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מיוחד לכבוד השפה העברית.
ציון יום מיוחד ללשון העברית ,נועד לחנך לאהבת השפה ולשימוש ראוי בה בדיבור ובכתיבה ,להעמיק את
טיפוח הידע הלשוני וכישורי השפה ולהבליט את מקומה של השפה העברית בתחייה הלאומית היהודית,
במורשת ובמקורות היהודיים ,בתרבות ובחברה בישראל .כחלק מחברה המקדמת ערכים ותרבות דיבור,
נקדיש יום זה לקידום שימוש בשפה נאותה ,מידור האלימות המילולית ,טיפוח תרבות דיבור ולשון נקייה
בתקשורת בין איש לרעהו.

קורותיו
אליעזר בן יהודה ,נולד בליטא ,בשנת  1858ונפטר בארץ ישראל בשנת .1922
אליעזר בן יהודה הוא סופר עברי ,עיתונאי ומחייה השפה נולד בשמו המקורי אליעזר יצחק פרלמן ,הוא גדל
בבית חרדי להוריו יהודה לייב ופייגה פרלמן .בגיל  5נתייתם מאביו ונשלח על ידי אמו ללמוד בישיבה .בגיל
 17הוא התוודע לרעיון התחייה של עם ישראל בארץ ישראל והוא החליט להקדיש עצמו למטרה זו .הוא
שינה את שמו לבן יהודה ,והחל בפעילות למען עם ישראל והשפה העברית .בשנת  1881עלה לארץ ולמד
בבית מדרש למורים "כל ישראל חברים" .הוא נשא לאישה את דבורה ,יחד הם הקימו את הבית העברי
הראשון שדיבר רק בעברית .בנם בן ציון ,אשר לימים שינה את שמו לאיתמר בן אב"י ,היה הילד העברי
הראשון כשעברית היא שפת אמו .בן יהודי פעל רבות להחייאת השפה העברית ,הוא כתב מדורים
בעיתונים ,חקר וכתב רבות לעידוד ושימוש יום יומי בשפה העברית ,חידש והמציא מילים ,והקדיש את כל
חייו ופועלו לפיתוח והעשרת אוצר המילים של השפה העברית.
בן יהודה ומשפחתו חיו בדוחק ובדלות תקופה ארוכה .הם הוחרמו ונרדפו על ידי החברה הדתית אשר ראו
בניסיונותיו להחיות את העברית חילול הקודש .החרדים דיווחו לשלטונות התורכיים שבן יהודה מעודד
בעיתונו למרד נגד השלטון ,הוא נעצר וישב שנה במאסר.
מלחמת השפות
בן -יהודה האמין כי על היהודים לשוב לארצם ולדבר בלשונם אם ברצונם להגיע לעצמאות לאומית.
היישוב היהודי בארץ ישראל באותה תקופה היה דל ,והלשון העברית שימשה כלשון כתובה -לצורכי
תפילה ולימוד ,ולא כלשון דבורה -לצורך דיבור.
היהודים בקהילה הדתית התנגדו לשימוש בשפה העברית בחיי היום יום מפאת כבוד השפה ,הם התייחסו
אליה כלשון הקודש ,ואילו אליעזר בן יהודה פעל כנגד להעשרת השפה והפיכתה ללשון לאומית ושפה
דבורה בשגרת החיים ואל רק כלשון השמורה לבית התפילה או הלימוד .בן יהודה האמין שתחיית האומה

