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 הכתר עולה לכותרות
לשון המקרא רגילות בעניין זה המילים ב .בראשם ֶכֶתרְמָלכֹות יש למלכים ולאנו רגילים לומר שבלשוננו היום 

ִלילובעברית שלאחר המקרא יש גם , ֲעָטָרהו ֵנֶזר  :'כתר מלכות' בצירוףבמגילת אסתר  ך רק"בתננזכר  רֶת כֶ ה .כְּ

 .ילו כתרו של הסוס המלכותכתרה של ושתי ואפיו כתרה של אסתר

ִתירו ִכֵתר הפעלים ך"יש בתנ ֶכֶתרמילה המשורש    .כֹוֶתֶרתושם העצם  ִהכְּ

רּו": בספר שופטים בנימיןב המלחמתיאור הב כברנזכר פועל זה . ָסַבב, פירושו ִהִקיף ִכֵתרהפועל   ,ִבְנָיִמן ֶאת ִכתְּ

ות של הקפה וסיבוב היא מקובל שהמשמע .בימינוכך משמש גם ו, (מג ,כ) "...ִהְדִריֺכהּו ְמנּוָחה ,ִהְרִדיֺפהּו

 .ֶכֶתרהעומדת גם בבסיס המילה 

ומכאן גם ', שם כתר בראש'החל בלשון חכמים פירושו ; ך אינה ברורה כל צורכה"בתנ ירִת כְּ ִה משמעות הפועל 

  .תפקידים בכירים ועודבעלי , ובימינו מכתירים לא רק מלכים אלא גם מנצחים בתחרויות .'המליך'

 וגם ' המנהיג הבלתי מוכתר'', ך"כלת התנהיא הוכתרה ל'למשל , רַת כְּ ה  הפועל הסביל הוא 

 ' ראש כפר ערבי'במשמעות  מוכתר. זכה כביכול בכתר של הצלחה – 'הוכתר בהצלחההניסוי '

 ורה צב, צלילקיבל אופי עברי בשל קרבתו ב הוא אך, ('נבחר')=ַתאר 'מקורו במילה הערבית ֺמְח 

  .בעברית, בעל הכתר', מוכתר'לובמשמעות 

  רֹאש ַעל ֲאֶשר ְוכָֹתרֹת: "ככתוב, חלקו העליון והמקושט של עמוד אבן המקראית היא כֹוֶתֶרתה

ה ָהַעּמּוִדים  משמשת במשמעות זו במונחי אדריכלות עד המילה  (.יט ,ז א מלכים) "שּוַשן ַמֲעשֵׂ

 לשון ימינו וב, קישוט כדורי שבראש הכותרת – ג ַלת ַהכֹוֶתֶרת מכאן הצירוף המקראי .היום

 בראשית המאה העשרים  ניתנו כֹוֶתֶרתמילה ל .'החלק החשוב ביותר', 'השיא'השאלה ב

  – (לא ירוקים)העשויה עלים צבעוניים  –כותרת הפרח : האחת. שתי משמעויות חדשות

 בראש עיתון או ראש ידיעה בתרת בכו :השנייה(. כתר=) Kroneבהשראת המילה הגרמנית 

  –כמובא אצל ראובן סיוון  –כותרת זו נולדה . בהשראת הכותרת האדריכלית – מאמר וכדומה

ממשמעות חדשה ו .דור-בין העורך ברל כצנלסון לסופר והעיתונאי יצחק בן אחת בעצה "דבר"במערכת עיתון 

 .רסוםשם של פ – כֹוָתרחודש במונחי הספרנות המונח ' כותרת'זו של 

 למרום משה שעלה בשעה: "לא רק בראשיהם של בני אדם יש כתרים אלא גם בראשי אותיות .רֶת כֶ נחזור ל

הם מעין קישוטים  אלוכתרים (. א"ע פט שבתבבלי " )לאותיות כתרים קושר שהיה הוא ברוך להקדוש אֹוצָ ְמ 

 .א הוא כתר בארמיתשכן ָתגָ , תגים: ושם נוסף להם .ם"הנוספים לאותיות מסוימות בכתיבת סת

 .שיבח מאוד, הילל: וראה מושאלתמשמש גם בה ר כתריםַש ָק הביטוי 

 :נקשור כתרים לכמה אותיות ולאסתר המלכה, לסיום
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