
YVRIT UN 
סטאראפ GENIAL

LA LANGUE D’UN PEUPLE , VOYAGE 
IDENTITAIRE



?למה אני אוהבת עברית 
LANGUE MATERNELLE ET PATERNELLE 



האקדמיה ללשון העבריתמילון 
MILON HAAKADEMYA

יףְחּפִ ּתַ  – ְמּפּוׁשַ 
–ִמְסרון אסאםאס

ֶתתְמַרּׁשֶ  – ִאיְנֶטְרֵנט
ֵריחַ ֶאל – אֹודֹוַרְנטּדֵ 

–ַזְמִריר ליְנּגֵ ּגִ 
ְצָדִדיַחד – יָלֵטָרִליּבִ 

–סֹוְלָלה הֵטִרּיָ ּבָ 
ִמיִנּיֹותּדּו – ֶסְקסּוָאִלּיּותִּבי

יָמהְמִׂש ָרהִמְׂש ְפִקידּתַ  – ּגֹוּב
ַהיּתֹו�ִמּזּוג – ְפיֹוָזן

ר ִמְגּדָ  -גנדר 

ָאאּוְטֵלט ֲחנּות ֳעָדִפים

ַּתְמִצית; ַּתְקִצירַאְּבְסְטַרְקט  
)במחשבים(ַאְּפִליַקְצָיה 
ִיּׂשּומֹון; ִיּׂשּום

ְׁשַמְרַטףֶּבְייִּביִסיֶטר 
ֶמְחָוהְסָטה 'גֶ 

מילון בן 
יהודה

MILON BEN 
YEHODA

חביתה  
HAVITA גלידה GLIDA

מסעדה
MISADA

משטרה
MISHTARA

מדרכה
MIDRAKHA

נקניק
NAKNIK

רכבת 
RAKEVET

אוירון
AVIRON

בובה 
BOUBA רובה ROVé

פרפר 
PARPA

חשמל
HSHMAL

צלחת
TSALAHAT

פצצה
PTSATSA

אופניים
OFANYIM

מסרק
MASREK



אליעזר בן יהודה סיפור אהבה 
איתמר בן אבי ולאה אבושדיד 

עוד סיפור של אהבה 

,ְורּוִחיי ַנְפִׁש י ַחּיַ , ַרְעָיִתי, ִתיֶחְמּדָ 
,  ֲחָזָקהְקָוִתיִּת , ִליאֹוֵמרי ִלּבִ . יןַהִּד יֹוםָמָחר

ֲעִליַלתַרקִּכי ַעְצָמםּבְ ֹוְפִטיםַהּׁשִיְראּוִּכי 
;יְלָחְפִׁש ְוהֹוִציאּוִני, ָעַליׂשֹוְנֵאיֶהֱעִלילּוְואׁשָ 

ֵביתּבְ ָהַאֲחרֹוןְיָלהַהּלַ ִליֶזה ִּכי יׁשַמְרּגִ ֲאִני
ֹ ֵעתּבָ ְלָמָחר, ָהֲאסּוִרים ַיַחדִנְהֶיהאתַהּז

ָמה, ָקָרהַהּיְ ִּבִּתי , ְק�ֲאַחּבֶ ָמה. ינּוָבּתֵ ּבְ 
!תּוָקהַהּמְ ַרְעָיִתיֵק�ֲאַנְּׁש 

 , épouse , femmeבת זוג ,אישה,רעיה 
partenaire 

La vie , l’âme l’espritרוח , נפש , חיים 

Une lettre dEliézér Ben Yehouda
à Hemda sa femme qu’il a écrit 

en prison1893



Une langue 
d’identité 

זהותשלשפה
מי אני ומה אני 

MI ANI, MA ANI



עברית מקראית   Hébreu Biblique 

La comparaison entre la langue de la Bible et la 
langue d'aujourd'hui montre que l'écart entre elles 
est grand dans le domaine de la syntaxe et de la 
phonologie et beaucoup moins dans le domaine de 
la morphologie. Une grande partie de l'aliénation 
ressentie dans le langage biblique est due aux 
changements de vocabulaire. Si l'on examine les 
phénomènes un à un, la langue de la Bible n'est pas 
si éloignée de la langue d'aujourd'hui. Et pourtant, le 
sentiment est que la langue de la Bible n'est pas 
assez claire pour le lecteur israélien.

