
 

  

 

 דברי פתיחה לכנס "מאה שנים למותו של אליעזר בן יהודה" 

 20.2.2023, פרופ' דוד הראל, נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 

 אחר צהריים טובים לכולם, 

 פרופ' מרגלית פינקלברג סגנית הנשיא, 

 פרופ' אהרן ממן נשיא האקדמיה ללשון העברית, 

 אשר, נשיאה הקודם של האקדמיה ללשון העברית, פרופ' משה בר  

 חברות וחברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 

 מקוון.  הן אלה שנמצאים כאן באולם והן אלה שצופים בנו בשידור חי – אורחים נכבדים 

יק  יהודה, איש החזון המבר -בן  שנים לפטירתו של אליעזר  100אני שמח מאד לפתוח כינוס חגיגי זה, שמציין 

בזכות מאמציו ומאבקיו העיקשים בתוך החברה   העברית".  ורב הפעלים, ואשר מכונה לא אחת "מחייה השפה 

ַעם   יכולים לא רק להבין זה את זה, אלא גם להרגיש כעם אחד בעל גורל משותף,  היהודית ומחוצה לה, אנו 

 היא השפה העברית.  –ִעם זהות אחת הדֹובר שפה אחת 

התוצאה הייתה שהוא בעצם   יהודה היה לא רק עיקש ופתלתל, אלא גם אפור, אך - בןיש יגידו שמסעו של  

 ימנו אנו.   הבטיח עתיד ורוד ומשגשג לשפה העברית, עד

מילים שאותן   100הפתיחה האלה   שנים ללכתו, החלטתי לשלב בדברי  100אז לכבוד האיש ופעלו, ובסימן 

ר כמעין חידה או תרגיל, דוגמת אלה שכולנו מכירים,  ניתן הדב אחת לכל שנה. לכם, קהל יקר,  –הוא חידש 

יועלו כטקסט    מאתנו למצוא בתמונה שבעה חתולים, למשל, או עשרה כלי עבודה. דבריי אלה בהם מבקשים 

אתכם ואתכן להדפיס אותו ולנסות ולהתחקות    לאתר האקדמיה אחרי האירוע, כנראה כבר מחר, ואני מזמין

 אחר המילים המשולבות בדברים. 

כאלה שבן אבל כל השאר מוטמעות בטקסט   יהודה חידש, - יש בין המילים די הרבה שמוזכרות באופן מפורש כְּ

 תיהנו!   עצמו, ואותן יש לחפש...

רלמן, כפי שנקרא בנעוריו, חש כבר בגיל צעיר זיקה עמוקה לציון,  וחיידק העברית בצּבץ ודבק בו עוד   אליעזר פֶּ

אדיש לרעיון שלכל עם ישנה שפה ייחודית, בעוד לעם היהודי אין שפה   ישאר בנעוריו בליטא. הוא לא הצליח לה

ומהפכני, לפחות לאותם   משלו. התפנית בחייו החלה בהיותו סטודנט צעיר לרפואה בפריז, וכצעד ראשון  אחת

רת את 19 - זמנים של סוף המאה ה יהודה. הוא השתמש בשם החדש  - שם משפחתו לבן , הוא החליט לעּבְּ

 בעברית, ״שאלה נכבדה״, שהתפרסמה בעתון ״השחר״, שיצא באירופה.  שונה שלו בכתבה הרא 

״יש לנו שפה אשר בה נוכל לכתוב עתה   יהודה בצורך להחיות את הדיבור העברי, וכך כתב: -בכתבה עסק בן 

 לאל ידנו אם אך נחפוץ״.  ככל העולה על רוחנו וגם לדבר בה, יש

להתחיל ולחנך את הדורות    ית תהיה שגורה על כל פה, יש יהודה הבין מהר מאוד שכדי שהשפה העבר- בן

 במאמרו ״על דבר החינוך״ בעיתון ״חבצלת״: הבאים, כפי שציין בכמה מנשרים שכתב, וכן 

העיקרית בחינוך בנינו. אך איפה   ״אם חפצנו כי בנינו יהיו עברים עלינו לחנכם בשפת עברית ולעשותה השפה 

הטבעי לשפה   יהודה, שראה בארץ ישראל המען - תה ברורה לבןהתשובה ִלשאלה זו הי נעשה כזאת ?״

שדרבן אותו לעלות לארץ ישראל מקדם ככל    העברית, ומעבר לחזון החייאתה, היה לו גם חזון לאומי, והוא

 בחירת ליבו דבורה יֹונאס, והשניים מחליטים להתחתן ולעלות לארץ ישראל.  האפשר. הוא משתף ברעיון את

ציון  - ושם נולד בנם הבכור, בן עיר העתיקה בירושלים בדירת שני חדרים עם רהוט דל, בארץ הם מתגוררים ב

