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 ?קורה לך שאת )וגם אתה( מחפשת תוכן אחר לעשות בכיתה שלך

  משהו שגם יפתח ידע עולם

 ויחשוף את התלמידים שלך לתחומים חדשים

 גם יצליח לגעת בהם לחשיבה, אותם גם יגרה

  ?וגם יתחבר לנושאי הלימוד

  ,כמה קשה למצוא תוכן שמכיל בתוכו את הכל

 וביננו, למי יש את הזמן והכוחות לחפש

  ?בתוך שגרת היומיום העמוסה ממילא

 , ינלאומייום שפת האם הב אז החלטנו לנצל את

 ,  21/2תאריך חל בש

 ולהציע לך הפעלה שאפשר לעשות במגוון שיעורים

  .ואפילו די בקלות

  למה דווקא יום שפת האם הבינלאומי?

 הנושא של שפת אם הוא נושא שפותח ומזמן 

 כל כך הרבה תחומי לימוד ושיח 

 וגם מאפשר חיבור אישי של התלמידים 

 מם ובשפת האם שלהם. דרך העיסוק בעצ

 , וקא בגלל שזה לא יום שנהוג לצייןודו

 הוא מאפשר לרענן קצת את התכנים 

 ולהביא לכיתה משהו חדש משלך. 

 להלן מספר הצעות בנוגע להפעלה: 

 אזרחות, י שפה, עברית, גיאוגרפיה, אפשר לקיים את ההפעלות במסגרת שיעור 

לימודי חברה, השכלה כללית, שיעורי חינוך ואפילו מתמטיקה )השתמשו בנתונים המספריים שבהפעלה 

 ליצירת בעיות ותרגילים משלכם(. 

  ההפעלה בנויה בצורה מודולרית, כך שכל מורה יכולה לבחור אילו חלקים רלוונטיים עבור התלמידים

 יינת לפתח בכיתה. בהתאם לנושאי הלימוד, לעולם הידע ולדיונים שהיא מעונ

  .ההפעלה מיועדת לכיתות ה' ומעלה. ניתן לערוך התאמות לשכבות גיל שונות 

 

 הפעלה בנושא יום שפת האם הבינלאומי 

 חלק א'

 על שפה:  קצר נפתח בסבב שאלות

 כמה שפות מדוברות יש לדעתכם כיום בעולם?

 . 6,500התשובה היא 

 האם אתם יכולים לנחש מהי השפה המדוברת ביותר? 
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 סינית.   –התשובה היא מנדרינית 

 באיזו מדינה מדברים את שפת האורדו? 

 אורדו היא השפה הרשמית של פקיסטן ומדברים אותה גם בחמש מדינות בהודו. 

 ואיפה מדברים טגלוג? 

 בפיליפינים

 לדעתכם מדברים את המספר הרב ביותר של שפות כיום בעולם? באיזו מדינה

שפות  840קיימות שם  –פפואה גינאה החדשה  –מהשפות המדוברות היום בעולם קיימות במקום אחד קטן  12%

 מדוברות. 

 כמה שפות מדברים באסיה?

 שפות.  2,200באסיה נעשה כיום שימוש ב

 כיום אנגלית? האם אתם יודעים כמה אנשים בכל עולם מדברים

 רבע מאוכלוסיית העולם כיום מדברת אנגלית במידה כזו או אחרת. 

 האם אתם יכולים לנחש לכמה שפות תרגמו את התנ"ך? 

 פינוקיו!   –שפות ברחבי העולם. אחריו הספר שתורגם להכי הרבה שפות הוא  2,454התנ"ך קיים כיום בתרגום ל

 מהי לדעתכם השפה הרשמית של ארה"ב? 

 "ב, במפתיע אין שפה רשמית.לארה

*** 

תר משפה האם אנחנו צריכים לדעת יונשאל את התלמידות והתלמידים: למה אנחנו בכלל צריכים שפה? 

 וד שפה מלבד עברית, ואם כן, איזו? אחת ואם כן למה? האם הם יודעים ע

ולכבודו נלמד קצת על שפות שונות ומגוונות ברחבי העולם ועל  האם הבינלאומייום שפת היום הוא 

 ההשפעה שלהן על העולם ועל החיים והזהות שלנו. 

