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שוב ושוב . ילדות של שנות השישים-חיבור זה הוָרתו בניחוחות האבודים של שפת

עברית כה , שבה אני אל הספרים שקראתי בילדותי כדי להתענג על העברית שבהם

של אדמונדו דה " הלב"בייחוד נחרת בזיכרוני הספר . שונה מזו שבספרים של היום

לידיי התרגום החדש של גאיו כאשר נתגלגל ; יס שקראתיו פעמים רבות'אמיצ

כבר בעמודים הראשונים התחוור לי כי לפניי נוסח , 1985שילוני שיצא לאור בשנת 

 .שונה מאוד מזה שזכרתי, חדש

-ילד ישראלי שנולד בסוף המאה העשרים לא יבין טקסט שנכתב בסוף המאה התשע

לשון אני מרגישה שזכות גדולה נפלה בחלקי בכל הקשור ל, לעומת זאת. עשרה

, טקסטים עבריים מתקופות קודמות מעוררים בי תחושת חג למקראם; העברית

 .אני מתקשה לא להתפעל מהעושר האצור בהם, ובהיות לשונם נהירה לי בדרך כלל

עמדתי על גודל התמורה שחלה בלשון , כשמצאתי את התרגום שהכרתי מימי ילדותי

שאין , ל אותם ימיםבעברית ש, מה היה בה. העברית הכתובה במהלך השנים

ולו גם תשובה , על השאלה הזו אני מנסה להשיב בחיבור זה? בעברית של היום

 .חלקית

על ועל הסיוע , הטובות יהעל עצות תמר סוברן 'פרופלאני מבקשת להודות 

קץ -על סבלנות אין, העזרהעל , העידודעל  ,לשאולגם  ות מאליפותתוד .תמיכהה

 .יםובעיקר על ההומור המרקיע צחוק
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 תקציר

ם ויותר חלפו מאז הפכה הלשון העברית מלשון המשמשת כמעט אך ורק מאה שני

ובפרק זמן זה חלו בה , לשון החיה חיי שפה מלאים, בכתב ללשון המשמשת בדיבור

 .בתחומים שונים מפליגים שינויים

 תקפותמשכפי שהן לשון העברית הכתובה שחלו ב מבקשת לבחון תמורות עבודה זו

ועד  (לערך 1880) עשרה-למן סוף המאה התשע, ם ונוערי ילדיבתרגומים שונים לספר

שבהן נכתבו ספרים בלשון , בקירובמאה שנה , העשריםהעשור השמיני של המאה 

השוואת התרגומים מאפשרת  .בלשון התחייה ובלשון העברית החדשה, ההשכלה

רובדי : לאפיין תקופות בלשון הכתובה ולהצביע על השינויים בלשון מכמה בחינות

שינויים באוצר , שינויים בתחביר, ון שמהם שואבים המתרגמים את חומריהםהלש

כל אלה עשויים ללמד על הדרך שעברה . תחדישים ועוד, שינויי תצורה, המילים

מאחר שמצויים כמה וכמה תרגומים . ראשית שיבתה לתחייההלשון העברית מאז 

בדוק את דרכי ניתן ל, ומאחר שהתרגומים נעשו בתקופות שונות, לאותו טקסט

עשרה לעומת דרכי ההבעה של -ההבעה של העברית הכתובה של סוף המאה התשע

  .העברית של אמצע המאה העשרים ושל סופה של המאה

העבודה אינה עוסקת בחקר התרגום ואינה בוחנת את הטקסטים מנקודת מבט של 

וכן מאחר שמדובר באותו ת; כי אם דנה בהם כבטקסטים הכתובים עברית, התרגום

יכול המחקר לאתר את אמצעי ההבעה שהשתנו , הנמסר בשכבת לשון אחרת

   .מתקופה לתקופה

ריבוי ( א): הספרים שנכללו בקורפוס המחקר נבחרו על פי שלוש אמות מידה

פיזור גדול של מועדי ההוצאה לאור של התרגומים על פני ( ב); תרגומים לאותו ספר

כי ריבוי התרגומים , ההנחה היא. קאנוניתהשתייכות לספרות ה( ג) ;תקופה ארוכה
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לאורך תקופה ארוכה מעיד הן על הפופולריות הרבה של ספרים אלה והן על 

 .הקנוניזציה שלהם

( ב); שבעה תרגומים –יס 'לאדמונדו דה אמיצ" הלב( "א: )ארבעת הספרים הם

 –טווין למרק " המלך והעני-בן( "ג); שישה תרגומים –לדניאל דפו " רובינזון קרוזו"

 . חמישה תרגומים –רלס דיקנס 'לצ" אוליבר טוויסט( "ד); חמישה תרגומים

תרגומים שנעשו ( א: )תרגומים חוזרים לאותה יצירה עשויים להיות משני סוגים

תרגום חוזר לאותה יצירה שנעשה ( ב); בתקופות שונות בידי מתרגמים שונים

מעת לעת  –א כביכול תרגום הישלישי " סוג. "בתקופות שונות בידי אותו מתרגם

לאור מהדורות חדשות של ספרים עבריים לאחר עריכת הנוסח המקורי יוצאות 

לעתים : גם כאן לפנינו שני סוגים. הזמן-לעברית בת" ישנה"ועדכון העברית ה

עבודה זו  .בידי הכותבים המקוריים ולעתים בידי אחרים עשותהמהדורות החדשות נ

. מים שנעשו בתקופות שונות בידי מתרגמים שוניםתרגו: מתמקדת בסוג הראשון

העבודה מראה מעבר מדורג מכתיבה בנוסח ההשכלה אל כתיבה בלשון התחייה 

תופעות שונות דוגמאות ל נמצאו בהםהטקסטים נסקרו ו. ובעברית החדשה

: בתחומים אלה המצביעות על שינויים שחלו בלשון העברית במהלך התקופות

 .סגנון ושיח תצורה וענייני, תחביר

זניחת  –זמני הפועל ( א: )תמורות בתחום התחביר מודגמות באמצעות שני תחומים

בתרגומים הראשונים היא רווחת במידה ; ו ההיפוך נעשית בהדרגה לאורך השנים"וי

מעבר ( ב); רבה אך הולכת ונזנחת עד היעלמות מוחלטת בתרגומים בעברית החדשה

היא בכתה "דוגמת )סיבה ותכלית , רי זמןמשימוש במקור של הפועל לשם תיאו

, -משום ש, -כש, כאשר –אל שימוש במילות מפורשות  –( מאוד בהיפרדה מילדיה

מעבר זה מלמד על הינתקות הדרגתית מן התחביר המקראי תוך הישענות  .-מכיוון ש

 .גוברת והולכת על לשון חכמים
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חדות בפועל ובשם תצורות מיו( א)תמורות בתחום התצורה מודגמות באמצעות 

הנהגה , (ימינו-במקום ְגָוִנים בעברית בת)ַגַוִנים למשל , ימינו-הזרות לעיני הקורא בן

, (במקום קוָלב)ב לֶ קֹ, (במקום פירוט)ט רֶ ןֶ , (במקום ֲחָשד)ֶחֶשד , (במקום התנהגות)

, (תבהילבמקום )למשל ְתַבֵהל , נדונו תצורות מיוחדות בפועל; (במקום ֶתֶפר)ְתָפר 

במקום )י ִת ְס נַ ךָ , (במקום לחנוק)לחנק , (במקום לדוג)ְלַדֵטג דגים  ,(ִגֵחךבמקום )ָגַחְך 

למשל שמות תואר מיוחדים  –כן נדונו תצורות מיוחדות בשם התואר (. הכנסתי

 שמות תואר, (ָבשול, כגון ָבצור)שמות תואר בבינוני פעול , (עיניים-ֲאדום, כגון ָנבוךְ )

בסעיף זה נדון גם ; ([עטוף]מֺעטף , [חביב]ְמֺחָבב למשל )בבינוני של בניין פועל 

סגול אל שמות תואר ב (קֹוְטָלהלמשל )הקמוץ המעבר משמות תואר במשקל 

צורות ההפסק המצויות בתרגומים הראשונים הולכות ונעלמות ואין ( ב); (תקֹוֶטלֶ )

, א הידיעה בשמות עצם מיודעים"ה( ג)כך גם ; הן מצויות בתרגומים המאוחרים

ד כפת בראש מילה הבאה לאחר מילה המסתיימת "דיגוש בג( ד) ;להאדםלמשל 

תעתיק ( ה)תחום נוסף של שינויים בתחום התצורה הוא (. ְבִפי ֿכל, למשל)בתנועה 

הסקירה מראה כי בתחילה תעתקו המתרגמים שמות פרטייים ושמות . שמות זרים

על פי ההגייה שהכירו ובדרך כלל בשיטת הטרנסליטרציה , מקומות כמיטב ידיעתם

במהלך הזמן גיבשה האקדמיה ללשון העברית את כללי התעתיק (. אות כנגד אות)

וכך נהגו בעלי התרגומים , דהיינו על פי ההגייה, הנשענים על שיטת הטרנסקריפציה

 .המאוחרים

אוצר ( א: )מיםתחו ארבעההסגנון והשיח מודגמות ב, הסמנטיקהתמורות בתחום 

בתרגומים הראשונים מפנות את  מילים יחידאיות או נדירות מן המקורות –המילים 

מעבר ממילים מן המקורות וניכר , ל ומן העברית החדשה"מקומן למילים מעברית חז

מעבר מן הלעז לחידושי חל חידושי לשון ואל התרגומים חודרים  ;אל מילים חדשות

, אל סגנון פשוט יותר חזרות והכפלותמקרא הנוקט חל מעבר מסגנון ה( ב); לשון

הנעשה בתרגומים המוקדמים אינו מצוי  שמות ומושגים" ייהוד"( ג); בלא חזרות
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מידות , ובכלל זה שימוש בשמות עבריים של מטבעות, בתרגומים המאוחרים

אל שיח טבעי  לשון גבוההמראים מעבר מ ון הדיאלוגהשינויים בלש( ד); ותאריכים

פרק זה של התמורות בענייני . אך עדיין בלשון תקנית בדרך כלל, יחסית במידה

השיח בא לידי סיכום בהשוואת נוסחים של קטע בן מאתיים מילים מן התרגום 

ֶשִנְקְרָעה ָשָפה "השוואה המראה כי מדובר ב ,הראשון של כל ספר לתרגום האחרון

 .ה עמיחיכמאמר שירו של יהוד, "ךְ "ִמְשָנָתה ֶשַבַתנָ 

זימנו למתרגמים התמודדות עם  –כספרים רבים אחרים  –הספרים שבקורפוס 

היה עליהם , "רובינזון קרוזו"בבואם לתרגם את : עולם לשוני של מחסרים בעברית

הצריך מונחים מחיי " הלב"תרגום ; בחקלאות ובגאוגרפיה, למצוא מונחים בטבע

-בן. "סדרי השלטון והצבא, המדינה ,הדואר, בית הספר –למשל , יום באיטליה-היום

הפגיש את המתרגמים עם עולם האריסטוקרטיה באנגליה של הנרי " המלך והעני

חיי העשירים בלונדון וחיי העניים המרודים , פריטי לבוש, תוארי אצולה –השמיני 

. המספר על חיי העבריינים בפרוורי לונדון" אוליבר טוויסט"וכך גם , בסמטאותיה

, למטבעות, למקומות , טו המתרגמים גם בדבר הכינויים לאנשיםבכולם התלב

תחומי חיים מודרניים שלא היו מוכרים בלשון המקורות ולכן  –למידות ולמשקלות 

     .לא נמצאו בה המילים הנחוצות

חלק מן התופעות שנמצאו בטקסטים שנחקרו נבדקו בעיתוני התקופה הסרוקים 

וואה הוסיפה למחקר נקודת מבט דיאכרונית ההש; באתר של בית הספרים הלאומי

והשיבה על השאלה אם התופעה הייתה ייחודית למתרגם מסוים או שמא רווחה 

לפיכך מוצע המשך מחקר שיעקוב אחר תופעות בתחומים דומים . בלשון התקופה

והוא מעקב אחר , מוצע מחקר המשך נוסף. בלשון העיתונות לאורך השנים

ים שנעשו משנות השמונים עד סוף העשור הראשון של התופעות שהודגמו בתרגומ

   .המאה העשרים ואחת
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החדשה ובדבר דרכי  בדבר דמותה הראויה של העבריתער פולמוס ניטש , כידוע

בשל התנתקותם של רבים מדובריה לובשת העברית פנים אחרות האם : התפתחותה

טמון בכתבי כיצד יתוודעו בני המאה העשרים ואחת אל עושרה ה? מן המקורות

את כיצד יוכלו להבין לאשורו ? ובאוצר הספרות העברית שנצבר עם הדורות הקודש

עגנון ואף ביאליק , מנדלי מוכר ספרים, ג"יל, אשר כתבו סופרי המופת כגון מאפו

 ?ועוד רבים

שהעברית אינה מסבה את פניה  ידיםהשינויים כפי שהם עולים במחקר זה מע

הוסיפה לאוצרה מילים ודרכי הבעה כהנה , ך"תננקרעה משנתה שבהיא : לאחור

  .ימים יגידו מה דמות תהא לה ברבות השנים .וכהנה וגנזה אחרות
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 מבוא. 1
תרגומים שונים שנעשו בתקופות שונות בידי  1.2.1; הצורך בתרגומים חדשים 1.2; הקדמה 1.1

; ונות בידי אותו מתרגםתרגום חוזר לאותה יצירה שנעשה בתקופות ש 1.2.2; מתרגמים שונים
 התיישנות תרגומים 1.2.4; ספרים עבריים שעובדו לעברית עדכנית 1.2.3

 

 הקדמה 1.1

מאה שנים ויותר חלפו מאז הפכה הלשון העברית . לשונות חיות טבען להשתנות

לשון החיה חיי , מלשון המשמשת כמעט אך ורק בכתב ללשון המשמשת בדיבור

 .ו בה שינויים בתחומים שוניםובפרק זמן זה חל, שפה מלאים

 תקפותלשון העברית הכתובה המששחלו ב מבקשת לבחון תמורות עבודה זו

ועד  (לערך 1880) עשרה-למן סוף המאה התשע, י ילדים ונוערבתרגומים שונים לספר

השוואת התרגומים מאפשרת לאפיין תקופות . העשריםהעשור השמיני של המאה 

רובדי הלשון שמהם : נויים בלשון מכמה בחינותבלשון הכתובה ולהצביע על השי

שינויי , שינויים באוצר המילים, שינויים בתחביר, שואבים המתרגמים את חומריהם

כל אלה עשויים ללמד על הדרך שעברה הלשון העברית מאז . תחדישים ועוד, תצורה

ומאחר שהתרגומים , מאחר שמצויים כמה וכמה תרגומים לאותו טקסט. תחייתה

ניתן לבדוק את דרכי ההבעה של העברית הכתובה של סוף , בתקופות שונות נעשו

עשרה לעומת דרכי ההבעה של העברית של אמצע המאה העשרים -המאה התשע

 .ושל סופה של המאה

ת י ר ב ע ה ן  ו ש ל ב ת  ו ר ו מ ת ה א  ו ה ר  ק ח מ ה ד  ק ו ולא  מ

, 1977) כלשונו של גדעון טורי ,של התרגומים" אדקוואטיות"או ה" אקוויוואלנציה"ה

דהיינו השאלה אם התרגום מותאם ללשון המקור או ללשון היעד , (31, 23–22' עמ

ו מטרת המחקר היא לבדוק . אינה עומדת במרכז הדיון ת ו א ע  ב ו ה ד  צ י כ

ת  י ר ב ע ב ן  כ ו ת"ת ר ח השוואת התרגומים . של תקופה אחרת ,"א

לפנינו אותו מסר בלבוש אחר ובאמצעי , מבקשת להראות כי במידה זו או אחרת
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; הֶשדר הלשוני הוא אותו הֶשדר, על פי המודל של רומן יאקובסון. עה אחריםהב

 (.276' עמ, ל"יאקובסון תש)והשתנו גם המוענים והנמענים  –הצופן הוא שהשתנה 

אלא גם בתחומי ספרות , תרגום חוזר של יצירה אופייני לא רק בתחום ספרי הילדים

י עם זאת בולט . אחרים ו ב י ם לספרי ילדים לעומת הספרים התרגומים החוזריר

 . ומשום כך הקורפוס הנחקר בעבודה זו כולל ספרי ילדים ונוער, למבוגרים

 הצורך בתרגומים חדשים 1.2

תרגומים שנעשו ( א: )תרגומים חוזרים לאותה יצירה עשויים להיות משני סוגים

תרגום חוזר לאותה יצירה שנעשה ( ב); בתקופות שונות בידי מתרגמים שונים

, נוסף על תרגומים חדשים לאותן יצירות. בתקופות שונות בידי אותו מתרגם

יוצאות לאור מהדורות חדשות של ספרים עבריים לאחר עריכת הנוסח המקורי 

לעתים : גם כאן לפנינו שני סוגים. הזמן-לעברית בת" ישנה"ועדכון העברית ה

אפרט . די אחריםהמהדורות החדשות נכתבות בידי הכותבים המקוריים ולעתים בי

 . להלן את הסוגים השונים

 תרגומים שנעשו בתקופות שונות בידי מתרגמים שונים 1.2.1

רבות נכתב על . תרגומים אלה הם הטקסטים העומדים במרכז הדיון של עבודה זו

לאו דווקא יצירות שנכתבו , הצורך לתרגם שוב יצירות שתורגמו לעברית בעבר

כתבה של דבורה הירשפלד " דבר"רסמה בעיתון פו 1965בשנת . לילדים ולנוער

ובין השאר מצוטטים בה דבריו , "לבוש חדש לספרים קלאסיים לילדים"שכותרתה 

מאת ' שלושה בסירה אחת'כשאני מעלעל למשל בספר : "של המתרגם אורי סלע

 בתי'במקום כפפות ', מורה שעות'רום ומוצא בו כתוב במקום שעון 'ג. רום ק'ג
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 4, "דבר)" 1..."נראה שיש להריקו לעברית מחדש', בלקון'ם מרפסת ובמקו' ידיים

 (. 1965בנובמבר 

כדוגמת מחזותיו , מצהיר כי למחזות קלאסיים, למשל, אהרן קומםחוקר הספרות 

אחת הסיבות לכך לדבריו היא . דרוש תרגום חדש בכל עשר שנים, של שקספיר

קיי דעת למיניהם וצוברת לה השועטת בלי להתחשב בנ", העדכון של הלשון העברית

לשלום עליכם " טוביה החולב"דן מירון תרגם מחדש את  2".ניבים וביטויים חדשים

ומשיב על השאלה מדוע נחוץ עוד , (2009ירושלים , "כתר"הוצאת , טביה החולב)

, במיוחד לעברית, שנה 25–20יצירה כזו תובעת תרגום חדש כל : "תרגום ליצירה

הספרות העברית של ראשית המאה העשרים יותר רחוקה .[ ]..שמשתנה כל הזמן 

  3".מהקורא של ימינו מאשר האנגלית השקספירית רחוקה מהאנגלית של ימינו

מפרטת מבקרת , 2001בסקירת הנעשה בתחום ההוצאה לאור עם סיום שנת 

אחת המגמות  2002.4ארי את המגמות המסתמנות לשנת -הספרות שירי בן

א תרגומים חדשים של ספרים קלאסיים שכבר ראו אור המרכזיות לדבריה הי

" אנה קרנינה"בין השאר היא מונה את התרגומים החדשים שנעשו ל. בעברית

ארי גורסת כי -בן 5.לבולגאקוב" האמן ומרגריטה"לקאמי ו" רבֶ הדֶ ", לטולסטוי

משום שהשפה , לקריאה" קשים ואולי בלתי אפשריים"הספרים בתרגומיהם הישנים 

משתנה במהירות וכיום היא שונה במידה רבה מן העברית של שנות  העברית

בכל העולם נהוג : "המתרגמת נילי מירסקי מחזקת את הדברים. החמישים והשישים

וכאן הדבר נחוץ פי כמה משום , לתרגם מחדש את היצירות החשובות אחת לעשור

ים בניקיון גלי ההגירה פוגמ. מתפתחת מהר מאוד, יותר מכל שפה אחרת, שהעברית

                                                             
 (.1924)ד "נראה כי כוונתו של סלע לתרגומו של אפשטיין משנת תרפ 1
 .2001באוקטובר  8, "ספרות"מוסף , מעריב, "דרוש תרגום חדש בכל עשר שנים", אהרן קומם 2
 .2009וגוסט בא 14, "ספרות"מוסף , ידיעות אחרונות, ריאיון עם דן מירון, "חלב שנשפך", יאיר קדר 3
 .2002בינואר  2, הארץ, "רואים אור", שירי בן ארי 4
הגברת עם ", לבולגאקוב" לב כלב", לפיודור דוסטויבסקי" שדים", זינגר-ליצחק בשביס" העבד: "כן נמנים הספרים 5

" מנון"ו" ןפיידו: "בתחום הפילוסופיה תורגמו שוב הספרים. לסטפן צווייג ועוד" פושה", לאלכסנדר דיומא" הקמליות
 . לתומס קון ועוד" המבנה של המהפכות המדעיות", לאפלטון
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בני הדור שלי מוצאים אולי חן ונוסטלגיה בתרגומים ; ]...[האוזן משתנה , השפה

והרבה , אבל אני יודעת שקוראים צעירים היום לא מוצאים בהם כל חן, הישנים

בריאיון לרגל צאתו (. שם" )קלאסיקות עלולות ללכת לאיבוד אם לא יתורגמו שוב

כל : "לטולסטוי אומרת מירסקי" ים קרמזובהאח"הצפויה של תרגום חדש פרי עטה ל

אבל עברית משתנה בקצבים ששום שפה לא יודעת , השפות משתנות כל הזמן

  6".אותם

מדוע צריך לתרגם שוב ושוב ספרים שכבר יש להם : "מבקרת רותה קופפר שואלתה

, ספר שתרגמהל תהבהקדמעל כך משיבה המתרגמת אבירמה גולן  7?"תרגום לעברית

התרגומים ראו אור רה כי בשנים שחלפו מאז ומסבי ,"הספר המלא – פו הדוב"

העברית השתנתה והעמיקה והתעשרה והיתה ללשון מתגלגלת " ,הקודמים

ד "אשל פו וחזרזיר ואיה של ורה ישראלית ו [...] ומצטחקת בקלות רבה כל כך

 נשמע כבר' ק הפרסאות"יער ת'ו, קשים וגבוהים ומרוחקים מדי לילדים 8שפירא

-שתרגמה ב, ענת שפיצן. (שם) "ונדרש ניסיון מחודש לתרגם את פו, מוזר במקצת

לתרגומה קדמו כמה תרגומים ועיבודים )מאת קרלו קולודי " פינוקיו"את  2004

בעבר . אחרת ןמתרגמים אות]...[ כאשר מתרגמים קלאסיקות "אומרת כי , (שונים

אין צורך להגביה את . ויתהיום משתמשים בשפה עכשו, ניסו לכתוב בשפה מליצית

רצוי שזה יהיה גם , אם הספר נכתב בשפה קולחת במקור. השפה שלא לצורך

אין פה ממש . ובגובה העיניים של ילד, תורגם לשפה שובבית' פינוקיו'. בתרגום

 (.שם) "'החטיף סטירה'וגם ' רעד כעלה נידף'הוא גם , סלנג

העורך אומר , ר שכבר תורגםט לתרגם ספילפעמים להחלמתקשות הוצאות הספרים 

-רבת, יש ספרים שההצלחה שלהם היא נצחית. "יחיעם פדןוחוקר ספרות הילדים 

הוא " פו הדב", לדברי פדן ."ל אין שום רצון להחליף ספר שמצליח"ולמו, שנים

                                                             
 . 2008בספטמבר  26, "ספרות"מוסף , מעריב, "קלאסיקה" 6
7

 .2004באוגוסט  9, הארץ, "פינוקיו עולה בלהבות", רותה קופפר 
 .1943בשנת לאור הספר בתרגומם יצא  8
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 וציאים לאור הדפסה נוספתכל שנה היו מב" :מעין זהספר לתרגום  דוגמה טובה

רים היו קוראים ומתרגמים לילדים ההו. בעטיפה חדשה כל פעםב, כולהאת  ומוכרים

[ לים"המו]בסופו של דבר . שלהם את הכתוב מעברית מתורגמת לעברית שבפיהם

, כל שנה יש עוד שחיקה ביכולת של הילדים לעמוד בשפהבהגיעו למסקנה ש

פיטר 'בנימין גלאי תירגם את ": פדן מביא דוגמה נוספת ".והחליטו לתרגם מחדש

אבירמה גולן  80-בשנות ה. כבר אז ילדים התקשו לפצח את השפה הגבוהה שלוו', פן

 (.שם]...[" ) תרגמה את הספר מחדש באופן בהיר לילדים

שנה צריך  20כל ": ער לצורך לשוב ולתרגם יצירותאטלס גם סופר הילדים יהודה 

. אבל זה לא רק עניין של הסתגלות. לתרגם ספרים מחדש כי העברית משתנה

במאמר ביקורת על . (שם" )המחסן שלהם קטן. דים היום לא מכירים מליםהיל

מאז נעשו ]העברית עברה בינתיים "כי  9,מוסיף אטלס" פו הדב"התרגום החדש ל

זה  'שחרית-פת'שחושב לדוגמה ש, גדל דור חדש. כברת דרך[ התרגומים הישנים

תרגום -תיווך .אולי גם דלות המחשבה, אפשר לומר, קצת דלות לשון. לחם שחור

 –הזמן לבין קלאסיקות -על-לחבר בין הדור של חבל, כך מקווים, מחודש יוכל אולי

חן ככל -רב, שבגלל תרגום מיושן וארכאי –נכסים מוכרים של התרבות האנושית 

 .(שם" )הולכות ונושרות מסביבתו הרוחנית, שיהיה

: גום החדשבתר) 10"השמנפופים והחדחוטים"בביקורתה על התרגום החדש לספר 

אומרת חוקרת התרבות זהר שביט כי נודעת חשיבות , "(המשמנאים והמרזנאים"

שאפיינה את , העמימות"היא גורסת כי . רגום מחדש של קלאסיקה לילדיםתרבה ל

או  'יפה יותר'נבעה לא משימוש בשפה , התרגומים הישנים של ספרי הילדים

ר השמור היום לזכותה של והעוש, אלא מקוצר ידה של השפה, 'ספרותית יותר'

עוד אומרת שביט כי  ."הלשון העברית מאפשר לייצר תרגומים מהימנים בהרבה

                                                             
9

 .2004באפריל  21, "ספרים"מוסף , הארץ, "ללשאין לו שכל בכ, הרפתקאות דב קטן" ,יהודה אטלס 
10

 .2007באוגוסט  17, "תרבות וספרות"מוסף , הארץ, "הצוף נהפך לסתם מיץ פטל", זהר שביט 
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מזמנת  ,זה לצד זה, חדש והישןה –ההחלטה לפרסם בכרך אחד את שני התרגומים 

  .עבריתהבהתפתחותה של הלשון  אפשרות להתבונן

קסטנר לעברית שהוציא תחת ידו תרגומים חדשים לספריו של אריך , מיכאל דק

, "שלושים וחמישה במאי", "אמיל והבלשים", "האיש הקטן", "אורה הכפולה)"

 ,מסביר במבואות לספרים מדוע חשוב לתרגם שוב את הספרים"( ואנטוןפצפונת "

, תרגום חדש מרענן את שפת הספר ודבר זה חשוב מאוד במיוחד בעברית" :למשל

 אשר תורגם הספר לראשונה עדייןכ ,למשל. שהיא שפה עתיקה המתחדשת כל הזמן

 11."צילום או צלמנייה-במקום זה אמרו מכונת', מצלמה'לא הייתה בעברית המילה 

כי בשנים האחרונות עלו קובלנות , עניין זהוקרת ספרות הילדים יעל דר אומרת בח

שאין הם מצליחים להדביק את , חוזרות ונשנות מצד בני הארבעים והחמישים

ושלפני , טנר בשל העברית הארכאית של התרגומים הישניםילדיהם באהבתם לקס

הוצאתם לאור של התרגומים החדשים שוב ושוב עלתה השאלה מדוע אין מתרגמים 

  12.שוב את ספריו של קסטנר

ועל כך הוא , "הבימה"לבקשת תאטרון " פר גינט"זהר תרגם את המחזה -איתמר אבן

מותרות "ורגם הוא אומר כי בתחילה סבר שתרגום חדש למחזה שכבר ת

בנוף "ולטענתו , 1952לאה גולדברג תרגמה את המחזה בשנת  13".תרבותיים

תרגום אחד מהתרבותי שלנו אין זו תופעה שכיחה שיצירת ספרות זוכה ליותר 

זהר לתרגם את המחזה לאחר -למרות זאת הסכים אבן 14".בפרק זמן של עשרים שנה

בין שאר הסיבות . בתרגום חדש שבדק בעיון את התרגום הישן והשתכנע בצורך

סולם אחד "גולדברג נצמדה לנורמה של : זהר את משלב הלשון-לצורך זה מונה אבן

זהר מעיד כי בתרגום החדש לא -אבן". הסולם של לשון הכתב הספרותית –בלבד 
                                                             

בכל תרגומיו . 5' עמ, 1999נתניה , לאריך קסטנר" אמיל והבלשים"בראשית הספר " מכתב לקוראים ולקוראות"ב 11
 . ההחדשים לספרי קסטנר מביא דק הסבר דומ

 .1999בפברואר  24, "ספרים"מוסף , הארץ, "שובם של אמיל ואורה", יעל דר 12
 . 1971בפברואר  26, "תרבות וספרות"מוסף , הארץ, "תרגום חדש לפר גינט להנריק איבסן", זהר-איתמר אבן 13
שו תרגומים עבודה זו מראה כי דווקא נע". בנוף התרבותי שלנו"זהר בצירוף -נשאלת השאלה למה התכוון אבן 14

 . חוזרים לאותן יצירות
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ראה שום סיבה להינזר מהאפשרויות שמציעה הלשון החיה על כל רבדיה 

 .ר הישראליתלרבות לשון הדיבו, ההיסטוריים

 2001בשנת . ג ליבס"בידי י 1957לאפלטון תורגם לעברית לראשונה בשנת " המשתה"

ובמבוא לספר היא כותבת , פרי עטה של מרגלית פינקלברג, יצא לאור תרגום חדש

לתת לקורא העברי גירסה מודרנית של יצירתו "כי מטרתו של התרגום החדש היא 

על (. 14' עמ" )לציבור הקוראים של היום הגדולה של אפלטון על מנת לקרב אותה

כתוב בשפה "כי התרגום הראשון אמנם , בנו של המתרגם, כך משיב יהודה ליבס

אך מאחר שנכתב לפני , חדשה וקולחת ומכוון לשכבת הסגנון הדיבורית של המקור

ולעתים דומה , אולי כבר אינו מכוון בדיוק ללשון ימינו ולרוחם, כיובל שנים

 15".פינקלברג חלק ופשוט יותר שסגנונה של

בידי נילי מירסקי וכתרים  1999לטולסטוי תורגם מחדש בשנת " אנה קרנינה"הספר 

, "עברית ההולמת את ימינו"בין השאר משום שהוא נעשה ב, רבים נקשרו לתרגומה

של " קנדיד"עם הוצאתו לאור של תרגום חדש ל 16.כהגדרתה של המבקרת בתיה גור

אומר , (2006ידיעות ספרים , בתרגומו של דורי מנור, "האופטימיותקנדיד או )"וולטר 

אולי דווקא נורמלי לחלוטין שבעברית המתחדשת יתיישנו תרגומים : "אייל דותן

דותן משיב בכך על השאלה מדוע  17".במהירות הבזק ויצריכו עדכון משמעותי

החליטו  "ידיעות ספרים"אנשי הוצאת . נדרשות כמה גרסאות תרגום לאותו ספר

בטענה שלשון , וזף הלר'מאת ג" 22מלכוד "להוציא לאור גם תרגום חדש של הספר 

אומר כי , יוזם התרגום החדש, יהודה מלצר. מיושנת 1972התרגום הישן משנת 

בהתחלה . וגם הצליח, באמת היה תרגום יפה לזמנו' 22מלכוד 'התרגום הישן של "

ולהציע להם [ ו את התרגום הראשוןשעש]אל שני המתרגמים ]...[ חשבתי לפנות 

                                                             
 ,"לאפלטון' המשתה'תרגום חדש של : משתה ברוח הזמן", יהודה ליבס 15
 http://pluto.huji.ac.il/~liebes/zohar/mishtebaruah.doc , ס הבן גם מותח ליב, עם זאת. 2007ביוני  4נדלה ביום

   .ביקורת על תרגומה של פינקלברג ומוצא בו פגמים לעומת התרגום הישן
 .2000בדצמבר  23, "תרבות וספרות"מוסף , הארץ, "תרגומים נרדפים", בתיה גור 16
 . 2006במאי  10, "ספרים"מוסף , הארץ, "'קנדיד'טוב שזה , אם מוציאים מחדש קלאסיקות" 17

http://pluto.huji.ac.il/~liebes/zohar/mishtebaruah.doc
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אני  .אבל בסוף הם לא רצו והעניין בוטל..[ .] לעשות מתיחת פנים לעברית שלהם

יונתן , לעומת זאת 18."אבל זו לא העברית של היום, מבין את החיבה לתרגום הישן

: ואף שואל" קשה לומר שהתרגום החדש זורם יותר או עכשווי יותר"גור גורס כי 

בסקירה של  19?"צריך להיות עדכני 1972ספר שיצא לאור בשנת  למה, בכלל"

( 2003, "באר"הוצאת )מונטן -מאת מישל דה" מסות נבחרות"התרגום החדש לספר 

והכמעט יחיד עד כה של מונטן , התרגום הראשון": אומר אבי גרפינקל בלשון ציורית

במלים מחותלת , נעשה בתקופה שהשפה דמתה עדיין לתינוקת זקנה ,לעברית

אנשי בליעל ובחורים כהלכה סובבו שם . לועזיות ונשענת על מקל הליכה ארמי

קוביוסטוסים . ולעתים אף הרחיקו ליבשת אפריקי, בערים כטולוזא ואספרטה

צפו בלודרים ושיעשעו את נפשם , ומומוסים סעדו שם את לבם בבשר קלבוסת

רט וקיקרון הועלה סוק, זכרם של אבגוסטוס קיסר. במשחקי האשקוקי והפספסים

הסתגרו בחדרי משכיתם או ניסו לפתות בכרות , שועים עסקו בפרקמטיה, על נס

בזים נעקדו בחבלי בזיירים , ספרים נקראו בבתי עקד. קלות ששירכו את דרכיהן

משום כך סבור  20."לבעבור ובשגם, ברם, ופסוקיות חוברו במלות קישור כאפס

  .של דרור דוריתרגומו החדש  עליש לברך גרפינקל כי 

ובהקדמה לספר  21,של שפינוזה" אתיקה"גם ירמיהו יובל ראה צורך לתרגם שוב את 

]...[ אבל , יש בו לפעמים חן רב]...[ בלבוש הישן של תרגום קלצקין : "הוא מסביר

מתלוננים על קשיים בהבנת הטקסט , סטודנטים ואחרים, רוב הקוראים בני זמננו

                                                             
מעניין כי אחת הביקורות על התרגום החדש גרסה . 2008בספטמבר  25, הארץ, "ל יוסאריאןהקרב ע", ארי-שירי לב 18

 2, ידיעות אחרונות, "2008גרסת : 22מלכוד ", יונתן גור" )קשה לומר שהתרגום החדש זורם יותר או עכשווי יותר"כי 
 . 2008בספטמבר 

 . שם 19
. 2004באוקטובר  13, "ספרים"מוסף , הארץ, "תמידי עשיתי לי הרגל לחוות את המוות באופן", אבי גרפינקל 20

  ."(שוקן"בהוצאת )ז "בשנת תשיצא ישורון קשת מאת מונטן -מישל דהל" מסות נבחרות"התרגום הראשון של הספר 
 .2003אביב -תל, תרגום ירמיהו יובל, אתיקה, ברוך שפינוזה 21
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מתאים לקוראי עברית במאה "התרגום החדש , לדבריו 22".העברי של קלצקין

 ". העשרים ואחת

מתרגמים ואנשי ספרות רבים רואים צורך בתרגומים חדשים לאותן יצירות , אם כן

 . ותולים אותו במידה רבה בשינויים שחלו בלשון העברית במהלך השנים

 תרגום חוזר לאותה יצירה שנעשה בתקופות שונות בידי אותו מתרגם 1.2.2

. ים האחרונות יוצאים לאור תרגומים חוזרים לאותה יצירה בידי אותו מתרגםבשנ

 2003ובשנת , "מירלה אפרת"את המחזה  1986מרים קיני תרגמה בשנת , למשל

]...[. אוצר המילים שונה , התחביר כיום שונה: "ראתה צורך לעבד את התרגום

  23".ורך בעדכוןלכן היה צ. 1986מתקשים לדבר את השפה של  2003-השחקנים ב

 1999בשנת . 1965להנרי פילדינג בשנת " וזף אנדרוז'ג"אסתר כספי תרגמה את הספר 

ועל גבי הכריכה האחורית , פרי עטה של אותה מתרגמת, יצא לאור תרגום חדש

". ומוגש בזאת בתרגום חדש ועדכני, 1965הספר ראה אור לראשונה בשנת : "נכתב

וכך נכתב על כריכתו , 2008רגום חדש בשנת יצא לאור בת" גטסבי הגדול"הספר 

. 1976-גטסבי הגדול היה רב המכר הראשון של ספריית סימן קריאה ב: "האחורית

". גדעון טורי חידש ועדכן עתה את התרגום שלו בשביל דור הקוראים של סוף המאה

זקוק לתרגום חדש " סוף המאה"באמירה זו מובלעת הנחה כי דור הקוראים של 

 . 1976נה מזו של דור הקוראים של בלשון שו

יצא  2003בשנת ; 1977לוולדימיר נבוקוב בשנת " פנין"אברהם יבין תרגם את הספר 

תרגום "מציינת כי מדובר ב" עם עובד"הוצאת . אף הוא של יבין, לאור תרגום חדש

יצא ( ר'סלינג ד"גמאת " )התפסן בשדה השיפון"גם הספר . של אותו מתרגם" מחודש

נעשה בידי , "ניו יורק וכל השאר, אני", התרגום הראשון. ני תרגומיםלאור בש

                                                             
(. 1924)ד "והוא יצא לאור לראשונה בשנת תרפ, "תורת המדות"שם הספר הוא . הכוונה לתרגום של יעקב קלצקין 22

 .1967-ו 1954הדפסות חוזרות יצאו לאור בשנים 
 . 2003ביולי  8, הארץ, "מירלה אפרת", ציפי שוחט 23
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פרי עטם של , 1975והתרגום המחודש יצא לאור בשנת , 1954אברהם דניאלי בשנת 

הוא , הראשון" מתרגם"ה, "אברהם דניאלי"מתברר כי . אברהם יבין ודניאל דורון

מדובר , כלומר, למעשה שם העט של שני המתרגמים אברהם יבין ודניאל דורון

ן המהדורה החדשה היא למעשה , לדברי אברהם יבין. באותם מתרגמים ו נ ע ר

ה כ י ר ע וזאת כדי להתאימו לשינויים שחלו , של התרגום הישן ולא תרגום חדש ו

 . בעברית

מביאה דוגמה לתרגום חדש בידי אותו מתרגם לאו דווקא מהספרות ( 1992)ויסברוד 

הצטמצם מקומה של  (הלא קאנונית)רשמית -בספרות הלא, לדבריה. הקאנונית

 אמצעותוהיא מדגימה את התהליך ב, כפי שחל בספרות הקאנונית, הלשון הגבוהה

הספר תורגם בידי עמוס גפן . The Puppet Mastersהיינלין ' הספר של רוברט א

ותורגם שוב בידי גפן בשנת , "(פלישה לכדור הארץ"ושמו ) 1961ויצא לאור בשנת 

" לזעזעני: "ויסברוד מדגימה מקצת מן השינויים שחלו בו"(. השליטים"ו ושמ) 1979

הפך " אחא, הי", "נתח בשר"השתנה ל" בקר-צלע של בן", "לטלטל אותי"שונה ל

 (.254' עמ, 1992ויסברוד )ועוד " אח קטן, הי"ל

 ספרים עבריים שעובדו לעברית עדכנית 1.2.3

יעיבוד של ספר ל" תרגום"מעניין כי יש הנוקטים את המונח  ר ב שיצא לאור  ע

מאת נחום סוקולוב יצא לאור " שנאת עולם לעם עולם"הספר , למשל. לפני שנים

בעיבודו של משה שניצר , יצא לאור שוב 2007ובשנת , בוורשה 1882לראשונה בשנת 

בביקורת על הספר אומר המתרגם נועם אורדן (. אביב-תל, בוטינסקי'הוצאת מכון ז)

מעברית , ]...[תורגם זה עתה מעברית לעברית ", במקור בעברית שנכתב, כי הספר

ולא  – "תרגום", יש לשים לב למונח שנוקט אורדן". ההשכלה לעברית העכשווית

לאורך כל מאמר הביקורת מדבר . ל ההוצאה המחודשת"כפי שבחר לציין מו – עיבוד

, "ותה שפההאם מדובר בכלל בא: "ושואל, כעל מתרגם, המעבד, אורדן על שניצר

: ועוד הוא שואל, "המרת מילים עבריות במילים עבריות אחרות"שהרי מדובר ב
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דורשים 'או שגם ברנר וגנסין , האם רק שפת ההשכלה זקוקה להתאמה לזמננו"

  24"'?רענון

אבידר יצא לאור לראשונה -מאת ימימה טשרנוביץ" שמונה בעקבות אחד"הספר 

עיבוד "לאחר , שוב יצא לאור הספר, 1996בשנת , כעבור חמישים שנה. 1945בשנת 

, העיבוד מחדש נעשה בידי הסופרת עצמה. ככתוב על הכריכה הקדמית, "מחדש

הספר התפרסם לראשונה : "והנימוק מופיע על גבי הכריכה האחורית של הספר

מותאמת ללשונם של , במהדורה משוכתבת, והיום הוא רואה אור שוב, 1945בשנת 

המבקרת  על השינויים במהדורה שנערכה אומרת". י ימינוהקוראים הצעירים בנ

]...[. רובם נובעים מן הרצון להפוך את השפה לעכשווית יותר : "יעל דר והחוקרת

, למשל, כך. בתוך כך שונו מלים לועזיות שהיו שגורות אז למלים עבריות של היום

לא "במקום עיון בספר מראה כי  25".'מחנה צבאי'הופך במהדורה החדשה ל' קמפ'ה

במקום ; במהדורה החדשה" לא לעצום עין לרגע"נכתב " לתת תנומה לעפעפיים

" פת שחרית"; "שקוע במחשבות"נכתב במהדורה החדשה , במקור" שקוע בשרעפים"

" פינת הרחוב"היא " קרן הרחוב"; "שתק"הפך ל" ישרִ ח  הֶ "; "ארוחת בוקר"הפכה ל

, שכתובו של הספר לא עלה יפה דרור בורשטיין סבור כי. ועוד 1996במהדורת 

ולהערכתו נכשלה העריכה בכל הקשור במיזוג בין לשון שנות החמישים ובין לשון 

כולם נגזרים מהפיצול שנוצר במיקוד ובקול [ של הספר]פגמיו : "שנות התשעים

בין , כיוון שהוא קרוע בין שתי הוויות, רצף הטקסט שלו מעורער בפנימו]...[ המספר 

לי "נט בריטי ולסמל צה'אביו של המספר מתפצל לסרג, למשל, ...[]שני זמנים 

נקרע בין שני זמנים ובין , כמו הקומפוזיציה כולה, האב. המקופלים בתוך דמות אחת

גם (. 378' עמ, א"בורשטיין תשס" )שתי הוויות שאינן יכולות לדור בכפיפה אחת

גמרו אומר "תבים המשכ, לדעתה; אורנה רינת מבקרת קשות את העריכה המחודשת

                                                             
 .2007באוגוסט  17, "ספרות"מוסף , ידיעות אחרונות, "סוקולוב פינת בורג", אורדן' נ 24
 .2001באפריל  24, "ספרים"מוסף , ץהאר, "רצנו-א-להיות עם חופשי בא", יעל דר 25
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, טשרנוביץ-העשירה והמדויקת של ימימה אבידר, לתרגם את שפתה המוזיקלית

לא המשכתבים שינו את הנוסח אלא , כאמור 26".לשפה סתמית שטוחה ועלובה

 .הסופרת עצמה

 2001בשנת . 1948ה מאת יגאל מוסינזון החלה להופיע בשנת "סדרת ספרי חסמב

ם במהדורה חדשה ומתוקנת בעריכת רימונה הפע, החלה הסדרה לראות אור שוב

רוח הדברים והעלילה . לא עשיתי מהפכה: "נור מעידה על מלאכתה-די. נור-די

כפי שעושים בספרות , פשוט התאמתי את השפה לנוער של היום. נשארו כפי שהיו

נור בבואה -המבקרת אריאנה מלמד תוהה על השיקולים שהנחו את די 27".מתורגמת

במקור הם ' חרולים': "לים שיתפסו את מקומו של הנוסח הישןלהחליט על המי

אבל למה שיבינו מהי איספלנית ומהו  –מחשש שהילדים לא יבינו ' עשבים וקוצים'

: תמהה המבקרת על רדידות הלשון במהדורה המשוכתבת, מאידך גיסא? "פרימוס

, נוכחיאפשר להבין מדוע הוחלט לעדכן את הלשון ולגרור אותה אל תוך האלף ה"

ברל הכובס נעץ בה ': אבל אני מתקשה להבין את מדיניות הבחירה של המעדכנים

 28".'נעץ בה מבט מאיים'שוכתב ל' מבט שהצמיתה מיד לספסלה

גרסה אחרת לעריכה מחדש של ספרים היא פרסום הספר בנוסחו המקורי בתוספת 

דורה של יצאה לאור מה 2004בשנת , למשל. הסברים ופירושים למילים מסוימות

במבוא (. "דביר-ביתן-זמורה-כנרת"הוצאת ב)שירי ביאליק בעריכת אבנר הולצמן 

תכליתם להקל את הגישה "אומר הולצמן כי ביאורי המילים הבאים בשולי השירים 

ואולי להקל בכך את גישתו של הקורא בן ]...[ אל המילים וצירופי הלשון הנדירים 

בשיר , למשל(. 10' עמ" )העברית המתחדשתזמננו אל היקר באוצרותיה של התרבות 

הפירושים מופיעים להלן )ניתנו פירושים למילים אלה ( 19' עמ" )אל האגדה"

, (תגדל ותשגשג)ִתָשֵגב , (חיים חסרי משמעות)ַחֵטי ֶהְבִלי , (שחוקים)ָבִלים (: בסוגריים

                                                             
 .1997בינואר  31, "תרבות וספרות"מוסף , הארץ, "הסופרת נשארה מאחור", רינת' א 26
 .2001במארס  23, "ספרות"מוסף , ידיעות אחרונות, "2001חסמבה בעברית של שנת " 27
 .2001במארס  29, ידיעות אחרונות, "חסמבה לייט", מלמד' א 28
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. ועוד( ריקנות, שממה)תֹהו , (מת)ָחָלל , (אפלה, חושך)ַמְאֵןְלָיה , (מחבואכם)ֶחְביֹוְנֶכם 

 פרסמה את מכלול שירי ביאליק לילדים ובו ביאורי המילים" כרמל"גם הוצאת 

  29.באותיות אדומות זעירות מעל למילים המבוארות מצוינים

מעשה נורא בנער : הנער ביער", אפרים סידון פרסם נוסח חלופי לסיפור של ביאליק

נוסחו הקלאסי של ביאליק לסיפור ולצדו  סדפבספר מו 30".שברח מבית הספר ליער

מעודכן "בשער האחורי של הספר מצוין כי הנוסח החדש . נוסחו החדש של סידון

לעומת ". להקל על הקורא הצעיר במפגש עם היצירה"ומטרתו " מבחינה לשונית

האומנם מיושן ובלתי מובן נוסחו : "בביקורת על הספר אומר שמואל אבנרי, זאת

-אליק עד כדי כך שהוא נזקק לקביים של מעין תרגום לעברית בתהמקורי של בי

 ".מעין תרגום"את הנוסח החדש כאפוא אבנרי רואה גם  31"?זמננו

במהדורה  2007ס יצא לאור בשנת "למנדלי מו" מסעות בנימין השלישי"הספר 

אולם הכתיב שונה כדי , הנוסח העברי נותר כבמקור(. "עם עובד"הוצאת ב)מוערת 

החידוש הגדול (. 286' עמ)בספר " אחרית דבר"כדברי בני מר ב, ל הקריאהלהקל ע

בין השאר של צורות , הוא הוספת הערות שוליים המבהירות מילים וביטויים שונים

מובאות הערות  112' בעמ, למשל; כמעט אין עמוד שאין בו הערות שוליים. בארמית

כלומר , ל בקוף המחטלהשחיל פי – לעייל פילא בקופא דמחטא: "שוליים אלה

 – דרגה; כלומר שפע תירוצים, סיבות 150 – ן טעמים"ק; לעשות דברים דחוקים

רבת שבעה לה ': ד, להפך מתהלים קכג, הבוז לגאוותנים – הבוז לגאיונים; מדרגה

". כלומר שבענו מהבוז של הגאוותנים', הבוז לגאיונים, נפשנו הלעג לשאננים

, מוסברות מילים שנשכחו"מר כי בפירושים הללו  לספר מטעים בני" אחרית דבר"ב

וגם צירופי מלים מספרי , מלים לועזיות ומלים ממוצא סלאבי, מושגים ארמיים

זה ניסיון להשלים את מה שנשכח ולשחזר את תודעתו של תלמיד חכם ]...[. הקודש 

                                                             
 .2007ירושלים , שירים ופזמונות לילדים: לציפור קן, נ ביאליק"ח 29
 .2007, הוצאת הקיבוץ המאוחד 30
 . 2007בספטמבר  26, "תרבות וספרות"מוסף , הארץ, "איך לרדד את יצירתו של ביאליק לילדים", שמואל אבנרי 31
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 וכך מציגה ההוצאה לאור את(. 286–285' עמ" )ט ובן דורו של מנדלי"בן המאה הי

באמצעות מהדורה זו יוכל הקורא הישראלי לגלות : "הספר באתר האינטרנט שלה

ולהתלוות אליו , מחדש את העברית המופלאה והעשירה כל כך של מנדלי

בארי  מקונןבמאמר שהתפרסם עם הוצאת המהדורה המוערת  32."בהרפתקאותיו

על  הוצאת מהדורות מוערות מעין אלה משום שהן מעידותהצורך בצימרמן על 

הולכות ונעשות ' חילונים'אוזניהם של רוב היהודים ה: "אבדן המורשת התרבותית

כבדות ביחס ללחנים היהודים הקדומים ובהתאם לכך פוחתת יכולתם להבין את 

וזאת , "אלתורי המרד והגעגוע של ענקי הספרות החדשה מן הדורות הקודמים

טים כמו אלה של משום שלדבריו רבים מהקוראים כיום מתקשים לקרוא טקס

  33.ס"מנדלי מו

וכך מציג  ,"(ך רם"תנ)"ספרים מספרי המקרא  14יצאה לאור סדרה של  2008בשנת 

הוא  ך רם לבתי הספר"תנ": המוציא לאור את הספר באתר האינטרנט של ההוצאה

אין . ימינו-ך הכלולים בתכנית הלימודים לעברית בת"הלימוד בתנ תרגום כל פרקי

, פסוק אחר פסוק, אלא בתרגום ממש, ך או בקיצורם"התנ סיפורימדובר בעיבוד של 

הטוען כי , הוגה רעיון התרגום הוא רפי מוזס(. ראו נספח א) 34"ופסוק מול תרגומו

מי שעסק  35.ך היא שפה זרה לתלמידי ישראל ויש צורך בתיווך בשפה קלה"שפת התנ

והוא , ל בית ספרך ומנה"בעברו מורה לתנ, הוא אברהם אהוביה" תרגום"במלאכת ה

במחשבה שנייה השתכנעתי כי בעצם אנחנו המורים מתרגמים : "מנמק את הרעיון

 36".פה בשיעורים לתלמידים שאינם מבינים את לשונו הנשגבה-ך בעל"את התנ

                                                             
32 http://www.am-oved.co.il/htmls/product.aspx?BSP=12272&C1010=17791 , 2008במאי  5נדלה ביום. 
 .2007בדצמבר  7, "ספרות"מוסף , מעריב, "אלוזיה וזהות בספרות ובחיים: רמז לבאות", צימרמן' ב 33
34 http://www.reches.co.il/article_page.asp?id=486&scid=12, 

 . 2008בספטמבר  8נדלה ביום , "רכס"האתר של הוצאת 
 .2008בספטמבר  8, הארץ, !"ך"התנ: עכשיו בעברית", תמר רותם 35
 .שם 36

http://www.am-oved.co.il/htmls/product.aspx?BSP=12272&C1010=17791
http://www.reches.co.il/article_page.asp?id=486&scid=12
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. הזמן-אולם סידון ואהוביה אינם הראשונים שפרסמו את ספרי המקרא בעברית בת

: כותרת המשנה) 37"ספר עמוס"רסם את הוא פ 1942בשנת ; קדם להם יוסף קלוזנר

בהקדמה לספר קובל קלוזנר על כך שקוראי [(". פאראפראזה עברית]ְרֶשָגן עם ןַ "

קשה הוא , ככל ספר עתיק, ך"שהתנ"וזאת משום , ך הולכים ומתמעטים"התנ

קלוזנר מעיד כי הרעיון לכתיבת הספר ניעור בו לאחר (. ג' עמ" )לקריאה רהוטה

במקור , לעומת זאת. והכתוב היה ברור וקל, וב בתרגום לצרפתיתשקרא את ספר אי

וכך ". הבנה-בכל פרשה ופרשה במלות ובפסוקים קשי"העברי של איוב הוא נתקל 

 (:ד-ג' עמ, שם)הוא מעיד על שיטתו בכתיבת הספר 

וכדי שלא יצטרך הקורא העברי לפרושים חשבתי לנכון לנסות ולמסור את 

את !( לא לתרגם)להעתיק : כלומר. לשוננו כיוםקדשנו ב-דבריהם של כתבי

, או הפאראפראזה העברית זהו הַןְרֶשֶגן. הדברים מעברית עתיקה לעברית חדשה

 .שאני נותן בזה לפני הקורא

כיצד היה מבטא רעיונותיו . ה שהנביא העברי הקדום היה חי בימינו כיוםלֶ דַ נְ 

 ? אלה

 (:שם)ום בהמשך מסביר קלוזנר מדוע פרשגן אינו תרג

כית עדיין היא משמשת גם בתוכנו לחלק גדול של צרכי הדבור "הרי העברית התנ

יש להביא , ולפיכך כל מקום שהעברית החדשה מתאמת לעברית העתיקה, והכתב

ורק במקום שגדול ההבדל בין הבטוי העתיק . הקודש-את הדברים כלשונם בכתבי

יבואו דברי הנביא , לפירושאו במקום שהבטוי העתיק זקוק , ובין הבטוי החדש

הוא יקרא את : והקורא העברי של זמננו רק ירוויח על ידי כך. בעברית חדשה

 ... בלא קשיים והתאמצות, דברי הנביאים והכתובים ברהיטות

קלוזנר מביא בחלקו העליון של כל עמוד את הטקסט המקראי , אשר לתצוגת הכתוב

הפסוק , למשל(. ראו נספח ב" )רשגןפ"את ה –והחלקו התחתון של העמוד , המקורי

על שרפו עצמות מלך , על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו: 'כה אמר ה"

                                                             
 .ג"אביב תש-תל, (שרברק' ש)בהוצאת יזרעאל  37
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שת על שלֹ: 'כך אמר ה: "מופיע בפרשגן בנוסח זה, (א, עמוס ב" )אדום ַלִשיד

על ששרף את עצמותיו , הפשעים של מואב סלחתי ועל ארבעה לא אקבלו בתשובה

 (. לב' עמ, שם" )עשו סידשל מלך אדום עד שנ

ספרו של קלוזנר אינו ספר פרשנות לאחד מספרי המקרא אלא כפי שהעיד על עצמו 

כך אפשר לקרוא את הטקסט . כדי להקל על הקורא, "עברית חדשה"ספר הכתוב ב –

(. ד' עמ, שם" )רוש הדבריםבלא להפסיק כל פעם את קריאתו כדי לבקש את ןֵ "

התנצל על העזתו להעניק למקרא לבוש חדש מחד גיסא אולם קלוזנר מוצא לנכון ל

 (:ו-ה' עמ, שם)ולהצדיק את כתיבתו מאידך גיסא 

עם מלותיו הקשות ובטוייו , כמו שהוא, כי"המקור התנ: ואין אני מרמה את עצמי

עושה רושם יותר גדול לאין שיעור מן הפרשגן בדבריו , הבלתי מובנים לפרקים

הסגנון החדש והמרופף של הפרשגן לא יתדמה  " ]...[מובנים"וה" ברורים"ה

עם החלודה העבשה שעליו ועם , מטבע עתיק, ודאי, אבל. אליהם בשום פנים

-יש לו ערך גדול הרבה יותר ממטבע חדש, הכתובת הבלתי מובנת שעל גביו

. שאין עליו חלודה והוא מבריק בחידושו ושהכתובת עליו מובנת לכל ילד, מחודש

רכים חיוניים והכרחיים לרבים כלחם ובגד קונים במטבע חדש מצ, ואף על פי כן

 . ולא במטבע עתיק

תומך קלוזנר בצורך לכתוב את הטקסט , "חלודה עבשה"באמצעות הדימוי , כך

מותח ביקורת קשה על ( 251–250' עמ, ז"תשכ)אבא בנדויד . המקראי מחדש

" ירא", "אני"הפך ל" אנכי: "של קלוזנר ואומר כי למעשה לפנינו תרגום "שגןרפ"ה

כלום אין הביטויים : "שואל בנדויד. 'וכד" וברח"הפך ל" ינוס", "פחד"הפך ל

, שם" )?עד שהיה צורך לעשות להם פאראפראז' עברית החדשה'ידועים ב' עתיקים'ה

לדחוק את הקץ "עוד גורס בנדויד כי דרישתו חסרת הסבלנות של קלוזנר (. 251' עמ

מכת "עברה אל מבקרים ילידי הארץ ונעשתה " ירולהמציא עברית חדשה בכל מח

 (.שם" )מדינה
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יש הסבורים כי נחוץ לבאר גם את לשונו של עגנון כדי שצעירים יוכלו לקראה ביתר 

הוציאה הוצאת שוקן לאור שלושה מסיפוריו של עגנון במהדורה  2009בשנת . קלות

מאויב "מן הסיפור הנה דוגמאות אחדות . בניקוד ובלוויית פירושי מילים, מיוחדת

כִאלו להם ( 2); ועושים כרצונם –ועושים כל מה שלבם חפץ ( "1(: )9' עמ" )לאוהב

ארץ ': 24, רמיזה לכתוב באיוב ט. כאילו הארץ היא רק שלהם –בלבד ִנתנה ארץ 

 –רחבת ידיים ( 4); הזדמנתי, באתי לשם במקרה –נזדמנתי ( 3)'; נתנה בידי רשע

קום התהלך ': 17, הבטחת האל לאברהם מבראשית יב הביטוי מזכיר את. גדולה

 ". פגש אותי –פגע בי . 'בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה

מוציאים לעת "אומר כי סופרים חשובים בישראל ( 248' עמ, ז"תשכ)אבא בנדויד 

ועתה הם רואים צורך לשנות ולתקן במו , שנה 50-זיקנה את כיתבי נעוריהם מלפני כ

כדוגמה מביא בנדויד את ספרו של ". עצמם לפי רוח הזמן החדשידיהם את לשון 

הוא ". שפת עבר שפה חיה"כתב קלוזנר את הספר ( 1896)ו "בשנת תרנ: יוסף קלוזנר

הוציא לכבודו ( [1949]ט "בשנת תש)שנים  75וכאשר מלאו לו , שנים 18היה אז בן 

עשה אין שני למ". הלשון העברית לשון חיה"ועד הלשון את אותו הספר ושמו 

בעיקר הדבר : "ט אומר קלוזנר"בהקדמה למהדורת תש. הספרים זהים בסגנונם

" תיקנתי בו עכשיו את הסגנון תיקון יסודי והעמדתי אותו על דרכי הכתיבה בימינו

בהמשך מעמיד קלוזנר על התועלת שבהשוואה בין שני (. 6' עמ, ט"קלוזנר תש)

: דפיס את הספר הקטן בשתי צורותכדאי היה לה, לדעתי: "הנוסחים של ספרו

שמתוכה יש להכיר את , וביחד עם זה בצורתו הפרימיטיבית, בצורתו המתוקנת

קלוזנר מציע לא לגנוז את (. 7' עמ, שם" )ו"תרנ-א"מצבה של לשוננו בשנות תרנ

הנוסח הישן משום שהוא עשוי ללמד את הדור הצעיר על אופייה של העברית לפני 

-בסופו של דבר החליט טור(. 6' עמ, שם)הייתה ללשון חיה לפני ש, כשישים שנה

הכותרות ". פרק מתוך המהדורה הראשונה", סיני לצרף למהדורה החדשה נספח

שפה  –שפת עבר "נקראת  1896מהדורת : שניתנו לספרים עשויות להעיד על השוני
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לתחית שפתנו וספרותנו ולהרחבתן על פי דרכי המדעים החדשים : חיה

החייאתה של : לשון חיה –הלשון העברית "נקראת  1949מהדורת ; "הםויסודותי

מוסיף כי קלוזנר עבר על הספר ( ז"תשכ)בנדויד ". הלשון העברית על יסודות מדעיים

מחק והלך משורה לשורה וממלה למלה עד שלא השאיר גם שלוש מלים רצופות "ו

: כלומר, "לשון אחרון תפוס"תוך נאמנות לעיקרון של , (249' עמ" )כלשונן המקראית

 . יש להעדיף את לשון המשנה שירשה את לשון המקרא

הודפס כמה פעמים , "הוגי הדור", ספרו של שמואל הוגו ברגמן, לעומת כל אלה

ומאז פורסמו הדפסות , (1935)ה "הספר המקורי יצא לאור בשנת תרצ: באותו נוסח

ת החוזרות הן תצלום של כל ההדפסו. 1992-וב 1984-ב, 1975-ב, 1970-ב: חוזרות

ובו הוא , הוסיף המחבר פתח דבר 1970בהדפסה של שנת . 1935אותו הספר משנת 

 : אומר

הנובעים , ידעתי שיש גם גורמים אחרים הפועלים נגד ההמשכיות שבתרבותנו

מן ההתפתחות המהירה של הלשון ומן השינוי המהיר של המונחים ושל 

ל להוציא ספר במהדורה "יעים למוכל אלה מפר. המושגים המדעיים עצמם

ולעתים אין גם בכוחו של המחבר לבצע עיבוד כזה ; חדשה ללא עיבוד מחדש

מובן שאין אני יכול לשאת היום באחריות מלאה למה שנכתב לפני דור ]...[. 

את שינויי . שהקו הכללי של הספר נכון גם היום, נדמה לי, אך בדרך כלל, שלם

ולא " חשבון הסתברות"כיום אנו אומרים . ושיהמינוח יתקן הקורא בלי ק

" תסביך"כיום אנו משתמשים במונח ; "הצגה"ולא " דימוי"; "חשבון האומדנה"

י "אעפ, "מכלול"לבין " תסביך"ומבדילים בין , רק במובן שפרויד השתמש בו

אנו מעדיפים את המונח ; "קומפלכס"שבמקור האירופי נמצאת אותה המלה 

שבו השתמשתי כדי לתרגם את המונח , "הרגשה"ונח פני המ-על" תחושה"

 38.'וכו' וכו" אמפפינדונג"הגרמני 

 

                                                             
 ".עם המהדורה השנייה", 4–3 'עמ, ל"ירושלים תש" הוגי הדור", שמואל הוגו ברגמן 38
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 התיישנות תרגומים 1.2.4 

( 1' עמ, 1990)ברמן ? מדוע תורגמו שוב ספרים שכבר תורגמו בעבר: נשאלה השאלה

גורס כי יש לתרגם מחדש יצירות משום שבמהלך הזמן תרגומים מתיישנים או 

. מבחינות שונות ובין השאר גם מבחינה לשונית "vieillissent")" )מזדקנים"

בנסימון סבור כי כל תרגום קשור לתקופה היסטורית שבה נעשה ולא ניתן להפרידו 

ומכאן שכל תרגום , מן האידאולוגיה ומן הספרות של נקודת זמן נתונה, מן התרבות

הזמן  לכן ברור כי תרגומים מתיישנים במהלך; קשור אל הלשון של תקופתו

סבור כי השוואה של תרגומים שונים ( 82' עמ, 1998)פים (. ix' עמ, 1990בנסימון )

לאותה יצירה שנעשו בתקופות שונות עשויים לספק מידע על שינויים היסטוריים 

בדק תרגומים שונים למחזות של ( 2007)מתיסן  39.שחלו בתרבות של שפת היעד

כי יש צורך מתמיד בתרגומים חוזרים שקספיר לאורך תקופות שונות ומסקנתו היא 

גורם הזמן לדעתו הוא גורם . במהלך השנים כדי לעדכן את התרגומים הישנים

 Hence an emphasis on the": מכריע בהחלטה בדבר הוצאתו של תרגום חדש

time factor: there is a continuous necessity for retranslation because 

earlier translations need to be updated" ( 17' עמ, 2007פים .)סרייבה -סוזאם

אומרת כי רוב חוקרי התרגום רואים תרגומים חוזרים מנקודת מבט ( 2003)

תרגומים חוזרים לאותה יצירה אמורים להיות מתאימים יותר : היסטורית

אפשר לראות לשון . לצורכי הקוראים המודרניים( בהשוואה לתרגומים שקדמו להם)

דכנת יותר כצורך של קורא בן תקופה מתקדמת יותר מן התקופה שבה נעשה מעו

 . התרגום

                                                             
תרגומים חדשים פסיביים לאותה יצירה נעשים משום . פים מבחין בין תרגום חדש פסיבי לבין תרגום חדש אקטיבי 39

תרגומים אקטיביים נעשים משום שנוצר קונפליקט בין קבוצות שונות בקהל היעד . שהתרגומים הקודמים התיישנו
  .וכל תרגום מנסה לאשש תאוריה משלו
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לאיבסן שנעשו בידי רבקה " אויב העם"במאמר המשווה שני תרגומים למחזה 

שבחינת תרגומים ( 2003)ניק 'מוצ קובעת, (1999-ו 1976)משולח בשתי תקופות 

ה יעילה לשם הגדרת שונים לאותה יצירה שנעשו בתקופות שונות היא אכן שיט

כי תרגום חוזר של  תגורס( 1995)נור -גם מרים די(. 296' עמ)השינויים שחלו בלשון 

ספרי ילדים מעיד על השתנות הנורמות של העברית לאורך זמן וכך גם מאמרו של 

לאריך " פצפונת ואנטון"שהשווה שלוש גרסאות מתורגמות של , (ז"תשנ)דורון 

עשר -בחן שישה( ז"תשנ)דוד טנא . שו בפרקי זמן שוניםגם הן תרגומים שנע, קסטנר

ג והאחרון משנת "הראשון משנת תרפ, תרגומים שונים לשיר של היינריך היינה

השאלה שמעלה טנא היא נאמנות התרגומים , שלא כבמחקר הנוכחיאולם , ז"תשנ

 . למקור ולאו דווקא השינויים בעברית שחלו במשך השנים

בטווח הן בהיקף הקורפוס הנבדק והן ים שצוינו לעיל שונה מן המחקרמחקר זה 

שינויים שהתחוללו תמקד בא מוה. וובכך ייחוד, בחיי הלשון ןא בוחוהשנים שה

ָבעברית בתקופה של מאה שנה בקירוב שמקורם בהשתנות של נורמות הלשון 

מניחה כי השוואת התרגומים מאפשרת הן לאפיין את אני . ובהתפתחות הלשון

תובה הנורמטיבית של כל תקופה והן להצביע על השינויים בלשון מכמה הלשון הכ

, שינויים בתחביר, רובדי הלשון שמהם שואבים המתרגמים את חומריהם: בחינות

נקודות ציון  עיקר מטרתי להצביע על. שינויי תצורה ועוד, שינויים באוצר המילים

 . דרך שעברה הלשון העברית מאז תחייתהב

, חוזרים לאותו ספרהתרגומים את תופעת ה( 257' עמ, ז"תשכ)יד אבא בנדוכשסקר 

" מדינת היהודים", לפינסקר" אוטואמנציפציה", לטולסטוי" מלחמה ושלום"למשל 

כי גלגולי התרגומים הם ראי נאמן להתפתחותה של הלשון הוא טען , להרצל ועוד

מידיהן צר על כך שהאוניברסיטאות לא השכילו להפנות את תלההוא . העברית

זו מנסה אפוא למלא חלק מן החסר בתחום ולכתוב פרק  תיעבוד. לחקר נושא זה

 .בהיסטוריה של הלשון העברית על פי התרגומים החוזרים
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 הקורפוס הנחקר. 2

 2.1.3; הסוגה 2.1.2; התקופה 2.1.1; הספרים, הסוגה, התקופה: אמות מידה לבחירת הקורפוס 2.1
 2.1.3.4; "רובינזון קרוזו" 2.1.3.3 ;"ספר לבני הנעורים: הלב" 2.1.3.2; הקדמה 2.1.3.1; הספרים

 "המלך והעני-בן" 2.1.3.5; "אוליבר טוויסט"

 

 הספרים , הסוגה, התקופה: אמות המידה לבחירת הקורפוס 2.1

 התקופה 2.1.1

בייקט לגיטימי יכולה לשמש או, הנחתכת מתוך רצף של זמן, כל גיזרה שהיא"

על המחקר עצמו לספק את  ;(3' עמ, 1977טורי ) "סינכרוני ודיאכרוני –למחקר 

ומאילו בחינות היא מתאפיינת " תקופה"ההצדקה אם ניתן לראות בִגזרה הנבחרת 

מבקש לבדוק את הלשון העברית הכתובה במשך מאה שנה  ימחקר .(שם) כתקופה

לשון התחייה והלשון העברית , ההשכלה לשון: בקירוב על פי שלוש תקופות בחייה

' עמ, ה"תשכ)למשל יצחק אבינרי , חלוקה זו מקובלת בקרב חוקרי לשון. החדשה

( ג"תשנ)ראובן סיוון , (35–3' עמ, ב"תשנ)חיים -זאב בן, (ו"תשט)חיים רוזן , (411–404

 (. ב"תשס)אשר -ומשה בר

" תקופת ההשכלה"ולא " לשון התחייה"ו" לשון ההשכלה"המונחים  תי כאן אתנקט

תמשום שכידוע אין חפיפה כרונולוגית בין " תקופת התחייה"ו פ ו ק ההשכלה  ת

ןלבין  ו ש הוסיפה לשמש גם , למשל, המחקר יראה כי לשון ההשכלהו ,ההשכלה ל

 .  בתקופת התחייה

אין תקופה של שישים או  ,לגבי התפתחות תולדותיה של לשון"כי  בררוזן סחיים 

רוזן ) "תקופות-ולא כל שכן לחלוקה לתת, אפילו לשם תקופהשבעים שנה ראויה 

כי הבדלים בין לשונם של כותבים שונים נעוצים בסגנון הוא טען (. 36' עמ, ו"תשט

קיים סוג אחד של כתיבה שבו אין הכותב מפנה את תשומת ". השונה של כל כותב

א הוא יוצר את וזה משום של, כי אם לביטויו הלשוני בלבד, לבו כלל ליצירת התוכן
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כי . כוונתי לתרגום היצירה הספרותית; התוכן דר קת  לבדי ם  כתרגו לך  ן  אי

ם תבי של הכו ם  י האישי  מעתמש (.ההדגשה שלי. 255' עמ, שם) ]...[" ההבעה 

עלינו , אם בדעתנו לבדוק דרכי הבעה אישיות של שני כותבים למשל מכאן כי

בודק שני  הוא: עושה רוזן אכןוכך , להשוות תרגומים שלהם לאותו טקסט ספרותי

 (ץ"כ)בנשלום בנציון האחד של , לאריסטופנס" הציפורים"תרגומים לעברית של 

-רינה בן. ועומד על הבדלי הסגנון של שני המתרגמים, זילברשלגיצחק והאחר של 

נוקטת אותה שיטת בדיקה שנוקט רוזן אך מסקנותיה שונות ( 7' עמ, א"תשנ)שחר 

שנעשו " עליזה בארץ הפלאות"א משווה שני תרגומים להי. לחלוטין ממסקנותיו

ואומרת כי בפרק זמן ( אוריאל אופק) 1975-והאחר ב( אהרן אמיר) 1951-האחד ב

שחר מגדירה -בן. ארוך זה התחוללו שינויים גדולים בלשון העברית ובלשון הספרות

לשונית -לשונית אחת למערכת תרבותית-תרגום כהעברת טקסט ממערכת תרבותית

על פי . תרכובת חדשה של מרכיבי סגנון ומרכיבי משמעותכהתוצאה את ו, אחרת

הסגנוניות בחברה -התרגום מושפע בין השאר מן הנורמות הלשוניות, שחר-בן

 . שהמתרגם חי בה ומתכונותיו האישיות של המתרגם

רוזן השווה תרגומים ( א: )שחר שונות זו מזו משתי סיבות-המסקנות של רוזן ושל בן

ותרגומו של בנשלום  1951תרגומו של זילברשלג יצא לאור בשנת . י אותה תקופהבנ

לתרגום שנעשה  1975שחר השוותה תרגום שנעשה בשנת -בן; 1953בשנת  –

שחר עמדה עליהם -ההבדלים שבן. 1951בשנת , כעשרים וחמש שנים קודם לכן

מן הפער ( רובעיק)נובעים לא רק מההבדל בסגנונותיהם של המתרגמים כי אם גם 

" העברית שלנו"דבריו של רוזן התפרסמו בספרו ( ב); בין התקופות שבהן נעשו

-ו 1956בין השנים . 1991שחר פורסם בשנת -ומאמרה של בן( 1956)ז "משנת תשט

ה חלו שינויים רבים בלשון העברית וחקר העברית כיום מתפרס על פני תקופ 1991

להתייחס לדבריו מתוך התחשבות וא אפיש  ;1956ארוכה מזו שבחן רוזן בשנת 

 . נאמרו הםשבובהקשר במועד 
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זו עוקבת אחר התמורות שבעברית הנורמטיבית במשך מאה שנה  תיעבוד, כאמור

כלומר מתקופת התחייה ועד התקופה שאמציה פורת , 1980עד  1880-מ, (בקירוב)

יא זמן שהקונבנציה או הנורמה האחת ה, ]...[שלהי המאה העשרים "מגדיר כ

הצבתי אפוא את הגבול העליון של (. 97' עמ, ו"פורת תשנ" )להתכחש לכל נורמה

שעל פיהן הלשון , מודרניסטיות-הפוסט" נורמות"התקופה הנבחנת לפני חדירת ה

מציינת ( 1988)גם חנה הרציג (. 50' עמ, 2004בארי )איבדה את הצורך להיות מדויקת 

: בלשונם של סופרים ישראליםכי לאחר שנות השמונים ניכרת תקופה חדשה 

היא ו( 14' עמ, 1998הרציג )ברידוד ובהשטחה , העברית מתאפיינת בצמצום דרסטי

הסיפורת החדשה מפגינה ראקציה . מודרניזם-השינוי חל בהשפעת הפוסטש משערת

מכנה את הספרות ו, קובעת הרציג, חריפה ללשון הספרותית העשירה והמגוונת

הלשון הספרותית  שבה, (73 ,65 'עמ, שם" )רת הדלותסיפו"הנוקטת לשון זו בשם 

השוברת את , לא תקנית במתכוון, העשירה פינתה את מקומה ללשון דיבור עכשווית

כי מדובר בלשון שאין  קובעגדי טאוב מוסיף על כך ו. הנורמות של הלשון התקנית

 מודרניזם מבטל במידה רבה את יכולת ההבעה-לה משמעות יציבה משום שהפוסט

כאמור בחרתי אפוא להתרכז (. 141–140' עמ, 1997טאוב )משמעית של מילים -החד

שחדרו לפרוזה דהיינו לפני , בעברית התקנית הכתובה שלפני שנות התשעים

 .    סטיותמודרני-נורמות פוסטהעברית 

  הסוגה  2.1.2

ספרי ילדים ונוער כקורפוס המחקר היא משום שספרי ילדים בחרתי בסוגה של 

גם ספרים )ער הנחשבים לקלאסיים תורגמו כמה וכמה פעמים במהלך השנים ונו

אך מספר , לטולסטוי" אנה קרנינה"למשל , קלאסיים למבוגרים תורגמו כמה פעמים

ספרי ילדים ונוער , יתר על כן(. התרגומים קטן בהשוואה לקורפוס המוצע כאן

הבתחום  ולכן ניתן לאתר גם שינויים, (במלואם או בחלקם)מנוקדים  ר ו צ ת  ה

בחירת הטקסטים למחקר נעשתה (. תצורות מיוחדות, ניקוד, כגון צורות ֶהְפסק)
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שהראשון בהם , דהיינו ריבוי תרגומים לאותו ספר, אפוא קודם כול על פי המצאי

והאחרון בהם נעשה ( או בראשית המאה העשרים)עשרה -נעשה בסוף המאה התשע

טקסטים אלה נבחרו תרגומים לארבעה מתוך . בשנות השמונים של המאה העשרים

סתמכתי על הרישומים ועל ה (.149' עמ, 1996שביט )ספרים הנחשבים קאנוניים 

בבית " שער ציון"בית הספרים הלאומי בירושלים וספריית : המצאי בשתי ספריות

 .אביב-אריאלה בתל

 הספרים 2.1.3

 הקדמה 2.1.3.1

 :נבחרו ארבעה כותרים על פי שלוש אמות מידה

 ;ריבוי תרגומים לאותו ספר .א

פיזור גדול של מועדי ההוצאה לאור של התרגומים על פני תקופה  .ב

 ;ארוכה 

 .השתייכות לספרות הקאנונית .ג

 

כי ריבוי התרגומים לאורך תקופה ארוכה מעיד הן על הפופולריות , הנחתי היא

 .הרבה של ספרים אלה והן על הקנוניזציה שלהם

 :אלה הם ארבעת הספרים

 "יס 'אדמונדו דה אמיצל" הלב 

 "לדניאל דפו " רובינזון קרוזו 

 "למרק טווין " המלך והעני-בן 

 "רלס דיקנס'לצ" אוליבר טוויסט 

 

 .המתרגמים וההוצאות לאור שפרסמו אותם, להלן יתוארו הספרים
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 "הנעורים לבני ספר: הלב" 2.1.3.2

 הספר רקע 2.1.3.2.1

נכתב בידי אדמונדו דה ( (Cuore, Libro Per I Ragazzi" ספר לבני הנעורים: הלב"

כיומן שכתב נער  נבנההספר . 1886ויצא לאור באיטליה בשנת ( 1908–1846)יס 'אמיצ

היומן מגולל את קורותיו . במהלך שנת לימודים אחת בבית ספר בטורינו' בכיתה ז

וכלולים בו כמה אירועים שהתרחשו באיטליה ( 1882)של הנער אנריקו באותה שנה 

מדי פעם בפעם מכניס אנריקו ליומנו את מכתביהם של בני משפחתו . זו בתקופה

ומהם ניתן ללמוד על יחסם של בני  –של אמו ושל אחותו , של אביו –אליו 

; ועלילתו אינה קשורה לחיי הנער" סיפור החודש"בכל חודש מופיע . המשפחה אליו

כלל מסופר בו על  סיפור זה ניתן לבני הכיתה בבית הספר להעתקה ולקריאה ובדרך

 .התנהגות מופתית של נער כלשהו

יצא " הלב(. "5פרק , 1990אלטרס )אלון אלטרס מספר על הנסיבות שברקע הספר 

והחינוך נתפס בעיני ראשי המדינה , לאור כעשרים שנה לאחר איחוד איטליה

לפיכך נודעת . כמפתח ליצירת תשתית תרבותית אחידה לכלל הלאומים שחיו באזור

ת רבה ליצירה ספרותית המעמידה במעלה העליונה ערכים כנאמנות ללאום חשיבו

, ה למען המולדתבָ רָ הקְ , רכבוד לאחֵ , כבוד הדדי, השכלה, אחווה, חברות, ולמשפחה

 . מתן כבוד לזקן ועוד, כיבוד אב ואם, דרך ארץ

האהדה שנודעה לספר באה בזכות . הספר זכה לפופולריות רבה ברחבי העולם

ערכים שראוי להנחיל לכל , אוניברסליים שהוא מעלה על נס-נושייםהערכים הא

שסברו כי הספר מכיל  היו, אשר לפטריוטיזם ולהעמדת המדינה כערך חשוב. תרבות

הערכה זו השתנתה לאחר השתלטות מוסוליני על . ערכים שעל כל אומה לאמץ

ידה בשל הסג, איטליה והספר נתפס כמטיף לערכים פשיסטיים במידה מסוימת

 . למנהיג המובעת בו ובשל הנכונות להקרבה למען המולדת בחלק מסיפורי החודש
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האחת היא היעדרם . אלטרס מציין שתי סיבות נוספות לפופולריות של הספר

, גלילאו, יו'בוקצ, דנטה)המוחלט של גיבוריה הגדולים של התרבות האיטלקית 

המוחלט  ןהיעדר –האחרת ו, ושל רומא הבירה( ווליאמקי, פטררקה, לו'מיכאלאנג

. לאוניברסליות של הספר ףהוסידבר ש –מן הטקסט בכלל של הכנסייה ושל הדת 

כי אם בית הספר והערכים , לא הכנסייה משמשת בסיס להיווצרות תרבות משותפת

 .שהוא מנחיל

הוא . יס נולד בליגורה שבצפון איטליה והתחנך באקדמיה הצבאית במודנה'אמיצ

ולאחר , צה וחזה בתבוסת איטליה במלחמתה נגד אוסטריההשתתף בקרב קוסטו

יצא למסעות , משהצליח בכתיבתו השתחרר מן הצבא. עת צבאי-המלחמה ערך כתב

הפך לספר אהוד ביותר כבר עם צאתו " הלב"הספר . במקומות שונים ועסק בכתיבה

ם תורג 1895בשנת . שנה נמכר באיטליה במיליון עותקים בקירוב 35ובמהלך , לאור

, 1985הלב מתרגם , גאיו שילוני. הספר לאנגלית ולאחר מכן לשפות רבות אחרות

-יש לילדים עוד הרבה, בישראל, אני חושב שבמיוחד פה: "הגה הערכה רבה לספר

לא , לא לצרוח ברחוב, סובלנות, סבלנות, קצת נימוס: הרבה מה ללמוד מהספר

-להיות קצת יותר בן ,לתת לנצרכים, לעזור לחלשים, לרוץ ולהתנגש באנשים

 40".אדם

התרגום המוקדם ביותר הוא  .עומדים כאן לבחינה "הלב"שבעה תרגומים שונים של 

. 1903הלב אין הוא מכיל את הספר השלם כי אם סיפור ממנו וכך גם ; 1899הלב 

התרגום האחרון הנבדק . התרגומים הבאים לאחר מכן הם תרגומים של הספר המלא

 . 1985הלב הוא 

 

 

                                                             
' עמ, 2003אביב -תל, בעיקר אירופאים: כרך ג, חייהם ויצירתם –סופרים אהובים לילדים : ילדים גדולים, אטלס' י 40

116. 
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 1899הלב  2.1.3.2.2

הנודד "ושמו , השלם" הלב"הוא תרגום של סיפור החודש מתוך ספר  1899הלב 

הסיפור מגולל את קורותיו של נער היוצא מאיטליה לחפש אחר אמו שעזבה ". הקטן

לאחר שקשר . את בית המשפחה כדי לעבוד כמשרתת ולסייע בפרנסת הבית

בנה . השןְ ע אסון ונזעקים לחַ דואגים בני הבית שמא איר, המכתבים עמה נותק

 . הוא שיוצא לדרך, מרקו, הצעיר

בהוצאת ( ראו נספח ג)יצא לאור כחוברת לבני הנעורים " הנודד הקטן"הסיפור 

, נולד בווילנה אביגדור-בן. (1921–1866)אביגדור -אברהם ליב בןשהקים " תושיה"

בקובנה  החול רכש את לימודי. בישיבה בליטאלמד  למד בחדר ובנערותו בילדותו

הוא אף גילה עניין רב בנושא  .ללמוד באוניברסיטהכדי שב לווילנה לאחר מכן ו

 אביגדור-הוזמן בן 1891שנת ב .פרסם מאמרים בענייני חיבת ציוןהתחייה הלאומית ו

קרסל . בוורשה ושם החל בפעילות הוצאה לאור" בני משה"לכהן כמזכיר אגודת 

האומר כי יש , (בלא לציין את מקור הדברים) אביגדור-מצטט את בן( ה"תשכ)

הוא חסרון , חסרון גדול בספרותנו העברית"להוציא לאור דברי ספרות כדי למלא 

אבל לא ספרות ', פובליציסטית וכו, ורנאליסטית'יש לנו ספרות ז. הספרות היפה

ספרות אשר נראה בה כמו בראי את חיי עמנו מתוארים בתמונות , בעד המון העם

' עמ, ז"תשכ-ה"קרסל תשכ) "בציורים אמיתיים לקוחים מן החיים, ובהירות חיות

, לאחר מצרכי החיים, להכרח"הספרות העברית  וך אתאביגדור שאף להפ-בן. (259

ופעל להרחבת היריעה של הספרות העברית בדרך של  (שם, שם) "למזון רוחני

 (.לעיל 3.3סעיף  אביגדור בדבר הלשון הראויה ראו-על השקפתו של בן)תרגומים 

ולאחר שחש כי מֵצרים את  ,"אחיאסף"אביגדור הקים עם חבריו את הוצאת -בן

שביט מגדירה את הוצאת זהר . 1896בשנת " תושיה"צעדיו פרש והקים את הוצאת 

ההוצאה פרסמה  (.443' עמ, ט"שביט תשנ) כהוצאה הפעילה ביותר לילדים" תושיה"

שהיו " ביבליותקה לבני הנעורים)"ה לכל נפש חוברות קטנות במחיר שוואף ספרים ו
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, גורדון מואל ליבש, יחד עם גיסו "(.לילדים"ו" לנערים: "בה שתי סדרות משנה

דן מירון מייחס  ".עולם קטן"לאור בוורשה את עיתון הילדים אביגדור -בןהוציא 

אחד "לות ומציין שהיה "אביגדור בתחום המו-חשיבות רבה לפועלו של בן

ל בעל "ונעשה בתוך כך מו]...[ ' המהלך החדש'ם והפוריים שבמספרי האופייניי

, ח"מירון תשמ" )שטיבל. י.א, תנופה שכמותו לא קם לספרותנו אלא עוד אחד בלבד

 (. 33' עמ

עסק בהוראת בווילנה . נולד בווילנה ולמד בחדר ובישיבה( 1933–1865)ל גורדון "ש

 ,1901-ב. בית הספר לבנים ביפועלה ארצה והחל להורות ב 1898עברית ובשנת 

חזר לוורשה והקים בית ספר מודרני לבנים  ,הלימודים העבריים בארץצמצום לאחר 

גם בביתו הונהג דיבור "(. עברית בעברית)"שלשון ההוראה בו הייתה עברית 

שלח ידו בתרגום וערך את העיתון , שירים ומחזות, כתב ספריםהוא . בעברית

. שימשו בבתי הספר, "הלשון"כגון , רי הלימוד שכתבספ". עולם קטן"לילדים 

בשנותיו האחרונות הקדיש את זמנו לפירוש המקרא ולכתיבת מבואות מקיפים 

 .לספרי המקרא

נולד בפולין וחי בה עד יום , 1899הלב המתרגם של ( 1942–1874) אהרן לובושיצקי

. ם כללייםבילדותו למד בחדר ובבגרותו עבר לוורשה ושם למד לימודי. מותו

ל בן "ל גורדון ולא"בעיקר לש, בוורשה גם התקרב לחבורת הסופרים העבריים

". אביב"הוא ניהל בוורשה בית ספר עברי והקים את הוצאת הספרים . אביגדור

בתקופת מלחמת העולם הראשונה עבר לרוסיה והקים בסמולנסק בית ספר עברי 

 ".ברקאי"ם את הוצאת חזר לוורשה הקי 1922-ב. במסגרת עסקנותו הציונית

עשרה והתמקד בעיקר בספרות -כתב מאמרים ושירים מאז היה בן חמשלובושיצקי 

אם כי לא  –יס לעברית 'היה ראשון המתרגמים של אמיצ, ככל הנראה. ילדים ונוער

אותו סיפור מופיע ". הנודד הקטן" ובהם, תרגם את הספר כולו אלא רק חלקים ממנו

 ".נינים עד האנדיםמן האפ"בספר המקורי בשם 
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הייתה להם יד בטקסט זה היו אפוא בעלי השכלה תורנית והיו שכל האנשים 

 .בקיאים במקורות

רוחבם : הכילה כאמור סיפור אחד ועמודיה היו קטנים" לבני הנעורים"החוברת 

למעט , הסיפור אינו מנוקד(. ראו נספח ד)מ "עשר ס-מ וגובהם שבעה"כעשרה ס

. אך לעתים גם צורות פוַעל מיוחדות מנוקדות, קר בשמותבעי, ניקוד עזר אקראי

המתרגם מפרש חלק . והכתיב בדרך כלל חסר, מקראית בחלקה הגדול, הלשון גבוהה

אך לעתים הוא מביא את , בעברית, מן המילים בהערות שוליים בתחתית העמוד

 . תרגום המילה הן ברוסית והן בגרמנית בלא פירושה בעברית

 1904–1903 הלב 2.1.3.2.3

בשבועון , "(קרקוי)"בקרקוב " תושיה"הוצאו לאור בהוצאת  1904הלב ו 1903הלב גם 

בשבועון זה פורסמו (. ראו נספח ה" )עתון שבועי מֺצָטר לבני הנעורים –עולם קטן "

 .ישראל שףכמה סיפורים מסיפורי החודש שבספר בתרגום 

ראשית . עברו עליו בלטביהנולד בליטא ומרבית שנותיו ( 1938–1865)ישראל שף 

 אחדות עבד שניםהוא . חינוכו הייתה בחדר אך בבגרותו למד במוסדות לחינוך כללי

. כמתרגם ואף שלח את ידו בכתיבת סיפורים ורומנים היסטוריים" תושיה"בהוצאת 

הלבלר ": במקור" )הבן הטוב": "הלב"שף תרגם סיפורי ילדים ובהם סיפורים מתוך 

כולם  –"( דם רומאי" )"נער שובב"ו"( כדור השלג" )"כדור שלג", "(הקטן מפירנצה

 . אביגדור-ל בן"ל גורדון וא"בעריכת ש" עולם קטן"בעיתון הילדים כאמור פורסמו 

רוחב העמוד היה  –" לבני הנעורים"היו גדולות יותר מחוברות " עולם קטן"חוברות 

ומזכירות את )חסית אותיות הדפוס גדולות י. מ"מ וגובהו שלושים ס"כעשרים ס

והטקסט מנוקד , מקראית ברובה ,הלשון גבוהה, (אותיות דפוס המקרא של ימינו

 (.ראו נספח ו)במלואו 
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 1922הלב  2.1.3.2.4

אותו , "מן האפינינים ועד האנדים"את הסיפור " אמנות"פרסמה הוצאת  1920בשנת 

 (.1899הלב " )הנודד הקטן"בשם " תושיה"הוצאת  1899-סיפור שפרסמה ב

 .(1969–1892) בידי שושנה פרסיץ 1917הוקמה במוסקווה בשנת " אמנות"הוצאת 

ממקימי רשת , פרסיץ נולדה בקייב שבאוקראינה והייתה בתו של הלל זלטופולסקי

פרסיץ למדה באוניברסיטת מוסקווה . ברוסיה ובפולין" תרבות"המוסדות לחינוך 

שהקימה ההוצאה . ר מוסמך בספרותשם רכשה תוא, בפריז" סורבון"ובאוניברסיטת 

. שמה לה למטרה להוציא לאור את מיטב הספרות העולמית לילדים ולבני הנעורים

התיישבה  1920-וב, לאחר מהפכת אוקטובר נדדה ההוצאה למקומות שונים

הוציאה לאור כמה עשרות ספרי קריאה  1922משנת . נ מיין"בפרנקפורט ע

ישראל והמשיכה להוציא לאור ספרים לאותו עברה לארץ  1926ובשנת , מתורגמים

הייתה , בארץ הייתה פרסיץ פעילה בתחום החינוך. ילדים ונוער –קהל קוראים 

של  שביט מעריכה כי פעילותהזהר . חברת כנסת ואף זכתה בפרס ישראל לחינוך

 "שטיבל"בתחום ספרות הילדים דמתה לפעילותה של הוצאת  "אמנות"הוצאת 

רים והיא שהכניסה לספרות העברית את מיטב הקלסיקה של בתחום ספרות המבוג

 . (249' עמ, ט"שביט תשנ) ספרות הילדים המערבית

גדל בווילנה ולמד בילדותו  הוא(. 1945–1883) אריה סמיאטיצקימתרגם הסיפור הוא 

. החל את דרכו כמורה 1904חול ובשנת  בנערותו למד גם לימודי. לימודי קודש

החל  1917-וב" העולם"ההוצאה של כתב העת הספרותי  סמיאטיצקי עבד בבית

יצא את רוסיה יחד עם הסופרים העבריים  1921 בשנת". אמנות"לעבוד בהוצאת 

עלה ארצה ועבד  1925-ב. ועבר עם ההוצאה להמבורג שבגרמניה( ובהם ביאליק)

סמיאטיצקי היה העורך הראשי של . כעורך וכמתרגם בהוצאה במשך כל שנותיו

חיים באר מצטט את דבריו . והוא שקבע את נורמות התרגום בה" אמנות"הוצאת 

כותב המשורר ', אוהב אני את בעל החלומות הלזה אהבת אמת': "של ביאליק עליו
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כי היה יחיד , שמגידי אמת אמרו עליו'שלום כתב עליו שהיה איש . על האיש שג

ביאליק הוא  (.202' עמ, ד"באר תשנ) "'עבר על בוריו-שידע דקדוק שפת, בדורו

למנותו לתפקיד העורך הראשי לאחר שהתפעל " אמנות"שהמליץ לפני בעלי הוצאת 

(. 52' עמ, 1984אופק )ו "בשנת תרס" גדולי הרופאים"מסגנונו בתרגום הספר 

' א, שמי' א)סמיאטיצקי נטה להצניע את שמו ולחתום על תרגומיו בשם בדוי 

מצוין כי שם " נדים ועד האפיניניםמן הא"החוברת גם על גבי (. אלמוני ועוד

בשלמותו  הלב יצא לאור התרגום של הספר 1922בשנת ". אלמוני' א"המתרגם הוא 

הלמן וסמיאטיצקי ערך ' הספר תורגם מגרמנית בידי י)בעריכתו של סמיאטיצקי 

 .מופיע בספר כלשונו 1920-אך הסיפור שפורסם ב, (ראו נספח ז; אותו על פי המקור

ונראה כי זהו התרגום  1922פרסמה את הספר המלא בשנת " אמנות"ת הוצא, כאמור

( 1961–1890) טוב הלמן-יוםהמתרגם הוא . הראשון לעברית של הספר במלואו

באקדמיה הלמן לאחר מכן למד . בישיבה באודסהבילדותו ולמד שנולד בווהלין 

לארצות  יצא 1922-עם סיום לימודיו לימד בישיבה באודסה וב; הכללית בפטרוגרד

עלה ארצה הוא . יהודה-של אליעזר בן "הדואר" העיתון הברית ושם כיהן ככתב

בנוסף כתב מסות וספרים . בירושליםבמשך כל ימי חייו עסק בהוראה ו 1936בשנת 

תרגם מגרמנית בעת ששהה בארצות הברית " הלב"את . בענייני חינוך וספרות

 .(או לעילר) סמיאטיצקי' והספר נערך על פי המקור בידי א

הספר קטן . מנוקד במלואו על פי כללי המקרא בדרך כלל 1922הלב הטקסט של 

(. ראו נספח ח)מ "עשר ס-מ וגובהו כשבעה"עשר ס-רוחב העמוד הוא שנים, יחסית

לשונו . גם בספר זה מזכיר דפוס האותיות את האותיות של ספרי המקרא בימינו

שאינן שגורות בלשון "המתרגם מילים ובו מפרש " לוח המלים"גבוהה ובסופו מופיע 

' עמ) "או שאין ֵןרושן מֺדָטק בפי הבריות או שמֺחדשות לצֹרך השעה ובאו כהצעה

אנגלית וצרפתית , גרמנית, רוסית: הפירוש ניתן בעברית ולעתים בארבע שפות(. 359

. נראה כי הספר כוון למגוון רחב של קוראים ומכאן ריבוי השפות(. ראו נספח ט)
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שבו , 1985הלב עיון ב. טקסט לעתים מלווה באיורים אך אין ציון של מקורםה

מלמד כי הספר המקורי היה מעוטר באיורים והם הועתקו , מופיעים אותם איורים

 .ממנו

 1923הלב  2.1.3.2.5

הוציאה " אמנות"שנה אחת בלבד לאחר שפורסם הספר במלואו על ידי הוצאת 

במוסקווה  1917-הוקמה ב" שטיבל"הוצאת . תרגום משלה" שטיבל"לאור הוצאת 

מטרת ההוצאה הייתה לפרסם הן תרגומים מספרות . בידי אברהם יוסף שטיבל

ההוצאה עזבה את רוסיה בשל התנכלות (. פרוזה ושירה)העולם והן ספרי מקור 

 . בניו יורק ובישראל, בברלין, בוורשה: השלטונות ופתחה סניפים בכמה מקומות

היא אך , (הזז ועוד, קבק, שופמן)אמנם הוציאה לאור ספרי מקור " שטיבל"הוצאת 

ספרות מופת בספרות קלאסית ובבתחום הספרות המתורגמת ובעיקר  התמקדה

 (.סקנדינבית, הונגרית, פולנית, צרפתית, אנגלית, גרמנית, רוסית)משפות רבות 

להביא הוא שאף להפיץ את השפה העברית ו: שטיבל ראה בהוצאה לאור מפעל חיים

ואכן שביט גורסת בעקבות קרסל כי  –לקורא העברי את מיטב הספרות העולמית 

יצרה את האפשרות לקיומם בעברית של נכסי צאן ברזל של ' שטיבל'פעילותה של "

  . (262' עמ, ט"שביט תשנ) "הספרות העולמית

נולד ( 1944–1858; מנחם מנדל ברונשטיין)ן "מבש. ן"מבשמתרגם הספר הוא 

הוא  .יה ולמד בילדותו לימודי קודש וחול תוך שקידה יתרה על המקראברומנ

 .בדקדוק המקרא ובספרי חכמת ישראל, התעמק בפרשניו השונים של המקרא

חובבי "והיה פעיל בתנועת ( גרמנית וצרפתית)רכש ידיעת לשונות  במהלך לימודיו

י ספר עבריים עד מלחמת העולם הראשונה עסק בהוראה ובניהול בת. ברומניה "ציון

הוא . ובמהלך עבודתו זו הקים אגודות להפצת התרבות העברית והספרות העברית

ובהסתמך עליה חיבר את ספר הלימוד  ,"עברית בעברית"הציע את שיטת הלימוד 

ולאחר המלחמה עבד כמגיה וכמתרגם  1914עלה ארצה בשנת ן "מבש". המורה"
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ן נקט "מבש. תפרנס מעבודות תרגוםולאחר מכן ה ,"דואר היום"ו" הארץ"בעיתונים 

 1923הלב אכן לשונו של  .בכתיבתו ובתרגומיו סגנון מקראי עד ימיו האחרונים

הלב גם ספר זה קטן וגודלו כגודל . הן בניסוחו והן בניקודו, מקראית במידה רבה

ייתכן כי ניתן להסיק . )מ"עשר ס-מ וגובהו כשבעה"עשר ס-רוחב העמוד שנים: 1922

ראו נספח )אותיות הספר קטנות ואין בו איורים כלל (. היה התקן הרווח מכך כי זה

 (.י

 (1923 הלב) ן"מבש לעומת( 1922 הלב) הלמן 2.1.3.2.6

ר מלאכי משווה את "חוקר הספרות א". הלב"ן תרגמו באותה עת את "הלמן ומבש

ן את "מבש. תירגם גם מ, באותו זמן שהלמן עסק בתרגומו: "התרגומים זה לזה

ן הוא מקראי "סגנונו של מבש. שטיבל. י.והוא יצא בהוצאת א, יפור הזה לעבריתהס

קריאה -ואילו סגנונו של הלמן בתרגומו זה הוא פשוט וקל ומתאים מאד לספר, יפה

 (.22' עמ, ג"הלמן תשכ" )לילדים

(. כמצוין בשער הספר" )על פי המקור"תורגם מגרמנית וניסן טורוב ערכו  1923הלב 

. עשרה למד בחדר-גיל שתיםהגיעו לנולד במינסק ועד ( 1953–1877)ב ניסן טורו

עד , עבר עם משפחתו למוסקווה ולמד בבית ספר לציור במשך שנה 1889בשנת 

, סיים את לימודיו בבית המדרש היהודי למורים בווילנההוא . גירוש יהודי מוסקווה

ם את לימודיו בלוזאן סיי 1906-ב. לשם לימודי פדגוגיה, יצא לוורשה ומשם לברלין

ספר לבנות הוהחל לכהן כמנהל בית  1907-עלה ארצה בהוא . וקיבל תואר דוקטור

היה ראש ועד החינוך בתקופת , ש לווינסקי עמד בראשו"עם הקמת הסמינר ע. ביפו

עבד תקופה קצרה בהוצאת , ב"יצא לארה 1919-ב". הארץ"המלחמה ואף כיהן כעורך 

הקים הוא ". הלב"ן ל"תקופה ערך את תרגומו של מבשונראה כי באותה  ,"שטיבל"

הוזמן להקים את המחלקה לפדגוגיה  1940בבוסטון בית מדרש למורים ובשנת 

 .באוניברסיטה העברית
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, ן"תורגם מגרמנית על ידי הסופר הישיש מבש' הלב': "בהקדמה לספר אומר טורוב

ת את התרגום אל בחלקי נפל רק הטורח להשוו. המנופה, הידוע בסגנונו העצמי

בכל מקום שהיו דרושים שינויים נזהרתי שלא לשנות ביותר ]...[ המקור האיטלקי 

: טורוב ראה בעבודתו שליחות (.4' עמ, 1923הלב " )את סגנון המתרגם הנכבד

ולבסוף לא אוכל להתאפק מהביע את שביעות רצוני על אשר נתנה לי הזדמנות "

 (.שם" )זו לאוצר ספרותנולסייע במקצת להכנסת פנינה ספרותית 

 1950 הלב 2.1.3.2.7

. שלמה סקולסקיבתרגום " הלב"את " עמיחי"הוציאה לאור הוצאת  1950בשנת 

ומאז ועד , על ידי יהודה אורלנסקי 1949אביב בשנת -הוקמה בתל" עמיחי"הוצאת 

. הן מתורגמים והן עבריים, היום היא מוציאה ספרי לימוד וספרי קריאה לילדים

סיים את לימודיו בבית המדרש  ,(1912)נולד בווהלין  ,סקולסקישלמה , םהמתרג

, 1941עלה ארצה בשנת הוא . העברי למורים בווילנה ועסק בהוראה בבית ספר עברי

פרסם שירים סקולסקי . ל"עסק בהוראה בבתי ספר תיכוניים והיה פעיל בתנועת אצ

ובהם , (ויותר ה ספריםתרגם מא)וסיפורים אך עסק בעיקר בתרגום ספרי ילדים 

ספר נפלא זה מוגש עתה לקורא העברי : "בהקדמה לספר מציין סקולסקי". הלב"

ן לפני "שנעשה בידי הסופר מבש 41,התרגום הראשון .]...[הצעיר בתרגום עברי חדש 

הכניס בשעתו את היצירה הזאת ( ג"ורשה תרפ, הוצאת שטיבל)כשלושים שנה 

-הקצב ורחבת-אולם נוכח ההתפתחות רבת. לו לספרותנו בכל הכבוד שהיא ראויה

ולאור  –והיא כמעט תקופת זינוקה הראשון לתחייתה , שחלה בשפתנו מאז, הממד

אם , כי טוב יעשה, ראינו –ך "שהתרגום הראשון הזה שומר על לשון התנ, העובדה

" ]...[תתורגם פעם נוספת ]...[ כרבות אחרות אצלנו בשנים האחרונות , יצירה זו

  (.5' עמ, מת המתרגם לספרהקד)
                                                             

ט הלמן "תרגומו של י. ן"בשלמותו היה תרגומו של מבש" הלב"טעה סקולסקי בקביעתו שהתרגום הראשון לספר  41
ן היה נפוץ יותר משום "תרגומו של מבש, עם זאת. 1923ן הופיע בשנת "זה של מבש. 1922קדם לו והופיע בשנת 

לעומת , בהם סניף בארץ ישראל, שהיו לה סניפים בכמה מקומות בעולם, "שטיבל"שהוצא לאור על ידי הוצאת 
 . שפעילותה התרכזה בפרנקפורט ובאודסה" אמנות"הוצאת 
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גם התרגום : "כי אם מגרמנית, גם סקולסקי לא תרגם את הספר המקורי מאיטלקית

לא משפת המקור  –שהופיע לפני שלושים שנה והעתק מגרמנית , כראשון, הזה

לעומת המהדורות  (.שם..." )נעשה כי אם נעזר בה במעט מעט לשם בדיקה קלה

-רוחבם שישה –עמודיו גדולים יחסים : ידה רבהמודרני במ 1950הלב , שקדמו לו

האיורים חדשניים ואינם מעוררים רושם , מ"מ וגובהם עשרים ושלושה ס"עשר ס

הלשון משוחררת במידה רבה , כפי שמעוררים איורי הספר המקורי, של עתיקות

 (.נספח יא)והניקוד תקני אך אינו מקראי , מכבלי המקרא אף שהיא עדיין גבוהה

 1959 הלב 2.1.3.2.8

ונראה כי לא , אין ציון של שפת המקור. ט תורגם בידי אברהם בירמן"תשי" הלב"

; 1923הוא נולד באודסה בשנת . תורגם מאיטלקית משום שבירמן לא שלט בלשון זו

הוא . ל"התחנך בישראל ושירת בצבא הבריטי ובצה, בהיותו בן שנתיים עלה ארצה

ים את לימודיו לתואר ראשון באוניברסיטה בוגר בית הספר הריאלי העברי ואף סי

 .תרגומי שירה ופרוזה מאנגלית: עיקר עיסוקו. העברית בירושלים

גבוהה אך אינה מקראית  –הלשון דומה : 1950הלב דומה במידה רבה ל 1959הלב 

 (.נספח יב)הטקסט מלווה איורי רישום והניקוד תקני , במובהק

 1985הלב  2.1.3.2.9

שילוני . בתרגומו של גאיו שילוני 1985בשנת " הלב"אה לאור את הוצי" כתר"הוצאת 

משה דוד ' הרב פרופ, נולד באיטליה והתחנך על ברכיו של דודו( 1995–1920)

ניהל אורח חיים אף ש, משום כך הכיר היטב את לשון המקרא והיה בקי בה. קאסוטו

. ם המשוררעת היה עד למפגשים של דודו ע ,בילדותו פגש את ביאליק. חילוני

ועיקר עיסוקו היה בתרגום ספרים  ,איטלקי-כתב את המילון העברישילוני 

ב "תרגם לאיטלקית את ספריהם של א)מאיטלקית לעברית ומעברית לאיטלקית 

 (.יהושע ושל דוד גרוסמן
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עבר להתגורר דרך קבע באיטליה  1992חי לסירוגין באיטליה ובישראל ומאז שילוני 

נחשב " הלב"תרגומו ל. ש החוג לעברית באוניברסיטת פיזהלאחר שהוזמן לכהן כרא

למעט ניקוד עזר , הטקסט אינו מנוקד. חדישהלתרגום הראשון של הספר בעברית 

 (.ראו נספח יג)בשמות מקומות או בשמות אנשים 

 "הלב"ריכוז נתוני הטקסטים של  2.1.3.2.10

 ת שנ

 ההוצאה 

 לאור

 

 הספר  שם

 

 ומקום ההוצאה הוצאהה

 

 רגםהמת

 

 כינוי הספר להלן

 

 

1899 

 ט"תרנ

 

 

 סיפור) "הנודד הקטן"
 (החודש

 

 ,"תושיה"

, "לבני הנעורים"סדרת חוברות 
 .פיאטרקוב

  1913-בבוורשה שוב  פורסם

ביבליותיקה "בסדרה  (ג"תרע)
 "לנערים

 

 בושיצקיול הרןא

 

 1899הלב 

1903 

 ג"תרס

 

 סיפור" )הבן הטוב"
 (החודש

 

 בועי מֺצָטר ִעתֹון ש: עולם קטן"

, הוצאת תושיה ,"לבני הנעורים
-ל בן"א: העורכים; ורשה

 יקרקו, ל גרדון"אביגדור וש
 (בקרקו)

 

 

 ישראל שף

 

 1903הלב 

1904 

 ד"תרס

 

 סיפור) "כדור שלג"
 "נער שובב"; (החודש

 (החודש סיפור)

 

           -    " -

 

 ישראל שף

 

 1904הלב 
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1922 

 

 "הלב"

 

 קפורטפרנ, "אמנות"הוצאת 

 אודיסה-מוסקבה-נ מיין"ע

 מהדורות נוספות נדפסו בארץ)

 (.ישראל מטעם אותה הוצאה

 מן"חוברת הקדם לספר פרסום 

 בשנת " האפנינים ועד האנדים

, אלמוני' בתרגומו של א 1920

אריה  אחד משמות העט של

עורך הספר  –סמיאטיצקי 

 ספר המלא פורסםב. המלא

 .תרגום הסיפור כלשונו

 

  ;הלמןטוב -יום

 על פי נערך 

המקור בידי 
  הרןא

 שם עט של )שמי 

ריה א
 (סמיאטיצקי

 

 

 

 1922הלב 

 

1923 

 ג"תרפ

 

 "הלב"

 

 .ורשה, "שטיבל" הוצאת

 מהדורות נוספות נדפסו 

 טברסקי ' הוצאת נבבישראל 

 "שטיבל"שרכשה את הוצאת 

 

 מנחם )ן "מבש' מ

מנדל 
 ;(ברונשטיין

 נערך בידי ניסן 

 .טורוב

 

 1923הלב 

 

1950 

 

 "הלב"

 

 אביב-תל, "עמיחי"הוצאת 

 

 סקולסקי למהש

 

 

 1950הלב 

 

1959  

 ט"תשי

 

 "הלב"

 

 , הוצאת ברונפמן וספרי אייל

 אביב-תל

 

 אברהם בירמן

 

 

 1959הלב 

 

1985 

 

 

 "הלב"

 

 ירושלים, הוצאת כתר

 

 שילוני איוג

 

 

 1985הלב 
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 רובינזון קרוזו 2.1.3.3

 רקע הספר 2.1.3.3.1

חייו והרפתקאותיו המוזרות והמפתיעות של רובינזון "המלא של הספר הוא  שמו

אשר חי עשרים ושמונה שנים בודד לחלוטין על אי בלתי , ימאי, איש יורק)קרוזו 

לאחר שהוטל לחוף מספינה , נושב לחוף אמריקה מול מוצא הנהר הגדול אורונוק

גלה לבסוף בדרך מוזרה בצירוף תיאור כיצד הת, טרופה שכל נוסעיה נספו מלבדו

רובינזון "הספר נודע בדרך כלל בשם , עם זאת 42(".כפי שנכתבו בידיו, ים-בידי שודדי

 ".קרוזו

ראיין מלח  1711ובשנת , היה גם עיתונאי, (1731–1660)הסופר האנגלי , דניאל דפו

סקוטי ששמו אלכסנדר סלקירק לאחר שזה חי במשך שנים אחדות באי השומם 

"(. האי של רובינזון קרוזו"כיום שם המקום הוא )ילה 'ממערב לחופי צטיירה -א-מאס

החובל של -דפו רשם מפיו של סלקירק כיצד הורד אל האי לאחר קטטה עם רב

כתיבתו של הספר . ולאחר מכן החליט לחבר ספר על יסוד המקרה, הספינה

ן בגוף הספר כתוב כיומ. והוא יצא לאור בלונדון באותה שנה 1719הסתיימה בשנת 

, דפו לא פרסם את הספר בשמו כי אם כביכול בחתימתו של רובינזון קרוזו; ראשון

נראה כי דפו שאף לשוות לספר אופי . מלח המספר את סיפור קורותיו על אי בודד

 . אותנטי וגם ספרי ההמשך שפרסם נותרו בלא ציון שם הכותב-ראליסטי

מכר מן השנה שבה פורסם והוסיף -כי הספר היה לרב מציין( 278' עמ, 2006)פישלוב 

בעת פרסומו לא הלם הספר את נורמות . להיות פופולרי במידה רבה עד ימינו אלה

אולם הפופולריות הרבה שלו פילסה , הספרות ההגמוניות ששררו באותה תקופה

אק רוסו תרם 'ז אן'גם ז(. שם" )היכל יצירות המופת של העת החדשה"את דרכו אל 

                                                             
42 The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe (of York, Mariner who lived 

eight and twenty years all alone in an un-inhabited Island on the coast of America, near the mouth of 

the Great River of Oroonoque, having been cast on shore by shipwreck, where in all the men perished 

but Himself. With an account how he was at last as strangely deliver'd by pyrates. Written by himself) 
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" רובינזון קרוזו"באמרו כי , "אמיל", ר במסה שלו בנושאי חינוךלקאנוניות של הספ

יהיה הספר הראשון שיטיל על אמיל לקרוא בזכות החיים הטבעיים שהוא מתאר 

מציין כי , (25' עמ, ד"תשכ)אופק (. 274' עמ, שם)ובזכות העונג שהוא מסב לקורא 

עוד גורס אופק כי . נחשב לסיפור ההרפתקאות הנודע ביותר בעולם" רובינזון קרוזו"

אומר כי הספר נחשב ' גורביץזלי (. 29' עמ, שם)הספר חולל מהפכה בעולם הספרות 

, לרומן הראשון משום שהעלילה נטווית לא על דמות מופת כי אם על אדם אחד

, אין ֵתַמה שהספר זכה למספר חסר תקדים של מהדורות. הכובש לב כל קורא, פשוט

מלאת שמיר  43.ושל עיבודים ואף הפך לסמל תרבותישל תרגומים , של עיבודים

כי הספר שינה את נוף הספרות האנגלית והפך לסנסציה מיד עם צאתו  קובעת

, רוסיתלהולנדית ול, גרמניתל, לצרפתית הספר תורגםבתוך שנים ספורות . לאור

 .בנגלית ופרסית, כולל ארמנית, לעשרות שפות נוספותתורגם ובמאה שלאחר מכן 

" רובינזון קרוזו"הוצפה אירופה במאות גרסאות של  עשרה-תשעהמאה ה במרוצת

מ קוטזי "ג, מיוריאל ספרק .גם במאה העשריםוההתלהבות שעורר לא שככה 

פרסמו הוליווד ויצרני הספרים בזמננו כתבו גרסאות של הרומן -וסופרים אחרים בני

" להתחיל מחדש"ה בוכל( 1964" )רובינזון קרוזו על מאדים"החל ב, םמשלהעיבודים 

האי של ", "אבודים בחלל)"גם סדרות טלוויזיה פופולריות שמיר סבורה כי (. 2000)

שביט זהר גם  44.רחוקות של דפו-ותכניות ההישרדות למיניהן הן קרובות ("גילגן

, רובינזון קרוזו היה למיתוס מרכזי בתרבות המערב המודרניתסבורה כי האיש 

הוא מן הטקסטים בעלי מעמד קלסי שנכתבו במקורם " רובינזון קרוזו"ולדבריה 

, 1996שביט )למבוגרים אך עובדו לילדים ואיבדו את מעמדם כטקסטים למבוגרים 

 (.339' עמ

                                                             
 . 2006בספטמבר  8, העיר, "נחת-אי"', זלי גורביץ' ריאיון של אסף שור עם פרופ 43
 .2006באוקטובר  19, "תרבות וספרות"מוסף , הארץ, "איך הוא שרד כל שנים", מלאת שמיר 44



58 

 

עצת ל בניגוד. 1632-שבאנגליה ב נולד ביורק קרוזו רובינזון, על פי העלילה של הספר

 1651-ב. ולחיי ימאי םלנדודיקרוזו פנה  ,אביו להפוך לאיש עסקים בן מעמד הביניים

זה כמעט קיפח את  ובמסע. ספינה ללונדוןבויצא בלא להודיע לאיש עזב את הבית 

ספינה לגינאה ומשם יצא ב והפליגאך נחלץ , חייו בסערה שהטביעה את הספינה

טורקים והפך לעבדו של  שודדי יםשבה בידי הוא נ. אסונות-למסע נוסף רצוף

בספינת הדיג  כעבור שנתיים הצליח להימלט משם. קברניט הספינה בביתו שבמרוקו

ספינה פורטוגלית אספה את שניהם והפליגה . של הקברניט יחד עם נער מורי

 ימד אותוזה ל; בברזיל חבר קרוזו לבעל אחוזת מטעים ובית חרושת לסוכר. ברזילל

  .הפך בעצמו לבעל מטעיםקרוזו את רזי העבודה ו

יצר הנדודים עליו גבר שב ו ,בעסקיו חילן רובינזו עשהבהן שלאחר ארבע שנים 

כל אנשיה פרט  ;טבעהוסערה גדולה להספינה נקלעה במסע הזה  .יצא למסעהוא ו

ולמד לחיות בו ולבנות את שומם ונידח אי  של אל חופו סחףקרוזו נ. לקרוזו נספו

 ,באי נתקל בפראיםלשהותו  עשרים ושלושה הרק בשנ. חייו בתנאי מחסור ובדידות

בעת שערכו שנה נתקל בהם שוב כעבור . הקפיד לא להיתקל בהםלמגננה ו נערך

קרוזו עזר . עברולהימלט ורץ ל אחד הקרבנות הצליח. חוף שלידובקניבליזם הילולת 

 צעירכינה את הקרוזו . לקרוזו משוביו ובתמורה העניק הניצול את חייו תחמקלו לה

שבהם הוא , יים הראשוניםלמעט השנ, בכל התרגומים" ששת", Friday) פריידיי

 חזר 1687ביוני  11-ב. והלה הפך להיות לו לעבד ,([1928] ֵשַשיו[ 1872] רצַ בַ ְש שֵ מכונה 

שהות של שנים לאחר . לאחר שנעדר ממנה שלושים וחמש שנים, לאנגליהקרוזו 

 .אל האי 1694-קרוזו לחזור בהחליט אחדות באנגליה 
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רבים מן התרגומים הם עיבודים מקוצרים  הספר תורגם לעברית פעמים רבות אך

  45.לא נכללו בקורפוסהם מאוד ו

 1849רובינזון  2.1.3.3.2

. 1849לעברית יצא לאור בשנת " רובינזון קרוזו"התרגום הראשון של , ככל הנראה

העתקה משפת אשכנזית "ובשערו מצוין כי זוהי , "מעשה ראבינזאהן"הספר נקרא 

הספר הודפס בשתי ". ילדים קינדער ביבלאטעקמהחכם קאמפע מקבוצת ספרי ה

והאחרת בהוצאת ( 1849)האחת בהוצאת דפוס צבי יעקב בומברג בוורשה : מהדורות

ככל הנראה , בית מסחר לספרים של אמרקרויט ופרוינד בעיירה פשמישל שבגליציה

מדובר בתרגום של אליעזר הכהן בלוך לעיבודו של יואכים היינריך קמֶןה . 1912-ב

אוריאל אופק גורס . ל גרמני"סופר ומו, היה מחנך( 1818–1746)קמפה . פר של דפולס

כי הוא נחשב לסופר הילדים המקצועי הראשון וכמי שטבע את חותמו על כיוונה 

אופק )של ספרות הילדים האירופית בכללותה ועל ספרות הילדים העברית בתוכה 

  (.564' עמ, 1985

: י וגודלו כשל סידור תפילה"הודפס באותיות רש הוא; 1849הספר יצא לאור בשנת 

בסוף כל עמוד (. ראו נספח יד)מ "עשר ס-מ וגובהו כשמונה"עשר ס-רוחבו אחד

תופעה המוכרת , מובאת בשורה נפרדת המילה הראשונה הפותחת את העמוד הבא

יש . כדי להמשיך ברצף הקריאה בעת הפיכת הדפיםאולי  ,אף היא מסידורי התפילה

כנקודות המפרידות )נקודה ושתי נקודות מאונכות , פסיק –ימני פיסוק בטקסט ס

סימני , עם זאת(. בין הפסוקים בדפוסי המקרא ובין המשפטים בסידורי התפילה

כאשר שב במרוצתו . ויהי היום: "למשל, הפיסוק אינם באים במקומות הנכונים

יו מועדות לנסוע עם ופנ. בן רב החובל אחר: בא אל החוף וירא אחד מרעיו : כדרכו 

 ."ענהו קרוזאע. הן ידידי. אולי רצונך ללכת אתי. וישאלהו רב החובל. אביו ללודען

                                                             
עיון בחלק מן הנוסחים המקוצרים מראה שאין טעם , תרגומים רבים ככל האפשרקר במחעל אף הרצון לכלול  45

 .המצומצםלהכלילם בקורפוס משום היקפם 
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. דמה בנפשו. ומבלי יודע תכליתו והוראתו. בשמעו את הקול. ראבינזאן"וכן ( 1' עמ)

' עמ." )ומלח אחד עמד על מצבו כי הדיפוהו ממקומו. ויפול עוד. כי האניה נשברה

כדי לא לחלל " יה"חרת בספר היא הימנעות לעתים מצירוף האותיות תופעה א 46(.3

 (.אניה: ל"צ)' אני; (קריה: ל"צ)' קרי: למשל, את השם

בדרך מצא : "למשל, לשון הספר היא העברית הרבנית ויש בה מונחים רבים ביידיש

יושם לב כי אמנם המילה (. 26' עמ" )ויואל לתפשם חיים( פאפעגאיען)כמה מיני 

טה בסוגריים אך היא שייכת מופיע ס ק ט ה ף  צ ר ייתכן כי המתרגם לא הכיר : ל

ובמקומה  –ואולי חשש שהקוראים אינם מכירים אותה  – תוכיאת המילה העברית 

בראד )אך העץ איננו דומה לו במראיהו ויקֵרא "; הביא בסוגריים את חלופתה ביידיש

גם [. עץ פרי הלחם( ]32' עמ" )כי הוא זן וסועד את הלב כלחם שלנו( פרוכט בוים

וילך לבקש על החוף : "וכן גם בלא סוגריים, בדוגמה זו המילה שייכת לרצף הטקסט

המתרגם ; (25' עמ" )דגים ותמור דגים מצא שילט קרעט שלשים ומאה משקלו

. ונקט את המונח ביידיש –ואולי לא הכירה  – צבהעדיף לוותר על המילה העברית 

וינסה עוד : "למשל, ותרגומה ליידיש מצוין בסוגרייםלעתים המילה מובאת בעברית 

 (.20' עמ(" )יאכט טאש)אולי יוכל לעשות אמתחת 

. אולם הטקסט הודפס באותיות מרובעות, של הספר זהה בנוסחה 1914מהדורת 

. מ"עשר ס-תשעה גובהומ ו"עשר ס-רוחב העמוד הוא אחד: גודל הספר דומה מאוד

ויתיעץ בלבו איך : "למשל, ים במקומות הצפוייםגם בו סימני הפיסוק אינם מצוינ

. ובאיזה ירח ושנה הוא עומד . ובאיזה שבוע . שלא ישכח באיזה יום . לעשות עצה 

 (.  19' עמ." )העומדים נטועים זה אצל זה: ויבחר לו ארבעה עצים 

                                                             
. ! הוא סימן השאלה והספק[ סימן שאלה]? ידוע כי : "מובאת הערה וזה לשונה( 1750" )קהלת מוסר"של ' בשער ג 46
[ מעין נקודתיים]נקודות ' וב. המאמר במקום סוף פסוק הנקודה להפסק. הקריאה וההכרזה, חתימה[ סימן קריאה]

הדברים מצוטטים ". אברבנאל על התורה' א ובפי"ם ד"ד להרמב"וכבר מצאנו כאלה בספר הי. במקום אתנחחתא
גילון נדרש לכתיב ולפיסוק . 108' עמ, ט"ירושלים תשל ,קהלת מוסר למנדלסון על רקע תקופתו, בספרו של מאיר גילון

 (.26הערה , 155' עמ)מצא מחקר העוסק בתולדות הפיסוק העברי בתקופה הנדונה  ומעיר שלא
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של כמה שכבות , הלשון הרבנית הבלולה באה לידי ביטוי בעירוב של כמה לשונות

יידיש , ל"עברית חז, במשפט אחד נמצא עברית מקראית: משלבים שונים לשון ושל

ויבן כי העבים יהיו "למשל במשפט , וניסוח עמום שנראה כי מקורו בתרגום שאילה

ויעל על עץ גבוה להנצל מזרם וממטר הוא בא עד הראש ( וואלקען בראך)לחגא 

באים פעלים  במשפט זה(. 27' עמ" )והעבים הציפו מים כבירים מים שוטפים

תשהיא , חגאוכן מובאת המילה , ויבן, ויעל –בצורתם המקראית  י א ד י ח  י

ָתה ְוָהְיָתה ַאְדַמת ְיהוָדה ְלִמְצַרִים ְלָחָגא ךֹל ֲאֶשר ַיְזִךיר אֹ: "יז, ישעיהו יט)במקרא 

 חגאמשמעה של ככל הנראה "(. ְצָבאֹות ֲאֶשר הוא יֹוֵעץ ָעָליו 'הֵאָליו ִיְפָחד ִמְןֵני ֲעַצת 

וואלקען ", המתרגם מביא בסוגריים את הצירוף ביידיש. אימה, פחד, הוא שבר

מפרש ( העבים יהיו לאימה" )העבים יהיו לחגא", כלומר. 'שבר ענן'שמשמעו , "בראך

לכלל " הוא בא עד הראש"לא ברור הקישור של הצירוף ". שבר ענן"המתרגם כ

ביאו לידי גאות המים והם יציפו את האם הכוונה היא שהזרם והמטר י: המשפט

עדר התאם יוהוא ה, לפנינו מאפיין נוסף של הלשון הרבנית, אם כן? ראשו של קרוזו

 (. 90' עמ, 2001בצר )בין שם עצם ובין התואר או הפועל 

מצויים בנוסח ( 102–27' עמ, שם)שמונה בצר של הלשון הרבנית מאפיינים רבים 

בין שני חלקי ( נקבה-רבים או זכר-יחיד)עדר התאם יה( 1: )1849 רובינזוןהתרגום של 

מה "; (11' עמ" )ימים באו לים באיזה"; (6' עמ" )חשך ועלטה ויהי"למשל , הצירוף

 היאוהאי הנה "; (27' עמ" )עקבותיה נודעהעוד "; (19' עמ" )לו המשכב נעמהמאוד 

" הרב החובל: "ללמש, א היידוע מצטרפת לסומך וגם לנסמך"ה( 2); (33' עמ" )קטנה

: למשל, יידוע של שם התואר אך לא של שם העצם( 3); (18' עמ)במקום רב החובל 

א היידוע אינה נעלמת בבואה "לעתים ה( 4); (20' עמ" )שושנה החמודה תטיף עסיס"