העברית תוכל להתרחש רק בארץ ישראל ,ותחיית האומה תבוא תוך כדי החייאת הלשון העברית .לאחר
מאות שנים שבהן שימשה העברית רק בלימודי הקודש ובתפילות ,החליט בן יהודה לדבר רק עברית
בביתו בירושלים ,וכך נוצר "הבית העברי הראשון" .יש הטוענים שמאסרו על ידי הממשל התורכי ששלט
בארץ ישראל בשנים אלו ,נגרם כתוצאה מהלשנת שווא של גורמים מהקהילה הדתית ,שעשתה ככל
שביכולתה ,על מנת להצר את צעדיו מהמשך פועלו לחידוש השפה .בן יהודה לא נרתע והמשיך בעשייתו,
פרסם כתבי עת כגון "הצבי" ,חידש מילים רבות והקים ארגון "וועד הלשון ,שלימים הפך ל"אקדמיה
העברית ללשון" .מפעלו הגדול היה המילון העברי ההיסטורי ,הכולל את המילים העבריות מכל תקופותיה
ושכבותיה של הלשון העברית .בזכות פועלו הרב הוא נקרא "מחייה השפה העברית".
תרבות דיבור
בעידן בו אנו עדים לכוח הדיבור ויש משמעות רבה לאופן בו אנו מדברים ומתבטאים ,יש ביכולתן של
מילים לקרב או להרחיק ,לבנות או להרוס ,לחבר או לפלג ,והמציאות והשגרה היומית שלנו מושפעת רות
מהאופן בו אנו מדברים ,מגיבים וכותבים בסביבות חיים שונות; בבית הספר ,ברחוב ,במדיה הדיגיטלית
ובסביבה הביתית" .מילים מילים הוא בדה ממוחו הקודח" ,בן יהודה ידע שלשון משותפת ואחידה בארץ
ישראל יש כוח לאחד לבבות ועם שלם לכדי עצמאות ,אם כן שימוש בשפה נאותה ולשון נקייה ,דיבור
הכולל מילות שיח כמו" ,תודה"" ,בבקשה"" ,סליחה" ,עבורנו אילו לא עוד מילים בשפה ,אלא מילים
שבאמצעם אנו מסוגלים להשפיע ,לשנות ,לקשר ,לחבר וליצור תקשורת בונה וחיובית עם אנשים שחיים
סביבנו ולבנות חברה מתוקנת ונעימה ,ועל כך נאמר "חיים ומוות בידי הלשון".
לשון הרע לא מדבר אלי
לשון הרע לא מדבר אליי הוא פרויקט ללא מטרות רווח שנולד כחלק משאיפה לעודד מציאות חברתית
טובה יותר בין החלקים בעם ישראל .זה לא סוד שבמרוץ הבלתי פוסק של חיי היום יום קל לשכוח שכל מי
שעומד מולנו הוא בנאדם שווה לנו וראוי לכבוד ואהבה ,בין אם זה כשאנחנו נוסעים בכבישים ,מחכים
בתור או כותבים תגובה באינטרנט .כולנו נופלים לעיתים בלשוננו ובעוד לדובר זה מרגיש כאילו סתם
נזרקה מילה מיותרת לאוויר ,המשמעות עלולה להיות הרסנית למי שנפגע ממנה .המטרה של הפרויקט
היא לשמש תזכורת ,כי לכולנו יש ערכים משותפים ורצון לחברה מחבקת ומאוחדת יותר .לכן אנחנו
אומרים כאן ,עכשיו ולתמיד :לשון הרע לא מדבר אליי".

(מתוך אתר לשון הרע לא מדבר אליי)

יום השפה העברית בסימן תרבות דיבור ולשון נקייה





יום כ"א בטבת ,יום הולדתו של אליעזר בן יהודה ,המכונה 'מחייה
השפה' ,הוכרז כיום מיוחד לכבוד השפה העברית.
ציון יום מיוחד ללשון העברית ,נועד לחנך לאהבת השפה ולשימוש ראוי בה בדיבור ובכתיבה ,להעמיק את
טיפוח הידע הלשוני וכישורי השפה ולהבליט את מקומה של השפה העברית בתחייה הלאומית היהודית,
במורשת ובמקורות היהודיים ,בתרבות ובחברה בישראל .כחלק מחברה המקדמת ערכים ותרבות דיבור,
נקדיש יום זה לקידום שימוש בשפה נאותה ,מידור האלימות המילולית ,טיפוח תרבות דיבור ולשון נקייה
בתקשורת בין איש לרעהו.

סרקו את הברקוד.
צפו בסרטון ולאחר מכן בצעו את המשימות.
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סרקו את הברקוד.
צפו בסרטון ולאחר מכן בצעו את המשימות.
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מילים ולחן :ארקאדי דוכין.