 אז קודם כל, מהי בעצם שפת אם? 

 לפי המילון שפת אם היא השפה הראשונה אותה למד האדם, והיא בדרך כלל השפה בה הוא מיומן יותר.

אמצעי תקשורת ראשוני. בנוסף לאוצר האסוציאציות האישי,  מכילה שפת האם גם את אבל שפת האם איננה רק 

אוצר האסוציאציות התרבותי המשותף, את הזיכרון המשותף למשפחה או לקהילה תרבותית. שפת האם היא למעשה 

 חלק מכריע ועמוק בזהותם של כל אחת ואחד מאתנו.

 עשה סבב שבו כל תלמיד ותלמידה יענו על השאלות הבאות. בואו נראה איך זה עובד בחיים האישיים שלנו: נ

 שפה אתם מדברים בבית?  איזו
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בשלב זה כל אחת ואחד יספרו בתורם מהי היא שפת האם שלהם, מהי שפת האם של ההורים שלהם ומהי שפת 

 האם של סבא וסבתא שלהם.

ו באחת מן השפות הלל היא יודעים אחרי הסבב הראשון נקיים סבב נוסף שבו כל אחד ישתף מילה אחת שהוא או

ולבדוק איך אומרים אותה באחת  "תודה",המילה  לדוגמא:ור מילה אחת, אפשר גם לחילופין, לבחומה משמעותה. 

לבדוק באינטרנט יכולים להתקשר להורים שלהם ולשאול או ללכת  התלמידים –  מן השפות המשפחתיות שלהם

 . ולחזור עם תשובה

 אחת ואחד יכתבו אותה וכל" )או כל מילה אחרת( במרכזו, תודה"ילה בריסטול גדול עם המ אפשר להכין בהמשך

 ההבדלים בין השפות, נשאל מה המשמעות של ההבדלים הללו. ל נשוחח עבחרו. שבשפה  מסביב לבריסטול

מי מהילדים ששפת הוריהם או שפת סבא וסבתא שלהם אינה עברית, יראיינו אותם  :הצעה להמשך פעילות בבית

מה מעמדה של העברית בהקשר  האם דוברים אותה?על המשמעות של שפת האם. מה המשמעות שלה עבורם? 

הזה? וכל שאלה שתסקרן את הילדים. הריאיון צריך להיות מצולם, אפשר עם הפלאפונים או בכל דרך אחרת. 

 . התכנים שעולים בהם דון עללבראיונות הללו יחד בכיתה ואפשר לצפות ר הבא בשיעו

בשלב זה הילדים בטח עדיין מבולבלים, לא מבינים את החשיבות של שפת האם. לכן נתחיל בחלק השני של 

 ההפעלה שמטרתה להרחיב את המחשבה על משמעותה של השפה. 

 

 חלק ב'

שפות מדוברות המוגדרות כשפת אם. לאור העובדה שכמה  6,500-כ קיימות כיום בעולם קודם, שאמרנו כפי 

שפות מרכזיות בולטות הרבה יותר מאחרות בעידן הגלובליזציה, ונעשה בהן שימוש תכוף וקבוע, רבות 

משפות האם עלולות להיעלם תוך זמן קצר. לפי הנתונים הקיימים כיום, בכל שבועיים נעלמת שפה, ושפות 

 96%בני אדם או פחות.  100מדוברות בפי  500השפות הידועות לנו,  6,000שי. מתוך  רבות שורדות רק בקו

 בלבד מאוכלוסיית כדור הארץ. 4%מהשפות בעולם מדוברות בפי 

 , מצוין בכל שנה יום שפת האם הבינלאומי. 2000בפברואר, מאז שנת  21זוהי הסיבה שבתאריך 

הוא מצוין באותו התאריך שבו מציינים בבנגלדש בכל שנה  ה?קא בתאריך הזולמה מציינים את יום שפת האם דו

, בזמן שנלחמו בכדי 1952נהרגו בשנת שצעירים  9, לזכרם של Language Martyrs' Dayאת "יום קדושי השפה" 

 הבנגלה, תוכר כשפה רשמית במה שהייתה אז פקיסטן. -ששפת אמם 

  של ההתרחשויות בבנגלדשעם תיאור נחלק בכיתה מפת עולם מצולמת ודף מידע קצר 

אפשר לבקש  –נבקש מכולם לחפש את בנגלדש על המפה. אחרי שנמצא אותה נקרא יחד מתוך דף המידע 

 מתלמידות ותלמידים לקרוא פסקאות שונות מתוך הטקסט. 

