
ושש העשרים הישיבה
שי״ח בסיוון ט״ז ביום שעות ת ת הצהרייס אחר 6.00—3.15 ב בירושלים. הלל בבי

ם החברים :הנוכחים ם, אודבך, האדוני בין, טור־סיני, בךחיי עגנון, סדן, מלמד, כהן, יי
שירמן. ריבליו, קוטשר, קלוזנר, פולוצקי,

סלושץ. הא׳ חבר״הכבוד

שבטיאל, פרץ, פורת, לייבל, בו־נון, והאדונים גרבל, הגב׳ החבריט־היועציס
שפאן.

מנור. הא׳ האמרכלי המנהל

ת חברי רו ת המזכי ם המדעי פלס. מרן, רותן, אסטרחן, איתן, האדוני

האקדמיה חברי מניין להרחבת הצעה א. :היום סדר
חדשים חברים בחירת ב.

בעבודתה״ האקדמיה של ״כיוונה על סדן, הא׳ האקדמיה, חבר הרצאת ג.
ההרצאה על והוויכוח הריון ופתיחת

בי הא׳ א. סי ר־ ולהחלטה לדיון להכין מציע טו

ב לממשלה, הצעה (1  של המספר על מחו״ל חברים הוספת ע״י החברים מניין את שתרחי
כ״ג.

לחברים, להיבחר יכולים שאינם מחו״ל, למלומדים ״כתב״ כגון תואר מתן לבדוק (2
ת תביא המנהלה חוץ. כלפי כראוי מוכר לתואר חבר־כבור של התואר את ולהפוך  הצעו

פני בסתיו. המליאה ל

ה ע צ ה ה ה ל ב ק ת ה נ . פ ד ח א

ו בהצבעה ב. ר ח ב י נ ר ב ח ה ל י מ ד ק א ם: ה אדוני ה
ן ר ה י א ק ס ר י  מ

ל א ו מ ן ש מ ל ר  פ
ם ה ר ב י א ק ס נ ו ל ש

• ׳ ״ -^ •

דן הא׳ ג. על מרצה ס

כעבורתה האקדמיה של פיוונה

ד הנשיא, כבור תיי, מוריי כבו ורבו

ת שהם אחרים, דברים אומר ברשותכם  חמש במשך דרכנו ועל עצמנו על תהייה בחינ
ת תן ודאי מבית. ידעתי ורובה מחוץ עקבתי שקצתה דרך האקדמיה, של קיומה שנו  לומר, ני

 שאופיו החקר, דרך על שעיקרו למוסד שכן כל לגופו, מועט זמנים רווח הוא שנים חמש כי
ב לו אפשר ואי מתון־מתון תחיי  האקדמיה כי נשכח, אל אבל 5 דוהר גם ומה נמהר, בקצב שי

שון רשות היא ה הל ת שהן אלו, שנים שחמש המדינה, של העליונ ת מחצי  בכלל, קיומה שנו
ם רווח הוא ה שכן כל לא מרובה, זמני  שאופייה העשייה, דרך על שעיקרה כשלנו, במדינ

ב שלא לה אפשר ואי נמרץ, תו הלשון עניין והרי דוהר. ואפילו נמהר, בקצב תתחיי כמו
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ה—סדן ד׳ 53 בעבודתה האקדמיה של כיוונ

 וכינוסו בחלקו, אלא בה עדיין שאיבנו לעב, מסגרת היא המרינה מה —המדינה כעניין
ת מארבע  בסי חיה מציאות שהיא כך, הלשון אף תפקידיה, ראש הוא בה והשרשתו עולם פינו

שו בלבד, העם של חלקו בו כי ד על למדינה, לה הוא בה והשרשתו לה העם שאר של ו  יי
 האפשר היא, נכבדה ואף כבדה ושאלה תפקידיה. ראש האקדמיה, ומעליהם השונים, מוסדיה

תנו את ביתן שלא ע  הרי הידוקם, על לא אם נטרח, ולא אלה קצב מיני שני שבין ההסלג על ד
ת קירובם. על לפחו

ת המוסד חוק הקרוי החוק בשם כתובה האקדמיה תעודת ת, ללשון העלי שנויה העברי  ו
ת את לכוון שתפקידו העברית, הלשון למדע העליון ״המוסד בהגדרתו  הלשון התפתחו
ה״ לתקופותיה הלשון חקר יסוד על העברית  לא המעיין בתקנון. לפרטיה ובשלשת ולענפי

