג לגופי אחרי יש כמה ________________

שמות המקצועות כאן הם משלושה בניינים.
אילו בניינים?
__________________________________
מי עומד בראש המפעל )השורש :נהל(? _____________________________
אי קוראי למי שכותב ספרי? _________________________________
א יוצאי לטיול ,כדאי שיבוא ג אד שיודע לחבוש פצעי .מיהו? ________
מה תפקידו של מי שעוזר לנו לנקות את הבית? _______________________
עור הדי המגיש את התביעה בבית המשפט נקרא ____________________
ומי שתפקידו לשפוט בבית המשפט הוא ה___________________________
בעלת החנות מבקשת נשי שיעזרו לה למכור .היא מחפשת _______________
החברה להגנת הטבע מחפשת שלושה _____________ ,שיוכלו להדרי בטיולי.
ומי נות את הפקודות בצבא ובמשטרה? ____________________________
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כלים ומכשירים

הנה שמות אחדי לכלי:
פת ַח
ַמ ֵ
סרק
ַמ ֵ
ש1
ַמ ֵ
ַמצ ֵנ ַח
צ1
ַמ ֵ
נסו לנחש :למה משמש כל אחד מהכלי האלה?
בדקו במילו א צדקת.
אי נקרא הכלי שבעזרתו מגהצי בגדי מקומטי? _____________________
מה שמו של כלי ,המכניס או מוציא ברגי? ____________________________
אי נקרא לסכי לקילו ,ירקות ופירות? ______________________________
ומהו הכפתור ,שבעזרתו מפסיקי את זר החשמל? _____________________
ואי נקרא בעברית לטוסטר ,ההופ לח לצנימי? ______________________
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ספר של מילים

המילה הראשונה שחידש אליעזר ב יהודה היא :מילו.
מילו הוא ספר של מילי
אי נקרא לספר של שירי? ______________________________________
לספר של תשבצי? ____________________________________
לספר של תרגילי? ____________________________________
ומהו ספר העוסק בתרגילי של כתיב? _______________________________
ואי קוראי לטופס מלא שאלות? __________________________________

מחלות וצרות אחרות
ב יהודה חידש ג את המילה ֶ ;ֶ 5מת ,כש של מחלה .לאיזו מחלה התכוו,
לדעתכ? בדקו במילו :הא צדקת?
הנה עוד שמות של מחלות .נסו לנחש על אילו מחלות מדובר ,ואחר כ בדקו
במילו:
ַש ֶע ֶלת
ַצ ֶה ֶבת
ָג ֶר ֶדת
ֶַ <ֶ 6בת
ַח ֶ= ֶרת
יש ג "מחלות" מסוג אחר:
• אי נקרא ל"מחלה" של מי שמדבר יותר מדיי? "____________________"
• ושיעור שמפטפטי )מדברי הרבה( בו יותר מדיי ,מאיזו "מחלה" הוא סובל?
__________________
• ומה "מחלתו" של פרלמנט שיש בו נאומי ונאומי בלי סו?
__________________
• את בוודאי מכירי את ה"מחלה" הבירוקראטית של טפסי וניירות בלי סו:
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__________________

נסו להמציא עוד שמות של "מחלות" מסוג זה .הסבירו את השמות.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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צירופי מילים
לפעמי מצרפי מילי ,כמו בשפות אחרות ,וכ יש לנו:
ג ילדי
ג חיות
בית חולי
מדיח כלי
מכונת כביסה
מייבש כביסה

נסו לתת לכל אלה שמות המורכבי ממילה אחת בלבד:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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ואפשר ג לחבר שתי מילי וליצור מה יחד מילה אחת:
החיידק הוא חי דק )קט מאוד(.
הרמזור הוא רמז שנית בעזרת אור.
הזרקור זורק אור )פרוז'קטור(.
בעל חיי שיש לו מי קר על הא ,נקרא קרנ.,
מכשיר ההופ קול נמו לקול ר הוא הרמקול.
ומי אינו מכיר את הכדורגל ,הכדורסל והכדורע?,

ננסה לבדוק אי נוצרו המילי הבאות ,ומהו הפירוש שלה )אפשר לעיי במילו(:
ְר ַשמק9ל ________________________________________________
גדל9ר_________________________________________________
ִמ ָ
ק9לנַ 9ע _________________________________________________
ַ6סָ 91מט ________________________________________________
ַר ֶֶ 6בל ___________________________________________________
>9ע__________________________________________________
א9פ ַ
ַ
רט__________________________________________________,
ְש ַמ ַ

ועתה – לעבודה
לפני האקדמיה ללשו העברית מונחות בקשות למילי עבריות עבור מילי לועזיות,
שעדיי לא נמצאו לה שמות עבריי ,עבור מוצרי חדשי ועבור בעלי מקצועות
שאי לה שמות בעברית .כמו שמקובל באקדמיה ,אנו נתחלק לארבע ועדות .שתי
ועדות ינסו לתת חלופות עבריות למילי הלועזיות המובאות בקבוצה א' ובקבוצה
ב' ,יחד ע ההגדרות שלה במילו; ועדה שלישית תטפל בשמות המוצרי
שבקבוצה ג' ,וועדה רביעית תית שמות עבריי לבעלי המקצועות שבקבוצה ד'.

