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 מה בעיתון? 

 סיפורה של אגנס קלטי

 ספורט

 החצוף הישראלי

 אוטוביוגרפיה

הלב בשפה 

 מאמר

איידן בויוק 

 ראיון

 קוראים יקרים, 

 יצא לאור.― עברית לדורי‖בשעה טובה הגיליון הראשון של 

 עברית לדורי הוא עיתון בעברית המיועד לדוברי וללומדי העברית בתפוצות. 

 השפה אשר מלווה את העם היהודי המשך כמעט ארבעת אלפים שנה. —העברית היא שפת התורה

 יהודה החליט להחיותה ולהפכה לשפת היומיום.-השפה העברית הפכה לשפה מדוברת בדיוק לפני מאה ועשרים שנה כאשר אליעזר בן

הינו כולו בסימן העברית. תוכלו לקרוא מאמרים, כתבות, שיחות ושירים. בעיתון ישנם מדורים קבועים לצד ― עברית לדורי‖הגיליון הראשון של 

 כתבות מתחלפות.

 

 קריאה מהנה!

 רונית נחמני

 דבר העורכת     



היא שפה ממשפחת השפות השמיות, הידועה כשפתו של עברית  ה 

 העם היהודי. היא השפה הרשמית של מדינת ישראל.  

העברים הם בני —במקרא   עברי היא נגזרת של המילה    עברית 

 ישראל ובאה משמו של עבר, אחד מאבותיו של אברהם אבינו.  

. הם אמרו העברית ל )חכמינו זיכרונם לברכה( גם דיברו על  ― חז 

שהתורה ניתנה לישראל בכתב עברי. בימי עזרא חזרו לדבר עברית 

 בלשון ארמית וכתבו עברית בכתב אשורי.  

ך היא גם ― קוראים גם שפת הקודש, שפת העבר ובתנ   עברית ל 

 נקראת יהודית.  

אם מחברים את האות הראשונה והאות האחרונה במילה עברית 

 .עתמקבלית את המילה: 

. קוהלת אומר שכל דבר יש לעזות בזמן המתאים. הזמן עת = זמן 

ידי הטבע, הבריאה וכמובן כח עליון. כך גם -נקבע עבור האדם על 

העברית. היא שפה של כל הזמנים. היא שפה קדושה, שפה של 

 יומיום, שפה עתיקה וחדשה.  

מסמלות מילה עבר  —: שלוש האותיות הראשונות במילה עברית עבר

 שאין לה זמן.

בעברית יש  —אפשר  לקרוא את המילה עבר במשמעות של זמן עבר 

רק זמן עבר אחד. אין חשיבות לסדר הכרונולוגי של דברים שקרו 

 בעבר. 

מעבר. מעבר מזמן אחד לזמן —למילה עבר יש גם משמעות נוספת 

אחר, מעבר ממקום למקום, מעבר מרמה לרמה. בתורה מספרים על 

מעברים רבים: משה רבנו לא זכה לעבור את הירדן, בני ישראל עברו 

 תהליך ארוך של נדודים

 רגע של עברית 

 

 

 

קרוב לעיר טוקט. הוא גדל ―  זילה ‖בכפר קטן ליד מחוז  1981איידן נולד בשנת 

עבר לגור באיסטנבול שם החל ללמוד הנדסת חשמל   18בכפר ובגיל  

באוניברסיטה לטכנולוגיה. עם ביום לימודיו התחתן, החל לעבוד בחברה 

בבעלות בן משפחה כמנהל בכיר וכאחראי על תכנון פרויקטים ופיתוח מערכות 

 חשמל.

 ש: מתי ולמה התחלת ללמוד עברית? 

איידין: אני אוהב ללמוד שפות, הן מעניינות אותי. מטרתי היא להיות מסוגר 

שנים במכון   5לקרוא עיתון בשפה שאני לומד. למדתי לדבר גרמנית במשך  

באיסטנבול. לאחר מכן חשבתי להתחיל וללמוד שפה זרה נוספת. ―  גוטה ‖ 

רציתי ללמוד שפה שונה מהשפות הלטיניות ובדקתי מספר שפות כמו רוסית, 

סינית וגם עברית. אני חושב שלימוד שפה הוא לא רק לימוד של אותיות 

ומילים אלא, בלימוד שפה נחשפים גם לתרבות ולהיסטוריה של השפה. בסופו 

 של דבר בחרתי בעברית.  

ואני לומד   2013התחלתי ללמוד עברית בסופי שבוע עם מורה בנובמבר  

, ביקרתי בישראל והשתתפתי 2014עברית כבר שלוש שנים וחצי. באוגוסט  

 אביב.  -בקורס קצר לעברית באולפן בתל

 ש: איך זה ללמוד עברית? מה אתה מרגיש כשאתה לומד? 