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
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 שאלות לדיון: 

 למה בעצם כל כך חשוב לשמר שפה אחת או להפוך אותה לשפה רשמית של מדינה מסוימת? 

 מה היתרונות ומה החסרונות בריבוי שפות? האם לא עדיף שכל העולם ידבר את אותה השפה? 

 בכל שנה את יום קדושי השפה בבנגלדש?  ןה אתם חושבים שממשיכים לציימל

*** 

 

 

 דף מידע: רקע ל"יום קדושי השפה" בבנדגלדש

הרפובליקה העממית של בנגלדש היא מדינה בדרום יבשת אסיה, השוכנת לחופו הצפוני של מפרץ  

בנגל, במזרח האזור שנודע בעבר בשם בנגל. לבנגלדש גבול יבשתי עם הודו ומיאנמר, והיא קרובה  

 גם לסין, נפאל ובהוטן.  

הודו ופקיסטן של  הייתה בנגלדש חלק מהודו הבריטית, מושבה בריטית שכללה גם את  1947עד 

היבשת ההודית, והיא חולקה לשתי מדינות עצמאיות: הודו, -תם השלטון הבריטי בתת 1947-ימינו. ב

שכללה אזורים בעלי רוב הינדי, ופקיסטן, שכללה אזורים בעלי רוב מוסלמי. המדינה המוסלמית, 

זרח פקיסטן )בשטח  פקיסטן, הייתה מחולקת לשני חלקים מרוחקים זה מזה, שהודו חצצה ביניהם: מ

שמהווה כיום את בנגלדש( ומערב פקיסטן )בגבולות פקיסטן של היום(. בחלק המזרחי של המדינה  

  1971-שרר מרמור הולך וגובר נגד השלטון המרכזי, עקב קיפוח כלכלי, תרבותי ופוליטי מצדו. ב

ינדית  פתחה ממשלת פקיסטן ברצח עם שנועד לדכא את השאיפות הלאומיות ואת התרבות הה

בבנגלדש. בתגובה הכריזו מנהיגים בנגלים על עצמאות בנגלדש. מלחמת השחרור של בנגלדש 

 בניצחונם של תומכי העצמאות, שהסתייעו בהודו, על הצבא הפקיסטני. 1971הסתיימה בדצמבר 

בתקופה שבנגלדש עוד לא היתה מדינה עצמאית קמה תנועה בשם תנועת השפה הבנגלית במה  

בנגל ודרשה את ההכרה בשפת הבנגלה במה שהיתה אז עדיין פקיסטן. ממשלת   שהיתה אז מזרח

פקיסטן דאז לא תמכה בבקשת הארגון ואף הוסיפה והוציאה אל מחוץ לחוק, התכנסויות, עצרות 

הרגה משטרת פקיסטן   1952לפברואר  21ופגישות שנועדו בכדי לעודד את התמיכה בשפת הבנגלה. ב

ו בעצרת למען שפת הבנגלה, לאחר רצח הסטודנטים קמה תמיכה  סטודנטים צעירים שהשתתפ 9

הסכימה הממשלה להכיר   1956המונית למען מטרות התנועה בקרב המוני אזרחים ובסופו של דבר ב

 בשפת הבנגלה כשפה רשמית של פקיסטן.  

