
)קל״ו( ושש שלושים המאה הישיבה

 האקדמיה בבית ארוה״צ שלוש בשעה (,1978 במארס 29) התשל״ח ,ב באדר כ׳ רביעי, ביום
בירושלים.

,א בךחיים, ז׳ בלאו, י׳ איתן, ע׳ אברמסון, ש׳ אברשושן, ,א האדונים החברים הנוכחים:
,י קדרי, מ״צ צרפתי, גב״ע מלמד, ע״צ מירסקי, ,א מורג, ,ש הלקין, ,א דותן,

שלי. מ׳ שירמן, ח׳ שבטיאל,
מנצור. ,י מיקם, מ׳ ולנשטיין, ,מ איזק, ,ח האדונים: היועצים החברים

אפרתי. ,נ והא׳ בהט ,ש ,הגב האקדמיה עובדי
בחו״ל. - רביו וח׳ גולדנברג ,ג אירמאי, ,ש האדונים

,י רוזנטל, א״ש פליישר, ,ע סדן, ,ד טנא, ,ד הלקין, ,ש ברגגרין, ,נ האדונים התנצלו:
רצהבי.

והודעות ברכות א. היום: סדר
קל״ד ישיבה של הדברים זיכרון אישור ב.
ותשובתה( )שאילתא השידור ברשות פעולתנו על ג.
לבתי-הספר הדקדוק מונחי ד.

א.
 לאותם ובברכה הבאים לכל בברכה הזאת המליאה ישיבת את פותח אני בן״חיים: ,הא

 כך. על והתנצלו אחרים, מטעמים ואם בריאות מטעמי אם לבוא, יכלו שלא החברים
בחוץ-לארץ. זו בשעה נמצאים ורביו גולדנברג אירמאי, האדונים

 אחד בסעיף אלא לדון הספקנו לא בשבט, י״ז ביום המליאה, של האחרונה בישיבה
 שהובא הסיכום פי על - האקדמיה פעולות של וכיוונים מגמות והוא: היום, סדר מסעיפי
זמן. מחוסר אז בהם נגענו שלא הסעיפים, בשאר בדיון נתרכז היום המנהלה. מטעם

 הוועדה, את להקים המנהלה על להטיל המליאה ישיבת באותה הוחלט לכם כזכור
 ביום בישיבתה המנהלה מינתה ואמנם זמננו; בת העברית בענייני הפעולה בארגון שתעסוק

 רבין. קדרי, צרפתי, אבן״שושן, )יו״ר(, מורג האדונים הם וחבריה הוועדה, את ,א באדר ,א
 את לעבד שתצליח לוועדה, מאחלים אנו הראשונה. לישיבתם התכנסו כבר הוועדה חברי

התשל״ט. בסוף והחשבון הדין להגשת לה שנקבע המועד גמר לפני תכניתה
בחודשו. חודש מדי מחמיר והוא קשה, האחרונות בשנים התקציבי מצבנו לכם, כידוע

 את להניע נמרצת בפעולה פתחנו שנתיים וכלפני עובדים, לפטר שלא הצלחנו עתה עד
ללשון. האקדמיה לפעולות שלמה תקציבית אחריות אחראית שתהיה הממשלה,

 של תביעתה בצדקת הכיר ידלין, אהרן מר הקודמת, הממשלה של החינוך שר
 בהשתתפות הדן הסעיף את בחוק לתקן צורך יש כך לשם כי סבור, והוא האקדמיה,

 לאחר ואמנם, לה. הדרוש השלם התקציב את לה לתת כדי האקדמיה, בתקציב הממשלה
 - הכנסת של והתרבות החינוך ועדת יו״ר עתה והוא - מטעמו הגיש בכהונתו לשמש שחדל
 העברית. ללשון האקדמיה לתקציב אחראית הממשלה שתהא כלומר זו, ברוח תיקון הצעת

 ויתמוך זו להצעה עכשיו של החינוך שר שייאות מכוונים, יהיו מעתה ומאמצינו פעולותינו
 על גם וממילא התרבות, על הממונה שר להצעת פרטית הצעה דומה שאינה - בכנסת בה

 וצריך תקדימים, של מחשש לתיקון התנגד שהאוצר בכך, הוא גדול קושי האקדמיה. ענייני
שר סגן עם פגישתנו האוצר. התנגדות על להתגבר שיוכל כדי מאוד, החינוך שר שירצה
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 באקדמיה. וביקר היום של החינוך שר נענה להזמתנו ענייננו. את קידמה לא האוצר
 רב בעניין ושמע האקדמיה בפעולות התבונן הוא שתוכנן. ממה יותר ממושך, היה הביקור

מפינו. ההסברים את
 לפני פרי. הניבו והתרבות החינוך שר של ביקורו וכן והתרבות החינוך ועדת יו״ר יזמת

 תוסר שמא בלבנו, גדול חשש היה הכנסת. במליאת לדיון החוק תיקון הצעת עלתה שבוע
 והתרבות, החינוך שר אבל האופוזיציה, איש הצעת אלא זו שאין היום, מסדר ההצעה

 המקובל הנוהג ולפי הרעיון, בעצם תמיכתו הביע ידלין, חבר-הכנסת להצעת בתשובתו
 פה אפוא נתקבלה ההצעה פרטים. בירור לשם לוועדה, החוק הצעת את להעביר הציע
אחד.

 על ויפים רבים שבח דברי השמיעו החינוך שר והן המציע הן כי לציין, מבקש אני
 הבחינה את במיוחד הבליטו שניהם - החברים את הדבר יתמיה ואולי ללשון. האקדמיה
המחשב. בסיוע הנבנה בארכיון והן בפרסומיה הן האקדמיה, בפעולות המחקרית

 הודיעו אתמול לוועדה. העברתם ידי על הוקפאו לא שהעניינים להודיע, שמח אני ועוד
 התברר אבל החוק, לתיקון בהצעה לדון והתרבות החינוך ועדת עומדת הבא שבשבוע לנו,

 יושב הוא התיקון את שהמציע היות הכנסת. של הפסח פגרת לפני יהיה לא שהדיון אח״כ,
 את הזמננו בינתיים בטוב. ויסתיים יוחש שהדיון לקוות יש והתרבות, החינוך ועדת ראש
 שנענו כמו להזמנה, תיענה שהוועדה מקווה, אני באקדמיה. לבקר והתרבות החינוך ועדת

החינוך. שרי וגם בודדים כנסת חברי היום עד
 העברית הלשון ועד מונחי קובץ - שתכנננו המפעל בעניין מסוימת התקדמות חלה

 עד לשלוש ובתרגום שנים שלוש במשך המחשב בסיוע שיוכן העברית, ללשון והאקדמיה
 בערך. שנתיים בעוד המוסד, פעולת של התשעים לשנת יפה מתנה תהיה זו לשונות. ארבע

.l b .N1 בחלקים הזו העבודה את ולעשות במחשב הקשורים בעניינים לנו לסייע הסכים 
 זו. לעבודה חלקו את הוא אף שיתרום צה״ל, עם ונותנים נושאים אנו חינם. מסוימים

 ועתה מקרוב, הצעתנו את להכיר כדי באקדמיה ביקרו בצה״ל הזה התחום על האחראים
 עלינו הקרובים. בימים יסתיימו אלו שדיונים מקווה, אני ולהמשך. לתשובה מצפים אנו

 קובץ יוכן וכך המדעית, התכנית את להגיש כדי להשקיע עלינו הראויה. התכנית את לעבד
המונחים.
 על מקומות בשני בצרפת הרצה הרצאות, במסע בחו״ל השוהה אירמאי, ,הא חברנו

 ופעולותיה. האקדמיה את והזכיר המודרנית הטכנולוגיה ובין העתיקה העברית בין הזיווג
 10,000 שתתרום - תורמת דיוק: וביתר ־ תורם מצא כי מקווה, הוא מזה, חשוב אבל

המונחים. קובץ של למפעל דולרים
 שיש להזכיר, מבקש אני בפעולה. הזה בקיץ נתחיל מקצתן, או התכניות יתגשמו אם

 לחברים מקומות שבעה ועוד באקדמיה, חברים לבחירת פנויים מקומות שני התקנון לפי
 אנו למועמדים. הצעות להגשת המועד את ונקבע חוזר, נשלח הקרובים בימים יועצים.

