
ט״ו ישעה — המליאה ישיבות תשט״ז, 40

 אחרי הכפלתן על לוותר עלינו ,811,18 כמו כפולות אותיות שקיבלנו שמאחר סבור׳ אני
הידיעה• ה״א

 בדקדוק הצדקה וכל יסוד כל לו שאין שני׳ כלל לפנינו זה לפי :בן־חיים הא׳
חזק• דגש לעניין העיצורים שאר ובין צ ש׳ בין העברי בדקדוק הבדל אין העברי•

ה בהצבעה ת ח ד ת נ ע צ ׳ ה א •3 לעומת קולות 6ב־ כהן ה

החמש־עשרה הישיבה

בירושלים• החלוצות בבית הצהריים לפגי 1-10*00 בשעה תשט״ז באדר י׳׳ז ביום
פולוצקי׳ ייבין׳ טור־סיני)יו״ר(׳ הלקין׳ הזז׳ בן־חיים׳ האדונים החברים :הנוכחים

שמעוני• שירמן׳ קוטשר׳ ריבלין׳
סלושץ• הא׳ חבר־הכבוד

טירסקי׳ ברגגרין׳ בן־נון׳ אירטאי׳ אורבך׳ האדונים החבריט־היועצים
שנהר* שלי׳ פורת׳
מנור• הא׳ האמרכלי המנהל

מדן• דותן׳ איתן׳ האדונים המדעית המזכירות חברי
שניאור-בחו״ל• הא׳ היעדרם• על הצטדקו וקלוזנר פרץ ינון׳ בורלא׳ האדונים

הועדים של וחשבון דין א• היום: סדר
 חבר של )לזכרו הקדום״ הפיוט ״לשון מירסקי: א׳ הא׳ הרצאת ב•

ז״ל( זולאי מ׳ האקדמיה
מדויקים לצרכים ללועזית התעתיק ג•

לפרסומים: הוועד פעולות על דו״ח מוסר פולוצקי הא׳ א♦
תשי׳׳ד־תשט״ו( )לשנות העברית״ ללשון האקדמיה ״זיכרונות של א־ב ספר יצא

 בשנת ״לשוננו״; של חוברות לשלוש ומנופה ממוין חומר נאסף החברים• בידי והריהו
 שנת הרבעון• של חדשה שנה תתחיל השלישית החוברת ועם חוברות׳ שתי תצאנה תשט״ז

 גיליונות־ שני נדפסו כסדרו• יוצא לעם״ ״לשוננו העברי♦ הלוח לשנת זהה תהיה ״לשוננו״
 המשכם הטלפונאות• למונחי המילון של אחד וגיליוךדפוס האנטומיה למונחי המילון של דפוס

לסידור• נמסר המילונים שני של
 כתבי בסדרת לפרסום לקבל המלצתו׳ את אישרה והמליאה המליץ׳ הפרסומים ועד

 וצפון־ אסיה יהודי מסורות ע״פ העברית ״מבטאי גרבל, א׳ ד״ר של ספרה את האקדמיה
 ספרים שניהם תימן״• יהודי בפי העברית ״הגיית מורג ש' ד״ר של ספרו ואת אפריקה״

 השתתפותה את המבקש איזנשטדט׳ ש׳ ד״ר בהצעת דן הוועד מצוינת• מדעית רמה בעלי
 הגיע לא עוד כל בספר׳ לדון שאין החליט אולם המשפטי׳ מילונו בהכנת האקדמיה של

בשלמותו♦ לידינו כתב־היד

 את פרסמנו מועטים ימים לפני לבניין: ההכנות על דו״ח מוסר ייבין הא׳
 שחשבנו׳ מכפי רחבה במכרז ההשתתפות האקדמיה• בניין לתכנית לארדיכלים המכרז

 האקדמיה את לשתף כדי הממשלה מצד השהיות היו ארדיכלים• 80כ־ בו ומשתתפים
 האקדמיות כל את שיכלול האדם׳׳׳ לתרבות ״מרכז להקמת ון־ליר התורם של הרחבה בתכנית
ולכן זו׳ בתכנית להשתתף תוכל לא העברית ללשון שהאקדמיה התברר׳ אולם שבארץ•
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41 הקדום הסיוט סגנון — מירסקי א׳ הוועדים, של דו״ח

 15 הוא התכניות למסירת שנקבע התאריך משלנו• בניין להקמת ההבנות את חידשנו
 זה לפי ונוכל הפרסים, מתן את השופטים חבר יקבע זה תאריך לאחר וכשבוע באפריל,

 ל״י, 2000 ראשון פרס הם: המכרז למשתתפי שהוקצבו הפרסים פיה• על שנבנה תבנית לבחור
ל״י• 600 שלישי פרס ל״י, 1000 שני פרס

ם לזכר מרצה מירסקי הא׳ ב. ח נ על ז״ל לאי זו מ

הקדום הפיוט סגנון

 לציינו שרגילים הזמן התלמוד, שנחתם לאחר הרביעי׳ לאלף הראשונות במאות
 לעולם הפיוט בא לא חדשה-הפיוט• שירה בישראל נולדה למניינם, והשישית החמישית המאה
 הראשונים אמת, לומר♦ חוקרים קצת שביקשו כפי הציבור, פרנסי של תקנותיהם מכוח

 על הגזרות מחמת התפילה סדר לתוך הפיוטים, את הזה, השיח את שהשתילו מספרים,
 השעה צורך אלא הזאת׳ החדשה הבריאה נבראה שמד גזרות מכוח לא אבל התורה, לימוד
 אומר שהפייטן כדרך ההם, ביטים שהוחטו הלבבות וצורך שירה, בה שתיאמר הייתה

שייברא• הפיוט על שציוו יגחיל״-הם בהגיגי לבי ״חם
 לא הפיוט, נתגלה בפתאום לא נוצר• יציר לכל הנטויה בדרך לעולם בא הפיוט

 ושלל מוטיבים, שקורים מה העניינים, הקדמונים לפייטנים להם נמצאו בפלא ולא בנס
 רבות יגיעות חדשה; בריאה לעצמם בראוה שהם הפיוטית, והלשון משבית, מעשי הצורות

 היה הפיוט( )של הולדתו מקום הפיוט• את בתוכם לשתול ישראל שזכו עד בדבר, יגעו
 הדרשנים, של ובלבבם בפיהם ז״ל, חכמינו בתקופת הכנסיות בתי של הבימות על

 סניף, אלא אינו הפיוט של עצמו וכל מדרש׳ לדברי פיוט דברי דודים שכן האגדה, חכמי
שבעל־פת• לתורה

להב״, ״לגיוני ואמוראים, תנאים דרשנים, היו והתלמוד המשנה תקופת בכל
 ציורים לפניהם ומציירים הלב בלשון הטוניהם מקהלות אל ומדברים בבתי־כנסיות עומדים
 ודברי שהקרם מה על בנפשם שנחמרו פורענות דברי ומתגים האבות׳ ממעשי ומראות

לבוא• לעתיד להם המזומנת הטובה על כנפיים בעלי דמיון יצירי נחמה
לשירה, נטייה בעלי נפש יפי ביניהם היו ברגש הומים שהיו נלבבים דרשנים אותם