ללמוד עברית זה דבר שונה, מעניין ומלא אתגר. בעברית יש הרבה מילדים 

שנשמעות שונה בהתחלה אבל בסוף לומדים שיש קשר ביניהן. גם מעניין 

לראות דימיון מצד אחד והבדלים מצד שני, בין העברית לטורקית. בעברית יש 

מילים עתיקות שנכתבות שונה כמו מילים מארמית וגם מילים מודרניות 

 הנכתבות בצורה פשוטה מאד. 

 ש: האם לימוד העברית השפיע על חייך? 

כן, לעברית חש השפעה גדולה על חיי. העברית עזרה לי להתבונן על החיים 

שלי ועל עצמי בצורה שונה. כמוסלמי למדתי להעריך את הדת שלי, את 

 החברה בה אני חי ואת מסלול החיים האישי שלי.  

איינשטיין אמר שקל יותר לפצח את האטום מאשר לנפץ דעות קדומות. ניפצתי 

הרבה דעות קדומות, קשרתי קשרים רבים ואפילו פתחתי חברה משלי והיום 

 אני עומד בראשה.  

 איידן בויוק / ראיון

איידין בויוק גר באיסטנבול, נשוי 

ואב לשתי בנות קטנות, מהנדס 

חשמל במקצועו. אהבתו לשפה 

העברית החלה לפני קצת יותר 

 משלוש שמים, פה באיסטנבול.

Aydın Büyük, İbranice öğreniyor. 
Aydın Büyük; elektrik mühendisi, İstanbul’da yaşıyor. Evli, iki kız çocuğu babası. 
Aydın Büyük’ün İbranice sevgisi ve serüveni başlayalı üç yıldan fazla oluyor. 

İbranice sözcüğünün gizli anlamları. 
İbranicenin sözlük anlamı dışında anlamları da vardır. İbranice sözcüğünü oluş-
turan harfleri incelediğimizde sözcüğün içinde zaman ve geçiş kavramlarının 
saklandığını görebiliriz. Bunlar, bize İbranicenin zamansız bir dil olduğunu ve 
tarih boyunca Yahudi halkının farklı geçiş dönemlerini anlattığını gösterir.  



העברית, זה בזכותו —אם אנחנו מדברים היום את השפה היפה שלנו

 של אליעזר בן יהודה.  

שנה לפני הקמת   70בן יהודה עלה לישראל מרוסיה עם משפחתו,  

 המדינה.  

הוא האמין שיום אחד כל היהודים יפגשו בארץ ישראל ושצריך שפה 

אחת. אף אחד מהיהודים שחיו בארץ באותה תקופה, לא הסכים 

 לדבר עברית כי זאת שפה קדושה.  

החיים של אליעזר ובני משפחתו היו קשים מאד. כח האנשים 

בסביבתו היו נגדו. הילד שלו דיבר רק עברית והוא לא יכול היה 

לשחק עם הילדים האחרים. כשאשתו מתה, אף אחד לא בא לבקר 

 אותו בביתו.  

יהודה עבד וכתב עברית יום ולילה: הוא כתב עיתון בעברת, הוא -בן 

כתב ספרים ומילון עברי, הוא לימד את הילדים ואת החברים לדבר 

 עברית.  

ישראל קמה עם המנהיגים האלה. משפחות עשירות כמו משפחת 

רוטשילד קנו אדמות, הקימו אוניברסיטאות ובתי ספר עוד לפני 

שמדינת ישראל קמה. אבל הכי חשוב היה לדבר בשפה שכולם 

משתמשים בה וזאת הייתה השפה שבה קראו את התורה במשך 

 אלפי שנים. 

 יהודה שתרם את השפה ליהודים.-תודה לבן

 14היא  ―  יד ‖ העברית היא שפה חכמה ומיוחד. למש המילה  

 עצמות ביד. 14בגיאומטריה ויש 

שפת התרבות והמורשת —צריך להמשיך ללמוד ולאהוב עברית 

 שלנו.

 אליעזר בן יהודה / אסתר אסא 

 

 אדון הסליחות

אחד הפיוטים העתיקים והידועים שהפך ברבות השנים לפיוט המזוהה ביותר 

עם מנהג הסליחות. החל מחודש אלול ועד למוצאי יום הכיפורים נוהגים לשיר 

 אותו בקהילות הספרדיות מידי יום בסדר הסליחות.  

—השם בוחן את ליבנו ―.  בוחן לבבות....דובר צדקות ‖ בשיר מופיעות השורות  

את מה שבתוכנו, מהותנו. בבחינתו את ליבנו הרי הוא מבקש לדעת מהי 

 כוונתו של במתפלל המבקש בתפילתו כפרה וסליחה.