הגדרתו מהגדרתו רחב המוסד ששם אפשר כי בכך, להרהר שלא יוכל  כשם »מתקנונו רחבה ו
 לא לתקנובו ומהגדרתו להגדרתו המוסר משם הדרך אם להקשות, שלא יוכל לא שהמדקדק

שיה גם ההרהור גם אבל מצמצום, לפנים צמצום חל  אופייה את לערער כדי בהם אין הקו
ר—תפקידיו כפל על המוסד תעודת של ושיעורה ק  משהוא שיותר כפל ומדיניותה, הלשון ח

ת ת הוא תאומים בחינ ב שקיומה רסתרי, תרתי בחינ  או צפויה שבלעדיה תמיד, מתיחות מחיי
 המקפחים הלשון חיי :האחרת הסכנה או חייה, את המקפח הלשון מחקר :האחת הסכנה

מחקרה. את

ו מנו אי שינו ואיך מה הזה, התפקידים כפל את עתה ער קיי  ומה הלשון של למחקרה ע
שינו ואיך תה ע א—הלשון של למדיניו תונה לה שהתשובה שאלה, הי ת נ  האקדמיה, בזיכרונו

לענייננו לאור, לצאת הקרוב האחר ובכרך לאור יצא שכבר האחד בכרך  בדיקת חשובה עתה ו
שובה האקדמיה, מוסדי ראש המליאה, של חלקה  נקבע, הלשון של מחקרה לעניין הזאת. בת

א מפעליה ראש כי  כמה כונסה גם והיא לכך, מיוחדה מועצה ונבחרה האקדמי, המילון הו
ה פעמים דנ שה ו ה והיא שייעשה, ובראוי בנע תונ  השווה הצר של הבירורים בעצם עתה נ

 המדעיים המילונים מיטב של העשייה דרך ובין המילון של העשייה דרך בין השונה והצד
 שבה בשאלה, ההכרעה נפלה לא עתה עד —הספר מן חסר העיקר אבל העמים, חכמי של

תו בלבד לא תלויה  אם לשאלה, הכוונה »למעשה הלכה דרכו עצם אלא המפעל של תכונ
שוננו של הכולל אוצרה יהא המילון א או כולל, אוצר בניינו ודרך הדורות, לכל ל  מפורק יבו

שה מה הלכה, שתיפסק לאחר כמובן ומילונה, תקופה תקופה לתקופותיה,  תקופה של פירו
מה אותו. לפסוק שיידרש במי להתקנא שאין פסק והוא גדרה, ומה  לא הזאת השאלה כי דו

חוד הראויה, במידה המליאה את השנים במשך העסיקה  הבשילו במועצה הרעות שחילוקי ביי
 הגמורה הכרעתה לשם הזאת הגדולה בשאלה פורה בירור יישובם. דרך גם ונראה למדיי

במידת המליאה, את שיעסיק ראוי אחרות. שאלות כמה אותה משמעסיקות יתרה דין ו
שלנו, הקבועים המבטא כלי כול קודם האחרים, החקר מפעלי באים המילון מפעל אחרי

שוננו״ בין שוננו בין ״ל  דרך על ראשון המכוונת, רמתו את כלי כלי המקיימים לעם״, ״ל
 טרחתם על לעורכיהם טובה אנו מחזיקים יותר. פופולארית דרך על אחרון יותר, אקסאקטית

שאלנו, לו אך הנאמנה, ת האקדמיה, של המבטא כלי הם האמנם נ ד שלה, חלקה מבחינ חו  ביי
לו :נאמר או הן. להשיב רשאים היינו אם ספק ודמותו, מגמתו בכלל מליאתה, חלק שאלו אי  נ

ת עבודתם כי הם חשים האמנם העורכים, שי ת של אוויר חלל בתוך נע  מצד פעילה התעניינו
ף האקדמיה מו לא פנים כל על לאו. להשיב שלא רשאים היו אם ספק ופועל, הוגה כגו תקיי  נ

ם בירורי כל  תוכנם מה עד הבריקה, לצד ובייחוד שלנו, המבטא כלי של דרכם על דברי
ת מבחינה משולב שוננו״ אמת, האקדמיה. של תפקידיה וסדר תפקידיה בכלל אורגני  לא ״ל