 בקצבה דבריהם את וקוצבים עצמם משל בחיתוך דיבורם את החותכים סגנון בעלי
 הם ואילו במשקל• יוצאת לבם ורוח בהם, מפותחים נוי שפיתוחי בדפוסים אותם ונותנים

 וחכמי ההלכה חכמי בהם ששימשו הסגנון׳ דפוסי היו אלה בידיהם? מצויים שהיו הדפוסים
 שמידות דבר סוף לא בהן• נדרשת שהתורה המידות שהולידום הסגנון דפוסי הם האגדה,

 ישמעאל, ר׳ של מידותיו טי״ג מידות אפילו אלא פיוט, לדפוסי געשו בהן נדרשת שהאגדה
 שיר• דברי בהם לומר הפייטנים בידי בלים נעשו בהלכה, ומשמשות לשכל מרכבה שהם
 הדרשנים משבאו בה, נדרשים הלכה שענייני המידות מן שהיא שווה, גזרה מידת כגון

 והפייטנים המדוקדק, אופייה את ושינו ההלכי, ניסוחה חומרת את טמנה נטלו בה, לשמש
 תכונות בה ונתנו המדרשית תכונתה את מעליה והשירו אותה ולטשו אותה וצחצחו הוסיפו

 אסמוך לפיכך ראיה, צריך הוא המפורסמות, מן אינו זה שדבר כיוון בו• צורך שלשירה גוי של
אחת: דוגמה לכאן

 שניתן החפץ את אביהם גנב טלישבע׳שלא פטורים שיורשיו שכר, שומר של דינו
 פטורים יורשיו חינם שוטר שאף שכר, לשוטר חינם שוטר לדמות התנא ובא לשמור, לו

אומר? הוא כיצד שווה• בגזרה למד זה ודין החפץ, את אביהם גנב מלישבע׳שלא
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ט״ו ישעה — המליאה ישיבות תשט״ז, 42

ז( כב, רעהו)שטות במלאכת ידו שלח לא אם שכר בשומר נאמר
י(. שם, רעהו)שם במלאכת ידו שלח לא אם חנם בשומר ונאמר

 והוא השני׳ החלק בא ועתה לזה׳ זה השווים הלשונות הצעת והוא ראשון׳ חלק זה
לשונו: וזה הלימוד; של גופו היינו הדין׳ גזירת

היורשין את פטר ידו, שלח לא אם שנאמר שכר, בשומר מה
לספרא(• )פתיחה היורשים את פטר ידו, שלח לא אם שנאמר חנם, בשומר אף

 שנתבקש כפי צביונה, את ששינו אלא שווה, גזרה במידת השתמשו הדרשנים אף
 ואילו ודימוי, השוואה שגופה הרישא׳ את לעצמם ביררו שבה החלקים משני לצורכם•
 ולא חוליות, כמה על כאן אדלוג הניחו• אותה בשכל, שתפיסתה המסקנה, שהיא הסיפא,

 זו שלא הדרשנים׳ של כוחם להודיע כדי הוא, בלא לי אפשר שאי הדבר, את אלא אביא
 שוות גזרות של מחרוזות חוזרים היו אלא שווה, גזרה בדבריהם אומרים שהיו בלבד

 גזרות עשרה אחת פי״ו, פ״ט, רבא בבראשית כגון שווה(, שבגזרה הרישא של )כלומר:
חמש: אלא מהן אביא ולא בעניין, שם אמורות שוות

בבניו: כתיב כאברהם שכתוב מה כל מוצא אתה
ב ויהי :כתיב באברהם ע ץ ר ר א ב שנתים זה כי :כתיב ובישראל ב ע ר בקרב ה

הארץ
ד כתיב: באברהם ר י ה אברם ו מ י ר צ ו כתיב: ובישראל מ ד ר י ה אבותינו ו מ י ר צ מ

ר כתיב: באברהם ו ג ר כתיב: ובישראל שם ל ו ג באנו בארץ ל
ד כי כתיב: באברהם ב ב כ ע ר ב כתיב: ובישראל ה ע ר ה ד ו ב ץ כ ר א ב

ץ ר א כנען ב
ב כאשר ויהי :כתיב באברהם י ר ק ב ופרעה :כתיב ובישראל ה י ר ק ה

 או תולדותיה שהם שלמים, פיוטים בפיוטיו ויש שווה, גזרה במידת שימש יניי אף
גזרה של קטנה אחת דוגמה אביא הקיצור לשם השווה• הגזרה של תולדותיה תולדות

את יניי שעיבר אלא בה, חלקיה ששני שלטה, שווה גזרה דווקא וזו יגיי׳ משל שווה
 ואין שלה• הדרשני הטבע מן הפקיעה כך ידי ועל לרישא, הסיפא את והקדים צורתה,

לשון: ובצהות ובמשל במראה בדימוי אומרה שיניי לומר׳ צריך

שיויתה עליה אשר ומסה בניסוי / השוויתה ציון איתן לאעזת יה . ; .ן . ״ . - •ן _ . . .ן ״ ; . | | .ן . .ך . . .ך ץ .ך ״ ;

ה שרה על נאמר ד ל א; ל ונאמר / ל א שרתי ע מהרו׳ יניי, )פיוטי ילדה ל

כט(. זולאי׳עט׳

 חבוק הוא אלא בךיוסי, יוסי בר׳ ולא ביגיי לא התחילו לא וכליו שהפיוט הרי
 פייטנים, וגם דרשנים גם שהיו מהם ויש הדרשנים• הם עושיו וראשוני במדרש, ודבוק

 בו וכיוצא ודרשן׳ ופייטן תנא והיה רוכל״, אבקת ״מכל בו שהיה שמעון, בר׳ אלעזר כר׳
 נראים שהם שבמדרש, דברים וכמה כמה לי, וכמדומה בסתם• מזכירם שהמדרש פייטנים,

 שהמדרש קדמונים, פייטנים אותם ומחבריהם פיוטות, דברי אלא אינם מדרשות כדברי לנו
 מחסלים היו לא ועתים שעשו, הא׳׳ב את משלימים( )כלומר מחסלים היו שעתים עליהם׳ אומר
 לאחר לעולם לבוא היה שעתיד הפיוט, בשביל והלשון הצורות את שחישלו הם אבל אותו,
 הפיוט, בתחום עומדת אחת רגלם ברכיה( ור׳ ר׳אבון )כגון הדרשנים אחרוני פנים כל על מכן•

תחומו פוף היכן לכוון, שקשה עד המדרש, בתחום עומדים מקצתם עדיין הפייטנים וראשוני
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43 הקדום הפיוט סגנון — מירסקי א׳

 הגיעו הם אף דרשנימ־פייטנים אותם של רוהם יצירי זה• של תחומו תחילת והיכן זה׳ של
 זו דוגמה מהן• אהת אלא באוזניכם אקרא ׳ולא בידנו מצויות דוגמאות וכמה כמה לידינו♦
 עד׳ )תהל׳ לילה לך אף יום לך המקרא: על מיוסדת והיא ב׳ פ״ו, רבא בבראשית כתובה