 בכוחם שיש מתאימים, אנשים שמות להציע וינסו כך, על דעתם החברים שיתנו מבקשים,
 להתמסר המוכנים אנשים זאת ועם האקדמיה, חברי של הממוצע הגיל את להפחית
לעבודה.

 ומתקרבת מתקדמת לדפוס התשל״ז ועד התשל״ד למן האקדמיה זיכרונות עריכת
 של בהדפסתם להתחיל אפשר ויהא הפיגור, יחוסל הפסח שאחר מקווים, אנו לסיומה.
האקדמיה. זיכרונות
אחיה. מות על בהט ,לגב תנחומיהם את מביעים האקדמיה חברי

 להעלותו בדעתו שהיה בעניין מכתב שלח הוא אבל לישיבה, בא לא מלצר ,הא חברנו
 המליאה. בישיבת

מכתבו: לשון וזו
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הנכבד, נשיאנו ברחיים, פרופסור
 ומהפכו: חז״ל מאמר אני משנה ולהתחפש, הלבוש את להפוך היא שמצווה ביום

 שעושה טובה כל על להכריז מצווה כן גוי, כל לנו שעושה הרעה על שמכריזין כשם
העולם. אומות מחסידי אחד לנו

 איכרים בן חראפוסטה, ולאדיסלב האיש של ומעשיו תולדותיו לך ידועים ודאי
 על פרס שקיבל עד רבה, לשלמות בה והגיע העברית בלשון נפשו שחשקה פולני,

 שנערכה פנים בקבלת תרצ״ב, בשנת עוד אצ״ג, בשירת בבקיאות הצטיינותו
 עם יחד משלו, יפה עברי שיר נדפס בלבוב שהופיע וב״הסולל״ בלבוב. למשורר

 חוברת וידועה לפולנית, העברית השירה מן תרגומיו ידועים הראשונים. שיריי
 בקונסוליה פקיד שימש שנים כמה ביאליק. ובין שבינו מכתבים חליפת של קטנה

 הממונים מטעם חשש, בביתי )לבקר במשרדו מבקר והייתי בתל״אביב, הפולנית
 יהודי, בעניין פולני ספר לפעם מפעם אליי שולח היה לפולין שובו ולאחר עליו(.

 מרמז היה ־ מעולה עברי ובסגנון תלמיד״חכם של בכתב״יד הכתובים - ובמכתביו
 נפסק שנים כמה ולמשך בפולין. בדידותו ועל לארץ״ישראל העזים געגועיו על

השלטון. מפני שלו חששות משום גם כנראה בינינו, הקשר
 ממר מכתב קיבל כי לינדנבאום, שלום מר לי מסר שבועות כמה לפני והנה

 מעודד, מכתב לאיש כתבתי מיד ולי. לאצ״ג שלום דרישת ובו חראפוסטה,
 - בלשוננו עמלו וכל בו, לחפור קרדום בלה״ק ידיעותיו את עשה שלא ושיבחתיו

לו. שלחתי ספר אף שמים. לשם
 ממנו כבד כבר כנראה בפולנית; )והפעם בזה המצורף המכתב ממנו הגיעני עתה
 העוקב ,,,הגדול ״האח בעיני עצמו להחשיד רצה לא אולי או עברית; לכתוב המאמץ
 שני המליאהן ומכל ממך לבקש בא אני ומה ומדויק(. נאמן והתרגום אחריו,
 העברית ללשון שהאקדמיה החלטה, לידי להביא מאוד: נכבד האחד הדבר דברים.
 ההעברה. בהוצאות ותשא חראפוסטה, מר של הגדולה הכרטסת את ברצון תקבל
 מכתב המוקדם ככל לו לכתוב ביותר: והאנושי הפשוט הקל, והוא השני, והדבר
 העברי- המילון בחיבור מאמציו לנו ידועים כי האקדמיה, מטעם כמובן( )עברי,

 מטעם לכך הרשות תינתן אם ירושליימה, הכרטסת את להביא נשתדל וכי הפולני,
 תישכח, לא פעולתו כי ובהבטחה שיבה-טובה, של בברכה ולסיים פולין; ממשלת
עידוד. דברי באלה וכיוצא
 וראוי ראוי עליו; מבקש אני הזה המופלא האיש עם הפרטית ידידותי משום ולא
 היא, בדבר תלויה שאינה אהבה ובתמים, באמת לעברית, אהבתו עצמו. מצד האיש
 אבל מרובים, אינם זו אהבה של פירותיה אפשר שנים. מיובל למעלה נמשכת והיא
 קצת הזה לאיש לו חייבים אנו כן ועל בה. יש ודאי לשוננו של המשיכה לכוח עדות
בחיים. בעודו תודה וקצת עידוד

״שונות״. בסעיף המליאה לפני הזה הדבר את תביא אם לך, ואודה
רבה בהוקרה

מלצר שמשון

חראפוסשח ולאדיסלב של מכתבו תרגום

מאוד! המכובד וידידי אדוני
 ״אלף״ אדוני של ספרו את רוחי. את המעודד מכתבך, על לך נלבבת תודה
 תודה כשלמי שולח אני מצדי הזאת. התשורה על מאוד מודה ואני גם־כן, קיבלתי

 העם משירי אחד בווארשה. אחד מידיד שקיבלתיו ושקדים״, ״צימוקים הספר את
השיר והוא )!(,1920 בשנת באושמיאני עברי מורה מפי בעברית שמעתי האלה



״פטישוף.
הראשונות: המלים את זוכר אני

הך! פטיש, הך פטיש, הך הוי,
מביתי. אפס הלחם

 ויותר יותר אותי מפחידות ביותר. טוב לא עכשיו עצמי את מרגיש אני
 ולהחזיק להדביק יכול שאינני העובדה, אותי ומדכאה הכוחות. ואפיסת התשישות

 התפתחותה לי נראית ממש מדהימה כהפתעה אצלכם... היוצאים המילונים עם צעד
 לי ואין מקום, משום לי אין עזרה ארצי. אל שובי לאחר העברית המילונאות של

 לספריית אותו אמסור כן אם אלא שאספתי, החומר את למסור למי אפילו
בווארשה. היהודי ההיסטורי לאינסטיטוט או הווארשאית האוניברסיטה

 מדי להפסיק אנוס ואני בבריאותי יורד אני שנה, ושתיים שמונים לי מלאו כבר
עומדו. על עומד אינו והזמן ולנוח. השקודה עבודתי את פעם
לה. התמסר לא אדם ששום חלוצית, עבודה היא זו פולני־־עברי. מילון מחבר אני
 זו עבודה כי להתחיל, אפילו אספיק לא החומר ובעריכת עצומה, כרטסת כבר לי יש

 אינני אומלל, כאיש עצמי את רואה אינני אבל שנים. וכמה כמה או כמה תדרוש
 שכרי היא הזאת העבודה עצם פרס. לשום מצפה אינני וכן דבר, משום מתייאש

שלי.
 יכול אינני אך כך. כל רב באיחור משיב שאני לרעה, לי לחשוב שלא אני מבקש

כוח. עוד אעצור לא בזריזות, דבר שום לעשות עוד
 לאדוני נלבבים איחולים שולח אני ומצדי הלב, מעומק מודה אני האיחולים על

ולמשפחתו.
שלך

חראפוסטה ולאדיסלב

חראפוסטה. לוולאדיסלב עידוד מכתב נשלח האקדמיה בשם בן״חייס: ,הא

 רב. זמן במשך כך על דובר הוועדה. מינוי בעניין עסקנו האחרונה בישיבה מירסקי: ,הא
 שעמי. טעמי את ופירשתי נבחר, להיות רציתי לא לוועדה. חברים שתבחר למליאה, הוצע
 המנהלה, מטעם שבאה ההצעה לאחר והנה הוועדה. של בבחירה משתתף הייתי אבל

 נלאו שהחברים שמתוך אפשר ־ הישיבה בסוף לפתע באה הוועדה, את תבחר שהמליאה
 לי אין אותה. תמנה המנהלה אלא בוועדה, תבחר המליאה שלא הצעה, ־ הישיבה מאריכות

 עשיית אופן על אני תמה אבל ברורים. כולם לוועדה, שנבחרו החברים נגד דבר שום
 אנשים רשמו וכבר הטפסים, את שחילקו לאחר נכונה, דרך זו הייתה לא לדעתי הדברים.

