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המינוח א.

בקביעת עקרוניים עניינים ונדונו הוועדות עבודת נסקרה ישיבות. לשתי נתכנס המינוח ועד
ם ״המינוח דותן ,הא של נדון:תזכירו בפרט העבודה. ובסדרי מונחים רי ה-הרהו באקדמי

והצעות״.

ת עדו ם: ו חי המונ

שלים(-היו ם ס .1  וצורתו( תוכנו )הספר, א' פרק שנייה: בקריאה נדונו ישיבות. 15 רנות)ירו
מיון, ופרק )שונות( ג' פרק ושנייה: ראשונה בקריאה ב׳)הקטלוג(; ופרק  שירותים, ד׳)

ובחוזר. במצע ,ה פרק סיכום, בהודעת נשלחו וב׳ א׳ הפרקים וכר(. בספרים טיפול
שול)תל־אביב( .2  לפרסום ערכה דותן, הא׳ בעזרת המזכירות, הוועדה. ישיבות היו לא - בי

 א׳: )פרק ובתל־אביב בירושלים בוועדות שהוכן המילון, חלק את בהודעת־סיכום
 להכנת בעלי־מקצוע מחוסר התעכב העבודה המשך חדר־האוכל(. :,ב פרק המטבח,

בוועדה. ולהשתתפות לדיון המצע
ת .3 ב- תרבו - ב( בי א ל- ת ף)  פרק במכשירים. ההתעמלות מונחי נדונו הוועדה ישיבות 4הגו

במליאה. ואושר בהודעת־סיכום נשלח הגוף( תרבות ט״ו)מכשירי
אולוגיה .4 היו זו ב(- תל־אבי  ובחוץ־לארץ שבגני׳־חיות בעלי־חיים שמות נדונו ישיבות. 3 )

עופות(. זוחלים, )דר־חיים,
ה .5 עד ת הוו חי המרכזי קה למונ  בשבט אחת לישיבה נתכנסה )חיפה(-הוועדה הטכני

להבא. התכנית ולקביעת שעברה השנה עבודת על לסקירה תשכ״ז
ת .6 עד שורים ו חי האי קה למונ  ערכים ישיבות בשתי ביררה )חיפה(-הוועדה הטכני

הימאות. ממונחי י׳ ובפרק החומרים חוזק למונחי במילון מסופקים
ם .7  הפרקים של להודעת־הסיכום ההערות נדונו מסכמת )ירושלים(-בישיבה צילו

המליאה. לאישור הבאתם לפני האחרונים
ה קשר .8 ק טרוני אלק ב־ ו ב(־ בי א ל- ת ך המילון בתרגום הוועדה דגה ישיבות 16) בי  ה

 קשרי־רחק, במקצועות לכן קודם שנקבעו המונחים, כל (.60 לקשרי־רדיו)קבוצה לאומי
 עסקה הזה המילון בעריכת לדפוס. והולך נערך והוא גדול, במילון להתפרסם עומדים

- בתשכ״ז שנתכנסה מצומצמת, ועדה בעזרת המזכירות ישיבות. 7ל
ה .9 דזי או במליאה. לאישור עומד והוא המילון, של הודעת״הסיכום )חיפה(-נשלחה גי

ה .10 לוגי רו ד היו הי  שהוכן המילון, על המקצוע בעלי הערות נדונו ישיבות. 2 )חיפה(-
בוועדה.

ת .11 - עיינה )חיפה(-הוועדה ימאו  הנדפס המילון, מן האחרונים בפרקים ישיבות 19ב
ק ר פ ך- ל הו  כלי י״א: פרק במליאה(; ואושר אחרונה בקריאה מטען)נדון ניטול י׳: ו

ראשונה(. וקשרים)קריאה חבלים י״ב-י״ג: במליאה(; אושר אחרונה, )קריאה הרמה
 וזיגוג, צבע טיח, לעבודות במונחים החוזר הדיון נגמר ישיבות. 18 )חיפה(-נערכו בנייה .12

הבניין. נגרות בפרק הדיון והתחיל
ם הנדסת .13 רכי  במונחי השנייה הקריאה את ישיבות 19ב~ גמרה )חיפה(-הוועדה ד

התעבורה.
קה .14 צי ב- י - ה( פ חי  והמזכירות במילון, הראשון הדיון ונסתיים נמשך הוועדה ישיבות 7)

החוזר. בעריכת עסקה
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שלחה חקר .15 פה(-נ חי דה)  החלה המזכירות במליאה. אושר והמילון הודעת־סיכום, העבו
לדפוס. כתב־היד בהכנת

ם(-ועדה .16 שלי ה)ירו מי  אי- בכימיה ולתרכובות ליסודות שמות ליצירת בכללים דנה זו כי
מי האיגוד של הנומנקלאטורה יסוד על אורגנית  10 היו ושימושית. עיונית לכימיה הביךלאו
ישיבות.

ה .17 עד ב(-ו בי א תל־ ה) מי  המונחים רשימת בכימיה. ולפעולות לכלים במונחים עוסקת זו כי
חוזר. ונשלח ישיבות, 4ב- ראשונה בקריאה נדונה

ד .18 בו  הראשונים הפרקים שני ראשונה בקריאה נדונו ישיבות. 5 )ירושלים(-היו נתונים עי
ולוגיקה(. מתמטיקה ;נתונים בעיבוד המילון)שיטות של

ה .19 לוגי או  מונחי של רשימה ראשונה בקריאה נדונה ישיבות. 5 )ירושלים(-היו ארכי
פריהיסטוריה.

כן בינוי .20 הו ה(- פ חי ם) רי בוועדה. הדיון לקראת המילון מצע המקצוע לבעלי ונשלח ע
כן .21 הו ה(- פ חי ה) ק סי מכניקה. מונחי המילון: של הראשון בחלק לדיון מצע ונשלח פי
ב- ,הבריג משחק .22 ב(- בי א ל־ ת המשחק. למונחי מילון טיוטת המזכירות הכינה ישיבות 4)
ה .23 כ ר ע ה-נ א פו  מבית״ אחדים מורים ובין והמזכירות המנהלה חברי בין התייעצות ר

 מקצוע בעלי אל לפנות הוחלט רפואה. מונחי בקביעת העבודה חידוש על לרפואה הספר
 לא תשכ״ז סוף עד אלה. בתחומים בפעולה ולהתחיל והפתולוגיה הפיסיולוגיה בתחומי

ועדה. לפעולת הדרוש החומר את המומחים הכינו

הדקדוק ב.
ה .1 עד ת הוו ק לשאלו דו ק ם-נדוגו לעניינים הפלג שימושיות, ד טתיי  הקיבוץ כללי שי

הצירי. בכללי והוחל הקטן, והקמץ
ה .2 עד ת הוו ק לשאלו קדו ם הפלג שימושיות, ד  שאלות, נדונו - שוטפים לענייני

 ״מסעה״ ״זבורית״, ״כדום״, המלים ניקוד כגון: הוועדה, להכרעת הביאו מונחים שוועדות
 שמות של ובניקודם מיודעים בלתי צירופים לפני הידיעה בה״א דנה הוועדה וכיו״ב.
פעלן. במשקל

ה .3 עד חי הוו היו למונ ת- שנו  הרשימה, לפי תחביר מונחי בהן ונדונו ישיבות, 3 הבל
תשכ״ה. בשנת שהוכנה

ה .4 עד ת הוו היו לתקנ - שון ל  הנוהגים לשון, שימושי על הוועדה דנה ובהן ישיבות, 6 ה
וכיו״ב. מן...״ ״כתוצאה ״הנוכחי״, התכלית, בהוראת מנת״ ״על כגון בדורנו,

ה .5 עד ק הוו ה שמות לתעתי עד הוו ם- רפיי אוג  לקביעת העקרונות ניסוח את סיימה גי
האקדמיה. חברי אל חוזר נשלח השמות. של העברית צורתם

הפרסומים ג.
או: צ י

א-כה. לכרכים מפתחות ״לשוננו״,
 חוברות. 4 ל״א, כרך לה, הסמוכים והתחומים העברית הלשון לחקר כתב״עת ״לשוננו״,

 י״ח מחזור מדן, ,ומ איתן ,ע בעריכת לשון לענייני עממיים קונטרסים לעם״, ״לשוננו
קע״ג-קפ״ב(. )קונטרסים

י״ג)תשכ״ו(. כרך העברית״, ללשון האקדמיה ״זיכרונות
י״ג-כ״ה. גיליונות ובעיתונות, בלוחות בהט, ,ש בעריכת לשונך״ ״למד
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ת ם: בסדר לוני מי ה
הסכרים. למונחי המילון

ת ר ם בסד ת: מחקרי רו מקו ו
.,ב חלק ג/ כרך שומרון, נוסח וארמית עברית

ה: נמסרו ס פ ד ה ל
 דותן, א׳ מהדורת בךאשר, לאהרן הטעמים״ ״דקדוקי

 הצילום, למונחי מילון
הימאות. למונחי מילון

אלוני. ,נ מהדורת לרס״ג, האגרון״ ״ספר של הדפסתו נמשכה

בציבור המדעית המזכירות פעולת ד.
 בענייני השידור שירות עובדי את הדריכו האקדמיה מטעם קבועים מדעיים עובדים שני

השידורים. לשון על והשגיחו לשון
פה. ובעל בכתב ולקהל למוסדות הלשונית העזרה מתן נמשך

יה89 והוועדות הוועדים
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 ההיסטורי המילון

דברים זיכרון מתור
 בשעה תשכ״ז במרחשוון כ״ו ביום והמנהלה ההיסטורי המילון של המערכת מועצת מישיבת

.בירושלים האקדמיה בבית אחה״צ 3.30
ם, אברמסון, האדונים נכחו  ומדן. איתן שירמן)יו״ר(, קוטשר, מלמד, גרדון, בנעט, בךחיי
ההיסטורי במילון הנעשה על דו״ח א. :היום סדר

בסקירה המנויות בשאלות והחלטה דיון ב.

