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Contexte 

La langue hébraïque a une histoire exceptionnelle qui engage les représentants des gouvernements, 
des universités, de la société civile, des organisations internationales et d’autres acteurs des secteurs 
public et privé. Elle est au cœur du peuple juif, de son histoire et de sa culture. Langue en voie de 
disparition, longtemps cantonnée au statut de langue sainte et de langue d’étude, l’hébreu est devenu 
une langue laïque pleine de vitalité. L’hébreu continue à évoluer, et il fait apparaitre de nombreux des 
points communs et des interfaces multiples avec d’autres langues, comme l’arabe.

Pendant près de 2 000 ans, l’usage oral de l’hébreu avait presque disparu. Cette fonction de langue 
parlée a été réactivée au XXe siècle. L’hébreu est aujourd’hui la langue officielle de l’État d’Israël, 
utilisée par quelque 10 millions de locuteurs. Dans les milieux juifs traditionnels, la langue a été 
surnommée leshon-haqodesh, ou la «langue de la sainteté».

La vitalité de la langue hébraïque a été favorisée par une variété de facteurs tels que les vagues 
d’immigration juive en Israël, la mondialisation et les progrès de la technologie de pointe, ainsi que 
par d’autres transformations socioculturelles et historiques.  

Présentation de l’histoire de la langue hébraïque

Grâce à un partenariat entre le B’nai B’rith International et l’UNESCO, le Symposium qui sera organi-
sé le 15 novembre 2022, analysera trois aspects de l’histoire de la langue hébraïque :

• La philologie de la langue hébraïque ;

•  La survie de la langue hébraïque pendant plus de deux millénaires d’existence de la diaspora juive, 
le rôle de l’hébreu dans les communautés juives contemporaines et son influence sur les langues 
juives de l’exil telles que le yiddish en Europe centrale et orientale, le judéo-espagnol dans le Bassin 
Méditerranéen et le judéo-arabe ;

•  Le processus de renaissance de la langue hébraïque comme langue parlée moderne, mené par 
Eliézer Ben-Yehuda. 

Établir des liens avec les cadres de coopération 
internationale et les instruments normatifs pour le partage 
des connaissances, le renforcement des capacités et les 
partenariats

Le symposium contribuera aux discussions mondiales en cours sur l’importance des langues pour la 
création de sociétés pacifiques, ouvertes, inclusives et résilientes. L’UNESCO s’engage pleinement 
à promouvoir le multilinguisme et travaille à sensibiliser à l’importance de la diversité linguistique 
pour un développement durable inclusif. Le symposium sera l’occasion de sensibiliser à l’importance 
des instruments normatifs et des recommandations telles que la Recommandation de l’UNESCO 
sur la promotion et l’usage du multilinguisme et l’accès universel au cyberespace (2003) pour 
assurer des sociétés résilientes. Il tirera également des leçons du cas de la langue hébraïque et de sa 
revitalisation afin d’éclairer la mise en œuvre de la Décennie internationale des langues autochtones 
des Nations Unies (IDIL2022-2032) 1. Les initiatives de renforcement des capacités et de partenariat 
visant à revitaliser la langue hébraïque peuvent être reproduites et adaptées pour la protection, la 
revitalisation et la promotion des langues autochtones dans le monde.  

Intervenants

Seront invités des orateurs représentant des institutions spécialisées telles que l’Académie de la langue 
hébraïque, ainsi que des experts d’universités de premier plan en Israël, en Europe, en Amérique du 
Nord et dans les États arabes. Les experts comprendront également des dirigeants autochtones, la 
société civile, le milieu universitaire et d’autres partenaires publics.
Des intermèdes culturels en hébreu seront présentés entre les sessions. 

À propos de B’NAI B’RITH INTERNATIONAL 

Le B’nai B’rith International, organisation juive d’action communale, humanitaire et sociale fondée il 
y a 179 ans, est une organisation non gouvernementale en partenariat officiel avec l’UNESCO, avec 
statut d’associé.

Le symposium fait suite aux précédentes conférences du B’nai B’rith à l’UNESCO sur le yiddish en 2012 
et sur le judéo-espagnol en 2014. Le prochain symposium marquera également le 100e anniversaire 
de la mort de Ben-Yehuda, lexicographe, éditeur de journal et membre du B’nai B’rith qui a mené la 
renaissance de la langue hébraïque en tant que langue nationale majoritaire parlée et écrite d’Israël.