מינויים. באו בחירות במקום פניו. על הכול להפוך השמות, את
 הובטח שעברה בשנה האקדמיה במליאת ושלו בנדויד האדונים של ההרצאות לאחר

 נעלם הזה הדבר בהרצאותיהם. בו דנו שהם נושא באותו וארוך מפורט ויכוח שיהיה לנו,
 שלא לאור, יצא שלא נושא אותו לבין הוועדה מינוי בין קשר שיש דומני, היום. מסדר

בו. דננו ולא בו דיברנו
 של תפקידה יהיה מה ההסברים, כל לאחר לחברים, ברור היה לא הקודמת בישיבה

 של עניין באותו הוועדה תדון האם אחת: ;שאלות שתי שואל הריני לכן המוצעת. הוועדה
 בעניין נושנה ישנה החלטה אותה שנייה: ושאלה ושלו? בנדויד האדונים שהציגו כפי הלשון,
 באותו גם האם כך. לשם ועדה למנות צריכה המליאה הייתה האל״ף־בי״ת, אותיות הגיית
ההגייה? לעניין הוועדה את תמנה שהמליאה תוחלת, שיש או הוועדה, תדון עניין



 שגררו אחרות הרצאות וכן ושלו, בנדויד האדונים של הרצאות היו בן״חיים: הא״
 לאור תכנית, שיכין המליאה, דעת על מתאים גוף לבחור המנהלה הציעה א* דיונים.

 לשון, בענייני שווים החברים כל שאין היטב, יודע סירסקי הא״ חברנו והבעיות. הוויכוחים
 את לקבל סירבה המליאה הצעה. והציעה המליאה אל באה המנהלה ביניהם. ויכוחים ויש

 וחזרה התכנסה המנהלה הוועדה. את ותמנה בכך ותדון המנהלה שתחזור ואמרה, ההצעה
 את עליהם להטיל שאפשר האנשים הם טי וחשבו, חברים שבעה ישבו במנהלה בכך. ודנה

 שנבחרו החברים הם אלה שציינתי. אלה חם שחבריה ועדה, מציעה המנהלה הזה. התפקיד
 ימינו. לשון של העשייה תחומי בכל תכניות להציע הוא הוועדה של תפקידה לוועדה.

 באה היא המליאה. במקום הוועדה באה לא המליאה. לדיוני בסיס תשמשנה התכניות
תכניות. להכין

 הוועדה בידי זה פראזיאולוגיה. לענייני הוועדה את להחיות לשכנע בידנו שיעלה יתכן
הוזמנו. חברים ישיבה, הייתה שבחרנו.

ההגייה? לענייני הוועדה את למנות המליאה מן מונע מה מירסקי: הא״

 של פעולה כל• הוועדה. בכך תעסוק זמננו, בן הוא ההגייה עניין אם בן״חיים: הא״
הוועדה. של לביקורת נתונה זמננו בת העברית

 עניין את חיום סדר על להעמיד רבות שנים לפני המנהלה אל פניתי מירסקי: הא״
 שני אלא בזה, לדון צריכה המליאה שלא המנהלה, מן תשובה קיבלתי האותיות. של הגייתן

 לפועל להוציא ועדה ולמנות הדרישות את לקבל והחליטו התכנסו הוועדים שני הוועדים.
 את המליאה שתמנה ציפיתי שנים. חמש לפני נתקבלה כזו החלטה ההגייה. עניין את

 שני של לישיבה לבוא יכול היה נוחה, דעתו הייתה שלא האקדמיה, חבר כל הוועדה.
 את למנות התפקיד הוטל הסכימו. כולם שבאו אלה ולמחות. לבוא היה יכול הוועדים,
 מלמנות המליאה את מונע מה לשאלה: מקום יש כן על היום. עד נעשה לא הדבר הוועדה.

הוועדה? את

 והובא התקבל שהעניין נכון, הוועדים. שני של ישיבה שהייתה נכון, בן״חייס: הא״
 להחליט המליאה של תפקידה במליאה. לדיון להעמיד מה שאין חשבה, המנהלה למנהלה.

 למשרד להודיע פירושו והביצוע ביצוע, אלא דורש אינו זה עניין אבל וחוקים. כללים על
 מן כחלק זו החלטה להגשים מבקשים שאנו עליו, ומופקד החינוך על הממונה שהוא החינוך,
 את נכון הוגים שעדיין הילדים, של מבטאם יתקלקל שלא כדי בבתי״הספר, ההוראה

 בתי״הספר. על שליטה לנו אין אבל הכתיב. בעניין כך שעשינו כשם עשינו, זה כל האותיות?
החינוך? משרד את שתכריח ועדה זו? ועדה תהיה מה

ההחלטה. את לפועל שתוציא ועדה מירסקי: הא״

 להציע אפשר ההחלטה. את לפועל הוציאה היא בכך זאת. דרשה המנהלה בן״חיים: הא״
מה? של לביצוע ועדה ועדה. למנות

 מהי לדעת עלינו החינוך, ממשרד דרשנו אם האקדמיה. החלטות של ... שלי: הא״
 איננו לא? או אותה, ומבצע הדרישה את מקבל הוא - החינוך משרד אמר מה תשובתו.

ההחלטה. שזוהי והודענו, מכתב ששלחנו בכך, עצמנו לפטור יכולים

התנגדות, הייתה לא בן״חיים: הא״
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ההחלטה. ביצוע אחר לעקוב צריך שלי: ,הא

הכתיב. הוראות ביצוע אחר גם מעקב יש בן״היים: ,הא

 אילו כן. מוריו שאין הלכה בקבעה חובה, ידי יצאה כאילו האקדמיה מירסקי: הא׳
 ויש הנכונה, ההגייה את להשליט כיצד דרכים, ומוצאת עצה מטכסת הייתה ועדה, נתמנתה

הוועדה. של מתפקידה היה זה דרכים. הרבה

 לדיון זאת להביא אם יודע, אינני ביצוע. ועדת להקים הצעה יש בן״חייס: ,הא
ולהצבעה.

 יש אם היום. לסדר סוף סוף שניגש מציע, אני הישיבה פתיחת אחרי שעה דותן: ,הא
ועדה. להקים מוסמכת והיא למנהלה. אותה יביא הצעה, להעמיד הרוצה חבר

מחדש. הדיון את לפתוח אפשר זו. דעה קיבלה לא המנהלה בן״חיים: ,הא

היום. סדר על יועמד שזה ובלבד למליאה, זאת להעביר יכולה המנהלה דותן: ,הא

 למבטא האקדמיה מטעם ביצוע ועדת להקים מירסקי, ,הא של הצעתו בן״חיים: ,הא
הקרובה. הישיבה לקראת המנהלה של היום בסדר עומדת תקין,

הוועדה. את תמנה שהמליאה הוחלט, מירסקי: ,הא

ברוב. כך על להחליט תצטרך המנהלה - לאי או ועדה מינוי בן״חיים: ,הא

לדיון. כנושא קדרי: ,הא

לגמור צריך ישן. דבר מפני חדש דבר יידחה הרבה. שנים נמשך העניין מירסקי: ,הא
להוציא שם הוחלט מה ויראו ההיא, הישיבה של בפרוטוקול שיעיינו מבקש, אני העניין. את

לפועל.

