
אפרתמיכל

 :עלי"האסורהעברית"אין
מיליםבחידושוטוששלהמורפולוגיתדרכועל

הקדמה . 1

זהפועלו .עברילמינוחהצעותאלפיםמארבעתלמעלהמצויותוטוששלבעיזבונו

הפובליציסטית,הכתיבההןהיוצרתהספרותיתהכתיבההןכתיבתו'פריהוא

עלובעיקראך .עיוןוספרימופתספרי :שונותמשפותשתרגםהרביםוהספדים

סמנטייםומחסדיםלועזיותמיליםמסימונוכתוצאהוטוששהציעהתחדישים

לשםגופיםשלפנייהעמיתים,לשאלתמענהספרותי,מוסףיומי,עיתוןבקריאת

נקדןקל"עמטעםבתחרות"בונבוניירה"עבוד ה~ד~~וטושהצעתלמשל,(כך,עבדי
כלמושג.להבעתעבדיבמונחחסדשזיההמקוםוכל 1ו"עילית"),העברית]הלשון
משימהמתבקשות,למיליםהצעותלהעלאתמכווןפרטימפעלבגדדהיואלה

זאתכל .ימיוסוףועדהשישיםשנותלמןהמרכזיתכמשימתועצמועלשלקח

לכאןשיירשאינוהשירההיתדשלבחשבוןהבאהבלאהמונחים,תחדישיבמניין

היתד).(אפות,

מליםרשימת
וטושיונתךמאת

שגוריםשאינם ~.כהצעהמובאיםמחםr,נ~ויים; ~המ.·~··וןנונחיםמלים

צורתםבדיוקאםהקהל,בפימשובשיםם hש .·וא.הכלליבורבצולמדי.

מרביםשננדייואזהוראתם,בדיוקואם .

עברי'')"תמליל{{נתון

"תמליל"בפתחיוטושדברי :אאיור

נמסרהמאמרלמדעים.הלאומיתהאקדמיהבניהוללמדעהלאומיתהקרןבידינתמךזהמחקר *

תשנ"ח.בשנתבלשון""מחקריםלמערכת

ההצעהבדעתיעלתהאזזומודעהלמקראכיאתוודהוהנה . 30.11 • 79"הארץ",מתוךלקוח . 1

ט~דט~~ית.
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 [2]אפרתמיכל

בתרגומיוששימשוואלה 2היומית,העיתונותבטוריוטושפרסםמההצעותחלק
"תמליל"אומלים""רשימתמלים","לוחהכותרותתחתהתרגוםבסוףלפרסםנהג

 :כדלהלןולהסבירן'

ר Lלרפד

~' ' . '· " " ' " ' " 

סיגריותחפיסותעלרשימות :באיור

חשבוןדףבשולי :בודדיםדפיםפניעלשם,איפהאיבעיזבונו,מצויאחדחלק

שלקרטוןאוהכסףניידשלהלבןצדועלבגופם,אוספדאומאמרבשוליהוצאות,

 .)באיוד(דאהגפרוריםקופסתשלגבהעללכךבדומהאוסיגריותחפיסות

בלבדהמקצועלאנשיהשמוריםמקצועייםבמונחיםדקמדובראיןונבהיר,נדגיש

כוונתואתתיארשבהיד'שבכתבקצרהבטיוטה .הכללשבשימושבמונחיםאלא

'"מלים :וטושכתבולעם",למשכילעבדיתמליל-מתבקשות"מליםמילוןלהפיק

אלפילאותםהעבריתהמלהאתלתתמכווןהואמקצועי'מלוןאינומתבקשות'

(וטוש,בלועזית"עבדימשכילשלהמליםבאוצרהרווחיםכללייםמושגים

מתבקשות).

פועלואתבודואההואכיהצהיראחתשלאזה,מפעלוגםנגדעמותועם

מןמעטדקשפדה). j 332עמ'פודת, jסתרי jנגידלמשל'(דאהוהמרכזיהחשוב

חלקודקכתב,אכןהואלכתובתכנןשדטושהמילוןהרחבתאודותהתאורטיהחומד

טוריםבמסגרתאלא 3בלשניות-אקדמיותבבמותלאזאתגםלפרסום,זכהממנו

מתבקשות""מליםבשםטורוטושפרסםהשבעיםשנותובאמצעהשישיםשנותבאמצע . 2

נעירוהתאריכים.העיתוניםפירוטלפימלים,וטוש,ראה ;חידושהצעותובושוניםבעיתונים

"תמליל(כדרךהעבריתההצעהלפידווקאאלהבטוריםההצעותסודרוהמקריםברובכי

עברי").

בבמהפורסםלשונו)(וטוש,תרגום"של"לשונורקלמעשההמילון,הרחבתעלכתביומבין . 3

מקרא,בביתמחקריםפרסוםלהזכירניתןאחריםבתחומים ;למחצהאקדמיתלמעשהאקדמית,

ביאליק.ח"נומאסףלספרותמחברות
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מיליםבחידושוטוששלהמורפולוגיתדרכועל [3]

התקשורתבכלימזדמניםודיאיונותבדדיוטוריםהיומית,בעיתונותספרותיים

הביבליוגרפיים).הקיצוריםברשימת"וטוש"לפי(דאהוהדבוריםהכתובים

העיתון,טורידדךאותרגומיודדךוטוש,שלבתחדישיושנתקלודניםקוראים

דדךמתלווההיהוטושמשלחדשתדגוםפרסום :התופעהכלפיאדישיםנשארולא

 ;איזק(למשל,אוהדותחלקן ,) 333-328עמ'פודת ;תמליל(ניד,ברשימותקבע
ובדיןשביט), ;ובכאל ;גדודנסקי ;בכרדיד ;אוריין(למשל'ביקורתיותחלקןקנז),

 4היומית.בעיתונותהקוראיםומכתביהספרותבמדודיודברים

ביצירתוטושאתשהנחווהדקדוקייםהלשונייםבעקרונותאתרכזזהבמאמר

לעיל'שנזכרוהשוניםהמקורותשלובדיקהניתוחמתוךאפיקאלהאתהמילים.