1- Ref.: Resolution A/RES/74/135/
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9:00 - 9:30  
ACCUEIL SUR PLACE (UNESCO, 125 Avenue de Suffren, 75007 Paris)

09:30 - 10:00 
REMARQUES DE BIENVENUE ET DISCOURS D’OUVERTURE 

Maître de cérémonie : M. David Michaels, Directeur - UN and Intercommunal Affairs -B’nai B’rith International (USA)

REMARQUES DE BIENVENUE  :

• B’nai B’rith International : M. Daniel S. Mariaschin, CEO

• Représentant de UNESCO 

DISCOURS D’OUVERTURE :

•  Prof. Moshe Bar-Asher, Quatrième Président, Académie de la langue hébraïque (Israël) : « L’hébreu moderne 
et l’héritage des générations passées »

• Intermède musical : Dahlia Dumont (chant et accordéon)

10:00 - 11:15 
SESSION I : PHILOLOGIE DE L’HÉBREU

Modérateur : Prof. Cyril Aslanov, Académie de la langue hébraïque, Jérusalem /Aix-Marseille Université/
Institut universitaire de France 

•  Prof. Mohamed Elmedlaoui (Linguistique, Langues afro-asiatiques) IURS / Université Mohammed V de 
Rabat (Maroc) : « Plurilinguisme, hébreu et judéo-arabe au Maghreb : le terreau de la première école de 
linguistique comparée systématique (IXe - XIIe s.) »

•  Prof. Stefan Schorch, professeur d’études bibliques, Université Martin Luther, Halle-Wittenberg (Allemagne) : 
« Héritage partagé et divergence linguistique : le dialecte samaritain de l’hébreu comme marqueur d’identité »

•  Prof. Paola Mollo, Chargée de cours, Pontificio Istituto Biblico, Rome (Italie) : « Et toute la terre était une 
seule langue et une seule parole : assimilation, diversité et conscience linguistique dans la Bible hébraïque »

•  Prof. Fritz Werner, professeur émérite d’hébreu, Université de Vienne (Autriche) : « Une nouvelle approche 
pour organiser une grammaire de l’hébreu israélien »

11:15 - 11:30 
PAUSE CAFÉ

11:30 - 12:45 
SESSION II : L’USAGE DE L’HÉBREU DANS L’EXIL JUIF

Modérateur : Prof. Francine Cicurel, Professeur émérite de sciences du langage. Université Sorbonne 
Nouvelle (France) 

•  Prof. Aharon Maman, Chaire Bialik pour la langue hébraïque, Université hébraïque de Jérusalem, Président d 
l’Académie de la langue hébraïque (Israël) : « Trois canaux par lesquels l’hébreu a été transmis entre le IIe siècle de 
l’ère courante et le XIXe siècle »

•  Prof. José Martinez Delgado, Membre du corps professoral, Département d’études sémitiques, Université de 
Grenade (Espagne) : « La revitalisation de la langue hébraïque dans Al-Andalus »

•  Prof. Joseph Tedghi, professeur de langue et littérature hébraïques, Institut national des langues et civilisations 
orientales -INALCO, Paris (France) : « L’évolution de la langue hébraïque dans la diaspora : l’écrit et l’oral »

•  Prof. Lewis Glinert, professeur d’études moyen-orientales, Dartmouth College - Hanover, New Hampshire (USA) :  
« Parler hébreu était-il une routine de la diaspora ? Une approche anthropologique »

12:45 - 14:15 
DÉJEUNER 

14:15 - 14:30 
INTERMÈDE MUSICAL: DAHLIA DUMONT (CHANT ET ACCORDÉON)

14:30 - 15:30 
SESSION III : LA RÉÉMERGENCE DE LA LANGUE HÉBRAÏQUE COMME LINGUA FRANCA

Modératrice : Prof. Paola Mollo, Chargée de cours, Pontificio Istituto Biblico - Rome (Italie)

•  Prof. Cyril Aslanov, Académie de la langue hébraïque, Jérusalem /Aix-Marseille Université/Institut universitaire de 
France (France) : « Du yiddish à l’hébreu à l’aube du vingtième siècle »

•  Prof. Ida Zatelli, professeur émérite de langue et littérature hébraïques, Université de Florence (Italie) :  
« L’importance de la Bible pour la renaissance de l’hébreu en tant que lingua franca native »

•  Prof. Pablo-Isaac Kirtchuk-Halevi, Académie de Versailles (France) : « Facteurs déterminants de la réussite de la 
lutte pour le renouveau de l’hébreu : rétrospective et perspectives »

• Dr. Avshalom Kor, radio israélienne Galei Tsahal (Israël) : « L’équivoque dans l’hébreu ancien et moderne »