 <<<  מידע נוסף על המאורעות ניתן למצוא כאן
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נפזר בכיתה כרטיסיות עם מילים מיוחדות בשפות שונות שאין להם מקבילה בשפה אחרת או תרגום מדויק 

 מעבר לשפה שלהם: 

Jayus וע כל כך שאין ברירה אלא לצחוק. רכל כך לא מצחיקה או מסופרת באופן גבדיחה באינדונזית  – ג'ייוס 

Kyoikumama אמא שדוחפת את ילדיה באופן תכוף ומתמשך להצלחה אקדמית.  –ביפנית  – קיויקומאמא 

Tartle ההיסוס המגיע לפני הכרות בין שני אנשים כששכחת את שמו של אחד מהם.  –בסקוטית  – טארטל 

Prozvonit הפעולה שבה אחד מתקשר לפלאפון של אחד אבל מנתק אחרי צלצול אחד  –בצ'כית  – פרוזווניט

 בכדי שהצד השני יחזור אליו. 

Wabi-Sabi  האופן שבו ניתן למצוא יופי בפגמים ובחוסר המושלמות של העולם  –ביפנית  –וואבי סאבי

 שסביבנו. 

Tingo  על מנת להחזיר.שאילת חפצים מביתו של ידיד שלא  –איי הפסחא  –טינגו  

Hiraeth  -  'געגועים לבית שאבד ושלעולם לא ניתן יהיה לחזור אליו. –בוולשית  –היראאת  

Sobremesa –  הזמן שמבלים אחרי ארוחת הצהריים או הערב עם האנשים שחלקנו איתם  –בספרדית  –סוברמסה

 ארוחה. 

עליהם. ואז ימציאו בעצמם מילה לתחושה התלמידות והתלמידים יעברו ביניהם ויבחרו את המילה האהובה 

כתבו אותה על כרטיסיה )ניתן אחר כך יו או חוויה שהם היו רוצים לתאר אבל אין מילה מדויקת עבורה

 . לתלות את הכרטיסיות בכתה(

  ?משפות אחרות יש לנו בעבריתשנשאלו מילים מיוחדות יש לנו בעברית? איזה מילים  לואי

מצרפתית,  –מטורקית,, סלון  –מארמית, דוגרי  –מאנגלית, אגרה  –מיידיש, ברקס  – מערבית, קומזיץ –)יאללה 

  מרוסית ועוד ועוד(. –מפרסית, פארש  –מאיטלקית, אשכרה  –פוך 

למה לדעתכם יש מילים מסוימות שקיימות בשפה אחת ולא קיימות בשפה אחרת? מה הקשר בין שפה 

 ותרבות? 

ים חדשות לשפה )לדוגמא: "להשתדרג", "סלפי"(. כנראה שעונה על צורך אפשר להתייחס גם לכניסה של מיל

לדוגמא: שמשתמשים בהן פחות מבעבר )או ביטויים באותו אופן יש גם מילים  תרבותי, מבטא שינוי או התפתחות.

 "בושה וכלימה", "ידוען"(. 

קבוצתית של קבוצות האם אתם חושבים שהשפה משפיעה על זהות אישית או מה הקשר בין שפה וזהות? 

 אתניות או מדינות ברחבי העולם?

לאופני תקשורת והבעה ייחודיים שילכו לאיבוד אם התהליך של הכחדת שפות ילך ויתמשך רבות דוגמאות קיימות 

בעולם ויש ארגונים ואנשים רבים בעולם שפועלים בכדי לשמר את השפות הללו והמטען התרבותי הייחודי שמגיע 

 עמן. 

שפה, הנקראת גם התחדשות שפה, היא תהליך מכוון שבו מנסים לעצור הכחדה של שפה או החייאת ה

מן הבחינה הזאת. החייאת השפה העברית יש לנו דוגמא מרשימה ומעניינת להחזיר לשימוש שפה שנכחדה. 

ביוזמתו של אליעזר בן יהודה שנחלה הצלחה מרשימה, התהליך של החייאת העברית הצילה לא רק את 

 עלם יחד איתה.ירבים בתרבות העברית שהיו יכולים להמרכיבים עצמה אלא  השפה
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כדי לצמצם את ההיעלמות המהירה של השפות האנושיות קמו בשנים האחרונות כמה מיזמים בינלאומיים 

שהטקסט החקוק עליה סייע בפיענוח ", הקרוי על שם האבן פרויקט רוזטהמעניינים וחשובים, ביניהם, "

. הם יעבדו ההירוגליפים המצריים. מדובר בשיתוף פעולה גלובלי בין מומחים לשפות, לבין דוברים ילידים

פיתוח ארכיון שפות מקוון, מעין גרסה מודרנית של אבן רוזטה, שמיועד בכדי לעקוב אחר אלפי יחד ל

 השפות העומדות בסכנת הכחדה ולתעד אותן.

