
אליעזר בן יהודהכותרת:
כותבים: אראל סויסה ויהב גרוס

דק30:זמןמסגרת

מטרות
ללמד את התלמידים על מחייה השפה העברית●
לחזק את אוצר המילים של התלמידים●
להרחיב את ידע התלמידים על ישראל ועל השפה העברית●

תוצאות
1תוצאה●
2תוצאה●

רישמת ציוד
❏ מה אנחנו צריכים לפעילות הזו

רשימת הדפסות
❏האם אני צריך דברים שיודפסו

שם הפעילות

פתיחה
דקות)2(

נפתח את הפעילות בשאלה של "האם לפי דעתכם עברית היא שפה חדשה או-
ישנה"

לאחר מכן נסביר לילדים שעברית היא שפה ישנה וגם חדשה בו זמנית! נסביר-
שפעם דיברו עברית אבל בגלל הגלות השתמשו בה רק לתפילה ורק מלפני

העברית.השפההחייאתבזכותעבריתלדברהחלואנשיםבערך,שנה140
שם המתודה

דקות)3(

●בחלק זה נקרין לתלמידים את הסרטון אשר מדבר על אליעזר בן יהודה וחייו.
https://www.youtube.com/watch?v=jzPDmhihPBM

שם המתודה

דקות)3(

.הסבר על הסרטון-●

השפהלבעיותלראשונהנתוודעבפריסרפואה.ללמודכדילפריסיהודהבןעבר1878בשנת
ראהיהודהבןזה.בנושאהראשוניםמאמריואתלפרסםהחל1880ובשנתהעברית,

בהחייאת השפה העברית אמצעי ותנאי לחידושה של הלאומיות היהודית. כשם שעל היהדות
להתאים עצמה לתנאי החיים של העולם המודרני, כך על העברית לחדש פניה ולהיעשות

https://www.youtube.com/watch?v=jzPDmhihPBM


שפה, שאפשר לנהל בה חיים בעולם המודרני. בן יהודה ואשתו, דבורה, התיישבו בירושלים.
מתוך קנאות לשפה העברית, נדר בן יהודה שבביתו ידבר רק עברית. את בנו בכורו של בן

יהודה מקובל לראות כ"ילד העברי הראשון."

עד מהרה נעשתה משפחת בן יהודה מוקד חברתי ומקור ליריבות עם "הישוב הישן" בירושלים

בני "הישוב הישן" ראו במלחמתו למעןניסיונותיו של בן יהודה להתקרב לישוב זה עלו בתוהו.
החייאת השפה מעשה של חילול הקודש ותלו בה מניעים פוליטיים חתרניים, העלולים לפגוע
ביחסי הישוב עם השלטונות הטורקיים. זמן קצר לאחר עלייתו לארץ ישראל, הקים בן יהודה,

יחד עם ראשי הישוב החדש בירושלים את אגודת "תחיית ישראל", שקידשה מלחמה על
יהדות ה"חלוקה", הטיפה לרעיונות ציוניים ועודדה התיישבות יהודית. את עיקר מאמציה

הקדישה האגודה לפעולות שתכליתן להפיץ את השפה והתרבות העברית

שם המתודה

דקות)22(

● נשחק משחק בנושא המילים אשר בן אליעזר המציא, מילים אשר לא היו קיימות בשפה
העברית לפני והוא למעשה ההוגה של מילים אלו.

המשחק הראשון הוא למעשה נכון או לא נכון בנושא מילים בעברית, אם התלמידים
חושבים שאליעזר המציא את המילה המופיעה הוא יסמן נכון, ואם לא ההפך לכך.

https://wordwall.net/resource/28031841:הראשוןהמשחק
המשחק השני הוא למעשה זיכרון עם המילים שעברנו עליהם שאליעזר כן המציא .

https://wordwall.net/resource/28032116השני:המשחק

https://wordwall.net/resource/28031841
https://wordwall.net/resource/28032116