לשונה: וזה טז(•
מקןלס הלילה ולף מקלם היום לןז
 בר^ותף הלילה אף בךשותף היום מה

יום לד ביום נסים לגו עולה לאתה בלעה י : - • • T /• ■ד ־ ־ד ״ד ■7 :
לילה לד אף בלילה נסים לנו עולה לאתה ובלעה

• T T־T 1־ ■ד : ד • ־ : ־ י י ־ ־ ו : • : ־

ביום לירה לפניד אומרים אנו ביום נסים לנו עולה לאתה בלעה ■ד • י 7 1־ : • : 7 ־ • • ■י T ־ T 1־ •ז :
בלילה לירה לפניד אומרים אנו בלילה נסים לנו עולה לאתה ובלעה

: T T T־T ד •.־■ • • ד :■ד — • ו: — 1־ • י 1־ : :

ביום לירה לפניד ואמרנו ביום נסים לנו עלית 1־ • י 7 •ד : : ־ 1־ ; ־ •• 1־ 1־ • 1־
בלילה לירה לפניד ואמרנו בלילה נסים לנו עלית

• 1־ •ד • ■ד : ד :  • ־ ד ־ ו  1־ • י ד־,־ : : ■ :

בלילה לירה לומר נאה ולד ביום לירה לומר נאה לד
י : - .- : 1 : ־ ד • ־ ו ד :  ד • ־ ,ד

 מן הפייטנים אותם קיבלו העניינים ולדפוסי המחשבה לסגנון הכוללים הדרכים
 לעניינה• יפה שתהא ללשון הוצרכו דברים׳ בלשון ענייניהם את לומר משבאו אבל המדרש׳

 שהמלאך כדרך זה• כנגד זה מכוונים שבה והרוח שהגוף יצירה׳ של המובהק סימנה שזה
 בגוף׳ לשכון העתידה הנשמה של טיבה על הקב״ה את שואל הוולד גוף יצירת על הטמונה

 לאחדים וטדבקם וקול ומראה ורוח עניין נוטל שהוא פייטן של דרכו וכן לאו• אם חכם אם
 הייתה הפיוט, של לרוח הגוף יצירת הלשון׳ של זו וברירה השיר• בלשון אחד גוף מהם ועושה

 שבעל־פה, של התורה של שירתה הוא הפיוט של עצמו בל שכן ביותר• הפייטנים על קשה
 הוקשה כן על הם• חז״ל ומשאלות־הלב-של ותפיסותיו והשגותיו בו המתרגש והרגש

 תאמר אם ענייניו• ולפי טבעו לפי הפיוט את הולמת הילומיפ׳שתהא לשון היא איזו להם
 ומתנן עומד והפייטן לזמר, יפה היא אין אבל העניין׳ של לשונו היא אמת המדרש, לשון

 היא אין אבל לזמר׳ יפה מקרא-זו לשון תאמר ואם אומר״• אביע בניב זמר, אנעים ״בחיך
 ולאתי״ן לאותיותיה התורה את שידעו התנאים הרי והתלמוד• המשנה תקופת של לשונה

 יתנו ״כי אמרו ולא משפטים, פרשת בלשון נזיקין הלכות את אמרו לא שבה׳ ולווי״ן שבה
ד(; אחד אצל שהפקידו שנים אמרו: אלא רעם״, אל שנים  איש יכה ״כי אמרו ולא )ב״מג׳

 )ב״ק סלע לו נותן לחברו התוקע אמרו: אלא לו״, יתן שקלים שני כסף אוזנו׳ על רעהו את
פי ח, ל - )  תורה לשון והיה לשונה׳ נחתם ועטה ונחתמה׳ המקרא תקופת לה שהלכה ו

 שבן ישעיה, בלשון פיוטו לומר יכול אינו חז״ל, לתקופת בן שהוא הפייטן׳ גם ובן לעצמה•
 מקרא. בלשון פיוטו לומר פייטן של לפיו רשות ואין לשונה׳ נחתם ועמה הנבואה, נחתמה

 בלבם; אמורה שהייתה ובין בפיהם שאמרוה בין הפייטנים, בה שנתקשו הבעיה׳ היתה זו
 את שהולידו הם וחבליה זו בעיה של וקשייה הפיטן• וועשר׳׳-טבקש תברר שפתי ״מפתח

 של בדעתו הלשון׳ כללי עקימת ולא הדקדוק׳ כללי ידיעת מיעוט ולא הם הפיוט• לשון
 שפתיים עקימת שלא האחרונים, בדורות קנאים של פגיעתם ובפי אבףעזרא אברהם ר׳

מעשה• עושה אינה השפה עקימת ולא

לה? מצאו יישוב ומה בעיתם׳ את פתרו וכיצד

 אלא חכמים, ללשון ולא המקרא ללשון לא זה׳ לצד ולא זה לצד לא הכריעו לא הם
 היפות הסגנון צורות ואת דפוסיהן ואת המלים אוצר את מטנו ונטלו המקרא בלשון ביררו
ההיפוך ו״ו את שהניחו כגון לתקופתם׳ יפה שאינו המקרא׳ ללשון שמיוחד את והניחו לשיר,

יה
דמ

אק
^ה

 
שוו

דד
 

ת-
ברי

הע
 

מוגו
 

ות
כוי

בז
 

ים
צר

יו



ט״ו ישיבה — המליאה ישיבות תשגז״ז, 44

 המלים׳ אוצר את ונטלו בה שביררו חכמים׳ בלשון עשו בזה וביוצא כלל• בו שימשו ולא
 לדרשה המיוחדים הלשונות את והניחו המקרא׳ לשון של סגנון דפוסי בתוך אותן ונתנו

 שימשו ולא ההוויות׳ ואת והמתן המשא את המשמשות המטבעות את כלומר ולוויכוח׳
ובצביונה• בקומתה הפיוט לשון יצאה זה ומהרכב זו וטברירה כלל• בהן

לדבריי: דוגמאות כמה אביא
 התיבה ונהה הארץ שיבשה שכיוון נח׳ על באבער( )מהדר נח פ׳ בתנחומא נאמר

 וברשותו נכנסנו׳ הקב״ה של ברשותו ושלום: חס להם אמר לנו• נצא בניו: לו אמרו וכר׳
נח: אמר שכך מובהק• מדרשי בנוסח רבא בבראשית נאמר עצמו זה דבר נצא• הקב״ה של

ברשות. אלא יוצא איני כך / ברשות אלא בתיבה נכנסתי שלא כשם

אומר: היה בערך בך מקרא׳ בלשון לאטרו אדם בא אילו זה דבר
ממנה• יצא פיך ועל התיבה אל בא פיך על

ממנה• יצא פיך על כן התיבה אל בא פיך על באשר או:

 אלא ממש׳ המקרא בלשון ולא ממש׳ הדרשן כדברי לא אומר? הוא לשון מה ויניי
הפיוט: בלשון אומר הוא כך

הוצאתה. אותו ברשות לכן 1 הצפנתה אותו ברשות במו ד : ׳ * ״ T צ : ־ : • : • :
 שהוא ״ברשות״׳ מלת שקיים לשונו• בל את לא אבל המדרש׳ נוסח את יניי תפס