ז״ל. לעוו עמנואל של עזבונו ג.

.1ההיסטורי המילון במערכת העבודה את סוקר בן־חיים הא' א.
 ובמיוחד אליהם, שפנה בשאלות בעצה אותו שסייעו לאישים, תודה מביע הוא בדבריו

 המדעיים לעובדים ושבח תודה בהבעת הסקירה את מסיים הוא מדן. ולמר אברמסון לפרום׳
 שנצטרף יהלום, י' והא' מירקין ראובן ,הא ייבין, ישראל הא׳ ליונשטם, אילה ,המפעל)הגב של

 והמסורה, היפה עבודתו על המיכון, עבודת על האחראי בושריה, ציון ולמר הזאת( בשנה
 לתפקידו כולו להתמסר כדי המפעל, מן צרפתי ד״ר של פרישתו על בצער ומודיע

ם הא' מבקש לבסוף האוניברסיטאי.  הדין בתוך שהעלה בשאלות שתדון המועצה, מן בךחיי
כך. כל לוחצת אינה עדיין השלישית השאלה הראשונות. בשתיים ובעיקר וחשבון,

ם, להא׳ תודה להביע אמנם עלינו הרצון. את הדביקה לא היכולת :קוטשר הא׳ ב.  בךחיי
 ואשר פרם. לקבל מנת על שלא הזמן רוב עבד ואשר שגעשה, מה נעשה היה לא שבלעדיו

ם הא׳ לי:  כמה שנים. מעשר יותר לפני בעבודה השתתפותי בדבר עמי בדברים בא בךחיי
 בכ״ז אך תנאיי, את קיבל לא אמנם שנים. שלוש לפני לו נעניתי אך פניותיו, את דחיתי פעמים
- ושהיתי נכנסתי  עניין לי אין לי. שייראה עבודה תחום בדבר לרחרח מנת על חודשים, 14כ

 של עברי למילון בסיס לשמש צריך מה אותי: שהעסיקה הבעיה במכונות. הקשורה בעבודה
 של בפרוטוקול יימצא דעותיי על דו״ח מאורגן. להיות צריך הוא וכיצד חכמים, לשון תקופת
 לא לצערי, (.282 ,עמ כ״ז-כ״ח, כרך ״לשוננו״, )ר׳ תשכ״ד בטבת י״ח מיום המערכת ישיבת
 המשגה למן המדעית הספרות רישום את וארכז שאארגן אז, אמרתי זה. בעניין הסכם לידי באגו

 רק לא השולטים אנשים מצריכה היא הרבה. שנים שתימשך עצומה, עבודה זוהי ימינו. עד
 שאל, המנוח האמרכלי המנהל ועוד. רוסית גרמנית, צרפתית, באנגלית, גם אלא במקורות,

 רק תקציב שיש נתברר, הרצון. את הדביקה לא שהיכולת התברר, וכאן זקוק, אני אנשים לכמה
 שהתקציב וביקשתי, במילון השתתפותי על ויתרתי כך משום עוזרים. בשביל ולא בשבילי,

 חוסר מתוך פרשתי אפוא וכשפרשתי נעשה. והדבר ז״ל, לו עמנואל של עיזבונו להצלת ייוחד
אתי. שהוסכם את להגשים האקדמיה של יכולת

 קל לא כיום כבר שכן שגה, כל עם ויקשה וילך וקשה, חשוב דבר זה הספרות ריכוז עניין
הנ״ל. הלשונות בידיעת המצטיינים אגשים, לגייס

 למשוך הוכרחנו שאמרתי, כפי קוטשר. הא׳ דברי את להשלים מבקש אני :בן־חיים הא׳
 ובכוחות למיכון, החומר בהכנת להתרכז כדי אחרת, פעולה מכל שעה לפי ידינו את

הספרות. ריכוז של זה בסעיף לפתוח אפשר היה לא המפעל שברשות מצומצמים

90

.103-99 עמ׳ י״ג, האקדמיה״ ב״זיכרונות נתפרסמה הסקירה .1
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ם, הא׳ שאמר לדברים מסכים אני :קוטשר הא׳  לא המכונות רכישת שבגלל היינו בךחיי
הנ״ל. העבודה בשביל תקציב נשאר

השאלות. לסעיף נפנה :שירמן הא'

 לקונקורדנציה הטובה ההבאה שיטת של דוגמה א( דוגמאות: שלוש הבאנו :בן־חיים הא׳
 )מגילת נוסחאות בלי (1) למילון: הטובה ההבאה שיטת של דוגמאות ושתי ב( בלבד,

המשכן(. דמלאכת נוסחאות)ברייתא ברישום (2)אחימעץ(,

 של הרצויה המידה מהי :הראשונה השאלה לחוד. שאלה בכל לדון מציע שירמן ,הא
 המספרים, כרטיסי על המודפסת הדוגמה לפי המילון: כרטסת של בכרטיס המקור מן ההבאה

 מפרטי כמה תלויים לשאלה בתשובה החלקים. הכרטיסים על המודפסת הדוגמה לפי או
במיכון. ההכנה

ם ,הא :גרדון הא'  בשלוש שנסתפק או בהן, פה ניגע האם ארגוניות. בשאלות גם נגע בךחיי
בךחיים? הא' ששאל השאלות

 לעניין גם הכוונה הייתה ואילו בלבד. מדעי דיון לצורך כונסה המועצה :בן־חיים הא'
בן־מגחם. מר האמרכלי המנהל של נוכחותו נחוצה הייתה הארגוני

 יותר, רצוי לא האם ששמעתי, כפי התקציב, את להגדיל סיכויים שיש כיוון :קוטשר הא'
המוגדל? התקציב יוצא כיצד בכך, תחילה שנדון

בידינו. כסף כשיהיה בשאלה, נדון :בן־חיים הא'

בכול. היום לדון נוכל לא :שירמן הא׳

אינפורמטיביות? שאלות לשאול לחברים ניתן אולי :בן־חיים הא'

השאלות. בשלוש שנצטמצם מוטב :אברמסון ,הא

 מדעיות. מהדורות של מקומן את למלאות הוא המילון שתפקיד חושב, איני :שירמן הא'
 שכאן ברור, סלקטיבית. בדרך ללכת העורך צריך המקורות, לפי נוסחאות שינויי כשמביאים

 מאלפת. הייתה אחימעץ ממגילת הראשונה-הדוגמה השאלה לגוף בפשרות. צורך יהיה
 את לקבוע יהיה צריך אחרים במקרים אבל הראשונה, בשורה להסתפק אפשר זה במקרה

 להביאו יש אז בשלמותו, ארוך משפט דרוש הדברים להבנת אם העניין. לפי הדוגמה היקף
שהוא. כמות

 אלפי מאות ראו הם כי ממנו, בקיאים יותר הרבה המילון שעובדי בטוח, אני :קוטשר הא'
 ושל העובדים של דעתם מה לשמוע רצוי כן ועל זו, בבעיה להתלבט אנוסים והיו כרטיסים,

ם. הא׳ בךחיי

 יש המדעיים. העובדים כל עם הרבה תחילה נדון מביא, שאני מה כל בן־חיים: הא'
 יש הלאטיני, התיסאורום מן לדוגמה שהבאתי בכרטיס שראיתם כפי ולכאן. לכאן קשיים

 העורך יקבל לא מאוד קצר מהקשר שני, מצד מוגזמת. היא אולי מאוד. גדולה הבאה בכרטיס
 לגבי ולא הכרסטת, לגבי אמור זה כל אינפורמציה. לעורך לעתים תחסר הנכון. הרושם את

 התקנת בשעת יותר רחב כלל בדרך הקשר ציון א( :בעבודה שלבים שני שיש פירושו, המילון.
 הפתקאות את הפתקאות אלפי מתוך לעצמו יבור מילוני, ערך הכותב או העורך, ב( המקור;
אם העבודה, קצב את נאט במילון. שנחוץ למה ההבאה את יצמצם ובהן להדגמה, לו הנחוצות
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 בשעה וכרטיס, כרטיס בכל למילון בדיוק הנחוץ הקשר לקבוע המדעיים העובדים על נטיל
במילון. יבוא מהם קטן חלק שרק

 משום זמן, קצת חוסכים גם יותר. הקצרה היא הארוכה הדרך שכאן לי, נראה :שירמן הא'
 להכיל צריכה ההבאה אם היא, השאלה אחרים. לצרכים בפסקה להשתמש יהיה שאפשר

מושלם. רעיון

ם: הא׳ י חי -  ״אבל...״, משפט מתחיל אם למשל, מכן; יותר לעתים אבל ודאי, בן
קודם. משפט גם להביא מוכרחים

 ממקור הלקוחה מלה כל המלווה הנוסח כמות את לקבוע המתקין על בבעט: הא׳
 בעיה, כשאין ההקשר. מן המלה משמעות את לברר והאפשרות הצורך מידת פי על בכרטסת,

 לעתים שורות לכמה זקוקה נדירה או רב־משמעית מלה ואילו לפעמים, מלים בשלוש די
 מתוך ואילו הראשון, במקומה בספק נתון מלה של שמובנה קורה, במשניות למשל קרובות.