כמבואשהכיןראשונותטיוטותדוגמתבעיזבונו'הספוניםואלהוטוששפרסםאלה

עלכמאמרשונים,לגופיםבפניותיוכנספחלהוסיףשנהגניסוח-עבדי"ל"תמליל

פתקאות ,) 333עמ'פודת, ;דקדוקוטוש,מעדנת;(וטוש,העברי"הפועל"מערכת

ידיעלאישושםתוךלקסיקלית-דקדוקית,כתאוריהאלהעקרונותאציעועוד.הנייד

(=תחדישיו).מעשיווהדגמתהיגדיוציטוט

למיבשאלהדיוןכגוןערכית,התייחסותכלדיוןמכללבמכווןמוציאהזומסגרת

וטוש, ;משחקיםוטוש, ;לאקדמיהוטוש,למשל,(דאההחידושסמכותנתונה

המבקריםבפישמכונה(מהוריכוזםהתחדישיםלכמותהתייחסותסתרי), ;מזימת

הפשטהבגדדשהםבעקרונותשמדוברהיותאךוכד'.חידושים)ודטוש,"גודש";

המוכתבביןאי-התאמהשלמקדיםעלגםהצורךבמידתנצביעהמעשה,שמאחודי

 .אחדאוזהמסויםבחידושבפועלמימושולביןהעיקרוןלפי
במונחיםאותםניסחלאוממילאמפורשים,עקרונותהציבלאכמעטעצמווטוש

שהתכווןהמחקרבמסגרתכןלעשותבכוונתושהיהנדאהמורפולוגיים.סמנטיים

אחיותבלשונותהעברית,בלשוןהרבהבקיאותומשוםאוליכן'כמולפרסם.

כושרולביןידיעותיוביןלהבחיןיכולתוחוסרמשוםובעיקרהלשוניים,וברבדים

מיעטלהלן), 2.3.2.2 §וכןמושגים(וטוש,השורהמןהעבריתדוברשלהלשוני

ולמקורותיה.התצורהלדדךנימוקיו-החידושבבחירתשיקוליואתלהסבירוטוש

"לשון"הקבועטורואתכתיבתודדךהואזולקביעתנומסויםדופןיוצאכינעיד

אתהמציאותיתהערכתומשוםאוליונימוק,הסברהכבידשם"במחנה",בעיתון

ואוליעבריים,ספדבתיבוגדיצעיריםחייליםדובםהקוראים,שלהלשוניהרקע

מקבליעללהשפיעכאמצעיאלהבחייליםלהשתמששם)(המוצהררצונומשום

המינוח).בתחום(הפעםההחלטות

מכללשהפקתיומסקנותהפשטותאפואהןהתצורהוהסברכאןהעקרונותניסוח

לרשותי.שעמדהחומד

 . 2.3.1.1 §ובtד~זץת, , 2.1.2 §בממטר,בדיוןהמקוםמראילמשלראה . 4

19 



 [4]אפותמיכל

העקרונות . 2

היאמקצועי,מונחארהציבורכללאתהמשמששםזהיהאחדשה,מילהשליצירה

שלקבוערצף :(תיבהוצררהסממרת)שלקבועאוסף :(משמערתתוכןשלהפגשה

אלהאתומבחינההמסוימים,והצרדההתוכןאתמזההזרהפגשהפונמות).

במרכיביםאפואנרגעיםהחידושעקרונותוצררה.תוכןשלאחדותמהפגשות

המסריםהחידוששביןוביחס ,) 2.2 §(והצרדה ) 2.1 §(התוכן-החידושאתהיוצרים

משתייךשאליה sדה-סרסיד)למןמערכת(כתפיסתהלקסיקליתהמערכתלבין
 .) 2.3 §(החידוש

ד·ערכיות nחד· 2.1

אחדלמסומןמתייחדמסמןכלכאשדקייםומסומןמסמןביןחד-חך-ערכייחס

הכמותיביחסאיזוןמבטאזהמצבקבוע.אחדמסמןידיעלמיוצגמסומןרכלמסרים

משקללשיווישואפותדנותמערכותלמסרמניה.השפהמסמנישביןהקשרובאיכרת

ובפיזיולוגיהבאקולוגיהבפסיכולוגיה,בכימיה,כך ;מרכיביהןבין(אקרריליבדירם)