שיו וקרא שחזר מי אבל מסורת, ומסורתו נולד, תמול שוננו״ כרכי את עכ  בסדרם, הקודמים ״ל
מד שלא לו אפשר אי ל שוננו״ של העריכה לגבי מקריאתו מה י המצויה עריכתו בין עתה, ״ל

9~ת1' : : ך*0$
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שוני על  מסורת אמנם כי שיהיה, שראוי מה לגבי הרצויה עריכתה בין שהיה, מה לגבי שלה ה
סיון גם אבל קניין, קניינה  האקדמיה מפעלות כל להטריד החייבת השאלה קניין. קניינו ני

בת שהיא ודאי תה מה עד :שלה קבע כבימת קבע מפעל להטריד חיי שיי ת ע  את מכוונ
 ודרכיה, דרכה לפי נאמנה, היא מה עד :אחר בריבוד ן המחקר יסוד על הלשון התפתחות

מדיניותה הלשון חקר של התפקיד לכפל ת הצפויה אחת, סכנה על להתריע קל ן ו מו  הקבע לבי
רד קו —שלנו . ״אל של סניף כעין לעשותן העלול מופלג מו . . ר מ א , ת ״ . . . ר ו מ  לא אבל א
ו—להן הצפויה אחרת סכנה מפני להזהיר גם קשה תן העלול מופלג מעלה ק שו  כעין לע
פיו שהטיפול הלשון, לחקר לפקולטה סניף  אמת אבל בכוללותה. העיסוק בפני גודר בסעי

 או מתיחות, של אמצע אלא פשרה של אמצע זה אין כי אם באמצע, כדרכה, היא, התפקיד
סינו כפי ת :לומר שני חו שת האמנם תמיד. מתי שוננו״ הזאת המתיחות מורג  המחודש, ב״ל

שיה היא היא —לפנינו מונחים הראשונים שקונטדסיו  בלא כי אפשר האמנם האחת. הקו
ת ת הבימה תהא זאת מתיחו א —החיים ובתחום המחקר בתחום הלשון התפתחות את מכוונ  הי

מנה. הגדולה האחדת, הקושיה היא  לומר מליאתה, וביותר האקדמיה, נתבעת פנים כל על הי
מה לה ראוי האם לקבוע דברה, את בזה לה לבי  חתוכה שיטה לא אם שתהא, והקטנה, הגדו

ת יסור, קווי הרי בתכניה, דו קו בתכניתה. מרכז, נ
ת ולעניין שון מדיניו שבחה —הל  בעיניי נראה שאינו תוארה כי ייאמר, האקדמיה של ל

 שמעלים הלשון, בצורכי הרבה עסקה והיא השגור, במובנה אקדמית עשאה לא ביותר, מוצלח
ם חייה אותם ת ביותר, שונים בתחומי  ופרי ונאמנה, חרוצה עבודה היו מלאות ידיהן והוועדו

שפע הזאת העבודה ת הדינים כצורת צדדים, מצדי נ ם, הרבים וחשבונו תני  זמן ברווחי הני
ת כי לומר, מותר אם ספק, אבל לעיוננו. למדיי, צפופים ת זו מדיניו הני  חשובה ממידה נ

ת החיסכון. מידת —ומחויבת עדו ח ו ת המינו שונו ה, ועדה וערה עובדות, ה עניינ  ועבודתה ו
שיקול ומתן משא ברוב הנעשית שת דעת, ו אנו לפנינו, מוג שמיע חייבים אף דשאים ו  לה

 אם לי וייסלח בעינינו. נאות הנראה תיקון הצעת כדרד אם ערעור כדרך אם דעתנו, את
ת, בי שאין אומד, דינו כי ודאו תינו ערעו הצעו ם ו  שהטילה ושיקול, עיון של מידה באותה מצויני

מפי הוועדה, עצמה על סיוני, ו  ערעורים כי למד, נמצאתי מספיק, כמדומה אך המועט ני
ת עה בלא ואפילו נכונה, העמקה בלא נעשים הרבה והצעו די  המונחים, של בגופם נכונה י