לשון רעה ,יורקת אש
אתה שורף אתה קוטש
זה כמו אקדח לתוך הלב
יורה מילים משליט כאב
מילים חצים מילים נוצות
יכולות ללטף יכולות לשרוט
כי כל מה שיש לך זה את הדיבור שלך
ואיך שאתה מדבר זה מה שאתה
כי כל מה שיש בך זה את הדיבור שלך
ומה שאתה מדבר זה מה שאתה
בפייסבוק בוואטסאפ פורצי החוק
מפרים איזון עושים ממך צחוק
משפילים  ,רומסים חושפים סודות
מילים בונות מילים מסכנות
מדבר רע ,יוצר איבה
מדבר שלום ,מוליד אהבה
עדן כתבה עליי שתי מילים
אליאנה דפוקה
ומאז הילדים צוחקים
וזה כבר לא כיף בכתה
ואפילו בבוקר לא בא לי לקום מהמיטה
העולם הורוד הפך לשחור בשנייה

יום כ"א בטבת ,יום הולדתו של אליעזר בן יהודה ,המכונה 'מחייה
השפה' ,הוכרז כיום מיוחד לכבוד השפה העברית.
ציון יום מיוחד ללשון העברית ,נועד לחנך לאהבת השפה ולשימוש ראוי בה בדיבור ובכתיבה ,להעמיק את
טיפוח הידע הלשוני וכישורי השפה ולהבליט את מקומה של השפה העברית בתחייה הלאומית היהודית,
במורשת ובמקורות היהודיים ,בתרבות ובחברה בישראל .כחלק מחברה המקדמת ערכים ותרבות דיבור,
נקדיש יום זה לקידום שימוש בשפה נאותה ,מידור האלימות המילולית ,טיפוח תרבות דיבור ולשון נקייה
בתקשורת בין איש לרעהו.

סרקו את הברקוד.
צפו בסרטון ולאחר מכן בצעו את המשימות.
בסרט שצפיתם מובא אירוע העוסק באבי ,תלמיד שאחד מחבריו הציק לו והפגין כלפיו
אלימות מילולית .ילדים רבים מצטרפים אל הילד המציק ,וגם הם מציקים לו או עומדים מן
הצד ואינם מתערבים כדי למנוע את ההצקות.
▪
▪
▪
▪
▪

.
?
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במורשת ובמקורות היהודיים ,בתרבות ובחברה בישראל .כחלק מחברה המקדמת ערכים ותרבות דיבור,
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סרקו את הברקוד.

בצעו את המשימה באתר אופק מט"ח

משחק

לפניכם משפטים מחיי
נסחו אותם בצורה

היום יום ,המנוסחים באופן שלילי ופוגעני.
חיובית ובלשון יפה ,מבלי לשנות את המשמעות.

המטרה :מטפחים תרבות ומנקים את הלשון מאלימות!
.
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-

קאפה עם מילות גנאי בכניסה לפעילות המרכזון

-

קאפה עם מילים יפות ביציאה מסיום פעילות במרכזון – במטרה לתת תחושת של סדנת "ניקוי

דפוקה

הלשון" ,מסיימים את הפעילות באופן חיובי כשפנינו לשימוש במילים חיוביות( .נספח מצורף)

אפס

זבל

דפוק

טיפש

מכוערת
לוזר

זבל

שמנה

שמן

נהדרת

מלכה

תודה
יפה

מוושלמת
אלופה

אלוף

טיל
י'גבר

חכמה

בבקשה

סליחה

טיל

חכם

נספחים לעיצוב וקישוט:

בסיום הפעילות ,כל תלמיד/ה יקבל צמיד למזכרת.

הזמנת הצמידים בחינם
נעשית דרך אתר
לשון הרע לא מדבר אלי –
חלוקת צמידים לבתי ספר.

בהצלחה!

למורה :תמונות ומילים לרולר המקדם את פני התלמידים בכניסה למרכז הלמידה.
המטרה ליצור 'שיח מחשבתי' ודיון מטרים שישרת את הלומדים ויכין את הקרקע לקבלת
מוסר ההשכל.