ַמֲעָלהָיֵמינּוִלְלׁשֹוןְקָראַהּמִ ְלׁשֹוןיןּבֵ ָוָאהַהַהְׁש 
ְוַהפֹונֹולֹוְגָיהירְחּבִ ַהּתַ ְתחּוםּבִ ַרביֵניֶהןּבֵ ַערַהּפַ ׁשֶ 

ִמןדֹולּגָ ֵחֶלק .ַהּמֹוְרפֹולֹוְגָיהְתחּוםּבִ חֹותּפָ ְוַרב
ּנּוִייםִמִּׁש נֹוֵבעַ ְקָראַהּמִ ְלׁשֹוןּבִ ֶׁשתְרּגֶ ַהּמֻ רּותַהּזָ 
ַאַחתַהּתֹוָפעֹותֶאתּבֹוֲחִניםִאם .יםּלִ ַהּמִ אֹוַצרּבְ 

 .ָיֵמינּוׁשֹוןִמּלְ ְרחֹוָקהֹּכהֵאיָנּהְקָראַהּמִ ְלׁשֹון ,ְלַאַחת
ֵאיָנּהְקָראַהּמִ ׁשֹוןֶׁשּלְ ִהיאהחּוׁשָ ַהְּת ֵּכןִּפיַעלְוַאף

.ְרֵאִליְׂש ַהּיִ ַלּקֹוֵראַּדָּיּהרּוָרהּבְ 



.'עבריעבד'הצירוףמןוכן,מצריםושעבודיוסףמסיפוריבעיקרמוכרהוא.פעמיםוארבעשלושיםך"בתנמופיעזהייחוסשם.עבריהמקראיהייחוסמשםנגזרעבריתהשפהשם
.כנעןעמיכללאתשצייןאולישראליוחדעבריהכינויאםבשאלהחלוקיםהחוקרים
לדמותואוהנהרעברלצירוףאותולקשורהוצעהשארובין,עברילכינויהסבריםכמההוצעויג,מארבהבבראשית.)יג,ידבראשית(אברהםהואעבריך"בתנהמכונההראשון

נוודיםקבוצתעםהעבריםאתלזהותשהציעוהיוהמודרניבמחקר.וחוקריםפרשניםבדבריגםנזכריםאלוהסבריםשני.)יד,יאבראשית(אברהםשלמאבותיו–ֵעֶברשל
מתאימיםבתעודותשהתיאוריםמשוםהשארבין,הזהלזיהוימתנגדיםרביםואולם.מאריותעודותאל־עמארנהמכתביכגון,עתיקותבתעודותהנזכרתעפירואובירו'חהמכונה

.אתניתלקבוצהולאחברתילמעמדיותר
דבריאתישמעשהעםרצולאחזקיהואנשי.יהודהמלךחזקיהונגדהאשורירבשקהשלהידוענאומומובאישעיהוובספרמלכיםבספר.כללך"בתננזכראינועבריתהשפהשם

,לוישעיהו;כו,יחבמלכים("ַהֹחָמהַעלֲאֶׁשרָעםהָ ְּבָאְזֵניְיהּוִדיתִעָּמנּוְּתַדֵּברְוַאל,ֲאָנְחנּו]מבינים[=ֹׁשְמִעיםִּכיֲאָרִמיתֲעָבֶדי�ֶאלָנאַּדֶּבר":ארמיתלדברמרבשקהוביקשוהנאצה
ַעםְוִכְלׁשֹוןְיהּוִדיתרְלַדּבֵ ַמִּכיִריםְוֵאיָנםַאְׁשּדֹוִדיתְמַדֵּברֲחִציּוְבֵניֶהם":כד,יגבנחמיהגםמופיעזהשם.יהודהארץשללשונה–יהודיתאפואהואלשוננושלהקדוםשמה.)יא

.)יח,יטישעיהו(ְּכַנַעןְׂשַפתהואלעבריתכנראההמכווןנוסףמקראישם."ָוָעם
אך,בעבריתבמקורונכתב,החיצונייםהספריםמן,היובליםספר.אחרותשפותדרךלידינוהגיעוביותרהמוקדמותוהעדויות,שניביתבספרותלראשונהעולהעבריתהשם

ᶜabrāyǝsṭלדבראברהםאתלימדהאלכימסופר26פסוקיבבפרק.יווניתגרסהשלבתיווךכנראה–)באתיופיהשדוברהשמיתלשון(בגעזרקבמלואוהשתמר –
היווניתבצורתהמופיעההמילהושם–המחברשלנכדובתרגוםסיראבןספרשלהיווניתלגרסהההקדמההואעבריתהשםבושנזכרנוסףקדוםמקור.עבריתכלומר