לממשעליהיקשהכןיותרמורכבתשהמערכתככלכיבדודאגב, .) 17-9עמ'(ודלף,

 6 •האיזוןשאיפתאת

אוגדןשליהמוכרהמילהמשמערתמשולשאתמציידאינושלהלןגאיוד

שרנות.לשוניותבמערכותמסמן-מסומןיחסימבטאאלארדיצ'דדס,

A 

מסומןמסמן

c B D 

בשפהלמסומניםמסמניםביןהכמותיהיחס :גאיור

שביניהם.הכמותיהיחסרציפותאתמבטאלמסומןהמסמןביןהמתוחהקר

למסמן Aמ-צלעותשררהמשולשוהמסומןהמסמןעםהיוצר ,) A-B (ההיטל

) C ( ולמסומן) D (, משמאלהנופלהיטלכל(חד-חד-ערכית).מאוזנתמערכתמציין

לאוממילאהזכיר'לאוטוששבעיזבון'וזהשפורסםזההחומר'בכלכילהבהיראוליואוי . 5

דבריו.עלתוספתבגדוהםכאןהמובאיםאלהומחקריהם.בלשניםציטט,

זיף.ראה ;בלשוןמסמן-מסומןיחסישביןהכמותיהאיזוןשללהפרהדוגמההיכרזיףחוק . 6

 • 28עמ'
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מיליםבחידושוטוששלהמורפולוגיתדרכועל [5]

אתמציינת A-Cצלע :מסמןאותוידיעלהמיוצגיםמסומניםריבוימצייןלו

צלע(דב-משמעות).יחידמסמןידיעלהמסומניםכלציוןשלהקטגוריהמצב

A-D ויחידאחדמסומןמייצגיםהמסמניםכלשבוהקטגוריהמצבאתמציינת

(נרדפות).

מונח-מושגלכל 2.1.1

מבחיןהואואולםו"חד-עדכיות",מסומן""מסמן",במונחיםמשתמשאינווטוש

שלחרושתמלים,'מלים,כאןדואהאני"איןאומד:הואלכנדריובתשובתוביניהם.

מושגים"רבד,שלובעיקרוכל,קודםאםכיחכמים,לשוןבעלשלכלשונומלים'

חידושים).(וטוש,

 ח~~הצעתועדיפהמדועוטושמסביר , 29.8 • 75"הארץ",מתבקשות",ב"מלים

 :ופןהיבטהנוהגותהמיליםפניעל

שבושדברשלבעצמוהיאהיבט>מלא(בכתיבס~טה~פ~תיתהמלה

אוהדואה,שלהבטתו,אותו, zדאאופןהואס~טהמושג.שלהודאתו

שייךאספקטואלוהמביט,מביטאוהרואהדואהשממנוהצדאו:המביט,

~~ט~תראו~ךא~תראופןהואעליו,שמביטיםאותו,שדואים?מהדבר,ל

 .כךלומר~גכזאםזה,של
 •~ךהיאאספקט,בהודאתבההמשתמשיםשישמלומדיתשכיח,'מלה

הואשניחסרוןפנים.לשתיהמשתמעת ,םי~~הריבוי,צורתהיאבולטחסרון

פרןהואשדשההפשטדדךעלפנה.משורשלגזרהנתןדבבדוחקדקשדשה.

הביטויבעדסליחהאופקפוק),ספק,היאהמקובלתשהוראתוצ;יפ~~ה,(בלי

 .גמדילאחדותלפניםמשתמעותהודאותיושכל~יד'

הכותבתקלשבה"משעה :וטושאומדהספרות""תודתתדגוםעלכמאמדו

מאובניםדפוסיםלאיזולהתאימוכדיהמושגאתלעקםנכוןהואזדבמושגעברית

ההתנוונותמתחילההקפאון'באשעהמאותהלקלטו'כדיהלשוןאתמגמשואינו

 .) 10עמ'לשונו,(וטוש,בקפאונה"עומדתהיאאו,לשון,אותה,של

שלוגוסציון :להפניםשתיכידועמושגשל"הגדרה :ואומדוטושממשיך

להוציאלבינם,בינומשותףשישלו,יםבקרוההדבריםכללאומדתזאתרבד,

לשונו,(וטוש,לו"הקרוביםהדבריםמןהמבדילואותו,המיחדוציוןזולתם,את

 .) 43עמ'
 :ומדגים 7

יצירהנתחלמסוים,מצבנתחלנתח.לבפועלמשתמשיםאנחנו ] ... [

אנחנו ] ... [ניתוחאצלנונעשיתוהאנליזהשאלה,נתחלמסוימת,

יפלאלאת.יתוהמשוניםבתכלית,מושגיםלשניאחתבמלהמשתמשים

בלועזית,ישתמשבמחשבתו'לדייקהמבקשאחראימדעשאישאפוא

 • 8עמ'הגדרת,אפות,ראה ;אריסטושל"גנוס"למושגוטושמכווןבכך . 7
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 [6]אפרתמיכל

אתיסרבלאבלמסרבול'לשונואתשומראמנםיימצאאחרתאנליזה.ב

מזה,וקצתמזהקצתיחד,גםהדרכיםבשתיהולכיםבפועלהמחשבה.

בשתיהזה,החובליםחבלשלראשיובשנילוקיםנמצאיםאנחנוובפועל

לשונו,(וטוש,מזההמחשבהובסרבולמזההלשוןבסרבוליחד:גםהמכות

 .) 11עמ'

 .תקשורתי-קוגניטיבי-סמיוטיעיקרוןכן'אםהוא,וטוששלהראשוןהעיקרון
"סרבוללמנועמנתעלהלשון""סרבולמכנהשהואמהאתוטושמבכדכאן

-(מסומנים)מושגיתהבחנהשישבמקוםכיקובעזהסמיוטיעיקרוןהמחשבה".
הסמיוטיקה(מסמנים).במונחיםגםלהבחיןיש-מהותיותבתכונותהבחנה