רצית. שאתה מה הוחלט לא לפועל; הוצא - שהוחלט מה בן״חיים: ,הא

הוועדה. את תמנה שהמליאה הוחלש, מירסקי: ,הא

המנהלה. את הסמיכה המליאה מורג: הא״

 גם והיא המנהלה, של הקרובה לישיבה יועבר מירסקי הא״ שהעלה העניין גן״חיים: הא״
להצבעה. זאת להביא יכול איני הפרוטוקול. לפי ההחלטה את תבדוק

ב.
 האם הקודמת. שלפני הישיבה של הדברים זיכרון את לאישור מביא אני בן״חיים: הא״

הדברים. זיכרון את נאשר אין, אם הערותי יש

אושר. קל״ד ישיבה של הדברים זיכרון
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ג.

 בשליחות השידור ברשות עושה בנדויד אבא ,הא כי עליי, מקובל מירסקי: ,הא
 השידור. ברשות פעולותיו על לנו וסיפר במליאה, כאן עמד הוא *מן איזה לפני האקדמיה.

 זו שאלה הדברן כן אמנם האם שאלתי: כן על שם. עושה הוא שמטעמנו לכאורה, משמע
 כל לי נתברר לא שהדבר כידון אבל הקודמת, המליאה בישיבת קלעי הא׳ שאלה כבר

 הא׳ של פעולתו על לערער בעיתונות יצאו באחרונה בשנית. ושואל חוזר אני צורכו,
 דעת על השידור ברשות מעשיו אם חמורים, בעלבונות בו שהלעיבו אלא עוד ולא בנדויד,

 אבל עולביו. מפני עליו ולהגן לצאת חייבים אנו ואין עלינו, אחריותו אין עשויים, הם עצמו
עליו. ולהגן ולטמכו לתמכו החובה ועלינו עלבוננו. ועלבונו הוא, כמותנו - שלוחנו הוא אם

 לשוני יועץ בתור השידור ברשות פועל בנדויד אבא שהא׳ הוא, וידוע גלוי בן״חיים: הא׳
 הערכתנו את אחדות פעמים הבענו כבר ובסמכותה. העברית ללשון האקדמיה מטעם

 בו. פועל שהוא למוסד והן בנדויד לא׳ הן ידוע זה דבר וגם מאוד, החשובה לפעולתו
 דברה. ועושי חבריה על בהם ו״להגן״ בעתונים להתפלמס נוהגת האקדמיה אין עקרונית

לעלבונות. גם לצערנו, הוא, חשוף ציבורית בפעולה העוסק

ך.

 נמצא רביו, הא׳ חברנו לבתי״הספר, הדקדוק למונחי הוועדה יושב״ראש בן״חיים: הא׳
לאישור. המונחים את יביא בלאו הא׳ הוועדה חבר בחו״׳ל.

 על תחילה עברה הוועדה הוועדה. של עבודתה דרכי את לכם להזכיר רצוני בלאו: הא׳
 המינוח, ועד התאסף כך אחר שהחליטה. מה והחליטה בבתי״הספר המקובלים המונחים

 אותם כלפי וטענותיהם דרישותיהם עצומותיהם, עת להגיש נתבקשו האקדמיה חברי וכל
 הצעה גיבוש לידי הוועד הגיע שלא מונחים, שני שנותרו הייתה, התוצאה שהוצעו. מונחים

לפניכם. מביא אני האלה המונחים שני את לגביהם.
 הגיע לא הוועד ניבה. ניב, להגה, להג, הצעות: ארבע היו .dialect הוא הראשון המונח

להחליט. מתבקשים ואתם החלטה, לכלל

המליאה. לפני עתה הוצעו שלא מונחים, לגבי גם להעיר לי שמותר מבין, אני מורג: הא׳

״׳דיאלקט׳׳. במונח הדיון את קודם שנסיים אני, מעדיף בלאו: הא׳

 שנסיים, לאחר בכך. נדון קודם המליאה. הכרעת את הדורש סיכום יש בן״חיים: הא׳
לכן. קודם לערער הספיק לא אם גם ברשימה, המופיעים מונחים על לערער חבר רשאי

 ניב את בדיוננו נכלול ולא להגה, לבין להג בין תיעשה שהבחירה מציע, אני מורג: הא׳
 ׳׳להג, המונח ״אידיום״. בהוראת כלל, בדרך היום, משמשת ניב שהמלה משום ניבה, ואת

 כאחד, שניהם או להגה, או להג שנקבע מציע אני ל׳׳דיאלקט׳*. בספרות משמש כבר להגים״
״ניבה״. או ״ניב״ ולא
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 הלשון של למציאות בריא חוש לו שיש מי כל כי בטוח, אני להג. נרבה אל מיקם: ,הא
 הביטוי את פוסלים לו מסביב הצירופים וכל ה״להג״ כי מרגישים, כולנו ב״להג״. ידבק לא

הזה.
 כבר ה״ניב״ ניבה. אחרי הולך אני ״ניבה״, או ״ניב״ בין ולהכריע לבחור באים אנו אם
 לעניות מסכם: אני ״דיאלקט״. במקום לשמש כשרה ניבה את עושה החדשני הגוון תפוס.
ניבה. מציע אני ״ניבה״, או ״ניב״ בין לבחור עליי ואם פסול, ״להג״ דעתי,

 או ״ניב״ במונח לבחור שאפשר חושב, איני מורג. ,הא בעקבות הולך אני קדרי: הא׳
 הן שהמשמעויות מפני אלא רבות, משמעויות בעל הוא זה שמונח מפני ולא ־ ״ניבה״
 שהלשון דבר, ביודעין לעשות אין בו. לחדש מבקשים שאנו הסמנטי לשדה הקרוב בתחום

 אליו קרוב או סמנטי תחום באותו משמעות לתת ביודעין נחליט שאנו בידיעה. שלא עושה
 ש״ניב״ נאמר, איך שפתיים״, ״ניב אומרים אנו הדעת. על מתקבל זה אין ־ קיימת למלה
דיאלקטי גם הוא

 הא' שהעלה שאלה על )להגה(. להג אלא שהוצעו ההצעות מן נשאר שלא חושב, אני
 הביטוי ובין זה בין קשר אין להשיב: יש דווקא, אהוד לא בתחום תפוסה מלה שזוהי מיקם,
 משתמש אתה בלבד. אליו קרובים בצירופים או להג״ ״להרבות מלים בצירוף אלא הקבוע
 מדעי. למונח אותה ותעשה כזו במלה שתבחר אפוא מניעה אין מלים. בצירוף רק זו במלה

להג. המונח עדיף לכן

 מציאותו אותו. לשמוע שצריך כדרך ה״להג״ את השומעים לכל מצטרף אני שלי: הא'
 על לחזור שלא מספיק טעם בו יש החי בדיבור כך כל הרווח להג״, ״להרבות הצירוף של

 כל האם ל״לעז״. או ל״לעג״ נרדף כשם נתקבל הוא מינו. בני שאינם לעניינים ״להג״ המלה
 את לענייני לאמץ נוטה איני אחר? שורש או אחר משקל לנו נמצא שלא אנו עניים כך

 לנושא. יותר מתאימה מלה ולמצוא כך על ולחשוב לשוב צריך ״להג״. לא ודאי אבל ״ניב״.
 לעז. שהוא עלינו המתקבלת בעברית שאינו עברי דיבור כל על לומר הראוי מן זה אין