 קריאת שמע 

בטרם ישננו את פרשתם בתורה, לומדים נערי בר המצווה לומר את קריאת 

היא אחת המצוות הגדולות בתורה. ―  שמע ‖ מספר דברים. קריאת  ―  שמע ‖ 

הפסוק הפותח מדבר על דבקות בשם, אחדות האל והאדם ואהבה עמוקה של 

 האדם אל השם. 

מיד לאחר הפסוק הפותחף מצווים היהודים לאהוב את השם בכלל לבבם ובכל 

אהבת אמ. —היהודים מצווים לאהוב את השם לא כל סייג —נפשם ומאודם 

 אהבה שבאה מהלב.. 

 תום לב 

מכוון לכוונות הטהורות של האדם, הלב הוא האיבר המניע. ―  תום לב ‖ המושג  

האיבר החושב של האדם. כאשר אומרים שהאדם נוהג בתום לב רוצים לומר 

תום ‖ שהאדם פועל על פי מצפונו ולפי אמות הצדק שלו. בתורה מוזכר המושג  

לראשונה בסיפור על אברהם אבינו ואבימלך. אברהם שולח את אישתו ―  לב 

שרה למשכנו של אבימלך אולם אבימלך אינו יודע ששרה היא אשת אברהם. 

―. נהגתי בתום לב ‖ כאשר הואשם, טען לחפותו בשעה שעמד לפני השם ואמר  

 במושג זה משתמשים עד היום בטענה לחפות במשפט האזרחי בישראל.  

 הלב בקבלה 

 בקבלה נותנים ללב חשיבות גדולה. 

המקובלים עוסקים רבות ומנסים להסביר את עוצמתו של הלב ועליונותו 

 בתפיסה היהודית.

הקבלה ―.  לב ‖ האות הפותחת במילה    -―  ל ‖ אחד ההסברים עוסק באות  

האות גבוהה יותר משאר —מייחסת לאות זאת תכונה של עליונות בשל צורתה 

האותיות, היא עומדת זקופה ואיתנה, בעלת דעת משלה.  היא מביטה 

כמו שהלב —מלמעלה על כל האותיות כאילו בוחנת אותם ומשגיחה עליהן 

 בודק ומשגיח.  

נדיבה, מתחשבת, ―  ל ‖ היא אות של פעילות ורוחניות.  ―  ל ‖ לפי הקבלה האות  

אלה תכונות שנרצה לשייך —קשורה לאחרים, למידה היא כרך חשוב לה 

 לליבנו.  

 

 הלב בשפה העברית / מאמר

במסורת היהודית, בדת ובתרבות היהודית, הלב נחשב לאיבר 

מרכזי בגוף האדם. מעבר לתפקידו הפיזיולוגי כמשאבת הדם, 

הלב מרכז בתוכו את כל חושינו ומחשבותינו. הוא איבר 

החשיבה, המצפון, הוא המניע אותנו בחיינו. חיזוק לכך אפשר 

 למצוא במקורות, באמרות ובפתגמים בעברית מודרנית. 

Yahudi kültür ve geleneğinde kalbin insan için büyük bir önemi vardır. Kalbin fizyolojik 

görevinin dışında düşüncelerimiz ve hislerimizi birleştirme görevi de vardır. Kalp hisleri-

mizin, düşüncelerimizin, vicdanımızın organıdır. Bizi harekete geçiren odur. Bunu kültü-

rümüzün atasözlerinde, dini kaynaklarımızda ve Kabala!da görebiliriz. 

 גם אנחנו כותבים......

 קטע בעברית קלה......

 

 



יהודייה, אלופה -המתעמלת אגנס קלטי, היא מתעמלת הונגרייה 

 אולימפית בעלת עשר מדליות, בהן חמש מזהב.

, אך אלה היו שנים קשות מאד 16קלטי, התחילה להתאמן בגיל  

ליהודים בהונגריה. בנוסף לאימונים הקשים, היא הייתה חייבת 

 למצוא דרכים להציל את עצמה מהרדיפות אחרי היהודים.  

, היא התחבאה באמצעות מסמכים 1944  –בזמן הכיבוש הנאצי ב 

מזויפים כמשרתת בכפר וכפועלת בבית חרושת לנשק. אביה נשלח 

 לאושוויץ, אך אימה ואחותה ניצלו.  

בתום המלחמה, חידשה אגנס קלטי את אימוניה. באולימפיאדת 

, היא זכתה בארבע מדליות. 31, כשהיא בת  1952  –הלסינקי ב 

, היא זכתה 35, בגיל  1956ארבע שנים אחרי, באולימפיאדת מלבורן  

 זהב.  4מדליות מתוכן  6עבור הונגריה בעוד 

, כמו הרבה ספורטאים 1956בעקבות המרד בהונגריה בשנת  

 הונגרים, היא החליטה להישאר באוסטרליה ולא לחזור למולדתה.  

