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 תודהיה תורוקמב תירבעב רובידהו לארשי לגד :"לגדה תא םירהל" רפס רבחמ

 
 Hebrew: Not Just Another Language – תירבעב רובידה תובישח

 
 ג ,א תבש ימלשורי .1
 ייחמ אוהש ול חטבומ ...שדוקה ןושלב רבדמו ,הרהטב וילוח לכואו ,לארשי ץראב עובק אוהש ימ לכ
 .אבה םלועה
 

  זט ,זש םייח חרוא ,א"מרו ךורע ןחלש .2
 םהב תורקל רוסא ,תומחלמ ירפס ןכו ,לאונמע רפס ןוגכ ,קשח ירבדו ןילוח תחיש לש םילשמו תוצילמ
 ןילוח תחישב תורקל רוסאד אה קדקדל הארנו :הגה ...םיצל בשומ םושמ רוסא לוחב ףאו ;תבשב
 ובתכש ןושלמ ל"נכו( .ירש ,שדוקה ןושלב לבא ,ז"על ןושלב םיבותכ םא אקוד ונייה ,תומחלמ ירופסו

 .)הזב לקהל וגהנ ןכו ,יבתכ לכ קרפ תופסותה
  גס ק"ס ,םש הרורב הנשמ .3
 .ת"ד ונממ דמולו השודק וב שי ומצעב ןושלהד - 'וכו שדוקה ןושלב לבא
 גי ,בהז תוצבשמ ,םידגמ ירפ .4
 בשומ הוה אלד ח"בה תעד ק"הלב םיבותכשכ לוחב והימו ...רוסא כ"ג ק"הלב רימחה ז"ט 'יע לבא
 .םיצל
  ו ,זלר ןמיס העד הרוי ,א"מרו ךורע ןחלוש .5
 םא ,תויתוא קר וב ןיאש ת"יב ף"לא וא תינוציח המכח קר וניא וליפא ,תירושא בתכ ודיב לטנ םא
 :רמאו ,וינפל םיחנומ ויהו ,ודיב ןזחא אל םא ה"הו ...)י"בה תרבס( העובש יוה ,ודיב ןהו ןהב עבשנ
 .ןהב בותכש המב
 

 לארשי ולאגנ םירבד 'ד ליבשב ארפק רב םשב רמא אנוה בר - בל השרפ )אנליו( הבר ארקיו .6
 הורעב ץורפ ןהמ דחא ןהיניב אצמנ אלו ערה ןושל ורמא אלו םנושל תאו םמש תא ונש אלש םירצממ
 ןבואר ןיתחנ ןועמשו ןבואר :ןמש תא ונש אל .)"םתולמש ופליח אלש" :אתרטוז אתקיספב הסרגה(
 ןימינבל אלו סיטסל ףסויל אלו ינאילול ןבוארל אלו אפור הדוהיל ןירוק ויה אל ,ןיקלס ןועמשו

 תומש( ןאכו ירבעה םרבאל דגיו טילפה אביו )די תישארב( ביתכ ןלהל :םנושל תא ונש אל .ירדנסכלא
 אלו .שדוקה ןושלב םכילא רבדמה יפ יכ )המ תישארב( ביתכו ונילע ארקנ םירבעה יהל-א ורמאיו )ג

 ב"י לכ ןלצא דקפומ רבדה היהש אצומ התא םעה ינזאב אנ רבד )אי תומש( רמאנש ערה ןושל ורמא
 התיה תחא ןכ היהש ךל עדת :הורעב ץורפ םהמ דחא אצמנ אלו .וריבח לע דחא ןישלה אלו שדח
 .ןד הטמל ירבד תב תימולש ומא םשו )דכ ארקיו( 'אנש בותכה המסרפו
 

 .םעו םע ןושלכו תידוהי רבדל םיריכמ םניאו תידודשא רבדמ יצח םהינבו - דכ ,גי הימחנ .7
 

 ד ,א קרפ תבש תכסמ ,ימלשורי דומלת .8
  ...ןנושל לעו ...ןניי לעו ןתניבג לעו ןתיפ לע ורזג םויב וב יחוי ןב ש"ר ינתד
 

  אי ןמיס )ב רזעה ןבא( ד קלח רפוס םתח ת"וש .9
 םש רכזוה אלו טשעפ אירקתמד טסעפ בתכנ האשרהבש תויה םתומכש םימכח לע יתהמת בוש
 םירשכהב וא תוטוידה ירטשב 'יפא םכמצע םותחל םכל המ ריכמ יניניא ימצע לעו ...הטסעפ ן"יטאל
 ךא ז"עלב 'יזעולל 'יאיקב ויה 'ינומדקה םג יתעדלו ...'ינומדק 'ינברו וניתובא ורעש אל רשא ןיטל םשב
 םנושל לעו )א"ע ו ףד ןעיוו סופד( תבשד ק"פ ימלשוריבש רבד ח"י תריזג ינפמ תונושלה ושבש הנווכב
 .ה"ועב הזב ךיראהל ןיאו ש"עי
 