נלעג. לא אף לעז איננו עברי דיאלקט

 אני הלשון. בתחום משמשת ״להג״ גם ל״להג״. המתנגדים בדברי תומך אני דותן: הא׳
 צריך טובות. אינן שתיהן ;האלה ההצעות שתי בין להכריע שלא שלי, הא׳ להצעת מצטרף
״להג״. ולא ״ניב״ לא אחר, משהו למצוא

״דילוק״. מציע אני מיקם: הא׳

 את גם לו להוסיף יש יתקבל, אשר המונח יתקבל אולם מ״ניב״, עדיף ״להג״ מנצור: הא׳
אותו. לפסול אין בו; גם להשתמש אפשר שיהיה ״דיאלקט״, המונח

 מן ולא טובה, אינה ״להג״ המלה טובות. אינן ההצעות ששתי חושב, אני איזק: הא׳
 ש״להג״ משום אלא וב״לעז״, ב״לעג״ ה״להג״ את להחליף שעלולים שלי, הא׳ שהביא הטעם
 במקום לבוא ראויה שאינה כלל, בדרך שלילית במשמעות ודווקא אחר, לעניין תפוס

 דרך על לחשוב שצריך חושב, אני כאן. אותו לכלול ואין מאוד, עמוס ״ניב״ גם ״דיאלקט״.
״בנות-לשון״. ״בת-לשון״, חדשה:

״בת-לשון״. המונח את קודם לפניי רשמתי אני אף בן״חיים: הא׳
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 גורלה מה בלאו, ,הא את שאלתי ״ניב״. ונגד ״להג״ נגד לדבר קשה לא אברמסון: ,הא
 משום תפוסה, שהיא נאמר אלא ״עגה״, במלה דנו שבוועדה לי, אמר הוא ״עגה״. של

 אבן־ ,הא ידידינו אולי ומתי. ״משתמשים״ פירוש מה השאלה, ל״סלנג״. בה שמשתמשים
 תש״ג, בשנת סוד. לגלות יכול אני ל״סלנג״ן ב״עגה״ להשתמש התחילו מתי יאמר, שושן
 על מאמר בו כתבתי קוק. הרב מיסד בהוצאת גאון״ סעדיה ״רב ספר פורסם שנה, 35 לפני

 מלה לי יש סדן: ,הא לי אמר ״אוגג״. המלה מופיעה ושם גאון, סעדיה רב של לשונו
ל״סלנג״. עגה המלה נתפסה כך ידיעתי לפי ״עגה״. לכתוב התחיל הוא עגה. - ל״סלנג״

 נחשוב שמא לוועדה, ההצעות את נחזיר אם חדשות, הצעות להציע נהוג שלא פי על אף
 דיבור לשון זו ש״עגה״ בפיוטים, שנמצאה וכמות הקדמונים, אותם שפירשו כפי עגה, על

עברי. שאינו רגיל, שאינו

ל״סלנג״. מלה לך תחסר איזק: ,הא

ברורה. ומשמעותה בלשון, קיימת ״עגה״ דותן: הא׳

כך. על החלטנו אם השאלה, אברמסון: ,הא

ל״סלנג״. עגה שובצה המלאה ברשימה בן״חייס: ,הא

 כתובה אינה בתלמוד ובכן התיבה. של הכתיב מהו שאלה, נשאלה אברמסון: הא׳
למחשבה. זאת מציע אני אוגג. ־ באל״ף כתובה היא גאון סעדיה רב אצל באל״ף.

 זו מלה ״להג״. של השלילית למשמעותה נתפסנו מה משום יודע, איני אבן״שושן: הא׳
 מליצית בלשון השלילה. דרך על דווקא אינו שם ופירושה בתנ״ך, ויחידה אחת פעם נמצאה

 ״להג״ מלת שלילית. בקונוטציה להג״ ״להרבות בביטוי השתמשו אמנם ההשכלה בתקופת
 המיוחדת המשמעות את לשלול אין ולפיכך בימינו, הדיבור בלשון ביותר שכיחה אינה

 בייחוד בה, להשתמש מרבים הבלשנים שבחוגי לאחר ובייחוד לה, לתת ממליצה שהוועדה
״להגים״. בריבוי

ממנה. נגזרות צורות ויש זו, במשמעות פועל יש דותן: הא׳

לחגה. זו בערבית אבן״שושן: הא׳

בערבית. ״דיאלקט״ היא לחגה בלאו: הא׳

שלילית. תחושה שום כאן אין אחרים״. או אלה ״להגים אומר אתה אבן״שושן: הא׳
זו. מלה שקש בלב לקבל אפשר

 כתוב ושם סיכום, הודעת כך ואחר חוזר, שהיה לומר, יש דחייה, מציעים אם איתן: הא׳
אף אבל ל״להג״, מדן הא׳ של התנגדות הייתה הצעה. הוסיפו לא שהעירו החברים להג.

יתחייבו בדחייה שהתומכים בתנאי לדחייה, להסכים אפשר אחרת. הצעה הציע לא הוא
שבועיים. במשך חדשות הצעות להגיש

 החוזר, את קיבלתי כאשר אבל המינוח, ועד של בישיבות משתתף איני בן״ח»ם: הא׳
 השאלה מקור. לה ויש ההצעות, מן אחת בכל להיאחז שאפשר ספק, לי איו לישיבה. באתי
בלשון. למלים יש קודמות אסוציאציות אילו רוצים, אנו מה היא,
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 ילין, דוד גם לדקדוק בוועדה ישבו השלושים. בשנות הלשון בוועד דנו אלה במונחים
 אז ״להג״. במלה להשתמש דעתו על עלה לא בדיבור, וגם ערבית לדעת היטיב שהוא ואע״פ
 הערכה בה שיש ממלה להימנע עניין יש לבלשנים ״ניב״. - Mundart הגרמנית פי על הציעו

בה. משתמע שגנאי ממלה ״דיאלקט״ הבירלאומי במונח להשתמש ומוטב שלילית,
 לזה יש אצלנו חיובית. משמעות ל״להג״ יש בערבית אבל מערבית, מונחים לשאול מותר

 ״בת״לשון״. לומר ביותר הטובה הדרך הייתה מלים, מצירופי פחדנו לא אילו שלילי. טעם
״בת־לשון״. גם יהא ״בת־קול״, יש זאת. והציע הקדימני מישהו

 במלה המשתמשים ויש ״דיאלקט״, למשמעות ב״ניב״ משתמשים יש - ״ניב״ למונח אשר
 וגם ״ביטוי״ גם ומשמשים היחידי, אינו ל״אידיום״ ״ניב״ הביטוי ״אידיום״. למשמעות זו

״צירוף״.