שפך סוללה "; [ַבזיעה: ל"צ( ]30' עמ" )והנה מעט קט שכב בהזיעה: "לאחר מילת יחס

מציין כי התופעה הבולטת ( 85' עמ, שם)בצר [. ַלקיר: ל"צ( ]35' עמ" )להקיר הראשון
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א היידוע "ל בלשון הרבנית היא הימצאותה של ה"ביותר המיוחסת למילות היחס בכ

 (. א היידוע"ייתור ה, להלן 5.3ראו סעיף )אחריהן 

לא נכלל בקורפוס משום שזמנו חורג מתחומיו של מחקר זה  1849רובינזון הספר 

מקרא על אף זאת מצאתי לנכון להזכירו משום שלְ . הלשון הרבנית, וכך גם לשונו

 להציל את הלשון העברית מן הסכנות שארבו להלשונו מובן הצורך שחש מנדלסון 

ראה ראיתי אחינו בני ישראל עזבו לשוננו הקדושה : "(להלן 3ראו הרחבה בפרק )

ל ככה ומה הגיע מה ראו ע. לא אדע איכה נהיתה הרעה הזאת]...[ והיטב חרה לי 

 (.54' עמ, א, 1962שאנן " )]...[אליהם להשליך ארצה עטרת גאות צבי תפארתם 

 1872רובינזון  2.1.3.3.3

והוא ספור יפה ונחמד : "וכותרת המשנה שלו היא" ספר כור עֹני"תרגום זה נקרא 

בתבנית ראבינזאן החדש אשר יצא לאור זה לא כבר בשפת אשכנז מאת הסופר 

משה -המתרגם הוא יצחק בן: שער הספר מכיל מידע רב יחסית". רויך. המהיר דר

יליד זעמער מורה שפת עבר בבית הספר אשר בעיר "ומתחת לשמו צוין , רומש

אוריאל  .הספר תורגם מגרמנית(. נספח טו, ראו שער הספר[" )'פוניבז]פאניוויעז 

דור ההשכלה  משך את עיניהם של הסופרים בני" רובינזון קרוזו"אופק גורס כי 

ספור -נדפס במהדורות אין, משום שספרו זה של דניאל דפו היה מפורסם מאוד

פורסם על חשבון " כור עני"הספר . ותורגם שוב ושוב לכל לשונות התרבות

 (. 175–174' עמ, ט"אופק תשל)מיניסטריון ההשכלה ברוסיה 

יירה זמר אשר היה סופר עברי יליד הע, (1894–1822)יצחק רוְמש , מתרגם הספר

. הוא למד בישיבות ולאחר נישואיו היה למורה בבתי עשירים. בפלך וילנה בליטא

, במהלך הזמן הרחיב את אופקיו ורכש השכלה בתחומים שונים ובלשונות זרות

בני משפחתו התנכלו לו בשל נהייתו . פעילות אשר דחפה אותו אל תרבות ההשכלה

הוא הוסיף לעסוק . 1853בשנת ' זאחר ההשכלה ומשום כך עבר רומש לפוניב

  ".הכרמל"וב" המליץ"בהוראה ובה בעת פרסם סיפורים ומאמרים ב
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' צ קצנלבוגן וש"א, בהוצאה לאור ובדפוס של שני השותפים ההספר יצא בווילנ

(. ראבינאוויץ' צ קאצענעליבאגען וש"התעתיק שמותיהם בספר הוא א)רבינוביץ 

ואופק גורס כי , "רובינזון קרוזו"ף הראשון של נחשב לתרגום המקי" ספר כור עֹני"

גודלו של הספר כגודל סידור תפילה (. 596' עמ, 1985אופק )הספר זכה לפרסום רב 

בסוף כל עמוד (. ראו נספח טז)מ "עשר ס-מ וגובהו שישה"רוחבו עשרה ס: קטן

כבסידורי , מובאת בשורה נפרדת המילה הראשונה הפותחת את העמוד הבא

הטקסט מנוקד (. כדי להמשיך ברצף הקריאה בעת הפיכת הדפיםנראה כ)התפילה 

-אולם נדמה כי חלקם נוקדו ביד, חלק מסימני הניקוד הודפסו בבית הדפוס; בחלקו

 (. הסימנים אינם סימטריים וחלקם אינם ישרים)אדם 

כי זהב באש ִיָבֵחן (: "ה, ב)סירא -שאל מספר בן" כור עני"רומש אומר כי את השם 

בראשית הספר (. י, ישעיה מח)אך הצירוף מופיע במקרא , "אדם בכור עֹני ובן

ובה נטען כי הספרות העברית , ר שלמה צבי סקומורובסקי"מופיעה הקדמה מאת ד

, "מועילים"לדעת סקומורובסקי הספרות העברית דלה בסיפורים : זקוקה לרפורמה

המשולבים , ל היסטוריהעל גאוגרפיה וע, דהיינו ספרי עלילה שתוכנם נסב על טבע

עוד אומר (. vii' עמ, הקדמה, 1872רובינזון " )מוסר ודרך ארץ ומדות טובות"ב

הספרות בלשונות אירופה עשירה מאוד בספרים מעין אלה ולכן  סקומורובסקי כי

שהוא ספר המשלב את , "רובינזון קרוזו"היטיב המתרגם לעשות בבחרו לפרסם את 

 . כל המעלות הרצויות

כי הספר הסעיר את דמיונם של ילדי העיירות  כותב( 176' עמ, ט"תשל)אופק 

היהודיות ומצטט את דבריו של דוד פיכמן המתארים את רישומו של הספר על 

היה בלי ספק אחד הספרים המעטים בילדותנו שנסכו ' כור עוני': "הקוראים בני דורו

בלי ]...[. רחוקים עלינו שכרון והוציאונו ממיצר העיירה העגום למרחבי עולם 

 –' אהבת ציון'ואולי הרבה יותר אפילו מאמנון של  –רובינזון היה לנו , הפרזה
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הגיבור למופת אשר חייו ופעולותיו גירו את דמיוננו ובדמותו ראינו את עצמנו 

 (.176' עמ, ט"מצוטט אצל אופק תשל, פיכמן" )בחלומותינו הראשונים

א תפקיד חשוב בהחלטתו לדבוק בלשון יהודה מעיד כי ספר זה מיל-אליעזר בן

ובעיר זו גילה חבר , יהודה נשלח לישיבה הגדולה בפולוצק ללמוד תורה-בן. העברית

חברו זה הציע לו להצטרף לישיבה הקטנה של הרב יוסי . בחדר וילדות שלמד את

 :  על יחסו לרב זה מעיד בן יהודה(. 4' עמ, 2008לנג )בלויקר 

.  הישיבה ויותר ויותר מקורב לו-למידו החביב של ראשכך נעשיתי יותר ויותר ת

מצאתי על השולחן , כשבאתי אליו בליל השבת ללמוד טור הלכות שבת, ופעם

הישיבה התחיל לדבר לי על -וראש, במקום הספר הגדול והעב ספר קטן דק פתוח

כי הספר הקטן הפתוח לפני הוא ספר , ויאמר לי', דקדוק'הקודש ועל -לשון

גם חכמת , מלבד חכמת התורה, והוא רוצה ללמדני', צוהר התיבה'מו דקדוק וש

, ט"יהודה תשל-בן. )שהיא נצרכה מאוד גם לחכמת התורה, הקודש-דקדוק לשון

 (59' עמ

והקריאה בו סימנה את " ספר כור עני"יהודה בביתו של הרב ל-התוודע בן, לימים

 :ראשית השכלתו

כי יש ספרים , מעט-לגלות לי מעט[ ראש הישיבה]ובהדרגה ובזריזות התחיל 

', דף גמרא'ופעם אחת בשבתי לפניו ללמוד , הקודש-כתובים במליצה יפה בלשון

הוציא מתחת כסת מושבו ספר קטן ויפתחנו ויתננו לי , ואיש לא היה בבית

 .ויאמר לי לקרוא לפניו

 .המעשה ברובינזון קרוזא-תרגום בעברית של סיפור', כור עוני'זה היה ספר 

הישיבה את -ויחטוף ראש. וקול דופק בדלת, הספקתי לקרוא שתיים דלתות לא

וטריא בהסוגיה -ויחד שבנו להשקלא, הספר מידי ויסתירנו שוב מתחת לכסתו

 .בגמרא אשר לפנינו

סוף ברוח -אם לא הייתי נלכד סוף, אינני יודע. 'השכלתי'זו היתה תחילת 

אך המקרה . יוסי בלויקר' בה רהישי-גם לולא סחבני אל תוכה זה ראש' השכלה'ה

-כך גדול וכל-מתורני כל, כך נפלא-שאת ראשית השכלתי אשתה ממקור כל, רצה

אש אשר מים , למן אז נדלקה בנפשי אש האהבה ללשון העברית. כך נחמד יחד

וזו האהבה ללשון העברית היא , כן לא יכלו לכבותה-רבים של שטף החיים אחרי

 (60' עמ, ט"יהודה תשל-בן. )ל דרכי חיי החדשיםשהצילתני מהסכנה שארבה לי ע

 



65 

 

 1921רובינזון  2.1.3.3.4

ון סרובינ"שם הספר הוא )יצא לאור תרגומו של אשר ברש ( א"תרפ) 1921בשנת 

והמתרגם טוען בהקדמה כי , מנוקד במלואו, הספר תורגם מאנגלית(. ך"בסמ, "קרוזו

-ארבעהרוחבו : ה גדול יותרספר ז, לעומת התרגומים הקודמים. הספר אינו מעובד

 (.ראו נספח יח)הטקסט מלווה באיורים מעטים . מ"ס עשריםמ וגובהו "ס עשר

הוא למד בחדר ובבית (. כיום אוקראינה)נולד בגליציה ( 1952–1889)אשר ברש 

עיקר לימודיו נערכו בלשון הגרמנית . בית ספר ממשלתיבהמדרש ולאחר מכן 

עזב ברש את בית אביו , 16בהיותו בן , 1905בשנת . אך הוא ידע גם רוסית, והפולנית

בנדודיו אלה התוודע לחיים בקהילות היהודיות ובקהילות . והחל לנדוד בערי גליציה

שם הרחיב את ידיעותיו בספרות העברית ואף רכש , הוא התעכב בלבוב. הנוצריות

" רשפים"ב, "השחר"התפרסמו סיפוריו הראשונים ב 1906ת נבש. השכלה כללית

עלה אשר ברש ארצה והתיישב  1914בשנת  .עת בוורשה-כולם כתבי, "הבוקר"וב

הוא המשיך לפרסם סיפורים מפרי עטו ובד בבד עבד כמורה בגימנסיה . אביב-בתל

ערך את יסד ו 1928–1922בשנים . אביב ובבית הספר הריאלי בחיפה-בתל" הרצליה"

הספרות היפה בהוצאת  שימש עורך מדור 1928-ומ, "הדים"כתב העת הספרותי 

, "תורת הספרות העברית והכללית)"ברש גם חיבר ספר על תורת הספרות ". מצפה"

הן ספרות , מרוסית ומאנגלית, כתב שירים ותרגם ספרים מגרמנית, (ץ"אביב תר-תל

. הירחון לנוער, "עתידות"עד מותו ערך ברש את  1943משנת . יפה והן ספרי עיון

 .נחשב לתרגום המלא הראשון לספר" ורובינזון קרוז"תרגומו ל

המחלקה , בהוצאת ועדת החינוך 1921תרגומו של אשר ברש יצא כאמור בשנת 

 .שוב בהדפסות רבותויצא לאור  ,לספרות יפה
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 1928רובינזון  2.1.3.3.5

, "ָרבינזון קרוזֹה"הספר נקרא . גור-יצא לאור תרגומו של יהודה גרזובזקי 1928בשנת 

-רוחבו שנים: גם ספר זה קטן כסידור תפילה, שיצאו בתקופה זו ובדומה לספרים

הספר מנוקד במלואו ולעתים מופיעים פירושי . מ"ס עשר-כשבעהמ וגובהו "עשר ס

 (.ראו נספח יז)ומלווה בציורים ( עמודים 79)הספר מקוצר . מילים בהערות שוליים

וכל אלה בד  –וסופר מילונאי , מחנך, היה מורה( 1950–1862)גרזובסקי -יהודה גור

הוא נולד בפוהוסט שבחבל מינסק ברוסיה הלבנה והיה בן . בבד עם עבודתו כבנקאי

אך הוא שונה , ק"שם משפחתו המקורי היה מהרש. למשפחת רבנים מדורות רבים

גרזובסקי למד -גור(. גרוזובה)לגרזובסקי לפי שם העיירה שבה התגוררה משפחתו 

ין ולמד בה שלוש 'ולאחר מכן עבר לישיבת וולוזבחדר ובישיבה בעיירת הולדתו 

עם סיום לימודיו אלה עבר ללמוד בווילנה ושם התוודע למשכילי התקופה . שנים

גרזובסקי לארץ והתמנה למורה -עלה גור 1887בשנת  .ולרעיון יישוב ארץ ישראל

בשנת . כעבור שנים אחדות עבר לזכרון יעקב ואף שם עסק בהוראה. במזכרת בתיה

הוא . עבר ליפו והיה מן המורים הראשונים שלימדו בבית הספר העברי לבנות 1893

ושימש כמזכיר הכללי שנוסדה בהשראת אחד העם " בני משה"אף הצטרף לאגודת 

באותה תקופה התיידד עם אחד העם והשניים התמידו . בה במשך שנים רבות

 . בחברותם זמן רב

, וחיבר ספרי לימוד לעברית" בעברית עברית"גרזובסקי נמנה עם חלוצי השיטה -גור

כן תרגם לעברית ספרי ילדים מפורסמים ופרסם . לטבע ולמולדת, לתולדות ישראל

עיתון ' יהודה ודוד יודילביץ-ערך יחד עם אליעזר בן 1893-ב. ל"מאמרים בארץ ובחו

הוא אף נמנה עם ארבע המשפחות הראשונות שהצטרפו ". עולם קטן"לילדים ששמו 

, מיוחס, יודליביץ": דיבור עברי בירושלים"יהודה וקיבלו על עצמן -בןלאליעזר 

תחילה , ק"גרזובסקי לעבוד בבנק אפ-החל גור 1906בשנת  .גרזובסקי-הורביץ וגור

אך בה בעת , 1929הוא התמיד בעיסוקו זה עד . אביב-בביירות ולאחר מכן בתל
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כיס יחד עם יוסף  הוציא לאור מילון 1903-עוד ב. הוסיף לעסוק בתחום הלשון

בשנת (. אנגלי ועוד-עברי, עברי-עברי)קלויזנר ואחריו פרסם מילונים קטנים אחרים 

החל לצאת לאור מילון  1934ומשנת , גרזובסקי כחבר לוועד הלשון-הצטרף גור 1904

 1941בשנת . 1936בשנת  –והשלישי  1935-הכרך השני יצא ב; השפה העברית שכתב

מילון זה היה המילון השימושי והנפוץ בבתים רבים . וניםיצא כרך ההשלמות והתיק

 .בארץ

, בוורשה" תושיה"יצא לאור בהוצאת " רובינזון קרוזו"גרזובסקי ל-תרגומו של גור

 (.1899הלב , 2.1.3.2.2סעיף , ומקימיה ראו לעיל" תושיה"על הוצאת ) 1928בשנת 

 1945 רובינזון 2.1.3.3.6

אינו מתאים לילדים ולכן יצאו " רובינזון קרוזו"היו שסברו כי הטקסט המלא של 

אחת מהן היא תרגומו של פסח גינזבורג . כמה מהדורות מקוצרות של הספר

מ "עשר ס-רוחבו שלושה, מלווה באיורים, הספר מנוקד כולו. 1945שפורסם בשנת 

 (.ראו נספח יט)מ "וגובהו עשרים ס

אביו היה . אוקראינה, וז ווהליןנולד בכפר ליפניקי במח( 1947–1894)פסח גינזבורג 

בנערותו עזב גינזבורג את העיירה . מלמד בחדר ואת ראשית השכלתו רכש אצלו

ופרסם שירים  1911הוא החל לכתוב בשנת . ועבר לעיר אודסה להשלמת לימודיו

. 1918עבר לניו יורק וחי בה עד  1913בשנת . אך עיקר עיסוקו היה תרגום, וסיפורים

הוא למד . בשוודיה ובנורווגיה, שהה גינזבורג בקנדה 1922בשנת עד עלותו ארצה 

עד סוף . את לשונותיהן של מדינות אלה ותרגם מיצירות הסופרים הסקנדינבים

 .שנות הארבעים היה פסח גינזבורג המתרגם העברי היחיד שתרגם מיצירותיהם

היה אחיו  יוסף שרברק. יצא לאור בהוצאת יוסף שרברק" רובינזון קרוזו"תרגומו ל

 אף הוא בעלים של, (1941המלך -בן, 2.1.3.5.4סעיף , ראו להלן)של שלמה שרברק 

, למד בחדר ובישיבה, נולד בפוסטור שליד וילנה( 1957–1896)יוסף . הוצאת ספרים
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עבד כפועל והתגייס לגדוד , עלה ארצה 1914בשנת . אך נמשך להשכלה ולציונות

יק 'צ'יהושע צ: לים"בשיתוף שני מו" מצפה" לאחר שחרורו הקים את הוצאת. העברי

רובם , ספרים 63בארבע השנים הראשונות לקיומה פרסמה ההוצאה . ומרדכי ניומן

עד . אך לאחר מכן שינתה את מדיניותה והחלה לפרסם ספרות מקור, מתורגמים

אך במהלך המלחמה התפרקה , ספרים 200" מצפה"מלחמת העולם השנייה פרסמה 

(. 256–255' עמ, ט"שביט תשנ)חד מן השותפים הקים הוצאה משלו השותפות וכל א

ובין , והתמקד בספרות ילדים 1941יוסף שרברק הקים את ההוצאה שלו בשנת 

 .1945בשנת " רובינזון קרוזו"השאר פרסם את 

 1965רובינזון  2.1.3.3.7

תרגום לספר " בנק הפועלים"בשיתוף " עם עובד"פרסמה הוצאת  1965בשנת 

, ילדים ובני נוער –במסגרת סדרה שיזם הבנק לחוסכים הצעירים  "ינזון קרוזורוב"

במסגרת היזמה לעידוד הקריאה יצאו לאור ספרי מופת ". ספריית דן חסכן" במסגרת

 .ונמכרו במחיר מוזל לילדים בעלי חשבונות בבנק, הן תרגוםוהן מקור , שונים

הטקסט מנוקד . י כרכיםהספר תורגם מאנגלית בידי אברהם בירמן ויצא בשנ

גודל הספר משקף את הנטייה להגדיל את הספרים לשם . במלואו ומלווה באיורים

 (.ראו נספח כ)מ "מ וגובהו עשרים ושניים ס"עשר ס-רוחבו חמישה: נוחות הקריאה

בהיותו בן שנתיים עלה . 1923נולד באודסה בשנת  ,אברהם בירמן ,מתרגם הספר

הוא בוגר בית הספר הריאלי . ל"בצבא הבריטי ובצההתחנך בישראל ושירת , ארצה

עיקר . העברי ואף סיים את לימודיו לתואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים

הוצאה , "עם עובד"ל היה כאמור "המו. תרגומי שירה ופרוזה מאנגלית: עיסוקו

ביזמתו של ברל , בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, 1942שהוקמה בשנת 

את ההוצאה הקימה ההסתדרות . ישראל ממנהיגי תנועת העבודה בארץ, כצנלסון

התאפשר , ומאחר שההסתדרות הייתה הבעלים גם של בנק הפועלים, הכללית

ברל כצנלסון נימק את הקמת ההוצאה . שיתוף הפעולה הכלכלי בין שני הגופים
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 הספרותיים-ברצון להוכיח שההסתדרות מספקת לעובד גם את צרכיו הרוחניים

אולם שביט גורסת כי כצנלסון יזם את הקמת ההוצאה , (257' עמ, ט"שביט תשנ)

הקימו " השומר הצעיר"ו" הקיבוץ המאוחד", משום ששתי התנועות הקיבוציות

והוא חשש שמא ההגמוניה התרבותית ביישוב  1939הוצאות ספרים כבר בשנת 

בשבילי הענין : "כצנלסון לא חשש להסביר מהי הגמוניה תרבותית. תעבור לידיהן

אף הוא פרק , של יצירת ספרות עברית בארץ, של חינוך נוער, של הוצאת ספרים

, ט"מצוטט אצל שביט תשנ" )בציונות, של החלוץ, במלחמה על ההגמוניה של העובד

כצנלסון אף התמנה לעורך הראשי של ההוצאה ותכנן להתמקד בספרות (. 257' עמ

אך במהלך השנים פרסמה ההוצאה ספרות , אלשעניינה עולמו של הפועל בארץ ישר

 (.258' עמ, שם)הן מקורית והן מתורגמת , יפה

 1988רובינזון  2.1.3.3.8

ספור חייו "נוסח מעובד של הספר בכותרת " כתר"פרסמה הוצאת  1988בשנת 

והרפתקותיו המוזרות והמפתיעות של רובינזון קרוזו המלח מיורק אשר חי עשרים 

על אי בודד ליד חופי אמריקה בקרבת שפך הנהר הגדול  ושמונה שנים לבדו

כותרת הספר היא תרגום מדויק של הכותרת המקורית ". נכתב בידי עצמו, אורינוקו

מלווה באיורים , הטקסט מנוקד במלואו(. לעיל 2.1.3.3.1ראו סעיף )של הספר 

מ וגובהו עשרים "עשר ס-רוחב הספר ארבעה. ומודפס באותיות גדולות יחסית

יליד , ברכאן. 1944יליד , מתרגם הספר הוא מוטי ברכאן(. ראו נספח כא)מ "ושניים ס

לאחר . במשך שנתיים" קול ישראל"הועסק כקריין וכשחקן תסכיתי רדיו ב, ירושלים

. מכן פנה אל התאטרון והקולנוע וגילם תפקידים רבים בהצגות לילדים ולמבוגרים

ושב להשתתף " טלפלא"ויזיה לילדים בשנות השבעים הצטרף ברכאן לתכנית הטלו

הוא תרגם חלק מהספרים . כמדבב וכקריין ספורים לילדים, בתסכיתי רדיו כשחקן

 ".כתר"בהוצאת  1985ראה אור בשנת " רובינזון קרוזו"ותרגומו ל, שקרא ברדיו

על ידי משפחת רשף מירושלים והיא חלק  1958הוקמה בשנת " כתר"הוצאת 
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ההוצאה מפרסמת ספרי מקור וספרים . השייך למשפחה" ארלדן"מהתאגיד המסחרי 

 .מתורגמים בתחומים רבים

 "רובינזון קרוזו"ריכוז נתוני הטקסטים של  2.1.3.3.9

 ת שנ

 ההוצאה 

 לאור

 

 הספר  שם

 

 ומקום ההוצאה הוצאהה

 

 המתרגם

 

 כינוי הספר להלן

 

 ב"תרל

(1872) 

 

 "ספר כור עֹני"

 

 הדפוס וההוצאה לאור של 

 וילנא, רבינוביץ-ןקצנלבוג

 

 יצחק בן משה

 ;רומש

 

 1872רובינזון 

 

 א"תרפ

(1921) 

 

 

 "רובינסון קרוזו"

 ;יפו, שושני' איתן וי' דפוס א

 , "מסדה"יצא שוב בהוצאת 

1931 ,1943 

 1921רובינזון  אשר ברש 

 

1928 

 

 יצא שוב ; ורשה, "תושיה" "ָרבינזון קרוזֹה"

אביב -תל, "כרמל"בהוצאת 
1930  

 דה יהו

 גרזובסקי-גור

 1928רובינזון 

 

1945 

 

 "רובינזון קרוזו"

 

 אביב-תל, שרברק' י

 

 פסח גינזבורג

 

 1945רובינזון 

 

1965 

 

 "רובינזון קרוזו"

 

 "דן חסכן"ספריית , "עם עובד"

 

 אברהם בירמן

 

 1965רובינזון 

 

1988 

 

 ספור חייו והרפתקותיו"

 המוזרות והמפתיעות של

 רובינזון קרוזו המלח
 מיורק

 אשר חי עשרים ושמונה 

 שנים לבדו על אי בודד ליד

 חופי אמריקה בקרבת שפך

 הנהר הגדול אורינוקו

 " נכתב בידי עצמו

 

 ירושלים, "כתר"

 

 מוטי ברכאן

 

 

 1988רובינזון 
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 "אוליבר טוויסט" 2.1.3.4

 רקע הספר 2.1.3.4.1

" ל בן הקהילהאוליבר טוויסט או התקדמותו ש"ובשמו המלא , אוליבר טוויסט

(Oliver Twist; or, The Parish Boy's Progress )רלס דיקנס יצא לאור 'מאת צ

הספר מגולל את קורותיו של נער יתום הנקלע . 1838לראשונה באנגליה בשנת 

הילד נתפס ובסופו של דבר . בה בהנהגתו של נוכללכנופיה של ילדים העוסקים בגנֵ 

פערים : מן חברתי העוסק בסוגיות חברתיותהספר נחשב לרו. מוצא בית חם ואוהב

 . ניצול ילדים ועוולות העוני, בין מעמדות

בשמונה השנים הראשונות . אוליבר נולד למשפחה ענייה מרודה ואמו מתה בלידתו

המשמשת לו משפחה אומנת בשכר המשולם לה , מאן' לחייו הוא חי בחסותה של גב

מלאת לו ב. ט ובתנאי מחיה ירודיםמידי הרשויות והוא נאלץ להסתפק במזון מוע

. תשע שנים מועבר אוליבר לעבודה בבית יתומים ובו הוא סובל חרפת רעב קשה

הוא מגורש מן המקום , לאחר שאוליבר מבקש תוספת מזון בשם הנערים הרעבים

הקברן מעסיק אותו בעסקי הקבורה אולם אשתו . ועובד לחסותו של קברן הקהילה

בצר לו בורח אוליבר ללונדון ושם הוא נופל . תעללת בושל הקברן מתנכלת לו ומ

מנהיג כנופיה של ילדים עבריינים העוסקים בגנבה ובכייסות , ברשתו של פייגין

ובאחד , אוליבר עוסק בגנבה. ביל סייקס, ומביאים את השלל אליו ואל שותפו

אך חס , בראונלו מסגיר אותו לרשויות. מר בראונלו, הימים הוא נתפס בידי הקרבן

השמועה על כך מגיעה אל פייגין והלה חושש שמא יסגירֹו . עליו ואוספו אל ביתו

  .אוליבר וחוטף אותו באמצעות מעשה תחבולה

שאינו יודע )אחיו למחצה של אוליבר , מות נוספת בסיפור היא דמותו של מונקסד

ת מונקס משכנע את פייגין לחסל את אוליבר כדי למנוע ממנו לרש(. על כך דבר

מהלך השוד משתבש , פייגין מאלץ את אוליבר להשתתף בשוד. מחצית מירושתו
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בסופו של דבר מתברר כי אוליבר הוא בנה הנעלם של . ואוליבר נורה ונותר מאחור

הרשעים שבסיפור באים על ; אחייניתו של מר בראונלו ואוליבר עובר לגור אצלו

 .עונשם

קורות חייו ". גדול מספרי אנגליה"נס כרלס דיק'מגדיר את צ( 183' עמ, 1985)אופק 

אביו רודף המותרות הסתבך בחובות ומשום כך : בצעירותו באים לידי ביטוי בספריו

עשרה -דיקנס הוצא מבית הספר בהיותו בן אחת. משפחה במקומות רביםהנדדה 

לאחר שאביו נאסר נשלח דיקנס לעבוד בבית . ן את חפצי המשפחהונשלח למשךֵ 

עשרה החל -בגיל חמש. בהדחת בקבוקים ובשליחויות, נעלייםמלאכה למשחות 

עשרים הועסק ככתב בעיתון  היותו בןב. דין ושימש כמזכיר-לעבוד במשרד עורכי

כל קורותיו השפיעו על השקפת . והחל לפרסם רשימות שונות על החיים בלונדון

ר במשך דורות רבים היה דיקנס סופ .עולמו ועל הנושאים שהוא מעלה בכתביו

לספריו נודעה השפעה רבה על . פופולרי ביותר וספריו תורגמו ללשונות רבות

 . סופרים אחרים ועל עיצוב הרומן הכתוב

 Bentley's Miscellanyהעת הספרותי -פורסם תחילה בכתב" אוליבר טוויסט"הספר 

העת -דיקנס היה עורכו של כתב) 1839עד אפריל  1837כסדרה בהמשכים מפברואר 

 .יצא הספר לאור 1838בשנת (. 1839 עד 1836-מ

 1924אוליבר  2.1.3.4.2

בהוצאת ( 1924)ד "אוליבר טוויסט בתרגומו של הלל בבלי פורסם בוורשה בתרפ

ומודפס באותיות קטנות יחסית ( ניקוד עזר בלבד)הטקסט מנוקד בחלקו . "שטיבל"

 (.ספח כבראו נ) מ"מ וגובהו עשרים ואחד ס"עשר ס-רוחב הספר שלושה; "(פטיט)"

בנעוריו למד . נולד בעיירה פילווישקי שבליטא, (1961–1893)הלל בבלי , המתרגם

. ישב בווילנה והרחיב את השכלתו הכללית 1911–1909בישיבה בקובנה ובשנים 

הוא סיים את לימודיו . הברית והשתקע בניו יורק-עבר לארצות 1912בשנת 
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כל ימיו בהוראת הספרות העברית בעיר ולאחר מכן עסק  "קולומביה"באוניברסיטת 

כיהן כפרופסור לספרות בבית המדרש למורים של בית  1937-מ. והלשון העברית

כתב , 1910בבלי החל לפרסם את שיריו בשנת  .ש שכטר בניו יורק"המדרש לרבנים ע

, "הארץ"מסות ודברי ביקורת על הספרות העברית ופרסם מאמרים בעיתונים 

לשקספיר ואת " אנטוניוס וקלאופטרה"ם את המחזה הוא תרג". דבר"ו" הדואר

תרגומו לספר יצא לאור בהוצאת אברהם יוסף שטיבל בוורשה ". אוליבר טוויסט"

 (.1923הלב , לעיל 2.1.3.2.5על הוצאה זו ראו סעיף )

 1935אוליבר  2.1.3.4.3

אך למראה , "אוליבר טוויסט"פרסמה תרגום מלא של " שטיבל"הוצאת , כאמור

מדובר בגרסה : אפשר לשער שלא היה מכוון לילדים אלא לבני נוער בוגריםהטקסט 

אפשר לשער (. ראו נספח כב)גרסה שאינה מנוקדת , עמודים 454, המלאה של הספר

פורסמה  1935ובשנת , שההוצאה רצתה להפיץ את הספר גם בקרב הצעירים יותר

(. יצחק שנהר שם העט של)שי ' גרסה מקוצרת ומנוקדת במלואה בתרגומו של י

הספר ". מסדה"בהוצאת , 1975פורסם גם בשנת , בלא כל שינוי, אותו תרגום בדיוק

ראו נספח )מ "עשר ס-מ וגובהו שמונה"עשר ס-העמוד שניםרוחב , עמודים 130כולל 

 (.כג

. סק באוקראינה'נולד בעיירה וולוצ, במקור שנברג, (1957–1902)יצחק שנהר 

, ז"תשכ-ה"קרסל תשכ" )בית בספרות העולם-בת", ובילדותו קיבל את חינוכו מאמ

רוסי בפרוסקורוב ואף אצל מורים פרטיים -התבגרו למד בבית ספר יהודיב ;(642' עמ

שנהר ארצה ועבד כעבור שנתיים עלה ". החלוץ"הצטרף לתנועת  17 היותו בןוב

ובשובו ארצה הצטרף להוצאת , נסע לבלגיה ולמד כלכלה 1930בשנת . כפועל

השתתף שנהר בייסוד  1934בשנת . אביב כעורך של סדרת ספרי ילדים-בתל" לשטיב"

אופק " )שוקן"היה מעורכי הוצאת  1942-שבעריכת יצחק למדן וב" גליונות"הירחון 

עסק בעריכה , הוא כתב שירה וסיפורת: תחומי-שנהר היה יוצר רב(. 642' עמ, 1985
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, לגוגול" נפשות מתות", קילדוסטוייבס" אנה קרנינה)ואף תרגם יצירות מופת 

נעשה בעת שהיה עובד ההוצאה " אוליבר טוויסט"התרגום ל( . כוב ועוד'לצ" הערבה"

 (.1923הלב , לעיל 2.1.3.2.5על הוצאה זו ראו סעיף " )שטיבל"לאור 

 1949אוליבר  2.1.3.4.4

בסדרת , פרידמן' בהוצאת ש 1949תרגומו של אליעזר כרמי לספר יצא לאור בשנת 

בלא ניקוד , עמודים והטקסט הודפס באותיות קטנות 192התרגום מחזיק ". בהדֹ"

ראו )מ "עשר ס-מ וגובהו שישה"עשר ס-רוחב הספר שנים: על גבי דפים קטנים, כלל

 (. נספח כד

זו הייתה הוצאה מסחרית שפרסמה ספרי . 1949הוצאת פרידמן הוקמה בארץ בשנת 

. ה לשתף פעולה עם ספריית פועליםובמהלך השנים החל, רובם מתורגמים, פרוזה

ואחריה ניהלו את ההוצאה , מתרגמת ועורכת, מקימת ההוצאה היא שרה פרידמן

אליעזר , המתרגם .ההוצאה אינה קיימת עוד. שפיר-דב פרידמן ומלכה פרידמן, ילדיה

הוא למד בבית הספר . נולד ברוסיה ועלה ארצה בהיותו בן שבע, (1991–1918)כרמי 

החל לכתוב סיפורי עלילות בשמות  17ובגיל , שמן-ובבן" וה ישראלמקו"החקלאי 

הסיפורים יצאו בחוברות ". ב דן"א"ו" עזר כרמיאלי", "שולמית אפרוני"העט 

, דוד קרסיק: ופעמים רבות הם נכתבו בשיתוף פעולה עם שלושה חברים, "הבלש"

פנה לכתיבה , (1981-בריאיון עם נורית ברצקי ב)לדבריו . יעקב רבי ואביעזר גולן

כשפרצה מלחמה העולם השנייה התגייס כרמי לצבא  47.משום שהיה זקוק לכסף

במהלך שירותו הצבאי . העמיק את ידיעותיו בשפה האנגלית שנות שירותוהבריטי וב

 .נקלע כרמי לאיטליה ולספרד ורכש ידיעות גם בלשונותיהן

ותו הניב עטו עד מ: ונחשב למתרגם פורה מאוד 1946כרמי החל לתרגם בשנת 

הוא תרגם הן : ייחודו של כרמי היה ברבגוניותו. ספרים מתורגמים 500-למעלה מ

                                                             
 .1986בפברואר  28, "אביב-תל"מוסף , מעריב, "המתרגם בגינה", נורית ברצקי 47
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נודע בעיקר בזכות תרגומיו המיוחדים לסיפורי , ספרות קנונית והן ספרות קלה

כרמי היה בקי (. קומיקס)דיימון רניון ואף שלח ידו בתרגום סיפורי טרזן ועלילונים 

בעיקר בתחום העגה ויצר סגנון , כולתו לחדש מיליםאך נודע בי, בלשון המקורות

  48.מקורי לדיאלוגים שתרגם

–1889)מילונאי ומתרגם , בעצמו סופר, (קרופניק)עורך התרגום היה ברוך קרוא 

הוא למד בישיבה באודסה והמשיך . קרוא נולד בעיירה שטרנבצי שברוסיה(. 1972

עבר לוורשה ונמנה עם הוא . את לימודיו באקדמיה לחכמת ישראל בפטרבורג

תחילה עבד בעיתון ; עלה קרוא ארצה 1932-ב". הצפירה"הכותבים בכתב העת 

קרוא פרסם מאמרים ". הבוקר"ערך את מדור הספרות בעיתון  1942ומשנת " הארץ"

בתחום המילונאות הניב עטו . עת רבים ונודע כפובליציסט ביקורתי ושנון-בכתבי

מלון עברי "; (ז"תרפ, לונדון" )למדרש ולתרגום, מודמלון שימושי לתל: "כמה מילונים

קרוא . ועוד( ח"תשכ, אביב-תל" )מלון הארמית החיה"; (ו"תרצ, אביב-תל" )חדש

ואף שלח ידו , "דברי ימי עם עולם", תרגם את ספרו הגדול של שמעון דובנוב

 . בתרגום ספרי פרוזה רבים

 1955אוליבר  2.1.3.4.5

הטקסט מנוקד במלואו . ניומן' מקוצר לספר בהוצאת מהתפרסם תרגום  1955בשנת 

עשר -רוחב הספר אחד. ואפשר להניח שהקיצור נועד להגביר את נגישותו לילדים

מאת ינוש  "הנער העקשני", והוא נכרך עם ספר אחר, מ"עשר ס-מ וגובהו תשעה"ס

 (.ראו נספח כה)אולי מטעמי חיסכון , (בתרגום שמשון מלצר)ק 'קורצ

ל עסק בהוצאה לאור עוד משנת "אולם המו, 1945ניומן הוקמה בשנת ' הוצאת מ

ראו )יק ויוסף שרברק 'צ'יחד עם יהושע צ" מצפה"הוא היה שותף בהוצאת . 1921

וכל אחד מן  1945-השותפות התפרקה ב(. 1945רובינזון  ,2.1.3.3.6לעיל סעיף 

                                                             
 .1991באוגוסט  2, מעריב, "האיש שגייר את הברנשים והחתיכות", דן אלמגור 48
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והוציאה לאור  1980הוצאת ניומן הייתה פעילה עד . השותפים הקים הוצאה משלו

 .    ספרי לימוד וספרי קריאה, ספרי ילדים, מילונים

הוא סיים את גימנסיה . 1929אביב בשנת -נולד בתל ,(בומשטיין)אריה סיון , המתרגם

לאחר שחרורו מן הצבא החל . ח ולחם במלחמת העצמאות"הצטרף לפלמ ,"שלוה"

שלים וכבר בתקופת ללמוד ספרות עברית ולשון עברית באוניברסיטה העברית בירו

לפרנסתו עסק סיון בהוראת הלשון והספרות בבתי . לימודיו החל לפרסם את שיריו

ע זכה "בשנת תש .אם כי לא הרבה לתרגם, ספר תיכוניים ואף שלח את ידו בתרגום

  .סיון בפרס ישראל לשירה

 1980אוליבר  2.1.3.4.6

 שלתרגם המ, זר כרמיהוא תקציר של הספר המלא והמתרגם הוא אליע 1980אוליבר 

רוחבו )הספר גדול . 1949לשונו שונה במידה רבה מלשון אוליבר . 1949אוליבר 

אותיות הדפוס גדולות יותר מאלה של , (מ"מ וגובהו שלושים ס"עשרים ואחד ש

 (.ראו נספח כו)ומובאים בו איורים רבים , 1949נוסח 

אה העשרים והייתה שהוקמה בשנות השישים של המ" רביבים"הספר יצא בהוצאת 

דני "אז נקנתה על ידי הוצאת )פעילה כהוצאה עצמאית עד אמצע שנות התשעים 

בספרי לימוד ובספרי , באנציקלופדיות, ההוצאה התמקדה בספרי אמנות"(. ספרים

 . ילדים ונוער
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 "אוליבר טוויסט"ריכוז נתוני הטקסטים של  2.1.3.4.7

 

 ת שנ

 ההוצאה 

 לאור

 

 הספר  שם

 

 ומקום ההוצאה צאההוה

 

 המתרגם

 

 כינוי הספר להלן

 

 

 ד"תרפ

(1924) 

 

 "אוליבר טויסט"

 

 ורשה, "שטיבל"

 

 הלל בבלי

 

 1924אוליבר 

 

 ה"תרצ

(1935) 

 

 "אוליבר טויסט"

 

 ;אביב-תל, "שטיבל"

" מסדה"יצא שוב בהוצאת 
 1975 בשנת

 

 יצחק שנהר

 שי ' י: שם העט)

 (ישי' או י

 

 1935אוליבר 

 

 ט"תש

(1949) 

 

 "אוליבר טוויסט"

 

  , אביב-תל, "פרידמן"

 "הדב"ספריית 

 

 ; אליעזר כרמי

 ברוך קרוא: ערך

 (קרופניק)

 

 1949אוליבר 

 

 ו"תשט

(1955) 

 

 "אוליבר טויסט"

 

 אביב-תל, "ניומן"

 

 אריה סיון

 

 1955אוליבר 

 

 ם"תש

(1980) 

 

 "אוליבר טוויסט"

 

-תל, "רביבים הוצאה לאור"
 אביב

 

 אליעזר כרמי

 

 1980אוליבר 

 

 "המלך והעני-בן" 2.1.3.5

 רקע הספר 2.1.3.5.1

 The Prince and theבקנדה בשם  1881פורסם במקור בשנת " המלך והעני-בן"

Pauper ,בספר זה ניסה מרק טוויין את כוחו . הברית-וכעבור שנה פורסם בארצות

שני נערים  הרומן מגולל את עלילותיהם של. בכתיבה של פרוזה עלילתית היסטורית

בנו של הנרי , יורש העצר, טום קנטי והנסיך אדוארד השישי: 1547בלונדון בשנת 

 .השמיני
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ובאחד משיטוטיו הוא נתפס על ידי , טום קנטי הוא בן עניים המשוטט ברחבי לונדון

מגן על , הנסיך אדוארד מתערב בנעשה. חיילי המשמר המלכותי ואלה מכים אותו

הם מחליטים , כשהשניים מגלים כי הדמיון ביניהם רב. טום ומזמין אותו לארמון

העלילה מגוללת את . לעשות מעשה קונדס ולובשים איש את בגדיו של רעהו

טום מתוודע לחיי נסיך ואילו ". החדשים"כל אחד בחייו , קורותיהם של שני הנערים

אדוארד מתוודע לחיים של בן עוני ובתוך כך מגלה עוולות רבות המתרחשות 

ובסופו של , כל אחד מן השניים מתקשה להוכיח את זהותו האמיתית. לכתובממ

הנסיך . מתגלה האמת, (הנחשב לנסיך אדוארד)בטקס ההכתרה של טום , דבר

 .האמיתי מוכתר ומזמין את טום לחיות בארמון כבן חסותו

טוויין גדל (. 1910–1835)מרק טוויין הוא שם העט של סמואל לונהורן קלמנס 

החל , 12ולאחר שהתייתם מאביו בהיותו בן , הברית-ארצותבמיזורי מדינת והתחנך ב

טוויין . בהתבגרו החל לעסוק בכתיבה כעיתונאי נודד. לעבוד כשוליה בבית דפוס

-הן כנוסע מטעם עצמו והן ככתב של כתבי, הברית-הרבה במסעות מחוץ לארצות

, הברית-חברה בארצותמותח ביקורת על סדרי ה, "האקלברי פין", ספרו הראשון. עת

בספר . מבקר את מוסדותיה המדיניים והדתיים של אנגליה" המלך והעני-בן" וספרו 

". הבגדים עושים את האדם"מבקש טוויין להוכיח כי בני האדם נולדו שווים אולם 

 .מוסר ההשכל בספר הוא כי על האדם להילחם על זכויותיו ועל הצדק הטבעי

 1898המלך -בן 2.1.3.5.2

פרי עטו של " המלך והעני-בן"פורסם התרגום הראשון לעברית של  1898ת בשנ

הספר אינו מנוקד למעט ניקוד עזר חלקי ביותר (. לימים יהודה גור)יהודה גרזובזקי 

הטקסט . מ"עשר ס-מ וגובהו חמישה"רוחב הספר כעשרה ס: ודפיו קטנים מאוד

זרוע הערות שוליים  הספר .(ראו נספח כז)עצמו תופס חלק קטן יחסית מן הדף 

  .ובהן תרגומי מילים ליידיש ולרוסית
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לעיל  2.1.3.2.2על ההוצאה ראו סעיף . בוורשה" תושיה"הספר יצא לאור בהוצאת 

רובינזון )לעיל  2.1.3.3.4גרזובסקי ראו סעיף -ועל המתרגם יהודה גור, (1899הלב )

1928.) 

 1923המלך -בן 2.1.3.5.3

אותיות הדפוס ; הספר אינו נוח לקריאה. בוורשה 1923תרגום זה התפרסם בשנת 

מלבד כותרות הפרקים , וקטנות והטקסט מנוקד ניקוד עזר( מלבניות)מוארכות 

ראו נספח )מ "עשר ס-מ וגובהו שבעה"עשר ס-רוחב הדף שנים. המנוקדות במלואן

נולד בעיירה פילווישקי בליטא , (1932–1882)אהרן דוד מרקסון , המתרגם(. כח

-ר לבןבַ שם חָ , בנערותו נטה להשכלה ויצא לווילקי. יהודי-ך חינוך מסורתיוהתחנ

 המלך-בן, ראו להלן; ’יעקובוביץ)א עקביא "נחום סילקינר והתוודע לא-דודו בנימין

יצא  1904בשנת . לאחר ששהה בווילנה שב לעיר מולדתו והיה פעיל ציוני(. 1941

סון שהה מרק. ק בהוראת עבריתלמד באוניברסיטת קולומביה ועס, הברית-לארצות

ובכל  –שיקגו ודטרויט , אינדיאנפוליס –הברית -גם במקומות אחרים בארצות

במהלך חייו פרסם מאמרים בענייני ספרות וערך קובץ . המקומות לימד עברית

המלך -בן"מרקסון לא הרבה לעסוק בתרגום ונראה כי  .איזיקס' בנושא זה יחד עם ב

שהוציאה את הספר לאור " שטיבל"על הוצאת  .שתרגםהוא הספר היחיד " והעני

 (. 1922הלב )לעיל  2.1.3.2.4ראו סעיף 

 1941המלך -בן 2.1.3.5.4

שמו המלא המקורי הוא ; 1964–1882, ’ל יעקובוביץ"א)א עקביא "תרגומו של א

, עקביא למד אצל אביו ובחדר. 1941יצא לאור בשנת ( ’אברהם אריה ליב יעקובוביץ

אף , לאחר מכן עבר לישיבת וילקי. בליטא ה'עבר ללמוד בישיבת לומז 10 ובהיותו בן

בבית הרב הזדמנו לידיו . ולמד גם בביתו של הרב הלל דוד הכהן טריווש ,היא בליטא

( 1923המלך -בןמתרגם )ד מרקסון "א, ספרי ההשכלה ושם גם התוודע לשני חבריו

את ידיעותיו בתחום בהשפעתם של השניים העמיק . נחום סילקינר-ובנימין



81 

 

במחיצתם " תושיה"והחל לעבוד בהוצאת הספרים  1899-עבר לוורשה ב, ההשכלה

סעיף , לים אלה ראו לעיל"על ההוצאה ועל מו)ל גורדון "אביגדור וש-בן, לים"של המו

 (.1899הלב , 2.1.3.2.2

בעיתונים  כתביועקביא שלח את ידו בכתיבה ספרותית ופובליציסטית ופרסם את 

של " עולם קטן"הוא אף פרסם סיפורים ורשימות לילדים ב. ים ובקבצים שוניםעברי

היה מעורכי אנציקלופדיה , 1935עלה ארצה בשנת עקביא  .אביגדור וגורדון-בן

, הוא תרגם ספרים רבים לילדים". יזרעאל"ועבד כעורך בהוצאת הספרים " מסדה"

 .האחים גרים ועוד, ובהם ספרי אנדרסן

שלמה . שרברק' הוצאה זו הייתה במקורה הוצאת ש". יזרעאל"ת הספר יצא בהוצא

למד בחדר ובישיבה ובהיותו , נולד בפוסטור שליד וילנה( 1944–1876)זנויל שרברק 

בשנת . עשרה התחיל לעבוד בבית מסחר לספרים מתוך אהבתו לספרות-בן חמש

. יידישהקים שרברק הוצאה לאור בווילנה והוציא לאור ספרים בעברית וב 1908

לים "יחד עם מו" צנטרל"עבר לוורשה ושם יסד את הוצאת הספרים  1911בשנת 

ל לידסקי "שימין וי' ב, "השחר"אליעזר קפלן מ 49,"תושיה"אביגדור מ-בן: אחרים

ל "לאחר מלחמת העולם הראשונה עבר שרברק לניו יורק ושם פעל כמו". פרוגרס"מ

שינה את שם ההוצאה עלה שרברק ארצה ו 1933בשנת . במשך עשר שנים

-בשבע השנים הראשונות לקיומה בישראל פרסמה ההוצאה למעלה מ". יזרעאל"ל

ל שהוציא לאור "שלמה שרברק נודע כמו(. 35–26' עמ, ו"ארנסט תשט)ספרים  200

די שראה בכך תועלת מבחינה תרבותית ; ספרים אף שידע כי לא יפיק מהם כל רווח

לים וכיהן "ממייסדי התאחדות המוהוא אף היה (. 1681' עמ, 1950תדהר )ולאומית 

הוצאת : לאחר מותו הסתעפה ההוצאה לשתי הוצאות. כנשיאה עד סוף ימיו

 אידה , בניהולה של בתו" שרברק' ש"בניהול בנו אלכסנדר יזרעאל והוצאת " יזרעאל"

                                                             
בהוצאת הספרים של חברת : הממכר: "ובעמוד השער נרשם" תושיה"יצא לאור בהוצאת ( לעיל) 1898המלך -בן 49
 ".ורשה', צנטרל'
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הוציאה לאור את המהדורה העממית של ספר ההיסטוריה " יזרעאל"הוצאת . שרברק

תולדות "כן פרסמה ההוצאה את . מקרא מפורש ואנציקלופדיה כללית, של גרץ

אך התמקדה בעיקר בספרי ילדים , (אור-בן)של אורינובסקי " הספרות העברית

 (.252' עמ, ט"שביט תשנ)א עקביא "בעריכת א

-רוחבו שנים. והוא מלווה באיורים מעטים, עמודים 190כולל , הספר מנוקד במלואו

 (.ראו נספח כט)מ "ס עשר-התשעמ וגובהו "עשר ס

  1954המלך -בן 2.1.3.5.5

( 1973–1895)יק 'צ'צ. יק'צ'יצא לאור בהוצאת יהושע צ 50תרגומו של דניאל אלירם

עלה ארצה ועם פרוץ  1913בשנת . למד בחדר והיה פעיל ציוני, נולד ברוסיה הלבנה

בר ממצרים ע. מלחמת העולם הראשונה גורש למצרים בשל פעילותו הציבורית

יק שב ארצה לאחר 'צ'צ". פועלי ציון"הברית והיה פעיל בתנועת -יק לארצות'צ'צ

שהתגייס לגדוד נהגי הפרדות ולאחר שחרורו מן השירות יסד בירושלים חנות 

מרדכי ניומן ויוסף , כעבור זמן מה הצטרפו אליו שני שותפים. לספרים עבריים

הקימו השלושה את  1925ובשנת , (1945רובינזון , 2.1.3.3.6ראו לעיל סעיף )שרברק 

יק את הוצאת 'צ'הקים צ, לאחר התפרקות השותפות, 1944בשנת ". מצפה"הוצאת 

 .אך בעיקר ספרי ילדים ונוער, הספרים שלו ופרסם ספרים בתחומים שונים

הטקסט מודפס באותיות קטנות ואינו מנוקד ; מיועד לבני הנעורים 1954המלך -בן

הטקסט (. נספח ל)מ "מ וגובהו עשרים ושניים ס"ר סעש-רוחב הדף חמישה. כלל

  .מלווה באיורים מעטים

 

 

 
                                                             

 . כל ניסיונותיי לברר פרטים על דניאל אלירם עלו בתוהו, לצערי 50
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 1978המלך -בן 2.1.3.5.6

סדרת , "כתרי"פרסמה את תרגומה של דליה למדני במסגרת סדרת " כתר"הוצאת 

עדה תמיר שימשה  51.תרגומים ממיטב ספרות העולם לבני נוער בעריכת עדה תמיר

היא ערכה את . דדה תרגומים של קלאסיקות בעיקרשנים רבות כעורכת ספרות ועו

מאת פנימור " בת מונטסומה"שנה ובין היתר הופיעו בה  25במשך " כתרי"ספרי 

שלושה בסירה ", "רובין הוד"וכן מאת לואיזה מיי אלקוט " נשים קטנות" ,קופר

 ". המלך מתיא הראשון"ו" ונגל'ספר הג", "אחת

אביה למד בגימנסיה . 1931בישראל בשנת נולדה , מתרגמת הספר 52,דליה למדני

, כשעלו הוריו ארצה. העברית באוקראינה והנחיל לילדיו את אהבת השפה העברית

לא הניח להם לדבר עם נכדיהם אלא בשפה העברית ואף הקפיד כי הלשון בבית 

למדני התחנכה בבית הספר במשמר השרון והשלימה את . תהיה תקנית ועשירה

ל שימשה "לאחר שירותה בצה. ית הספר החקלאי בנהללהשכלתה התיכונית בב

-בתל" אחדות"כמורה באילת וכעבור שנים אחדות החלה לעבוד כמגיהה בדפוס 

תוך כדי עבודתה במקום למדה לערוך ספרים והיא מעידה על עצמה כי . אביב

. הרחיבה את ידיעותיה בתחומים שונים מתוך סקרנות ומתוך אהבת הלימוד לשמו

ַעם ", ה שנים אחדות במחיצת אהרן אמיר בהוצאת הספרים של אביולמדני עבד

במהלך השנים התוודעה למדני לעדה . ותוך כדי עבודתה שם החלה לתרגם" הספר

הציעה לה תחילה לערוך תרגומים שנעשו "( כתר"שהועסקה בהוצאת )ותמיר , תמיר

ורסם בשנת בתרגומה פ" המלך והעני-בן", כאמור. בידי אחרים ולאחר מכן לתרגם

 .  ומאז יצא בהדפסות רבות נוספות 1978

 

                                                             
פעילה פוליטית ומי שהייתה שרת החינוך בשנים , עדה תמיר הייתה אחייניתו של דב הוז והיא אמה של יולי תמיר 51

2006–2009 . 
 .2009ביולי  19ליה למדני נמסרו לי מפיה בשיחה אישית ביום כל הפרטים על ד 52
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הספר אינו מנוקד בדרך כלל למעט ניקוד עזר בשמות הלועזיים וחלק מן המילים 

ראו )מ "מ וגובהו עשרים ושניים ס"עשר ס-רוחב הדף ארבעה. הכתובות בכתיב חסר

 (.נספח לא

  "המלך והעני-בן"ריכוז נתוני הטקסטים של  2.1.3.5.7

 ת שנ

 וצאה הה

 לאור

 

 הספר  שם

 

 ומקום ההוצאה הוצאהה

 

 המתרגם

 

 כינוי הספר להלן

 

 

 ח"תרנ

(1898) 

 

 "בן המלך והעני"

 

 ורשה, "תושיה"

 

 -יהודה גרזובסקי

 גור

 

 1898המלך -בן

 

 ג"תרפ

(1923) 

 

 "בן המלך והעני"

 

 ורשה, "שטיבל"

 

אהרן דוד 
 מרקסון

 

 1923המלך -בן

 

1941 

 

 "בן המלך והעני"

 

 אביב-תל, "רעאליז"

 

אברהם אריה ליב 
 'יעקבוביץ

 (א עקביא"א)

 

 

 1941המלך -בן

 

 ד"תשי

(1954) 

 

 "המלך והעני-בן"

 

 אביב-תל, "יק'צ'יהושע צ"

 

 דניאל אלירם

 

 1954המלך -בן

 

1978 

 

 "בן המלך והעני"

 

 "(כתרי"סדרת )ירושלים , "כתר"

 

 דליה למדני

 

 1978המלך -בן
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* 

לים של התרגומים שיצאו "נראה כי המתרגמים והמו, הספרים שלעיל על פי סקירת

עד שנות החמישים היו ברובם בעלי השכלה תורנית ואכן תרגומיהם מעידים על 

בעלי התרגומים המאוחרים יותר היו אף הם בקיאים . בקיאות בלשון המקורות

כפי , עשירהו דבר הבא לידי ביטוי בין השאר בהקפדה על לשון נורמטיבית, בעברית

אך אין בהם ריבוי של זכרי מקורות כפי שיש בתרגומים הקודמים , שנראה בהמשך

 . לתרגומיהם
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 תקופות בחיי הלשון העברית המשתקפות בקורפוס. 3

החינוך ללשון  3.4; המעבר מלשון ההשכלה ללשון התחייה 3.3; לשון ההשכלה 3.2; הקדמה 3.1
לשון  3.6; העברית החדשה 3.5; המאה העשריםעשרה ובראשית -העברית בסוף המאה התשע

 לשון נורמטיבית: התרגומים

 

 הקדמה 3.1

שהרי לשון משתנה , קשה להגדיר בבירור את גבולותיה של תקופה בחיי לשון

השונות מאפשרת להבחין בין תקופות בלשון . בתהליך מתמשך ולא באבחות חדות

, לשון המקרא: ברבדים אלההחלוקה המקובלת מכירה , כידוע. או בין רבדים בה

אשר להגדרת הלשון . לשון ההשכלה ולשון התחייה 53,לשון ימי הביניים, ל"לשון חז

' עמ, 1997אלמוג " )ח"דור הפלמ"יש המכנים אותה לשון , שלאחר תקופת התחייה

 ;15' עמ, 1999חבר ; 13' עמ, 1997אלמוג " )דור בארץ", (15' עמ, 1999חבר ; 13

, ההקדמה, 1963למשל רוזן " )עברית ישראלית"ש המדברים על י, (ח"הולצמן תשנ

-ויש המבחינים בין משלבים שונים בלשון העברית בת, (473' עמ, ז"וכן שקד תשמ

השם הכולל המקובל לשכבת הלשון שתחילתה בלשון (. א"למשל רגב תשנ)ימינו 

; ט' עמ, ט"כהן תשס; ה' עמ, ט"אשר תשס-בר" )העברית החדשה"התחייה הוא 

     54(.3' עמ, ט"אורנן תשס

 

                                                             
ראו )שמבחינת זמנה משתייכת לתקופת ימי הביניים והיה לה סגנון אופייני , יש להזכיר אף את הלשון הרבנית 53

( 19–18' עמ, 2001)ובצר , תקופת ימי הביניים משתרעת על פני אלף ומאתיים שנה, כידוע(. לעיל 2.1.3.3.2סעיף 
עם זאת גורס בצר כי בידינו . מטעים כי שאלת ההבחנה בין תקופות הלשון העברית בימי הביניים אינה פשוטה
לעניין ההתעלמות מן הלשון . להבחין בין העברית המשוערבת ובין העברית האשכנזית שלא הושפעה מן הערבית

שהעברית בדורות הארוכים למן "לכך  כי כבר הורגלנו, למשל, אומר קדרי, הרבנית כשכבה משכבות הלשון העברית
לשון ימי "קדרי אף מוסיף ואומר כי התווית ". בבעייתיותה –ולכל הדעות , הגאונים ועד למשכילים נשארת בערפולה

, "תווית כל בו"ואין זו אלא , מוטבעת על לשונם של מחברים ושל חיבורים הרחוקים זה מזה בזמן ובמקום" הביניים
נובע , לדברי קדרי, הקושי. ל החוקרים לתאר את הלשון העברית של התקופה הארוכה הזוהמכסה על אזלת ידם ש

קדרי " )להכיר בקיומה של לשון עברית שהייתה מקבץ של לשונות עבריות שונות בעת ובעונה אחת"מכך שכנראה יש 
זו אם משום שלא ראו  אומר כי רבים מן העוסקים בתקנת הלשון לא חקרו שכבת לשון( ד"תשס)כהן (. 9' עמ, א"תשנ

, ד"כהן תשס)כלשונו , זו" אנפין-רבת"בה לשון הראויה לחיקוי ולקביעת נורמות ואם משום שלא היו מצויים בלשון 
    (.36' עמ

אין העברית שלנו חדשה כלל אלא לשון עתיקה שאנו : "אינו מדויק" עברית חדשה"אבא בנדויד גורס כי הכינוי  54
תהעברית 'ראוי אפוא לדייק במונח זה ולקרוא לה . ל שיחזורלומדים להשתמש בה בדרך ש ש ד ו ח מ ובזה ', ה

 (. ההדגשה במקור; 305' עמ, ז"בנדויד תשכ" )ייחודה משאר לשונות חיות
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 ההשכלה לשון 3.2

סוקר את הניסיונות לתחום את גבולותיה של ספרות ההשכלה ( ח"תשס)משה פלאי 

ומסכם כי הנחת היסוד של רוב ההיסטוריונים של הספרות העברית היא שספרות 

( 1996)חיים שוהם (. 12' עמ)עשרה ואילך -ההשכלה נוצרה ממחצית המאה השמונה

כי נהוג לראות את ראשית תקופת ההשכלה בקרב יהודי ברלין במחצית  אומר

עשרה ומשם היא התרחבה אל הקהילות בארצות -השנייה של המאה השמונה

ורסס אומר בהכללה כי ספרות . עשרה-אירופה האחרות במהלך המאה התשע

' עמ, ן"ורסס תש)עשרה -עשרה והתשע-ההשכלה משתרעת על פני המאות השמונה

יגאל שוורץ מזכיר אף הוא את הדיונים של חוקרי ספרות שונים בדבר (. 356

נחשב ( 1853)של מאפו " אהבת ציון"הפריודיזציה של תקופות הספרות ומציין כי 

ח "י(. 54' עמ, 2005שוורץ )בעיני רבים לגורם המחולל של הספרות העברית החדשה 

, (ד"יוב תרסטב" )התקופה המליצית"טביוב מכנה את תקופת ההשכלה בשם 

ל עד "ובהקדמה לאנתולוגיה שערך הוא מציין כי מדובר בתקופה שמימי הרמח

(. 3' עמ, שם[ )1880–1740" ]בקירוב, מ"ק עד תר"משנת ת"דהיינו , אחרוני המליצים

-עם הופעתו של כתב, בברלין 1755-אשר רואה את תחילת תקופת ההשכלה ב-בר

בעקבות עורכי המילון ההיסטורי של וזאת , של משה מנדלסון" קהלת מוסר"העת 

עורכו הראשון של , חיים-הלשון העברית באקדמיה ללשון העברית ובראשם זאב בן

תחילתה של תקופת התחייה וזו , 1881-ב צהתקופת ההשכלה באה אל קִ . המילון

 (. 205' עמ, ב"אשר תשס-בר)

שטה אל תנועת ההשכלה היהודית נולדה וצמחה בקרב יהודי גרמניה ומשם התפ

התנועה הושפעה מפריחתה של ההשכלה באירופה במאה . יהודי אירופה המזרחית

הן גורמים . והתערערותה של האוטוריטה הרבנית תרמה להתבססותה, עשרה-השבע

ובחוגי המשכילים , חברתיים והן גורמים רוחניים הביאו לידי שינוי ערכים-כלכליים

: רופית התעוררה תחושת נחיתותהיהודים שהחלו לקרוא את ספרות ההשכלה האי
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על , העולם היהודי נתפס כעולם דל מבחינה תרבותית לעומת העולם האירופי

לפיכך ניעורה שאיפה לפרוץ את ההסתגרות . ספרותו וחכמתו, תרבותו העשירה

ת אמותיהן של התורה והגמרא ולהתוודע אל "לצאת מדל, התרבותית והחברתית

המובהק של תנועת ההשכלה היהודית הוא משה הנציג . הפילוסופיה ואל המדעים

הוא היה בעל . שיש המגדירים אותו כאבי תנועת ההשכלה היהודית, מנדלסון

המשיך בלימודיו בילדותו קיבל חינוך תורני וגם לאחר שעבר לברלין  :השכלה רחבה

מתמטיקה , מדע, פילוסופיהבמהלך הזמן הרחיב את השכלתו ולמד . התורניים

 התוודעותו אל תחומי ידע אלה עוררו בו יחס ביקורתי כלפי. ולשונות זרות

, רביםלביקורת זו היו שותפים משכילים ו, ההסתגרות בעולם התורה והתלמוד

 (. ג"יל)ל גורדון "ל לוין וי"י, (ל"שד)ד לוצאטו "ש, ה ויזל"למשל נ

בתי דפוס ומוסדות חינוך , עת-כתבי, מהפכת ההשכלה היהודית יצרה ספרות חדשה

באמצע . עבריתמהפכת הלשון ה: זו צמחה מהפכה אחרת ך מהפכהמתו. מודרניים

יעקב עמדין הגדיר : עשרה החלה העברית להיתפס כקניין לאומי-המאה השמונה

לשון "ויונתן אייבשיץ התריע כי ( 541' עמ, ד"שוחט תשכ" )לשוננו הטבעי"אותה כ

כי הלשון העברית היא , "קהלת מוסר"מנדלסון טען ב; (שם" )עברי אין משגיח בו

נאלף מיתר האומות "מנדלסון כי  כתבעוד ". םאל עבדיו הנביאי' הלשון בה דבר ה"

ולמה נהיה הוזים , לא נחו ולא שקטו עד הרחיבו גבול לשונם, ללשונותם בארצותם

 (.שם" )?שוכבים ולא נעשה כמעשיהם בלשוננו

פלאי מציין כי אחד ההיבטים החשובים ביותר של ספרות ההשכלה הוא חידוש 

ל לשון המקרא הייתה מעין מרידה הפנייה א(. 52' עמ, ח"תשס)השפה העברית 

המשכילים למעשה הפקיעו את לשון הקודש מעולמה הבלעדי של  –בעולם ההלכה 

כלומר לצורכי , ספרותיים וחברתיים, התורה וביקשו להשתמש בה לצרכים מדעיים

, סיבה נוספת לדבקות בלשון המקרא הייתה הרצון להתרחק מן הלשון הרבנית. חול

להציל את הלשון העברית מן ביקש לסון מנד. בכללי הדקדוקשנטתה לעתים לזלזל 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%9D
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ראה ראיתי אחינו בני ישראל עזבו לשוננו הקדושה והיטב : "הסכנות שארבו לה

מה ראו על ככה ומה הגיע אליהם . לא אדע איכה נהיתה הרעה הזאת .]...[חרה לי 

כרבים מן  55(.54' עמ, א, 1962שאנן " )]...[להשליך ארצה עטרת גאות צבי תפארתם 

גם מנדלסון גרס כי יש להתאים את הלשון העברית לצרכים החדשים , המשכילים

היא עשויה למלא את תפקיד התקשורת בין דובריה ככל ולהחיותה ואז יתברר כי 

להרים כל , נכון לשוננו לכל דבר מקרה ופגע" –ובלשונו הציורית , לשון חיה אחרת

יצחקי ) "גיל או להוכיח בשער רשעי ארץלשיר בשירים על לב השמחים אלי , בכי

בד בבד נתפסה עברית המקרא כראויה לשמש כשפת השירה  56(.167' עמ, ה"תשל

 .הנשגבת

עם אנשי הקבוצה נמנו יצחק ". דורשי לשון עבר"הוקמה בקניגסברג קבוצת  1783-ב

ומטרתם הייתה , מנחם מנדל ברסלוי והאחים שמעון וזנוויל פרידלנדר, אייכל

חוברת שהוציאו , "נחל הבשור"ובניסוחם ב, את השימוש בלשון העברית להשריש

" ולהורות את יפיה לכל העמים' להרחיב דעת לשוננו הקדושה תוך עם ה" ,לאור

ביקשו אנשי הקבוצה להוציא ירחון עברי ולפרסם , למעשה(. 542' עמ, ד"שוחט תשכ)

, בחקר הלשון העברית בו שירים עבריים מקוריים ומתורגמים וכן מאמרים העוסקים

היה ביטאונה , "המאסף", הירחון שלהם. בחינוך ובענייני אקטואליה, במוסר, במדע

שאנן מוצא כי לשונו של הירחון היא . הראשון של ספרות ההשכלה העברית

יש , בצד הנטייה המובהקת ללשון המקרא הצחה: ערבוביה של חדשנות ושמרנות

 מעיד הדבר הן על, להערכתו. נה והמדרשבה גם ניצנים ראשונים של לשון המש

מאבקה של תקופה למצוא את לשונה והן על שאיפה לחנך את ההמונים בלשון 

                                                             
מעשה "המדגים את הקשיים בלשון הרבנית מתוך הספר , (1849רובינזון ) 2.1.3.3.2סעיף  2פרק , ראו לעיל 55

 ".ראבינזאהן
העת הוקדש לתרגום -מאחר ששער שלם בכתב: מנקודת מבט אחרת" קהלת מוסר"מייחס חשיבות ל( ח"תשנ)טורי  56

בראשית . מוצא טורי כי מבשרי ההשכלה בשפה העברית היו ערים לפוטנציאל הגלום בתרגום ובצורך בו, ספרותי
ראו את התרגום , ילדעת טור, "קהלת מוסר"בעלי . תקופת ההשכלה היה התרגום לעברית רחוק מלהיות מובן מאליו

יתר . הזמן-ובעיקר הייתה זו דרך קלה ומהירה להעמיד הרבה טקסטים של הספרות בת, כדרך להשגת יעדים תרבותיים
להאדיר את יוקרתה של העברית כנשאית של טקסטים מתורגמים "העת התאמצו -טורי מטעים כי בעלי כתב, על כן
ופעמים רבות לא צוין מקורם ואף , הובאו טקסטים מתורגמים" אסףהמ"גם בחוברות (. 108' עמ, ח"טורי תשנ" )דווקא

  .לא צוין כי הטקסט מתורגם
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-ב)העת נסגר כעבור שנים אחדות -אמנם כתב(. 69–68' עמ, א, 1962שאנן ) חולין

דור "אולם השפעתו ניכרה על הבאים אחריו והיוצרים בני התקופה נקראו , (1791

והם שבישרו את תחילתה , והכותבים בו" המאסף"שמם של עורכי על , "המאספים

 (.  18' עמ, ח"פלאי תשס)של הספרות העברית החדשה 

בתחום הסיפורת ומי שנחשב לבעל  מן הבולטים שבסופרי ההשכלה, אברהם מאפו

" אשמת שומרון", "אהבת ציון"השפעה על הבאים אחריו בזכות כתיבת הרומנים 

 "עיט צבוע"בהקדמה לספרו . תיבה שליחות להפצת הלשוןראה בכ ,"עיט צבוע"ו

הלא תענו אם רפיון ידיכם יקח עטרת ! צעירי עמי: "הוא פונה אל הצעירים

, כי מה יתר פליטת תפארתנו הלא היא שפת אבותינו, תפארתכם מעל ראשיכם

 5)במכתבו אל אריה ליב מנדלשטם (. 290' עמ, 1970מאפו " )]...[חמדתנו מימי קדם 

המקרא אינם כוללים את לימוד הספר הפרטיים  בתיש על כך הוא קובל( 1857מאי ב

 .(19' עמ, שם)הילדים יגדלו בלא לדעת את השפה העברית ו בתכנית הלימודים

, למשנה –בן עשר , בן חמש שנים למקרא: "כותבהוא " חנוך לנער"בהקדמה לספרו 

יו אז קרובים בפי הילד ושפת אך אל נשכח כי דברי המקרא ה. ל"הורונו קדמונינו ז

לימים הגדיר קלוזנר את מאפו (. 271' עמ, שם" )]...[עבר באה בקרבו עם חלב שדיים 

קלוזנר " )חזיונות נעלה-חוזה"וכ" ראש וראשון לכל המליצים ומצחצחי הלשון"כ

  (.41–40' עמ, ט"תש

אשי מר, (ג"רמא)אחר בעל השפעה בתקופה זו הוא מרדכי אהרן גינצבורג  סופר

ז "וילנה תרכ" )אביעזר"שכתב את האוטוביוגרפיה התיעודית , המשכילים בווילנה

שאנן סבור כי בספרו זה . סוגה שלא הייתה מוכרת עד אז בספרות העברית, [(1867]

טמונים הניצנים להתפתחותם של כמה סוגי סיפורים ורומנים בספרות העברית 

  (.222' עמ, א, 1962שאנן )
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גדליה אלקושי מגדיר את . ל גורדון"ע מקום מרכזי למשורר יבתחום השירה נוד

בקיאותו בלשון המקרא  57.גורדון כראש המשוררים העבריים בתקופת ההשכלה

עשרה ולאחר -ארבעה הגיעו לשנתולמד בחדר עד כרבים מבני דורו  ;נרכשה בילדותו

 ג כתב בסגנון מקראי מלא פאתוס והתנגד להרחבת"יל. מכן למד בבית המדרש

הוא מביע את דעתו על ( 1883)ג "יהודה בשנת תרמ-באיגרתו לאליעזר בן; השפה

יהודה הציע להחליף שמות עצם -בןלאחר שהרחבת הלשון ביהודה -דרכו של בן

לחוד [ שם התואר]ת "שה, לא טובה בעיני[ ...]עצתך : "ג משיב"יל .בשמות תואר

ידי  ;]...[רת המליצה כי ברבוי תארים לא תרבה תפא, לחוד[ ושם העצם]ע "ושה

 "נםעל כן צר לי כי יגעת לִח , רך לשאול לנו כלום מן החוץשפתנו רב לה ואין לה צֹ

ג מטעים כי אינו מתנגד לחידושים ובלבד שייעשו ברוח "יל (.43' עמ, א, ד"ג תרנ"יל)

: ללשון העברית השפעות מלשונות זרותחדרו משום שגם בעבר , השפה העברית

ת השפה ולחיותה אין לנו להחמיר כל כך ולגבב עלינו איסורים בבואנו להרחיב א"

חניקח מלשונות אחרות אם מושגם מובן לכל קורא ; ]...[וחומרות  ו ר ה  ו פ ש ה

ת י ר ב ע ם ה ההשפעה כתב -נוסף על שירתו רבת .(ההדגשה שלי. שם, שם) "ב

 .שהם מעין תרגומים מספרות המשלים העולמית, ג סיפורים ומשלים"יל

ן 'של אז" מסתרי פריז"מתרגם , נודע מקום מרכזי לקלמן שולמאן, יםאשר לתרגומ

השפיע על התוויית " מסתרי פריז(. "1860–1857התרגום פורסם לשיעורין בשנים )סי 

לאו דווקא בעלת , פופולרית, דרכו של הרומן העברי משום שמדובר בספרות קלה

' עמ, א, 1962שאנן )ים נחת בקרב רב-ערך מוסרי או חברתי ומשום כך עורר הספר אי

223   .) 

יצא לאור באודסה ובסנט " המליץ. "בתקופת ההשכלה נוסדו כאמור גם עיתונים

. יומוןכשבועון ולעתים -דוככשבועון או לעתים , 1904–1860 פטרסבורג בשנים

, המליץ בין עם ישרון והממשלה: "מתחת לכותרת, תפקידו הוגדר בעמודו הראשון
                                                             

 .485טור , כרך י, האנציקלופדיה העברית, "גורדון יהודה ליב"ערך , אלקושי' ג 57
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כתבו עיתון ב". הוא יהיה לפה לכל דבר הנוגע לכנסת ישראל. בין האמונה וההשכלה

קלמן שולמאן ומנדלי מוכר , רר יהודה ליב גורדוןלמשל המשו, רבים ממשכילי רוסיה

  .ספרים

בליק שבפרוסיה תחילה  ,1903–1856בין השנים  יצאשבועון עברי שהיה " המגיד"

 שחדל להתפרסם היהעד ו 1893משנת  .וינהלוקרקוב ול, ברליןעבר לולאחר מכן 

פורסמו בו שירים ומאמרים מדעיים פרט לענייני היום  ."מגיד לישראל"שמו 

, עשרה-משכילי העולם היהודי של המאה התשעמ םכתבו בו סופריו ,ופובליציסטיים

מנדלי , הרב שמואל מוהליבר, צבי הירש קלישר, דוד גורדון, ובהם יהודה לייב גורדון

ראובן בריינין , (יצחק קצנלסון)בוקי בן יגלי , בסקי'ברדיצ מיכה יוסף, מוכר ספרים

  .ועוד

לאחר בתחילה כשבועון ו ,ורשה ובברליןוב 1931–1862 יצא לאור בשנים" הצפירה"

מכתב עתי משמיע ", העיתון הגדיר את משימתו בעמודו הראשון. כיומון ארבע שנים

דברי חכמה , המדינה חדשות בקרב עם ישורון מכל הדברים הנוגעים להם בעניני

 ,סלונימסקי היה עורכו במשך רוב השניםחיים זליג ". ידיעות העולם והטבע, ודעת

בשנים  .נחום סוקולובערך אותו עשרה -ומשנות השמונים של המאה התשע

חדשות מהעולם ובפרסום פקודות הממשלה הראשונות להופעתו עסק העיתון 

תחילת ב. חדשות מעולם המדען כלה ו ץומהנעשה בקרב היהודים ברוסיה ומחו

ורק בשנות השמונים , דברי ספרות ושירהלפרסם העת -כתבפעילותו לא הרבה 

יהודה לייב , עם הכותבים בו נמנו משה לייב לילינבלום. ה מדיניותו להשתנותהחל

 58.אברהם משה לונץ ועוד, מנדלי מוכר ספרים, גורדון

                                                             
 יינתיחיבור זה עמהלך כתיבת ב. שלושת עיתונים אלה נסרקו וניתן לעיין בהם באתר של בית הספרים הלאומי 58
בות הן בעיתונים אלה והן בעיתונים שיצאו בארץ ישראל כדי לבדוק אם מצויות בהם תצורות וביטויים שמצאתי ר

ראו )והן כדי לבדוק כיצד הביעו העיתונים מונחים מסוימים בהשוואה לדרך ביטוים בקורפוס , של הקורפוסבטקסטים 
 (. להלן 6, 5פרקים 
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, רומנים, סיפורים: ות שונותמסוגבעברית תקופת ההשכלה הניבה אפוא יצירות 

בן  כי בכל הקשור ללשון לא עמדו לסופר טועןשאנן , עם זאת. שירים ותרגומים

לא היה בה , מסד הספרות, משום שהלשון, ההשכלה חידושיו וכוח המצאתו תקופת

, הייתה מילת הקסם של אנשי ההשכלה" צחות"ה. די לביטוי כל ההיבטים הנדרשים

לא עוד לשון רבנית : תן מסגנון הדור שקדם להםששאפו להתרחק ככל שני

ספרות ההשכלה . כי אם לשון מקראית טהורה, הטרוגנית וחשופה להשפעות זרות

ייתכן שלשון . שאפה לפוריזם לשוני שיבדיל את הכתיבה מזו של הספרות הרבנית

הזכירה לסופרי ההשכלה את  ,למרות בהירותה ונגיעתה בחיי המעשה, המשנה

אך הסגנון המקראי לא ענה , ן הרבנית ומשום כך פנו אל לשון המקראשלטון הלשו

עמד על כך במאמרו , ממשכילי ברלין, יצחק הלוי סטנוב. על כל צורכי הכותבים

הוא נוכח עד מהרה כי אין מוצא . (78' עמ, א, 1962שאנן ) "סדרי הלשון והמליצה"

מילים חדשות שהזמן  דרשונשהרי , ל ואל לשון ימי הביניים"אלא לפנות אל לשון חז

יעיר אוזן לשמוע כלימודים בצחות לשון המשנה ולקרוא לה שם לשון : "מחייבן

סטנוב אף ציין כי חכמי המשנה נטו להשתמש במילים שאולות . (שם, שם) "עברי

לפנות למקורות זרים כדי לעשות להרחבת  שוגרס כי י ,מארמית ומרומית, מיוונית

ראה את לשון המשנה כשלב  ,מראשוני המשכילים, נפתלי הרץ ויזל .הלשון

הה הלשון שלב שבו ,בהתפתחות הלשון העברית ב ח ר כדי לענות על צורכי  ת

לשון המשנה הייתה בעיניו מקור להרחבת הלשון והוא אף עסק בחקר . הדוברים

כבר בתקופת ההשכלה חשו כותבים כי , אם כן .ל"מילים נרדפות במקרא ובלשון חז

ומבחינה , וככל שחלף הזמן התברר כי נדרש מפנה נוסף, ן בה דילשון המקרא אי

-כרונולוגית מקובל לראות את מועד התחוללותו בשנות השמונים של המאה התשע

המפנה באפיוניה של הלשון כמובן לא התחולל , עם זאת. כפי שיפורט להלן, עשרה

אחר ורישומה של לשון ההשכלה ניכר גם בשנים שנחשבות לתקופה של, באחת
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כפי שנראה בהמשך בדוגמאות מתוך , (32' עמ, 1993הולצמן )תקופת ההשכלה 

 .    התרגומים הראשונים שבקורפוס

  המעבר מלשון ההשכלה ללשון התחייה 3.3

קשיי הלשון שעמדו לפני משכילי ברלין נבעו בעיקר מן הכלל הכובל שכפו על 

וע פנו אנשי ההשכלה קלוזנר מבין מד. היצמדות ללשון המקרא ולצחותה: עצמם

קלקולי הלשון מוהוא תולה זאת בחששם של אנשי התקופה , ללשון המקרא

הוא מבקר את הפייטנים . (לשון שלא היה לה המשך) שאפיינו את לשון הפייטנים

כך . על שכתבו בלא להקפיד על רוח הלשון ויצרו סגנון מעורב שאין בו סדר והיגיון

" מין לשון צוענית מחוסרת נועם ודיוק"שתה עברית שנע, על פי קלוזנר, נוצרה

מחאה חיה נגד סגנון "לשונם של אנשי ההשכלה היא בעיניו (. 36' עמ, ט"קלוזנר תש)

" לא מצאו לפניהם דבר טוב מצירוף וטיהור של הסגנון העברי[ והם]... קלוקל כזה 

שון כבלו אנשי ההשכלה את עצמם לל, על פי קלוזנר, אלא שבעשותם כן(. שם, שם)

 .ובזה חסרונה הגדול, הצרכים המשתניםן בה מענה על שאי

לאה "סיפור ושמו  59,אביגדור-הלא הוא בן, ל שלקוביץ"פרסם א 1891ואכן בשנת 

אל חובבי שפת עבר "אביגדור מבוא וכותרתו -לסיפור הקדים בן". מוכרת דגים

ע הזמן ומצי-במבוא זה הוא מונה את חסרונותיה של העברית בת". וספרותה

בין השאר . תוך מתיחת ביקורת על ספרות ההשכלה, עקרונות לעיצוב הספרות

אביגדור להתנתק מן המליצה המשכילית ולברוא לשון טבעית ומדויקת -ממליץ בן

הוא (. 33' עמ, 1993הולצמן )שתשמש לתיאור המציאות ותשקף את לשון הדיבור 

  .צמח נוסח אודסהשבעקבותיו , "המהלך החדש"וסופרים אחדים היו ממייסדי 

                                                             
ותרם רבות להפצת  (לעיל 2.1.3.2.2ראו סעיף ) 1899הלב ל של "המו ואה ,"תושיה"בעליה של הוצאת , אביגדור-בן 59

 .ספרות מקור ותרגום
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נ "ח, מנדלי מוכר ספרים: לארבעה אישים נודע מקום מרכזי בתחיית הלשון העברית

  60.יהודה-ואליעזר בן( שלושתם אנשי אסכולת אודסה)אחד העם , ביאליק

בספרו " אם קבלה היא נקבל"במסה )הסביר מנדלי מוכר ספרים  1867כבר בשנת 

דבקותם של , לדעתו. שון ההשכלהאת השקפתו בדבר טיבה של ל"( עין משפט"

הכותבים בלשון ההשכלה נעוצה באופיים של היהודים לדבוק במוסכמות יותר 

המוני העם נרתעו  61(.7' עמ, 1867מנדלי , "דעות מקובלות: "ובלשונו)מעמים אחרים 

[ של הסופרים]קולם "והיה חשש שמא , מלהיפתח אל ההשכלה ודבקו בכתבי הקודש

מה להמון העם לתורת המשכילים "משום ש" לא ישמע לאזניםיאבד ברחבי התהו ו

אהבת : "מנדלי מלין על הסופרים(. 9' עמ, שם" )?החדשה והחשודה בעיניהם, הזרה

ת עד שערך כל אחד ישוער לפי הסמיכֹו, המקובלות נטועה מאוד גם בקרב סופרינו

במוסכמות  הוא מסביר את הדבקות(. 7' עמ, שם" )וההסכמות שיש בידו מן הגדולים

הספר לא יימכר , אם הממסד הרבני לא ימליץ על ספר כלשהו: בנימוקים כלכליים

 .והלחץ הכלכלי יעשה את שלו

כמסמנים את תחילת עידן התחייה בלשון " סופות בנגב"מקובל לראות את אירועי 

-דרום יהודיב פוגרומיםבשם זה כונו ה(. 37' עמ, 1993הולצמן )ובספרות העברית 

 הגירהפרעות אלה עוררו גל . 1882 מאיעד  1881 אפרילמ האימפריה הרוסיתמערב 

וחיזקו את ההכרה ( ארצות הבריתבעיקר ל)הודים מהאימפריה הרוסית של הי

הדמות , כעבור שנים ספורות פרסם מנדלי מוכר ספרים. בנחיצות בתחייה לאומית

ובה הוא מגיב " בסתר רעם"את יצירתו , המזוהה יותר מכול עם לשון התחייה

משום , ל מנדלייצירה זו סימנה מפנה ביצירתו ש". סופות בנגב"במרומז על פרעות 

, מנדלי. שהיה זה סיפורו העברי הראשון לאחר עשרים שנה של כתיבה ביידיש

ו ירוהתחנך בחדר ובנע, 1836-נולד במינסק ב, ובשמו הרשמי שלום יעקב אברמוביץ

                                                             
 . אולם בחרתי להתרכז בבולטים שבהם, אין ספק כי לרבים הייתה יד בהתחדשות התרבותית 60
ני הם שבגדיהם לא מסי"יהודי פולין יודעים , לדבריו: מנדלי ממחיש את שמרנותם של היהודים באמצעות לבושם 61

 (.5' עמ, 1867מנדלי " )ובכל זאת קשה היה לו לעמנו להוריד השטריימל מעל ראשם ולהחליף שמלותיהם]...[ 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/1881
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1882
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94
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. עשרה החל לפרסם שירים בעברית מקראית ובסגנון מליצי-בגיל שבע. למד בישיבה

ע למשכיל אברהם בר גוטלובר וממנו למד הוא נדד למערב אוקראינה ושם התווד

 .ואף הועסק כמורה בבית ספר, מתמטיקה וספרות, מדע

בשנות החמישים והשישים של המאה : אפשר להבחין ביצירתו בשלוש תקופות

מאמצע שנות השישים עד אמצע שנות . עשרה כתב מנדלי בסגנון ההשכלה-התשע

להגיע אל קהל הוא שאף  ,תבהיעדר קוראי עברי; השמונים כתב מנדלי ביידיש

פותחת את שלושים שנות חייו  1886שנת . ההמונים היהודי שאינו קורא עברית

הוא התגורר אז באודסה ובמהלך תקופה זו ; התקופה השלישית ביצירתו, האחרונות

בעמק ", "מסעות בנימין השלישי"תרגם מיידיש את ספריו הוא . שב אל העברית

לשון ממוזגת "שהוא , "הנוסח", לי יצר בסגנון חדשמנד". ספר הקבצנים"ו" הבכא

, מכל אותם היסודות הקדומים שעליהם מוטבעות האמונות והדעות של העם

שאנן " )לשון ההווה של העם, ואף אידישיזמים מובהקים, כמדרש, כתלמוד, כמקרא

למנדלי וכך הוא " יוצר הנוסח"ביאליק הוא שטבע את הכינוי (. 175' עמ, ב, 1962

אופן הציור בלבד , ריתמוס בלבד, אין זה סגנון בלבד –' נוסח'ה: "ר על סגנונואומ

, 1ח"ביאליק תרצ" )ואולי התולדה של כולם, הוא האב והיסוד לֺכלם' נוסח'ה. 'וכו

 (. רמה' עמ

מנדלי היה בעל דעה מוצקה מאוד בדבר הצורך להיפרד מלשון המקרא הטהורה 

קל וחומר , מעצם טיבו נוטה לשמרנותהאדם . ובדבר הצורך להרחיב את השפה

כמה אלפי שנים נפלו אבנים : "בא בזכות פורצי דרך, לדבריו, השינוי. היהודים

עד שבא החוקר נבטון , ותפוחים לארץ ואין איש שם על לב לשאול סבת הדבר הזה

מנדלי קורא (. 1' עמ, 1867מנדלי !" )ויפלא בעיניו מדוע נפל התפוח לאדמה[ ניוטון]

בדד תשב לה העברית הקדושה : "משום שהעברית שימשה כלשון קודש, שותלהתחד

כדי שהיהודים יוכלו (. 9' עמ, שם" )הרחק משאון תבל ומהמון בני אדם, הזאת

 . לרכוש השכלה כללית עליהם להתאים את הלשון לרוח התקופה
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, ספריו הראשונים: ס בסגנון משכילי מובהק"בראשית דרכו כתב מנדלי מו, כאמור

כתובים , (ג"תרל-ב"תרכ" )תולדת הטבע"ו( ז"תרכ" )עין משפט", (ך"תר)משפט שלום "

-האופיינית ללשון ההשכלה וניכרת בהם השפעתו המליציתהמקראית בעברית 

נוצר לאחר שתרגם את יצירותיו מיידיש לעברית " נוסח"סגנון ה. מקראית של מאפו

והבסיס הסגנוני של  ,והרחיב את הלשון באמצעות פנייה לתלמוד ולמדרשים

 . ל"יצירותיו היה מאז ואילך לשון חז

-הוא נולד ב. היה תלמידו של מנדלי ומעריצו הגדול, המשורר והסופר, נ ביאליק"ח

כשהיה . יטומיר'בעיירה ראדי שבאוקראינה ובהיותו בן שש עקרה המשפחה לז 1873

בורת משכילים ין ובמהלך הזמן הצטרף לח'עשרה החל ללמוד בישיבת וולוז-שבע בן

עקר ביאליק  1892בשנת ". נצח ישראל"ואף נמנה עם מקימי האגודה הציונית 

ספר "לימים שותפו להוצאת  ,לאודסה ושם פגש את אחד העם ואת רבניצקי

גרמנית והשתלם בעצמו הוא למד  .הגות ופיוט, ולהוצאת ספרי לימוד" האגדה

לפרנסתו עסק במסחר . ופתוכך הצליח לקרוא מיצירותיהם של סופרי המ, ברוסית

התגורר ביאליק  1921עד . פואמות וסיפורים, אך בה בעת כתב שירים, בעצים

גה את רעיון שם גם ה. אל מנדלי ואל דובנוב, ובה התקרב אל אחד העם, באודסה

דברי , סיפורי המקרא: שנועד להפצת התרבות העברית של כל הדורות" כינוס"ה

הוא . ת ספרד ומבחר הספרות העברית החדשהמבחר שיר, ספר האגדה, הנביאים

הטיף ליצירת ספרות עברית חדשה למען החינוך העברי ולשם כך יסד הוצאת ספרים 

, ביאליק. ל לוינסקי"ציון וא-בן' ש, חבריו למיזם היו רבניצקי". מוריה"ושמה 

ונתלו בדרכו של מנדלי , ציון עיבדו את סיפורי המקרא ואת ספר האגדה-רבניצקי ובן

והיא המשיכה , "דביר"הוצאת  צמחה" מוריה"מהוצאת . לחידוש הלשון העברית

עקר ביאליק לוורשה לשם עריכת הספרות היפה  1904בשנת . לפעול גם בישראל

יחד )במהלך עבודתו כעורך השפיע ביאליק ". אחיאסף"של חברת " השלח"בירחון 

 . על הסופרים הצעירים ועל הספרות העברית בכלל( ל פרץ"עם י
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שם חיו באותה עת גם אחד העם ; עבר להומבורג בשל בריאותו הרופפת 1922בשנת 

בארץ הוסיף ביאליק לעסוק בעבודת . וכעבור שנתיים עלה לארץ ישראל, ועגנון

כן היה אחד משני הנשיאים של ועד ". דביר"והיה פעיל מאוד בהוצאת " כינוס"ה

בכל אותה ". ה של סופרי ישראלהאנתולוגי"ואת " מאזנים"יסד את הירחון , הלשון

 (.2008הולצמן )שירתו השפיעה רבות על דור שלם  .עת הוסיף לכתוב ולתרגם

עריך את ביאליק לא רק כתלמידו של מנדלי מוכר ספרים אלא גם הקלוזנר 

הוא סבר שסגנונו גמיש יותר וצמוד פחות למסגרת הישנה , יתר על כן. כממשיכו

ואכן ביאליק גרס כי כוחו של (. 256' עמ, ט"זנר תשיקלו)מזה של סגנונו של מנדלי 

אינם צריכים לבזבז ]...[ בעלי הכשרונות : "הנוסח הוא בהיותו כלי בעבור היוצרים

, שם" )על יצירת הכלים', מעשה בראשית'יותר מחצי האנרגיה היצירית שלהם על 

ר על על שנטה ית, אך עם זאת הוא מותח ביקורת מסותרת על מנדלי, (רמו' עמ

, על פי ביאליק, הבאים אחרי מנדלי. כלפי לשון המשנה והמדרש –המידה לצד אחד 

 (. רנח' עמ, 2ח"ביאליק תרצ" )מקרא ומשנה כאחד" –יצרו מזיגה חדשה 

: עריך מאוד את פועלו של ביאליק בתחומים הרבים שבהם עסקה( ט"תשי)קלוזנר 

דש של הלשון העברית גדיר אותו כמחהואף  –נס ומתרגם כַ ְמ , משורר, מספר

הוא מוצא שביאליק החיה הן את לשון (. 256' עמ, שם" )במלוא מובנן של מלים אלו"

התורה והן את לשון המשנה והמדרש והפיח חיים חדשים בעשרות ומאות מילים מן 

ואלה קנו , צורות דקדוקיות וביטויים חיים, הוא חידש מילים, יתר על כן. המקורות

     .הן ספרות יפה והן ספרות עיון ומדע –ת אחיזה בספרות העברי

, ביאליק עצמו גרס כי יש להרחיב את הלשון העברית ולהתאימה לצרכים המשתנים

משום שהבסיס להרחבה , אולם לשם כך יש להכיר הֵךר היטב את כל שכבות הלשון

ביאליק שאף ליצור מילון שיכיל את כל אוצרות הלשון . צריך להיות מתוכה ומגופה

נוס הרכוש הלשוני מכל מלון של ךִ , עברי שלם ומשוכלל-מלון עברי", עבריתה

קודם אפוא לכל שאר מעשי ההרחבה ]...[ הדורות במלוא ִגדולו והתפתחותו 
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מילון זה אמור לנצל את הלשון העברית (. 30' עמ, ט"קלוזנר תש" )ותרגומי מלונים

ל את כל החומר הלשוני מכל ולהכי, על פי ביאליק, לכל רבדיה הגלויים והנסתרים

מילונה ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית ההולך ונכתב  (.שם, שם)הדורות 

 .מגשים רעיון זה

הסכים לדעתו של ביאליק שהרחבת הלשון צריכה להיעשות הקלוזנר  כ ו ת : מ

ידי קבלת מלות -על, ראשית, חסרון המלות בעברית יוכל להימנות בדרכים שונות"

-על, שנית]...[. הלשון -אך ידועה היא לחכמי, ראתן נעלמה מן ההמוןמן המקרא שהו

ובלבד , ידי קבלת מלות מן המשנה התלמוד והמדרשים וכל ספרות ימי הביניים

, עם זאת( 30' עמ, שם" )שם וצורתן תהיה עברית-ששורשיהן יהיו מצויים בלשונות

השאילה על ש סברהוא אך גם בעניין זה , קלוזנר לשאילת מילים מן הלעז לא התנגד

 . על פי חוקי הלשון העברית ועל פי משקליהלהיעשות 

אף הוא  ,אחד העםאחד ממקורות ההשפעה הגדולים על ביאליק היה , כאמור

בעיקר בתחום , השפעה על הכתיבה העברית לו נודעה .אסכולת אודסהמראשי 

ד בשנת נול –אשר צבי גינצברג  היה שמו הרשמי –אחד העם . הפובליציסטיקה

-ובילדותו למד בסתר את האלף, הוא התחנך בחדר. בסקווירה שבאוקראינה 1856

, במהלך נעוריו הוסיף ללמוד לימודי קודש אך בה בעת למד גם דקדוק. בית הרוסי

, במתמטיקה, עקר לאודסה והשתלם בלטינית 1878בשנת . מתמטיקה ופילוסופיה

להתקבל לאוניברסיטאות  שליםכו ניסיונותכמה לאחר . בהיסטוריה ובגאוגרפיה

". חובבי ציון"והצטרף לאגודת  1884חזר אחד העם לאודסה בשנת , בערים שונות

–1881בשנים ". לא זה הדרך"החל לכתוב מאמרים והידוע בהם היה אז  1889בשנת 

. נסע בפעם הראשונה לארץ ישראל 1891ובשנת " בני משה"היה פעיל באגודת  1889

 ".המליץ"ר במאמריו התפרסמו בעיק

ך עם הדיוק "שאנן מגדיר את סגנונו של אחד העם כמזיגה של לשון התנ

באותה תקופה היה (. 52' עמ, ג, 1962שאנן )פה -והקונקרטיות של לשון התורה שבעל



99 

 

הוא גרס כי הרחבת הלשון אינה ; אחד העם יוצא דופן בהשקפתו על הרחבת הלשון

ידי סופרים גדולים והוגי דעות כפי  כי אם על, יכולה להיעשות בהכוונה ממוסדת

כדי לבאר היטב את ", אלה ממציאים מילים וביטויים לצורכיהם. שנעשתה בעבר

מאחר (. 125' עמ, ג"אחד העם תרנ" )מחשבתם או כדי לצייר יפה את ציורם

חידושי הלשון שלהם נעשים , שכתביהם של אותם סופרים מתפרסמים ברבים

וכל צעקת הפוריסטים על ", י חוקי הלשון ובין שלאובין שנעשו על פ, לנחלת הכלל

עד שלבסוף , מצד הסופרים החביבים על העם לא תועיל ולא תציל' השחתת הלשון'

אחד העם ראה אפוא את הסופרים ". ותהיה גם היא לחוק קבוע' ההשחתה'תשתרש 

השתדלו , אם רצונכם איפוא להחיות את הלשון"; כסוללי הדרך להרחבת הלשון

ה]...[ ות את הספרות להחי ב ש ח מ ה ת  א ו  ל ס ל " והיא תרומם את הלשון, ס

; אין טעם בחידוש מילים בדרך מלאכותית, דהיינו; (ההדגשה במקור; 126' עמ, שם)

התעמקות המחשבה והתחדשותה הן שתסייענה להתעשרותה של הלשון במילים 

כרת לי של אחד העם ני"השפעת סגנון ההגות המדויק והחז .ובביטויים חדשים

בספרות היפה נותרה בעינה זמן רב הנורמה  ;בכתיבה העיונית עד ימינו אלה

     .מקראית-המליצית

 ההשפעה בשפה העברית-יהודה כמחולל המפנה רב-מקובל לראות את אליעזר בן

עשרה היה עם -כי עד סוף המאה התשע סברקלוזנר . יום-המשמשת בחיי היום

יעם "ישראל  נ ח ו , בלא לשון מדוברת, בלא קרקע, מדינהשיכול להתקים בלא , ר

: כך חשב גם רוב העם העברי בימים ההם. ]...[ ולשונו הספרותית]...[ רק על יהדותו 

ה ארץ ישראל היא הארץ ש ו ד ק וכל ]...[ , הלשון העברית היא לשון הקודש, ה

אלא , ומתן ולא מלחמות-לא משא, אין בהם לא אכילה ולא שתיה]...[ אלה ביחד 

-יהודה וקרא אל חיי-אז קם בן]...[  .הרוח ונשמות ערטילאיות-ה והנאתהשכינ-זיו

האל חיי , הגוף נ י ד מ קודש היא -שהלשון העברית לשון, לא נכון הדבר]...[  ה

ההדגשות ; 9' עמ, 1924קלוזנר ) "לשון מדוברת היא: ולשון הספרות היהדותית בלבד
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שהיתה שטה , לנשמת הלשון נתן גוף מוחש", בניסוחו של קלוזנר, יהודה-בן. (במקור

  .(10' עמ, שם) "התהו במשך כאלפים שנה-ומרחפת בעולם

נולד בלושקי שבליטא בשנת ( שמו המקורי אליעזר יצחק פרלמן)יהודה -אליעזר בן

. ואז נשלח אל דודו בפולוצק ללמוד בישיבה, יהודה בחדר-התחנך בן 13עד גיל . 1858

ושם התוודע , (1872רובינזון , 2.1.3.3.3ף סעי, ראו לעיל)ראש הישיבה היה משכיל 

העביר אותו דודו לעיירה , מחשש שמא יתפקר. יהודה לתחומי עניין משכיליים-בן

התקבל  1873-ב. יהודה ללימודים כלליים-אולם גם שם נחשף בן, גלובוקויה בווילנה

הוא עקר לפריז ונתקבל ללימודי . 1877לבית הספר הראלי בדווינסק ובו למד עד 

באותם ימים התחוללה מלחמה בין רוסיה וטורקיה עקב המרד של עמי . רפואה

בעיקר לאחר שקרא , נראה כי המרד עורר בו את רעיון תחיית ישראל בארצו. הבלקן

יהודה סבר כי לעם ישראל יש ארץ -בן". עת לטעת"את ספרו של פרץ סמולנסקין 

ת לשיבת ישראל לארצו היסטורית ולשון היסטורית ולכן יש לעורר תנועה לאומי

 .וללשונו

אל פרץ " שאלה לוהטה"יהודה את מאמרו -שלח בן( 1879)ט "ג באדר תרל"בי

כי  העיד, י"איתמר בן אב, בנו". השחר"שהיה אז עורך כתב העת , סמולנסקין

נועזת ביותר והעדיף על פניה את המילה " לוהטה"סמולנסקין מצא את המילה 

דומה כי חילופים אלה מסמלים במידה רבה את  (.3' עמ, ם"מורג תש" )נכבדה"

יהודה על -סמולנסקין הודיע לבן. המאבק בין תקופת ההשכלה לבין תקופת התחייה

איתמר  ".אם כי לא אסכים לרוב דעותיך: "בירך אותו והוסיף, התיקון במכתב קצר

 ת דיבורי מעיר כי הרמז הראשון לדרישת בן יהודה להפוך את העברית לשפ"בן אב

ומדוע אם כן יחרצו אחדים מבני עמנו כי לא מוכשרים : "יה מופיע במאמר זהח

כי , והלא עוד יתר שאת לנו העברים? אנחנו לחיי לאום יען לא שפה אחת נדבר ֺךלנו
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וגם לדבר בה יש לאל ידנו , ב ככל העולה על רוחנויש לנו שפה אשר בה נוכל לכתֹ

  62(.8' עמ, שם" )אם אך נחפץ

ועם הגיעו ליפו הודיע לאשתו כי לא ידבר עמה , יהודה ארצה-ה בןעל 1881בשנת 

יהודה את -יסד בן 1882-ב. וגם ילדיו לא שמעו ממנו לשון אחרת, אלא עברית בלבד

. א"יוסף מיוחס ואהרן מזי, דוד ילין, מ פינס"וחברו לו י" תחית ישראל"אגודת 

העברית ולעשותה להחיות את , מטרתם הייתה לעשות למען הגדלת היישוב בארץ

לחדש את הספרות העברית ואת המדע ולחנך את בני הנעורים ברוח , ללשון הדיבור

 . לאומית-עברית

החל להוציא את  1885-וב" החבצלת"יהודה בעיתון -עבד בן 1885–1882בשנים 

וועד זה היה , "ועד הלשון"א את "עם דוד ילין ועם מזי הקים 1890-ב". הצבי"עיתונו 

 .1922-ר ועד הלשון עד יום מותו ב"הוא שימש יו. יה ללשון העבריתלימים לאקדמ

מלון הלשון העברית "יהודה היה -קלוזנר גורס כי מפעל חייו הגדול ביותר של בן

, מילונו כולל את כל המילים העבריות מן המקורות ומימי הביניים". הישנה והחדשה

יהודה היה -בן, יתר על כן. בלא המילים הארמיות ובלא המילים שמקורן אינו עברי

יהודה -קלוזנר מערריך את סגנונו של בן. יום-גדול מחדשי המילים לצורכי חיי היום

נלחם במליצות ובביטויים ארכאיים ודרש פשטות וקונקרטיות , כסגנון עממי פשוט

 (.   132–131' עמ, ך"קלוזנר תש)מן הפרוזה העברית 

שגרסו  –סמולנסקין , גייגר, צונץ, ק"נר –יוסף קלוזנר התקומם נגד אנשי ההשכלה 

הארץ ישראל היא הארץ "כי עם ישראל הוא עם רוחני וכי  ש ו ד ק הלשון , ה

                                                             
יש הסבורים כי יתעוררו קשיים " :ובו אמר" מדינת היהודים"פרסם הרצל את ספרו , 1902-ב, שנים מספר אחר כך 62

מי מאתנו יודע עברית . לדבר זה עם זה בעברית איננו יכולים. בשל העובדה שעדיין אין לנו שפה אחת משותפת
 ,T. Herzl, The Jewish Stateמתוך " )אין בקרבנו אנשים כאלה? במידה המאפשרת לקנות כרטיס רכבת בשפה הזו

trans. H. Zohn, New York 1970 ;של " מולדת"ה, הרצל סבר כי מוטב שכל יהודי יחזיק בשפתו (.התרגום שלי
 .דוגמת שווייץ" פדרליזם לשוני"ן והציע מעי, מחשבותיו
על התחייה המהפכנית של העברית ועל העושר החדש המצוי  –דברים שאמותנו לא יכלו לספר "במאמרה , גיל הראבן
מהדורת , מצטטת את אשר כתב נלדקה באנציקלופדיה בריטניקה, 181' עמ, (ז"תשס)ד , לשוננו לעם נו, לסופרות

האמורה [ הלשון]כלומר  –הסיכוי כי יתגשם חלומם של הציונים שהעברית ": "Semitic Languages"בערך , 1911
תשוב ותהיה לשון חיה ונפוצה בפלסטין כמוהו כסיכוי שיתממש חזונם בדבר תקומתה של האימפריה  –להיות עברית 

  (.התרגום שלי" )הציונית בארץ הקודש
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שהעברית היא לשון  ד ו ק קלוזנר  )ולכן נועדה לשמש לצורכי קודש בלבד , "ה

ואומר על " ַמְגִשים-יוצר"הוא מכנה את בן יהודה (. ההדגשות במקור; 9' עמ, 1924

את הארצי והגשמי את החי והנושם הממושש , את הפשטות, את המוחש: "דרכו

[ את הלשון]לא רק הכריז על הצורך לעשותה ]...[ בידים אהב והוקיר בן יהודה 

חסרים אנו את . ]...[ עממית, גשמית, הוא הכריז על הצורך לעשותה ארצית, מדוברת

להם ורק ו. את המלים לצרכי השוק ולצרכי הבית, את הדבק התחתון שלה, היסוד

, 1900בשנת , כרבע מאה לפני כן(. 12–11' עמ, שם" )יהודה כל ימיו-להם דאג בן

והוא מעיד כי נתקל "( האדם הקדמון)" עיבוד ספר מדעי בעבריתהתנסה קלוזנר ב

הוא תוקף את סגנון ההשכלה בטענה שאין ; בקשיים בשל היעדר מונחים לצרכיו

' ספרי מליצה'ו את עצמם כל כך בסופרינו השקיע: "הוא מתאים לכתיבה מדעית

. כי ספר מדעי דורש עיון וכובד ראש, עד כי קוראינו כמעט ששכחו, ומאמרי עתונים

ולכן גם ', שהריחו בריח ההשכלה'לבחורי ישיבה , ספרינו כתבו זמן רב למתחילים

בבואם לכתוב על ענין מדעי הם מוצאים לנחוץ לתבלו במליצות ולמזגו במים שאין 

קלוזנר מסביר לקורא כי נקט סגנון אחר ואף (. III' עמ, 1900קלוזנר ) "להם סוף

הוא מוצא כי חידושי הלשון יביאו לעידן שבו . חידש מילים כאשר חסרו לו מונחים

י אנשים שכל "לאט לאט וע, בשפתנו[ המורגש]יתמלא חוסר המלים הגדול הנרגש "

ידיהן אפשר לבטא את  אחד מהם יודע את הענין אשר לפניו ואת המלים אשר על

וכותב המלון העברי הגדול של העתיד ימצא כבר את הכל מוכן . הענין הזה במלואו

       63(.V' עמ, שם" )כל אחד במקצוע שלו, י אנשים בקיאים"לפניו ע

יהודה בעת -של בן" הדואר"כאמור כתב העיתון  שימש( 1922הלב מתרגם )ט הלמן "י

ערכה החיוני של העברית בחיי עם ישראל ועל  הוא כתב על. ששהה בארצות הברית

לשוננו העברית חדלה להיות לשון : "הצורך בעיתון עברי שידבר אל הקורא יום יום

                                                             
 (.אוצר המילים) 6.1יף על חידושי מילים והתמודדות עם חסר במונחים ראו להלן סע 63
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אין היא מסתפקת יותר בקודש ורוצה . החיים-לימודים והיא שואפת להיעשות לשון

 (.25' עמ, ג"הלמן תשכ" )תודו שיש איזה ערך לעיתון יומי בנוגע לכל אלה. ליהנות

ך "לא נוצר התלמוד עד שבלע את התנ: "על הלשון העברית וספרותה אומר הלמן

אח חזק ועומד , אולם בליעתו של זה היא שגרמה ליצירתו של התלמוד, תחילה

נזדווגו שניהם , וכשהגיע לכך. ך"שניזון תחילה מעל שולחן התנ, ברשות עצמו

וזה כוחו של העושר ..[ ].וחוזר חלילה , להשפיע על התקופה הקלאסית שלאחריה

ר: הגדול השמור לנו מאבותינו ו ט פ אולם , אותנו מרכישות חדשות אינו יכול ל

' עמ, שם" )תחת זה הוא מחייב את היוצרים החדשים להכניס אותו בחשבון תחילה

כשלושה  –את מנדלי ואת ביאליק , הלמן מזכיר את אחד העם (.ההדגשה במקור; 54

בלשון ציורית הוא (. שם, שם)ר לספרות החדשה אחת שהעמיד הדו-גואלים בבת

חזר  –לא דיבר בלשונו . ְבָלעֹו –ך "לא חיקה את התנ: "מתאר את דרכו של ביאליק

בליעה . ך ומסרו לספרותנו"קלט את סוד היצירה של התנ. ויצר את לשונו מחדש

שונה מזו של בעלי התלמוד ויוצרי ימי הביניים ובריאה , ך"חדשה בלע את התנ

 (.שם, שם" )ימינו-בריאה בת, דשה בראוח

מנדלי מוכר  –יושם לב אפוא כי כל ארבעת האישים הבולטים של לשון התחייה 

היו כולם בעלי השכלה תורנית ובעלי ידע  –יהודה -העם ובן-אחד, ביאליק, ספרים

, הם. כולם רכשו את ראשית השכלתם בחדר ובישיבה –מעמיק בלשון המקורות 

המשלבת יסודות מכל , ידעו ליצור לשון חדשה, ד בלשון המקורותהבקיאים עד מאו

 .תחביריים וסגנוניים, רובדי הלשון ואף לנטוע בה חידושים מילוניים

סגנונו הוא פשוט ]...[ נוח ומדויק כאחד , קל"קלוזנר מגדיר את סגנונו של אחד העם 

יניו הוא אליעזר וראש וראשון בע, (62' עמ, שם" )וביחד עם זה עשיר ומדוקדק מאוד

שהיה , חוש הלשון –העיקר הוא : "... ניכרת גם הערכתו הרבה לביאליק. יהודה-בן

הלשון ואת הלבטים ולבטי -ביאליק ידע את נפתולי. ]...[ ביותר. חזק בו בביאליק

ומה שעשה ביאליק לתיקונה [ ... של העברית]הלבטים של המשתמשים במלותיה 
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ולעשותה ]...[ ' אחדות לשונית'ה ששאף ליתן לה מ, ושיפורה של הפרוזה העברית

 –פחות או יותר במקום שהיתה ברובה עד ימיו בלילה לשונית אחת ' מעור אחד'

 (. 10' עמ, ו"קלוזנר תרצ..." )זהו פרק גדול וחשוב בפני עצמו

יחיאל מיכל הסופר והחוקר . הדרך לחידוש הלשון בדברלא הכול היו תמימי דעים 

: היה מתומכי הסגנון המקראי אך לא היה נחרץ ,איש דור התחייהאף שהיה , פינס

אך מכיוון שהם משנים את סגנונה , הנה הם שואפים להשיב לעם ישראל את שפתו"

אינדוגרמנית או , והיתה לשפה רומנית, הלא תחדל להיות שפת ישראל, של השפה

-אל'? יהשפה השבה לתח'ולזאת נקרא . אשר שאלה לה מילים משפת עבר, סלאוית

אם באמת ובתמים אתם אומרים להשיב את העלובה הזאת ! אחי הנכבדים, נא

אבל בסגנונה אל  –העשירוה נא במלים ושמות בכל אשר תמצא ידכם , לתחיה

סגנונות הם עבריים הפינס גרס כי שני  (.119' עמ, ב, 1962שאנן ) "תשלחו יד

 .  פה-התורה שבכתב והתורה שבעלסגנון : טהורים

בסקי חיפש נוסח שונה מזה של מנדלי ושאף להרחיב את הלשון באמצעות 'ברדיצ

התחביר הגרמני וצירף ללשונו  תכונות אחדות שלהוא אימץ . הגמשת התחביר שלה

הוא לא הקפיד על הדקדוק הנורמטיבי כפי . מן היידיש ומן הרוסית, מילים לועזיות

. וי בלא פוריזם לשוניכי אם כתב בהתאם לצורכי הביט, "נוסח"שהקפידו בעלי ה

מנורמת  חריג נוסף 64.בסקי בין החריגים שבדור ספרות התחייה'בדרכו זו היה ברדיצ

ברנר סבר כי המליצה והפרזאולוגיה הן מסימניו המובהקים של . היה ברנר "נוסח"ה

הוא שאף ליצור לשון חיונית ורעננה ובעיקר (. 289' עמ, ב"פרוש תשנ)השקר 

' עמ, שם" )ליצור מתוך האגדה או ההלכה"יק על המלצתו אותנטית ותקף את ביאל

ברנר סבר כי ניתן לחדש את הלשון באמצעות הפחת רוח חיים בביטויים (. 291

 .             יום-מלשון המקורות והתאמתם ללשון היום
                                                             

איריס פרוש אומרת כי ברנר סבר (. 96' עמ, 1989יצחקי )ידידיה יצחקי מונה בהם גם את גנסין ואת אחד העם  64
בין , (292' עמ, ב"פרוש תשנ)בסקי לא זכתה להערכה שהייתה ראויה לה מצד הביקורת 'שלשונו המיוחדת של ברדיצ

בסקי לא 'לסגנונו של ברדיצ. ונדחה על ידי המרכז התרבותי באודסה בסקי תקף את אחד העם'השאר מפני שברדיצ
  .היו ממשיכים
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בתרגומיו נטה . אחד המתרגמים הבולטים בתקופת התחייה היה דוד פרישמן

אך לא משום אי הבנת הטקסט כי אם משום שביקש , פרישמן לסטות מן המקור

הוא נטה להרחיב את גבולות הלשון . להעטות את רוח הלשון העברית על התרגום

כי , לא על ידי שיבה אל המקורות: אך היה יוצא דופן בדרך שראה כראויה לעשות כן

       65.אם על ידי שיבוץ של ביטויים אירופיים

סה להגדיר את העברית יובו נ" לשוננו"מר בב שנידר מא"ו כתב מ"בשנת תרצ

כרבים אחרים הוא רואה את מנדלי מוכר (. ו"תרצ)הספרותית החדשה בתקופתו 

פשר להם להשתמש ספרים כמי שפרץ את הגדר וסלל את הדרך לכל הכותבים וִא 

תולדה של "הלשון הספרותית היא , לדבריו. בלשון העברית בכל סוגי הספרות

כשפסקה . והיא התקימה תמיד בלי הפסק, פתחות מאוחרההמקראית במדרגת הת

נשארה עוד מאות שנים אחדות בתור לשון , הלשון המקראית מלהיות מדוברת

בתקופה הזאת השפעה מעט מהלשון המדוברת המשנתית ונתרחקה . ספרותית

שנידר מוסיף ואומר כי במהלך הדורות (. 67' עמ, ו"שנידר תרצ" )מהמקראית הישנה

ת והוא ממליץ לנפות מן "לשון ביסודות מלשון התפילה ומלשון השוהתעשרה ה

וכך , הלשון את הביטויים שנתיישנו או שנשתבשו מחמת אי ידיעת כללי הלשון

 (. 72' עמ, שם" )תתוקן ותרפא לשוננו ותהיה ללשון טבעית וחוקית"

גרשון שקד מסכם כי בתקופת התחייה לכאורה ניטש המאבק בין שני רבדים של 

ל חומר עיקרי ובלשון המקרא "סופרי דור התחייה נטו לראות בלשון חז: שון הכתבל

בניגוד ללשון המקרא העמוסה , ל נתפסה כלשון של פרוזה"לשון חז. חומר משני

                                                             
, תחילה באודסה ולאחר מכן בוורשה, מסוף מלחמת העולם הראשונה" שטיבל"פרישמן כיהן כעורך בהוצאת  65

המלך -בן"ואת " אוליבר טוויסט"את , "הלב"בתקופתו הוציאה הוצאת שטיבל לאור את . ישב בברלין 1920ומשנת 
של " דניאל דירונדה", של ניטשה" כה אמר זרטוסטרא: "מתרגומיו החשובים של פרישמן .מספרי הקורפוס, "והעני

 .אליוט וכן כתבי טאגור ואנדרסן' ורג'ג
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-ל הייתה בעיניהם פנייה אל הפרוזה ואל הוויית היום"הפנייה אל לשון חז. מליצות

  66(.44' עמ, ח"שקד תשל)יום 

 עשרה ובראשית המאה העשרים                -ון העברית בסוף המאה התשעהחינוך ללש 3.4

התהיות בדבר הלשון הראויה חדרו גם אל תחום החינוך ורבים מסופרי דור התחייה 

הילד בבית הספר צריך לקבל את "ביאליק גרס כי . היו בעלי דעה מגובשת בעניין זה

על פי אוצר היצירה של ...[ ]שהתחנך עליהם העם , נוכו מתוך אותם המקורותִח 

בביקורתו על ספרי דקדוק מסוימים טען (. רנו' עמ, 2ח"ביאליק תרצ" )האומה ֺךלה

ציון על שהנהיג -בן' והוא מהלל את ש ,ך"ביאליק כי חסרונם הוא בהיעדר לימוד התנ

הספר צריך לעבור בהדרגה את כל מדורי היצירה של האומה -תלמיד בית"כי 

 (. שם, שם" )מכל יצירות האומה ואישיה]...[ תוכו  העברית ולספוג אל

גם אחד העם סבר כי יש ללמד את הילדים עברית באמצעות הכרת היצירה 

, כמו בדורות שעברו, בכל ךֹחנו אנו מחויבים להשתדל שגם ילדינו עכָשו: "העברית

ך "תהא רוחם קרובה ללשוננו הלאומית בהגיעם בידיעתה עד כדי לקרוא את התנ

מן המקור הלאומי הזה צריך שישאבו ילדי העברים ]...[ טב הספרות המאוחרת ומי

  67".על דבר הקנינים הגדולים של הקולטורא האנושית]...[ ראשית ידיעתם 

ך ונושא זה ראוי "דובנוב סבר כי יש ללמוד את הלשון העברית בקשר הדוק עם התנ

ין כל אפשרות ללמוד הוא גרס כי א. לעמוד בראש התכנית של הלמודים העבריים

 68.ך ובלי דקדוק הלשון"קרוא וכתוב עברית בלי תנ

סבר כי יש להקנות לילד את השפה , מאנשי החינוך הבולטים בארץ, דוד ילין

הגדולה : "אך עם זאת הכיר בחשיבות לשון המקורות, העברית כשפה חיה ומדוברת
                                                             

את דרכי  אראהלהלן  6.1סעיף ב. בהמשך אראה כיצד השתקפו הלבטים הללו בתרגומים הראשונים של ספרי מופת 66
 .ואת תרומתם להרחבת אוצר המילים רגמים עם היעדר מונחים בעבריתההתמודדות של המת

 .1902במאי  15-אחד העם אמר את הדברים בנאומו ב. 9' עמ, ז"אחד העם תרס 67
חשוב להזכיר כי החינוך בחדר לא  .1902במאי  15-דובנוב אמר את הדברים בנאום שנשא ב. 25' עמ, ז"דובנוב תרס 68

בדרך כלל למדו הילדים את חוקי הכשרות של ספר ויקרא ועד מהרה עברו . ורי המקראייחס חשיבות רבה ללימוד ספ
המהפכה המשכילית באה לידי ביטוי גם בגאולתו של המקרא ובהשבתו אל התרבות היהודית נוסף על . ללימודי גמרא

 . והדבר ניכר בחינוך בישראל עד היום, קריאת הפרשות ןוההפטרות
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ך "שהיא בתנשהיא נמצאת כמו : לאמור, שבמעלות למלה חדשה אם איננה חדשה

מעלה פחותה למלים שגזרתן מלשון הקודש ]...[ פה -או באחד מספרי התורה שבעל

ילין סבר (. מה' עמ, ב, ט"תרצ-ו"תרצ ילין]...[" )אלא שנתחדשו משקלן או בניינן 

 .שיוכלו לחיות את השפה העבריתכדי אפוא שעל הילדים להכיר את לשון המקורות 

בהמשך לרעיונות שצמחו בתקופת  –ינוך והלשון מן האמור לעיל עולה כי אנשי הח

על תלמידי בתי , סברו כי בהיות המקרא המסד של הלשון העברית –ההשכלה 

הספר להכירו היטב כי בכך ייפתחו השערים אל כל אוצרות התרבות היהודית 

רא שיקוף של שראתה במק ,התנועה הציוניתהתחזקה בזכות מגמה זו . והעברית

רצו וכלי לחינוך לערכי הזיקה של היהודי לנופי הארץ ולגיבורי חזרה לחיי העם בא

  . הקדם

 העברית החדשה 3.5

ברוסיה מהפכה עשרה עד ה-בתקופה שבין שנות השמונים של המאה התשע

בוורשה )היו מרכזיה של הספרות העברית במזרח אירופה  1917-בשהתחוללה 

טה לארץ ישראל ורובה מיעו, לאחר המהפכה החלה הגירה של יהודים(. ובאודסה

 . לארצות הברית

יהודה הוא מראשוני המסמנים את המעבר של המרכז התרבותי של העם -אליעזר בן

אמנם המרכז . קלוזנר וביאליק עלו אף הם לארץ, אחד העם. היהודי לארץ ישראל

אולם הוא החל להתפתח , התרבותי נותר תלוי בתפוצות עד מלחמת העולם השנייה

לאחר פרעות , 1881בשנת . ץ ישראל וההגמוניה עברה אליו אט אטעם העליות לאר

ושל אגודת " חובבי ציון"וההתארגנות של , הואצה העלייה, ברוסיה" סופות בנגב"

; היו בארץ כחמישים אלף יהודים 1898בשנת . הביאו לארץ עולים רבים" ו"ביל"

, ה אלף יהודיםהיו בארץ כשבעים וחמיש, ראשיתה של העלייה השנייה, 1907בשנת 

 . עלה מניינים למאה שישים וחמישה אלף נפש בקירוב 1930ובשנת 
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חסרו ספרי . בתקופת היישוב נאבקה העברית על מקומה כלשון הלימוד בבתי הספר

לפיכך התכנסו . לימוד מתאימים ולאנשי היישוב לא הייתה תכנית לימודים מסודרת

 69".אגודת המורים"והונח היסוד ל לאספה בזכרון יעקב( 1903)ג "המורים בשנת תרס

וכן הודגש תפקידו , באספה נידונה שאלת הלשון העברית ומקומה בהוראה ובדיבור

-המרכזי של המורה בתחייתה של הלשון העברית הלכה למעשה בשל הקשר היום

התכנסו שוב המורים והחליטו ( 1904)ד "בשנת תרס, כעבור שנה .יומי עם התלמידים

הוועידה שבה ואישרה את . ל ועד הלשון יהיה בירושליםכי מקומם מושבו ש

אהרן , דוד ילין, זוטא' ח, יהודה-אליעזר בן –חברותם של חברי ועד הלשון הראשון 

ואכן עוד באותה שנה . אליהו ספיר ויחיאל מיכל פינס, יוסף מיוחס, א"מאיר מזי

-ב)דו התחיל ועד הלשון בעבודה מסודרת לאחר שהיה למעשה משותק מאז ייסו

 . עד אותה שנה( 1890

עד מהרה החלו לצוץ ניצני פולמוס בין המורים לבין ועד הלשון והמורים ביפו 

" קוהלת"חברת . אביב חלקו על סמכותו הפסקנית של ועד הלשון בירושלים-ובתל

יזמה מוסד עזר שיסייע , שעסקה בהוצאת ספרי לימוד לבתי הספר ביישוב, ביפו

ועדה "ולשם כך הוקמה ביפו , לצורכי החינוך והספרותלוועד הלשון בכל הקשור 

באותם ימים ביקר בארץ אחד העם והציע לאחד את כוחות  ".להרחבת השפה

הוא יזם כינוס אספה משותפת של חברי ועד הלשון . הפעולה למען הלשון העברית

בכינוס . של הוועדה להרחבת השפה מיפו ושל מרכז אגודת המורים, מירושלים

ן השאר כי הוועדה להרחבת הלשון תבוטל וכי המתווך בין ועד הלשון לבין הוחלט בי

למרות שיתוף הפעולה שנוצר בין ועד הלשון  .בתי הספר יהיה מרכז אגודת המורים

האיום על חיזוק מעמדה של העברית כשפת הלימוד בבתי הספר בא , לבין המורים

רמניה יסדו בארץ בתי מג" עזרה"בפריז וחברת " כל ישראל חברים"חברת : מחוץ

                                                             
 .באספה ונשא בפני המורים את הרצאתו על המבטא העברייהודה השתתף -אליעזר בן 69
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הלימודים בבתי . הזמינו מורים ללמד בהם ותמכו בהם, הקימו בעבורם מבנים, ספר