בהצלחה!
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קבוצה א' – מילים לועזיות
לפניכ רשימה של מילי לועזיות ,הנהוגות ג בעברית .בצד כל מילה כזאת באה
ההגדרה שלה במילו .תוכלו להיעזר בהגדרות ,כשאת מציעי מילי עבריות:
 .1מיקרוסקופ מכשיר שבעדו נראי עצמי או פרטי זעירי שעי האד אינה
מסוגלת לראות אות_______________________________________ :
 .2אוטומט – מכונה הפועלת מאליה על ידי מנגנו שהותק בה_____________ :
 .3בנק – מוסד העוסק בענייני כספי______________________________ :
 .4טלוויזיה – מתק לשידורי מראות וקולות בגלי רדיו__________________ :
 .5טרגדיה – מאורע )מקרה( עצוב מאוד_____________________________ :

קבוצה ב' – מילים לועזיות
לפניכ רשימה של מילי לועזיות ,הנהוגות ג בעברית .בצד כל מילה כזאת באה
ההגדרה שלה במילו .תוכלו להיעזר בהגדרות ,כשאת מציעי מילי עבריות:
 .1טלפו – מכשיר המאפשר שיחה למרחקי_________________________ :
 .2טלסקופ – משקפת גדולה לצפייה בכוכבי_________________________ :
 .3פרוזה – ספרות כתובה בלא משקל מסוי ובלא חרוזי_______________ :
 .4פיג'מה – חליפת שינה_______________________________________ :
 .5פטריוט – אד נאמ למולדתו_________________________________ :
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קבוצה ג' – שמות של מוצרים
לפניכ רשימה של מוצרי חדשי ,שממציאיה מבקשי לתת לה שמות
עבריי .זכרו :היצר מבקש בוודאי למכור את מוצריו ,ולכ השמות צריכי למשו
את הלב:
 .1משחה לטיפול בקמטי_____________________________________ :
 .2מאכל שהוא תערובת של אורז וירקות בסגנו סיני___________________ :
 .3נוזל חדיש לרחיצת חלונות____________________________________ :
 .4מזו מיוחד לדגי אקווריו____________________________________ :
 .5לוח שנה שיש בו תמונות אומנותיות_____________________________ :

קבוצה ד' – שמות לבעלי מקצועות או תפקידים
לפניכ רשימה של בעלי תפקידי או מקצועות ,שעדיי אי לה שמות עבריי.
אנא חדשו עבור מילי מתאימות:
 .1מלצר העובד בבית קפה שמראי בו ג סרטי קולנוע_________________ :
 .2גרפיקאי במשרד פרסו_____________________________________ :
 .3אד שתפקידו לטפל בדגי___________________________________ :
 .4פועל המנקה מדרכות_______________________________________ :
 .5אד שתפקידו לשמור על כלבי שבעליה נסעו לחופשה______________ :
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פרק שלישי

עברית בלועזית?
לכבוד האקדמיה ללשון העברית בירושלים

שלום רב,
מדוע אתם ממשיכים להמציא מילים חדשות בכל יום?
האם לא די במילים הקיימות? בכל העולם משתמשים
בשמות בין-לאומיים לכל מיני דברים ,כמו מושגים
בכימיה ,מכשירים מודרניים ,הרגשות ועוד ועוד.
מדוע לא נוכל לדבר כמו כולם? למה לנו מחשב ,כשכל
העולם
משתמש בקומפיוטר? למה לנו חמרן ,כשבכל העולם
אומרים אלומיניום? ואיך שרק אצלנו יש תסכול ודיכאון,
כאשר לכל העולם יש פרוסטראציה ודיפרסיה?

ישראל היא ארץ של עלייה ,והיא צריכה לחשוב על
העולים החדשים .גם בלי מילים חדשות בכל בוקר ,לא
קל לנו ללמוד עברית!