 , היא הגיעה לארץ למכביה והחליטה להישאר בישראל.1957 –ב

קלטי הייתה ממקימות ענף ההתעמלות בישראל, אימנה והדריכה 

 מתעמלים ומאמנים.

, היא מקבלת כבוד 96השנה בגיל  

מיוחד מטעם המדינה כאשר יוענק 

‗ ז ― פרס ישראל לשנת תשע ‘ לה  

 בתחום הספורט ותרבות הגוף. 

 אישה של זהב / קורינה ברגר

( ראיתי אור עולם בירושלים, בפנים 2881ב ) “ ו באב שנת התרמ “ בט ” 

ה )שלמה “ יהודה ודבורה לבי שנ -חומות העיר, אני בן בכורם של אליעזר בן

 נפתלי הרץ( יונאס. 

הורתי ולידתי היו בקדושה, כי הורי דיברו ביניהם רק עברית. בנם הבכור 

נועד עוד בטרם היוולדו להיות הילד העברי הראשון מאז חדלה הלשון 

 “העברית להיות לשון דיבור....

 

י, בנו הבכור של ― במילים אלה מתחיל ספרו האוטוביוגרפי של איתמר בן אב 

 יהודה.  -אליעזר בן

וכעת ―  עם שחר עצמאותנו ‖ הוא פרסם לראשונה את ספרו שנקרא    1961  –ב 

 הספר יצא בגרסה חדשה ובשם חדש. 

כבר בתחילת הספר יכולים הקוראים להבין כמה קשים ומסובכים היו חייו של 

 הילד העברי הראשון.

 הספר כתוב בשפה עשירה וחיה ומוביל את הקורא לתקופות שונות בחייו.  

 ספרים—חדש על המדף

 

 ― : החצוף הארצישראלי― —אוטוביוגרפיה 

 / ן  פרקים מחייו של הילד העברי הראשו

 י―איתמר בן אב

 מדור הספורט —באווירה ספורטיבית 

 כיף של עברית ......

 

 תשבצים ומשחקי מילים.

 מדור התרבות —פניני תרבות 

 אליעזר בן יהודה
 מילים: ירון לונדון

 לחן: מתי כספי
 

  כמו הנביאים הקנאים לשם
  הוא קינא לפועל ולתואר ולשם.

  ובחצות, העששית בחלונו,
  היה רושם במילונו תילי תילים

  מילים יפות, מילים עפות,
  מתגלגלות מן הלשון.

  אליעזר, מתי תשכב לישון
  הן קומתך כמעט אפיים שחה

  והעברית אשר חיכתה אלפיים
  היא תמתין לך עד בוא השחר.

 
  אליעזר בן יהודה

  יהודי מבדח
  מילים מילים, מילים מילים

  הוא בדה ממוחו הקודח.
 

  אם נמה העברית אלפיים, נו אז מה,

  הבה נעירנה ונמציא את היוזמה,

  את המגהץ, את הפצצה, את הריהוט

  בקצה נוצה בכתב רהוט.

  כתב כרובית, כתב גלידה,

  כתב את כל, את כל מילון בן יהודה.

  ועוד הוסיף מילים לברוא

  ונוצתו המהירה לא נחה

  והשפה גדלה

  ולא הכירה את מראה דמותה

  את מראה דמותה בבוא השחר.

 

 מתוך האלבום / שיר זמר

  אליעזר בן יהודה...

 

  ובן נולד לו, וכזאת האיש אמר:

  זה הבכור אקרא לו בן יהודה איתמר

  שמינקות ועד קמילה, מיום בואו

  -בברית מילה ועד מותו 

  כרותה לו ברית עם העברית

  ומלחמה לו את הלעז להכרית.

  אכן היה לגבר, -איתמר 

  קומת תמר ויפי צורה וסבר,

  והלשון בפיו היתה שפת עבר.

  איתמר בן אבי,

  שאביו היה נביא

 י גבר כלבב

יהודה הגיע עם משפחתו -מהיום שאליעזר בן

לארץ ישראל, התחיל מפעל חייו. הוא עבד ללא 

לא נח לרגע, המציא וחידש מילים   -הפסקה

 רבות בשפה העברית. 

איש תקשורת   -ירון לונדון את השיר כתב  

)מדיה(, עיתונאי, שחקן ומלחין. השיר מספר 

והומוריסטית על פועלו של  בצורה קלילה 

יהודה. בשיר יש חיבור של ישן וחדש -אליעזר בן

זאת –מילים עבריות עתיקות ומילים חדשות  -

 יהודה.  -היא העברית של אליעזר בן

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=554&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=688&lang=1