 . צרפתית או אנגלית, גרמנית –ספר אלה התנהלו בשפת ארץ התמיכה 

 שיאו של המאבק בין השפות הלועזיות לבין העברית הוא מלחמת השפות בטכניון

אמורה הייתה להביא , ונימוס זאב ויסוצקיקל, תרומה של יהודי ממוסקווה. 1913-ב

. ולכן נדרשו תרומות נוספות, לא היה די בסכום שתרם. להקמתו של טכניון בארץ

אולם התנתה בפני , מברלין הקציבה סכומים גדולים להקמת המוסד" עזרה"חברת 

הנימוק שנתלתה בו . ההסתדרות הציונית כי שפת הלימוד במקום תהיה גרמנית

מונחים מדעיים הדרושים להשכלה בתחום הטכני ובתחום אין בעברית  שעדיין, היה

ואילו הגרמנית שימשה זה דורות רבים כשפת ההוראה , המדעים המדויקים

ברוב . במוסדות להשכלה גבוהה באירופה והיא נודעה בזכות מונחיה המדויקים

אולם , קולות של חברי הוועד המפקח הוחלט תחילה כי שפת ההוראה תהיה גרמנית

התפטרו  –לנוב 'שמריהו לוין ויחיאל צ, אחד העם –הציונים שבין חברי אותו ועד 

מן הוועד והכריזו כי ההחלטה מנוגדת לאידאל הנשגב של תחיית העם העברי 

ובסופו של , הידיעה בדבר ריב הלשונות עוררה הדים סוערים ביישוב. בארצו

בסיועו הנמרץ של , ידיםהמאבק ניצחה החזית המשותפת שהקימו המורים והתלמ

העברית הייתה לשפת הלימוד בכל מוסדות הלימוד . הוועד הפועל הציוני

 (. 95–87' עמ, ז"איזנשטדט תשכ)

שהעבירו את פעילותם מאודסה , ציון וביאליק-בן' ובראשם ש, הסופרים העבריים

בתחילת העלייה השנייה להכרה שיש לבנות מרכז רוחני בארץ הגיעו , אביב-לתל

עד אז היו ". העומר"הספרותי העת -כתבבייסוד הכרתם זו באה לידי ביטוי  .ראליש

 1863שיצא לאור בשנת " חבצלת" –העיתונים כלי הביטוי העיקריים של התרבות 

שהחל " הלבנון"; (יהודה עורך העיתון-היה בן 1882בשנת ) 1991–1868ובין השנים 

-של בן" הצבי"; ל"לפעול בחו אך לאחר מכן המשיך 1863-לצאת לאור בירושלים ב

העיתון ". האור"ולעתים נקרא  1914–1884יהודה יצא לאור בירושלים בין השנים 
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יהודה -וכמובן לחידושי הלשון של בן, לענייני היום, שימש במה לדברי ספרות

' ש, עורכיו היו דוד ילין; נוסד על ידי הסופרים העבריים" העומר"העת -כתב .וחבריו

בשלוש החוברות הראשונות כתבו . ומשה סמילנסקי( ציון גוטמן-ה בןשמח)ציון -בן

 .יצחק קצנלסון ועוד, דוד ילין, עגנון, בסקי'ברדיצ, בין השאר אחד העם

בני הדור : מציין כי יוצרי הספרות בארץ ישראל הם בני ארבעה דורות( ג"תשמ)שקד 

, ורם של מנדליהמקביל לד, הראשון הם בני דור העלייה הראשונה והיישוב הישן

משה , יואל משה סלומון, יהודה-עמו נמנים אליעזר בן; אחד העם ופרישמן, ביאליק

דור העלייה השנייה מורכב ממהגרים שהביאו לארץ מסורת  .סמילנסקי ועוד

, דבורה בארון, ציון-בן' ש, גנסין, וביניהם ברנר, אירופה-ספרותית מארצות מזרח

, ור כמה שנים הצטרפו גם ברקוביץ ושופמןכעב. שטיינברג ואחרים 70,אשר ברש

וכן המשוררים זלמן , וקרובים אליהם יוצרים שעיקר יצירתם היה בארץ כמו עגנון

 .ואחרים יעקב כהן, יעקב פיכמן, דוד שמעוני, שניאור

אברהם שלונסקי אליעזר  :בני הדור השלישי הם היוצרים אנשי העלייה השלישית

ממשוררי התחייה , שאול טשרניחובסקי. גולדברג וכעבור כמה שנים לאה, שטיינמן

נמנים גם יוצרים ילידי הארץ כמו עם בני דור זה . 1932-עלה לארץ ב, הבולטים

" דור המדינה"או  71"דור בארץ"בני הדור הרביעי הם . יהודה בורלא ויצחק שמי

חבר " )ח"דור הפלמ"או " ח"דור תש"ויש המכנים אותם , (27' עמ, ג"שקד תשמ)

אהרן , משה שמיר, יגאל מוסינזון, יזהר' הבולטים בבני דור זה הם ס(. 15' עמ, 1999

אמיר , חיים גורי, מתי מגד, דוד שחם, יהודית הנדל, נתן שחם, חנוך ברטוב, מגד

מרביתם ילידי שנות העשרים של המאה . שלמה טנאי ועוזר רבין, הלל' ע, גלבוע

 . נות הארבעיםוהם החלו את פעילותם הספרותית בש, העשרים

                                                             
 (.לעיל 2.1.3.3.4ראו סעיף ) 1921רובינזון אשר ברש הוא מתרגם  70
והיא נקבעה בעקבות שירו של שאול , 1958הוא כותרת האנתולוגיה שיצאה לאור בשנת " דור בארץ"השם  71

-חיי –מים שב, לא בעתיד/  אמנם חי ארץבור ד/  יעש ,יפעל, יאהב, יחיה" :1894-שכתב ב" אני מאמין"טשרניחובסקי 
 ."רוח לו אין די
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ובעיקר נגד , אברהם שלונסקי הוא שנשא את נס המרד נגד ענקי דור התחייה

בלי חופה וקידושין של הטקס , אהבה חופשית בין מלים"שלונסקי דרש . ביאליק

שלונסקי שאף לשחרר את הלשון מנטל (. 30' עמ, ן"מצוטט אצל הרשב תש" )הקדוש

הוא עודד את נתן  .בטא בה דבר חדשהאסוציאציות המקראיות כדי שיהיה אפשר ל

ואכן שלונסקי נודע בחידושי לשון ובחידודי , אלתרמן ליצור בסגנון משוחרר וחי

השפעת שלונסקי ניכרת בכתיבתם של סופרי התקופה  .אם כי רובם לא שרדו, לשון

יהודית , אהרן מגד, נתן שחם, משה שמיר, יזהר' למשל ס, בני דור המדינה, הצעירים

ל ויצרו "כותבים אלה שאבו בעיקר מלשון חז. יגאל מוסינזון ועוד, יים גוריח, הנדל

איש בדרכו נאולוגיזמים שונים הן בשל המחסור במונחים בלשון המתחדשת והן 

מבחין בין שתי ( ז"תשמ)שקד . כדי לטבוע את חותמם האישי באמצעות יצירתם

לשון : "העשריםמסורות כתיבה עיקריות בשנות הארבעים והחמישים של המאה 

ולשון , (ביאליק ואחד העם, ס"מנדלי מו)אבות הספרות "הנשענת על " הנוסח

לנאולוגיזמים , כאמור, שנטתה –שטיינמן -של קבוצת שלונסקי" הנוסח החדש"

החיים הלשוניים לא יצרו סגנון ", ועם כל זאת. ולסגנון משוחרר ממליצות מוכרות

 (. 473' עמ, םש" )עברי חדש שעמד בסימן לשון הדיבור

וזאת אף , רביצירות לשון דיאלוג הנבדלת מלשון הסיןֵ  לא הייתהבתקופה זו עדיין 

המנותקת , החדשים ליצור לשון דיבור רעננה" צברים"שלאחר קום המדינה שאפו ה

הם רצו בלשון חדשה המרוחקת משפת הדימויים המקראית . משפת אבותיהם

משום שאלה נתפסו בעיניהם , הודיםומדרכי הביטוי שאפיינו את הלמדנים הי

' הוצאה אל הרחוב, 'שפת המסורת וספרות הקודש, העברית. "כביטוי לגלותיות

הלשון המדוברת אכן התפתחה (. 228' עמ, 1997אלמוג " )והפכה לשפה תכליתית

ראו )אך לשון הכתב הנורמטיבית הייתה שמרנית יותר , והשתנתה שינויים מפליגים

 (. להלן 6.4סעיף , הדיאלוגעל כך דיון בלשון 
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כבר בשנות החמישים של המאה העשרים החלה להישמע ביקורת כלפי סופרי דור 

והביקורת , "סופרי דור המדינה"ח מצד כותבים צעירים מהם הנמנים עם "הפלמ

יוצרי התקופה נטו לכתיבה בלשון אינדיווידואליסטית . הלכה וגברה בשנות השישים

עם . יותר ולהינתק מן הנורמות הקודמות" ישראלית" שאפו לכתוב בלשון, יותר

דוד אבידן  –ושנים אחדות לאחר מכן  ,נמנים נתן זך ויהודה עמיחיהללו המשוררים 

עמליה , חיים באר, ב יהושע"א, יהושע קנז, בסופרים היו עמוס עוז. ודליה רביקוביץ

שנות פעילותו שבמשך , י עגנון"יוצא דופן לעומת כולם הוא ש. כרמון ועוד-כהנא

סגנון , בלט בסגנונו הייחודי על רקע התקופה( 1970עד  1908-מ)הספרותית הענפה 

מן , מן המדרשים, ל"מלשון חז, שמשוקעים בו זכרי לשון מן המקרא ומפרשניו

 .  התפילות והפיוטים ומן האגדות

הלשון העברית המתחדשת הכתובה שאבה לאוצר ש הראה( א"תשנ)ע צרפתי "גב

כדי להשיב . שלה מכל שכבות הלשון שקדמו לה ואף הוסיפה מילים חדשותהמילים 

ניתח , ימינו-על השאלה באיזו מידה תרמה כל תקופה מתקופות הלשון לעברית בת

צרפתי שלושה טקסטים מן העברית הכתובה ובדק את מילותיהם לפי המוצא של 

יו קטע הטקסטים שבדק צרפתי ה .תיבה ומשמעות, שורש: שלושת יסודותיהן

, "מעריב)"מאמר בעיתון , (1963, "מעשה בלתי רגיל)"מסיפור של אהרן מגד 

בין השאר (. 1974, "זמן ומשמעות)"וקטע מספרו של נתן רוטנשטרייך ( 28.2.1984

ימינו יש רוב גדול של מילים מקראיות ושל מילים -מסיק צרפתי כי בעברית בת

נית ניתן לאתר יסודות של לשון בלשון העיו. שיסודותיהן מלשון המקרא והמשנה

והיסודות החדשים הם מועטים בלשון המדוברת והולכים , ימי הביניים במידה רבה

 (. 327' עמ, א"תשנ, צרפתי)ומתרבים בלשון העיתונות ובלשון העיונית 

כמזיגה של העברית חדשה רואה את העברית ה (59–58עמ , ג"תשי) חיים-בןגם זאב 

 :שנהגה בתקופות השונות
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ם אלא , לא מה שנוצר בה דור אחר דור הוא ייחודה ו ש בה  ת  מ א  של ה  ז

ר ב ומפני שלא מת בה (. ואיני רוצה לומר שזה דווקא יתרונה)הוא ייחודה  – ד

כי יסוד פלוני או אלמוני , זאת אומרת מפני שאין לנו היום הרגשה, שום דבר

מן הכלל חוץ מיוצאים  –בלשון העתיקה אינו נחשב עוד חלק בלשון ימינו 

בצורות , משום כך קיימות בלשוננו שכבות שכבות באוצר המילים –מעטים 

ושכבות : ומעט גם בדרכי הנטייה, התחביריות ז ד  י ל  ע ו  א , ז ל ו

ו ז ב  ג ל  ע ו    72]...[ ז

קשורה אומר כי העברית החדשה , נשיא האקדמיה ללשון העברית, אשר-ברמשה 

דות המשמשים בלשוננו שימשו רוב היסו, לגרסתו. אל לשון המקורות קשר הדוק

בסוף המאה , אשר גורס כי עם תחילת תחיית הלשון העברית-בר. מקורותבעברית ה

עמדו רגליהם של ראשי המדברים בתוך המקורות הקלסיים של ", עשרה-התשע

אף שניתקו רגליהם ונדו , אבל גם כיום, ]...[הלשון העברית וראשם היה שקוע בהם 

מה שנתגבש בשניים , העברית מן המקורות הקלסייםראשיהם של רבים מדוברי 

שלושה דורות קודמים ונתון בפיהם של דובריה מחבר אותם אל המקורות 

 (.217 – 216' עמ, ב"אשר תשס-בר" )הקדומים

יתה מאז ומעולם מעין בבואה של אישיותו של הימורג סבור כי הלשון שלמה 

ראו סעיף )ת תפיסתו של רוזן ובכך מזכיר משהו א( 166' עמ, ם"מורג תש) הכותב

חברה רוכשת את לשונה הן מתוך ? אולם כיצד נבנית בבואה זו(. לעיל 2.1.1

, שמקורם בירושה החברתית, יומי בה והן מתולדות הלשון עצמה-וש היוםמהשי

מורג מבחין בין ממדים בסיסיים של . בספרים עתיקים הנקראים על ידי בני האדם

והאחרים , סיים הם הכלים המשמשים להבעה בסיסיתהבסי: על-הלשון לבין ממדי

העל מעלים את רמתה -ממדי. לדיוק בה ולליטושה, משמשים לעידונה של ההבעה

                                                             
-מאמרו של בן(. 1956)ז "יצא לאור בשנת תשט( לעיל 2.1.1ראו סעיף )יושם לב כי ספרו של רוזן . ההדגשות במקור 72

 (.1953)ג "תשי בשנת" לשוננו לעם"חיים פורסם ב
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מורג משלב . של הלשון הבסיסית ומקרבים את לשון הדיבור אל הלשון הספרותית

 .דוגמת אלה שהובאו לעיל, אפוא את תפישתו של רוזן עם תפישות אחרות

, אפיין את הלשון העברית הכתובה שלאחר התחייה בעקבות קלוזנרבנימין הרשב מ

 ,יתאמשנ, עברית מקראית –כי העברית היא ארבע שפות לפחות אף הוא  וגורס

את היסודות שחדרו לעברית משפות זרות  נה גםהרשב מו. תיבונית ומודרנית

 הרשב סבור כי. ולפיכך אפשר להעלות מספר זה לשש או לשמונה שפות עבריות

ייחודה של הלשון הישראלית לעומת רובדי הלשון שקדמו לה הוא בכך שהיא הייתה 

 (.20' עמ, ן"הרשב תש" )השכבות שקדמו לה לכלי קיבול לחומרים מכל"

לאחר שקמה : "מסכם העיתונאי אוריה שביט" קיצור תולדות העברית"במאמרו 

 73,חלה תחייתהאלף מלים מאז ה 15-לשפה המדוברת נוספו כ]...[ מדינת ישראל 

-מקורן של כ, המלים השכיחות בעברית של ימינו 1,000אם כי מבין , שנה 120לפני 

 –שביט אינו מציין על מה הוא מסתמך במספרים שנקט  74".מלים הוא במקרא 800

אך אמירתו מזכירה את אשר הסיק  –על בדיקה סטטיסטית או על מקור כלשהו 

מידה רבה את טיבה של העברית והיא מגדירה ב( ראו לעיל)ע צרפתי "גב

ועל , הרחב הוא לשון המקראהלקסיקלי והצורני בסיסה : הנורמטיבית של היום

שהשפעתם ניכרת בתחביר ובדפוסים , רובד זה נוספו הרבדים האחרים

 75.האידיומטיים

 לשון נורמטיבית: לשון התרגומים 3.6

תהיה ", משאביה טורי מגדיר את לשון הספרות כלשון העשויה לעשות שימוש בכל

ערכיותם הסגנונית אשר תהיה ותהיה שייכותם להיסטוריה של אותה לשון אשר 

המאפיין את לשון התרגום לדעתו , לעומת זאת .(50' עמ, 1977טורי " )תהיה

                                                             
 .מן הטעם שהלשון לא מתה מעולם, "תחייתה"תחת " שיבתה לחיים מלאים"יש המעדיפים את הניסוח  73
 "(.מצב העברית"ב וכותרתו "מוסף מיוחד שיצא בערב יום העצמאות תשס) 2002באפריל  16, הארץמוסף  74
 .להלן המבקש לאפיין את סגנונותיהם של ספרי הקורפוס 6.5ראו סעיף  75
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הספרותי לעברית הוא צמצום אפשרויות הבחירה והעדפה של ערכיות סגנונית 

. תיקנית-כתב תקנית ואפילו עללא לשון כתב בעלמא אלא לשון : כלומר, גבוהה

היא הלשון העברית , כדברי טורי, האפשרות הגבוהה ביותר מבחינה סגנונית

 . ל"ולשון חז, דהיינו המקרא בראש ובראשונה, המתועדת במקורות הקאנוניים

לשון הספרות היפה , זהר-על פי איתמר אבן? מדוע רווחה לשון המקורות בתרגומים

-הנחשבת ללשון החשובה ביותר בדיגלוסיה במערכת הרבנוטה להיבנות על הלשון 

הלשון המרכזית או החשובה שבדיגלוסיה היא הלשון . לשונית הנוהגת בזמן מסוים

ומכאן לעתים קרובות גם בעלת , בעלת היוקרה החברתית הפוליטית הגדולה ביותר

ת והיא עשויה להיות לשון זרה או לשון קלאסי, היוקרה החברתית הגדולה ביותר

מאחר שחסרו בעברית אמצעי ביטוי למשלבים (. 289' עמ, 1970זהר -אבן)מתה 

ניסתה הספרות העברית ליצור ', לשון ילדים וכד, לשון דיאלוג, כגון סלנג, שונים

לשון המקרא הופכת ללשון , וכך. מכל שכבות הלשון השונות לשון סינכרונית אחת

מעין כלי נוח למדי , נחשבת לבטוחההלשון הקלאסית (. 297' עמ, שם)גבוהה וראויה 

מובן "ומשום כך , לצורך לשון הספרות משום שכלליה הנורמטיביים ברורים וידועים

שאינם רוצים לוותר גם היום על היתרונות של הלשון ]...[ מדוע יש סופרים עבריים 

ללשון הקלאסית נודעת חשיבות רבה בתקופות שבהן (. 295' עמ, שם" )הקלאסית

בתקופות . יחסית מן האוכלוסייה אינו שולט בלשון הכתובה והמדוברת חלק גדול

כמעט מתבקש הדבר מאליו שהלשון הנכתבת לא תהיה ", זהר-על פי אבן, מעין אלה

 (. 291' עמ, שם" )זהה ללשון המדוברת

נראה כי עד שנבנתה לשון העונה על כל צורכי הכותבים והדוברים אכן נותרה 

חוקרת . נורמטיבית המועדפת בספרות המקורית ובתרגוםעברית המקורות כלשון ה

זהר סבורה כי עד שנות השבעים של המאה העשרים -ספרות הילדים בשמת אבן

העדיפו המתרגמים לשון גבוהה גם כאשר לא זה היה סגנון הלשון של הטקסט 

בספרות למבוגרים נקשרה התופעה לנורמה השולטת ובספרות . בשפת המקור
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הסגנון הגבוה ננקט כדי להעשיר את אוצר ": חינוכית"כך סיבה הילדים נוספה ל

היא , גם כשחדלה נורמה זו מלשלוט בספרות המבוגרים. המילים של הילד הקורא

זהר -גם איתמר אבן(. 361' עמ, 1996, זהר-אבן)המשיכה להתקיים בספרות הילדים 

נשמרו בספרות אומר באותו עניין כי נורמות ומודלים שנעלמו מהספרות למבוגרים 

שהתגבשו עוד במזרח , והדפוסים הקאנוניים של הלשון והספרות, לילדים בקנאות

לפחות עד שנות השישים של המאה , נותרו על כנם במשך תקופה ארוכה, אירופה

המתינו בשוליים פרק זמן ממושך , "ילידיים", רכיבים חדשים, לעומת זאת. העשרים

 (. 89' עמ, ח"זהר תשמ-אבן)ז למדי לפני שהתחילו להסתנן אל המרכ

הייתה ( ואף לאחר מכן)גרשון שקד מוצא שעד שנות החמישים של המאה העשרים 

לרשותם של . לשון הספרות נמלצת שלא הבחינה בין לשון הכתב לבין לשון הדיבור

שכן הם כתבו על פי נורמה שהוחלט , בני דורו של ביאליק לא עמדה אפשרות אחרת

שקד טוען שאף על פי כן . ון שעדיין לא הייתה לשון דיבורנורמה של לש –עליה 

הייתה לשון העיתונות עשירה בקונוטציות מקראיות ומשנאיות ולשון זו הזינה את 

כל אלה אפיינו הן  –הלשון הפיגורטיבית , הפאתוס, המשלב הגבוה. לשון הספרות

 (.פרק ג, ג"שקד תשמ)את לשון העיתונות הן את לשון הספרות 

ובמידה רבה גם , הספרות המתורגמת לעברית בשנות החמישים, שחר-רינה בן לדברי

. להתמודד עם האתגרים שהציבה לה הספרות הזרה השכילהלא , בשנות השישים

-ששימרה תכונות לשוניות, של מערכת שולית', שמרנית'ספרות "התוצאה הייתה 

זמן רב הושפעה . ]...[ בספרות המקורית למבוגרים' ירדו מגדולתן'סגנוניות ש

על אופיה הרצוי של ' חינוכיות'הסיפורת העברית לילדים מתפיסות ( ומושפעת)

הממשיכים את ]...[ יש סופרים ומתרגמים . כולל אופיה הלשוני, ספרות לילדים

ארי -ניצה בן (.75' עמ, 1989שחר -בן" )המדיניות הלשונית הישנה עד לימינו אלה

מתוך מחשבה ואף מתוך רבים מתרגמים קטו נאת הלשון ש" תרגומית"מכנה בשם 

ומצייתים לנורמות שכבר הוכיחו את , שכנוע שהם כותבים עברית ספרותית נאה



117 

 

, בחירה במילים גבוהות: הדבר בא לידי ביטוי בהפגנת עושר לשוני. יעילותן בעבר

 (.296' עמ, 1999ארי -בן)רצוי אף נדירות 

ראשית המפנה . בלשון הספרות יש הגורסים כי העיתונות היא שהביאה למפנה

, מזכיר את בנימין תמוז( פרק ג, ג"תשמ)שקד . ניכרת בלשונם של הפיליטוניסטים

על הפאתוס של  יותסאטיררשימות את עמוס קינן ואת אפרים קישון שכתבו 

והשינוי בלשון העיתונות הוריד במידה מסוימת את משלבה  –לשונם של המנהיגים 

 . סגנונות חדשים לחדור אל המערכת הקאנוניתשל לשון הספרות ואפשר ל

 :השינוי כמחוללתאת העיתונות  מתאר, 1975במאמרו משנת , חיים רבין

היה קשה פי כמה בתחילת דרכה של העתונות ]...[ העיתונאי נאלץ לעבוד בקצב 

או שרק עשו את , שכותביה או שלא התנסו כלל בדיבור העברי, היומית העברית

ועדיין היו רגילים דוברי העברית לבנות את דבריהם  ,צעדיהם הראשונים

תרגיל . בזכרי פסוקים וברמיזות למדרש ולדברי פילוסופיה, במליצות מלוטשות

ריצה בלחץ זמן של הכתיבה העיתונאית היומית חישל את שריריה של העברית 

. והעניק לה כושר תגובה מהירה וקולעת, והסיר ממנה הרבה משקל ויתר שומן

נעשתה כאן עניינית ופחות ', הגבירה'שבימי הביניים נהגו לכנותה , ברלשון ע

 76.אבל יעילה, אלגנטית

* 

חלק ב להלן של העבודה מבקש להצביע על הדרך שעברה הלשון העברית במהלך 

ותוך הפניית מבט  התגבשותה מלשון קודש ללשון חיה על פי התרגומים שבקורפוס

 .אל עיתוני התקופה

                                                             
 .367' עמ, א"מצוטט אצל רגב תשנ 76



118 

 



119 

 

 

 

 

 

 ורות בלשון העבריתתמ: בחלק 
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 תמורות בתחום התחביר .4 

מקור במקרא ובמשנה " 4.2; זמן הפועל וזמן הפעולה 4.1.2; ו ההיפוך"וי 4.1.1; זמני הפועל 4.1
 תיאורי תכלית וסיבה 4.2.2; תיאורי זמן 4.2.1; תיאורי סיבה ותיאורי תכלית, תיאורי זמן": פועל

 

 זמני הפועל 4.1

 היפוך ו ה"וי 4.1.1

ספרי דקדוק לתלמידים . ו ההיפוך היא ממאפייניה המובהקים של לשון המקרא"וי

היא משנה  –ו ומסבירים כי בהצטרפה לפועל בעבר "מפשטים את הוראתה של הווי

כך עושים . היא משנה את הזמן לעבר –ובהצטרפה לפועל בעתיד , את זמנו לעתיד

ונאור , "(ו המהפכת", 32' עמ, ז"תרצ)לוטק מ, "(וו ההפוך", 147' עמ, 1942)למשל ילין 

, (1962)שספרו מאוחר יותר , אורנן"(. וו המהפכת מעתיד לעבר", 58' עמ, ז"תרצ)

, aבתנועת ' שאליהם מצטרף העיצור ו, פעלים במבנה העתיד: "מרחיב את ההסבר

ביחוד אם לפניה , אלא על פעולה שנעשתה, אינם מורים עוד על פעולה שתיעשה

(. 95' עמ" )ההיפוך מעתיד לעבר' בשימוש זה נקרא ו' ו-ה]...[. ולה אחרת חלה פע

שאינו ספר )ב "בלאו תשל. ו ההיפוך מעבר לעתיד"בדרך דומה מסביר אורנן את וי

ו ההיפוך באה בסביבה "מסביר כי וי( דקדוק לבתי הספר כספרים שנמנו לעיל

אלה היא משנה את ובמקרים , ו החיבור"תחבירית המאפשרת את שימושה של וי

 קטלבסביבה תחבירית אחרת תציין צורת . זמן הפועל מעבר לעתיד ומעתיד לעבר

מונה ( 149' עמ, ט"תשס)גם מורג (. 112' עמ)תציין את העתיד  יקטלאת העבר וצורת 

 . ו ההיפוך"את ההתניות להופעת וי

רא בתרגומים הראשונים הנוטים ללשון ההשכלה מובעים זמני הפועל בדרך המק

. ו ההיפוך ונעלמת"בתרגומים המאוחרים הולכת וי. יו ההיפוך מצויה בהם לרוב"וו
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הפועל הופך מעתיד לעבר ; הלבנשווה למשל את שלושת התרגומים הראשונים של 

 :ו ההיפוך"בשל וי

 ;(24) את מרקא בקול גס ַוישאל]...[ בפתח נראה איש זֵעף : 1899הלב 

 ;(275) ברֹגז ַוישאלהו]...[ ה בפתח נראה אליו איש עב: 1922הלב 

 ;(249) בְקשי קולו ַוישאלהו]...[ אליו איש גדול  ַויצא: 1923הלב 

 :  בתרגומים הבאים אין היא מצויה והפועל ניטה בעבר, לעומת זאת

 ; (220) אותו בקול זֵעף שאלוהוא ]...[ אדם  הופיעבפתח הדלת : 1950הלב 

 ;(167) בקול נזעם ושאלהו]...[ ברנש גדול ועב  הופיעבפתח : 1959הלב 

 ;(166) אותו בקול זועם ושאל]...[ מידות -איש גדול הופיעבדלת : 1985הלב 

ו ההיפוך והפעלים נוטים באחד משלושת "ואילך נעלמת וי 1923הלב  לאחר, אם כן

 .הווה ועתיד, עבר –זמני היסוד 

 :היפוך בולטת יותר ברצף של פעולותהו "מובן כי וי

 ;(9) את יומו ויתקצף ויתרגז ויקללמצד אל צד  ויתהפך :1899הלב 

היטב  ויחקה ויכתב]...[ אל שלחן הכתיבה  וישבאת המנורה  וידלק: 1903הלב 

 ;(1100) את כתב יד אביו

 ויפתח וישברהובמנעול הארון  ויתקעהוהוציא איזה ברזל חד : 1904הלב 

 ;(800) שם בחפזה ויבדֹק ויחפשבחזקה את דלתות הארון 

 (244) ...לו  ותאמר. כרגע ויבאלנער  ותקראאל ירכתי החנות  ותלך: 1923הלב 

 :בתרגומים שזמנם מאוחר יותר הפעלים נוטים בעבר

 לבש, קםאחר , הנער עד שאביו עלה על מיטתו חכהולילה אחד : 1950הלב 

 ;(69)חרש חרש אל חדר עבודתו של אביו  פנהבאפלה ו ִגֵשש, בלאט את בגדיו



113 

 

 בגאוה את ראשו נשאוהוא  עברתהוגנואה -רוח בן, הנער התעודד: 1959הלב 

(66); 

 (.166... )בגסות אמרבו ו קרא, את הפתק לקחהאיש : 1985הלב 

 ַוִטָוְלדו: למשל, (1872)ו ההיפוך רווחת מאוד בתרגום הראשון של רובינזון קרוזו "וי

 אניה מרחוק וירא; (3) ים תחלואי ואחלה ;(1) בהם הצעיר ואנכי בנים שלֹשה לו

 הבין ;(39)לי רע נאמן  מצאתי: לעתים המתרגם מטה פעלים בעבר, עם זאת. (6)

לעתים מעדיף המתרגם (. 39)לי  נשמעכל אשר דברתי אליו ולתנופת אצבעי 

כאשר יחבק  ויחבקנילקראתי  רץ ;(7) וישאלניאלי דבר  סהנִ ועתה : סגנון מעורב

לי שקים וחריטים  הכינותי; (38) קחַ ושָ  נבח, המָ הָ , את ידי וילחך, איש את רעהו

 (.38)במקומות שונים  וטמנתיםבמו את אבקת השרפה  ואשיםרבים 

 בנים לו ַויהיו: 1928רובינזון מצאנו גם ב 1872רובינזון עירוב כגון זה שמצאנו ב

 וירא הים חוף אל ויקרב מהעץ רבינזון וירד; (5) לדבר הצעיר ויחדל; (5) אחדים

 חבריו כל את זכר הוא; (8) העשב על ישב הואלעומת , (9) מאד המים שפלו כי

 אֹכל ארגזי שלֹשה ִמלא בראשונה; (8) בקרבו נשבר ולבו תהומות ירדו אשר

 ולבו, רוח ועצוב עיף החוף על רבינזון לו ישב ככה: ונמצא גם סגנון מעורב. (11)

 ויקוה מאד לו ציקה הרעב ;(8) לעשות מה בנפשו עצות ויבקש, מאד נדכה

 נקודים שם וימצא האניה אסם אל ירד רבינזון; (9) מאכל דבר באניה למצא

(10.) 

]...[  לנפשי חשבון לתת ואחל: למשל, ו ההיפוך"רווחת מאוד וי 1921רובינזון גם ב

; (12) לונדונה להביאנו די כסף לנו ויתנו; (9) אלהים משפט את עלי ואצדיק

 טבק מעט ואשים, מהם ואְשת; (31) תקועה ותהי ןהשרטו על עלתה אשר האניה

 ֵשנה ותאחזני במעוני ואבוא להגנתי מֶטה לי ואכרֹת העץ אל ואשוב]...[  בפי
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 ותבוא יום עשר שנים או כעשרה שם עלי עברו כי ויהי; (34) בשלוה ואישן

 (.48) הים שפת על ואציגהו גדול צלם ואעשהו ואתחכמה]...[  בלבי מחשבה

דרך המלך היא נטיית )ו ההיפוך פעמים ספורות בלבד "נקרית וי 1945ון רובינזב

עזבתי את בית  (:ו ההיפוך"בלא וי –עתיד , הווה, עבר –הפעלים בזמנם הרגיל 

 ;(4)הים  טוישקֹלמחרת היום שככה הסערה ; (3)למלח  ואהיהורי באנגליה 

את פני  ואלט ;(17)למערה אחת  ואביאהו ;(16) ואמיתהובאין בררה יריתי בו 

רובינזון ו 1965רובינזון , בתרגומים האחרונים (.23)ב שמחה כילד מרֹ ואבךבכפי 

 .  ו ההיפוך"אין כלל היקרות של וי, 1988

 המלך והעני-בן 

בתרגום הראשון . 1923-ו ההיפוך כבר ב"נעלמת וי המלך והעני-בןבתרגומים של 

; (3)בעריסה אשר עשו ידיה  ותתנהו: למשל, ו ההיפוך היא דרך המלך"וי( 1898)

, תם בספרי הזקן ויקרא ;(6) ויקללוהו ויחרפוהווהתנפלו עליו אביו וזקנתו 

לשבת  ויבקשם ;(17)את קרדומו אשר בידו  וירם ;(6)עליהם  ויששבהם  וישמח

הרבה בכי בבקר ההוא  ויבךומקור עיניו נפתח  ;(32)השרים בראשיהם  וינודו

 (.54) ויזמרו וישתו ויהמו וירעשו ויצעקו ;(9)

ו ההיפוך וזמן הפעלים נוהג "כאמור נזנחה וי 1923-ההשוואות להלן מראות כי כבר ב

 : ימינו-כבעברית בת

 וימשכוהובזרועותיהם  ויקחוהוכרגע את קשוריו מעליו  ויסירו: 1898המלך -בן

 ;(107)אחריהם אל היער 

 החזיקוי ושני שוביו כל אבריו לחפש הוצאוובעוד רגעים אחדים : 1923המלך -בן

 ;(142)אותו אל היער  ודפקובו בזרועותיו 

שכל אחר מהם , ושוביו, רגליו חפשיות היובעוד רגע או שנים : 1941המלך -בן

 ;(124)בכל ךֹח מהירותם דרך היער  הבהילוהו, בזרועו האחת אחז



115 

 

 שאיש, ושוביו, ידיו ורגליו חופשיות היוכעבור רגע או שנים : 1954המלך -בן

 ;(113)עמו בכל המהירות דרך היער  חשו והלכו, בזרועו האחת תפסומהם 

בו איש  שאחזו, ושוביו, גפיו משוחררות היוכעבור רגע או שנים : 1978המלך -בן

 (.111)אותו על פני היער מהר ככל שיכלו  גררו, בכל זרוע

אך , ךו ההיפו"אמנם ננקטת וי, 1924אוליבר , בתרגום הראשון של אוליבר טוויסט

מציין כי במקרים רבים מופיעה הצורה ( 149' עמ, ט"תשס)מורג . היקרויותיה מעטות

בכל (. ו, אסתר ח" )איככה אוכל וראיתי"למשל , המהופכת לאחר פועל שני ושלישי

פועל בעבר )מקפיד המתרגם על מבנה זה  1924אוליבר ו ההיפוך ב"ההיקרויות של וי

 עניו את וישכח כרגע נרדם(: ו ההיפוך"ויואחריו פועל בעתיד שמצורפת אליו 

; (118) פיה אל הכוס את ַוָתֶרק העלמה ענתה, ביל, כן אמנם; (60) ומרודו

 הרך אוליבר דמי; (129) שפתיה את ַוִתשֹךְ  הצדה ראשה את הפנתה[ הנערה]

 ַוַתְזֵמן לאחור כסאה את דחפה היא; (142) האיומים לרמזי ויבן]...[  בקרבו קפאו

( שם, שם)מורג (. 176)אותה אל קרבו  וירקכוס שרף  מלא[ הוא] ;(151) פיגין את

ואכן , ו ההיפוך בצורת העתיד המקוצר"מציין עוד כי רבות מצורות ויקטל באות בווי

 (.ַוַתְזֵמן ,ויבן ,ַוִתשֹךְ  ,ַוָתֶרק)הדבר בא לידי ביטוי במובאות לעיל 

וגם כאן נשמר המבנה של , ו ההיפוך"ינקרות צורות הבאות בוו 1935אוליבר גם ב

 כשל לבסוף: יו ההיפוך"פועל בעבר או בציווי ואחריו פועל בצורת עתיד או עבר בוו

 הבריות דעת את להסיח הם גם אמרו ;(ד) רבה לאספה ויתכנסו]...[  כחם

 ַוִטישן עֺמקה תרדמה עליו נפלה ורֹגז ֺחלשה מרֹב ;(ל) החצרות באחת ויסתתרו

 שעה לנמנם ושכבנו ערבית פת לנו הכיני ;(נא) החוצה ַוֵטֵצא קם הזקן פיגין ;(נ)

 לנו ופתחת במדרגות חרש ועלית הזה הפנס את קח ;(נו) לדרך נצא בטרם קלה

 .(סא) הפרוזדור דלת את
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ו "אין כלל צורות בווי( 1980, 1955, 1949) אוליבר טוויסטבתרגומים הבאים של 

, ו ההיפוך"וי, סגנון מקראי מובהק זה של הפועל, על פי התרגומים שנבדקו .ההיפוך

 .ות הארבעים של המאה העשריםננעלם כליל מן העברית החל מש

 זמן הפועל וזמן הפעולה 4.1.2

היפוכים בלי "והיא , פיינית ללשון המקראותופעה נוספת הא מצביע עלאבא בנדויד 

עשוי להיות , למשל, ברכלומר פועל הנוטה בע, (527' עמ, א"בנדויד תשל" )ווי היפוך

לפיכך זמן הפועל אינו זמן . ולהפך, במשמעותו פועל הנוטה בעתיד או בבינוני

 .מצאנו את התופעה בתרגומים המוקדמים בעיקר. הפעולה

 הלב

נשים רבות ( ]=3) להן נסיעה כזאת בוחרות, אמיצות הלבב, נשים רבות: 1899

 [.להן נסיעה כזאת בחרו

 [ ?אותי אוהבתהלא את ( ]=801) ?תאהביניאהוב הלא ]...[ זקנתי : 1903

 [.כי לא בזדון עשית זאת אני יודע]=( 304) כי לא בזדון עשית זאת ידעתי: 1904

( 139) מידה את הצנצנת וישקהו בידו יקחובהביא האחות שקויי מרפא : 1922

 [.מידה את הצנצנת והשקה אותו לקחכשהביאה האחות את שיקוי המרפא ]=

זה ; ...[זוכרהלא אתה ( ]=245) ...כי משרת מירלי הביא תזךֹרהלא : 1923הלב 

 [.את מנוחתנו מפריעים=( ]256)מנוחתנו  יפריעושלשה חדשים 

 .התופעה אינה מצויה כלל בתרגומים המאוחרים יותר

 המלך והעני-בן 

 יחשבואת בן המלך ; [מדבר( ]=22) ידברדעתו התבלעה וכמטרף : 1898המלך -בן

 ילבישןומי ? מעליהן שמלותיהן בערב בערב יפשיטמי ; [חשבו( ]=18) למטֹרף

למה זאת ; [מי פושט מעליהן את שמלותיהן ומי מלביש אותן( ]=13) ?בבקר בבקר
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כי חרבו  יחשבהוא ? הראיתם; ...[למה אתה שואל( ]=13)? כדבר הזה תשאל

המלך ( ]=35) ...המלך כי  יצוהצוה ; ...[הוא חושב כי( ]=18)צמודה על ירכו 

( 63) ?תחכהומה ; [עתה מחכים לפקודתך]=; (41) לפקודתך יחכועתה ; [מצווה

ואחרי כן רקע פעמים  [עמד וחיכה]הנער עומד ומחכה ; [?מדוע אתה מחכה]=

כי , [אינני יודע] אדעלא ; [אין הוא נותן לי( ]=64) יתנניגם לשבת לא ; (63) ברגלו

 ילקוהותחתי ; [אינני מכירה אותו( ]=123) אכירהולא ; (71) לא הייתי היום בחדר

 [.עתה מלקים אותו תחתיי( ]=138)והוא מחריש ומתאפק , מסכן, עתה

 1923המלך -בן 

 תחיההאם : למשל, אולם אינה רווחת כבתרגום הקודם, בתרגום זה התופעה מצויה

אדוני כי  יחשובהאם  ;[?האם אתה חי שם חיים נעימים] (16)? שם חיים נעימים

למה פוחד ( ]=30)? למה יפחד לבך; ...[האם חושב אדוני( ]=15)? יש אמהות להן

 [. ?לבך

 :נשווה אמירות אלה המצביעות על המעבר לזמנים רגילים בתרגומים המאוחרים

 (13) ?בבקר בבקר ילבישןומי ? מעליהן שמלותיהן בערב בערב יפשיטמי  :1898

 (16)? אותן בקומן מלביש מי? להן לפשוט את בגדיהן בלילה עוזרמי  :1923

 (14) ?בקומן מלבישןומי ? להן לפשוט את בגדיהן בלילה עוזרוכי מי : 1941

בקומן  ומלבישןלהן לפשוט שמלותיהן בלכתן לישון  המסייעומי הוא : 1969

 (13)? ממטותיהן בבוקר

 (15) ?אותן כשהן קמות בבוקר מלבישמי ? להן להתפשט בלילה עוזרמי : 1978

 קרוזורובינזון 

, לנוס יחפזו, בבקעה ואנכי הסלעים הררי ראשי על בעמדם: 1872 רובינזון

 ראשי על עמדו כשהם( ]39) ממקומם ימושו לא, בבקעה והמה מעלה ובעמדי
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 הם, בבקעה היו והם למעלה וכשעמדתי, לנוס נחפזו הם, בבקעה הייתי ואני ההרים

עינם ]( 39) יוכלוונשוא מרום לא  תביטעינם אך לשפל ; [ממקומם משו לא

 [.הביטה מטה בלבד והם לא יכלו להביט מעלה

 ישובו השפל בעת; [עמדה=( ]9) לחוף קרוב האניה עומדת לוממֺ : 1928רובינזון 

ל כאשר יעשה אדוניו מהרה לעשות הךֹ עד למד ֵשַשי; [שבים הם( ]9) הים אל

 [.כאשר עשה אדוניו( ]66)

 זה איכה תתפלא התפלא ורק]...[  עלתתו ללא אשר תדע ידע: 1921רובינזון 

 מעולם כי ֲאַדֶלה; ...[ והתפלאה...  ידעה היא]= (8) כזה דבר דעתי על לעלות יכל

 והרוח ימים כשמונה חנינו פה; [דימיתי]= (9) ממני]...[  צעיר נוסע היה לא

 (20) אֵטני אדע אשר מבלי; [התנגדה]= (10) מערבית-מדרומית לנו מתנגדת

 .[ממהרים=( ]163) באנגליה מאשר פה לגדול ימהרו העצים; [ידעתיש מבלי]=

לקחת  תאבהָאבֹה לא  :נמצאו היקרויות מעטות של התופעה 1965רובינזון גם ב

( 5)רעי מאז  יכנוניוכך ; [אין היא אובה לקחת חלק בחורבני( ]=7)חלק בחרבני 

 [.ני לאהלשו( ]=19)לשוני לתאר את קולות האימים  תלאה; [כינו אותי]=

 אוליבר טוויסט

 [.אם ָיְקָרה או אם ְיָקָרה]= 77(78)נפשך בעיניך  תיקרסור מזה אם : 1924אוליבר 

; [האם אתה מקווה( ]=מה)? כי ישוב אליך והקַ ְת האם באמת : 1935אוליבר 

 [.הוא מציץ( ]=צח)ימינה ושמאלה , תמיד לאחוריו יציץבלכתו 

 להם חלפו מאושרים חדשים שלושהיא ההיקרות האחת שנמצאה ה: 1949אוליבר 

 .[הספיק בטרם=] (107) בם לחוש אוליבר יספיק בטרם

                                                             
 (.יג, מלכים ב א" )ְבֵעיֶניךָ  ֲחִמִשים ֵאֶכה ֲעָבֶדיךָ  ְוֶנֶפש ַנְפִשי ָנא ִתיַקר: "המקראיצירוף זה הוא בדרך הפסוק  77
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נשווה משפטים אלה כדי להצביע על המעבר משימוש בעתיד בתרגומים המוקדמים 

 : לשימוש בהווה בתרגומים המאוחרים( שהיה אמור להיות הווה)

 (113)? על לבבך כי שוב ישוב יעלההאם באמת : 1924אוליבר 

 (מה)? כי ישוב אליך תקוההאם באמת  :1935אוליבר 

 (36)? מה, רשיחזֹ מאמיןאתה באמת  :1955אוליבר 

 (11)? באמת שהוא ישוב בטוחואתה  :1980אוליבר 

* 

שורצולד . ל"מקובלת ההבחנה בין עברית המקרא ובין לשון חז, לעניין זמני הפועל

, עבר –שת הזמנים הדקדוקיים כי השימוש במערכת של שלו מציינת( 72' עמ, 1981)

כותרת הפרק הדן בנושא זה בספרו . מקובל בעברית מלשון חכמים –הווה ועתיד 

מוקפת  זמֵניהמילה , כלומר, הפועל" זמֵני"היא ( 112' עמ, ב"תשל)של בלאו 

בלאו . במירכאות ללמדנו שזמני הפועל במקרא אינם זמנים במשמעותם הליטרלית

ואילו האספקט הוא , הזמן הוא זמן רלטיבי; ובין אספקט( tense)מבחין בין זמן 

, 1910)גזניוס (. 117' עמ, שם)והדובר עשוי לתאר פעולה לפי ראות עיניו , סובייקטיבי

גם מורג . וכוונתו לאספקט על פי מונחיו של בלאו, moodמבחין בין זמן לבין  §40

ים המוקדמים הפועל בתרגומ(. 137–136' עמ, ט"תשס)מבחין בין זמן לבין אספקט 

אולם בתרגומים , כהגדרתו של אבינרי, עשוי לבוא בזמנים שאינם זמן הפעולה

    .המאוחרים התופעה נעלמת וניכר שימוש בזמנים כהווייתם

 תיאורי סיבה ותיאורי תכלית , תיאורי זמן": מקור במקרא ובמשנה פֹעל" 4.2

מיטיבה ( 479' עמ, 1971" )מקור במקרא ובמשנה פועל", כותרת זו של אבא בנדויד

מקום שבו . להמחיש אחד מן ההבדלים המובהקים בין לשון המקרא ולשון המשנה

מעדיפה לשון המשנה פועל מפורש וכך גם העברית , נוקט המקרא את מקור הפועל
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ובהם גם )תיאורי זמן : בתרגומים הנבדקים בולט הדבר בעיקר בתיאורים. ימינו-בת

 .ותיאורי סיבה ותכלית( ולטניותתיאורים של פעולות סימ

 תיאורי זמן 4.2.1

הולכים במידה רבה בדרכו של המקרא  (עד שנות הארבעים) התרגומים המוקדמים

כינוי חבור )+ קור מ( + ף"ת או כ"בי)צירוף יחס : ומעדיפים תיאור זמן במבנה זה

 ָלךְ  ֶזה ַגם ִךי ִתיְרִאי ַאל ְמַיֶכֶדתהַ  ָלה ַותֹאֶמר ְבִלְדָתה ְבַהְקשָֹתה ַוְיִהי: "למשל, (לעתים

 (.יז, בראשית לה) ֵבן

 הלב

מעיניו עיר מגוריו  עלםבהֵ ; (3) מילדיה בִהפרדהבכתה תמרורים : 1899הלב 

בבקר משנתו בעתתו המחשבה  ובהקיצו; (8) ...החל להרגיש כי ]...[ גנויה 

המסע לא  ַבֲחנֹותגם ; (9)שואה ורוח סערה לא יצא מחדרו  ובבוא; (9) האיומה

 ...".כש"או " כאשר"לא מצאנו בתרגום זה תיאור בלשון (. 30) נשמע קול אדם

; (1165) הוציא אביו מפיו דברים קשים]...[ לאכל  בשבתםפעם אחת : 1903הלב 

מילת )כאשר אך מצאנו גם ; (1167) בלכתורעש העגלות החריש את קול צעדיו 

נה מעיניו דזוליה שֵ  כאשר מנע: פועל מפורש(+לית"החז כשהזמן המקראית ולא 

משנתו עמד כבר השמש  כאשר הקיץ; (1110) היה קם בבקר עיף ויגע]...[ 

 (. 1168) במרומי שמים

 (.305) פנה אלי ויאמר]...[ אבי כי התַודה הנער  ְשמֹעַ ךִ : 1904הלב 

 לבית בלכתי; (4) את שעורו היה מהלך בין הספסלים בהכתיבו: 1922הלב 

תרגום זה נמנע ממילות (. 91) את ספריו ְבָפתחוכמה נזהר ; (5)ראינו ]...[ הספר 

 .כשאו  כאשרהזמן 



131 

 

, ְךַכלותו; (6) שומם היה חדר בית הספר בעיני]...[ את היערים  ְבָזכרי: 1923הלב 

ן "מבש, כזכור(. 18) אותנו המשגיחים ִבְבחֹוןשם חרְדְת ; (8) הביט אלינו דוָמם

 .את לשון המקרא ועושה שימוש רב מאוד במקור הפועל העדיף

; (14) והנה רואה אני המון אנשים]...[ הבקר לבית הספר  בלכתי: 1950הלב 

מוכר  ;(20) ארבעה נערים להציק לקרוסי-החלו שלושה]...[ לבית הספר  בבואי

 ְבַצְלֵצל ;(35) אל שני הנערים בהביטוהפחמים עוד עמד רגע קט תוהה ומשתאה 

מצאנו גם , לעומת אלה. (72) קם בלאט]...[ עשרה -השעון את השעה שתים

 משעברה; (13) פנה אל הכתה והתבונן בנו, משהלכו :ל"תיאורי זמן בדרך לשון חז

 (. 212) נתאושש קמעה]...[ האניה את מצר גיברלטר 

: תרגום זה מעדיף בדרך כלל לבטא תיאורי זמן בדרכה של לשון המקרא: 1959הלב 

קר לבית הבֹ בלכתי; (8) החדרה הופיעו בפתח מפעם לפעם תלמידיו נסנוךִה בְ 

לנו המורה  ְבַסֵןר, אתמול; (9) ...ראינו, לאבא את דברי המורה ובַספריהספר 

אני מסתירה אותו מעיני אביו לבל ; (10) נכנס המנהל]...[ על שלום רובטי 

 (. 216) על המפתן הסבו פניהן ואמרו ְבָעְמָדן; (74)לו הדבר  ְבִהָוַדעיהרגנו 

 –ל "דרך המלך של תיאורי הזמן בתרגום זה היא דרכה של לשון חז: 1985הלב 

בשעת ; (10) לכיתה הוא כבר ישב במקומו בשעה שנכנסנו: כאשר, -כש, -בשעה ש

שלאחד הילדים יש פרצוף אדום  כשראה; (10) התהלך בין הספסלים ההכתבה

שהמורה סיפר לנו על רובטי  בשעה, אתמול; (10)הפסיק להכתיב , מפריחה

; (48) את הכפתור כשתפרההסתכל עליה ; (12) נכנס המנהל לכיתה]...[ המסכן 

לעתים נוקט המתרגם את (. 135) החזיקה כל הזמן יד על ראש בנה כשדיברה

אך על , (146) שוב פרץ בבכי]...[ פתח את ספר הקריאה  כאשר: המקראית כאשר

מבטיהם ונשמותיהם של כל בני העם רטטו : מצאנו גם. -כשמעדיף  פי רוב הוא
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מקור אינה רווחת +אך דרך זו של צירוף יחס, (65)את ארון המתים  בראותם

 .בתרגום

 רובינזון קרוזו

בסוד  בשבתי, בערב: נמצא שימוש במקור בלבד, 1872רובינזון , בתרגום הראשון

 ;(4)... כי המחזה הנשגב הזה  באמריהוספתי אֹמץ לאחוז דרכי ; (4)אנשי האניה 

בחלד  בהתהלכוהיא תנחה אותו  ;(12)כי בלב הים הננו  בראותנו]...[ תמהנו 

 .(25)רגלי  ַהְלאֹותיאחרי  ;(25)מעלי חמת רוחי  ְבסור ;(24)

 . 1928-ו 1921, כך גם בשני התרגומים הבאים

ל לחייו בשפע מדי הדמעות זרמו ע; (8) את דבריה שמעואחרי : 1921רובינזון 

הרוח  ַבֲחדֹלרק רוח קלה או  ִבְנשֹב; (9) האניה בצנוח; (7)באחי שנהרג  רֹובְ דַ 

 אל נפשו בלחש בדברועל ידי לצאת ולבוא בתאו שמעתיו  בעברו; (10) כליל

הפך ; (30) עמו במפת הים בהתבונני; (10) בכפו על כתפי אמר לי בטפחו; (11)

; (51)... אותנו לכל עבר ובהפיצובינינו לבינה  דובהפריאת סירתנו על פניה 

על לוח ההגה  בהכותהה צָ ןְ נֺ [ הסירה]; (32) את היבשה קמתי על רגלי בראותי

 (. 80) ראת לשונו לדבֵ  ובאלפיי ךִ עם התֺ  בשוחחי; (31)

; (8)כי ִנצל ממֶות  בראותושמחת רבינזון ; (7) את עיניו בפקחו: 1928רובינזון 

; (14) על היבשה בעלותו; (11) אל המלאכה בגשתו; (9) קר ראהבב בהקיצו

 .(18) אל עבודתו שכח את צרתו בשובו; (18) נפתח מקור עיניו בחשבו

בולטת העדפה של תיאורי זמן או פעולות סימולטניות באמצעות  1945רובינזון גם ב

 צאיבמשמחתי ; (3) קמה סערה נוראה, האניה בלב ים בהיות, לאחר ימים: מקור

הצטננתי ; (9) את ביתי יתנפלו עלי להמיתני בראותם; (5)ארגז כלי עבודה 

; (11) משנתי חלפה הקדחת בקומי; (11) בחוץ בעת הסערה והגשם בעמדי

ראיתי , הסירה אל החוף בהתקרב; (16) אחת מרגלי שם אותה על ראשי בהרימו
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; (21) יםהומתו השנ, המלחים משוט באי בשוב; (19) עשר איש-במשקפת אחד

קפצתי משמחה ; (22) את המפרש בהעלותם; (22) את הנקב בתחתיתה בסתמם

 (.23) לאנגליה בבואיאלה יהיו לי לתועלת ; (23)שבע יריות תותח  בשמעי

רץ אל אויבו והרגו בן , מידי בלהקִ  כאשר: כאשרפעמיים בלבד נקרית המילה 

 (.21) פל עליהם פחדנ]...[ התקרבה הסירה השניה אל החוף  כאשר; (16)רגע 

 1965רובינזון 

פלגי דמע זולגים על פניו : מעדיף את המקור לשם הבעת תיאור זמן 1965רובינזון 

 ְשקֹעַ מדי  ;(7)יום אחד בעיר האל  בהיותי ;(6)את אחי שנפל חלל  בהזכירו

שמעתיו אומר חרש , ממנו ובצאתולתאו  בהכנסו, על פני בעברו ;(8)הספינה 

לבשו עז ]...[ את היצור מת  בראותם; (15)ימה השאירני בבית ה ברדתו ;(10)

את כל הרכוש  גדריאחרי ; (23)על העור נתנוהו לי בחפץ לב  בהצביעי; (23)

 ; (60) הקורות נבקע השלד רסֵ נָ ִה אחרי ; (42) חסמתי את הכניסה

 נלבטים בעודנו :עודתרגום זה מבטא פעולות סימולטניות גם באמצעות הטיית 

עוגנים מול החוף  בעודנו; (12) ראינו והנה המוני אדם נאספים בחוף[ טיםמתלב]

(. 24)פוסח על שתי הסעפים נכנסתי אל התא  בעודי; (22) הופיע צמד יצורים

, בעת אשרומבכר את , כאשראו  -כשבטקסט זה נמנע המתרגם ממילות הזמן 

 משנגש :לית"החז -משאו את ( 13) פקדתני המחשבה הטובה בעת אשר: למשל

, לי טיבם מפי הקברניט משנודע; (174) אלי הקברניט סחתי לו את תכניתי

  (.175) הפקדתי בידם כלי נשק

 1988רובינזון 

 כשהסירה: -משאו באמצעות  -כשבתרגום זה מובעים תיאורי הזמן באמצעות 

; (31)את החיה  כשראו; (28)לחדש את מלאי המזון  כשרצינו ;(27)היתה יציבה 

פעולות סימולטניות מובעות (. 46)המים אל הים  משנסוגו; (43)גל ה מששכך
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החלה האדמה לרעוד , יושב במבצר הקטן שלי בעודי: עודלעתים באמצעות 

 ביבשה שראיתי תישבתי והרהר, אני עסוק במלאכות האלו בעוד; (56) תחתי

(67). 

 המלך והעני-בן

ם חשבה האֵ : יאור זמןנוקט אך ורק מקור לת, התרגום הראשון, 1898המלך -בן

היין  רובעבֹ ובהקיצה, אדע מנוחה]...[  בשנתה; (3)על בנה  בהביטהבלבה 

את תנועת ידו  בראותם ;(12)כי תרבה את מכותי חנם , מעליה אשבע מצוקה

המשרת את  בהביאואתה העירני  ;(50)את המסכנים  הכותםואחרי  ;(19)

 ;(23)הביתה אספר לחברי  ביבשו; (113)תם במיטת המלך  בשכב ;(62)הארוחה 

 בנפלהלבבו דפק בקרבו כאשר ידפק לב הצפור  ;(87)תֹם בהיכל המלך  בֶשֶבת

 (.46)הכה באלתו  ובדברו ;(25)בפח 

. כאשראו  -כשאך ניכרת העדפה של הצירופים , משתמש במקור 1923המלך -בן

לו עלבון כי שאלותיו הביאו  בִהָוְכחוהוא חדל לשאול שאלות : שימוש במקור

; (25)על ברכיו  בכרעוהנער כלה את דבריו  ;(16)? ןמָ בקומי מלביש אותן ; (22)

על פני כל הקבוצות  בעברו; (25)את הדברים האלה נסה מן החדר  ובַדְברה

; (26)את דבריו  בַדברופניו נתרככו ונתעדנו ; (25)האלה הכריז בחגיגיות 

המכות שהיה עליה לספוג ; (53)מץ לב עליו באֹ בהִגנההמעשים שעשתה 

 לו כי בהָוַדע ;(98)? את הרעל בתתוהאם ראה איש  ;(53)עליו בגופה  בסוככה

 (.36)קפץ לבו בקרבו , ]...[

]...[ צועד ועובר על פני שוטרי השער  כשהוא]...[ תם נגש  :כששימוש בצירוף 

; (11)בן המלך משנתו  כשהקיץ ;(13)לבו דופק בקרבו והתקוה מפעמת אותו 

מביע  כשמבטוהוא נשא את עיניו  ;(31)ך ועבור בין השורות לו הלֹֹ כשהלך

 (.51)בטחה וקצף 
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על  בשכבה ;(25) רֹובְ דַ בְ פניו נתעדנו : משתמש על פי רוב במקור 1941המלך -בן

 בהאבקומה גדל אומץ לבו ; (56)בעדו את הדרך  בָגדרֹואמר הנדון  ;(46)משכבה 

את  בראותו; (65)... לעצמו באמרושתטח על הרצפה הוא ה ;(57)עם האספסוף 

 (.45)את ראשו השב  בהניעו]...[ המלך נהם ומלמל לעצמו  ;(32)עיני האציל 

 (.84)? האיש את החולה רעל בהשקותהאם ראה מישהו 

בוערים ועיניו לוהטות  כשפניו]...[ יצא החוצה : כשבתרגום זה נמצא גם הצירוף 

הוסיף להשחיז בחשאי את סכינו  ;(26)... מיליםאזניו את ה כשקלטו ;(17)

 (.119)רכנות על פני הנער ף ותשוקה מֺ סֶ המלאות ךֹ כשעיניו

 1954המלך -בן

תיאורי הזמן בתרגום זה מובעים לעתים באמצעות מקור ולעתים באמצעות מילות 

 . אך ניכרת העדפה לשימוש במקור, כאשראו  כשהזמן 

; (7)מזון מפיה  בחסכהה להציל למענו קרום לחם שהצליח :שימוש במקור

יש פעמים שעוצרת היא ; (10)החיילים הצדיעו בעבור על פניהם נסיך הדלות 

מי מסייע להן לפשוט שמלותיהן ; (11)ישנה או הלומת יין  בהיותהאת ידה 

לבוש כמוך נדמה  בהיותי ;(13)? ממטותיהן בבוקר בקומןלישון ומלבישן  בלכתן

מועט  ;(15)אל השער הגדול תפס בבריחים  בהגיעו; (15)... כי אוכל להרגיש

; (20)שם  שכבובעת  ;(18)המוח והלב מורעבים  בהיותערכה של בטן מלאה 

התכונן לחלוץ את מנעליו  ;(21)את המלים  בשמעו; (21)ידיו קרא  בהרימו

ראשו האפור  בהניעו]...[ המלך שקע במלמולים ; (30)היתר לעשות זאת  בבקשו

 (. 39)בכל צעד  בהשתחוותוהחל פוסע אחורנית ; (36)

שוכב בחשכה על  כשהיה :מועט יחסית כשאו  כאשרהשימוש במילות , כאמור

עברו העלמות הצעירות על פניו  כאשרהרטפורד צעד במהירות  ;(7)מזרונו 

(27.) 
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 1978המלך -בן

( המקראיכאשר ולא של ) כשבתרגום האחרון בולטת מאוד ההעדפה של הצירוף 

הלומת  כשהיאישנה או  כשהיא: ואין כלל שימוש במקור להבעת תיאור זמן

תועלת מעטה יש בבטן  ;(15)? קמות בבוקר כשהןמי מלביש אותן ; (15)משקה 

החל  ;(23)לאוזניו המילים  כשהגיעו ;(19)שורר ברוח ובלב  כשהרעבמלאה 

הלורד את עיניו של  כשראה ;(41)קד עם כל פסיעה  כשהואלפסוע אחורנית 

אזניו  כשקלטו; (39)נד בראשו האפור  כשהוא]...[ המלך שקע במלמולים ; (29)

 (.17)בוערים ועיניו לוהטות  כשפניו]...[ יצא החוצה ; (26)את המילים 

 אוליבר טוויסט

הוא חבש את : מעדיף בדרך כלל לבטא תיאור זמן באמצעות מקור 1924אוליבר 

 הכהו על ראשו, אחריו ברוצו; (7)ערש לצאת עמד רגע ליד ה ובפנותו, כובעו

 בלכתם; (24) שם שעשו מדברותיונהנה למראה הרֹ, קולו מעט בהשפילו; (20)

נטלמן 'אמר הג, בני; (24)... הואיל מר בומבל לבאר לאוליבר , לבית המשפט

פתחה אשת הקברן דלת  רהבְ דַ בְ ; (26) לחןעל השֺ  שענוובִה אליו  בגחנו, הזקן

, אמר סוארברי; (43) ברגליו וברקעואת אגרופיו  בקמצו, האיש אמר; (34) קטנה

 (.55) לו על אזנו ובסטרואת אוליבר  בנדנדו

אמר , אדוני, סלח לי :מקור. לצורך תיאור זמן -כשנוקט הן מקור והן  1935אוליבר 

? אליך ריבְ בדַ האם אינך רועד  ;(ט)כי אין איש מופיע בפתח  בראותואוליבר 

 ;(יז)הלילה נטה ללון  ברדת ;(טו)ח כלאו אמר להתנפל שנית על נֹמ בצאתו ;(יד)

לסעוד פת  בשבתו ;(יט)סה גדולה מתוכו פרֺ  בעקרובאצבעותיו נקב חור בלחם 

היה הֺשלחן ערוך לסעודת הבֹקר  בהקיצו ;(נד)שחרית התנדפה התקוה הזאת 

 . (עה) ֵהָרְדמֹועינים אוהבות שמרו עליו עד ; (נז)
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 ;(ט)נושא בגאוה את ראשו הגדול  כשהוא]...[ ול נכנס לחנות מר קליפ :-כש

 ;(טז)ונֹח מדברים סרה בו ובאמו  כששרלוטהבלילה שלחה אותו מרת סוירברי 

 ;(לט)מעפעף בעיניו החולות וסוקר את הנעשה בחדר  כשהוארץ [ הכלב]

 (נד)למרגלותיו זוג נעלים חדשות  במצאואוליבר בבקר השתומם מאד  כשהקיץ

מזגה משהו לתוך כוס [ היא] ;[וגמה זו בא לידי ביטוי השימוש בשתי הצורותבד]

 (.פח)פונה עורף לשודד  כשהיא

ההנהלה התחשבה : מקור. משתמש בשתי הדרכים במידה שווה 1949אוליבר 

 כשגרונוענה אוליבר , כן אדוני :-כש ;(14)את הצעתו  בשקלהבעובדה זו 

 (.10)מתכווץ ממרירות 

בידיה  בנטלההשיבה מרת מן  :מקור. מתבטא בשתי הדרכים 1955אוליבר גם 

 רובְ בדַ  ;(14)על יד השער את מר סורברי  בפגשואמר מר במבל ; (9)בקבוק וכוס 

; (15)את המודעה  בבחנואמר הקברן , באלהים ;(14)הקיש במקלו שלש נקישות 

סה נִ , []...כי חמת השופט תעלה  ובידעו]...[ ר כמת כי אוליבר חוֵ  בראותו

 (.44)את הדלת  בנעלואמר סיקס , אל תקים רעש כזה ;(30)השוטר לנחש 

ענה השופט  ;(12)חוזרים ומצטהלים קמעה  כשפניו, אמר מר גמפילד: כש

 כשהואשאל השמש ? הועד מקציב לך פחם ;(13)מרכיב את משקפיו  כשהוא

 (.54)לוחץ את ידה באהבה 

דרך זו )דרך חדשה לביטוי סימולטניות  1955 אוליברמופיעה ב, לצד שתי צורות אלה

הפועל הראשון מוטה  –( ימינו-נחשבת לבלתי תקנית והיא רווחת מאוד בעברית בת

תרגום שאילה של ההווה באנגלית המשמש , בעבר והפועל השני מוטה בבינוני

אקדוח  נוטל, סיקס שאל, יודע אתה מה זה: להבעת שתי פעולות הנעשות בו בזמן

את האקדוח  ומקרבבפרק ידו של אוליבר  תופס, השודד אמר, טוב ;(44) וטוענו

 (.44)לרקתו 
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או  -כשאו  -בשעה שליים "זונח את המקור ומעדיף את הצירופים החז 1980אוליבר 

בלעדיהם  כשנשאר; (4) הצהיר שהוא רעבשעה שהפשע האיום שעשה : -מש

שעה ; (5) להצהיר יעץ לו]...[ הוביל מר באמבל את אוליבר שעה ש; (5) ...חש

; (6)הבחין בחרדה שעל פני אוליבר ]...[ טבל השופט את העט בקסת ש

 כשהואאוליבר נרדם ; (6)לפתח המשרד נפרד מר באמבל מאוליבר  משהגיעו

הביתה שאל מר סורברי את  כששבו; (7)מתלבט בין הפחד לבין הרצון למות 

תוהה כמה זמן  הואכשאוליבר פנה לשוב לחדרו הקטן ; (7) אוליבר אם נהנה

 (.7) יעץ להשאיר את הילד, מר באמבל בלהט זעמו משנוכח; (7) נדרש לו

נטש  בלכתו: אך כאמור הוא נדיר מאוד בספר זה, בכל זאת נמצא גם שימוש במקור

 (.5) אוליבר מאחוריו את חבריו למצוקות

 סיכום הממצאים

 התרגום דרך התיאור

 

 

 ;(םכינוי חבור לעתי)+מקור +מילית יחס

  (בצלצל השעון, בהפרדה מילדיה)

  נדיר מאוד  – כאשר

      

  

 1872רובינזון 

 1898המלך -בן

 1899הלב 

 1903הלב 

 1904הלב 

 1922הלב 

 1923המלך -בן

 1923הלב 

 1924אוליבר 

 1928רובינזון 

 1921רובינזון 
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 ;(כינוי חבור לעתים)+ מקור + ס מילית יח

   כאשר, -שֶ ךְ , -שֶ ִמ : מעט

 1935אוליבר 

 1941המלך -בן

 1945רובינזון 

 1950הלב 

 1954רובינזון 

 1959הלב 

    :שתי הדרכים שווה בשווה

 ;(כינוי חבור לעתים)+ מקור + מילית יחס 

 כאשר, -שֶ ךְ , -שֶ ִמ 

 1949אוליבר 

 1955אוליבר 

 1965רובינזון 

 1978המלך -בן  -שעה שֶ , בעוד, כאשר, -שֶ ךְ , -שֶ ִמ 

 1980ליבר או

 1985הלב 

 1988רובינזון 

 

ניכר שימוש במילות תיאור מקראית עד שנות הארבעים , על פי הנתונים שבטבלה

בשנות הארבעים והחמישים חודרות מילות התיאור , לאחר מכן ;של המאה העשרים

מסוף שנות . והן כובשות להן מקום במעמד שווה לזה של לשון המקרא, ליות"החז

 .ל בלבד"ימוש בתיאורי זמן מלשון חזש עשההשבעים נ

 תיאורי סיבה ותכלית 4.2.2

גם לשם הבעת תיאורי הסיבה והתכלית השתמשו , כמו תיאורי הזמן בתרגומים

דרכי המקרא לבטא תיאורים אלה מאחת . יותקראצורות מהמתרגמים המוקדמים ב

ָעִליָת "מעמיד את הפסוק ( א"תשל) אבא בנדויד –פועל +למעןאו מקור +למעןהיא 

ְרִצי ְלַמַען ַעל ַעִלי ִיְשָרֵאל ֶךָעָנן ְלַכמֹות ָהָאֶרץ ְבַאֲחִרית ַהָטִמים ִתְהֶיה ַוֲהִבאֹוִתיָך ַעל ַא

כדי שידעו הכל "מול ( טז, יחזקאל לח) "ַדַעת ַהגֹוִים אִֹתי ְבִהָסְדִשי ְבָך ְלֵעיֵניֶהם גֹוג

מצויה ברוב  למען (.נג ,וירא בראשית רבה) "ה לעשות נסים"שהתחיל הקב
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( או תכלית)או מילות סיבה  כדיאך התרגומים המאוחרים מעדיפים את , התרגומים

 . אחרות

, סיבה ותכלית, עומדת על העמימות בין שתי הקטגוריות( ה"תשס)רבקה בליבוים 

 78.ומסבירה כי לעתים אותה מילה משמשת הן להבעת סיבה והן להבעת תכלית

את דבריהם של חוקרים שונים בנושא זה ומראה כי גם בלשונות בליבוים סוקרת 

(. באנגלית forלמשל המילה )אחרות אותה מילה עשויה לשמש להבעת השתיים 

, עוד אומרת בליבוים כי לעתים אפשר להבחין בין סיבה לתכלית על פי ההקשר

 .אולם גם זאת לא תמיד

וררת גם בטקסטים העמימות בין תיאור סיבה ותכלית שמתארת בליבוים ש

לשם תיאור תכלית  למעןבתרגומים הראשונים משמשת כאמור המילה . הנבדקים

אך מבחינה פרגמטית אפשר לעתים להבין את , (לעיל)כפי שהראה בנדויד , בדרך כלל

פעם אחרונה למען לא יהא אסון  הולֵ בְ קַ האמירה , למשל. המסר גם כתיאור סיבה

קבלנו פעם אחרונה כדי שלא יהא אסון 'לאו דווקא משמעה , (74, 1959הלב ) בביתי

', קבלהו פעם אחרונה כי איני רוצה שיהיה אסון בביתי'וייתכן כי משמעה ', בביתי

הנערים לא התערבו כך גם אפשר לפרש את המשפט . ת האמירהדהיינו תיאור סיב

במשמעות של ( 303, 1904הלב )למען לא יאמרו עליהם כי זרקו את כדור השלג 

הנערים לא התערבו כי לא רצו שיאמרו עליהם שהם זרקו את כדור : יאור סיבהת

 (.ב"לבנת ויציב תשס)תיאורי תכלית הם למעשה הסבר למניעים  .השלג

 הלב

 (.3) תוכל להרים את מצב משפחתה למען: 1899הלב 

 (.1112) ר לךולעזֹ אוכל להוסיף למעןהסתר אסתיר את סודי : 1903הלב 

                                                             
הוא סבור שיש סיבות מארבעה . בתפיסת העולם של אריסטו" סיבות"סיבה ותכלית הן רק שניים מארבעה סוגי ה 78

  (.24' עמ, ו"ברן תשססו) יתסיבה פועלת וסיבה תכלית, סיבה צורנית, סיבה חומרית –סוגים 
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עליהם כי הם זרקו את כדור  יאמרולא  למען]...[ ים התערבו הנער: 1904הלב 

 (.303) השלג

חייבים אתם ]...[  ילדי טורין בקלבריה כמו בבית אמם למען היות: 1922הלב 

הלכה ; (34) למען התאפקנשכה את אצבעה ; (9) ב איש את רעהולכבד ולאהֹ

לית "החז כדי נדירה מאוד(. 260)את כבוד משפחתה  למען הציללהיות למשרתת 

 (.16) למנוע את הילדים מהסיח את דעתם כדיולא פסקה מדבר : בתרגום זה

אותו  למען ָבֵרךְ ]...[ נראו בפתח פעם בפעם אחדים מתלמידיו : 1923הלב 

 אותו המון הנאספים למען יראו]...[ וישא את הנער בשתי זרועותיו ; (7) לשלום

 (.16) לבנים לכביסה ִביאלמען הָ ]...[ ותבא היום אל ביתנו ; (10)

נלחמה ארץ ]...[ עצמו בן קלבריה בטורינו כמו בביתו  למען ירגיש: 1950הלב 

 עליהם הטיפוס בעמודים משחו הנערים את ידיהם למען יקל; (17) מולדתנו

 (.13) לשלום כדי לברכואחד התלמידים ]...[ הופיע מפעם כפעם : אך גם; (182)

נלחמה ]...[ ברי להיות בטורינו כבתוך ביתו נער קל יוכל למען: 1959הלב 

 (. 74) אסון בביתי למען לא יהאקבלהו פעם אחרונה ; (11) ארצנו חמישים שנה

]...[ אחרתי מעט : אך אין היא רווחת בו, כיבתרגום זה מצאנו גם את מילת הסיבה 

 (.12) לשאלני באיזו שעה תוכל לבקרנו בבית' עכבתני המורה של כתה ה כי

תיאור . ונוקט נוסח אחר למעןנמנע ממילת  1985הלב , התרגומים שלעיל לעומת

לשם תיאור סיבה משתמש המתרגם . כדיתכלית בא לידי ביטוי בדרך כלל במילה 

 :-משום שו -מכיוון ש :במילות סיבה שהעמידה לרשותו המשנה וגם כיבמילת 

 תוכל לבוא אותי באיזו שעה לשאול כדיעצרה אותי ]...[ המורה שלי  :תכלית

ממך שעה אחת  כדי לחסוךהיתה נותנת ברצון שנה אחת מאושרת מחייה ; (15)

ביתר  כדי לטפס; (66) בהם כדי לשחק]...[ תולש את הכפתורים ; (31) של צער
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 כדי להעניקהקרבנות שהקריבו ; (135)קלות מרחו כולם את הידיים בשרף 

 (.145) לילדיהם חינוך כלשהו

 כידרוסי וקורטי עוד צחקו כשהגיעו אלינו : משום ש, וון שמכי, כי: תיאור סיבה

; (136) אמו חולה כיהוא אמר שלא יוכל לבוא ; (64) ברחוב פגשו את קורטי

; (144) השאיר לי סימן שחור על השרוול]...[ בא ישר מבית המלאכה מכיוון ש

 (.45) יקבל כרטיס כניסה חינםמשום שהוא משתדל לזכות בפרס זה רק 

 זון קרוזורובינ

למעט התרגום , לשם תיאור תכלית או סיבה מופיעה ברוב התרגומיםלמען  המילה

 (.1988)האחרון 

 (.15)? בצוע בצע הצלתיך למעןהאם  :1872רובינזון 

 בוא אל נהר התמזה למעןחכו לרוח ; (7) ִהָלַנע מהפצרותיו למען :1921רובינזון 

; (54) ימצאו בו חפצי מקום למען; (32) שאוף רוח למעןחלץ לתי להֵ לא יכֹ; (10)

 (.129) ר לששת את אשר אמרתי לעשותאֵ בָ  למען; (77) ן איכה בליתיבַ יו למען

תרעינה כאות  למען]...[ הקימותי גדר : נקרית פעם אחת למען: 1945רובינזון 

 :המתרגם מעדיף מילות אחרות לתיאור סיבה או תכלית(. 15) נפשן

 (. 3)תי שעה קלה על החוף רצ, להתחמם מעט כדי: כדי

 לבל, את קצות החבלים קשרתי אל האניה(: מה-תכלית של מניעת דבר)לבל 

 לבלבה יכלתי לשים את כל אבק השרפה ; (4) יסחפו הגלים את המוטות

 (.8) יקרני אסון עוד לבל, עשיתי קורות ועמודים מתחת לגג; (8) יתקלקל

אמרתי  כירצתי החוצה ; (9) דההיו ידי מלאות עבו כיהבלגתי על יגוני : כי

; (11) עמדתי בחוץ בעת הסערה כיחליתי ; (10) בלבי שגג ביתי נופל עלי שנית
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במהרה שבו יתר ; (18) קרה בינתים דבר אשר לא חזינו מראש כילא הפלגנו בה 

 (. 22) שקעה החמה והם פחדו מפני החשכה כיהמורדים 

כדרך , מקור+לבאמצעות  –ית תרגום זה נוקט דרך נוספת להבעת סיבה או תכל

ַוִטֵתן אָֹתם : "למשל, ד זו מביעה בין השאר תכלית"בהצטרפה למקור למ. המקרא

לִֹהים ִבְרִקיַע ַהָשָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ וֵבין  ְוִלְמשֹל ַבטֹום וַבַכְיָלה וֲלַהְבִדיל ֵבין ָהאֹור א 

העברית "(. ל"ערך " )כדי שיאירו: "רש במילונוקדרי מפ; (יח-יז, בראשית א) ַהחֶֹשךְ 

 1945רובינזון אך כאמור , לפני המקור" כדי"ימינו אכן מעדיפה להוסיף את -בת

את  לראותעליתי בראש גבעה  :מקור+ל, מנסח תיאורי תכלית בדרך המקרא

עליו מפני התקפת  להגןסביב לאהל ערמתי חביות וארגזים ; (6) הסביבה

עשיתי לי ; (7) בו ולבוא פנימה לטפסליד הגדר [ את הסולם] והצבתי; (6)ם פתאֹ

 לכסותנתתי לו מלבושים ; (12) בהם את השעורה והקמח לשיםכדים גדולים 

 (.21) על סירתם רלשמֹהם השאירו שלושה אנשים ; (17) את מערומיו

הסֺגלה אשר נדרשה לי למען : למעןמעדיף את , השמרן יותר, 1965רובינזון 

; (52) למען ִיְרחב משכני; (52) למען תכיל את חפצי בֶרַוח; (49) הלוח השלים את

ואת , 1988רובינזון אינה מופיעה כלל ב למעןמילת . (179) למען יניב את יבולו

תזדקק לרכוש הזה ; (17) שנשוב ללונדון כדינתנו לנו כסף : כדימקומה תופסת 

לִהכנס אליו ִטפסתי  כדי; (57) שהמים יתנקזו דרכו כדי; (33)להתקיים שם  כדי

 .(63) בֺסלם

 המלך והעני-בן 

ובולטת העדפה , מקור+ למען בתרגום זה לא נמצא שימוש בצירוף : 1898המלך -בן 

כוס מים  לקחתם את ידו וישט תֹ: בלבד מקור+ללתיאור תכלית וסיבה באמצעות 

חרת באו למ; (37)מהאוכל אשר העמד על השלחן  לקחתם את ידו וישלח תֹ ;(36)

וישלח את אחד ; (79) את מלך אנגליה החדש בשם מלכיהם לברךצירי הארצות 
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תיאור סיבה בתרגום זה מובע לעתים (. 80) את סיבת הרעש ברחוב לדעתהנערים 

חשב כי עתה בא הקץ  כי, ויכר הנער את בית המקלט ותארנה עיניו: כיבמילת 

 י המלך מדבר אליכם כזאתהוא ימלך עליכם בריא או חולה כי פ;(18) לצרותיו

(31.) 

+ למען  אומקור + למען מעדיף בבירור להביע תיאור תכלית בצירוף  1923המלך -בן

הם ; (5)אותו על ראש בן המלך  למען הורידהרים את מקל האלון : פועל מפורש

 למען לא אבוש ולא ֶאָךלםשלחת את המשרתים  ;(79) למען הקדימניעשו זאת 

(202.) 

, (176)שלא לבישני  כדישלחת מעל פניך את המשרתים : כדינוקט  1941המלך -בן 

לרמותני  כדידבר זה נעשה : 1954המלך -בן –וכך גם התרגומים הבאים אחריו 

; (18)שתשמש מעון לילדים עניים  כדיאבי הפקיע אותה  – 1978המלך -בןו, (63)

 (.157)י שנימוסי הנחותים לא יביישונ כדישילחת מעל פניך את המשרתים 

 אוליבר טוויסט

גחך : מקור+כדימקור והן ב+למעןמשתמש ב 1924אוליבר  להבעת תכלית וסיבה

בהקישו ביעה אשר , אמר היהודי ;(31)את חמת רוחו  ךְ ךֵ למען שַ לאות הסכמה 

 (.73)זוק לדבריו ִח  לתת כדיבידו 

ות לרא ייטיב למעןהרים את הנר  :פועל מפורש+למעןמעדיף את  1935אוליבר 

הנער לשלח את ידיו ולטמנן בכיסי  יוכל למען]...[ המעיל היה פתוח ; (ו)

 (.יט) מכנסיו

אינה  למעןבלבד ומילת  כדימובעת התכלית באמצעות  אוליברלבתרגומים הבאים 

שתתחנך ותלמד מקצוע הגון  כדיהובאת לכאן  – 1949אוליבר : מופיעה כלל

שידיו תוכלנה להיתחב  כדי שרווליה מופשלים עד למחציתם; (10) ומועיל

שיוכל  כדיאת קצות השרוולים הפשיל  – 1955 אוליבר(. 29) לתוך כיסי מכנסיו
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באחד הערבים  – 1980אוליבר  ;(22)לשלוף ידיו ולתחבן לתוך כיסי מכנסיו 

; (13) לתכנן עמו מעשה גניבה נועז ביותר כדיהקרים פנה פייגין לסייקס 

שלא יסבול עוד מידיו של  כדישיתנהג בסדר הנערה אהבה אותו וביקשה ממנו 

 (. 21) למסור שם מכתב כדיבבוקר נשלח אוליבר לעיירה ; (13) פייגין

 :סיכום הממצאים

 התרגום דרך התיאור

 מקור + למען 

 פועל מפורש+ או למען 

 1872רובינזון 

 1899הלב 

 1903הלב 

 1904הלב 

 1922הלב 

 1923המלך -בן

 1921רובינזון 

 1923הלב 

 1935אוליבר 

 1950הלב 

 ;(עליתי לראות)מקור +ל

 ; כי

 לשלילה –לבל 

 1898המלך -בן 

 1945רובינזון 

 ;פועל מפורש+ מקור או למען + למען 

 ;כדי

 (מעט כי)כי 

 1924אוליבר 

 1959הלב 

 1965רובינזון 

 ; לתיאור תכלית –כדי 

 לתיאור סיבה –כי 

 1941המלך -בן 

 1949אוליבר 

 1954המלך -בן 

 ;לתיאור תכלית –כדי 

 לתיאור סיבה – -משום ש, -מכיוון ש

 1978המלך -בן 

 1980אוליבר 

 1985הלב 

 1988רובינזון 
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גם , בדומה למסקנות העולות ממצאי המעקב אחר התפתחות השימוש בתיאורי זמן

בתיאורי הסיבה והתכלית ניכר מעבר מדורג אך מובהק מלשון המקרא בתרגומים 

אמנם חלק מן התרגומים מתקופות . ל בתרגומים האחרונים"ן חזהמוקדמים אל לשו

אך ככלל  ,(1950הלב , 1945רובינזון )מאוחרות מעידים על נאמנות ללשון המקרא 

 .ל"התרגומים האחרונים זונחים את הלשון העתיקה ומעדיפים את לשון חז
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 ושימושי המילים תמורות בתחום הצורה .5 

רות מיוחדות של צו 5.1.2; רות מיוחדות של שמות עצםצו 5.1.1; שםצורות מיוחדות בפועל וב 5.1
שמות  5.1.3.2; שמות תואר מסוגים שונים 5.1.3.1; רות מיוחדות של שמות תוארצו 5.1.3; פעלים

: שמות תואר בבינוני נקבה 5.1.3.4; שמות תואר בבינוני בבניין פוַעל 5.1.3.3; תואר בבינוני פעול
כפת בראש מילה -ד"דיגוש בג 5.4; א היידוע"ייתור ה 5.3; צורות הפסק 5.2 ;קוטלה לעומת קוטלת

התפתחות  5.5.1; וכתיב של שמות ומושגים לועזיים תעתיק 5.5; לאחר מילה המסתיימת בתנועה
תעתיק  5.5.4; ניקוד מילים זרות 5.5.3; השפעת היידיש: התרגומים המוקדמים 5.5.2; כללי התעתיק

תעתיקים  5.5.6; התלבטות בדבר האות המתאימה 5.5.5; ת העברי"בי-ף"להגאים חסרי ציון בא
 שונים לאותו שם

  

 צורות מיוחדות בפועל ובשם 5.1

ימינו ולכן -רה המוכרת לנו בעברית בתצורתן שונה מן הצובסעיף זה הובאו מילים ש

ות לבין שמ( 5.1.1סעיף )נבחין להלן בין שמות עצם . הזמן-הן זרות לעיני הקורא בן

רת הנקבה צוסעיף מיוחד יוקדש ל; (5.1.2סעיף , כולל בינוני במעמד שם תואר)תואר 

 .ת"בי-ף"הצורות הנידונות תובאנה בסדר האל. בבינוני

 רות מיוחדות של שמות עצםצו 5.1.1

 . (26, 1923הלב ) ַהַגַוִניםמֺרֵבי  [:ְגָוִנים]ַגַוִנים  •

 שאין לפי: "א"ע קמ שבת ,א באה בתלמודוהי, ל"המילה גון משתייכת ללשון חז

 לכמה מתהפך זורחת שחמה וכיון: "ב"ע ,ו ברכותוכן ב; "לגוון אלא אותה עושין

למשל " האי גונא"בביטוי הרווח , כן היא באה בתלמוד בצורתה הארמית. "גוונין

אין מדובר במילה מקראית ונראה כי משום כך יש גרסאות שונות . א"ע ,קיב שבת

 :אין אחידותועד הלשון  במילוני. יהודה מנקד במילונו ַגָון בלבד-בן: ודהבדבר ניק

-ט"המילון המוקדם ביותר שערך זה מופיע בו הוא המילון למונחי הטכניקה תרפ

 1930-ץ"במילון למונחי הפיזיקה תר. ובו מצוין ָגֶון, (ועד הלשון מילון של) 1929

ובפירוט , מופיע הערך ָגֶון 1931-א"ם תרצבמילון למונחי הצילו. מנוקד גם כן ָגֶון

 העברית  האקדמיה ללשוןועד הלשון ו מילוני בכל . שלצדו מצוין ַגָון" המונח העברי"
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-מילון גרזובסקי. ְגָוִנים –אך ורק בניקוד ָגֶון וברבים  לאחר מכן מצוין הערך שיצאו

( כידוע גרזובסקי, שהוא)גור אולם , בלא צורת הרבים, ילין מביא את צורת ַגָון בלבד

וצורת הריבוי לגרסתו היא הן , ַגָון, ָגֶון: זו לצד זו, מביא במילונו את שתי הצורות

מדן מביא ". ַגָון, ָגֶון, צבע"מפרש , "color"ערך , שמואל-מילון אבן. גֹוִנים הן ְגָוִנים

 .שושן-גם אבן וכך, ְגָוִנים –וברבים , במילונו אך ורק את הצורה ָגֶון

רווחת גם כיום ואך מעטים מדוברי העברית יודעים כי הצורה ָגֶון  gavanההגייה 

" קול ישראל"אין ֵתמה כי אבא בנדויד מצא לנכון להעמיד את קרייני . היא התקנית

' עמ, 1974בנדויד )והמונח מופיע במדריך שלו בשלושה מקומות , על ההגייה הנכונה

האקדמיה ללשון העברית מבהירה כי מדובר בצורה במשקל (. 107' עמ, 90' עמ, 28

  79(.ְגָוִנים כמו ְשָוִרים)ָמֶות שנטייתה דומה לנטיית שֹור 

התפרסם  1936בינואר  13מיום " דבר"בעיתון , אשר לצורת הרבים של המילה

-ִשְפַעת"ובו נאמר , של איציק מנגר" מנדלי מוכר ספרים"תרגומו של דב שטוק לשיר 

לשון : "מאת דוד פינסקי נוקדה הצורה כך" חתול ועכבר"גם בסיפור ". ָוִנים ַמְרֶעֶפתגְ 

ארבעה "בשיר , אשר לצורת היחיד(. 1936ביולי  21, "דבר" )"עתירת ְגָוִנים ותמונות

אל מול "נאמר , 1949באוקטובר  2ביום " דבר"א ברתיני שפורסם ב"של ק" כל נדרי

שנכתב " )שני שושנים", גם בשירו של יעקב אורלנד". ָוןשגעון אורות ְבִרבֹאֹות גָ 

ֵעת ָבא ַהבֶֹקר ְצחֹור : "מנוקדת המילה בקמץ, (בשנות החמישים של המאה העשרים

 .ואולי נקט אורלנד את הצורה המהלכת, אולי בשל החריזה, "ָןַקח ֵעיַנִים ַהָכָבן, ָגָון

יצחק , מבחין הכותב, 1955אוקטובר ב 14מיום " דבר"בעיתון " עברית כהלכה"במדור 

 ".אבל גֹון הצליל, ָגֶון: "בין צורת הנפרד לצורת הנסמך, פרץ

אפשר להניח כי , 1923פורסם בשנת " הלב"בהתחשב בעובדה שהתרגום האמור של 

מה גם , המתרגם בחר בצורת ַגַוִנים כי לא היה ברור כיצד יש להגות את המילה

                                                             
79

 .ח"כסלו תשכ, כח" למד לשונך" 
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גם במילוני הארמית מצויה תיבה זו בשתי . הצורה ַגָוןיהודה מציין את -שמילון בן

 . ַגְווָנא, ואילו סוקולוף מנקד גֹוָנא, מלמד גורס ַגָווָנא: צורות

את מחשבותי על הנהגתי ]...[ חטאים אחד מחיתי -ובליל[: התנהגות] הנהגה •

 (. 10, 1921רובינזון ) לשעבר

גם ; ('מנהיגות'לצד )' התנהגות'אר גם משמעה בין הש הנהגהמילון אורנן מציין כי 

עיון ". מנהג, הנהגה, התנהגות: "מפרש, "behavior"בערך , שמואל-מילון אבן

, למשל: 'התנהגות'אכן שימשה המילה במשמעות בעיתוני התקופה אכן מלמד כי 

עסק הרפואה של מומי הלב מתחלק "נאמר " דרכי הרפואה"ברשימה שכותרתה 

באפריל  5, "הלבנון)"(" גהה בלשון עברי)ה הנקרא בלשונם היגיענע דרכי הנהג( א: לשנים

 6, "המגיד)"" ?מה הייתם אומרים לו נהגו אתכם אחיכם הנאורים הנהגה כזאת"; (1869

כ "אח"למשל , מופיע בעיתונים בתקופה מאוחרת יותרהתנהגות המונח . (1860במארס 

" ה בנוגע לכל ענפי החייםהתנהגות העד[ על דבר]ד "עובר הנואם לגוף הענין ע

 .(1907בנובמבר  13, "הזמן)"

 וכן"למשל , מופיעה לראשונה בלשון ימי הביניים' התנהגות'במשמעות  הנהגה

 מורה" )כלל גוף הנעת מבלתי, החשובים במנהגים להנהגה ההליכה לשון הושאל

 רובדאף כי גם הוא שייך ל, מאוחר יותרהתנהגות המונח (. כד ,א ,ם"הנבוכים לרמב

 ולהמלט להתקיים עתיד היה שצווה כפי בהתנהגות זה שבעבור עד: "ימי הביניים

 להתנהגות ודתות ֺחקים שיש כמו"או ( ה לבראשית פירוש אברבנאל" )מהמות

ימינו -העברית בת (.ב לתהלים ם"מלבי" )העמים בין ודתות ֺחקים יש כן, המדינה

אורח ] התנהגותלבין [ המנהיג הן שם הפעולה והן הגוף] הנהגהיצרה בידול בין 

 [. הפעולה
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 ( 150, 1872רובינזון )ת ידם על האי הזה יַ חַ כל הדרוש לְ  [:צורכי ִמְחָיה] חית יד •

אולם על פי המקורות אין , היא מחייתם" חית ידם"הכוונה בביטוי , על פי ההקשר

: י, נז בישעיה, הצירוף מופיע פעם אחת במקרא. ודאות בדבר משמעותו של הביטוי

י סבור כי "רש". ָחִלית לֹא ֵךן ַעל ָמָצאת ָיֵדךְ  ַחַטת נֹוָאש ָאַמְרְת  לֹא ָיַגַעְת  ַדְרֵךךְ  ְברֹב"

מצאת : "מצודת דוד מפרש". במעשיך הצלחת ,מצאת ידך צורך"המשמעות היא 

מצודת ציון גורס כי הכוונה לכוח ובריאות וכך מפרש גם קדרי , "ממנו כֹח ידך

ם אומר כי משמעות הפסוק היא "המלבי". בריאותך מצאת, כוח ידך: אולי: "נובמילו

בי מסביר כי מדובר בהתחדשות הכוח -די-מילון בי". חי ידך כי והרגשת מצאת"

("renewal of thy strength" )מצא חית "את הביטוי " חיה"שושן מביא בערך -ואבן

משמעות הפסוק " ו בישעיהו נזעל פי הבנה ז"ומציין כי , המצוי בכתבי מאפו" ידו

, ואכן מאפו מביא את הביטוי במשמעות זו". מצא את מחיתו וצרכי פרנסתו"היא 

ואנכי הלכתי בנקיון שנים מבלי מצוא חית "; "ובירושלים מצאו חית ידם"למשל 

אשמת "מתוך " )יעצהו לקנות לו חלקת שדה קטנה ולמצֹא בה חית ידו"; "ידי

כפי ', פרנסה, מחיה'במשמעות " חית יד"מביא את הערך מילון אורנן "(. שומרון

אין הסכמה גורפת בדבר , אם כן. בקטע האמור 1872רובינזון שהשתמש בה מתרגם 

עשרה הוא רווח במשמעות -אולם נראה כי במאה התשע, משמעות הביטוי המקראי

בדצמבר  25מיום " מחזיקי הדת"בעיתון , למשל. פרנסה וצורכי מחיה –האמורה 

(": קורדיסטאן)הנדחים מארץ אשור "נאמר בכתבה , שיצא לאור בקרקוב, 1883

ורבים ימצאו חית ]...[ רבים מיהודים המתגוררים שמה יסחרו עם צאצאי הארץ "

" פאלען"בכתבה , 1859ביולי  6מיום " המגיד"; "רוכל-ידם בסחרם את הארץ במערבי

לם למצוא פה חית ידם ולתת אשר ינהרו אליה ביח, אנשי ערי סביבותיה(: "פולין)

חדשות שונות מתפוצות "בכתבה , 1874באוקטובר  14מיום " הלבנון"; "טרף לביתם

 ".ונקל יהיה להם למצוא חית ידם": "ישראל
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 (. קה, 1935אוליבר )ד ֶש חֶ מתבוננים בו בְ : [ֲחָשד]ֶחֶשד  •

או )ֶחֶשד : "ת הערךילין מציין כך א-מילון גרזובסקי; ֲחָשדמנקד , "חשד"ערך , פין

יהודה מביא בערכו את -בן; ֲחָשדמפרש " suspicion"בערך , שמואל-אבן; ("ֲחָשד

ומסביר כי הספרדים , ֲחָשדאת הצורה  –באותיות מוקטנות  –ולצדה ֶחֶשד הצורה 

". ערוך"יהודה מעיר כי קוהוט ניקד ֲחָשד ב-בן. הוגים ֶחֶשד והאשכנזים הוגים ֲחָשד

בלא , שושן מביאים כל אחד במילונו את שתי הצורות זו לצד זו-מדן ואבן ,גם גור

מהמאירי ומקלוזנר , שושן מצרף מובאות משלונסקי-אבן. הסבר להגיות השונות

שפורסם בעיתון " עם לכידת התל"בשירו , לעומתם אלתרמן; ֶחֶשדובכולן מנוקד 

ִעם , ְטרוטֹות ֵמֵאין ֵשָנה, ֺקָלחֹותָןִנים ְךמֹו ְמ "אומר , 1954בספטמבר  10ביום " דבר"

משנת  במילוןֲחָשד אכן האקדמיה ללשון העברית העדיפה את צורת ". נֶֹפך ֲחָשד

  .אינה מוכרת לדוברים ֶחֶשדימינו הצורה -בעברית בת. 1946-ו"תש

, ו"תרצ)בדקדוקו ללשון המשנה מזכיר סגל ? כיצד נסביר את שתי ההגיות השונות

, ְקִטל וְקטֹל, ִקְטְל וֺקְטְל משתנות לְקַטל, בארמית צורות במשקלי ַקְטלְ  כי( 72' עמ

, במקרא חל השינוי בצורות כמו ְגַבר. ובהשפעת הארמית חל השינוי גם בעברית

. במשנה חל השינוי בצורות כגון ְןַלג וְקַבע השייכות למשקל ֶקֶטל. ֲחַשש, ֲהַדס, ְדַבש

, ָדָקר, למשל ָדָקל, קאופמן מנקד צורות סגוליות בקמץיד -עוד מזכיר סגל כי כתב

 .ָרָמץ

הוא . דן אף הוא בשאלת המשקלים הסגוליים( לט-לז' עמ, ט"תש)ם ליפשיץ "רא

 –ושואל מה תהיה צורתם בעברית , ְקטֹול וְקַטל, מזכיר כי צורתם הארמית היא ָקַטל

ליפשיץ פוסק כי . ל וקַֹטלֵקטֶ , ֶקֶטל –" ניתן להם צורה עברית"כצורתן הארמית או 

ואפשר כי שתי הצורות , (ְךָפר, ְבאֹוש, ְבֵאר, ְדַבש)גם במקרא יש צורות כאלה 

ליפשיץ מזכיר כי גם (. עמ לח, שם" )וההכרעה תימסר לעתיד"תשמשנה זו לצד זו 

 . ֶסֶגן-ְסָגן, ֶןֶקק-ְןָקק, ֶןֶתק-ְןָתק –במשנה יש צורות הבאות בשני המשקלים 
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צורת , וראו להלן)היא המקובלת ֲחָשד והוכרע כי צורת , כן ההכרעה נמסרה לעתידא

 80(.ֶתֶפר-ְתָפר

 (. 82, 1924 אוליבר)עלי למסור מודעה : [הודעה] מודעה •

שם הנזכר : מודעה: "מביא שני פירושים לצילה, "מודעה"ערך , (2)זאב-מילונו של בן

וכן נשתמש על ]...[ יעשה בהכרח  בתלמוד לגלוי רצון לבטל דבר אשר עשה או

גלוי דעת לבטל דבר "אומר כי מודעה משמעה " ידע"ערך )גם פין ". פרסום דבר

: וכן אומרים. והשתמשו בו לכל גלוי דעת ופרסומו בכלל]...[ הנעשה בהכרח ובכפיה 

, מודעה: מביא את שתי הצורות, "announcement"ערך , שמואל-אבן". הֹוָדָעה

למסור "שושן מפרשים כי הצירוף -יהודה ואבן-בן. פרסום גלוי דעת ,שמוע, הודעה

מה באונס ולפיכך הוא מבקש לבטל את -משמעו שאדם מודיע שעשה דבר" מודעה

הצירוף מצוי גם בהלכות מכירה  81.ב"ע, על פי הנאמר בארמית בערכין כא, המעשה

 מודעה מסר אם]...[ המקח  דמי ולקח שמכר עד שאנסוהו מי(: "א, י פרק)ם "לרמב

 פלוני שדה או פלוני חפץ מוכר שאני שזה דעו עדים לשני ואמר, שימכור קודם

, יהודה אומר עוד כי בלשון המדוברת-בן". בטל הממכר הרי, אנוס שאני מפני לפלוני

ואין הוא מציין אם בכתב , משמעה מה שמודיעים ומפרסמים ברבים לקהלמודעה 

וכך משמש המונח " הודעה כתובה"משמעה  עהמודשושן אומר כי -אבן. פה-אם בעל

 . ימינו-בעברית בת

בעיתוני  יוןע. פה-הדובר מתכוון למסירת הודעה בעל, 1924אוליבר , בטקסט האמור

. אם כי אין הדבר שכיח', הודעה'שימשה לעתים במשמע  מודעההתקופה מראה כי 

המתארת , "ליסהאשמה על העירוני מנחם מנדיל בן טוביה ביי-כתב"בידיעה , למשל

-קודם שהגיש בראזיל: "נאמר, (1913באוקטובר  13, "הזמן)"את מהלכו של משפט 

  ... ".נחקרה ייקאטירינה, ברושקיבסק את מודעתו האחרונה

                                                             
 . ֶגֶמרלצד צורת  ְגָמרצורת : ימינו-ובעברית בת 80
81

 "(.האי מאן דמסר מודעא אגיטא: אמר רב ששת")מדובר בגט שמוסר אדם לאחר שכפו עליו  
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 (.45, 1965רובינזון )ת אשר צברתי רֶ בֹצְ ִל הַ : [מצבורים] תרֶ בִֹמצְ  •

; נה מצויה במילוניםמילה זו אי. במשפט זה כוונת הדובר היא לדברים אשר צבר

המילון למונחי הדמוגרפיה )ִמְצבֹור האקדמיה ללשון העברית טבעה את המונח 

: למשל, אך בדיקה מעלה כי המונח כבר הופיע קודם לכן בעיתונות, (1987-ז"תשמ

מצבורים של  –העיר היפה מוקפת בחגורה הדוקה של שכונות עוני מבעיתות "

; (1963ביולי  5, "דבר)"" אלף מובטלים 200-ורעבים כשבהם מתנוונים , פחונים ובדונים

מספר המסלולים , מיבנה מחנות הצבא: כאן טבל ממש בים של חומר סודי"וכן 

ייתכן כי המתרגם . (1964ביולי  3, "דבר)"" מיקומם של מצבורים סודיים, בשדות התעופה

שקל בהשתמשו בשורש עברי ובמ, לצורך התרגוםמצבורת הוא שטבע את הצורה 

  82(.למשל, ִמְשקֶֹלת)שהיה מוכר לו משמות אחרים 

; (17, 1928 רובינזון) מתחת לסלע היה משקע כמערה קטנה[: ֶשַקע] משקע •

בכל . בחדר האֹכל עמדו שני ֺשלחנות אֺרכים ובהם ִמְשָקעֹות קטנים ועֺגלים

 (.213, 1922הלב ) ִמְשָקע נתונה קערה מלאה אֹרז ופולים

 ִתְרעו ַהחֹוב ַהִלְרֶעה ִמֶךם ַהְמַעט: "יח, לד מופיעה במקרא ביחזקאלמשקע המילה 

; "ִתְרןֹשון ְבַרְגֵליֶכם ַהםֹוָתִרים ְוֵאת ִתְשתו ַמִים וִמְשַקע ְבַרְגֵליֶכם ִתְרְמסו ִמְרֵעיֶכם ְוֶיֶתר

עות במשמ משקעשושן מביא את -מילון אבן. הכוונה כאן למים ששקע בהם טיט

המובאות בערך הן מכתבי . ומייחס משמעות זו לעברית החדשה דווקא' שקע'

]...[ בעל פנים גסים ורזים שבמצחם "ומכתבי ברנר , "בלי משקע ובליטה", ביאליק

 משקעגם מילון מדן מציין כי ". ובמשקע לחייהם היו דומים כמעט לחצי גֹרן עֺגלה

, ילין-גרזובסקי, מילון קדום יותר(. 'חומרים השוקעים מטה'לצד )' שקע'משמעו גם 

מה שנאסף מנוזלים ( 2); ירידת דבר למטה( "1: )מביא שלושה פירושים למילה

מופיע " דברי עבודת האדמה"בכתבה , "הצבי"בעיתון . עמק( ג); בתחתית הכלי

                                                             
 ניער(: "1000-ל 900קופה שבין המיוחס לת, כ"סדר עבודה ליו)מן הפיוטים ת רֶ בֹצְ במילון ההיסטורי מובאת הצורה  82

   ".בתפארת כמקל הסיקו ,התימור יעלה מועשן, בצבורת לגחל מרהח, הקטורת מכף

http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=5617&SUM=%2243%22&ERECH=%22גַּחַל%20%7bגחל%7d%22
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=5617&SUM=%2243%22&ERECH=%22גַּחַל%20%7bגחל%7d%22
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=24825&SUM=%227%22&ZMAN=%224%22&ERECH=%22עשׁן%20%5bהופעל%5d%20%7bעשׁן%7d%22
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=18595&SUM=%22408%22&ERECH=%22מַקֵּל%20%7bמקל%7d%22
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=18595&SUM=%22408%22&ERECH=%22מַקֵּל%20%7bמקל%7d%22
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=18595&SUM=%22408%22&ERECH=%22מַקֵּל%20%7bמקל%7d%22
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=35119&SUM=%22232%22&ERECH=%22תִּפְאֶרֶת%20%7bפאר%7d%22
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אלא , ואין ממלאים את הגומות עפר שוה עם פני האדמה: "'שקע'במשמעות  משקע

. (1896בנובמבר  6, "הצבי)"" שיהיה בית קבול למי ההשקאה, ב הקלחמניחים משקע סבי

ואכן גם בתרגומו לסיפור , גרזובסקי-הוא יהודה גור 1928רובינזון מתרגם , כזכור

: הוא אומר, 1909במאי  16מיום " הצבי"בעיתון , מאת אלפונס דודה" ַהָםָבב"

נו יצרה בידול בין ִמְשָקע ימי-העברית בת...". ובדברה ככה הביטה אל משקע הקיר"

 –ומכאן שם עצם כללי למים המגיעים ארצה בצורותיהם השונות , חומר השוקע)

 (.גומה שקועה)ובין ֶשַקע ( שלג, טל, ברד, גשם

 (. 153, 1872רובינזון ) ֵאם כל ִזָמה ָוָאֶון, וסורו מדרך הַעְצָלה[: עצלות] הלָ צְ עַ  •

 ְוֶנֶפש ַתְרֵדָמה ַתִןיל ַעְצָלה: "טו, יט משלי, קראהיא צורה יחידאית במ הלָ צְ עַ צורת 

אף היא , עצלות, ימינו-והיא משמשת לצד הצורה הרווחת בעברית בת" ִתְרָעב ְרִמָטה

(. כז, משלי לא" )תֹאֵכל לֹא ַעְצלות ְוֶלֶחם ֵביָתה ֲהִליכֹות צֹוִפָטה(: "ויחידאית)מקראית 

, באה בתלמודעצלות אולם , נה ואף לא בתלמודאינה מופיעה במש הלָ צְ עַ הצורה 

 מתוך ולא, עצבות מתוך לא להתפלל עומדין אין: רבנן תנו: "א"ע ,לא למשל ברכות

בעיתוני המחצית השנייה של המאה ...". שיחה מתוך ולא, שחוק מתוך ולא, עצלות

בלי , הלכו ברוח נכון לקבל שפע כל טוב: "למשל, עשרה מופיעה תיבה זו-התשע

; (1867באוגוסט  26, "המגיד)"!!" עצלה ורע לבב חלילה, ולא מזדון; מלאכה ועמל, ירמח

באפריל  6, "המגיד)"" גם לעצתם הקשיבו, ואלה אשר לא עצלה ולא שיבה נזרקה בם"

" מהם ראינו וכן עשינו, עצלה ותרדמה מצאו קן להן בפעלם ובעבודתם"; (1864

; (1888בנובמבר  23, "הצבי)"" מאד ואוהבי שעשועיםאוהבי עצלה "; (1881במאי  11, "המגיד)"

" עצלה ועבודת פרך, זוהמא ועניות וסכלות –תאוה ותשוקה , הוא שטוף בזמה"

: התיבה מצויה גם בעיתונים של ראשית המאה העשרים. (1898בספטמבר  15, "חבצלת)"

 ששו כי מצאו תואנה לחבק ידים ולא ייגעו בעבודה, האוהבים עצלה, ההודים"

נפש ַעֵלנו יוצא רק לעתים רחוקות -מחמת עצלה ושויון"; (1901ביוני  6, "המגיד)"" קשה

המגמגמת [ התנועה הציונית"]; (1905ביולי  23, "הזמן)"" כמטיף בקרב בני דתות שונות
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כי אם עצלה היא "; (1913ביולי  13, "הזמן)"" תמיד תחת הינומה של עצלה ובטלה נעימה

ביולי  8, "דבר)"" זורה על כל סביבה עצלה וטמטום"; (1935במאי  31, "דבר)"" זו ותרדמה

 הלָ צְ עַ כיום . עצלהוהיא רווחת יותר מ עצלותבה בעת משמשת גם המילה . (1938

 .עצלותימינו ונותרה רק -איננה משמשת בעברית בת

 כמעט שנה עברה עד שהוצאתי את מחשבותי לפעולות[: פוַעל] פעולות •

להוציאן מן הנוסח הוא  1965רובינזון ב, לעומת נוסח זה(. 8, 1921זון רובינ[ )לפועל]

מצוי בעיתונים עבריים של המאה " להוציא לפעולות"הצירוף (. 15) הכֹח אל הפֹעל

: 1856באוגוסט  15, "המגיד"למשל , עשרה ושל ראשית המאה העשרים-התשע

עולות את כל ממשלת הפרינץ המושל על ארצנו מתאמצת בכל עוזה להוציא לפ"

]...[ את הרעיון הזה "; "החוקים המשוים את היהודים ובעל דת אחרת יושב הארץ

צריכים אנו "; (1902ביולי  24, "המגיד)"" מתאמץ כעת מר בלקינד להוציא לפעולות

הן "; (1910במארס  30, "הצבי)"" לאמצעים בכדי להוציא לפעולות את ההצעות הטובות

להוציא לפעולות שליש העבודות הציבוריות , הלפי תקנות הממשל ,התחייבו

לצד הצירוף הזה שימש בעיתונים גם . (1933בספטמבר  28, "דבר)"" בתכניתו של היטלר

אתה ושרי ממשלתך מוכרחים אתם להוציא לפועל "למשל , "להוציא לפועל"הצירוף 

וח כשם אך אין הוא רו, (1871בספטמבר  13, "המגיד)"" או לסגת –את הפאליטיק הזאת 

החל משנות הארבעים של המאה העשרים שולט ". להוציא לפעולות"שרווח הצירוף 

 .נעלם" להוציא לפעולות"והצירוף " להוציא לפועל"בעיתונים הצירוף 

ט מֺדיק אשר לא רֶ ואחר לקח את חפצי למשמרת ונתן לי ןֶ : [פירוט] טרֶ ןֶ  •

המילה אינה מופיעה . (25, 1965 רובינזון)נעדרו ממנו גם שלֹשת כדי החרס 

המציין מובאה משירו של יהודה , שושן-למעט מילון אבן, במילונים במשמעה זה

 12מיום " המגיד"בעיתון ". באנו להודיעך קצת עוונינו ולהשמיעך פרט זדונינו: "הלוי

מצבם המוסרי לא נודע : "'פירוט'נקרית מילה זו במשמעות זה של  1863בפברואר 

לא פה המקום לדבר על הענין : "1887באפריל  1, "הצבי"תון וכן בעי, "לנו בפרט
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" יתר בפרט נדבר כאשר נבקר אותו"וכן ; "בפרט ועוד נשוב נדבר עליו בפעם אחרת

במובן  פרטת מתקופת ימי הביניים שימוש ב"מצאנו גם בשו(. 1895במארס  1, שם)

 עליו להחמיר הוספתי שאם והאמת לבינו ביני שעברו הדברים פרט זהו: "'פירוט'

גם יוסף קלוזנר כותב  83.(כז סימן ח"ת מהרלב"שו" )גרעתי לא מהנאמר יותר

ֶןֶרט המלים (: "1900ורשה " )יסודות האנתרופולוגיה: האדם הקדמון"בראשית ספרו 

ומתחת לכותרת זו מובא פירוט של המילים , (IV' עמ" )החדשות והמלאכותיות

 . ִבְפָרטֹותילין הוא -רזובסקיתואר פועל זה במילון ג .החדשות בספרו

 . (כז, 1935אוליבר )ב שעליו התנוססו כמה וכמה מטפחות משי לֶ קֹ: [קולב] בלֶ קֹ •

כי אם , המוכרת לנו בעברית החדשה אינה מופיעה במילונו של גור קֹוָלבהצורה 

ערך , שמואל-ומילון אבן, בלבד קֶֹלבילין מביא -מילון גרזובסקי. קֶֹלבהצורה 

"clotheshorse" , יהודה-המונח אינו מופיע כלל במילון בן". קֹוָלב, מגוד"מפרש ,

אך אין , "קֶֹלב"שושן מביא את הערך -ואבן, בלבד" קֹוָלב"מילון מדן מביא את הערך 

מופיע במילון למונחי הריהוט של  קֶֹלבהמונח ". קֹוָלב"הוא מפרשו ומפנה אל הערך 

ואף במילון למונחי ההלבשה ( אז ועד הלשון, 1914-ד"תרע)האקדמיה ללשון העברית 

הצורה היא  1949-ט"במילון למונחי נגרות רהיטים משנת תש. 1936-ו"משנת תרצ

 .קֹוָלב

ונראה כי היו , "הלך אחר מסמרותיו –בקולב : "א"ע, שבת ס, מקור המילה בתלמוד

הבאה במילונים המוקדמים של האקדמיה ) קֶֹלב, שתי מסורות הגייה למילה זו

  .קֶֹלבכיום נדחתה כליל צורת . קֹוָלבו[( ועד הלשון]ללשון העברית 

 

                                                             
83

 .תלאות רבות עלה לירושלים ושימש כרבה ולאחר, ח נולד בספרד"המהרלב. 1545–1483, חביב-רבי לוי בן 
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 רובינזון)י הרים סֵ כְ ראה כי על החוף מתנשאים רֺ ]...[ רבינזון  [:ִרְכֵסי] יסֵ כְ רֺ  •

1928 ,48 .) 