 נדרש כאלה במקרים משמעותה. מתבררת יותר, מאוחרת משנה אפילו או הסמוכה, המשנה
אחדים. כרטיסים או מלא כרטיס

מסון הא' ר  להביא צורך אין לפנינו, שהובאה המשכן, דמלאכת הברייתא של בדוגמה :אב
 אם כן שאין מה לעצמו, עומד משפט וכל משפטים, שלושה בה יש כי הגדולה, הפסקה כל את

שם מתפרשת אינה המובאה  המשפט ואף יותר. גדולות פסקאות להביא צורך יש מעצמה-
הקודם. כל את להביא צורך אין הקודם, של סיכום שהוא אומר״, אתה ״נמצאת האחרון,

ם הא' חיי ־ לעצמו, שלם משפט זה הרי לשיקול. מצוינת דוגמה הביא אברמסון ,פרופ :בן
 המשמש לשון, מטבע הוא אומר״ אתה ״נמצאת שהרי מילונית, להגדרה מספיק הוא כלום אך

 אתה ״נמצאת במלים המשפט את נתחיל אם בכרטיס, ייאמר לא - מסכם הוא מה אבל לסיכום,
זמן. הפסד וזה ההבאה, נלקחה שממנו הספר, את לקחת צריך אומר״.

 למקרה, דוגמה זוהי הקודם. מן מתפרשות ושבח״ ״קישוי המלים הזה בטקסט :בנעט הא׳
הכול. שיופיע צריך במילון שאפילו

ם: הא' חיי ״  מקרה לכל מדוקדק הקשר יכינו שהעובדים נאמר אם השאלה, עיקר בן
 ללכת כדאי אולי ולכן שניים. פי זמן העבודה תדרוש מדיי, פחות ולא מדיי מרובה לא ומקרה,

 מוטב זה כגון במקרה ז״א הנחוץ. מן יותר לפעמים בו יש שאפילו ניכר, הקשר הבינונית: בדרך
אחד. חסר מאשר ייתור

מסון הא' ר כך. ובין כך בין בזה לטפל יצטרך שהעורך משום בזמן, נרוויח לא :אב

 משמעות את להגדיר שיצטרך שהעורך, כדי הקודם, הטקסט את להביא צריך :מדן הא'
 את להבין כדי המקורות אחרי לחזר בלי הטקסט, אומר מה להבין, יוכל שימושו, ואת הערך

ההקשר.

זה? בסעיף דיוננו את נסכם כיצד :שירמן הא׳

ם הא' חיי ־  בשביל ניכר הקשר בו שיש הבאה, כרטיס על תמליץ שהמועצה מציע, בן
 לצמצם האפשרות את גם העובדים בידי ומניחה תקוצץ במילון שההבאה בידיעה הכרטסת,

עצמאי. להיות צריך כרטיס כל הם. הבנתם ע״פ הכרטסת בשביל אף ההבאה את

מכונה? בכתב מעתיקים זה כל :שירמן הא׳

ם הא' ~חיי המותקן. המקור בניקוב אחת, פעם :בן
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 לקסיקולוגיות: עבודות המפעל שיפרסם רצוי האם השנייה: השאלה שירמן: הא'
עבודתנו. לדרכי תוצאות יהיו זה בעניין מהחלטה ורשימות? קונקורדנציות

 מפעל ביאליק למוסד לו יש להכנתו? כלומר המילון, לגמר יידרש זמן כמה :גרדון הא'
 בדיקה, לאחר הערכנו והתרבות. החינוך ומשרד העברית האוניברסיטה עם משותף אחד

 עובדים וכמה לעשות יש מה חישבנו זה לאור .1970/71 בשנת כולו היד כתב את לסיים שאפשר
 אם הבחינות, מכל מאתנו יידרש מה שלגו, המילון לגבי גם זאת שואל ואני יידרשו. מדעיים

 עלינו שיידרש. העובדים מספר ומה האמצעים מה המפעל. את נסיים אימתי לקבוע נחפוץ
זמן. של כלשהי פרספקטיבה מתוך לעבוד

 לי, אמרו כסף. הקציבה הממשלה לאיטלקית. מילון שנתיים לפגי התחילו :בן־חיים הא'
 לחשב אפשר זה לפי דאנטה. של פטירתו ביום ,2021 בשנת מוכן יהיה שהמילון היא, שהתכנית

 המילון מצורכי פחותים לא הם ההיסטורי המילון צורכי ההיסטורי. המילון יסתיים שנים בכמה
האיטלקי.

 אבל האיטלקי, למילון שיש המרובים האמצעים לרשותנו יעמדו לא כמובן :גרדון הא'
 את לכוון נוכל מסוימת, זמן משימת לעצמנו נציג אם הולכים. אנו מה לקראת נדע לפחות

 חשובה מחקרים התקדמות תהיה אחרת, וכר. עשרה חמישה, נוספים, עובדים לצירוף הפעולה
שאר הקונקרטית-הוצאת המטרה אולם כשלעצמה,  להכין מציע אני בערפל. מילון-תי

בכול. מדויקת תהיה לא אם גם זו, תכנית

די וייהנו קונקורדנציות שיוציאו אפשרות היש מלמד: הא׳ תלמי  ודברים חכמים? מהן'
קלה. הכנתם אלה

 בקונקורדנציה מעוניין בעצמי אני העיקרית. העבודה את מעכבים שהם אלא :שירמן הא'
המילון. הכנת להתאחר עלולה בגללה אך יניי, לפיוטי

 הלקסיקולוגיות לרשימות בייחוד אלא לקונקורדנציות, רק לא כוונתי בן־חיים: הא'
 להוציא יכולים אנחנו המחבר. לתועלת לפרסם מסוגלים עבודתנו, בדרך שאנו, השונות,
 המילון בשביל מכינים אנו שלו המלים אוצר שאת וחיבור, חיבור לכל מיוחדים מילונים בינתיים
מצומצם. העובדים שחבר משום הכללי, המילון הכנת קצב את יאט שזה אלא הכללי,

עובדים. עוד להוסיף גרדון: הא' דברי עם הצעתי את לקשר אפשר כן, אם :מלמד הא'

 שיהיו להבטיח אפשר אי ואם בשפע, יימצאו לקונקורדנציות נושאים הרי :שירמן הא'
להתקנתן. בהן נעסוק שלא מוטב מיוחדים, כוחות

 שיעסקו אנשים-מוטב יימצאו ואם אנשים, למצוא קל זה שאין יודע, אני :אברמסון הא'
 קונקורדנציות. ונעשות הולכות הלכה במדרשי למשל, כי, בקונקורדנציות, ולא המילון בהכנת

 לערוך צורך יהיה ואם יותר, מצומצמת התועלת לפייטנים בנוגע בכך. עוסק קוסובסקי
 שירמן, הא׳ שאמר כפי ועיקרי, ראשון דבר אבל כן. נעשה שהוא, כל חיבור של רשימות

הזאת. בעבודה להמשיך

 לספרות בנוגע אחרים. ידי על נעשית המלאכה התלמודית לספרות בנוגע :בנעט הא׳
ת-הוצאת טי  חושב, אני זה מלבד הטקסטים. הבנת את הרבה לקדם יכולה קונקורדנציה הפיו

 שמחכים בזמן המתפרסמות כאלה, לעבודות גם דואגת ההיסטורי המילון של המערכת שאם
 ידע שהקהל המילון, לטובת יהיה זה עצמו, ההיסטורי המילון של הראשונים הפירות להוצאת

עזרה. להושיט מוכנים ויהיו התועלת את יראו והאנשים יותר כך על
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כך? על העובדים דעת מה :שירמן הא'

 את ויכנם שנים עשרות יעבוד שהמפעל להסכים, יכול כשלעצמי אני בן־חיים: הא׳
 לזה הכסף את הנותן שהציבור חושב, ואני בינתיים, דבר שיפורסם בלי המילון לכל החומר