)~~ a <הסימניםכלשללמעמדםתנאישהיאיסודית,דרישהזובדרישהדואהח

בהעבדתהתקשורתשלככליההם)דקלאאךהלשוניים,הסימניםגםזה(ובכלל

לפנישנים,עשרותכמה"לפני :מדבריושניכרכפי .הנמעןאלהמועןמןהמסד

לאכלנית,לאבדוש,לאכברית,לאתמי,דבעבריתאומדיםהיו ] ... [אנישנולדתי

לעציםשמותלנוישכיוםמין-שרץ.מין-פרח,מין-עץ,מין-צפור,אלאסרטן,

לאביזרים"למכונות,ולחלקיהם,לפרחיםשמותובפינולצמחים,חיים,ולבעלי

 .) 15.11.66במחנה,(וטוש,

בהבחנה,הסמיוטילצורךחוטאאחדמסמןידיעלמושגיםשנישלייצוגכלומר,

נתפסהנמעןהם.חדהמושגיםשניכאילובחשבוהנמעןאתמטעההואובכך

המועןהיהלוכיאמונתוהיינולחד-חך-ערכיות,וציפייתותפיסתומשוםזולהטעיה

גדולהזוסכנהשונים.מונחיםבשנימשתמשהיהאזישוניםמושגיםלשנימכוון

בגנוםהזהיםמושגיםשניהיינוקרובים,מושגיםבשנימדוברכאשדשבעתיים

הגנום.שלאחותאוזובסממהמזהזהושוניםשלהם

מושג :מושגיםשניניתוחבמונחמכניםשאנוכךעלוטושמצביעלמשל'כך'

ששניכךעלנצביעסמנטיתמבחינההאנליטי".ה"ניתוחומושגהכירורגי"ה"ניתוח

הוצאה,בראשון :ידיעה"ו"מצב"מטרה"למשלכמובסממות,נבדליםהמושגים

בסממתגםכמוידועים,שאינםמרכיביםגילויובשניידועים,תיקוןאוהשתלה

למוקםחשיבותאיןבשניואילומוצקאורגנילאובייקטמיוחדהראשוןה"מדקם".

 . analysis-והשני , operationהראשוןמכונהבאנגליתמופשט).אומוחשי(יהא

אינההיאגםהאנגליתלמשל'שהדי'וטוש'אתהמנחההיאהאנגליתלאואולם
אתהמנחהצבאית).אופדציה(למשל,כפעולה operationלביןזהביןמבחינה

להקשרה.תלותבלאהמילהושקיפותחד-חך-ערכיותגישתהיאוטוש

הראשוןההיגדעבודניתוחהמונחשימורידיעלהשנייםבין 8לברךלהציעוטוש
השנישבהיגדניתוחלייצוג ,רן~~חדש,מונחוייחוד ,) operationהאנגלי(מקבילו

 .) analysisהאנגלי(מקבילו

הדפרנציאציה"."פעולתעבורוטוששטבעפועלהואברךל 7 . 8
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מיליםבחידושוטרששלהמורפולוגיתדרכועל [7]

 :וטושאומרהתפתחות.היאאחרתדוגמה

שונים.מושגיםשניכאךשישברור ...תותפתחהבמלהמשתמשיםכולנו

לעתיםנהוגהשני , developmentבאנגליתשנקראמהבבירורהואהאחד."

וכותבים,אומרים,כללבדרךבלועזית."אבולוציה",- evolutionבפינוגם

בלאכאחד,המושגיםלשניהמשמשוהפועל"התפתחות",וחושבים,

אנחנוהמחשבה.אתמסרבליםאנחנותפתח.הל :אחדהואהבחנה,

 .) 12עמ'לשונו,(וטוש,המושגיםאתמטשטשים

חך-ליחסלהגיעמיטיבההאנגליתכיוטוששחשבשבמקוםמעלהבמילוןעיון

ישבאנגליתגםלמעשה .בךהדבראיךלכך'מגיעהשאינההעבריתלעומתחד-ערכי'

לצייךישואולם,מושג.אותולציוןמשמשות evolutionו- developmentשהמילים

שלמחויבותוכאמוראיךמקרהובכלאלה),מילים(כלפיהרגילההדרךזושאיך

 .העבריומבעוהמושגכלפיאלאהאנגליתכלפיוטוש
המתבטאנזמך'מעברהיינוה"שינוי",מונחאתבתוכוכוללהתפתחותהמונח

בחלותו.לוזהההואאיךאך ,' Tnאחרלמצב Tlהתחלתיממצבאיכותיבמעבר

 evolutionוהך developmentהךפנימי.הואלושהגורםשינויהיאהתפתחות

שקולים.הםשאיךאלא ;זהיםהםזהובמובךפנימי,להםשהגורםשינוייםהם

development מ-יותרכוללevolution . המושגevolution סמנטיתמאפייך

מדורגיםמעבריםשלעוקבת"שורה :"רצף"כ develop1nentה-היערכותאת

 :כרצףתתוארשלביםארבעהבתאבולוציהכך'סופי".למצבהתחלתיממצב
)) Tn +--- (T3 +--- (T2 +--- Tl ,תוצאת"כלומר"Tl היינו)T2 ( התחלתימצבהיא