 .זעול םעמ בקעי תיב םירצממ לארשי תאצב -א ,דיק םילהת .10
 

 טי ,אי םירבד ,ירפס .11
 ןושל ומע רבדמ ויבא ,רבדל ליחתמ קוניתשכ :ורמא ןאכמ ,'םב רבדל םכינב תא םתוא םתדמלו'

 ודמלמ וניאו ,שדוקה ןושל ומע רבדמ ןיא םאו .הרות ודמלמו )ק"הלב ומע חיסמ :י"שר ןושל( שדוקה
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 ימיו םכימי וברי ןעמל ]...[ םב רבדל םכינב תא םתוא םתדמלו" :רמאנש ,ורבוק וליאכ ול יואר ,הרות
 .'וכו םכימי ורצקי ,ואל םאו ;םכינב ימיו םכימי וברי ,םכינב תא םתוא םתדמל םא – "םכינב
 

  ב קרפ תובא תכסמ ,תוינשמה שוריפ ,ם"במרה .12
 הוצמבו ,ק"הל תדימלו לגרה תחמש ןוגכ ,הלק איהש הב בשחייש הוצמב רהזהל יוארש רמא ךכ רחא
 .ןרכש ןתמ עדוי התא ןיאש ,הז תביס םשו .חספ תטיחשו תיציצו הלימ ומכ ,התרמוח הראבתהש

 
 הל ןמיס ףוס ,ג רזעה ןבא ,השמ תורגא ,ןייטשנייפ מ"רה .13

 ל"זחש רחאמ ,דואמ הנוגמ רבד אוה יאדו ,םירכנ תומשל םהיתומש תא םינשמש רבדה םצע דצמו
 ףאש …הזב וניצמ אל שממ רוסיא לבא ,םירצממ ולאגנ םליבשבש םירבדהמ הז ובשחו הז וחביש
 קוספה לע םש שמוחה 'יפב י"שרב אבוהו ,בקע פ"ס ירפסב אתיאדכ ,שדוקה ןושלב רבדל הוצמ אוהש
 ונילגש ןמזמ תומואה לש לוח ןושלב םירבדמ לארשי לכ אהד ,רוסיא וניא םוקמ לכמ ,"םב רבדל"
 םג אוה רשפא ןכו …שדוקה ןושלב ורבד אל םלוע ידיסחו הרות ילודג ףאו .תומואה ןיב וניאטחב
 ."ןתומש תא וניש אל"ב
 

  בנ הרעה אי קרפ םירבד ,המימת הרות ,ןייטשפע יולה ב"רה .14
 רובדה םגד שירד ןכלו ,םב תיגהו ל"צ היה טשפה יפלד םושמ הארנ םב רבדל ןושלמ קוידה םעטו
 והונארק ,ק"הל דומל תלעמו בויחב דחוימ רמאמ ונבתכ רבכו ...ק"הלב רובדה ונייהו ,הוצמ ומצע
 ונינפלש השרדל עגונבו ,הז ןינעל עגונה לכב רובדה םש ונבחרהו )ג"נרת יושראוו( םינמאנל הפש םשב
 לע רתויב ונהמתו ,ק"הל דומל בויחב אתפסותו ירפסד אה וטימשהש םיקסופה לע האילפ םש ונרעה
 א"מ ב"פ הנשמה 'יפב בתכ ומצע אוה ירהש ,אמלעב אתכמסאל הז בשחש רמול השקש ם"במרה
 הלק איהש הב בשחיש הוצמ הלק הוצמ ל"זו ,הרומחבכ הלק הוצמב ריהז יוהו םש ש"מ לע תובאד
 וירבדמ ראובמ .ל"כע ,חספו הלימ ,התרמוח ךל ראבתהש הוצמכ שדוקה ןושל דומלו לגרה תחמשכ
 תוצמה ראשכ הוצמ איה תמאב לבא ,הלק הוצמל ק"הל דומל תוצמ םיבשחמ םינומהה םישנאה קרש
 הילע אנתה ריהזהו ,ת"המ הרומג ע"מ איהש לגרה תחמש תוצמ םע דחי התוא ללכ ירהו ,תורומחה
 תחיש חשה לכ םב תרבדו השרדהמ אערג ימ מ"מ איה אתכמסאד אמינ יא וליפאו .חספו הלימ לע ומכ
 ,הכלהל םיקסופה הועבקו )'ב ב"כ אמוי( םילטב םירבדב אלו םב תרבדו רמאנש השעב רבוע ןילוח
 .הז וטימשההש דואמ הומת רבדה ןכלו ,ירפסב ונינפל ראובמכ וב םימיא ורבד ל"זחש הז רבד כ"שכמו
 רבד אוהש וניתולגב כ"אשמ ןתמדא לע ןייורש לארשיש תעבו י"אב קר תגהונ וז הוצמ ןיאד ל"ס ילואו