 יהודה, שלימים יאמץ את השם איתמר בן אב״י. - בן



 

  

 

וחידש עבורו מילים רבות שסייעו    ואביו, שדיבר עמו רק עברית, המציא –ציון היה "הילד העברי הראשון" -בן

ציון הצעיר, כך דאג  - ככל שגדל בן ריבה, חביתה, כרובית ונקניק. גלידה,לו, בהתאם לגילו, בהן: בובה, גננת,  

גרב, צדף,   מפוחית ומשקפת,  ממחטה ונזלת,  מדרכה, מטריה ואטרייה,  אביו לציידו בעוד מילים חדשות, כגון,

פשוט לצאת   ציון -וכן גם מילים כמו דגדוג ומשעמם. וכדי שלא יהיה לו משעמם, היה על בן   אופנים וסרט.

ציון שהיה נקלע  -קלים. מספרים על בן  הבית ולשחק בחוץ. אך החיים של הילד העברי הראשון לא היומ

השכונה, משום שרק הוא דיבר עברית ושאר הילדים דיברו שפות   לתסבוכת כאשר רצה לשחק עם ילדי

וליטוף,    בחיבוק היה חוזר לביתו מתוסכל, אבל אימו דבורה ניחמה אותו תמיד וזיכתה אותו  אחרות. הוא

 לעיתים אפילו בהפתעה שעודדה אותו מאוד. 

ִעי בלשונו, כלומר סקרן ופעיל, וכל רצונו היה-אליעזר בן  דְּ אּבְּ לשכלל את העברית, בה ראה את    יהודה היה תְּ

אולם למרות רצונו העז, לא כל   ומענינת, שכל אחד יוכל לדבר בּה.  הקדמה. הוא רצה שהיא תהיה שפה חיה 

יהודה לא סתם "בדה מילים ממוחו הקודח", כמילות השיר  - העברית. בן ראוי לשילוב בשפה  הגיג הפך למועמד

קרה שכל מילה נבחנה    פעל באופן עקיב ומסודר, גם אם לעיתים היה עליו להיות יצירתי או גמיש. וכך אלא –

לקח מילים  שהיו שפות שמיות. כך, למשל, מן התנ״ך   בקפידה. הוא שאב השראה מהתנ״ך, ומארמית וערבית

מערבית הרכיב   וגם את המילה אקדח, מן השורש ק.ד.ח כלומר בעירה או שריפה. כגון: חשמל, מלט ותשבץ, 

שאב מן המשנה ומהתלמוד, וגם את המילה    את המילים רשמי, מעדר, אדיב ומטבח. את מילה גבס הוא 

 ו גם הן מהתלמוד. פתיל הנר. המילים מפה וגרוטאה, למשל, הגיע  מטפחת, כיוון שהיו מוחטים את

יהודה על ספר מקיף של  -בן  כדי להתאים את העברית לשפה הדבּורה ולהפוך אותה ללשון מודרנית, שקד 

וכלולים בו רבים מחידושי הלשון שלו. יוזמה זו לא היתה    –שמוכר לנו היום בשם מילון  – מילים בעברית 

מדה   בורה שהלכה לעולמה בשל מחלתהיא אחותה הצעירה של ד –נרתמה לעזרתו  אפשרית אלמלא ח ֶּ

יהודה גם בגידול הילדים,  -לבן  השחפת. חמדה, שהייתה עיתונאית וסופרת בזכות עצמה, הציעה את עזרתה

על    על מנת לגייס כספים לכתיבת המילון העברי הראשון התדפקו אליעזר וחמדה  ולאחר זמן קצר הם נישאו.

  100, במלאת 1958ובשנת   מעבר לים. מאמץ זה עלה יפה,דלתות של נדבנים ושלחו מברקים וגלויות אל 

 והאחרון של המילון.  17-יהודה, יצא הכרך ה-שנה להולדתו של בן 

ועד הלשון   – הראשונה ללשון העברית  יהודה היה פעיל בזירות רבות. בין השאר הקים את הועדה-אליעזר בן 

יהודה נחשב חלוץ גם  -ן העברית. בןבהמשך להיות האקדמיה ללשו  שהתפתח – מתוך חברת "שפה ברורה" 

ובמקביל ערך והוציא   העיתונות העברית. הוא הקים משרד שממנו הוציא לאור את העיתון ״הצבי״,  בתחום 

יהודה ֲחָמָמה להפצת השפה  - העיתון היה עבור בן ״עולם קטון״ ו״העברי הקטן״.  - לאור שני עיתוני ילדים 

ולהחרמת    עיונותיו הלאומיים. התבטאויותיו אף הובילו למאסרואבל גם דרך להבעת ר  –העברית בארץ ישראל 

 קיצוני שיכול להתסיס את השטח.   העיתון למשך שנה על ידי המשטרה הטורקית, שראתה בו גורם 

מגש של כסף. החזון המהפכני שלו ״זכה״ להתנכלות לא רק מצד   יהודה על -באותם הימים דבר לא הוגש לבן 

שראו בו אויב כאשר   מבית, וביתר שאת מצד אנשי היישוב האשכנזי הישן,  – קר ובעי  – הטורקי, אלא  השלטון 

יהודה יתייאש ויהגר  -הקודש. היו מי שרק חיכו שבן   הפך את העברית לשפת חולין, שכמו פלשה אל תוך שפת

״אסכולת   יהודה ופועלו הופנתה גם מצד ראשי הציונות, ובמיוחד מצד-עוינות כלפי בן  בחזרה לאירופה. 