 . T2הואשלההסופישהשלבאבולוציה(סמנטית)איךזהבמובךוכד'. , T3עבור

אפשרההתפתחותכיווןבעודחיוביהאבולוציהכיווןכיוון'ידיעלמתאפייןגםהוא

 9שלילי.שיהיהואפשרחיובישיהיה

המסמךלביןבאנגליתהמשמשיםהמסמניםשנישביןהיחסאללשובנוכלעתה

(סממותסמנטיתמזהזההנבדליםמושגים,שניכירואיםאנוהתפתחות.העברי

יחסמופרכאךכלומר, .מסמךאותוידיעלבעבריתמיוצגיםוה"חיוב"),"רצף"ה

ביןההבחנהבטשטושנפסדיוצאהעבריתדובר .ומסומךמסמךביןחד-חך-ערכי

שלקיומםעלהדובריםשלידיעתםבחוסרמתבטאוטוששלדעתטשטושהמושגים,

נבדלים.מושגים

התפתחותהמונחימשיךולפיובידול'וטושהציעזהסמנטיעיוותתיקוןלשם

התפרתחות,הואחדש,מונחייחד evolutionולציון , developmentלציוןלשמש

מושגמעמידהכשלעצמה:היאאיןאךדארררין'שלהאבולוציה""תרותגםנמצאתאלהבתרך . 9

 .) 4.11.66הארץ,מלים,(וטרש,מיוחד

23 



 [8]אפותמיכל

 .) 2.3.1.1 §דאהחתפותחרתעל(ערדבמקוררתמצרישכבדחתפועלבמשקלהנשקל

וטרש:אומד

"אכספרדט""מידע",במקרם"אינפורמציה"למשלנכתבמקצועיבעתרןאם

מןהסחת-דעתמתוךזלזולפשוטאוליבזהלדאותאפשר"יצוא",במקרם

פשוט,ולא,ר"לרגי""רציונלי"כותבכשאדםאבל ;הלשוןומןהקורא

מסלסלהואאיןוכהנה,כהנהרעוד"התפתחות",ולא"אבולוציה""הגירני",

וכללכללאינםר"לרגי""רציונלי"לדייק.מבקשפשוטהואסתם.בלשונו

שניבאמתהםר"פתרח"-הנגבווויךשלרציה""אבולתודת-ה tאחדדבר

הריהואחדבמונחובדללםביניהםמבדילשאינומיבתכלית.שוניםמושגים

פרח''מיןשתיהןאתומכנה tלמשללרקפתחרציתביןמבחיןשאינוכמי

 .) 15.11.66במחנה,(וטרש,

ואיןעצמה,בעבריתהחד-ערכיותעקרוןהואוטרשאתשמנחהמהכימרבןמכך

ההשוואהבאה tשלעילוניתוחהתפתחותכבדוגמותאלאהלעז'לפינמדדזהעיקרון

אפשרשדאינוכפינפרדים.מושגיםשנישלקיומםעלולשכנענוללמדנולאנגלית

 tשלהןלסממרתהמושגיםפירוקידיעלתוצאותלאותןסמנטייםבאמצעיםלהגיע

לקהלשכירוןמשרםאם tכןעשהלאוטרשלועזיות.למקבילותהזדקקותבלא

אלה.כליםעל.עמדלאעצמושהואמשרםראם tכלשרנוולעם""למשכילהרחב,

כאןגם .ברדדמונחידיעלבאנגליתהמיוצגיםשוניםמושגיםמדגיםהבאהמקרה

ייחרדהיינוחד-חך-עדני'יחסהמושגיוהדיוקהמחשבהבהירותבשםוטרשתרבע

הפרופסורלאחיו,העיזבון)מן(פרטי,במכתבהנבדלים.למושגיםנפרדיםמונחים

שרנותמשמעריותשתילוישהלועזי"מרטיב :וטרשכותב ,) 27.4 • 74 (דיןצבי

אומדהייתיהאחת, .ביניהןהקשרעללעמודלנסותבזהעניךליאיןשאףבתכלית,

בספרות, :השביח ; ) 10מניעעללדעתי(עדיףrז~עבעבריתגורסואניבפסיכולוגיה,
כיאם tמוללמלשרן(לאמלילותמלשרן tמלילבעבריתגורסשאניוהיאבאמנות

וקלה)"אוליובעיקר~ל.לאתלולהחכירניתן(כןלהתאיםיכולאולימלילות''מולל

וממטר).מטר : 2.1.2 §גם(דאה

שללביקורתובתשובהוטרשמדברינביאמונח"-מושג"לכלדרישתלסיכום

'דבוק'וכללכללהיאאיןאחת',למלהקנאית'חתירהארתהכי tאני"סבור :בנדריו

חידושים).(וטרש,מתפתחת"ללשוןחייםהכרחאלא

מושגלכלאחדמונח 2.1.2

כיהואהחד-חך-עדני,היחסשלהשניבפןגםהמתבטאהסמירטי,המנחההעיקרון

מונחיםיהירלאכיהדרישההיינו,אחד,(מונח)מסמןידיעליצוין(מושג)מסומןכל

או(כצווןבמ"םהמתחיליםמתחדישיםוטוששלמהימנעותוזוהעדפהנובעתדעתילעניות . 10

המשקל).בראשית
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מיליםבחידושוטוששלהמורפולוגיתדרכועל [9]

אלמתייחסהואואיןומילון'מינוחכלפיכאןמכווןזהשעיקרוןמובןנרדפים.