 ְוִגְבָעה ַהר ְוָכל ִיָםֵשא ֶגיא ָךל" :בא במקרא בלשון רבים בלבדרכסים שם העצם 

שם עצם דומה בצורתו (. ד, ישעיה מ" )ְלִבְקָעה ְוָהְרָכִסים ְלִמישֹור ֶהָעקֹב ָיהְוהָ  ִיְשָןלו

" ְלשֹנֹות ֵמִריב ְבֺסָךה ִתְצְןֵנם ִאיש ֵמֺרְכֵסי ָןֶניךָ  ְבֵסֶתר ַתְסִתיֵרם: "בא במקרא בנסמך

וא ה רֶֹכסו, הוא שרשרת הרים או גבעותֶרֶכס ; אך משמעותו שונה, (כא, לא תהלים)

 . קנוניה, קשר

בלא לציין את , "שורת הרים סמוכים)" ֶרֶכסילין מבדילים במילונם בין -גרזובסקי

וצורת הנסמך היא  יםִס כָ רְ צורת הרבים היא ; מרמה, מוקש) רֶֹכסובין ( צורת הרבים

על פי הנסמך ֶרֶכס אפשר להניח שדוברי העברית גזרו את צורת הנסמך של (. יסֵ כְ רֺ 

, באה הצורה בגזירה זו 84ת ישמח לבב"בהקדמה לשו. ֺרְכֵסיית של הצורה המקרא

, ובוקע עולה תורה של עלבונה על חורב הר מרוכסי הנשמע היקרה הבת וקול"

הנהר "למשל , גם בעיתונים העבריים מופיעה המילה בגזירה זו". יגיע לעב ושיאו

אל אחיהם על רוכסי ויתחברו "; (1857במארס  9, "המגיד)"" ישרך דרכו בין רוכסי ההרים

נשען על רוכסי ההרים אשר סביב ]...[ בית החולים "; (1870באוגוסט  24, "המגיד)"ההרים 

' כיתה א: "גם בתקופה מאוחרת יחסית נמצאת צורה זו. (1879באוקטובר  31, "הלבנון)"" לו

כביש חדש על רוכסי "; (1939בפברואר  2, "דבר)"" עקפה את כל רוכסי הגבעות]...[ 

כן באה . (1968בנובמבר  29, "דבר)"" רוכסי הרי הגאוה"; (1955בנובמבר  8" דבר)"" כרמלה

או  ִרְכֵסיאך בשל היעדר ניקוד אין לדעת אם הכוונה ל, רכסיבעיתונים גם הצורה 

הודפס סיפור ילדים מנוקד של לאה  1937במאי  19מיום " דבר"אולם בעיתון , ֺרְכֵסיל

הופך את ֺרְכֵסי ההרים לשלֵבי ]...[ מישהו "ובו נאמר , "לדמדומים ביזרעא", גולדברג

 6-ב" דבר"שהתפרסם ב, "מסע", כך גם בשירו המנוקד של יחיאל מר...". מדרגות

                                                             
84

 .1952–1872, רבי ישועה שמעון חיים 
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במילוני האקדמיה ללשון העברית מופיעה ". לנגֹע ֺרְכֵסי ָהֳאָפִקים: "1957בדצמבר 

 .ֶרֶכס ,הצורה במשקל השמות הסגוליים בלבד

]...[ לפני הצהרים התענג תם שעה אחת ברשיון שומריו : [רשות] רשיון •

, 1941המלך -בן)ביקש מהם רשיון להנפש  ;(87, 1923המלך -בן)בחברת הנסיכה 

 (18, 1955אוליבר [ )ניתנה רשות]ִנַתן רשיון  ;(32

 ַלחְֹצִבים ֶכֶסף ַוִטְתנו: "'רשות', 'היתר'יחידאית במקרא ומשמעה  רשיוןהמילה 

 ָים ֶאל ַהְכָבנֹון ִמן ֲאָרִזים ֲעֵצי ְלָהִביא ְוַלנִֹרים ַלִנדִֹנים ָוֶשֶמן וִמְשֶתה וַמֲאָכל ִשיםְוֶלָחרָ 

 (.ז, עזרא ג" )ֲעֵליֶהם ָןַרס ֶמֶלךְ  ךֹוֶרש ְךִרְשיֹון ָיפֹוא

 –ם "המלבי, מצודת ציון, מצודת דוד, אבן עזרא, י"למשל רש –פרשני המקרא 

 אחין ארבעה: "למשל, ל"מילה מלשון חז', רשות'מעות המילה היא גורסים כי מש

יבמות " )בידו הרשות כולן את ליבם שבהם הגדול רצה אם ומתו נשים ארבע נשואין

חפץ ורצון עם דעת זולתו שיוכל לעשות הדבר , הסכמות: "מפרש( 2)זאב-בן(. יא, ד

התרה , רשות: "יריםילין מסב-גרזובסקי". כמו רשות הנזכרת בתלמוד]...[ שחפץ 

המילונים ". הרשאה, רשיון, יכֹלת, ךֹח: "הם מציינים" רשות"ובערך , "לעשות דבר

 רשיוןיהודה גורס כי -בן, לעומת זאת. אלה אפוא אין הבדל בין רישיון לרשות

ואכן העברית , כלומר לא היתר סתם, מצד השלטונות, משמעה היתר מצד המלכות

הוא היתר  רשיוןאולם , היא היתר רשות: שתי המיליםימינו נוקטת בידול בין -בת

 . מטעם גוף רשמי

יחיאל בריל ' ר: "למשל, לרוב רשיוןעשרה מופיעה המילה -בעיתוני המאה התשע

הן אסיפה "; (1864ביולי  27, "המגיד)"" להשיג רשיון מהממשלה לבית הדפוס]...[ המליץ 

אי אפשר בלי רשיון פקידי "; (1872בר בנובמ 27, "הלבנון)"" כזו נצרך לרשיון מהממשלה

גם בראשית . (1893ביוני  30, "חבצלת)"" הרשות אשר על פי דבורם נאסר להם הישיבה

]...[ כל איש : "'היתר מטעם השלטונות'המאה העשרים משמשת המילה במשמעות 
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" כי בלי רשיון כזה לא יתנום לרדת היבשה, צריך שיהי בידו רשיון להכנס שמה

לפי חוקי פינלאנד דרוש היה אמנם לכך רשיון "; "(אזהרה"במדור , 1901בדצמבר  12, "המגיד)"

כל "; "(היהודים במשכנות הקיץ שבפינלאנדיה"בכתבה , 1914ביוני  7, "הזמן)"" מאת הגוברנאטור

מחויבים להרשם ולקבל רשיון על קיומם , הקיימים והעתידים להוצר, בתי הספר

מה באה לחדש "במדור , 1928באוגוסט  23, "דבר)"" ממשלהמאת מנהל מחלקת החנוך של ה

לצד משמעות . בכל הדוגמאות הללו מדובר בהיתר מטעם השלטונות. "(פקודת החנוך

, "הצבי"למשל , לאו דווקא מן השלטונות –' רשות'במשמעות  רשיוןנמצא גם , זו

חלילה  אף: "הסכסוכים בועד הספרדים"בכתבה שכותרתה , 1885בפברואר  27מיום 

 16 מיום" חבצלת"בעיתון ". לנו לקחת לנו הרשיון לחרוץ משפט את מי הצדק

ובו מסופר על , מ לעהמאן"מאת הרב ר" הַצָטר"הודפס סיפור שכותרתו  1900בינואר 

אמר אלפרד ' אדון אללעמאן': "שיח בין אדון אללעמאן לבין אלפרעד מענדיל-דו

, לא'. 'טר אחד משטרות אלה בשכר עמלךהרשני נא לתת לך ש, 'מענדיל לאדון הבית

במארס  18מיום " המגיד"בעיתון ". 'אל הדבר הזה אין רשיוני נתון לך, ידידי הצעיר

מן ". אבי היקר גם הוא נתן לי את רשיונו ואצא את הבית": "פיליטון"במדור , 1897

הבחנה בין שני גוני אפוא ט אין רואים "מעיתוני המאה הי ותהעול דוגמאותה

גם  ייתכן(. רשות מטעם השלטון לעומת היתר סתם)שמעות שבמילה זו המ

סליחות " )מלאכי רחמים משרתי עליון"הפיוט  ןמאת המילה מתרגמים הכירו הש

' עמ, [ד"חש] הוצאת אשכול: ירושלים, [נוסח אשכנז]סדור תפילת כל פה , לשני קמא

 ".ןיֹושָ רִ שואגים בתפילה ומבקשים "שבו מופיע הפסוק , (360

מלים צרפתיות ואיטלקיות ִסֵןר  ַתֲערוַבתבשפה בלולה [: תערובת] ַתֲערוָבה •

באה  ַתֲערֶֹבתיהודה מציין כי המילה -מילון בן(. 22, 1922הלב ) להם את אשר קרהו

 ֶאת ְוָלַקח: "ומשמעותה אינה בטוחה ַתֲעֺרבֹותמופיעה במקרא , לעומתה. ל"בלשון חז

 ְבֵני ְוֵאת ַהֶלֶלךְ  ֵבית וְבאְֹצרֹות 'ֵבית ה ַהִםְמְצִאים ַהֵךִלים ָךל ְוֵאת ֶסףְוַהךֶ  ַהָזָהב ָךל

מצודת דוד ומצודת ציון , ג"רלב, י"רש(. יד, מלכים ב יד" )שְֹמרֹוָנה ַוָטָשב ַהַתֲעֺרבֹות
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תרגום השבעים גורס כי מדובר בבני תערובת של . גורסים כי מדובר בבני ערובה

. המתרגם העדיף להשתמש בצורה המקראית במשמעות של עירוב. ם שוניםגזעי

בני 'במשמעות ת בֹורועֲ בני תַ נמצא הצירוף ( 172) 1921 רובינזוןב, לעומת זאת

 ...תבֹורועֲ תַ  -אשר נשלחו לִהכלא במבצר כבני, ואת השלֹשה: 'ערובה

 8"למשל , נותהיה מקובל בעיתו' בני ערובה'במשמעות " בני תערובות"הצירוף 

בדצמבר  4, "דבר)"" תערובות ליהדות העולמית-מיליון יהודים בידי היטלר משמשים בני

איסור "למשל , מופיע אף הוא' תערובת'או ' עירוב'במשמעות  תערובותהמונח . (1941

היו בלי ספק ]...[ שני עמים אלה "או  (1884בספטמבר  25, "המגיד)"" על נישואי תערובות

 85.(1933בדצמבר  10, "דבר)"" קבוצות שכנות תערובות של

מבקש להעמיד דברים  1950במארס  23מיום " דבר"בעיתון " עברית כהלכה"המדור 

אנשים  –( בני ערובות) תערובה-בני: יש להבחין[: "ההדגשות במקור]על דיוקם 

בנים שנולדו משני גזעים : בני תערובת. הניתנים כערבון כי תנאים מסוימים יקוימו

; בלילה, בלבול, ערבוב – תערובת: זכור. ילדים שנולדו מנישואי תערובת; שונים

-העברית בת". שמירת ברית וכדומה, משכון להבטיח קיום הסכם, ערבון – תערובה

 [.עירבון]ובין ערובה [ עירוב]ימינו יצרה הבחנה בין תערובת 

 המלך-בן)ר שם יתקן אותו ְתָפר פה וְתפָ , המלבוש הזה טוב למדי [ֶתֶפר]ְתָפר  •

 (.303, 1922הלב )... ְתָפר, גדיל]...[ ֺךלם ָתכֹל או ָאדֹם ללבושם ; (77, 1923

המילה . אך מאותה תקופה, צורת ְתָפר נמצאה בשני תרגומים של ספרים שונים

 הנוגע שנקרע האוכף: "א, כלים כג, והיא מופיעה במשנה ֶתֶפרמוכרת לנו בצורה 

וכך מוכרת המילה , ילון מנקד ֶתֶפר". מחברו שהתפר מפני טמא שבתוכו במה

                                                             
-בן' ז: יוחד לסקירה של העבודה במילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית לשוננוהעת -ו של כתב"גיליון מ 85

מובאת בו סקירה . ב"תשמ, (3-4)לשוננו מו , "השורש ערב: מחברת לדוגמה –המילון ההיסטורי ללשון העברית ", חיים
, (1835וילנה " )תולדות בני האדם"בספרו , (מרדכי אהרן גינצבורג)ג "ומן המובאות מתברר כי רמא, ב"של השורש ער

השתנו נמוסי המצרים ומשפטיהם המיוחדים להם בימי קדם על : "'תערובת'במשמעות ה בָ רועֲ תַ נקט את המילה 
גם מנדלי (. 201' מצוטט במאמר הנזכר בעמ, 115' עמ, לדות בני האדםתו" )אשר התערבו עם בני היונים התערובה

]...[ אז יכסו את פני החתיכות ההם בתערובת קמח ונפת (: "1862" )תולדות הטבע"מוכר ספרים השתמש במילה בספר 
  .(201' מצוטט במאמר הנזכר בעמ, 301' עמ, תולדות הטבע א" )הזאת בתוך הבצק מהתערובהאו כי ילושו מעט 
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, ראו לעיל הסבר אפשרי. אינה מופיעה במילונים ְתָפרהצורה . ימינו-בעברית בת

  86.נדונה תופעה זו של שני המשקלים ושב, ֶחֶשד-ֲחָשדצורת 

ו רובינזון על האי ותשובתו אל ארצ הימים האחרונים לשבת[: ִשיָבה] תשובה •

 [שובו אל ארצו( ]76, 1928רובינזון )

: למשל, (כך במילונו של קדרי)' חזרה למקום'במקרא משמעה של תשובה הוא 

המעבר  (.יז, א ז שמואל" )ִיְשָרֵאל ֶאת ָשָפט ְוָשם ֵביתֹו ָשם ִךי ָהָרָמָתה וְתֺשָבתֹו"

 וכיבש מדברשב לכוחלית שהלך המלך בינאי מעשה" ,חל כבר בתלמוד חזרהלמונח 

וגם בלשון  ,(א"ע, סו קידושין" )גדולה שמחה שמח היה ובחזרתו, כרכים ששים שם

 תשובה, עם זאת (.יג לבראשית י"רש" )בחזרתו פרע הקפותיו" –ימי הביניים 

 15יהודה מיום -של בן" הצבי"ב, למשל; לא נעלמה כליל מן הלשון' חזרה'במשמעות 

אחרי פגישת שני הקיסרים : "נאמר, "תעניני המדינו"בכתבה , 1899בדצמבר 

ועל דרך תשובתו , המלכה ויקטוריה, בפוטשדם הלך וילהלם השני לקבל פני זקנתו

וכך "נאמר  1927באוקטובר  7מיום " דבר"גם ב". לגרמניה סר לפלסינג בהולנד

בכתבת הספד עם מותו של משה ". נמצאת דרך תשובתו אל הרבים והמרובים

דרך "על דרכו של בילינסון ועל  1936בנובמבר  29מיום " דבר"בילינסון נכתב ב

כותב " דבר לילדים"ממייסדי השבועון , יצחק יציב". תשובתו לעם ולתנועת העבודה

לנס הגדול שיניע את ]...[ כי מצפים הננו כולנו , 1946באוגוסט  9מיום " דבר"ב

ימינו -בת בעברית". הנוער היהודי לשוב ליהדות ולמצוא את דרך התשובה לעם

 . 'חזרה'לשמש במשמעות  תשובהחדלה 

 

 

 

                                                             
 .ֶלֶבדבמקום צורת ְלָבד נמצאה גם צורת  1922 הלבב 86
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  לבנייניהם פעליםשימושי ה 5.1.2

-בתרגומים הראשונים מופיעות צורות נטייה של פעלים החריגות ביחס לעברית בת

 .בית של שורשיהן-ף"הצורות מובאות בסדר האל. ימינו

 (776, 1904הלב ) את כל הכסף ַוטֹאַבד •

. ע בלשון המקרא או בלשון המשנה במעמד של פועל יוצאאינו מופי" אבד"הפועל  

, השמיד –בבניין פיעל הפועל הוא פועל יוצא . נשמד, כלה –ָאַבד : קדרי מפרש

ד הוא פועל "מסביר כי אב( 2)זאב-מילון בן. והוא בא בצירוף משלים מושאי, כילה

כי לדעתו  ועל פי הדוגמאות שהוא מביא ברור, עומד ויוצא הניטה בשלושה בניינים

. גם פין סבור כי הפועל בבניין קל הוא פועל עומד. הפועל בבניין קל הוא פועל עומד

דהיינו פועל , קל בצירוף משלים מושאיהיהודה גורס כי במשנה הפועל בא בבניין -בן

 פסחים" )עלינו ושחוט ובקש צא לאחד ואמרה פסחה שאבדה חבורה: "למשל, יוצא

וגם ( הן בבלי הן ירושלמי" )שאבד פסחה"שנה גורסת אולם הגמרא לאותה מ, (ט ,ט

-ואלישע בן 87כמוהו מנקדים גם קהתי; "חבורה שָאַבד פסחה"ילון נוקט את הנוסח 

יהודה מצטט גם את בבא -בן .138רוסי -יד פארמה דה-וכך גם מנוקד בכתב 88,אברהם

 לו ונתן ןשמ באיסר לו ומדד בידו ופונדיון חנוני אצל בנו את השולח: "ט, בתרא ה

אולם גם כאן נוסח הגמרא , ..."האיסר את ואבד הצלוחית את שבר האיסר את

 את לו ונתן שמן באיסר לא ומדד חנווני אצל בנו את השולח: "ד"הוא ביו( ירושלמי)

ילון מנקד משנה . היינו בניין פיעל, ..."האיסר את איבדו הצלוחית את שבר האיסר

נראה כי מראי המקום שמביא . ימינו-ם בעברית בתכך הוא ג ".וִאֵבד את האסר: "זו

קל במעמד של פועל הד עשוי לבוא בבניין "יהודה להוכחה שהפועל משורש אב-בן

גור גורס במילונו כי : אך יש להניח כי לא היה בודד בסברתו זו, מסופקים –יוצא 

ון ימי שושן אומר כי בלש-אבן. וכך גם מדן, ָאַבד הוא הן פועל עומד הן פועל יוצא
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י לבבא "כפי שמצא אצל רש, קל עשוי להיות פועל יוצאההביניים הפועל בבניין 

-שושן מצטט גם את אבן-אבן". שהיה סבור שהיה אובד את שדהו: "א"ע, בתרא טז

 ". ואבכה עלי עפר צבי חן שֲאַבְדִתיו: "גבירול

 ,כו דברים" )ִביָא אֵֹבד ֲאַרִלי" יש המפרשים את הפועל כפועל יוצא כפי שהוא בפסוק

, לבן בקש לעקור את הכל, מזכיר חסדי המקום ארמי אובד אבי: "י"למשל רש, (ה

שאומות , חשב לו המקום כאלו עשה, ובשביל שחשב לעשות. כשרדף אחר יעקב

" אבי"הוא לבן ו" ארמי" ,י"על פי רש. "ה מחשבה כמעשה"העולם חושב להם הקב

לעקור "להרוג את יעקב ובכך ו שלבן רצה שמעמ" ארמי אבד אבי"הביטוי . הוא יעקב

ולכן , כאילו עשההחשיב לו ה "אך הקב, בא לידי מימושאמנם רצונו לא ". את הכל

 :וכך הוא כותבי "של רש תודעאת דוחה  ע"ראב .כאילו עשה זאת, "אֹבד"מוזכר 

היה , ואילו היה ארמי על לבן, מלת אובד מהפעלים שאינם יוצאים –אובד אבי "

בהופעותיו  אבדפועל מסתמך על כך שהע "ראב. "ומר מאביד או מאבדהכתוב א

   89".אבי"ל" ארמי"מה עשה אין הכתוב מתאר  כןול, האחרות במקרא הוא פועל עומד

בבניין  ִאֵבדקל הוא פועל עומד והבבניין  ָאַבד: ימינו חל בידול מוחלט-בעברית בת

 . פיעל הוא פועל יוצא המצריך משלים

  (30, 1921רובינזון )ַוְתַבֵהל את רוחנו  [:הילתב]ְתַבֵהל 

שבע ( 'הפיל פחד'במשמעות של )ל ניטה במקרא בבניין פיעל "הפועל משורש בה

אך בבניין , (י, איוב כב" )ִןְתאֹם ַןַחד ִויַבֶהְלךָ  ַפִחים ְסִביבֹוֶתיךָ  ֵךן ַעל: "למשל, פעמים

 ְוַשַדי ִלִבי ֵהַרךְ  ְוֵאל: "('הפיל פחד'באותה משמעות של )הפעיל רק פעם אחת 

 (. טז, איוב כג" )ִהְבִהיָלִני

 :זכיי בן יוחנן רבן לו אמר"למשל , ל"נטיית שורש זה בפיעל מצויה גם בלשון חז

 מכה"; (ג"ה, ירושלמי יומא ו) "ליחרב שסופך אנו יודעין ?מבהלינו אתה למה היכל

                                                             
 .י"בניגוד לרש, רוב פרשני המקרא סבורים כי מדובר בפועל עומד 89
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בעיתוני התקופה מראה כי  יוןע(. פרשה ב, ספרא בחוקותי" )הבריות את המבהלת

" לבהל את בני ישראל במיתתו: "הצורה המקראית בבניין פיעל הייתה מצויה

ויור פעמים בקנה הרובה אשר בידו לבהל את היושבים "; (1877בינואר  10, "הצפירה)"

אולם כל הרעות האלה אינן "; (1886במארס  8, "המליץ)"" ולהפיל עליהם אימה ופחד

הצורה להבהיל , עם זאת. (1906ביולי  31, "הזמן)"" להרפות ידינו, וצריכות לבהל אותנ

ימינו השתלטה צורה זו להבעת פועל -ואכן בעברית בת, הייתה רווחת הרבה יותר

  .יוצא

 ( 76, 1928רובינזון ) ויקצרו את התבואה, פרי השדה ָבַשל[: הבשיל]ָבַשל  •

, [של גידול כלשהו]ל נגמר גידולו קל מופיעה במקרא במשמעות שהצורה זו בבניין 

או במשמעות ( יג, יואל ד" )ַגת ָמְלָאה ִךי ְרדו בֹאו ָקִציר ָבַשל ִךי ַמָגל ִשְלחו: "למשל

 ַתְחֶתיהָ  ָהֲעָצִמים דור ְוַגם ָלקֹוחַ  ַהנֹאן ִמְבַחר: "למשל', היה מבושל וראוי לאכילה'של 

במשמעות זו של הכנת מאכל (. ה, יחזקאל כד" )ְבתֹוָכה ֲעָצֶמיהָ  ָבְשלו ַגם ְרָתֶחיהָ  ַרַתח

ימינו -ובעברית בת, (קלהבניין היותר מ)משמש במקרא הפועל בבניין פיעל בעיקר 

בניין הימינו -בעברית בת. אנו מטים את הפועל במשמעות זו אך ורק בבניין פיעל

והנטייה בבניין הפעיל , ָבֵשל, קל בדרך כלל אינו משמש למעט צורת הבינוניה

אשר למאכל שהוכן "(. התפוחים הבשילו)"משמשת לתיאור התהוות ההבשלה 

תהליך הבישול . מבושל: ימינו נוקטת את הנטייה בבניין פוַעל-העברית בת, בחימום

 (.5.1.3.2סעיף , ָבשולוראו להלן צורת )התבשל : בדרך כלל בא בהתפעל

 (18, 1922הלב ) [ִגֵחך] ָגַחךְ  •

-בן 90.יהודה משייך את המילה ללשון ימי הביניים ומעיר שמקורה ארמי-מילון בן

מילון . משתמשים בפועל בבניין פיעל" קצת הסופרים החדשים"יהודה מוסיף עוד כי 

: ילין מציינים בערך זה-גרזובסקי". גם ִגֵחְך ְיַגֵחךְ , ִיְגַחךְ , ָגַחךְ " :ך"גור מציין בשורש גח

                                                             
 .סוריתבך מקורו "אומר כי שורש גח, "גחכנא"ערך , נו של סוקולוףמילו 90
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שושן מציין -ואבן, ִגֵחךְ , מדן מביא את צורת פיעל בלבד". ְיַגֵחךְ , גם ִגֵחךְ , ִיְגַחך, ָגַחךְ "

ואף מצטט מובאות , קל לפני הנטייה בבניין פיעלהבערכו את הנטייה בבניין 

על פי המילון ההיסטורי של האקדמיה . קלהובהן נטיות בבניין , מביאליק ומיזהר

י "על פי כ)א , מופיעה פעם אחת בבבלי נידה כגהצורה בבניין הקל , ללשון העברית

 ."גחך ולא גיחוך לידי זירא' לר ירמיה 'ר הביאו כאן עד(: "ונציה

קל הבהם נטויה בבניין  גחךלכן אין לדעת אם צורת , עיתוני התקופה אינם מנוקדים

הנך גוחך : "קלהאולם נמצאה צורה אחת שאין ספק כי היא בבניין , או בבניין פיעל

ימינו מטה את הפועל בבניין פיעל -העברית בת. (1904בספטמבר  16, "הצפירה)"" סיבהבלי 

 .קלהולא בבניין 

 [נגעלה מזאת( ]104, 1872 רובינזון)ה בזאת עלָ נפשי גָ : [נגעלה] ָגעָלה •

" ַנְפָשם ָגֲעָלה ֺחסַֹתי ְוֶאת ָמָאסו ְבִמְשָןַטי: "המתרגם שואב את הביטוי מן המקרא

ימינו -קל במקרא אך בעברית בתהל ניטה בבניין "הפועל משורש גע(. מג, א כוויקר)

לעתים בצירוף " )נפש+ ל "גע"הביטוי . אלא בבניין נפעל 91אין הוא ניטה בבניין זה

ותמיד כצירוף , עשרה-מצוי בעיתוני המחצית השנייה של המאה התשע( כיוני חבור

בהיותו עוד עלם בן שמונה געלה נפשו ""(: נפש"קל אינו מופיע ללא ההפועל בבניין )

במאי  17, "חבצלת)" אם בציון געלה נפשיכם"; (1858בדצמבר  21, "המגיד)"" בכל דבר למוד

; (1874בינואר  21, "הלבנון)"" ב וסיעתו געלה נפשם"כי להכנס במחלוקת עם רש"; (1872

געלה נפש רוטשילד זה כמה "; (1880בפברואר  4, "המגיד)"" גם בתקונים לא געלה נפשם"

וביחוד געלה נפשי את "; (1896במארס  12, "המגיד)" בעיר ווינא מפני הוללות הפראים

-בעברית בת. (1897ביולי  9, "חבצלת)"" חפץ המתרגם המבצבץ ויוצא מכל מלה ומבטא

 . 'נגעלת וכו, נגעלתי: ל"ימינו שולט בניין נפעל בנטיית גע
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 ( 12, 1872ן רובינזו)דגים  [לדוג] ְלַדֵטג •

ימינו הפועל מוטה בבניין -ואילו בעברית בת, המתרגם בחר בנטייה בבניין פיעל

פועל זה נדיר מאוד במקרא ולמעשה הוא מופיע פעם אחת בלבד . לדוג דגים: קלה

 (.טז, ירמיהו טז" )ְוִדיגום 'ְנֺאם ה ַרִבים [ְלַדָטִגים: קרי] לדוגים שֵֹלחַ  ִהְנִני: "בנטייה

אומרים כי מדובר בפועל "( דוג"ערך )בי -די-ומילון בי( 73b§ ,1910) גזניוס

אך , קלהומעלים את האפשרות כי מדובר בפועל בבניין  דגדנומינטיבי מן השם 

קדרי מעלה במילונו את הסברה כי . מעדיפים את האפשרות כי מדובר בבניין פיעל

. בבניין פיעל, לומר ִדְטגו אותםכ 92,"םדְיגו"מדובר בפועל בבניין פיעל וכי הכוונה היא 

-אך צורה זו אינה מקובלת כלל בעברית בת, המתרגם הלך בדרך המקרא, אם כן

שושן מצוין כי הפועל בבניין פיעל בא בכתביהם של -במילון אבן, עם זאת. ימינו

לדֵטג גם בעיתוני התקופה מופיעה צורת . המשוררים אברהם שלונסקי ויצחק שֵלו

מרשימותי )"" דיגים מתנועעים בסירות לדיג את דגיהם(: "לדוג רווחת היאאך הצורה ה)

 20, "דבר)"" אנשים המתכונים לדיג דגים במים עכורים"; (1907ביולי  7, "הזמן", "מארץ ישראל

 . (1926באוקטובר 

 (305, 1904הלב ) את מטפחתו על עיניו[ הידק] ַוַטֲהדֹק •

בבניין פיעל מצוי הפועל . מצוי במקורות קל אינוהק בבניין "הפועל משורש הד

מהדקו  –ושהוא מהדקו ]...[ הגולל ספר תורה גוללו מבחוץ : "מגילה לב עא, בתלמוד

 סימן דעה יורה, "טורי זהב"הצורה יהדוק אינה רווחת והיא נקרית בספר ". מבפנים

ף קל מופיעה אהנטיית הפועל בבניין  93".בחוזק כ"כ יהדוק שלא ליזהר שיש: "קכ

שפורסם בגיליון ראש השנה , איש מינסק, ב"מאת איו" בן בלי שם הראשון"בשיר 

ומישרים תהדוק , תרמֹס בטיט אמת(: "1899בספטמבר  9" )המגיד"של העיתון 

קל באה בשירו של ביאליק השושן מציין כי נטיית פועל זה בבניין -מילון אבן". ברגל
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ובשירו של "( ְלֵהָחֵנק ַעד ְוַהְרֵעל ֵשן ְוָהדֹק ָנשֹךְ ( )"1921, א"פורסם בתרע" )ויהי מי"

למעט ) קלההפועל אינו משמש בבניין "(. ְוָיֵרְך הֹוְדָקה ָיֵרךְ " )בבוקר"אמיר גלבוע 

-למעט מילונו של אבן, ואינו מופיע במילונים בבניין זה( ָהדוק, צורת הבינוני הפעול

מצאנו את , עם זאת. ה בפיעלהדרך הרווחת היא הנטיי; ונראה כי רק בשירה –שושן 

מאת " פיליטון בנוסח אנגלי: עוצר ישראל"ב( 1944באפריל  14" )דבר"הצורה בעיתון 

אם כל החוטאים מכל העמים נאנקים במלוא הגרון וצועקים בקולי : "מ ניימן"י

בסיפורו , ואצל יגאל מוסינזון, "יהדוק פיו וידום, יחרוק האנגלי שיניו, קולות

הזרועות : "1945באוקטובר  5מיום " דבר"ם במדור הספרות של שפורס" פולקה"

 ".לוחצות, הודקות, ברזל הן-צבתות –הלופתות מתניה 

 (800, 1904הלב ) בידיו ְיַחְםֵקהו •

 וְמַחֵםק גֹרֹוָתיו ְבֵדי טֵֹרף ַאְרֵיה: "הפועל בבניין פיעל מופיע פעם אחת במקרא

בבניין , פועל זה נדיר במקרא ומופיע עוד פעם אחת, ככלל(. יג, נחום ב" )ְלִלְבאָֹתיו

הנטייה  (.כג, שמואל ב יז" )ָאִביו ְבֶקֶבר ַוִטָסֵבר ַוָטָמת ַוֵטָחַנק ֵביתֹו ֶאל ַוְיַצו: "נפעל

 נוטל :אומר גמליאל בן שמעון רבן: "אף שהיא נדירה, ל"בפיעל באה גם בלשון חז

 (. ד"ה ,א קטן מועד ירושלמי) "אילו את אילו מחנקין והן אילו בצד ונותן מאילו

אך , קל או בבניין נפעלהק בבניין "בעיתונים העבריים בדרך כלל ניטה פועל חנ

 12, "דבר" :דווקא בעיתונים המאוחרים יחסית ניתן למצוא את הצורה בבניין פיעל

מעשי אבות "התפרסמה ידיעה שכותרתה , "מכאן ומכאן"במדור , 1932בפברואר 

. ן ילד בן שנתייםבקיפאלוניה אשר ביוָ  חינקושני ילדים בני חמש ": "יםסימן לבנ

... תמיד גדי וטלה המחנקיםענו כי חיקו את אבותיהם , כשנשאלו למה עשו זאת

בנובמבר  29, "דבר"; ("המעתיק – לחנקםביון נוהגים לא לשחוט את העזים אלא )

 חינקכך : "נאמר( בהמשכים שהתפרסם)שניאור ' פרי עטו של ז" הגֵבן"ברומן , 1935

ביוני  25, "דבר)"" על סף המות", בסיפור אחר". ליב הגבן' בשעתו הערל השךֹור את ר

אני בולע ?' חינק'. אומרת היא חרש', את עצמו חינקהוא ': "מאת שרה גלוזמן (1936
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: מאת יהודה יערי (1936בדצמבר  31, "דבר)"" כאור יהל"ברשימה ". את רוקי ומשתתק

, "דבר)"מנחם ' מאת ק" מה מעיק על נאצר"גם ברשימה ". את גרוני חינקומעות הד"

 ".את הקצין הבריטי חינקוהחבל שבו : "נאמר (1959בדצמבר  27

הפועל  אך, ק את הפועל בכל הבניינים שבהם הוא ניטה"המילונים מביאים בערך חנ

 . ימינו-בבניין פיעל נדחק כליל מן העברית בת

 (30, 1922הלב ) בִחבה על שכמו [ַפחטָ ] ְיַטֵןחַ  •

ימינו -ח בבניין פיעל מופיע במקרא במשמעות המשמשת גם בעברית בת"השורש טפ

 ְוָשִריד ָןִליט 'ה ַאף ְביֹום ָהָיה ְולֹא ִמָמִביב ְמגוַרי מֹוֵעד ְכיֹום ִתְקָרא)"לגדל במסירות  –

קל האין הפועל מצוי במקרא בבניין [(. כב, יכה בא" ]ִכָכם אְֹיִבי ְוִרִביִתי ִטַןְחִתי ֲאֶשר

( בפיעל) ִטַןח. קל והן בבניין פיעלהל בלבד ובה הוא מוטה הן בבניין "אלא בלשון חז

 באילן עולין לא: "ב, ה ביצה)' הכה ביד'והן ' גידל במסירות'ל משמעה הן "בלשון חז

משמעה ָטַפח גם .."(. .מטפחין ולא המים פני על שטין ולא בהמה גבי על רוכבין ולא

צ "מ, אכן ..."(.במרחץ יריכה על טופחות שניהם: "לא ,ז כתובות ירושלמי)' הכה ביד'

, ו"סגל תרצ" )פעלים מקראיים שנשתנה שימושם במשנית"סגל מונה פועל זה עם 

', להכות ביד'קל משמעו הכי הפועל בבניין " טפח"מילון גור מציין בערך (. 109' עמ

. כך גורס גם מילון מדן. 'לגדל במסירות'והן ' להכות'משמעו הן ובבניין פיעל 

בבניין פיעל  טיפח', הכה ביד'קל משמעה הבבניין  ָטַפח; ימינו חל בידול-בעברית בת

 . גידל במסירות –משמעה כבמקרא 

י את כל חפצי לפנים מן הגדר ולתוך המערה אשר ִת סְ נַ ךָ [: הכנסתי]י ִת ְס נַ ךָ  •

 ( 50, 1921 ובינזוןר) חפרתי תחתי

קל הבמקרא משמעות הפועל כנס בבניין . 'הכנסתי'היא  כנסתיבמשפט זה משמעות 

 ֵעת", (ח, קהלת ב" )ְוָזָהב ֶךֶסף ַגם ִלי ָךַנְסִתי: "למשל, היא לאסוף אנשים או דברים

להביא דבר ל משמעו גם "ובלשון חז, (ה,קהלת ג) "ֲאָבִנים ְךנֹוס ְוֵעת ֲאָבִנים ְלַהְשִליךְ 
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 משיזריחו הפגים בשביעית ?האילן פירות אוכלין מאימתי: "למשל, מן החוץ פנימה

ימינו חל -בעברית בת(. ז, שביעית ד" )ביתו לתוך כונס ביחלו בשדה פתו בהם אוכל

הפועל בבניין , "(כונס נכסים"למעט בצירוף )קל ההפועל אינו ניטה בבניין : בידול

נכנסתי )"במשמעות רפלקסיבית  –בנפעל , קיבוץפיעל משמש במשמעות איסוף ו

 .כלומר להביא מן החוץ פנימה, במעמד של פועל יוצא –ובהפעיל , "(אל החדר

 ברשימתו נכנסתיבמקום  כנסתינוקט ( 1939–1862)הסופר והמתרגם ראובן בריינין 

ך ניסוח א, "כנסתי בשיחה עם העגלון: "(1905בספטמבר  19, "הזמן"בעיתון )" בעיר מולדתי"

השמות שנקבעו "הודפסה רשימת  1912בינואר  25בעיתון זה מיום : זה נחשב שגוי

מֹר  –אל תאמר "אחריה הופיע הטור ". י ועד הלשון"ע השגיאות השגורות )א 

כי , "ךֹוֶנֶסת, אני ךֹוֵנס"ובו ההוראה שאין לומר , אף הוא מטעם ועד הלשון, ("בִדבור

, ל"קל כמשמעה בלשון חזההמתרגם בחר בנטייה בבניין . "ִנְכֶנֶסת, אני ִנְכָנס"אם 

 .כאמור, ימינו-שאיננה מקובלת בעברית בת, "הכנסתי את חפציי"דהיינו 

 (17, 1954המלך -בן) כופו כולכם את עצמותיכם: [כופפו]כופו  •

קל הן בדרך הף ניטה בבניין "הפועל משורש כפ, כדרך רוב הפעלים מגזרת הכפולים

 צֹום ִיְהֶיה ֲהָכֶזה: "כבר במקרא הוא ניטה בשתי הדרכים. ו"דרך פועלי עהרגילה והן ב

 ֵהִכינו ֶרֶשת"וכן , (ה, ישעיה נח) "רֹאשֹו ְךַאְגמֹן ֲהָלכֹף ַנְפשֹו ָאָדם ַעםֹות יֹום ֶאְבָחֵרהו

פעמיים , במקרא פועל זה נקרה שלוש פעמים(. ז, תהלים נז) "ַנְפִשי ָךַפף ִלְפָעַמי

ל מתרחבת נטייתו לבניין נפעל ולבניין "בלשון חז. קל ופעם בבניין נפעלהיין בבנ

המתרגם . 'אכופף וכו, כופפתי: ימינו השתלטה הנטייה בפיעל-ובעברית בת, פיעל

: למשל, ל"כפי שמצוי בלשון חז, ו"בחר את צורת הציווי בדרך הנטייה של פועלי ע

 (. א"ע, טפסחים כ" )לשמוע אזנך כוף: אליעזר רבי אמר"

" מלכת שבא"בסיפור : למשל, צורת נטייה זו נקרית מעט יחסית בעיתוני התקופה

ואם אין "וכן , "אכוף ראשי מול גבורתך" (:1880ביוני  18מיום " חבצלת")מאת שמעון בכרך 

כופו במטותא את "; (1907באוגוסט  14, "הזמן)"" כופו ראשכם –אתם שבעים רצון 
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ימינו מעדיפה את צורת -העברית בת. (1909בדצמבר  31, "הצבי)"" האצבעות ועשו חשבון

 "(. כופפו ראשיכם)" הפעלים הכפוליםהנטייה בדרך 

 (5, 1872 רובינזון)וזה ְיָמרט שער ראשו : [ימרוט]ְיָמרט  • 

בלשון . קל ובבניין נפעלהפועל זה אינו מופיע במקרא בבניין פיעל כי אם בבניין 

 בן שמעון רבי: "אך נטייה בבניין זה אינה רווחת, פיעלל הפועל מצוי בנטיית "חז

" ממחק משום חייב ממרט, מחתך משום חייב קוטם, גוזז משום חייב תולש: לקיש

 או שסיפסף או שמירט נזיר" :מירטבתוספתא מופיעה הצורה (. ב"ע, שבת עד)

 (.ג"ה, ד נזיר תוספתא" )חייב זה הרי שהו כל בזוג שתלש

, הזשבחרו את הועד ה, גם הנוטים אחרי הזקנים: "בעיתונים הצורה בפיעל נקרית

בנובמבר  30, "הצבי)"" ממרטים עתה את שערותיהם מהתחרטות על הבחירות של הפעם

אמנם על זאת "; (1912במאי  19, "הצבי)"" ואת שערות זקנו היה ממרט בידיו"; (1909

 24, "דבר", [שיקוי מרץ" ]לומי"מודעת פרסומת ל)" אולם כמה זה ממרט את העצבים, פרנסתך

" וחלק ממלאכתו הנעשית בשעות הלילה ממרט את העצבים אף הוא"; (1946בנובמבר 

 22, "דבר)"" עצבים-וניהוג השיירות אף הוא תפקיד ממרט"; (1968באוקטובר  18, "דבר)"

, קלהעלעול בעיתונים מעלה כי הצורה בבניין , על אף ממצאים אלה (.1968בנובמבר 

 94.ממרטרווחת לאין שיעור יותר מצורת  ,מורט

ָמַרְטנו את ", למשל)קל להבעת הפעולה האקטיבית הבניין הימינו שולט -בעברית בת

הנטייה  "(.נמרטו נוצותיו", למשל)ובניין נפעל להבעת הפעולה הפסיבית "( נוצותיו

תייך ומציין כי הוא מש" ְמָמֵרט"מילון ההווה מביא את הערך . בבניין פיעל נדחקה

 .למשלב הספרותי

 

                                                             
וכך גם " ממרט עצבים"ולא " מורט עצבים"מעדיפים באופן מובהק את הביטוי , למשל, דברמדורי הספורט בעיתון  94

 . מדורי החדשות
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 [בבולעשותו נָ ( ]46, 1928רובינזון )ב את העץ בֹנְ לִ  :בבֹנְ לִ  •

 ,ְלַהְנִביב, ב מצוי בבניין הפעיל בתפילת הגשם של הקליר"יהודה גורס כי שורש נב-בן

ובמקרא היא באה כמה , משמעה חלול ָנבובהמילה . להפרות, ומשמעו שם להניב

; (ח, שמות כז" )אֹתֹו ַתֲעֶשה ֺלחֹת ְנבוב: "למשל, וני הפעולפעמים בצורה זו של הבינ

אין במקורות פועל מוטה (. יב, איוב יא" )ִיָוֵלד ָאָדם ֶןֶרא ְוַעִיר ִיָכֵבב ָנבוב ְוִאיש"

כל המובאות של פועל זה בבניין הקל במילון ההיסטורי של האקדמיה  ;ב"משורש נב

( 1959)שושן מצטט מתרגומו של שלונסקי -אבן. לללשון העברית הן בבינוני ָןעו

". הוא השתהה ליד בול עץ שִנְבבוהו ועשאוהו ַךֶורת: "לשולוחוב" הדון השקט"לספר 

, 1928רובינזון מתרגם , אולם יהודה גור, נראה כי מדובר בחידוש של שלונסקי

אכן גור לא הביאו ) ונראה כי אין זה פועל תקני, ִלְנבֹוב: קלההקדימו וחידש בבניין 

 (.במילונו

 (39, 1922הלב ) ָנָפחו רגַלי כושלות תחתי וידי[: התנפחו]ָנָפחו  •

ָנַפח במשמעות (. מילון קדרי)' להשיב רוח לתוך מקום קיבול'במקרא משמעה  נפח

 על אותו וטפחו עשו וכן" :ח סימן קדושים ,תנחומא מופיעה במדרש' התנפח', 'צבה'

" לא בצקה"י לצירוף "וכן בפירושו של רש ,"עיניו את ושברו פניו שנפחו עד, פניו

". כדרך הולכי יחף שרגליהם נפוחות, לא נפחה כבצק –לא בצקה : "ד, בדברים ח

 . קלהואכן מן הבינוני הפעול אפשר לסבור כי הפועל עשוי לבוא בבניין 

: 'התנפח'קל במשמעות העשרה נעשה שימוש בָנַפח בבניין -בעיתונות המאה התשע

גם הלב נדחה ממקומו "; (1866במאי  3, "הלבנון)"" ורגליהם נפחו תחת שבט מרצחים"

בה תיהן אז נדחה לגומת הקֵ ואם נפחו ש, גה השמאלית של הריאהאם נפחה ערו

עורו הכהה " ;"(דרכי הרפואה"בכתבה שכותרתה , 1874ביולי  15, הלבנון)"" הנקרא גם גומת הלב

; "(ארבעת ימים נוראים"בסיפור , 1892בספטמבר  21, "הצבי)"" כי נפחו פניו ]...[נהפך ויהי לצהוב 

גם . "(פיליטון", 1898במארס  17, "המגיד)"..." רגליו נפחו, איזה ֺחלשה מצאה לה קן בלבבו"
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" י החום"הכדור ע התנפחמרגע לרגע : "למשל, משמשת בו בזמןהתנפח הצורה 

  .(1880בינואר  16, "הלבנון)"" כבצק התנפחי בשר יד"; (1863בספטמבר  24, "המגיד)"

אינה משמשת עוד  ָנַפחוצורת  ִהְתַנֵןחַ לבין  ָנַפחימינו נוהגת בידול בין -העברית בת

 .'התנפח'הרפלקסיבית  במשמעות

 (151, 1898המלך -בן)איש אל יעוז לנגע בו : [ָיֵעז]יעוז  •

 ְלָבבֹו ְוָרם ירום ֶהָהמֹון ְוִנָשא" :באה פעם אחת בלבד במקרא, ָיעֹוז, צורת נטייה זו

נטיית פועל זה בבניין . 'לא יתחזק'ומשמעה ( יב, דניאל יא" )ָיעֹוז ְולֹא ִרבֹאֹות ְוִהִןיל

 .ָיֵעז, ֵהֵעז: ימינו וכיום משמש בניין הפעיל-קל נדחקה מן העברית בתה

שית עשרה ושל רא-קל נקרית בעיתונות של סוף המאה התשעההנטייה בבניין 

; (1862ביולי  11, "הצפירה)"" ולא יעוז לצלול בנדבי תהומותיו: "למשל, המאה העשרים

מי זה יעוז לפקפק באמתת "; (1872בספטמבר  12, "הלבנון)"" ?ומי יעוז לקצוב צעדיהם"

" ע"ואם יעוז איש לדבר סרה על עמו של הרבש"; (1896בספטמבר  6, "חבצלת)"" הנחתנו

 11, "הצפירה)"" ?איך יעוז אדם למדוד מחשבות בחבל ומדה"; (1902ביולי  22, "הצפירה)"

 .(1909בפברואר 

  (169, 1923 המלך-בן)הוא היה נכנס להלעיב בהנדון : [להעליב]להלעיב  •

: פועל זה נקרה פעם אחת בלבד במקרא; המתרגם אימץ את הצורה המקראית

לִֹהים ְבַמְלֲאֵכי ַמְלִעִבים ַוִטְהיו"  ב הימים דברי" )ִבְנִבָאיו וִמַתְעְתִעים ְדָבָריו ִזיםובֹו ָהא 

שושן גורס במילונו כי חל כאן שיכול -ואבן, ל"ב משתייך ללשון חז"שורש על(. טז, לו

 .ב"על-ב"לע: אותיות

: למשל, ב המקראי מופיע בעיתוני התקופה אך פעמים ספורות"הפועל מהשורש לע

" נואם אחד מלעיב"; (1860בדצמבר  5, "המגיד)"" שריםויהי מלעיב ברבותיו התמימים והי"

; (1912באוקטובר  11, "הזמן)"" היו עיניו צוחקות צחוק מלעיב"; (1903בספטמבר  1, "הזמן)"

, "דבר"המוסף לשבת של , טבקאי' סיפור של א)" מרגיש משהו מלעיב בלימוד העבודה הזאת"
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בו אחד חבריו ברמזו לו על דבר רק יום אחד לפני זה הלעיב " ;(1938בנובמבר  25

  .(1940באוקטובר  2, "דבר", סיפור של יעקב רבינוביץ)" אהבתו

. ב רבות יותר בעיתונים לאין שיעור"הצורות משורש על, לעומת כל צורות אלה

 .לי"ב החז"ימינו ואת מקומו תפס על-ב נדחק מן העברית בת"שורש לע

 (149, 1898 המלך-בן)העננים נפזרו [: התפזרו] נפזרו •

" ְשאֹול ְלִפי ֲעָצֵמינו ִנְפְזרו ָבָאֶרץ ובֵֹקעַ  פֵֹלחַ  ְךמֹו: "צורת נטייה זו יחידאית במקרא

: למשל, היא נקרית בעיתוני התקופה, על אף נדירותה במקרא(. ז, תהלים קמא)

הם בני עמה אשר נפזרו גם "; (1860בספטמבר  27, "המגיד)"" והנותרים אל כל רוח נפזרו"

" העבים נפזרו והשמש נראתה על פני פאריז"; (1871באוגוסט  18, "חבצלת)"" שמה

באפריל  17, "הצפירה)"" נפזרו בכל רחבי המסחר]...[ האשכנזים "; (1878במאי  10, "הלבנון)"

 9, "הצפירה)"" העננים השחורים אשר העטו את פני השמים מעטה קדרות נפזרו"; (1890

במארס  11, "הצבי)"" העצים-המסמרים ואתם יחד נפזרו ברוח כל דקינפלו "; (1901באפריל 

בני משפחתו נפזרו "; (1929ביולי  11, "דבר)"" בדרך נפזרו המבקשים לכמה שבילים"; (1919

בתים של ישובים -פה ושם נפזרו קוביות"; (1937במאי  28, דבר)"" מבלי דעת את מקומם

היו שהיגרו  –נפזרו על פני שבעת ימים  בני דורו"; (1950במאי  8, דבר)"" חדשים

 .(1967בספטמבר  4, "דבר)"" ב והיו שנבלעו ברוסיה"לארה

אולם הצורה בבניין , אמנם דוגמאות אלה מראות כי הצורה הייתה מצויה בלשון

כך הוא גם . התפעל הייתה רווחת לאין שיעור והיא נקרית פעמים רבות מאוד

נפעל נדחקה מן הלשון וצורת הנטייה בהתפעל צורת הנטייה ב –ימינו -בעברית בת

 .היא המשמשת
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  (טו, 1935אוליבר )אותו בבשר  ְת ְמ טַ ןָ : [פיטמת] ְת ְמ טַ ןָ  •

ואין הוא ניטה בבניין , ל"ם אינו מופיע בלשון המקרא כי אם בלשון חז"ורש פטש

 ויין מהפטו בתרנגולת: לו אמר? סועד אתה במה: לו אמר: "קל למעט בבינוני פעולה

 (.ב"ע, כתובות טז, "ישן

אולם , (פטוםלמעט צורת )קל ההמילונים אינם מביאים את נטיית הפועל בבניין 

" דבר"שניאור שפורסם ב' בסיפורו של ז' נטייה מעין זו נקרית פעם אחת בפרק ט

פוטמת , אטקה, אין היא]...[ כבר ִמלא כרסו מעדנים אלו : "1937בינואר  29ביום 

על פני )לית "החז פטומהשניאור אף מעדיף את צורת ...". כרחו שום איש על

 –ופגומה , קיבה פטומה מעוררת לקלות ראש(: "האופיינית ללשון ימינו, מפוטמת

אולם גם בעיתונים ממועדים , (1949בדצמבר  16, "דבר", "עלית אליהו"בסיפורו )" לעצבות

 "תרנגולים פטומים ויין ישן: "למשל, קדומים יותר נוהגת צורה זו של הבינוני הפעול

כמה "; (1913במארס  13, "הצבי)"" עגלים פטומים היה מאכילה"; (1873במארס  5, "המגיד)"

הצורה הרווחת יותר היא . (1935במארס  14, "דבר)"" פטומים העגלים של סמילנסקי

נוני ימינו נעלמה צורת הבי-בעברית בת. מפוטמיםאו  מפוטם, הבינוני של בניין פוַעל

 . הפעול

אל נא תפצֹר בהם  ;(31, 1923המלך -בן)הוא חפץ לפצור בהם : [להפציר]לפצור  •

  (11, 1924אוליבר )פצרה בו  ;(32, שם)

פעם )יותר מבבניין הפעיל ( שש פעמים)קל הבמקרא נקרית נטיית פועל זה בבניין 

ת הנטייה קל ומקובלהימינו נדחקה צורת הנטייה בבניין -אולם בעברית בת, (אחת

 .בבניין הפעיל

פצרו בו בכח : "למשל, קלהבשנים עברו אפשר למצוא את צורת הנטייה בבניין 

אבות הילד פצרו בו לשבת גם הוא אל "; (1869באוגוסט  11, "המגיד)"" שיחזור לביתו

הם פצרו בו מאד והזכירו "; (1903באפריל  9, "הזמן", רשימה מאת דוד פרישמן, "הכהן)"" השלחן
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 25, "הזמן)"" יו שהדת הנוצרית מתרת להתפלל גם על הפושעים היותר גדוליםלפנ

במאי  29, "דבר)"" הוא נעתר, וכאשר פוצרים בו כי ינגן לפניהם על כינורו"; (1910בנובמבר 

" ופוצרת בך בלבביות צרודה לעלות למעלה]...[ כשצצה לעומתך דמותו "; (1952

, מפציר)אולם יש לציין כי הצורה בהפעיל . (1969טובר באוק 9, "דבר", רשימה מאת עלי מוהר)

 . ימינו היא השולטת-ובעברית בת, רווחת בעיתוני התקופה במידה רבה יותר( הפציר

 13, "דבר)"" אוצר המונחים הפילוסופיים"בביקורת על ספרו של יעקב קלצקין , ואכן

אף , קלהק בבניין ר מופיע בספר ר"אומר יצחק אבינרי כי הפועל פצ( 1931בפברואר 

. בעל הערוך ועוד, ק"רד, י"למשל רש, שבספרות ימי הביניים השתמשו לרוב בהפעיל

כאן המקום לציין שההפעיל מן פצר מצוי : דרך אגב: "בהערת שוליים מוסיף אבינרי

ולחינם נוהגים המחמירים להזהר מהשמוש , ('ארץ פרק ד-מסכת דרך)עוד בתלמוד 

פליגים עד כדי כך שההפעיל הוא שגיאה גסה אחדים שבהם מ. בהפעיל זה

  ...".בעיניהם

  (106, 1954אוליבר )עינים על אחורי הבית  חוסְ פַ יְ  [:חוקְ פְ יִ ] חוסְ פַ יְ  •

, קלהבמקרא הפועל ניטה בבניין . צורת נטייה זו בפיעל אינה מקובלת במקרא

ִליָשע ַוִטְתַןֵכל: "למשל  "ַהַםַער ֵעיֵני ֶאת 'ה ַוִטְפַקח ְוִיְרֶאה ֵעיָניו תאֶ  ָנא ְןַקח' ה ַוטֹאַמר א 

לִֹהים יֵֹדעַ  ִךי)"וכן בבניין נפעל , (יז, מלכים ב ו)  ְוִנְפְקחו ִמֶלםו ֲאָכְלֶכם ְביֹום ִךי א 

, ל"באה בלשון חז( ובעוד בניינים)הנטייה בבניין פיעל (. ה, בראשית ג, "ֵעיֵניֶכם

 ניכסי על לפקח הבעלים שדרך חזקה לו יש אשתו סיניכ על שמפקח אדם: "למשל

אך בשכבת לשון זו הפועל בפיעל אינו בא , (ה ,ג בתרא בבא ,ירושלמי" )נשותיהן

לכן מפתיע למצוא את הצירוף האמור דווקא בעיתונים . בצירוף עם עיניים

פיקחו את עיני הצעירים המתלמדים ]...[ ידיעותיו : "למשל, המאוחרים יחסית

שלושת הכדורים בשער שבאו מיד "; (1932בפברואר  11, "דבר)"" ל בין טפל ועיקרלהבדי

ימינו מקובלת -בעברית בת. (1932ביולי  19, "דבר"מדור הספורט של )" פיקחו את עיניהם

 .'להשגיח על'הנטייה בפיעל במשמעות של 
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 (60, 1923 המלך-בן)ֺקְבלו בכל הכבוד  :[התקבלו]ֺקְבלו  •

ל מופיעה רק "בלשון חז. ל בבניין פוַעל אינה מופיעה במקרא"ש קבנטיית שור

הדבר הזה : "בעיתוני התקופה צורת הָןעול באה בבניין ןוַעל. מקובל, הצורה בבינוני

לכל האנשים אשר הוציאו גורלות אך "; (1875בספטמבר  1, "הלבנון)"" לא יקובל על הדעת

עד עתה קובלו בני ישראל בכל "; (1874במארס  6, "הלבנון)"" לא קובלו בצבא העובדים

גם אם לא יקובל " ;(1896באפריל  30, "המגיד)"" בתי הספר הגבוהים אשר בעיר הבירה

" מי אשר יבוא בלי רשיון לא יקובל בשום אופן"; (1905בפברואר  6, "הזמן)"" החוק הזה

; (1912במאי  30, "הזמן)"" דלזמן פחות משנה לא יקובל כל תלמי"; (1910בספטמבר  26, "הזמן)"

שלא יקובל "; (1913במארס  25, "הצבי)"" בסבר פנים יפות[ כל אחד]א "ופה יקובל כ"

ישתדלו "; (1926באוגוסט  27, "דבר)"" הרושם כי אפשר להוליך שולל קונים תמימים

במשך זמן קיום הלשכה "; (1931ביוני  15, "דבר)"" שהתיקון הזה יקובל על ידי הקונגרס

רק פתרון המקיים את "; (1931בדצמבר  17, "דבר)"" קובלו על ידה לעבודה כמאה עובדות

; (1939באוגוסט  21, "דבר)"" יקובל על היהודים, העליה ואת חופש העם היהודי בארץ

מתברר שכל הסבל "; (1943ביולי  1, "דבר)"" גרמנים-ספר כזה יקובל ברצון גם על ידי לא"

 .(1949ביוני  15, "דבר)"" הבההראשון יקובל עליהם בא

למעט צורת , כאמור)ימינו -נטייה זו בבניין פועל נדחקה כליל מן העברית בת

 . תחתיה נוהגת הנטייה בבניין התפעל(. מקובל, הבינוני

ותעשה  יעַ ִש רְ לא אשלחך מכאן אלא אם כן תַ [: תעשה מעשה ֶרַשע]תרשיע  •

 (מא, 1935אוליבר ) רעה

 ֲאבֹוֵתינו ִעם ָחָטאנו)"על בהפעיל הן במעמד של פועל עומד במקרא מופיע הפו

ִוינו , והן במעמד של פועל יוצא המצריך משלים( ו, תהלים קו, "ִהְרָשְענו ֶהע 

 ַצִדיק ְוִאם ַיֲחבֹוש ִמְשָןט שֹוֵנא ַהַאף)"במשמעות של קביעה במשפט כי הנתבע חייב 

 . (יז, איוב לד, "ַתְרִשיעַ  ַךִביר
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ימינו יצרה בידול והפועל הניטה בבניין הפעיל משמש כפועל יוצא -העברית בת

, עשרה שימש הפועל גם במעמד של פועל עומד-אך בעיתוני המאה התשע, בלבד

; (1868בדצמבר  16, "המגיד)"" כי מאן לבוא]...[ וביותר הרשיע ַבָדבר רופא העיר : "למשל

 9, "הלבנון)"" ים אשר לא נתנום לעבור בארצםובכל אשר פנה הרשיע ויכרית את העמ"

ביוני  17, "חבצלת)"" האיש הזה הרבה להרע לישראל ובכל אשר פנה הרשיע"; (1879במאי 

 19, "חבצלת)"..." וגם אם בן החברה הרשיע והצדק עם היחיד שמחוץ לחברה"; (1892

  .(1898בפברואר 

 (.5, 1872רובינזון ) הרתיחמצולה כסיר  [:רתח]הרתיח  •

בפסוק ". ַךֶלְרָקָחה ָיִשים ָים ְמצוָלה ַךִמיר ַיְרִתיחַ : "כג, הצירוף מנוסח על פי איוב מא

, כלומר יסעיר את המצולה, ירתיח את המצולה: זה במקרא הכוונה לפועל יוצא

ה אולם בתרגום הנדון הכוונה היא כי המצולה  ח ת פועל , כלומר געשה, כסירר

ד מ ו קל הח אינו בא במקרא בבניין "הפועל רת. ימינו-ברית בתכפי שמקובל בע, ע

חם 'קל במשמעות הל הוא מופיע בבניין "אך בלשון חז, בפועל ובהפעיל, אלא בפיעל

סיד "או ( א"ע, פסחים עו" )חלב רותח"למשל , ימינו-המקובלת בעברית בת' מאוד

 (. א"ע, שבת לט" )רותח

הן כפועל עומד , וי גם בעיתוני התקופהמצ" הרתיח כסיר"או " כסיר הרתיח"הביטוי 

; (1884באוגוסט  8, "המגיד)"" כסיר[ רתח]=בית העם הרתיח : "למשל, והן כפועל יוצא

ספורו זה "; (1888בינואר  13, "חבצלת)"" הזיוף הגדול אשר הרתיח את רוסיא כסיר"

כסיר " ;(1998במארס  21, "המגיד)"" הרתיח כסיר מצולה את מחנה הפולאנים והעברים

 . (1889באפריל  26, "חבצלת)"" מצולה הרתיח דמי בקרבי

(: פועל עומד)' רתח'בא לעתים במשמעות ( ירתיח, הרתיח)הפועל הניטה בהפעיל 

וכל איש אשר "; (1865בנובמבר  17, "הלבנון)"" עוד דמינו כים ירתיח על אבדן הרב הגדול"

, נ ביאליק"בפואמה המוקדשת לח. (1871בספטמבר  4, "הלבנון)"" דמו לא ירתיח בקרבו

והוא : "בא הפועל בהפעיל במשמעות רתח, א ליזרוביץ"פרי עטו של י, "על החוף"
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מבלי יכלתו להרגיע את דמו אשר הרתיח ]...[ האומלל עוד עמד זמן רב לפני מערתו 

ימינו חל -בעברית בת, כאמור. (1906באפריל  23, "הזמן)"..." מחדש לקול תרועת המלחמה

רתחתי )הוא פועל עומד  רתחו"( הרתחתי את החלב)"הוא פועל יוצא הרתיח : דולבי

 "(. מזעם

פקח את עיניו לרוחה והביט , המלך הקטן התעורר: [נדהם, משתומם]משמים  •

 (211, שם)נדהמים ומשוממים  ;(150, 1923המלך -בן)כמשמים סביבותיו 

במקרא היא ( 95ך השלמיםבדר)ם הניטה בבניין הפעיל "משמעות הפועל משורש שמ

 "ְבתֹוָכם ַמְשִמים ָיִמים ִשְבַעת ָשם ָוֵאֵשב: "מוכה יגון, נבוך, נדהם: עומד פועל( 1)

ֵליִתי ֲאִני ְוַגם: "דכדך, החריד: פועל יוצא( 2); (טו, יחזקאל ג)  ַעל ַהְשֵמם ַהךֹוֶתךָ  ֶהח 

משמעו  משמיםה השתנתה וימינו משמעות המיל-בעברית בת(. יג, מיכה ו" )ַחחֹאֶתךָ 

שושן אינו מציין בערכו את המשמעות החדשה -מילון אבן. 'משועמם'או ' משעמם'

 –משמים : "אולם מילון ההווה מביא את שתי המשמעויות, אלא רק את המקראית

שאין בו , מטיל שעמום, משעמם –משמים : "מילון שויקה מפרש". משועמם, תוהה

 עשרות כמה: "לה במשמעותה בעברית החדשהדוגמה לשימוש במי". כל עניין

 משמימים רובם ,ברוש תמר שערכה בספר כלולים מפורסמים ישראלים נאומים

, "הארץ)"" הספר בבתי ללימוד הראוי אחד ישראלי נאום יש אם ספק, למעשה. למדי

  .(2009ביוני  12

, (יתהמקרא)' נדהמים', 'משתוממים'המילה הן במשמעות שימשה בעיתוני התקופה 

והן ( או משועממים)' משעממים'הן במשמעות ', מטילים שממה'הן במשמעות 

 . 'שרויים בשממה'במשמעות 

ראשון ההולכים משמימים , והוא שהיה אז ראשון האומללים: "משתוממים ונדהמים

, וכשנפגשנו באי הבנה"; (1930בדצמבר  26, "דבר)"" מבלי הדעת אנה הוא בא עתה

                                                             
95

 (.ִהִשים)נ "או בדרך פ( ֵהֵשם)ו "להבדיל מן הנטייה בדרך ע 
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ועמדנו משמימים ופרושי כפים  –רגזנו , נעלבנו, צבנוהתע, במזימות ונכלים

 .(1939בינואר  4, "דבר)"" כנואשים

, משמימים הכתלים ערומים": "ַבֶדֶלף", שלום' בשירו של ש: שרויים בשממה

במקום שם , במוצא העיר, אך אי שם"; (1929במארס  15, "דבר"" )משמימים בדלף

ושוב לא נגע ללבנו אותו מראה "; (1933וקטובר בא 30, "דבר)"" משמימים כרמים שנחרבו

 .(1948בינואר  16, "דבר)"" של צריפים משמימים]...[ קודר 

]...[ גוזלי נשרים שיצאו הניחו את הקן בשממתו (: "פועל יוצא) מטילים שממה

 .(1938באוגוסט  26, "דבר)"" אפילו הם משמימים קנם

בסיפורו של יעקב )" משמימים רבים אך בראשונה נתכנו לאלמוני ערבים: "משעממים

 .(1940באוקטובר  16-ב" דבר"שפורסם ב, "באחרית השנה", שטינברג

האזנים יושבים באולם משמימים -אולם קלגסי היטלר ערלי: "משועממים

ביולי  5, "דבר", "תולדות נכדתו של ריכרד ואגנר"מאמר ביקורת על הספר , "הנכדה)"" ומשועממים

1957) . 

משנות החמישים של המאה העשרים , אנו לשפוט על פי העיתונים אם יכולים

; ימינו-וכך הוא בעברית בת' משועמם'או ' משעמם'התייחדה מילה זו למשמעות 

 . המשמעות המקראית נדחקה לחלוטין

ברור כי המתרגם התכוון כי , (211, 1923המלך -בן) משוממיםנדהמים ואשר לצורה 

: נטייה זו בבניין פיעל מופיעה במקרא. מיםנדההיא מילה נרדפת ל משוממים

 ָוֵאְשָבה וְזָקִני רֹאִשי ִמְשַער ָוֶאְמְרָטה וְמִעיִלי ִבְגִדי ֶאת ָקַרְעִתי ַהֶזה ַהָדָבר ֶאת וְכָשְמִעי"

השאלה : "למשל, צורת נטייה זו מופיעה בעיתוני התקופה(. ג, עזרא ט" )ְמשֹוֵמם

ביוני  23, "חבצלת)"" ללב הגבאי עד כי עמד משומם ונפעםהזאת היתה כמהלומת רעם 

 6, "הצפירה)"" האיש הצעיר הזה היה כמעט משומם מרוב שמחה ומעליצות נפשו; (1873
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והאב הנתבע מכל צד ונמשך אל כל רוח עומד משומם ומבהיל ואין בידו " ;(1886ביולי 

 . (1907בספטמבר  6, "חבצלת)"" להכריע

אבל : "'שמם, הרוס'נמצאה המילה גם במשמעות ', נדהם'ל לעומת משמעות זו ש

; (1875בנובמבר  2, "הצפירה)"" כעת הנהו משומם ואין לאל יד העדה לקומם הריסותיו

ואף , (1899בנובמבר  12, "המגיד)"" ?מדוע בחרת לך מקום משומם ונעזב מאנשים

באוגוסט  5, "צפירהה)"" ואני יושב משומם כל היום באין עבודה: "'משועמם'במשמעות 

" יען שגם המשחק היה לו לזרא, הוא היה משומם גם במונטי קרלו, אכן"; (1888

 28, "הצבי)"" הוא התרחק וירד אל התא ואני נשארתי משומם"; (1894במארס  16, "חבצלת)"

 . (1912במארס 

אינם מזכירים את , הקדומים יחסית, (ד"תשי)ושל מדן ( ח"תרצ)המילונים של גור 

משמעות זו מוזכרת רק במילונים . ם"בפירושיהם לשורש שמ' שעמום'מעות מש

  .שושן ומילון שויקה-מילון אבן, מילון ההווה –המאוחרים ביחס אליהם 

 (.72, 1922הלב ) תביא לו ֺסכריות –תלמיד ְמַשֵעל [: משתעל]ְמַשֵעל  •

הערך . בינייםיהודה משייך אותה לימי ה-המילה אינה מצויה במקורות ומילון בן

שכשהבהמה " 96":והזהיר"ומצטט מתוך ספר , ָשַעל, קלהמופיע במילון זה בבניין 

אך הפועל אינו מצוי  השתעליהודה מעיר כי בדיבור נוהג -בן...". שועלת פולטתה

שושן -אבן. לעֵ תָ ְש הִ , לעֵ שָ  :במילונםנקדים ילין מ-גרזובסקי. במקורות בבניין התפעל

, למשל בכתבי סוקולוב, בספרות מצוי הפועל בבניין פיעל כי" שעל"מציין בערך 

ייתכן כי כל . בחר בבניין פיעל 1922הלב גם המתרגם של . בסקי וולפובסקי'ברדיצ

-מילון בן)שהיה רווח יותר מן הפועל , שיעול, אלה גזרו את הפועל משם העצם

 ."(גנח"בערך , מציין כי המילה מופיעה בערוך, "ִשעול"ערך , יהודה

                                                             
מקובל להניח שנתחבר בתקופת (. ג"לייפציג תרל)שים על ספר שמות המיוחס לחפץ אלוף כולל מדר" והזהיר"ספר  96

 .הגאונים
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מצויה בעיתוני ראשית המאה , משתעל, ונימי-הצורה המשמשת בעברית בת

ובלילה היה מתהפך ; (1903בדצמבר  31, "הזמן)"" והוא משתעל לרגעים תכופים: "העשרים

  .ועוד הרבה (1907ביוני  9, "הזמן)"" משתעל ומתאנח, על משכבו

ביאים כלל את אינם מ –שושן -הקודמים לזה של אבן –מילוניהם של גור ומדן 

 .הצורה בבניין פיעל אלא רק בבניין התפעל

וכן שב  ;(66, 1923המלך -בן)שב להשתקע בחלומותיו  [:לשקוע]להשתקע  •

אוליבר )ע בעבודה חדשה סַ תַ ְש נִ  ;(164, שם)האדון מילס להשתקע במחשבותיו 

 (.כט, שם)בקריאת ספר  עֵ סֵ תַ ְש ִה  ;(כז, 1935

או )ל ניטה הפועל בהתפעל "בלשון חז. רא בבניין התפעלפועל זה אינו מצוי במק

: הן במובן הפיזי והן במובן המטפורי', ָשַקע'והוא בא שם במשמעות ( בנתפעל

ירושלמי " )כורכמין מליאה שהיא בשדה אפילו[ בטיט] משתקע שהוא ובשעה"

ל "חז בלשון(. ה ,ב סוכה ירושלמי" )שנתו בתוך משתקע אדם שכן: "וכן, (ט, ברכות ב

 לוי בן יהושע ר"א: "למשל, בא פועל זה גם במשמעות נטיעת יתד במקום כלשהו

ירושלמי " )גדולה בכהונה נשתקעו וכולם אימר בן לפשחור היו עבדים אלפים חמשת

 (. א, קידושין ד

התיישב ', 'נטע יתד במקום כלשהו'משמעו  השתקע: ימינו חל בידול-בעברית בת

', שקע בבוץ'למשל  –הן במובן הפיזי ', ירד אל, צלל' משמעו שקעו', במקום כלשהו

והן ', שקע בלימודים', 'שקע בחלומות', 'שקע במחשבות'למשל  –הן במובן המנטלי 

 . 'שקע בחובות' –במובן המטפורי 

כפי שראינו , עשרה נקרה שימוש בפועל בבניין התפעל-בסוף המאה התשע

ת ועמי אשכנז ולא נשאר ממנו לאסקער נשתקע כולו בעניני ארצו: "בתרגומים

השתקע גם כולל רייסין בחובות "; (1880ביולי  7, "המגיד)"" כמלוא השערה לישראל

; (1912בספטמבר  25, "הצבי)"" והקהל נשתקע בהרהורים"; (1886ביולי  23, "הצבי)"" מרובות



181 

 

, "דבר)"" מעלומיו נשתקע סרטי בעבודה סוציאליסטית והפסיק לשם כך את למודיו"

רשימה של גרשון שופמן במוסף הספרות של )" הוא נשתקע בהרהורים משהו"; (1926במאי  25

" חדלת און, הוא נשתקע כולו עד בוש בהתרוצצות פנימית"; (1926באוקטובר  8, "דבר"

 23, "דבר)"" נשתקע במרה שחורה –לאחר שספריתו הוחזרה לו "; (1931ביולי  22, "דבר)

 22, דבר)"" אי לא נשתקע בכל כוחותיו במאבק עם הפאשיזםהעם האמריק"; (1941במאי 

הוא "; (1951בנובמבר  30, "דבר)"" נשתקע באופנועו בבוץ העמוק של היער"; (1946בינואר 

 2, "דבר)"" נשתקע בהזיות ורואה חלומות"; (1959בנובמבר  27, "דבר)"" נשתקע בהרהור

 .(1969באפריל 

 אר תצורות מיוחדות של שמות תו 5.1.3

 שמות תואר מסוגים שונים 5.1.3.1

 (. 1111, 1904הלב ) תמיד הוא זעף ונבוך מאד[: ָנבֹוךְ ]ָנבוְך  •

אינו מביא , "בוך"ערך , (2)זאב-בן. בלבד ָנבוךְ ילין מביא את הצורה -מילון גרזובסקי

. ִכיםְנבֺ , ָנבֹוָכה, ָנבֹוכו :בלבד כלל את צורת היחיד כי אם את הצורות המקראיות

שושן אינו -מילון אבןו, ילין גורסים ָנבוך-גרזובסקי ."(בוך"ערך ) כמוהו עושה גם פין

אך בראשיתו , "ָנבֹוךְ "יהודה הוא -הערך במילון בן". ָנבֹוךְ "כי אם " ָנבוךְ "מביא ערך 

ייתכן כי הצורה נטבעה בדרך של ". ָנבֹוךְ "כחלופה של " ָנבוךְ "הוא מציין את צורת 

סגר עליהם , נֺבכים הם בארץ: "מהמילה המקראית המופיעה ברביםגזירה לאחור 

אומר כי רבה המבוכה בעניין ( 378' עמ, ה"תשכ)אבינרי (. ג, שמות יד" )המדבר

, נבוכה)אך בנטייה בשורוק , יהודה מנקדו בחולם-בן: ההגייה של שם תואר זה

מילון גור מנקד  ,(בלא נטייה)ובדיקה מעלה כי מילון מדן מנקד בחולם , (נבוכים

 שוָשן ְוָהִעיר"בפסוק  נבֹוכהעל צורת "( בוך"ערך )קדרי אומר במילונו . בשורוק, נבוך

סיני -י וטור"אך מציין כי רש, כי מדובר בבניין נפעל עבר( טו, אסתר ג" )ָנבֹוָכה

אבן עזרא סבור . ך"היא הבינוני הפעול של נב" נֺבכים הם בארץ"סבורים כי הצורה 
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: טו הוא אומר ,ג בפירושו לאסתר. נגזרות מאותו שורש נבֹוכההן  נֺבכים כי הן

בי -די-מילון בי ".בארץ הם נבוכים מגזרת מלעיל הוא כן על עבר פועל – נבוכה"

 נבֹוָכה: ך ושתיהן בבניין נפעל"גורס גם הוא כי שתי הצורות נגזרות מן השורש בו

  .בבינוני נֺבכים, בעבר( במלעיל)

סוקר את ( 391' עמ, ה"תשכ)אבינרי : נמֹוךו ָנמוךְ הצורות של שם התואר כך גם שתי 

אך בצורת הרבים , בחולם, נמֹוךואומר כי יאסטרוב ניקד , דרכי הניקוד של שם זה

שושן ניקדו בחולם -יהודה ואבן-עוד אומר אבינרי כי גם בן(. נמוכים)ניקד בשורוק 

שושן מנוקד בחולם -אולם במילון אבן, יהודה אכן עשה כן-בן; הן ביחיד הן ברבים

במהדורה המעודכנת שערך משה אזר ; שושן עצמו-של אבן, רק במהדורה הישנה

הצורה מנוקדת בשורוק הן ביחיד "( שושן מֺחדש ומֺעדכן לשנות האלַןים-מילון אבן)"

, ָנמוךְ : מילוניהם של מדן ושל גור מציינים את שתי הצורות זו לצד זו. והן ברבים

אבינרי גורס כי שתי . ואצל מדן אין נטייה( נמוכים, נמוכה)גור מטה בשורוק ; ֹוךְ ָנמ

ך והיו "הצורות היו נקוטות משום שהיו שסברו כי מדובר בנפעל של הפועל מו

מבהיר כי צורת ( 122' עמ, ה"תשמ)סיון . ך"שסברו כי מדובר בבינוני פעול של נמ

אך בשל היקש לבינוני הפעול החלו , מו ָנדֹוןכ, ך היא אכן ָנמֹוך"הנפעל של שורש מו

ייתכן אפוא כי זה ההסבר . סיוון גורס כי שתי הצורות כשרות. הדוברים להגות ָנמוך

  .ָנבוךאף לצורת 

ייתכן כי בשל מבנה הסמיכות היו שסברו כי יש (: 90, 1922הלב ) עינים-ֲאדום •

, ועה מתקצרת ברביםכשם שהתנ, uלתנועת  אדֹוםבמילה  oלקצר את תנועת 

-לרגליו ישב כלב לבן, 1924אוליבר הצירוף נמצא גם ב. עם תזוזת הטעם, ֲאֺדִלים

 (. 115)ם עינים דֺ עור ואֲ 
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 (24, 1923המלך -בן) הנפרזדמיונו  [:מופרז]נפרז  •

נוצרה בימי הביניים והוא מצטט משירו של  נפרזיהודה גורס במילונו כי צורת -בן

יהודה מובאה -כן מביא בן(. עשרה-שחי בספרד במאה הארבע)הם הפייטן דוד אבודר

שושן מייחס את הצורה לעברית החדשה -אבן. ג שבה מצויה צורה זו"מאיגרות יל

את אחד העם , "(אהבה לֺאמית נפרזה רעה חולה היא)"ס "ומצטט את מנדלי מו

קריאה רגשי הבל נצנצו בי מ)"ואת ברנר "( ולא היו מסתבכים בהבטחות נפרזות)"

(. מילון ההווה, מדן, גור)הצורה אינה מופיעה במילונים האחרים "(. נפרזה ברומנים

" חופש דעות נפרז על המידה: "למשל, הצורה מופיעה בעיתוני התקופה, לעומת זאת

, "המליץ)"" נקוה כי הדברים האלה נפרזים יתר על המידה"; (1880באוקטובר  12, "הצפירה)"

לפרסם "; (1890ביוני  29, "הצפירה)"" תכסיסי מלחמה נפרזים על המדה"; (1882באוקטובר  24

ביולי  3, "דבר)"" לשלם בעדם מחירים נפרזים"; (1902בדצמבר  2, "המליץ)"" שבחים נפרזים

דברי תהילה נלהבים "; (1949במאי  4, "דבר)"" רווחי תיווך נפרזים ומיותרים"; (1932

בינואר  21, "דבר)"" יבוא נפרז מרושש את המדינה"; (1963באוקטובר  18, "דבר)"" ונפרזים

 נפרזעולה לאין שיעור על תפוצתה של מופרז תפוצתה של הצורה , עם זאת(. 1966

  .נפרזימינו נדחתה כליל צורת -נראה כי בעברית בת. ונראה שהיא הייתה דרך המלך

 (17, 1941המלך -בן) ַהְלַנְפְנִפיםבגדיו : [מתנפנפים] מנפנפים •

מכיוון שמדובר בפועל , מתנפנפים, היינו מצפים כי הצורה תבוא בבניין התפעל

אכן מופיעה בחלק מן  מנפנףצורת . הפועל היוצא תאך המתרגם בחר בצור, עומד

והם מנקדים ִמַםְפֵנף ומפרשים כי מדובר בבניין התפעל , המילונים כפועל יוצא

, המילונים מסתמכים על המשנה(. שושן-אבן, גור, יהודה-בן)ו "שנבלעה בו התי

ואלבק " הטלית ַהְמַנְפֶנֶפת: "אולם ילון מנקד, "ַהִלַנְפֶנֶפת וטלית: "ה, אהלות ח

ובכתב יד  50Aכך גם מנוקד בכתב יד קאופמן ; "שהרוח מניפה את הטלית: "מפרש

 . פארמה
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כי , מופיע לא רק בתרגום האמור' מתנפנף'במשמעות מנפנף הפועל , אף על פי כן

 21, "הצבי" )"דגלים לאין קץ היו מנפנפים על כל הבתים: "אם גם בעיתוני התקופה

 18, "הצבי)"" תלתל מנפנף באויר ירתיח את דמך בערקיך]...[ רק מראה "; (1884בנובמבר 

וזקנו "; (1896בדצמבר  4, "הצבי)"" דגלי אניות סוחריה מנפנפים בכל הימים"; (1892בנובמבר 

המפרש מנפנף ורוח "; (1909באפריל  11, "הזמן)"" ברוח הנה והנה הארוך והלבן מנפנף

, "הצפירה)"" לבן מנפנף על חרטומו-דגל תכלת"; (1915ביוני  25, "הצפירה)"" מצויה מסייעת

משנות הארבעים . (1934בנובמבר  26, "דבר)"" דגל בריטי מנפנף עליהן"; (1926בנובמבר  19

; מתנופףאו  מתנפנףמינו מעדיפה כאמור את י-העברית בת. צורה זו אינה מצויה

  .מנפנףאולם אינה רווחת כצורת , מצויה בעיתוני התקופה מתנפנףצורת 

 (54, 1923המלך -בן)והקבועה  התדיריתנשימתו : [תדירה]תדירית  •

 "חבירו את קודם מחבירו התדיר כל: "למשל, ל"מקורה בלשון חז תדירצורת 

וגורס כי , "תדירי"והן את הערך " תדיר"א הן את הערך יהודה מבי-בן(. ו, הוריות ג)

, שושן-על פי אבן. מקורן בלשון ימי הביניים –צורת הנקבה , תדיריתוגם  –צורה זו 

את , "(הלכה ואגדה)"משתייכת לעברית החדשה ומצטט את ביאליק תדירי הצורה 

ל ימי יהודה ומקורה אכן בעברית ש-אך לעניין זה צודק בן, ברנר ואת בורלא

 הימים בכל תדירי בעמל הבריות את להטריח שלא השבת מצות כן: "למשל, הביניים

 בחיי פירוש רבנו" )המלאכות מן בו שינוחו בשבוע מנוחה יום להם שיהיה אלא

 אם: "למשל, מצויה אף היא בלשון ימי הביניים תדיריתצורת הנקבה  97(.כ לשמות

 מורה" )נצחית תדירית תנועה נועעמת כן היותו יסור ולא סר לא הגלגל זה היה

 (.ב פרק ב חלק ,הנבוכים

 . וכמוהו גם מילון מדן" תדיר"מילון גור מביא רק את הערך 
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 (.1340–1255)איש ספרד , פרשן המקרא רבי בחיי בן אשר 



186 

 

עיניהם המזהירות של עכברים ַחְצָפנים הציצו אל פני הזקן  [חצופים]ַחְצָפנים  •

 (118, 1941המלך -בן)מתוך סדקים 

אך אף היא , ֺחְצָןןיותר הצורה  מוכרת. לא נמצאו סימוכין לניקודו של המתרגם

, (הקדומים יותר)גור של יהודה ו-בן של, ילין-נים של גרזובסקיאינה מצוינת במילו

זהב מזכיר בספרו -פנחס הר. שושן ובמילון ההווה-במילון אבן, אלא במילון מדן

הוא מותח . בין החידושים היתרים שאינם נחוצים חוצפןאת המילה " לשון דורנו"

ומונה את חידושיו של  98,"במועקה האֺדמה"קשה על התרגום לספר ביקורת 

זהב -הר)ועוד " ישָבנית", "חמודון", "ֶאְגרֹוְפרֹוף", "ילדונת", "חוצפן"המתרגם כגון 

אינה מופיעה בעיתוני התקופה אלא רק החל  חוצפןאכן המילה (. 65–64' עמ, 1930

הצורה . וטים של דיבור ישירופעמים ספורות בלבד ובדרך כלל בציט, 1928משנת 

והיא , (א"ע, למשל כתובות כב)ל "המופיעה בלשון חז חצוףהשולטת היא צורת 

 . שנחשבה לצורה התקנית

המלך -בן)ערדענקער : הערת שוליים ביידיש)נפלא הוא הנער  ַבְדִאי[: בדאי]ַבְדִאי  •

1898 ,67) 

הערך אינו מופיע במילון ; ההווה, שושן-אבן, מדן, בן יהודה)המילונים מנקדים ַבַדאי 

ילין מביאים במילונם שתי -גרזובסקי. כך גם מנוקדת הצורה במילון ההיסטורי(. גור

  .המופיע בתרגום זהלא נמצאו סימוכין לניקוד . ַבָדִאי, ַבַדי: צורות

 שמות תואר בבינוני פעול 5.1.3.2

המתרגם (. 94, 1922הלב ) רקעמכנסיו ְסחוִבים על גבי הק[: נסחבים]ְסחוִבים  •

צורה זו מצויה פעמים ספורות . ימינו-שלא כמקובל בעברית בת, בינוני פעול נקט
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זהב על -וכך אומר הר. ח"אביב תרפ-תל, פריידמן' מ: תרגום, סקיצה בשבע תמונות: במועקה האדמה, קרוגליקוב' ש 
שבה בין קהל המדברים עברית ושהלשון נקנית לו בעיקר אך מתוך השמיעה אין מתרגם זה אלא תינוק שנ": המתרגם

 –' אינם יודעים שהם אינם יודעים'שהרי הוא מאותו סוג בני האדם ש, מה לכעוס, באמת, ועליו אין... והדבור בלבד
 (. 64' עמ, 1930זהב -הר" )ורחמים טעונים הם מצדנו
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 הגוי שאמר" :ד סימן ,תומו לפי מסיח גוי דיני 99,יוסף ת בית"למשל שו, ת"בשו

 ממקום לסחבם בהם התעסקו ודאי הרי ומושלכים סחובים הרוגים[ אותם] שמצא

למשל אצל , מוצא כי צורה זו מצויה בלשון ימי הביניים שושן-אבן ...".למקום

וכן אצל " ומובאים סחובים בחבלים 100וראיתי מֺכָבדים אסורים", שמואל הנגיד

עוד מצאתי את הצורה בקינות  ".בנים אהובים בחוצות סחובים", יהודה הלוי

 סחובים זהומים היינו", (אמצע המאה השביעית)לתשעה באב של הקליר 

  (.מתוך מאגרים) "לנתיבתינו

בראותה , אשת היהודי: "למשל, בעיתונים נקרית צורה זו פעמים מעטות מאוד

וצאן ישראל אלה דחופים "; (1873ביולי  16, "המגיד)" לבשה עוז, עלה סחוב למיםב

; (1888במאי  25, "חבצלת)"" סחובים ומבוהלים לטבח הלוך וקרוב באין משים ואין מציל

נקרית " דבר"גם בעיתון ; (1901באפריל  26, "חבצלת)"" ויביאו שתי וערב סחוב בחבל"

שכתב לוי אשכול עם " בהתנדב עם"ברשימה , בתקופה מאוחרת יחסית, הצורה

סחובים על , המרחק מרובים בודדים: "חלוף עשרים שנה למותו של אליהו גולומב

  .(1965ביולי  2, "דבר)"" כתף ממחסני הגדוד העברי ועד לטנקים

 (24, 1928רובינזון )ר צומעון בָ [: מבוצר]ָבצור  •

: משום שהוא מופיע במקרא" ה בצורהחומ"ימינו רווח הצירוף הכבול -בעברית בת

אולם נראה כי צורת , (טו, ב ישעיהו" )ְבצוָרה חֹוָמה ָךל ְוַעל ָגבֹהַ  ִמְגָדל ָךל ְוַעל"

מופיע , בצורים, אם כי שם התואר ברבים, הבינוני הפעול אינה משמשת בדרך כלל

וד נגד זכרונות כל היכלי ברלין אינם די בצורים כדי לעמ: "למשל, בעיתונות העברית

 2, "דבר)"" עבדול כרים לקח מקומות בצורים ונשק רב"; (1912בינואר  12, "הצבי)"" הילדות

רק לבסוף התקיף "; (1944, באוגוסט 23, "דבר)"" תאי בטון בצורים בהרים"; (1925באוגוסט 
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 .רוךמחבר השולחן ע; 1575–1488, רבי יוסף קארו 
 (.אסוריםולא ) אסיריםהנוסח הוא ( המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית)במאגרים  100

http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=8059&SUM=%2284463%22&ZMAN=%221%22&ERECH=%22היי%20%5bקל%5d%20%7bהיי%7d%22
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=8059&SUM=%2284463%22&ZMAN=%221%22&ERECH=%22היי%20%5bקל%5d%20%7bהיי%7d%22
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=8059&SUM=%2284463%22&ZMAN=%221%22&ERECH=%22היי%20%5bקל%5d%20%7bהיי%7d%22
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=8926&SUM=%2216%22&ZMAN=%226%22&ERECH=%22זהם%20%5bקל%5d%20%7bזהם%7d%22
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=8926&SUM=%2216%22&ZMAN=%226%22&ERECH=%22זהם%20%5bקל%5d%20%7bזהם%7d%22
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=21668&SUM=%2252%22&ZMAN=%226%22&ERECH=%22סחב%20%5bקל%5d%20%7bסחב%7d%22
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=21668&SUM=%2252%22&ZMAN=%226%22&ERECH=%22סחב%20%5bקל%5d%20%7bסחב%7d%22
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=21668&SUM=%2252%22&ZMAN=%226%22&ERECH=%22סחב%20%5bקל%5d%20%7bסחב%7d%22
http://hebrew-treasures.huji.ac.il/resolve.asp?KODERECH=21668&SUM=%2252%22&ZMAN=%226%22&ERECH=%22סחב%20%5bקל%5d%20%7bסחב%7d%22
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משמשת  מבוצריםהצורה , עם זאת. (1965, במאי 21, "דבר)"" מוצבים בצורים של האויב

, כיום הלשון מעדיפה את צורת הבינוני של בניין ןוַעל. אף היא והיא רווחת יותר

  ".קווים מבוצרים", "יעד מבוצר"למשל 

 "(ָבַשל", לעיל 5.1.2ראו סעיף ( )30, 1928רובינזון )ל ושפרי לא בָ  [ָבֵשל]ָבשול  •

וני הפעול הן קל בצורת הבינהיהודה מצויה הנטייה בבניין -בעיתונו של בן

(: שהוכן בחימום)' מבושל'והן במשמעות ( שתם תהליך התבשלותו)' ָבֵשל'במשמעות 

הבשולים [ הענבים]את "; (1897באפריל  16, "הצבי)"" ורק אם הענבים בשולים מאד מאד"

העיקר הוא שבני העיר ישגיחו עד כמה "; (1897ביוני  2, "הצבי)"" ילקוט ויביא אל המרתף

מדריך "גם ב. (1911בינואר  19, "הצבי)"" הנקיון ושישתמשו רק במים בשוליםשאפשר על 

מוהלים את המיץ כדי חצי : "נאמר 1930במאי  15מיום " דבר"בעיתון " למשק הבית

 101...".מוסיפים מיץ לימון, (בשולים)במים קרים 

 זהב ביקורת מושחזת בספרו-יהודה מותח הר-על נטיות מעין אלה בעיתוניו של בן

ומעיר  102"ומהלכם ָרִצין וָבשול"זהב מצא בין השאר את הביטוי -הר". לשון דורנו"

אלה הן מקצת מהמרגליות השונות : "ועוד הוא מוסיף..."(. ?מה הוא סח)"בסוגריים 

-הר..." )קצת מהזֺריות שבלשונו ובסגנונו הן אלו שנכנסו לתוך הדבור ההמוני, ]...[

 .ָבשולימינו נדחקה כליל הצורה -בת אכן בעברית(. 57' עמ, 1930זהב 

 ( 33, 1965רובינזון )ה נָ גוספינה עֲ  [:עוגנת]עגונה  •

ל בצורה "ומקורה בלשון חז, עֶֹגןצורת שם העצם המקובלת בעברית החדשה היא 

 המנהיגין כל ואת העוגין ואת הנס ואת התורן את מכר הספינה את המוכר: "עוגין

למעט צורת , קלהן אינו מצוי במקורות בבניין "ועל עגהפ(. א, ה בתרא בבא) "אותה

, "עגונה יושבת תהא שלא עליה היקלו קל יוחנן ר"א", למשל) עגונה, הבינוני הפעול

                                                             
 .נראה כי הכוונה למים רתוחים 101
ח "מ, ז"שמצא בגיליונות מ, השגויים לדעתו, זהב אינו מציין מראה מקום מדויק כי אם מונה ביטויים שונים-הר 102
 . דואר היוםט של העיתון "ומ
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דהיינו אישה שאינה יכולה , ותמיד כוונתו לאישה עגונה, (א ,א גיטין ירושלמי

של  מבחינת הפרדיגמה, למעשה. בלא לגרשה עדרלהינשא לאחר משום שבעלה נ

הנטייה אין מניעה מלצרף שם זה לאנייה במשמעות אנייה שהטילה עוגן ועתה היא 

אנייה ובין  אישה עגונהאולם העברית יצרה בידול חד בין , קשורה אל מקומה בנמל

  .עוגנת

  שמות תואר בבינוני של בניין פוַעל 5.1.3.3

יגוד למקובל בחלק מן התרגומים ניכרת לעתים העדפת הבינוני בבניין ֺןעל בנ

  :ימינו-בעברית בת

 (.175, 1941המלך -בן)אל הנער  ְמֺצָלדֹותכל העינים היו : [צמודות]ְמֺצָלדֹות  •

 ֶחֶרב ֲחגֹור ְוָעָליו ְלֺבשֹו ִמדֹו ָחגור ְויֹוָאב" :ח, כ ב שמואל, צורת נטייה זו באה במקרא

נוקט נטייה ( כב, לבראשית כד)י "גם רש". ןֹלַוִת  ָיָצא ְוהוא ְבַתְעָרה ָמְתָניו ַעל ְמֺצֶלֶדת

 ". רמז לשני לוחות מצומדות: "זו

, נקרית הנטייה כמה פעמים במחצית הראשונה של המאה העשרים" דבר"בעיתון 

קנו רק חמרי " ;(1934בנובמבר  19" )מצומד אל שפת הים]...[ גוש שחור : "למשל

" בכלים סגורים באופן מצומד]...[  !מזון מיוחדים בכלי פח מיוחדים מצומדים היטב

כגון , המשווק מוצרי יסוד" אקא"מודעת פרסומת של מפעל  – 1939במארס  17)

ובנו יחידו מצומד לו "; (הכוונה לפחים הסגורים באופן הרמטי'; תה וכד, סוכר, אורז

, 1947בספטמבר  23" )חסיד זה מצומד כולו לכסף"; (1944בנובמבר  17" )על גבו

, צמוד)הצורה בבינוני פעול , לעומת זאת"(. יום כפורים בחזית"שכותרתו בסיפור 

 . רווחת לאין שיעור יותר מצורת הבינוני של ןוַעל( צמודים

: למשל, הנטייה בבניין פועל מצויה במילוני האקדמיה ללשון העברית, עם זאת

ֶלְקְטרֹוִנית" ְתָנִעים ָזִויִתִטים "; (1970-ל"מילון למונחי אלקטרוניקה תש" )ַמְתֵנד ְמֺצָלד א 
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מילון ההווה גורס כי צורת (. 1993-ג"מילון למונחי פיזיקה מודרנית תשנ" )ְמֺצָלִדים

 . משתייכת למשלב הספרותי מצומד

 (32, 1924אוליבר )לו בכנפי בגדו ךֺ  טףמעֺ היה אוליבר הקטן : [עטוף]מֺעטף  •

 ושנה שנה בכל: "סימן יב כא ,מות אחרי ,(וילנה)רבה  הצורה מצויה במדרש ויקרא

דווקא בירושלמי ". עמי ויצא עמי נכנס לבנים ומעוטף לבנים לבוש אחד זקן היה

 .ימינו-כמקובל בעברית בת, "עטוף לבנים"ובבבלי הנוסח הוא 

והוא עומד כמלאך אלהים מעוטף : "למשל, מצויה בעיתונות העברית מעוטףצורת 

באופן שכל גופו יהי מעוטף ומכוסה ]...[ ואז יכסוהו "; (1860בנובמבר  7, "המגיד)"" בטלית

בפברואר  20, "חבצלת)"" כל מדרך כף רגלו מעוטף בסכנה"; (1868במארס  25, "המגיד)"" היטב

בית הכנסת "; (1892במארס  3, "המגיד)"" בית הכנסת אשר היה מעוטף שחורים"; (1880

ויוציאו "; (1902במארס  12, "פירההצ)"" היה מעוטף מבית ומבחוץ במעטפות שחורות

כל בקבוק מעוטף "; (1912במארס  24, "הצבי)"" משם ארון ארוך מעוטף במחצלאות

מודעת " )כיצד להשתמש במשחה נפלאה זאת]...[ במחברת המבארת בפרוטרוט 

 12, "דבר)"" ליד חנות ישן לו ערבי מעוטף עבאיה"; (1925בספטמבר  15, "דבר)"" פרסומת

; (1958בדצמבר  19, "דבר)"" הפרי מעוטף בנייר משי הספוג חומר חיטוי"; (1932 באוקטובר

צורת , אף על פי כן. (1968במארס  4, "דבר)"" שחורים' חוט ברזל מעוטף בגרבי סטרץ"

-צורה שנדחקה מן העברית בת, מעוטףרווחת בעיתונים הרבה יותר מצורת  עטוף

משתייכת למשלב הספרותי כצורת  מעוטףמילון ההווה גורס כי צורת  103.ימינו

 (. לעיל) מצומד

 (46, 1955אוליבר ) גותםָ המעֺ נפשותינו : [ענוגות]גות םָ מעֺ  •

הנטייה ". ִצטֹון ַבת ָדִמיִתי ְוַהְלֺעָםָגה ַהָםָוה: "ב, בירמיה ו, צורה זו מופיעה במקרא

קים ויותר חייו עתה יותר מפונ: "למשל, נקרית פעמים ספורות בלבד בעיתונים
                                                             

" ספר מעוטף"בעיתוני התקופה התברר כי במודעות פרסומת לספרים שיצאו לאור יש הבחנה בין  יוןעתוך כדי  103
 (.'ספר בכריכה קשה': ימינו-בעברית בת" )ספר מכורך"לבין ( 'ספר בכריכה רכה': ימינו-בעברית בת)
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יקיצו לקול היריות השלוחות כאפרוחי "; (1898ביולי  29, "הצפירה)"" מעונגים מחייו אז

  .(1936בספטמבר  16, רשימה של יעקב שטיינברג, "דבר)"" הורים מעונגים

, גבירול-אבן, יניי: שושן בערכו מצטט את צורת הנטייה הזו אצל כמה יוצרים-אבן

 .הזז ופיכמן

 (148, 1941המלך -בן)מאֹד על הלורד  ְמֺחָבבהוא  :[בחבי]ְמֺחָבב  •

ואכן היא נקרית בעיתונים מראשית , צורה זו לעברית החדשה משייךשושן -אבן

; (1904בינואר  17, "הזמן)"" הרעיון מחובב באופן מיוחד על הכותב: "המאה העשרים

ספד לזכרו של כתבת ה)" י ידידים וידידות"מחובב ומלובב ע, נשוא על כפים ומפונק"

בדרך "; (1927במאי  20, הצפירה)"" מחובב ומכובד על פני כל"; (1904ביולי  20, "הצפירה", הרצל

מאמר ביקורת על )" 'אספות תכופיות'תואר כמו -שמות-כלל מחובב על המחבר מעשה

הננו גרמנים לא משום שהדבר מחובב או מאוס על "; (1931במאי  1, "דבר", שפתו של ברנר

סיסמאות מחובבות על התפיסה "; (1933במארס  26, "דבר)"" אלמוני שבמתנגדינו פלוני

השם זיגמונד היה מחובב על יהודים "; (1936בפברואר  21, "דבר)"" הישראלית הקנאית

רשימה )" לא מרעיש ומלהטט, הוא היה נואם מחובב"; (1936ביוני  4, "דבר)"" מתבוללים

האוכל הגס הזה מחובב "; (1944בספטמבר  11, "דבר", וןליום השלושים למותו של ברל כצנלס

הוא גם מחובב "; (1949בדצמבר  16, "דבר)"" ביותר משום שהוא מעורר תיאבון כביכול

, "דבר)"" אין זה נושא מחובב על רבים"; (1953במארס  6, "דבר)"" בארץ ומפזמים את שיריו

מאת אליעזר " הסבא"בסיפור )" הכלאליה מחובב על ' אמת היא שהסבא ר"; (1955באפריל  6

שיש משטר מחובב עלינו בירדן ]...[ היינו מאשרים "; (1961באוגוסט  11, "דבר", שטיינמן

עם  (.1966בדצמבר  9, "דבר", תשובתו של אבא אבן בריאיון עמו)" ומשטר שנוא עלינו בסוריה

לאין שיעור  לנטיותיה רווחת בעיתונים במידה רבה חביבזאת יש להדגיש כי הצורה 

-והיא נקרית בהם כבר במחצית השנייה של המאה התשע מחובביותר מן הצורה 

 . עשרה

 



191 

 

 (.66, 1924אוליבר ) כותבָ מסֺ שערות : [סבוכות]כות בָ מסֺ  •

-אבן. כלומר צמר סבוך, "מסובך צמר תחת: "ב"ע ל חולין ,צורה זו באה בתלמוד

וכן הוא מוצא את "( כות ומסובכותוזקנו ופאותיו סבו)"ס "שושן מצטט את מנדלי מו

יש ]...[ בין שני ההרים : "הצורה מצויה גם בעיתונים. הצורה בכתבי אביגדור המאירי

; (1904במאי  19, "הצפירה)"" חרש יער מסובך זה"; (1895במארס  18, "הצפירה)"" יער מסובך

 סבוךצורה ה, לעומת זאת. (1937במארס  24, "דבר)"" גדל כאן יער מסובך של שיחים"

אם כי בידול , ימינו יצרה בידול-העברית בת; מסובךרווחת בעיתונים הרבה יותר מ

הן )משמשת הן להבעת מורכבות מופשטת והן להבעת מורכבות פיזית סבוך : מוגבל

התייחדה להבעת מורכבות מופשטת מסובך אך , (סוגיה מסובכתוהן  סוגיה סבוכה

   .בלבד

 קוטלה לעומת קוטלת: נקבהשמות תואר בבינוני  5.1.3.4

, צורת הבינוני של הנקבה עשויה לבוא בשתי צורות ושתיהן קיימות זו לצד זו

: בפיעל; ִנְקָטָלהו ִנְקֶטֶלת: בנפעל; קֹוְטָלהו קֹוֶטֶלתקל הבבניין . קמוצה וסגולית

 :בֺהפעל ;ָלהְמֺקחָ ו ְמֺקֶחֶלת: בֺפעל; ַמְקֶטֶלתו ַמְקִטיָלה: בהפעיל; ְמַקְחָלהו ְמַקֶחֶלת

סוקר ( 19' עמ, ט"תשכ)אשר -בן. ִמְתַקְחָלהו ִמְתַקֶחֶלת: בהתפעל; ֺמְקָטָלהו ֺמְקֶטֶלת

, ('וכו קֹוֶטֶלת)ספרי דקדוק אחדים ומסכם כי כולם מעדיפים את הצורה הסגולית 

חלק מספרי הדקדוק אף אינם (. ַמְקִטיָלה)למעט צורת הבינוני בבניין הפעיל 

הצורה הקמוצה וחלקם מציינים אותה כצורה משנית לצורה  מציינים כלל את

 . העיקרית הבאה בסגול

אשר אינו מזכירם מעלה כי הקדומים שבהם מביאים את -עיון בספרי דקדוק שבן

 סֹוְגָרהמציין בלוחות הנטייה שלו את הצורה ( 20' עמ, ז"תרצ)מלוטק : שתי הצורות

וכך בכל לוחות הנטייה של  מֹוֵצאתלצד  המֹוְצָאואף את הצורה  סֹוֶגֶרתלפני הצורה 

מביא בספרו דוגמאות לנטיות של פעלים שונים ואף ( ג"תרצ)ראטה . כל הבניינים
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, נֹוְתָנהלמשל , עתים הוא מעדיף את הצורה הקמוצה. הוא מציין את שתי הצורות

עתים אין הוא מציין כלל את הצורה ; (43' עמ) נֹוֶתֶנת: ומציין לצדה בסוגריים

בלוח הנטייה של הבינוני (. 65' בלוח הנטייה בעמ)בלבד  בֹוֶרֶרתלמשל , מוצההק

בלוח (. יוֶנֶקת, לוֶבֶשת)הוא מציין את הצורות הסגוליות בלבד ( 88' עמ)הפוֵעל 

בלוח בניין ; ִנְשָמָרההוא מציין אך ורק את הצורה ( 100' עמ)הנטייה של בניין נפעל 

; (107' עמ) ְמֺלָלָדהאך ורק : בלוח ֺןַעל; זו לצד זו, ְמַלֶלֶדת, ְמַלְלָדה(: 105' עמ)פיעל 

פורס את לוחות הנטייה ( ו"תשט)נאור (. 109' עמ) ִמְתַלֶבֶשתאך ורק : בבניין התפעל

 שֹוֶמֶרת –קל הבניין ב: של הבניינים השונים ומציין את הצורות האלה בבינוני נקבה

ולצדה בסוגריים , ַמְשִמיָטה(: שם)הפעיל ; ֶטתְמַשלֶ (: 98' עמ)פיעל ; (97' עמ)

, ְמֺשָלָטה(: 99' עמ)ֺןַעל ; ִנְשֶמֶטת: ולצדה בסוגריים, ִנְשָמָטה(: שם)נפעל ; ַמְשֶמֶטת

התפעל ; ָמְשֶמֶטת: ולצדה בסוגריים, ָמְשָמָטה: הופעל; ְמֺשֶמֶטת: ולצדה בסוגריים

מביא את שתי הצורות זו לצד זו בכל ( ו"טתש)זהב -הר. בלבד ִמְשַתֶלֶטת(: שם)

: פיעל; (539' עמ) ִנְכָתָבה-ִנְכֶתֶבת: נפעל; (533' עמ) ןֲֹעָלהלצד  ןֶֹעֶלת: קל: הבניינים

: הפעיל; (541' עמ) ִמְתַמְךָרה-ִמְתַמֶךֶרת: התפעל; (540' עמ); ְמַכְתָבה-ְמַכֶתֶבת

אשר מציין כי -בן(. 544' עמ) ֺמְכָתָבה-ֺמְכֶתֶבת :ֺהפעל; (543' עמ) ַמְכֶתֶבת-ַמְכִתיָבה

אשר -אולם על פי רשימת המקורות בספרו בן, אורנן מתעלם מן הצורה קוטלה

אורנן מציין כי  1962במהדורת ". דקדוק הפה והאוזן"של  1954מסתמך על מהדורת 

; מחֶזֶרת-מחזיָרה; נאֶמֶנת-נאָמָנה; שוְמָרה-שוֶמֶרת: לנקבה בבינוני שתי צורות"

מציין ( בכל מהדורותיו)לוח הפעלים השלם של ברקלי (. 61' עמ" )מתַרְגָלה-מתַרֶגֶלת

כך נוהג . לצד הצורה הסגולית, בצורות הבינוני נקבה את הצורה הקמוצה בסוגריים

" לוחות הפעלים בשפה העברית"אולם מדריך , (1971" )לוחות הןֹעל"גם צדקה ב

. אינו מביא כלל את הצורות הקמוצות 2009נת בעריכת שרגא אסיף שיצא בש

בהקדמה מציין העורך כי נכללו במדריך רק פעלים המשמשים בעברית המודרנית 
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-ומכאן אפשר להסיק כי החליט להביא רק את הצורה המקובלת בהגייה בעברית בת

  .ימינו

מייחס את הצורות הקמוצות של נקבה בינוני ללשון הספרותית ( א"תשל)בנדויד 

; (477' עמ)ל "במקרא ומעמיד כנגדן את הצורות הסגוליות האופייניות ללשון חזש

ימינו אין היא -ל ולמעשה גם בלשון העברית בת"הסיומת הקמוצה נעלמה מלשון חז

ולא  מלביָשה)פרט לבניין הפעיל שבו מקובלת הצורה הקמוצה , מקובלת

רית החדשה חל בצורות מזכיר כי בעב( 135' עמ, ה"תשכ)אבינרי  104(.ַמְלֶבֶשת

 מאכלתלעומת ( פועל) מאכילה: מסוימות בידול בין השם הסגולי ובין השם הקמוץ

 . מזכרתלעומת  מזכירהאו ( שם עצם)

הממצאים בקורפוס הנבדק מראים כי ברוב התרגומים הראשונים ניכרת העדפה 

 : ימינו-שלא כבעברית בת, לצורה הקמוצה

הספר אינו מנוקד ברובו אך ( ]27)ָלה בתחבושות רגלו האחת ְמֺחתָ : 1898המלך -בן

 לעומת זאת מצאנו גם (.69)תלבושת מֺטָלָאה ; (162)זכות מֺיחדה ; [צורה זו נוקדה

 (.128)כי אמת בפיך [ מאמינה]אני ַמֲאֶמֶנת לך 

 [.חירשת: ימינו-בעברית בת( ]277) ֵחְרָשה[ נערה]: 1923הלב 

מאקס מילר ]...[ היתה פה חתונה נפלאה : "משלל, צורה זו מצויה בעיתוני התקופה

חיחי -הרועה עלי אל"; (1895בנובמבר  21, "המגיד)"" ולדהלמה מיום הִ רשה וִא נשא אשה חֵ 

 (.1935באוגוסט  20, "דבר)"" למתִא -רשהמכפר חרפיש שבמחוז צפת אנס נערה חֵ 

; (36)דרך מֺסָךָנה  ;(26)ְמֺחָבָשה בתחבֹשת ; (4)מֺאחרה  ;(9)מֺיחדה : 1923המלך -בן

 – (81[ )במקום חטוטרת]חטוטרה  מעניינת גם הצורה (.72) 105מאֹרסה; (61)נהדרה 

וכן ( 1793–1713)של יחזקאל בן יהודה לנדא " נודע ביהודה"ת "צורה הנקרית בשו

                                                             
וכן את צורות ( ְיכֹוָלה)במשקל ָןעֹל , (ָדהְךבֵ , ְזֵקָנה, ְיֵשָנה)כמובן יש להוסיף את צורות הבינוני הניטות במשקל ָןֵעל  104

  (.רֹוָצה, רֹוָאה)ו "י או ל"הבינוני של נחי ל
105

  ".נעָרה בתולה מאָֹרָשה", כג, מציין כי צורה זו הייתה מקובלת בעקבות הביטוי בדברים כב( א"תשל)אבא בנדויד  
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, "ִגֵבן"פירוש המילה ) 1942–1860, של פרשן התורה ברוך אפשטיין" תורה תמימה"ב

" חטוטרה"מציין כי , "חטוטרת, חטוטרה"ערך , שושן-מילון אבן(. כ, ויקרא כא

" חטוטרת"לעומת , משתייכת לעברית החדשה והיא באה בכתבי עגנון וברנר

 נמצא בתרגום זה הצירוף, לעומת הצורות הקמוצות(. ב, חולין ט)המופיעה במשנה 

 (.54)[ מקשיבה]ובעודה ַמְקֶשֶבת 

 הדָ חָ מיֺ ; (38) החָ בָ משֺ ; (35) המָ הָ מזֹ; (10) הרָ כשָ מֺ ; (20) הצָ רָ ְמ קללה נִ  :1924אוליבר 

 המָ סָ רְ מפֺ ; (72) הפָ יָ מזֺ ; (68) הכָ שָ ממֺ ; (47) הפָ סָ מֺ ; (44) המָ דומֵ ; (44) הנָ ךָ מסֺ ; (42)

שעת בקר ; (55) הנָ גָ מהֺ ; [במקום ִחֶוֶרת( ]99) הרָ וְ ִח ; (97) הלָ ָאמגֹ; (79) השָ ןָ מרֺ ; (79)

]...[ נה ןִ ; (361) הרָ ָאמפֹ; (209) סמהמבֺ ; (133) הרָ תָ מיֺ ; (125) הרָ דָ מהֺ ; (57) דמהקְ מֺ 

: ימינו-בעברית בת( ]366) החָ ְמ מֺ ; (417) הרָ ָאמתֹ; (362) ה על ידי מחיצהלָ דָ בְ מֺ 

סכנה : אולם נמצאו גם צורות סגוליות(. 393) הרָ וָ עֺ ְמ ; (401) הצָ רְ ןְת ִמ  106;[מומחית

[ הבכייה]; (180) תרֶ עֶ מבֹאח ; (97) בצבעים שונים תרֶ לֶ מנֺ ; (50) לחייה נשֶקֶפת

קשה לעמוד (. 362) גדר תקפֶ מֺ ; (294) את הפנים מרֶחֶצת, אההיא את הרֵ  מרֶחֶבת

 .על שיקוליו של המתרגם בבחירת המשקל

; (103)ה עָ נָ צְ מֺ ה ולָ דָ בְ מֺ ; (93)ה מָ שָ גֺ ְמ ה ורָ עָ כְֹמ  ;(27)ה טָ רָ פֹרשימה ְמ : 1921רובינזון 

 (.110)ה עָ בָ רֺ ְמ ה ולָ גֺ עֲ 

 (.39)ה רָ עֵ ֹוב; [נשקפת( ]27)ה מעל פני המים פָ קָ ְש נִ : 1928רובינזון 

 . נראה כי בתרגום זה נקט המתרגם הבחנה בין שם תואר ובין פועל: 1941המלך -בן

 ;(42)ִנְתָעָבה ; (42)ְמֺקָלָטה ; (42)מוָטָלה למשל , שמות התואר באים במשקל הקמוץ

ְמֺיָחָדה  ;(164)ֶנְהָדָרה  ;(107) ְמֺתָסָנה ;(107)ְמֺסָדָרה  ;(89)ְמֺשֲחָרָרה  ;(43)ֺמְפָרָזה 

                                                             
106

נמצאה מודעת  1891בנובמבר  20מיום  יהודה-של בן האורבעיתון , למשל; צורה זו מצויה בעיתוני התקופה 
ד "גמרה למודה בביהמ, (שטין ביפו' אחות הדר)שטין ' פ, ְמָיֶלֶדת ְמֺלָלָדה מוְמָחה(: "הניקוד במקור)הפרסומת שלהלן 
. ח הגדול תחת השגחת הגדולים ברופאי ורשא"בביה, ובורשא, ושמשה במלאכה הזאת בפטרבורג, למילדות במסקבה
 ".שיינמן בנחלת שבעה' של ה משכנה באכסניא
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 ;(46)ְמַהְרֶהֶרת : הפעלים באים במשקל השמות הסגוליים (.177)מוָרָמה  ;(167)

 (.48)רוֶחֶשת  ;(46)רוֶחֶצת  ;(46)ִמְצטֶעֶרת 

עשרים חל מעבר כמעט מוחלט של צורות נראה כי משנות הארבעים של המאה ה

אכן בתרגומים הבאים רוב הצורות באות ; הבינוני בנקבה אל הצורה הסגולית

  107.ימינו-וכך הוא בעברית בת, (כאמור, למעט הצורות בבניין הפעיל)במשקל זה 

 צורות הפסק 5.2

מתאר את ההפסק כשינויים העשויים לחול במלים בבואן עם ( ב"תשל)בלאו 

בעיקר סוף פסוק המציין את סופו של הפסוק והאתנח המסמן , ם המפסיקיםהטעמי

בלאו מונה ארבעה (. 85' עמ, שם)בפרוזה את ההפסקה הגדולה ביותר בתוך הפסוק 

 :סוגים של צורות הפסק

לעומת הצורה הרגילה  ָךָתבלמשל , התארכות ההברה המוטעמת .א

 ;ָךַתבבהקשר  

( סגולן ב"עי)בהפסק  דלם ָועֶ לעולמשל , שינויים באיכות התנועה .ב

 ; (ן בפתח"עי)בהקשר  ַעדלעומת  

בהפסק לעומת  ָשָמרולמשל , השתמרות ההטעמה הקדומה של הצורה .ג

 ;ָשְמרו 

' השתקפות של שלב הטעמה מאוחר בפעלים הבאים בעתיד בצירוף ו .ד

 .למשל ַוטֹאַמר בהפסק לעומת ַוטֹאֶמר בהקשר, ההיפוך 

כי , מראה( ג"תרצ)וראטה ( 1928)צמח -כמו בן, קדמיםעיון בספרי לימוד מו

. המחברים הקפידו כי כל צורה המופיעה בסוף משפט תנוקד על פי כללי ההפסק

יצאה נשמתו כשהוא דבוק אל : נמצאו למשל דוגמאות אלה( 1928)צמח -אצל בן

                                                             
שורצולד -רודריג. מראה כי המעבר חל גם בהם, מיוחדהלעומת  מיוחדתלמשל , מעקב בעיתונים אחר צורה אחת 107

ימינו נדירות מאוד ונקרות רק בסגנון ספרותי -גורסת כי הצורות הקמוצות של הנקבה בבינוני בעברית בת( 1982)
היא יושבה לחלון וסורקה "בזכות שירו של ביאליק  קוטלהינו ערים לצורת ימ-ייתכן כי דוברי העברית בת. גבוה

יצא לאור אלבום  2004-ב(. 1980)מיקי גבריאלוב , שהולחן והושר בפי אריק אינשטיין וגם בפי המלחין, 1910-מ" שערה
 ". היא יושבה לחלון"מהודר של שירי האהבה של ביאליק בהוצאת דביר ושמו 
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מצַות ; (142) ַהָשַחרעד עלות ' התָודה לה; (30)? ָאָתהמה תלמדני ; (16) ַהְדָבש

( ג"תרצ)אצל ראטה (. 145) ָהָעֶרבצום אצום עד ; (142) ְכָרַגעההגמון נעשתה 

היתה  גדר; (64) ?ָהָאֶבןלמה עזבתם את ; (64) ?ַבָיַערמה קרה לרעך : נמצאו למשל

 (.168) ?ָחָלְמתָ מה החלום אשר ; (97) ַלָךֶרםמסביב 

ב הקטגוריות שמנה בתרגומים הנבדקים המנוקדים מופיעות צורות הפסק מרו

 .במוקדמים הן רבות מאוד אך מספרן הולך ופוחת ככל שמתקדם זמנם; בלאו

 הלב

מצויה בו צורת , אף על פי כן. למעט ניקוד עזר מועט ביותר, אינו מנוקד 1899הלב 

 (. 12) ִתָןֵתחַ הדלת : הפסק מנוקדת במלואה

בלילה אוסיף ; (1110) הִנְפָסקָ אך השיחה : ובו מצאנו בין השאר, מנוקד 1903הלב 

 (. 1168) ַבָלֶחםלנהל את משפחתנו ; (1110) ַבֲעֶדךָ לכתֹב 

עוד מעט ותרד ; (777) אחריֶתךפן מרה תהי ; (306) לביֶתךָ שוב בשלום : 1904הלב 

 (.778) ָקֶבר

עמלו לפנות את דרך : כמעט בכל סוף משפט, צורות ההפסק רבות מאוד: 1922הלב 

וגם ; (3) בֵעיָניפנה חנו הראשון ; (2) וָאָמָרה... אלי ראשה  הניעה; (1) הָןַתח

; (254) לכל, אני נכונה לכל, תשָאליאעשה כל אשר ; (27) המרָצֶפתמסביב על 

 ( .266) ְמֺבָסֶשךָ א את לך נכחך וקרא בראש כל פנה את שם הרחוב וסופך למצֹ

הגיעה ; (6) ידָחקוו ואיש אחי: למשל, גם בספר זה רבות צורות ההפסק: 1923הלב 

 לבֶבךָ והשב אל ; (20) !ָיָאָתהכי להם ; (9) ?ִנְהָיָתהמה ; (9) הָביתהשעה לסגר 

 .ועוד( 231) בֶפִריאין חפץ לנו עוד ; (71) יֶדךָ כתב ידי ככתב ; (21)

אין שיטתיות בניקוד הצורות בסוף , על אף ריבוי צורות ההפסק בתרגומים שלעיל

 .ות רגילות במקום שהיינו מצפים למצוא צורות הפסקהמשפט ולעתים נמצא צור
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היא הליטה : היא מצומצמת מאוד 1959הלב וב, התופעה אינה מצויה 1950הלב ב

למעשה צורה זו עשויה להיחשב גם לצורת ; (74) בֶבכיאת פניה בידיה והתיפחה 

 (.154) !ְבדֹקואנא  108;הקשר משום שהיא נמנית עם השמות שלהם שתי צורות

 ינזון קרוזו רוב

את ; (5) ָחָורוכמֶות : למשל, רבות צורות ההפסק, 1872רובינזון , בתרגום הראשון

צורת ]( 29) התָ ָאיָ ( 28) ךָ תֶ נָ מוא  ; (28) ליִ חָ ; (27) ירִ לֵ זַ לו שירי , יכִ רֵ בָ יוצרך 

. (93) הנָ תָ נִ תי תקוָ ; (77) החָ לֵ צָ רוח ; (66) התָ שָ קָ יד המחסור עלי  ;[התָ אֲ יָ  :ההקשר

רובינזון , בתרגום השני. אין הקפדה על צורות הפסק בסופו של כל משפט, עם זאת

בתרגום . (82) צוצָ ֹוןְת ִה ולא ; (81) רובֵ שָ יִ ולא , נמצאו שתי צורות בלבד, 1921

השמים ; (9) ףרֶ טָ לבקש להן : צורות ההפסק אינן רבות, 1928רובינזון השלישיי 

לא ( 1945)בתרגום הרביעי . (14) רומָ חָ המים ; (14) ףסֶ כָ וָ זהב ; (9) םיִ מָ שָ ; (9) רוהָ טָ 

: גם כן נמצאו שתי צורות, 1965רובינזון , נמצאו כלל צורות הפסק ובתרגום החמישי

, 1988רובינזון , בתרגום השישי. (171) בשֶ קָ אין קול ואין ; (153) יָ וֶ צַ שאֲ עשה כפי 

 .אין כלל צורות הפסק

 המלך והעני-בן

בכל זאת . בלא שיטה מוגדרת, למעט ניקוד עזר פה ושם, אינו מנוקד 1898המלך -בן

 (.51)? ָאיןהבנה הוא זה אם : ף קמוצה"באל, נמצאה צורת הפסק אחת

נמצאו בו  .אף הוא מנוקד ניקוד עזר בלבד וגם בו בלא שיטה ברורה 1923המלך -בן

לעד ; (138) ָחָורופניו ;(45) כוִיָלשֵ ימי לא ; (42) ָהְפָרָעהמנוחתם לא  :צורות אלה

 (.188) ִיָםֵתקולא 

                                                             
זיכרונות האקדמיה ללשון העברית , 1983במאי  11ג ביום "קס-ב"ללשון העברית בישיבה קס ראו דברי האקדמיה 108
 .יכִ כדוגמת בְ , יעִ בעניין שמות שמשקלם ההיסטורי ןְ , 291' עמ, ח"ירושלים תשמ', ל-ט"כ-ח"כ
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מצאו המתרגמים לנכון לנקד , יושם לב כי אף שמדובר בטקסטים שאינם מנוקדים

 .כמה צורות הפסק

כן יקום וכן : למשל, מנוקד במלואו ובו נמצאו צורות רבות יחסית 1941המלך -בן

אל נא ; (29) ִנְפָגָמהבינתך ; (22) ִניָאולא ; (19) ָצָוחוכתריסר ילדים ; (16) ֶיִהי

; (43)? ְשֶמךָ מה ; (43) ָאָתהמי ; (34) ָיִיןכוס ; (29) רוֶחךָ יעכיר ענין זה את 

ממשלת ; (48) ?באלֶתךָ התדע את מי הפלת אמש ; (43) שִנְפָסָקהנשימתה כמעט 

 ָנֶפשֶפש תחת נֶ ; (92)? ָהָלכולאן ; (92)? ִאֶלךָ איפה היא ; (55) ָחָלָפההדמים 

 (.115) ִמְלנוָחֶתךָ הוא לא ירגיזך ; (151)

בעיקר , נוקט ניקוד עזר בלבד 1978המלך -בןו, אינו מנוקד כלל 1954המלך -בן

 .ואין בו כל צורת הפסק, בשמות לועזיים

 אוליבר טוויסט

אולם בכל זאת נמצאה בו , למעט ניקוד עזר מועט ביותר, אינו מנוקד 1924אוליבר 

 .(325) חונפקָ נעצמו שנית ושוב , נפקחו שוב, עיניו נעצמו רההצו

אולם בלא , נמצאו בו צורות הפסק רבות יחסית; מנוקד במלואו 1935אוליבר 

 ְמָעטאני רוצה עוד ; (צד) ַכָוָנֶתךָ למי ; (מח) בֹוֶאךָ להודיענו דבר : שיטתיות מוגדרת

; (לד) ָיָשְנִתילא בחדר כזה ; (ל) ָלָמהֶנע  נוכח כי מטפחתו ; (יב) ָרָעדונחירי אפו ; (ד)

יסורים ; (מז) וֵאֵלָכההניחי לי ; (לג! )ֲעמֹדו, ִעְמדו; (לו) ִהְתגֹוָרָרההחדר הקטן אשר בו 

 םחֶ לָ אם תתמהמה לא תאכל  (מט)? ֲהָשָמְעתָ ; (מז! )הָבְיָתהבֹא ; (מו) בֲעבוֶרךָ סבלתי 

 (.נז)

אך נמצאו בו צורות , מנוקד במלואו 1955אוליבר . אינו מנוקד כלל 1949אוליבר 

לענין הצורה )( 12)כי ממרר היה בבֶ ; (9)י רִ לא נשאו כל ןֶ : הפסק ספורות בלבד

אינו , 1980אוליבר , התרגום האחרון. (21)ת לֶ דָ בריחי הַ ; (1959הלב , ראו לעיל ֶבִכי

 .מנוקד
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העשרים את תופעת  נשאלת השאלה כיצד מסבירים ספרי דקדוק של ראשית המאה

–29' עמ, "הנגינה)"מייחד פרק נרחב מאוד לטעמי המקרא ( ו"תרפ)שנידר . ההפסק

הוא סוקר . בפרק זה הוא מונה את כל טעמי המקרא ולאחר מכן דן בהטעמה(. 39

את כל השינויים החלים במילים בסוף פסוק ומסביר אותם על פי טעמי המקרא 

הרבה צורות יש שחל שנוי בנקודם בסוף "כי אומר רק ( ז"תרצ)ילון . הבאים בהן

 –עיַנים )חילופי פתח מוטעם בקמץ  –הוא מונה חמש קטגוריות (. כט' עמ" )המשפט

ן "התארכות השווא בעי; (ָזַרע –ֶזַרע " )הרבה מן הסגולים באים בקמץ"; (עיָנים

 –ְדָבְרָך )התארכות השווא לסגול בכינוי החבור ; (ָאָמרו –ָאְמרו )הפועל בעבר לקמץ 

בסופו "מציין כי ( ז"תרצ)נאור . ָאָתה, ַאָתה הופכות בהפסק לָאִני, הצורות ֲאִני; (ְדָבֶרךָ 

ומציין ארבע קטגוריות של סוגי , (18' עמ" )של הפסוק יחולו שנויים בנקוד המלה

 . בדומה לבלאו, שינויים

ם שוזר את הנושא כי א, אינו מייחד פרק או סעיף לעניין ההפסק( ו"תשט)זהב -הר

בפרק הדן בפועל הוא מציין כיצד ינוקד הפועל בבואו , למשל. בפרקים השונים

: זהב גם את הטעם למשל-בדוגמאות המובאות מציין הר(. 525' עמ, שם)בהפסק 

מן הכתוב ברור כי המחבר מניח כי הקוראים מכירים היטב את טעמי . ָזָכָרה באתנח

 .המקרא

הוא . ר את נושא ההפסק בפרקים הדנים בצורות הפועלשוז( 1942)גם דוד ילין 

בפרק ההטעמה . אך אינו מפרט, מזכיר כי הפועל יכול לבוא בניקוד שונה בהפסק

מלבד מה שההפסק משנה את צורות "ואומר כי , הוא מייחד סעיף קצר לנושא

יש מלים אחדות מלרעיות שבבואן בהפסק , ]...[השמות והפעלים בתנועותיהם 

" א חלוף מלעיל למלרע"ז, ולפעמים גורם ההפסק את ההפך]...[ למלעליות תהיינה 

 (.132–131' עמ, שם)
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הוא ". חוקי סוף פסוק"מונה את , בנספח לספר הדקדוק שלו, (91' עמ, 1962)אורנן 

אורנן אינו (. 99' עמ)מציין במפורש כי מדובר בחוקים החלים על הניקוד המקראי 

 .צורתהכסיבה לשינוי "( סוף פסוק)"מילה ת מקום המזכיר את טעמי המקרא אלא א

אף הוא , (1976)שיצא במחצית השנייה של המאה העשרים , ספר הדקדוק של נצר

הוא איננו מייחד סעיף משל עצמו לנושא ; מייחס את צורות ההפסק למקרא בלבד

אלא בפרק על ההטעמות הוא מציין כי מקום ההטעמה משתנה בצורות הפסק , זה

( כ"בד)צורת ההפסק באה במקרא "בהערת שוליים הוא מסביר כי . תמקראיו

 (.10' עמ, 1976נצר " )כשהמלה בסוף הפסוק או בטעם אתנחתא

הוא היחיד המרחיב , (1926)ו "שנידר תרפ, ספר הדקדוק המוקדם ביותר שסקרנו

נראה כי . מאוד את הדיבור על נושא ההפסק וקושר אותו קשר הדוק לטעמי המקרא

הן כותבי ספרי , (ג"ראטה תרצ; 1928צמח -בן)הן ספרי הלימוד שהוזכרו , מכןלאחר 

הדקדוק והן בעלי התרגומים המוקדמים הניחו כי הקורא העברי בקי בלשון מקרא 

ייתכן שמשום כך לא ; ומכיר את טעמי המקרא ולפיכך מכיר את תופעת ההפסק

סבור שבעברית ( 133' עמ, ה"תשכ)יצחק אבינרי . מצאו לנכון להרבות בהסברים

. למעט בלשון השירה, החדשה אין להקפיד על צורות הפסק בספרים מנוקדים

אין מקום בלשון חיה לשתי צורות נבדלות לאותה מילה רק בשל מקומה , דבריול

 109.ימינו-התופעה נעלמה למעשה מן העברית בת, אכן. במשפט

 א היידוע"ייתור ה 5.3

נעת בתנועת ל ואות היחס מו"ותיות היחס בכא היידוע נושלת לפני א"ה, כידוע

 –א היידוע מופיע אך ורק בתרגומים הראשונים "ייתור ה, למרות כלל זה. א"הה

בכל זאת מצאנו לנכון לציין תופעה זו . 1899הלב  1898המלך -בן, 1872רובינזון 

                                                             
שלישי לשנת ספר , ילדותנו, כהנא' ליברמן ופ' ח)עיון אקראי בספר לימוד לילדי המגזר החרדי , על אף האמור 109

מעלה כי לאורך כל הספר נשמרת התופעה ( ה"ירושלים תשל, בהוצאת המרכז לספרות חרדית, הלמודים השלישית
; (131' עמ, ד קמוצה"למ" )ילהכָ עבדו עד שעה מאחרת בַ ": "בגדי המלך החדשים"' חילוני'בסיפור ה, למשל. במידה רבה

 (. 136' עמ, ש קמוצה"רי" )אורָ בְ הבגדים אשר לא היו ולא נִ "; (132' עמ, ן קמוצה"נו" )יינָ עֵ מצא האריג חן בְ "
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. משום שנראה כי לא הייתה זו נחלת מעטים בלבד והיא מצויה בכתיבתם של רבים

יהודה וגם בעיתוניו היא -השאר אפיינה התופעה את סגנונו של אליעזר בן בין

, ג"תרע-ב"תרע)בזכרונות ועד הלשון " לתולדות ועד הלשון"במאמרו , למשל. רווחת

, "תשובההב]...[ החליט האדון ילין לשנות ממטבעה : "הוא כותב( 71' עמ', מחברת ג

מובאים הדברים שניסח , 37' עמ', מחברת ב, בחוברת קודמת...". ֺמשג של גסותהל"

ישנן שרידים גם ]...[ שמות האלה והכיון שישנן גם בתנך שתי צורות ל: "דוד ילין

 110...".צורה השניההל

סבור כי יש לתלות את התופעה בלשונם של אנשי העליות ( ח"תשמ)סיוון 

ומאחר שבכתיב בלא ניקוד אין , מאחר שברוסית אין יידוע. הראשונות מרוסיה

א לשם הדגשת "נוספה הה, ל באה ליידע אם לא"דעת אם תנועת אותיות בכל

בשלהי תקופת ההשכלה ( אך לא רווחה)התופעה הייתה מצויה , לפי סיוון. היידוע

חמישים השנים הראשונות -כלומר בארבעים, ועד סוף מלחמת העולם הראשונה

בעיקר סופרים , הדור סיוון מצא כי חלק מסופרי(. 21' עמ, שם, סיוון)לתחיית הלשון 

למשל , א אף שלא היה צורך בה"נהגו להוסיף ה, שמוצאם בארצות מזרח אירופה

מרדכי , "(קבורת חמור)"פרץ סמולנסקין , "(חטאות נעורים)"משה לייב ליליינבלום 

ראובן אשר , "(זכרונות ומסעות)"אברהם בר גוטלובר , "(סיפורים)"דוד ברנדשטטר 

א זו מופיעה בכל כתביו של "סיוון מצא גם כי ה. ועוד "(הדת והחיים)"ברוידס 

ועד ( 1879)ט "שפורסם בתרל" שאלה נכבדה"החל במאמרו , אליעזר בן יהודה

בכל כתביו "; 1918הברית בשנת -בארצות" התורן"שפורסם בשבועון " החלום ושברו"

 (.23' עמ, שם, סיוון" )המזדקרת הזאת' מצאנו את הה

                                                             
ְל לפני ה , כְ , אם תבוא בְ : "ל"א לנשול לפני בכ"כי דינה של הה" ה"יהודה ציין במילונו בערך -מעניין להיווכח כי בן 110

בזמן "יהודה כי -בהמשך אומר בן...". כמו ַבָשַמִים במקום ְבַהָשַמִים, ל, כ, ונקודה תבוא על האות ב, ההודעה תפול ההא
הוא מביא דוגמאות לתצורות מעין  .וכוונתו לספרי המקרא המאוחרים..." לַ , ךַ , במקום בַ  הַ לְ , הַ ךְ , הַ חר אמרו בְ מאֺ 

; (יט, נחמיה ט" )ְבַהֶדֶרךְ  םְלַהְנחֹתָ "; (מז כב, שם" )ְבתֹוְכֶכם ַהָגִרים וְלַהֵגִרים"; (כה, יחזקאל מ) "ָהֵאֶכה ְךַהַחכֹנֹות": אלה
 (.א, קהלת ח" )ְךֶהָחָכם ִמי"; (יב לח, שם" )ְלַהחֹוָמה ֵמַעל ָהָעם ַוֲחִצי"
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א זו ומטעים כי טיבה של "אלה בדבר נחיצותה של היצחק אפשטיין נדרש לש

 (.132' עמ, ז"תש)העברית מחייב לוותר עליה 

מעקב אחר התופעה בעיתוני התקופה מעלה כי אכן היא הייתה שכיחה בהם 

וטוב הוא : "עשרה עד שנות העשרים של המאה העשרים-מאמצע המאה התשע

יהודי בן נאמן הוא  ;(1857רס במא 3, "המגיד)"" מאוד להאנשים הבריאים והשמנים

הקולטור יתן להאדמה במקום הזה את "; (1858באפריל  6, "המגיד)"להאדמה אשר ילד בה 

לעשותם לבני אדם מועילים להעולם "; (1876באוגוסט  16, "הלבנון)"" מראהו הנאוה

 30, "דהמגי)"" הדפים הדרושים להספרים שכבר ישנם"; (1879ביוני  13, "הלבנון)"" ולהכנסיה

ג "וידבר הרה"; (1909במאי  19, "הצבי)"" צפון אונגריה חזרה להקיסר הגרמני"; (1903ביולי 

הפרס ניתן להאנשים "; (1912בדצמבר  22, "הצבי)"" יעקב מאיר להמלך כדברים האלה

ויש שאנחנו מבזים בלבנו "; (1913ביולי  31, "הצפירה)"" שימליץ עליהם קורולנקו

 .(1921ביוני  24, "צפירהה)"" להאנשים האלה

אך היא מצויה עוד קודם , לתקופת ההשכלה, כאמור, א היתרה אופיינית"תופעת הה

חיו במאות שהלל אלטשולר ' דוד ובנו ר' רלמשל בלשונם של פרשני המקרא , לכן

וכן , "מצודת ציון"ו" מצודת דוד"עשרה והשמונה עשרה ופירושיהם נקראים -שבעה

, ושל מפרש השולחן ערוך (1879–1809, ם"מלבי)יבוש וייזר הרב מאיר לבלשונם של 

א זו בלשון "כן מצויה ה. ועוד, "אבני מילואים", 1812–1745 ,ריה ליב הכהןא' ר

  .סיוון מסופק לכן הסברו של 111.ת עד היום"השו

רצו להדגיש את , לשון שאין בה תווית יידוע, ידעו רוסיתנראה כי סופרים עבריים ש

ולא תמיד , הבנה למקראן בהיותן בלא ניקוד-ם שעשויה להתעורר איהיידוע במילי

אותם סופרים הכירו היטב את לשון המקרא . ההבנה-ההקשר מסייע להבהרת אי

                                                             
 וזכו הבנתם לפי להציל ובידם: "הפעיל עד היום, 1925יליד , של הרב מנשה קליין" ת משנה הלכות"שו", למשל 111

זכרון "רבה של שכונת , של הרב שמואל הלוי ווזנר" הלוי טשב ת"שו"; (חלק ט סימן שפד" )להצילם שירצו להאנשים
ועוד ( חלק ה סימן קצ" )ברצון גט לקבל פ"עו להאשה שיציעו אחרי" ":חכמי לובלין"ברק וראש ישיבת -בבני" מאיר
 .הרבה
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; (כא, שמואל א יג" )וְלַהַסְרֺדִלים: "למשל, וידעו כי אין הדבר סותר את דקדוקה

ועוד ( יח, נחמיה ט" )ְבַהֶדֶרך"; (א, חקהלת " )ְךֶהָחָכם"; (כב, יחזקאל מז" )וְלַהֵגִרים"

   .אם כי ספורים, מקומות אחדים

-בןו 1899הלב , 1872רובינזון : התופעה מצויה רק בתרגומים המוקדמים, כאמור

אולי משום שהטקסטים הללו אינם מנוקדים והמתרגמים חששו שמא , 1898המלך 

ימת שמדובר בשם מיודע לא יבינו הקוראים מתי יש יידוע ומתי אין יידוע כל א

 .ל"שמצטרפות אליו אותיות בכ

 ,בתרגום זה אין מדובר בדרך המלך והתופעה באה במקרים ספורים: 1872רובינזון  

 (.136)להאובדים האלה  ;(16)להאלמנה היושבת בלאנדאן  :למשל

ותתנה להשרים הגדולים היושבים ... ויתן את הגביע להנסיכות : 1898המלך -בן

 (.שם)ויעבור מסביב לשלחן אך גם , (55)אצלן 

ויכתבו להאדונים ; (3) ותודות להשכר הרב: מצאנו למשל 1899הלב ב

 ולהמסע אין סוף; (5) למרות המודעות אשר הדפיס בהעתונים; (5) הארגנטינים

ארוך , עוד רחוב חדש... ראה(. 12) השליכה האניה את עוגנה בהנהר הרחב; (10)

ופועל אחד לוהו : א"רופים אלה מצויות גם צורות בלא הלצד צי(. 14) וצר כהקודם

 (.51) בחשך ראה הנער אלפי ערערים; (49) עד מחוץ לעיר

ונראה כי היא ננקטת , א הידיעה כשיטה"בשלושה תרגומים אלה אין ייתור של ה

 .התופעה אינה מצויה כלל בתרגומים האחרים, כאמור. מעט ובאקראי

 לה הבאה לאחר מילה המסתיימת בתנועהת בראש מי"כפ-ד"דיגוש בג 5.4

נהפכים ]...[ כפת "ההגאים בגד: "ת לאחר תנועה הוא"כפ-ד"הכלל בעניין רפיון בג

השינוי חל לא ]...[. לחוככים המקבילים ( לרבות שוא נע ושוא בינוני)אחרי תנועה 

הדוק באמצעות מקף או )אם בקשר הדוק , אלא גם בראש המלה, רק בתוך המלה



115 

 