 ההיגיון של הלשונות מן שהיא ״כשם״׳ מלת אבל זמנו• מושג והוא חכמים של מושג
המקראית• ״כמו״ מלת במקומה ואמר החליף אותה והלימודיות׳

שנייה: דוגמה
יא(: י׳ פל״א )בב״ר לוי ר׳ משם פנחס ,ר דרש לתבה״ תעשה ״צהר הפסוק על

 ולא ביום החמה לאור לא צרך( לא תו״א: )נוסח צריך לא בתיבה נח שהיה חדש י״ב כל
וכר• אותה תולה והיה לו היתה מרגלית אלא בלילה הלבנה לאור

ובלילה• ביום לך בעדההארתי מדבר בלשון לנח הקב״ה יניי׳שאטר פייטו זה דבר
אומר: היה כיצד מקרא בלשון

ולילה׳ יום לך ואאיר
ובקר׳ ערב לך ואאיר או:
ובקומך• בשכבך לך ואאיר או:

אומר: הוא כך ולמקרא׳ למדרש ומרמז דבריו בתוך מדרשות בולל שהוא ויניי׳
ושחרית. ערבית לף ציהו־תי

 הפלגה דור על בפיוטו בגון כאחד׳ חכמים׳ ללשון מקרא לשון יניי מדבק ביו״ב
אומר: הוא כך

ק אומר והשוו כלם מיללו ו ל ח באומר. כל עושה על ל
 של מושג שהוא לחלוק׳ ממלת חוץ הם׳ המקרא מלשון כאן האמורים הדברים

החכמים• תקופת
יניי: אמר הבתרים׳ בין ברית פרשת של בפיוט או

 בכליות וחישב בלב הירהר וא#ר
כליות. ובוחן לב חוקר ץךעתו

שירה• בדפוסי כאחד כרובים חכמים ולשון מקרא לשון הרי
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45 הקדום הפיוט סגנון — מירסקי א'

לפייטנים׳ בהם די היה לא צירופם׳ לא ואף החכמים לשון ולא המקרא לשון לא אבל
 שהיו ואמוראים׳ תנאים דורות של לבם רחשי ואת הגותם את לפיוט להוציא צריכים שהיו

 ששאולים אלה׳ בלשונות שתתקרר לדעתם אפשר היה ולא וברגש• בחבטה ועמוקים גדולים
 בתוך צורות וצרו עמדו והם מרוחם• ורוח מעצמם עצם שתהא ללשון׳ הוצרכו אלא להם׳ הם

 הייתה בזה אף אלו? יצירה מעשי לידי באו וכיצד ונשמה• רוח בהם והפיחו הלשון׳ צורות
שבעל־פה• התורה של דרכה לסימן להם

לחיסומו* והגיע די׳ הקב״ה לו שאמר בגבולותיו׳ מסוים הגשמי עולם את ראו החכמים
 רוחותיו: מכל לו ממדדים שהיו הם הם והרי לו• והולך מתמתח בסיגי שנברא הרוח עולם אבל

 מועט וממקרא - בשערה״ התלויים כהררים הם הרי והמעילות חגיגיות שבת ״הלבות
 ואין באויר פורחין נדרים ״היתר בש״ס• מסכתות כמה מרובות׳ הלכות החכמים למדו
 היא• תורה מגופי אלא באוויר, פורחת אינה נדרים מסבת אבל שיסמוכו״- מה על להם

 הלכה, של בעומקה ולנו המעשה עולם של אגשים החכמים שהיו פי על ואף
 שווה עד אפילו ונזיקין ממונות בדיני עצמם ושיקעו עשויות׳ הן העולם להליכות והלכותיהם

 באותה בדמיונם והפליגו בשמים חזיונות וראו דמיון של בעולם גם לנו כן פי על אף פרוטה,
 שמוציאים אילנות עתידים גמליאל: רבן שדרש כאותה בהלכה, בה שעסקו ההתלהבות מידת

 והפסוק ע״ב(• ל מלת)שבת וכלי גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ ועתידה יום, בכל פירות
 שיתקיים כדי ריבוי, לשון שענב פשוטו, לפי אותו מפרשים שאנו חמר״, תשתה ענב ״ודם
 שלעולם ואמרו ״תשתה״, מקיימים ואף יחיד, לשון ענב דרשו החכמים ״תשתה״, לשון
ה מביא )אדם( הבא ב נ ת ע  הימנה ומספק ביתו בזווית ומניחה בספינה או בקרון אח

ע״ב(♦ קיא התבשיל)כתובות תחת מסיקין ועציה הגדול, כפטס
 וכללו גדריו את שהרחיבו במקרא׳ ההלכה חכמי שנהגו הרחבה׳ של מידה כאותה

 שסילקו במקרא׳ האגדה הבמי שנהגו ודמיון מדרש של מידה וכאותה מרובות, הלכות בתוכן
 כזו במידה לבוא, שלעתיד והטובה השפע מידות לבין שבמקרא העניין שבין המחיצה את

 במידות הלשון את ראו מזמנם שיצאו שעה הם שאף המקרא׳ של בלשון הפייטנים נהגו
 את והרבו דוויכים• עשו ״תוך״ ומן מאודים, ועשו ״מאד״ מלת וריבו והריבוי׳ הפירוי ההשפע׳

 ״סמך״ ומן מגעקת, ״געש״ ומן סמיין, ״הטיה״ ומן בכיין׳ ״בכי״ מן ואמרו המשקלים
 להיק׳ ״להק״ ומן להוג׳ ״להג״ ומן א!ל׳ ״אןל״ ומן הךייר׳ ״דרור״ ומן וכיוצא מ?מכת׳
ועוד• עוד בזה וכיוצא

 של מידתה שהיא המדרש, מידת של תולדותיה הם הפיייטנים של אלה לימון יצירי
לפיוט לשון של מסבת וארגו ויצאו שנצטרפו האגדה׳ של דרכה שהיא הדמיון, ודרך ההלכה,

*
 בספר כתובה זו לשון של מקצתה אחת• רשימה לה הותקנה לא עדיין הפיוט לשון

Synagogale Poesie השתדל הרבה חוקרים• של בכתביהם מפוזרים והשאר צונץ׳ של 
 דברים נתייחדו שלזכרו ז״ל׳ י לא ו ז מנחם הד״ר לשונם ובפירוש הפייטנים לשון ברשימת

 האפלה מן והוציא קודמיו על והוסיף לו, אוזניים והתקין בפיוט והיקר שאיזן הוא אלה•
 פייטנים מדברי שהבאתי הדוגמאות וכל פייטנים, שאר ושל יניי ׳מל כתביו את לאורה
 חיבור כתב ואף פייטנים, ללשון התקין רשימות כמה לאור• הוא שהוציא יניי מפיוטי נטלתי

 ואילולי גאון• סעדיה רב של ללשונו הרבה רשימות בכתבים הניח ועוד יניי• של לשונו על
סומא• של כמקל הפיוט בלשון מגששים היינו עדיין הוא