 היא חשובה, שהיא אחת בחינה עוד יש אבל למפעל. האחראים המוסדות על לסמוך צריך
 וההישגים במפעל הנעשים שהדברים הכרה, כשיש המפעל. של המדעיים העובדים בחינת

 בעבודה. מספיק מתח היעדר רפיון, הרגשת נוצרת הרבה, שנים למשך כלואים יהיו המושגים
 זה ממריץ. וסם להם גדול עידוד הוא לזמן מזמן וההישגים החלקיות התוצאות פרסום זה כנגד
 אפשר היה רגיל שבאופן אע״פ המקורות, ספר את לפרסם רשות כשביקשתי שיקולי, היה

 מאשר יותר נמרץ קצב המדעית לעבודה נתנה המיכון הכנסת גם בכרטסת. הכול את לקיים
פתקאות. בכתיבת שגרתית עבודה

 אני עכ״פ המילון. במפעל שהוכנו עבודות פרסומי לזמן מזמן מחייב אני זאת מבחינה
 ספר יפרסם המפעל כי המדעיים, לעובדים הודעתי שכבר דבר על תסכים שהמועצה מקווה,

 כששלב ניסיונם, מתוך המדעיים העובדים ע״י פרקים שייכתב ההיסטורי, המילון בעיות על
לחלוטין. יסתיים הניסוי

ידיהם, תרפינה שהעובדים ברור, אותה. לבטל יכולים אנחנו שאין נטייה, זוהי :קוטשר הא׳
 כבר עוסקים קונקורדנציות בפרסום הן לקונקורדנציות. מתנגד אני פירות. יראו לא אם

 אני קטנים. ואם גדולים אם חידושים, מתחדשים העבודה אגב הצעה: לי יש אחרים. מוסדות
 בשביל למחצה מוגמר תוצר בחינת גולמי, חומר יתפרסם שבו ארכיב, לייסד אפוא מציע

 משום נשכחים, האלה החידושים עבודתם. בזמן לעובדים שהתחדש מה יתפרסם שם המילון,
 בלא היום, ידיעותינו תיקון משום בו שיש חידוש לפרסם יהיה אפשר מקום. בשום נרשמים שאינם

ומושלם. שלם עיבוד אותו לעבד יצטרך שהמפרסם

 אני המעשית. הבחינה מן וגם העיונית הבחינה מן גם נכבדה מאוד השאלה :גרדון הא'
 בישיבה כך על ונחליט כאן, שהועלו בנימוקים יפה שוב יעיין מהנוכחים אחד שכל מציע,

ההצעות. שתי את היטב לשקול עלינו הבאה.

 של במפתח עוסקים שם העברי. למשפט המכון של במועצה חבר אני אברמסון: הא׳
 אותה נתעוררה החברים. ראו ודאי הרא״ש לתשובות המפתח ספר הראשונים-את תשובות

 ע״ש וייקראו הזאת, העבודה מתוך שעלו מחקרים, של שנתון להוציא החלטנו השנה השאלה.
 לכך. מיוחד מדור ב״לשוננו״ להוסיף אפשר אי אם יודע אינני רבה. ברכה בזה ויש העובדים.

ם. הא׳ של העיקרית לשאלה נוגע אינו זה פרט אבל יותר. זול יהיה זה בךחיי

אחרת. לישיבה בשאלה הדיון את שנדחה הציע גרדון הא' :שירמן הא'

ם: הא' חיי א מר להצעת אשר בך־ הי רדון-  להרהר לכולנו שהות תהיה לי. נראית ג
הרי דברים לפרסם לרעיון אשר בשאלות. ם- קיי  בחומר להשתמש רשאי מדעי עובד כל חל

 נפרד עניין הוא זה דבר אולם יזמתם, ותבורך מדעיים, מאמרים סוגי לכל המילון כל של
 שמפעל מה רק שכן כאמור, חלקיות, עבודות יפרסם המילון שמפעל הרעיון, מן לחלוטין

המפעל. של העבודה ובשעות המפעל במסגרת להיעשות צריך יפרסם המילון
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דברים זיכרון מתוך

 בבית אחה״צ 4.00 בשעה תשכ״ז בניסן ,ב ביום ההיסטורי המילון של המערכת מועצת מישיבת
בירושלים. האקדמיה

מדן. שירמן)יו״ר(, קוטשר, מלמד, מירקין, ייבין, י' בנעט, בן־חיים, האדונים נכחו

למילון. החומר הכנת בזמן וכיו״ב קונקורדנציות פרסומי א. .♦היום סדר
הנוספים, העובדים תפקיד ב.

 וחשבון דין לפגיה נתתי במרחשוון, כ״ו ביום המערכת מועצת כשנתכנסה :בן־חיים הא׳ א.
 והחשבון הדין אותו המערכת. לשירות המיכון יחידת שהוכנסה משעה במילון, שנעשה מה על

 החומר אחדים. חדשים לפני המועצה לחברי שנשלח הדברים, בזיכרון כלול והוא בכתב, הוגש
- בערך הסתכם הישיבה לאותה שעובד  וכרטיסים בפועל הבאות)כרטיסים כרטיסי אלף 325ב
 ערכים. כרטיסי מהם נעשו ולא בלבד, שורה כרטיסי מהם שהוכנו הפסוקים למעט בכוח(
 מן ביקשנו שלשמן המטרות ואחת לחלוטין, אחידה בשיטה עובד החומר כל שלא לזכור, צריך

 ניסיונות שנוסו לאחר המילון של כרטיס־ההבאה מבנה על הכרעה הייתה שתתכנס המועצה
שונים.

 עיבוד בשלבי מעובד חדש חומר גיתוסף היום ועד האחרונה הישיבה שמן שבפרק מובן,
- יסתכם והוא שונים,  450 לכדי מעובד חומר אפוא היום לנו ויש בערך, כרטיסים, אלף 120ב

האמורה: בתקופה אפוא נתחדש וזה כרטיסים, אלף
הערכים. בכתיבת יוחל בקרוב רובו. הוגה אף טועה, איני ואם כולו, נוקב כבר ספרא (1
מסופקת. יניי שבעלות הפיוטים מן חוץ יניי, של עיבודו נסתיים (2
כרטיסים. אלפים 5 הדותה, פיוטי עובדו (3
נוקב. אף ממנו וחלק הספרי, בעיבוד הוחל (4
 ממש אלה ובימים רבה, ויקרא של היסוד מסורת בבחירת הדרושים הבירורים כל געשו (5

בעיבודו. יוחל
 ספרות-הסוד, לעיבוד היד כתבי בבחירת הקשורים הבירורים כל יסתיימו בקרוב (6

 הוזמנו כבר מיוחד. איש בכך מטפל היכלות. ספרות בעיבוד שכרוך מה כל ובייחוד
עצמה. הטקסטים בהתקנת ויוחל הזמן, יארך לא ובוודאי התצלומים,

 כרטיסים, ליצר בקרוב יפסיק האוניברסיטה מחשב שאף קצת, אותנו המצערת העובדה
 הנתון המקור את להעלות עלינו היינו נוסף, לשלב המיכון שיטת את להעלות אותנו מכריחה
 כרטיס בגוף כרכים. אלא בודדים, כרטיסים לא תהיה והתוצאה מגנטי, סרט על לעיבוד
כרטיס. עוד יהא שלא ממה חוץ לרעה, שינוי לא עכ״פ שינוי, יחול לא ההבאה

 טוב מה לציין, אני ומבקש למיכון, חדשות תכניות של שורה לעבד הכרח היה זה לצורך
מר מכין במפעלנו שיש ת- ה- תכניו שרי  הוצרכנו אילו בעבודתנו. וחי צרכינו את היודע בו

 עכשיו רב. ממון משלמים היינו בחוץ, העבודה צורכי לפי התכניות ושינויי הניסויים כל לעשות
 התכנית לפי במחשב כולו שעיבודו ספרא, של הכרטסת תיראה איך לראות, מצפים אנו

החדשה.
 המשפט לחקר המכון עם ונתננו נשאנו הישיבות שתי שבין שבתקופה להזכיר, עוד עליי

 בדברים, עמנו בא אלון, פרופ׳ המדעי, מנהלו המיכון. בשיטת לעבודה ניסיונות העושה העברי,
 להקיף ומטרתו משפטיים, טקסטים מעבד הלא למשפט המכון עבודתנו, דרכי את להכיר כדי
 יוכל שמא ההוא, המכון בעבודת עניין יש ודאי למפעלנו העברית. המשפטית הספרות כל את

הניסיון את המממן המכון לעבודתנו. הטובה במתכונת יוכן אם שם, שייאגר בחומר להשתמש
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 עיבוד דרך כי הכירו, המיכון עבודת תכנית את שם המכינים שהמומחים שמחים, ואגו בנו, נועץ
 שנעשה מה כל על מלאה אינפורמציה לנו יש מוצא. להם לשמש צריכה אנו שנקטנו הטקסט