 .) 263-261עמ'היתד'(אפרת,השידההיתדואלהשידה

 :אומדהואאמיתיים.נרדפיםבנמצאאיןכיהשקפתואתהביעוטוש

גון.הודאה,מוצא,הבדליבשרשןשאיןנרדפותמליםשתילךאיןכללבדדך

נרדפותמליםשתיבהכשישהיא,הלשוןשלדרכהחשוב.הדבראיןאבל

במשךמזוזומתיחדותהןהדישביניהן'בראשיתהבדלישניטשטשוכביכול'
 11מזימת).(וטוש,בגוניהןבשימושיהן,הזמן

להיותעשוייםכימודיםוטושרבדיהוא,נהפוך ;עקרוניתמניעהכאןאיןואולם

דיאכרוניים.ממעתקיםכתוצאהשנתאחדוכאלהואםבידולן'לפניאםנרדפים,

שלקבועאוסףביןקבועכ"יחסהסמיוטי-סמנטיהצדמןנרדפותנגדיראם

מצבאיןכיניווכחאזיפונמות",שלקבועיםרצפיםיותראושנייםלביןסממות

 ABDאזור ; 576-567עמ'פיאז'ה,אפרת,הנרדפות,על(דאהבעיקרוןמנועזה

היאאיןאזשהדיחלקית,נרדפותבנמצאאיןכיזומהגדרהמשתמעעוד .)גבאיוד

להימנותיכולבזהות,לאאךבסממות,פחותאויותרגדולשיתוףנרדפות.בגדדעוד

נרדפים.מעמידיםאלהאיןאךסמנטיים,הכלהכיחסיאוסמנטיבשדהכשותפות

במפורשמביעאלאשלה,התאורטיבהיבטהנרדפותבתופעתעוסקאינווטוש

מיותרתראוי'מונחלויששכבדמושגלהבעתמונחשלהוספהשלפיוהעיקרוןאת

ארכיטקטוני,המונחיםלזוגכך .) 80-78עמ'תאולי,(דאהמוסיפהואינההיא

אינהוארכיטקטורה .אדריכליעלכלוםולאמוסיףאינו"ארכיטקטוני :ואדריכלי

מטר,לגשם,גםכך .) 17.1.67במחנה,(וטוש,מאדריכלות"מאומהבכלשונה

למשל)'.שנה(משךהגשםשל'כללולציוןממטרהמונחאתהציעוטוש .וממטר

בוויכוח .) shower (עז''גשםלציוןבממטרלהשתמשהחלהמטאורולוגיהשידות

נוספיםקוראיםהשתתפוהעיתונות,דפימעללדטושהמטאורולוגיהשידותבין

(כפינדרשממטושהמונחטעןוטושתוך.) ;טוקטלי ;בן-עמדם ;מזימת(וטוש,

כנרדףהמטאורולוגיהשידותכשימושצודךבוואיןהגשם'של'כללולציוןשהציע)

 :הואואומדלגשם.(לטענתם)

 .למדיבולטיםהבדליםקיימיםגםקיימיםוגשםמטרביןהלשוןבשימושי
קצרגםההיקשובדדךיותר'עזהואהלשוןבשימוששהמטרלמשלבדור

ישראלובקולהמטאורולוגי'ובשדותבארץהמטראפואירדשנים ] ... [ .יותר

שבשדותהמקצועניםמןהנראהכפימישהו'שלרוגזועליושקפץעדבעתו'

נדאהאופנים.בשנילהתפרשעשויבמקוו),הקודמתבשודה(וכןכאןשורשןבתיבההשימוש . 11

התצורהבתיאורכשימושו'שורש'במובןולא'ביסודן'למובןדקהתכווןשהמחבר

דבהקוראמןנחסכהלאזהענייןבמסגרתשדווקאחבלהגדות).(אפרת,השמיתהמורפולוגית

המשמעות.
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 [10]אפרתמיכל

והואחדשה,מלהאיזושסחטעדהרפהולאמנוחנתןלאוהלה ;שלנוהנ"ל

במלהצורךישוהגשמיםהרוחותלכללמהשבוע.שבועעלינוממטירה

(וטוש,וכל?מכלבכלהאנגליתידילצאתכדירקהאמנםלכך.חדשה

מזימת).

אנונרדפים,מונחיםנגדפרסומיםבכמההנשניתקביעתולצדכילצייןישאולם

במילהכללדרך(המובעיםמושגיםשלמקריםובכרטיסיםברשימותמוצאים

הםועתיםדף,באותואלהכלמרוכזיםעתיםאחד.עבריממונחיותרולצדםלועזית)

ליצורהתכווןברשימותיואםהיאהשאלה .לחלוטיןשוניםבמקורותמופיעים

אתגםוטוששלהמפורשותהצהרותיועלנוסיףזובשאלהלהכריעכדינרדפות.

החידוש"."סמכותשאלתהואמענייננו'שונהלכאורההנראהבענייןקביעתו

וטוש, ;חידושים(וטוש,החידושסמכותלשאלתאחתלאהתייחסוטוש

ורשאיכשירעבריתדוברכלכיסבורהיההואנגיד). ;מזימתוטוש' ;לאקדמיה

הברקההמצאה,הםתחדישיםהדוברים.מןיבואוהתחדישיםוכיתחדישים,להציע

הבחיןהפרטיםכלפיבמוסד.-בוועדהלהיעשותיכוליםהםאיןולכןפרטים,של

מי-הראשוניםמבין .אמושפתעבריתשאיןלמיאמושפתשעבריתמיביןוטוש

למדודאין ;הצעותבגדרכולםהשוניםהתחדישים :שוויםכולם-שפתםשעברית

בעלתלמי,דהוא,ספראיש(אםבעליהםשלמעמדםאוזהותםלפיאותןולהעריך

צריכהההצעותביןההכרעהאיןהעברית).ללשוןהאקדמיהחבראומקצוע

טיבןלפיהדובריםקהלידיעללהיקבעעליהאלאאחרת,אוזובוועדהלהיעשות

דבר'שלבסופושתתקבלשהיאביותרהמוצלחתההצעהעלחזקהההצעות.של

 .ישתמשובהשכן
הצעותריבויהמעודדתגישתועםנרדפותכנגדוטוששלהצהרותיושילוב

נרדפות,עלמרמזאינוהמונחיםכפלכילמסקנהיובילנוהקהל'להכרעתשיועמדו

השוניםלרצפיםהסממותקבוצתביןהיחסכיהתנאימובאנרדפותשבהגדרתמשום

אחתשרקמספר,הצעותבהגשתכאןמדובראכןאםקבוע.יחסהואהפונמותשל

 .בהןמתקייםהקבועהיחסתנאיאיןאזי-העבריכמונחלשמשותועדףתוכרעמהן
ולכןלהכרעה),(עדזמניהואהקישוריחסהקהל'שללשיפוטוכהצעותבמעמדן