]...[" ז ,א' ֵכן בר-למשל ַוְיִהי: קודמת מלה המסתיימת בתנועה( טעם מחבר

 .בהמשך מונה ברגשטרסר את החריגים מכלל זה(. 187' עמ, ב"ברגשטרסר תשל)

עיון בהחלטות האקדמיה ללשון העברית מלמד כי בתחילה לא התקבלו החלטות 

 ת לאחר מילה"ד כפ"רפיון בג-בדבר ביטול הכלל המקובל במקרא בדבר אי

-ד"האקדמיה מתירה לַדֵגש את בג: "הדבר מוזכר בדרך השלילה; המסתיימת בתנועה

עד עכשיו נהגנו במילונים [. ְבִהירות-ִאי: כגון] -לא, -ת אחרי מלות השלילה אי"כפ

. היום אנו מתירים גם את הדרך הזו. לראות את המלים האלה כצירוף של מלה אחת

העת -כעבור עשור שנים הופיעה בכתב 112".רפהת "בבי' בהירות-אי'לא שאנו פוסלים 

שאלה ( 155' עמ, ב"תשנ', חוברת ד)של האקדמיה ללשון העברית " לשוננו לעם"

ברק ואינני יודע כיצד להגות -אני תושב בני: "שהפנה אחד הקוראים אל המערכת

, (המ, יהושע יט" )ִרלֹון-ְבַרק ְוַגת-ויֺהד וְבֵני"הקורא נתלה בפסוק ". את שם עירי

שושנה בהט  (.ְבַרקבמילה )דגושה ' רפה או ב' ב –ותוהה מהי דרך ההגייה הנכונה 

ת לאחר מלה המסתיימת "ד כפ"הכלל של ריפוי בג"כי , משיבה לו בשם המערכת

הלוא לא יעלה על דעתו של . בתנועה שוב אינו מקובל בדקדוק העברית החדשה

בהירות -ואפילו צירוף כגון אי]...[ רפה ף "בכ' ֲאִני כֹוֵתב'איש לקיים היום מבטא של 

הדיוק בדבריה של -יש לשים לב לאי(. שם" )ת דגושה"החליטה האקדמיה לכתוב בבי

ההאקדמיה , כאמור לעיל: בהט ר י ת הת אך לא "ד כפ"לדגש את בג ה ט י ל ח  ה

ג החליטה האקדמיה ללשון העברית החלטה שמשתמע "אולם בשנת תשס. על כך

ת בראש תיבה "כפ-ד"בג: "הכלל הקדום בדבר הרפיון ממנה שאין להגות על פי

. מילת יחס או מילית המסתיימת בתנועה, דגושות גם כשהתיבה באה אחרי נסמך

', לפני כן'וצירופים כגון ' לא כלום'הצירוף : יוצאים מן הכלל]...[. ְךֵלי ַבִית : למשל

  113".'לא כן(ה)', 'אף על פי כן', 'כמו כן'

                                                             
 .94' עמ, ח"אקדמיה תשמ, 1981ביוני  3ישיבה קנא מיום  112
 .4.2.2סעיף , ג"אדר ב תשס, ישיבה רעא של מליאת האקדמיה ללשון העברית 113
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הלכה האקדמיה אחר המציאות הלשונית והעניקה לה גושפנקה  דומה כי בעניין זה

הרי הכלל בדבר הרפיון אינו נשמר בלשון הדיבור ונראה שסברה כי אין ; "מסודרת"

 . טעם לשמר כלל דקדוקי זה ולדבוק בו כאילו היה ממאפייני הלשון החיה

בספרו , יבוטינסק'זאב ז: יש להעיר כי היו שיצאו נגד הכלל הזה כבר בראשית המאה

פה אתן עצה הסותרת כלל ידוע של : אומר לעניין זה( 1925" )המבטא העברי"

-או אחרי מלה הנגמרת ב]...[ את הכלל הדורש כי אחרי שוא נע  –הדקדדוק העברי 

רק , לפי דעתי. בלי דגש, פ, כ, תבואנה האותיות ב –' י-', 'י-', 'ו-', 'ו-', 'ה-', 'א'

השאיפה הטבעית הזו ]...[ להקפיד בכלל הזה  במספר מצומצם של מקרים כדאי

היא סימן בריא של נטיה ', רפות'מרבוי אותיות , עד כמה שאפשר, להפטר

החזיק אחריו -החרה(. 33' עמ, ץ"בוטינסקי תר'ז" )אינסטינקטיבית להמרצת שפתנו

לבטל "הציע " לשוננו"ובחוברת הראשונה של , (1928)ח "קדיש יהודה סילמן בתרפ

נסיר מעלינו סבל כבלי ]...[ א נסתרות "ן הרפאת בגד כפת אחר יהואת כל די

 (.211–210' עמ, ט"תרפ-ח"סילמן תרפ" )וירוח לנו]...[ ומֺיתרים  דקדוקים מֺפקפקים

המטעים כי אין במקרא עקיבות ושיטה ( 106' עמ, ה"תשכ)אבינרי  ר ו ר  ב

ה המסתיימת ת בראש מילה לאחר מיל"ד כפ"בריפוי ודיגוש בג[ ההדגשה במקור]

עוד אומר . י בהברה פתוחה ומוכיח את אמירתו במובאות רבות מן הכתובים"באהו

כי דבר הדגש והרפה שנוי במחלוקת וכי יש הבדלים , "בגדר סוד"אבינרי כי אין זה 

א מונה אבינרי את "במאמרו משנת תרצ, עם זאת. בין הדפוסים השונים של המקרא

ש "ר א"הוא מצטט את מאמרו של ד": לות יתרותקֺ "הקריאה לביטול כלל הרפיון עם 

ובו , (א"סיון תרפ" )שבילי החנוך"שפורסם בכתב העת " שנויי לשון"ואלדשטיין 

דבר זה "י בטענה כי "ת אחרי אהו"ד כפ"המליץ ואלדשטיין לבטל את הרפיון של בג

  (.155' עמ, א"אבינרי תרצ" )אנו מוצאים את סמניו עוד במקרא

ניכר כי מחברי הספרים התחבטו בדבר הכלל שחדל להתקיים , קאשר לספרי הדקדו

נאמר , 1923שיצא לאור בשנת , א ויזן"בספרו של מ. אך לא בראשית המאה, בלשון
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בין שתנועה זו , ת תבאנה רפות בכל מקום שתנועה הולכת לפניהן"ד כפ"בג"כי 

ברת המחֺ  בין שהיא נמצאת בסוף התבה הקודמת, (ָשָפה, כגון ָיד)נמצאת בתבה 

 (.14' עמ, ג"ויזן תרפ(" )ָהְיָתה תֹהו)ת "ד כפ"בענין אל התבה המתחילה בבג

הברה פתוחה בסוף המלה : "נקבע הכלל 1926בספרו של שנידר שיצא בווילנה בשנת 

תמרפה על פי רֹב את  פ כ ד  ג : שבראש המלה השנית המֺחברת אליה בענין ב

 (. 26' עמ, ו"שנידר תרפ" )ֲעֶשהלֹא תַ , ִמי ָפַתח, לֹא ָכַתְבִתי, הוא ָבא

ת", לפי אברהם כהנא פ כ ד ג , באות רפות לא רק אחר תנועה באמצע המלה ב

ףלת המלה אם אלא גם בתִח  ו ס המלה בקודמת יש תנועה ושתי התבות  ב

אבל ויִהי , היָתה תֹהו, ֵכן-כגון ויִהי, קשורות במקף או הן מחוברות מצד ההגיון

 (.16' עמ, א"כהנא תרצ" )ךאשר

שתי מלים שהן מֺחברות מחמת המשך : "חנוך ילון אומר בסעיף שעניינו דגש קל

: כגון, הרי הן כמלה אחת ונוהג בהן דין דגש קל, הענין וסוף הראשונה הברה פתוחה

. יז' עמ, ז"תרצ, ילון" )כלמוִת לא , (ח ח"תהלים קמ), ברודְ עָשה  ,ל הארץכָ פני 

אומר מלוטק כי ( ז"תרצ)ור באותה שנה בספר דקדוק שיצא לא(. ההדגשות במקור

ת ברפיון אם בסוף המילה שלפניהן באה אחת מן "ד כפ"במקרא באות אותיות בג

אם יש תחת המלה נגינה "מלוטק מסייג את הכלל ומוסיף כי . האותיות הנחות

מדובר ]בעת האחרונה : "אולם מלוטק מציין(. 4' עמ" )בא הדגש אחריה –מפסקת 

חדלו בארץ ישראל לשמֹר על הכלל הזה [ 1937אביב בשנת -תלבספר שיצא לאור ב

ספרו המנוקד של מלוטק מקפיד בדרך (. שם" )לבלי ַהְכֵבד על הִדבור וִלמוד השפה

' עמ) ..."ַהָבא ִבְסִמיכות" ,(19' עמ..." )אחֵרי פַֹעל יוצא: "למשל, כלל על קיום הכלל

 .ועוד( 66' עמ" )ֵבינֹוִני פֹוֵעל" ,(19
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אולם מציע למורים המלמדים את כללי , מזכיר את הכלל( 109' עמ, 1942)ד ילין דו

כי ]א "כ', י שבסוף מילה הן רפות"בגד כפת הבאות אחרי אהו'לא לאמר כי "הדקדוק 

 ".'(רֿכ-ז, שֿפ-ת)הבאות אחרי הברה פתוחה בין בשתי מלים ובין באותה מלה '[ אם

ת רפות הן "ד כפ"בג: "ת הכללצ מלמד א"מנסח ע 1945בספרו שהתפרסם בשנת 

והוא מדגים את הכלל , ]...[("כלומר שאין הפסק )אחרי הברה פתוחה הנקראת עמה 

, "עשה את הדבר הזה[ רפה' ב]לֹא ְבני : "באמצעות העמדת שני משפטים זה מול זה

 (.14' עמ, [1]ה"תש, מלמד" )ְבני עשה את הדבר הזה, לא"אבל 

מבדיל בספרו בין ( 1958)יצחק צדקה : שינוי החל ממחצית המאה העשרים ניכר

ד "לאחר פירוט הכלל בדבר רפיון בג. הדקדוק המקראי לבין דקדוק העברית החדשה

י ולניקוד דברי "כוחם יפה לניקוד טכסט תנכ –ל "הכללים הנ: "ת הוא מציין"כפ

מחוץ לצירופי , אך בפרוזה רגילה אין הכרח לנהוג על פיהם, שירה קדומה או חדשה

(. 59' עמ, 1958צדקה " )כן וכדומה-פי-על-אף, כלום-לא, כן-לא: כגון, מילים קבועים

אין הוא מזכיר כלל את הנושא ( 1968משנת " )הדקדוק המעשי"בספרו , לעומת זאת

 .האמור

בפרק , בסוף ספרו: מייחס את התופעה לדקדוק המקראי בלבד( 1962)גם עוזי אורנן 

: הוא אומר" דקדוק מקראי"בסעיף , "(נספחים"זאת  בימינו היינו מכנים" )נוספות"

גדת בראש המילה אין דגש קשין אם המלה הקודמת מסתיימת -באותיות בכפ"

ירדו , שםידעתיך ֿב, נךכי ישאלך ֿב, ליונושא ֿכ. ואם יש קשר בין המלים, בתנועה

 (. 99' עמ, 1962אורנן " )לשתיםֿפ

ת לאחר מילה המסתיימת "ד כפ"ון בגאינו מזכיר כלל את רפי( 1966)שאול ברקלי 

הספר אינו מתכוון "מציין בהקדמתו לספרו כי ( ג"תשכ)יהושע בלאו . בתנועה

בלאו " )אלא את דקדוקה של הלשון הספרותית המודרנית, להורות את לשון המקרא

משמיט חריגים רבים ]...[ הייתי " :בהערת שוליים אומר בלאו(. 5' עמ, ג"תשכ
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ברית ואינם עשאין להם חשיבות לגבי כלל מבנה של השפה ה[ בלימוד הדקדוק]

הכלל המקראי האמור אינו מופיע , ואכן(. 6' עמ, שם" )משתקפים עוד בדיבורנו

 .בספרו של בלאו

נראה כי מאז שנות השישים של המאה העשרים נוטים ספרי הדקדוק לא להזכיר 

יש המבקשים , ם זאתע. את הכלל האמור והנשוא אינו נכלל בתכנית לימודי הלשון

, (1976)ניסן נצר ; "לא כלום"או " לא כן"ת בצירופים "ד כפ"להסביר את רפיון בג

אוכאן המקום להעיר : "מסביר בהערת שוליים, למשל ר ק מ ב ההדגשה ] ש

ת בראש המלה כאשר המלה צמודה -פ-כ-ד-ג-לא תידגשנה אותיות ב[ במקור

, נתפסות שתי המלים כרצף אחד בכגון אלה]...[ קריאה -לקודמתה המסתיימת באם

-לפני, ןֿכ-כמו אחרי, כלל זה אינו תופש בימינו אלא בצירופים בודדים. ומכאן הרפיון

 (. הערה, 37' עמ, 1976נצר ) 114"עםֿפ-אי, לוםֿכ-לא, ןֿכ-לא, ןֿכ-פי-על-אף, ןֿכ

 הלב

אינו  1899הלב . בלא חריגים, התרגומים הראשונים הקפידו הקפדה יתרה על כלל זה

 :נבדוק את הבאים אחריו(. למעט ניקוד עזר אקראי) מנוקד

אין אהָבה  ,(1110) ִתמהוןבְ ָקָרא , (שם) ִנים ובנותבָ ִךי , (1108) ְיֵפה תַֹאר: 1903הלב 

 . וכך בכל הסיפור( 1111) ִלבךבְ 

 קֹולובְ אך הכיר את אִבי , (305) ְחבשת היתהתַ ִךי , (304) ִגידותַ הלֹא : 1904הלב 

 (.304) הםבָ ה לראוָ , (306)

, (9) חותםבְ עט וִמי בְ ִמי ( 5) נויותפְ ל היו כֹעיֵני , (3) בר ישבכְ והוא : 1922הלב 

מָכה תָ ִהיא , (5) אסוןבְ תָחה ןָ השָנה : לצד היעדר הקפדה', וכו( 60) יאוגרפיתגֵ מָןה 

 (.7) גברתבַ 

                                                             
א ברפיון איננה מקובלת בצירוף הזה "מעוררת תהייה משום שהגיית הפ, עםֿפ-אי, הדוגמה האחרונה שמביא נצר 114

  (.להבדיל מן הדוגמאות האחרות שָמנה)
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, (51) זהב נוצץכְ ויִהי  ,(50) אבָ והוא  ,(49) ית אכרבֵ לפֵני , (47) לכֹבִפי : 1923הלב 

 . ועוד( 73) לבובְ אגה דְ בָאה 

 הודפס מחדש 1958יושם לב כי בשנת . בתרגומים הבאים לאחר מכן נעלמה התופעה

שהרי בהקדמה של הספר , העורך לא שינה מאום זולת הניקוד האמור. 1922הלב 

להוראות החדשות של משרד [ של הספר]התאמת נקודו "נאמר כי היה צורך ב

אף שהראינו לעיל כי האקדמיה ללשון , "חינוך והתרבות והאקדמיה ללשון העבריתה

  .1981העברית נדרשה לנושא רק בשנת 

, (למעט ניקוד עזר)אינו מנוקד , 1872רובינזון , התרגום הראשון: רובינזון קרוזו

י יצִ קִ תָ : בכל השיר מקפיד הכותב על הכלל. אולם מופיע בו שיר המנוקד במלואו

 (. 28) חכֹיא גִ שַ , (28) חטַ בֶ י ךִ , (27) ירִ ֹועתֵ 

ת אינן רפות כפי שמכתיב "ד כפ"אולם בג, אף הוא מנוקד במלואו 1921רובינזון 

ייתכן כי הרפיון נשמר בשל . במקף, (50) יכִ זִ רְ בַ -ילֵ ךְ , נמצאה רק צורה אחת. הכלל

ְרֶזן ְשֵלָמה ַמָמע ִנְבָנה וַמָסבֹות ְוַהגַ ְוַהַבִית ְבִהָבנֹתֹו ֶאֶבן ": כלי ברזל"הצירוף המקראי 

  (.ז, מלכים א ו) לֹא ִנְשַמע ַבַבִית ְבִהָבנֹתֹו ְךִלי ַבְרֶזלָךל 

, (6) השָ גְ פָ ה םֵ ִה וְ : מנוקד במלואו והכלל נשמר בקפדנות לכל אורכו 1928רובינזון 

רובינזון בתרגומים הבאים של (. 10) בלֶ כֶ  הופגשָ , (8) ל חברכָ י לִ בְ , (6) הבָ א בֹולָ 

 .התופעה אינה קיימת קרוזו

על אף . למעט ניקוד עזר חלקי, אינו מנוקד ברובו 1898המלך -בן: המלך והעני-בן

 (.42)לֹות כְ אחֵרי נמצא הצירוף , זאת

אולם מופיע בו שיר , גם תרגום זה אינו מנוקד למעט ניקוד עזר: 1923המלך -בן

 (. 77)ִעיֵרנו בְ ָהיֹה ָהְיָתה ִאָשה מצא הצירוף המנוקד במלואו ושם נ

. אם כי אין היא מלאה, מנוקד במלואו וניכרת הקפדה על כלל הרפיון 1941המלך -בן

ֶשבֹו , (3)ל כָ ְבִפי , (3)ָכה כֺ ַאְנְגִלָטה : למשל, ת רפות נמצאו בצורות אלה"ד כפ"בג
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 שונְ עֶ נֶ , (17)ָתֶלה ִת אתה ִהָתֶלה , (9)ְתאֹם פִ ֵםה ִה , (4)ָלה כַ ְבֵני , (4)א בָ לֹא , (4)ר דָ 

: נמצאו גם צורות שבהן אין הקפדה על רפיון, לעומת זאת( 149)ים אכזרים ִש נָ ע  בָ 

 (.177) ה אז הצעקהלָ דְ גָ ה מַ , (149) תֹורָ צָ בְ  מֹוחֲ נַ לְ , (149) דעתובְ ה לָ עָ 

, (למעט ניקוד עזר)ינו מנוקד א, 1924אוליבר , התרגום הראשון: אוליבר טוויסט

מנוקד במלואו והכלל , 1935אוליבר , התרגום השני. בדרך כלל בשמות הלועזיים

 ,(ג)ה לנער ךָ נְ פִ ה ךָ נְ ןִ  ,(ג) חַ תֵ ֹופה ר זֶ וןסִ : ללא כל סטייה, נשמר בקפידה בכל הספר

 סופְ ִת  ,(לט)ר דֶ חֶ בַ ה שֶ עֲ םַ הַ  ,(יז)י כִ ה ָאה רָ םֵ ִה וְ  ,(ח)ה אֶ רְ ִת ה אֹרָ  ,(ז)ת יֹולובְ  יהָ לֶ עָ נְ 

י ִמ לְ  ,(פג)ך ל ךַ כָ ה בָ ה רַ בָ הֲ ַאבְ י בִ  לוןְ ִט  ,(מט) ךָ אֶ ֹור בבַ דְ  נויעֵ דִ הֹולְ  ,(כח)ב םָ גַ 

 (. צד) ךָ תֶ נָ וָ כַ 

ל כלל עאין כלל הקפדה . מנוקד במלואו 1955אוליבר אינו מנוקד כלל ו 1949אוליבר 

ייתכן כי מדובר בטעות . ות בלבד שבהן נשמר הכללהרפיון אולם נמצאו שתי היקרוי

 1980אוליבר (. 101)ה טָ נִ ְש בַ א רָ קָ  ,במקף, (32)ן תָ ְש פִ -יבֵ רְ גַ : וייתכן כי מדובר במקרה

 .אינו מנוקד כלל

ראטה ; 1928צמח -בן)עיון בשני ספרי לימוד מן העשור השלישי של המאה העשרים 

ת רפות תמיד "ד כפ"פדה יתרה על הכלל ובגמראה כי המחברים הקפידו הק( ג"תרצ

על פי הקורפוס . בראשית מילה הבאה לאחר מילה המסתיימת בהברה פתוחה

( לערך 1940עד )הנבדק אפשר להסיק כי בעשורים הראשונים של המאה העשרים 

אם כי לא תמיד נשמר הכלל האומר כי על שתי , בדרך כלל הקפידו על הרפיון כאמור

גם ספרי הדקדוק מתקשים לנסח כלל . ורות בקשר ענייניהמילים להיות קש

. המאפשר ללומד להבחין במדויק אימתי יש לרפות את ההגאים הללו ואימתי לא

אך אפשר להניח שהדבר , קשה לקבוע במדויק מתי הפסיקו הכותבים לכבד כלל זה
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התרחש לקראת שנות הארבעים של המאה העשרים מאחר שהכלל לא שרד בלשון 

  115.החיה

 וכתיב של שמות ומושגים לועזיים תעתיק 5.5

 התפתחות כללי התעתיק 5.5.1

בלבד שלא נקבע כתיב מסוים זו ל שמואל ייבין כי לא בַ קָ ( 1933)ג "בשנת תרצ

" ראשי כללים"אלא שלא נוסחו עדיין אפילו , לתעתיק של שמות לועזיים לעברית

 (. 78' עמ, ג"ייבין תרצ)

. מירים כשמדובר בעיצורים שאינם קיימים בעבריתמובן כי הקשיים בתעתיק מח

ג כי אמנם מספר האותיות בעברית הוא עשרים "בפירושו לספר יצירה מציין רס

יש , ג"על פי רס". מספר האותיות בדיוק]...[ צריכים אנו לבאר "אך , ושתיים

 שכל אחד גנוב מבין"ובהן אותיות , הגורסים כי מניין האותיות הוא ארבעים ושתיים

, "גנובות מבין הדלת הרפויה והצדי והטית"ה" א'ט"ו" אד'צ"למשל , "שתי אותיות

  (.עה' עמ, ג"רס" )הרי בין הגימל והיוד]...[ ים 'ג"וה

. היו כותבים אשר לא המתינו לקביעת כללים וקבעו בעצמם את דרכי התעתיק

, בוטינסקי'זמציין כי זאב , (98' עמ, ב"תשל" )תיקון הכתיב העברי"בספרו , ויינברג

בלונדון שיטה של סימנים  1925המציא בעבור האטלס העברי שהוציא בשנת , למשל

הוא הציע , למשל. דיאקריטיים לציון הגאים לועזיים והצעתו הייתה מהפכנית למדי

, הצרפתית uמעל לאות לציון תנועת ( מעין צירה)להשתמש בשתי נקודות אופקיות 

/ 'ז/ן לציון ההגה "או מעל לאות זי( ch/ )'צ/גה י לציון הה"מעל לאות צד~ בסימן 

                                                             
רשף גורסת כי ההתלבטות ". הזמר העברי בראשיתו"מסקנה זו עולה בקנה אחד עם ממצאיה של יעל רשף בספרה  115
יש שהקפידו על הכלל : בר תקפותו של הכלל בעברית החדשה באה לידי ביטוי בנוסחים המושרים של הזמר העבריבד

גם לדבריה קשה לקבוע במדויק מתי חדל הכלל להיות תקף בלשון העברית (. 106' עמ, ד"רשף תשס)ויש שלא הקפידו 
 . החדשה

, ילדותנו, כהנא' ליברמן ופ' ח)לעיל  109שהוזכר בהערה  עיון אקראי בספר לימוד לילדי המגזר החרדי, על אף האמור
מעלה כי התופעה נשמרת ( ה"ירושלים תשל, בהוצאת המרכז לספרות חרדית, השלישית ספר שלישי לשנת הלמודים

מעשה "; (םש, ת רפה"בי)ה כָ רָ י בְ מֵ ְש גִ ; (29' עמ, ו רפה"תי" )יםִמ לָ תְ  ימֹולִ ְת הִ חרש האכר את שדהו וְ ", למשל, במידה רבה
 (. 115' עמ, ף רפה"כ" )ל רואיוי כָ בעינֵ "; (78' עמ, ת רפה"בי" )בארמון קטן
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(J )יד ובדפוסים -בכתביסימן מקובל )פ לציון רפיון "וקו אופקי מעל לאותיות בכ

כדי ( ┴)בוטינסקי להשתמש בקמץ מהופך לציון קמץ קטן 'עוד הציע ז(. ישנים

  116.להבדילו מן הקמץ הגדול

חברי האקדמיה התבקשו להציע עיון בזיכרונות האקדמיה ללשון העברית מלמד כי 

אך היה קושי להגיע לכלל הסכמה , כללים בעניין תעתיק שמות לועזיים לכתיב עברי

הן בשל הקשיים שנבעו מהיעדר אותיות מתאימות לביטוי עיצורים שאינם קיימים 

כגון )והן משום שלעתים ניתן להציע תעתיקים שונים לאותו שם , בעברית

 (.טלביזיה/טלוויזיה

אך , הציע שיטת תעתיק שאינה נותנת מענה מלא על צורכי הכותבים( ג"תרצ)ן ייבי

נראה כי שיטתו מנסה לפתור את בעיות התעתיק מרוב השפות שהיו דבורות בפי 

 chבין השאר מציע ייבין כי ההגה . ערבית ואנגלית, גרמנית, רוסית: אנשי היישוב

 jואילו ההגה / 'ג/תועתק י( Georgeלמשל השם ) gההגה , /'צ/האנגלי יתועתק 

ל "יתועתק באות גימ( אן בתעתיק המקובל כיום'ז, Jeanלמשל השם )הצרפתי 

 117(.80' עמ, שם)ומעליה קו מאוזן 

מובאת הצעת כללי הכתיב של ועד הלשון ובהם כללי ( ב"תש)יא " לשוננו"ב

 :מציע כדלקמן 11כלל . התעתיק

ואלה הם , ז"שינוי הגייתו בלעבדרך כלל מוסיפים גרש לקונסוננט עברי לציון 

 :הקונסוננטים הנוספים

 ';ורג'כגון ג, באנגלית g= ' ג (א

 ;Sutherland= ירלינד 'כגון סאד, אנגלית צלילית th= ' ד (ב

                                                             
 .הצעה נועזת שיש בה מן ההיגיון 116
אך אינו מביא דוגמאות ואינו מציין  g)/ )'ג/ייבין גורס כי כתבי היד העבריים מימי הביניים השתמשו בגרש לציון  117

 .באילו כתבי יד
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 ;אבוטינסקי'כמו ז, צרפתית  j= ' ז  (ג

 ;יל'ירצ'כמו צ, אנגלית ch= ' צ (ד

 .Smith= ' כמו סמית, אטומה th= ' ת (ה

 ועד הלשוןהנחיותיה של המזכירות המדעית של  "לשוננו לעם"א הופיעו ב"בתשי

האקדמיה מבחינה בין מילים לועזיות  118".כתיב של מילים ממוצא אירופי"בדבר 

לבין שמות שיש ( למשל, ביולוגיהאו  אוניברסיטה" )גוירו"שנקלטו בלשון העברית ו

המופיעה בשמה של חברה " אינטרניישנל"כגון , לכתבם על פי הגייתם בלועזית

 119".חייבת למסור את ההגייה הלועזית דווקא"דרך כתיבה ה: וזהו התעתיק, טיתברי

. נורמה זו מקובלת בשנים האחרונות והתרגומים המאוחרים אכן משקפים אותה

וכל מתרגם תעתק על פי , בתרגומים המוקדמים ניכרת מבוכה מסוימת, לעומת זאת

כי בטרם ימסרו "למתרגמים  מציע( ג"תרצ)ייבין , ואכן. הידוע לו ולא על פי נורמה

את דבריהם לדפוס יחקרו יפה לדרך מבטאם של הלעזים שבהם הם משתמשים 

( תחת מנהטן)תעתועים כגון אי מגנטן -ואז נמנע ממעשי, (בעקר בשמות הפרטיים)

 120(.79' עמ, ג"ייבין תרצ(..." )ְס ְט יוסֶ 'צסַ תחת מַ )ט חוזֶ סַ מַ ]...[ 

ארצות זרות של שמות " תרגום"ומתכוון ל" תנוליקוי גדול בספרו"על קובל קלוזנר 

אך יושם לב כי הדברים נכתבו , 200' עמ, 1957קלוזנר " )ך ובתלמוד"שלא נזכרו בתנ"

למשל , קלוזנר מדגים את היעדר האחידות השורר בעברית(. 1943במקור בשנת 

קלוזנר מתנגד לנטייה שרווחה אז לצרף  121.שוויציהלצד  שווייצאריהלצד  שווייץ

וגורס כי סיומות  הולאנדיהאו  פינלאנדיהכגון , לשמות מדינות" יה"ת הסיומת א

 .אלה הוצמדו לשמות המדינות בהשפעת הרוסית

                                                             
  .46–42' עמ, (יט-יח)לשוננו לעם ב , "כתיב של מילים ממוצא אירופי: מדעיתמתשובות המזכירות ה" 118
 .43' עמ, שם 119
 .ד מיותרת בתעתיק שלו"היו; ייבין עצמו אינו מתעתק כהלכה 120
". שוויצרי"ו" שווייצי" –וכך גם שני שמות תואר " שוויצריה"ו" שווייץ", למעשה גם היום משמשים שני השמות 121

 ". שויצריה: גם. מדינה במרכז אירופה ובירתה ברן: שווייץ: "אומר, "שויץ"ערך , שושן-מילון אבן
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שבו ונידונו כללי ( ל"בסיוון תש' כ)ז של מליאת האקדמיה ללשון העברית "בישיבה צ

' ש, אחד המשתתפים. התעתיק והוצע לקבל את התעתיק שלעיל לעיצורים אלה

במשך . ב העברי"האפוסטרוף על צ או על ז הוא עניין זר לא: "הביע התנגדות ,מלצר

הדקדוק העברי . דורות השתמשו באפוסטרוף רק לציון קיצורים או ראשי תיבות

כדי לא ' התשבר'ולא ' השתבר': פ באותיות שיניות"קבע כלל מיוחד בהתפעל עם פה

אפשר להטריח , ים זרותואם יש הכרח לבטא זאת בקצת מל]...[ לבטא ביחד תש 

אינני מעלה על הדעת . כמו זשולקוב, זש-ו, כמו טשרניחובסקי, טש: שתי אותיות

 (.87' עמ, ח"אקדמיה תשמ" )'רניחובסקי'צ'לכתוב פעם 

בספרות החדשה נוהגים לסמן את : "זהב התנגד אף הוא לסימון גרש-צבי הר

אבל מן הראוי ( 'ץ', צ', ח', ז', ד', ג)בקו קצר מלוכסן לצדן ]...[ האותיות החדשות 

לבטל סמון כזה ולסמן אותיות אלו דוקא בנקודה למעלה כדי להבדיל ביניהן ובין 

 (. 19' עמ, א"זהב תשי-הר" )האותיות העתיקות שבראשי תבות

מאימת : קוצים בראשי אותיות: "גם אבינרי יצא חוצץ נגד הנוהג להשתמש בגרש

במקום  –' צ, במקום זש' הנהיגו בעברית ז 122,יםארגון על הציונים לפני יובל שנ'הז

השאיפה למצוא סימנים מיוחדים בכתב לציון כל מיני ]...[. במקום דזש  –' ג, טש

, ה"תשכ, אבינרי..." )אך דקדוקי עניות יש בה  –צלילים והגיים של שאר הלשונות 

ימנים מטעים ששפות רבות מוסיפות כמה ס( ז"תשל)חיים רבין , לעומתו(. 280' עמ

וכך הוסיפה , למערכת הקיימת וזאת לצורך ביטוי הגאים הקיימים בשפות זרות

, רבין רואה בכך התאמה הכרחית של הלשון המקבלת/. 'צ, '/'ג/, /'ז/העברית 

  (.228' עמ, ז"רבין תשל)ללשון המקורית , עברית

ה אישרה האקדמיה כללים לתעתיק של שמות לועזיים ובהם ההצעה "בשנת תשל

החליטה האקדמיה ( 1982באפריל  21) 157–156ובישיבה , תיק ההגאים האמוריםלתע

                                                             
 .תולה את היווצרות הנוהג בתקופת התחייה( שם)אבינרי , לעומת ייבין 122



116 

 

עם ההחלטה  123".ניקודן של המלים הלועזיות בלשוננו"ללשון העברית על כללי 

שכן התעתיק , הביע חיים רבין תקווה כי גם עיתונים וספרים יפעלו על פי הכללים

מות לועזיים כך שהקורא בא לפתור בעיה שהטרידה רבים כיצד לכתוב בעברית ש"

, ז"רבין תשל" )דע כיצד לבטא אותו בצורה נכונהיֵ , הרואה את השם בפעם הראשונה

  (.227' עמ

תדפיס מתוך "א שבה האקדמיה ללשון העברית ופרסמה לקהל הרחב "בשנת תשס

אך ציינה , ובו כללי התעתיק מלועזית לעברית" זכרונות האקדמיה ללשון העברית

כללי התעתיק מלועזית לעברית מונחים על שולחנה של ועדת " :בראשית התדפיס

מאז ". הן בתחום התנועות והן התחום העיצורים –הדקדוק לשם תיקונם ועדכונם 

 19של מליאת האקדמיה מיום  277בישיבה , למשל; טיפין-נקבעו הכללים טיפין

 2004מבר בנוב 30מיום  279בישיבה ; נקבעו כללי תעתיק לשני הגאים 2004באפריל 

נקבעו  2005בפברואר  21מיום  281בישיבה ; נקבעו כללי תעתיק לחמישה הגאים

נקבעו כללים לתעתיק  2005במארס  28מיום  282בישיבה ; כללי תעתיק התנועות

נקבעו כללי תעתיק לעוד שני  2006בדצמבר  4מיום  284בישיבה ; תנועות-של דו

 26מיום  286בישיבה ; "יק העיצוריםבכך תם הדיון בעניין תעת"הגאים וצוין כי 

כללי "נאמר , 287בישיבה , 2007במאי  21וביום , "כללי מאסף"נוספו  2007במארס 

הכללים יפורסמו בקרוב באתר . התעתיק החדשים מלועזית לעברית אושרו סופית

כיום הכללים אכן מופיעים באתר הרשמי של האקדמיה ללשון ". האקדמיה במרשתת

 .העברית

-ף"ת בשפה אחת לאל"בי-ף"מציין כי הקושי העיקרי בהתאמת אל( ב"תשס) אורנן

ת בשפה אחרת הוא שהאותיות בשפת היעד אינן מספיקות או אינן מתאימות "בי

: הגאים חדשים" יצירת"אורנן מונה את השיטות ל. להגאי הלשון המתועתקת

ן הלטינית ללשו jלמשל הוספת )הוספת אותיות שלא היו קיימות בלשון קודם לכן 
                                                             

 .199–198' עמ, ח"תשמ, אקדמיה 123
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הוספת סימנים , המשמשת כעיצור iהמשמשת כתנועה ובין  iכדי להבדיל בין 

וצירוף ( הלשון הצרפתית עשויה לשמש דוגמה לכך)דיאקריטיים לאותיות קיימות 

ובגרמנית  shההגה ש מצוין באנגלית , למשל)לציין הגה ( או יותר)של שתי אותיות 

sch .) 

ריפציה טרנסק: ה בין שתי שיטות תעתיקמזכיר את ההבחנ( ב"תשס)אורנן 

טרנסקריפציה היא שיטת תעתיק שבה המילה נרשמת על פי . וטרנסליטרציה

הגייתה ואילו טרנסליטרציה היא שיטת תעתיק שבה כל אות שבצורה המקורית 

עיון בטקסטים הנבדקים מראה כי במהלך . באה לידי ביטוי בתעתיק בלשון היעד

לתעתיק בשיטת ( ותאות כנגד א)השנים חל מעבר מתעתיק בשיטת הטרנסליטרציה 

ועל פיה יש לרשום את המילה כפי שהיא , שיטה המקובלת כיום, הטרנסקריפציה

 hא כנגד "ה, והן בשיטת הטרנסליטרציה'מתועתק ג Johnהשם , למשל. נהגית

עוד . ון'ולעומת זאת בשיטת הטרנסקריפציה התעתיק הוא ג, שאינה נשמעת בהגייה

בלא לכנותה )תעתיק בשיטת הטרנסליטרציה  לפני אורנן העמיד ייבין על הטעות של

, ר את הכלל המקובל כיום בכל ההעתקים המדעייםק בל יעבֹעלינו להציב לחֹ(: "כך

, (79' עמ, שם" )לקול-אות, לקול-והוא שאין להעתיק הגה אחד בהרכב אותיות אות

כוונתו למשל , על פי הדוגמה שהוא מביא. משום שבדרך זו אין התעתיק בהיר

בשם נהגה כהגה  phכי הצירוף , (ולא שפהרד)יתועתק שפרד  shepherdשהשם 

 /. פ/, אחד

 

 השפעת היידיש: התרגומים המוקדמים 5.5.2

תעתיקי השמות הפרטיים ושמות המקומות בתרגומים המוקדמים משקפים השפעה 

 . ברורה של היידיש
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  תנועתo קמץבשם המקורי על פי רוב מצוינת בתעתיק ב  

מנוקדים בתעתיקים  oולכן שמות שיש בהם תנועת , oדיש כתנועת הקמץ נהגה ביי

 (. כביידיש, o-ויש להגותם ב)בקמץ 

 הלב

אך בכל התרגומים שפורסמו לאחר מכן תופעה , ַמְרָקאמתועתק  Marco 1899הלב ב

 1922הלב אך מ ויָטההוא  1904הלב ב Vitoהשם . מרקֹוזו אינה מצויה והשם הוא 

לעומת , קמץב, ְפַרְנִציְסָקהמתועתק  Francescoכך גם השם . ויטֹוואילך השם הוא 

. 1985הלב וב 1959הלב סקו ב'או פרנצ( 1922הלב ) פרנצסקו: התרגומים האחרים

Gulio  בתנועת  וליו'גלעומת  1903הלב ב דזולָיההואo  בתרגומים המאוחרים

 Santiago: נמצא גם שם מקום אחד בלבד שגם בו באה התופעה לידי ביטוי. יותר

del Estero  בכל התרגומים הבאים סיומת השם ו ,קמץב, ֶעְסְטָרה-ִדיל-ַיָגה-ט"סהוא

 ֶאְסֵתרֹו-ֶדל-ַסְנְטַיגֹו; (1922הלב ) ַאְסֵטרֹו-ֵדיל-ַיגֹו-ַסְנְט : כבשם המקורי, חולםבאה ב

 ;(1959הלב ) ַאְסֵטרֹו-ַסְנְטַיגֹו ֶדל; (1950הלב ) ַסְנְטַיגֹו ֶדל ֶאְסֶטרֹו; (1923הלב )

מופיע , oהמסתיים בתנועת  Rosarioגם השם (. 1985הלב ) ַסְנְטַיגֹו ֶדל ֶאְסֶטרֹו

(. 1950, 1922הלב ) רֹוָזִרָטה, (1899הלב ) רֹוַזְרָיה: קמץבחלק מן התרגומים ב

 .רֹוַזְריֹו: בתרגומים האחרים

 רובינזון קרוזו

 . 1872רובינזון , אותה תופעה נקרית בתרגום המוקדם ביותר

אך בכל התרגומים הבאים , דניאל דעפאע הוא Daniel Defoe, שם המחבר

הוא , Robinson, שם הגיבור(. 1988)או דפו ( 1965; 1945; 1921)התעתיק הוא דיפו 

. רובינזון: בכל התרגומים הבאים. ָרִביְנזֹון: קמץבא  1928וגם ברובינזון  רָאִביְנזָאן
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 שם העירוָלאְנדָאן הוא , 1872רובינזון , ם ביותרבתרגום המוקד Londonשם העיר 

York – שם היבשת אירופה הוא  .יורק, לונדון: בכל התרגומים הבאים. יָאְרק

ובכל התרגומים הבאים , פורטיגאל לצדהיא ןארטוגאל  Portugal; ֵאייָראַןא

בֹון ִליסַ  אך בתרגומים האחרים היא, ִליסַאבָאןהיא   Lisbon;פורטוגלהשם הוא 

אך בתרגומים , אללןָ  מתועתק Pollשם התוכי (. 1988; 1965)ִלְסבֹון  או (1921)

 .פול האחרים הוא

 המלך והעני-בן

המלך -בן, אולם בתרגום השני, לא נמצאה התופעה, 1898המלך -בן, בתרגום הראשון

י שנ, ָתם הוא( Tom) ושם הגיבורִתיוָדר תועתק Tudor שם שושלת המלכות , 1923

; 1954)טום , (1941)תֹום  :חולםב בתרגומים הבאים התעתיק הוא. השמות בקמץ

 (.1978) ְטיודֹור, (1954)טיודור  ,(1941)טודֹור  תעתיק שם השושלת הוא; (1978

 .לא נקרתה התופעהאוליבר טוויסט  בתרגומי

  תנועתe ן"מתועתקת באות עי 

עורר העברית מופיע כלל המבכללי התעתיק הראשונים שניסחה האקדמיה ללשון 

היא  אֶ ", על פי כלל זה. eוהכוונה לכלל לסימון תנועת , היידיששל השפעת  רושם

בכללים שפורסמו ...". רסאֶ רגשטראֶ באֶ , ןמאֶ בראֶ , לזבאֶ , ראןהאֶ טאֶ : כגון]...[  e-סימן ל

במקום זה מסמנים את . אין כותבים אלף סגולה)"נאמר כי כלל זה בוטל  1975בשנת 

והתופעה נקרית במידה , ן"ביידיש תנועה זו מצוינת בעי 124"(.מתחת לאות eנועה הת

                                                             
 .ז"תשל-ד"תשל, כד-כרך כא, תדפיס מתוך זיכרונות האקדמיה ללשון העברית, כללי התעתיק מלועזית לעברית 124
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שהוא התרגום המוקדם ביותר בכל ספרי , 1872רובינזון , רבה בטקסט אחד

 . הקורפוס

, 1945) ֵדיפֹו, (1921רובינזון ) דיפולעומת , דעפאעמתועתק , Defoe, שם הסופר

 הנהר ;(1965, 1921)ְבֶרֶמן  לעומת 125,ֶרעֶמעןבְ  – Bremenהעיר ; (1988)ֶדפֹו , (1965

Humber (1988)ַהְמֶבר , (1965)ר בְ אְמ הַ , (1921)ר בֶ ְמ הַ  לעומת, הוְמֶבער הוא; 

Guinea (1988, 1965)ִגיֵניָאה  ,(1921)ִגיֵניָאה  לעומת, גוִאיֶנעא היא;Canary 

Islands – (1965)איי הקנרים  ,(1921)ם האיים ַהַסָםִרִטי לעומת, איי קַאנַאריען, 

, 1965)ְבָרִזיל  ,(1921)ְבַרִזיְלָיה  לעומת, ְבַראִזילֶיען – ברזיל ;(1988)ים טִ רִ נָ סָ האיים הַ 

1988) ;Sallee (.1988)ָסאֶלה ו( 1965)ַסאִלי , (1921)ָסאֵלי  לעומת, זַאֶלע היא 

  הוספת תנועתa לשמות המסתיימים בעיצור 

כמו , לשמות מדינות" יה"וזנר מתרעם על הוספת הסיומת קל, כאמור לעיל

' עמ, 1957קלוזנר )וגורס כי הדבר נעשה בהשפעת הרוסית  זילאנדיהופינלאנדיה 

, לדבריו; ציטאטהלמשל , לשמות עצם aקלוזנר אף מתנגד להוספת תנועת (. 200

ת את ואין לחקות בעברי", ציטאטמדובר במילה לטינית ולכן המילה אמורה להיות 

 (.שם" )'ציטאטה'שבה אומרים , קהוְ הלשון הרוסית דַ 

. אך נקרית במעטים מהם, לשמות פרטיים אינה רווחת בתרגומים aהוספת תנועת 

למעט אחד , שרלוטהמתועתק  Charlotteהשם  אוליבר טוויסטבכל התרגומים של 

 . 1955התרגום משנת  –

אם כי , aים בתנועת בכל התרגומים מסתי Thamesשמו של הנהר הלונדוני 

; (1954) תמזה; (1941)ֵתיְמָזה ; (1898) טימזה – המלך והעני-בן. בתעתיקים שונים

                                                             
 .ןמאֶ בראֶ יושם לב כי בדוגמאות שמציינת האקדמיה ללשון העברית בכלליה מתועתק השם  125
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ולמעשה כך הוא התקבע עד , רובינזון קרוזוכך הוא השם גם בתרגומי (. 1978)ה זָ ְמ תֵ 

 .היום

אליזבטה בשם , נקרית התופעה פעם אחת באחד התרגומים המלך והעני-בןבספר 

 . Elizabethמקור הוא שב, (1923)

  ניקוד מילים זרות 5.5.3

ברוב התרגומים המנוקדים ניכרת נטייה לנקד את השמות הזרים על פי כללי הניקוד 

, /('ג/אף כאשר ההגה הוא )ת בראש מילה "ד כפ"למשל דיגוש בג, של העברית

והברות בתנועות קטנות נסגרות בדגש , הברות פתוחות באות בתנועות גדולות

 (.בוֶאםוס; סנטַיגו)ור העוקב בעיצ

ֶאְדֺמְנדֹו ֵדי  1903הלב מנוקד ב, Edmondo De Amicis, הלבשמו של סופר , לדוגמה

שם , כלומר תנועה קצרה בהברה סגורה, (מֺ )ם "המתרגם ניקד קיבוץ במ. ַאִליִציס

ם וש, (די)ד כדי לשוות לה צורה עברית "והוסיף יו( ֵדי)ת בראשית המילה "דגש בדל

כך גם (. ַאִל )ם הבאה כדי לסגור את ההברה בשל תנועת הפתח הקצרה "דגש גם במ

מדייק יותר בתעתיק אך עדיין שומר  1922הלב  ומתרגם, (אותו מתרגם) 1904הלב ב

 ֶאְדמֹונדֹומופיע שם הסופר  1923הלב ב. ֶאְדמֹונדֹו ֵדי ַאִליִציס: על רוב כללי הניקוד

שם הכותב מנוקד בלא הקפדה על דגשים  1950הלב ב, תלעומת זא. יס'ַאִליצִ 'דְ 

 .יס'ֶאְדמֹוְנדֹו ֶדה ַאִמיצִ : כלשהם

מנוקדת  בואנוסף במילה "האל: מעיד על הקפדה( 1923הלב ) ֵאיֶרס-בוֶאםֹוסגם השם 

( 1923) רֹוָזִרטֹו( 1922) רֹוָזִרָטההשמות . ן הבאה אחריה"ולכן מוטל דגש בנו, בסגול

 (.חיריק)ד הבאה לאחר תנועה קטנה "ם תוך הקפדה על דיגוש היומנוקדים אף ה

ל בראש "גימ) ִגְלְדַהל: 1941 המלך והעני-בןהקפדה זו ניכרת גם בתעתיקי שמות שב

ת בראשית הברה "דל)ֶהְנדֹון  ;(ת הבאה בראשית הברה דגושה"דל, המילה דגושה
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-בן(. ת בראש מילה דגושה"דל)י קוְרסִ -ֵדי ;(ל בראש מילה דגושה"גימ) ְגֵרי; (דגושה

: וכך הם כתובים, אולם השמות בו מנוקדים במלואם, אינו מנוקד 1978המלך 

בלא דגש ) ֶהְנדֹון; (ת"בלא דגש בדל) קוְרִסי-ֶדה; (ל"ת ובגימ"בלא דגש בדל) דֹואוֵגייט

 (.ת"בדל

ך "דגש בסמ)ְניוַקֶמל : מקפיד אף הוא על כללי הניקוד בשמות זרים 1921רובינזון 

בתרגומים ; (ל"דגש בגימ) ִגיֵניָאה; ְניוְקַאֶסל: בתרגומים הבאים; (לאחר תנועת פתח

 (.ן לאחר תנועת פתח"דגש בזי)ְבַרִזיְלָיה ; ִגיֵניָאה: הבאים

אוליבר ". כהלכה"מקפידים על ניקוד , שניהם מנוקדים, 1955ואוליבר  1935אוליבר 

ל בראש מילה "גימ) יגוִ יְמ רִ גְ ; (תין בראש מילה דגושות"לד)ס ינְ קִ יְ ֹויק ד'זֵ ד: 1935

ל "גימ)ס ינְ קִ ֹוק ד'גֶ : 1955אוליבר (. ת דגושה לאחר תנועת פתח"טי) סרְ חֶ לַ בְ ; (דגושה

ת "דל) ןֹודנְ לָ  ;(ל בראש מילה דגושה"גימ)ילד פִ ְמ גַ  ;(ת בראשי המילים דגושות"ודל

 (.ל בראש מילה דגושה"גימ)יג וִ יְמ רִ גְ ; (בראש הברה לאחר שווא נח דגושה

סוקר את השתלשלות שאלת הניקוד של מילים זרות באקדמיה ( ב"תשנ)חיים -בן

הוא מטעים כי האקדמיה לא נתנה את הדעת על התופעות הזרות . ללשון העברית

לעברית שיש במילים הלועזיות משום שלעתים מבנה מילים אלה וההגאים בהן 

חיים כי -אומר בן, בהיעדר כללים מנחים. הניקוד הנוהגים אינם מתיישבים עם כללי

הוא . וננקטו דרכי ניקוד שונות( 325' עמ, שם" )החיים לא חיכו למוצא פי האקדמיה"

ומסביר כי , משמעית בדבר ניקוד מילים לועזיות-מגולל את הקשיים בהכרעה חד

אך  –ית לנקדה נוהגת האקדמיה ללשון העבר, בקבעה מילה לועזית כלשהי במילוניה

הניקוד של מילים לועזיות רבות במילוני האקדמיה מעיד על המבוכה השוררת 

ועוד הרבה ( ו"תשל) טימוזִ אֲ , (א"תשל) טימוזִ ַא, (ה"תרצ)ט ימוזִ ָאלמשל  ,בעניין זה

יתר . חיים נהגו המנקדים על פי הרגלים ותחושות-לדעת בן(. 327' עמ, שם)דוגמאות 

, uנשאלת השאלה כיצד תצוין תנועת , להחליט על כללי ניקודבעת הצורך , על כן
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כך גם אשר לתנועות אחרות שיש להן סימנים שונים ; בקיבוץ או בשורוק –למשל 

 (.328' עמ, שם)

נקבעה על פי  e-ו aשיטת הניקוד לתנועות "בסופו של דבר קבעה האקדמיה כי 

. שב במקום הטעםבדרך כלל בלי להתח, הניקוד המקובל של המילים בעברית

ת בניקוד מילים לועזיות השניו 126".נכתבות מלא גם בניקוד i ,o ,uהתנועות 

 . במילונים לא תוקנה

 בית העברי-תעתיק הגאים חסרי ציון באלף 5.5.4

  ג/ההגה' /( כבשמותJohn   אוGeorge) 

מעלה כי נושא הכתיב של שמות שיש בהם הגאים שאין  בני זמננו ת"שוספרי עיון ב

בעיקר בכל הנוגע לכתיבת , תיות עבריות לציינם העסיק את הציבור היהודיאו

: וזף'מתלבט כיצד לכתוב את השם ג" מנחת יצחק"ת "שו, למשל. יןשמות בגט

ואין צורך בשלושת  דזוהוא מחווה את דעתו שדי בצירוף  –זשאזעף או דזשאזעף 

ין כי יש ספק בעניין אף הוא מצי, שקדם לו, "מלמד להועיל"ת "שו 127.דזשהעיצורים 

]...[ אמנם בקהלות התוגרמות היו כותבים גאמילה : "מילה'גבשם / 'ג/כתיבת ההגה 

ובהמשך חוזר  128(..."נקרא דזש' שג)מורה שקוראין כמו בלשון ערב ' והנקודה באות ג

וכך [. רגון'ז]זשארגאן , [ורנל'ז]זשורנאל : "]...[ ומשיב, /'ז/הרב ונשאל בעניין ההגה 

עי האנגלי כותבין 'ג: ותחת איות לועזי, ן אנשי רוסיא בענגלאנד ובאמעריקאכותבי

                                                             
מתוך אתר , 2010ביוני  2נדלה ביום , מבוא, 2007מאי , ז"סיוון תשס, כללים חדשים –התעתיק מלועזית לעברית  126

 http://hebrew-academy.huji.ac.il/PDF/LAT-HEB.pdf, האקדמיה ללשון העברית
-אוניברסיטת בר, ת"נדלה מתקליטור השו)חלק א סימן קג , ו"לונדון תשט, ת מנחת יצחק"שו, יצחק יעקב ויס' ר 127

 (. 17גרסה , אילן
נדלה )חלק ג סימן לא , ד"ניו יורק תשי, [1936 – 1926( ]ו"תרצ-ו"תרפ)ת מלמד להועיל "שו, דוד צבי הופמן' ר 128

 (. 17גרסה , אילן-אוניברסיטת בר, ת"מתקליטור השו
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ופוסל את הכתיב , דזשאק או דזשק: ק הוא מתחבט'גם בעניין כתיב השם ג 129".דזש

  130.זשאק

; (ד בגרש"יו)' י: בתרגומים המוקדמים שבקורפוס תועתק הגה זה בארבע וריאציות

 (.ל בגרש"גימ)' ג: מים המאוחריםבתרגו; (ן בגרש"ת וזי"דל)' דז, דש, דז

 (ד בגרש"יו)' י 

-בןב; יוחנןהשם ל" תעוברַ "בהמשך הספר ; (1923המלך -בן)והן 'יהוא  Johnהשם 

; (5) (בספר זה נקרא דזש' וכן כל י; קרא דזשֹון: הערת שוליים)והן 'י: 1941המלך 

ם הבאים התעתיק בתרגומי .1941המלך -בןב ן'יֵ ו( 1923 המלך-בן) ן'יֶ הוא  Janeהשם 

 .יין'גוון 'גהוא 

  (ן"ת וזי"צירוף של דל)דז 

 (.שם) דזיניהוא  Janeוהשם ( 1898המלך -בן) דזון הוא Johnהשם 

 Luiginaוהשם ( 1924הלב ; 1903הלב ) הטָ לִ זודְ מתועתק ( וליו'ג) Gulioהשם 

 (.1904הלב )לואידזינה הוא ( ינה'לואיג)

 (.1923הלב ) ַמִניִני ְדזוֵזיִפימתועתק ( Giuseppe Mazzini)וזפה מציני 'השם ג

 (ן"ת ושי"צירוף של דל) דש 

 ְדשֹוְרְדִשטֹו – (Giorgio)ו 'ורג'ג; (1923הלב ) דשוליומתועתק ( Gulio)וליו 'השם ג

 (. שם)ְדִשיְדִשָטה היא ( (Gigiaיה 'יג'וג

 (ן בגרש"ת וזי"דל) 'דז 

                                                             
 .סימן מא, חלק ג, שם 129
 .סימן קטו, חלק ז, שם 130
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אוליבר ) ק'דזמתועתק ( Jack)ק 'השם ג; (1924אוליבר ) ון'דזון מתועתק 'השם ג

( 1924אוליבר ) ילס'דזֵ מתועתק ( יילס'ג) Gilesהשם ; (1935אוליבר ) יק'זֵ דְ וכן ( 1924

 (.שם) 'ברידז –( 'ברידג) Bridgeוהשם 

 (ל בגרש"גימ) 'ג 

סימן זה הוא כיום הסימן הנורמטיבי לציון ההגה האמור והוא משמש בתרגומים מן 

השונות שרווחה בתחום בולטת . שנייה של המאה העשרים לערךהמחצית ה

ון 'ג; ון'דז; דזון; והן'י: המופיע בארבע וריאציות, למשל, ון'גבהדגמת תעתיק השם 

יין מופיע בשלוש 'השם ג (.דזשון ובהערת השוליים מופיעה גם הווריאציה)

 . יין'ג, דזיני, ן'י: וריאציות

  צ/ההגה' /( כבמילהchurch) 

י "צד)' צ( ן"ת ושי"טי)טש ; (בלא גרש, י"צד)צ : זה תועתק בשלוש וריאציותהגה 

 (.בגרש

 /(בלא גרש)/ צ 

 – (1903; 1899)אמיציס שם הסופר מתועתק : הלבתעתיק זה נקרה בתרגומי 

 ; יס'אמיצ: בתרגומים הבאים

 ; סקו'פרנצבתרגומים הבאים  –( 1922; 1904; 1903)פרנצסקו 

 .יליו'צ'צומים הבאים בתרג –( 1922)ציצילו 

 (ן"ת ושי"טי) טש 

 מתועתק( יפסייד'צ) Cheapside: ננקט תעתיק באמצעות צירוף זה המלך והעני-בןב

וכך גם , שם)ְטַשרינג הוא (  ארינג'צ)   Charingהכפר  ;(1923המלך -בן)ְטִשיְפַסיד 
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; (1923המלך -בן)ריטַשרד הוא ( רד'ריצ) Richard; (1941המלך -בןתעתיק השם ב

 (.שם)פנטשורטש הוא ( 'רץ'פנצ) Fenchurch רחוב ששמו

 (י בגרש"צד) 'צ 

, ִריְנג'צַ , יְןַסייד'צִ : י בגרש מופיע כמובן בתרגומים המאוחרים"תעתיק בצד

 .רד'ריצ, 'רץ'פנצ

 התלבטות בדבר האות המתאימה 5.5.5

 T  =ו"ת או תי"טי? 

מדגים את הבלבול  ,Tom Canty, המלך והעני-בןדומה כי התעתיק לשם הגיבור של 

 :Tששרר בדבר התעתיק של העיצור 

   (ו"תי, אותו עיצור מתועתק באותה אות)ַקְנתי  תֹם: 1898

 (ת"ו ופעם בטי"אותו עיצור מתועתק פעם בתי)ָתם ַקנטי : 1923

 (ת"ו ופעם בטי"אותו עיצור מתועתק פעם בתי)תֹום ַקְנִטי : 1941

 (ת"טי, ור מתועתק באותה אותאותו עיצ)טום קאנטי : 1954

 (ת"טי, אותו עיצור מתועתק באותה אות) טֹום ַקְנִטי: 1978

תצוין  Tקבע כי האות  1975הכלל שפרסמה האקדמיה ללשון העברית בשנת 

כשם שאנו  –בין שהוא נהגה בפיצוץ )ו "יצוין בתי THוהצירוף , ת"בתעתיק בטי

זאת אף שבלשוננו יא (. thiefבמילה כ, שיני-ובין שהוא לשוני –ת כיום "הוגים טי

קולית  TH, (thiefכבמילה , ו בגרש"תי)אטומה  T ,THהוצע להבחין בין ( ב"תש)

 .כללים המקובלים כיום, (theכבמילה , ת בגרש"דל)
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בלא , ו"ת לתי"תעתיקי השמות שבקורפוס מראים חילופים חופשיים בין טי

בתרגומים של , למשל. THהצירוף אין שיטתיות בתעתיק של , יתר על כן. שיטתיות

 :בתעתיק שונה, Tower, מצוין שם מצודת הכלא שבלונדון המלך והעני-בן

  ְתֵויר :1898

 טֹוֶור: 1941

 ַטאוֶאר: 1978

 1898-בתרגום מ: יו"ת ולעתים בת"אף הוא מתועתק לעתים בטי Westminsterמנזר 

 . רוסטמינסט :בתרגומים הבאים; אואיסתמינסתרהתעתיק הוא 

 : Elizabethהשם , למשל. ו"ת ולעתים בתי"האטום מצוין לעתים בטי thההגה 

 אליזֶבטה: 1923

 אליזבת: 1954

 ֶאִליַזֶבת: 1978

ֵתימזה )ו "בתי –בכל התרגומים הבאים ; טימזה – Thames :1898כך גם שם הנהר 

וליבר א: ת בתעתיק שם הנהר"טי-ו"יש חילופי תי אוליבר טוויסטגם ב(. תמזה או

אין  קרוזו רובינזוןב .הזָ ְמ תֶ  – 1955אוליבר ו, טמזה – 1949אוליבר ; הזָ יְמ תֵ  – 1935

אך , יארמוטמתעתק , 1872, התרגום הראשון: Yarmouthאחידות בתעתיק השם 

  .ירמות כל האחרים

  העיצורW 

 :נדגים להלן הבדלי תעתיק של שמות אחדים. עורר קשיים Wגם תעתיק העיצור 

 התעתיקים ועזיתהשם בל
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Wales   אואילס: 1898המלך -בן 

     סלְ וֵ : 1923המלך -בן   

 ֶוְלס :1941המלך -בן    

 וולס :1954המלך -בן   

 ֵוייְלס :1978המלך -בן   

William  אולָים: 1898המלך -בן 

     םיַ ילְ וִ  :1923המלך -בן   

 ִויְלָים :1941המלך -בן    

 וויליאם :1954המלך -בן   

 ִויִליָאם :1978המלך -בן   

Edward  ֶאדוַארד: 1898המלך -בן 

    ֶאְדַורד :1923המלך -בן   

 ֶאְדַורד  :1941המלך -בן    

 אדוארד :1954המלך -בן   

 ֶאדוַאְרד :1978המלך -בן   

Twist    טויסט: 1924אוליבר 

 טויסט: 1935אוליבר    

 טוויסט: 1949אוליבר    

 ויסטט: 1955אוליבר    
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 טוויסט: 1980אוליבר    

Sowerberry   רירבֶ אֶ סֹו: 1924אוליבר 

 ירִ בֶ רְ יְ סֹו: 1935אוליבר    

 סובאריי: 1949אוליבר    

 ריבֶ רְ סֹו: 1955אוליבר    

 ירִ בֶ רְ וֶ סְ : 1980אוליבר    

אף כי , Wהדוגמאות שלעיל מצביעות על היעדר נורמה אחידה לתעתיק העיצור 

ווים כאשר "ו אחת ותעתיק בשתי וי"תעתיק בווי: היו כמה נורמותאפשר לקבוע כי 

, כאשר מדובר בדיפתונג או בטריפתונג; הסביבה הפונטית פשוטה במידה יחסית

 .הקושי של המתרגמים גדל וההבדלים בין התעתיקים ניכרים

 תעתיקים שונים לאותו שם  5.5.6

 המעידים כי, שם לסיכום סעיף זה נציג דוגמאות לתעתיקים שונים לאותו

טרם  –וביתר דיוק , בתרגומים הראשונים ניכר כי טרם התגבש כתיב אחד לשמות

 . ונראה כל מתרגם תעתק על פי דרכו, נתגבשה הגייה אחידה

 הלב

 הטקסט   

 

 

  השם המקורי

   

 הלב

1899 

  

 הלב

1922 

 

  

 הלב

1923 

 

 הלב

1950 

 

 הלב

1959 

 

 הלב

1985 

 

 

 Genova 

 

 ֶגנּוָיה

 

נ  ּוָיהּגֵּ

 :שתי גרסאות

ינֹוָבה ֵּ ש   ;ּדְּ

ינּוא    ּגֵּ

 

 נֹוָבה'גֶ 

 

נּוָאה  ּגֶ

 

 נֹוָבה'גֶ 
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Rosario ָיה רְּ ה רֹוז  ה וֹ רֹוָזִריּ  רֹוָזִרּיָ יוֹ  רֹוָזִרּיָ רְּ  רוסריו רֹוז 

Buenos 

Aires 

רֹוס-ּבּוֶאָנס יְּ -ּבּוֶאָנס א 

ס רֵּ יְּ    א 

-ּבּוֶאּנֹוס

יֶרס  אֵּ

נֹוס -ּבּואֵּ

ֶרס יְּ  א 

-ּבּוֶאנֹוס

יְּ     ֶרסא 

-ּבּוֶאנֹוס

יֶרס  א 

Gibraltar ר ט  לְּ ר  ר" ִגּבְּ ל-ִעּבְּ -א 

ר ע   "ּת 

ר ט  לְּ ר  ּבְּ ר ּגִ ט  לְּ ר  ָטר ִגיּבְּ לְּ ר  ּבְּ  גיברלטר ּגִ

Santiago 

del Estero 

ָגה-ט"ס -י 

ָרה-ִדיל טְּ  ֶעסְּ

טְּ  נְּ ּגוֹ -ס  -י 

יל רוֹ -דֵּ טֵּ סְּ  א 

ּגוֹ  י  טְּ נְּ -ס 

-ֶדל

רוֹ  ּתֵּ  ֶאסְּ

גֹו ֶדל  י  טְּ נְּ ס 

ֶטרוֹ   ֶאסְּ

גּ  י  טְּ נְּ ֹו ס 

 -ֶדל

רוֹ  טֵּ סְּ  א 

גֹו ֶדל  י  טְּ נְּ ס 

ֶטרוֹ   ֶאסְּ

 

 רובינזון קרוזו

 הטקסט   

 

 

  השם המקורי

 

 1872רובינזון 

 

 1921רובינזון 

 

 1965רובינזון 

 

 1988רובינזון 

Daniel Defoe ָדִנֵטאל ֶדפֹו ָדִניֵאל ֶדיפֹו דניאל דיפו דניאל דעפאע 

Hall ָהל ַהאל ָהל הולל 

Humber  ֶַהְמֶבר רבְ אְמ הַ  רבֶ ְמ הַ  ערהוְמב 

Xury
131

 ְקסוִרי (רפה' כ)ְכסוִרי  ְךסוִרי ְקשוִרי 

Sallee ָסאֶלה ַסאִלי ָסאֵלי זַאֶלע 

Lisbon ִלְסבֹון ִלְסבֹון ִליַסבֹון ִליסַאבָאן 

Muley  

 מָאַלי

 :שתי גרסאות

 ָמְעִלי –ֺמְעִלי 
 

 מוֲעִלי

 

 ִלימֹו

 

 

 

 

                                                             
 (.שם ערבי) חוריההגייה הנכונה היא  131
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 המלך והעני-בן

 הטקסט   

 

 

 השם המקורי 

 

המלך -בן
1898 

 

המלך -בן
1923 

 

 המלך-בן

1941 

 

 המלך-בן

1954 

 

 המלך-בן

1978 

Tower  ְתֵויר 

 

המגדל 
 הגדול

 ַטאוֶאר טאוור טֹוֶור

Wales 

 

 אואילס

 

 ֵוְלס

 

 ֵוייְלס וולס ֶוְלס

Edward Tudor ֶאְדַורד  ֶאדוַארד
 ִתיוָדר

אדוארד  ֶאְדַורד טודֹור
 רטיודו

ֶאדוַאְרד 
 ְטיודֹור

southwark 

 

 ַסאוְתֹווְרק סאותווארק ָסאותַוְרק סֹויטֹוורק 

William אולָים 

 

 וויליאם ִויְלָים םיַ ילְ וִ 

 

 ִויִליָאם

 

 אוליבר טוויסט

 

 הטקסט   

 

 

 השם המקורי 

 

 אוליבר

1924 

 

 

 אוליבר

1935 

 

 אוליבר

1949 

 

 

 אוליבר

1955 

 

 אוליבר

1980 

 

Mr. Bumble לבֶ ְמ ַאב לבְ ְמ בַ  באמבל לבְ ְמ בַ  ל מבֹוב 

Fagin פייגין יןיגִ פֵ  פאגין יןגִ פֵ  פיגין 

Mr. Sowerberry ירִ בֶ רְ וֶ סְ  ריבֶ רְ סֹו סובאריי ירִ בֶ רְ יְ סֹו רירבֶ אֶ סֹו 

Jack  Dawkins ינסקִ ק דֹואֶ 'ג סינְ קִ ֹוק ד'גֶ  ק דוקינס'ג סינְ קִ יְ ֹויק ד'זֵ ד ק דוקינס'דז 

Brownlow  Brownlow  ְלֹונְ רֹובְ  אולָ נְ רֹובְ  בראונלוא אולָ נְ רֹובְ  אולְ נְ אורָ ב 
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 סגנון ושיח, סמנטיקהענייני  .6 

מעבר ממילים מן המקורות  6.1.2; מילים יחידאיות או נדירות מן המקורות 6.1.1; אוצר המילים 6.1
 6.2.1; חזרות והכפלות 6.2; לחידושי לשון בין לעז 6.1.4; חידושי לשון 6.1.3; אל מילים חדשות

פועל +מקור: הדגשה באמצעות הכפלת הפועל 6.2.3; הדגשה באמצעות כפל לשון 6.2.2; הקדמה
שמות " ייהוד" 6.3.3; התערבות בתחומי תוכן 6.3.2; הקדמה 6.3.1; שמות ומושגים" ייהוד" 6.3; נטוי

; מטבעות 6.3.5.1; מידות ותאריכים, מטבעות" ודייה" 6.3.5; שמות פרטיים" ייהוד" 6.3.4; מקומות
לשון  6.4.2; לשון גבוהה: לשון הדיאלוג 6.4.1; לשון הדיאלוג 6.4; תאריכים 6.3.5.3; מידות 6.3.5.2

השוואת ": ָשָפה ֶשִנְקְרָעה ִמְשָנָתה ֶשַבַתָנךְ " 6.5; בקשה וציווי, זירוז 6.4.3; הדיאלוג בתרגומים
 .נוסחים

  

 אוצר המילים 6.1

היה נטוש פולמוס בקרב סופרים ואנשי לשון בדבר הדרכים , לעיל 3.3כאמור בסעיף 

סברו כי הרחבת הלשון צריכה להיעשות , למשל, קלוזנר וביאליק. להרחבת הלשון

. והפנייה אל הלעז ואל החידושים תיעשה רק בֵלית בֵררה, מלשון המקורות, מתוכה

סגנון התורה שבכתב והתורה שבעל : בריים טהוריםגרס כי שני סגנונות הם עפינס 

אולם הוא היה ער לצורך בחידושי מילים , ומשם יש לשאוב את אמצעי ההבעה, פה

בסקי אימץ את התחביר הגרמני וצירף ללשונו 'ברדיצ; ואף חידש אחדים בעצמו

ברנר סבר כי ניתן לחדש את הלשון . מן היידיש ומן הרוסית, מילים לועזיות

          .יום-ת הפחת רוח חיים בביטויים מלשון המקורות והתאמתם ללשון היוםבאמצעו

עשרה -התרגומים הראשונים בקורפוס מראים כי מתרגמים שפעלו במאה התשע

ולעתים נקטו , ובמחצית הראשונה של המאה העשרים נטו להשתמש בלשון המקרא

ם נזקקו למונחים כאשר ה. למשל מילים יחידאיות מן המקורות, מונחים נדירים

השתמשו במונחים מן המקורות : הם נקטו אחת משלוש דרכים, שלא היו בנמצא

השתמשו במונחים שהיו מקובלים באותה , אם כי לא תמיד במשמעותם המקורית
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 ,חידושי לשון משל המתרגמים מצויים אף הם. או נקטו מונחים לועזיים 132תקופה

    .אולם הם נדירים

; (6.1.1סעיף )ות של מילים נדירות יחידאיות מן המקורות בסעיף זה נביא דוגמא

סעיף )חידושי לשון  ;(6.1.2סעיף )מעבר ממונחים בלשון המקורות אל חידושי לשון 

 (. 6.1.4סעיף )ומעבר מן הלעז לחידושי לשון ( 6.1.3

 מילים יחידאיות או נדירות מן המקורות 6.1.1

 (3, 1898המלך -בן) הו בסחבות ובמלחיםותחתל: [בלויי סחבות, סחבות]ְמָלִחים • 

: בשני פסוקים רצופים ובלשון רבים בלבד, באה במקרא פעמיים מלחיםהמילה 

 ַוטֹאֶמר]...[.  ְמָלִחים וְבלֹויֵ  ְסָחבֹות ְבלֹויֵ  ִמָשם ַוִטַסח ָהאֹוָצר ַתַחת ֶאל ַהֶלֶלךְ  ֵבית ַוָטבֹא"

 ָיֶדיךָ  ַאִנלֹות ַתַחת ְוַהְלָלִחים ַהְמָחבֹות ְבלֹוֵאי ָנא ִשים הוִיְרְמיָ  ֶאל ַהךוִשי ֶמֶלךְ  ֶעֶבד

משמעה בגדים  מלחים(. יב-יא, ירמיהו לח" )ֵךן ִיְרְמָיהו ַוַטַעש ַלֲחָבִלים ִמַתַחת

 .שנשחקו ובלו

: הושחתו, מילה יחידאית במקרא ומשמעה התבלו, מאותו שורש נגזר הפועל נמלחו

 ַךֶבֶגד ְוָהָאֶרץ ִנְמָלחו ֶךָעָשן ָשַמִים ִךי ִמַתַחת ָהָאֶרץ ֶאל ְוַהִביטו ֵעיֵניֶכם ַמִיםַלשָ  ְשאו"

המתרגם לא הסתפק במילה המצויה (. ו, ישעיהו נא" )ְימותון ֵכן ְךמֹו ְויְֹשֶביהָ  ִתְבֶלה

ילה כאמור מ, סחבותהנרדפת ל, מלחיםאלא הוסיף עליה את  –סחבות  –יותר 

 .נדירה מאוד במקרא

יהודה -ואילו בן ָמָלחשושן גוזרים את שם העצם ביחיד בצורת -גור ואבן, כנעני

לשתי . מדן אינו מחליט ומציין את שתי הצורות זו לצד זו; ֶמַלחמעדיף את הצורה 

. הצורות אין סימוכין במקרא משום שכאמור המילה באה בו בצורת הרבים בלבד

, ָמָלחשטיינברג גורס , ֶמַלחאו  ָמָלחשצורת היחיד עשויה להיות בי גורס -די-מילון בי

 . וקדרי מציין במילונו כי המילה מופיעה ברבים בלבד ואינו מביא את צורת היחיד

                                                             
 .הקביעה בדבר מונח מקובל כלשהו נעשתה על פי המצוי בעיתוני התקופה 132
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" המגיד"היא נמצאת פעם אחת בעיתון ; מילה זו אינה רווחת בעיתונות התקופה

 10מיום "( וניאלמ"פרי עטו של כותב בעילום שם המתקרא , במכתב למערכת)

, (הצירוף המקראי כלשונו" )אל תאמינו בכל העוטה בלויי מלחים: "1883באוקטובר 

הרעה "הקובל על " הריב"במשל , 1875בפברואר  26מיום " חבצלת"ופעם בעיתון 

, וכאשר היינו עוד במעמד שפלתנו": "החולה השוררת פה בירושלים עיר הקודש

אף כאן מובא  –" שחק בכוח גם עמך כמו עמי, במעמד בלואי סחבות ובלואי מלחים

 .הצירוף המקראי כלשונו

; 6, 1923המלך -בן) סמרטוטים: למשל, בתרגומים הבאים ננקטים המונחים המוכרים

, (ב, שבת יט, "סמרטוט עליה כורך)"ל "מילה זו נקרית בלשון חז –( 4, 1941המלך -בן

מילה זו מופיעה  –( 7, 1978המלך -בן) סחבות; "בלויי בגדים: "ם מפרש"והרמב

 ".ְוַהְלָלִחים ַהְמָחבֹות ְבלֹוֵאי", 1898המלך -בןבנקט נבסמיכות לביטוי ש, במקרא

 (8, 1898המלך -בן) משרתים לבושי מכלול[: בגדי פאר]מכלול  •

 ַןחֹות ָעָגָבה ַאשור ְבֵני ֶאל: "בספר יחזקאל, מילה זו נקרית במקרא פעמיים בלבד

; (יב, יחזקאל כג)ֺךָכם  ֶחֶמד ַבחוֵרי סוִסים רְֹכֵבי ָןָרִשים ִמְכלֹול ְלֺבֵשי ְקרִֹבים וְסָגִנים

 ְלֺבֵשי וָפָרִשים סוִסים ֵחיֶלךָ  ָךל ְוֶאת אֹוְתךָ  ְוהֹוֵצאִתי ִבְלָחֶייךָ  ַחִחים ְוָנַתִתי ְושֹוַבְבִתיךָ "

היקרות נוספת באה (. ד, שם לח" )ֺךָכם ֲחָרבֹות ְפֵשיתֹ וָמֵגן ִצָםה ָרב ָקָהל ֺךָכם ִמְכלֹול

ואף היא בספר , בגדים יפים ומפוארים –באותה משמעות , ַמכֺללים, בצורת הרבים

 ֲחֺבִשים ַבֲחָבִלים ְברִֹמים וְבִגְנֵזי ְוִרְקָמה ְתֵכֶלת ִבְגלֹוֵמי ְבַמְכֺלִלים רְֹכַלִיךְ  ֵהָלה: "יחזקאל

 (.כד, יחזקאל כז" )ַמְרֺכְלֵתךְ בְ  ַוֲאֺרִזים

 (20, 1898המלך -בן) הנה לך היום ערבון[: מקדמה]ערבון  •

המלך מכה את אחד הנערים המתאנים לו ובכעסו אומר לו כי מכה זו היא -בן

הנה לך היום ערבון ומחר : "מקדמה בלבד עד אשר יבוא על עונשו למחרת היום

 והמתרגם ' מקדמה'לה בטקסט זה היא אפוא משמעות המי". יוקיעוך לעיני כל רעיך
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במקרא משמעות המילה . דהיינו מקדמה, אנגעלד: מסביר בהערת שוליים ביידיש

 ִתֵתן ִאם ַותֹאֶמר ַהנֹאן ִמן ִעִזים ְגִדי ֲאַשַכח ָאנִֹכי ַוטֹאֶמר: "'משכון'היחידאית הזו היא 

ימינו המילה משמשת בשתי -ית בתבעבר(. יז, בראשית לח" )ָשְלֶחךָ  ַעד ֵעָרבֹון

 .המשמעויות

במילון  133;(ח"שיצא לאור בתרצ)ואין הוא מופיע במילון גור , מאוחר מקדמההמונח 

 מקדמההמילה , על פי סריקת העיתונים(. 1954-מילון זה יצא לאור ב)מדן הוא מצוי 

בספטמר  1-מ" דבר"מופיעה לראשונה בעיתונות ב' תשלום על חשבון'במשמעות 

עד אז שימשה המילה . 1950–1949בידיעה הדנה בתקציב במדינה לשנת , 1949

כי זמן תשלום , צעקת עניי אחינו בעירנו גדלה מאד בימים האלה: "למשל 134,ערבון

ולרבים מהם אין אף פרוטה לתת ערבון , הגיע, שכר דירות לשנה תמימה במוקדם

, ונינים בהתחרות יואילו לפנותהמע"; (1893ביוני  30, "חבצלת)"" על הדירות אשר שכרו

למחלקה ( י"תמורת תשלום ערבון של חצי ל)לשם קבלת התכניות ופרטי העבודה 

 .(1935במאי  3, "דבר)"" הטכנית

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .'מבוא, הקדמה'ומשמעו " ַמְקָדָמה"במילון גור מופיע הערך  133
 .'ערובה'שימשה גם במשמעות  ערבון 134
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, 1872רובינזון ) ולא מצאתי מנוח לנפשי ומרגעה לרוחי[: מנוחה, מרגוע]ה עָ גֵ רְ מַ  •

 ( 112, 1921רובינזון ) שנות המרגעה האחרונות אשר חייתי באי הזה; (27

: כפי שאפשר לראות על פי התקבולת', מנוחה'צורה זו יחידאית במקרא ומשמעה 

ְשמֹוַע  ָאבוא ְולֹא ַהַלְרֵגָעה ְוזֹאת ֶלָעֵיף ָהִניחו ַהְלנוָחה זֹאת ֲאֵליֶהם ָאַמר ֲאֶשר"

  (.יב, ישעיהו כח)

רכה לו המרגעה הזאת לא א: "למשל, מילה זו הייתה בשימוש בלשון העיתונים

 22, "הצפירה)"" בעת אשר יישנו שנת מרגעה"; (1865בינואר  26, "המליץ)"" ושנתו לא נמשכה

; (1890באוקטובר  27, "המליץ" )"מי איש מנוחה החפץ מרגעה לנפשו"; (1876בנובמבר 

הביא לפי שעה "; (1903בפברואר  27, "הצפירה)"" פרוש סביב, כיצוע מרגעה, השלג"

לעדי עד ננוע כך ללא מנוחה "; (1910בנובמבר  29, "הצפירה)"" והסערה שקטה, המרגע

 . (1926בפברואר  25, "דבר)"" וללא מרגעה

 ( במשמעות תמוכות לגדר)מסעדים  •

לימים אחדים עשיתי מסעדים לגדר אל עבר הסלע ואעבתם בענפי עץ חזק 

במובאה זו משמעות . (43 ,1872רובינזון )עד בלי מקום לעבר בהם נטף מים , מאד

 .היא תמוכות לגדר מסעדיםהמילה 

 'ה ְלֵבית ִמְסָעד ָהַאְלֺמִגים ֲעֵצי ֶאת ַהֶלֶלךְ  ַוַטַעש: "היא מילה יחידאית במקרא מסעד

" הַהזֶ  ַהטֹום ַעד ִנְרָאה ְולֹא ַאְלֺמִגים ֲעֵצי ֵכן ָבא לֹא ַלָשִרים וְנָבִלים ְוִכםֹרֹות ַהֶלֶלךְ  וְלֵבית

עמודים סבור כי מדובר בק "רד', רצפה'משמעו  מסעדי גורס כי "רש(. יב, מלכים א י)

מצודת דוד אומר , הוא מעקה שנתמכים בו מסעדג גורס כי "רלב, לתמיכת הקירות

, כי מדובר במסילה שהולכים בה ומותקן בה מעקה משני עבריה לתמוך בהולך הרגל

 כנראה קורה לתמיכת , תומכה: "במילונו קדרי מסביר. 'משען'ומצודת ציון מפרש 
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אולם , הכוונה בסיפור היא לתמוכות שהתקין רובינזון לגדר". התקרה במקדש שלמה

עלתה  :המילה משמשת במשמעות גב הכיסא המשמש למשענת הגב 1928רובינזון ב

: יתדותתמוכות הגדר הן  1965רובינזון ב(. 25) בידו לעשות לו כסא עם ִמְסָעד

 (. 44)וד יתדות אחדות מבפנים ואתמוך אליהן את הגדר הגבוהה ואשים ע

מסעד המעלות : 'מעקה'במשמעות  מסעדבא המונח  1924אוליבר ב, לעומת זאת

מה להישען -כלומר דבר, [מעקות הגשר( ]377)מסעדי הגשר ; [מעקה המדרגות( ]206)

ה מדוע נשאלת השאל. ג את המונח המקראי"כפי שמפרש רלב, להיתמך בו, עליו

, על פני המונח המקראי שמשמעותה שקופה יותר מסעדביכר המתרגם את המונח 

ז "שת: ִמְסָעד: "את המונח כמעקה( 1796)מפרש במילונו  (1)זאב-דווקא בן. מעקה

סמוכות מן הצד לשמור ]...[ בתהלוכה שלא יפול [ עליה]' למעקה עשויה להסעד עלי

 ". לגבוהמן הנפילה בעלות במסלות ומעלות מנמוך 

יהודה גורס במילונו כי מדובר בשם עצם מתחום הבניין אך משמעותו במקרא -בן

וכן " תמיכה וחזוק הכח"הוא מפרש כי בלשון ימי הביניים משמעה . אינה בטוחה

קורה שהגג , עמוד( 1: )שושן מפרש-אבן". מאכל נתון לחולה לסעדו ולחזק כחותיו"

( 3); משענת גב ברהיטים שונים( 2); (בהסתמכו על המובאה במקרא)נשען עליה 

 .משָען: מילון ההווה מפרש(. רוחני)משען , תמיכה

בבית הזה ימצאו מסעד : "בלשון עיתונות התקופה נקרית המילה במשמעויות שונות

לפניהם נכונו על מסעדים שפלים "; (1867ביולי  25, "המליץ)"[ תמיכה, עזרה, סעד" ]למו

לא "; (1890בספטמבר  7, "הצפירה)"[ אה כי הכוונה לבסיסנר" ]קערות של מתכת גדולות

הכוונה " ]רצפת אבנים בחוצותיה ולא מסעדים בצדי בתיה לבל תמעדנה רגלי ההולך

, והתעלות נמשכות ונמשכות על שטח גדול מאד"; (1895בנובמבר  22, "המליץ)"[ למעקות

במארס  31, "הצפירה")[ מעקות" ]ולעברן מסעדים מבדילים ביניהן ובין רצפת הרחוב

הכל : "מצאנו 1958ביולי  23מיום " דבר"במודעת פרסומת בעיתון , לעומת זאת. (1905

". מסעדים]...[ מעקים ]...[ מושבים , סככות, שלטים: אפשר לבנות בסופאסלוט
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אך אין להבין מלשון המודעה במה , מנסחי מודעה זו מבחינים בין מסעד ובין מעקה

 .מדובר

 (117, 1989המלך -בן[ )אסרמ]ִאָמר  •

הערת שוליים  .הנני נותן עליך ִאָמר על העיזך להציע לפני שוטר דבר אשר כזה

 [מאסר] "ארעסט": ביידיש וברוסית

; יהודה-בן; קדרי)' נדר שלא לעשות דבר מסוים'הוא ִאָמר פירוש המילה המקראית 

מים בלבד בספר שש פע)ִאָמר : והיא מופיעה במקרא בשתי צורות, (שושן-אבן

ָסרו( במדבר המתרגם בחר במונח שלא (. בספר דניאל, הצורה הארמית) א 

מאוחרת יחסית ומופיעה משום שהיא  ,מאסרמילה בבחר לא במשמעותו המילונית ו

במקום צר כמו : "יא, י לתהלים סו"למשל אצל רש, לראשונה בלשון ימי הביניים

ולא הזכיר מאסר : "כא, ראשית מדן לב"או אצל רמב( במשמעות בית כלא" )במאסר

 הנני אוסר אותך: בתרגומים הבאים מופיע הפועל בנטייתו המקובלת כיום". שמעון

 (.119, 1978 המלך-בן) אני אוסר אותך; (152, 1923המלך -בן)

 ( 24, 1898המלך -בן) ויחל לשעם בחדר[: להשתעמם]ְלָשֵעם  •

 לאנגוויילע –ְשָעָמה ; אנגוויילעןזיך ל –ֵשעֹם : המתרגם מציין בהערת שוליים

 .[שעמום, להשתעמם]

עבד רבינזון כל הימים ולא  וכן(: 20, 1928)מופיע ברובינזון קרוזו  שעמוםהמונח 

וימצא לו תמיד עבודה , עליו השעמוםכי ירא פן יגבר , ישב בטל גם שעה ביום

 .ןבֹונָ ִע , רוח ֵךֶהה -שעמום : המתרגם מציין בהערת שוליים ".ומלאכה

: אבן שושן מפרש(. ב"ע, סוטה כד)מופיע בתלמוד בבלי " אשת שעמום"הצירוף 

' ר. 'תימהון'גורס כי המשמעות היא , ד, בפירושו לכתובות ה, ם"הרמב. 'מרה שחורה'

   .'שיגעון'י גורס "ורש' בהלה'עובדיה מברטנורא מפרש 
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בן המאה , אליעזר-רבי טוביה בר" ]לקח טוב)"המילה נקרית גם בפסיקתא זוטרתא 

 מביאה שהבטלה לפי לעם תבן לתת תאספון לא: "ה פרק לשמות[( עשרה-האחת

מחלת 'יהודה מציין במילונו כי משמעות השם במובאה זו היא -בן". שעמום לידי

מצב רוח של 'על פי הנוהג בספרות ובדיבור משמע המילה הוא "אולם ', שגעון, רוח

: יהודה-מסביר בן 1893בפברואר  3מיום " אורה"בעיתונו ". 'חוסר ענין בכל דבר

לאות הנפש 'והיא ]...[ במושג אחד התקשינו שנים רבות לתרגמו בדיוק לעברית "

יהודה -בן". צגר, מלל, שאם: בערבית יש לזה שלשה פעלים. 'והרוח בסבת לא עבודה

והוא מה ', תחת א' רק בע"ם משום שהוא מצוי בעברית "מעדיף את השורש שא

אלא ששעמום על משקל פעלול ', והבטלה מביאה לידי שעמום'חכמנו  שאמרו

, מורה על שעם חזק במדרגה גדולה, כאשר כבר הוכחנו כמה פעמים, להגדלה ולחזוק

נשתמש , המורגלת, הקלה, ולהמדרגה הראשונה. שהגיע כבר עד שטות ובלבול הדעת

 ". במשקל שעם או שעמה

ח במידה רבה של ודאות כי המתרגם של יהודה מאפשרים להני-דבריו אלה של בן

הכיר היטב את הצעותיו לחידושי לשון והוא , גרזובסקי-יהודה גור, 1898המלך -בן

, ְלָשֵעם –אף שהצורות שנקט ', להשתעמם'במשמעות " לשעם"משתמש בפועל 

 (.24, 1898המלך -בן)ויחל ְלָשֵעם בחדר : אינן מוכרות בעברית –ְשָעָמה , ֵשעֹם

 . ְשָעָמה; זיך לאנגוויילען -ֵשעֹם  :שוליים מצוין בהערת

ספיר ' פונה הקורא א" האור"של עיתון  1893בפברואר  24ב מיום "בגיליון כ, עם זאת

בין השאר , יהודה ומשיג על חידושי לשון שונים-תקווה במכתב ארוך אל בן-מפתח

במובן המוכר שעמום ]לאנגוילען  השם שעמום רחוק מאֹד להמושג": "שעמום"על 

שעמום . ואם נשתמש בזה יורו רבים עלינו באצבע ויאמרו משועממים אנחנו[ כיום

 (.3' עמ" )משגע, טפש, מבלבל, ומשועמם הוא איש נבהל, הוא תרגום תמהון

בשם : "1893באפריל  14מיום " האור"ח טביוב במכתב לעורך בגיליון "על כך משיב י

לפי דעתי נחוץ להשתמש ]...[. לש שנים הנני משתמש זה ש]...[ שעמום שהצעת 
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כי סוף סוף אין הבור מתמלא מחוליתו , הרבה בעזרת שפת ערבית להרחבת שפתנו

והושעת את שפתנו היפה מקנאי הנקיון ומטנופי , ידיד נכבד, לך בכֹחך זה]...[.

 ".ח טביוב"י, ידידך מוקירך מאד. השרגוניסטים

  (.120) שיממוןנח מעדיף את המו 1965רובינזון המתרגם של 

, 1898רובינזון ) וגם בגד ללבוש כיאות לאפרתי אין לי[: מיוחס, אציל]אפרתי  •

150 ) 

נראה ". מבני מרום עם הארץ, אציל, מֺיחס": "אפרתי"גור מפרש במילונו את המונח 

ִליֶמֶלךְ  ָהִאיש ֵשם", ב, כי פרשנות זו מסתמכת על פרשני המקרא לרות א  ְוֵשם א 

: י"מפרש רש". ְיהוָדה ֶלֶחם ִמֵבית ֶאְפָרִתים ְוִכְליֹון ַמְחלֹון ָבָניו ְשֵני ְוֵשם ָנֳעִמי ֹוִאְשת

 בני, אומר לוי בן יהושע רבי – אפרתים: "וכן תורה תמימה, "חשובים –אפרתים "

, מיוחס: "יהודה מפרש-בן". שרים – אומר נחמיה ר"ב יהודה ורבי חשובים פלטין

. שושן-בהסתמכו על ספרות ימי הביניים וכך גם אבן "noble, aristocrat, אציל

 .אצילהתרגומים הבאים נוקטים 

 (112' עמ, 1898המלך -בן)ַשְרָוֵלי עור  •

 הזון טהורה קוצים לוקטי כף(: "ג, כלים כו)מופיעה במשנה  שרווליםהמילה 

 בתי: "ה זום מפרש את המילה במשנ"הרמב...". טמאין והשרוולים טמאין והברכייר

 להרים כדי בזרועותיהם הפועלים אותן מכניסין ,חלוק של יד בית כמו עור של ידים

 זו מלה ענין כי אומרים ויש .מלאכה בשעת יטרידום שלא בגדיהם של הידים בתי

 ."היד מבוא ברומית

יהודה -הערך במילון בן. במשנה באה המילה ברבים וממנה יש לגזור את צורת היחיד

, "Ärmel, manche, sleeve, בית היד של הבגד –ַשְרוול "והוא מפרש , להוא ִשְרוָ 

יהודה מעיר בהערת -בן. ימינו-ובכל השפות משמע המילה הוא כמשמעה בעברית בת

מילון גור מביא את שתי ". שאין לו סמוכים, היום נוהג המבטא ַשְרוול"שוליים כי 
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: הוא מציין את שתי המשמעויות. ָולאם כי הראשונה היא ַשרְ , הצורות זו לצד זו

כעין בית יד של עור ששמים האמנים על אחת מידיהם בשעת העבודה לבל "

שושן מציין את -גם אבן". חלק מבגד המכסה את הזרוע, בית יד של הבגד; יתלכלך

 ". חלק הבגד העוטף את הזרוע"אך מדן מסתפק בפירוש , שתי המשמעויות

ספיר ' משיג הקורא א (1893בפברואר  24ב מיום "גיליון כ)יהודה -של בן" האור"בעיתון 

לבתי הזרוע [ במילה שרול]האדון גרזובסקי השתמש בו : "שרולתקווה גם על -מפתח

( מזרועים)שרול במשנה הוא צמיד בתי יד דחוק לאחוז בו בתי הזרוע . ואינו נכון

שרול הוא קו לבן [ וגם כן]כ "שרול בערבית הוא מכנסים וג. לבל יפלו בעת העבודה

למשמעות המקובלת  –נשאלת השאלה מה כוונת המתרגם ". בקרסול הסוס סביב

של כיסוי אמות הידיים לבל יינזק הבגד בשעת , בימינו או שמא למשמעות האחרת

 . המלאכה

 ?פכסם או צנים, תופין• 

הלכתי לאסמי : היחידאית במקרא, משתמש במילה ֺתפינים( 31) 1872רובינזון 

 המתרגם הוסיף בהערת. ואמצא בהם תפינים למכביר]...[ לבקש לי מזון  האכל

 ן"הרמבמ תרגם וכן[. צנימים או אפוי דבר] צוויבאק אדער באקווערק: שוליים

 ַמֲחַבת ַעל" האומר המתרגם מכוון אל הפסוק ".(יד' ו ויקרא) [רבי משה בן מנחם]

י "ורש ,"'לה ִניחֹחַ  ֵריחַ  ַתְקִריב ִןִתים ִמְנַחת ִפיֵניתֺ  ְתִביֶאָםה ֺמְרֶבֶכת ֵתָעֶשה ַבֶשֶמן

 ומטגנה וחוזר בתנור אופה חליטתה שאחר, הרבה אפיות אפויה – תפיני" :מפרש

 ,כלכלת ביתלמונחי  1913135לשון העברית משנת של ועד הבמילון  ".במחבת

מונחי אולם במילון ל, צניםמופיעה המילה , 1913-ג"תבשילים וכלי בישול תרע

כפי שמופיע , zwieback, מוזכר המונח הלועזי 1977-ח"כלכלת בית משנת תשל

 פרוסת לחם לבן המיובש]צנים " והפירוש הוא  , ביידיש השוליים  בהערת 

                                                             
, המילה סומנה כחידוש". רשימות ועד הלשון"ברשימה שכותרתה  הצביבעיתון  1912בינואר  9-ונח פורסם בהמ 135

 .zwieback, ולצדה הופיע המונח בגרמנית
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, ִנסוִדים –אך אחר  –מעדיף אף הוא מונח מקראי ( 10) 1928רובינזון [". בתנור

 ֶלֶחם ְוכֹל", ונח מופיע במקראהמ .לחם מיובש –נקודים : ובהערת שוליים מפרש

והפרשנים מסבירים כי מדובר בלחם , (ה, יהושע ט" )ִנֺסִדים ָהָיה ָיֵבש ֵציָדם

, נוקט את המונח החדש( 51) 1921רובינזון . שהתייבש והתעפש ולכן התכסה כתמים

(. 35) פכסמיםמעדיף  1965רובינזון , לעומתם; (52) 1988רובינזון וכמוהו , ְצִנים

 כ"ואח: "ד, ז, נשא, בבמדבר רבה, נזכר במקורות פעם אחת בלבד פכסםונח המ

 קדירות מבשלין שהיינו בשעה במצרים שהיינו הימים אותן זכורין יהיו לזה זה אמרו

שושן מפרש כי מדובר במילה -אבן...". פכסמין ואוכלין ויושבין בשר של קדירות

   .'רקיק מיובש', 'םצני'ל ומשמעה "שחדרה ללשון חז paxamasהיוונית 

 (68, 1872רובינזון )מגבעה  •

למשל , ארבע פעמים בלבד –מגבעות  –שם עצם זה בא במקרא ברבים בלבד 

נראה כי (. ט, שמות כט" )עֹוָלם ְלֺחַסת ְךֺהָםה ָלֶהם ְוָהְיָתה ִמְגָבעֹת ָלֶהם ְוָחַבְשתָ "

וכמוהו גם "( גבעה, ע"גב"ערך ) ִמְגָבָעהפין גורס : הדעות חלוקות בדבר צורת היחיד

 ךוכ 136מגבעתשושן גורס כי צורת היחיד היא -אבן, ומאנדלקרן "(גבע"ערך ( )2)זאב-בן

מפירושו של חזקוני לפסוק האמור . מגבעהיהודה גורס -ובן, גם שטיינברג וגור

 כהן של אך, מצנפת היא מגבעת היא י"פירש: "מגבעהאפשר להסיק כי הוא גורס 

 המגבעה מן היא וקטנה, מצנפת קרויה[ הכהן הגדול] ג"כה ושל מגבעה קרוי הדיוט

וקדרי "( גבע"ערך )בי -די-בי ."למצנפת הציץ בין לתפילין פנוי מקום להניח כדי

בציון כי הוא בא ברבים בלבד ואינן הם מציינים את  מגבעותמביאים את המונח 

עשה לו מהם כובע ָגבַֹה  :מעדיף את דרך הפרפרזה( 43) 1928רובינזון . צורת היחיד

  .כגביע מֺהפך

 

                                                             
 .כך גם בקונקורדנצייה שלו 136
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 מעבר ממילים מן המקורות למילים חדשות  6.1.2

 מן הפוזמקאות ובתי הרגליים אל הגרביים •

  (.4' עמ) גרביםאת החידוש ( 1892באוקטובר  28" )האור"בן יהודה פרסם ב

 לבושי הרגל 

נהגו לקרא  ללבוש של חוטי פשתן או צמר לכסות בו הרגלים תחת הנעלים 

ת ו א ק מ ז ו אך מהמקומות שבאה שם המלה הזאת נראה בברור שפוזמק . פ

ה, ובפרט נעל חשוב, אלא מין נעל, הוא דוקא לא הלבוש ההוא פ .י
137

וכן פרשו  

( ב"יבמות ק)ויש עוד שם לאחד ממיני הנעלים והוא מוק . המפרשים האחרונים

ויש עוד שם . קוהוא נעל גדול המכסה גם השו, ונמצא השם הזה גם בערבית

', סאון'לפי המפרשים האחרונים זה פרוש כל )' סאון'ובעברית , מסאנא: רביעי

לוהוא כנראה שם העברי , (סואן ברעש ד נ ס גם מנעל הוא שם מיוחד למין . ל

 ]...[. נעלים מיוחדים ואינו אחד עם נעל 

( ב. שם כללי לכל מיני כסות הרגלים –נעל ( א: יש לנו אפוא השמות האלה 

הוא מנעל  –פזמק ( ג. החופה את גב כפת הרגל למעלה, הוא הנעל הרגיל, נעלמ

( ה. כנעלי הרוסים, נעל החופה את הרגל וגם את השוק –מוק ( ד]...[ מקושט , יפה

וללבוש ]...[. הוא הסנדל , או סאון, משאן( ו. א"פנטופל בל, נעל של בגד –קרק 

ובפרט , בשם הערבי, ביםשל חוטים שהזכרנו למעלה אנו נוהגים לקרא גר

בשהשרש  ר אך (. גרב וילפת)משתף לעברית וערבית גם במשמעותו העברית  ג

 ]...[.והוא דרדס , יש לזה גם שם עברי

  138.הנה לנו שמות לכל צרכינו בענין הזה 

                                                             
, ליומצ פוזמקי רמי הונא רב בר רבא: "א"ע ,י שבת, ל"בלשון חז פזמקמקור המילה . יהודה-ייתכן כי הצדק עם בן 137

 leg guard; type")סוג של נעל , מגן לרגל: סוקולוף מפרש. מגפיים: צ מלמד מפרש במילונו"ע ."'וגו לקראת הכון אמר

of shoe".)  
 .כל ההדגשות במקור 138
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לעניין ( 1893בפברואר  24" )האור"ספיר הנזכר לעיל כותב אל עורך ' הקורא א

מקור השם הזה הוא לא . ק השתמשו עוד הגאוניםבשם גרבים לבתי השו: "גרבים

מהשם גרב אשר פירושו גם בעברית וגם בערבית [ כי אם]א "מהשם גרב וילפת כ

 שכבשו טמא דג: "ח נאמר, י תרומות אכן במשנה". גרבי שמן במשנה, תרמיל, כיס

 שם: "במשנה זו' גרב'ם מפרש "הרמב..." מחזיק סאתים שהוא גרב כל טהור דג עם

נראה כי טועה הקורא ספיר בסברו כי . "שיתקיימו כדי הדגים בו שכובשין הכלי

משום שנראה כי במשנה ובתלמוד מדובר בְמכל , משמעם כיס או תרמיל" גרבי שמן"

במילון . ליטרים בקירוב 26.5דהיינו , המכיל סאתיים, לשמן או לנוזלים אחרים, ליין

יהודה אינו מייחס -בן .כפי שמקובל כיום ,יהודה צורת היחיד היא ָגָרב ולא ֶגֶרב-בן

י וכבר השתמשו בו "מֺקבל בדבור העברי בא"ומציין כי המונח , את החידוש לעצמו

המונח ( 1913)ג "במילון למונחי ההלבשה של ועד הלשון משנת תרע". בהעתונים

-ו"תרצ)אך הוא מצוי במילון למונחי הלבשה והנעלה לגברים , עדיין אינו מופיע

1936.)  

הן הסירו את : יהודה-מיהר לאמץ את החידוש של בן 1898המלך -בןהמתרגם של 

נזכיר כי הספר נוקט ניקוד עזר )החידוש מנוקד במקור . (86)הַגְרַבִים מעל רגליהן 

הופעתו של החידוש דווקא בתרגום זה . שטרימפפע :ובהערת שוליים נאמר, (בלבד

לעומת זאת . גרזובסקי-ודה גוראינה מפתיעה בהתחשב בכך שהמתרגם הוא יה

רובינזון (. 40)פזמקאות , מופיע המונח העתיק יותר, 1928המלך -בן, בתרגום הבא

 תפילה הלכות)ם "כפי שנמצא בלשונו של הרמב, בתי רגַליםנוקט ( 148) 1872

 ברגלים ולא מגולה בראש ולא באפונדתו בתפלה יעמוד ולא(: "ה, ה כפים ונשיאת

אף ". הרגלים בבתי אלא הגדולים בפני יעמדו שלא המקום שיאנ דרך אם מגולות

יהודה -מופיע בעיתונו של בן בתי רגלייםהמונח , ם התכוון לגרביים"שברור כי הרמב

ואחרי כעבר שעה ": "עלילת הדם בקוניץ"בכתבה שכותרתה ', מגפיים'במשמעות 

ואלו בהליכתו  ,היו מֺלכלכים בטיט בחזרתו( בתי רגליו)שב והשק היה ריק ומוקיו 
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ואף , לא ראש כרוב ולא שק על השכם]...[. האלה נקיים ( בתי הרגלים)היו המוקים 

, "הצבי)"" כי זה שנים רבות לא היו מוקים על רגליו, מֺלכלכים( בתי רגלים)לא מוקים 

 1965רובינזון וב 139(174)ים קִ מָ זְ ןֺ המונח הוא  1921רובינזון ב. (1900בספטמבר  28, 1גיליון 

 – 1935ואוליבר ( 28)פזמקאות של צמר גפן נוקט  1924אוליבר . (177)ת אֹוקָ ְמ זְ ןֺ  –

הוא לא מיהר להיקלט , (1885)ה "הוצע בתרמ גרבאף שהחידוש , אם כן(. לג)ק מָ זְ ןֺ 

  .בתרגומים

 מן המשא אל הנאום •

 ( 54, 1898המלך -בן) על כל העיר ִנְשאו משאות

היא  משאאף שמשמעות המילה המקראית ', ומיםנא'בהקשר זה הוא  משאותמשמע 

 ישעיהו" )ָאמֹוץ ֶבן ְיַשְעָיהו ָחָזה ֲאֶשר ָבֶבל ַמָשא: "למשל, אמירה של חזון או נבואה

 . שושן-וכך גם אבן' נבואה'מפרשים , למשל, מצודת ציון ומצודת דוד(. א, יג

רותה בעיתוניו של על סמך היק' נאום'אורנן מביא במילונו את המילה במשמעות 

. ומכאן נראה כי המילה שימשה במשמעות זו, (1894" הצבי", 1891" האור)"יהודה -בן

נשא על פלוני , על גוי וארץ, דברים אשר ֵיאמרו על אדם: "יהודה-במילונו מפרש בן

-מדן ואבן. דהיינו נבואה, "ובפרט משא של נביא]...[ אמר עליו מה שיקרה לו , משא

אולם גור מציין , נים במילוניהם כי משמעות המילה היא נאוםשושן אינם מציי

כנעני מציין כי המשמעות המקראית היא בין ". חזון, נאום, נבואה, דבור: "בערכו

ומצודת דוד , (א, משלי לא" )ִאלֹו ִיְמַרתו ֲאֶשר ַמָשא"על פי ', נאום תוכחה'השאר 

 ". דברי מוסר: "מפרש שם

                                                             
כן יביאו : "כותב יוסף קלוזנר, "מלים מחודשות וכתיבה תמה"שכותרתה , (1893במארס  1) המליץבכתבה בעיתון  139

ן מצָאשכל יתרונן הוא הִ , בהכניסם אל תוכה מלים יוניות ורומיות הרבה, וערבוביה בשפתנו היפהסופרינו בלבול 
ואם יתרעמו הפוריסטים על קבלת מלים , פוזמקאות וכאלה: ]...[ למשל, נקדשו בקדושתו הרבה[ ועל כן]כ "בתלמוד וע

-ל המחצית השנייה של המאה התשעהייתה רווחת בעיתונות ש' גרב'במשמעות  פוזמקהמילה ". הלא יצדקו, כאלה
 . עשרה ובראשית המאה העשרים
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לדברים שידבר איש : "1893בינואר  27מיום " האור"ב בעיתונו יהודה כות-אליעזר בן

י רוב ישתמשו הסופרים בהשם "עפ. לפני קהל עם לא נקבע עדין שם בלשוננו

ש ו ר אך כל ', משא'ואנו משתמשים בהשם ', מדבר'ויש שמשתמשים בהשם , ד

 ]...[.ומלה כללית לזאת אין , אחד מהשמות האלה מיוחד לגון מיוחד שבמושג הזה

םוהנה לפי דעתנו הפעל היותר מֺכָון לזה הוא  א התיחד כבר ' נאום'ויען השם , נ

על ". 'נואם'ובעל הכשרון לזה הוא ', מנאם'על כן דעתנו נוטה לכנות שם , לענין אחד

 נאוםיהודה נרתע מלהציע את המילה -כי בן( ג"תשמ)סמך דברים אלה סבור סיון 

 –אמנם מעט  –התברר לו כי גם במקרא אדם אף שבעת עריכת מילונו -לדברי בני

 מנאםיהודה והמילה -אף על פי כן לא חזר בו בן. אדם-המילה משמשת גם לדברי בני

 (. 91–90' עמ, ג"סיון תשמ)שלטה בעיתוניו שנים רבות 

 מן הפקיד אל המפקד •

 (81, 1898המלך -בן) גדוד אנשי צבא ופקידם בראשם

 ֶאָחד ָסִריס ָלַקח ָהִעיר וִמן: "למשל, יהמתרגם נוקט את המילה במשמעה המקרא

ממונה מטעם ( 1: ")קדרי מפרש(. כה, ירמיהו נב" )ַהִלְלָחָמה ַאְנֵשי ַעל ָפִקיד ָהָיה ֲאֶשר

ממונה על ( 3); ושל הכוהנים]...[ נציג קבוע של המושל ( 2); המלכות לתפקיד מיוחד

כאן באה המילה במשמעות ". ריםועל הש]...[ ועל הכוהנים ]...[ על חיילים , אנשים

מי ; מנהל, נגיד, שר; ממנה להשגיח על דבר: "גור מפרש פקיד. ממונה על חיילים

אך אורנן מציין כי פקיד , "במשרד וכדומה, במוסד, שיש לו משרה בבית מסחר

ויש להזכיר כי מילונו של אורנן מתבסס בעיקר על לקסמות ', קצין צבא'משמעו 

מדן אינו קושר את התפקיד בצבא דווקא אלא מפרש . יהמעיתוני תקופת התחי

, לעומת זאת". מֺמנה; עובד בתפקיד מֺסים במשרד או בחנות או במוסד ציבורי"

ימינו המילה התייחדה -בעברית בת". אשה העובדת במשרד"פקידה על פי מדן היא 

 .לתחום האזרחי ואינה קשורה כלל לתחום הצבא
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הנֹטעים יחד : 'מפקד, ממונה'במשמעות  1872ינזון רובאנו נתקלים בצורה זו גם ב

 (. 17) גזרו אֹמר לשלח שמה אנית סוחר ואותי בקשו להיות ַהָןִקיד עֶליהָ 

 

 אל הארנק מן הכיס •

 ( 129, 1898המלך -בן) הנה לך כיס כספי

" כגון כסף, שק קטן להחזקת חפצים שונים"במקרא משמעות המילה כיס היא 

 . וכך גם מדן' ארנק'כיס כ אורנן מפרש(. קדרי)

עשרה -נקרה בעיתונים של סוף המאה התשע כיסמילון אורנן מציין כי המונח 

גיליון ) 1882בנובמבר  11יהודה מיום -של בן" האור"ואכן בעיתון ', ארנק'במשמעות 

. את הטבועים מצאו כמעט כלם במשך השבוע: "מסופר" דברי ימי השבוע"במדור , (ז

והכסף , אומרים כי האיש הוא מחיפה, אחד מצאו מאתים נפליוןבכיס איש יהודי 

( גיליון ב) 1897באוקטובר  27באותו עיתון מיום ". מונח בהפקידות של הממשלה

. בערב התהלכתי ברחוב כרמל: "מאת אלכסנדר סגל" שיחות קלות"מסופר במדור 

 . "'הגנב'תפשתי את , כמובן. נער אחד הוציא בפני כיס מצקלון אשה אחת

של האקדמיה  1936-ו"מופיע במילון למונחי הלבשה והנעלה תרצ ארנקהמונח 

שחדרה ) 140ארנקאולמעשה מדובר במילה הארמית , (אז ועד הלשון)ללשון העברית 

-מילון בן. ועוד" ארנקא דדינרי", א"ע, בבא בתרא ח: למשל, (לארמית מן היוונית

כעין שק קטן תפור " :כיסמונח מפרש את ה, הקודם למילונים שהוזכרו לעיל, יהודה

 ".purse, ]...[מעור או בגד לשמור בו כסף 

: מות", בעיתוני התקופה נראה כי המילה נקרית לראשונה בסיפורו של זלמן שניאור

? מה מונח שם בפינת המזודה: "(1905בדצמבר  5, "הזמן)"" רשימות של בעל מרה שחורה

                                                             
 (. מ-לט' עמ, 1949)מ ליפשיץ "כפי שמזכיר רא ,ביידוע הארמי ארנקככל הנראה מדובר בצורת  140
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ברת הוציאה מכיס שמלתה ארנק הג: "ולאחר מכן, "ארנק התפילין הוא! ארנק

, "גנב", סיפור של אברהם זינגער)" מטבעות גדולות וקטנות, כפי שראה, המחזיק בתוכו

: 1925בנובמבר  3מיום " דבר"המונח נקרה גם בעיתון . (1912בדצמבר  27, "הצפירה"

באחד האותומובילים הגדולים הנוסעים מיפו לתל אביב נאבד אצל עולה חדשה "

   ".שני דולריםארנק ובו 

 מיערות דבש אל מטעים של קני סוכר •

. יערות דבשמזכיר כי רובינזון שתל קני סוכר אך מכנה אותם ( 16) 1872רובינזון 

יערות הדבש המה הקנים אשר . צוקער ראהרען: "בהערת שוליים מציין המתרגם

פירושו י אומר ב"ואכן רש". כו-כה, י שמואל א יד"רש' ועי. צוקקער –בתוכם דבש 

מטעים 'היא  יערות דבשמשמעות ". דבש קנים גדל בארץ ישראל –ויהי דבש " :שם

 .'של קני סוכר

התפרסם מאמר של פינס ובו ( 1886בינואר  21מיום )יהודה -של בן" הצבי"בעיתון 

שגורמת ]קיהות הלב : "בין השאר הוא כותב. הוא מסביר את מלאכת ייצור היין

-בן(". אלקאהל)בשן אשר טרם הספיק להתהפך לכוהל בא מיתרון הד[ שתיית היין

אינה מופיעה  ֺסָךרהמילה ". הדבשן הוא יסוד הצוקר: "יהודה מסביר בהערת שוליים

היא מופיעה במילונו של גור בציון הסימן המורה כי מדובר ; יהודה-במילונו של בן

. עזיתשושן מזכיר כי מדובר במילה לו-אך אבן, "מילה מן הספרות המאוחרת"ב

היא נזכרת לראשונה במילון ( אז ועד הלשון)במילוני האקדמיה ללשון העברית 

שימשה המילה  ֺסָךרעד הופעתה של המילה . 1938-ח"למונחי כלכלת הבית תרצ

" צוקער במשקל עשרה לאטה]...[ הנח בתוך המים : "למשל, צוקעראו  צוקרהיידית 

אולם . (1886במאי  17, "הצפירה)"" מים אלה צוקרבעירנו מכרו בי"; (1868במארס  11, "המגיד)"

תקח בידה ארבע לטרות נופת : "נופת צופיםלמשל , היו שניסו למצוא מונח עברי

: בלבד נופתאו  (1887בדצמבר  1, "המליץ)"[..." תה]ורביעית הלטרא טהעע ( צוקער)צופים 
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ה להטיל עוזרת הרב( צוקער)גם שתית כוס מים חמים אשר המתקו היטב בנופת "

 .(1899באוקטובר  16, "המליץ)"" מים

רוטיל  4: "למשל, מופיע בעיתונים מהעשור השני של המאה העשרים סוכרהמונח 

" מחלקת ההספקה התחילה למכור גריסת סוכר"; (1914בספטמבר  11, "הצבי)"" סוכר

  .(1920באוקטובר  17, "הצפירה)"

(: דבש)מקומה של הישנה  תופסת את( סוכר)בתרגומים הבאים המילה החדשה 

 (.35)מטעי ֺסָךר : 1988; (25) מטעות ֺסָךר: 1965; נטיעות ֺסָךר(: 27) 1921

  מעלי קטורת אל עלי הטבק •

המילה . משמעו עלי טבק המשמשים לעישון( 21, 1878רובינזון ) עלי קטורתהמונח 

ה ללשון של האקדמי 1930-ץ"תר( צמחים)מופיעה במילון למונחי בוטניקה  טבק

המילה אינו מופיעה במילונו של . כשם העברי לצמח הטבק( אז ועד הלשון)העברית 

עשן נעים של 'קטורת במשמעה המקורי היא . יהודה-אורנן ואף לא במילונו של בן

ונראה כי , (שם)' קרבן של תערובת סמים המעלים עשן'או ( מילון קדרי)' הקרבן

בהמשך הספר מצוין . ק אכן מעלים עשןהמתרגם השתמש במילה זו מאחר שעלי טב

 .טבקבתרגומים של השנים הבאות משמשת המילה (. 148) ֲעֵלי ִקֵטר –מונח אחר 

למשל , אך גם מונחים עבריים, בעיתוני התקופה מופיע בדרך כלל המונח טאבאק

; (1874בינואר  21, "הלבנון)"" השם טאבאק אשר נכנה אנחנו את עלי העשן: "עלי עשן

, (טאבאק)לעשן עלים מרורים , אסור לאיש לשכב על כרים וכסתות: "רוריםעלים מ

ש גם לתת "למסוך להם כוסות יי"; (1884במאי  8, "המגיד)"..." לשתות משקים משכרים

ספר המורה איך : "גלומי קטורת; (1886בדצמבר  8, "המליץ(" )"טאבאק)למו עלי מרורים 

" הבה עשרת גלומי קטֹרת" 141;(1889בספטמבר  4, "הצפירה)"" גלומי הקטֹרת-לעשן את עלי

למשל ', סיגריות'שימשה בעיתונים במשמעות  גלומים. (1890בנובמבר  4, "הצפירה)"
                                                             

והסיגריה היא , הוא מעטה גלֹום. ומציין כי הכוונה לכינוי מליצי לסיגריה" ְגלֹום ְקטֶֹרת"שושן מביא את הערך -אבן 141
 .את ביאליק ואת שניאור, ג"שושן מצטט את יל-אבן. של עלי הטבקמעטה 
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פה נדרשים אומנים יודעי מלאכת מעלי עשן : "במודעה המבקשת לשכור עובדים

  .(1894בספטמבר  19, "המליץ)"(" ציגאר מאכער)גלומים 

 ?ִמְכֶסה או שמיכה •

במקרא משמעות . 'כיסוי'או ' שמיכה'ה זו באה בחלק מהתרגומים במשמעות מיל

 ְמָאָדִמים ֵאיִלם עֹרֹת ָלאֶֹהל ִמְכֶסה ְוָעִשיתָ : "למשל', מעטה', 'כיסוי'המילה היא אכן 

 : כך היא באה גם בחלק מן התרגומים(. יד, שמות כו" )ִמְלָמְעָלה ְתָחִשים עֹרֹת וִמְכֵסה

שתי שמלות למכסה ולמשכב ; [לכיסוי( ]23) הסֶ כְ פרשתי עשב לִמ : 1872רובינזון 

 (. 76) הלילה

 (. 7)היחיד עד כה  [כיסויו]מכסהו , כשהיה אוליבר עטוף בסדין: 1924אוליבר 

אשכיבהו : 1923המלך -בןלמשל ', שמיכה'בתרגומים אחרים המילה משמשת במובן 

המלך -בן(. 78) רוכים וסדוריםמכסות הִמטה היו ע: וברבים, (69) ואכסהו במכסה

אורנן מציין במילונו בערך (. 66) מילס הנדון הרים את המכסה שעל ַהִלָחה: 1941

 . 'כיסוי'כי המילה שימשה במשמעות " מכסה"

מילה זו יחידאית ? שמיכהמדוע לא השתמשו המתרגמים המוקדמים במילה 

 ִתיָרא ַאל ֵאַלי סוָרה ֲאדִֹני סוָרה ֵאָליו ַותֹאֶמר ִסיְסָרא ִלְקַראת ָיֵעל ַוֵתֵצא: "במקרא

ָלה ֵאֶליהָ  ַוָטַסר אומר ( סיני-טור)טורטשינר (. יח, שופטים ד" )ַבְשִמיָכה ַוְתַכֵמהו ָהאֹה 

ויש ספקות בדבר " ברורה בֵקרוב"כי המשמעות ( בהערת שוליים)יהודה -בן ןבמילו

המלה שמיכה "כי  נאמרובו , "ן והספרהלשו"מפנה אל ספרו הוא . השורש של הצורה

]...[ איננה באה בכל מקום אחר במקרא ואין לה רע וקרוב בכל הלשונות השמיות 

ותמורותיה בהוראת   mashkuבאה המלה משכא]...[ ואולם ברוב הלשונות השמיות 

סיני סבור כי חל כאן -טור". וטבעי להשתמש בעור של בהמה למכסה]...[ עור בהמה 

" 'שמיכה'בעור זה ששימש לה מכסה ו', ותכסהו במשכה'ל "והיה צ"תיות שיכול או

מסתמכים על ( מצודת ציון, ק"רד, י"רש)פרשני המקרא (. 126' עמ, א"סיני תשי-טור)
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 ממנו יוצאין עב כסות: "המפרש מונח זה, התרגום המיוחס ליונתן ועל רב האי

 ". שמיכה אנקר זה מפני כי ונראה הכסות פני בכל הצמר מן ציציות

ב "יהודה משנת תרנ-גורס כי מילה זו היא חידוש של בן( 21' עמ, ב"תשמ)סיוון 

ימי : "1892בנובמבר  4מיום " האור"יהודה בעיתונו -על סמך דבריו של בן, (1892)

וצריך האדם לכסות את גופו בלילה בשכבו על , הקרה והצנה ממשמשים ובאים

ושמיכה , ]...[ד למכסה של צמר והוא ברדס יש שם מיוח]...[ מטתו באיזה בגד חם 

אם לא ניחד אותו למין , תהיה איפוא שם כללי לכל מיני המכסות( ח"י, שפטים ד)

של מילה מקראית " רענון"אין מדובר בחידוש אלא ב, אם כן". מכסה מיוחד

יהודה מציין לצד המילה את הסימן -ואכן במילונו אין בן. שגיזרונה אינו בטוח

ימינו יצרה בידול בין -יושם לב כי העברית בת. חידושי הלשון שלו המייחד את

( כולל השמיכה)כיסוי המיטה מַכסה על כל כלי המיטה : שמיכה לבין כיסוי המיטה

 .ונועד לשוות לה מראה מסודר ונאה

 אל העירייה" בית פקודות העיר"ומ" בית הקהל"מ• 

יהודה שפורסם -ידוש של בןח, עירייהמופיע המונח  הלבבתרגומים המאוחרים של 

יהודה מופיע המונח -אכן בעיתונו של בן(. 18' עמ, ב"סיוון תשמ( )1909)ט "בתרס

..." הנה מה תוכל לעשות עיריה כשיש לה דבר מה ": "יום יום"לראשונה בכתבה 

בתרגום , (242) ַהָסָהל-ביתהמונח הוא  1922הלב בתרגום של . (1909באפריל  2, "הצבי)"

, 1950הלב  –ורק בתרגומים הבאים , (22) בית פֺקדות העירהמונח הוא  1923הלב 

 (19, 24) העירייה – 1985הלב 

יועץ בית : "למשל, היה רווח בעיתונות במידה רבה 1923הלב המונח שננקט ב

. 1914ועוד פעמים רבות עד , (1861בינואר  10, "המליץ)"(" מוניציפאלראטה)פקודות העיר 

; 1927עד , ועוד הרבה (1862במארס  6, "הצפירה)"" מועצת העיר: "ריםהיו גם מונחים אח

" מורשי העיר"; 1921מונח זה מופיע עד  – (1859במארס  9, "המגיד" )"ממשלת העיר"
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 :למשל, נקלט גם בעיתונים אחרים עירייההמונח . (1892בפברואר  7, "המליץ)"

במאי  28, "הצפירה)"" ירושליםחדשה ב( העיר-מועצת)השלטונות החליטו לקרוא עיריה "

  ".מועצת העיר", יושם לב כי בסוגריים מצוין המונח הישן. (1920

 מן הדוגה אל הַדִיג •

": האדם הקדמון"בספרו , (1900)ס "הוא חידוש של קלוזנר משנת תר ַדִיגשם העצם 

". בעבודת האדמה ובגדול בהמות, לאט לאט עזב האדם את הציד ואחז בדיג"

ספר מציין קלוזנר כי במהלך הכתיבה השתדל לנקוט מונחים מקראיים בהקדמה ל

: נתקל בקשיים של היעדר מונחים, אולם מאחר שמדובר בספר מדעי, ותלמודיים

-זאת היא הפעם הראשונה שיודפס עברית ספר שלם מטפל בגיאולוגיה והיסטורַית"

רב ביצירת עד כמה קשה היה עמלי ה. ועלי היה אפוא לברֹא יש מאין, קדומים

שעודנו בעברית , זאת יבין רק האיש אשר ִנסה לעבוד במקצוע מדעי]...[ השמות 

" מתנצל", אשר לחידושי המילים שלו(. V-VI' עמ, 1900קלוזנר " )קרקע בתולה ממש

ברצותי להוציא מתחת ידי דבר , את כל מה שחדשתי הייתי מוכרח לחדש: "קלוזנר

, קלוזנר מביא מילון בראשית הספר(. ות במקורההדגש; VI' עמ, שם" )מתוקן ומדויק

ֶןֶרט : "כותרת המילון היא. ובו מצוין המונח בעברית ולצדו התרגום ליידיש ולרוסית

אכן . המילים שחידש קלוזנר מסומנות בכוכבית; "המלים החדשות והמלאכותיות

(. VIII' עמ, שם" )על משקל ַצִיד: ַדִיג: "וקלוזנר מסביר, מסומנת בכוכבית דיגהמילה 

נוקט את המונח המקראי ( 71) 1872רובינזון , ימינו-אשר לסירת דיג בעברית בת

 ְבִצםֹות ֶאְתֶכם ְוִנָשא ֲעֵליֶכם ָבִאים ָיִמים ִהֵםה ִךי ְבָקְדשֹו 'ה ִנְשַבע: "סירת דוָגה

 דוגיתוקט את המונח נ( 89) 1921רובינזון (. ב, עמוס ד" )דוָגה ְבִסירֹות ְוַאֲחִריְתֶכן

, דיוגמעדיף ( 16) 1965רובינזון , ומעניין כי דווקא תרגום מאוחר יחסית, ל"מלשון חז

לעניין פועל זה ראו ) ְלַדֵטגהמצביע על נאמנות לצורת הפועל המקראית המשוערת 

 (.לעיל 5.1.2סעיף 
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ה מן המחצית השניי שימשהדוגה מעקב אחר המונחים בעיתונים מראה כי המילה 

והיא מוסיפה לשמש עוד , סירת דוגהבדרך כלל בצירוף , עשרה-של המאה התשע

ההולכת  סירת דיגפעמים ספורות גם בעשורים הראשונים של המאה העשרים לצד 

 26" )הצבי"מופיע לראשונה בעיתון  דיגנראה כי המונח . וכובשת את מקומה

דון -לרוסטוב על נהרחרשת של מכשירי דיג -שלחתי מכתבים לבתי(: "1912בדצמבר 

 ". ואבקש שישלחו לי את הרשימות והמחירים של כל מכשירי הדייגים]...[ 

 מן הלשכה אל המשרד •

והוא מופיע רק בתרגום ( 1891)א "יהודה שפורסם בתרנ-הוא חידוש של בן משרד

 :האחרון

 (176) לשכת המנהל: 1922הלב 

 (160) חדר המנהל: 1923הלב 

 (149) חדר המנהל: 1950הלב 

 (108[ )של המנהל] משרד: 1985הלב 

 

ועל פי ( ה, נחמיה יג) "ְגדֹוָלה ִלְשָךה לֹו ַוַטַעש"למשל , מופיעה במקרא לשכההמילה 

מקום שהייה לכוהנים ולשרים ששימשו או "ובעיקר , מילונו של קדרי משמעה חדר

  ".מעין משרד, שהו בבית המקדש

במאמר . משרדותו בבואו לחדש את המונח יהודה מפרט את הנימוקים שהנחו א-בן

בגדי "הוא מסביר כי הצירוף , 1891באפריל  3מיום " הצבי"בעיתונו " תחית הלשון"