 הטקסטים. לניצול תכניתם את המכין בצוות משתתף מירקין ומר שם,
שאלות: שתי בעיקר הועלו המערכת מועצת של האחרונה בישיבה

שישנו; במקום נוסחו וחילוף הקשרו עם הערך כרטיס מבנה א(
 ורשימות. קונקורדנציות :לקסיקולוגיות עבודות לזמן מזמן המפעל שיפרסם רצוי האם ב(

והוחלט חלוקות, הדעות היו בשנייה ואילו המועצה, דעת נסתכמה הראשונה בשאלה
להיום. כלומר הבאה, לישיבה ההכרעה את לדחות

 :אלה דברים שנזכור מבקש אני זו, בשאלה ולהכריע לדון באים כשאנו
ממנו: להכין אפשר המילון של לצורכו המיכון שיטת ע״פ משיגים שאנו החומר

ת א( ציו רדנ קו קונ
רבה, אליהו (3 ספרא, (2 מכילתא, (1 של קונקורדנציות להכין מסוגלים אנו זו בשעה

 מספרות וחלק סירא בן (7 רבה, בראשית (6 המשכן, דמלאכת ברייתא (5 עולם, סדר (4
הדותה. פיוטי (9פיוטייניי, (8 הגניזות,

עתה, עד קונקורדנציה שום הציעה שלא מיוחדת, בתוספת יצטיינו האלה הקונקורדנציות
החיבור. של המילים אוצר ניתוח והיא

ת עם הקונקורדנציות את להוציא יכולים אנו ב( רו ם של מהדו  ע״פ היטב מוגהות הטקסטי
אחימעץ. במגילת שנעשה כדרך למסירה, יסוד המשמשים כתבי־היד

ם אוצר של רשימות ג( ר כל של המלי  כל עם הקונקורדנציות( )בלא ומקור מקו
נוספים. מיונים ואפילו אחימעץ, במגילת שהודגם כפי המיונים,

 ההלכה. מדרשי כל של למשל, כמו, מסוימת, ספרות חטיבת של המלים אוצר רשימות ד(
התקנת אולם במפעלנו, ויצטבר שהצטבר החומר פי על להתקין ניתן כאמור, זה, כל

 מצוינת, עריכה ערוך ואפילו חומר, דומה אינו נוסף. זמן השקעת מצריכה האלה העבודות
מעובד. לספר

 שעובד ומקור מקור כל א( ספרותיים. לבירורים נזקקים אנו המילונית עבודתנו לרגל ה(
 הסקירות המלאכה, לגמר ועד היסוד מסורת בחירת למן בו שנעשה כל על סקירה נכתבה
 כגון בירור ב( המכילתא(; על הסקירה בדוגמת למשל )יעוץ לפרסום להכינן אפשר הללו

 משווה רשימה נעשתה זה לצורך בכך. המילון דרך וקביעת ולפרקים לפרשיות ספרא חלוקת
 המתאים ויניציה, דפוס ראשון, ובדפוס (66 )אסמני לעיבוד יסוד המשמש בכ״י החלוקה של

 עשויה עמודים עשרות כמה פגי על המשתרעת זו רשימה וייס. מהדורת של לחלוקה בד״כ
 הזה החשוב בכה״י המקומות מן מקום למצוא בספרא ולמעיינים התלמוד לחוקרי להועיל

פינקלשטיין. למהדורת יסוד שיהיה
א הכנה טעון המילון של הלוואי מוצר של הזה הסוג גם ת-ל מ די מסוי כ - ה ב  להוציאו ר
הרבים. לרשות

לכך? עבודה וכוח זמן להקדיש אנו הרשאים :היא השאלה ובכן
 אני מדיין מרובה זמן השקעת גוזל שאינו השני, הסוג מן פרסום על ממליץ כשלעצמי אני

 לא אם גדולות, קונקורדנציות של בפרט הראשון, הסוג מן העבודה של הפרסום מפני חושש
 המדעית בעבודה כוח לתוספת גם צריך זה וממון אחר, במקום בממון עזרה לנו תעמוד

הפרסום. לעצם וגם המילון במערכת כאן שישנו החומר והכשרת
 אותה ללשון. העליון המוסד לייסוד שנה שמונים ימלאו תשכ״ט בשנת :להוסיף רק הרשוני

 זה מאורע לציין החליטה האקדמיה מנהלת ברורה״(. ״שפה אולי הלשון)או ועד היה שעה
הזמן. לאותו עד בו הושג מה שיציג הצעתי ע״כ זו, לחגיגה לתרום צריך המילון וגם בחגיגה,
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 עוד יהיו לא בספרא כמו החדשה העיבוד שבדרך יוצא, בן־חיים הא' מדברי :שירמן הא׳
החומר? בסידור מהותי הבדל כאן יש האם ספרים. אלא כרטיסים,

ההסבר. את שייתן מירקין, ממר אבקש :בן־חיים הא׳

הספר? את לפיכך מרכיבים איך :שירמן הא'

 טכני הוא בגיליונות הדפסה ובין מנוקבים בכרטיסים הדפסה בין ההבדל :מירקין הא׳
מגנטיים. סרטים מתוך תיעשה בגיליונות ההדפסה בלבד.

אחד? לערך נועד גיליון כל האם :שירמן הא'

 נייר, גיליון גבי על מעתה יידפם מנוקב, כרטיס גבי על מודפס שהיה מה :מירקין הא׳
אחדים. בכרטיסים שהודפס מה לכנס ניתן גיליון בכל לכרכים. יצטרפו הגיליונות

בכרטסת? כמו הערכים סדר את לשנות המודפסים בכרכים יהיה האפשר :מלמד הא׳

 בוחן כל ע״פ או האלף־בית פי על למיין ניתן המגנטי שבסרט החומר את מירקץ: הא'
ם-כדרך הכרטיסים מיון בין הפרש אין ולפיכך שנקבע, קבי מנו בין נעשה שהדבר ה ם-ו  כיו

מתוכו. הממוין החומר והדפסת המגנטי הסרט מיון

למשל, המחשב, מבדיל כיצד לדעת, מעוניין אני אוטומאטי. מיון על דובר :שירמן הא'
לדבר? דבר בין
•.* T T י

 ברובו נעשה שהותקן החיבור של ומלה מלה לכל המילוני הערך רישום :בן־חיים הא'
 ערכה את רושם העובד המקורות, באחד לראשונה המופיעה אותיות(, )צירוף צורה במכונה.
 את רושמת המכונה אחר, במקור או מקור באותו שוב מופיעה כשהיא צורה, אותה המילוני.

יגיי ובפיוטי המלים, מן 70%כ־ של ערכן את המכונה רשמה למשל, רבה, בבראשית ערכה.
.60°כ-״/

ם הא׳ :שירמן הא׳  האם העברי. המשפט לחקר המכון עבודת את בסקירתו הזכיר בךחיי
הראשונים? תשובות את רק או התשובות, כל את להקיף בכוונתם

 והם התשובות, ספרות כל את להקיף מתכוונים הם לי, שידוע כמה עד בן־חיים: הא'
 ונוכרח כולה, הספרות את לעבד נוכל שלא כיוון לנו, אשר לדבר. יוכלו לא מיכון שבלי נוכחו,

 עיבוד ע״י ממפעלם גם תועלת להפיק שנוכל מקווים, אנו מסוימים, בתחומים במבחר להסתפק
בהם. מעוגיינים שאנו מקורות

ם ,הא :מלמד הא׳  מה במילון. החיבור עיבוד לצורך ספרא חלוקת את הזכיר בךחיי
דברים? לס' ספרי חלוקת בדבר

 החלוקה את משאירים אנו לפסקאות. מקובלת חלוקה יש דברים לספרי :ייבין הא'
 ובדפוסים בכתבי־היד כי החלוקה, את לקבוע צורך לנו היה זאת, לעומת בספרא, המקובלת.