 

 חלק ג' 

 קצת ביחד על שפות שאולי עדיין לא יצא לנו להכיר ועל התרבויות שמשתמשות בהן:  נלמדהיום 

 + מפת העולם ת אם מסוימתקבוצה תקבל מידע על שפתתחלק לקבוצות של שלושה או ארבעה בקבוצה. כל  הכיתה

 שאלות הבאות: דף המידע ותענה על ה. הקבוצה תקרא יחד את )בכדי למקם את האזור הגיאוגרפי(

 את השפה בה עוסק הטקסט? או שדיברו אוגרפי מדברים יבאיזה איזור ג -

 נמצאת בסכנת הכחדה?  האם השפה -

 כמה אנשים מדברים בה כיום?  -

 האם הכרתם את השפה קודם?  -

 שאלות שמעניינות אתכם בנוגע לשפה, למי שדוברים אותה או לאזור הגיאוגרפי בו היא מדוברת.  3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היא שפתם של בני האיינו, קבוצה אתנית שמרכזה בחלק הצפוני של האי הוקאידו  ַאייְנּושפת 

 שביפן. שפת האיינו נחשבת כיום לשפה בסכנת הכחדה.  

בעבר דיברו בשפה זו באיים הקוריליים )כיום ברוסיה(, בחלקו הצפוני של האי הונשו, ובחלקו 

נחשבת לשפה ייחודית שאין לה קשר לאף   הדרומי של האי סחלין )כיום ברוסיה(. שפת האיינו

 שפה אחרת, על אף שלשפה זו מאפיינים טיפולוגיים הדומים ליפנית.  

סיביריות, אך למעשה מונח זה מתאר קבוצת -לעתים נוהגים לשייכה לקבוצת השפות הפליאו

שפות קטנות שאין ביניהן קשר שמאמינים כי התקיימו בסיביר לפני הגעת השפות הטורקיות 

טונגוסיות; וכי אין הן מהוות משפחת שפות על פי הגדרתה. יש בלשנים כדוגמת היפני שיצ'רו וה

מוריאמה, שקושרים בשנים האחרונות את שפת האיינו לשפות האוסטרונזיות, הן על פי אוצר  

איש הדוברים את השפה, כולם  1,000-המילים והן באמצעות הדמיון בין התרבויות. יש כיום רק כ

 .30-מ בני יותר
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היא שפה ממשפחת השפות הקלטיות. היא מדוברת בפי כחצי מיליון מתושבי חבל   ברטונית

מערבי של צרפת. אלפים נוספים מבינים את  -ברטאן )כשישית מאוכלוסיית החבל( שבקצה הצפון

יום. ברטונית שייכת לפלג הדרומי, הברטוני, של השפות -השפה, אך דוברים צרפתית ביום

" ובברטונית  Bretonת. בצרפתית ובאנגלית נקראת השפה "הקלטיות, ביחד עם ולשית וקורני

"Brezhoneg." 

מאוצר המילים בברטונית משותף גם לוולשית )של וויילס שבאנגליה(. באורח אירוני, על   70%-כ

אף שזו השפה הקלטית המדוברת ביותר, זוהי גם השפה הקלטית היחידה ללא מעמד רשמי. לפי  

שמית היחידה במדינה, ולפיכך הלימודים בבתי הספר בחבל  חוקת צרפת, צרפתית היא השפה הר

 נערכים בצרפתית בלבד. עם זאת, נלמדת השפה באופן חופשי באוניברסיטאות.

של המאה העשרים הפסיקו המבוגרים בברטאן ללמד את ילדיהם ברטונית. התוצאה   50-בשנות ה

 אלף.   200-רק כהיתה שמתוך מיליון דוברי ברטונית לפני כמאה שנה, נותרו כיום 

 

לערך על ידי מלך  930היתה שפתו של חצי האי קורנוול לאחר שנכבש כולו בשנת  קורנית

דיברו אותה כמעט ארבעים אלף בני   13. היא שגשגה בימי הביניים, ובמאה ה־הסקסונים ָאֶתלְְסַטן

הלכה השפה ודעכה, וסבורים כי האדם האחרון שדיבר אותה כשפתו  17וה־ 16אדם, אך במאות ה־

 .  1676היחידה מת בשנת 

קורנית שייכת לפלג הדרומי, הברטוני, של השפות הקלטיות, ביחד עם ולשית וברטונית. 