15:30 - 15:45 PAUSE 

15:45 - 16:00
SESSION IV : LEÇONS TIRÉES DU RENOUVEAU DE L’HÉBREU ; PARTENARIAT AVEC LES MÉCANISMES DE 
COOPÉRATION INTERNATIONALE ET LES CADRES NORMATIFS

Modératrice : Dr. Marielza Oliveira, Directrice des partenariats et du suivi des programmes opérationnels, Secteur 
de la communication et de l’information, UNESCO

PANEL I : PARTENARIAT ET COOPÉRATION

•  Dr. Marielza Oliveira, Directrice des partenariats et du suivi des programmes opérationnels, Secteur de la 
communication et de l’information, UNESCO : « Recommandation 2003 concernant la promotion et l’usage du 
multilinguisme et l’accès universel au cyberespace »

•  Dr. Valts Ernštreits, Directeur, Université de Lettonie, Institut livonien (Lettonie) et coprésident du groupe de 
travail mondial pour l’élaboration d’une décennie d’action pour les langues autochtones « Décennie internationale 
des langues autochtones 2022-2032 »

•  Prof. Moshe Koppel, Professeur émérite d’Informatique, Université Bar-Ilan. Fondateur et directeur de DICTA. 
Centre Israélien d’analyse de textes (USA) via vidéo

16:00 - 16:15 PAUSE 

16:15 - 17:30
SESSION IV : LEÇONS TIRÉES DU RENOUVEAU DE L’HÉBREU ; PARTENARIAT AVEC LES MÉCANISMES DE 
COOPÉRATION INTERNATIONALE ET LES CADRES NORMATIFS

Modératrice : M. Alan Schneider Esq. Directeur du B’nai B’rith World Center - Jérusalem (Israël)

PANEL II : LEÇONS

•  Dr. Jeremy Benstein, auteur de « Racines hébraïques, Routes juives : une langue tribale dans un monde global » 
(Israël) : « L’hébreu moderne est-il unique ? Que peut-on et ne peut-on apprendre de la renaissance de l’hébreu ? »

•  Mme Gail Hareven, auteure (Israël) : « Imaginer l’hébreu, Imaginer en hébreu »

•  Prof. Ali Watad, Vice-Président pour les affaires académiques, Beit Berl College -Kfar Sava (Israël) : « A propos de la 
composante hébraïque de l’arabe des Arabes en Israël »

•  Prof. José Ramón Magdalena Nom de Déu, Professeur émérite, Faculté de philologie, Département de philologie 
sémitique (hébreu-araméen), Université de Barcelone (Espagne) : « Le renouveau de l’hébreu moderne en Eretz 
Yisrael et l’influence possible sur la standardisation des langues basque et catalane en Espagne »

17:30 - 18:00 
SESSION DE CLÔTURE

ALLOCUTION DE CLÔTURE 

•  Prof. Geoffrey Khan, Professeur d’hébreu, Faculté des études asiatiques et moyen-orientales, Université de 
Cambridge (Royaume-Uni) « La transmission de l’hébreu biblique en tant que tradition vivante de la fin de 
l’Antiquité au Moyen Âge »

CONCLUSION DU SYMPOSIUM 

•  M. Stéphane Teicher, Représentant Permanent du B’nai B’rith International auprès de l’UNESCO.

PROGRAMME



Background 

The Hebrew language has an exceptional history that engages representatives of governments, 
academia, civil society, international organizations and other public and private sector actors. The 
Hebrew language is central to the Jewish people, its history and culture. The language evolved from 
an endangered language, long reserved largely for religious scripture and liturgy, to a revitalized more 
secular language. The language continues to change and shows commonalities and interfaces with 
other languages, such as Arabic. 

The Hebrew language was considered largely extinct as a spoken language for much of 2,000 years.  
It was then revitalized in the 20th century as a living language and is now the official language of the 
State of Israel, used by some 10 million people. Within the Jewish community, the language has been 
known as leshon-haqodesh, or the “sacred tongue.”  

The vitality of the Hebrew language has been impacted by a variety of factors, including widespread 
migration, globalization and associated technological developments, and other socio-cultural and 
historical transformations.  

Presenting the history of the Hebrew language

Through a partnership between B’nai B’rith International and UNESCO, the Symposium to be 
organized on 15 November 2022, will analyze three aspects of the history of the Hebrew language:

• The philology of the Hebrew language.

•  The survival of the Hebrew language during two millennia of Jewish diasporic existence and its role 
in today’s Jewish community, and its influence on Jewish exilic languages such as Yiddish in Central 
and Eastern Europe, Judeo-Spanish in the Mediterranean region, and Judeo-Arabic.