זה. בעניין אחידה שיטה אין

 את לפרסם היה אפשר במספר, מועטים ספרא של מסוגו ספרים היו אילו :שירמן הא׳
 לא לעשרות, מגיע הללו המקורות ומספר הואיל אולם מהם. אחד בכל שנמצא הלשוני החומר

 לקונקורדנציות. למפעל המילון מפעל את להפוך עלולה שהיא משום זו, שיטה לקבל נוכל
 החומר את לערוך כדי עבודה בעיקר נדרשת שהבינותי, כפי פשרה. של אפשרות יש שמא

 צורך יש לכך גם האם המעונייגים? לשימוש הגולמית בצורתו להעמידו אפשר שמא ולהדפיסו.
רבה? בעבודה
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 המילון כרטסת ובו עיון, חדר לפתוח צורך יהא זמן שכעבור ספק, לי אין :־חיים בן הא'
 אנו האקדמיה. בבניין מקום חסר כבר וגם הדבר, מוקדם עכשיו אך הלשון. חוקרי לטובת

 לבדוק המעוניינים מלומדים המילון. מפעל יתרכז ובו לאקדמיה, נוסף אגף לבנות עומדים
פעל מ ה כיום. גם החומר את לרשותם יעמיד עניין-

אותם? מצלמים האם האלה? הכרטיסים על השמירה על חשבו האם :שירמן הא׳

ם הא׳ חיי ־  ברגע עבודתנו. בדרך שינוי על החלטה תהיה קצר זמן שתוך מקווים, אנו :בן
 נעשית ההעתקה במחשב. הסרט את להעתיק אפשר מגנטיים, בסרטים לעבודה עוברים שאנו
 ולשמרם המגנטי הסרט של נוספים העתקים להכין ניתן יתקלקל. לא שהסרט כדי שנתיים, בכל

אחר. במקום

 נתקלת החוקרים( לרשות המילון של החומר )העמדת הפשרה הצעת גם אם :שירמן הא'
עצמה. המילון עבודת את לעכב אפשרות דעתי, לפי אין, בקשיים,

 גם לשתף אפשר זאת. אמרתי הקודמת בישיבה גם קונקורדנציות. בעד אני :מלמד הא׳
ועובדים. בכסף אחר מוסד

 אינן קוסובסקי של שהקונקורדנציות שאע״ם הקודמת, בישיבה בצדק העירו :קוטשר הא׳
 חושב, אני אחרות. קונקורדנציות לממן מוכן יהיה כלשהו שמוסד להניח, אין מושלמות,
 כרכים 4 הדפיס קוסובסקי חשובה. רבה, בראשית של גם הספרא, של קונקורדנציה שהדפסת

למכילתא... קונקורדנציה של

ם: הא׳ חיי ־  לפיכך הכנה. עבודת בעד משלמים קונקורדנציה, מכין כשקוסובסקי בן
 לכדי עריכה טעון שהוא אלא ממילא, שישנו בחומר מדובר כאן מרובות. ההוצאות

מדיי. ארוכה הציטטה קוסובסקי של בקונקורדנציה קונקורדנציה.

 יש כמותה. נעשתה שכבר קונקורדנציה שיממן מוסד, יימצא לא זאת בכל :קוטשר הא׳
 מרגליות בהם שהשתמש הטקסטים מן הנלהבים מן איני רבה; בראשית כגון למדרשים, סיכויים
 מקבילות, קונקורדנציות של בכיוון נפעל שלא מציע, אני קופצים. יהיו כאן אבל רבה, בויקרא

 התעוררה השאלה כל אחרת. שאלה כאן יש אבל יניי. בפיוטי אגדה, במדרשי להתרכז ומוטב
 חושב, אני פירותיה. את ראו שלא בעבודה, סיפוק ראו לא העובדים פסיכולוגיים. מטעמים

 יבואו קונקורדנציות פרסום ע״י אם לשאול, אפשר הקודמת. בישיבה כהלכה הודגש הזה שהצד
 חידושים ודאי כאן מתחדשים עצמו: המילון את גם שיקדם אחר, פתרון הצעתי סיפוקם. על

 לדאוג צורך אין לפרסם. היצר את מגרה זה לפעמים במילונים. אין עכשיו שעד בעבודה,
 ב״ארכיב״, יפורסם חידוש כל למחצה. מוגמר מוצר גם לפרסם אפשר מוגמר. יהא שהמוצר

 שבו העברית, ללשון ״ארכיב״ שייווצר אפוא, מציע אני אחרים. מילונים ליד שכוננו כדרך
 חייבים העובדים אין שמצאו. מי בשם יירשם חידוש וכל א״ב, בסדר כאלה חידושים יימסרו
 לפרסם כדאי בפ״א(, קויפמן)בדגש בכ״י ״אפר״ ימצאו אם משל, דרך החומר. את לעבד
לעובדים. סיפוק וייתן העבודה, את יקדם זה ביותר. קצרה בצורה אפילו מיד, זה חידוש

קונקורדנציה. להם שאין לספרים רק קונקורדנציה א( :מסכם אני
רק אם ב( שה-  התקציב שמן כדאי, לא אחר. מוסד של במימון ייע

המילון. את תקדם שלא לעבודה חלק יוקצב מילון של המצומצם
 שתינתן מציע, אני העבודה של לגופה וגם פסיכולוגיים מטעמים גם ג(

הניקוד, כשהצורה, חידוש, כל ולפרסם לכתוב האפשרות לעובדים
במילון. ולעובדים למחקר למילון, יועיל זה עתה. עד מתועדים אינם
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הנ״ל? השאלות על דעתם מה העובדים, גם לנו יודיעו אולי :שירמן הא'

להפך, לא. או קונקורדנציה, תצא אם הבדל, שום אין העובד שלגבי לי, נראה :ייבין הא'
 טובה. הקהל לרשות העבודה את להעמיד שירמן הא' הצעת אחר. לטקסט לעבור מעניין יותר
 לפרסום ואשר החומר. באותו לעבודה שוב לחזור צורך יש קונקורדנציה בעשיית אבל

ם מתוך חידושים א מר- אי החו כד - היו לפרסם. י

 חושש, אני אולם כשלעצמה. יפה ״ארכיב״ הקמת על קוטשר הא׳ הצעת מירקין: הא'
 בו נתקלים שאנו חידוש בו. ללכת רוצים שאנו מזה אחר לכיוון העובדים את תטה שהיא

ה נרצה אם אותנו יעסיק היומ״־יומית בעבודתנו מו-וז  לאבד שלא כדי להפריע. עשוי לפרס
 ועוד. תחביר צורה, כתיב, של ייחודים המלה בכרטיס רושמים אנו חידוש, בהם שיש דברים,

 את מעלה זה הרי לפרסום, חומר מעבדים שאם כאן, נזכר לא קונקורדנציות, לפרסום אשר
 שאר מאשר יותר שלמה עיבוד בדרגת הוא אחימעץ מגילת מתוך למילון החומר איכותו.

 אם פרסום, לשם כולו החומר את ונעבד נחזור ואם לפרסמו. שהחלטנו משום החיבורים,
 את נעבד אם המילון. לטובת לשכלולו הדבר יביא אחרת, בצורה ואם בקונקורדנציות

 לקונקורדנציה גדולה תוספת בזה תהיה הערכים, רשימת ותתפרסם וינה, כ״י ע״פ התוספתא
 למילון חשיבות בעל הוא התוספתא של השונות במסירות ״ממנו־הימנו״ החילוף קוסובסקי. של

הלשון. ולחוקר

פרסומו? לשם החומר לעריכת שווה איננו מירקין הא' שהזכירו הדבר, האם :שירמן הא'

 יעסוק העורך אבל בזה. מצוי בחומר, שעובד מי הבדל. שיש אלא ייתכן, :מירקץ הא'
פתקאות. מיליוני ולפניו הרבה. בחיבורים

 האחרות. לקונקורדנציות עתה לעת דומה אינה יגיי לפיוטי קונקורדנציה :שירמן הא'
 יגיי שפיוטי בעוד בכתבי־היד, המשנה של ידועים לא פרקים שנגלה רבים סיכויים אין שהרי
 כל נתפרסמו. שלא פיוטים וכמה כמה של מציאותם על אני יודע השלם. לכינוסם זכו לא עדיין

 ברבבות הוא המדובר הפיוט. בתחום להפתעות צפויים נהיה במלואה, הגניזה נחקרה לא עוד
 להשלמות מצפים שאין קונקורדנציות, להכין יותר כדאי כן על כה. עד נחקרו שלא דפים,

לתוכנן. מרובות ולתוספות

 עוד לציבור להראות צריך האקדמיה. ענייני את מקדם גם זה נוסף: נימוק :מלמד הא'
פרי. לראות צריך הקהל ״לשוננו״. מלבד משהו

 המחיר מהו השאלה, אבל עניין. בהם אדם כל ימצא חיבורים, כשעושים :בן״חיים הא'
 יעלה אם אחר, מצד רבות. שנים למילון החומר יתעכב קונקורדנציות, נעשה אם נשלם. שאנו

ה מספרות כרטיסים מיליונים שלושה של כרטסת להכין בידנו ל-וז ״  כה לא לשנים עניין חז
ה הי ת-נ חז״ל. תקופת של מילון לחיבור לגשת מוכנים רבו

 לא זה ולכן לדוגמה. שתיים אלא הקונקורדנציות, כל שיצאו התכוונתי, לא :מלמד הא'
הרבה. יעכב

 כפי עבודתנו, את מקדם אחד, מצד הפרסום, מתחבטים. אנו זו בשאלה :בן־חיים הא'
 את עקרונית שולל איני לפיכך העובדים. את ומשמח ממריץ אחר ומצד מירקין, מר שציין

 תהיה המטרה מן שהסטייה אני מבקש אבל המילון, חיבור קודם קונקורדנציות של פרסומן
האפשר. ככל מועטת
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 בקונקורדנציות להסתפק עלינו כלומר, מלמד. הא' הצעת עם מזדהה זה הרי :שירמן הא'
לשניים. או אחד לחיבור