מלט, לא כזה ובמצב כוונתם, או מובנם ח כי יי  טעם של לסובייקטיביזמים מדיי רחב פתח יונ
ם: גזר כבר שהפתגם וריח, ה  אבל מותרים, הצעד. וכל ערעור כל ודאי להתווכח. אין עלי

א—במליאה המשכו מוצא הזה בהיתר מנהגנו תה מבזבזים שאנו דיינו, ל  קטנים, לפרטים או
ם מזמנה לשייר ולא שנים, במשך אותה, לבלוע העשויים ו ולא ן אחרים לענייני נ י  שהדיון די
שה הקטנים בפרטים תנו עו  זהבם בין ממש זהבם בין ברגי־זחב, משחקים כעדת לפעמים או

ננו עצם הרי בדות,  היא ממנה, להימלט יגעה וועדה וערה שכל למידה, מופקר במליאה דיו
ת  בה דווקא כי כך, על העמידוני במליאה אוזניי ומשמע עיניי מראה אכן, המקריות. מיד

שוי משהוא רב־יתר המקרה מכריע  התקלה עיקר אינה עדיין זו אבל בוועדה. להכריע ע
ת לפי המינוח. בתחום בדיוננו  טורחים, שאגו הטרחה בעצם הוא התקלה עיקר הוועדות, הצעו
ת נטרח אשר תחת בפרטים, מופלגה, וכמעט יתרה, במידה  הראויים ובכללים בעקרונו
ת ת ואם המינוח. מוסר להיו ם, שאר על חל וכודחם צורכם הרי ולכללים, לעקרונו קבעו ענייני  שנ

חוד וערות, להם ביי ת ו עד ק, ו  עתה, כדרכו המינוח, בענייני והעיסוק געשה מה אולם הדקדו
ם דיון פתחי כל בפנינו לסתום עלול  כנודע, השעון, גם כי ומכריעים, חשובים אחרים, בענייני

משלו. חוקים לו יש
שומת של האפשרות מתן לעצם נדרש והחיסכון  בתחומים כול קורם הלשון, לחיי הרעת ת

ממשלתה, במשרדי הלשון —למרינה כלומר ללשון, העליון מוסרה שאנו לרשות, הכפופים

כ״ו ישיבה — המליאה ישיבות תשי״ח, 54
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 —תומכתם שהמדינה בתחומים הדין והוא בבתי־ד״ספד. ובעיקר !בשירותי־השידור בכנסתה,
ם אנו הלשון לחיי ערים כאנשים ודאי, התיאטראות.  אלה בתחומים ביחידים מתענייני

ה אבל ודומיהם, עין כלי לה אין כחטיבה האקדמי ם אלה כל והרי כך, על מודי  את מכווני
שון׳ של התפתחותה ת להיות נתבעת תפקידה, לפי היא, והאקדמיה הל  המכוונים. מכוונת בחינ

עין כלי ייווצרו איד  חברי ידי על גם שונים, פתרונים לה שאפשר שאלה, היא —כאלה מודי
די על גם האקדמיה ה, י רי שי ירי על גם מזכי  לומר, צריך אין אבל לאקדמיה, מחוצה עזר אנ

ה אינפורמציה בלא כי מנ  הלשון חיי בחלל שרויה אינה כחטיבה האקדמיה הרי ורצופה, מהי
ע לא ומהלכם. מנ שי בין תהום תי שון חיי ובין האקדמיה של הלשון מע  בכוחם המודרכים הל

תעניין לא אם ודומיהם, הנזכרים המוסרות של ע נ ת הם הם שהרי ודרכם, בז רו  להשפעה הצינו
ת ואף לרעה, גם לטובה גם מדרכת,  :האמירה הולמתה הזאת, והמאורגנת המכוונת ההתעניינו

זמן. לאחר הצועקים מן נהא שלא קורם, אחת שעה יפה
ם גלויים גורמים ידי על נקבעת שהיא במידת הלשון, של דמותה זאת, ועור תני  הני

ה עם הרי מדעת, ופועלים לתפיסה ת אלה גורמי מני ת. הספרות נ תונו בי גם והעי  גורמים לג
ם אלה,  נועדה לא אם תשאל, לא שהאקרמיה אפשר אי הלשון, של התפתחותה את המכווני