. דהיינו בגדי ָשֵרת, משמעו הבגדים אשר בהם ישרתו הכוהנים בקודש" שרד

, נוכל עוד לבנות מזה שם ִמְשָרד: "ומכאן הוא מציע, הכוהנים לובשים בגדי שרת

שהוא בצרפתית , האנגלית אופיס מֺכָון ממש להמלה' והוא יהי, מקום השרדלאמר 

 ". לאיזו חברה, לאיזה דבר' שרת'בית ה, בית העבודה, והוא בית הכתיבה, ביורו
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אולם כאשר מדובר במשרד , נקוטה בעיתונים לשכהטרם החידוש הייתה המילה 

 . מיניסטריוןהיה בשימוש המונח הלועזי  –ממשלתי כלשהו 

 

 

  חידושי לשון 6.1.3

  מדרכהואחר כך , בתחילה מפסעה •

, (15' עמ, ב"סיוון תשמ( )1891)א "יהודה שפורסם בתרנ-היא חידוש של בן מדרכה

ובכתיב ) מפסעההיו שהעדיפו את המונח . והוא לא מיהר להיקלט בכל התרגומים

 (:מפשעה: אחר

 ( 303)מפסעה : 1904הלב 

 (68)מדרכה : 1922הלב 

 (65) צדי הדרכים: 1923הלב 

 (49, 62) מדרכה: 1985הלב  ,1950הלב 

פרחים )"אבידן בן גדעני , מלגלג כותב מאמר( 1896בנובמבר  19" )הצפירה"בעיתון 

הוא . מפשעהעל החידוש "( הערות קטנות לסופרים גדולים: נחמדים מעדן הילדים

ושי לשון שעוררו את ובו מצא חיד, שהזדמן לידיו" עדן הילדים"מספר כי עיין בספר 

קראתי המצאת איזה סופר מן : "מפשעהבין השאר הוא מעיר על המילה . חמתו

ם י ב י ח ר מ אשר הציע לכנות את צדי הרחובות בשם [ ההדגשה במקור] ה

עליכם לכנות את צדי הדרך ! ]...[ אך לאט לכם אדוני המרחיבים]...[ , מפשעה

 [". שבכתבי הקודש]ק "למען הבדילה מהמפשעה שבכה[ ך"בסמ]' מפסעה בס

"(: מענה למבקר)"ח טביוב "משיב לו י( 1896באוקטובר  28)בגיליון הבא של העיתון 

אבל הוא טוב , אמנם החדוש הזה לא לי הוא(. מן פשע)טראאטאאר  –מפשעה "



156 

 

שפירושה ענין ' מפשעה'ך מלת "כ בתנ"ומה בכך אם ימצא הילד אח. ונכון מאד

ומשקף במידה רבה את המחלוקת שהייתה  142,תלהטהפולמוס בין השניים מ" ?אחר

מיום " חבצלת"הוויכוח נמשך בעיתון . נטושה בעניין הדרך הרצויה להרחבת הלשון

; בעילום שם) מפשעהובו מביע כותב אחר את דעתו על החידוש , 1897בדצמבר  10

צד "הוא מציע את החידושים  מפשעהתחת "(. גר ותושב"הוא מכנה את עצמו 

 ".כי טוב לחדש משורש יותר מצוי, מצעדה" או" רחוב

המונח היידי ; אינם מופיעים רבות בעיתונות מפסעהאו  מפשעההמונחים 

מצוין בסוגריים ליד מונחים שטבעו ( trottoir, שמקורו מצרפתית)טראטואר 

בצדי הדרכים "; (1881ביולי  12, "המליץ)"(" טראטואר)משעול עולי רגל : "למשל, הכותבים

(" טראטואר)ִמְדָרְך "; (1892באוגוסט  24, "הצפירה)"(" טראטואר)מרצפת אבנים נעשתה 

 . (1893בנובמבר  7, "המגיד)"

 8, "הצבי" )"יסודות הרחבת שפת עבר: הלשון" במאמר מאת יוסף קלויזנר שכותרתו

אשר ]...[ פ משקלי שפת עבר "מלים חדשות ע)"מפורטים חידושי מילים ( 1896במאי 

 (. ש בשווא"רי) ִמְדְרָכהבמונחים מצוין גם "(. ו בספרותנו החדשהכבר התאזרח

אין לך : "(1901ביולי  4, "המגיד)"במאמרו בענין חידושי לשון מציע דוד צמח בין השאר 

א בסופה ויצא לך "ם בתחילתו וה"הדבק להפועל דרוך מי? מילה להשם טראטואר

כך ]ם ככמהין ופטריאות באופן כזה יציצו השמות המחודשי. טראטואר –מדרכה 

הן הקורא ? מה בכך, י זה תפסל צורתה המקורית של השפה"ואם ע. בן לילה[ במקור

 "?ומה לנו עוד, או השומע יבין

 ( מצפן)צפון -פאת-מראה •

וכן , [מצפן] קאמפאס: מפורש בהערת שוליים( 12, 1872רובינזון ) צפון-פאת-מראה

למשל ) מצפןמים הבאים ננקט המונח בתרגו. ויינטעל-בשפת אשכנז יקרא נָארד

                                                             
 ".טענות נלעגות והדיוטיות השמות אותך ואת בעלי בריתך ללעג ולקלס: "עוד אומר לו טביוב 142
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במאמרו . המונח הוא חידוש של דוד ילין, (17' עמ)ב "על פי סיוון תשמ(. 15, 1921

ב ביקר בביתו של דוד ילין ובו ציין ילין "ב מספר סיוון כי במרחשוון תש"משנת תשכ

המונח מופיע (. 20עמ , ב"סיוון תשכ)ועוד  רכבת, מצפן, מנזר –כמה מחידושיו 

-ח"למונחי הגאוגרפיה תרפ( אז ועד הלשון)ילון של האקדמיה ללשון העברית במ

 (. compass)מצפן : 1928

 27, "הלבנון)"(" קאמפאס)כלי הַמְרֶאה צפונה "כי נהג המונח  עולהעיתוני התקופה מ

במחוז טעקסאס וארעגאן באמריקא : "קאמפאסואף המונח הלועזי ; (1875באוקטובר 

ועל כן , אשר בדרך גדולם הם פונים תמיד לצפון העולם..[ ].נמצאו מיני עצים 

המורה דרך לנוסעים , ישתמשו בהם הצירים ועוברי אורח שמה כמו קאמפאס

ויפן ללכת " – המחט הצפוני: היו גם מונחים אחרים. (1877ביוני  20, "הצפירה)"" במדבר

 – ט המאגנעטימח; (1878במאי  21, "הצפירה)"(" קאמפאס)י המחט הצפוני "תמיד ע

פ נטיית המחט "ויורדי הים באניות אשר יעברו ארחות ימים ללכת בדרכיהם ע"

; (1885במאי  26, "הצפירה)"" המורה להם דרך לכל רוחות העולם, (קאמפאס)המאגנעטי 

במאות האחרונות חשבו כי גם מחט אבן " – המכונה הידועה המראה לצד צפון

את . (1887ביולי  22, "המליץ)"(" קאמפאס)ון השואבת במכונה הידועה המראה לצד צפ

גיאוגרפיה בלי מצפן (: "1928במארס  2" )דבר"מצאתי לראשונה בעיתון  מצפןהמילה 

 ".וצפיה לחזון ימים

 (משקפת)קנה רֹאי   •

 ;6, 1872רובינזון )" אהרערן רָ ֿפ –י ִא קנה רָ ": המתרגם מציין בהערת שוליים

לונו של אורנן אנו למדים כי בעברית של תקופת ממי(. קנה ראייה: תרגום מילולי)

ובעל המילון מצטט מובאה ' משקפת'במשמעות  קנה רֹאיהתחייה שימש הצירוף 

וסיוון , יהודה-הוא חידוש של בן משקפתהמונח . 1891מספרו של לונץ משנת 

את זאת מסיק סיוון מן . יהודה התכוון לטלסקופ-גורס כי בן( 46' עמ, ב"תשמ)

בנובמבר  27מיום " הצבי"בעיתונו " בקדמת המדעים"יהודה -מרו של בןהכתוב במא
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]...[  ?אחד[ מטר]הנגיע באמת סוף סוף לראות את הלבנה במרחק מתר : "1896

למען . במעמד הנוכחי של מלאכת כלי ההשקפה הדבר הזה הוא כמעט מן הנמנעות

ש לעת עתה אך לכֹח המשקפת י, התקרב הרבה להכוכבים צריך משקפת חזקה מאֹד

 16, במועד קודם" הצבי"של עיתון " האור"אולם החידוש מופיע במוסף ". גבול

שכולה דנה בדבר " אחד[ מטר]הלבנה במרחק מתר "בכתבה , 1892בספטמבר 

יהודה רואה את -בן, לפי הכתבה הזו. האפשרות להיטיב לראות למרחקים גדולים

ואפשר לומר כי אכן )צמה ע-כלומר כמשקפת רבת, הטלסקופ כאחד מסוגי המשקפת

: למשל, במשמעות מיקרוסקופ קנה ראיבעיתונים אחרים שימש המונח (. הצדק עמו

מיקראסקאפ המגדיל כל )העולם הנעלם הזה נגלה בדורנו על פי קנה ָרִאי הגדול "

על פי "; (הניקוד במקור; 1869בספטמבר  19, "המליץ)"(" דבר חמישים ושש מילליאן פעמים

דול מצאו חוקרי הטבע כי רק בתוך פי האדם רוחשים רבבות פעם קנה הראי הג

לוא הביטו כל פנות יועצינו "; (1875במאי  5, "הלבנון)"" רבבות יצורים נעלמים אלה

וסופרינו אל מרכז נקודת השמחה בעינים טהורות בלי קנה ראי המגדיל אלף 

 –' משקפת'במשמעות  המונח שימש כאמור גם; (1892בספטמבר  4, "הצפירה)"..." מונים

בדצמבר  12, "הצפירה)"" סוללות המצודה הגדולה כבר נראו לעינינו בלי עזר קנה ראי"

ראי הענק אשר היה לו -הוא לקח את קנה: "'טלסקופ'וגם כאמור במשמעות , (1877

ויכונן אותו מול אחד מקומות השמים וימנה את כל הכוכבים אשר היה ביכלתו 

 . (1886במאי  23, "הצפירה)"" לראות

נראה כי המונח שימש גם במשמעות משקפיים בעלי עדשה אחת , מאידך גיסא

בפנים מקומטים ובעין אחת , בתמונה דלה ורזה]...[ ביסמארק מתואר (: "מונוקל)

במשמעות  קנה הבטהנמצא גם המונח . (1874ביוני  17, "הלבנון)"" אשר קנה ראי עליה

בות לאסוף מהמתנדבים בעם אוהבי החכמה היוצאים מפאריז קראו נד: "טלסקופ

אשר תכליתו יהיה ]...[  להוצאות בגין קנה הבטה גדול מאד לבית מצפה הכוכבים

 .(1879בינואר  7, "הצפירה)"" להבחין להביט פרטים היותר קטנים בשטח פני הירח
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 18-ב)יהודה שהתפרסם ארבע שנים קודם לכן -של בן" האור"מעניין כי בגיליון 

הדיפלומטיה , בנוגע לדקות: "במכתב למערכתמשקף ננקט המונח , (1892ר בנובמב

הגדול שיעשו  משקףכאלה שרק ב' דקדקות'שם יש . של החורבה חשובה הרבה יתר

בקץ המאה למספרם להביט דרך בה על הלבנה אולי אפשר יהיה [ בפריז]בפריש 

טלסקופ , משמש לשני העצמים משקפתיהודה המונח -במילונו של בן". לראותן

ופשט , י"נהוג בדבור העברי בא, telescope, שפופרת של הבטה לרחוק: "ומשקפת

לצד הערך מופיע הסימן הגרפי המציין כי ". lornetteהשמוש בשם זה גם במשמעות 

, ַמְשֶקֶפת, ם בפתח"גור מנקד במילונו את המ. המונח הוא חידושו של בעל המילון

. פירוש העשוי להתאים לשני העצמים האמורים, "כלי להביט בו למרחוק: "ומפרש

כלי בעל עדשות זכוכית שבו נראים העצמים ֺמגדלים ", כך גם פירושו של מדן

והמכשיר המשמש , ימינו יצרה בידול-נראה כי העברית בת". ומקֹרבים אל המביט

ואכן במילון למונחי . משקפתוהאחר נקרא  טלסקופאת האסטרונומים נקרא 

המונח מציין ( אז ועד הלשון) 1930-ץ"דמיה ללשון העברית תרהפיזיקה של האק

העיתונים נהגו לכנות את כל , ככלל. כמשמעה כיום, binocularsאך גם , טלסקופ

 ".כלי השקפה"בשם הכללי ( מיקרוסקופ ומשקפת, טלסקופ)המכשירים האופטיים 

. ייםלעתים נהגו העיתונים לפרש את המונח ולהביא את המונח הלועזי בסוגר

 : הפירושים מאלפים

ביוני  6, "המליץ)"(" טעלעסקאפ)כלי מחזה המגדלת רבוא רבבות פעמים " -

 1864) ; 

 ; (1864ביולי  14, "המליץ)"(" טעלעסקאפ)זכוכית מגדלת ומקרבת " -

 ; (1874באוגוסט  19, "הצפירה)"(" טעלעסקאפ)קנה מצפה גדול " -

ן חפצי ומעשי מראה ומקריב להעי( ]...[ טעלעסקאפ)כלי מחזה " -

 ; (1875בפברואר  24, "המגיד)" הבריאה היותר קטנים והיותר רחוקים 
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המגדלת תקבץ את כל חלקי האור אל ( טעלעסקאפ)מכונת הראות " -

" ותגדיל או תקרב את הדבר אשר עליה עינינו נשואות, מקום אחד 

 ;(1878באוגוסט  9, "הלבנון)" 

 . (1887ולי בי 22, "המליץ)"(" טעלעסקאפ)כלי צופים " -

 : וכך הבהירו העיתונים את משמעות המיקרוסקופ

 ; (1875בדצמבר  8, "הצפירה)"(" מיקראסקאפ)כלי מגדיל המבט " -

 ; (1877באוגוסט  24, "הלבנון)"(" מיקראסקאפ)כלי מבט המגדל " -

 ; (1878באוקטובר  11, "הלבנון)"(" מיקראסקאפ)כלי זכוכית מגדלת " -

 ; (1882בינואר  12, "המליץ)"(" מיקראסקאפ)ראי מגדיל " -

 ; (1883ביוני  18, "המליץ)"(" מיקראסקאפ)זכוכית מגדלת " -

 ; (1888ביוני  14, "הצפירה(" )"מיקראסקאפ)כלי צופים מגדילים " -

 ; (1893ביוני  9, "הצפירה)"(" מיקראסקאפ)כלי מצפה " -

 4, "המליץ)"(" מיקראסקאפ)השקפה באספקלריא מאירה ומגדלת " -

 ;(1898בספטמבר  

 . (1897בנובמבר  7, "המליץ(" )"מיקראסקאפ)מגדלת הראות " -

ומציין , משקפת, יהודה-נוקט את חידושו של בן( 44, 1928רובינזון )גרזובסקי -גור

מרשימותי בארץ "בכתבה ". ת להביט בו למרחוקזוקנה חָ " :בהערת שוליים

על חופי ההרים נראה מרחוק : "מספר הכותב( 1907ביולי  7" )הזמן"בעיתון " ישראל

מעדיף את ( 1921רובינזון )אשר ברש ...". בעד קני החזות דיגים מתנועעים בסירות

אך אף הוא , שהיה מקובל בעיתונות זה שנים, (48' עמ) קנה צופיםהמונח 

אך החלקים ההם קטנים : "מיקרוסקופ. מיקרוסקופ וטלסקופ –במשמעויות שונות 

 2, "הצפירה)"" כלו להראות רק בעזרת קנה צופיםמאד עד אין חקר ולרב קטנותם י



161 

 

לא הגיה עוד במדה הדרושה למען נוכל [ של הכוכב]אורו : "טלסקופ 143.(1891בדצמבר 

פני הירח החדש "; (1892באפריל  28, "הצפירה)"" לראותו בלי עזרת קנה צופים מרחוק

לי עזרת אינם חלקים ועל כן אין קרני אור השמש החוזרות ממנו מוחשות לעין ב

נראה רק בעזרת ]...[ אחד הכוכבים "; (1898באפריל  3, "הצפירה)"" קנה צופים חזק מאד

בתרגומים . (1902בנובמבר  11, "הצפירה)"" קנה צופים גדול מבית מצפה הכוכבים בליק

 (.52, 1988רובינזון ; 45, 1965רובינזון ) משקפתהמאוחרים ננקט המונח 

 ( של הגאותניגודה , שפל)מגרעת המים  •

פעם אחת בכל יום . עבבע :מציין בהערת שוליים( 30) 1872רובינזון המתרגם של 

, וכאשר יחסרו המים וישובו למקומם]...[ יגאו מי הים וישטפו על כל גדותיו 

באוקינוס  :1928רובינזון , מופיעה בתרגום הבא אחריו שפלהמילה . יקרא עבבע

וקראו למחזות הטבע האלה , מים ביוםובימים הגדולים יגאו המים וישפלו פע

ל פ ש ו ת  ו א טאו   ג ו  (.ההדגשות במקור, 40) ז

וכן היה רבי שמעון בן אלעזר ": עא, בבא מציעא כד, מצוי בתלמוד זוטהמונח 

ומן זוטו של ים , המציל מן הארי ומן הדוב ומן הנמר ומן הברדלס: אומר

 :ז ,ברכות ד ,ירושלמיב .וכאן המשמעות היא קרקעית הים..." ומשלוליתו של נהר

 .דהיינו המקום הנמוך והשפל בעולם, "בבל שהיא זוטו של עולם"

של האקדמיה  1928-ח"מופיעים במילון למונחי הגאוגרפיה תרפ שפלו גאותהמונחים 

המילה אינה . 1973-ג"ים תשל-וכן במילון למונחי גלי( אז ועד הלשון)ללשון העברית 

(. תפארת, גדלות)אלא במשמעותה הקדומה  מופיעה במילון גור במשמעות זו

שהיה )באותו מילון הוא כפי שמופיע בתרגומו של בעל המילון " ֶשֶפל"הפירוש לערך 

יהודה -גם במילון בן". חסר מי הים, זוטו של ים(: "1928רובינזון המתרגם של 

אולם , ואינה קשורה לעליית מפלס מי הים' גדלות ותפארת'היא  גאותמשמעות 

                                                             
 (. 1862באפריל  10, "הצפירה" )"המגדלת את המוחשים]...[ כלי השקפה "מיקרוסקופ מוגדר גם כ 143
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יש לזכור כי ; "בנגוד לגאות, ירידת מי הים: "יהודה בין השאר-מפרש בן" שפל" בערך

ל נכתב שנים רבות לפני הכרך "כרך המילון המכיל את הערכים הפותחים באות גימ

ן "ונראה שבעת כתיבת הערכים באות שי, ן"המכיל את הערכים הפותחים באות שי

 .מי היםבמובן עליית מפלס  גאותכבר הייתה מוכרת המילה 

ולפניו , על פי רוב הובא המונח ביידיש בסוגריים? כיצד ביטאו העיתונים את המושג

 : משמעו

 ; (1874בספטמבר  9, "הצפירה)"(" עבבע אונד פלוטה)עלית ונפילת המים " -

 ; (1876במאי  3, "הלבנון)"(" עבבע אונד פלוטה)עלית וירידת המים " -

 ; (1876באוקטובר  25, "צפירהה)"(" עבבע)ירדו מי הים בשעת הנפילה " -

 ; (1879באפריל  1, "הצפירה)"(" עבבע)חסרון המים " -

 ; (1886בפברואר  8, "המליץ)"(" עבבע)רדת המים " -

 22, "המליץ)"" על שפת הים( פלוטה אונד עבבע)עליית המים וירידתם " -

 ; (1886ביולי   

 ; (1886בספטמבר  17, "הצפירה)"(" עבבע)משקע המים " -

 ; (1887באפריל  22, "המליץ)"(" עבבע אונד פלוטה)מי הים ונפילתם  הגבהת" -

בינואר  4, "הצפירה)"(" עבבע אונד פלוטה)עלית ונפילת המים בימים " -

  1888) ; 

אשר על פי חק טבעי הם עולים לעת קבועה ויורדים , מימי הימים" -

 . (1896ביוני  1, "הצפירה)"(" עבבע אונד פלוטה)לעת קבועה   

 

 (יומן)ספר הליכות האניה   •
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 :בהערת שוליים( 40)ספר הליכת האניות  מפרש מהו 1872 רובינזון המתרגם של

אז )מופיע בחידושי האקדמיה ללשון העברית ( day book) יומןהמונח . שיפסאהרט

-בן אינו מופיע במילון" יומן"הערך . 1933-ג"במילון למונחי הדפוס תרצ, (ועד הלשון

הספר שבו , ספר זכרונות הימים"במילונו של גור במשמעות אך מצוי , יהודה

 ". נרשמים המעשים או העסקים או הרעיונות וכדומה בכל יום

ואקח בידי את ספר : "למשל, כבתרגום זה, ספרנראה כי עד אז שימשה המילה 

 ,(1864באפריל  6, "המגיד)"" קורות ימי חיי אשר אנכי כותב זה ימים רבים לזכרון בין עיני

יומי בו -והספר של האנוטו הוא מין ספר: "ספר יומי, או הצירוף המדויק יותר

כל בעל משמר צריך לנהל "; (1899באוגוסט  22, "הצפירה)"" 1894' כתובות כל הקורות בש

ר ערך במשך "הד"; (1900בספטמבר  9, "המליץ", "האגודה למלאכה"מתוך תקנון )" ספר יומי

מינה "; (1905במארס  13, "הצפירה)"" הוציאו לאור פהיומי והוא חושב ל-המצור ספר

; (1910במארס  31, "הצבי)"" יומי שנהלה במשך השנה האחרונה-קלמנסון השאירה ספר

 9, "הצפירה)"" ערוכים בסגנון ספר יומי, ידיעות ברורות ומדויקות ממקרי יום יום"

ן ואחת בעית נמצאו שני המונחים בכפיפה 1916במאי  2-והנה ב. (1913באפריל 

הסופר העברי האונגרי יקותיאל יהודה גרינוואלד (: יומן עברי במלחמה": ")הצפירה"

 8-ב". נמצא כל העת על החזית האיזונצית ונהל ספר יומי בשפה העברית]...[ 

אולם נראה שמשמעה כאן , יומןמופיעה המילה , "הצפירה"בעיתון , 1920באוקטובר 

של ' יומן החוקים'של החוק בדבר הוצאת  'וב' לפי הסעיפים א: "ספר ממש

י "לאומיים שנתאשרו ע-החוזים הבין'זה ' יומן'יתפרסמו ב, הרפובליקה הפולנית

מקבלים האקטים השונים ' יומן החוקים'ב[ כך במקור]י ההפרסמות "ורק ע' הסיים

   ".את תקף החוק

 (לוח שנה)לוח עתים • 
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גם : קאלענדאר :רש בהערת שולייםמפו( 40) 1872 רובינזוןב לוח העתיםהצירוף 

 .לעשות לי לוח העתים אשר בלעדו שכחתי סדרי הימים והמועדים

דף או ספר שרשומים בו "יהודה מציין כי אחת המשמעויות של לוח היא -מילון בן

; כל ימות השנה וחלוקותיה לחדשים ולשבועות וקביעות ימי החגים וכיוצא בזה

לא נתברר לי מאימתי : "יהודה-יים מציין בןבהערת שול". נהוג בספרות ובדבור

הלוח היותר עתיק שנזכר באוצר . התחיל השם הזה לשמש במשמעות מיוחדה זו

  144".פ"ת, ד שנים המבורג"לוח לקי: ג"הספרים של בן יעקב הוא משנת תע

במילון ( אז ועד הלשון)מופיע בחידושי האקדמיה ללשון העברית  (calendar) לוח

ובדרך כלל מצוין לצדו , לוחבעיתונים רווח המונח . 1933-ג"רצלמונחי הדפוס ת

 לוח יומי נמצאו גם הצירופים. בסוגריים( או קאלענדאר) קאלענדערהמונח היידי 

 (.1890באוקטובר  21, "הצפירה)" לוח שנתיאו  (1889בספטמבר  24, "הצפירה)"

קרים אשר אלה הם אבות המ: "נקרה בעיתונים במידה מעטה לוח עתיםהצירוף 

 17, "הצפירה" )"רשמו עקבותיהם עמוק עמוק על לוח העתים לשבוע החולף

ואולם לא פתר השר בילוב אף שאלה אחת מן השאלות "; (1885בפברואר 

(. 1898בדצמבר  19, "הצפירה" )"המתדפקות על לוח העתים והמפעמות בכל לב

, למשל. אורעותוהכוונה לרישום מ, בתקופה מאוחרת יותר משמעות הצירוף שונה

קורות "נאמר כי יצא לאור ספר ( 1955בדצמבר  9" )דבר"עיתון בבמודעה שפורסמה 

עתים -עתים כללי ולוח-מעודכן עד מאורעות השנה האחרונה כולל לוח", "העולם

כאן הכוונה למעין יומן מאורעות בעולם היהודי ויומן מאורעות בעולם ". יהודי

 . בכללו

                                                             
 יד וכתבי נדפסים ישראל ספרי לידיעת ערוך ספר: הספרים אוצר, יעקב-יצחק איזיק בןיהודה מתכוון לספרו של -בן 144
 ובסחר עתיקים עבריים יד-כתבי של לאור בהוצאה עסק( 1883–1801) יעקב-בן. ם"וילנה תר, (1863) ג"התרכ שנת עד

 . יד ובכתב בדפוס עבריים ספרים אלף 17-כ של הכולל רישום ביבליוגרפי וספרו זה הוא מפעל, בספרים
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של האקדמיה ללשון  1933-ג"ה במילון למונחי הדפוס תרצמופיע לראשונ לוחהמונח 

 .calendarומצוין כי הוא תרגום של , (אז ועד הלשון)העברית 

 ( מדפים)מכונות • 

עשיתי מכונות ואעמידן במערה להעמיד עליהם כלים וכל : 42, 1872רובינזון 

, נה למדפיםהכוו(. תבֶ שֶ ֹות, ןכלומר ךַ )געשטעללע  :הערת שוליים ביידיש. דבר

 ֶעֶשר ַהְלכֹנֹות ֶאת ַוַטַעש" –והמתרגם בחר במילה המקראית הקרובה למשמעות זו 

" קֹוָמָתה ָבַאָלה ְוָשלֹש ָרְחָבה ָבַאָלה ְוַאְרָבע ָהֶאָחת ַהְלכֹוָנה אֶֹרךְ  ָבַאָלה ַאְרַבע ְנחֶֹשת

וקדרי , "בסיס ומקום מושב" – מכונהמפרש , למשל, מצודת ציון; (כז, מלכים א ז)

, במשמעות לוח או משטח דף ל מופיע המונח"בלשון חז". ַךן, יסוד"גורס אף הוא 

שהאופה עורך "דהיינו לוח , (ב, כלים טו) ..."בכותל שקבעו נחתומין של דף: "למשל

ם אף "הרמב(. על פי פירוש אלבק למשנה" )עליו את חתיכות הבצק ומטיל בהן צורה

יהודה מסביר -מילון בן". הבצק את עליו שמעסה שטוח לוח: "נה זוהוא מפרש מש

נוקט  1928רובינזון , ואכן. הוא לוח של עץ הקבוע בכותל להעמיד עליו כלים דףכי 

לוח עץ מֺחבר אל הקיר לשים עליו : ומציין בהערת שוליים( 25) דפיםאת המונח 

לון למונחי הטכניקה והוא מופיע לראשונה במי, מאוחר יחסית מדףהמונח . כלים

מופיע  מדפיםהמונח (. אז ועד הלשון)של האקדמיה ללשון העברית ( 1929-ט"תרפ)

נמצאה פעם אחת , על אף החידוש. וכן בתרגומים הבאים אחריו( 51) 1921רובינזון ב

מכירות "במדור , 1944במאי  19מיום " דבר"במודעה בעיתון : המילה היידית געשטעל

 (". געשטעל)ים לקנות אבן לטחנת קמח עם כן רוצ: "נאמר" וקניות

מרבים "ברשימת המילים שמשמען השתנה ומטעים כי  מכונהסיוון מציין את 

ַךן , בסיס –הוראתה היסודית ש, לדשדש במלה הזאת בהוראתה החדשה עד כדי כך

  (.289' עמ, ם"סיוון תש" )אינה ידועה עוד אלא למומחים –

  (מטבח)חדר מבשלים , בית ִמְבָשל, חדר כיריים •
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במשמעות ( 44, 1872רובינזון ) בית אֹכלבתרגום הראשון של רובינזון קרוזו מופיע 

גם חדר , בית אכל וחדר כירים, ידים-ועתה כוננו ידי מעון רחב: חדר אוכל

ועתה כוננו ידי : 'מטבח'משמעו ( 44)באותו תרגום  חדר כיריים. למשמרת מאכלי

ורק  (46)בית ִמְבָשל  נוקט 1921רובינזון . וחדר כירים בית אכל, ידים-מעון רחב

חדר מבשלים נוקט  1924אוליבר (. 53)מטבח  נוקט את המונח 1965התרגום משנת 

; (38) בית מבשלים וחדר אֶֹכל: 1923הלב ; (39) ִמְבָשל וִמְסָעָדה: 1922הלב  (.227)

 (.33, 40) מטבח וחדר אוכל: 1985הלב , 1950הלב 

וכולם , ִמְבָשל וִמְטָבָחה, בית תבשיל: מטבחשל אורנן מציין שלושה מונחים ל מילונו

ג של "של דב פרומקין הודפס חלק כ" חבצלת"בעיתון . מופיעים בעיתוני התקופה

: ובו נאמר, מאת פרידריך ראטט" מעשה שהיה: עלזא"סיפור בהמשכים שכותרתו 

ושני הגברים התהלכו בחדר  ,בית התבשילעקרת הבית עזבה את החדר ותלך אל "

הופיע באותו ( 1901ביולי  14)כשנה לאחר מכן . (1900באוקטובר  10, "חבצלת)"" אנה ואנה

בין כה וכה שב : "מאת הוגא פריינד" מלכת פולין"בסיפור , ִמְבָשלעיתון המונח 

ִמְבָשל ויודיע לאדוניו כי לא מצא את היהודי ב, העבד הנשלח להביא את היהודי

ביידיש משמע ' קיכע; 'הניקוד במקור" )וגם בכל חדרי הבית חפש ולא מצאהו( כעקי)

בכתבת דיווח . מטבחהמופיע החידוש , "הצבי", יהודה-בעיתונו של בן(. מטבח

-מסופר כי פחת העיר בא לביקור" סעדת הפחה בבית חולי הרוח: סיור"שכותרתה 

ויסר אל ]...[ דר וחדר ותכונתם ויהי מטובו לסֵיר כל ח", פתע בבית חולים לחולי נפש

כעבור חודשים . (1900במארס  9, "הצבי)"" ואל בית השטיפה, ואל המלתחה, המטבחה

בתרגום  מטבחמופיע המונח , 1900בספטמבר  14מיום " הצבי"בגיליון , אחדים

רָֹןה"לסיפור  לכמה , אלי, אלי": "עדי הזהב בסכנה: "חלק ז, "מחזה מימי הפרשים ֶבא 

ותרץ להמטבח לבשר את , צעקה בהתפעלות חוה הזקנה, זכה היום בית יוחאיכבוד 

חדר : "בהערת שוליים מסביר המתרגם יודילוביץ". זה להמבשלת והמשרתת

 ". הבשול
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" שפיתת הקדרות[ למקום]' נ למקו"שת": "מבשלה"מציין במילונו בערך  (1)זאב-בן

 ִמַתַחת ָעשוי וְמַבְשלֹות ְלַאְרַבְעָתם יבָסבִ  ָבֶהם ָסִביב ְוטור: "כג, מו בעקבות יחזקאל

מקומות עשויות לבשל : בפסוק זה מבשלותמצודת דוד מפרש ". ָסִביב ַהִחירֹות

; היא תַֹאר לבית הבשול[ בסימן רבים זכר]ז "ר'ובסי: זאב-מוסיף בן..." ולהבעיר האש

מקומות ": "שלותמב"קדרי מפרש את הערך . כלומר מטבח, ("קיכע)בית המבשלים 

ת "שו, מצוי במקור קדום יחסית בית מבשליםהמונח ". כירות, לשפיתת קדרות

 דין בהם אין הבתים שרוב: "סימן רכז, (1408–1326, יצחק בר ששת פרפת' ר)הריבש 

, מבשלים ובית, ועליות, וחדרים, בתים בהם שיש! שוים הבתים שאין לפי, חלוקה

 . "באלו וכיוצא, ואוצר

 ֵבית ַתְבִשיל ,ִמְטָבחמופיע הערך ( אז ועד הלשון)האקדמיה ללשון העברית  במילוני

ומצוין כי ברשימת , (1933-ג"תרצ)כלים ותבשילים : כלכלת ביתבמילון למונחי 

, "מטבח"גור מופיע הערך  במילונו של". ֵבית ְמַבְשלֹות"המונחים הראשונה היה גם 

" בית מבשלים"כן מופיע הערך (. 'מטבח'מילון ומשמעו ב" )בית תבשיל"אך גם הערך 

הוא חידוש של  מטבחסיוון סבור כי . 'חדר שמבשלים בו אֹכל, מטבח'ומשמעו שם 

אך הוא מביא את החידוש בציון סימן שאלה , (1900)ס "יהודה שפורסם בתר-בן

 .דהיהו-הערך אינו מופיע במילונו של בן(. 16' עמ, ב"סיוון תשמ)בדבר זהות המַחֵדש 

 (מטרייה)סוכך , מחסה ממטר•  

נתתי אל  גם(: 69, 1872רובינזון )מחסה ממטר מופיע באחד התרגומים המוקדמים 

, לבי לעשות לי מחסה ממטר אשר יהיה לאל ידי לגלום ולמתוח אותו כחפצי

 .כי היה נחוץ לי גם בימי הגשם גם בימי החֹם, כאשר ראיתי בבראזיליען

באפן אשר ]...[ עמלתי זמן רב לעשות לי סוכך : סוכך נוקט( 88) 1921רובינזון 

מעדיף ( 93) 1965רובינזון גם . ויצל עלי גם מפני חם השמש, הגשם לא שלט בו

שמש לי הסוכך הן בימי גשם הן , כיון שהרביתי לשוטט תחת כפת השמים: סוכך
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תפרתי גם שמשיה : שמשייהנוקט ( 70) 1988רובינזון , לעומתם. בימי שמש

 .תי אותה בירכתים לסוכך עלי מפני השמשוהצב

יהודה ושני הערכים -הם פרי עטו של אליעזר בןשמשייה ו מטרייההחידושים 

מיום , "הצבי", סיוון מצא כי המונחים מוזכרים לראשונה בעיתונו. מופיעים במילונו

מקרה נורא קרה אתמול בדרך ": "מקרב הארץ"במאמר שכותרתו , 1886בנובמבר  19

רוצחי חרש רצחו נפש איש יהודי  –מיפו ירושלימה סמוך לכפר קולניא העוללה 

ויתפרנס ממלאכתו מלאכת תקון [ הנרצח]כל ימי חייו עני היה ]...[ וישחטוהו 

(". הם האהלים המטלטלים העשוים למחסה ממטר ושמש)המטריות והשמשיות 

עדיין  ,של דב פרומקין" חבצלת"בעיתון , עשרה שנים-כעבור חמש, לעומת זאת

מחסה ממטר עתיק ימים וקרוע ]...[ יצא איש ": "מחסה ממטר"מופיע הצירוף הישן 

מתוך הסיפר " )מעט היה נטוי על ראשו וכמובן לא מצא בו את המחסה הדרושה

בנובמבר  7, "חבצלת", הויזע' מאת ב, "ספור מחיי היהודים באשכנז: הסנדקאות"

ר החוצה ויפתח את המחסה ממטר כצאת זעלינגע: "בהמשך הסיפור נאמר; (1902

 ...". ויקחהו בידו האחת

הלבשה והנעלה במילוני האקדמיה ללשון העברית מופיע המונח במילון למונחי 

 (. אז ועד הלשון) 1936 -ו"תרצ

  כיור •

והן ( 66) 1872רובינזון במשמעות דוד או סיר גדול מופיעה הן ב כיורהמונח 

 ְלָרְחָצה ְנחֶֹשת ְוַכםֹו ְנחֶֹשת ִךטֹור ְוָעִשיתָ : "יע במקראהמונח מופ (.119) 1921רובינזון ב

: י מפרש"רש(. יח, שמות ל" )ָמִים ָשָלה ְוָנַתתָ  ַהִלְזֵבחַ  וֵבין מֹוֵעד אֶֹהל ֵבין אֹתֹו ְוָנַתתָ 

, על פי הנאמר בזכריה". מים בפיהם המריקים דדים ולה גדולה דוד כמין – כיור"

 ַאֺכֵפי ֶאת ָאִשים ַההוא ַבטֹום: "בלא קשר לרחצה, היא גם כלי גדול משמעות כיור

מבדיל ( שם) 1921רובינזון (. ו, זכריה יב" )ְבָעִמיר ֵאש וְכַלִןיד ְבֵעִצים ֵאש ְךִכטֹור ְיהוָדה

סיר נחֹשת לבשל בו שוקולדה , שני כיורי נחֹשת]...[ לקחתי : בין כיור ובין סיר
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משמש במשמעות אגן רחצה  כיורימינו -בעברית בת. צלות עליה צליואסכלה ל

 .בלבד

 (כפפות)בתי ידיים , נעלי יד, ַךַןִים •

: בהערת שוליים מצוין ביידיש. ַךַןִיםנוקט את המונח ( 39) 1898המלך -בן

כף "למשל , במשנה היא בין השאר כיסוי לכף היד כף. כלומר כפפות, האנדשוהען

 אותו מכניסין ,עור של כף עושין: "ם"מפרש הרמב(. ג, כו כלים) "לוקטי קוצים

 כפיםמילונו של אורנן מציין כי המונח  ."יפצעו שלא כדי בידיהם הקוצים מלקטי

, "הצבי"בעיתון . נעלולצד  קסיהלצד , עשרה-היה רווח בעיתוני סוף המאה התשע

והאיש : "נאמר, "יוםסביב הארץ בשמנים "בסיפור , 1889במארס  1מיום  15גיליון 

". קשר צוארו לבן וקסיותיו של עור כלב]...[ שפמו שחור , חום מאד, היה גבה קומה

 קסיההמילה ". שלובשים על הידים הכפים, במשנה, קסיות: "בהערת שוליים נאמר

 של דרכים הולכי של גרנות זורי של קסייה: "ו ,טז למשל כלים, מופיעה במשנה

 היד את בהן מכניסין תפורין עורות, קסיה: "ם מפרש"הרמב". טמאה פשתן עושי

הוא חידוש של  כסיותהמונח , (14' עמ, ב"תשמ)על פי סיוון  ."האדם יד כתבנית והם

אולם כפי שאנו ; יהודה והוא מסתמך בקביעתו על הציטוט מעיתונו שהובא לעיל-בן

בגיליון , תרק כעבור שנים אחדו. ף"יהודה כותב את המילה בקו-בן, רואים במובאה

מכתבו של קורא " תחית הלשון"מופיע במדור , 1893בנובמבר  17מיום " הצבי"של  9

, לבוש היד –כסיה : "ובין השאר, ובו הוא מציע חידושי מילים" השחור"המתכנה 

, אך יתר נכון לדעתי כסיות' כפים'יש משתמשים לזה במילה . וכסיות לבתי היד

המונח נמצא ". את הסופרים וכן בתלמודוכמדמה לי כי כבר השתמשו במלה הז

    (.ף חרוקה"כ) ִךָסיֹות: אך ניקודו אחר, (177) 1941המלך -בן, בתרגום אחד בלבד

 נעל. 'כפפות'במשמעות  נעלי ידייםנוקטים ( 174) 1921רובינזון ו( 7) 1924אוליבר 

בכתבה ( 1885במארס  6)יהודה -של בן" הצבי"במשמעות כפפה נקרית בעיתון 

: הדנה בסוחרים שביקשו לעסוק בעבודת האדמה אך חזרו בהם" מקרב הארץ"
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אפס רק הבלים אמרו להמיר ולא דרך . ויאמרו להמיר את הסחורה במחרשת"

". אמרו לשאת בין אצבעותיהם הרכות המנָֹעלֹות בנעלי עורות תחשים ]...[שמושם 

המאוחר , (69) 1954המלך -בןוכמוהו גם  בתי ידייםמשתמש במונח ( 68) 1923הלב 

כיסוי ( 4); כפפה( 3); שרוול( 2); בית אחיזה לכלי, ידית( 1)משמעה בית יד . יחסית

שושן מצא שהמונח בא במשמעות -אבן. לזרועות לבל יינזק הבגד בעת המלאכה

 ת חלקת"המונח במשמעות זו נמצא גם בשו. ג ושל עגנון"בכתביהם של יל' כפפה'

 גדול שבנתוח אף: "יורה דעה סימן קמח, (1977–1896 ,ברייש יעקב מרדכי' ר)יעקב 

 מפני פלסטיים ידים בבתי לעשות כעת הרופאים נוהגין, וכדומה, ל"רח, בבטן

, מילה של ופריעה חיתוך כמו לערך, בחוץ אדם באברי קטן בנתוח אבל, הנקיון

 וממילא, סכנה של חששא שום בזה שאין באופן, ידיים בתי בלי הרופאים גם עושין

 בדם ידיו את ללכלך רוצה שאינו אצלו דהעיקר לומר קרוב, ידים בבתי שמל מי

 ..."מילה

(: אז ועד הלשון)מופיעים במילוני האקדמיה ללשון העברית  כפפהו כסיההחידושים 

במילון למונחי  ְךָפָפה, 1936-ו"במילון למונחי הלבשה והנעלה תרצְךָסָיה  אוַךְסָיה 

-בן, כפי שהראינו; ידוש זה לא מיהר להיקלט בתרגומיםח. 1937-ז"ההתעמלות תרצ

מופיע בתרגומים המאוחרים  כפפותהמונח . בתי ידייםעדיין מעדיף  1954המלך 

 (.74) 1988רובינזון , (50) 1985הלב , (37) 1978המלך -בןלמשל , יותר

צורת המילה מעוררת רושם (. 72, 1922הלב )מעניינת השתלשלות המונח ֺמְפָתה 

מילה  –חיפוש במילונים השונים העלה חרס . אך לא כך הוא, ילה עברית לפנינושמ

ומציין כי " מוף"שושן מביא את הערך -מילון אבן. זו אינה מופיעה אף באחד מהם

גליל של פרָוה שנשים משתמשות בו "ופירושו , (Muffe)מן הגרמנית , מקורו לועזי

ידה השלובה נתונה במוף : "ברש שושן מצטט את מכתבי אשר-אבן". לחמום הידים

גם כנעני מביא את הערך במילונו בלא לציין שמדובר ". התלוי ומונח על בטנה הצרה

אותו משפט המובא )ואף הוא מצטט את המשפט בכתבי אשר ברש , במילה לועזית
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שיווה למילה גרמנית צורה , 1922הלב מתרגם , נדמה כי הלמן(. שושן-במילון אבן

וספק אם הוא עברי )ל "המוכר מלשון חז, למשל, ְמָתה או ֺקְפָסהבמשקל ךֺ , עברית

, מוְפָתה, בהטעמה מלעילית, אולם מתברר כי זוהי מילה מן השפה הרוסית, (במקורו

 בתי ידיםמעדיף  1923הלב . אותו גליל פרווה לחימום הידיים', ידונית'ומשמעה אכן 

לשון המופיע במילון למונחי ההלבשה חידוש של ועד ה, (66) ידונית: 1950הלב ; (68)

כנראה מתוך , המתרגם בחר מושג אחר; (50)כפפות : 1985הלב ואילו , 1936-ו"תרצ

שהרי בארץ אין , יומי-הנחה שהקוראים אינם מכירים את הידונית מעולמם היום

 .היא משמשת

 דבר"בעיתון " מחדשי הלשון"במאמרו ידונית ומוף יצחק אבינרי מעיר על הצורות 

אין כל צורך , פוך[ על משקל]מ "אם השם הזר מוף הוא ע: "1930בדצמבר  5מיום 

, אבינרי מתנגד לריבוי החידושים היתרים בעברית". 'ידניה וכו, ידונית, לחדש ידון

מלה זרה הנשקלת במשקל עברי עדיפה מחידושים עבריים שאין להם "וסבור כי 

יצילנה מכל הערבוביה הזו ומשטפון מי יקום לשפתנו ומי : "הוא אף קובל; "טעם

 " ?החידושים

 (סוכריות)ִגכוִדים • 

במילון בסוף . והוא חידוש של המתרגם, (179) ִגכוִדים, 1922הלב ב מונח זה מופיע

לרוסית , מובא גם התרגום לצרפתית) the sugar candy –גלודים : הספר מצוין

ומציין כי מקור " נקפא, נתקשה" :"ָגַלד"יהודה מגדיר את הפועל -מילון בן(. ולגרמנית

( 161) ֺסָךִרטֹות – 1923הלב : בתרגומים הבאים המונחים אחרים. המילה בתלמוד

שושן מציין -אבן". ֺסָךריה"קל וחומר , יהודה-אינו מופיע במילונו של בן" ֺסָךר"הערך )

והוא מצטט את , שהשייכת לעברית החד ֺסָךִרָטהבאה מן הלעז וכי  ֺסָךרכי המילה 

 – 1985הלב ; (149) ממתקים – 1950הלב ". ואם תזכי אביאה לך גם סכריה: "ביאליק

 (.110) סוכריות
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שכותרתו ( 1913ביולי  10" )הצפירה"מופיע לראשונה במאמר ב סוכריההמונח 

מתרעם על ריבוי החידושים בעברית , יעקב זלוטניק, הכותב". לתחית שפת עבר"

כי יש למושג זה כבר השם , כשהוא לעצמו מיותר' סוכריה'גם השם : "סוכריהובהם 

' מגדן'והשם . 'ומגדנות נתן'כמו שפירש רב הונא בילקוט שמעוני בפסוק ', מגדן'

לפני שנטבע , אכן". ודומיהם' לפת'מן ' לפתן', 'דבש'מן ' דובשן'כמו ', מגד'מגזר מן 

 . יםבמשמעות ממתקמגדנות המונח שימשה בעיתונות המילה 

 ברך-אברקים מֺגֵליאו  ברכים-מכנסים פתוחי? 

כיצד מכנים . רובינזון קרוזו תופר לו מכנסיים קצרים המכסים את ירכיו עד ברכיו

 ?המתרגמים פריט לבוש זה

אמנם אך שם מכנסים נקרא עליהם , למכנסים בחרתי לי עור תיש: 1872רובינזון 

אך ייתכן שהמתרגם , חגורההיא  מחגורת; (68) ובתבניתם דמו למחגורת נשים

 (.שהיא פריט לבוש המיועד לנשים)מתכוון לחצאית 

 (95) ַהִבְרַךִים-יחֵ צמד מכנסים ְןתו: 1921רובינזון 

 (103) ֶבֶרך-אברקים ְמֺגֵלי: 1965רובינזון 

 (74) מכנסים קצרים: 1988רובינזון 

 145.גם היום אין שם מיוחד לפריט לבוש זה, למעשה

                             ז לחידושי לשוןבין לע 6.1.4

(. 3.3סעיף , ראו לעיל)רבים העירו על היעדר מונחים בלשון העברית המתחדשת 

השוואת התרגומים מלמדת על כמה שיטות שנקטו המתרגמים בבחירת מונחים 

 .למושגים שעדיין לא היו קיימים בעברית

                                                             
 ".מכנסיים עד הברכיים"או " מכנסי ברמודה"בעברית המדוברת כיום נוהגים לכנותו  145
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 (1898המלך -בן)גרזובסקי , (1872ן רובינזו)למשל רומש , בעלי התרגומים המוקדמים

אם , מפרשים בהערות שוליים מילים שלדעתם אינן מובנות, (1899הלב ) ולובושיצקי

הפירוש ניתן לעתים . משום שהם עצמם טבעו אותן ואם משום שהן נדירות בעברית

ספר "לובושיצקי אף מביא בסוף הספר . בגרמנית וביידיש, בעברית ולעתים ברוסית

חלק מן . המבאר את המילים שבעל התרגום חשש שמא לא יובנו, (ילוןמ" )מלים

: אך לצדן מופיע תרגומן לארבע שפות, המילים מובאות לעתים בלא פירוש עברי

בסעיף זה נראה את המעבר ממונחים לועזיים . רוסית וגרמנית, צרפתית, אנגלית

  .למונחים עבריים

 כיצד כונו אנשי צבא בהיעדר צבא?                                                  

 (6) בחיל התותחנים קפיטן: 1922הלב 

 146(10) בחיל הקלעים פקיד: 1923הלב 

 (15) בחיל התותחנים סרן: 1950הלב 

 (11) מחיל התותחנים סרן: 1985הלב 

טרם נוצרו המקבילות העבריות לדרגות ( 1923-1922)בתקופת התרגומים הראשונים 

ואכן , הקמת צבא ההגנה לישראל נקבעו המונחים העבריים לדרגותרק עם ; בלעז

 :באותו נושא, ובהמשך. התרגומים המאוחרים משתמשים בהם

 (47)אופיצר  ;(51)אופיצר וסרגנט : 1922הלב 

 (נאמנות ללשון המקרא; 45) שר צבא; (49) שר אלף וראש משמר: 1923הלב 

 (36, 46) יןקצ( 38, 49) קצין וסמל: 1985הלב , 1950הלב 

 :וכן

                                                             
 .לעיל 6.1.2ראו סעיף , פקידלעניין  146
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 (77) שר לגיון: 1922הלב 

 (160) פקיד צבא: 1923הלב 

 (149) רב אלוף בצבא: 1950הלב 

 (109) סגן אלוף בצבא: 1985הלב 

המינוח הנוגע . כל מתרגם בוחר לו דרגה שונה, בהיעדר מינוח מקביל בעברית

 : המלך והעני-בןלאנשי צבא מצוי גם בתרגומי 

והכוונה  ,(10( )זָאלַדאט: הערת שוליים ביידיש וברוסית)שכירים  :1898המלך -בן

 .לחיילים

  .1923הלב כמו , (84) פקידי צבא :1923המלך -בן

 (40)קצינים : 1941המלך -בן

 (39)סמלים : 1954המלך -בן

 (41)סמלים  :1978המלך -בן

 בול דואר"אל " מרקת פוסטה"המעבר מ :" 

 (59) פוסטה-יְתוֵ ; (9) ַמְרַקת ןֹוְסָטה: 1922הלב 

 (58) מכתבים-ָתֵוי; (12)תו מכתב : 1923הלב 

 (17) בול דואר: 1950הלב 

 (14) בול: 1985הלב 

, שהיה מקובל, (1923)אל מונח עברי ( 1922)מן הלעז : יושם לב להתפתחות המונחים

בלא , בלבד בולולבסוף  בול דואראל , (ראו להלן)על פי המצוי בעיתונות , כנראה

יוחדה לציון המושג בול  בול המילה משום שבעברית החדשה אכן, "רדוא"ציון 

 .אף שיש לה משמעויות נוספות, דואר
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הסחורה היא תוי מכתבים : "נקרה בעיתונות אך פעמים ספורות מכתב-תויהמונח 

-להכין תוי, החדשה שקבעו"; (1883בספטמבר  10, "המליץ)..." בריעפמארקען –ישנים 

אילו  (.1900במאי  15, "הצפירה)"" חבר ידביקם על קונטרסמכתב מיוחדים אשר כל 

; (1879בינואר  21, "המליץ)"" אותות מכתבים"? מונחים אחרים שימשו על פי העיתונות

מופיע בולים המונח . (1926באוקטובר  8, "הצפירה"; 1910בינואר  9, "חבצלת)"" תו פוסטא"

מה : אר התורקי שואלים אותנוובד: "יהודה בראשית המאה העשרים-בעיתונו של בן

המונח  (.1909באפריל  2, "הצבי)"" והפקידים מגישים לנו בולים בני גרוש]...[ ? רצונכם

שושן מסביר כי המונח הושאל -מילון אבן; יהודה-אינו מופיע במילונו של בן

 . מערבית

 מוזאון 

 (16)מוזיאום : 1922הלב 

 (17) בית אֶֹסף תמונות: 1923הלב 

 (22) תערוכת תמונות :1950הלב 

 (19) מוזיאון לאמנות: 1985הלב 

הלב , נאמן לעברית, כדרכו, 1923הלב , התרגום הראשון משתמש במילה הלועזית

חזרה אל )נוקט במונח שנקלט בלשון  1985הלב ו, מהסס לנקוט מונח לועזי 1950

 (. הלועזית

. עים בעיתוניםעיון בעיתוני התקופה מראה כי המונחים ששימשו בתרגומים מופי

באוגוסט  16, "הלבנון", למשל) מוזעאום: המונח בלועזית מופיע בכתיבים שונים

 3" )הצפירה"וכן בעיתון , (1908בספטמבר  30, "הצבי", למשל) מוזאום; (1878

וארבורג סבור ' בדין וחשבון של הוועד הפועל הציוני נאמר כי פרופ(: 1905באוגוסט 

". מוזאום עברי"ובמסגרת זו יש להקים " י"ריות באעבודות קולטו"כי יש צורך ב

   .מוזיאוןולאחר מכן ננקט , 1957עד  1925-מ" דבר"משמש בעיתון  מוזיאום הכתיב
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 : ונראה כי היצירתיות רבה, לצד המונח הלועזי ניסו רבים ליצור מונח עברי

בהולנדיה נוסדה חברה "למשל , (בסוגריים מצוין מוזיאום" )אסף" -

מכל מה ( מוזיאום)הבית שנולד בו שפינוזה וליסד בו אסף לקנות את 

 ; (1898בינואר  14, "המגיד)"" שנוגע להפילוסוף הגדול הזה

 10, "המליץ)"(" בריטטיש מוזעאום)בית גנזי דברים עתיקים הבריטאני " -

 ; (1862ביולי   

  ;(1863באפריל  23, "המליץ)"(" מוזעאום)בית עקד הדברים העתיקים " -

 ; (1867בדצמבר  18, "המגיד)"(" מוזעאום)סיפת דברים נפלאים בית א" -

 ; (1873באוקטובר  29, "הלבנון)"(" בית אוצר דברים היסטוריים)מוזעאום " -

 ; (1875ביולי  28, "הצפירה)"(" מוזעאום)בית האסף לדברים עתיקים " -

 ; (1877במאי  2, "הצפירה)"(" מוזעאום)יקר -בית כל" -

 ; (1879באפריל  29, "המליץ)"(" מוזעאום)קבוץ דברים עתיקים " -

 ; (1887בינואר  21, "הצפירה)"(" מוזעאום)בית סגולות " -

  ;(1887באפריל  21, "המגיד)"(" מוזעאום)בית אוסף שכיות חמדה " -

 ; (1887באפריל  29, "המליץ)"(" מוזעאום)בית סגולת דברים עתיקים " -

 ; (1889בפברואר  12, "המליץ)"(" מוזעאום)בית מצבה " -

 ; (1889באוגוסט  6, "המליץ)"(" מזעאום)בית אוסף סגולות עתיקים " -

 ; (1891ביוני  30, "הצפירה)"(" מזעאום)בית סגולה " -

 ; (1898בדצמבר  20, "המליץ)"(" מוזיאום)בית משכית " -

 ; (1900במארס  20, "המליץ)"(" מוזיאום)בית משכיות חמדה " -

 ; (1903בפברואר  9 ,"הצפירה)"(" מוזיאום)בית שכיות " -

 ; (1913בפברואר  17, "הצפירה)"" בית אוסף עתיקות" -
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 ; (1914ביוני  12, "הצפירה)"" בית אוסף של תמונות" -

  (.1921באפריל  14, "הצפירה)"" בית נכאת לדברי אמנות" -

השתרש בעברית המונח , על אף ניסיונותיהם של העיתונים לטבוע מונח עברי

על ידי קבוצה של : "אביב-מדווח על ייסוד מוזיאון תל" דבר"ן ועיתו, מוזיאון, הלועזי

בית אוצר ליצירות אמנותיות  –י נוסד בתל אביב מכון תרבותי "חובבי אמנות בא

 (.1931בפברואר  27, "דבר)"" 'אביב-מוזיאון תל'ולמלאכת מחשבת בשם 

 בלונדינה או צהורה? 

 :אין אחידות בין המתרגמים בדבר ֵשער בהיר

במילון בסוף . ְצהֹוָרה, ָצהֹור: ובהמשך, פעם אחת בלבד, (17) בלונדינה: 1922הלב 

הוא מונח  צהור ,שושן-על פי אבן(. 365) ֵשער-בהיר –שער -צהור, צהור: הספר

 .י"והוא מצוי בלשונם של יניי ושל רש', מזהיר, בהיר'מלשון ימי הביניים ופירושו 

 (19) שער צהוב לה: 1923הלב 

 (19, 23) בהירת שער: 1985הלב  ,1950הלב 

]...[ אשה אחת : "למשל, "הזמן"נקרה פעמים ספורות בעיתון  בלונדינההמונח 

של  ברשימה" דבר"ופעם אחת בעיתון , (1907בדצמבר  8)" ז שנה"ו או כ"בלונדינה בת כ

]...[ הצעירים : "(1958באפריל  10)זלמן שניאור שהודפסה במדור הספרות של העיתון 

רווח במידה  בלונדיניתהמונח ". בלונדינה חיננית וחכמנית, רים אחר ליובה בתומחז

גם . בלונדיתלצד המונח , 1932החל משנת " דבר"והוא נקרה בעיתון , רבה יותר

..." גבוהה, היא היתה אשה צהובת שער: "למשל, היה נקוט צהובת שערהמונח 

בהיר , בחור חסון: "1933א רק משנת נמצ שער בהירוהצירוף , (1902בדצמבר  14, "הצפירה)

   .(1933ביולי  31" דבר)"" רחב פנים, שער

 פרוגרס או קדמה? 



178 

 

 : המתרגמים הראשונים התמודדו איש איש עם מונח שאינו קיים בלשון

 (21) תקות העולם וכבודו, הפרוגרסתנועה זו היא : 1922הלב 

תקותם והיא  היא, הליכת בני האדם קדימההתנועה הזאת היא : 1923הלב 

 (21) תפארתם

 ( 26) היא תקותו והיא תהלתו של כל העולם, הִקְדָמהתנועה זו היא : 1950הלב 

 (21) התהילה, התקווה, הקידמההיא צעידת העולם לעבר : 1985הלב 

אך היו כותבים שניסו , בכתיב היידי, בעיתוני התקופה היה רווח המונח פראגרעס

 ללכת לפניםאת כחותינו השכליות והגשמיות  לאגור: "למשל, לטבוע מונח עברי

 קדימה ההליכהובקפאון ובקרת רוח אל "]...[ ; (1868באפריל  23, "המליץ)"(" פראגרעס)

 . 1923הלב כפי שבחר המתרגם של  – (1887בנובמבר  24, "הצפירה)"(" פראגרעס)

ו יש אשר יאמרו כי עלי: "1891בינואר  1-כבר ב קדמההשתמש במונח " המגיד"

כך ; "המין האנושי( פרוגרס)אולם אני מאמין בקדמת , לחכות עד אשר יבוא משיח

הניח אבן היסוד ליושר [ הוא: "]1893במארס  24מיום " הצבי"יהודה בעיתונו -גם בן

יהודה -ברשימה שפרסם בן(". פרוגרס)בקדמה ]...[ ואמת ויעל וישיג מדרגה גבוהה 

הוא מלין על ריבוי המילים , "רגון בעברית'הז"וכותרתה  1909במאי  21בעיתונו ביום 

הוא מפרט רשימה של מונחים . הלועזיות בכתביה של אגודת המורים בארץ ישראל

 . פרוגרסשמצא בהם וביניהם הוא מונה את 

 (.19' עמ, ב"סיוון תשמ); (1892)ב "יהודה שפורסם בתרנ-הוא חידוש של בן קדמה

 פטריוט או חובב ארצו? 

 (28( )אוהב עמו וארץ מולדתו: הערת שוליים) וטפטרי: 1899הלב 

 ( 21) פטריוט: 1922הלב 

 (22) חובב ארצו: 1923הלב 
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לא לנקוט מונח לועזי : זוהי מעין התחמקות של המתרגם; (26) הגיבור: 1950הלב 

 .אלא להחליפו במונח אחר, ואף לא להסבירו

שון העברית נקלטה בל פטריוטאף שהמילה (. 22) אוהב המולדת: 1985הלב 

 .אולי חשש המתרגם כי הקוראים הצעירים לא יבינוה, החדשה

. אם כי המונח הלועזי מופיע בהם לרוב, עיתוני התקופה ניסו לפתח מונח עברי

, (1879באוגוסט  13, "המגיד)"(" אוהב ארץ מולדתו)והנהו למראית עין פאטריוט ", למשל

על כל פטריוט אוהב ארצו חובה : "למשל, או להסביר את המונח ברצף המשפט

אם היה יהודה המכבי אוהב עמו "; (1887בפברואר  11, "הצפירה)"" לעסוק בדברים נכבדים

 .(1895בפברואר  1, "המליץ)"" ?פטריוט גמור לכל הדעות, וארצו

 מדליה או אות כבוד? 

 (40) מדליה: 1922הלב 

 (58) מטבע כבוד; (39) אות כבוד: 1923הלב 

 (41) ורהאות גב: 1950הלב 

 ( 33) מדליה: 1985הלב 

נאמנים ( 1950, 1923)התרגומים הבאים . מדליההתרגום הראשון נוקט את המונח 

חוזר אל ( 1985)אך התרגום האחרון , אות גבורהאו  אות כבודלעברית ומעדיפים 

דומה . עיטוראם כי כיום נהוג גם המונח , ימינו-המונח המשמש בעברית בת, מדליה

והמסומן , הוא שם העצם הכללי עיטוראך , צורת מטבע, חדת בצורתהמתיי מדליהש

 .עשוי לשאת כל צורה שהיא

אולם לעתים הוא מופיע בסוגריים לצד , מעדאיללעבעיתונות נמצא המונח הלועזי 

השיג אות כבוד ]...[ אחרי מלאת לו שבעים ושמונה שנים : "אות כבודהמונח העברי 
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אלה המונחים . (1867באוגוסט  14, "המגיד)"" אשוןמהקיסר אלכסנדר הר( מעדאיללע)

 : המופיע לצדם בסוגרייםמעדאיללע העבריים אשר מצאו העיתונים למונח 

[ הניקוד במקור" ]'בעד חריצות בכהונתו'עת זהב ועליה כתוב מטבֵ " -

 ; (1860בנובמבר  1, "המליץ)" 

 :ועליו חרותה כתבת]...[ יקר כבוד מטבע כסף לשאת על הצוואר " -

 ; (1861במאי  14, "המגיד)"" בעד חריצות 

 ; (1867באוגוסט  14, "המגיד)"" אות כבוד" -

 ; (1870באוגוסט  24, "המגיד)"" קראות יְ " -

 ; (1878באפריל  30, "הצפירה)"" מטבעת כבוד" -

  ;(1886ביוני  25, "המליץ)"" מטבע של זהב לאות כבוד" -

 . (1887ביוני  27, "הצפירה)" אות זהב" -

-מו: "לשוות למונח הלועזי לבוש עברי" חבצלת"מאוד הניסיון של העיתון  מעניין

 25, "חבצלת)"(" מעדאיללע)עליה -עדי-מלכנו חפץ ביקרו ויכבדהו במו": "עליה-עדי

 . (1904בינואר 

 מריונטה או בובה? 

 (58) משחקי מריונטות: 1922הלב 

 ( 58) מחזה הֺבבֹות: 1923הלב 

 (45, 50) טרון בובותתיא: 1985הלב , 1950הלב 

קובץ "מספר כי ב( 8' עמ, ב"תשמ)סיוון . יהודה-הוא חידוש של אליעזר בן הבָ בֺ 

ד מובאים סיפורים מנוקדים לילדים בעברית "שפורסם בתרס" מאמרים של קריאה

בראשית ". הבָ בֺ הַ "ואחד הסיפורים נקרא , טור מול טור, מול המקור בצרפתית
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במילונו ". א אחד מהצרכים היותר חזקים של נערה קטנההבבה הי"הסיפור נאמר כי 

 . מצוין הערך בסימן המקובל לציון ערכים שחידש בעל המילון

עלעול בעיתוני התקופה מעלה כמה ? בובהמה היה המונח שקדם ל: נשאלת השאלה

 :מונחים

" החשוב לה לבן או לבת( פופע)הצלם הזה [: "בובה ביידיש]ובסוגריים פופע , צלם

יען , אין בכך כלום( פופע)וגם אם נפגמה דמות פסלם : "פסל; (1875בפברואר  5, "בצלתח)"

בספטמבר  8, "הצפירה", מתוך מאמר בנושא פדגוגיה ומשחקים..." )כי הילד לא יחזה

 . (1890בדצמבר  26, "המליץ)"(" פופע)פסל הילדים "וכן ; (1889

עד : "ר זיכרונותיה של שרה ברנרדנזכר המונח בסיפו, "הצבי", בעיתונו של בן יהודה

בבות , אדם-אדם בבני-בם שחקו בני, היום ההוא הלכתי רק לתאתרונים לילדים

 (.1908בדצמבר  21, "הצבי)"" בבבות

 קטר או לוקומוטיב? 

הוא חידוש של דוד  קטר; (1893)ג "פורסם בתרנ, יהודה-חידוש של בן, רכבתהמונח 

יהודה שקל את המילה -בן 147(.20' עמ, ב"סיוון תשמ)ילין שפורסם באותה שנה 

מעניין כי (. אורחת גמלים) תלֶ לֶ גַ ו( אורחת חמורים)ת רֶ לֶ חַ החדשה במשקל 

 .לסירוגין, התרגומים לעתים משתמשים במונחים הישנים וגם בחדשים

 (235) רכבתאך גם , (124) מסעאו ( 122) ברזל-מסילת-מסע: 1922הלב 

 (116[ )קטר] קיטוררכבת בעלת מכונת ה: 1923הלב 

 (81, 108) קרונות, קטר, רכבת: 1985הלב , 1950הלב 

 ? אילו מונחים שימשו קודם לכן

                                                             
(. 134' עמ, ג"סיוון תשנ) 1892נחנכה בסוף שנת ( מיפו לירושלים)סילת הברזל הראשונה בארץ סיוון מזכיר כי מ 147

הקיטור ! תקיעה גדולה: "התפרסם הדבר בהתלהבות רבה, 1892בספטמבר  2 מיום הצבי, יהודה-בעיתונו של בן, אכן
 !". הקיטור כבר בא עד שערי ירושלם! רעש גדול! הגיע עד שערי ירושלם
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היו ניסיונות לטבוע . לוקומוטיף או לוקומוטיב, נקרא בדרך כלל בשם הלועזי הקטר

לא היה לאל ידו : "העגלה המושכתוהקטר נקרא  עגלההקרון נקרא : מונחים עבריים

יצאו "; (1874בדצמבר  9, "הלבנון)"" ממרוצתה( לוקומוטיפע)המושכת לעצור את העגלה 

בינואר  1, "המגיד)"..." חמש עשרה עגלות נשברו, י איזה מכשול"העגלות ממעגלותם ע

1873) . 

לפי . צוג אובאהן  אואייזן באהן שימשו המונחים ביידיש , רכבתטרם היות המונח 

ללמוד אילו מונחים עבריים טבעו כותבי המונחים היידיים שצוינו בסוגריים אפשר 

 : רכבתהעיתונים בעבור 

  ;(1873באוגוסט  13, "הלבנון)"" הנה באה( ]...[ צוג) אורחת עגלות הקטור" -

[ קרונות]וואגאגען  15מן ( צוג)ועל שלוחם תידרש אורחה : "בלבד אורחה -

  ;(1876במארס  29, "הלבנון)"" טעונים משא

הנושא ( צוג)תמיד יסע מסע העגלות , ר למסעיובנסוע הקיס" :מסע העגלות -

 ; (1880בינואר  30, "הלבנון)"" את שומרי ראש הקיסר וכל הכבודה אשר לו

 ; (1886במארס  28, "חבצלת)"" טורמכונת מרכבת הקִ " -

בקול ( צוג) יבוא המסע( טונעל)השוער מושך בפעמון ומן המנהרה : "בלבד מסע -

 .(1892ביוני  17, "חבצלת)"" ני בית התחנהשריקה המרעיש את האוזן ועוצר לפ

יושם ; 1894בספטמבר  7-ב" המליץ"לראשונה בעיתון  הופיערכבת נראה כי המונח 

. ראה מאמרו של ד; צוג)בדרכו הוא שואל את פקיד הרכבת : "לב להפניה של הכותב

עת לענייני -הכוונה לכתב(". 299. ה צ"שנת תרנ, לוח עם', אחיאסף'יודילוביץ ב

ובגיליון , אביגדור-בעריכת בן 1904–1893פרות שיצא לאור בעיר ורשה בשנים ס

ל את המאמר שנדפס "מזכיר כותב ששמו יהל 1895בינואר  25מיום " המליץ"

ל מברך את כותב המאמר על "יהל". ברכבת מיפו ירושלימה"ושמו " אחיאסף"ב

אך לא ' מסע' משום שצוג משמעה, צוגשהיא תרגום של , רכבתשהעדיף את המילה 

עוד אומר הכותב כי אריה ליב גורדון ". שורה של מרכבות נמשכות"רכבת שהיא 
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ְוָעְבָרה ָהֲעָבָרה ַלֲעִביר ֶאת ֵבית : "יט, על פי שמואל ב יט ֲעָבָרההציע את המילה 

 . אך כידוע הצעתו זו לא נתקבלה, ('מעבורת'שמשמעה במקרא " )ַהֶלֶלךְ 

 ספרייה או ביבליותיקון? 

' עמ, ב"סיוון תשמ( )1900)ס "מ פינס שפורסם בתר"חידוש של י, ספרייהם המונח ג

 :משמש לצד המונח הלועזי, (18

 (91) בבליותיקוןוקטלוג הוא ; (87) ספרָיתו: ובהמשך,  (86) ִבְבִלטֹוֵתיָקה: 1922הלב 

 (85) ספר [ב]=שמות הספרים על קטלוג הוא ; (85) ספריה: 1923הלב 

 (80) פנקס ספרניםוקטלוג הוא ( 80) עקד ספריםלצד  ספריה: 1950הלב 

 (62[ )במירכאות במקור] "קטלוג", רשימת ספרים; ספריה: 1985הלב 

או  ביבליוטיקאוכן בכתיב )בדרך כלל  ביבליותיקהבעיתונים שימש המונח 

 ולצדו שימש הצירוף, (1895בדצמבר  17, "הצפירה)" ביבליותיקרוספרן הוא ( ביבליותיקא

קרית "למשל , היו שניסו לטבוע מונח עברי משלהם. בית ספריםאו  בית עקד ספרים

גיאורג אלכסנדר : "מעניין המשפט. (1872בספטמבר  18, "המגיד)"(" ביבליותיקה)ספר 

(. שם" )קאהוט נמנה לעוזר ביבליותיקאר בבית עקד הספרים של בית מדרש הרבנים

ובין ספרייה הכוללת חדר עיון "( יותיקהביבל)"יש עיתונים שהבחינו בין ספרייה 

" ביבליותיקה עם חדר לקריאה"או  (1904ביולי  10, "הצפירה)"" בית מקרא" –לקהל הרחב 

 (.1883במארס  12, "המליץ)"" בית עקד ספרים למקרא"או  (1905באפריל  17, "הצפירה)"

ליד מונח אך לעתים הוא בא בסוגריים , משמש בעיתונים קטלוגגם המונח הלועזי 

 (.1886באוקטובר  5, "המליץ)"(" קאטאלוג)רשימת ספרים : "למשל, עברי

  מילה לועזית –לוליין? 

 (152) רוקדי על חבל: 1922הלב 
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 (140) רוקדי חבל: 1923הלב 

 (97, 129) לוליין: 1985הלב , 1950הלב 

גם . ל"אף שהוא מופיע בלשון חז, התרגומים המוקדמים לא רצו במונח לועזי

עולים על , לעירנו באו מרקדים על חבל: "מרקדים על חבליתונים מופיע המונח בע

עם שהיה ערבוביה "; (1881במאי  17, "המליץ)"" עצים גבוהים בידיהם ורגליהם כקופים

 (.1904במאי  4, "הצפירה)"..." מנקי ארובות עשן, מרקדים על חבל]...[ של אכסנאים 

 קרניבל או עדלידע? 

  (154) ֵניַבלַקרְ : 1922הלב 

 (141) חגיגת עם: 1923הלב 

 (130) עדלידע: 1950הלב 

 (98) קרנבל: 1985הלב 

אל הלעז , גם במונח זה מתגלגלת העברית מן הלועזית אל המקורות וחוזר חלילה

 "(.מדליה"המונח , ראו לעיל)

אחר כך נראה קרנבל נהדר ומקהלת : "שימשה הרבה בעיתוני התקופה קרנבלהמילה 

אשר קראו איש , לעיני כל הגוים, לכבוד הפורים"; (1895ביוני  28, "הצבי)"" תמחוללו

כך , דוקא בהלולא" ;(1898במארס  14, "המליץ)"" חג ליהודים... קרנבל לעברים הוא: לאחיו

המילה מוקפת ; 1913בינואר  2, "הצפירה)"" 'קרנבל'ביחוד בימות . הוא נוסח פריז

הלב כפי שמעדיף המתרגם של , חגיגת עםהצירוף  היה נקוט גם(. במירכאות במקור

" לפאר ולהעלות אורים בכל בתי הצבור ולערוך חגיגת עם בכל העיר פאריז: "1923

 . (1910בינואר  4, "הצבי)"" חגיגת עם בבירות"; (1896בספטמבר  21, "הצפירה)"

אמר נ( 1932במאי  9" )לאידיאולוגיה של העדלידע"שכותרתו " דבר"במאמר בעיתון 

והוחלט על " בשם עברי' קרניבל'דרשו בעיתונים להחליף את השם "כי בפורים 
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מעמידנו ( 5' עמ, ג"תשנ)אולם דן אלמגור , המאמר אינו מזכיר מי המחליט. עדלידע

אביב ועדה למפעלי -מינתה עיריית תל( 1932)ב "בפורים תרצ: על התגלגלות המונח

ובדיוניה עלתה השאלה בדבר שם , פורים שהייתה אמורה לארגן את חגיגות החג

הוכרז על תחרות פומבית למציאת מונח מתאים ובחבר ". קארניוואל"עברי ל

, (1928רובינזון מתרגם )גרזובסקי -יהודה גור, ד ברקוביץ"השופטים היו חברים י

יעקב , (קרניבלובו כאמור ננקט המונח הלועזי , 1922הלב מתרגם )אריה סמיאטיצקי 

אך ההחלטה הניבה ביקורת , עדלידעברקוביץ הציע את השם . רניפיכמן ויהודה ק

דברי הלעג והביטול והרוגז שנכתבו בגנותו , מכר אחד לקט את כל הרשימות: "קשה

, מבוהל, מגוחך, צורם את האוזן ואת העין, משונה, לא יפה': של השם עדלאידע

' מעורר בחילה ,מזכיר את שכרותו של לוט, בן הפקועה, לבנטיני, מוקיוני, נלעג

הלב התרגום היחיד שאימץ את המונח הוא (. 1932במאי  9, "דבר" )"וכאלה וכאלה

והמילה כיום משמשת כשם פרטי של קרנבל מוגדר החל , לציון קרנבל בכלל 1950

  (.1940-ש"ת, מילון למונחי התאטרון)ל בָ נֵ רְ ועד הלשון טבע את המונח קַ . בפורים

 כתובת ומען, אדרסה 

ויתנו לנער אדֶרסת (: 1899)משמש בתרגום הראשון של הלב  אדרסהועזי המונח הל

לכתב את : 1904הלב  –בתרגום הבא מצוין המונח הלועזי בסוגריים (. 8) דודו

 כתֹבות, בדיבור ישיר אדריסאות: בהמשך הסיפור; (1108) (אדריסאות) כתֹבֹות

; (71) ְךָתבֹות: 1923הלב ; (75) םִךְתבֹוֵתיהֶ , ְךָתבֹות, ְךתֶֹבת: 1922הלב . במסר עקיף

 (.52, 48) כתובות: 1985הלב , 1950הלב 

שישלח לי ]...[ בקשתי מכבוד הרב : "למשל, אדרעסבעיתונים מצוי השימוש במונח 

מחמת שלא ידעתי היטב את "; (1873באפריל  30, "המגיד)"" העלים על אדרעס שלי

או  אדרסהה מאוחרת יותר מצוי המונח בתקופ (.1891ביוני  1, "המליץ)"" אדרעס שלו
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בפנקסי רשימת הדופקים על שערי הנדיבות והחסד נוספה כיום אדרסה : "אדריסה

 . (1897בינואר  11, "המליץ)"" חדשה

כי יש ( 114' עמ, ה"תשכ)אומר אבינרי , א בסוף המילה"וה aאשר להוספת תנועת 

מות שבהם ניכרת התופעה ובש, את המילה הזרה" לייהד"הסבורים כי זהו ניסיון 

כן  –אדריסה (: "115' עמ, שם)ועוד הוא אומר  148".אדריסה"הוא מונה את המילה 

נראה כי בעיתונים נקרה המונח ". השם הזר נדחה מפני כתובת. אמרו בדור הקודם

נבקש לשלוח הנערה (: "1895ביולי  4" )המליץ"לראשונה ב' מען'במשמעות  כתובת

סיוון  ".ובת סוכני החברה בכל מקום וגם כתובת ליווערפולישר להמבורג בצירוף כת

שפסלו את המילה  –ואולי עדיין ישנם  –היו מדקדקים "כי , אומר( 70' עמ, ה"תשמ)

יצחק , ואכן(. ההדגשות במקור" )מעןטענו שצריך לומר רק . לעניין אדריסה כתובת

על  מעןמעדיף את  1955ביולי  15מיום " דבר"בעיתון " עברית כהלכה"במדורו , פרץ

טוב הוא השם ]...[ יהודה -בן. חידש א' אדריסה'את המילה מען במובן : "כתובתפני 

ן  ע תמהשם מ ב ו ת לפי שהשני הוא סתמי וכללי ושולט בין החיים ובין , כ

". ואילו מען מוגבל לשטח של נייר המכתב בלבד, על שלטים ועל מצבות, המתים

במילון למונחי ( address cardתרגום של ) בתכרטיס כתוועד הלשון טבע את המונח 

ובמילון למונחי הבולאות של האקדמיה ללשון העברית נקבעו , 1933-ג"הדפוס תרצ

ואכן שניהם משמשים בעברית , (1991-א"תשנ)זה לצד זה  149,מעןו כתובתהמונחים 

  .ימינו-בת

 מונחים לדרגות אצולה? לורד או אציל 

 בסוגריים מובאים)דרגות אצולה עיקריות הלשון האנגלית מבחינה בין חמש 

המונחים שקבעה האקדמיה ללשון העברית במילון למונחי הדיפלומטיה משנת 

                                                             
 .ייתכן גם כי השפיעה כאן סיומת היחסה הרוסית 148
 . ב"יהודה משנת תרס-הוא חידוש של בן מען 149
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, (מרקיז) marquessאחריה באה , (דוכס) dukeהדרגה הגבוהה ביותר היא (: 1991

כל האצילים (. ברון) baronולבסוף ( רוזן משנה) viscountאחריה , (רוזן) earlאחריה 

 peer.150כלומר כל אציל מאחת הדרגות הללו נקרא , peersת אלה נקראים מדרגו

המתרגם של . ננקטו מונחים שונים, בהיעדר הבחנה כזו בתקופת ההשכלה והתחייה

והוסיף הערת  –( 40) אנגליה פירי –אימץ את המונח הלועזי  1898המלך -בן

י הממלכה בֵ רַ , עברימצא לו מונח  1923המלך -בן מתרגם. גדול שר – ֵןיר: שוליים

ה ֶבן ַוְיִהי ַבחֶֹדש ַהְשִביִעי ָבא ִיְשָמֵעאל ֶבן ְנַתְניָ )"א , ירמיה מאכנראה על פי , (44)

ִליָשָמע ִמֶזַרע ַהְללוָכה ְוַרֵבי ַהֶלֶלְך ַוֲעָשָרה ֲאָנִשים ִאתֹו חוזר אל  1941אך מתרגם  ,"(א 

-בןהמתרגמת של (. 36)פיר  – 1954המלך -בן וכמוהו גם מתרגם( 72)ֶןר  –הלעז 

 (.39)אציל מעדיפה את המונח הכללי  1978המלך 

משתה גדול הוכן לכל : "למשל, היה מקובל בעיתונות התקופה רבי הממלכההצירוף 

יושבי עיר המלוכה ורבי הממלכה התאספו "; (1874בנובמבר  17, "הלבנון)"" רבי הממלכה

 (.1898במאי  1, "המליץ)"" הפעם לתת יקר וכבוד לאורח

היעדר מונחים מתאימים בעברית לתוארי אצולה הניב כאמור דרכים שונות 

נוקט , "המלך והעני-בן"הקדום בתרגומי , 1898המלך -בן. להתמודדות עם הקושי

תואר , 32) הירצוג: בלא שיטתיות, לעתים מונחים לועזיים ולעתים מונחים עבריים

נמנע ממונחים  1923המלך -בן(. 38) רוזן, (33) לורד, (סאצולה גרמני המקביל לדוכ

-בן(. 24) האציל מסֹוֵרי, (44) הדוכס מנורפולקוגם ( 23) האציל נורפולק: לועזיים

הדוכס , (30) הרוזן ֶהְרְטפֹוְרד –בדרך כלל נוקט מונחים עבריים  1941המלך 

השנים המאוחרות יותר התרגומים מן (. 33) הברון ַמְרֵליאך גם , (55) מנֹוְרפֹוְלק

, (19) לורד סוריי, (19) לורד נורפולק: 1954המלך -בן. נצמדים למונחים הלועזיים

: 1978המלך -בן; (32) ארסי'הלורד ד, (31) הברון מארליי, (27) גוהן-הלורד סנט

                                                             
 .(The New Oxford Dictionary of English, ed. J. Pearsall, Oxford 1998)במילון אוקספורד " peer"ערך  150
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 ֹון'ג-לורד ֵסייְנט, (26) לורד ֶהְרְטפֹוְרד, (21) הלורד מַסֵריי, (21) הלורד מנֹורפֹוק

 (.34) ַאְרִסי'הלורד ד, (32) הברון ַמְרִלי, (28)

 פרלמנט או בית מחוקקים? 

אינו טובע מונח  1898המלך -בן: פרלמנטכך גם התמודדו המתרגמים עם המונח 

המלך -בןב; (40) ...ויחרצו את משפט יחד נאספו אנגליה כי פירימיוחד ואומר 

 – דיף את המונח האנגלימע 1941המלך -בןו (44)בית המחוקקים הניסוח הוא  1923

חוזר אל המונח העברי  1954המלך -בן(. 38) סךָ הפרלמנט אשר את גזר דינו של הדֺ 

 (.38) בית הלורדיםמעדיף  1978והנוסח של , (35) בית המחוקקים

והאסיפה ההיא נקראת : "פארלאמענטהעיתונים אף הם נקטו את המונח הלועזי 

: ולעתים הוסיפו לצדו מונחים בעברית ,(1857באפריל  26, "המגיד)" בשם פארלאמענט

, "המגיד)"" היום בו נפתחו שערי בית המחוקקים הפארלאמענט ליהודים יושבי הארץ"

בית המועצה "; (1861בפברואר  7, "המליץ)"(" פארלאמענט)הועד העליון " ;(1858באוגוסט  12

 . (1861ביולי  4, "המליץ)"(" פארלאמענט)

 (: פארלאמענט)ובצדם צוין המונח הלועזי בסוגריים  ננקטו גם מונחים אלה

 ; (1861בנובמבר  14, "המליץ)"" ועד צירי העם" -

 ; (1861בנובמבר  21, "המליץ)"" אספת הצירים" -

 ; (1861בדצמבר  19, "המליץ)"" בית מועצות מדינה" -

  ;(1862בפברואר  13, "המליץ)"" בית הועד הכללי" -

 ; (1870במארס  7 ,"המליץ)"" נבחרי הועד הגדול" -

 ; (1872בנובמבר  8, "חבצלת)"" בית מועד נבחרי העם" -

 ; (1876בספטמבר  18, "המגיד)"" בית ועד העם" -

 ; (1879ביולי  16, "המגיד)"" ועד לאומי" -
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 ; (1880ביולי  13, "המליץ)"" בית האוסף" -

 ; (1886באפריל  13, "הצפירה)"" בית נבחרים" -

 ; (1886באפריל  30, "ההצפיר)"" בית אספת המחוקקים" -

 (.1887בנובמבר  3, "המגיד)"" הועד העליון" -

בית מורשי ", (1910בפברואר  4) 151בית מורשיםהעדיף את המונחים " הצבי"עיתון 

, יהודה לפרלמנט-חידוש של בן, (1912ביולי  7) מורשוןואף ( 1909ביולי  13" )העם

 .בלא להציב לצדו את המונח הלועזי

 נת פתיחהפרילודה או מנגי? 

ויחלו המנגנים : עוקף את הקושי ומפרט( 1898)המלך והעני -התרגום הראשון של בן

 (.45) לנגן מנגינה שמחה וערבה

 (הניקוד החלקי במקור; 48) דיה עליזהילופרֵ : 1923המלך -בן

 (40) מנגינת הפתיחה: 1941המלך -בן

 (39) מנגינת פתיחה: 1954המלך -בן

 (41) חהנגינת פתי: 1978המלך -בן

המילון למונחי ) ְןֵרלוד, ַאְקָדָמההאקדמיה ללשון העברית טבעה את המונח 

אף . 1978ולכאורה הוא היה עשוי להופיע רק בתרגום של , (1955-ו"המוסיקה תשט

על פני המונח , נגינת פתיחה, על פי כן העדיפה המתרגמת את הצירוף הברור יותר

 . ַאְקָדָמההעמום 

 סבון או בורית? 

                                                             
מי שהרשה לאחד (: "הלכה ה הלכות שלוחין ושותפין ג)ם "מופיע בלשונו של הרמב' מיופה כוח'במשמעות  המורשֶ  151

יהיה לכתוב הרשאה לאחר שזה אומר אין רצוני ש למורשהואין , ורצה לבטל השליחות ולהרשות לאחר הרי זה מבטל
 ."פקדוני ביד אחר
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אף שהוא מופיע בעיתוני . סבוןמונח לועזי שהשתרש בעברית וכיום נראה עברי הוא 

רקיקי בורית ומעדיף תחתיו , 1924אוליבר נמנע ממנו מתרגם , 1882-התקופה כבר ב

רוכל שהיה סוחר את הארץ ברגל ועוסק במכירת  :הכוונה לחפיסות סבון. (397)

 ...בורית-רקיקי, תער-כלי, רצועות, משחזות

 זייפע, ובסוגריים המונח ביידיש ספון: ננקטו בעיתונים מונחים שונים 1882לפני 

העיתונים הוסיפו לציין . (1877באפריל  11, "הצפירה)(" זייפע)בורית "; (1871במאי  16, "המליץ)"

בני הכפרים לוקחים הצמחים עצמם : "סבוןאת המונח היידי גם לצד המילה 

היו עיתונים , עם זאת. (1886ביוני  18, "הצבי)"(" ייפעז)לרחיצה ולכביסה תחת הסבון 

מופיעה במילוני ועד  סבוןהמילה . סבוןולא  בוריתשהמשיכו לנקוט את המונח 

 (.1935)ו "הלשון מתרצ

 פונש ופוסטיק 

נדגים שניים . נמצאו מעט מאוד מונחים בלעז רובינזון קרוזובתרגומים של 

 . פסטיקו( פונטשאו ) פונש: שנמצאו

 1921רובינזון ב; (5) יין שכר, מעדיף מונח עברי 1872-התרגום הראשון מ: ונשפ

 פונטשהמונח הוא , 1988-ו 1965, ובשני התרגומים האחרונים, (10) פונשהמונח הוא 

פונטש הוא המשקה : "פונשגורס כי יש לאיית את המונח " הצפירה"עיתון (. 13, 9)

( 1877במארס  14" )המגיד"ואכן עיתון , (1886בנובמבר  4" )הנודע אצלנו בשם פונש

ובו הוא  1892בנובמבר  3-ב" הצפירה"י טביוב פרסם מאמר ב"ח ".משקה פונש"גורס 

וביניהם גם , מפרט חידושי לשון שונים שהציעו לו קוראי העיתון במכתביהם אליו

  152.אך הוא מתייחס לעניין בהומור ובלצון, לפונש מתוק-עז

                                                             
, "קישקע ממולאת"ל עור-עוטה, "קניידלעך"ל עיסה-דדי: למשל, טביוב מונה עוד חידושים שהוצעו לו למאכלים 152

 ...לעוגיית גבינה גבנוניתו
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המתרגם של ; fusticחאקי ושמו -שמש להפקת צבע צהובהמדובר בעץ המ: פסטיק

ב הַ יק או צַ ִט סְ עץ פֺ  :מביא את השם הלועזי אך מוסיף לו שם משלו 1921רובינזון 

רובינזון מתרגם , לעומת זאת. מרמז על צבעו הצהוב של העץב הַ צַ והמונח , (138)

 (.149)ית קִ תָ יסְ עץ ןִ  :את השם תוך שמירה על עיצורי השם הלועזי" מעברת" 1954

* 

להדגים כמה תמורות בלקסיקון העברי ואת דרכן של התמורות  ביקשתיבסעיף זה 

ויש , וחלקם פנה אל הלועזית באין בררה, המתרגמים נזקקו למונחים חדשים. הללו

נראה כי (. ֺמְפָתה, גלודים)שחידשו חידושים משלהם שלא נקלטו בעברית 

עוד ראינו כי יש . עז ועשו זאת בלית בררההמתרגמים השתדלו להימנע משימוש בל

 .וחזרו אל הלועזית –עברו דרך העברית , גם מונחים שיצאו מן הלועזית

בתרגומים הראשונים בולטים המחסרים בעברית בהשוואה לשפות מפותחות 

המלך -בן"; טבע וגאוגרפיה, הזדקק למונחי חקלאות" רובינזון קרוזו"תרגום : אחרות

מונחים  –" הלב", ם בדרגות האצולה בענייני ממשל ופריטי לבושחסר מונחי" והעני

כל אלה חסרו בעברית בשל היעדר ; לסדרי שלטון ודואר, למדינה, הנוגעים לצבא

ההשוואה לעיתונים מראה כי גם הם כותביהם התאמצו לחפש . חיי שפה מלאים

ר חיים כפי שאמ .יום-מה גם שהם עסקו במידה רבה בחיי היום, מונחים מתאימים

לעיתונים , (לעיל 3.6סעיף , ראו את הדברים החותמים את חלק א של החיבור)רבין 

משום שנדרשו לדווח על תחומי חיים מודרניים , היה חלק נכבד בהחייאת הלשון

 .שעברית המקורות לא הכירה

נראה כי אחדים מן המתרגמים עקבו , יהודה וחבריו-אשר לחידושי הלשון של בן

אם , ירת התחדישים ואימצו אותם ואחרים לא השתמשו בהםאחר המתרחש בז

משום שלא ידעו על קיומם ואם משום שבאותה עת עדיין לא קנה לו התחדיש 

  .אחיזה בלשון הרווחת
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 חזרות והכפלות 6.2

 הקדמה 6.2.1

ויקרא " )ביום השבת ביום השבת: "לשון המקרא נוקטת לשון הכפלה לשם הדגשה

שש כנפים שש כנפים ", (יא, במדבר ז" )ליום נשיא אחד ליוםנשיא אחד ", (ח, כד

בנדויד מונה כמה סוגים של (. 258' עמ, ז"בנדויד תשכ)ועוד ( ב, ישעיהו ו" )לאחד

; "(שש כנפים שש כנפים לאחד)"כפל לשמו לשם הדגשה : ובהם, (39' עמ, ב)כפילות 

כפל לשם פירוש ; (טו, ירמיהו לג, "בימים ההם ובעת ההיא)"גיוון באמצעות נרדפים 

מכנה צירופים שבהם ( 2ה"תש)צ מלמד "ע(. טו, דברים ח, וצמאון אשר אין מים)

, "דל ואביון", "עני ואביון: "למשל, (hendiadys) "שנים שהם אחד" –האברים נרדפים 

דהיינו , (טאוטולוגיה)לשון -מלמד מסביר כי מדובר בכפל. ועוד" אורים ותומים"

קדרי (. 174' עמ, שם)מהם שווה בתוכנו לאחר והוא בא לחזקו שאחד , בשני שמות

שהן בין השאר צירופים המכילים " יחידות סמנטיות מורכבות"מכנה צירופים אלה 

והם עשויים , של מסמנים השייכים לשדה סמנטי משותף( או יותר)שני יסודות 

( הטרונימים)או שמות מתכללים ( אנטונימים)מנוגדים , (סינונימים)להיות נרדפים 

 (. 391' עמ, א"קדרי תשנ)

ה חֹמָ "דוגמת , פועל נטוי+דרך נוספת של הכפלה לשם הדגשה במקרא היא מקור

 (.יז, שמות יד" )ה את זכר עמלקחֶ ְמ אֶ 

חזרות במבנים אלה מופיעות במידה רבה יחסית בתרגומים המוקדמים ופחות 

לשם . להדגמת החזרותאיעזר להלן במיונו של אבא בנדויד . בתרגומים המאוחרים

נבחין בין הדגשה . הדגשת ההבדלים עומתו נוסחי התרגומים עם הנוסח האחרון

 סעיף )פועל נטוי +ובין הדגשה באמצעות מקור( 6.2.2סעיף )לשון -באמצעות כפל
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ההשוואה אל התרגום המאוחר מבליטה את ההתרחקות מלשון המקרא  153(.6.2.3

 .לשון פשוטה וברורההנשגבת ואת הרצון למסור דברים ב

 

 לשון-הדגשה באמצעות כפל 6.2.2

 הלב

 כפל לשמו 

 1985הלב               נוסח הכפל          התרגום

 (4) 1899הלב 

 

 154מדי חדש בחדשוובקבלה 

 שמונים לירה 

האשה הרוויחה שמונים לירות 

 (158) 155בחודש

 (262) 1922הלב 

 

 (159) ותניאלבסוף ... האב  הסכים 156סוף סוף... האב

 (262) 1922הלב 

 

 (160) השינה-בתא מסוגרנשאר  בחדר                  157סגור ומֺסגרוהוא 

 (152) 1950הלב 

 

לא קשה למצוא נער אחד לכל 

ממדינות  158מדינה ומדינה

 מולדתנו 

מכל אחד לא יקשה למצוא ילד 

 (112) של איטליה מאזוריה

 (161) 1950הלב 

 

מצא ת תמיד תמיד, אנריקו, הו

את זרועות אחותך פתוחות 

תמצא את  תמיד, אנריקו, הו

אחותך מוכנה לקבל אותך 

                                                             
ריבוי צירופי : את טכניקת הכפילות, כניסוחו, "בשתי ידיים"מדגים כיצד אימץ מנדלסון ( 118' עמ, ח"תשנ)טורי  153

 .שהיה אופייני לספרות ההשכלהנרדפים 
ר ָיבֹוא ָכל ָבָשר ְלִהְשַתֲחֹות ְלָפַני ָאמַ  חֶֹדש ְבָחְדשֹו וִמֵדי ַשָבת ְבַשַבתֹוְוָהָיה ִמֵדי : "כג, על פי ישעיה סו, צירוף כבול 154
 ".'ה

  .ד היחס"בלמ, "מרוויח כך וכך לחודש"ימינו מקובל גם -במשלב הדיבור בעברית בת 155
 .הצירוף מופיע רבות בתלמוד 156
  ".ִמְןֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵאין יֹוֵצא ְוֵאין ָבא סֶֹגֶרת וְמֺסֶגֶרתִויִריחֹו : "א, על פי יהושע ו, צירוף כבול 157
 ". ִךְלשֹונֹו ָוָעם ַעם ֶאלוְ  ִךְכָתָבה וְמִדיָנה ְמִדיָנה ֶאל ַהֶלֶלךְ  ְמִדינֹות ָךל ֶאל ְסָפִרים ַוִטְשַלח" :כב, א על פי אסתר 158
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 (117)בזרועות פתוחות  לפניך 

 חולה, חולהַטָטִחי המסכן  (168) 1950הלב 

 אנוש 

 (124) אנוש חולה" הבנאי הקטן"

 (152) 1950הלב 

 

לא קשה למצוא נער אחד לכל 

ממדינות  מדינה ומדינה

 מולדתנו 

 מכל אחדשה למצוא ילד לא יק

 (112) מאזוריה של איטליה

 (8) 1959הלב 

 

 מפעם לפעםהופיעו בפתח 

 תלמידיו

הציצו בדלת כמה  מדי פעם

 (10) מתלמידיו

 (11) בשקטיצאנו   חרש חרשכולנו יצאנו  (9) 1959הלב 

 (11) 1959הלב 

 

מעמיק הוא תמיד מחשבה 

  כגבר בגברים

שקוע תמיד בכל מיני מחשבות 

 (14) מבוגרו כמ

 (216) 1959הלב 

 

 הגענו לימי הבחינות סוף סוף הגיעה עת הבחינות   סוף סוף

(212) 

 (218) 1959הלב 

 

 תמיד תמידולי נדמה כי 

 אראנו בעיני רוחי עומד כך 

אראה אותו שוב כך בעיני  תמיד

 (215) רוחי

 

 :גיוון באמצעות נרדפים

 1985הלב               נוסח הכפל          התרגום

 (158) הבית היה ריק בלעדיה ריק ושמםבלעדיה היה הבית  (4) 1899הלב 

 (7) 1899הלב 

 

 אחקר ואדרשבבואי שמה 

 ... אחרי

כשאגיע לשם לא יהיה עלי 

 (159) ...את לחפשאלא 

 (5) 1899הלב 

 

ואין קול ואין ... ויכתבו

   159קשב

 (158) לא נתקבלהושום תשובה 

                                                             
 .צירוף כבול 159
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 (52) עבודהלמצוא מהר ...  עבודה ומשרהצא לו איזו ומ (1107) 1903הלב 

 (54) עייףבבוקר היה קם   160עיף ויגעהיה קם בבקר  (1110) 1903הלב 

 (164) 1922הלב 

 

 עובד אדמה, האיכרבנו 

 בקרבת עיר רוזריה

 (160) העובד במשק חקלאיבנו 

 (177) 1923הלב 

 

של לא היתה בך אפילו טיפה    161עלי חסת ולא ריחמתלא 

 (119) רחמים כלפי

קשה עֹרף ועומד על היה  (178) 1923הלב 

  דעתו

 (120) עקשןהיה 

 (120)הקשיב  ויקשב  162ויט אזנו (178) 1923הלב 

 (180) 1923הלב 

 

לראות האין ... 163ְרֵאה והביָטה

 שם איש 

 (121) אם אין שם איש הסתכל

 (156) 1950הלב 

 

 164נבוכים כאובדי עצהעמדו 

 ה לפנות ולא ידעו אנ

 ולא ידעו לאן לפנות  התבלבלו

(115                               ) 

 (115) כולו נדהם ונרגש... נעצר  נבוך ונרעש ורועדהילד עמד  (158) 1950הלב 

 (168) 1950הלב 

 

נסוכה  דאגה וחרדהארשת 

 היתה על פניו 

 (168) מאוד מודאגיםפניו היו 

 (10) 1959הלב 

 

עיניים שחורות  הנער נעץ בנו

 165נבעת ונפחדכאילו 

 נפחדכאילו הוא ... הסתכל בנו

(12)  

 (74) 1959הלב 

 

עגום ונוגע עד התרחש מחזה 

 הלב 

 (76) !היה זה עצובאיזה מחזה 

 

 

                                                             
ָשִלים ַאֲחֶריָך ְוַאָתה : "צירוף מקראי 160 לִֹהים ָעֵיף ְוָיֵגעַ ֲאֶשר ָקְרָך ַבֶדֶרְך ַוְיַזֵםב ְבָך ָךל ַהֶםח   (.יח, דברים כה" )ְולֹא ָיֵרא א 
 .למשל ברכות לג עב, מופיע בתלמוד, צירוף כבול –" חוס ורחם" 161
 (.יא, תהלים מה" )ְוִשְכִחי ַעֵלְך וֵבית ָאִביךְ  ְוַהִחי ָאְזֵנךְ ִשְמִעי ַבת וְרִאי : "למשל, מופיע במקרא הטה אוזן 162
ש ְוֵאין ִלי ַמִךיר ָאַבד ָמנֹוס ִמֶלִםי ֵאין דֹורֵ  ַהֵביט ָיִמין וְרֵאה: "למשל, מופיעה במקרא הביט לפועלראה הצמדת הפועל  163

 (.ה, תהלים קמב" )יְלַנְפִש 
 ".ְתבוָנה ָבֶהם ְוֵאין ֵהָלה ֵעצֹות אַֹבד גֹוי ִךי" :כח, על פי דברים לב 164
 .א"ע, י למועד קטן כה"מופיע בפירוש רש נבעת ונפחדהצירוף  165
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 כפל שהוא פירוש

 1985הלב               נוסח הכפל          התרגום

 (1109) 1903הלב 

 

עבד בלי את עבודת הכתיבה 

כמכונה , לי כונהוב 166חמדה

העושה את חשבון מלאכתה 

  167בלי דעת

באופן את העבודה הזאת עשה 

 (53) מכני

 (1110) 1903הלב 

 

היתה אתך  168רוח אחרת

 ולנער אחר נהפכת  

 (54) השתנית

 (178) 1923הלב 

 

מלא חיים , תוצאות לב ער... 

 ואמיץ עד מאד 

 נבעה מעודף מרץ ותעוזה... 

(119) 

 (178) 1923הלב 

 

ועומד על  169היה קשה עֹרף

 דעתו 

 (120) היה עקשן

 (155) 1959הלב 

 

בלי שעל להיאחז בו ובלי 

  170מדרך כף רגל

לא היה שם שום דבר שאפשר 

 (156) להיאחז בו

 (263) 1922הלב 

 

יחידי ועזוב לנפשו באין מכר 

 ומודע 

 (159) והוא בודד לנפשו

 

 רובינזון קרוזו

רבים , עמוס צירופי לשון מהסוג הנדון( 1872) רוזורובינזון קהתרגום הראשון של 

שכיחותם של צירופים מסוג זה , הלבבדומה ל. מהם מן המקרא או בדרך המקרא

 . הולכת ופוחתת ככל שמתקדם זמנו של התרגום

                                                             
 ". ֶחְמָדה ְבלֹא ַוֵטֶלךְ  ִבירוָשָלִם ָמַלךְ  ָשִנים וְשמֹוֶנה ְבָמְלכֹו ָהָיה וְשַתִים ְשלִֹשים ֶבן" :כ, כא ב הימים על פי דברי 166
 ".ָדַעת ְבִלי ְבִמִכין ֵעָצה ַמְחִשיךְ  ֶזה ִמי" :ב, לח על פי איוב 167
 ".ָהְיָתה רוַח ַאֶחֶרת ִעלֹוַעְבִדי ָכֵלב ֵעֶקב : "כד, במדבר ידעל פי  168
 ְקֵשה ַעם ְוִהֵםה ַהֶזה ָהָעם ֶאת ָרִאיִתי מֶֹשה ֶאל 'ה ַוטֹאֶמר :ט, לב למשל שמות, ביטוי המופיע כמה פעמים במקרא 169

 ".הוא עֶֹרף
 ".ֵשִעיר ַהר ֶאת ָנַתִתי ְלֵעָשו ְיֺרָשה ִךי ָרֶגל ַךף ִמְדַרךְ  ַעד ֵמַאְרָצם ָלֶכם ֶאֵתן לֹא ִךי ָבם ִתְתָגרו ַאל" :ה, ב על פי דברים 170
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 כפל לשמו

 1988רובינזון  נוסח הכפל התרגום

 (4) 1872רובינזון 

 

הסערה קמה לדממה וחמת 

 שככה לאט לאטהים 

 (13)ה הרוח והים נרגע שככ

הלך והתרחק  171ומעט מעט (7) 1928רובינזון 

 משפת הים

 (44)הלכתי מעט לאורך החוף 

 נתחים נתחיםה פָ העתקתי החֹו (40) 1965רובינזון 
 את כל הספינה 

 

 הוצאתי ממנה כל מה שיכלתי

(47) 

 

 

 נרדפים

 1988רובינזון  נוסח הכפל התרגום

 (2) 1872רובינזון 

 

נעורה לימים אחדים  תשוקתי
 172ביתר שאת וביתר עז

הורי  173ומחשבתי לשמע בקול
 הלכה לה

הרשם שעשו . עברו כמה ימים
עלי דברי אבי פג ואני שבתי 

 (11)ושיניתי את דעתי 

 (3) 1872רובינזון 

 

סער לבבי  [בשל הסערה]

נפשי ברעדה , בקרבי

 174התמוגגה

די היה בסערה ההיא כדי 

 (12) להפחיד אותי

הפכו לי  יגוני ועצבוני (4) 1872ון רובינז

  175לששון

 (13) הרגשתי השתפרה מאד

 (45) הסערה שככה  176החשוהגלים  שקטהים  (30) 1872רובינזון 

                                                             
" ָאֶרץְמַעט ְמַעט ֲאָגְרֶשםו ִמָןֶניָך ַעד ֲאֶשר ִתְפֶרה ְוָנַחְלָת ֶאת הָ " :למשל, מופיע פעמיים במקרא מעט מעטהצירוף  171

 (.לו, שמות כג)
 ".ָעז ְוֶיֶתר ְשֵאת ֶיֶתר אֹוִני ְוֵראִשית ךִֹחי ַאָתה ְבכִֹרי ְראוֵבן: "ג ,מט על פי בראשית 172
 ".ִיְשָרֵאל ְבקֹול 'ה ַוִטְשַמע" :ג, כא למשל במדבר, מופיע כמה פעמים במקרא" לשמוע בקול" 173
 (.כו, תהלים קז" )ִתְתמֹוָגג ְבָרָעה ַנְפָשם ְתהֹומֹות ֵיְרדו ָשַמִים ַיֲעלו"שימוש יצירתי בפסוק  174
 ".ִמיגֹוָנם ְוִשַלְחִתים ְוִנַחְמִתים ְלָששֹון ֶאְבָלם ְוָהַפְכִתי: "יב, לא אולי על פי הפסוק בירמיהו 175
 ".ַגֵכיֶהם ַוֶטח שו ִלְדָמָמה ְסָעָרה ָיֵקם" :כט, קז תהלים על פי 176
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ד וכל לבבי נבהלתי מאֹ (38) 1872רובינזון 

 [מן הגשם] 177התמלא חלחלה

 (49) נבהלתי מעצמת הברקים

חלומות מבהילים הבהילוני  (51) 1872רובינזון 

  178חזיונות איומים בעתוניו

 (60) חלמתי חלום נורא

לתור אחזתי דרכי שנית  (60) 1872רובינזון 

 תוצאות האי 179ולדרוש

 (63) ר את המקוםהמשכתי לסקֹ

הכינותי פחים ופרשתי  (78) 1872רובינזון 

 מכמרות

 קותעמלתי בהכנת שוחות עמֺ 

(73) 

אין לי כי אם להכין לי מקום  (83) 1872רובינזון 

 180מקלט למחסה וסתר

 (79) עלי למצוא לי מקלט בטוח

 (9) החיים הסוערים הם מנת חלקם 181לגדולות ונצורותנולדים  (6) 1921רובינזון 

 (14) החבלים שלנו היו חזקים ינו אמיציםלֵ בָ חֲ איתן וַ  וםגַ עָ  (10) 1921רובינזון 

 (14) לנו נאבדךֺ  לנו נמותךֺ , לנו נאבדךֺ  (11) 1921רובינזון 

 (9) החיים הסוערים הם מנת חלקם 182לגדולות ונצורותנולדים  (6) 1921רובינזון 

 (14) החבלים שלנו היו חזקים ינו אמיציםלֵ בָ חֲ איתן וַ  וםגַ עָ  (10) 1921רובינזון 

 (14) לנו נאבדךֺ  לנו נמותךֺ , לנו נאבדךֺ  (11) 1921רובינזון 

 (36) התידדנו ה וברעותונחיה בינינו באחוָ  (27) 1921רובינזון 

חבר בלי כל , הוא נשאר לבדו (8) 1928רובינזון 

 184עוזר ותומךבלי כל  183,ורע

נבחרתי לחיות חיי בדידות 

 (53) מלליםאֺ 

                                                             
 ".ַחְלָחָלה ָמְתַני ָמְלאו ֵךן ַעל: "ג, כא אולי על פי ישעיהו 177
 ". ְתַבֲעַתִםי וֵמֶחְזיֹנֹות ַבֲחלֹמֹות ְוִחַתַתִני: "יד, ז אולי על פי איוב פרק 178
 ".ַהָשָמִים ַתַחת ַנֲעָשה ֲאֶשר ָךל ַעל ַבָחְכָמה ְוָלתור ִלְדרֹוש ִלִבי ֶאת ְוָנַתִתי" :יג, צירוף שני פעלים אלה בא בקהלת א 179
 ".וִמָלָטר ִמֶזֶרם וְלִמְסתֹור וְלַמְחֶסה ֵמחֶֹרב יֹוָמם ְלֵצל ִתְהֶיה ְוֺסָךה: "ו ,ד על פי ישעיהו 180
ֶניָ  ֵאַלי ְקָרא: "ג ,לג על פי ירמיהו 181  ואגידה: "ק אומר בפירושו לפסוק"רד". ְיַדְעָתם לֹא וְבֺצרֹות ְגדֹלֹות ְכךָ  ַאִגיָדהוְ  ְוֶאע 
 היה ונטירן רברבן[ ויונתן תרגם] ת"וי ידעתם שלא וחזקות גדולות נחמות לך אגידה - ידעתם לא ובצורות גדולות לך

הוא רברבן  גדולות ובצורותבו התרגום של ו, ק מסתמך על התרגום המיוחס ליונתן"רד, כלומר". ן"בנו ונצורות קורא
 [.דהיינו נצורות, שמורות]ונטירן [ גדולות]

 .לעיל 181ראו הערה  182
 עד אוהב אני פקודיך ושומרי יראיך אבל, שונא אני הרשעים" :סג, קיט ק לתהלים"הצירוף נמצא בפירושו של רד 183

 ".ְוֵרעַ  חבר להם שנעשיתי
 הלוי והוא היחוס לפי( א עני המעשר שיחלק ללמד שבא אלא: "יב, כו ם לדברים"הצירוף מצוי בפירושו של המלבי 184
 ."הגר והוא ותומך עוזר לו שאין למי( ב
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ישב לו רובינזון על החוף עיף  (8) 1928רובינזון 

 דועצוב רוח ולבו נדכה מאֹ

שעות הייתי יושב לבדי מול 

הטרידו אותי ]...[ הים 

 (49) נוגים הרהורים

יום המחרת היה יום בהיר  (12) 1928רובינזון 

 .וצח

 (45) מזג האויר התבהר

יפי המקום והדרו לקחו את  (33) 1928רובינזון 

 185לב רובינזון

]...[ זה היה עמק ירק ופורח 

 (63) התאהבתי במקום

משכת השיחים אשר נטע  (33) 1928רובינזון 

 ארותקלטה ותשלח ענפים ופֹ

העצים צמחו ענפים מעמודי 

 (67)כים ארֺ 

 ויחל לרקוד ולחול  (67) 1928רובינזון 

 

 (102)החל לרקוד על החוף 

ִבדוֵרי הנֹעם וִענוֵגי השמחה  (6) 1965רובינזון 

 נתיחדו לשכבת התֶוך

 

חיים , בני המעמד הבינוני, אנחנו

 (9)בדרך כלל בשקט ובשלוה 

 

 פירושחזרה לשם 

 1988ינזון רוב נוסח הכפל התרגום

 (13) 1872רובינזון 

 

להיות נאמן אתי  186השבעה לי

ולא תשקר לי  187בכל לבבך

 לעולם

 (13)תשבע לי שתהיה נאמן לי 

שנה תמימה חלפה ואני שקט  (77) 1872רובינזון 

 בלי חליפות וחדשות 188ושלו

. השנים חלפו להן במהירות

 (73)התרגלתי לחיי החדשים באי 

                                                             
 ".ֵלב ִיַסח ְוִתירֹוש ְוַיִין ְזנות: "יא ,ד על פי הושע 185
 ".ֵבאלִֹהים ִכי ִהָשְבָעה ְוַעָתה" :כג, כא למשל בראשית, הצירוף מופיע במקרא 186
לֶֹהיךָ  'ה ֶאת ִמָשם וִבַסְשֶתם" :כט, ד למשל דברים, מופיע פעמים אחדות במקרא בכל לבבך הצירוף 187  ִךי וָמָצאתָ  א 

 ".ַנְפֶשךָ  וְבָכל ְלָבְבךָ  ְבָכל ִתְדְרֶשםו
 םאד בא ולא יושבים היו ובשלוה בשקט" :מ, ד א הימים י לדברי"המצוי אצל רש" בשקט ובשלוה"על פי הצירוף  188

 ".להלחם עליהם כשבאו נזהרו לא לפיכך להם להרע
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י היה בידי ולא חסרתי טוב (69) 1872רובינזון 

גם לחם , גם מעון לשבת, דבר

 189שלאכל ובגד ללבֹ

יש לי כאן כל מה שאני צריך 

(68) 

כי  190אבל לא לריק יגעתי (78) 1872רובינזון 

 191ראיתי שכר לעמלי

 (79)בסופו של דבר הצלחתי 

לא הניחו  192רב שרעפי בקרבי (83) 1872רובינזון 

לי לישון וכל הלילה שכבתי 

 שבע נדודים 193למעצבה

 (75)כל הלילה לא ישנתי 

שקטים ושלוים [ אנשים אלה] (7) 1921רובינזון 

יעברו דרכם בעולם כעל מי 

 194מנוחות יתנהלו

חיים בדרך כלל [ אנשים אלה]

 (9)בשקט ובשלוה 

 (43)כמעט אבדה הכרתי  בטלו חושי ותאבד ממני עצה (32) 1921רובינזון 

 

, חלקם מן המקורות, כפלי לשון ואף בשעשועי מיליםאף הוא מרבה ב 1965רובינזון 

-נשבע לי שבועי; (14) שר לבו ותֹם הליכותיויֹ; (14) 195ָישרֹו ובֹר לבבו: למשל

ברֹב ; (31) ִנְבעו בה פרצים ובקיעים; (32)יכֹלתי לשאת ולסבול ; (18) 196שבועות

יפשתי חיפוש ח, כלומר( ]40) 198חפשתי באולם ֵחֵפש ְמֺחָןש; (37) 197עמל ויגיעה

. (169) 199ֺךלה ִנֵמי ִנִמים; (49) בראותי את אשר לי והנה הוא ָסדור וְמֺסָדר; [מקיף

                                                             
לִֹהים ִיְהֶיה ִאם ֵלאמֹר ֶנֶדר ַיֲעקֹב ַוִטַדר" :כ, כח על פי בראשית 189  ִלי ְוָנַתן הֹוֵלךְ  ָאנִֹכי ֲאֶשר ַהֶזה ַבֶדֶרךְ  וְשָמַרִני ִעָלִדי א 

 ".ִלְלבֹש וֶבֶגד ֶלא כֹל ֶלֶחם
 ".ִכֵכיִתי ךִֹחי ְוֶהֶבל ְלתֹהו ָיַגְעִתי ְלִריק ָאַמְרִתי ִניַואֲ " :ד, מט על פי ישעיהו 190
 ".ַבֲעָמָלם טֹוב ָשָכר ָלֶהם ֵיש ֲאֶשר ָהֶאָחד ִמן ַהְשַנִים טֹוִבים" :ט, ד על פי קהלת 191
 ".ַנְפִשי ְיַשַעְשעו ַתְנחוֶמיךָ  ְבִקְרִבי ַשְרַעַןי ְברֹב: "יט ,צד על פי תהלים 192
 ".ִתְשָךבון ְלַמֲעֵצָבה ָלֶכם זֹאת ָהְיָתה ִמָטִדי" :יא, נ על פי ישעיהו 193
 ".ְיַנֲהֵלִני ְמֺנחֹות ֵמי ַעל ַיְרִביֵצִני ֶדֶשא ִבְנאֹות" :ב, כג על פי תהלים 194
 לֹא ֲאֶשר ֵלָבב ַברו ַכַןִים ְנִקי" :ואילו כאן הצורה היא שם עצם, ד כשם תואר, מופיע בתהלים כד בר לבבהביטוי  195

 ".ְלִמְרָמה ִנְשַבע ְולֹא ַנְפִשי ַלָשְוא ָנָשא
 זכיתם אלו :לישראל ירמיהו להם אמר, שבועות שבועי(: "רמז שסא יחזקאל)הצירוף מצוי במדרש ילקוט שמעוני  196

 – עליכם ומקסם בא 'נבוכדנאצר' הרי, זכיתם שלא עכשו ;משבעה שבעה נדרשת שהיא – 'בתורה' קוראים הייתם
 ."משבעה שבעה

 ."ויגיעה עמל ברוב בא לי יש אשר המעט ואני: "ו, לב לבראשית ם"הצירוף מצוי אצל המלבי 197
בכל מקום : ם מפרש"המלבי". ָעמֹק ְוֵלב ִאיש ְוֶקֶרב ְמֺחָןש ֵחֶפש ַתְמנו עֹולֹת ַיְחְןשו: "ז, סד על פי תהלים תהלים 198

 .שאפשר לחפש בו
 ."לו נעשו נסים נסי – יוחנן חנניא חנינא. לו נעשה נס – בחלום הונא הרואה: "א"ע נז ברכות, י מצוי בבבליהביטו 199
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מצב ֺאְמָלל : למשל, המָ צָ עֲ בדרך כלל מנסח הדגשה באמצעות מילות הַ  1988רובינזון 

התגלית הזאת ִשְמָחה ; (49) ?כל כךמדוע האל מקשה עלינו ; (54) מאין כמוהו

 .(63) מאודאותי 

 המלך והעני-בן

 כפל לשמו

 1978המלך -בן נוסח הכפל התרגום

מי יפשיט מעליהן שמלותיהן  (13) 1898המלך -בן

בבקר ומי ילבישן ? בערב בערב

 200?בבקר

? בלילהמי עוזר להן להתפשט 

מי מלביש אותן כשהן קמות 

 (15) ?בבוקר

 (20)הוסיף לשוטט   הלאה הלאהוהוא הולך  (21) 1898 המלך-בן

 (21) פתח חרש את הדלת את הדלת 201מעט מעטויפתח  (24) 1898המלך -בן

 (38) קצי קרב ובא בא, באקצי  (40) 1898המלך -בן

 (40)קושטו בדגלים ובנסים  שונים ומפלאים  עדיים מעדיים (40) 1941 המלך-בן

ידים  כמה וכמהבן רגע נחתו  (169) 1941 המלך-בן

 מתקצפות על הנער 

הנער כמה  מיד נשלחו אל

 (153)ידיים נרגזות 

 

 נרדפים

 1978המלך -בן נוסח הכפל התרגום

 (13) חיננינער  202אירֹ-נער יפה עינים וטוב ( 10) 1898 המלך-בן

                                                             
, "ִאיש ְךִפי ָאְכלֹו ְוַחם ַהֶשֶמש ְוָנָמסַבבֶֹקר ַבבֶֹקר ַוִטְלְקטו אֹתֹו : "כא, למשל שמות טז, פעמים 13מופיע במקרא  200

 .'בכל בוקר'ומשמעו 
 .לעיל 171רה ראו הע 201
  (.יב, שמואל א טז" )ַוִטְשַלח ַוְיִביֵאהו ְוהוא ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹאי: "הצירוף כולו מקראי 202
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 203,אנשים זקנים באים בימים (   34) 1898 המלך-בן

 נכבדים ונשואי פנים 

-אנשים קשישים ואנשים רמי

 (28)מעלה 

 (15) כל כך קטן ועדיןאתה  ח חלש ורפה ךֹ ,אתה קטן (12) 1898 המלך-בן

אגלה לך סוד טמיר ונעלם מכל  (99) 1898 המלך-בן

 חי

 (103) סודאגלה לך 

יסתיר יורש העצר את מחלתו  (35) 1898 המלך-בן

 204מעין רואים ומאזני שומעים

הנסיך יסתיר את מחלתו בכל 

 (28) הדרכים העומדות לרשותו

יגונו ארצה מרב  ותם נפל (26) 1898 המלך-בן

 וצערו

 (22) ארצהביאושו טום כרע 

 (7) מרהיבמחזה  מחזה נהדר ומרהיב עין  (5) 1928 המלך-בן

נסים מתנוססים ודגלים  (5) 1928 המלך-בן
 מתנפנפים 

 

 (7) התנופפודגלים ססגוניים 

בסמרטוטיו  מֺעטף ומֺחתל (6) 1928 המלך-בן
 העלובים 

 

 (7)בסחבות  מחותל

 

 (12)את הקדרות  הגביר את העלבון  הגדיל והגביר (11) 1928 המלך-בן

 אדיר וחזק , קול רעש גדול (63) 1928 המלך-בן

 

 (52) אדירהקריאה 

 (52)קצף -בשצף 205בקצף גדול ובחמה שפוכה (63) 1928 המלך-בן

 (59)יכול היה להוליך שולל  לרמות ולסובב בכחש [ ידע] (72) 1928 המלך-בן

 והגון לכך  206איני כדאי (28) 1941 המלך-בן

 

 (26)אינני ראוי לכך 

                                                             
 ".ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָבא ַבָטִמים: "א, בראשית כדעל פי בימים  באים 203
 ".וכל מעשיך בספר נכתבין תעין רואה ואוזן שומע ,דע מה למעלה ממך: "א, על פי אבות ב 204
 ".ָך לֹא ָקָראוְשפְֹך ֲחָמְתָך ַעל ַהגֹוִים ֲאֶשר לֹא ְיָדעוָך ְוַעל ִמְשָןחֹות ֲאֶשר ְבִשְמ : "כה, ירמיהו יעל פי  –חמה שפוכה  205
  .א"למשל ברכות יז ע, ביטוי תלמודי – איני כדאי 206
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ל עוד להוסיף לחיות ימים יכֹ (29) 1941 המלך-בן
  207ושנים

 

 (26)היה מוסיף לחיות 

מה נוגה וקודרת היא מציאות  (29) 1941 המלך-בן
 !זאת

מה קודרת  –המציאות הזו 
 (27! )היא

 (40)דממה של מתח וציפייה  הֺדמָיה כבדה של ִצפָיה והמתנ (40) 1941 המלך-בן

 

 פירוש

 1978המלך -בן נוסח הכפל התרגום

 (12) ...רעב עד כדי כך[ היה]טום   208ותם רעב מאד ובטנו ריקה (8) 1898 המלך-בן

בכל הדיוטות , בכל ההיכל (26) 1898 המלך-בן

למים והחדרים עברה בכל האֺ 

 השמועה 

 (22) פשטו בארמון שמועות

 

 אוליבר טוויסט

נדגים את , מה-מקוצר במידת( 1980אוליבר )אחר שהנוסח האחרון של ספר זה מ

 .כפי שנעשה לעיל, התופעה בלא להשוות נוסחים

 כפל לשמו

היה מקבל  נער ונערכל  ;(15) 209דד מאֹמאֹמעמיקים לכל דבר ב :1924אוליבר 

 (.169)אן צֹ אותלָ מלאות וממֺ היו ]...[ כל הגדרות ; (16)את מנתו 

נשא אוליבר בדומיה  שבועות על שבועות ;(ג)לנער  פנכה פנכה :1935אוליבר 

 (.כא)מטפחות משי  כמה וכמה ;(יא)ח את תעלוליו של נֹ

                                                             
 ".ושנים ימים ישראל בך לימנו, זיל: לה אמר" :ב"ע ,ס למשל חולין, ל"הצירוף מצוי בלשון חז 207
 (א, בראשית כד" )ַבָטִמים ָבא ָזֵקן ְוַאְבָרָהם"המשפט מזכיר במבנהו את הפסוק  208
 ".ְמאֹד ִבְמאֹד אֹוְתךָ  ְוַאְרֶבה וֵביֶנךָ  ֵביִני ְבִריִתי ְוֶאְתָנה" :ב, יז למשל בראשית, הצירוף מופיע כמה פעמים במקרא 209
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; (106)ב של אנשים היו צמודים לכל מעקה וכרךֹ 210ריםובי צִ רֵ ובצִ  :1955אוליבר 

י אהבת שנים שנים ;(7)תמצאנו שם  211התָ מָ דְ ם קַ דֶ מקֶ אחד אשר [ בנין]מזדקר 

 (.66)אותך 

 נרדפים

מעשי תרמית  ;(5)מלא צרות ופגעים  ;(5)עומד ומתקיים מוסד אחד  :1924אוליבר 

; (9) 212הבריה העלובה נתבקשה לעולם האמת ונאספה אל אבותיה ;(8)והונאה 

 (.11) 213תךדברי חסדך ואִמ  ;(12)טרחתם המרובה ויגיעתם היתרה 

שר להתעמר ולהתעלל מעט ךֹהנה באה שעת  ;(ה)נפעם ונרגש  :1935אוליבר 

 214אוליבר לא נע ולא זע ;(טו)הפריזו והגזימו ]...[ הנשים  ;(יא)באוליבר טויסט 

ומשתאה  הַ מֵ תָ , בין השנים מהלך אוליבר ;(כ)ח פנה לנוח בה ולהחליף כֹ ;(יח)

 (.נט)ל היתה שממה ועזובה ךֹבַ  ;(כט)

אשה צנומה וצמוקה  ;(9) היא נפרדה מעליו בגיפופים וחיבוקים: 1949אוליבר 

(19). 