 של כגון הרשימות, עריכת אפילו אלא בקונקורדנציות, דווקא דובר לא :בן־חיים הא׳
 מחויבים זה לצורך בעיבוד גם אולם ביותר, מרובה עיבוד מחייב זה אין אמנם המלים. אוצר

 של ניתוח לעשות נוכל ההלכה, מדרשי כל את שנתיים בעוד כשנסיים מסוים. זמן להשקיע אנו
 ראויה חטיבה תהא זאת והספרא. המכילתא מתוך המלים כל את שתכיל חוברת התנאים, לשון

לפרסום.
 לזמן מזמן להוציא בהצעה תומך אני אבל קונקורדנציות, הוצאת על ממליץ איני עקרונית א(

 לצורך ״ארכיב״ ליצור הצעה העלה קוטשר הא׳ עבודתנו. את יקדם שהדבר מפגי חומר,
 שצריך חושב, איני ב״לשוגנו״. מאמרים לפרסם אפשר והרי המילון. עובדי עבודת של פרסום
 בפרסומי מדבר אני ואילו המפרסם, של הפרטית רשותו הוא זה כל אבל נוסף. אורגן ליצור

כמפעל. המפעל
 טעונה - לקהל החומר את לפתוח - שירמן הא׳ שהעלה השאלה, חדש. דבר למדתי היום ב(

 מיוחד עובד יחייב וזה מיוחד, בחדר החומר את להעמיד עלינו כי ברור, נוספת. מחשבה
הקהל. לשירות

 ״אפר״ עניין בקרוב יפורסם ב״לשוננו״ כראוי. הובנו לא שדבריי חושב, אני :קוטשר ,הא
 הכוונה וזו שתיים, או בשורה כאלה תופעות של קצר לרישום הכוונה אולם שהזכרתי.

למחצה. מוגמר חומר בו לרשום כלומר ל״ארכיב״,

ב״לשוגנו״. לכך מיוחד מדור ניתן :מלמד הא׳

 החומר. עיבוד לעבודת יוקדש בחודש אחד ששבוע מציע, אני מקום. אין :קוטשר הא׳
 יצטרך לאו, אם למילון. תועלת דבר של בסופו יביא והדבר דוגמאות, כאן ימצאו החוקרים

 שאינן כאלה, מלים רשימת לפרסם אפשר הדבר. את שנים כעבור בעצמו לברר העורך
 כתבי הם מעטים רק ההלכה במדרשי להוציאו. מצווה זו לקונקורדנציות. תשלום מעין ידועות,

 לפרסם צריך אלה את מעולה. חומר בהם שיש הרבה, יש הגניזה בקטעי אבל הטובים, היד
בקונקורדנציות.

הזה. החומר את נתקין אם רק :מירקין הא'

 לפעמים היסוד? מסירת לבחירת הבחינות הן מה למקור, ניגשים כשאנו :בן־חיים הא׳
 לגבי לשקול שעלינו בחינות, עוד ויש יסוד. לשמש יכול ואינו קטוע, הוא אבל טוב. כתב־יד יש

 ניצול בעצם הגניזה בקטעי להשתמש בידנו נקוט כלל אחר, מצד לגופו. וחיבור חיבור כל
 את להוציא יכולים אנו תפקידנו. זה אין גניזה? קטעי ולפרסם ללכת יכול המילון האם החומר.

 רשאי המילון אין אבל יד. בכתבי מדיי יותר מנקרים כבר אנו בלבד. הלשוניים האלמנטים
 בעד אני למילון. הנחוצות הלשוניות הפרודות את רק נוציא אנו מתפקידו. שאינן עבודות לעשות

ך אבל פרסום, ע צרי מנ ם להי ר מלפרס ב לון. בקו שאיננו ד  שאין מסכימים, הכול המי
 אני שנעשה. או הכרטסת, להכנת מחוץ געשה, לא דבר שום אם היא, השאלה הדרך. מן לסטות

דה הרצועה התרת בעד מי  של רשימה הכננו קונקרטית: שאלה אשאל ועתה מסוימת. ב
 אותה לפרסם אנו מותרים במילון, הציטוט לצורך ראשון ובדפוס 66אסמני בכ״י ספרא חלוקת

למחקר. תועלת רב, זמן השקעת מחייב שאינו זה, בפרסום יש לדעתי, לא? או

 מכון זהו כי לזכור, עלינו כאן שהועלו בדברים להתחשב הרצון כל עם :שירמן הא'
לנו דרושות הן כי אם עבריים, ספרי־מופת של מהימנות מהדורות להכנת ולא מילון, להוצאת
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 הכנת ספק ללא תתעכב ידועים, לא לטקסטים קונקורדנציות בפרסום נעסוק אם וגם מאוד. עד
המילון.

קוסובסקי? על תוסיף היא כמה כ״י אותו ע״פ המכילתא של קונקורדנציה :קוטשר הא׳
חכמים. בלשון ידועות בלתי צורות שרשים, שם יש הגניזה. קטעי על טורח הייתי אבל

לכרטסת. נכנס חדש דבר וכל כתבי־יד, על העבודה את מבססים הלא :בן־חיים הא'

שלמה? קונקורדנציה ולא התוספת, את אך תפרסמו אולי :קוטשר הא׳

לא. או שנתפרסם, בין למילון, נכנס זה :בן־חיים הא׳

 החדשים. הדברים את לפרסם יותר חשוב למילון. תיכנס הקונקורדנציה גם :קוטשר הא׳
 יותר מעשי וזה הרבה. תעלה ולא אחד, כרך להיות יכולה למכילתא תוספת של קונקורדנציה

מאוד. חשוב וזה

 שהעובדים נאה, יהיה זה האם לפרסום. הכנה לשם נוספים בכוחות צורך יש :שירמן הא'
לאור? ויוציאו אחרים ויבואו ימצאו,

 לתוספתא קונקורדנציה לעשות מציעים שאין הבינותי, פתרון. יימצא לזה :בן־חיים הא'
נעשו. שלא אחרים, דברים עושים אם היא, השאלה ולמכילתא.

הלכה. מדרשי משנה, תוספתא, של לקונקורדנציות תוספות א( הצעתי: קוטשר: הא׳
רבה. ויקרא רבה, בראשית כמו חשובים, מקור לספרי שלמות קונקורדנציות ב(

שהוצעו: ההצעות את אפוא נסכם :שירמן הא'
חשובים. חיבורים לשני שלמות קונקורדנציות לדוגמה להוציא :מלמד הא׳ של הצעתו (1
קיימות. לקונקורדנציות תוספות להוציא קוטשר: הא׳ של (2
ם הא׳ של (3 פי מילוגיים עיבודים רק אלא בכלל, קונקורדנציות להוציא לא :בךחיי  על-

נחליט? כיצד המילון. הכנת כדי תוך שייאסף החומר

םבן הא' חיי  בפרופורציה היא אלא עקרונית, אינה השאלה מתלבנים. שהדברים ברור, :־
 טקסט נתקין לא שוב זה. דבר לעשות לנו אין זה שבמצב חושב, אני במפעל. העובדים לכוחות

כרטיסים. יתוספו לא אחר,

מממן. מוסד יימצא אם רק בהוצאה מדובר כמובן, :קוטשר הא׳

 קטנים, דברים יש כן אע״פ נחליט. אז הכסף, את שייתן מי יימצא אם בן־חיים: הא׳
 מן העברית, הלשון ועד לייסוד שנה 80 מלאות את נחוג תשכ״ט בשנת כי אזכיר, לפרסם. שכדאי
 עיבוד על חושב אני כאמור, משלו. עבודה הוצאת ע״י לחגיגה יתרום המילון מפעל שגם הראוי
ההלכה. מדרשי של המלים אוצר

- אם יממן. אחר מוסד אם זולתי קונקורדנציות, להוציא טוען אני אין קוטשר: הא' ן  כ
 לשנת להוציא כדאי מזה חוץ שנעשו. לספרים תוספות ב( נעשו; שלא שלמים ספרים א(

שיממן. מוסד יימצא לא אם גם לעבודה, כך כל יפריע שלא משהו, תשכ״ט
 למדעים, האקדמיה למפעלנו: עזרה של אפשרויות אחרים במוסדות שנברר מציע, אני
 החומר יסוד על האלה לקונקורדנציות תוספת להוציא לסמינר נציע אולי בגיו־יורק. הסמינר

 אפשר שלמות קונקורדנציות בעניין גם בכך. מעוניין בוודאי יהיה ליברמן פרופ׳ במילון. הנאגר
 ונדגים ליברמן לפרופ׳ שנסביר מציע, אני זו. את זו סותרות אינן ההצעות ושתי לסמינר. לפנות

החמישי. הכרך הוצאת שיממנו ונבקש בדוגמאות,
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ם הא' חיי ־ קוסובסקי, של בקונקורדנציות רבה עבודה שנעשתה לשמוח, צריכים אגו :בן
 שלמות קונקורדנציות לעשות נוכל שלא כיוון יותר. טובה בצורה להיעשות העבודה יכלה אבל
 רוב את לקבל כדי לעבד, יש חיבור של אחוז איזה :לשאלה תשובה ביקשנו החיבורים, מכל
 של סטטיסטית בדיקה במחשב ערכנו כך, לשם החיבור? שבאותו הלשוני החומר של רובו

 ישמעאל. דרבי ובמכילתא וזוטא רבה אליהו בסדר :חיבורים בשני המילוניים הערכים תפוצת
הערכים. של שלישים כשני בהם יש החיבור מן 40% כי מסתבר,

ם: הא' ב. חיי ־  ישראל לתרבות זיכרון מקרן לשנה ל״י 40,000 של הקצבה קיבלנו בן
 הדרוש וכל הצילומים את לממן ואף מדעיים עובדים שלושה להעסיק נוכל בניו־יורק.
 31 עבדו עתה עד הבאות. השנים בחמש־שש גם תימשך שההקצבה מאמצים נעשה לעבודתם.