ἑβραϊστὶ.אירופהלשונותלכלזהשםהתגלגלהיווניתומן,עבריהייחוסמשםנגזרהיהודיםלשוןשלשמהלאחריהוגםהשניהביתמתקופתיותרמאוחריםיוונייםבחיבוריםגם.
.מניביהלאחדאולארמיתדווקאשהכוונהשהציעוויש,התקופהבתהיהודיםלשוןהיאעבריתנוספיםובמקורותהחדשהבברית

.)כיוםלנוהמוכרהמרובעהכתב–'אשורית'לעומת(הקדוםהעבריהכתבאתבעיקרבהמציינתעבריתהמילהואילו,הקודשלשוןהואללשוננוהרווחהכינויל"חזבספרות
.הידיםאתמטמאושבדניאלשבעזראתרגום":נאמרה,דידייםבמשנת.השפהלאותההכוונהתמידשלאנראהאך,שפהשלשםהיאעבריתובתלמודבמשנהאחדיםבמקומות

ברור,עבריתהכתוביםוישארמיתהכתוביםחלקיםישודניאלעזראשבספריםמכיוון."…הידיםאתמטמאאינועבריוכתבתרגוםשכתבוועבריתעבריתשכתבותרגום
,מדית,עילמית,עברית,גיפטית]אסתרמגילתאת[קראה":נאמרא"עיחמגילהבבבליהמובאתבברייתאזאתלעומת.ארמיתמשמעותרגוםוימינוכבלשוןמשמעהכאןעבריתש

עםאחתברשימהמופיעהעבריתאלובברייתות."יצא–ליווניםיוונית,לעילמיםעילמית,לעבריםעברית.לגיפטיםגיפטית":כךאחרמיידהמובאתובברייתא,"יצאלא–יוונית
.היהודיםבהשדיברולארמיתשהכוונההסובריםויש,"הנהרעברלשון"פירשי"רש.אחרתלשפהאלאשלנולעבריתהכוונהשאיןלהסבירמקובלואכן,הלעזלשונות
–ֵעֶברלשוןוכןהעבריםלשון,עברייהלשוןהשמותגםמצוייםושםפה.מעטלאבהמשמשעבריתהשםגםאך,הקודשלשוןהואלשוננושלהעיקרישמההבינייםימיבספרות

"הלשונותובלבולהפלגהעתעליהשנשארמפני,עבריתנקראתובעבורועברלשוןשהיא":נאמראבן־תבוןיהודהבתרגוםהלוייהודה'רמאתהכוזריבספר.ֵעֶברהאיששללשונו
.)סח,במאמר(

שםועימו,הציוניהמושגיםבעולםהיטבהשתלבעבריתהשם.אירופהבלשונותשמהבהשפעתאולי–השפהלציוןעבריתבכינויהשימושוגברהלךהלאומיתהתחייהבתקופת
משמשהואוכיום,הדתיאופיובשלואםאורכובשלאם–ונדחקהלךהקודשלשוןהכינוי.ועוד"העבריהיישוב","עבריתעבודה","עבריתדברעברי":עבריהמקראיהתואר
.ביידישבעיקררגילהקודשלשוןבצירוףזהשימוש.החדשההעבריתלעומת,המקראלשוןובפרט,המקורותלשוןלציוןחרדייםבחוגיםבעיקר
הזההמשמעותשינוי.'יהודית'שפירושהיידישוכמובן,ספרדית־יהודית,ערבית־יהודית:עבריתשאינןהיהודיםלשונותאתדווקאכיוםמציין–יהודית–לשוננושלהקדוםשמה
.'ישראלולדתישראללעםבן'שמשמעותוארלשם'יהודהארץבן'שמשמעותוארמשם:השניהביתבתקופתיהודיהייחוסבשםשחלהשינוימןנובע



עברית צבאית
L’hébreu 
d’armée 

מתי יוצאים  
https://www.idf.il/130894/?fbclid=IwAR1i0fnNCSILHQ?לחמשוש 

bDRjRzfhN74g7CzXx0g7hosyXbmRUQX-0PERZ3c-
ndEtM Dictionnaire de l’armée 

https://www.idf.il/130894/?fbclid=IwAR1i0fnNCSILHQbDRjRzfhN74g7CzXx0g7hosyXbmRUQX-0PERZ3c-ndEtM
https://www.idf.il/130894/?fbclid=IwAR1i0fnNCSILHQbDRjRzfhN74g7CzXx0g7hosyXbmRUQX-0PERZ3c-ndEtM