מאוצר המילים בקורנית משותף גם לוולשית  80%-. כCornishנקראת השפה  באנגלית

משותף לאירית ולגאלית סקוטית. בשנים האחרונות מנסים להחיותה, וכיום  35%-ולברטונית. כ

 , אולם איש מהם איננו דובר קורנית כשפת אם.3,000-מעריכים את יודעיה בכ

 

 

היא שפה מקבוצת השפות השמיות ושפתם של הִתגְַרי תגרניה שיושבים במחוז ִתגְַרי  ִתיגִרינית 

שבצפון אתיופיה, ובמרכז אריתריאה, שם היא גם אחת משתי השפות הרשמיות של המדינה.  

מוסלמים(, ובמדינת ישראל בפי מיעוט מהעולים   השפה מדוברת גם על ידי הג'בארטה )תיגרינים

לערך  4-מאתיופיה )רובם המכריע של העולים דוברי אמהרית(. התיגרינית התפתחה במאה ה

משפת הגעז, השפה השמית הקדומה של אתיופיה. היא מדוברת בחבל תיגראי שבצפון אתיופיה  

 וברמת אריתריאה, שם היא משמשת כאחת השפות הרשמיות. 

נית מספר ניבים המדוברים בחבלים שונים בתיגראי ואריתריאה. מספר דובריה כשפת אם לתיגרי

  2-3-מיליון אריתריאים. כשפה שנייה דוברים אותה עוד כ 3-מיליון אתיופים וכ 3.5-עומד על כ

מיליון איש. בישראל דוברים את השפה אלפים בודדים שעלו מאתיופיה ועשרות אלפים פליטים  

 מאריתריאה.
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היא שפה יהודית השייכת למשפחת השפות הגרמאניות ונכתבת באותיות האלפבית העברי.  ייִִדיׁש 

אחוז מהמלים הן ממקורות עבריים  30-ל 20רוב אוצר המלים היידי הוא ממקורות גרמאניים, בין 

 וארמיים, והנותר ממקורות סלאביים ולטיניים.

יהודית כשפתם העיקרית של  -, שימשה הגרמנית9-מאז התיישבותם בתחומי גרמניה במאה ה

, בעקבות 18-האשכנזים, ונותרה כזו גם עם הגירתם מזרחה של רבים מהם. מסוף המאה ה

האמנציפציה וההשתלבות הגוברת בחברה הכללית, זנחו יהודי מרכז ומערב אירופה את היידיש.  

יר ורדיפות סטלין הביאו לקצה של הפעילות התרבותית הנרחבת בלשון.  השואה, התערות הדור הצע

בתנועה הציונית, בהשראת תחיית הלשון העברית ומלחמת השפות, הפכה היידיש להיות סמל  

 לגלותיות. 

כיום היא משמשת בחלקים מסוימים של החברה החרדית, בעיקר אצל חסידים, כשפה העיקרית.  

ת. כמו כן, השפה עדיין מדוברת כשפה שנייה בקרב יהודים שמוצאם קיימת גם סוגת עיתונות יידי

 דוברי יידיש.   250,000-ממזרח אירופה, בעיקר המבוגרים. קיימים כיום כ

 

 

, המזוהה עם מוסלמים בדרום אסיה. זוהי השפה הלאומית של היא ניב של הינדוסטניתֻאְרדּו 

השפות המועמדות להיות שפות  22-פקיסטן. היא מדוברת בהיקף נרחב גם בהודו, שם היא אחת מ

רשמיות ושפה רשמית של חמש מדינות בהודו. אורדו התפתחה תחת השפעת הפרסית, הערבית  

 שנה.   900-והשפות הטורקיות במשך למעלה מ

(,  1206-1527חלה להתעצב באזור הקרוי אוטר פרדש שבהודו, במהלך סולטנות דלהי )היא ה

(. לשפה ישנה קשר לשפת ההינדי  1526-1858והמשיכה להתפתח תחת האימפריה המוגולית )