 רקיע לכ ןורכז תטמשה ונל חנוה אל ןיידע ז"כ םע ןכא ,םימעט המכמ וב דומעל רובצה בורל א"אש
  .הז
 

  ח"משת ,םילשורי תרודהמב זט 'מע ,'א שורד ,שבד תורעי ,ץישבייא י"רה .15
 ץרא – שדוק ןושל ,לארשי ץראל דחוימה ןושלה אוהו ,אובי שדוק םוקממ ,םייח ץע אוה שדוקה ןושל
  ."ירבע ןושל אוהו ,שדוק

  הר ףד תבש ,ה"לשה .16
  .שדוקה ןושל דוס איה – התלעמב לארשי ץראו …לארשי ץרא תלעמכ איה שדוקה ןושל תלעמ

 
 גי ,ל קרפ תומש ן"במר .17

 וא וניתואגל שדקה ןושל וננושל ארקנש בושחת לא )ח ,ג( םיכובנה הרומב רמא )ם"במרה( ברהו
 אלו ,הבקנב וא רכזב הליעבה רבאל תומש וב ואצמי אל שודק ןושלה הז יכ ,ןידב אוה לבא ,וניתועטל
 אוה םישדק שדק ןושלהש רורב רבדה יכ ,הזה םעטל ךרוצ ןיא הנהו ...יונכב קר האוצלו ןתשלו הפטל
 ...)ב חס ןירדהנס( ונינשש ןינעכ ,"היקנ ןושל" ול םירוק ויה ,ברה לש ומעט ינפמ םאו ...יתשריפש ומכ
 תומוקמב ןכו ,)ז ופ ר"ב( יקנ ןושל לכוא אוה רשא םחלה םא יכ ורמאו ,היקנ ןושלב םימכח ורבדש
 .םיבר
 

 בי-י ,ז ,לארשי תורוא ,קוק ה"יארה .18
 ,התפשב ,התמכחב ,התנומאב ,היתורצוא יטרפ לכב אקווד המואה לש תיללכה האידיאה הלגתמ
 ...המואה םתוח תא הפי עיבטהל איה תלעופ ,המואה חורמ תעבונ איהש ךותמ הפשה ...הצראב
 .םעזגו םשרש חכ תא םלדגתהב םה םיריבגמ םיפנעהש
 ,לוחה לע ףא( הלוכ תואיצמה לע שדוק לש הפקשה .תואיצמה לע תדחוימ הפקשהמ עבונ ןושל לכ
 תמאב איהש ,תירבעה ןושלה תא הללוח תדחוימה הפקשהה תאזו ,תילארשיה הפקשהה איה ,).ש.א
 תשודק לע םייטרפה םימעטה ...הפשה ויז תא לטונ השודקה הפקשההמ קוחירה ...השודקה הפשה
 .הללכב המלוע תפקשה תנוכת אוהש ,ללכה לא םיפוריצ םא יכ םניא םלוכ לבא ,םה םילבקתמ הפשה
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 הכ ,ד ירזוכה רפס ,ל"היר .19

-אה תבשחמ ולאו רבדה םצע אל רבד לע םירומה םילמס קר םה ורובדו ובתכו םדאה תבשחמ הנהו
 לע ןורתי םהמ םידחאל שי םיבתכהו תונושלה םלוא ...ומצע רבדה םה ובתכ ןכו ורובדו הול
 איה ובלבו ונושל לע המשו םדאל הדמלו הארב הול-אה רשא ןושל תיהול-אה ןושלה ךא ...םהירבח
 רמאש ומכ ורוי םהילע רשא םירבדה לכל רתויב םימיאתמ הייונכש תונושלב המלשה קפס אלב
 הז םש אוה יואר רמול ונוצר ."ומש אוה היח שפנ םדאה ול ארקי רשא לכו" )טי ,ב 'רב( בותכה
 לכבמ רתוי הב םישיגרמ םיכאלמה ףאו שדקה ןושלל ןורתיה הזבו ,וביט עידומו וב הנכמל םיאתמה
 הנוכ אלב אלו תוירקמ ןניא ןה ףא ויתויתוא תורוצ יכ ירבעה בתכה לע םירמוא הז דוסי לעו ןושל
 תומשל םשר שי ויפל רשא הז ןויע ךיניעב הומת היהי לאו תואו תוא לכל םיאתמ ןהב ןווכמהו