•  The process of the revival of the Hebrew language as a modern spoken language, led by Eliezer 
Ben-Yehuda. 

 

Establishing linkages with international cooperation 
frameworks and normative instruments for knowledge 
sharing, capacity building and partnerships

The Symposium will contribute to the ongoing global discussions on the importance of languages 
for the creation of peaceful, open, inclusive, and resilient societies. UNESCO is fully committed to 
promoting multilingualism and works to raise awareness on the importance of linguistic diversity for 
inclusive sustainable development. The Symposium will provide an opportunity to raise awareness 
about the importance of normative instruments and recommendations such as the UNESCO 
Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to 
Cyberspace (2003) to assure resilient societies. It will also draw lessons from the case of the Hebrew 
language and its revitalization so as to inform the implementation of the United Nations International 
Decade of Indigenous Languages (IDIL2022-2032) 1. Capacity building and partnership initiatives 
aimed at revitalizing the Hebrew language can be adapted and duplicated for the protection, 
revitalization and promotion of Indigenous languages around the world.   

Speakers

Speakers will include representatives of specialized institutions such as the Academy of the Hebrew 
Language, as well as experts from leading universities in Israel, Europe, North America and North 
Africa. The experts will also include Indigenous experts, civil society, academia and other public 
partners.  

Hebrew cultural interludes will be featured between sessions. 

About B’NAI B’RITH INTERNATIONAL 

B’nai B’rith International, a 179-year-old Jewish communal, humanitarian and social action organization, 
is a non-governmental organization in official partnership with UNESCO, with associate status.

The Symposium is a follow-up to prior B’nai B’rith conferences at UNESCO on Yiddish in 2012 and on 
Judeo-Spanish in 2014. The forthcoming symposium will also mark the 100th anniversary of the death 
of Ben-Yehuda, the lexicographer, newspaper editor and member of B’nai B’rith who led the rebirth 
of the Hebrew language as the primary spoken and written national language of Israel.

1- Ref.: Resolution A/RES/74/135/

העברית כאוצר 
 מורשת האנושות:
עבר, הווה ועתיד

Hebrew as a Treasure 
of Human Heritage: 
Past, Present and Future 

 L'hebreu, un tresor du
 patrimoine humain:

Passe,  present et futur



9:00 - 9:30  
ON-SITE ARRIVAL (UNESCO, 125 Avenue de Suffren, 75007 Paris (Room IV)

09:30 - 10:00 
WELCOME REMARKS AND KEYNOTE ADDRESS 

Master of ceremony: Mr. David Michaels, Director of UN and Intercommunal Affairs, B’nai B’rith International (USA)

WELCOME REMARKS BY:

• B’nai B’rith International: Mr. Daniel S. Mariaschin, CEO (USA)

• Representative of UNESCO

OPENING KEYNOTE ADDRESS:

•  Prof. Moshe Bar-Asher, Fourth President, Academy of the Hebrew Language (Israel) “Modern Hebrew and 
its Heritage from Generations Past”

• Musical interlude: Dahlia Dumont (song and accordion)

10:00 - 11:15 
SESSION I: PHILOLOGY OF HEBREW

Moderator: Prof. Cyril Aslanov, Academy of the Hebrew Language, Versailles/Aix-Marseille Université / 
Institut Universitaire de France (France) 

•  Prof. Mohamed Elmedlaoui, IURS / Mohammed V University, Rabat (Morocco) “Multilingualism, Hebrew 
and Judeo-Arabic in the Maghreb: the Potting Soil of the First School of Systematic Comparative Linguistics 
(9th - 11th Centuries)”

•  Prof. Stefan Schorch, Professor of Biblical Studies, Martin Luther University, Halle-Wittenberg (Germany) 
“Shared Heritage and Linguistic Divergence: The Samaritan Dialect of Hebrew as Identity Marker”  

•  Prof. Paola Mollo, Lecturer, Pontificio Istituto Biblico (Italy) “‘And the whole earth was of one language, and 
of one speech’: Assimilation, Diversity and Language Consciousness in the Hebrew Bible”

•  Prof. Fritz Werner, Professor (Emeritus) of Hebrew, University of Vienna (Austria) “A New Approach to 
Arranging a Grammar of Israeli Hebrew”

11:15 - 11:30 
COFFEE BREAK

11:30 - 12:45 
SESSION II: THE USE OF HEBREW IN THE JEWISH EXILE 

Moderator: Prof. Francine Cicurel, Professor Emerita of Sciences of the Languages, University Sorbonne 
Nouvelle (France)