יהודה לא חש קבס  - למילים״ כדברם. אולם בן סה״ בראשות חיים נחמן ביאליק, שראו בפועלו ״בית חרושת אוד 

לחלום ולפעול. היה לו מה שנהוג לכנות היום עצבים מפלדה והוא לא אמר    כלפי אלה שרצו ברעתו והמשיך

 כל תגִלית בשפה הפיחה בו רוח חיים וסייעה לו בהמשך דרכו.  נואש. 

ורבים מחידושיו נותרו עלומים.    יהודה התקבלו והשתרשו בשפה,-לא כל המילים שהציע בן חשוב לזכור ש

המורכב של הימים האלה, ובשעות האלה ממש, עלינו לומר   יהודה את המצב- למשל, כדי לתאר בשפתו של בן

ׁשֹון, כלומר הפרלמנט, מצוי במשבר  כי הַעּמֹונּות בסכנה,  גם    רציני. כלומר הדמוקרטיה בסכנה, וכי הֻמרְּ

ַמִים פינו את    בתחומים אחרים לא התקבלו כל החידושים שהציע, למשל מילים כמו נֶּק וַאּבְּ ח ֶּ ץ, ַאּבְּ ּמֶּ ח ֶּ אּבְּ

ִגּׁשֹור, המתארת אדם נועז או הרפתקן, על משקל גיבור, ובהשפעת   מקומם לחמצן, חנקן ומימן. כך גם המילה

פּוָפה   גם המילים ָשחָרחֹוק לטלפון או המילה הערבית ג'אשר, אינה מוכרת לנו כלל. כך  המילה מתקן   -דְּ

ָקה – לסידור ספרים או כלים  לק לגפרור, ָמקֹוִלית לגרמופון וִפרְּ  לתיאור יחידה בצבא כחלופה לדיוויזיה.   ַמדְּ

 



 

  

 

העברי הולך ומתפשט בארץ   יהודה לא חדל מלנסות, ובשנותיו האחרונות הספיק לראות את הדיבור- בן

 פתח תקווה, ראשון לציון ורחובות, החיים התנהלו בעברית.  שבות שהוקמו באותה התקופה, כמוישראל. במו

כמה סמלי הדבר שהאיש שהחייה   . אשתו מצאה אותו ליד המכתבה ועט בידו.66יהודה נפטר בביתו בגיל - בן

פועלו, שממשיך  בידו. אך השעון שעצר מלכת עם מותו לא עצר את  את השפה העברית סיים את חייו עם עט 

ומאפשר לנו לדבר   יהודה הוא חלק בלתי נפרד ממציאות חיינו -היום. מפעל השפה העברית של בן לפעום גם

 עברית ולהתבטא בצורה ייחודית באמצעות מילים כגון: 

 לאומית.  תאורה, מסעדה, משתלה, ולדבר על ישראל כמעצמה כדי להצביע על גאווה 

אליעזר חשב על הכל,  - שהוק. בן   בה ממעצמה היו לו, כגון זמזום, ואפילוגם מילים בעלות משמעות צנועה בהר 

הבאה שנשאל את הזבן איפה ניתן למצוא מחבת, או מגהץ, או   מה שנקרא עד לרמת הבורג. על כן, בפעם

מכרה שהרכבת שוב איחרה, או כאשר נבקש מהרופא מרשם   כאשר נספר מומלץ לנו לדעת    – לחבר או לְּ

  -התמדה וכוח רצון של איש אחד עם חזון גדול   ללו הושקעו שנים רבות של נחישות, שמאחורי המילים ה

 יהודה. -אליעזר בן 

הכנס, ולצוות האקדמיה המצוין   לסיום, אני רוצה להודות לאקדמיה ללשון העברית על שיתוף הפעולה בארגון 

אוזן. וכל אלה בהובלתה של  נעמה שילוני, כוכי מימרן, ואסף  זיווה דקל, , דניאלשהכין את האירוע, סימה 

 גליה פינצי.   המנכ"לית שלנו,

 אני מאחל לכולנו ערב מהנה ומעשיר. 

 תודה רבה. 

 פרופ' דוד הראל 

 נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. 