ת של חובה טרחת לה  לה מחוצה הנעשה הלשון חקר בתחום שכן, כל לא המכוונים. מכוונ
תו בין ובלעדיה, ת דרג תו בין מדע דרג שיבותה לזלזל ואין שימוש, דרגת דרג  הדרגה של בח
לנו האחרונה. ם, כו ת כי יודעי תונו רי בה נקבעו העי ם לשון, מדו  דרך בלבד לא הנוהגי

ת זו ותהא הלכה, פסק דרך אלא בירור שמיט אם היענה, בת של מדיניו  מתשומת זה תחום נ
חנו, ואפילו לבנו, קו ת, הרץ שורת שהדי מפי תנ  לציבור תגיע העליונה הלשון רשות כי נו

ת בלבד לא רו ם בצינו ת בידי המצויי ת קבוצו ת או גדולו  גם אלא שלנו, המבטא ככלי קטנו
די המצויים בצינורות טול האקדמיה של זו התערבותה כי ברור, ההמונים. בי  אבל משלוותה, תי

ה שלווה אין  השלווה עלולה וביותר לשונם. בבניין שכן כל לא ועם, מרינה של בבניינ
ה תראה האקדמיה אם שתתקפח, ת את כעניינ ד הלשון, בעניין הפולמסאו רי  השונים. גילוייהם כ

 מתאימה בפרופורציה אינו בלשון שמטעגם חוקרים, לפני היוצאים ההלכה בפרקי לזלזל הנקל
 היוצאים הלכה בפסקי לזלזל שנקל כשם סכימותיהם, או התפתחותה, בחוקי לבקיאותס

שמעו אין בהם זלזול אבל הפוכה, שדרכם חוקרים, מלפני ת מ ע  והמתבונן השפעתם, מני
 באלף כביכול החיים מכאן — ההשפעה קצות את להבחין שלא יכול אינו אלה השפעה בדרכי

שי, שץ שחיי האקדמיה, של והתערבותה השביעי. באלף כביכול החיים מכאן החמי  שלנו הל
שי באלף יהיו שי מי כגשר ה  שאין מצווה היא שלאחרינו, האלף ובץ שלפנינו האלף בין דינ

שמעתי משל, ברבר להיעזר לי מותר אם להחמיצה. תו מורי, אבי מפי ש  :אומר בלשון, ולתלו
ה של גורלו מפגי אדם ייזהר לעולם תיו כפל על יונ ה—סכנו כנ ס ת: ה ח א  באפלה הישיבה ה

שיבה :האחרת הסכנה !בראשית מקדמת הרובץ הלוויתן במעי כובד מכל והכבדה המעובה  הי
אבד. לילה ובן היה לילה בן אשר הקיקיון של קל מכל והקל הקלוש בצל

ד אין י ם כל כי לומר, צי ת לקיימם אין האלה התפקידי ד האקדמיה חברי בכוחו ציו ה  ו
ת בושת ער הדל החומרי מו לא האמצעים בגבור אבל בירה, נותנים שהמוסדו קוי  תפקידיה י

עה לאקדמיה, מסביב תנועה בלא די של תנו שוננו חכמים, תלמי ת של עניין להם היא של  חיו
עה של ואיגודה הפעלתה עניין אולם ודעת.  פרשה קובע הרבה, זהירות המחייבת הזאת, התנו

לעצמו.
הגנו כדרך שננהג אפשר :אחרץ ואחרון שנה ואפשר עתה, עד שנ  כדרך בין ממנהגנו, שנ

תי סו כדרך בין כך, על לעורר עתה שניסי שוני אבל ממני, וטובים גדולים שינ  להזהיר תר
 ממקום שיעמוד מה אם יודע, מי כי אחר״. ממקום ללשון יעמדו והצלה ״רווח התנחום מפני
היו אחר, הופכם. ושלום, חס או, והצלה, רווח י
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 בלשון. שנתחרש מה על להשגיח צריך העברית הלשון את להדריך כדי :קלוזנר הא׳
ת לחידושים תונו ת, יש בעי שיבו ש! מתרגם כל לחדש. התחילו הכול אבל ח  אנשים, מחד

ת, יודעים שאינם שונו  על להטיל יש עליה. להשגיח זו, התפתחות להדביק צריך מחדשים. ל
או והמקוריים המתורגמים הספרים את שיקראו —בשכר אפילו —אנשים בי  המליאה לפני וי