•  Prof. Aharon Maman, Bialik Chair for Hebrew Language, Hebrew University of Jerusalem; President, Academy 
of the Hebrew Language (Israel) “Three Channels Through Which Hebrew was Transmitted Along the 2nd-19th 
Centuries” 

•  Prof. José Martinez Delgado, Professor of Hebrew Language, Department of Semitic Studies, University of 
Granada (Spain) “The Revitalization of the Hebrew Language in Al-Andalus”

•  Prof. Joseph Tedghi, Professor of Hebrew Language and Literature, National Institute of Oriental Languages and 
Civilizations - INALCO, Paris (France) “The Evolution of the Hebrew Language in the Diaspora: Written and Oral”

•  Prof. Lewis Glinert, Professor of Middle Eastern Studies, Dartmouth College, Hanover, New Hampshire (USA) 
“Was Talking Hebrew a Diaspora Routine? An Anthropological Angle”

12:45 - 14:15 
LUNCH BREAK 

14:15 - 14:30 
MUSICAL INTERLUDE: DAHLIA DUMONT (SONG AND ACCORDION)

14:30 - 15:30 
SESSION III: THE REEMERGENCE OF THE HEBREW LANGUAGE AS A LINGUA FRANCA

Moderator: Prof. Paola Mollo, Lecturer, Pontificio Istituto Biblico Roma (Italy)

•  Prof. Cyril Aslanov, Academy of the Hebrew Language, Versailles/Aix-Marseille Université/Institut Universitaire  
de France (France) “From Yiddish to Hebrew at the Dawn of the Twentieth Century”

•  Prof. Ida Zatelli, Professor (Emerita) of Hebrew Language and Literature, University of Florence (Italy)  
“The Importance of the Bible for the Rebirth of Hebrew as a Native Lingua Franca” 

•  Prof. Pablo-Isaac Kirtchuk-Halevi, Académie de  Versailles (France) “Decisive Factors in the Success of the 
Struggle for the Revival of Hebrew: Retrospective and Prospective”

• Dr. Avshalom Kor, Galei Tzahal radio (Israel) “Ambiguity in Ancient and Modern Hebrew” 

 

15:30 - 16:00
SESSION IV: LESSONS LEARNT FROM THE REVIVAL OF HEBREW; PARTNERING WITH INTERNATIONAL 
COOPERATION MECHANISMS AND NORMATIVE FRAMEWORKS

Moderator: Dr. Marielza Oliveira, Director for Partnerships and Operational Programme Monitoring, 
Communication and Information Sector, UNESCO

PANEL I: PARTNERSHIP AND COOPERATION

•  Dr. Marielza Oliveira, Director for Partnerships and Operational Programme Monitoring, Communication and 
Information Sector, UNESCO “2003 Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilingualism and 
Universal Access to Cyberspace” 

•  Dr. Valts Ernštreits, Director, University of Latvia, Livonian Institute (Latvia) and Co-chair of the Global Task Force for 
Making A Decade of Action for Indigenous Languages “International Decade of Indigenous Language 2022-2032” 

•  Prof. Moshe Koppel, Professor Emeritus of Computer Science, Bar-Ilan University; founder and director of DICTA: 
The Israel Center for Text Analysis (Israel), via video

16:00 - 16:15 BREAK 

16:15 - 17:30
SESSION IV: LESSONS LEARNT FROM THE REVIVAL OF HEBREW; PARTNERING WITH INTERNATIONAL 
COOPERATION MECHANISMS AND NORMATIVE FRAMEWORKS

Moderator: Mr. Alan Schneider, Esq., Director, B’nai B’rith World Center - Jerusalem (Israel

PANEL II: LESSONS

•  Dr. Jeremy Benstein, Author of Hebrew Roots, Jewish Routes: A Tribal Language in a Global World (Israel)  
“Is Modern Hebrew Unique? What Can and Can’t be Learned from the Revival of Hebrew”

• Ms. Gail Hareven, Author (Israel) “Imagining Hebrew, Imagining in Hebrew” 

•  Prof. Ali Watad, Vice President for Academic Affairs, Beit Berl College, Kfar Sava (Israel) “On the Hebrew Elements 
of the Arabic of the Arabs in Israel”

•  Prof. José Ramón Magdalena Nom de Déu, Professor (Emeritus), Faculty of Philology, Department of Semitic 
Philology (Hebrew-Aramaic), University of Barcelona (Spain) “The Revival of Modern Hebrew in Eretz Yisrael and 
the Possible Influence on the Standardization of the Basque and Catalan Languages in Spain”