ממגמהלאהשונותהצעותיונובעותעתיםכינעירעודנרדפות.הןאיןממילא

ממנוונעלםמסויםבתרגוםשהציעתחדישכגון-נסיבותמכורחאלאמכוונת

(אפרת,עורכיםעריכתמשוםאו-עצמומונחאותולתרגםשניםכעבורבבואו

כנעני).אפרת, ;בלשנות

הצעותכמהלהציגאותוהביאההמים"פניעללחמך"שלחשלהמכוונתגישתו

עבורלמשל,כך,הך;משלוההצעותשכלישאחד.לועזילמונחחלופיותתרגום

נ:רוזע~ט,הציע"דיפלציה"עבור ;ותחובהתחוח,תבלקח,פוענח,הציע"אנרכיה"

אחרים,משלוחלקמשלושחלקוישונכז;זס~ןה.נכ~ז:ו~ח ,ח~~??Jבנכוז~ז;ח,נכזpק.~ח,
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אלא ;בטלויזיהשודר _~ט r ;בטלוויזיהלשדר-לגכ~טטלוויזיה. _"גכ~ז?תלמשל

(וטוש, "ז~ל~~ל::גףז,ל~ל~ז,או~לבז,~לוףז,ל~ל.לז,לידילהגיענבחרכןאם
וטוששלחידושוהיא ת~~יt .) 2.3.1.1 §סחיטה,גםראה ; 4.11.66הארץ,מלים,

עכשיו).(אבירן'אבירןדודמשלהיא~ו.רזואילו
בכלהראשונההמילהלעיל) 2(הערההעיתונותבטוריוטוששפרסםברשימות

אבל .ללעזהתרגוםאוההגדרההואוהמשכהוטוששלהחידושהצעתהיאצירוף

מילהזוכללבדרך-להחליפהמציעשהואהמילהלפיערוכותמרשימותיושתיים

לערךעברייםמונחיםשניוטושמביאהאלההרשימותמןבאחתלועזית.

וצעירים,ילידיםעברית,דובריהיינוחיילים,הםקוראיושקהלמשום"ביורוקרטי".

 :שכנועודבריהסבריםמכבירהוא

כיורולשנאות.-בירדרקדטיח .לזp~אי-ביורוקרט .לזp~~יהואביורוקרטי
שולחן-מכתבה,-(במקורהמשרדלשבח,שפירושהצרפתיתמלההיא

קורימעלהישן'שריהוטואפל'חדראיזההדעתעלמעלההיאכתיבה).
צופןאיזהלפיופוסקמתוח,עורבעליבש,טיפוסאיזהבושיושבעכביש,

החדראםכמובן,לקפקא).המשפטלמשל,(ראה,פשוטיםאדםמבנינעלם

המכחכחולייןהיטב,מוארכבקירנו,נוצץחדישים,מתכתברהיטימרוהט

וכמה.כמההזהראז-צבוריחסיאישלשון'חלקמצוחצח,צעיריושב

תמידזו.תופעהשלאחרצדוהוא תך~,:~היאלביורוקרטיהאחרתמלה
אבלשלנו'בצבא-וביתר-יחודבצבא,כיחודהניירת,אתלצמצםמשתדלים

 'ר~~ההואאותהומסמלבהשעוסקמיעת.בכל תך~,:~י;צנ:7וקיימתהיאבינתיים
ושומרויוסיף.יבואהרוצהכל~~רףת,התכונה ,ךף~:~הפעולה ,יך~~התואר

 .) 17.1.67במחנה,(וטוש,ידחקנפשו

אתחידשעצמו(וטושבן-אביאיתמרמשלניידתואילוהיא,וטושמשללשנאי

"ביורוקרט").עבור ו~~

להשתתףכשדרתהפונמותכל-הפונמותניצול 2.2

אולםהסממות.אוסף-המושגית-תוכניתהרמהמתוךיצאהחד-חך-ערכיותעקרון

כידוע,הפונמות.רצפיהיינוהצורה,רמתמתוךהיוצאיםהעקרונותאתגםלבחוןיש

להן ;(אקוסטית)פיזיולוגיתלשוניתהתנהגותשלתאורטיותהפשטותהןהפונמות

כן'אםהן'הפונמות .) 91-90עמ'טבלת,אפרת, ; 175עמ'(טנא,משמעותאיןעצמן

הטעמה.וגםתנועותעיצורים,כוללותוהןהלשון'שלהצורניותהבנייןאבני

באופןמונחיםתחדישיוואולם"פונמות",המונחאתבמפורשהזכירלאוטוש

ברצף.מקוםובכלרצףבכללהשתתףכשרותהפונמותכלכיהעיקרוןידיעלברור

בהתבטאויותיווהןעצמםהחידושבמעשיהןוטושאצלביטוילידיבאזהעיקרון

מןניכרחלקלהרוגרוצה"אינני :שפרהלש'בריאיוןוטושאומרהכתב.שאלתעל

(שפרה).מתאים"אינושהכתבמשוםורקאךבשפההגלומותהאפשרויות
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הדוגליםעםונמנההעברי'הכתבבשאלתגםוטרודמעורבוטושהיהכידוע,