ב״מבטא״. משתמש ילין מלמד: ,הא

 אני ברחוב. למושג שיש השלילית המשמעות בשל ל״להג״ מתנגד אני בן״חיים: ,הא
הזה. בשורש להשתמש כדאי שלא חושב,

״בת־לשון״? של תואר שם יהיה מה דותן: ,הא

״בת־לשוני״. גם סובלת הסמיכות בן״ח»ם:, הא״

״תת־לשון״. עם לערבב אפשר ״בת-לשוף קדרי: ,הא

 הרי שם״תואר, היא הבעיה אם ל״בת״לשוף. ״תת־לשון״ בין מבחין אתה בן״חיים: הא״
ביטוי. או מבטא אלא ״״ניב״ אין בעיה. אותה זו

 בלי ״״להג״״ מצויה בפיוט היא. כשרה ״להג״ כשרות, של שאלה השאלה אם מירסקי: הא״
שלילה. של לוואי שום

אחרים. במקורות גם בן״חיינז: הא״

 מתחום שם זהו קדרי. הא״ שאמר הטעם מן רצויה, אינה אבל היא, כשרה מירסקי: הא״
 ראוי ומזה הם. תחום מאותו ״להג״ וגם ״ניב״ גם ההוראות. גוני בין להבחין ויקשה הלשון,

להימנע.
 הארכיאולוגיה. בנושא ספר לערוך עליי היה ביאליק״, ב״מוסד בעריכה עסקתי כאשר

 במושג הספר מחבר השתמש והנה ושלבים. ומדרגות ומבנים בניינים של תיאור היה הספר
 לך אפשר למחבר: אמרתי בדיבור. כמקובל עשייה, פרקי של במשמעות בהשאלה, ״שלב״

 ״״שלב״׳ במלת הבנייה. מתחום בהשאלות לא אבל המקצועות, מכל בהשאלות להשתמש
 לא בארכיאולוגיה, לא אבל בחקלאות, ברפואה. להשתמש אפשר המושאלת בהוראתה

ממש. גופים שהם שלבים, יש ששם בבניינים, שמדובר במקום
נוה״״. ״״ומךבךך כתוב השירים בשיר שם. להציע רציתי הצעות, דרש איתן שהא״ כיוון

 אם אבל מדבר, מזכיר הוא אמנם הדיבור. לעניין מאוד קרוב הדבר תפוס. אינו זה שם
הדעת. על להתקבל יכול שהדבר נראה שנית, נעיין

מדבר. את קיבלה לא היא אבל בוועדה, עלה זה בן״חיים: הא׳
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 משתי הצעות. להציע איתן ,הא של מצוותו משום הדיבור רשות את ביקשתי דותן: ,הא
 ש״ניב״, נראה זאת לעומת מתאימות. אינן להגה״ ״להג, שהמלים לי נראה שלפנינו, ההצעות

 אפשר שהיה ייתכן נקבה, סיום תוספת מאשר יותר קצת המלה צורת את שינינו אילו
יותר. קצת מ״ניב״ מרחיק זה שינוי ״ניבית״. הצורה כגון לקבל.

 ונאמר ״לשון״ של היסוד על שנעמוד מציע הריני להצעות דלת שפתחתם כיון שלי: הא״
עדיף. והראשון ״מלשון״, או ״לישנא״

 כול שקודם מציע, אני לכן זה. קטן בסעיף אלא היום נעסוק שלא חוששני איתן: הא״
 הצעות להגיש חייבים החברים נדחה, הוא אם היום. נמשך או נדחה הדיון אם נחליט,
בכתב.

הערותיהם. את נשמע הדיבור. רשות ביקשו חברים בן״חיים: הא״

 - אחרת הצעה ״לישנא״, היא אחת הצעה צורה. לחדש צורך שיש חושב, איני קדרי: הא״
 מקום של או מסוים אזור של לשון הוא ״דיאלקט״ המושג אם קיימות. מלים של צירוף

מקום״. של ״לשון או האזור״ ״לשון לזה לקרוא אפשר מסוים,

״מזמור״. משקל על מדבור מציע אני מלמד: הא״

 הקטנה זו ״לשונית״; ־ השנייה מהגים״. ״מהגה, ־ אחת הצעות: שתי אבן״שושן: הא״
מ״״לשוף.

 לאשר מאשר ״להג״, המונח הוא בו, שמשתמשים מונח לקבל שעדיף נראה, מורג: הא״
 החשש, ״ניב״. המונח הוא מצומצם, זאת בהוראה ששימושו או בו, משתמשים שאין מונח
מופרז. לי נראה זלזול, יביע ל״דיאלקט״ ״להג״ במונח השימוש שמא

 אינו זה מונח כי ביותר, הקרוב הוא להגה המונח המונחים ארבעת מכל אברמסון: הא״
דבר. בשום עמוס

 כל על נצביע לא השורש. בגלל ל״להג״ מתנגד החברים של ניכר חלק בן״ח»ם: הא״
 את יבחר הוא המינוח, לוועד כך ואחר לוועדה, זאת למסור היא הנכונה הדרך ההצעות.

למליאה. העניין את להחזיר בלי דעתו, על המונח

פעמיים. בכך דנה הוועדה במליאה. ההצבעה את לקיים מעדיף אני בלאו: הא״

עליהן. לחשוב שהות לתת צריך חדשות, הצעות יש אם שלי: הא״

 אשר את הוועדה הציעה בתחילה הממושכים. הוויכוחים תולדות את אספר בלאו: הא״
 היה לא ההתנגדות בכל ל״להגים״. מתנגדים הופיעו שם המינוח. לוועד הגיע זה הציעה.
 שהתנגדו, ומי בהם, להחזיק המשיכו ב״להגים״, שהחזיקו מי החלטה. שום להחליט אפשר

 הפרשה, תחזור שוב לוועדה, זאת נחזיר אם זו. רשימה קיבלתם כן על להתנגד. המשיכו
היום. שלנו ההחלטה כמו מקרית תהיה הסופית וההחלטה
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 אתה חיובית. הצעה אין עוד כל שלילית, מהחלטה להימנע רוצה אני בן״חיים: ,הא
 אין ההצעות, כל את ששמענו לאחר בוועדה. הופיעו לא מההצעות שכמה בלאו, ,הא יודע,
לוועדה. זאת להחזיר אלא דרך

 בכל או מקובל, מונח שהוא ב״להג״, לבחור אם היא העיקרית השאלה בלאו: ,הא
 בלהגים שהעוסקים מקרה, זה אין ב״להג״. להשתמש היום מקובל האחרים. המונחים
 ל״להג״, רוב יהיה לא אם להצביע. מציע אני רעה. הרגשה של שמץ כאן אין בזה. תומכים

האחרות. המלים מבין נבחר

להחליט. הוועדה את תבקש כך ואחר מונח, תפיל שהמליאה ייתכן, לא בו״חימז: ,הא
 בוועדה. לדיון העניין את להחזיר אומרת המפליגה ההצעה תמורה. אין נופל, ״להג״ אם
האחרון. הפוסק יהיה המינוח ועד כי שנסכים, מציע, אני זו, הצעה תתקבל אם

עכשיו. ״להג״ על להצביע מציע אני שלי: ,הא

כאןן נצביע לא למה מהוועדה? המליאה שונה במה מורג: הא׳

 בוועדה חוזר לדיון העניין את להעביר ההצעה, את להצבעה מעמיד אני בן״חימז: הא׳
במליאה. הדיון של הפרוטוקול עם

הצבעה
 8 - בוועדה לדיון העניין את להחזיר ההצעה בעד
8 ־ נגדה

 להחזיר היא ההצעה חוזרת. הצבעה מציע אני שקולים, היו שהקולות כיון בן״ח»ם: הא׳
 במליאה שהושמעו וההצבעות הפרוטוקול פי על החומר. כל בתוספת לוועדה העניין את

ותחליט. ההצעות את הוועדה תשקול

 דעות לאן נדע, כך ״להג״. למונח החברים יחס את למניין להעמיד מציע אני מיקם: הא׳
נוטות. החברים

 כול קודם חייבים אנו יחס. על ולא ״דיאלקט״, המונח על דנים אנו בן״חיים: הא׳
לוועדה. הדיון את להחזיר - המפליגה ההצעה את להצבעה להעמיד

 ממסירת רבים נמנעים למה פשוט. יהיה הכול ה״להג״, את מוציאים אם מיקם: הא׳
הזה. המונח את לקטול רוצים אנו ה״להג״. חוזר שוב כי לוועדה? העניין

 שילמדו המתאים, המונח את לבחור רוצים אנו מלה. לקטול רוצים איננו בן״חיים: הא׳
 ולראות, מונחים על להצביע שאפשר מבין, אני חיובית. דרך זו אין בבתי־הספר. אותו
ברוב. יזכה מונח איזה