יגיי: שאמר מה להמליץ ראוי ועליו
מילאתי. ולא מיללתם מה - - חידשתי ולא חשבתם מה

יה
דמ

אח
ןה

(
 

שוו
דל

 
ת-

ברי
הע

 
מוגן

 
ות

כוי
בז

 
ים

צר
יו



ס״ו ישיבה — המליאה ישיבות תשט״ז, 46

סיני הא׳ ג• ר־ ק הצעת את ומיבמה חזרה התעתיק ועדת :טו י ת ע ת ט ה ו ש פ  ה
 בן־חיים׳ האדונים השתתפו הוועדה בישיבות האחרונות• בישיבותיה המליאה החלטות לאור

הוועדה• מזכיר היה מדן הא׳ שירמן• פולוצקי, ייבין׳ טור־סיני)יו״ר(׳ בנעט׳
h זה: לפי •h לאות מתחת מאוזן קו ח לאות הבחן כסימן קבעה הוועדה - n•
 לא עדיין בלבד: עבריים הגיים בהעתקת הסתפקנו שלמה• אינה עדיין ההצעה

וכדומה• צ׳ ז׳׳ ג׳׳ כגון: זרים׳ להגיים סימנים קבענו
ק ק י ת ע ת ה אל עכשיו נעבור י ו ד מ תר♦ ה ו  לצודכי לשמש בא לא זה תעתיק י

 אלא העברי׳ השם את הוגים כיצד רק לא לדעת הרוצים למשכילים׳ נועד הוא יופ־יום•
 פוניטי־טרעי׳ תעתיק זה אין שני מצד וכדומה• בקאטאלוגים כגון העברי׳ בתיבה את גם

 תעתיק בלבד• האיכות בציון והסתפקנו תנועות׳ של וקוצרן אורכן סימון על ויתרנו ולכן
 לפי לנהוג חפשים יהיו במחקריהם והחוקרים מובהקים׳ מדעיים לצרכים לשמש בא לא זה

 בדרך ללכת מקום אין טראנסליטראציה׳ שהוא כזה׳ בתעתיק להם• הנדרשת השיטה
 לציזן אחדות לועזיות אותיות בצירופי להשתמש אפשר ואי הפשוט׳ בתעתיק בה שנהגנו

 הוועדה של ההצעה דיאקריטיים• בסימנים גם להשתמש לנו מותר כאן אחד• עברי הגה
המעשית• האפשרות ובין המדעי הדיוק בין פשרה היא

ההצעה: והרי
מ ל 5 כ 2י ט ח ז 2ו־ 2ה ד ד ג ג ב ב 1א

m l k k  y t h z w  h d d g g b b

ת וו 4ע¡ ע ר ק צ פ פנע ס נ
t t  s r q s p p ‘ s n

ל- וקמץ פתח דו ל- ,aג ק- ,e-צירה (׳ä )או סגו ר ם- קטן קמץ ׳iהי חול o,ו

: שווא ,11 - וקבוץ שורק ס - ע ת הדגש .£1?נ<׳׳0החטפים- נ האות• החזק-הכפל
התיבה• מעיקר הפרדה ללא תועתק הידיעה ה״א

דוגמאות:
V V v W

Re’uben, Sim‘on, Lewi ,Yehuda, Yissakar(?),Zebulun, Dan, Naptali, 
Gad, Aser, Yosep, Binyamin, Menass# jEprayim, Diqduq hallason 
ha‘ibrit; Torat hallason behitpattehutah, H a‘ibrit södlanu; Millón 
RXfcez&x Bd?n-Yehuda; Hallason wehassep^r; Milha?m0?t bene or 
bibne hos0?k, Osar hammegillot haggenuzot.

התיבה. שבראש אל״ף ולא קריאה( )אם בהה א תועתק לא .1
הקריאה. אמות כשהן הו״י תועתקבה לא .2
תועתק. ובסופה התיבה שבראש ע אף .3
.8 — הבלשנית בספרות הנוהג הסימן הסימן. את לקבוע הספיקה לא הוועדה .4

זו♦ להצעה הסכימו לא ובגעם בךחיים האדונים הוועדה חברי

ם: הא׳ י הי ך  התעתיק כללי בעיבוד לעצמה העמידה שהאקדמיה המטרה ב
שיו-ואני עד הייתה  מלים העתקת דרכי את נשתנתה-להסדיר לא שהמטרה מניח עכ

דרכונים סחר־חוץ, הרכבת, הדואר, כגון המדינה, מוסדות בשימוש לאטיני לכתב עבריות
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47 מדויקים לצרכים תעתיק

 העברי לכתב תחליף שישמש תעתיק לקבוע האקדמיה התכוונה לא בספריות• וקאטאלוגים
וחומרותיו• דקדוקיו בכל

 אפשרות או צורך ראתה לא המליאה אך אחת׳ תעתיק דרך לראשונה הוצעה כידוע
 בייחוד הנפוץ׳ במבטא הדומות האותיות כל בין שיבחין התעתיק׳ אותו הציבור על להטיל
דיאקריטיים• סימנים תוספת ע״י רק הושגה שההבחנה מפני

׳ הנקרא האחד׳ תעתיק: אופני שני לקבוע ההחלטה נולדה וכך ט ו ש  הטעעד פ
ק והשני׳ הרחב׳ בציבור לשימוש י ו ד מ ׳ ה ר ת ו ׳ ״מדויק מדגיש ואני י ״ ר ת ו  ולא י
מרע• לצורכי תעתיק

והניחה׳ מדעיים לפרסומים קבוע תעתיק לקבוע צורך שיש סברה לא המליאה
 התעתיק כלומר זה׳ ואף זה וצורכיהם• השקפותיהם לפי בכך שינהגו לחוקרים מקום שיש

׳ לשוננו את לשמש נועדו יותר׳ והמדויק הפשוט ה י  במשא בהווה׳ המדינה לשון את הח
החיצון• העולם עם ומתן

התעתיקים׳ מן אחד בל של השימוש תחומי את עכשיו עד הגדירה לא המליאה
 שכן פגם• ספק ללא וזה המליאה׳ לפני ההצעות את שהביאה הוועדה׳ זאת עשתה לא אף
 אמרנו׳ ולא תעתיק׳ של שיטות בשתי שימוש על הוראה ברשומות לפרסם עומדים אנו

 ישמש יותר המדויק שהתעתיק :ברור אחד דבר אולם חברו• ישמש והיכן האחד ישמש היכן
 כך על להמליץ רצוי אף ומסתבר-ואולי ובקאטאלוגים׳ הביבליוגראפיות ברשימות לפחות

 גם לועזי( שער להם יש )אם הלועזי בשערם יירשמו עבריים ספרים בפירוש-ששמות
 טי״ת בין לאל״ף׳ עי״ן בין להבחין אפשרות הנותן בתעתיק הלאטיני׳ בתעתיק במקורם

וכדומה• לתי״ו
 לתעתיק השלמה יהא יותר המדויק שהתעתיק תומכים׳ לה והיו הדעה׳ הובעה

 העברית האות לסימון אחרת דרך שאין במקום אלא מהותי׳ הבדל ממנו נבדל יהא ולא הנשוט׳
 האחד שאין תעתיקים׳ שני מלכתחילה יוצרים הרינו כן׳ לא שאם יותר• מדויקים לצרכים
כך• בלא בתעתיק היום הנוהגת הערבוביה את ומרבה סותרו אלא חברו׳ את משלים