בכבוד רב
משה כהן )עולה חדש(
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לפני שתדונו בשאלה של משה כה ,קראו את הקטעי וענו על
השאלות:

א

1

מפעלו של ב יהודה לא היה מצליח ,לולא קבוצה קטנה של
מורי,שעשו כל מה שיכלו כדי ְל ַלמד בעברית .היו אז שני קשיי
עיקריי בהוראת העברית :ראשית ,חסרו מילי פשוטות לשימוש
יו יומי ולפעמי לא הייתה בררה אלא לדבר בידיי ובעיניי.
שנית ,לא היו ספרי לימוד בעברית.
א על פי כ ,נתנו המורי הוראה לתלמידיה :עברית! עברית
בבית ,עברית בחו! היו מורי שישבו בלילות ותרגמו ספרי לימוד
לעברית .היו מורי שהחליטו לא להוציא
מילה אחת שלא בעברית כל ימי חייה.
במושבה רחובות החליטו הילדי ,שכל ילד
שידבר מילה לועזית – ידקרו אותו בסיכות.
ב יהודה חידש מילי רבות בעברית והוציא מילו גדול וחשוב –
מילו ב יהודה .המילה הראשונה שחידש הייתה – מילו.
היו קשה לנו להבי ,אי אפשר לאכול בלי נקניק,
חביתה ,מגש ומסעדה ,אי אפשר להיות חולה בלי
נזלת ושפעת ,ואי אפשר לחיות בלי עצמאות,
תזמורת ,טייס ,כחול ,כתו ,משרד ,מגבת,
משקפת ,מטפחת ורכבת.
אבל אפשר לחיות בלי טרגדיה – מעגמה ,טלפו –
שח#רחוק ,ז'קט – יעקובית )כי ז'ק הוא יעקב( ,ניטראלי – לעל" )לא

ע לא נגד( ואוטובוס – ציבורית .אלה חידושי של ב יהודה שלא
התקבלו בשפה העברית.

 1מתו :פרקי קריאה בתולדות הע והאר – אישי ,בעריכת נירה שנא ,המחלקה לחינו מבוגרי ,תשל"ז.
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מה דעתכ ,הא אפשר היו לדבר עברית בלי להשתמש בא מילה לועזית?

מדוע ,לדעתכ ,לא התקבלו החידושי של ב יהודה :טרגדיה – מעגמה ,פיז'מה –
נמנמה וכו'?
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ב
אני רוצה שתכיר את החבר שלי ,ד .הוא למד הרבה ,יש לו תואר
אקדמי והוא עובד באוניברסיטה ,במשרד
הדיק .בעבודתו הוא נפגש ע הרבה
פרופסורי מכל מיני פקולטות ,וחלק
מה חברי טובי שלו .הוא נוסע את
לפעמי באוטובוס וג יושב את
בקפיטריה .ה מדברי קצת על מזג
האוויר והרבה על פוליטיקה ,כמו הרבה
אנשי במדינה הדמוקרטית שלנו .נעי לשבת בקפיטריה ונחמד
לאכול ש .אבל ד התחיל לשמור על דיאטה .מה לעשות ,הרופא
אמר לו" :יש ל יותר מדיי כולסטרול
בד" .לכ הוא שותה קפה או תה בלי
סוכר ובלי חלב .פע אהב לאכול הרבה
לח במרגרינה; היו הוא אוכל רק סלט
ירקות :עגבניות ,מלפפוני ,קצת
פטרוזיליה ,קצת סלרי ,מעט מאוד מיונז.
ד איננו אוכל הרבה ,אבל הוא מעש הרבה מאוד – עשרי או
עשרי וחמש סיגריות ביו! כ ,הוא ג עוסק בספורט .בייחוד
הוא אוהב לשחק טניס.
בצבא היה ד מפקד טנק .החברי שלו מ
הצבא אומרי ,שהוא בחור סימפאטי.
הא אתה מכיר בלונדינית יפה שתרצה להכיר אותו?
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בדקו את הקטע:
כמה מילי לועזיות יש בו? _____________________________________
רשמו אות:

הא את מכירי מילי עבריות ,שאפשר להשתמש בה במקו הלועזיות?

תנו לפחות  5מילי לועזיות ,שאנו רגילי להשתמש בה כשאנו מדברי עברית:

ג
פיניש מרגש

2

בוודאי תשמחו לשמוע על השתלבות המלאה בלבנט של כתבי
הספורט בישראל בתקופה האחרונה .לא נדיר הוא
לשמוע או לקרוא כתבות בלשו כזו:
"למשחק הדרבי שבמסגרת הפליי#או ,היה פיניש
מרגש .אחרי טיי#אאוט נכנס לשחק הקפטיי ,נת
שלושה אסיסטי וקלט שני ריבאונדי .לאחר
פאסט#ברייק הוא הביא לקבוצתו את הניצחו".
הקהל אולי הריע ,אבל השפה העברית נותרה בחו ,%מבוישת.
פרופ' יואל ויזל

 2מתו "האר."%
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הא קטע זה דומה לקטע הקוד? __________________________________
א לא ,במה הוא שונה?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
רשמו שני משפטי מתו הקטע ,שאפשר ללמוד מה מה דעתו של הכותב:
________________________________________________________ .1
________________________________________________________ .2

ועתה – לעבודה
חזרו אל מכתבו של העולה החדש אשר בראש הפרק ,וכתבו לו מכתב תשובה.