UNE LANGUE ARTISTIQUE 
שפה יהודית, אומנותיתשפה

ָהִייִתי  , ֲאִני מֹוָרה ְלָאָּמנּות–ָיֵעל ִיְׂשְרֵאִלי 
ָאִסיְסֶטְנִטית ְלהֹוָרַאת ִעְבִרית ְּבָבֵּתי ִּתיכֹוִנִּיים  

.ִצּבּוִרִּיים
.ֲאִני עֹוֶסֶקת ְּבהֹוָרַאת ִעְבִרית ְּבִמְסְּגרֹות ׁשֹונֹות
.ִלְקַראת ִלּמּוִדים ֶׁשל ּתֹוְלדֹות ָהָאָּמנּות ְּבָפִריז

ֵמַהָּתָנ� ְוַעד הפלמח  –ָאָּמנּות ְיהּוִדית 



ָחׁשּובְיהּוִדיָאָּמן

ּגֹוְטִליּבָמאּוִריִצי .

ִמְתַּפְּלִליםְיהּוִדים
ִּכּפּורְּביֹום .



שפהעברית
מתחדשת

הרבה מילים הן  
בלועזית ויש  
להם גירסה  

עברית



חברים של השפה  
העברית

Les Amis 
d’hébreu



Dictionnaire 
d’amour 
מילון של אהבה

 Leמילון אהבה  
dictionnaire de 

l'amour
AHAVAַאֲהָבה  

L’amour 
HIBAִחָּבה 

L’affection 
TSHOUKAְּתׁשּוָקה 

La passion le 
désir 

KMIHAְּכִמיָהה 
L’envie , le désir 

ardent , le 
longueur

ֲאהּוב ֲאהּוָבה  
AHOUV AHOUVA

bien aimé/e
-NE-EHֶנֱאָהב ֶנֱאָהב 

AV aimé/e

ְמַאֵהב ְמַאֶהֶבת  
Méahév 

Méhavet amant 
/ amante

LéITAHéVְלִהְתַאֵהב 
tomber 

amoureux   
LéHabéVְלַחֵּבב 

Liker 
 LéHaaritsְלַהֲעִריץ 

Admirer
זּוג ZOUG un 

couple

HAVERָחֵבר ֲחֵבָרה 
HAVERA Ami/e

 NESHIKAְנִׁשיָקה 
Bisous

HAVEROUTֲחֵברֹות 
Amitié 

ֲחֻתָּנה  HATOUNA
Mariage

 I-ROUSINִאירֹוִסין 
Engagement 

NESHAMAְנָׁשָמה 
Une âme

 / MOTEK Maמֹוֵתק 
mon douce / 
doux ( honey) 

אהבה נכזבת   
AHAVA 

NIKHZEVET

לב LEV נשבר לי הלב
NISHBAR LI HALEV

מת עליך MET 
ALEIKHA

חולה עליך HOLé 
ALAYIKH

קראש  CRASH משוגע על
MESHOUGA AL

QUESTIONSשאלות

אֹוֶהֶבת/ ֶאת ִמי ַאָּתה ֲהִכי אֹוֵהב 

י ִלי ַעל ָהַאֲהָבה ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשְּל�/ַסֵּפר

ה/ה ַמֲעִדיף/ָמה ַאְּת 

ֵאי� אֹוֲהִבים ְּבִאיַטְלִקיתָצְרָפִתיתֵאי� אֹוֲהִבים ּבְ 

ָמהו ַהֵּסֶפר ָהָאהּוב ָעַלי

?ָרֵחל אֹו ֵלָאה, ֶאת ַיֲעֹקביֹוֵתרִמי ָאַהבה 



עברית שפה עם  
כללים

Une langue 
avec les 
règles 

וגם הרבה יוצאים מן הכלל 
יוצא מן הכלל 
YOTSÉ MIN HAKLAL



ירושלמיתעברית
אביביתתלעברית

Hébreu de Jérusalem
Hébreu de Tel Aviv
UNE LANGUE DEUX PEOPLES 



Une langue familiale
משפחתיתשפה

UNE LANGUE JUIVE ?  LA LANGUE JUIVE ?