 מה היא השאלה אותם. מנסים אנו ועכשיו נוספים עובדים 3 עד לקבל ואפשר מדעיים עובדים
 להניח, נוכל עכשיו, עד שעשינו למה החדשים העובדים את נפנה אם החדשים. בעובדים נעשה

 (.1000 שנת המקורות)עד מתקופת החומר מרבית של כרטסת לגו להיות תוכל שנים שש שבעוד
 אלה והיו במיכון, כשנתיים עבדנו עכשיו )עד כרטיסים מיליון חצי שנה כל נוסיף אם היינו,

 המצטרף עובד כל עתה(. עד לנו שהיו המדעיים העובדים מחבר במחצית ניסיונות של שנתיים
 בספרות עוסקים אנו שעה לפי אמנם טקסטים. להתקנת לדעתי, להפנותו, צריך לעבודה עתה

 יש אף וכר. ההשכלה עד החומר כמו אחר, ענף ונפתח עזרה, עוד נקבל אולי אבל הגאונים, עד
 עוסקים שאנו עם הצורך, מתברר ויותר יותר חז״ל. בתקופת לארמית יחידה להקים לשאוף
 עד החומר ליקוט ייגמר אם אחת. בבת הבעיות כל את לפתור נוכל לא אבל העברית. בלשון

הדבר. ייראה אם התקופה אותה על מילון לכתוב יהיה אפשר הגאונים, תקופת גמר

 המדעית. הספרות באיסוף גם להתחיל שצריך הקודמת, בפעם אמרתי :קוטשר הא'
 בעברית. ואפילו בצרפתית ויש ברוסית, גם ומעט בגרמנית, עת בכתבי נפוץ המדעי החומר

 החל ? מדעית בספרות ובייחוד קושי, בלי גרמנית לקרוא שידע אדם, דור חצי בעוד נמצא היכן
 איסוף ועוד, בגרמנית. רבות עבודות נתפרסמו השלושים שנות ועד הקודמת המאה מאמצע

 הניבים כל את לדעת בלי חכמים ללשון לגשת אפשר אי להבא. עורכים גם לחנך עוזר חומר
 אגשים שיקומו לדאוג צריך זה. חומר שיכבשו צעירים רואה ואיני יוונית, אכדית, הארמיים,

 איסוף מתוך אותם להעמיד צריך כן על ייבנו. לא בקונקורדנציות החומר אוסף מתוך צעירים.
 לחינוך היום כבר לדאוג ועלינו בחומר, להשתמש ידעו שלא מצב, לקום עשוי לא, אם החומר.

אותם. יכין לא מיכאני איסוף לעתיד. העורכים

ם הא׳ וגם קיימת, זו בעיה :שירמן הא'  מביא גזניום של המילון בכך. יודה בוודאי בךחיי
 דעות להביא יצטרך האקדמיה של המילון וגם הבלשנית־המקצועית. הספרות מן הרבה

ם הא׳ חשב מה בו. שתיכללנה המלים על החוקרים כך? על בךחיי

ם: הא' חיי ־  חומר הן הציטטות עריכתו. ויש החומר, איסוף יש שונים. שלבים יש בן
 לרישום מדויקת תכנית לקבוע צריך באיסוף. צורך יש הבא השלב לצורך למילון. אובייקטיבי

 להגיע חשוב שתחילה חושב אני עובדים? וכמה מתי, אולם לעשות. וצריך המדעית. הספרות
 אפשרות יש אם מינימום. זה מיכון, + מדעיים עובדים 6 ההבאות. חומר באיסוף פסוק לסוף

 נספיק לא הכוחות, את עכשיו נפזר ואם זאת. לעשות יש לשנה, כרטיסים מיליון חצי להוסיף
 פרופ׳ המדעית. הספרות מן לרישום עובד עכשיו להפנות ממליץ איני לפיכך נתקדם; ולא

 ואינם כתבי־היד, את חוקרים העובדים מיכאנית. עבודה שעושים חושב כשהוא טועה, קוטשר
 באוסף נתרכז אם לעריכה. חינוך בזה יש המלים. את מגדירים הם מיכאנית. עבודה עושים

סוף. לה יהיה שהעבודה סיכוי יהיה הבאות, השנים בחמש ההבאות
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 לא לפועל שהוצאתה אני, סבור אולם הזאת. העבודה את מחשיב אני גם :שירמן הא'
 עיקר אינם לשון ומחקרי עת, כתבי של מוגבל במספר שהמדובר מפני גדולים, מאמצים תדרוש
 שעבודה אני, חושב אותנו. המעניינים המאמרים את ולסמן עליהם לעבור רק יהיה צריך תוכנם.

 מטרות, שתי בין לבחור יש אם במקורות. הכלול הלשוני החומר מאיסוף ערוך לאין קטנה זאת
 הפסקה לחול עלולה כן לא שאם יותר, הגדולה העבודה לשם הכסף את למסור מוטב

במפעלנו.

 הכוונה יש עכ״פ הגדול, הביבליוגראפי במפעל הגיעו דרגה לאיזו יודע אינני :בנעט הא'
המדעיים. המאמרים של הביבליוגרפיה את לעשות

 אך בךמנחם, נפתלי הא׳ של בהנהלתו ביבליוגראפי מפעל עכשיו קיים :שירמן הא'
 המאמרים שמות את מפרטים אין אך העת, לכתבי שנוגע מה כל רושמים שם שונות. מגמותיו

 הוצאה לא תכניתו אך המאמרים, כל של רישום לארגן אמנם רצה אורבך הא׳ בהם. הכלולים
לפועל.

עט הא' ספרים. לרשום יותר פשוט שזה מובן, :בנ

בלשני, מאמר של שמו את רק רושמים היו אורבך פרופ׳ של תכניתו לפי גם :שירמן הא׳
בו. שכלול מה לא אבל

עט הא'  הבלשניים המאמרים על רק ידעו אם גם זה. לתפקיד לגשת שעומדים חשבתי :בנ
מהם. החומר את להוציא קלה יותר העבודה הרי בעיתונים, המפורסמים

 אבל מדעיים. עת כתבי של מסוים מספר יש שירמן: הא׳ לדברי קטנה הערה :מדן הא'
יומית. בעיתונות משוקע לשוני חומר הרבה גדול. עת בכתבי בחיפוש הטורח

כך. כך גדול אינו העבריים כתבי־העת מספר אך הדבר, נכון אמנם :שירמן הא׳

ם: הא' חיי ־  תכנית לעבד צריך לזה גם אבל הדבר. חשיבות על חולק איש אין בן
 הוכרחנו לה. אחראי ואדם עובדים, 3-2 ובה עצמאית, ליחידה תיהפך הביבליוגרפיה מפורטת.
מדעיים. עובדים חוסר מחמת הרישום את להפסיק

רמן: הא׳  קיימת הייתה אילו בסיסיים. במפעלי־מדע מעוניינת למדעים האקדמיה שי
 זוכה הייתה אורבך, הא׳ התכוון שאליה הביבליוגרפיה אותה שגם אני, משער מגובשת, הצעה

 למפעל מתאימים עובדים למצוא למדיי שקשה אלא האקדמיה. של המלאה לתמיכתה
לשכרם. הדרוש הכסף יחסר לא מועמדים, יהיו אם מקום, מכל כזה. ביבליוגראפי

 בעבודת הנוספים הכוחות את נעסיק ולפיכך בן־חיים, הא׳ של דעתו את שנקבל מציע, אני
בלבד. המילון

ם: הא' חיי ־  לפחות אלה? בכוחות לעבוד אפשר איך עתה. עד עובדים שלושה יש בן
החדשים! העובדים שלושת את עליהם נוסיף
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ם תיקון ת לכללי טיי  - ב׳ פרק השם׳ בנ
(8-7 עט׳ י״ג׳ כרך האקדמיה, )זיכרונות

צ״ל: הכלל בראש א, בכלל
ם בשמות וכר׳ האחרונה שתנועתם המלרעיי

בפתח( )הנו״ן פנאכם פנאי׳ צ״ל: שנייה שורה ,3 פסקה ב, בכלל
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