
 ]שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, כו )תש"ף(, עמ' 7–9[ 

דוד )דודיק( טלשיר ז"ל )1944–2017(

חיים דיהי

הלך  כול,  בפי  שכונה  כפי  דודיק  טלשיר,  דוד 

2017, ז' בטבת  מאיתנו בטרם עת ב־5 בינואר 

תשע"ז.

דודיק למד באוניברסיטה העברית בירושלים   

ולהיסטוריה  למקרא  העברית,  ללשון  בחוגים 

של עם ישראל. בשנת תשמ"א הגיש את עבודת 

החיים  בעלי  'שמות  שכותרתה  שלו,  הדוקטור 

נחשב  והוא  השומרונים',  של  הארמי  בתרגום 

מומחה בעל שם עולמי בנושא זה.

בשנים תשנ"א–תשנ"ז עבד במפעל המילון   

ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית, ומשנת תשנ"ד לימד במחלקה ללשון 

יועץ  לחבר  נבחר  תשנ"ט  בשנת  בנגב.  בן־גוריון  באוניברסיטת  העברית 

ובשנת תשס"ה לחבר מלא. הוא היה חבר מערכת  באקדמיה ללשון העברית 

'לשוננו לעם', ערך את כתב העת בשנים תשנ"א–תשנ"ג )לצד שושנה בהט, 

יוסף עופר ויגאל ינאי(, וכן היה חבר בוועדות המינוח האלה: הוועדה לשמות 

צמחי ארץ ישראל, הוועדה לזואולוגיה, הוועדה לגיאוגרפיה אנושית והוועדה 

למונחי בלשנות.

העברית  )בעיקר  המקרא  לשון  היו  דודיק  של  העיקריים  המחקר  תחומי   

המקראית המאוחרת(, לשון מגילות מדבר יהודה, לשון חז"ל, העברית בתקופת 

של  כחוקר  נודע  הוא  שמית.  ומילונאות  ולניביה  לרבדיה  הארמית  התחייה, 

בין  וחפצים.  מקומות  אנשים,  צמחים,  חיים,  בעלי  שמות  הריאליה:  לשון 

לשון  בין   – המאוחרת  המקראית  העברית  של  'מעמדה  החשובים:  מחקריו 
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 ;)172–161 עמ'  ב–ג  ]תשמ"ז[ ,  בלשון,  )מחקרים  חכמים'  ללשון  המקרא 

'לשון חכמים באספקלריה של שמות פרטיים' )מחקרים בלשון, ה–ו  ]תשנ"ב[ , 

)מחקרי  וגלגוליה'  גידולה  בית   – בימי הבית השני  'העברית  עמ' 225–244(; 

תלמוד, ב  ]תשנ"ג[ , עמ' 285–301(; 'חספין – גלגוליו של שם מקום' )ד' סיון 

פרופ'  לכבוד  מאמרים  אסופת  ליעקב:  קול  הלוי־קירטצ'וק  ]עורכים[ ,  ופ"י 

יעקב בן־טולילה  ]אשל באר שבע, ח[ , באר שבע תשס"ג, עמ' 191–201(; 'על 

205–229(; 'על  משמעי אנ"ס בארמית ובעברית' )מגילות, ג  ]תשס"ה[ , עמ' 

ידיד שהוא "חבר" ' )מחקרים בלשון, יג  ]תשע"א[ , עמ' 39–50(; בספרו 'שמות 

חיים' )ירושלים תשע"ב( רוכזו מאמריו הנוגעים לריאליה.

לאורך  אותי  ללוות  והמשיך  הדוקטור,  בעבודת  שלי  המנחה  היה  דודיק   

כל השנים עד סמוך לפטירתו. ידוע מאמר חז"ל המבוסס על הברכה ליהודה 

לחברו  שיניים  המלבין  טוב  יוחנן  ר'  'אמר   :)12 מט  )בר'  ֵמָחָלב'  ִׁשַּנִים  'ּוְלֶבן 

יותר ממשקהו חלב, שנאמר "ולבן שיניים מחלב", אל תקרי ולבן שיניים אלא 

)בבלי, כתובות קיא ע"ב(. בדודיק התקיימה במלואה המידה  וליבון שיניים' 

שחשף  רחב,  חיוך  פניו  על  נסוך  היה  תמיד   – פנים  הסברת  הזאת,  החשובה 

לסייע,  סירב  לא  מעולם  שצולם.  בתמונות  גם  היטב  הנראה  חיוך  שיניו,  את 

הנכון.  הוא  ההפך  יקר.  שזמנו  או  לו  מפריע  שאתה  הרגשה  נתן  לא  מעולם 

כשהייתי  ביתו.  דלת  גם  וכך  תמיד  לרווחה  פתוחה  הייתה  עבודתו  חדר  דלת 

עובר ליד חדר עבודתו, שהיה סמוך לחדר עבודתי, התעניין בשלומי ובשלום 

משפחתי באמת ובתמים. כשפניתי אליו ושאלתי אם ניתן להיעזר בו בנושא 

שאני חוקר, תשובתו השגורה הייתה 'בכיף'. בקיאותו בספרות המחקר הייתה 

לשם דבר, וכללה מחקרים שפורסמו לא רק בכתבי העת המוכרים אלא בספרי 

יובל ובאסופות. נהגתי לשלוח אליו את הרצאותיי ואת מאמריי לקריאה לפני 

פרסום, והוא החזירם אליי בלוויית שפע הערות, הצעות ותוספות, שתפסו חלק 

נכבד בתוצר הסופי. אני מרגיש היטב את חסרונו הן כחונך, כמדריך וכמלווה 

הן כעמית וכֵרע. דמותו הצעירה לנצח חסרה לי ולאחרים בנוף המחלקה בפרט 

ובנוף האוניברסיטה בכלל. 

משפחתו היקרה, בתו גייל ושלושת בניו: יעוז, נמרוד ולוטן, תרמו למחלקה   

של  העשירה  הספרייה  את  הקדום  ולמזרח  למקרא  ולמחלקה  העברית  ללשון 

דודיק ושל רעייתו ציפי, שהלכה אף היא מאיתנו בטרם עת, שלושה חודשים 

לפני לכתו. הן חברי הסגל הן הסטודנטים נהנים מהספרייה העשירה שהוענקה 
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הקורסים  הנדרשת לרוב  המחקר  ספרות  כל  את  והכוללת  המחלקות  לשתי 

יסב נחת  ייתן והשימוש שנעשה בספרים אלו  הנלמדים בשתי המחלקות. מי 

רוח לדודיק ולציפי בעולם האמת. ואסיים בדברי פרופ' משה בר־אשר , נשיא 

 האקדמיה ללשון העברית – בעקבות מדרש חז"ל )בבלי, בכורות לא ע"ב( – 

כאן,  שלהם  בספרייה  משתמשים  שאנחנו  'בשעה  הספרייה:  חנוכת  בטקס 

בעולם הגשמי, שפתותיהם דובבות בקבר'. 

יהי זכרו ברוך.  

ד"ר חיים דיהי, המחלקה ללשון העברית, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, שד' בן־גוריון 1, 

ת.ד. 653, באר שבע 8410501

deihi@bgu.ac.il