17:30 - 18:00 
CLOSING SESSION 

CLOSING KEYNOTE ADDRESS 

•  Prof. Geoffrey Khan, Professor of Hebrew, Faculty of Asian and Middle Eastern Studies, University of Cambridge (UK) 
“The Transmission of Biblical Hebrew as a Living Tradition from Late Antiquity to the Middle Ages” 

CONCLUSION OF THE SYMPOSIUM 

• Mr. Stéphane Teicher, Permanent Representative of B’nai B’rith International to UNESCO

PROGRAM



 רקע כללי

 לשפה העברית היסטוריה ייחודית המעסיקה נציגי ממשל, אקדמאים, החברה האזרחית, ארגונים
 בינלאומיים וגורמים אחרים במגזר הציבורי והפרטי. לשפה העברית מקום מרכזי בחיי העם היהודי,
־בתולדותיו ובתרבותו. השפה המדוברת התפתחה מהלשון העתיקה שעמדה בסכנת הכחדה ונשמ

 רה לאורך הדורות בעיקר בכתבי קודש ותפילה, לשפה מדוברת רעננה ומתחדשת. השפה ממשיכה
להשתנות והיא בעלת מאפיינים משותפים וממשקים עם שפות אחרות, כמו ערבית ואנגלית.

 השפה העברית נחשבה נכחדת ברובה כשפה מדוברת במשך אלפיים שנה. היא עברה תחייה
 מחדש במאה העשרים וכיום היא השפה הרשמית של מדינת ישראל ומשמשת את עשרת מיליוני

תושביה. בקרב היהודים, השפה ידועה כ"לשון הקודש".

 חיוניותה של השפה העברית נובעת ממגוון גורמים, כגון הגירה נרחבת, גלובליזציה והתפתחויות
 טכנולוגיות

נלוות, ותמורות חברתיות-תרבותיות והיסטוריות אחרות.

הצגת תולדות השפה העברית

 במסגרת השותפות בין ארגון בני ברית העולמי לבין אונסק"ו, הכנס שייערך ב-51 בנובמבר, 2202,
יעסוק בשלושה היבטים של תולדות השפה העברית:

• הפילולוגיה של השפה העברית;
 • הישרדותה של השפה העברית במשך אלפיים שנות גלות ותפקידה בקהילה היהודית של ימינו,

 והשפעתה על השפות היהודיות הגלותיות כמו יידיש במרכז ומזרח אירופה, לאדינו באגן הים התיכון
וערבית יהודית;

• תהליך תחיית השפה העברית כלשון מדוברת מודרנית, בהובלת אליעזר בן-יהודה.

העברית כאוצר 
 מורשת האנושות:
עבר, הווה ועתיד

Hebrew as a Treasure 
of Human Heritage: 
Past, Present and Future 

 L'hebreu, un tresor du
 patrimoine humain:

Passe,  present et futur

 יצירת קשרים עם מסגרות לשיתוף פעולה בינלאומי וכלים
נורמטיביים לשיתוף ידע, בניית יכולות ושותפויות

 
 הכנס יתרום לשיח הגלובלי המתמשך על חשיבותן של שפות ליצירת קהילות שלוות, פתוחות, מכילות

 ועמידות. אונסק"ו מחויבת במלואה לקידום רב־לשוניות ופועלת להעלאת המודעות לתרומת המגוון
־הלשוני לפיתוח בר-קיימא מכיל. הכנס יהווה במה להדגשת חשיבותם של מנגנונים נורמטיביים והמל

 צות כגון זו של אונסק"ו לקידום ולשימוש ברב־לשוניות ולגישה אוניברסלית למרחב הקיברנטי )3002(
 כדי להבטיח חוסן חברתי. בכנס גם יופקו לקחים מתולדות השפה העברית ומתחייתה, במטרה שאלה

־ישפיעו על יישום תכנית העשור הבינלאומי של האו״ם לשפות ילידיות )2302-2202LIDI( . ניתן לה
 תאים יוזמות קיימות של בניית יכולות ושותפויות שנועדו להחיות את השפה העברית ולהשתמש בהן

לטובת הגנה, החייאה וקידום של שפות ילידיות ברחבי העולם.

דוברים

 הדוברים שיוזמנו הם נציגי מוסדות מתמחים כגון האקדמיה ללשון העברית וכן מומחים
 מאוניברסיטאות מובילות בישראל, אירופה, צפון אמריקה ומדינות ערב. בין אלה יימנו גם אנשי החברה

האזרחית, אקדמאים ושותפים ציבוריים אחרים.