תיקונים׳ להציע אני מבקש המליאה׳ בישיבות ונתלבנו שנתבררו אלו׳ הנחות על־פי
 תפקידו את ימלא יותר המדויק שהתעתיק כדי להם׳ צריכה הוועדה הצעת דעתי שלפי

כראוי♦
 ידוע בהווה• לשוננו את בתעתיק להביע המעשי הצורך את עיניי לנגד אני משווה

 עוד מצומצמת אינה - הרחוב ללשון ולא הספרותית׳ ללשון מתכוון היום-ואני שלשוננו
 שבספרות המלים אוצר של יותר הרחבים בגבולות לא ואף המקראי׳ המלים עולם בגבולות

 המחשבה ענפי בכל ביךלאוטיות מלים אלפי שביתה להן קנו היום בלשוננו חז״ל•
 להן נתנו והאקדמיה הלשון יועד ומאמרים׳ ספרים בכותרות אף משמשות והן והמעשה׳

 מלים אלא סתם, בין־לאוטיות מלים עוד אלה אין פעמים כן: על יתר בטילוניהם♦ חסות
 פקולטה׳ אוניברסיטה׳ כמו מלים הלועזיות• בלשונות רע להן אין צורתן פי על הן׳ עבריות
 סוטפוניה כמו בדיוק צורתן על־פי עבריות מלים הן וכדומה פורמליות שוביניות׳ בוטאני׳

 שבימינו העברית ללשון תעתיק חז״ל• שבלשון דפוס׳ טופס׳ לסטים׳ אוכלוסים׳ שבמקרא׳
 והתעתיק בלבד• המקרא לשון של המלים אוצר על ולהתבסס זו ממציאות להתעלם רשאי אינו

 הראויה• במידה לא על־כל־פנים זה׳ בגורם מתחשב אינו הוועדה׳ שהציעתו כפי יותר׳ המדויק
ני: הא׳ סי ר־  להיות הפכו ״מוסיקה״ ״אוניברסיטה״׳ כגון שמלים ספק אין טו

 נשוב עוד לעברית׳ שנכנסו הזרות המלים שאלת על זו׳ שאלה על אולם עבריות• מלים
 בעברית• אותן לכתוב כיצד יודעים שאנו המלים׳ של תעתיק על אנו מדברים עכשיו ונדון•

בכל להשיב: יש יותר׳ המדויק ומתי הפשוט התעתיק משמש מתי השאלה׳ על
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ס״ו ישעה — המליאה ישיבות תשט״ז, 48

ובכל־זאת עברית׳ יודעים שאינם לאנשים ובייחוד הרחב׳ לציבור מכוון שהתעתיק מקום
התעתיק הפשוט• התעתיק ישמש בקירוב׳ העברית המלה את לקרוא כיצד לדעת רוצים

 להכיר כדי שלנו׳ הסימנים רשימת את ללמוד יכולים ואלה לידענים׳ מיועד יותר המדויק
 מן יסטה יותר המדויק התעתיק אם עקרוני׳ חיסרון אין המועתקת• העברית הטלה את

לה• השלמה להיות חייבת ואינה הטרנסקריפציה׳ מן שונה הפשוט•הטראנסליטראציה התעתיק

ם הא׳ י חי ך  שאולות למלים הייתה כוונתי בלבד• לועזיות מלים על דברתי לא :ב
 לועזיות למלים נפרד תעתיק לקיים אם היא׳ והשאלה עברית• צורה להן ויש ללשון׳ שנכנסו
שאולות• ולמלים

ההצעה: פרטי על עתה אעבור

לפגוע כלל עשויה ואינה היא׳ הכרחית שהוצעה כפי לעי׳ץ אל״ף בין ההבחנה •1
שהזכרתי• הלשוני האלמנט באותו

 על תכביד אולי הוועדה׳ שהציעה כפי לדגושות׳ הרפויות גד״ת בין ההבחנה •2
 בניקוד׳ קל דגש של להבחנה רגישים שאינם מפני זה׳ בתעתיק להשתמש הנדרשים מן רבים

 שנים 45 לפני החליט הלשון ועד שכבר מזכיר׳ אני בדיבור• הבחנה למעשה שאין בשעה
 איני כן אע״פ ההבחנה• ביטול עם השלים לומר ומוטב הרשמי׳ במבטא זו הבחנה לבטל

 הצבור• את מטעה ואינה מזיקה שאינה משום הלאטיני׳ בכתב זו הבחנה לקיום מתנגד
 ויכוון קווים, בלא הן כאילו בקווים, ,g ,d האותיות!, את יקרא הציבור רוב בוודאי כי

הנהוגה• לקריאה בכך
במבטא• בהן מבחינים שהכול לדגושות׳ הרפות בכ״פ בין להבחין חובה זה כנגד •3

 רגיל שאינו את מטעה הרפות, ופ׳׳א בי׳׳ת לגבי המוצע הלאטיני׳ בכתב ההבחנה אופן אבל
 ,b : b — יקראו אדם בני שרוב לי נדמה בלועזית• הכתובים עבריים ודקדוק מדע בספרי

ibrit ;p:p‘ ייקרא Hepa :Hepa, Tel Abib :Tel Abib ,ibrit• רבות כן: על יתר 
 ובעברית ׳f או v באותיות בהן כתובות והן אירופיות׳ מלשונות העברית ששאלה המלים׳

 בעיני מגוחכת בתעתיק צורתן הוועדה׳ הצעת ע״פ רפה• בפ׳׳א או בבי׳׳ת כמובן כתובות הן
 ייכתב אוברטורה, שובינוית, רביזיה׳ אבולוציה׳ אוניברסיטה, כגון מלים הציבור• של רובו

 פונקציה כגון מלים וכן וכדומה• אוניר?סיטה יקראו כורחם בעל ורבים ׳b שלהן v ההגה
 אלו מלים מדגיש, אני •p ע״י שלהן f ההגה ייכתב פרדינאנד׳ פקטורה׳ פילם׳ פורמליות׳

.f ההגה להבעת ph־2 גם להשתמש הנוהגות הלשונות באותן ph^ נכתבות אינן
דגושות• ופ״א בי״ת מתוך מיוחדת לשונית בהתפתחות f, v ההגאים נוצרו בעברית

 מן אחד לכל ליחד האפשרות נמצאה בניקוד ורק זו׳ התפחות הדביק לא העברי הכתב
 עלינו כך משום וכי משלו• גראפי הגאים-סימן גוני רק אלה הן האלה-מעיקרא הדגשים

העברי? הכתיב של חסרונו את ימינו של לעברית הלאטיני התעתיק על להטיל
מיוחדת, מגמה להם יש p, 1ב־נ במקרא רפות ופ׳׳א בי״ת המעתיקים החוקרים

b המקראי ההגה)הפוניטה( אחדות את להבליט מבקשים הם היינו - b׳ p - pאחדות ׳ 
 שעדיין אני׳ סבור עקיבות• אין בכך גם אולם הרבה• דורות זה בעברית שנשארה