עוזר ושוליה : נמצאו צירופים ספורים מסוג זה, 1980אוליבר , גם בנוסח האחרון

דרך -אדם ישר; (5) נלהב ולהוט להיות שוליה של מנקה ארובות; (5)... אצל

 (.10) הביטי וראי; (6) והגון

 פירוש

 (.נד)ר בָ ר דָ בֵ כל היום החריש הזקן ולא דִ  :1935אוליבר 

 .(67)רוחו מרוממת ומֺאשר הוא עד למאֹד  :1955אוליבר 

                                                             
 ".גלין דגורין כתרגומו צבורים צבורים - חמרם חמרם" :י, ח לשמות י"למשל רש, על פי פרשני המקרא אולי 210
 מימי אותו עוזרים מלכים הביא שסיסרא כמו: "כ, ה לשופטים ם"למשל מלבי, הצירוף נמצא אצל מפרשי המקרא 211

 ".קדמתה מקדם עוזרים לישראל באו כן, קדם
 ".ֲאבֹוָתיו ֶאל ֶנֶאְספו ַההוא ַהדֹור לךָ  ְוַגם" :י, ב על פי שופטים 212
 ". ָרב ְלָקָהל ַוֲאִמְתךָ  ַחְסְדךָ  ִכַחְדִתי לֹא" :יא, מ על פי תהלים 213
 ". ִמֶלםו ָזע ְולֹא ָקם ְולֹא ַהֶלֶלךְ  ְבַשַער ָמְרֳדַכי ֶאת ָהָמן ְוִכְראֹות: "ט ,ה אסתרהצירוף מזכיר את האמור ב 214
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 נטוי פועל+מקור: הפועל הכפלת באמצעות הדגשה 6.2.3

היא להקדים  דרך נוספת שנוקטת לשון המקרא להדגשה באמצעות חזרה, כאמור

ָבנֹה "; (י, דברים טו" )לו ולא ירע לבבך נתֹן תתן: "למשל, הנטוי את מקורו לפועל

, תופעה זו מצויה לרוב בתרגומים הראשונים(. יג, מלכים א ח" )ל לךבית זבֺ  בניתי

להלן דוגמאות אחדות . ונעלמת כליל בתרגומים האחרונים, הולכת ופוחתת בהמשך

 .מן התרגומים בהשוואה לנוסח האחרון

 הלב

 1985הלב       1899הלב 

 (161) הכסף נגנב      (13) 215!ָגנֹב גנבוהו

אל , אנו נשלח אותך אל אמך  ( 28) !אל תדאג ,ָשלֹח נשלחך אל אמך

 (168)תדאג        

 1903הלב 

הפציר בו אביו בלי הרף  (1108) ל הלמודיםַהְכֵבד הכביד עליו את עֹ

 (52) ללמוד

 (55) אשתדל להצליח בלימודים   (1112) בכל מאדי... ָלמֹד אלמד 

 1904הלב 

 (122) ?את אוהבת אותי    (801) ?הלא אהֹוב תאהביני

 1922הלב 

 (158) אחרים כבר נסעו לשם   (8)הלא ָנסֹע יסעו שמה רבים 

 (91) בכל זאת דיבר אליו   (139) ָחדֹל לא יחדל מדבר אליו

 1923הלב 

 (122) !את מוכרחה למות     (181) 216ת תמותימֹו

 (131) אני זוכר אותו תמיד   (194) אך ָזכֹר אְזךֹר אותו תמיד

                                                             
 ".ִלְבָעָליו ְיַשֵכם ֵמִעלֹו ִיָגֵנב ָגנֹב ְוִאם" :יא, כב רוף על פי שמותמהדהד כאן הצי 215
 ".ָתמות מֹות ִמֶלםו ֲאָכְלךָ  ְביֹום ִךי" :יז, ב למשל בראשית, מופיע כמה פעמים במקרא" מות תמות"הצירוף  216
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 1950הלב 

, בטוח בהחלט, הייתי בטוח (21) ידעתי כי בֹוא תבוא אלינו ואני מראש

 (18)שתבוא        

 היא זוכרת את השמות שלהם    במשך שנים רבות עוד ָזכֹר

 (18) שנים רבות    (21) תְזךֹר את שמותיהם

 

       1959הלב 

 (53) הוא ידע שבחצות לילה בדיוק   (49) ידֹוע ידע כי בדיוק בחצות

 אמנם לא בכה אך כל מראהו    בכפו וישב נואש  הליט פניו

 (167) אמר יאוש   הליט את פניו בידיו, ואחוז שממון

  (168)אך בכה לא בכה 

 

 המלך והעני -בן

  1898המלך -בן

 (19) כשאהיה מלך    217ה אהיהיֹהלא יבוא יום והָ 

 (21) אני למלך הארץ

 (25) ריםלא עוד ספרים ומו   את כל הספרים ואת כל 218עזב יעזב

 (31) הלמודים

הוד מלכותו יצוה שהוד   צוה יצוה המלך כי יסתיר יורש העצר את

 הנסיך יסתיר את  מעלתו (35) 219מחלתו מעין רואים ומאזני שומעים

 (28) מחלתו       

 (28) אם לא יצליח להעלות בזכרונו   (35) ואם שכֹח שכח את ילדותו

  (26) נוחיש ברצוני ל    (33) חפץ אחפץ לנוח מעט

                                                             
 ".ֵאל ְבֵבית ֲאֶשר ַהִלְזֵבחַ  ַעל 'ה ִבְדַבר אָקרָ  ֲאֶשר ַהָדָבר ִיְהֶיה ָהיֹה ִךי" :לב, יג א אולי על פי מלכים 217
 ".ִעלֹו ַתֲעזֹב ָעזֹב לֹו ֵמֲעזֹב ְוָחַדְלתָ  ַמָשאֹו ַתַחת רֵֹבץ שַֹנֲאךָ  ֲחמֹור ִתְרֶאה ִךי" :ה, כג על פי שמות 218
 .לעיל 204ראו הערה  219
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אמור שהמלך מצוה כי לא   ולא ימות כי כן 220ואמרת לו כי חיה יחיה

 (53)ימות      (59) מצות המלך

 (22) ירשה לי לצאת מכאן   (25) ונתֹן יתנני לשוב אל בית אבי

 1923המלך -בן

 (23) ?האין זאת, אתה מכיר אותי  (27) ?האין זאת, אותי 221הלא ידֹע תדע

 (23) לא אמות    (28) חיֹה אחיה ולא אמות

  (25) ישלח לגרדום    (29) תלֹה יתלה על העץ

  (24) !הוא ימלוך    (29) !מלֹך ימלֹך, ואם לא

 (26) התרה בפרלמנט  (30) הזהר תזהיר את בית המחוקקים

  החותם הקטן שאותו הייתי   222החותם הקטן אשר הסכן הסכנתי

 (39) לוקח אתי    (47) תמיד לשאתו עמי

 1941ך המל-בן

 אתה תיתלה על שהרימות ידך   אתה ִהָתֶלה ִתָתֶלה על אשר הרימות את

 (17)עלי       (17) ידך עלי

 (23) אמור שאתה מכיר אותי    (27) 223אמור כי ָידֹע ֵתָדֵעִני

 (98) אזכור כיצד נתנו בי אמון   (111) ָזכֹר ֶאְזךֹר איך בטחו בי

 1954 המלך-בן

אם משוגע הוא , הוא ימלוך     –אם מטורף הוא או שפוי 

 (24)שפוי    (24) !ואם מלוך ימלוך על הכסא

 (30) אנו יודעים זאת     (28) ידוע נדע זאת

 (30)גבירתי החביבה , ניחמת אותי  ( 28) גברתי החמודה, נחם נחמתיני

 

                                                             
ֶמת ַלֲעשֹות ָשַמר וִמְשָןַטי ְיַהֵכךְ  סֹוַתיְבחֺ " :ט, יח למשל יחזקאל, נקרה כמה פעמים במקרא" חיה יחיה" 220  הוא ַצִדיק א 

 ".ֲאדָֹני ְנֺאם ִיְחֶיה ָחיֹה
 ".ָלֶהם לֹא ְבֶאֶרץ ַזְרֲעךָ  ִיְהֶיה ֵגר ִךי ֵתַדע ָידֹעַ  ְלַאְבָרם ַוטֹאֶמר" :יג, טו על פי בראשית 221
 ַהַהְסֵךן ַהֶזה ַהטֹום ַעד ֵמעֹוְדךָ  ָעַלי ָרַכְבתָ  ֲאֶשר ֲאתְֹנךָ  ָאנִֹכי ֲהלֹוא ִבְלָעם ֶאל ָהָאתֹון ַותֹאֶמר" :ל, כב על פי במדבר 222

 ".לֹא ַוטֹאֶמר ךֹה ְלךָ  ַלֲעשֹות ִהְסַךְנִתי
 .לעיל 221ראו הערה  223
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קשה להעמיד נוסחים אלה מול אוליבר טוויסט ושל  רובינזון קרוזובתרגומים של 

 .להלן דוגמאות מן הטקסטים. השונות הגדולה בין הנוסחים אלה בשל

צלֹח צלחה ידו ; (8) הלא לעוג ילעגו עלי; (3) ברֹח לא תברח :1872רובינזון 

נשא ִישא ; (15) כי מחסֹרך עלי 224וגם זאת ידֹע תדע; (6) להשיב המשטר על כנו

 מהאניהָהעתק ָהעתקתי ; (26) הסב אסב מקום משכבי; (24) לבבו לאל בשמים

 (.48) הארץ תחתי 225מוט התמוטטה; (30) שחֹה שחיתי; (29) אשבע ָשבֹע; (32)

הבטח אבטיח למלאות ; (8]...[ ) אשר ללא תועלת 226ידע תדע :1921רובינזון 

המים הולכים ; (38) לראות אניה 227קוה קויתי; (8) במשנה חריצות את עתי

הבט הבטתי ; (86) ה לימָ דְ ה נִ מֹדְ נִ ; (40) נפץ ינפצנה לרסיסים; (38) ההלוך ועלֹ

 (.106) ר נשמרתי לנפשימְֹש נִ ; (101) כה וכה

א ימצא וה כי מצֹעתה קִ ; (5) אביו ואמו דברו על לבו השכם ודבר: 1928רובינזון 

 (.49) אמנם לא יטבע עַ לטבֹ; (12)לו עזרה 

 אביאל בית  228שֹוב אשוב; (7) אבה לא תאבה לקחת חלק בחרבני: 1965רובינזון 

 (.31) ...ע ידענו כי בהגיע הסירהדֹיָ ; (8)

 אוליבר טוויסט

הבא אביא דברי חסדך ; (8) את אשר יכשר לילדים 229ידוע ידעה :1924אוליבר 

נתון ; (13) להתראות אתך לפרקים 231בוא תבוא; (11) עדזה לפני הוַ  230תךואִמ 

ג מלקות הלא ספוג יספו; (14) ואמנם צדוק צדק אותו אדון; (13) נתנה לו דבר

                                                             
 .לעיל 221ראו הערה  224
 ".ָאֶרץ ִהְתמֹוְטָטה מֹוט ֶאֶרץ ִהְתןֹוְרָרה ןֹור ָהָאֶרץ ִהְתרֲֹעָעה רָֹעה" :יט, כד על פי ישעיהו 225
 .לעיל 221ראו הערה  226
 ".ַשְוָעִתי ַוִטְשַמע ֵאַלי ַוֵטט 'ה ִקִויִתי ַקוֹה" :ב, מ על פי תהלים 227
 ".ִבי 'ה ִדֶבר לֹא ְבָשלֹום ָתשוב שֹוב ִאם ִמיָכְיהו ַוטֹאֶמר" :כח, כב א על פי מלכים 228
 .לעיל 221ראו הערה  229
 .לעיל 213ראו הערה  230
 ָהַלְכנו ֲאֶשר ַדְרֵךנו ֶאת ָלנו ַיִגיד אוַלי ָשם ֵנֲלָכה ַעָתה ָיבֹוא בֹוא ְיַדֵבר ֲאֶשר ךֹל ִנְכָבד ְוָהִאיש" :ו, ט א על פי שמואל 231

 ".ָעֶליהָ 
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האד ; (116) ףרֵ חוץ וחָ ל ומָ ה וקלֵ ךֵ הַ , כה שוק על ירךהאיש ִה ; (23) מזמן לזמן

 (.123) הכבד הלך הלוך והתעבה מרגע לרגע

אם לא  233ָראֹה תראה; (ד) 232באר נא לי את דבריך באר היטב :1935אוליבר 

 .(מט) האדון כי אני גנבתי אותם 234הן ָאמֹר יאמר; (ח) אעמֹד בִדבורי

 (.63)עוד שנים רבות  235חיה תחיה, ברחמי אלהים :1955יבר אול

, נראה כי עד שנות השישים נטו המתרגמים לבחור בכפלי צירופים הן לשם הדגשה

, חלק מן הצירופים נלקחו מן המקורות, כפי שהראינו. הן לשם העשרת הטקסט

מן  התרגומים. או נוסחו בדרך המזכירה את הצירוף שבמקורות, בעיקר מן המקרא

" לאט לאט"כמו , השנים שלאחר מכן נוקטים רק את הצירופים השגורים גם בימינו

בדרך כלל אין המתרגם חוזר על , למשל, "ִמֵדי"כאשר מופיעה התיבה ". סוף סוף"ו

 מדי בוקרוכן , מדי פעם בפעםולא ( 10, 1985הלב ) מדי פעםדהיינו , שם העצם

התרגומים מן התקופות , יתר על כן". ומדי בוקר בבוקר"ולא ( 8, 1978המלך -בן)

 : למשל, המאוחרות נוטים בדרך כלל להביע הדגשה במילות העצמה

 ;(18, 1985הלב ) שתבוא בהחלטבטוח , הייתי בטוח

 ; (35, 1985הלב ) מאז מת בנו ממשאף אחד לא ראה אותו צוחק 

 ;(64, 1985הלב )! הרבה אומץ וכל כךטוב  כל כךשיש לו לב , פרקוסי המסכן

 ;(11, 1988רובינזון )נגעו ללבי  כל כךדבריו 

 ;(17, 1988רובינזון ) רבהבקולו נשמעה דאגה 

 ; (8, 1978המלך -בן) מאודרחובותיה היו צרים 

                                                             
 ".ֵהיֵטב ֵארבַ  ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִדְבֵרי ָךל ֶאת ָהֲאָבִנים ַעל ְוָכַתְבתָ : "ח, כז על פי דברים 232
 ".וְזַכְרַתִני ֲאָמֶתךָ  ָבֳעִני ִתְרֶאה ָראֹה ִאם ְצָבאֹות 'ה ַותֹאַמר ֶנֶדר ַוִתדֹר" :יא, א א על פי שמואל 233
 ".'ה ַחי ָברדָ  ְוֵאין ְלךָ  ָשלֹום ִךי ָובָֹאה ָקֶחםו ָוֵהָםה ִמְלךָ  ַהִחִנים ִהֵםה ַלַםַער אַֹמר ָאמֹר ִאם" :כא, כ א על פי שמואל 234
 .לעיל 220ראו הערה  235
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 ; (9, 1978המלך -בן) ...עד כדי כךהטביעו בטום חותם עז 

 ; (130, 1978המלך -בן) לנער האבוד שלנו מאודאתה דומה 

 ;(141, 1978מלך ה-בן) באמתמצב קשה 

  ;(5, 1980אוליבר ) גלמוד הוא בעולם עד כמהכשנשאר בלעדיהם חש 

 ; (7, 1980אוליבר ) רבההופעתו עוררה התרגשות 

 .(7, 1980אוליבר ) יותרבעיטות חזקות עוד 

 

 ומושגים שמות" ייהוד" 6.3

 הקדמה 6.3.1

" יהודי"עשרה נטו מתרגמים לשוות לטקסט אופי -עשרה והתשע-במאות השמונה

 .באמצעות מושגים הקשורים לעולם היהדות

עד שכמעט לא נשאר ]...[ הנה התחלנו לצחצח את לשוננו : "כך קובל יוסף קלוזנר

שזאב יעבץ אינו , לות האירופיות עד כדי כךוהתחלנו ְלַיֵהד את הִמ ]...[ בה כלום 

עברית 'הרי ! חלילה לו מזאת, לא. 'אפותיקה', 'פילוסופיה', 'כימיה': מסכים לכתוב

ולא רק מלות  .'ַהְפֵתק', 'ַןְלָסָפה', 'כימה': הוא כותב ובכן חייב הוא לכתוב' עברית

" 'תורכיה'ולא חס וחלילה ' תֹוֶרךְ ']...[ עצם פרטיים -הוא ְמַיֵהד אלא גם שמות

קלוזנר מוסיף כי סופרים עבריים סיגלו לעצמם נוהג   (.97-96' עמ, ט"תש, קלוזנר)

, (Poltawa)תחת השם פולטווה " פעלא טבא", תחת הונגריה" ינת הגרמד"לכתוב 

 . ועוד( ג"יל)' תחת פוניבז" זה-ָנִוי-ןה"

ואת אותלו שהפך " רם ויעל"שושנה בלום מזכירה את רומיאו ויוליה שהפכו ל

שהוא רובינזון קרוזו " ספר כור עוני"ואת , שניהם בתרגומו של זלקינסון, "איתיאל"ל
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עמי "זכורים גם הנזל וגרטל שהפכו ל. הנכלל בקורפוס זה( 9' עמ, ו"תשל, בלום)

משה רומש -ואכן המתרגם יצחק בן. שהפכה לעליזה[ בארץ הפלאות]ואליס " ותמי

לא העתקתיו "(: "ספר כור עני" )"רובינזון קרוזו"מבהיר בהקדמתו לתרגום הספר 

הדובר בה ורוח בני ' י רוח ה"תקנתיו מחדש בשפת קדשנו עפ]...[ כאשר הוא כי אם 

אחת הדרכים לשוות (. V' עמ, הקדמה, 1872רובינזון " )עמה כאילו נולד על ברכה

 . כלשונו של קלוזנר, "ייהודם"או , לתרגום ֶהְקשר עברי יותר הייתה עברות השמות

: מנחם רגב מצביע על הנורמה שעדיין שלטה בתרגומים בראשית המאה העשרים

דחשובה ממנה הגישה המבקשת . אינה ערך עליוןהנאמנות לטקסט המקורי " ה י  ל

, 1989רגב " )את הטקסט ולקרבו אל העולם הרצוי והמצוי של הקורא העברי הצעיר

אליס "מאמרו של רגב נסב על תרגומו של אהרן אמיר ל (.ההדגשה במקור; 91' עמ

את הטקסט הייתה בין השאר בהענקת " לייהד"דרכו של אמיר ". בארץ הפלאות

ובצירופים לשוניים , כמו יאור במקום נילוס, עבריים לשמות מקומות שמות

 (. שם" )המבוססים על זכרי לשון מן המקורות שלנו"

היו , מאחר שהספרות לילדים נתפסה גם כבעלת תפקיד חינוכי בחיי הקוראים

מתרגמים שנטלו לעצמם את החירות לשנות לא רק שמות אלא גם תכנים כדי 

לעתים ההתערבות בתוכן באה לידי . לילדי האומה המתהווהלהתאים את הסיפור 

 . ביטוי בהשמטות דברים שלא התאימו לקורא העברי לדעתו של המתרגם

אף כי לאו דווקא , בתרגומים הנבדקים מצאנו תופעות אלה בספרים המוקדמים

( 1: )המתרגמים התערבו בטקסט ושינו אותו בשלושה תחומים. בתפוצה נרחבת

כגון מונחים , כלומר תחומים שלדעתם איימו על חינוכם של הילדים ,תחומי תוכן

מטבעות , מידות( 4); שמות דמויות( 3); שמות מקומות( 2); הנוגעים לנצרות

 .ותאריכים
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   התערבות בתחומי תוכן 6.3.2

הכנסייה  1899הלב ב. ההתערבות בתוכן חלה בעיקר במונחים הקשורים לנצרות

אך בוודאי לא , (32) בית תפילהופעם  בית מקדשא פעם הי( 170' עמ, 1985הלב )

סיוון ) כנסייה, עם זאת ייתכן שלא ידע המתרגם על תחדישו של דוד ילין. כנסייה

שנתיים קודם , 1897-ז"תחדישו זה של ילין פורסם בשנת תרנ; 14' עמ, ב"תשמ

 מסגד אותה כנסייה היא(. 33) אחד הכהניםכך גם הכומר הוא (. 1899הלב לפרסום 

ואין התאמה בין שני ( 282)אך כאן הכומר הוא אכן כומר , (281) 1922הלב ב

 בית תפילההכנסייה היא  1923הלב ב. שהרי מה לכומר ולמסגד, המושגים בטקסט

ואולי ניתן להניח מכאן , 1899הלב שניהם כב, (שם) אחד הכהניםוהכומר הוא ( 255)

כינוי לכנסייה בלשון , ִיְרָאה-ביתדיף מע 1959הלב  236.כי זו הייתה הנורמה הרווחת

 (. 172) כומרו, נקייה

 הכומר הוא 1898בתרגום משנת ". המלך והעני-בן"דברים דומים אנו רואים בספר 

 ולעתים( 7)כהן  הכומר הוא 1923המלך -בןב (.85)כנסת  והכנסייה היא( 6)מורה 

ההגמון הגדול  הואהארכיבישוף מקנטרברי  (.19)בית תפילה  והכנסייה היאהגמון 

, (86)בית כניסה  או (18)בית תפילה  כנסייה היא 1941המלך -בןב. (83)קנטרבורי 'ד

(. 70) אחד הלורדיםהופך להיות  והארכיבישוף מקנטרברי, (69)כהן  הוא כומר

ואף  (79)כנסיה נזכרים : ניכר עירוב מונחים, 1954המלך -בן, בתרגום הבא

עירוב במידה (. 7)הכהן אנדריו  ך הכומר הואא, (66)הארכיבישוף מקנטרברי 

כומר  אך מוזכרים גם, (9)הכוהן  הכומר הוא: 1978המלך -בןפחותה נראה גם ב

 (.80)כנסיה ו( 67)הארכיבישוף מקנטרברי , (109)

היתה ]...[ השמטת אלמנטים פסולים אידיאולוגית "ארי גורסת בעניין זה כי -ניצה בן

כאשר בראש רשימת האלמנטים , אז תקופת ההשכלהנורמה חזקה ביותר בתרגום מ

                                                             
 .ראו להלן על השימוש במונחים אלה בלשון העיתונות 236
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תרגום בעל ערך במושגים משכיליים הוא אפוא תרגום ]...[ ניצבת הדת ' מסוכנים'ה

 (. 302' עמ, 1999ארי -בן" )הטקסט מנוקה מאלמנטים נוצריים]...[ ' מיוהד'

. מן התרגומים הראשונים כנסייההסבר חלופי להיעדר המונח  אציע, אף על פי כן

 ,כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים: "פהאסֵ , במקור משמעה כינוס נסייהכ

בשמות רבה (. יא, דאבות דרבי נתן " )ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים

בשעה  :חייא בר אבא' ירמיה בשם ר' מ ור"ר פנחס בשם ר"א: "משמעה בית כנסת

כל כנסיה וכנסיה  שישראל מתפללין אין אתה מוצא שכולן מתפללין כאחד אלא

ומאחר שכל , כ הכנסת האחרת"הכנסת הזו תחלה ואח, מתפללת בפני עצמה

המלאך הממונה על התפלות נוטל כל התפלות  ,הכנסיות גומרות כל התפלות

שמות " )ה"שהתפללו בכל הכנסיות כולן ועושה אותן עטרות ונותנן בראשו של הקב

, אספה: "כנסיהמפרש ( 1938ר בשנת שיצא לאו)מילון גור (. כא ,בשלח[ וילנא]רבה 

ארץ שאין מלך שליט עליה כי אם איש נבחר על ידי העם ; קהל, עדה, קבוץ, להקהִ 

אספה גדולה של נבחרי הצבור ומורשיו לדון בשאלות  237;(נשיא)לזמן קבוע 

במילון מדן , לעומת זאת. בפירושו של גור אין זכר לבית תפילה לנוצרים". חדותמֺי

, ועידה גדולה; אספה, כנוס: "מובאים פירושים אלה( 1954שנת שיצא לאור ב)

אורנן מציין במילונו כי בעיתונות התקופה שימשה ". בית תפילה של נוצרים; קונגרס

 ".קונגרס, ועידה, אספה, כנס"במשמעות  כנסייה

כי  הכותב יןיברוב המקרים צ. במשמעות כומר בעיתוני התקופהשימש  כהןהמונח 

]...[ רועה נאמן לעדתו , הטיף כהן נוצרי: "למשל, וצרי או בכהן קתולימדובר בכהן נ

כהן נוצרי מאמונת "; (1860בדצמבר  20, "המליץ)" "בבית התפילה החדש בעיר שטראסבורג

 13, "הצפירה)"" הבדיל את נערי בני ישראל המבקרים את הבית]...[ קטולית -יונית

ררת וימאן לשרת בכהונתו בשעת קבורת נתן כהן קאטולי אחד כתף סו"; (1862במארס 
                                                             

כי חפץ ]...[ יהודי אחד בברלין גלה דעתו : "למשל, לציון רפובליקה כנסיהאכן בעיתונות התקופה משמש המונח  237
אם כנסיה חפשית , בסגנון הממשלהנחלקו גם המה "; (1862בספטמבר  4, "המגיד(" )"רעפובליק)הוא בממשלת כנסיה 

ובזה נסגרה כנסית : "המונח משמש כאמור גם במשמעות ועידה או כנוס(. 1869ביוני  7, "המליץ" )"או להמליך מלך
 (. 1901בדצמבר  29, "הצפירה" )"הציונים הצעירים
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הן לא דבר חדש "; (1861בינואר  31, "המליץ)"" אשה נוצרית אשר מתה בבית איש יהודי

כהן נוצרי "; (1899במאי  25, "המגיד)"" הוא כי כהן נוצרי באמריקה ידרוש טובת היהודים

גש כהן הדת באחד הכפרים האלה נ"; (1901בינואר  3, "הצבי)"" אחד הלהיב את ההמון

איננו יכולים להעלות על הדעת כי כהן לכנסיה "; (1903במארס  11, "הצפירה)"..." הנוצרית

אחריו נשאו נאומים "; (1913באפריל  15, "הצפירה)"" הפרבוסלאבית יכחיש את הרציחות

נתפס גם כאיש דת כהן  .(1921ביוני  24, "הצפירה)"..." סיר רוברט וואליי, כהן נוצרי

, "המגיד)"" והרשות ביד כל חולה לבקש לשלוח אליו כהן בן אמונתו", למשל, (כלשהי)

   (.1874בנובמבר  11

אם , אפשר להניח אפוא כי ייתכן שהמתרגמים נקטו מונח שהיה מקובל בתקופתם

והקורא אינו יכול לנחש כי , בן דת אחרת, כי אין הם מציינים כי מדובר בכהן נוצרי

ולא , כומריש להדגיש כי בעיתונים שימשה גם המילה . מדובר באיש דת לא יהודית

 .כהן נוצרילצד כומר , ברור מקורה של כפילות המונחים

 שמות מקומות" ייהוד" 6.3.3

 . שמות מקומות אינו רווח ונמצאו מונחים מעטים המעידים על התופעה" ייהוד"

נדודיו של  הוא תרגום של סיפור מתוך הספר השלם ומתוארים בו 1899הלב  ,כזכור

באחד הימים מגיעה אניית המסע אל הנהר פרנה . הנער מרקו בחפשו אחר אמו

(Parana) , הררי והרי האלפים נקראים ( 23) היאור פרנהאך המתרגם בוחר לכנותו

 (.41) אלף

; (10) ַתַער-ַאל-ִעְבר: למצר גיברלטר( 1922הלב )שבחר הלמן " תעתיק"מעניין ה

שם המקום המקורי , על אף המצלול המזכיר ערבית. ותבמקור מופיע השם במירכא

על מה . הוא שיבוש השם המקורי הערבי גיברלטרו, בל טאריק'ג, הוא אכן ערבי

 ?הסתמך אפוא הלמן בקביעת השם כפי שקבעו

 : נקרה ניסיון לשוות לשם מקום אופי עברי המלך והעני-בןגם באחד התרגומים של 
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תרגום ) Offal Courtמשפחתו במקום הנקרא  הנער העני מתגורר עם, טום קנטי

( 12, 1898המלך -בן)גרזובסקי -יהודה גור(. חצר הפסולת או חצר האשפה: מילולי

הוא משמר את המצלול המקורי של : תרגום יצירתי, ְת רְ קַ -לפֶ אֹמכנה את המקום 

ובה בעת מצליח גם לשמר חלק ניכר מן  – offal=לפֶ אֹ; court=ְת רְ קַ  –השם 

 .קריית האופל –עות המשמ

המלך -בן) חצר החלאה: בתרגומים האחרים לספר ניכרת העדפה לתרגום מילולי

 1954המלך -בןרק (. 8, 1978המלך -בןוגם ; 6, 1941המלך -בן) חצר הפסולת, (6, 1923

  (.א דגושה"פ) לחצר און: נוקט עירוב עמום( 6)

 שמות פרטיים" ייהוד" 6.3.4

בעיקר בתרגומים , נטייה להעניק לדמויות שמות עבריים בחלק מן התרגומים ניכרת

 . המוקדמים

! מריה: המאבדת את דרכה ואמה קוראת לה Mariaילדה ששמה  מספר עלהלב 

אך אותה ילדה בתרגומים המוקדמים היא ; (98, 1985הלב ; 131, 1950הלב ) !מריה

 (.143, 1923הלב ; 155, 1922הלב ) מרים

ויקטור ": עברית"ופיע בכל התרגומים בגרסתו הגם שמו של מלך איטליה מ

נאמן לנורמה הרווחת בשנים האחרונות הגורסת כי יש  1985הלב אך , עמנואל

 ִויטֹוְריֹו ֶאָמנוֶאֶלההוא  Vitorio Emanueleומכאן , לתעתק את השמות כהישמעם

 .אף שהספר בדרך כלל אינו מנוקד, בניקוד, (112)

 יוסףל" מתורגם( "Giuseppe Macini)וזפה מציני 'שמו של המדינאי ג 1923הלב ב

הלב ב יוִסיפהמתועתק , (Josefa)ֹוֶזָפה 'ז, כך גם שמה של אחת הנשים(. 220)מציני 

ממש , 1923הלב ביֹוֵסָפה ו, כדרך הגרמנית, 1922הלב ב יֹוֵזָפהו( ניקוד חלקי) 1899

 .ֹוֶזָפה'ז –גייה התעתיק נאמן לה( 1985)ורק בתרגומו של שילוני , בדרך העברית
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בחר לעתים שמות עבריים , 1898המלך -בןמתרגם , גרזובסקי-גור: המלך והעני-בן

ור במקור 'ארת. בדרך שרירותית לחלוטין ולעתים השאיר את השמות המקוריים

(Arthur ) ומעניינת קבוצת הילדים , (63) יעקבהואPeter, Halsey, David, 

Bernard and Margaret (. 122)גורני ומרים , מיכאל, יעקברגום המתקראים בת 

אך בהמשך הוא , (7)והן 'י 1923המלך -בןנקרא בתחילת , ון'ג, אביו של טום קנטי

נקרא בתרגום  Lord St. Johnגם . Johnשהוא המקור העברי של השם , (22) יוחנן

 Lady Edith(.  74) יוחנן מלך אנגליהון הוא 'והמלך ג( 32) האציל יוחנן הקדושזה 

 (.72) יתדִ העלמה ִע בתרגום זה היא 

השם המקורי העברי , (60, 1923המלך -בן) הנסיכה אלישבעהיא ' הנסיכה אליזבת

המתרגם ניסה ; (73) תעַ בַ ישֶ לִ א  היא  1941המלך -ובבן, Elizabethשממנו נגזר השם 

 .לשמר חלק מן המצלול של השם האנגלי

 -בן? Bloody Maryידועה בשם  שהייתה, כיצד כינו התרגומים את הנסיכה מרי

ה בָ מרי העקֺ  – 1941המלך -בן; (87) מרים אשת הדמיםמכנה אותה  1923המלך 

רק (. 70) 1978המלך -בןוכמוהו גם , מרי אשת הדמים – 1954המלך -בן; (158) מדם

 .מריםהופך את מרי ל 1923התרגום של 

ממנה , וגש רובינזון באיבשמו של הפרא שפ" ייהוד"ניכר ה רובינזון קרוזובתרגומי 

 .משום שנקרה בדרכו ביום שישי בשבוע', יום שישי, 'Fridayאותו לעוזרו ומכנהו 

אשר בו , הוא יום הששי, זכרון לזכר היום: (103)ר צַ בַ ְש שֵ שמו  1872רובינזון ב

המתרגם אימץ את שמו של נשיא יהודה שעמד בראש השבים . בצר לי' הרחיב ה

, על פי במדבר יג, (64)י ַש שֵ שמו  1928ברובינזון (. יא, עזרא א)ם מגלות בבל לירושלי

ְוֶחְברֹון ֶשַבע  ַוַטֲעלו ַבֶםֶגב ַוָטבֹא ַעד ֶחְברֹון ְוָשם ֲאִחיַמן ֵשַשי ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק: "כב

אולם , תבכל התרגומים הבאים הועדף השם שש". ָשִנים ִנְבְנָתה ִלְפֵני צַֹען ִמְצָרִים
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והאחרים , (1921רובינזון )אפשר להניח כי הראשון שטבע את השם היה אשר ברש 

 :הלכו בעקבותיו

כי היום אשר בו הצלתיו היה היום הששי בשבוע , תשֶ שמו הוא שֵ : 1921רובינזון 

, תשֵ קראתי לפרא הצעיר בשם שֵ : 1945רובינזון ; (126) ואקרא לו כן לזכר היום

לפי , (Friday)ת שֶ קראתי שמו שֵ : 1965רובינזון ; (17)אתיהו כי בששי בשבת מצ

ת כי שֶ אקרא לך שֵ  :1988רובינזון ; (136)שביום הששי לשבוע הצלתי את חייו 

 /(88)ת שֶ שֵ  על שם היום הזה שחייך נצלו בו נקרא לך... היום יום ששי

 תאריכיםמידות ו, מטבעות" ייהוד" 6.3.5

 מטבעות 6.3.5.1

הלב הוא ספר איטלקי והמטבעות האיטלקיים הנזכרים בו במקור הם לירה  ,כאמור

(Lire) , סולדו(Soldo , וברביםSoldi )וצנטזימו (centesimo ,וברבים centesimi). 

ובהערת ( הטקסט אינו מנוקד) אלפי לירהמציין כי יש נשים שהשתכרו  1899הלב 

( 260) ליָרהאף הוא בוחר ב 1922הלב (. 3) מטבע איטלקית –לירה : שוליים מצוין

המתרגם טועה ) סולדיםוברבים  סולדי: ומותיר על כנם את המונחים הלועזיים

אך הוא רואה סולדי כיחיד , סולדיוברבים  סולדוהמטבע ביחיד הוא . בתעתיק

כן מופיעים בתרגום זה המונחים הלועזיים (. סולדים, ם הריבוי"ומוסיף את מ

: במילון בסוף הספר מסביר המתרגם(. 26)ברבים  םצנטזימיו( ביחיד) צנטזימה

מטבע  –צנטזימה ; (364) אחד מעשרים בלירה, מטבע איטלקית –סולדי 

על פי , (237)שקל הוא  1923הלב המטבע ב(. 366) אחד ממאה בלירה, איטלקית

 לירותמתרגם  1950הלב (. 26) לירהופרוטות , אגורותוכן , העברית המקראית

הלב (. 29)ברבים  סולדיםאך , (ביחיד) סולדו: תעתיק המונח הלועזיומדייק ב( 210)

המונח , כידוע. בלבד פרוטותו לירות: מתאים את המונחים לקורא העברי 1985
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מטבע הישראלי שמו של הל יההשימש בתקופת המנדט ועם קום המדינה  לירה

 .ישראלית-ארץלפיכך הוא לא היה זר לאוזן ה ;הרשמי

, penny)אר התרחשויות באנגליה והמטבעות הנזכרים בו הם פני המלך והעני מת-בן

בתרגומים השונים ניכר עירוב (. pound)ופאונד  (shilling)שילינג , (penceוברבים 

-בן; (14, 1898המלך -בן) אגורת נחושתהמטבע פני היא . מונחים לועזיים ועבריים

-בן(. 81) אגורותו( 149) םפנסי, שילינגיםאך גם ( 45)אדרכמונים מזכיר  1923המלך 

שילינגים אך גם , (45)בתצורה העברית , בריבויפנים ביחיד ו פנינוקט  1941המלך 

 (.130) פנסיםו

והצורה פנסים , penceהיא פני צורת הריבוי של , כאמור: פנסיםיושם לב לצורה 

 םברקסיאו ( ינס'מכנסי ג)ימינו -בעברית בתינס 'גדוגמת , היא למעשה ריבוי כפול

פרוטה מעדיף  1954המלך -בן(. brakesוברבים  brakeצורת היחיד היא ; בלמים)

המלך -בןהשילינג מובא בשמו הלועזי וכך גם נוהג ; (119) פניולעתים ( 96)לעתים 

1978. 

-בן) לירהאו ( 85, 1928המלך -בן) ליטרה סטרלינגהיא ( pound)הלירה האנגלית 

, 1978המלך -בן) לירה סטרלינגאו ( 67, 1954המלך -בן) ליטרהאו ( 71 ,1941המלך 

אך בסוף הספר היא ( 9, 1872) שקל כסףהלירה האנגלית היא  רובינזון קרוזוב(. 69

 ליטרה – 1965רובינזון ב, (14) לירה – 1921רובינזון ב(. 160) ליטרה שטערלינג

 (.19) סטרלינג לירה – 1988רובינזון וב( 14)

והלירה האנגלית ( 8, 1924) אגורת כסףע פני הוא המטב אוליבר טוויסטבתרגומי 

אוליבר (. 426)פנסים מופיע הריבוי הכפול ( 1924)גם בתרגום זה (. 12)ליטרה היא 

אף הוא מעדיף  1949אוליבר (. מה) שילינגיםו( מה) לירה, (כז) אגורהנוקט  1935

(. 15) םשילינגיאך , מונחים שאינם זרים לקורא העברי, (15) לירהו( 6) אגורה
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( 1980)והתרגום האחרון , (27) שילינגו לירה, (8) פניהמונחים הם  1955אוליבר ב

שילינג ו( 4) לירה שטרלינג, (4) פני: מציין מטבעות בשמותיהם הלועזיים בלבד

(11 .) 

 מידות 6.3.5.2

ונראה כי רוב המתרגמים העדיפו ( mile)מידת המרחק המקובלת באנגליה היא מייל 

אם כי נראה כי המקור של המונח הוא , מילצעות המונח התלמודי לתרגמו באמ

על )מטרים בערך  1,470, המיל התלמודי הוא מידת אורך כדי אלפיים צעדים. לטיני

בתרגומים , עם זאת. מטרים 1,600-המיל האנגלי שווה ל(. שושן-פי מילון אבן

בתרגום  מאות מיליםמרחק של : המוקדמים העדיפו מונחים עבריים מובהקים

מאות  – 1922הלב ב, (18) 1899הלב ב מאה פרסההוא ( 164' עמ, 1985הלב )מאוחר 

. גם כן( 217) מאות מילים – 1950הלב וב( 246) מאות מילים – 1923הלב ב, פרסה

אם כי פרסה שווה לארבעה , ל"הן מידות המופיעות בלשון חז פרסההן  מילהן 

האופיינית ללשון ( ן סופית"נו)ל הסיומת ע, לי"בוחר במונח החז 1959הלב . מילים

זנחו את הדיוק  פרסההמתרגמים שהעדיפו להשתמש במונח (. 164) מאות מילין: זו

 .האריתמטי למען המונח העברי

שתים עשרה  ,(57)שלוש אמות : משתמש במונחים מן המקורות 1872רובינזון 

מאה  – 1921זון רובינ כך נוהג גם(. 30)ורבע פרסה  (31)מיל  ,(61)פרסאות 

עמקם פחות , (44) אמתיים וחצי, (51) מדפים שרחבם כאמה, (20) וחמישים מיל

 (.32) עשרים או שלושים רגל, (83) משלושה טפחים

, (11) שלוש אמות: משתמש אף הוא במונחים עבריים עתיקים 1965רובינזון 

אות אצטב, (20) מאה וחמישים מיל, (16) שתי פרסאות, (16) מחצית הפרסה

מופיעים בספר , אף על פי כן(. 33) עשרים או שלושים רגל, (49) חבן רגל וחצישרָ 

 (.44) ששה אינטש, (42) עשרה ירד: מונחים לועזיים
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פרסאות ו( 29) טפחים, (8) מילים – 1924אוליבר מונחים מן המקורות נקרים גם ב

אך גם מילין ים במציין מרחק 1949 אוליברו, (יז)מילין נוקט  1935אוליבר (. 173)

מציין מרחיקם , 1980אוליבר , התרגום האחרון(. 22)רגל וב( 20) ים'אינצב

 (. 8)בלבד  קילומטריםב

 תאריכים 6.3.5.3

במעט מן התרגומים מצוינים החודשים בשמותיהם העבריים אף שבטקסט המקורי 

נה הופך את חודשי הש 1923הלב . הם מצוינים בשמותיהם על פי הלוח הגרגורייני

חודש , אוקטובר. בהתאמה לשנת הלימודים העברית, הלועזיים לחודשים העבריים

עד תמוז , נובמבר הוא חשוון וכך הלאה, הוא תשרי, תחילת הלימודים באיטליה

  .בכל התרגומים האחרים החודשים מצוינים בשמותיהם הלועזיים(. יולי)

רובינזון את החודשים שבהם  מסופר בגוף ראשון ובו מציין( הלבכמו ) רובינזון קרוזו

באחד : מצוינים חודשים בשמותיהם העבריים 1872רובינזון ב. אירעו ההתרחשויות

; (57) חצי חשון; (40) 1651דש תשרי שנת בשלשים לחֹ; (3) 1651 דש תשרילחֹ

: נוהג כך 1928רובינזון אף (. 154) 1686בתשעה עשר לחודש טבת שנת ; (57)אלול 

 (. 23) בחדש אדר החלו הגשמים; (22) בטבת גבר החום

 

 לשון הדיאלוג 6.4

 לשון גבוהה: לשון הדיאלוג 6.4.1

סגנונית -הגבהה לשונית"שעל פיה נקטו מתרגמים , הנורמה ששלטה זמן רב

הביאה בין השאר להיעדר בידול , (366' עמ, 1974)כדבריו של גדעון טורי , "טוטאלית

 מאחר, יתר על כן(. 212' עמ, 1977טורי )ר לבין לשון הדמויות בין לשון המסןֵ 

-שהלשון העברית שימשה בעיקר כלשון כתב וכלשון התפילה עד סוף המאה התשע
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 התקשו סופרים ומתרגמים לשבץ בכתביהם לשון דבורה שהרי עדיין לא, עשרה

אך ; יום-התפתחו מונחים המשמשים בחיי היוםולא התפתחה לשון דיבור שוטפת 

זמינותם של אמצעים לשוניים חדשים ממציאות ", ן חיהגם כאשר התפתחה לשו

כפי , "החיים אינה מביאה בהכרח לשאיבתם הישירה והמיידית על ידי הספרות

יש לזכור כי שנים רבות שלטה הגישה (. 106' עמ, ג"תשס)שחר -שמציינת רינה בן

גם גרשון . הנורמטיבית ללשון הכתב והעברית המדוברת נתפסה כלשון קלוקלת

החיים הלשוניים לא יצרו סגנון עברי חדש "אומר כי לאחר תחיית הלשון  שקד

עוד אומר שקד כי עד שנות (. 473' עמ, ז"שקד תשמ" )שעמד בסימן לשון הדיבור

השישים של המאה העשרים לשון הדיבור לא הפכה לחלק אינטגרלי של לשון 

שהעניקו לה הספרות לא נזקקה למתנות : "והוא מוסיף בלשון ציורית, הספרות

 (. 489' עמ, שם" )'קרובי המציאות'החיים וסוגי הספרות 

הן הכותבים לילדים והן אנשי החינוך ראו טעם לפגם , פרוכטמן-לדברי מאיה אגמון

משום שלשון מעין זו מחזקת , תקנית לספרות הילדים-בהחדרת לשון נמוכה ותת

, פרוכטמן-אגמון)את היסודות הוולגריים בלשונו של הילד תחת להעשיר אותה 

רוזנבאום את השקפתם זה שנים -ביטאה לאה דובב 1973בשנת (. 185' עמ, ה"תשמ

היא גרסה כי אין רבדים של לשון . רבות של מחנכים ואידאולוגים של ספרות ילדים

אפשר לה להיחשב לכלי -יש עברית טובה ועברית גרועה וזו הגרועה אי"; בעברית

אלא מפני שזה מזוייף ואינו הולם את ' א יפהל'לא מפני שזה , עיצוב ספרותי

שאינה קבועה דיה להניח מקום בספרות לחריגות , אפשרויותיה של השפה הזאת

  238".מתקניה

משנת " עליסה בארץ הפלאות"שחר מאפיינת את תרגומו של אהרן אמיר ל-רינה בן

ה ומוצאת כי אף שהדיאלוגים בספר המקורי באנגלית מעוררים רושם של שיח 1951

                                                             
 .1973 בספטמבר 21, "תרבות וספרות"מדור , הארץ, "ספור התבגרות וציד", רוזנבאום-לאה דובב 238
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בתרגום העברי לשון הדיאלוגים כפופה לנורמות של לשון הכתב , דבורה ונשמעת

 (. 83' עמ, 1989שחר -בן)תקנית ואין הבחנה בינה לבין לשון הסיֵןר -העל

. שמתרגמים נוטים לדבוק בנורמות ישנות אך בטוחות מצאהארי -גם ניצה בן

, שפה גבוהה ומליציתדיאלוגים הכתובים במקור בשפת דיבור מובאים בתרגומים ב

בספרות (. 297' עמ, 1999ארי -בן" )'לא רצויים'ניקוי הטקסט מאלמנטים '"תוך 

מורים , בהיות מערכת זו נתונה בידיהם של מחנכים"הילדים קנתה נורמה זו אחיזה 

להכניס לשון ]...[ גם כאשר המתרגם מבקש ]...[. ומפקחים מטעם משרד החינוך 

. הוא נתקל בעריכה קפדנית מצד ההוצאה, ]...[וגים מדוברת כאשר מדובר בדיאל

 (. 309' עמ, שם" )המאבק מתנהל על גמישות בשחזור לשון הדיבור

( א: )זינה רגב מונה כמה סיבות לעיכוב חדירתה של לשון הדיאלוג אל הכתב

נורמה אחידה , עברית המקורות, שראו בעברית הקלאסית, התנגדותם של טהרנים

אמצעי התקשורת ייצגו את הלשון ( ב); ת שהיא משמשת בהןללשון בכל הנסיבו

מערכת החינוך תפסה ( ג); הגבוהה מתוך תפיסה ששמירת הלשון הופקדה בידיהם

לדברי רגב בשנים . את הלשון הדבורה כלשון קלוקלת ומנעה את חדירתה אל הכתב

האחרונות השתנו הנורמות והכול מכירים בהתפתחות המשלבים השונים בלשון 

 (.369–367' עמ, א"רגב תשנ)בבידול ביניהם ו

א העברית הילידית תפסה מקום בתרבות כמערכת ", זהר-לדעתו של איתמר אבן ל

ת י נ ו נ א ת, ק י מ ש ר א  ורק בתהליך מורכב וממושך היא התחילה , ל

(. ההדגשות במקור; 184' עמ, ח"זהר תשמ-אבן" )להילחץ אל תוך התרבות הרשמית

שלטה לפחות עד שנות " ילידית-לא", ספרותית חזקה זהר אומר עוד כי מסורת-אבן

רבים מהממצאים במחקר הנוכחי . ואף לאחר מכן –החמישים של המאה העשרים 

 .זהר-מאששים את קביעתו של אבן
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 לשון הדיאלוג בתרגומים 6.4.2

עיון בתרגומים הנחקרים מעלה כי אכן בדרך כלל אין הבחנה בין לשון הדמויות 

המתרגמים הראשונים . לזכור כי מדובר בספרות ילדים קאנונית ויש, ללשון הסיפר

, התפעלות, הנחיה, טבעיות כגון שאלה 239"פעולות דיבור"מתקשים למצוא מונחים ל

מבחר הדוגמאות להלן מצביע על לבטיהם של . 'הסכמה וכו, הבטחה, התנצלות

הדיבר  ולעומת זאת בולט כי המרגמים המאוחרים היו קשובים ללשון –המתרגמים 

  .שהתגבה

 :הלבנשווה למשל את שאלתו הפשוטה של מרקו בספר 

 (14) ?הזאת היא חנות האדון פרנציסקה מרלי: 1899הלב 

 (268) ?וכי לא זאת היא חנותו של פרנצסקו מרלי: 1922הלב 

 (244) ?הלא זאת חנות פרנצסקו מרלי: 1923הלב 

 (215) ?סקו מרלי'האם לא פה חנותו של פרנצ: 1950הלב 

 (162) ?סקו מרלי'הזאת היא חנותו של פרנצ: 1959הלב 

 (162) ?סקו מרלי'האם זו החנות של פרנצ: 1985הלב 

אך ניתן לומר במידה רבה , א השאלה"מופיעה ה( בכולן למעט אחת)ברוב הגרסאות 

בדיבור משמשת ההנגנה העולה לציון . א זו נעלמה מלשון הדיבור"של ודאות כי ה

קים כותבים בסימן שאלה כדי לסמן כי מדובר בשאלה ולא וכיום מסתפ, שאלה

( 38' עמ, ה"תשמ)סיוון ". ?סקו מרלי'זו החנות של פרנצ: "למשל, במשפט חיווי רגיל

סבור כי בדיבור החי נשאלות שאלות בלא מילת שאלה משום שההנגנה מאפשרת 

מצויה ( שם, "שאלה בלי מילת שאלה)"סיוון מעיר עוד כי צורה זו של שאלה . זאת

 . ל"וכך אף בלשון חז( כד, בראשית כז" )אתה זה בני עשו"למשל , במקורות

                                                             
 .1979על תאוריית פעולות דיבור ראו סירל  239
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למרקו המבקש לדעת כיצד להגיע , עובר האורח, נראה את הוראותיו של הפוֵעל

 :איש מפשוטי העם, למצוין בפירוש כי מדובר בפועֵ . לרחוב מסוים

ם כל רחוב ובכל פנה ופנה תקרא את ש, לך לך ישר ברחוב הזה: 1899הלב 

 (13)עד אשר תבוא אל מחוז חפצך , ורחוב

א את לך נכחך וקרא בראש כל פנה את שם הרחוב וסופך למצֹ: 1922הלב 

 !(צורת הפסק –ְמֺבָסֶשָך ( )266) ְמֺבָסֶשךָ 

אז תמצא גם ; לך הלאה הלאה ובכל הקצוות תקרא את שם הרחובות: 1923הלב 

 (243) את הרחוב אשר אתה דורש אליו

לך ברחוב הזה נכחך וקרא את שמות הרחובות בכל קרן וקרן ולבסוף : 1950לב ה

 (214)תמצא את מבוקשך 

ובלי ספק , זוית את שמות הרחובות-רך הרחוב וקרא בכל קרןלך לאֹ: 1959הלב 

 (162) תמצא את מבקשך

; וקרא את כל שמות הרחובות שחוצים אותו, עלה ברחוב הזה ישר: 1985הלב 

 (161) ת הרחוב שאתה מחפשלבסוף תמצא א

. 1985הלב , התרגום היחיד הנוקט לשון קרובה ללשון הדיבור הוא התרגום האחרון

תמצא את " "מחוז חפצך"; "לך נכחך)"בכל האחרים מופיעים צירופים כבולים 

ראו ; כבמקרא)ואף חזרות , "לך לך: "או צירוף מקראי מובהק"( קרן זווית"; "מבוקשך

חף  1985הלב  ".בכל קרן וקרן"; "לך הלאה הלאה"; "נהנה ופִ בכל ןִ (: "לעיל 6.2סעיף 

של ניתן לראות בציטוט לשון דיבור , "לבסוף"ד היחס בצירוף "ולמעט למ, מכל אלה

לך ישר "אם כי יש להניח שנאמנות מוחלטת ללשון הדיבור הייתה מעדיפה  ,ימינו

 ". ישר
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מתחוור לו כי משפחת מקינס כאשר מגיע מרקו בנדודיו אל בית האישה הזקנה ו

 (:עשרה-ויש לזכור כי מדובר בילד בן שתים)הוא מתפרץ , העתיקה את מקום מגוריה

 (34) !אלי! אלי... אטרף את נפשי בכפי... הלא אצא מדעתי: 1899הלב 

 (282) !אלי, אלי! הלא אטרף נפשי בכפי, הלא אצא מדעתי: 1922הלב 

 (256) !הוי אלי. נא הרג-רגוניועתה ה; עוד מעט והשתגעתי: 1923הלב 

 (225) !אלי הטוב, הוי! אשלח יד בנפשי! הלא אצא מדעתי: 1950הלב 

 (173) !אלי, הוי אלי! הלא טוב מותי מחיי. תָחֵרף עלי דעתי מעט עוד: 1959הלב 

 (171) !אלי הטוב... אתאבד, אני אשתגע: 1985הלב 

אף כי גם בו , גום האחרוןלמעט בתר, גם כאן אנו רואים שמרנות בכל הנוסחים

רוב התרגומים נוקטים צירופים כבולים או ביטויים ". אלי הטוב"מצוי הביטוי עדיין 

ִהֵםה ָשְמָעה ִשְפָחְתָך "בדרך הפסוק " )אטרוף את נפשי בכפי: "ממקורות קדומים

, (כא, שמואל א כח, "ְרָת ֵאָליְבקֹוֶלָך ָוָאִשים ַנְפִשי ְבַכִןי ָוֶאְשַמע ֶאת ְדָבֶריָך ֲאֶשר ִדבַ 

, "אצא מדעתי", (יד, י ליונה א"רש, "בעון שנשלח יד בנפשו" )"אשלח יד בנפשי"

ורק (. מד, יז שמואל אלי "רש, "כבר נטרפה דעתו של זה" )"תיטרף עליי דעתי"

 ".אתאבד, אשתגע: "אומר בפשטות( 1985)האחרון 

ת חברו להודות כי הוא שהשליך את מנסה אחד הנערים לשכנע א" כדור שלג"בפרק 

הנער האשם משיב . כדור השלג ופגע בעינו של זקן כדי שנער אחר לא יישא באשמה

 :כי כדור השלג פגע בזקן במקרה

 (304) הן לא בזדון עשיתי זאת: 1904הלב 

 (69) !הלא שגגה היא: 1922הלב 

 (66) הן אך לא בזדון עשיתי זאת: 1923הלב 

 ( 63) בצִדָטה עשיתי זאתוהלא לא : 1950הלב 
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 (49) !אבל לא עשיתי זאת בכוונה: 1985הלב 

, בשגגה, בזדון)שאוב מן המקרא , למעט האחרון, אוצר המילים בכל התרגומים

תחת " זאת" –גם התרגום האחרון שומר על לשון גבוהה במקצת , עם זאת(. ִבְצִדָטה

 .ן דיבורכפי שהיינו מצפים מהשתקפות נאמנה של לשו, "את זה"

לבין סילוויה אחותו עשויה ללמד רבות על לשון , גיבור הספר, השיחה בין אנריקו

עשרה לבין אחותו -שהרי מדובר בשיחה בין ילד בין שלוש, הדיאלוגים בתרגומים

 :המבוגרת ממנו בשנים אחדות

עתה ]...[ אני שמעתיה ְמִשיָחה עם אבא בבֹקר ! נלכה נא אל אמנו: 1922הלב 

 (252) ?התבין, נמצאים במצוק, וקיםאנו דח

ועתה הננו ]...[ הבקר שמעתי את הורינו נדברים . בוא עמי אל ָהֵאם: 1923הלב 

 (231) ?התבין, במצוקה

]...[ קר שמעתי את הורינו משוחחים ביניהם הבֹ. בוא עמי אל אמא: 1950הלב 

 (205) ?המבין אתה, נתונים אנו עכשיו במצוקה

עתה ]...[ קר שמעתיה משוחחת עם אבא הבֹ. מי אל אמאנא ע-בוא: 1959הלב 

 (153) ?התבין, דחוק מצבנו

אנחנו ]...[ הבוקר שמעתי שיחה בין אמא לאבא . בוא איתי אל אמא: 1985הלב 

 (154) ?אתה מבין את פירוש הדבר. במצוקה

" מצוק", א השאלה"ה: בארבע הגרסאות הראשונות יש סממנים רבים ללשון גבוהה

א ְוָכל ַוִטְתַקְבצו ֵאָליו ָךל ִאיש ָמצֹוק ְוָכל ִאיש ֲאֶשר לֹו נשֶ ", יחידאית במקראמילה )

בגרסת " בוא אתי"לעומת " בוא עמי"או " נלכה נא" ,(ב, שמואל א כב, "ִאיש ַמר ֶנֶפש

משקף  1985הלב רק ". אמא"לעומת " האם", "אמא ואבא"לעומת " הורינו", 1985

נאמן לסגנון המקראי ואינו ( 1923)ן "יש לשים לב כי מבש. מדוברתבמידה רבה לשון 
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בחירה , םהאֵ , כי אם את מקבילתה העברית אימאנוקט את המילה הארמית 

אם , (ביידוע םאֵ היא הצורה הארמית למילה  אימא, כידוע)הנשמעת מאולצת מאוד 

 .כי היא מבקשת לשמר את ההבדל בין הדיבור העקיף לבין פנייה

 :ברי הבת אל אמהוהנה ד

 (253) אנחנו שנינו יש לנו דבר אליך... דבר לי אליך, אמא: 1922הלב 

 (231) דבר לנו שנינו אליך. דבר לי אליך. אמי, שמעי: 1923הלב 

 (205) שנינו מבקשים לדבר עמך בענין מסוים. דבר לי אליך, אמא: 1950הלב 

 (153) שנינו רוצים לשוחח עמך. אמא, דבר לי אליך: 1959הלב 

 (154) שנינו צריכים לומר לך משהו. עלי לדבר איתך. אמא, שמעי: 1985הלב 

בלשון המקרא , "דבר לי אליך: "בארבע הגרסאות הראשונות הפנייה אל האם זהה

נוקט  1985הלב אפילו (. יד, מלכים א ב, "ַוטֹאֶמר ָדָבר ִלי ֵאָלִיְך ַותֹאֶמר ַדֵבר", למשל)

לשון תקנית שהיינו מצפים למצוא בכתב אך לא  –" לדבר אתך עליי" –לשון גבוהה 

 .לגרסאות הקודמות 1985רב המרחק בין גרסת , עם זאת. בדיאלוג

אני מוכנה . כל מה שתרצי, אעשה כל מה שתגידי לי: אומרת הבת 1985בגרסת 

בעברית המדוברת )כמעט לשון מדוברת האופיינית לימינו  – (155) !לכול! לכול

 : בגרסאות הקודמות הלשון גבוהה, לעומת זאת"(. אני אעשה"ג כיום נהו

צורת  –תשָאלי ( )254) לכל, אני נכונה לכל, אעשה כל אשר תשָאלי: 1922הלב 

 !(הפסק

 (232) !לכל! הנני נכונה לכל. כל אשר תאמרי אלי אעשה: 1923הלב 

 (206)! נכונה אני לכל. אעשה את כל אשר תבקשי ממני: 1950הלב 

 (154) !לכל, מוכנה אני לכל. אעשה כל אשר תאמרי לי: 1959הלב 
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, "נכונה לכל", "כל אשר: "שוב ניתן לראות דמיון בין ארבע הגרסאות המוקדמות

 .1985ההבדל הגדול ניכר בינן לבין גרסת ". מוכנה אני"

יו מגן על 'הנער פרוצ. אף היא איחרה לחדור אל לשון הדיאלוג" סבתא"הצורה 

הוא נפרד , לאחר שהוא נפצע אנושות. ודדים פורצים אל ביתםסבתו לאחר שש

 :ממנה

 (201) ?הלא אהוב תאהביני, ְזֵקָנִתי היקרה: 1904הלב 

 (198) ?הלא תאהביני, סבתי, ָסָבִתי: 1922הלב 

 (182) ?הלא, הן אהוב תאהביני, סבה יקרה, ָסָבה: 1923הלב 

 (166) ?נכון? הלא אהוב תאהביני עוד, סבתי: 1950הלב 

 (122) ?נכון, את אוהבת אותי, סבתא: 1985הלב 

 רובינזון קרוזו

השאלה הפשוטה ששואל רובינזון את רב החובל מנוסחת בשלושת התרגומים 

 למוכמו המילה )השואבת משלון השירה והנבואה , הראשונים בלשון תקנית גבוהה

  (:למשל

 (137)? היש למו כלי נשק: 1872רובינזון 

 (160)? היש אתם נשק: 1921רובינזון 

 (166) ?היש רובים בידם: 1965רובינזון 

יש להם : מנסח את השאלה בלא מילת שאלה 1988רובינזון , לעומת תרגומים אלה

 .כדרך הדיבור העכשווי, (106)? נשק

כאשר , למחרת. במסעו הראשון של רובינזון בים נקלעת האנייה לסערה עזה

 :רב החובל ומנסה לעמוד על מצבופונה אליו , רובינזון מנסה להתאושש
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, האין זאת, בטוח אני כי פחדת 240?מה שלומך עתה, בוב, אם כן: 1921רובינזון 

 (10)כאשר נשבה ְמלֹא כף רוח , בלילה האחרון

אראה בנחמה אם לא פחדת ? השלום לך לאחר מעשה, בוב, ובכן: 1965רובינזון 

 (8)ב רוח קלה אמש בנשֹ

 (13)? מה, היתה לנו קצת רוח אתמול? רובינזון ,מה שלומך: 1988רובינזון 

א השאלה "ה, "(בטוח אני)"סדר המילים : משתמש במשלב גבוה 1921הנוסח של 

נהור מצד הדובר -אם כי כאן מדובר בלשון סגי, לשון מקראית ציורית, "(האין זאת)"

לֶֹהיָך ִאם 'הַותֹאֶמר ַחי " :יב, מלכים א יזהלקוח מ, "א כף רוחמלֹ)" ֶיש ִלי ָמעֹוג ִךי  א 

  "(.ִאם ְמלֹא ַכף ֶקַמח ַבַךד וְמַעט ֶשֶמן ַבַנָןַחת

: חגיגה טז עב, מופיע בבבליה, 1965בתרגום של " אראה בנחמה"יושם לב לביטוי 

 .לשון שבועה, "אראה בנחמה אם לא הרגתי עד זומם: אמר רבי יהודה בן טבאי"

ודווקא הנוסח המאוחר יותר מעדיף , "בטוח אני"החובל -אומר רב 1921בנוסח 

. להביע בלשון השבועה התלמודית את ביטחונו של הדובר בדבר פחדו של רובינזון

המזמינה את השומע להסכים " מה"נוקט לשון דיבור ובכללה , כצפוי, 1988רובינזון 

  241.עם הדובר

 : והנה תשובתו של רובינזון

 (10)היה סער נורא  והלא זה? כף-אתה אומר מלֹא: 1921רובינזון 

 (8)הלא סופת אימים היתה זאת ? רוח קלה אתה אומר: 1965רובינזון 

 (13)! זאת היתה סערה נוראה! ?קצת רוח אתה קורא לזה: 1988רובינזון 

                                                             
במאי  6, "הלבנון" )"?מה שלום אמך היקרה: "למשל, 1874-מופיעה בעיתונים מ..." לוםמה ְש "נראה כי השאלה  240

לפני כן (. 1877בינואר  26, "חבצלת" )"?אחי, מה שלומך"; (1876בנובמבר  23, "הלבנון" )"?מה שלום אביך"; (1874
   (.1861בינואר  31, "המליץ" )"?דודי, השלום לך: "למשל, ..."השלום ל"ה נהוגה השאלה היית

". ?מה, נראה שירד גשם"; "?מה, יום יפה היום: "למשל, זו" מה"ימינו מכיר את אופן השימוש ב-דובר העברית בת 241
 "(. ?אה, יפה כאן" )"מה"במקום " אה"אם כי כיום נוטים הדוברים לנקוט 
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 .נאמן ללשון דיבור 1988גם כאן רק נוסח 

 :רב החובל מוסיף להעמיד את רובינזון על הצפוי לו בים

ֺיַתן לנו . באמת לא היה זה מאומה? הלזה תקרא סער! טפש, סער: 1921רובינזון 

מלח במים "עודך  אתה. רק אניה טובה ומרחב ים ולא נשים לב למשב רוח כזה

  (10)נריק ספל פונש ושכחנו כל זה , בואה. בוב, "מתוקים

 –כמוה כאין ? הלזאת סופה יקֵרא? שוטה שבעולם, סופת אימים: 1965רובינזון 

, אך אתה? ים ובמה נחשב פרץ רוח אשר כזה-בה וֶמְרַחְבַיתהבה לנו ספינה טו

ת לנו קערית פונטש ונסיח הבה נשןֹ. נחלים הסכנת-יומך ואל מי-מלח בן, בוב

 (9)דאגה מלבנו 

ומי בכלל , תן לי אניה טובה וים פתוח? לזאת אתה קורא סערה: 1988רובינזון 

. אתה טירון, רובינזון, אבל אתה מלח של מים מתוקים? יבחין במשב רוח כזה

 (13)בוא נשתה קצת פונטש ונשכח את הכל 

אף , 1921שמרן יותר מזה של  1965גם בהשוואת הנוסחים לעיל נראה כי הנוסח של 

 ": שוטה שבעולם", ביטוי מן התלמוד 1965רובינזון גם כאן שואב . כי שניהם תקניים

ולכל נימא ונימא , ל אדםהרבה נימין בראתי בראשו ש, שוטה שבעולם: ויאמר אליו"

גם ". טפש"מעדיף  1921אך נוסח , (ב"ע ,נדה נב" )בראתי לו גומא בפני עצמה

, "ְדָאָגה ְבֶלב ִאיש ַיְשֶחָםה" :כה, משלי יבמסתמכת על " נסיח דאגה מלבנו"האמירה 

" כמוהו כאין"הביטוי . וירווח לו –ידכא אותן , המוטרד מדאגות ישפיל אותן, כלומר

 ָהִראשֹון ִמי ָבֶכם ַהִםְשָאר ֲאֶשר ָרָאה ֶאת ַהַבִית ַהֶזה ִבְכבֹודֹו" :ג, חגי ב, ן המקראבא מ

אף הוא מופיע " במה נחשב". "וָמה ַאֶתם רִֹאים אֹתֹו ַעָתה ֲהלֹוא ָכמֹהו ְךַאִין ְבֵעיֵניֶכם

". ה ְבַאןֹו ִךי ַבֶלה ֶנְחָשב הואִחְדלו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאֶשר ְנָשמָ " :כב, ישעיהו ב, במקרא

אתה ", "מי בכלל יבחין", "תן לי אניה טובה: "נאמן ללשון הדבורה 1988רובינזון 

  ".טירון
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המשרת שמצא באי וצירף אל משק , השוואת השאלה ששואל רובינזון את ששת

 :אף היא מעמידה על התהליך שחל בלשון הדיאלוג, ביתו

? מה עשית –לו שבת ? ת נפשך לשוב לארצך ולמולדתךהיש א: 1872רובינזון 

 (115)? האם תשוב לדרכך ותאכל בשר אדם ככל בני עמך

? ומה יהיו מעשיך אז? ההיית רוצה לשוב אל ארצך ואל מולדתך: 1965רובינזון 

 (147)תאכל את בשר אויביך , הלא תהיה שוב פרא אדם

היית שב ? היית עושה שםומה ? אתה רוצה לשוב אל בני עמך: 1988רובינזון 

 (94)? להיות אוכל אדם

 ֲהֵיש ֶאת ְלָבְבָך ָיָשר" )"היש את: "למשל, שואב מלשון המקורות 1872הנוסח של 

ַוטֹאֶמר ַיֲעקֹב " )"לשוב לארצך ולמולדתך"; (טו, מלכים ב י ,"ַךֲאֶשר ְלָבִבי ִעם ְלָבֶבךָ 

לֵֹהי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹהי ָאִבי ִיְצחָ  ָבה ָהאֵֹמר ֵאַלי שוב ְלַאְרְצָך וְלמֹוַלְדְתָך ְוֵאיִטי 'הק א 

פרא : "משתמש בביטויים מן המקורות 1965גם הנוסח של (. י, בראשית לב, "ִעָלךְ 

לשוב אל "וכן ( יב, בראשית טז, "ְוהוא ִיְהֶיה ֶןֶרא ָאָדם ָידֹו ַבךֹל ְוַיד ךֹל בֹו" )"אדם

א השאלה ובלשון "מנסח את השאלה בלא ה 1988נזון רובי". ארצך ואל מולדתך

  .הקרובה ללשון הדיבור

פונה אליו אחד , אדם-כאשר בא רובינזון להציל את האנשים שנשבו בידי אוכלי

וגם כאן בכל הנוסחים למעט הנוסח האחרון  –מהם ותוהה אם אדם הוא או מלאך 

 :א השאלה"מובעת השאלה בעזרת ה

  (159)? זה או מלאך אלהים הבן אדם: 1921רובינזון 

 (20)? אדם הנך או מלאך מן השמים-האם בן :1945רובינזון 

 (166) ?האמנם מדבר אני אל אלהים או אל אדם: 1965רובינזון 

 (105)? מלאך או אדם, אדוני, מי אתה: 1988רובינזון 
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 : 1921רובינזון  :התשובה משקפת אף היא את השינויים שחלו בלשון הדיאלוג

כי עתה היה לבושו טוב , מלאך להושיעכם' לו שלח ד, ל רוחך אדוניהֵ באל יִ 

 (159)מלבושי וגם כלי נשקו היו אחרים מאשר תראו אתי 

כי לא ישלח אלהים את מלאכיו , לא מלאך ולא שרף לפניכם :1945רובינזון 

יש אתנו רובים ; איש אנגלי אנכי וזה עבדי הנאמן. נים כאלהבמלבושים משֺ 

 (20)? במה נוכל לשרתכם. ן את כלנוטֵ פה די זַ ואבק שר

כי , לו שלח אלהים את מלאכו להושיעכם, אדוני, אל יפל לבבך: 1965רובינזון 

 (166)בגדיו מבגדי וכלי נשקו מנשקי  בואז טֹו

ודאי היה שולח אותי , שלח אותי האל וכִא . ראה את לבושי :1988רובינזון 

  (106)ה נותן לי גם נשק אחר הי. בלבוש טוב יותר

 הן. נוסח האחרון מתקרב ללשון הדיבורסגנונו של האולם רק , כל הנוסחים תקניים

משתמשים במבנה המקראי של משפט התנאי  1965רובינזון והן  1921רובינזון 

: י, בראשית מגלמשל , פועל בעבר+  כי עתה+  פועל בעבר( + או לולא) לו, הבטל

 כיאנֹנוקט את  1945רובינזון ". ִךי ַעָתה ַשְבנו ֶזה ַפֲעָמִים ִךי לוֵלא ִהְתַמְהָמְהנו"

ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי  'הויוציאנו "המקראית ומאזכר את המדרש 

   ".ידי שליח שרף ולא על

 המלך והעני-בן

 .ממצאים דומים מתקבלים גם בהשוואת הדיאלוגים בספר זה

המלך את תום בדבר גילן של -אל בןנשווה למשל את השאלה הפשוטה ששו

 :אחיותיו

 (13)? כמה ימי שני אחיותיך :1898המלך -בן

 (15)? כמה ימי שני חייהן :1923המלך -בן
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 (15)? כמה שני חייהן :1941המלך -בן

 (13)? כמה שנות חייהן :1954המלך -בן

 (15)? בנות כמה הן :1978המלך -בן

ַוטֹאֶמר ַןְרעֹה : "לה כלשונה במקראשלושת התרגומים הראשונים מאמצים את השא

נוקט חלק מן ( 1954)התרגום הרביעי (. ח, בראשית מז) ֶאל ַיֲעקֹב ַךָלה ְיֵמי ְשֵני ַחֶטיךָ 

: ימינו-ורק התרגום האחרון שואל בעברית בת, "שנות חייהן", הצירוף המקראי

  242"?בנות כמה הן"

שהכה את )ון קנטי 'ובין ג דוגמה אחרת היא הדיאלוג בין אחד מאנשי הרחוב

 (.הכומר

אינני [ התשובה]? הידעת את מי הכית אתמול באלתך [השאלה] :1898המלך -בן

 (52)חפץ לדעת מכל זאת עתה 

? היודע אתה מי היה האיש אשר עליו ִנחת מקלך [השאלה] :1923המלך -בן

 (57)אינני יודע וגם אין ברצוני לדעת . לא [התשובה]

צורת  –ך אלתֶ )? התדע את מי הפלת אמש באלֶתךָ  [אלההש] :1941המלך -בן

 (48)לא אדע ולא אחפוץ לדעת  [התשובה!( ]הפסק

  [התשובה]? התדע על מי הנפת את מקל החובלים שלך [השאלה] :1954המלך -בן

 (45)איני יודע ולא איכפת לי הדבר , לא

 [תשובהה( ]47)? אתה יודע על מי הורדת היום את האלה שלך :1978המלך -בן

  (47)אני גם לא יודע וגם לא אכפת לי . לא

                                                             
ימי שני "גילו של אדם צוין בדרך כלל בנוסח . מאוחרת יחסית" ?בן כמה אתה"בעיתונים מעלה כי השאלה עיון  242

" ימי שני חייו אז שניים ועשרים"; (1857בפברואר  6, "המגיד" )"ימי שני חייה חמש ושבעים: "למשל, "Xחייו 
כמה ימי "; (1898בפברואר  28, "המליץ" )"?כמה שני חייך"והשאלה לגילו של אדם הייתה , (1872במאי  15, "המגיד)"

  .1897ביוני  25מיום " הצבי"מופיעה לראשונה ב" ?בן כמה אתה"השאלה (. 1901במאי  16, "המגיד" )"?שני חייה
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, היודע אתה, הידעת)א השאלה "בארבעת התרגומים הראשונים נפתחת השאלה בה

י ַוטֹאְמרו ֵאָליו ֲהָיַדְעָת ךִ ", למשל)מאזכרת את הנוסח המקראי  הידעת הצורה (.התדע

החפץ המשמש  .התדעוכך גם , (ג, ב במלכים , "לֵֹקַח ֶאת ֲאדֶֹניָך ֵמַעל רֹאֶשיָ ' הַהטֹום 

המופיעים במקרא והמשמשים גם  שני מונחים, להכאת הכומר הוא מקל או אלה

על פי " מקל חובלים", אף נוקט מונח מליצי יותר 1954המלך -בןו, ימינו-בעברית בת

י חְֹבִלים ָוֶאְרֶעה ָוֶאַסח ִלי ְשֵני ַמְקלֹות ְלַאַחד ָקָראִתי נַֹעם וְלַאַחד ָקָראִת : "ז, יא זכריה

השאלה בתרגום  ,לעומת זאת. כל השאלות מנוסחות בעברית תקנית ".ֶאת ַהנֹאן

אין מילת שאלה כלל ורק סימן השאלה ; מנוסחת בעברית מדוברת( 1978)האחרון 

; במשמעות הכית באלה שלך" הורדת את האלה שלך"; מלמדנו כי מדובר בשאלה

ובה בארבעת התרגומים הראשונים מנוסחת בלשון גם התש .אין שימוש בכינוי חבור

רק הנוסח ". איני יודע", "לא אדע", "אינני יודע", "אינני חפץ לדעת: "תקנית וגבוהה

 "(.לא יודע" )"לא"שולל את הפועל בבינוני באמצעות ( 1978)האחרון 

גערתו של אב המשפחה בילדים לעת ערב אף היא מלמדת על הדרך שעברה לשון 

  :הדיאלוג

 (53)כבר נלאיתי ממחזה השעשועים . עתה לכו ֺכלכם לישון :1923המלך -בן

 (46)מחזה השעֺשעים הלאה אותי . עתה עלו ֺכלכם על משכבכם :1941המלך -בן

 (42)השעשועים הוגיעוני . ועתה כלכם למיטה :1954המלך -בן

  (44)הבידור עייף אותי . למיטה כולכם, עכשיו :1978המלך -בן

המשתייכת למשלב גבוה לעומת , עתהנוסחים הראשונים מופיעה המילה בשלושת ה

כי השעשועים , (1923)האב מתלונן כי נלאה מן השעשועים . 1978-בתרגום מעכשיו 

מביע את  1978רק נוסח (. 1954)וכי השעשועים הוגיעוהו ( 1941)הלאו אותו 

בנוסח , ל כןיתר ע. המילה הנקוטה בעברית הדבורה, "עייף"תחושתו באמצעות 

 . יומי-אף הוא מונח יום, המאוחר אין מדובר בשעשועים כי אם בבידור
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 :גם ההערה הפשוטה להלן מנוסחת בלשון תקנית למעט בנוסח האחרון

 (23)איני יודע מה אתה סח  :1923המלך -בן

 (21)איני יודע למה אתה מתכון  :1941המלך -בן

 (18)איני יודע מה כוונתך  :1954המלך -בן

 (20)אני לא יודע למה אתה מתכון  :1978המלך -ןב

היא מנסה , סוף פוגשת אמו של תום את הנסיך הדומה מאוד לבנה-כאשר סוף

 : לשכנע אותו להביט בה ולזהותה

 (28) ?האם לא תכיר את אמך. התבונן אל פני, הבט נא אלי: 1898המלך -בן

 (52)? אותךהאם אינני אמך יולדתך האוהבת . הבט אלי :1923המלך -בן

 (44)? האם איני אמך אשר גידלה ואהבה אותך. הבט נא בי :1941המלך -בן

האם לא אני היא אמך אשר ילדה אותך ואוהבת . הבט עלי :1954המלך -בן

 (41)? אותך

אולי אני לא האמא שלך שעומדת לפניך ואוהבת . שתביט עלי :1978המלך -בן

 (43)? אותך

אולי אני ", "שתביט עלי: "תקנית-שון דיבור בלתינוקט ל( 1978)רק הנוסח האחרון 

 ".האמא שלך", ..."לא

כאשר מופיע הנסיך . דבר שלא היה מקובל בקרב בני מעמדו, תום נהג לקרוא ספרים

, המלך-הנסיך מתעקש כי הוא בן. אביו סבור כי מדובר בבנו, תי בבית המשפחההאִמ 

  :ועל כך משיבה האם המבוהלת לילד

דעתך נטרפה מרב הספרים הנבערים שקראת תמיד בבית המורה  :1898המלך -בן

 (48)שכננו , הזקן
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סוף סוף העבירה אותך קריאתך בִספורי הבלים על דעתך באֹפן  :1923המלך -בן

 (51)נורא כל כך עד אשר הסתתרה בינתך 

 (44)עד שדעתך נטרפה עליך , כל זה בא לך מן הקריאה הֺמפרזה :1941המלך -בן

קריאתך האווילית בספרים היא שהמיטה זאת עליך לבסוף  :1954המלך -בן

 (41)ונטלה בינתך ממך 

הספרים הטיפשיים שקראת עשו סוף סוף את העבודה הארורה  :1978המלך -בן

 (43)! שלהם ולקחו ממך את השכל שלך

הוא רואה את אביו של תום ומקווה , כאשר מגיע הנסיך אל בית משפחתו של תום

 :רמוןכי הלה יחזירנו לא

אתה תביאני אל היכל אבי ואותו ]...[ ? הלא אתה הוא אביו :1898המלך -בן

 (22)תקח אל ביתך 

כי אז הלא תקח אותו הביתה ]...[ ? האמנם אתה הוא אביו :1923המלך -בן

 (21)ותחזירני למקומי 

כי אזי תשאהו ותשיבהו אליך ואותי ? האתה זה אביו באמת :1941המלך -בן

  (23)חלתי תשיב אל ביתי ונ

ואז תחזיר את ההוא ותשיב ]...[ ? האמנם אביו שלו אתה באמת :1954המלך -בן

 (18)אותי למקומי 

! ואז תקח אותו אליך ותחזיר אותי לביתי]...[ ? נכון, אתה אביו :1978המלך -בן

(20) 

לשקף את לשון הדיבור " מעז"השוואה זו מלמדת אף היא כי רק התרגום המאוחר 

א "ה –כל הקודמים לו מקפידים על ניסוח תקני לחלוטין ואף גבוה  .תקנית-הבלתי

  "(.ביתי ונחלתי)"צירופים כבולים , כינויים חבורים, השאלה
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 אוליבר טוויסט

על מאכלנו ומשקנו ... זה הקטן גדול יהיה! ]...[ כמה קטן הוא: 1924אוליבר 

 (34)יגדל 

 (ז)לחננו יון שיהיה סמוך על שֺ כ, ודאי שיגדל]...[ הרינו קטן מאד  :1935אוליבר 

על , על מזונותינו... אבל זה הקטן גדול יהיה! כמה פעוט הוא :1949אוליבר 

 (19)דמנו ועל חלבנו 

 (16)על בשרנו יגדל ]...[ הוא זעיר מאד  :1955אוליבר 

? שהוא יגדל וישמן על חשבוננו, מה אתם רוצים! כל כך קטן ורזה :1980אוליבר 

(6 ) 

ברית מילה הנאמר מפי  טקסמביאים ביטוי מ, 1949-ו 1924, התרגומיםשניים מן 

כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה . הקטן גדול יהיהפלוני " :המוהל

, מביא ביטוי מן התלמוד 1935אוליבר  (.מחזור ויטרי סימן תקו" )ולמעשים טובים

ואינו סמוך על שלחן  קטן, זהו קטן –גדול וסמוך על שלחן אביו ": "סמוך על שלחנו"

ביטוי זה השתרש בעברית החדשה (. ב"ע ,בבא מציעא יב" )זהו גדול –אביו 

. מה או במישהו הנראה קטן או חסר יכולת-במשמעות של מניעת זלזול בדבר

בזמן שבית המקדש קיים " )"חלבו ודמו"אף מרמז לביטוי התלמודי  1949אוליבר 

ועכשיו ; ממנו אלא חלבו ודמו ומתכפר לוואין מקריבין , אדם חוטא ומקריב קרבן

ביטוי זה מסתמך על הצירוף (. א"ע, ברכות יז ,..."ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי

ֵחֶלב  ֺחַסת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ְבכֹל מֹוְשבֵֹתיֶכם ָךל", יז, ויקרא גלמשל , חלבושל  דםשל 

. ש במשמעות מיטב הכוחותבעברית החדשה הביטוי משמ". ְוָכל ָדם לֹא תֹאֵכלו

, על דמנו ועל חלבנו, על מזונותינוכאשר אומרת אשת הקברן , בתרגום הנידון

 חלבנוהצירוף  .'על חשבוננו'דהיינו , 1980אוליבר כוונתה למשמעות שמיטיב לבטא 
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ל וְבִמעוט ֶחְלֵבנו ְוָדֵמנו עַ : "מצוי גם בתפילה זכה הנאמרת בערב יום הכיפורים ודמנו

  ".ְיֺכַןר ָךל ַמה ֶשָחָטאנו ְוֶשָעִוינו ְוֶשָןַשְענו ְלָפֶניךָ  ֵדי ַהַתֲעִניתיְ 

במקום הסדר התקני " כל כך קטן: "לחרוג מכללי התקינות" מעז"אף  1980הנוסח של 

כי אם , לא במשמעותו הליטרלית" מה אתם רוצים"וכן שימוש בביטוי , "קטן כל כך"

 .ון הדבורהכביטוי של התרסה בלש

 :ההשוואה הבאה מלמדת אף היא על השינויים שחלו בלשון הדיאלוג

 (113)? האם באמת יעלה על לבבך כי שוב ישוב: 1924אוליבר 

 (מה)? האם באמת תקוה כי ישוב אליך :1935אוליבר 

 (36)? מה, ראתה באמת מאמין שיחזֹ :1955אוליבר 

 (11)? ואתה בטוח באמת שהוא ישוב :1980אוליבר 

בנוסחים של שני האחרונים ; האם, שני הנוסחים הראשונים נוקטים מילת שאלה

 1924אוליבר . מבין הקורא כי מדובר בשאלה על פי סימן השאלה בסוף המשפט

ְוָהָיה ִךי ִתְרבו וְפִריֶתם ָבָאֶרץ ַבָטִמים ": "יעלה על לב", מביא את הביטוי המקראי

ְולֹא ַיֲעֶלה ַעל ֵלב ְולֹא ִיְזְךרו בֹו ְולֹא  'הו עֹוד ֲארֹון ְבִרית לֹא יֹאְמר 'הָהֵהָלה ְנֺאם 

נוסח זה אף מדגיש את הפועל באמצעות (. טז, ירמיה ג" )ִיְפקֹדו ְולֹא ֵיָעֶשה עֹוד

אולם , בזמן עתיד, "האם באמת תקוה"שואל  1935אוליבר ". שוב ישוב", המקור

זמן הפועל ", 4.1.2לעניין זה ראו סעיף )נוני בבי, "האם באמת אתה מקווה"כוונתו 

 .שני הנוסחים האחרונים נוקטים לשון דבורה"(. וזמן הפעולה

 :ללשון התחייבות ושבועה דוגמה נוספת

 (113)מוכן אני לבלוע את ראשי , אדוני, אם שוב ישוב הנער אליך: 1924אוליבר 

הנני לזלול , אדוני, ךאם הנער הזה יחזור ביום מן הימים אל בית :1949אוליבר 

 (53)! את גולגולתי
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 (36) 243חי נפשי. אדוני, נותן אני את ראשי אם הנער יחזר :1955אוליבר 

 (11)אני נותן לך את ראשי , אם הילד הזה ישוב הביתה :1980אוליבר 

המשפט פותח . סדר המילים בראשית המשפט נאמן לסדר המקראי 1924אוליבר ב

ַוִטַדר "כבפסוק , מקור פועל ואחריו הפועל המפורש אחריה בא, אם, במילת תנאי

" ַוטֹאַמר ִאם ָנתֹן ִתֵתן ֶאת ָהָעם ַהֶזה ְבָיִדי ְוַהֲחַרְמִתי ֶאת ָעֵריֶהם 'להִיְשָרֵאל ֶנֶדר 

אומר כי מבנה זה מבקש להטעים מעשה ( 520' עמ, א"תשל)בנדויד  (.ב, במדבר כא)

אומר בנדויד כי בפתיחת , שבסיפה" מוכן אני" אשר להקדמת הנשוא בצירוף. משוער

, שם)משפט רווחת הקדמת הפועל וכינוי הגוף מובלע וכך הוא הן במקרא הן במשנה 

נותן )"פותח המשפט בפועל ואחריו בא כינוי הגוף  1955אוליבר כך גם ב(. 817' עמ

נוקט אינו מקפיד כלל על סדר המילים המסורתי ו 1980אוליבר , לעומת זאת"(. אני

 . סדר המאפיין לשון דיבור

. מבנה שאינו מוכר במקורות', אזלול'במשמעות " הנני לזלול"יושם לב לצירוף 

סימן  ,ט 244,מנחת יצחקלמשל , ת מן המאה העשרים"בספרי שו, למשל, מצאנו אותו

צדדי ' כי רב הכחא דהיתרא שיש בצירוף הב, ובזה הנני לומר רק בקיצור: "עב

אחרי דרך מבוא השלום בכבוד : "סימן יז ,יורה דעה 245,יל עבדית ישכ"שוב, "היתרא

[ ותשואות חן חן]ח "הנני לבוא בתודה רבה ותשוח, כ"הראוי לגאון שכמותו יר

ציץ ת "וכן בשו, ..." א האי מתנתא דתורה דשדר לן חורפיה"מ שליט"לפאר

ב "ינה חהנני להודות לו בזה עבור ספרו הנכבד הלכות מד: "סימן נג ,טו 246,אליעזר

הנני )"הל נְ מבנה זה אופייני לעברית החדשה הרווחת בִמ  ...".שקבלתיו בשמחת לב

 (.'וכד..." הנני להודות לכם על", "הנני להזכירכם", "להודיעכם

 
                                                             

 ְכֶפַשע ִךי ַנְפֶשךָ  ְוֵחי 'ה ַחי ְואוָלם" :ג, כ א למשל שמואל, מופיעה פעמים אחדות במקרא" חי נפשי"לשון השבועה  243
 ".ַהָלֶות וֵבין יִניבֵ 

 .1989–1902, יצחק יעקב וייס' ר 244
 .1969–1890, עובדיה הדאיה' ר 245
 .1997–1916, הרב אליעזר יהודה ולנברג 246
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מדגימים אף הם  ,שיש בו לשון נזיפה והתרסה או התגרות, השינויים בדיאלוג הבא

 : מעבר מלשון המקרא ללשון המדוברת

 (47)הנה לך על אשר תתעבר על ריב לא לך : 1898המלך -בן

אם כן הא לך זה שכר ? האף אין זאת? להתערבהחפץ אתה : 1923המלך -בן

 (50) טרחתך

( 42) !אם כן הא לך גמולך בראשך? האמנם, להתערבאתה באת : 1941המלך -בן

 (40) ובכן הרי לך גמולך? מה, בדבר להתערבמוכרח אתה : 40 1959המלך -בן

   (42)אז הנה לך מה שמגיע לך ? מה ,להתערבאתה מוכרח : 1978ך המל-בן

 ַעל ִמְתַעֵבר עֵֹבר ָכֶלב ְבָאְזֵני ַמֲחִזיק" :יז ,כו מופיע במקרא במשלי 1898הנוסח של 

, ֶעְבָרההוא פועל דנומינטיבי מן השם , מתעבר, קדרי גורס כי פועל זה". לֹו כֹא ִריב

גם פרשני המקרא סבורים כי בפסוק זה . 'כעסמתמלא ', 'מתמלא עברה'ומשמעו 

וכך מפורש הפועל גם ( ם"מלבי, מצודת דוד, אבן עזרא, י"רש)' זועם, כועס'הכוונה ל

 . במילונים אחרים

" מתעבר על ריב לא לו"נקט את הביטוי , 1898המלך -בןהמתרגם של , גרזובסקי-גור

כועס ומתערב בין , של אדם הנוכח בריב שאינו נוגע לו, במשמעות המקראית

אולם במשמעות , ואף בעיתוני התקופה, ת"הביטוי מצוי במדרשים ובשו. הנצים

 8, "המליץ)"" ל מתעבר על ריב לא לו"ונמצא המו: "למשל, ולאו דווקא כועס' מתערב'

מתלוננים עליו כי מתעבר הוא על ריב לא לו ]...[ רוב הרפובליקנים "; (1871באוגוסט 

כאיש עול "; (1877בפברואר  21, "הצפירה)"" ם נוגעים לצרפת כללומתערב בדברים שאינ

כי מיהו ומהו "; (1910ביולי  29, "הצבי)"" לא ידע בשת מתרגז ומתעבר על ריב לא לו

הועד החקלאי של זכרון יעקב שהוא מתעבר על ריב לא לו ותובע בשם החוק עלבון 

 .(1928ביולי  25, "דבר)"" ?אחרים
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מנסח ( 1978)אולם רק התרגום האחרון , להתערבולם נוקטים התרגומים האחרים כ

 .את האמירה בלשון הדיבור

 בקשה וציווי , זירוז 6.4.3

הצורה . אחד מסממני הלשון הגבוהה בדיאלוגים הוא סגנון הזירוז המקראי

לרוב , הדקדוקית המשמשת לכך היא בדרך כלל צורת העתיד או הציווי המוארך

 ":נא"בתוספת 

 הלב

לכה ; (14) ...הזוכר אתה את, נא-הגידה; (11) !נלכה נא אל אמי! מהר: 1899הלב 

 (.57) נא אל החדר השני-לכה; (27) עמדי

; (19) איטלקי צעיר, נא-שמע: נאלעתים מובע הזירוז בצורת ציווי רגילה בתוספת 

; (40) נא אלי מהרה-בואי ;(37) נא בעגלה-שכב; (35) נא-רחם; (27) נא אחרי-לך

 (.57) נא-ִניִהךֹו

 .(304) נלכה, הבה :1904הלב 

 ?התזכר את שליחו של מרלי, נאאמור ; (205) !נרוצה, נא אליה-נלכה :1922הלב 

; (295) נא-הגידו ;(277) בואה עמי ;(277) נא-חכה ;(271) אלכה קורדובה ;(268)

 (.302) אמך חולה, נא-שמע

-בקש ;(258) !אדוני, חוָסה ;(257) אדוני, נא לי מקום כל שהוא-שימה: 3291הלב 

 (.270) נא לי וכתבי-היטיבי; (251) נא אות לטובה-הראני; (251) נא לי עבודה

עדיין ניתן למצוא צירופים , (216) ...אמור לי, אנא לצד צירופים כגון: 1950הלב 

רחם , אדוני, חוסה ;(222) הנער, גשה הנהאו  (222) נא אדוני עמי חסד-עשה כגון
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 !אדוני הרופא, חושה, מהר ;(229) בואי אלי בטרם אמות, נא-סמכיני ;(227) עלי

(239.) 

נא -שתה ;(168) נא עמי חסד-עשה; (263) הבה נלך ;(163) אנא אמור לי :1959הלב 

 (. 174) מצא לי מקום כלשהו, אדוני, אנא ;(170) כוסית

" נא"ה צורת אך עדיין מופיע, בתרגום זה אין שימוש בצורות העתיד והציווי המוארך

 .בצמידות לציווי

 ,"נא"בתרגום זה נעלמה כליל הן צורת העתיד והציווי המוארך והן  :1985הלב 

עזור לי : ובדיאלוגים ננקט ציווי רגיל גם כשמדובר בבקשות או אף בתחנונים

בן , קח לגימה; (167) עשה עמי חסד ומצא לי עבודה ;(167) למצוא איזו עבודה

הכיני את לבך  ;(171) !אדוני, רק מצא לי מקום בשיירה ;(168) ְשֵתה]...[ מולדת 

 (.183) !אדוני הרופא, מהר מיד; (182) לשמוע בשורה טובה

נעלמים סממנים  1985הלב ההשוואה לעיל מלמדת כי רק בלשון הדיאלוגים של 

; נא(+מוארך)עתיד או  נא+ציוויאין בו צירופים של : האופייניים ללשון המקורות

עם . מתוך נאמנות ללשון הדיבור, אינה מופיעה כלל בדיאלוגים נאהצורה  ,למעשה

ההולך וכובש , ולא בעתיד)התרגום שומר על לשון תקנית ונוקט פעלים בציווי , זאת

  (.את מקומו של הציווי בלשון המדוברת

 רובינזון קרוזו

להיך השבעה נא לי בא; (7) מהרה אל הוריך; (5) !נסעה ונלכה :1872רובינזון 

 (.13) להיות נאמן

 .(160) נסוגה נא מזה; (10) נריק ספל פונש ושכחנו כל זה, בואה :1921רובינזון 

 (.9)הבה ִנְשןֹת לנו קערית פונטש ונסיח דאגה מלבנו  :1965רובינזון 

 .(13)ל בוא נשתה קצת פונטש ונשכח את הךֹ: 1988רובינזון 
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 המלך והעני-בן

: נא+ ציווי או הזירוז מובע בפועל המוטה בציווי בטקסט זה ה: 1898המלך -בן

מלך , רחם נא; (35) שלח נא מעליך את כל האנשים; (41) הרימוני נא ממשכבי

בבן , זקנה, שמחי נא; (95) שים נא עיניך לטובה עלינו, אבינו מלכנו; (95)! רחמן

השבעי נא ; (129) הביטי נא; (47) דבר נא דבריך]...[ בוא נא הנה ; (47)יקיר הזה 

 .(129) בכבודך

 .(95) !אדוני המלך, חוסה: נקרית גם צורת ציווי מוארך

: נא+ נא או בפועל בעתיד + הציווי או הזירוז מובע בפועל בציווי : 1923המלך -בן

אל ; (116) הטה נא חסדך אלינו; (58)! ידידי, אל נא תמהר ככה; (45) !סמכוני נא

 .(116)התולעים , נא תרמֹס ברגליך אותנו

אל נא תרמוס ברגליך תולעים  ;(55)! ידידי, אל נא בחפזון: 1941המלך -בן

 (.100)שכמותנו 

רחם נא על  ;(92)אל נא תרמוס ברגליך את תולעיך המסכנים  :1954המלך -בן

 (.41)הנח לו ללכת למיטתו , אבי, אנא ;(92)עבדיך 

הואל נא לירוק  ;(91)אל תדרוך על תולעיך ; (91)היה רחום אלינו  :1978המלך -בן

המנוחה והשינה היו מרפאות את , אבא, אם רק היית נותן לו לשכב ;(91)עלינו 

 (.43)תרשה לו , בבקשה ממך. השיגעון שלו

ההשוואה בין הנוסחים השונים של בקשת הבת מאביה מצביעה על השינויים בלשון 

 :הבקשה

ועברה מחלתו מעליו יישן הלילה . מתֹם המסכן, אבינו, הרף נא :1898המלך -בן

(49.) 

 (.52)! הנח לו, אנא. אם תתן לו לנוח ולישון וסר מעליו שגעונו :1923המלך -בן
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כאשר יישן . לתת לו לעלות על משכבו, אבא, אלו רק הואלת: 1941המלך -בן

 (45)אבא , אנא. וינוח ירפא משגעונו

ינה אותו מנוחה ושנה תרפא. הנח לו ללכת למיטתו, אבי, אנא :1954המלך -בן

 (41)עשה זאת , אנא. משגעונו

המנוחה והשינה היו מרפאות , אבא, אם רק היית נותן לו לשכב :1978המלך -בן

 (.43)תרשה לו , בבקשה ממך. את השיגעון שלו

הן בכתב הן  ימינו-עברית בתאופיינית לנוקט לשון בקשה , 1978, הנוסח האחרון

הבקשה , לא זו בלבד. ם הקודמים לובנוסחיאנא ונא לעומת , בבקשה ממך: בדיבור

לשון הציווי , כידוע; "הרשה לו"ולא , תרשה לו, מובעת בפועל המוטה בעתיד

 .בעברית המדוברת מובעת בדרך כלל בפועל הניטה בעתיד

 אוליבר טוויסט

עתה בואה  ;(11)ואדברה , אדוני, הרשני; (11)ס נא אל הבית נֵ ךָ נִ : 1924אוליבר 

 (.112)בבקשה תנה אותם לי  ;(24)אל האדון השופט 

 !אל נא תשלחני מעל פניך; (ג) באר נא לי את דבריך באר היטב: 1935אוליבר 

 חוסה נא עלי ושלח חזרה את הספרים; (מט) שלח נא את הספרים חזרה; (מ)

 .(נה) !הבה לי ידך; (נ) השכיבה נא את אוליבר לישון; (מט)

, (49)! אמר לי שעלי לעזוב את ביתךאל נא ת; (36)אל נא תרע לו  :1949אוליבר 

 .(39)! משגיח, אל תגע בו :לצד

 .(43)! מהר, הבה לי ידך ;(27)נסה נא למשכה מכיסי : 1955אוליבר 

הם דומים כל כך , הביטי וראי ;(6)אמור לנו מה שברצונך לומר  :1980אוליבר 

 .(15)יש לי משהו לומר לך , התקרבי ;(11)שוב מיד הביתה  ;(10)
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: נוקטים לשון בקשה וציווי בדרך המקרא, למעט האחרון, כותר זה כל הנוסחיםגם ב

 –המתקדמים יותר , נא+או עתיד מוארך נא+לשון עתיד –הנוסחים המוקדמים 

 . נוקט לשון ציווי בלא תוספות כלשהן, 1980, והתרגום האחרון, נא+לשון ציווי

* 

 :את התופעות שלהלן מבליטההשוואת לשון הדיאלוג בתרגומים לאורך השנים 

 .ימינו-מעבר מדורג מלשון המקרא ללשון העברית בת .1

מעבר מהיעדר הבחנה בין לשון המספר לבין לשון הדמויות אל הבחנה  .2

 .ברורה בין השתיים 

נשמרת , ימינו בדיאלוג-ברוב המכריע של התרגומים הנוקטים עברית בת .3

 .לשון תקנית 

ספר ללשון הדמויות משום שלא הייתה ראשוני המתרגמים לא הבדילו בין לשון המ

, לחדור אל לשון התרגומים איחר הבידול, לאחר שנוצרה לשון דיבור. לשון דבורה

בכל הסיפור כמקשה אחת  אם משום שהמתרגמים שאפו לשמר את הלשון הגבוהה

 . גורם מחנךכבדיאלוגים נקייה ומהוגנת ואם משום שרצו לשמור על לשון תקנית 

 

 השוואת נוסחים": ִנְקְרָעה ִמְשָנָתה ֶשַבַתָנךְ ָשָפה שֶ " 6.5
 

. ך"שפה שנקרעה משנתה שבתנכהעברית בתחייתה  אתבשירו  מצייריהודה עמיחי 

בתרגומים המוקדמים נוטים המתרגמים לשבץ בלשונם צירופים מקראיים רבים , אכן

א הן טורי מזכיר כי המשכילים השתמשו במקר. כלשונם או בלבוש שונה במקצת

כמקור לרצפי לשון הניתנים לתלישה מהקשרם המקורי ולשימוש בדרך של צירופים 

והן כמקורא לדגמי ביטויים שלתוכם אפשר לצקת חומרים שנלקחו , כבולים

  (.117' עמ' עמ, ח"טורי תשנ)ממקומות אחרים במקרא 
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כדי להשיב על שאלה זו ? באיזו מידה נצמדו התרגומים הראשונים ללשון המקרא

הושווה קטע או קטעים הכוללים מאתיים מילה מן התרגום הראשון של כל ספר 

ההשוואה עשויה ללמד רבות על הדרך שעברה . לקטעים המקבילים בתרגום האחרון

 ". ך"שנתה שבתנ"הלשון העברית מאז 

 הלב

 1985הלב  1899הלב 

בן שלש , לפני שנים רבות נסע נער צעיר לימים
נוָיה וישם את פניו ארצה מעיר מגורו גֶ , עשרה שנה

 .לבקש שם את אמו, אמריקה

שנתים ימים לפני הדבר הזה נסעה אמו אל העיר 
. הארגנטינית( אבירת הרפובליקה, ַאְירֹוס-בוֶאָנס

מגמתה היתה למצא שם משרת משרתת או מבשלת 
למען תוכל להרים את מצב , באחד מבתי העשירים

ת משפחתה אשר רוששה ותדל מאד תחת מעמס
, הלבב-אמיצות, נשים רבות. הלואות וחובות רבים

ותודות להשכר הרב ; בוחרות להן נסיעה כזאת
תשבנה , אשר המשרתות מקבלות בארצות ההן

 .ואלפי לירה בצלחתן –לארץ מולדתן 

האם האמללה בכתה תמרורים בהפרדה מילדיה 
עשרה שנה והשני בן -האחד בן שתים: הנחמדים

אמץ -כה מלאת רוחאבל נסעה לדר; אחת עשרה
אירוס -בבואה לעיר בואנס. ותקוות מאליפות

, אשר גר שם מכבר, מצאה לה בעזרת אחי אביה
אשר , משרה טובה בבית אדונים עשירים ונכבדים
ימים . שלמו לה ביד נדיבה ויאירו פניהם אליה

; ביתה באמונה-רבים ערכה את מכתביה אל בני
הלז ; ובעלה היה שולח את אגרותיו על שם קרובו

ויסף שם שורות , מסרן לה ויקח ממנה את תשובתה
 .וישלח את האגרת אל העיר גנויה, אחדות משלו

לא , ובקבלה מדי חדש בחדשו שמונים לירה
שנה סכום -השאירה הרבה למענה ותשלח בכל רבע

שלם את , כאיש הגון וישר, ובעלה; הגון הביתה
 שפתים מעל שמו-חובותיו לכל נושיו ַוָטֶגל לזות

ויחל גם הוא להשתכר ויהי  –בין כה וכה . הטוב
את דרך רעיתו ' כי הצליח ה, בטוח ושבע רצון

 . הנאמנה

__________ 

 .עם-ממשלת בחירי( א 

בנו של , עשרה-לפני שנים רבות יצא ילד בן שלוש
כדי  –לבדו  –נֹוָבה לאמריקה 'מעיר מולדתו גֶ , פועל

 .לחפש את אמו

בירת , ַאְיֶרס-נֹוסאמו לבואֶ כן נסעה -שנתיים לפני
אמריקה כדי להיות שם עוזרת -ארגנטינה בדרום

היא רצתה להרוויח כסף כדי . בבית אחד העשירים
אשר עקב אסונות רבים ושונים , לשקם את משפחתה

לא מעטות היו הנשים . שקעה בעוני ובחובות
; האמיצות שערכו מסע ארוך כל כך לאותה מטרה

למו שם לאנשי השירותים תודות לשכר הגבוה ששי
הצליחו לחזור בתוך שנים אחדות למולדתן וצרור 

 . של כמה אלפי לירות בידן

האם המסכנה בכתה בכי מר כאשר נאלצה להיפרד 
-עשרה והשני בן אחת-האחד בן שמונה, מילדיה
. היא אזרה עוז ויצאה לדרכה מלאת תקווה; עשרה

אירס -מיד כשהגיעה לבואנוס: המסע היה מוצלח
ידידו של , נובה'בעזרתו של חנווני איש ג –צאה מ

משפחה ארגנטינית טובה שנתנה לה שכר  -בעלה
מה כתבה לבני משפחתה -זמן. הגון ונהגה בה יפה

שלח בעלה של האשה את , כפי שקבעו. בסדירות
, והוא העביר אותם לאשה, מכתביו לידידו החנווני

והוא שלח , והאישה מסרה לחנווני את מכתביה
 . נובה ואף הוסיף כמה שורות משלו'לג אותם

ומכיוון שלא , האשה הרוויחה שמונים לירות בחודש
יכלה לשלוח , הוציאה כמעט כסף למען עצמה

. סכום נאה למדי, מדי שלושה חודשים, לבעלה
את , אט-אט, ופרע בכסף זה, בעלה היה אדם הגון

והצליח לשקם את שמו , החובות הדחופים ביותר
, ואף הצליח במעשיו, עבד בחריצותגם הוא . הטוב

 .ובלבו קיננה התקווה שאשתו תשוב הביתה במהרה
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 ביטויים מן המקרא

 :משופע ביטויים או זכרי צירופים מן המקרא 1899הלב 

  ר ַוָטֶשם ֶאת ָןָניו הַ " על פי הפסוק המקראי, [ארצה אמריקה]וישם את פניו

 .[לאמריקה יצא :1985הלב ( ]כא, בראשית לא) ַהִגְלָעד

 (.ו, איוב לב" )ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ְוַאתֶּם ְיִשיִשים" – צעיר לימים 

 בן "המקרא מציין את גילו של אדם בצירוף  – בן שלש עשרה שנהX שנים 

" ְבַקְחתֹו ֶאת ִרְבָקה ַבת ְבתוֵאל ֶבן ַאְרָבִעים ָשָנהַוְיִהי ִיְצָחק : "למשל, (שנהאו )

ילד בן : Xימינו מסתפקת בציון בן -העברית בת, לעומת זאת. (ה,בראשית כה)

 . 1985הלב כנוסח , שלוש עשרה

 למשל בראשית , הביטוי כלשונו בא במקרא ארבע פעמים – שנתים ימים

 1985נוסח ". וַפְרעֹה חֵֹלם ְוִהֵםה עֵֹמד ַעל ַהְיאֹר ְשָנַתִים ָיִמיםַוְיִהי ִמֵסץ : "א, מא

 .םשנתיימסתפק במילה 

 (.ו, שופטים ו" )ַוִטַדל ִיְשָרֵאל ְמאֹד"על פי  – אשר רוששה ותדל מאד 

 לֶֹהיָך ֶאת רוחֹו  'ה ִךי ִהְקָשה" :ל, דברים בולי על פי א, נשים אמיצות לבב א 

". ַוְיַאֵלץ ֶאת ְלָבבֹוַוֶטֶקש ֶאת ָעְרןֹו : "יג, דברי הימים ב לואו על פי " ְֹוִאֵלץ ֶאת ְלָבבו

 .נשים אמיצותנוקט  1985סח נו

  ֺ(. ג,תהלים ו" )ִךי ֺאְמַלל ָאִני 'הָחֵםִני : "למשל, צורה המצויה במקרא –מללה א

טֹוב ֶיֶלד " ,למשל)אף היא מקראית  מסכןאמנם מילת . מסכנהנוקט  1985נוסח 

ב אולם היא שגורה יותר במשל, (יג, קהלת ד, ִמְסֵךן ְוָחָכם ִמֶלֶלְך ָזֵקן וְכִסיל

  .משתייכת למשלב גבוה יותראומלל ואילו , העברית הבינונית
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 י קֹול ְבָרָמה ִנְשָמע ְנִהי ְבכִ : "נוקט מונח מקראי 1899הלב  – בכתה תמרורים

מעניין כי מצודת , ואכן. בכתה בכי מר: 1985נוסח (. יד, ירמיהו לא" )ַתְמרוִרים

 –( את המונח 1899הלב שממנו שאב )בירמיהו " בכי תמרורים"דוד מפרש את 

 1985.247כנוסח , "בכי מר"

 ַעָתה קום ֵצא ִמן ָהָאֶרץ : "בדומה לאמור במקרא – תשבנה לארץ מולדתן

מוותר על המילה  1985נוסח (. יג, בראשית לא" )ַהזֹאת ְושוב ֶאל ֶאֶרץ מֹוַלְדֶתךָ 

 .למולדתן]...[ הצליחו לחזור : ארץ

  שושן סבור כי משמעות -אבן – בצלחתןתשבנה לארץ מולדתן ואלפי לירה

וכך לדעתו יש ', כיס בבגד'והן ' סיר'או ' קערה'במקרא היא הן  צלחתהמילה 

". ֶבָםהָטַמן ָעֵצל ָידֹו ַבַנָכַחת ַגם ֶאל ִןיהו לֹא ְיִשי" :כד, משלי יטלפרש את המילה ב

א בפסוק אך ל', כיס בבגד'היא גם  צלחתיהודה גורס במילונו כי אמנם -בן

שככל הנראה נכתב בימי הביניים " חמדת ימים"המקראי האמור אלא על פי ספר 

סבר אף הוא כי  1899הלב נראה כי המתרגם של (. ומחברו עלום)המאוחרים 

אלפי : אומר 1985נוסח  248.הכוונה לכיס בבגד ונמצאו לכך סימוכין בעיתונות

   .לירות בידן

 דברים לדל פי המבנה המקראי באולי ע – מץאֹ-נסעה לדרכה מלאה רוח ,

, היא אזרה עוז ויצאה לדרכה: 1985נוסח ". ָחְכָמה ָמֵלא רוחַ ִויהֹוֺשַע ִבן נון " :ט

 (א, תהלים צג" )עֹז ִהְתַאָזר 'הָמָלְך ֵגאות ָלֵבש ָלֵבש ' ה: "גם כן בדרך המקרא

                                                             
 (.1753)עשרה -נכתב במאה השמונה נזכיר כי פירוש מצודת דוד למקרא 247
 12, "הצפירה" )"בצלחתרה למו פרוטה לא נשא"; (1873ביולי  16, "המגיד" )"בגדי האורח צלחתחפשה בכל : "למשל 248

; (1888בינואר  4, "הצפירה" )"כ"האיש לא היתה ריקה מעולם כי תמיד נשא אתו איזה מאות רו צלחת"; (1887בדצמבר 
ובלי "; (1890ביוני  22, "הצפירה" )"ח בעד חצי מיליון"בגדיהם גם אז אזלת ידם לבנות בי צלחתואף אם ינערו את "

פראנקים , מארקות, שטרלינגים, רובלים"; (1890בנובמבר  21, "המליץ" )"צלחתהבסתר [ הפרוטות את]חמדה תסתירן 
 צלחתאת מטבעות הכסף לתוך [ הכניסו"]; (1894באוגוסט  28, "הצפירה" )"אחת בשלום צלחתועד ישבו יחד בתוך 

 (. 1902באפריל  15, "המליץ" )"בגדן
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 ַזן ֶאל ִמַזן ִפיִקיםְמ  ְמֵלִאים ְמָזֵוינו" :יג, קמד על פי תהלים :תקוות מאליפות 

', תקוות רבות'משמעות הצירוף היא ". ְבחוצֹוֵתינו ְמֺרָבבֹות ַמֲאִליפֹות צֹאוֵננו

 . מלאת תקווה: 1985נוסח ; ףלֶ מלשון המספר אֶ 

 נוסח ". ִויֺחֶםיָ  ֵאֶליךָ  ָןָניו 'ה ָיֵאר" :כה, ו על פי במדבר: ויאירו פניהם אליה

 .נהגה בה יפה: חדשהמעדיף את העברית ה 1985

 קדרי מפרש במילונו כי אחת ממשמעויות : ערכה את מכתביה באמונה

 ֶאֶבן ַוִטְקחו ְךֵבִדים מֶֹשה ִויֵדי" :יב, יז על פי שמות)' יציבות'היא אמונה המילה 

 ָיָדיו ַוְיִהי ֶאָחד ֶזהוִמ  ֶאָחד ִמֶזה ְבָיָדיו ָתְמכו ְוחור ְוַאֲהרֹן ָעֶליהָ  ַוֵטֶשב ַתְחָתיו ַוָטִשימו

מוָנה המדה : "יהודה מסביר-ובן, ן"ם ורמב"כך מפרשים גם רשב"(. ַהָשֶמש בֹא ַעד א 

דהיינו  – constance: ובאנגלית, "להיות נאמן ומתמיד ולא מתחלף ומשתנה

צורת שם  ,כתבה לבני משפחתה בסדירות: אומר 1985ואכן נוסח . סדיר, קבוע

  249.לעברית של ימי הבינייםעצם האופיינית 

 (פעמים 29)בא במקרא  ימים רביםאפילו הביטוי הטריוויאלי : ימים רבים ,

 (.לד, בראשית כא" )ַרִבים ָיִמים ְןִלְשִתים ְבֶאֶרץ ַאְבָרָהם ַוָטָגר" :למשל

 משפחתו'במשמעות " בני ביתו"שושן גורס כי הביטוי -מילון אבן: בני ביתה '

 לא אבל מפיו פרפרותיו ואת אורחיו את אדם מונה: "למשל, ל"מקורו בלשון חז

אולם אפשר (. ב, שבת כג" )השלחן על ביתו בני ועם בניו עם ומפיס הכתב מן

 ַיִין ְמֵלִאים ְגִבִעים ָהֵרָכִבים ֵבית ְבֵני ִלְפֵני ָוֶאֵתן", לשער שמקור הצירוף במקרא

, י"רש)משום שפרשני המקרא  –( ה, מיהו להיר" )ָיִין ְשתו ֲאֵליֶהם ָואַֹמר ְוכֹסֹות

                                                             
אף . אופייניות ללשון ימי הביניים, שבטקסט זהת סדירוכמו  ,תו-ת צרפתי מזכיר כי צורות המסתיימות בסיומ 249

הוספתה לשמות תואר שימשה כדרך פורייה מאוד ליצירת שמות , שסיומת זו מצויה בלשון המקרא ובלשון חכמים
   (.59' עמ, 2003צרפתי )עצם מופשטים 
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דהיינו בני משפחה , כבמפרשים כי הכוונה לבני יונדב בני רֵ ( מצודת דוד, ק"רד

 .ל"השייך ללשון חז, בני משפחתהמעדיף  1985נוסח . אחת

 טֹוב ַהֶלֶלךְ  ַעל ִאם ַלֶלֶלךְ  ָואֹוַמר" :ז, ב למשל נחמיה, מונח מקראי: ִאגרת 

". ְיהוָדה ֶאל ָאבֹוא ֲאֶשר ַעד ַיֲעִבירוִני ֲאֶשר ַהָםָהר ֵעֶבר ַןֲחוֹות ַעל ִלי נוִיְת  ִאְגרֹות

אולם הוא השגור במידה רבה בעברית , אף הוא מונח מקראי, מכתב: 1985נוסח 

 .יום-בוודאי בעברית היום, ימינו-בת

 וְלזות ֶןה ִעְסשות ִמְלךָ  ָהֵסר: "כד, ד הביטוי מצוי במשלי: לזות שפתים 

הצליח לשקם את שמו : ימינו-מעדיף עברית בת 1985נוסח ". ִמֶליָ  ַהְרֵחק ְשָפַתִים

 .הטוב

 ֵאין ִךי ַוַטְרא ָוכֹה ךֹה ַוִטֶפן" :יב, ב בשמות, מצוי במקרא כה וכה: בין כה וכה 

משמעות  1899הלב ב". הננה והֵ הֵ "ומשמעו  –" ַבחֹול ַוִטְטְמֵנהו ַהִלְצִרי ֶאת ַוַטךְ  ִאיש

כפי ', בינתיים, '(אחד הפירושים)ימינו -היא כבעברית בת בין כה וכההביטוי 

 .לאט לאט: 1985נוסח . שושן-שמפרש אבן

 ַדְרִךי ִהְצִליחַ  'ַוה" :נו, כד על פי בראשית – את דרך רעיתו' הצליח ה 

 ". ַלאדִֹני ְוֵאְלָכה ַשְכחוִני

 ָרצֹון ְשַבע ַנְפָתִלי ָאַמר וְלַנְפָתִלי" :כג, לג דבריםביטוי המצוי ב: שבע רצון 

 ". ְיָרָשה ְוָדרֹום ָים' ִבְרַךת ה וָמֵלא
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 חזרות והכפלות

 הוא נוקט ; מעדיף חזרה 1899נוסח : נער צעיר לימים בן שלש עשרה שנה

מסתפק  1985נוסח . והחזרה באה לידי ביטוי באמצעות פירוש, ביטוי מקראי

 .עשרה-ילד בן שלושירה באמ

 החזרה באה לידי ביטוי באמצעות  בניסוח זה – אשר רוששה ותדל מאד

 . שקעה בעוני: 1985נוסח . תנרדפו

  גם כאן יש חזרה באמצעות פירוש –תחת מעמסת הלואות וחובות רבים ,

להלן . בלבד חובותמסתפק ב 1985נוסח . כי הרי הלוואות משמען חובות

אשר רוששה ותדל מאד תחת מעמסת הלואות  – 1899: המשפט במלואו

 .שקעה בעוני ובחובות – 1985לעומת נוסח , וחובות רבים

  שמונים לירות : 1985נוסח ; שמונים לירה מדי חדש בחדשוובקבלה

 .בחודש

 

 ותדל, וישם)יו ההיפוך "עשרה נטים בוו, 1899פעלים בנוסח  23מכלל : ו ההיפוך"וי

 . ו ההיפוך"נים רגילים ואין כלל וינוקט זמ 1985נוסח ; (.ועוד

כלומר מילת , בכתה בהפרדה מילדיה –הולך בדרך המקרא  1899נוסח : תיאור זמן

תיאור זמן נוקט  1985נוסח ; (לעיל 4.2.1ראו סעיף )כינוי חבור + מקור + יחס 

בכתה כאשר : אף הוא מקראי אך השתגר בעברית החדשה ,כאשרבאמצעות 

כשהגיעה לעומת  (1899נוסח ) בבואה לעיר כך גם .נאלצה להיפרד מילדיה

, ובקבלה מדי חדש בחדשו שמונים לירהלעומת . ל"כדרך לשון חז, (1985נוסח )

האשה הרוויחה שמונים לירות : נוקט פועל מפורש בלא תיאור זמן 1985נוסח 

 .בחודש
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 תיאורי תכלית וסיבה

  (מקור+ל)ת אמו שם א לבקש ]...[נסע : מעדיף את דרך המקרא 1899נוסח ;

 . כדי לחפש את אמו]...[ יצא  :ל"נוקט לשון חז 1985נוסח 

 1899 :לשקם את  כדי :1985; תוכל להרים את מצב משפחתה למען

 .משפחתה

 ל"צירופים מלשון חז

 שהוא ידי על הלבן שדה: "למשל, ל"לשון חזמתיאור זמן , מכבר נמצא 1899בנוסח 

 שהיא ידי על האילן שדה אבל קיימת חההלי שתהא צריך כתחילה לזורעה עתיד

 (.א, ירושלמי שביעית ב" )קיימת הליחה רוב שתהא צריך אינו מכבר נטועה

 :הבדלים נוספים בין הנוסחים

 .תודות לשכר הגבוההוא  1985נוסח  – ותודות להשכר הרב: א הידיעה"ייתור ה

ואילו נוסח  ,היָ נוגֶ שבאיטליה  Genovaמתעתק את שם העיר  1899נוסח : תעתיק

ס נָ אֶ ובשבארגנטינה הוא  Buenos Airesתעתיק שם העיר . הבָ נֹו'גֶ : מדייק 1985

 .סרֶ יְ ס ַאנֹואֶ וב: ניכר הדיוק 1985ובנוסח , 1899 הלבב סרֹויְ ַא

בירת הרפובליקה , בואנס אירוס: 1899הלב : מעבר מלעז לחידושי לשון

-ממשלת בחירי: ין המתרגםמצי רפובליקהבהערת שוליים למילה . הארגנטינית

 . עם

צמוד במידה רבה לדרכי ההתבטאות  1899השוואת הנוסחים מעלה אפוא כי הלב 

היא אזרה עוז ויצאה  ,נוקט כאמור ביטוי אחד מן המקרא 1985הלב . של המקרא

התשתית אולם , (א, תהלים צג" )עז התאזר' מלך גאות לבש לבש ה' ה"על פי  לדרכה
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: הביטויים מן העברית החדשה לית ורבים בו"שלו היא חזהתחבירית והסגנונית 

הגיע , (ה, ישעיהו נו, הוא בדרך המקרא" שם טוב"אמנם ) לשקם את שמו הטוב

 .בלבו קיננה תקווה, שקעה בחובות, ליעדו

 רובינזון קרוזו

 1988רובינזון   1872רובינזון 

: ויָולדו לו שלשה בנים ואנכי הצעיר בהם
אחי הבכור מת  -, ו נולדנואבל ֺכלנו לתוגה ל

בהצותה את , מות גיבורים בעד ארץ מולדתו
אחי השני עזב את בית אבי בימי . הספרדים

ילדותו ועד היום הזה עקבותיו לנו לא 
 (1. )ואין אתנו יודע מה היה לו, נודעו

הסערה קמה . כלה ערב ויאת לילה, עבר יום
גם גליו , לדממה וחמת הים לאט לאט שככה

 (4. )טוהחשו ושק

כי , לו ידעתי זאת מראש! בן מביש, נא-שמע
לא , אז גם אם נתת לי מלא בית כסף וזהב

אחרית דרכך הרעה ]...[ לקחתיך עמדי 
ותדע כי אצבע אלהים היא , תאלפך חכמה

ומי . לשוב מדרכך החטאה כי רעה נגד פניך
]...[ אולי כלנו עונותיך וָמריך סבלנו , יודע

 סליחה על כל מהרה אל הוריך והפק מהם
, הכעסים אשר הכעסתם ושא ברכה מאתם

תביא עליך קללה ולא ברכה וגבר , ואם לא
 (7! )יצלח תהיה כל ימיך-לא

גם יעצני רב החובל לקנות בעד צרור כספי 
 (9. )הקטן רק סחורה לשעשועי ילדים

אז התנפלו עלינו ששים שודדים בעברה 
, את תרני האניה ומפרשיה גדעו. וזעם

הן אמנם פגענום . זרו לגזריםוחבליה ג
בחרבות וברמחים וגם שתי פעמים לחצנום 

עד כי כבשו , אבל פעַמִים שבו, מעל הספון
ויובילו אותנו . אותנו לעבדים קנין עולם

 (11. )שבי לזָאִליד חוף אניות בארץ פעץ

 

הבכור היה . היו לי שני אחים גדולים ממני
הוא נהרג בקרב נגד . קצין בצבא אנגליה

את אחי השני לא . פרדים ליד דנקרקהס
. הכרתי היטב ולא ידעתי מה עלה בגורלו

(9)  

לקראת ערב . למחרת שככה הרוח והים נרגע
 (13. )הרוח כמעט חלפה. השתפר מזג האויר

 

במה חטאתי שעלוב וֺאמלל כמוך הפליג 
הייתי , לו ידעתי את הדבר מראש? באניתי

 מדוע. מונע את כל האסונות שפקדו אותנו
. עליך לשוב אליו מיד? לא ציתת לאביך

הלא . אסור לך להתגרות בהשגחה העליונה
אשר הורו לך , ראית אותות ברורים משמים

היה בטוח , איש צעיר. לשוב על עקבותיך
יהיו כל חייך רצופים , שאם לא תשוב

 (18. )אסונות ואכזבות בכל אשר תפנה

 

רב החובל הציע לי לקנות צעצועים וסחורות 
 (19. )ת כדי לסחור שם ולהרויחאחרו

, כששים שודדים עברו אל אניתנו בזריזות
והחלו לקצץ בגרזניהם בחבלי המפרשים 

נלחמנו בהם . ולהכות בכל מה שהשיגה ידם
פעמים . חרבות וסכינים, כידונים, ברובים

אך הפירטים , הצלחנו לגרש אותם מהסיפון
עד , באו שוב ושוב והסתערו עלינו בגלים

הובלנו . נאלצנו להכנע להםשלבסוף 
 (20. )נמל של המאורים, כשבויים לסאלה
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 צירופים מן המקרא 

 משפט זה בנוי בתבנית המדויקת של הפסוק  – ויָולדו לו שלשה בנים

 ".ָבנֹות ְוָשלֹוש ָבִנים ִשְבָעה לֹו ַוִטָוְלדו" :ב, מאיוב א

 ָאִבי ְבֵבית ַהָנִעיר יְוָאנֹכִ " מזכיר את האמור בפסוק – ואנכי הצעיר בהם "

 (.טו, שופטים ו)

היו לי שני : ימינו-בעברית בת 1988את האמור בשני משפטים אלה אומר נוסח 

 .אחים גדולים ממני

  ִיְשַמח ְולֹא לֹו ְלתוָגה ְךִסיל יֵֹלד" :כא, יז על פי משלי –כלנו לֺתגה לו נולדנו 

 ".ָנָבל ֲאִבי

 הלב"פים מן המקרא בצירו, ראו לעיל – ארץ מולדתו." 