על אודות ארגון בני ברית הבינלאומי

 בני ברית הבינלאומי הוא ארגון יהודי קהילתי, הומניטרי וחברתי בן 971 שנה. הוא גוף בלתי-ממשלתי
הפועל בשותפות רשמית עם אונסק"ו במעמד שותף.

 הכנס מתקיים בהמשך למפגשים קודמים של בני ברית באונסק"ו בנושא שפת היידיש בשנת 2102
 ובנושא השפה הספרדית היהודית- בשנת 4102. הכנס הקרוב יציין גם את שנת המאה למותו של

 אליעזר בן-יהודה, לקסיקוגרף, עורך עיתונים וחבר בני ברית שחולל את תחייתה של השפה העברית
 כשפה המדוברת והכתובה העיקרית במדינה שבדרך.
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9:00 - 9:30  
UNESCO, 125 Avenue de Suffren, 75007 Paris :הגעה   

09:30 - 10:00 
מושב פתיחה: דברי ברכה והרצאת פתיח

מנחה: דוד מייקלס, מנהל לענייני או"ם ויחסים בין-קהילתיים, בני ברית הבינלאומי )ארה"ב(
דברי ברכה: 

• בני ברית הבינלאומי
• אונסקייו

הרצאת פתיחה:
• פרופ' משה בר-אשר, הנשיא הרביעי של האקדמיה ללשון העברית )ישראל( "העברית החדשה ומורשת הדורות"

 • קטע מוסיקלי: דליה דומונט )שירה ואקורדיון(

10:00 - 11:15  
מושב א': פילולוגיה של העברית

יו"ר: פרופ’ סיריל אסלנוב, האקדמיה לשפה העברית )ישראל( ;
Aix-Marseille Université/Institut Universitaire de France )צרפת(

 • פרופ’ מוחמד אלמדלאוי )בלשנות, שפות אפרו-אסיאתיות(, אוניברסיטת מוחמד החמישי ברבאט )מרוקו(: 
 »רב לשוניות, עברית וערבית-יהודית במגרב: בית הגידול של האסכולה הראשונה לבלשנות השוואתית שיטתית )בין

המאות ה-9 ל-11(«.

 • פרופ’ סטפן שורץ’, פרופסור למקרא, הפקולטה לתיאולוגיה, אוניברסיטת מרטין לותר )גרמניה(: »מורשת משותפת
והתבדלות לשונית: הדיאלקט השומרוני של העברית כסמן של זהות«.

 • פרופ’ פאולה מולו, מרצה, המכון האפיפיורי למקרא ברומה )איטליה(: »׳ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים’:
התבוללות, גיוון ותודעת שפה בתנ«ך העברי«

 • פרופ’ פריץ ורנר, פרופסור )אמריטוס( לעברית, אוניברסיטת וינה )אוסטריה(: »גישה חדשה להסדרת הדקדוק של
עברית ישראלית«

11:30 - 11:15 הפסקת קפה 

11:30 - 12:45  
מושב ב’: השימוש בשפה העברית בגלות היהודית

)צרפת( University Sorbonne Nouvelle ,יו"ר: פרופ' פרנסין סיקורל, פרופסור אמריטוס של מדע השפות

 • פרופ’ אהרון ממן, הקתדרה לשפה העברית ע״ש ביאליק, האוניברסיטה העברית בירושלים; סגן נשיא 
האקדמיה ללשון העברית )ישראל(: »שלושה ערוצים שדרכם הונחלה העברית בין המאות ה-2 וה-91«

 • פרופ’ חוזה מרטינז דלגדו, חבר סגל, המחלקה ללימודים שמיים, אוניברסיטת גרנדה )ספרד(: »החייאת השפה
העברית באל-אנדלוס«

 • פרופ’ יוסף טדג’י, פרופסור לשפה וספרות עברית, המכון הלאומי לשפות וציביליזציות מזרחיות )OCLANI( )צרפת(:
»התפתחות השפה העברית בתפוצות: בכתב ובעל פה«

 • פרופ’ לואיס גלינרט, פרופסור ללימודי המזרח התיכון, מכללת דרטמות’ )ארה«ב(: »האם דיבור בעברית היה נפוץ
בתפוצות? זווית אנתרופולוגית«