  ...בתכב וא רובדב םהל םימודה תויתואה יפורצ לכלו םישודקה
 

  גנ ןמיס העד הרוי קלח ביצי ירבד ת"וש,)גרבנזיולק-זנאצמ ר"ומדאה( םטשרבלה י"ירה .20
 ויהש םינינעו םימעט תמחמ שדוקה ןושלב רביד ותשודק לדוגבש א"רגה היה דחא םינורחאה תורודבו
 .ותמשנ שרוש יפל הזב ול
 

 המ 'מע ,ט תוכלה הנשמ ת"וש ,ןיילק ןטקה מ"רה .21
 ...ויכרדב קבדהד טושפ כ"א ,ונתינ וב השודק ירבד לכו ויאיבנ םע רבדמ ה"בקה וב רשא ןושלה אוהש
 םתדמלו" לש השעב רבוע וב רבדמ וניאו שדוקה ןושל דמול וניאש לכ בתכ הימחנ לע ג"סרה 'יפבו

 ."םתוא
 

  זט ,א קרפ תובא תכסמ ,תוינשמה שוריפ ,ם"במרה .22
 היהיו ...התוחפ הדימל זרזיו ררועי אוהש יפל ,סואמה רובידה קלחמ הזו ...םיריש ינש ויהי םאש...

 קחורמ רתוי וב רובידהו ירבעה תעימש היהת - תרחא ןושלב וא יברע רחאהו ,ירבע םירישה ינשמ דחא
 .תולעמל אלא הב שמתשהל יואר ןיא איהשו ,הפשה תשודק תמחמ הרותה תעדל
 

 תיבב שדק ןושלב ןרמאל רתומ לוח לש םירבד -ה ,ג עמש תאירק תוכלה ,הרות הנשמ ,ם"במר .23
 ...ןונחו םוחר ןוגכ םייונכה ןכו ,אסכה
 

 לוח יבתכו םהיתומכח ירוביחו םהיתורגא ויה אלו ... -ת 'מע ,תליש י"ר 'דהמ ,ם"במרה תורגא .24
 .ירבע בתכב אלא םהלש
 

  י ןמיס ,א ץבעי תליאש ת"וש ,)ץ"בעיה( ןידמע בקעי 'ר .25
 לכלו אסכה תיבב ףא וב ןישמתשמ יאדוב ויה ק"הל םנושלו ןתמדא לע לארשי ויהשכ ךמצעב עגה
 .ומצע דצמ םג ןושלב השודק שי קפס ילבש פ"עא ,םכרצ
 

 םינמאנל הפש סרטנוק ,)'המימת הרות'ה רבחמ( ןייטשפע יולה ב"ר .26
 ןיא ]םלש ןויערל ובשחי תולמ יתש םגו[ םלש ןויער וא רמאמ לבא ,תחא הלמ ןינעל קר אוה הז םנמאו
 יאדוב אוה...תירבע ותוא עיבהל רשפאב היהי אלש רשפא יא יכ ינפמ ,תרחא הפשמ איבהל ול יואר
 .שדוקב ןילוח ברעמו םיאלכ ערוז
 ...םלש רמאמו ןויער ףא הנממ איבהל רתומ תימרא תפש לבא תופש ראש ןינעל אוה הז לכו
 םינומא םינותנ ושפנו וחורו ,הנומא ובלו וידי רשא שיאה ימ :ונרבדמ הלועה תרות תאזו )13 'מע(
 ןה ...םמוקבו םבכשב ...םנויגהו םחור לכ ...לארשיב ןמאנ תיב תונבל הצורו ותפשלו ותדל ,ומעל
 תמאה תאנקו .הראפת תריפצלו דובכלו ןחל הכרבל ותיב התיהו …תירבע ועיבי – לוחב ןה שדוקב
 ...ץראה ברקב הכרבל ויהו לארשיב הלאכ םיתב הברת הרוהטה
 

 לר 'מע ,העושיה ינייעממ ,פ"לרח מ"ירה .27
 ץראב בשייתהל ונל רשפא יא יכ שיגרהל ליחתנ זא ,לארשי לש םתוואג ,ונתוואג םורמל עיגנ רשאכ
 תפשב יתלוז תרחא ןושלב שמתשהלו ונתגרדממ דריל םילוכי ונא ןיאו ...לארשי ץראב םא יכ תרחא
 .ונשדק
 