 משמשת מטרה איזו •f רפה פ״א של התעתיק ככולה רובה הדקדוקית בספרות משמש
 הבעת ידי יוצאת אינה היא ?p ,1ב־ג הרפות והפ״א הבי״ת את להעתיק ההצעה אפוא

 התעתיק שבין התהום את מרחיבה היא כמדומני׳ הערות• כל בפי בימינו העברית ההגייה
מדעי• הכרח בלא יותר המדויק לתעתיק הפשוט

.f הרפה והפ״א ׳v הרפה הבי״ת תועתק מציע: אני לפיכך

אפשר שיהא כדי יותר המדויק בתעתיק לסי״ן סמ״ך בין להבחין מציע אני •4
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49 מדויקים לצרכים העתיק

השכיל-הסכיל. שר-סר, שטיכה-סטיכה, כגון טלים זוגות בץ הלאטיני בכתב גם להבחין

- - ע¡ המדעי: בתעתיק שמשמש להבחנה הסימן אותו ישמש .8ס
התנועות. של אורכן סימון על בדין ויתרה הוועדה לניקוד: לתנועות׳ האותיות מן <5

 כל ולא להתירן• יכול מנוסה בלשן שרק שאלות׳ של לסבך אותנו להביא עשוי האורך סימון
 משהניקוד יותר בכך לדקדק צורך אין מנוסה• בלשן הוא זה בתעתיק להשתמש שנדרש מי

 השווא את התנועות, של המיוחד קוצרן את לציין ראתה הוועדה אולם מדקדק, העברי
 תתן לא עור ״לפני משום בו יש זה׳ בדקדוק הכרח שיש סובר, איני למיניהם• והחטפים
 יוכלו הקאטאלוגים רושמי אם אני׳ מסופק ניקוד• בלא הוא שלנו הרגיל הכתיב מכשול״•

 יודעים אינם מהם שרבים מסתבר החטפים• את הלאטיני בכתב בתביעה-לציין לעמוד
 של המיוחד הסימון על לוותר אפוא מציע אני כלל• אסון זה ואין העברי׳ בכתב לסטנם
 את ב־ס והחטף־סגול, הנע השווא את 6ב־ החטף־פתח, את 3ב־ ולסמן והחטפים, השווא

בעקיבות. הבמות סימון על לוותר הוועדה הצעת תקוים בך וע״י החטף־קמץ,
אחת: תיקון הצעת עוד לי יש התנועות ובעניין

 ההבחנה על ובדין׳ ויתרה, ולא לקמץ, פתח בין ההבחנה על בדין ויתרה הוועדה •6
 אומר איש אין למשל מסוימים• בתנאים במבטא בהם מבחינים שהכול לסגול׳ צירי בין

 סופר מתאים• לי נראה אינו ¿1 או « ע״י הסגול שסימון אלא ועוד׳ אילת במקום לת8
.‘0־ za■r בקאטאלוג יירשמו ספר של בשם הבלולה אליעזר מלת או אליעזר ששמו ¿ או ¡

n-אשר בן ג/,1¡ A s e r־Bff או . ! ^ ז ו ^ ס  את אבל קצת? מתמיה זה אין כלום ז
 מכניקה, טכניקה, כגון: לעז מלשונות השאולות רבות שבמלים בכך: אני רואה הקושי עיקר

 משתמשים אנו שאין כמעט זה מסוג במלים נשכח: נא אל !0? ייכתב ועוד אוניברסיטה
 ספר של בשער אפילו או האקדמיה של בקאטאלוג לרשום שנוכרח דיינו אין כלום בצירי!

עוד ונוסיף Tekniqa מונחי של מילון

-6 וצירי ׳6 סגול לסמן הוועדה של הראשונה להצעה שנחזור מציע אני
ואומר: מסכם אני

 את להביא אני ומבקש אלו; בפרטים הוועדה הצעת את לתקן הכרח אני רואה
להצבעה: הצעתי

^ —רפה בי״ת •1
^ - רפה פ״א •2
!.5—5 כרשום׳ לפחות לסי״ן׳ סט״ך בין הבחנה להוסיף •3
ס.—6 לסגול הצירי בין להבחין •4
ובחטפים• בשווא הקוצר סימון על לוותר •5

 להציען עומדים שאנו התעתיק, שיטות שתי את ניכרת במידה מקרבים אנו כך ע״י
 כרצויים אותם רואה שאני נוספים, שינויים 3 מציע הייתי דמסתפינא׳ ואילולא לציבור׳

 מינימום, על ביניהן ההפרש את ולהעמיד התעתיק שיטות שתי את יותר עוד לקרב כדי
 רשאי אני אם יודע ואיני הצד״י׳ לגבי המליאה בהחלטת רביזיה מחייבת שהצעתי אלא

זו• הצעתי את להשמיע
 הקושי׳ על מעיר שהוא מסיק׳ אני בן־חיים הא׳ של דבריו מתוך :טור־סיני הא׳

 הקושי מבחוץ• שיסודן מלים גם אלא ביסודן עבריות מלים רק לא משמש שלנו שהתעתיק
במציאות• קיומו את להכחיש שאין קושי, הוא

 שלמלים אלא ההגייה, השתנות עם התפתחו לא העבריות שהאותיות בלבד׳ זו לא
בךחיים הא׳ בכתב• אחת צורה ניתנת דגושה בבי״ת הנהגות ולמלים רפה בבי״ת הנהגות
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ט״ז ישיבה — המליאה ישיבות תשט״ז, 50

 המוצע• יותר מדויק תעתיק לבין שקיבלנו הפשוט התעתיק בין פשרה מציע בהצעתו
החדשה• הלשון לגבי ולא העבר׳ לגבי יפה כוחו לדעתי׳ זה׳ מדויק תעתיק

 אמנם זרות• מלים שהן יודעים, שאנו מכיוון בא׳ נעתיק ״פונקציה״ כגון מלים
 והיכן הקובעת׳ היא העברית הצורה היכן ידעו שלא זמן, שיבוא כיוון קושי, בו יש זה דבר

 הוא אלא ממש׳ מחייב אינו יותר״ ״המדויק שהתעתיק דעתנו, הייתה מראש הלועזית•
מדויקת• יותר להבעה דרך רק

 הצעתו על־ידי אך ממש• של קשיים הם בן־חיים ,הא עליהם שהצביע הקשיים
 אחר צורתה ובין הטלה של הנפרדת צורתה בין האטימולוגי הקשר את להפריד באים אנו

השימוש• אותיות
 יביא לא בה העיקרי שהשימוש בעולם, תעתיק שיטת אין פולוצקי: הא׳

 בךחיים שהא׳ המציאותיות יותר• או פחות מוזרים שייראו לכתיבים מסוימים במקרים
 הקשר - טור־סיני הא׳ שהזכיר למה מתכוון אני במקצת• סתומה נראית אליה שואף