סטנדרטית המדוברת בהודו. שתי השפות חולקות את אותו הבסיס ההודי; הדקדוק והפונולוגיה  

 מיליון בני אדם.   104-כיום מדברים בשפת האורדו כ . הן שפה אחתשלהן כה דומים עד כי נראה ש

 

 

היא שפה יהודית המדוברת בפי יהודי מרוקו ויוצאיה זה דורות רבים. מוגרבי או מגרבי   מוגרבית

מרוקו, תוניסיה,   -שם קיבוצי למדינות המערביות של צפון אפריקה  -הוא מי שהגיע מהמגרב 

אלג'יריה ולעתים גם לוב. הלשון המוגרבית שונה מהערבית המרוקאית בהיותה כתובה באותיות  

ר וכן באוצר המילים שלה, המאופיין בשאילה מעברית, צרפתית, ספרדית וערבית  עבריות, בתחבי

 אלף יוצאי מרוקו.  300מדוברת. המוגרבית מדוברת כיום בקרב כ 

לאחרונה החלו בישראל הדורות הצעירים של העדה המרוקאית ללמוד את השפה, להחיות אותה  

. בשנים האחרונות נשמעים קולות של ולהפיץ אותה ברבים על מנת לשמור על התרבות המרוקאית

חוקרים הטוענים שמדובר בשפה עתיקה שבדומה ליידיש וללאדינו יש מקום להעניק לה מעמד של  

 שפה לשימור.
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וכל קבוצה תציג את השפה שהיא קראה עליה בקצרה ותספר מה  במליאהלאחר העבודה בקבוצות, נתכנס 

 היה נראה לה מעניין ביותר לגביה. 

 

 נסיים בדיון קצר:  

 לדעתכם החשיבות של שפת האם?  ימה

 האם כדאי להציל מהכחדה את שפות האם שעומדות להעלם מן העולם? 

 מה עוד הייתם רוצים לדעת על הנושא? 

  ברחבי העולם?נוספות איך אפשר לדעתכם להרחיב את ההכרות עם שפות אם 

וברים עברית כשפת אם דמשפחה שלא  יראיון של בנ –נזכיר כאן את עבודת הבית שניתנה בחלק הראשון *** 

ונבדוק אם התלמידים והתלמידות מבינים יותר את המורכבות של שפת האם. האם הם סקרנים לשמוע את המחשבות 

 ?םשל בני משפחת

 

  <<< למידע נוסף בנושא שפות נכחדות

 <<<  שפותכללי בנוגע ל למידע נוסף

  בישראל מדברים עברית"  -"רק לא רוסיתלמאמר דעה אקטואלי: 

 

היא שפה רומאנית יהודית המדוברת על ידי צאצאי מגורשי ספרד, וידועה גם בשמות לאדינו 

", ספרדית־יהודית או רק אספאניול בשפת  Judeoespañol"ספאניולית" )בעברית(, "ג'ודיזמו", "

היהודית", בעבר המונח  -הלאדינו המדוברת. לאדינו הוא השם הנפוץ ביותר כיום ללשון "הספרדית

לאדינו היה לשפה המשמשת לתרגום כתבי קודש בלבד הכתובה באותיות רש"י, שפה שיוחדה  

 לכתיבה והייתה שונה משפת הדיבור.  

, שבו דיברו יהודי ספרד. הם שילבו  15-דינו בניב קסטיליאני של הספרדית במאה המקורה של הלא

, והתפזרותם 1492-בשפה המקומית גם יסודות בעברית ובארמית. אחרי גירוש היהודים מספרד ב

ברחבי האימפריה העות'מאנית, הפכה הלאדינו לשפה יהודית נפרדת, דיברו בה היהודים באסיה  

בלקן, בדרום רומניה, בצפון אפריקה, במזרח התיכון ובארץ ישראל. כיום  הקטנה, בארצות חבל ה

 דוברי לאדינו. 400,000קיימים בעולם כ
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