 ְוֶאת ַנֲהַרִים ֲאַרם ֶאת ְבַהנֹותֹו" :ב, ס על פי תהלים – בהצותה את הספרדים 

לפתוח בקטטה או ', 'לעורר ריב'משמעות הפועל בהפעיל היא ". צֹוָבה ֲאַרם

  .בקרב נגד הספרדים: נוקט 1988אכן נוסח . 'במלחמה

 ֶאת ִאיש ַיֲעָזב ֵךן ַעל :כד, ב מזכיר את הפסוק בבראשית – עזב את בית אבי 

מופיע גם כן " בית אבי"הצירוף ". ֶאָחד ְלָבָשר ְוָהיו ְבִאְשתֹו ְוָדַבק ִאלֹו ְוֶאת ָאִביו

 ְוָלַקְחתָ  ִמְשַןְחִתי ְוֶאל ֵתֵלךְ  ָאִבי ֵבית ֶאל לֹא ִאם" :למשל, כמה פעמים במקרא

 (.לח, בראשית כד" )ִלְבִני ִאָשה

 כו למשל בראשית, צירוף המופיע עשרות פעמים במקרא – ום הזהעד הי ,

 ".ַהֶזה ַהטֹום ַעד ֶשַבע ְבֵאר ָהִעיר ֵשם ֵךן ַעל" :לג

 ַרִבים ְבַמִים וְשִביְלךָ  ַדְרֶךךָ  ַבָטם" :כ, עז על פי תהלים – לא נודעו עקבותיו 

 ".נָֹדעו לֹא ְוִעְסבֹוֶתיךָ 

  ָלנו ֲאֶשר ָהִאיש מֶֹשה ֶזה" :א, לב ופיע בשמותהצירוף מ –מה היה לו  ֶהע 

 ".לֹו ָהָיה ֶמה ָיַדְענו לֹא ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ
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 יב ,כא מבנה המשפט מזכיר את ישעיהו – כלה ערב ויאת לילה, עבר יום :

 .למחרת: 1988נוסח ". ָלְיָלה ְוַגם בֶֹקר ָאָתה"

  שו ִלְדָמָמה ְסָעָרה םָיקֵ " :כט, תהלים קז על פי –הסערה קמה לדממה  ַוֶטח 

 .הרוח שככה: 1988נוסח  ".ַגֵכיֶהם

  ַהֶלֶלךְ  ַוֲחַמת" :י, ז על פי האמור באסתר –חמת הים לאט לאט שככה 

 .הים נרגע: 1988נוסח ". ָשָכָכה

  שו ִלְדָמָמה ְסָעָרה ָיֵקם" :כט, תהלים קז על פי –גם גליו החשו ושקטו  ַוֶטח 

  ".ַגֵכיֶהם

 ֵבן ַבַסִיץ אֵֹגר" :ה, למשל י, הצירוף מופיע פעמיים בספר משלי – בן מביש 

 ". ֵמִביש ֵבן ַבָסִציר ִנְרָדם ַמְשִךיל

 כי אז גם אם נתת לי מלא בית כסף וזהב, לו ידעתי זאת מראש ...– 

 ַוטֹאֶמר: "למשל, מופיע במקרא" כי אז"מבנה זה של משפט תנאי בטל המקושר ב

לִֹהים ַחי ָאביֹו " ָאִחיו ֵמַאֲחֵרי ִאיש ָהָעם ַנֲעָלה ֵמַהבֶֹקר ָאז ִךי ִדַבְרתָ  לוֵלא ִךי ָהא 

 ְמלֹא ָבָלק ִלי ִיֶתן ִאם" :יח, כב המשפט מסתמך אף על במדבר(. כז, שמואל ב ב)

לָֹהי 'ה ִןי ֶאת ַלֲעבֹר אוַכל לֹא ְוָזָהב ֶךֶסף ֵביתֹו  ".ְגדֹוָלה אֹו הְקַטםָ  ַלֲעשֹות א 

 א"בנדויד תשל)ל "בלשון חז עמילעומת , צורה האופיינית למקרא – עמדי ,

 (.452' עמ

  ִמַדְרךֹו ִאיש ָנא שובו ֵלאמֹר" :ה, כה אולי על פי ירמיהו –דרכך הרעה 

 ".ָהָרָעה

 ְפךָ ַוֲאַאכֶ  ַהֲחֵרש ִלי ְשַמע ַאָתה ַאִין ִאם: "לג ,לג על פי איוב – תאלפך חכמה 

 ".ָחְכָמה
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 ֶאל ַהַחְרֺטִלים ַוטֹאְמרו" :טו, ח הצירוף מופיע בשמות – אצבע אלהים היא 

לִֹהים ֶאְצַבע ַןְרעֹה  ".ִהוא א 

 למשל , אופיינית ללשון המקרא חטאההצורה  – לשוב מדרכך החטאה

 :ה, כה על פי ירמיהולמשל  – לשוב מדרכך". ַהַחָחָאה ַבַלְמָלָכה" :ח, ט עמוס

 ".ָהָרָעה ִמַדְרךֹו ִאיש ָנא שובו ֵלאמֹר"

 ִךי ְראו ַטְןֶכם ְוֶאת ֶאְתֶכם ֲאַשַכח ַךֲאֶשר" :י, י על פי שמות – רעה נגד פניך 

 ".ְןֵניֶכם ֶנֶגד ָרָעה

 ְוֵאיָנם ָחְטאו ֲאבֵֹתינו" :ז, ה על פי איכה – אולי ֺךלנו עונותיך וָמריך סבלנו 

 חזרות והכפלות

 נוסח ב .ואין אתנו יודע מה היה לו, ועד היום הזה עקבותיו לנו לא נודעו

עלה "שושן גורס כי הביטוי -מילון אבן .לא ידעתי מה עלה בגורלו: 1988

הביטוי אינו מצוי . משתייך לרובד של העברית החדשה' קרה לו'במובן " בגורלו

: למשל ,עשרה במשמעות זו-אולם נקרה בעיתונות המאה התשע, במקורות

 10, "המליץ)" "וחבל כי עלה בגורל האיש הזה להטפל כל ימיו בנבלה ולאבד כחו"

ואחרי אשר עלה בגורל מכתבי היום להיות מבשר רע ולהשמיע "; (1868בספטמבר 

אחד : "למשל, וגם במשמעות של זכייה, ועוד( 1887בדצמבר  16, "המליץ)"" שמועות

כבוד גדול עלה בגורל "; (1896בדצמבר  24, "המגיד)"" ממספריו או יותר עלה בגורל

 250(.1897בספטמבר  2, "המליץ)"" הגדוד

 למחרת :נוקט לשון חסכנית 1985נוסח  ;כלה ערב ויאת לילה, עבר יום. 

 גם גליו החשו ושקטו, הסערה קמה לדממה וחמת הים לאט לאט שככה.  

  אף הוא הכפלה בדרך של נרדפים עברה וזעםהביטוי המקראי. 

                                                             
 .ברור כי מבחינה סמנטית שתי המשמעויות קרובות מאוד זו לזו 250
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קנין אך הצירוף , מקורה במקרא קניןהמילה  – קנין עולם: ל"ים מלשון חזצירופ

 זה – שכיר, עולם קנין קנוי זה – תושב: דתניא: "א"ע ,ע יבמות ,בא בבבלי עולם

 ".שנים קנין קנוי

והמילה המקבילה , ל"המילה סחורה משתייכת ללשון חז – סחורה לשעשועי ילדים

בעניין מילה זו במשמעות . 1988עים בנוסח היא צעצו" סחורה לשעשועי ילדים"ל

והשתמשו בו בלשון הדבור : "יהודה במילונו-אומר בן', משחקים המיועדים לילדים'

ואכן נמצאו לכך סימוכין , "'כמו למשחקי ילדים וכד, בענין דברים למשחק

 .'פיתוחים לעיטור', 'קישוטים'במקרא משמעות המילה היא  251.בעיתונות

צירוף המצוי בפרשנותו של  – מת מות גיבורים :מי הבינייםצירופים מלשון י

 לו אין שינוצח הגם הנלחם הגבור כי: "ובה הוא אומר, לט, ם לירמיהו מח"המלבי

" ְיָשִרים מֹות ַנְפִשי ָתמֹת: "צירוף דומה בא במקרא ".גבורים מות מת כי בושה

 (.י ,כג במדבר)

  תעתיק

: מדייק בהגייה 1988נוסח ; Salleeשם המקום  מתעתק כך את 1872נוסח  –זָאִליד 

שהייתה בעבר רפובליקה , (מצפון לרבאט)הכוונה לעיר הנמל לחוף מרוקו . ָסאֶלה

, (Fes)לעיר פס  כוונתו; ארץ פעץ 1872רובינזון את מרוקו מכנה מתרגם . עצמאית

 .שבתקופות שונות הייתה בירת מרוקו

מאז בעברית החדשה הנוסח שהתגבש  נעלמת הצמידות למקרא ובולט 1988בנוסח 

על פי  – במה חטאתי הביטוי היחיד המזכיר את לשון המקרא הוא. ימי אודסה

". ַאֲחָרי ָדַלְקתָ  ִךי ַחָחאִתי ַמה ִןְשִעי ַמה ְלָלָבן ַוטֹאֶמר ַיֲעקֹב ַוַטַען" :לו, לא בראשית

                                                             
' משחקי ילדים'פוש המילה צעצועים בעיתונים מעלה כי ככל הנראה המונח מופיע לראשונה במשמעות חי 251
צעצועים , אבל אין בם כל נועם לילדים, בבראם צעצועים אשר אין מועיל בהם: "... 1890בדצמבר  2מיום " המליץ"ב

עושים ממנו כלים : "1893ביולי  3 מיום" הצפירה"וכן גם ב; "אשר על ההורים להכריח את ילדיהם כי ישחקו בהם
 ". שונים מעשה צעצועים לשעשועי ילדים
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, ימי הבינייםמצוי בלשונם של פרשני המקרא כבר ב ההשגחה העליונההצירוף 

 מערכת כפי אמת ה"ר ודין: "כג בפירושו לויקרא, (1508–1437)למשל אצל אברבנל 

 ההשגחה כפי ה"ר דין יהיה הישראלית האומה כפי וגם ענינו כפי אחד כל השמים

איש ; השתפר מזג האויר: ימינו-נוטה בבירור לעברית בתוהניסוח תקני ". העליונה

 .ור לךאס, הסתערו עלינו בגלים; צעיר

 המלך והעני-בן

 1978המלך -בן 1898המלך -בן

אולם אביו , ֵאם ָתם ואחיותיו היו טובות עד מאד
הם שתו , וזקנתו היו רעים ואכזרים כחיות טורפות

, לשכרה ויחרפו ויגדפו איש את אמו ואשה את בנה
וזקנתו חזרה על הפתחים , אביו גנב בכל אשר יכל

וגם את . עוברועל הרחובות ותבקש מתת יד מכל 
תם שלחו בשחר ילדותו לחזר על הרחובות לפשט יד 

ויחפץ האב הגנב ללמד את בנו את . ולבקש נדבות
ותם לא שלח את ידו . אך לא הצליח, עבודתו הוא

 (5. )בגנבה

ועל קירות החדר תלוים שריונות האבירים עשוים 
וילבש תם את השריון , ברזל עשות ומשבצים זהב

 (36. )ואת הקובע (1ואת הַךַןִים

, מחר יום השלום: ויקרא דזון בחרון אף אל הנער
ואם לא אשלם וגרשונו , לשלם שכר דירתנו זאת

 (49)? נרפה, ַהראה נא לי מה אספת היום. מהבית

האב והזקנה . וכל בני הבית שכבו, ויכבו את הנר
והנערות התגנבו אל בן המלך , נרדמו עד מהרה

קרב אחרי כן גם האם ות. ויכסוהו בסחבות ובתבן
וישב לה הנער . ותעבר בידה על ראשו ותבך, אליו

, תודות רבות על טוב לבה ועל נעמה וחבתה
ויבקשה כי תלך לישון והבטח הבטיח לה כי המלך 

, וירב עצבה ויגונה. אביו ישלם לה כפעלה הטוב
ותחבקהו פעמים רבות ותנשקהו ואחרי כן הלכה אל 

. בלילה ההוא אך שנתה נדדה, משכבה ותשכב
. מחשבות רבות עלו בלבבה על אדות בנה המטורף

(50) 

 [כפפות: יידיש]האנדשוהען  –כפים ( 1

אך האב , אמן היתה כמותן]...[ הן היו טובות לב 
הם שתו לשוכרה . והסבתא היו צמד רשע ומרושע

או עם כל מי , הם התקוטטו זה עם זו; מצוא-בכל עת
בין שהיו  –תמיד הם חירפו וגידפו ; שנקרה בדרכם

היה , ון קנטי'ג, האב. שיכורים ובין שהיו פיכחים
הם לימדו את ילדיהם לקבץ . גנב ואמו קבצנית

 (8. )אך לא הצליחו לעשותם לגנבים, נדבות

על ווים נעוצים בציפוי העץ שעל הקירות היו 
כולם , תלויים כמה פריטים של חליפת שריון נוצצת

לגופו את מגפי טום עטה . מצופים בשיבוצי זהב
 ( 37... )את הקסדה, את הכפפות, השריון

בבוקר אנחנו : "פנה אל הנסיך בכעס[ ון'ג]הוא 
צריכים לשלם שני פני לאיש שהחור הזה שייך לו 

ַתראה מה אספת . זורקים אותנו החוצה, ואם לא
  (43". )בקבצנות העצלנית שלך

משאך העידו . האור כובה והמשפחה שכבה לישון
, ם של ראש המשפחה ואמו כי ישנים הםנחרותיה

התגנבו הנערות אל משכבו של הנסיך וכיסוהו ברוך 
אמן התגנבה אליו אף היא וליטפה . בקש ובסחבות

אומץ לבה , חמלתה]...[ את שערו ובכתה עליו 
ואמר ]...[ והוא הודה לה , והגנתה עליו נגעו ללבו

. שאביו המלך לא ימנע ממנה תגמול על טוב לבה
שברה את לבה מחדש והיא " שגעונו"זו אל  חזרה

אימצה אותו אל לבה חזור ואמץ ואחר חזרה אל 
, כששכבה מהורהרת ודוויה. משכבה שטופת דמע

התגנב אל לבה הרעיון שיש בנער הזה משהו בלתי 
. אם מטורף ואם שפוי, מוגדר שטום קנטי חסר אותו

(44 ) 
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 צירופים מן המקרא

 לג, כז למשל בראשית, רא כמה פעמיםהצירוף מופיע במק – עד מאד: 

ַרד"  ".ְמאֹד ַעד ְגדָֹלה ֲחָרָדה ִיְצָחק ַוֶטח 

 גם ". ְלָשְכָרה ְוֵאין ָשתֹו ְלָשְבָעה ְוֵאין ָאכֹול" :ו, א על פי חגי – שתו לשכרה

 .נוקט ביטוי זה 1978נוסח 

 מבנה המשפט הוא בדרך המקרא – ויגדפו איש את אמו ואשה את בנה ,

 ". ָאִחיו ֶאת ִאיש ָראו לֹא" :כג, י שמותלמשל 

 ִמסֹול" :יז, מד צמידות זו של שני הפעלים באה בתהלים – ויחרפו ויגדפו 

מטה את הפעלים בדרך העברית  1978נוסח ". וִמְתַנֵסם אֹוֵיב ִמְןֵני וְמַגֵדף ְמָחֵרף

 .חירפו וגידפו: ו ההיפוך"בלא וי, מקראית-הבתר

 ֵאיָפה וִמְנָחה: "ה, למשל מו, מופיע פעמיים בספר יחזקאל הצירוף – מתת יד 

 ".ָלֵאיָפה ִהין ְוֶשֶמן ָידֹו ַמַתת ִמְנָחה ְוַלְךָבִשים ָלַאִיל

  ַבַעל ְוִנְקַרב ַהַגָםב ִיָלֵצא לֹא ִאם" :ז, כב על פי שמות –[ בגנבה]שלח את ידו 

לִֹהים ֶאל ַהַבִית  .היה גנב: 1978נוסח ". ֵרֵעהו ְמֶלאֶכתבִ  ָידֹו ָשַלח לֹא ִאם ָהא 

 ָנָתםו ְבִעְזבֹוַנִיךְ  ְמאוָזל ְוָיָון ְוָדן" :יט, כז ביטוי המצוי ביחזקאל – ברזל עשות 

 ".ָהָיה ְבַמֲעָרֵבךְ  ְוָקֶנה ִקָדה ָעשֹות ַבְרֶזל

  ולָשא ַוַטְלֵבש: "צורה זו מצויה במקרא וההקשר הוא שריון אבירים –קובע 

(. לח, שמואל א יז" )ִשְריֹון אֹתֹו ַוַטְלֵבש רֹאשֹו ַעל ְנחֶֹשת קֹוַבע ְוָנַתן ַמָדיו ָדִוד ֶאת

 .קסדה: 1978נוסח 

 ֲאבֵֹתיֶכם ַתַחת ַקְמֶתם ְוִהֵםה" :יד, לב למשל במדבר, צירוף מקראי – חרון אף 

 1978נוסח ". ִיְשָרֵאל ֶאל 'ה ַאף ֹוןֲחר ַעל עֹוד ִלְסןֹות ַחָחִאים ֲאָנִשים ַתְרבות

 (.אף היא מן המקרא) כעס: ימינו-מעדיף את הצורה שהשתגרה בעברית בת
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  ַהִשֺכם ְיֵמי ָבאו ַהְןֺקָדה ְיֵמי ָבאו" :ז, ט הושע, מונח מקראי – םוכיום הִש ."

 .אנחנו צריכים לשלם: 1978נוסח 

 ז, ה למשל שמות, מן המקרא נרפהשם התואר  – נרפה, מה אספת היום :

מה : 1978נוסח ". ֵלאלֵֹהינו ִנְזְבָחה ֵנְלָכה ֵלאמֹר צֲֹעִקים ֵהם ֵךן ַעל ֵהם ִנְרִןים ִךי"

 .אספת בקבצנות העצלנית שלך

 ְמֵהָרה ַעד ָאֶרץ ִאְמָרתֹו ַהשֵֹלחַ " :טו, קמז תהלים, צירוף מקראי – עד מהרה 

 ".ְדָברֹו ָירוץ

 גם ". ֵלב ִמחוב ָירֹםו ֲעָבַדי ִהֵםה: "יד ,סה ישעיהו, רוף מקראיצי – טוב לבה

. הן היו טובות לב: נוקט ביטוי זה בתארו את האם ובנותיה 1978נוסח 

 .הצירוף אכן השתגר בעברית החדשה

 ֲאֶשר ְךכֹל ְךָפֳעָלה ָלה ַשְכמו" :כט, נ על פי ירמיהו – ישלם לה כפעלה הטוב 

 ".ָלה שועֲ  ָעְשָתה

 ְשַנת ָנְדָדה ַההוא ַבַכְיָלה" :א, ו על פי אסתר – שנתה נדדה בלילה ההוא 

 ".ַהֶלֶלךְ 

 בא לידי ביטוי  מחשבותובין  לבהקשר בין  – מחשבות רבות עלו בלבבה

 לךָ  ַרע ַרק ִלבֹו ַמְחְשבֹת ֵיֶצר ְוָכל ָבָאֶרץ ָהָאָדם ָרַעת ַרָבה ִךי' ה ַוַטְרא"בפסוק 

 (.ה, בראשית ו" )ַהטֹום

 למשל בראשית, צירוף מקראי הנקרה פעמים אחדות במקרא – על אדות 

 ַעְבֵדי ָגְזלו ֲאֶשר ַהַלִים ְבֵאר אֹדֹות ַעל ֲאִביֶמֶלךְ  ֶאת ַאְבָרָהם ְוהֹוִכחַ " :כה, כא

 ".ֲאִביֶמֶלךְ 

 ו "ינטים בוו 17, 1898פעלים בקטע הנבדק מנוסח  33מתוך : ו ההיפוך"וי

 (.לעיל 1899הלב בדומה ליחס אשר נמצא ב)כמחצית , ההיפוך
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 נוסח . הראה נא לי –הפנייה היא בנוסח המקרא  1898בנוסח : לשון הפנייה

בעתיד , ַתראה –ימינו הנקוטה בלשון הדיבור -מעדיף את העברית בת 1978

 (.שכוונתו ציווי)

 חזרות והכפלות

זקנתו חזרה על הפתחים ועל ; ויחרפו ויגדפו איש את אמו ואשה את בנה

הבטח הבטיח ; לפשוט יד ולבקש נדבות; הרחובות ותבקש מתת יד מכל עובר

: למשל, צירוף מלשון ימי הביניים, רשע מרושעמופיעה החזרה  1978בנוסח . לה

 כמה זה על שעבר כיון מלא בפה המקום לפני מרושע רשע להקרא אדם כל ויוכל"

  252(.הלילה הנהגת רסד ,"היום סדר" ספר" )פעמים

 ל"צירופים מלשון חז

נוסח (. חידושי לשון, 6.1.3בסעיף )ראו דיון על כך לעיל '; כפפות'במשמעות  – כפים

 .כפפות: 1978

 יחזרו והבנים יזונו הבנות: "ג, יג כתובות, ל"ביטוי מלשון חז – חזרה על הפתחים

 ".הפתחים על

 בעל ונטל לפנים ידו את העני פשט: "א, א שבת, הביטוי שאול מן המשנה – פשט יד

 לחוץ ידו את הבית בעל פשט פטורין שניהן והוציא לתוכה שנתן או מתוכה הבית

 פשט ידבמשנה זו הביטוי ". פטורין שניהם והכניס לתוכה שנתן או מתוכה העני ונטל

אך מכאן התגלגלה המשמעות ', שלח את ידו לפנים'דהיינו , משמעו כפשוטו –

 .למעשה הקבצנות

 

 

                                                             
 הספר. (1610-עשרה ונפטר ככל הנראה ב-במאה השש בצפת חי)מכיר  אבן יהודה ר"ב משה ספר זה נכתב בידי רבי 252

 . קבלי-הלכתי מוסר ספר הוא "היום סדר"
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 צירופים מן העברית החדשה

שושן גורס כי הביטוי משתייך לעברית החדשה ומצטט את -אבן –בשחר ילדותו 

בלשון העיתונות היה הביטוי רווח מסוף . הביטוי נפוץ למדי בלשון הספרות. ביאליק

נתגדל "; (1870בינואר  17, "המגיד)"" עודנו בשחר ילדותו: "למשל, עשרה-המאה התשע

טרם חלף "; (1887בינואר  20, "המגיד)"" הדת והאמונה משחר ילדותו, למודעל ברכי הת

מבין עבי שחקים הפרושים על שמי ישראל "; (1890בנובמבר  21, "המליץ)"" שחר ילדותו

 (.1893במארס  30, "הצפירה)"" ישקיף שחר ילדותו באור יקרות

 1978נוסח 

: 1899מקרא שהופיעו בנוסח מביא אף הוא צירופים מן ה 1978נוסח , כאמור לעיל

: מצוא-בכל עתצירוף נוסף בדרך המקרא בנוסח זה הוא . שתו לשוכרה, טובות לב

אם מטורף  הצירוףמבנה  (.ו ,לב תהלים" )ְמצֹא ְלֵעת ֵאֶליךָ  ָחִסיד ָךל ִיְתַןֵכל זֹאת ַעל"

 ִמן ִאם נֹוָקְרבָ  ְשָלִמים ֶזַבח ְוִאם" :א, ג למשל ויקרא, הוא כדרך המקרא ואם שפוי

התרגום מביא גם ". 'ִלְפֵני ה ַיְקִריֶבםו ָתִמים ְנֵקָבה ִאם ָזָכר ִאם ,ַמְקִריב הוא ַהָבָקר

 :צירופים מן המשנה

 (.והוא הנחשב לצירוף התקני) זה עם זההצירוף בלשון המשנה הוא  – זה עם זו

משתייך ללשון  ...בין ש... בין שהמבנה  – בין שהיו שיכורים ובין שהיו פיכחים

 ". תתנו אל שאמר בין תנו שאמר בין: "ב"ע ,סט למשל כתובות, ל"חז

צירופים מן המקרא או בדרך המקרא ושלושה  17מכיל , 1899הלב , הנוסח הראשון

אולם הסגנון , מקבץ יסודות מכל שכבות הלשון 1978נוסח . ל"צירופים מלשון חז

אולם , בדרך כלל לשונו עשירה ותקנית ;ימינו-בכללותו הוא סגננונה של העברית בת

הכוונה לדירת ) החור הזהלמשל , תקניים-בלשון הדיאלוג מופיעים ביטויים לא

אורך המשפטים , מבנה הזמנים. זורקים אותנו החוצה, (המגורים של המשפחה
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ל כפי שהתקבעו בנוסח "הם בנוסח חז..." משהעידו"ומבני האיחוי והשעבוד כגון 

ר של והן קיימים בסוגות ההגות והסיןֵ , של אחד העם ושל ביאליק ,אודסה של מנדלי

 .זמננו

 אוליבר טוויסט

 1980אוליבר  1924אוליבר 

בהזדמנות הראשונה הבא אביא . אכן אשת חסד את
 (11. )דברי חסדך ואִמֵתך זה לפני הועד

 
למרות הפרס של עשר לטרות אשר הבטיחו ואשר 

א עלה בידם עד ל, העלו אחרי כן עד עשרים לטרה
את מקום מגורי , כה למצא את שם אביו של ילד זה

 (12. )אמו ואת שמה ומעמדה בחיים
 

 ?אוליבר, התלך עמדי
 

 ?האם תלך גם היא עמדי
אולם בוא תבוא . אפשר לה ללכת אתך-אי. לא

 (12. )להתראות אתך לפרקים
 

אכן עתה ידעתי כי בכל היתומים הערומים 
לא היה עוד חצוף , י חיישראו עיני בימ, והנוכלים

 (26. )אוליבר, פנים כמוך אתה-ועז
 

-הדור בחליפת, גרם-בשר ורחב-דל, איש גבה קומה
 (28)גפן מֺטלאים -בֺפזמקאות של צמר, בגדים שחורה

 
לעתים קרובות היה שומע את זקני בית המחסה 

רוח לו לא ֵידע מחסור -כי נער אשר שאר, מסיחים
ול זה מֺרבים הם דרכי בלונדון לעולם וכי בכרך גד

 (58. )השדה אף ֺמשג מהם-שאין לבני ערי, החיים
בחדר זה ובמטה זו הייתי מכלכלה לפני ימים רבים 

שהובאה הנה , את מחלתה של בריה צעירה ויפה
דרך רב וכלה מֺכסה אבק -ורגליה פצועות מטלטול

 (193. )ודם
 

וגם אכל לא היה , שמלות לחמם את גופה חסרו לה
טמון זהב שמור היה אתה ובחיקה היה אך מ, לה

זהב רב שהיה מספיק ... זהב ממש, זה היה זהב. ֺמנח
 (193.)להציל את נפשה

 

אני אודיע על כך . זה מוכיח שיש לך רגש אנושי
 (4. )להנהלה

 
למרות שלפני כן נתרמו לקהילה עשר לירות שטרלינג 

לא  –לקיומו של היתום ואחר כך עשרים שטרלינגים 
או מה שמה , קהילה לברר מי היה אביוהצליחה ה

 (4.)ומעמדה של אמו
 

 (5)? אוליבר, אתה רוצה לבוא איתי
 

 ?האם גם הגברת תבוא איתנו
אבל תבוא לבקר , היא לא תוכל להצטרף אלינו, לא

 (5. )אותך
 

מכל הילדים הרעים וכפויי , אוליבר, אתה יודע
 (6. )אתה הגרוע ביותר, הטובה שהכרתי

 
גודל לבוש חליפה שחורה ולרגליו גרבי היה זה גבר מ

 (6. )כותנה מטולאות
 

אלה סיפרו . על לונדון שמע מפי זקנים שחסו במוסד
וטענו , שאפשרויות רבות צפונות שם בעיר הגדולה

 (8. )שנער מוצלח ימצא בה תמיד את מבוקשו
 
 

כאן בחדר זה , לפני שנים רבות שכבה כאן אשה
. ה צעירה יפה מאודהיא הית. שכבה אשה... ובמטה זו

הובאה למוסד כשרגליה פצועות וזבות דם וכולה 
 (15. )דרכים ולבושה קרעים-מוכתמת בוץ

 
אבל את הדבר הזה , היא היתה זקוקה לבגדים ולמזון

זה יכול היה ! זהב טהור. הסתירה מתחת לחזייתה
 (15. )לעזור לה ואולי אף להציל את חייה
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 צירופים מן המקרא

 ְשֵארֹו ְועֵֹכר ָחֶסד ִאיש ַנְפשֹו גֵֹמל" :יז, יא י המצוי במשליביטו – אשת חסד 

 .יש לך רגש אנושי: ימינו-נוקט עברית בת 1980נוסח ". ַאְכָזִרי

 מוָנְתךָ " :יא, מ תהלים – חסדך ואמתך  ַחְסְדךָ  ִכַחְדִתי לֹא ָאָמְרִתי וְתשוָעְתךָ  א 

 ".ָרב ְלָקָהל ַוֲאִמְתךָ 

  ֶאת ִיְפָתח ַוְיַדֵבר" :יא, יא אולי על פי שופטים – לפני הועד..[ ].אביא דברי 

 .אודיע על כך להנהלה: 1980נוסח ". ַבִלְצָןה 'ה ִלְפֵני ְדָבָריו ָךל

 ְוַאֲחֵרי" :יד, טו למשל בראשית, צירוף הבא במקרא כמה פעמים – אחרי כן 

 ".ָגדֹול ִבְרֺכש ֵיְצאו ֵכן

 ְבֶאֶרץ ַיֲעקֹב ַוֵטֶשב" :א, לז למשל בראשית, מלשון המקראצורה  – מגורי אמו 

 ".ְךָנַען ְבֶאֶרץ ָאִביו ְמגוֵרי

 ִמַלָנֶבךָ  ַוֲהַדְפִתיךָ " :יט, כב צורה מקראית הבאה בישעיה – מעמדה בחיים 

 .מעמדה של אמואומר  1980גם נוסח ". ֶיֶהְרֶסךָ  וִמַלֲעָמְדךָ 

  1980נוסח (. יט, בראשית כט" )ִעָלִדי ְשָבה" למשל, צורה מקראית –עמדי :

ימינו ובלשון -אולם היא שנשתגרה בעברית בת, אף היא מקראית) איתי

 (. המדוברת

 כב למשל בראשית, צירוף הנקרה פעמים אחדות במקרא –עתה ידעתי כי ,

 ְיֵרא ִךי ָיַדְעִתי ַעָתה ִךי ְמאוָמה לֹו ַתַעש ְוַאל ַהַםַער ֶאל ָיְדךָ  ִתְשַלח ַאל ַוטֹאֶמר" :יב

לִֹהים  .אתה יודע: 1980נוסח ". ִמֶלִםי ְיִחיְדךָ  ֶאת ִבְנךָ  ֶאת ָחַשְכתָ  ְולֹא ַאָתה א 

 ְיֵמי ָךל ִיְרְדפוִני ָוֶחֶסד טֹוב ַאךְ " :ו, כג למשל תהלים, צירוף מקראי – ימי חיי 

  ".ַחָטי

 ְוַנַער ְלָזֵקן ָפִנים ִיָשא לֹא ֲאֶשר ָןִנים ַעז גֹוי" :נ, כח על פי דברים – עז פנים 

 ".ָיחֹן לֹא
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 עֹלֹות ֲאֵחרֹות ָןרֹות ֶשַבע ְוִהֵםה" :ג, מא אולי על פי בראשית – בשר-דל 

 ". ָבָשר ְוַדסֹות ַמְרֶאה ָרעֹות ַהְיאֹר ִמן ַאֲחֵריֶהן

 ְסִדיִנים לִֹשיםְש  ָלֶכם ְוָנַתִתי" :יב, יד על פי שופטים – חליפת בגדים 

 .חליפה, מסתפק בביטוי המקוצר 1980נוסח ". ְבָגִדים ֲחִלפֹת וְשלִֹשים

 לֹו רוחַ  וְשָאר ָעָשה ֶאָחד ְולֹא" :טו, ב על פי מלאכי –לו  נער אשר שאר רוח 

לִֹהים ֶזַרע ְמַבֵסש ָהֶאָחד וָמה  .נער מוצלח: 1980נוסח ". א 

 ְלעֹוָלם ִתְכֶבה לֹא ְויֹוָמם ַלְיָלה"למשל )ת זו במקום מילה מקראי – לעולם" ,

אך רווחת יותר בעברית , אף היא מקראית, תמידנוקט  1980נוסח , (י, ישעיה לד

 .ימינו-הבינונית בת

 ָעֵרי ְבַאַחת ָמקֹום ִלי ִיְתנו" :ה, כז א ביטוי המצוי בשמואל – ערי השדה 

העיר והוא , מביא את הניגוד לעיר שדה 1980נוסח ". ָשם ְוֵאְשָבה ַהָשֶדה

 253.הגדולה

 במקרא היא  לכלכלאחת ממשמעויות הפועל  – מכלכלה את מחלתה

 ַהֶזה ַהַבִית ִךי ַאף ְיַכְלְךלוךָ  לֹא ַהָשַמִים וְשֵמי ַהָשַמִים ִהֵםה: "למשל', לשאת, להחזיק'

החזקתי בביתי אישה ': ן לומרמתכוו 1924נוסח (. כז, מלכים א ח" )ָבִניִתי ֲאֶשר

 .'חולה וטיפלתי בה

 תקופה 'נקרה כמה פעמים במקרא ומשמעו ; צירוף מקראי – ימים רבים

 ".ַרִבים ָיִמים ְןִלְשִתים ְבֶאֶרץ ַאְבָרָהם ַוָטָגר" :לד, כא למשל בראשית', ארוכה

 משמעות המילה שמלה במקרא היא הן בגד נשים  –חסרו לה ]...[  שמלות

(. כו, שמות כב" )ְלעֹרֹו ִשְמָלתֹו ִהוא ְלַבָדה ְכסותֹו ִהוא ִךי"למשל , הן בגד בכללו

 .לבגדיםהיא היתה זקוקה : אומר 1980ואכן נוסח 

                                                             
 ָרָעָתם ָעְלָתה ִךי ָעֶליהָ  וְקָרא ַהְגדֹוָלה ָהִעיר ִניְנֵוה ֶאל ֵלךְ  קום: "מצוי במקרא העיר הגדולהיושם לב כי גם הביטוי  253

 (.ב, יונה א" )ְלָפָני
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 ַנְפשֵֹתינו ֶאת ְוִהַנְלֶתם"למשל , צירוף המופיע במקרא – להציל את נפשה 

  .להציל את חייה: 1980נוסח (. יג, יהושע ב" )ִמָלֶות

 ְוִאָשה" :יט, טו בספר ויקרא, זבת דם, נמצא צירוף המזכיר צירוף מקראי 1980בנוסח 

. אם כי במקרא המשמעות שונה, "ָיִמים ִשְבַעת ִבְבָשָרה זָֹבה ִיְהֶיה ָדם ָזָבה ִתְהֶיה ִךי

צורה אחרת בנוסח זה היא . רווח מאוד בעברית החדשה" פצוע וזב דם"הצירוף 

 ְבֵני ַיְנִחיל טֹוב: "כב, יג משליצורה המצויה ב', נסתרות, טמונות'משמעה ש, צפונות

 ".חֹוֵטא ֵחיל ַלַנִדיק ְוָצפון ָבִנים

הערומים ; בוא תבוא להתראות אתך; דברי חסדך ואמתך: חזרות והכפלות

 . לא נמצאו חזרות 1980בנוסח . והנוכלים

 ל"צירופים מלשון חז

 המשמשין כעבדים תהיו אל: "למשל, ל"ן חזצורה המשתייכת ללשו – פרס 

 מנת על שלא הרב את המשמשין כעבדים הוו אלא פרס לקבל מנת על הרב את

  (.ג, אבות א" )עליכם שמים מורא ויהי פרס לקבל

 אביי אמר: "ב"ע ,לה למשל ברכות, ל"ביטוי מלשון חז – לא עלה בידם :

 .א הצליחול: 1980נוסח ". בידן ועלתה ישמעאל כרבי עשו הרבה

  אומר יהודה' ר: "ב, ט למשל ברכות, ל"צורה המצויה בלשון חז –לפרקים: 

 אותו שרואה בזמן 'הגדול הים את שעשה ברוך' אומר הגדול הים את הרואה

 ".לפרקים

 מעבר ממילים מן המקורות ) 6.1.2ראו דיון בצורה זו בסעיף  – פזמקאות

 (. למילים חדשות

 ל משמעו צמח הכותנה"בלשון חז צמר גפן שושן מפרש כי-אבן – צמר גפן ,

מילון אורנן ". מקדש ואינו אסור גפן צמר אף אומר מאיר רבי" :ב, ז כלאים: למשל



367 

 

אכן נוסח  254.מציין כי בתקופת התחייה אכן השתמשו במונח זה במשמעות כותנה

255.גרבי כותנה: אומר 1980
 

 מקור[ + ש"צ]אי אפשר לל במבנה "צירוף המצוי בלשון חז – אי אפשר לה ,

 מתחילתו עליו והתנה בסופו לקיימו לו שאפשר כל: "א"ע, צד מציעא למשל בבא

ואכן ', אינו יכול'משמעו ". בטל תנאו – לקיימו לו אפשר אי הא, קיים תנאו –

 .להצטרף היא לא תוכלנוקט  1980נוסח 

 ו 'סי ,בראשית למשל תנחומא, הצירוף מצוי בלשון המדרש – גבה קומה :

 .גבר מגודל: 1980נוסח ". אמות מאה קומה גבה מישראל ואחד אחד כל שיהא"

  בעולמי לי יש קלה בריה"למשל ', יצור חי'ל פירוש המילה "בלשון חז –בריה 

מעדיף את  1980נוסח . 'כלל האנשים'וברבים משמעה , (ב"גטין נו ע" )שמה ויתוש

 .אשה, המילה השגורה יותר

 : צירופים מלשון ימי הביניים

 ב מאמר ,הכוזרי לרבי יהודה הלוי בתרגום אבן תיבון למשל ספר, זדמנותה ,

 מעט אם לו הזדמנותו כפי אלא האיש על חל איננו האלהי הענין כי: "אות כד

 256."הרבה הרבה ואם מעט

  ֺפרק ב שער 257,הלבבות חובות למשל ספר, מונח מלשון ימי הביניים –ג שמ 

 מושגיו כל האדם ישיג שבו, השכל תוממעלו(: "בתרגום יהודה אבן תיבון)ה 

 ".הנראות מן הגשמיים מחושיו שנעלם מה יראה ובו, והמושכלים המוחשים

                                                             
, יבול אדמתה המוצאים מפה אל שאר הארצות הם צמר כבשים רב מאד: "עלעול בעיתוני התקופה מעלה למשל 254

, צמר גפןטוב להשתמש במיני אריגת "; (1876בינואר  5, "המגיד" )"טאבאק וגומי, צמר גפן, עפס, תמרים, חטים
" ויש מקום גם למטע צמר גפן"; (1887ביולי  8, "הצפירה" )"קשה לבלוע זיעה וקשה גם לפולטה, שסגולתו היא בינונית

פרסומת " )צמר ומשי, צמר גפןשאלים לנשים מהמין הזול עד המין היותר יקר של "; (1916במאי  14, "הצפירה)
, אלא גם לחיטה צמר גפןלאו דוקא לשדות ]...[ מים להשקאה "; (1921באוגוסט  12, "פירההצ", למכירת בגדי נשים

  (.1932בפברואר  17, "דבר" )"לאורז ולירקות
 .טעות הרווחת גם כיום, בנקבה, "גרבי כותנה מטולאות"יושם לב כי הצירוף בנוסח הוא  255
 .ות-לעיל לעניין שמות עצם בסיומת  249ראו הערה  256
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. שושן גורס כי הצירוף משתייך לעברית החדשה-אבן – גרם-רחב: עברית חדשה

-קומה רחב-גבר נמוך: "1925בנובמבר  8מיום " דבר"בעיתונות נקרה הביטוי בעיתון 

  258".ולראשו מגבעת גבוהה גרם במעיל גשם ירקרק

 לשון הדיאלוג

, לעומתו(. א השאלה"ה) ?אוליבר, התלך עמדי: נוקט את לשון המקרא 1924נוסח 

אתה רוצה : מציין סימן שאלה בסוף המשפט המלמדנו כי מדובר בשאלה 1980נוסח 

 .ימינו-דרך המאפיינת את העברית בת –? אוליבר, לבוא איתי

האם תלך  – 1924: המקראית םהאִ נוסחים בעזרת השאלה השנייה נשאלה בשני ה

 ? האם גם הגברת תבוא איתנו – 1980?; גם היא עמדי

 ייהוד מושגים

עשרים , עשר לטרות: ל"מבטא את שמות המטבעות במונחי לשון חז 1924נוסח 

דהיינו מדובר ביחידת , ל משמעו מטבע המשמש למשקל"המונח בלשון חז 259.לטרה

 אלא בידי לך אין ;בידך לי יש זהב ליטרא: "ג, ו ועותשב, למשל)משקל במקור 

 .שטרלינג: נוקב בשם המקורי של המטבע 1980נוסח  ".פטור –כסף  ליטרא

* 

השוואות הנוסחים מלמדות כי התרגומים הראשונים שאבו את עיקר צירופי הלשון 

לעתים העטה המתרגם לבוש , לעתים באים הצירופים כלשונם במקרא; מן המקרא

נזכיר כי הטקסטים שהושוו מכילים כל אחד כמאתיים . ה במקצת על הצירופיםשונ

   : יליםמ

                                                                                                                                                                              
 . 1161ותורגם לעברית בשנת  1080ככל הנראה נכתב בערבית בשנת . עטו של בחיי בן יוסף אבן פקודה פרי 257
לבין נוסח , "גרם בחליפת בגדים שחורה-ורחב]...[ קומה -גבה", 1924יושם לב לדמיון בין נוסח התיאור של אוליבר  258

 . פשר לשער שסגנון זה היה רווחא". גרם במעיל ירקרק-קומה ורחב-נמוך: "1925שזמנו כאמור , העיתון
, עד עשרה פריטים שם העצם בא ברבים –בשמות העצם במונחים אלה מפגין הטקסט נאמנות ללשוןן המקרא  259

 .אך הוא רווח מאוד, יעבור במקרא-אמנם אין זה כלל בל. שם העצם בא ביחיד –מעל עשרה פריטים 
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עשרה , פעלים 21מתוך . ל"צירופים מהמקרא ואחד מלשון חז 21מכיל  1899הלב 

 .ו ההיפוך"נטים בווי

. ל ואחד מימי הביניים"אחד מלשון חז, צירופים מהמקרא 29מכיל  1872רובינזון 

 .ו ההיפוך"עה נטים בוויארב, פעלים 33מתוך 

ל ואחד מהעברית "שלושה מלשון חז, צירופים מהמקרא 17מכיל  1898המלך -בן

 .ו ההיפוך"נטים בווי 17, פעלים 33מתוך . החדשה

שניים מימי הביניים , ל"שמונה מלשון חז, צירופים מהמקרא 19מכיל  1924אוליבר 

 .יו ההיפוך"לא נמצאו פעלים בוו. ואחד מהעברית החדשה

התרגומים המוקדמים נשענו על לשון המקרא במידה רבה הן משום שהיטיבו להכיר 

רובד לשון זה והן משום ששימרו במידה מסוימת את הנורמות של לשון תקופת 

הקצב והשעבוד , התחביר, בתרגומים המאוחרים תבניות המשפט. ההשכלה

 .ל"אופייניים ללשון חז

; שומרים על לשון נורמטיבית במידה רבההן התרגומים המוקדמים והן המאוחרים 

בתרגומים המאוחרים נוצר בידול בין ; ההבדלים באים לידי ביטוי בלשון הדיאלוג

 .לשון הסיפר ובין לשון הדמויות והלשון מנסה להתקרב אל לשון הדיבור
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 סיכום . 7

 העברית אצה קדימה 7.1

רה עד שנות עש-כברת דרך עשתה העברית משנות השמונים של המאה התשע

נקרעה : השמונים של המאה העשרים ודומה שאין היא מסבה את פניה לאחור

, ביטויים, מילים –ה בו נטלה עמה צידה לדרך נָ ְש שיָ  ומהערש, ך"משנתה שבתנ

ואט אט , בחלוף הזמן השתנו המשעולים והאנשים המתהלכים בהם. סגנון, תחביר

ים לה וטמנה במעמקיו את אשר הוסיפה הלשון לצקלונה ככל צרכיהם של הנזקק

 . לא רצו בו

בחרתי לבחון את התמורות בלשון דרך תרגומים שונים שנעשו במהלך השנים 

דומתני כי הבחירה בספרי ילדים ונוער אין בה לצמצם את הממצאים . לאותו הספר

ברוב התרגומים ניכר כי מי ששלחו את ידם בספרים ; לספרות הילדים דווקא

ראו לנגד עיניהם לשון מופת ודבקו  –לים "העורכים והמו, מיםהמתרג –הנבדקים 

הצורך בתרגומים חדשים לאותו . בדרך כלל בלא הקלות כלשהן למען קהל היעד, בה

להתקשות  ושבמהלך השנים החל, הקוראיםספר מעיד ככל הנראה על צורך של 

עברית ספרים שנכתבו ב, לא זו בלבד. לשון ההשכלהלא כל שכן ב, לשון התחייהב

ימינו וספרים מתורגמים מחדש כעבור עשרים -לעברית בת" מתורגמים"ההשכלה 

 .שנה מיום צאתם לאור בפעם הראשונה

ו ההיפוך המקראית ואת מקומה "נעלמה וי. הבוקר-השחרית לארוחת-כך הייתה פת

ואופיים של תיאורי הזמן נוסח , (4.1סעיף )תפסה נטיית פעלים בזמנם הרגיל 

תחילה התגנבו : אף הוא הלך והשתנה בהדרגה( מקור+יחס מילית)המקרא 

והשתכנו לצד הצורות  -כש, -משטיפין צורות משנאיות דוגמת -טיפיןלתרגומים 

ל את מרב "ובהמשך כבש נוסח לשון חז, המקראיות שעדיין תפסו את הבכורה

 מקור+למען: כך גם תיאורי הסיבה והתכלית. המקום והשתלט כמעט כליל
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ותיאור הסיבה היה , ימינו-הרווח גם בעברית בתכדי מוקדמים היה לבתרגומים ה

 (.4.2סעיף ) -משום שול -מכיוון של

אם , ימינו-רבות מן המילים בתרגומים המוקדמים זרות לעינו של קורא העברית בת

בבוא העת על ידי ועד הלשון או על ידי להן נקבעה שונה משום שתצורה תקנית 

 משקעו ֲחָשדשהיה ל ֶחֶשד, ְגָוִניםשהייתה לַגַוִנים למשל  –האקדמיה ללשון העברית 

ואם משום שהמתרגמים נהו אחר ביטויים ואחר צורות נדירות ; ֶשַקעשהיום הוא 

 .עצלותשהיום היא ( היחידאית במקרא) הלָ צְ עַ למשל , ואף יחידאיות מלשון המקרא

כיום הוא ; דגים ְלַדֵטג קרוזו יצא רובינזון, עשרה-בסוף המאה התשע, אותם ימים

כפי שראינו  –צורות נטייה מקובלות באותה תקופה גם והיו . דגים לדוגהיה יוצא 

מי : צורות נטייה אחרותל שבתרגומים המאוחרים פינו את מקומן –בעיתונות 

 –וביתר דיוק )קל האת מטפחתו על עיניו בראשית המאה העשרים בבניין  ָהַדקש

צורת , אותה בהתקדם הזמן הידק –( 1904הלב  ,על עיניואת מטפחתו  ַוַטֲהדֹק

בבניין פיעל רווחה הן בתרגומים הן ( צורת נטייה יחידאית במקרא) ְיַחְםֵקהו

במובן  ָךַנְסִתיוצורת , קלהאך בעברית החדשה היא נטית בבניין  –בעיתונים 

 (.5.1כמפורט בסעיף )אף היא נעלמה ועוד כהנה וכהנה צורות ' הכנסתי'

ת בראשית מילה הקשורה לקודמתה "ד כפ"אשר לצורות ֶהְפסק ולדיגוש בג

שתי התופעות למעשה נעלמו מן : גם בנושא זה חלו שינויים, המסתיימת בתנועה

הן נמצאו רק בספר לימוד אקראי של החינוך , וכפי שהראינו)העברית החדשה 

, 5.1סעיפים )חרונים אך לא נמצאו בא, שתיהן רווחו בתרגומים הראשונים(. החרדי

5.3.) 

עשו המתרגמים המוקדמים איש איש כפי ידיעתו , בבואם לעסוק במלאכת התעתיק

חלקם הושפעו מן (. 5.5סעיף )ויעידו התעתיקים המרובים לאותו שם , והבנתו

ורובם תעתקו בשיטת , חלקם מדרך ההגייה המקובלת במקום מוצאם, היידיש

בחלוף הזמן תועתקו השמות . ק כנגד אות במקורהיינו אות בתעתי, הטנרנסליטרציה
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והתרגומים האחרונים שנבדקו , (בשיטת הטרנסקריפציה)כהגייתם , ביתר דיוק

כיום העמידה האקדמיה (. 5.5סעיף )מעידים על דיוק בקריאת השמות המקוריים 

 .אף שנדרשו לה שנים רבות להעמדתם, ללשון העברית כללים ברורים

תמורות מעידות כי מתרגמי הטקסטים המוקדמים נטו ה, אשר לאוצר המילים

אף שיכלו  – ְמָלִחים: להשתמש דווקא במילים נדירות מן המקרא ואף יחידאיות

במקום החלופה  – ָתִריד; בגדי פאראף שיכלו לכתוב  – מכלול; סחבותלנקוט 

מתרגמים אלה לא היו יחידים . ועוד מנוחהתחת  העָ גֵ רְ מַ ; תשוטטהרווחת יותר 

בעיתונות בספרות ובחירותיהם אלה ובמקרים רבים מונחים אלה היו שגורים ב

העיתונים אף מלמדים על הפולמוסים שניטשו לעתים בדבר . כפי שראינו, התקופה

לעתים נזקקו המתרגמים למונחים . שעמוםלמשל , מובנם של מונחים מסוימים

במשמעותם  לאו דווקא –יש שהשתמשו במונחים מן המקרא ; שלא היו בנמצא

אך לשם הביטחון שיבין הקורא את , או מונחים משלהםיצהמויש ש –המקראית 

חידושי . עתים בלשונות אחרות, עתים ביידיש, הוסיפו הערת שוליים, המילה

אך מעניין לא פחות לעקוב אחר ניסיונותיהם של  –המילים מעניינים מאוד 

שלוש  נמצאו בעיתוניםן מצפלמילה , למשל; העיתונים לטבוע מונחים מעין אלה

נמצאו  מיקרוסקופולמילה  ,נמצאו שש הגדרות שונותטלסקופ למילה , הגדרות

, של מי הים נמצאו עשר דרכים שונות להגדרתו גאות ושפללצירוף . תשע הגדרות

זכה בעיתונים  מוזאוןעשר כינויים ו-הוגדר בעברית העיתונים בשנים פרלמנט

רק בלית בֵררה השתמשו המתרגמים . וניםלעשרים ואחת הגדרות וכינויים ש

 .וגם זאת במשורה, במילות לעז

שימוש , מונחים-חזרות וכפלי המוקדמיםמן הסגנון המקראי אימצו המתרגמים 

לשון הפנייה והציווי המקראית ועוד , קֹום תקוםאו  ָידֹע ידעתיפועל כגון +במקור

 6.5בסעיף , ישן מול חדש, כפי שהראינו בהשוואת הנוסחים זה מול זה, הרבה מאוד

 .שביקש להדגים את הבדלי הנוסח ואת הישענותם של הראשונים על לשון המקרא
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זימנו למתרגמים התמודדות עם  –כספרים רבים אחרים  –הספרים שבקורפוס 

היה עליהם , "רובינזון קרוזו"בבואם לתרגם את : עולם לשוני של מחסרים בעברית

הצריך מונחים מחיי " הלב"תרגום ; בגאוגרפיהבחקלאות ו, למצוא מונחים בטבע

-בן. "סדרי השלטון והצבא, המדינה, הדואר, בית הספר –למשל , יום באיטליה-היום

הפגיש את המתרגמים עם עולם האריסטוקרטיה באנגליה של הנרי " המלך והעני

חיי העשירים בלונדון וחיי העניים המרודים , פריטי לבוש, תוארי אצולה –השמיני 

. המספר על חיי העבריינים בפרוורי לונדון" אוליבר טוויסט"וכך גם , סמטאותיהב

, למטבעות, למקומות, בכולם התלבטו המתרגמים גם בדבר הכינויים לאנשים

תחומי חיים מודרניים שלא היו מוכרים בלשון המקורות ולכן  –למידות ולמשקלות 

     .לא נמצאו בה המילים הנחוצות

מראה בבירור את תהליך ההתנתקות של כותבי העברית מלשון בדיקת התרגומים 

לאט לאט נזנחו האפיונים המובהקים של . המקרא שאפיינה את תקופת ההשכלה

מערכת הזמנים האופיינית למקרא פינתה  ;לשון המקרא כגון צורות הפסק ומקור

ההתרחקות . בהדרגה את מקומה למערכת הזמנים ולאידיומטיקה של לשון חכמים

משכילית התרחשה בספרות המקור העברית על -המקראית-הנורמה המליצית מן

את מוכר ספרים שתרגם מנדלי  עתבעיקר מ ,עשרה-תשעסוגיה כבר בסוף המאה ה

החרו  ;ל"סיפוריו מיידיש לעברית ואחד העם כתב את מאמרי המופת שלו בסגנון חז

התבססה אף היא שלשונם , וסופרי התחייה" המהלך החדש"סופרי החזיקו אחריהם 

 . חר מאוד להתרחש בספרות המתורגמתישינוי זה א. ברובה על לשון חכמים

. סתמן שינוי בתרגומיםהים רשל המאה העשוהשישים חמישים בשנות ה

ההתרחקות ממאפייני הלשון המקראית הושלמה ובמקומה חדרו לתרגומים נוסחי 

נוסחים נותרו תקניים אם כי ה, ן העברית הדבורה הטבעיתדיבור ושיח שהושפעו מ

 . במידה רבה עד שנות השמונים
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 על מצבה של העברית 7.2

, אחת לכמה שנים שב ומתעורר בציבור פולמוס בדבר מצבה של הלשון העברית

. בעיקר בשל הטענה שהלשון הולכת ומידלדלת וכי יש בכך לעורר דאגה לעתידה

ן הראויה להילמד בבתי למשל ניצת על דפי העיתונות ויכוח בדבר הלשו 1999בשנת 

חוקרת תולדות , אמרה זהר שביט" הארץ"בריאיון שתוכנו פורסם בעיתון . הספר

 260".השפה נעשית ענייה]...[ אנחנו מאבדים את הלשון "כי , התרבות הישראלית

הידלדלות השפה נגרמה בין השאר משום שחדלו לחייב את הילדים בבית , לדעתה

שביט הציעה גם לאסור בתקנות מתן . ך"נפה פרקים מן הת-הספר ללמוד בעל

רישיונות לשלטי רחוב שאינם כתובים עברית ולחייב בחקיקה מתן שמות עבריים 

בשל אבדן יחס הכבוד אל העברית ואל תרבותה הציעה שביט . למסעדות ולבתי קפה

 . לחוקק חוק שיקנה עדיפות ללשון העברית בכל התחומים

מאמר התוקף את ההשקפות  אריאנה מלמדהמבקרת ריאיון פרסמה בתגובה על ה

שביט השיבה כי אמרה את אשר  261.שבהן" הריאקציונריות"שהביעה שביט בגין 

 262".העילגות הלשונית שלנו"אמרה מתוך חשש נוכח 

הציון . בארץ להיבחן בהבנת טקסט ספרותי' היה על תלמידי כיתות ח 1996בשנת 

 1955 אוליברמתרגם )סיון  המשורר אריה. 51הממוצע שהשיגו התלמידים היה 

תלה את הסיבה לכישלון בכך שהעברית בספרות של העשור ( הנכלל בקורפוס

שנמנעת מכל הפלגות לרבדים לשוניים שמעבר , בשפה רזה"האחרון משתמשת 

איך מתקנים "עוד אמר סיון כי ראוי להקדיש מחשבה לשאלה  263".לשימוש היומיומי

באותו מאמר מובאים ". קות של השפהועוצרים את תהליך ההשתטחות וההידק

                                                             
 .1999אר בפברו 5, הארץמוסף , "דיקטטורה עברית", אבי כצמן 260
 .1999בפברואר  21, העיר, אריאנה מלמד 261
 .1999בפברואר  26, העיר, "לשים את העברית במרכז", זהר שביט 262
באפריל  6, הארץ, "הפכנו לאומה עילגת: משורר וחוקרים. נכשלו בהבנת טקסט ספרותי' כיתות ח", ראלי סער 263

1998. 
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דבריו של רפאל ניר וגם הוא קובל על כך שבני הנוער אינם בקיאים ברבדים 

 .העשירים של השפה

ימינו אינו מכיר -יצחק לאור סבור כי הישראלי הממוצע בן והמבקר הסופר ,המשורר

אוצר המילים שלנו . "לשון המקרא וזה אחד ממקורותיו של משבר העברית את

הוא . אומר לאור" שטף ממקורו המקודש ועלינו לחיות עם שפה שחלק ממנה אבדנ

: שמקורה בספר בראשית א, ימינו-בעברית בת" ממשלה"מביא כדוגמה את המילה 

כאן היא הממשלה ". לממשלת הלילה]...[ ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים "

המשתייך לחברה , הוקורא הספרות העברית החדש, לפי לאור, ממשלה מטפיזית

 264.מנושל מאותה שכבת קדושה של המילה, המדברת עברית

שכתבה יחד עם דן בן אמוץ את המילון , דעה קוטבית מביעה נתיבה בן יהודה

של הלשון " ילדי התלידומיד"היא מכנה את עצמה ואת בני דורה . לעברית מדוברת

המאה העשרים משום רמז לילדים שנולדו חסרי גפיים בשנות השישים של , העברית

היא סבורה כי הלשון הנלמדת בבתי ". תלידומיד"מותיהם השתמשו בתרופה שִא 

והיא מתנגדת לניסיון של מוסדות רשמיים לאכוף , הספר מלאכותית ומיושנת

 265".לתמרורי תנועה"הלשון היא יצור חי ונושם ואינה זקוקה , בעיניה. נורמות

המאפשרת להתבטא , ברית המדוברתיהודה דוגלת בלימוד הלשון הע-נתיבה בן

ולא בלימוד הלשון הכתובה הנורמטיבית משום שאין היא מספקת כלי , בחופשיות

 .ביטוי מתאימים

מה לא טוב קרה לה לעברית בדרכה מבית המרקחת -דבר"המשורר נתן זך גורס כי 

אל הרחוב והשוק ואף אל שפת העיתון ואמצעי , אל הפה המפיק מרגליות

נראה כי אי ? "מה לא טוב-דבר"ומהו אותו  (.261' עמ, 2001זך " )יםהתקשורת האחר

הוא גורס כי ": מה-דבר"אפשר להגדיר את אשר אירע לשפה העברית על פי זך כ

                                                             
 .1992במבר בנו 15, הארץ, "חילון הלשון העברית", יצחק לאור 264
 .2000במאי  4, "כסף"מוסף  ,גלובס, "הכניעה הגדולה", יואב קרני 265
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מן הטהרנות המופרזת של שומרי ", מטוטלת העברית עברה מקיצונות לקיצונות

-רכיה הבלתיעד לאנ]...[ שפג תוקפו ' מסורתי'החומות המקדשים כל אנכרוניזם 

 (.שם, שם" )לשוני  Laissez-faireמבוקרת של 

אבן הבוחן של כל : "הסופר דן בניה סרי מצר גם הוא על הידלדלות השפה העברית

, היום. האקלים הלשוני שמורישים הורים לילדיהם, לשון היא תרבות המלים

לשק בושים אנו להודות כיצד הפכה הלשון בפי זאטוטינו , בבחינה כמעט אומללה

, לשון אנורקטית זולה וענייה"ימינו -סרי מרחיק לכת ומכנה את הלשון בת". ףרוגְ ִא 

סמרטוט ]...[ לשון דלה וחסרת ויטמינים ]...[ כמו זה עתה יצאה מפח האשפה 

הוא קורא אל המופקדים על החינוך לשוב אל המקורות ולתת למקרא את ". לשוני

אלה שפרנסתם היא טיפוח הדור לנקז  חובת: "המקום הראוי לו בתכנית הלימודים

לגרונם של ילדינו את לשון ההוד וההדר של מגילת שיר השירים עם פרחיה 

בשיחה מדומה עם בתו (. 278' עמ, 2001סרי " )המתחדשים של משוררינו העכשוויים

, כגזעו של העץ, כיצד נלמד את נכדינו לדעת שחוסנה של כל לשון: "שואל סרי

אפילו נדמית היא פעמים , שלשונו של סבא. ע המקיפות אותהבמניין קליפות הצב

, שבזכותם, בכי הלוחות, ההר העשן, היא היא ניגון המיתרים, כלוקה בניוון שרירים

 (.284' עמ, שם" )נעשינו מעבדים לבני חורין, כאז כן היום

זלצברגר קובלת אף היא על הבורות הרווחת בכל הקשור ללשון -פניה עוזהחוקרת 

, תשתית תרבות עולם, הסלע ההיא-עברית"ובעטייה אובדת לנו לא רק , אהמקר

]...[ ך "אין אומה שתוכל להמריא לכוכבים בלי לקרוא בתנ. אובדים לנו גם הכוכבים

 266]...[".רק הספר הזה יוכל לתת לנו מילים למלל בהן 

 גם הסופר מאיר שלו פונה אל האחראים על החינוך להעשיר את לימודי הלשון

את המעט שמערכת החינוך : "רחיב את היריעה אל מעבר לחזרה אל המקראומ

                                                             
 . 2003בפברואר  21, "תרבות וספרות"מדור , הארץ, "ך הוא האסטרופיסיקה שלנו"התנ", זלצברגר-פניה עוז 266
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ולשמור ולהתענג על העושר הלשוני ]...[ מקדישה ללשון העברית צריך לחלק אחרת 

לשון חכמים , הרחוב והספרות, שתורמים לו הגורן והיקב –השמור לנו לטובתנו 

 267".המילון והצבא, ולשון נביאים ולשון השוק

א מיוחסת חשיבות רבה לחלקה של ידיעת לשון המקורות בשליטה גם כיום אפו

, על אף זאת. במכמני השפה ובכוחה להעשיר את יכולת הביטוי של דוברי העברית

, ך בבית הספר לתחום זר לרבים מן הילדים"מסיבות שונות הפכו לימודי התנ

ולשון חכמים ואת לשון , ולימודי הלשון העברית נחשבים למקצוע משעמם ומנוכר

  268.המדרשים אין מלמדים כלל בבתי הספר הממלכתיים

. הפולמוס בדבר מצבה של העברית קשור קשר הדוק לשאלות של תרבות וחינוך

המתרגמים של ספרי הילדים אכן עשו את עבודתם מתוך תחושה של שליחות 

 ןגם לשו; התקנית והגבוהה נםתרבותית והדבר ניכר בין השאר בלשו-חינוכית

אף שנתרחקה מלשון , בשנות השישים והשמונים של המאה העשרים התרגומים

 .בדרך כלל עשירה ותקניתייתה ה, המקרא

כיצד יתוודעו דוברי העברית לעושר ? החינוך הראוי בתחום הלשון ו אפואמה

ר ביאליק לבני בַ כשחָ , 1923בשנת . נחמן ביאליק-חיים: לה באילן גבוהתָ אֶ ? רבדיה

לספרי ילדים בעברית " אופיר"דיו הקימו בברלין את הוצאת פרויד ויח-הזוג זיידמן

 :בין השאר כתב בה ביאליק 269".הצהרת כוונות"הוא כתב , (214' עמ, ד"באר תשנ)

להגביה את , אלא להפך, אין מתעודת ספרות הילדים כלל לרדת אל הילד

צריכה היא . דרגה אחר דרגה בסולם ההתפתחות, להעלותו מעט מעט, קומתו

בחשאי את לבו ולהכניס בו מדעתו ושלא מדעתו מושגים וקנייני רוח לפתוח 

                                                             
 .2003בפברואר  28, אחרונות ידיעות, "עברית שפה שנואה", מאיר שלו 267
כון מחקר סקר בעבור הסתדרות המורים ובו התבקשו תלמידי חטיבות הביניים לדרג ערך מ 2003בראשית שנת  268

 14–10רק אחוז אחד מכלל התלמידים בני . עברית ולשון דורגו בתחתית הרשימה. את המקצועות המועדפים בעיניהם
 28, הארץמוסף , "לא מבינים עברית", אביבה לורי)סימנו את העברית כמקצוע מועדף  9–8ושישה אחוזים מכלל בני 

 (.2003במארס 
ותצלומה , ההצהרה תלויה על הקיר. 2010אביב ביוני -זו התוודעתי בביקורי בבית ביאליק בתל" הצהרת כוונות"ל 269

 .שצילמתי מופיע בנספח לב להלן
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, אף היא יש בה משום לימוד –קריאת הילד בספר . שלא נודעו לו קודם לכן

אין אפוא כל רע אם נטריח ; לימוד מתוך תענוג, אם גם לימוד שלא מדעת

, אל לנו אפוא להסתגל לטעמו הפגום ולבערותו של הילד. את הילד במעט

  .נמשוך נא ונעלה את הילד אלינו, ךלהפ

 

. להינתק ממנה התקשווהמליצה המקראית סופרי תקופת ההשכלה דבקו בלשון 

בספרות הילדים הוסיפה לשלוט הנורמה הפוריסטית גם לאחר שחדלה שליטתה 

, הן ערכי הן לשוני –הספרות לילדים נתפסה כמכשיר לחינוך . בספרות למבוגרים

ניתן לראות בתרגומים המוקדמים , עם זאת. ונה להשתנותומשום כך לא מיהרה לש

בעיקר בחיפוש אחר מונחים שנעדרו מן המצאי של העברית , ניסיונות לחדשנות

אפשר לראות בחידושים אלה את ראשית המאמצים להתמודד . בהיותה לשון כתב

אך נדרשת להעביר מסרים מחיי , יום-עם מחסרים בלשון שטרם הפכה ללשון יום

פירושי מילים שלדעתם עשוי  בתרגומים הראשונים הוסיפו המתרגמים. יום-היום

דבקותם של . והיו שנמנעו ממילים שאינן שייכות למקורות, היה הקורא לא להבין

לשון המקרא הוסיפה להשפיע על המתרגמים בשנים בהמתרגמים המוקדמים 

ת של מנדלי לי"שנים שבהן כבר שלטה בספרות היפה ובהגות הנורמה החז, הבאות

לשון התרגומים של שנות החמישים והשישים אמנם הייתה . ושל נוסח אודסה

אך באותה תקופה , גבוהה ובלתי טבעית ביחס לשפה הדבורה שכבר רווחה אז

. את היסודות הלשוניים הנדרשים להבנתםתכנית בלימודים בבתי הספר  סיפקה

ם לשפה העברית תרגומי שנות השבעים והשמונים התאימו את לשון התרגו

אך השתדלו להקפיד על , בעיקר בתחום השיח של הגיבורים הישראלית הרווחת

 . ר תקניתלשון סיןֵ 

: מעוררת את השאלה מן התקופות השונותההבדלים בין העברית של התרגומים 

? האם לחשוף את הילד בן המאה העשרים ואחת לעברית שנהגה בתקופות קודמות
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ערוך -היכרות הלשון על כל רבדיה עשויה להעשיר לאין: הרי ניתן לפרוץ את המעגל

, הן הדבורה והן הכתובה, את לשונו ובכך להשפיע על הלשון הרווחת בכללותה

להגדיל את אוצר המילים שיעמוד לרשותו של הדובר והכותב בן המאה העשרים 

 . ואחת

שית סופר הילדים יהודה אטלס ער לצורך שיש לתרגם מחדש ספרים שתורגמו ברא

הילדים היום לא : "אך עם זאת הוא קובל, המאה עקב השינויים שחלו בעברית

. כשהייתי ילד ספרים נכתבו בשפה גבוהה]...[. המחסן שלהם קטן . מכירים מלים

התחלנו לכתוב ]...[ אנחנו שינינו את הקול הדובר מקולו של האב לקולו של הילד 

. לות הלשון היא גם דלות המחשבהוד, אבל עכשיו נשארנו עם דלות. בשפה מדוברת

, לא שילדים ידברו במליצות]...[ עכשיו לדעתי צריך באופן מודע להגביה את השפה 

  270".ישתמשו בגוונים, דעו להביע רעיונות מורכביםאלא שיֵ 

, מאלף הדבר. נראה שיש אמת בדבריו של אטלס בדבר הידלדלות לשון הילדים 

כדי להסביר לקורא העברי מילים שאין הוא " םלוח מלי"הובא  1922הלב שבסופו של 

של אברהם שלונסקי " עוץ לי גוץ לי"ניתנה לצופי ההצגה  2003ובשנת , מכיר עדיין

כי , למשל, נכתב בו. תכנייה ובה מילון עברי למילותיו המקוריות של שלונסקי

 271.היא חוצפה" עזות פנים"ו, בצרה –" במצר", הוא שמחה" ששון", הוא ילד" זאטוט"

, הילד הישראלי בן ראשית המאה העשרים ואחת אינו מבין את לשונו של שלונסקי

חוקר הספרות אולי משום כך סבור . חדשנית ופורצת גבולות, שהייתה בשעתו נועזת

המתרגם אהרן קומם כי דרוש תרגום חדש בכל עשר שנים ליצירות הקלאסיות ו

להתחשב בנקיי דעת למיניהם השועטת בלי , העדכון של הלשון העברית"וזאת בשל 

הבלשן חיים רוזן  כתבכיובל שנים קודם לכן  272".וצוברת לה ניבים וביטויים חדשים

                                                             
 .2004באוגוסט  9, הארץ, "פינוקיו עולה בלהבות", רותה קופפר 270
מה ': שמעתי מסביב ילדים שואלים כל הזמן את ההורים"ו, ה בהצגההסופר והמתרגם אפרים סידון מעיד כי צפ 271

 (.2003במארס  28, מוסף הארץ, "לא מבינים עברית", אביבה לורי" )וההורים בעצמם לא ידעו להסביר?' הוא אמר
 .2001באוקטובר  8, מוסף הספרות, מעריב, "דרוש תרגום חדש בכל עשר שנים", אהרן קומם 272
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לגבי התפתחות תולדותיה של לשון אין תקופה של שישים או שבעים שנה "כי 

' עמ, ו"תשט, רוזן) "תקופות-ולא כל שכן לחלוקה לתת, ראויה אפילו לשם תקופה

רובצת בין שתי האמירות מלמדת עד כמה השתנו הלשון דומה כי התהום ה(. 36

וחקר הלשון במהלך המאה ונראה כי הפולמוס בדבר טיבה של הלשון הראויה שיש 

פן מקביל המשיק לתופעת שינויי השפה והשחיקה . לנקוט יימשך עוד שנים רבות

" העברית כשפת תרבות"המהירה של לשון התרגומים מאירה סוברן במסתה 

  :(62–60' מע, ב"תשס)

והיא צריכה קהל קולט ומתחנך מחנכים , לשון תרבות צריכה טיפוח

אך רבות , נוצרו כאן בעשורים האחרונים יצירות מופת לילדים. ומעצבים

מהן נשכחות ומפנות את מקומן לחדשות שאין להן לא הלשון ולא שאר 

על בתי , האחריות מוטלת על הוצאות ספרים ועל הורים וגננות. הרוח

מדרש למורים ועל מתכנני תכניות הלימודים ובעיקר על אלה הקרובים ה

לגיל הרך והאמונים על טיפוח לשונם של הרכים בשנים כשהאוזן תמימה 

אנו מדברים במשימה תרבותית חינוכית ]...[ וכרויה והלב פתוח וזוכר 

כדי שישמשו , להישכח 273שעיקרה לא להניח ליצירות כאלה ודומותיהן

רבותי לדורות רבים ויהיו מופת ודגם לדורות חדשים של מסד לשוני ת

 .יוצרים ומחדשים

 

" אנרכיה"הגדיר גרשום שלום את אשר אירע ללשון העברית במונחים  1974בשנת 

אחתום את . ואף הוא סבור שכל עשר שנים בחיי הלשון הן דור, "ברבריזציה"ו

  274:החיבור בדבריו העמוקים והמשכנעים

 בית של הראשון הדור. עלינו שהשתלטה הלשונית בהפקרות, הזו באנרכיה רצינו

 הארצישראלים הבחורים את זוכר אני. טובה עברית דיבר בארץ העברי הספר

                                                             
 .הלל ורבים אחרים' ע, אלתרמן, ידות מקור לילדים משל ביאליקבמסה נידונות יצ 273
גלילי פרסם את . 1974בנובמבר  22-ב ידיעות אחרונותבריאיון עם זאב גלילי שפורסם במוסף לספרות של העיתון  274

 . http://www.zeevgalili.com/?p=837: המאמר באתר שלו
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 רכשו הם. מסורת רוויית היתה שלהם העברית. שנה 60 לפני לגרמניה שבאו

 בלשון) דורות מספר עברו כאן .ואחרים ביאליק ,פרישמן לשון את ברצון

 ירדה אלה בדורות(. דור חזקתב הן שנים עשר כל – במהירות ותהעג משתנות

 חוסר של ,הפקרות של חיות –חיות  הוסיפה היא אך המסורת מבחינת הלשון

 .חוקיות

 מגמגם הנוער. פרופסור כל מגלה זאת. בדיקנות להתבטא כלים אין לתלמידים

 מחזירים והי בעולם אוניברבסיטה שבכל סמנריוניות עבודות כותב. עלוב גמגום

 כשרונם בחוסר תלוי שאינו ברבריזציה של תהליך זהו. העלוב הסגנון בגלל אותן

 נשמע הוא עברי יותר שהוא ככל. עוד עברי איננו הלשון מבנה. הלשון מורי של

 .מגוחך יותר

 נופלים ושכמותי אני גם אך. לשון חידושי בלי, מדעת בשמרנות כותב עצמי אני

 לשון שימושי שמאל ועל ימין על שומעים אנו כי, ןהלשו של לברבריזציה קרבן

 . רבה חיות בהם שיש

 הקלאסי הסופר הוא שעגנון פעם כתבתי כבר. דורות כמה יימשך זה שמצב ייתכן

 שיהיה אנשים יקומו מתי. כך לנו יכתוב לא איש עגנון אחרי. לנו שקם האחרון

 ?חדשה קומה להקים כוח להם

 שאיש תהליך של באמצעו אנו. קיימא של בריםד לבנות קשה כזו הפקרות מתוך

 אינו הזה הדור. שליטה כל לנו אין אך כך על בוכים אנו. יוביל לאן יודע אינו

 רוויים שהיו אנשים – וביאליק הזז, שנהר, כעגנון חכמים תלמידי להבין יכול

 שרוב לחכות תוכל לא אך. וישפיעו בישיבות ילמדו הדור מבני מקצת. מסורת

 .בזה רצינו אנו אך, ועצוב רציני זה. המסורת את התואמת לשון רידב העם

 דליה, גורי שחיים ייתכן. החדשה בעברית רבה חיות יש כי להכחיש אין זאת עם

 הם אך ,ביאליק אינם ואולי עגנון אינם אחרים מוכשרים וסופרים' רביקוביץ

 השירים מן נהנה שאני לומר יכול איני. הציבור של הגיגים מבטאים

 לבבות המלהיב דבר אומר אינו עוז עמוס. הספרותיים במוספים המתפרסמים

 בעיותיך על מדבר הוא אך. עגנון אצל כמו, שלו המשפטים מן הפורץ היופי בשל

 . זכותו וזו יכולתו כמיטב הלשונית בהפקרות ועושה
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 ך"התנ בלשון לדבר נוכל לא. אפשרית איננה חזרה – באשליות לחיות לנו אל

 .לדעתי תקום ולא טבעית אינה כזאת חזרה. חכמים של הלקונית בלשון לא וגם

 

 

                            * 

 

לשוניות -תרבותיות-אין בכוונתי להציע פתרונות לשאלות הסבוכות החינוכיות

השתדלתי להציג את העובדות הלשונית . שהבאתי כאן בשמם של חוקרים והוגים

שאלות חשובות אלה יראה לפניו תמונה מהימנה של כדי שכל מי שיצטרך להכריע ב

תוליד  זואפשר שתמונה . התהליכים שחלו בעברית בזירת התרגומים לילדים ולנוער

    .מדיניות התרגום ומדיניות החינוך, מחשבות חדשות בדבר מדיניות הלשון

עיתוני התקופה : לסיום אבקש להציע כיווני מחקר שעלו מן הממצאים של חיבורי

יעו לברר את השאלה אם מונחים מסוימים או דרכי כתיבה שנקטו המתרגמים של סי

הטקסטים הראשונים היו פרי יצירתם או שמא היו מונחים אלה רווחים בלשון 

עולם שלם  העיון בעיתוניםבה בעת חשף . התקופה כפי שהשתקפה בלשון העיתונות

, פוליטיקה: ם השוניםיום לרובדיה-העוסקת בחיי היום, מרתק של לשון בהתהוותה

אמנם . מוספי ספרות ועוד, מידע ִמְנהלי לאנשי היישוב, פרסום, שיווק, ענייני היום

המסתמך על אוצר המילים " מילון המילים האובדות"את  1995-עוזי אורנן הוציא ב

אולם הוא לא עקב אחר התפתחות המונחים ועדיין נותר ים , של עיתונים מסוימים

הן של הסגנון לתחומיו ובעיקר של התפתחות מונחים חדשים  ,ידיים למחקר-רחב

  (.המביא מקצת ממצאים כאלה 6.1ראו סעיף )

כיוון מחקר שני המתבקש הוא מעקב אחר הלשון העברית בתרגומים לספרי 

, שלושים שנה, 2010עד  1980-דהיינו מ, הקורפוס שנעשו לאחר שנות השמונים

 2010יצא ביולי " אוליבר טוויסט"ם חדש לתרגו: שבוודאי יעלו ממצאים נוספים
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מחקר . 2006יצא בשנת " רובינזון קרוזו"ותרגום חדש ל( מועד כתיבת שורות אלה)

כזה בוודאי ירחיב את נקודת המבט ויאפשר להסיק מסקנות נוספות על דרכה של 

   .העברית הישראלית ועל כיווני התפתחותה



 

 מקורות .8
  (בית של הקיצורים שננקטו בחיבור-ףהמקורות מובאים לפי סדר האל)

 ספרי הקורפוס

 הלב 

' תרגם א, "לבני הנעורים"סדרת חוברות : "תושיה", "הנודד הקטן" – 1899הלב 

בסדרה ( ג"תרע) 1913-שוב ב פורסם. ]1899 פיאטרקוב, לובושיצקי

 [(ורשה" )ביבליותיקה לנערים"

, ֹון שבועי מֺצָטר לבני הנעוריםִעת: עולם קטן, שף' תרגם י, "הבן הטוב" – 1903הלב 

 ל גרדון"אביגדור וש-ל בן"א: העורכים; ורשה, "תושיה"הוצאת : ל"המו

 .1903, [(קרקוי)העיתון הוצא לאור בקרקוב ]

 (ל"כנ" )נער שובב"; (ל"כנ" )כדור שלג" – 1904הלב 

, "אמנות"הוצאת  ,(סמיאטיצקי' א)שמי ' א: ערך; הלמן' י: תרגם, הלב – 1922הלב 

 .1922 אודיסה-מוסקבה-נ מיין"פרנקפורט ע

הוצאת , טורוב' נ: ערך, (מנחם מנדל ברונשטיין)ן "מבש' מ: תרגם, הלב – 1923הלב 

 .ג"ורשה תרפ, "שטיבל"

 .1950אביב -תל, "עמיחי"הוצאת , סקולסקי' ש: תרגם, הלב – 1950הלב 

 .ט"אביב תשי-תל, הוצאת ברונפמן וספרי אייל, בירמן' תרגם א, הלב – 1959הלב 

 .1985ירושלים , "כתר"הוצאת , שילוני' ג: תרגם, הלב – 1985הלב 

 רובינזון קרוזו 

-הדפוס וההוצאה לאור של קצנלבוגן, רומש' י: תרגם, ספר כור עני – 1872רובינזון 

 .ב"וילנא תרל, רבינוביץ

 .א"יפו תרפ, שושני' איתן וי' דפוס א, ברש' א: תרגם, רובינסון קרוזו – 1921רובינזון 

 .1928ורשה , "תושיה"הוצאת , גרזובסקי-גור' י: תרגם, רבינזון קרוזה – 1928רובינזון 

 .1945אביב -תל, שרברק' הוצאת י, גינזבורג' פ: תרגם, רובינזון קרוזו – 1945רובינזון 

דן "ספריית " עובד-עם"הוצאת , בירמן' א: תרגם, רובינזון קרוזו – 1965רובינזון 

 . 1965אביב -תל, "חסכן

ספור חייו והרפתקותיו המוזרות והמפתיעות של : "רובינזון קרוזו – 1988רובינזון 

רובינזון קרוזו המלח מיורק אשר חי עשרים ושמונה שנים לבדו על אי 

נכתב בידי , בודד ליד חופי אמריקה בקרבת שפך הנהר הגדול אורינוקו

 .1988 ירושלים, "כתר"הוצאת , ברכאן' מ: תרגם, עצמו

 אוליבר טוויסט 

 .ד"ורשה תרפ, הוצאת שטיבל, בבלי' ה: תרגם, אוליבר טויסט – 1924אוליבר 
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 .ה"אביב תרצ-תל, הוצאת שטיבל, שנהר' י: תרגם, אוליבר טויסט – 1935אוליבר 

-תל, הוצאת פרידמן, קרוא' ב: ערך, כרמי' א: תרגם, אוליבר טוויסט – 1949אוליבר 

 .ט"אביב תש

 .ו"אביב תשט-תל, הוצאת ניומן, סיון' א: תרגם, אוליבר טויסט – 1955אוליבר 

אביב -תל, הוצאת רביבים, כרמי' א: תרגם ועיבד, אוליבר טוויסט – 1980אוליבר 

 .ם"תש

 המלך והעני-בן 

ורשה , "תושיה"הוצאת , גרזובסקי-גור' י: תרגם, בן המלך והעני – 1898המלך -בן

 .ח"תרנ

 .ג"ורשה תרפ, הוצאת שטיבל, ד מרקסון"א: תרגם, והעניבן המלך  – 1923המלך -בן

, (אברהם אריה ליב יעקבוביץ)א עקביה "א: תרגם, בן המלך והעני – 1941המלך -בן

 .1941אביב -תל, הוצאת יזרעאל

 .ד"אביב תשי-תל, יק'צ'הוצאת יהושע צ, אלירם' ד: תרגם – 1954המלך -בן

 . 1978ירושלים , "כתר"הוצאת , למדני 'ד: תרגמה, בן המלך והעני – 1978המלך -בן

 

 ספרות מחקר

 (המילונים הובאו ברשימה נפרדת לאחר רשימת ספרי המחקר: הערה)

 .158–143' עמ, (ץ"תר)לשוננו ג , "כלפי המחמירים והמקלים", אבינרי' י –א "אבינרי תרצ

 .ה"אביב תשכ-תל, יד הלשון, אבינרי' י –ה "אבינרי תשכ

הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידת ", זהר-אבן 'א –ח "זהר תשמ-אבן

' בעריכת ש, מחקרים ועיונים: העברית בת זמננו, "1948–1882, ישראל-בארץ

 .98–77' עמ, ח"ירושלים תשמ, מורג

, "לבירור מהותה ותפקודה של לשון הספרות היפה בדיגלוסיה", זהר-אבן' א – 1970זהר -אבן

 .302–286' עמ, (1970) 2הספרות 

 I. Even-Zohar, "Translation Theory Today", Poetics Today 2 – 1981זהר -אבן

  .7–1' עמ, 4 (1981)

בספרות העברית " העברי החדש"צמיחת הדגם הספרותי של , זהר-אבן' ב – 1988זהר -אבן

 .1988אביב -אוניברסיטת תל, עבודת גמר, 1930–1880

: מקרה מבחן, טקסטים שתורגמו ממערכת למערכת", זהר-אבן' ב – 1996זהר -אבן

, מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים: מעשה ילדות ,"מסעי גוליבר

 .364–339' עמ, 1996אביב -תל, זהר-אבן' שביט וב' ז בעריכת
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הלשון המדוברת כמאפיינת סגנון ", פרוכטמן-אגמון' מ –ה "פרוכטמן תשמ-אגמון

ברוך ' בעריכת מ, ת ילדיםמחקרים בספרו, "בשירת הילדים העברית

 .194–185' עמ, ה"ירושלים תשמ, פרוכטמן' ומ

 E. Ullendorff, "Is Biblical Hebrew a Language?", in – 1977אולנדורף 

Studies in Semitic Languages and Civilizations, ed. E. 

Ullendorff, Wiesbaden 1977, pp. 3-17.  

 גן-רמת, או איך נכתבו ספרי ילדים, ון עד לובנגולומרובינס, אופק' א –ד "אופק תשכ

 . ד"תשכ

 –סדרת מחקרים , ההתחלה: ספרות הילדים העברית, אופק' א –ט "אופק תשל

 . ט"אביב תשל-תל, תרבות, משמעות, ספרות

 .1983אביב -תל, תנו להם ספרים, אופק' א – 1983, אופק

 .1984אביב -תל, ן"גומות ח, אופק' א – 1984אופק 

 .1985אביב -תל, לקסיקון אופק לספרות ילדים, אופק' א – 1985אופק 

 .1962ירושלים , מהדורה שישית, דקדוק הפה והאוזן לתלמיד, אורנן' ע – 1962אורנן 

לשוננו סד , "מלא וחסר, דקדוקי –סוגי התעתיק הלטיני ", אורנן' ע –ב "אורנן תשס

 .151–137' עמ, (ב"תשס)

מאתיים וחמישים שנות , "?מתי נולדה העברית החדשה", ןאורנ' ע –ט "אורנן תשס

 .16–3' ט עמ"ירושלים תשס, א כהן"בעריכת ח, עברית חדשה

נאומים בחברת מפיצי השכלה : הלשון והחינוך, "החינוך הלאומי" –ז "אחד העם תרס

 .19–5' עמ, ז"קרקוב תרס, בישראל

לקט תעודות בהוצאת , "עניות הלשון והרחבת הדעת", אחד העם –ג "אחד העם תרנ

פורסם ) 126–125' עמ, ל"ירושלים תש, האקדמיה ללשון העברית

 (.צז-צו' עמ, ז"אביב תש-תל, "כל כתבי אחד העם"במקור בספר 

 .ז"אביב תשכ-תל, שפתנו העברית החיה, איזנשטדט' ש –ז "איזנשטדט תשכ

מדן : כרך ב, ליןכתבי דוד י, "דוד ילין איש ירושלים", ח אלחנני"א –ג "אלחנני תשל

 .ג"ירושלים תשל, שבע-ועד באר

תכנים ותהליכים בבנייתה של , בעיות: איחוד איטליה, אלטרס' א – 1990אלטרס 

, החוג לתורת הספרות הכללית, עבודת גמר, תרבות משותפת

 .1990אביב -אוניברסיטת תל

 .61–51' עמ, (ג"תשנ)לשוננו מד , "מסע העדלידע", אלמגור' ד –ג "אלמגור תשנ

 .1997אביב -תל, דיוקן: הצבר, אלמוג' ע – 1997אלמוג 
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ראשית למוד שפת עבר על פי : עברית בעברית, אפשטיין' י –א "תרס אפשטיין

 .א"ורשה תרס, השטה הטבעית

 .ז"אביב תש-תל, הגיוני לשון, אפשטיין' י –ז "אפשטיין תש

 .ח"ירושלים תשמ, 'ל-ט"כ-ח"זיכרונות האקדמיה ללשון העברית כ –ח "אקדמיה תשמ

, זכרונות המוציא לאור שרברק :שלמה זנויל שרברק, ארנסט' ש –ו "ארנסט תשט

 . 35–26' עמ, ו"אביב תשט-תל

 .ד"אביב תשנ-תל, גם אהבתם גם שנאתם, באר' ח –ד "באר תשנ

אביב -תל, הרציג' ח: תרגום, מבוא לתורת הספרות והתרבות, בארי' פ – 2004בארי 

2004. 

: 'הילדים של היום אינם יודעים מה זה חרבון'", בורשטיין' ד –א "שסבורשטיין ת

לימימה ' שמונה בעקבות אחד'השוואה בין שני הנוסחים של 

, א"ירושלים תשס, יח, מחקרי ירושלים בספרות עברית ,"טשרנוביץ

 . 378–359' עמ

 אביב-תל, נ ביאליק"כל כתבי ח, "יוצר הנוסח", נ ביאליק"ח – 1ח"ביאליק תרצ

 .רמו-רמה' עמ, ח"תרצ

-תל, נ ביאליק"כל כתבי ח, "ציון-בן. לזכרו של ש", נ ביאליק"ח – 2ח"ביאליק תרצ

 .רנח-רנה' עמ, ח"אביב תרצ

 .ג"אביב תשכ-תל, דקדוק עברי שיטתי, בלאו' י –ג "בלאו תשכ

 .ב"אביב תשל-תל, תורת ההגה והצורות, בלאו' י –ב "בלאו תשל

יום ': ר'סאלינג. ד. 'ג –עיות התרגום הספרותי לעברית מב", בלום' ש –ו "בלום תשל

, אסופת מאמרים בבלשנות שימושים: כלשון עמו, "'נפלא לדגי הבננה

צ "ניר וב' בעריכת ר, מוקדשת לחיים רבין במלאת לו ששים שנה

 .22–9' עמ, ו"ירושלים תשל, פישלר

–375' עמ, (ה"תשס)לשוננו סז , "בין סיבה לתכלית", בליבוים' ר –ה "בליבוים תשס

392. 

 N. Ben-Ari, "Didactic and Pedagogic Tendencies in the – 1992, ארי-בן

Norms Dictating the Translation of Children's Literature", 

Poetics Today 13 (1992) 1, pp. 221-230.  

ספר : נימיןאדרת לב, "או עברית של תרגומים' תרגומית'", ארי-בן' נ – 1999ארי -בן

–293' עמ, 1999אביב -תל, פורת-בן' בעריכת ז, א, היובל לבנימין הרשב

303. 

 .ט"חיפה תשכ, התגבשות הדקדוק הנורמטיבי, אשר-בן' מ –ט "אשר תשכ-בן
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 .ו"אביב תרצ-תל, בשדה ספר, גריון-י בן"מ –ו "תרצ, גריון-בן

 .ז"אביב תשכ-תל, א, לשון מקרא ולשון חכמים, בנדויד' א –ז "בנדויד תשכ

 .א"אביב תשל-תל, ב, לשון מקרא ולשון חכמים, בנדויד' א –א "בנדויד תשל

 .1974ירושלים , מדריך לשון לרדיו ולטלויזיה, שי' בנדויד וה' א – 1974בנדויד 

נדפס לראשונה , "לשון עתיקה במציאות חדשה", חיים-בן' ז –ג "חיים תשי-בן

דה זו למאמר שפורסם בספר ההפניות בעבו; (ג"תשי)בלשוננו לעם ד 

 . 85–36' עמ, ב"ירושלים תשנ, במלחמתה של לשון

: מחברת לדוגמה, המילון ההיסטורי ללשון העברית", חיים-בן' ז –ב "חיים תשמ-בן

 (. כל הגיליון)ב "תשמ, (4–3)לשוננו מו , "השורש ערב

 .ב"ירושלים תשנ, במלחמתה של לשון, חיים-בן' ז –ב "חיים תשנ-בן

מחקרים : זממנו-העברית בת, "שאלה לוהטה", יהודה-בן' א –ט "ודה תרליה-בן

התפרסם ) 15–3' עמ, ח"ירושלים תשמ, מורג' בעריכת ש, א, ועיונים

 (.ט"ניסן תרל, ז" השחר"בעיתון " שאלה נכבדה"במקור תחת השם 

, "הקדמה למלון הלשון העברית הישנה והחדשה", יהודה-בן' א –ח "יהודה תרצ-בן

 .268–251' עמ, ד( ח"תרצ)ו ט לשוננ

ההדיר , מבחר כתבים בענייני לשון: החלום ושברו, יהודה-בן' א –ט "יהודה תשל-בן

 .ט"ירושלים תשל, סיוון' ר

-P. Bensimon, "Presentation", Palimpsestes XIII (4), pp. ix – 1990בנסימון 

xiii.  

 . 1928וילנה , מוד השלישיתספר מקרא לשנת הל: כרמנו, צמח-בן' ש – 1928צמח -בן

סגנוניים -קווים לשוניים: עליסה בארץ הפלאות", שחר-בן' ר – 1989שחר -בן

 .88–75' עמ, (1989) 18מעגלי קריאה , "לתרגומו של אהרן אמיר

אסופת : מלילות, "?מה נשתנה –מאמיר ועד אופק ", שחר-בן' ר –א "שחר תשנ-בן

 .24–7' עמ, א"ירושלים תשנ, מחקרים בנושאי חינוך לשוני ואוריינות

היחס בין לשון דיבור ללשון כתב בסיפורת הישראלית ", שחר-בן' ר – 1992, שחר-בן

שחר -בן' ר, אורנן' בעריכת ע, העברית שפה חיה, "של שנות השמונים

 .174–163' עמ, 1992חיפה , טורי' וג

: אליתהתפתחות לשון הדיאלוג בסיפורת הישר", שחר-בן' ר –ג "שחר תשס-בן

אביב -תל, ניק'מוצ' בעריכת מ, לשון חברה ותרבות, "תחנות עיקריות

 .129–106' עמ, ג"תשס

הלשון הרבנית של ימי : פרקים בתולדות הלשון העברית, בצר' צ – 2001בצר 

 .2001אביב -תל, הביניים
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, מדברים עברית, "העברית החדשה ומורשת הדורות", אשר-בר' מ –ב "אשר תשס-בר

 .ב"אביב תשס-תל, יזרעאל' בעריכת ש ,תעודה יח

, מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה, "עם הספר", אשר-בר' מ –ט "אשר תשס-בר

 .ה' ט עמ"ירושלים תשס, א כהן"בעריכת ח

 ,"A. Berman, "La retraduction comme espace de la traduction – 1990ברמן 

Palimpsestes XIII (4), pp. 1-7. 

 .1966ירושלים , דקדוק עברי מודרג, ברקלי' ש – 1966ברקלי 

 .א"ירושלים תשס, לוח הפעלים השלם, ברקלי' ש –א "ברקלי תשס

, אשר-בן' מ: תרגום, דקדוק הלשון העברית, ברגשטרסר' ג –ב "ברגשטרסר תשל

 .ב"ירושלים תשל

מהדורה , הדקדוק העברי השימושי', גוטשטיין ואח-גושן' מ – 1979, גוטשטיין-גושן

 . 1979אביב -ירושלים ותל, חמישית

, "בין ספרות מופת לדקדוק נורמטיבי", גוטשטיין-גושן' מ –ספרות , גוטשטיין-גושן

 .75–63' עמ, ו"ירושלים תשכ, דברים על הסופר וספריו: לעגנון שי

 .W. Gesenius, Hebrew Grammar, Ed. E. Kautzsch, Trans – 1910גזניוס 

A.E. Cowley
2
, Oxford 1910. 

: הלשון והחינוך, "החינוך הלאומי", "הלמודים העברים", דובנוב' ש –ז "דובנוב תרס

 .25 – 24' עמ, ז"קרקוב תרס, נאומים בחברת מפיצי השכלה בישראל

לאריך ' פצפונת ואנטון'על שלוש גרסאות עבריות של ", דורון' ד –ז "דורון תשנ

 42–41עברית בלשנות , "היבט סוציולינגוויסטי תיאורי: קסטנר

 .66–45' עמ, (ז"תשנ)

 Du-Nour Miriam, "Retranslation of Children's Books as – 1995נור -די

Evidence of Changes of Norms", Target 7/2 (1995), pp. 327-

346. 

מבוא היסטורי : הסיפור העברי בראשית המאה העשרים, הולצמן' א – 1993הולצמן 

 .1993אביב -תל, ספרותי

-ח"תש: העשור הראשון, "הסיפורת של דור בארץ", הולצמן' א –ח "הולצמן תשנ

–263' עמ, ח"ירושלים תשנ, מרת וחנה יבלונקהבעריכת צבי צ, ט"תשי

280. 

 .2008ירושלים , חיים נחמן ביאליק, הולצמן' א – 2008הולצמן 



391 

 

ברית תמורות במעמדה ובתפקודה של הסמיכות הפרודה בע", הלוי' ר –א "הלוי תשס

 .80–63' עמ, (א"תשס)לשוננו סג , "של ימינו

 .ג"ירושלים תשכ, פרקים בספרות והחינוך: הגות ודמות, ט הלמן"י –ג "הלמן תשכ

עיונים בלשון התקשורת : המוות והנורה האדומה-מר", הראבן' ש –ן "הראבן תש

 .309 – 301' עמ, (ן"תש)לשוננו נד , "ח"תשמ-ח"תש

תחנות ומהלכים בספרות , פנים": קול מעמק קול מהר", שלמה הראל – 1993הראל 

 .1993סבא -כפר, העברית לילדים

מאמרי בקרת על התופעות השונות שנתגלו  :לשון דורנו ,זהב-הר' פ – 1930זהב -הר

בעשרות השנים האחרונות בהחיאת הלשון העברית ושאר מאמרים 

   .1930אביב -תל ,בעניני הלשון

, תורת ההגה והגזר: כרך ב, דקדוק הלשון העברית, בזה-הר' צ –א "זהב תשי-הר

 .א"אביב תשי-תל, ההטעמה והטעמים

 .ו"אביב תשט-תל, תורת המלה: כרך ג, דקדוק הלשון העברית –ו "זהב תשט-הר

מגמות בסיפורת הישראלית של שנות : הקול האומר אני, הרציג' ח – 1998הרציג 

 .1998אביב -תל, השמונים

, (ן"תש) 2אלפיים , "מסה על תחיית הלשון העברית", בנימיןהרשב  –ן "הרשב תש

 .54–9' עמ

 .ג"וינה תרפ, ספר דקדוק שפת עבר: תורת הלשון, א ויזן"מ –ג "ויזן תרפ

, הבעיה והניסיונות לפתרה: תיקון הכתיב העברי, ויינברג' ו –ב "ויינברג תשל

 .ב"ירושלים תשל

, "החרוז בשירת יידיש: ז ותולדות התרבותתורת החרו", ויינרייך' א –א "ויינרייך תשל

 .761–750' עמ, (א"תשל) 4הספרות 

-היחסים בין לשון הסיפורת המתורגמת הרשמית והלא", ויסברוד' ר – 1992ויסברוד 

קובץ מחקרים על : העברית שפה חיה, "70-וה 60-רשמית בשנות ה

-בן' ר, אורנן' בעריכת ע, א, תרבותיים-הלשון בהקשריה החברתיים

 (. 1992)ג "חיפה תשנ, טורי' שחר וג

 .ן"ירושלים תש, מגמות וצורות בספרות ההשכלה, ורסס' ש –ן "ורסס תש

 .ץ"אביב תר-תל, המבטא העברי, בוטינסקי'ז' ז –ץ "בוטינסקי תר'ז

החברה הישראלית בין קריעה : קו השסע, "על מצבה של העברית", זך' נ – 2001זך 

 .273–261' עמ, 2001אביב -תל, רוזנטל' בעריכת ר, ואיחוי

 .1999אביב -תל, ספרות שנכתבת מכאן, חבר' ח – 1999חבר 

 .1997אביב -תל, על תרבות צעירה בישראל: המרד השפוף, טאוב' ג – 1997טאוב 
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 (.ב"תרס) 1902ורשה , מורה הסגנון, ח טביוב"י – 1902טביוב 

 .ד"ורשה תרס, יתאנתולוגיה עבר: מבחר הספרות, ח טביוב"י –ד "טביוב תרס

על העברית המדוברת כלשון : 'תרגום שפוי'תרגום שקול או ", טורי' ג – 1974טורי 

 371–366' עמ, (1974) 4–3סימן קריאה , "לתרגום ספרותי

–1930נורמות של תרגום והתרגום הספרותי לעברית בשנים , טורי' ג – 1977טורי 

 .1977אביב -תל, 1945

 G. Toury, "The Nature and Role of Norms in Literary – 1980, טורי

Translation", In Search of a Theory of Translation, ed. G. 

Toury, Tel-Aviv 1980, pp. 187-198.  

דפים , "עוד מבט אחד: ראשית התרגום המודרני לעברית, טורי' ג –ח "טורי תשנ

 .127–105' עמ, (ח"תשנ) 11למחקר בספרות 

 .א"ירושלים תשי, כרך הספר, הלשון והספר, סיני-טור' נ –א "סיני תשי-טור

-ג"תרפ)שיר של היינה בשישה עשר תרגומים לעברית ", טנא' ד –ז "טנא תשנ

 . 32–7' עמ, (ז"תשנ)לשוננו לעם מח , ("ז"תשנ

–274' עמ, (ל"תש) 2הספרות , "בלשנות ופואטיקה", יאקובסון' ר –ל "יאקובסון תש

285. 

, (ג"תרצ)לשוננו ה , "הלועזי( טרנסליטרציה)לשאלת ההעתק ", ייבין' ש –ג "ייבין תרצ

 .81–78' עמ

י "נאספו ונערכו על ידי י, אגרות יהודה ליב גארדאן, ל גורדון"י –ד "ג תרנ"יל

 .ד"ורשה תרנ, א, ווייסבערג

 .ז"ירושלים תרצ, קונטרס תורת הנקוד, ילון' ח –ז "ילון תרצ

 .ט"צתר-ו"ירושלים תרצ, ב-א, כתבים נבחרים, ןילי' ד –ט "תרצ-ו"ילין תרצ

 .1942אביב -תל, דקדוק הלשון העברית, ילין' ד – 1942ילין 

' עמ, (1989) 25ביקורת ופרשנות , "'לשון מתה'ספרות חיה ב", יצחקי' י – 1989יצחקי 

89–100. 

דעותיהם של סופרי ההשכלה על הלשון העברית ", יצחקי' י –ה "יצחקי תשל

; 305–287' עמ, (ל"תש)לשוננו לד , "בהרחבתה וחידושה ודרכיהם

 .154–140' עמ, (ה"תשל)לשוננו לה 

לשוננו לעם נד , "העברית הרבנית והעברית הנורמטיבית", א כהן"ח –ד "כהן תשס

 .46–35' עמ, (ד"תשס)

, מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה, "דברי מבוא", א כהן"ח –ט "כהן תשס

 .יג-ט' עמ, ט"רושלים תשסי, א כהן"בעריכת ח
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גן -רמת, ארץ ישראל בספרות ההשכלה: מחלום למציאות, כהן' ט –ב "תשמ כהן

 .ב"תשמ

 .א"אביב תרצ-תל, איטימולוגיה: דקדוק הלשון העברית, כהנא' א –א "כהנא תרצ

' עמ, (ג"תרצ)לשוננו ה , "חדושי לשון בתקופת ההשכלה", כנעני' י –ג "כנעני תרצ

59–72. 

פרגמטיים , מאפיינים סמנטיים", יציב' לבנת וא' ז –ב "ציב תשסלבנת וי

בעברית החדשה הדבורה ' כי'וטקסטואליים של קשר הסיבה 

 .66–51' עמ, (ב"תשס) 51–50בלשנות עברית , "והכתובה

 .ה"ורשה תרצ, התנועה העברית בגולה, לוינסון' א –ה "לוינסון תרצ

 . ט"ושלים תשיר, ב, כתבים, מ ליפשיץ"א –ט "ליפשיץ תש

 .2008ירושלים , חיי אליעזר בן יהודה: דבר עברית, לנג' י – 2008לנג 

כונסו בצירוף הערות ונספחים ומבוא על ידי , מכתבי אברהם מאפו – 1970מאפו 

 .1970ירושלים , צ דינור"ב

 M. Muchnik, "Changes in Word Order in Two Translations – 2003ניק 'מוצ

of an Ibsen Play", Target 15/2 (2003), pp. 295-316.  

 250מולד , "זמננו-על לשון ואסתיטיקה והעברית בת", מורג' ש –ם "מורג תש

 .175–166' עמ, (ם"תש)

: פונטיקה ופונולוגיה, תורת ההגה והצורות של העברית, מורג' ש –ט "מורג תשס

ים ירושל, רשמה וכינסה על פי השיעורים עדה ירדני, שיעורי יסוד

 .ט"תשס

לדיוקנה של הרפובליקה הספרותית : בודדים במועדם, מירון' ד –ח "מירון תשמ

 .ח"אביב תשמ-תל, העברית בתחילת המאה העשרים

אביב -תל, מסדר על פי שטה קלה ונוחה: תורת הדקדוק, מלוטק' ל –ז "מלוטק תרצ

 ז"תרצ

 .ה"ם תשירושלי, פרק הנקוד –א : פרקי דקדוק, צ מלמד"ע –( 1)ה"מלמד תש

 .189–173' עמ, (ה"תש)תרביץ טז , "שנים שהם אחד", צ מלמד"ע –( 2)ה"מלמד תש

עין , "אם קבלה היא נקבל: מאמר א", (ס"מנדלי מו)י אברמוביץ "ש – 1867מנדלי 

 .1867זיטומיר , משפט

 J. W. Mathijssen, The Breach and the Observance, Doctoral– 2007מתיסן 

Thesis, University of Utrecht, 2007.  

 .ז"חיפה תרצ, עיקרי הדקדוק העברי, נאור' מ –ז "נאור תרצ

 .1976ירושלים , הנקוד הלכה למעשה, נצר' נ – 1976נצר 
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 S. Susam-Sarajeva, "Multiple Entry Visa to Traveling – 2003סרייבה -סוזאם

Theory: Retranslations of Literary and Cultural Theories", 

Target 15/1 (2003), pp. 1-36.  

 .ו"אביב תרצ-תל, דקדוק לשון המשנה, צ סגל"מ –ו "סגל תרצ

מאה ועשרים : העגלה המלאה, "העברית כשפת תרבות", סוברן' ת –ב "סוברן תשס

 .62–52' עמ, ב"ירושלים תשס, ברטל' בעריכת י, שנות תרבות בישראל

סיפור הולדתה ופריחתה של תורת : שפה ומשמעות, סוברן' ת –ו "סוברן תשס

 .ו"חיפה תשס, המשמעים

, (ב"תשכ)לשוננו לעם קכג , "?מי המציא את הפועל צלם", סיוון' ר –ב "סיוון תשכ

 .21–20' עמ

 .40–37' עמ, (ז"תשל)לשוננו לעם רעב , "מחיי המלים", סיוון' ר –ז "סיוון תשל

, (ם"תש)לשוננו לעם לא , "נוחליפות ותמורות בלשון ימי", סיוון' ר –ם "סיוון תש

 .308–251' עמ

שכב -לשוננו לעם שכא, "ראשית הרחבת הלשון בימינו", סיוון' ר –ב "סיוון תשמ

 .63-5' עמ, (ב"תשמ)

 . 96–37' עמ, (ג"תשמ)לשוננו לעם לד , חויות בהוראת הלשון, סיוון' ר –ג "סיוון תשמ

 .ה"אביב תשמ-לת, לקסיקון לשיפור הלשון, סיוון' ר –ה "סיוון תשמ

שפב -לשוננו לעם שפא, "עוד הויות וחויות בלשון", סיוון' ר –ח "סיוון תשמ

 . 35–17' עמ, (ח"תשמ)

, חליפות ותמורות בעברית של ימינו ימינו: בהתחדש לשון, סיוון' ר –ג "סיוון תשנ

 .ג"אביב תשנ-תל

-ח"תרפ)ו א לשוננ, "א"בגד כפת הסמוכות ליהו", י סילמן"ק –ט "תרפ-ח"סילמן תרפ

 .211–210' עמ, (ט"תרפ

 .J. Searle, Speech Acts, Cambridge 1969 – 1979סירל 

החברה הישראלית : קו השסע, "בין לשון הסב ללשון נכדתו", ב סרי"ד – 2001סרי 

 .284–274' עמ, 2001אביב -תל, רוזנטל' בעריכת ר, בין קריעה ואיחוי

, "המתרגם והעברית הנורמטיבית: וכיופיוכתקנו , כצורתו", פורת' א –ו "פורת תשנ

 .117–97' עמ, (ו"תשנ)לשוננו לעם 

, "לקראת שיח חדש בחקר ההשכלה", ברטל' פיינר וי' ש –ה "פיינר וברטל תשס

, עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה: ההשכלה לגווניה

 . יב-ז' עמ, ה"ירושלים תשס, ברטל' פיינר וי' בעריכת ש

  A. Pym, Methods in Translation History, Manchester 1998 – 1998פים 
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אחרית דבר לספר , "הספר והאי הבודד: רובינזון קרוזו", פישלוב' ד – 2006פישלוב 

 .291–273' עמ, 2006ירושלים , רובינזון קרוזו

התקבלות : התחלות והמשכים –השכלה ומודרניזם , פלאי' מ –ח "פלאי תשס

 .ח"אביב תשס-תל, ט ובשלהי התקופה"הי ההשכלה המוקדמת במאה

 O. Palokoski & K. Kostinen, "A Thousand and – 2004פלוקוסקי וקוסטינן 

One Translations", Claims, Changes and Challenges in 

Translation Studies: Selected Contributions from EST 

congress, Copenhagen 2001, Ed. G. Hansen, K. Malmkjær & 

D. Gile, Amsterdam-Philadelphia 2004, pp. 27-38. 

 .ב"ירושלים תשנ, קנון ספרותי ואידיאולוגיה לאומית, פרוש' א –ב "פרוש תשנ

משרד החינוך , הסדרה לידיעת הלשון: פרקי דגש, (בלא שם מחבר) – 1978פרקי דגש 

 .1978ירושלים , והתרבות המרכז לתכניות לימודים

 .1958אביב -תל, תורת הנקוד, צדקה' י – 1958צדקה 

 .1968ירושלים , הדקדוק המעשי, צדקה' י – 1968צדקה 

 .1971ירושלים , לוחות הפעל, צדקה' י – 1971צדקה 

ניתוח אוצר המילים של העברית החדשה לפי ", ע צרפתי"גב –א "צרפתי תשנ

לשון אסופת מחקרי : שי לחיים רבין, "הרבדים ההיסטוריים של הלשון

שלמה , גוטשטיין-בעריכת משה גושן, לכבודו במלאת לו שבעים וחמש

פורסם שוב ) 326–311' עמ, א"ירושלים תשנ, מורג ושמחה קוגוט

אסופות , עיונים בלשון העברית: כלשון עמי, בספרו של צרפתי

–111' עמ, ז"ירושלים תשנ, אשר-בר' בעריכת מ, א, ומבואות בלשון

134.) 

, החטיבה הביניימית: פרקים בתולדות הלשון העברית, ע צרפתי"גב – 2003צרפתי 

 .2003אביב -תל

העברית בת , "עיון בתולדות הלשון העברית המודרנית", צ קדרי"מ –ח "תשמ, קדרי

 .ח"ירושלים תשמ, מורג' בעריכת ש, מחקרים ועיונים: זמננו

ונים עי: תחביר וסמאנטיקה בעברית שלאחר המקרא, צ קדרי"מ –א "קדרי תשנ

 .א"גן תשנ-רמת, ב-א, בדיאכרוניה של הלשון העברית

אביב -תל? המשך או מהפיכה: ספרותנו החדשה, קורצווייל' ב –ה "תשכ, קורצווייל

 .ה"תשכ

  (.1896)ו "קרקוב תרנ, שפה חיה –שפת עבר , קלוזנר' י –ו "קלוזנר תרנ



395 

 

ס "ורשה תר ,יסודות האנתרופולוגיה: האדם הקדמון, קלוזנר' י – 1900קלוזנר 

(1900.) 

 .10–3' עמ, (ו"תרצ)לשוננו ז , "הלשון של ביאליק-חוש", קלוזנר' י –ו "קלוזנר תרצ

, קובץ לזכרו: יהודה-אליעזר בן, "היוצר :יהודה-בן", קלוזנר' י – 1924קלוזנר 

 [.1924]להצהרת בלפור ' שנה ז, ירושלים

 .ג"ב תשאבי-תל, ספר עמוס עם פרשגן, קלוזנר' י –ג "קלוזנר תש

 . ט"ירושלים תש, הלשון העברית לשון חיה, קלוזנר' י –ט "קלוזנר תש

-ירושלים ותל, האנציקלופדיה העברית, "אחד העם"ערך , קלוזנר' י –ז "קלוזנר תשט

 .408–400טורים , אביב

 .1957אביב -תל, העברית החדשה ובעיותיה, קלוזנר' י – 1957קלוזנר 

, אהאנציקלופדיה העברית, "חיים נחמן, ביאליק"ך ער, קלוזנר 'י –ט "קלוזנר תשי

 .ט"אביב תשי-ירושלים ותל, 257–240טורים 

, כרך ט, האנציקלופדיה העברית, "יהודה אליעזר-בן"ערך , קלוזנר' י –ך "קלוזנר תש

 .132–126טורים , ך"אביב תש-ירושלים ותל

, ב-א, אחרוניםלכסיקון הספרות העברית בדורות ה, קרסל' ג –ז "תשכ-ה"קרסל תשכ

 .ז"תשכ-ה"מרחביה תשכ

דקדוקה , ספר להוראת הלשון העברית: שפת עמנו, ראטה' מ –ג "ראטה תרצ

 .ג"וינה תרצ, מהדורה שישית, וספרותה לבתי ספר ולמתלמדים

ט "לשוננו לעם רע, "התעתיק העברי לשמות לועזיים", רבין' ח –ז "רבין תשל

 .232–227' עמ, (ז"תשל)

אסופת : ספר שלום סיון, "?מה היתה תחיית הלשון העברית", רבין' ח –ן "תש, רבין

 .ן"ירושלים תש, דברי עיון וספרות

 .95–91' עמ, (1989) 18מעגלי קריאה , "עליסה בארץ העברית", רגב' מ – 1989רגב 

אסופת מחקרי : שי לחיים רבין, "על משלבי לשון בישראל", רגב' ז –א "רגב תשנ

, גוטשטיין-בעריכת משה גושן, ו שבעים וחמשלשון לכבודו במלאת ל

 .384–363' עמ, א"ירושלים תשנ, שלמה מורג ושמחה קוגוט

 .1992אביב -תל, השתקפויות: ספרות ילדים, רגב' מ – 1992, רגב

 .ו"אביב תשט-תל, העברית שלנו, רוזן' ח –ו "רוזן תשט

 .1963אביב -תל, עברית טובה, רוזן' ח – 1963רוזן 

 . ב"ירושלים תשל, קפאח' תרגם וביאר י, ג לספר יצירה"וש רספיר –ג "רס

 . 1962אביב -תל, ג-א, הספרות העברית החדשה לזרמיה, שאנן' א – 1962שאנן 
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אביב -תל, מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים: מעשה ילדות, שביט' ז – 1996שביט 

1996. 

-תל, ם המודרניותמפגש ע –שירת ההשכלה : בעלות השחר, שביט' ע –ו "שביט תשנ

 .ו"אביב תשנ

ישראל מאז העלייה -תולדות היישוב היהודי בארץ, שביט' ז –ט "שביט תשנ

 .ט"ירושלים תשנ, א, בנייתה של תרבות עברית: הראשונה

 .1996אביב -תל, בצל השכלת ברלין, שוהם' ח – 1996שוהם 

ירושלים , ד"כרך כ, האנציקלופדיה העברית, "השכלה"ערך , שוחט' ע –ד "שוחט תשכ

 .561–533טורים , ד"אביב תשכ-ותל

סוגיות בהיסטוריגרפיה של הספרות : מה שרואים מכאן, שוורץ' י – 2005שוורץ 

 .2005אור יהודה , העברית החדשה

 O. (Rodrigue) Schwarzwald, "Feminine Formation – 1982שורצולד -רודריג

in Modern Hebrew", Hebrew Annual Review 6 (1982), pp. 

153-178.  

 .1981גן -רמת, דקדוק ומציאות בפועל העברי, שורצולד' א – 1981שורצולד 

: הסמיכות הכפולה בעברית החדשה", רביד' שלזינגר וד' י –ח "תשנ, שלזינגר ורביד

 .97–85' עמ, (ח"תשנ) 43נות עברית שבל, "?עודפות או קיום עצמאי

 .ו"וילנה תרפ, דקדוק עברי, ב שנידר"מ –ו "שנידר תרפ

, "הלשון העברית הספרותית: להרחבת הלשון ותקונה", ב שנידר"מ –ו "שנידר תרצ

 .73–52' עמ, (ו"תרצ)לשוננו ז 

 .ח"אביב תשל-תל, בגולה –א : 1980–1880הסיפורת העברית , שקד' ג –ח "שקד תשל

יב אב-תל, בארץ ובתפוצה –ב : 1980–1880הסיפורת העברית , שקד' ג –ג "שקד תשמ

 ..ג"תשמ

 –מן היד אל הפה : 50-וה 40-סגנונה של הסיפורת בשנות ה", שקד' ג –ז "שקד תשמ

 .489–473' עמ, (ז"תשמ)ג -מחקרים בלשון ב, "הסיכוי והתבדותו

 .1950אביב -תל, אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו, תדהר' ד – 1950תדהר 

 מילונים

בעריכת , עברי-מלון אנגלי, שמואל קופמן-ןאב' סילקינר וי' ב, אפרת' י –שמואל -אבן

 . 1929אביב -תל, שמואל קופמן-אבן' י

, ו-א, שושן מחדש ומעדכן לשנות האלפים-אבןִמלון , שושן-אבן' א –שושן -אבן

  .2003אביב -תל, אזר' בעירכת מ

 .1995אביב -ירושלים ותל, מילון המילים האובדות, אורנן' ע – אורנן
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 F. Brown, S.R. Driver & C.A. Briggs, Hebrew and English –בי -די-בי

Lexicon of the Old Testament, Oxford 1907. 

 (.1796)ו "ברעסלא תקנ, תלמוד לשון עברי, זאב-ל בן"י – 1זאב-בן

עם פתרון , כולל שרשי הלשון העברית, אוצר השרשים, זאב-ל בן"י – 2זאב-בן

 .1807[ וינה]ווין , ג-א ,הוראותיהם השונים בשמות בפעלים ובמלות

, ברלין-ירושלים, מלון הלשון העברית הישנה והחדשה, יהודה-בן' א –יהודה -בן

 .ז"תש-ח"תרס

 .ח"אביב תרצ-תל, מלון שמושי לשפה העברית, גור' י –גור 

 (.1919)ט "יפו תרע, המלון העברי, ילין' גרזובסקי וד' י –ילין -גרזובסקי

אביב -תל-ירושלים, ן העברית לתקופותיה השונותאוצר הלשו, כנעני' י –כנעני 

 .ך"תש

 .ד"ירושלים תשי, מלון עברי שמושי: מאלף עד תו, מדן' מ –מדן 

 .א"ירושלים תשס, עברי לתלמוד בבלי-מלון ארמי, צ מלמד"ע –מלמד 

-ירושלים ותל, מהדורה תשיעית, ך"קונקורדנציה לתנ, מאנדלקרן' ש –מאנדלקרן 

 .ב"תשל, אביב

 ,M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic –ף סוקולו

Ramat-Gan, Baltomore and London 2002. 

ב "תרע[ ורשה]ווארשא , ד-א, אוצר לשון המקרא והמשנה: האוצר, י פין"ש –פין 

(1912.) 

, ו"ף עד תי"אוצר לשון המקרא מאל: מילון העברית המקראית, צ קדרי"מ –קדרי 

 (.1996)ו "סגן תש-רמת

 .ז"אביב תשנ-תל, המילון השלם: רב מילים, שויקה' מ –שויקה 

אביב -תל, (משפט האורים)עברית וארמית : ך"מלון התנ, שטיינברג' י –שטייברג 

 .א"תשכ

 :מאגרי מידע אלקטרוניים

האקדמיה ללשון , ללשון העבריתהמילון ההיסטורי מפעל : מאגרים –מאגרים 
  /http://hebrew-treasures.huji.ac.il ,העברית

, "חבצלת", בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, עיתונות עברית היסטורית
  ,"הצפירה", "האור"ובכללו " הצבי", "המליץ", "המגיד", "הלבנון"

http://jnul.huji.ac.il/dl/newspapers/index1024.html 

 .גן-רמת, אילן-אוניברסיטת בר, 17גירסה , ת"תקליטור השו
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 נספחים

 ך רם "עמוד מתוך תנ : נספח א

 (יוסף קלוזנר)עמוד מתוך ספר עמוס עם פרשגן  : נספח ב

 (1899הלב " )הנודד הקטן"שער החוברת  : נספח ג

 (1899הלב " )הנודד הקטן"עמוד מתוך  : נספח ד

 (1904הלב , 1903הלב " )עולם קטן"שער השבועון  : נספח ה

 1903ב עמוד מתוך הל : נספח ו

 1922שער הלב  : נספח ז

 1922עמוד מתוך הלב  : נספח ח

 1922שבסוף הלב " לוח המלים"עמוד מתוך  : נספח ט

 1923עמוד מתוך הלב  :  נספח י

 1950עמוד מתוך הלב  : נספח יא

 1959עמוד מתוך הלב  : נספח יב

 1985עמוד מתוך הלב  : נספח יג

 (1849)עמוד מתוך סיפור ראבינזאהן  : נספח יד

 1872שער רובינזון  : נספח טו

 1872עמוד מתוך רובינזון  : נספח טז

 1928עמוד מתוך רובינזון  : נספח יז

 1921עמוד מתוך רובינזון  : נספח יח

 1945עמוד מתוך רובינזון  : נספח יט

 1965עמוד מתוך רובינזון  :  נספח כ

 1988עמוד מתוך רובינזון  : נספח כא

 1924ך אוליבר עמוד מתו : נספח כב

 1935עמוד מתוך אוליבר  : נספח כג

 1949עמוד מתוך אוליבר  : נספח כד

 1955עמוד מתוך אוליבר  : נספח כה

 1980עמוד מתוך אוליבר  : נספח כו

 1898המלך -עמוד מתוך בן : נספח כז

 1923המלך -עמוד מתוך בן : נספח כח

 1941המלך -עמוד מתוך בן : נספח כט

 1954המלך -תוך בןעמוד מ : נספח ל

 1978המלך -עמוד מתוך בן : נספח לא

 1923ברלין , מתוך הצהרת הכוונות של ביאליק : נספח לב
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dialogues shows a transition from a high register to a more natural discourse style, 

although the language is still generally standard in nature. This chapter on the 

changes in discourse concludes with a comparison of a 200-word excerpt from the 

first translation of each book with a corresponding excerpt from the last one; this 

comparison will show that this is “a language that was torn from its biblical 

slumber,” as poet Yehuda Amichai put it.  

Some of the phenomena found in the texts that were studied were also examined in 

the newspapers of the period scanned in the National Library; this comparison added 

a diachronic perspective to this study and answered the question of whether a 

phenomenon was unique to a particular translator or whether it was prevalent in the 

language of the period. Further research involving a study of the phenomena found in 

translations done from the late 1980s up to the end of the first decade of the 21
st
 

century is called for.  

It comes then as no surprise that there was much debate regarding the proper form 

that the Hebrew language should take: Does Hebrew wear a different face because of 

the ignorance of the Biblical sources on the part of many of its speakers? How will 

the people of the 21
st
 century become cognizant of the riches that lie in the 

Scriptures? How can they properly understand the writings of the classical writers 

such as Abraham Mapu, Judah Leib Gordon, Mendele Mocher Sforim, S.Y. Agnon, 

H.N. Bialik and many others?  

The changes evinced in this study create the impression that Hebrew is not looking 

backward, into the past: It was rudely awakened from its Biblical slumber, and 

proceeded to add new words and various means of expression to its vocabulary, as it 

disposed of others.  
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Changes in formation can be seen in (1) special formations of the verb and noun that 

look strange to the modern reader, e.g. ַגַוִנים (rather than ְגָוִנים as in contemporary 

Hebrew) [hues], הנהגה (rather than התנהגות) [behavior], ֶחֶשד (rather than ֲחָשד) 

[suspicion], ֶפֶרט (rather than פירוט) [itemization], קֶֹלב (rather than קוָלב) [hanger], 

 rather than) ְתַבֵהל .special formations of the verb, e.g ;[seam] (ֶתֶפר rather than) ְתָפר

 (לדוג rather than) ְלַדֵיג ,[he chuckled] (ִגֵחך rather than) ָגַחךְ  ,[you will frighten] (תבהיל

[to fish], לחנק (rather than לחנוק) [to choke], ָכַנְסִתי (rather than הכנסתי) [I brought 

in]. Also discussed are special formations of the adjective, for example special 

adjectives (e.g. עיניים-ֲאדום,   [red-eyed]   ָנבוְך [embarrassed, confused]), adjectives in 

the pa'ul participle form ( ָבשול ,ָבצור ), adjectives in the pu’al participle form (ְמֺחָבב 

 this section also discusses the transition from adjectives in the ;([עטוף] מֺעטף ,[חביב]

kamutz pattern (e.g. קֹוְטָלה) to adjectives of the segol pattern (קֹוֶטֶלת); (2) the pausal 

forms found in the early translations gradually disappear and is not found in the later 

translations; as is the case for (3) the use of the definite article with nouns that 

already have a definite article, e.g. (4) ;להאדם the placing of the dagesh in the letters 

bet, gimel, dalet, kaf, peh, tav at the beginning of a word following a word ending in 

a vowel sound (e.g.  לֿכְבִפי ). Another area related to changes in formation is that of 

the (5) transcription of foreign names. The survey shows that at first, the translators 

transcribed personal names and place names as best they knew how, based on the 

pronunciation that they were familiar with, generally using the letter-for-letter 

transliteration method. Over time, the Academy of the Hebrew Language 

consolidated transliteration rules based on the transcription method, i.e. according to 

the pronunciation, and this is the practice followed in the later translations.  

Changes in style and discourse can be seen in four areas: (1) vocabulary – hapax 

legomena and rare words from the Scriptures in the early translations are replaced by 

words from the Mishna and Modern Hebrew, and particularly discernible is the 

transition from foreign words to new words; (2) there is a move away from a Biblical 

style that uses repetitions and geminations to a simpler style without repetitions; (3) 

the localization of names and concepts, making them Jewish, that we find in the 

earlier translations is no longer found in the later ones, including the use of Hebrew 

names for coins, measurements and dates; (4) the changes in the language used in  
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translations; (3) that the book is considered part of the literary canon. The 

assumption is that multiple translations over a long period of time are indicative of 

these books’ considerable popularity as well as of their canonization . 

The four books that were selected for this dissertation are (1) Heart [Cuore] by 

Edmondo De Amicis – seven translations; (2) Robinson Crusoe by Daniel Defoe – 

six translations; (3) The Prince and the Pauper by Mark Twain – five translations; (4) 

Oliver Twist by Charles Dickens – five translations . 

Translations of the same work can be of two types: (1) Translations done in different 

periods by different translators; (2) a repeat translation of the same book done in 

different periods by the same translator. A third “type” of translation is an ostensible 

translation: From time to time, new editions of existing translations into Hebrew are 

published with the original translation edited to update the “old” Hebrew so that it 

better conforms to contemporary language. Here too, there are two types. In some 

case, the new editions are edited by the original writers and in others, by different 

editors . 

This dissertation will focus on the first type: translations that were done in different 

periods by different translators, and will demonstrate the gradual change that 

occurred in written Hebrew, from the scholarly style of the Enlightenment to Modern 

Hebrew to contemporary Hebrew. A survey of the texts evinced examples of various 

phenomena that are indicative of the changes that occurred in Hebrew over this 

period in the areas of syntax, formations and issues of style and discourse . 

Changes in syntax are evident in two areas: (1) verb tenses – the waw consecutive 

gradually disappears over the years; in the earlier translations this construction is 

quite prevalent, but it is gradually abandoned until it completely disappears in the 

translations in contemporary Hebrew; (2) a transition from the use of the infinitive 

form of the verb in descriptions related to time, reason and purpose (e.g היא בכתה מאוד  

 to the use of ([She cried greatly at her separation from her children] בהיפרדה מילדיה

explicit words, such as when] -כש, כאשר  ]מכיוון ש , -משום ש, [ because, since]. 
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"A LANGUAGE THAT WAS TORN FROM ITS BIBLICAL SLUMBER": 

CHANGES IN WRITTEN HEBREW (1880-1980) AS REFLECTED IN 

TRANSLATION OF BOOKS FOR CHILDREN AND TEENS 

Abstract 

Over a hundred years have passed since Hebrew made the transformation from being 

used almost exclusively as a written language to becoming one that is spoken, a full-

fledged living language. During this period, changes occurred in various areas of the 

language.  

This dissertation will examine the changes that occurred in written Hebrew as 

reflected in different translations of books for children and teens from the late 

nineteenth century (c. 1880) up until the 1980s, a period of approximately one 

hundred years, when Hebrew books were written first in the scholarly language of 

the Haskala or Enlightenment, then in Modern Hebrew and finally, in contemporary 

Hebrew. By comparing the translations, we can characterize the different periods in 

written Hebrew and point to the changes that occurred in the language from a 

number of aspects: the language layers from which the translations draw their 

materials, changes in syntax, vocabulary, morphology, formations, and neologisms, 

etc. All these can shed light on the path that Hebrew has taken since its revival. 

Because some texts have been translated a number of times, and in view of the fact  

that the translations were done in different periods, various aspects of the written 

Hebrew employed in the late 19th century can be compared to those typical of the 

Hebrew used in the mid- and late 20
th
 century.  

This study will not deal with the study of translation and will not analyze the texts 

through the prism of translation, but will rather explore the translations as texts 

written in Hebrew. Furthermore, because the texts involve the same content rendered 

in a different layer of language, this study may identify the means of expression that 

changed from one period to the next.  

The books included in the corpus of this study were selected on the basis of three 

criteria: (1) that the same book was translated a number of times; (2) that a 

significant amount of time had elapsed between the publications of the various  
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