ההצעות. שאר על להצביע שלא אפשר אי ״להג״, על שמצביעים ברגע דותן: הא׳

להג. נתקבל בוועדה ב״להג״, מעוניין אני בלאו: הא׳
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 במונח המשתמשים רבים יש הכול. על מקובל ש״להג״ כעובדה, מקבל איני דותן: ,הא
 הקיים את להכשיר יש כאילו זאת להציג אין ב״ניב״. משתמשים מעטים לא לעומתם זה.
 שזוהי חושש, אתה אם לוועדה. לחזור הדבר חייב מאוזן, הדין שיהיה כדי אותו. לבטל או

אחר. הרכב להציע אפשר ועדה, אותה

המינוח. ועד בתוספת הוועדה בן״חימז: ,הא

המעוניינים. האקדמיה חברי כל מוזמנים המינוח ועד לישיבות איתן: ,הא

 לוועדה. העניין את להחזיר ־ המפליגה ההצעה על להצביע אלא מנוס אין בן״חיים: ,הא
סופית. להכרעה המינוח, ועד עם לוועדה יובא העניין

הצבעה
 9 - הנימוקים כל עם נוסף לבירור לוועדה העניין את להחזיר ההצעה בעד
8 - נגדה

נתקבלה. ההצעה

 תבוא החלטתו ועל ההצעות, בין סופית להחליט מוסמך יהיה המינוח ועד בן״חיים: ,הא
החברים. כל מוזמנים המינוח לוועד למליאה. הודעה

הצבעה. זכות להם יש אם השאלה, שלי: הא׳

אחד. הרכב זה הצבעה. זכות בלי בן״חיים: ,הא

לזה. מסוגל היה לא כי להחליט, הסכים לא המינוח ועד בלאו: ,הא

 למליאה כך על ולהודיע ההצעות אחת על סופית להחליט המינוח ועד את להסמיך ההצעה
נתקבלה.

 בוועד .content clause המונח את ולהחלטה במליאה לדיון מביאה הוועדה בלאו: ,הא
 קיבלה ולא הוועד, הצעת על ודנה חזרה הוועדה לגופו״. )משועבד( ״משפט הוצע: המינוח
במיעוטו. רע בה ורואה תוכן״, ״משפט הראשונה קביעתה אל לחזור מציעה היא אותה.
 משפטים הזיקה, משפטי הם אחד סוג ב״ש-״. המתחילים משפטים של סוגים שני יש

 לא זה. מסוג כינוי בהם להשלים שאפשר או קודם, שנזכר השם אל המופנה כינוי בהם שיש
 אפשר אי וגם כזה, מופנה כינוי בהם שאין ״ש-״, משפטי על אלא מדברים, אנו אלה על

 ב״כי״. השם את להמיר אפשר אלה ״ש־״ משפטי במקום מודרנית, בעברית אותו. להשלים
 הדעת על מתקבל מונח בהן שיש לשונות, שתי רק מכיר אני אלוי משפטים מכנים איך
 פעולה שמות כמו שמתנהגים כמשפטים אותם מכנים בערבית משפטים. של זה לסוג

 שאיננו שנייה, לשון כך. כאלה משפטים לכנות בעברית קשה יהיה מצדריה(. )ג׳ומלה
 יכונו כן ועל ,dass^ מתחילים אלה משפטים בגרמנית הגרמנית. היא לחקרה, יכולים

באנגלית. אף אפשרי בלתי זה (.dass-Sätze) ״dass ״משפטי
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 ״משפט במונח להשתמש אומלל, רעיון היה לוועדה להשתמש. במה ידעה לא הוועדה
נגדה. ואני לי, נראית אינה *ו הצעה לגופו״.

 ואילו הקודם, למשפט קשר יש אחרים זיקה שבמשפטי היה, להצעה הרקע בן״חיים: הא׳
לגופו. לעצמו, העומד משפט יש כאן

 המונח תוכן״. ״משפטי האחר: במונח שהשתמש הראשון, היה אורנן ,הא בלאו: ,הא
לגופו״. ״משפט המונח מן טוב אבל מוצלח, לא הוא

 ״משפט ־ פחות הרעה וההצעה לגופו״, ״משפט יותר הגרועה ההצעה הצעות: שתי יש
נוסף. רעיון היה לא תוכן״.

 כדי לבחור יש דרך באיזו היא, השאלה משפטים. למיין דרכים כמה יש קדרי: ,הא
 שם. משפטי סוגי שני בין בהבחנה מדובר שהרי קרובים, משפטים, סוגי שני בין להבחין

במשפט. התפקיד לפי לחלק היא אחת אפשרות

 לפי חלוקה על אלא פונקציה, לפי חלוקה על מדובר לא אפשרויות. שתי יש בלאו: ,הא
המשפט. מבנה

 המשפט את שמחלקים עושים, שהגרמנים מה לעשות הוועדה חשבה לא האם קדרי: ,הא
הדיבור? חלקי לפי

 לפי גם לחלקם אפשר אך פונקציה, לפי הטפלים המשפטים רוב את מחלקים בלאו: ,הא
 ממוינים האחרים המשפטים רוב המבנה. לפי חלוקה של תוצאה הם זיקה משפטי המבנה.

התפקיד. לפי

דו־משמעי. זה שיבוא״. לשמעון אמר ״ראובן בן״חיים: ,הא

 מן שכמה הסיבה, זו כאן. מתאימות אינן במיון הרגילות שהדרכים למד, אני קדרי: ,הא
 עניין לפי אלא ותפקודית, פורמאלית בחינת לפי שלא מונח, של בדרך בחרו המציעים

מקובל. מיון לשום מתאים אינו זה התוכן. לפי סמנטי,

מתאים. אינו ״זיקה״ גם בלאו: הא'

 את המפרש משפט הן לכאן השייכות המלים תוכן״, ״משפט על מדברים אם קדרי: ,הא
מפרש״. ״משפט לזה לקרוא אפשר לו. שקדם המשפט

 ״לגופו״ שהמלה - היא הבעיה ל״זיקה״. המנוגד מונח למצוא צריך אתה בלאו: ,הא
הוא. עצמאי זה טפל משפט כאילו נכונה, לא אסוציאציה מעוררת

לעצמו. חי לעצמו, חכם ב״עצם״: משתמשים היו הביניים בימי אברמסון: ,הא

לעצמו. עומד כלומר: ב^אתה״, ״קאים אומר: היה ערבי מדקדק בן״חיים: ,הא

משועבד. לא ראשי, משפט של אסוציאציה מעורר זה בלאו: ,הא
 ״משפט היא: פחות הרעה ההצעה קשה. זה כי מדיי, קטן במספר הצעות לנו יש כאן
תוכן״.
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העניין״. ״משפט בן״ח»ם: הא׳

.HD הצעה היתה בהט: הגב'

 משפט של מסוים לסוג ״תוכן״ במונח. אורנן הא׳ השתמש לי, שידוע כמה עד מנצור: הא׳
 לוואי צירופי בין לוואי. שאינו לצירוף גם זה מונח להעביר כדאי אם מסופקני, לוואי.