ת תפרסם ויכוח, אחרי האקדמיה, מוצלחים. ושאינם מוצלחים — החידושים כל את  החידושים א
ת ותפרסם המוצלחים שוננו תגדל אחרת הפסולות. המלים א  רבים גדולה. והסכנה פרע, ל

י ואף מלים, חירשו  לשון, מחיים כך וכי אותם. מבין שאינני מלים, היום יש אבל ביניהם. אנ
ש ? לשון ם י ר י ש ע מ כך שים הרבה י  והאקדמיה מוצלחים, בלתי יותר עור יש אך טובים, חידו

מדת ה לא אט האקדמיה, של תפקידה מה וכי מנגר. עו להצעתי. לב גא שימו ז ז

: הא׳ י נ סי ר־  לעומקן חודר הוא אין לרעתי אבל מגרעות. על הצביע סרן פרופ׳ טו
ת הדברים את לקרוא נצטרך הבעיות. כל של ש הדיון. את לכוון כדי שני  כל את לבחון י

ת שנכריע לפני הצדדים, ת טיפלה המליאה אלה. בשאלו  יכול להן. יכלו לא שהוועדות בבעיו
ת תהיה במליאה שההכרעה להיות ם מחזירים אנו לפעמים לרון. יש זו ובשאלה — מקרי  ענייני
 את רק למליאה לתת אפשר אי מקרית. תהא לא שההכרעה כרי דווקא לוועדות, שונים

ת אלה גם הגדולות. השאלות ת במליאה. בפרטים גם לדון ויש מפרטים, מורכבו שוננו״, בעיו  ״ל
שוננו ת הן לעם״ ״ל ס אפשר איך מסובכות. בעיו י נ כ ה ם ל י י ח שונו מוצלחות, מלים ל  כל

רל של ת המלים רוב קלוזנ שו ת מעטות ורק טובות. אינן זו בדרך המתחד ו כ ו ת ז  ונכנסו
סו רבים, שחידושים אנו, יודעים הרי טובות. שהן מפני דווקא לאו לחיים, ת ללשון שנכנ  בטעו
א נוכל כלום יסודם. תם? להוצי ת קשורה העברית מסובכות. הבעיות או שונו  — אחרות בל

ת, מלים מתרגמים לפעמים עזיו ת שגם לו עזי ם בכל לדון נוכל לא נכונות. אינן בלו  :הענייני
ת רדיו, תונו ע, אני וכו׳. עי  ונדון פרקים ראשי נקבע ואנו בכתב לנו יימסרו סרן שדברי מצי
ה בכל מיוחדת. בוועדה דבר בכל ולדון להקדים כדאי אולם לעצמו. פרק פרק לעצמה, סוגי

ץ הא׳ ר עזוע הם סדן מר של אלה דברים :פ  שנקבע הנשיא, הצעת את נקבל נחוץ. ז
המליאה. של מיוחדת ישיבה לכך

ם הא׳ חיי ־ לינו :בן שי את לבדוק יש השאלות. את שהעלה סדן, לא׳ טובה להחזיק ע  מע
 תפקידה של הרגשה תוספת ע״י גם הלשון מוועד נבדלת האקדמיה שנים. בחמש האקדמיה

שתנתה כי לבדוק, יש למעשה הלכה העבודה את גם אבל הלשון. במחקר  בדבר המציאות. נ
שוננו״ שוננו״ אחד ביטאון ליצור הצעה הייתה הפרסומים. בוועד דיון היה ״ל שוננו מ״ל מ״ל  ו

תון ולפרסם לחוקר, דווקא ולאו העברי למשכיל אף מכוון שיהיה לעם״, שה למחקר שנ  הל
עד ולדון הצעה להכין מציע אני בלבד.  אין למילון, אשר העת. כתבי על הפרסומים בוו

שיו להוסיף מד העניין כי דבר, עכ  אמנם למליאה, שנוגע מה המערכת. במועצת לדיון עו
ם רק אבל חשובים, הפרטים ם להיות צריכים הכללי בה. נדוני

כ״ו ישיבה — המליאה ישיבות תשי״ח, 56
יה

דמ
דז

הא
ע

 77
וו

ש
 

גו
מו

ת-
רי

עב
ה

 
ות

כוי
בז

 
ים

צר
יו