 המלה ואת ק׳ באות ״פיוט״ המלה את למשל, שנעתיק, מציאותי, זה אין האטימולוגי•
הוועדה♦ הצעת לפי ללכת חייבים כאלה זרויות למנוע כדי {• באות ״לפיוטי״

ן הא׳ בו ך  שזו חשבתי, תחילה פשרה• היותה עצם מתוך נובעת הסתירה :ב
תר״-כגון ״מדויק מרעי-ולא לתעתיק הצעה  מתברר, הדיון מתוך ודקדוק• מחקר לספרי יו

שונה תעתיק בשיטת הכרח יש אלה שלצרכים סבור, אני אין מדעי• לתעתיק הכוונה שאין
להצעות נוטה הריני לפשרה, מתכוונים אנו ואם הפשוטה, המעשית השיטה מן כך כל

 אם שנחשוב, הרצוי מן יותר• הפשוטה השיטה על בנויה תהיה זו ששיטה בךחיים, הא׳
פשרה• של תעתיק שיטת במקום מדעי תעתיק שיטת לעבד כדאי לא

 החוקר מוסד• של בסמכותו אינה ממש למדע תעתיק שיטת :טור־סיני הא׳
 שתחוטה לפשרה מתכוונים אנו לציבור• להורות הוא תפקידנו משלו• דרך לו ליצור רשאי

 ולא הדורות, בכל בלשוננו ששימש מה גם יועתק שבהם לקאטאלוגים׳ כוונתנו מוגבל•
היום• שבלשוננו מה רק

 הצעתו מראש• להם להסכים שנוכל דברים, כמה בךחיים הא׳ של בהצעותיו יש
הי סגול בין להבחנה  השאלה יותר• פשוט התעתיק את העושה יותר׳ טובה שיטה לצירי-זו

 אינו הקיצור סימן לדעתי, ט• לאות מעל הקיצור סימן על־ידי השווא את לסמן אם היא,
התעתיק• בפשטות פוגם

מכביד♦ אבל מטעה׳ זה אין אמנם בךחיים: הא׳
זאת• מניחים שאינם כאלה ויש תנועה כאן שיש סוברים, יש :טור־פעי הא׳

הקיצור• סימן על לשמור אם נצביע, פשרה• לידי זה בעניין להגיע רוצה הייתי
 תעתיק לגבי הקובע הוא האטימולוגי הצד אם יותר: קשות השאלות שאר

למעשה♦ הגייתם או רפה, ופ״א רפה בי״ת העיצורים
 שקיימים להעיר׳ יש לכך בקשר השווא• בעניין נגע טור־סיני פרופ׳ ריבלין: הא׳

החטף? של דינו מה החטף• וגם הנע הנח, שוואים: שלושה
הקיצור• סימן את להוסיף אם היא, השאלה טור־סיני: הא׳
 במחלוקת השנויים בעניינים חופש• להתיר שיש חושב, אני שירמן: הא׳

השונות♦ האפשרויות את נציין
 התעתיק הוא העיקר זה• בדבר להכריע הרשות את לוועדה ניתן :טור־סיני הא׳

בו• העוסקים מדע לאנשי עניין הוא מדע לצורכי התעתיק הפשוט•
אחד, תעתיק לתת ביכולתנו שאין לזכור, יש ההכרעה בשעת :בךחיים הא׳

מתנגד איני מחייבים• אנו בזה כותבים׳ שאנו שמה לזכור, עלינו בשניים• צורך יש אלא
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51 הוועדים של מ״דו

1

 שאנו או מגוחך• ייראה לא שהתעתיק תיקון, הצעות הן שהבאתי מה הוועדה• של לתעתיק
 יוצרים אנו ביום• השפה של ראות מנקודת יוצאים שאנו או שלנו, בהיסטוריה מתחשבים

שני• דבר מוצע לשלטים ואילו אחד דבר מוצע שבקאטאלוג בבך׳ סתירה
מתוך הנובעות שאלות יש מסקנה• לידי באנו הדברים ברוב :טור־פיני הא׳

מי שכל בדאי ההווה• את וגם העבר את גם משמשת ולשוננו הואיל המסובך, המצב
ההכרעה♦ לפני דוגמאות על יחשוב בעניין להכריע שעליו

הוועדה• לפני בכתב ההצעה את להביא שיש היא, הצעתי :בן־חייס הא׳
 דברים להציע תוכל לא האקדמיה לי• נראים בן־חיים הא׳ דברי ן:1בךנ הא׳

 האורך• סימון את המעתיקים לרשות שנעמיד היא, הצעתי רשות• בגדר שהם
לכך• דרך שאין וראינו ניסינו טור־סיני: הא׳
 לתעתיק ההתקרבות לצד האפשר ככל להכריע יש כלל בדרך בךנון: הא׳

 בדברים לאחד יש •11 אחרת ובשיטה ,11 החי״ת תסומן אחת שבשיטה לי׳ נראה לא הפשוט•
 המקרים שלושת בכל הנקודה במקום בקו להשתמש מוטב השיטות• שתי את באלה

 ההצעה, תתקבל בקווים׳ הרפות האותיות סימון על שהוועדה תחליט אם צ(• ט, )ח,
האות• מעל תמיד יבוא הרפה לסימון שהקו

טכניות הן כאן הבעיות האלה• הנקודות בכל התחשבנו טור־סיני: הא׳
ומעשיות•

 זה ותלויה• זעירה בה״א הרפות האותיות את לסמן יהיה נכון אולי ק־נון: הא׳
זה דבר ו״לפיוטי״ ״פיוטי״ של הבעיה את לפתור עשוי

הקורא• דעת על יתקבל
: הא׳ אי מ ר  סימנים בכתיבת הקושי הוא בו שנתקלים העיקרי הקושי אי

במכונת־כתיבה• אלה
ן הא׳ בי י  לברר יש אחרים• במקומות הפרובלימות נפתרו כיצד לברר, בדאי :י

זה• בעניין מסורתי כתיב יש אם
קין: הא׳  לעיין ראוי לסגול, צירי בין הבחנה בן־חיים הא׳ שהציע מכיוון הל

 גדול לחירק קטן חירק בין לפחות בקאטאלוגים עליהם לשמור שכדאי האריכות, בסימון
לשורק• קבוץ ובין

האורך, את לסמן צורך שיש מראש, חשבו הוועדה חברי רוב :טור־סיני הא׳
 לציבור• כזאת להציע יכולנו לא ולכן שונים, אורך מיני יש לכך• יעילה דרך שאין ראינו אך

 פרטים בה ויש מסובבת, שהיא בשאלה, להכריע המליאה בכוח זה שאין לי, הוכיח הוויכוח
 הדרישות• כל את יספקו לא שאמנם בדרכים, בפשרה לבוא צריכה ההכרעה מאידך׳ רבים•

 בזה, ותכריע ותדון תשוב הוועדה המזכירות• אל יכתוב דעה להביע לו שיש טי
המליאה♦ לפני תובאנה והמסקנות

ה ע ב צ ה ם ב כ ס ו ת ה ו פ י ת ל ח א ו ה כ ד ע ו ו  ה
ע י י להכר ל ל כ ק ב י ת ע ת ם ה י כ ר צ . ל ם י ק י ו ד מ
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