            14:15 - 12:45 הפסקת קפה
   צהריים הפסקת 
  14:30 - 14:15 מוסיקה 

קטע מוסיקלי: דליה דומונט )שירה ואקורדיון(

  15:30 - 14:30תוכנית
 מושב ג': הופעתה מחדש של השפה העברית כשפה לאומית

יו"ר: פרופ' פאולה מולו, מרצה, המכון האפיפיורי למקרא ברומא )איטליה(לאומית

• פרופ’ סיריל אסלנוב, האקדמיה לשפה העברית )ישראל( ;
Aix-Marseille Université/Institut Universitaire de France )צרפת(: »מיידיש לעברית בתחילת  המאה העשרים«

 • פרופ’ אידה זאטלי, פרופסור )אמריטה( לשפה וספרות עברית, אוניברסיטת פירנצה )איטליה(: »חשיבותו של התנ«ך
לתחייתה של העברית כשפה לאומית«

 • פרופ’ פבלו-אייזק הלוי-קירצ’וק, אקדמיית ורסאי )צרפת(: »גורמים מכריעים בהצלחתו של המפעל לתחיית העברית:
מבט לעבר ולעתיד«

• ד"ר אבשלום קור, רדיו גלי צה"ל )ישראל(: »דו-משמעות בעברית עתיקה ומודרנית«

15:30 - 16:00 
מושב ד': לקחים מתחייתה של השפה העברית;

 שותפות עם מנגנונים לשיתופי פעולה בינלאומיים ומסגרות נורמטיביות

פאנל 1: שותפות ושיתופי פעולה 

יו"ר: ד"ר מריאלזה אוליבריה, מנהלת שותפויות ומעקב ישומי אחר תכניות, המחלקה לתקשורת ומידע, אונסק"ו

 • ד"ר מריאלזה אוליבריה, מנהלת שותפויות ומעקב ישומי אחר תכניות, המחלקה לתקשורת ומידע, אונסק"ו: “המלצה
משנת 3002 בנוגע לקידום ולשימוש ברב-לשוניות וגישה אוניברסלית למרחב המקוון”

 • ד"ר ולטס ארנסטרייטס, מנהל ה-etutitsnI nainoviL, אוניברסיטת לטביה )לטביה( ויו"ר משותף של כוח המשימה
 העולמי לקידום עשור של פעילות למען שפות ילידיות"העשור הבינלאומי לשפות ילידיות )2302-2202("

 • פרופ' משה קופל, פרופסור )אמריטוס( למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן; מייסד ומנהל, דיקטה: המרכז לניתוח
טקסטים )ישראל(

  16:15 - 16:00 הפסקה 

16:15 - 17:30 
פאנל 2: לקחים 

יו"ר: עו"ד אלן שניידר, מנהל, המרכז העולמי של בני ברית - ירושלים )ישראל(

 • ד"ר ג'רמי בנסטיין, מחבר הספר ״שורשים עבריים, מסלולים יהודיים: שפה שבטית בעולם גלובלי״ )ישראל(: "האם
העברית המודרנית היא ייחודית? מה ניתן ולא ניתן ללמוד מתחיית השפה העברית"

• גב' גיל הראבן, סופרת )ישראל(: "לדמיין עברית, לדמיין בעברית"

 • פרופ' עלי ותד, סגן הנשיאה לעניינים אקדמיים, המכללה האקדמית בית ברל )ישראל(: "היסודות העבריים של
הערבית של הערבים בישראל"

• חוזה רמון מגדלנה נום דה דאו, פרופסור )אמריטוס(, הפקולטה לפילולוגיה, המחלקה לפילולוגיה שמית )עברית-
 ארמית(, אוניברסיטת ברצלונה )ספרד(: "תחיית השפה העברית המודרנית בארץ ישראל והשפעתה האפשרית על

ההסדרה של השפה הבאסקית והשפה הקטלאנית בספרד"

17:30 - 18:00
הרצאת נעילה:

 • פרופ' ג'פרי חאן, פרופסור לעברית, הפקולטה ללימודי אסיה והמזרח התיכון, אוניברסיטת קיימברידג' )בריטניה(:
"הנחלת העברית המקראית כמסורת חיה מהעת העתיקה ועד ימי הביניים"

דברי סיכום:
• מר סטפן טייכר, נציג בני ברית הבינלאומי לאונסק«ו )צרפת(



NOTES



סמליל: קרדיט לתמונה: אירה ולארי גולדברג, Coins and Collectibles of Los Angeles מטבע יהודי עתיק משנת 130 לספירה לערך

Crédit image : Ira & Larry Goldberg Coins and Collectibles of Los Angeles - Ancienne pièce de monnaie juive vers 130 de l’ère courante.

Image credit: Ira & Larry Goldberg Coins and Collectibles of Los Angeles - Ancient Judean coin (circa 130 CE)
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