פעםשלעברית
Yvrit Shel 
Paam

היוםשלעברית
Yvrit Shel 
Hayom 



Une Maison Téhila Hakimi

Chaque jour, je rentre à la maison

que je sois sortie ou pas

j’y rentre à tout instant

une maison est une maison

et les nuits,

je rêve de la première maison dont je me souviens,

un verger en face, un bâtiment à droite, un bâtiment à gauche

un muret autour des poubelles

les bruits des voisins, à l’extrémité du village

et le rêve c’est toujours le même rêve

de l’aube à la mémoire

maintenant, les chemins vers la maison se sont raccourcis

et dans le champ en face : des marguerites dorées s’échappent des 
bâtiments

et la maison est toujours là, et la maison est une maison

Mais elle n’est pas mienne, et dans le rêve

Tehila Hakimi traduit par Esther Orner et Rachel Samoul



Toute la matinée j’ai cherché la chaussette manquante,
comme si la terre l’avait avalée.
Il m’est arrivé de ne trouver aucune trace
du livre et j’ai supposé qu’il n’avait jamais été écrit.
Et où sont les quelques années que l’on nommerait ma 
vie ?
Mais je n’ai pas perdu la bague que nous n’avions pas 
échangée
ni l’enfant qui n’était pas destiné à naitre
même dans mes pensées. Ce qui existe
existe-t-il parce qu’il interroge ce qui a été
à savoir un tremblement de terre ou un pont.
Te laisser un message ou raccrocher
certaines choses sont inexplicables
comme traverser le rêve d’un autre,
comme une pincée de sel sur la table.
©Nurit Zarchi traduit en français par Esther Orner et 
Rachel Samoul



La boîte noire de Amos Oz

Imagine qu'il est un peu plus de dix-neuf
heures, un soir d'été à Jérusalem. Les 
montagnes flamboient au soleil couchant. 
Une dernière lueur semble dissoudre les ruelles
en les dépouillant de leurs pierres. Le 
gémissement d'une flûte arabe s'élève du 
wadi par-delà peines et joies ; on pourrait
croire que l'âme des collines, laissant là son 
grand corps, désire participer de ce voyage 
nocturne.

ְיהּוָדה ַעִּמיַחי/ ַּתָּיִרים

ֶאת ְׁשֵני , ַּפַעם ָיַׁשְבִּתי ַעל ַמְדֵרגֹות ְלַיד ַׁשַער ִּבְמצּוַדת ָּדִוד ..."
ָעְמָדה ָׁשם ְקבּוַצת ַּתָּיִרים ְסִביב  . ַהַּסִּלים ַהְּכֵבִדים ַׂשְמִּתי ְלָיִדי

ַאֶּתם רֹוִאים ֶאת ָהִאיׁש ַהֶּזה  . "ַהַּמְדִרי� ְוֶׁשַּמְׁשִּתי ָלֶהם ְנֻקַּדת ִצּיּון
ְקָצת ָיִמיָנה ֵמרֹאׁשֹו ִנְמֵצאת ֶקֶׁשת ִמן ַהְּתקּוָפה  ? ִעם ַהַּסִּלים

:  ָאַמְרִּתי ְּבִלִּבי! הּוא ָזז, ֲאָבל הּוא ָזז". ְקָצת ָיִמיָנה ֵמרֹאׁשֹו. ָהרֹוִמית
ַאֶּתם רֹוִאים ָׁשם ֶאת ַהֶּקֶׁשת ִמן  : ַהְּגֻאָּלה ָּתבֹוא ַרק ִאם ַיִּגידּו ָלֶהם

ְקָצת ְׂשמֹאָלּה ּוְלַמָּטה  , ֲאָבל ְלָיָדּה: לֹא ָחׁשּוב? ַהְּתקּוָפה ָהרֹוִמית
יֹוֵׁשב ָאָדם ֶׁשָּקָנה ָּפרֹות ִויָרקֹות ְלֵביתֹו, ִמֶּמָּנה

https://www.babelio.com/livres/Oz-La-boite-noire/146661
https://www.babelio.com/auteur/Amos-Oz/5366




https://hebrew-academy.org.il/topic/al_haakademya/

https://nakdan.dicta.org.il/nikudedit

https://dictionnaire.reverso.net/hebreu-
francais/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA

https://www.ruvik.co.il/

https://hadshon.edu.gov.il/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-
%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9D/

https://leshoniada.co.il/

https://hebrew-academy.org.il/topic/al_haakademya/
https://nakdan.dicta.org.il/nikudedit
https://dictionnaire.reverso.net/hebreu-francais/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://www.ruvik.co.il/
https://hadshon.edu.gov.il/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9D/
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