תוכן. לוואי זיקה, לוואי ייכללו:

 אנו עיניים. מאיר מקור, משפט כלומר מצדריה״, ״ג׳ומלה הערבי המונח בלאו: הא׳
 את מתאר הדקדוק זיקה. משפטי שאינם שם, משפטי סוגי הם מה להסביר, צריכים

 במקביל צורנית, הגדרה מחפשים אנו צורני. מינוח רוצים אנו צורנית. מבחינה התופעות
פונקציונאלית. הגדרה ולא זיקה, למשפט

השלילה. דרך על הגדרה - זיקה משפט שאינו משפט קדרי: הא׳

 הייתי לכן הזיקה. ש׳ אינה אך ״ש-״, השימוש אות נמצאת הנדון במשפט צרפתי: הא׳
מדומה״. זיקה ״משפט השם את מציע

 לו, ״אמרתי מאוד. רע מונח תוכן״ ש״משפט ברור, רב. זמן זו בשאלה הפכתי איתן: הא׳
 תוכן את המביעים משפטים, שניהם לא כלום ־ אבוא״ מתי לו, ״אמרתי מחר״; שאבוא

 הרי פועל״. שם ״משפט לומר: יכולים אני מאוד, המוצלח הערבי המונח בעקבות האמירה?
 חד ״כי״ המלה הייתה אילו הפועל. בשם האלה המשפטים את להמיר אפשר בעברית גם

סיבה. משפט גם פותחת ״כי״ אבל כי״, ״משפט לומר היה אפשר משמעית,

 אם מאוד. מפוקפק מונח ״תמורה״, המלה את קיבלה שהוועדה מצטער, אני בלאו: הא׳
פנימית. סתירה בכך תהיה - ״תמורה״ מושא כמשפט המשמש ל״כי״ נקרא

זיקה. משפט שאינו ״ש־״ משפט ובין זיקה, משפט ״ש-״ משפט בין נבחין קדרי: הא׳

 בעברית זה כנגד .dass קבועה במלה קשור לעולם כזה משפט בגרמנית בן״חיים: הא׳
 שאין כי״, ״משפט מעין במונח להשתמש אין ובכן: קישור. מלת בלי לבוא המשפט יכול
 אני תוכו? לו אין משפט איזה מאוד. כללי תוכן״ ״משפט המונח זה. לצורך קבועה מלה

 ״משפט לומר יכולים איננו אבל המשפט. את ביותר ההולם הערבי המונח אחר ללכת מציע
 הוא עצמו ״מקור״ המונח מקור״ תמור ״משפט לומר: מוטב פנים. לשתי המשתמש מקורי״,
מערבית. תרגום

זח? מעין במשפט המקור היכן מנצור: הא׳

הפעולה. שם ואת הנטוי המקור את המוחלט, המקור את במקור כוללים אנו בלאו: הא׳

 יש לנו הכול. על ״מקור״ אמרו תקופה באותה ערבי. מונח לוקחים אנו בן״חיים: הא׳
מגרמנית. או מאנגלית דווקא לתרגם צורך אין התנגשות. כאן אין כזו. מסורת

בוועדה. זאת הצעתי בלאו: הא׳
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 ״ש״? על גם או ״כי״, על רק חל זה האם מנצור: ,הא

״ש״. על גם בלאו: הא׳

הצבעה
 11 ־ מקור״ תמור ״משפט המונח בעד
איש הצביע לא נגדו
1 ־ נמנע

נתקבל. מקוד״ תמוד ״משפט המוגה

עליהם: להעיר שברצוני מונחים, נכללו המונחים ברשימת מורג: ,הא
 לא מייצר״. ״דקדוק והגנרטיבי: הטרנספורמטיבי בדקדוק מונחים מבחר ־ ,ב בפרק

יוצרן. דקדוק לומר: מוטב מייצר. אינו דקדוק ״מייצר״. המלה לי נראית
מגלגל״. ״דקדוק למחוק מציע אני transformational grammar לעניין

component נדבכים כמו בנויים אינם הקומפוננטים ״רכיב״. מציע אני ״נדבך״ במקום ־ 
תמיד. לא מקום מכל זה; על זה

ההגה. בתורת מונחים :,ד בפרק
place of articulation המקור את גם מציין הוא שהרי גדול, חיסרון יש ״מוצא״ למונח ־ 

articulation. ל- ״חיתוך״ נקבע הלשון ועד של הפונטיקה במונחי ההגה. של ההיסטורי

״חיתוך״? בעניין קשיים אין האם בלאו: ,הא

הדיבור״. ״חיתוך על בנוי הוא ונתקבל. בהוראה משמש היתוך המונח מורג: ,הא

נוספים. אלמנטים בו מעורבים היסטוריה. עמוס ״מוצא״ המונח בן״היים: הא׳

המליאה? או האלה במונחים תדון הוועדה בלאו: ,הא

 חושב, אני ההגדרות. על מערער מורג ,הא ערעורים. היו לא הלשון מצד בן״הייס: ,הא
הוועד. על זאת להטיל שאפשר

מורג. ,הא שמביא המונחים של הרשימה על יחליט הוועד בלאו: ,הא

 ואני ״סותם״, המונח את דחה הוועד פוצץ״. ״סותם, הוצע stop, plosive^ מורג: ,הא
 לעומת ההברה. את פותח מקומו שמבחינת הגה לגמרי, אחר דבר זה ״פוצץ״ כך. על תמה
האויר. זרם מעבר של החסימה מידת את מציינים חוכך״, ״סותם, המושגים זאת,

 ,פרופ ,הגב פוצץ״. ״הגה מן בנבדל סותם״ ״הגה מופיע המונחים של הישנה ברשימה
 על לוותר אני נוטה לבתי״הספר ברשימה זו. בהבחנה דבקה והיא הרשימה, את ערכה גרבל

ל״חוכך״. המנוגדת במשמעות ה״סותם״, את לקיים יש אבל ״פלוסיבי״, במשמעות ״פוצץ״

 בין כלל הבחינו לא שנה. ארבעים לפני הכללי בשימוש הבדל היה לא בן״ח»ם: ,הא
האלה. במונחים השונים הגוונים
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 ׳׳אי או קולי״ ב״בלתי משתמשים יש ל״קולי״. בניגוד ,”אטום” - unvoiced מורג: הא׳
 לי. הידועות בלשונות מצוי אינו ״אטום״ המינוח קוליות. בו אין אטום. אינו ההגה קולי״.

קולי״י •לא או ,”קולי ״בלתי לעומת ״קולי״ ההקבלה את נקיים לא למה
stress - ״הטעמה”. m ל״לחץ״. לחוור שיש לי נראה לכן עמוס. ״טעם״ גם עמוס. מונח

stress. זה
 של בצורה שמשתמשים כעיקרון, שנקבע כדאי אולי ־ וילוני״ צדי, גרוני, לועי, ״סדקי,

 ולא הלוואי בחיתוך הוא כשהמדובר ־ סדקי״( ״וילוני, )במקום מסודק מוולן, - פועל בינוני
הבסיסי. בחיתוך

רבעי. מעדיף: אני ״רבעי״? או ״מרובע״ - עיצורים ארבעה בעל שורש
כלליים(. מונחים ,,ג ״עגה״?)בפרק כך ואחר ״סלנג״ קודם הוועדה אמרה בכוונה האם

עמוסים. דיבורים מפני אזהרה הייתה מיקם: ,הא

 - נורמטיבי״ ״דקדוק :,ג מפרק מונח הערעורים לרשימת להוסיף רוצה אני דותן: ,הא
 המונח כן, על יתר שלילי. גוון לפגם, טעם בכך יש פוסקנות. פוסקו, פוסק, דקדוק נקבע
 הלשון, אל זיקה לו אין ״פוסק״ המונח המדקדק. מצד ולא הלשון, מצד גזור להיות צריך
 אינה הצורה נורמטיבית. צורה על מדברים אנו הלכה. שפוסק המדקדק אל אלא

״פוסקנית״.

 המלה שונים. דברים שני אלה נורמלית והמלה נורמטיבית המלה בן״היים: הא׳
 הן קובע הנורמטיבי הדקדוק להשתמש. רשאי אתה זו בצורה שרק פירושה, נורמטיבית

ולאו.
 או זו צורה לגבי ענייני ערעור היה מונח. שום על לשוני ערעור היה לא כי קובע, אני
הענייני. הצד לגבי שיחליט הוא המינוח ועד אחרת.

 ההודעות ואת החוזרים את לקרוא החברים מן מבקש אני בוועדה. נדונו אלה מונחים
בזמן. הערותיהם את ולשלוח

והשגות. הצעות של מפורטת רשימה לה והמצאתי לוועדה, כתבתי מורג: הא׳