ממדרגהיסודיתציבורית-עבריתשאלההכתבבבעייתראההואהכתב.בליטון

הלשוןועדשאיןייאושומתוךזה,בנושאשיעסוקמכוןלהקיםביקשואףראשונה,

וטוש,עברית;וטוש,בעד;(וטוש,לפוסקעצמושםאלאהצעותבאיסוףעוסק

שלכגודלוכילומראפשרכמעטתוכנית).אורנן' ;ואילך 352עמ'פורת, ;סודי

כרכוכאןוגםומתנגדים,תומכיםעליוקמוזהבנושאגםכןעיסוקיו,בכלוטוש

מדבריהמזלגקצהעלולוכאןנביאהציבוריות.עמדותיועםגישתואתהאחרונים

המיליםחידושבהצעותהצורהעקרוןשלביסודועומדיםהםשהריזה,בענייןוטוש

 :וטושאומר .שלו

בלבד'(קונסוננטים)העיצוריםאתהמצייןשהאלפביתהואעניךשלעיקרו

העצודיהאלפבית .תועשלויפהתו'עשלמכווןהיההתנועות,אתלא

עצמו,בפנימקצועכמעטוהכתיבההקריאהמלאכתחיתהשבולעולםניתן

שללעולםנועדהוא-לדברמומחיםרקוכתובקרואידעושבועולם

הכלעלוחובההכל,שלזכותםהיאוכתובקרואדעתשבולעולםלאנהנים,

עברית).(וטוש,

 :אומרהואעתההמצבוכלפי

סדרתקטנים,תשבציםפיתרוןשלרצופהסידרהבעצםהיאשלנוהקריאה

רצופותשניםביזבוזלאחרוותיק,הרגלמחמתודק-התנועות"את"נחש

ספקאיןאבל-זהמתמידבעימול-מוחיחשיםאנואיןבילדות,תרגולשל

זך).גםוראה ; 20 • 7.62בע,ד(וטוש,ומכבידקיים,שהוא

מתאיםהכתבאיןכילומרנוכלהפונמהמושגעלשלעילוטושדבריבעקבות

מגבלתוזואיןאךלייצוג.בוזוכותאינןהתנועיותהפונמותשרובמשוםלתכליתו,

אשדהיוונית,התפיסהבהשפעתהזההכתבהתפותחותכךעלנוספתהיחידה.

הביאשבוהשיטתיותחוסרשמשוםייצוגתנועות,שלבלבדחלקילייצוגהביאה

ביןחד-חך-ערכייחסאיןגםכילב(נשיםתנועותוייצוגאהו"יעיצוריייצוגלעירוב

תנועה).כללייצגיכולהקריאהאםכלוכמעטקריאה,לאםתנועה

מודעבמקום ~ר~לתחדישיווטושנדרש(נגיד)נגידחייםעםלריאיוןבתגובה

אומדאלה,במונחיםהצורךהסברלאחרמתחביב.נבדלכחידושוr.ך~חהמשמש,

וטוש:

זהבהןמשתמששאניחובה,ידע,-אלוצורותשתינקלטולאלדעתי,

(מהחובהתיקראניקודבלי"חובה"הדפוס.שאלתמפניורקאך-שנים

כךאמנםואםבפתח),(דל"תידעתיקראניקודבלי"ידע" ;בו)חייבשאדם

גוזריםאנוהדפוסשלאי-התאמהמפני :מאודחמורדברשלפירושוהוא,

הבעהשללדיוקהכל-כךהנחוציםמשקלים,שלשלמהשורהעלמיתה

שפרה).גםודאה ;ענייני(וטוש,בעברית
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למנועעשויותמוכרים,ולאחדשיםלמונחיםנוגעותכשהןבעיקראלה,בעיות

איןואולם .חד-משמעיבכתב.ייצוגןשאיןאובכתבניכרותשאינןפונמותשלניצול

מודגשזהעיקרוןאפשרויות.עלולוותרהנוהגהכתבלמגבלותלהיכנעמוכןוטוש

שלמילוליתיאורגםההצעהשלניקודהלצדוטושמוסיףפעםלא .בהצעותיו

(וטוש,או)"שהגדיר ,קטןבקמץ(היו"דדלח zהוא"'פוטנציאל' :למשלהגייתה,

הארץ,מלים,(וטוש, ") oקטןבקמץ(היו"דפריבילגיה-נ;יןח Z " ;) 17.1.67במחנה,

 §2.3.1.1-פעלמשקלגםודאה .) 24.3.67
12

,-A-E .להלך
העיתונותבלשוןבולשימושהתודהבספדיכעיצורוי"ושימושיביןהשוואה

מצייניםאחוזוחמישיםתנועהמצייניםאחוזחמישיםבתודהכימודההכתובה

ודקתנועה,מציינותהוי"ומתמניותאחוזוחמישהשבעיםבעיתוןאשדבעודעיצור,

עמ'ודאי-שוד'מתוךלקוחים(הממצאיםעיצורמציינותאחוזושנייםחמישים

הגבוהותהאחוריותהתנועותבייצוגהוי"ושלמעמדהשעיקראפואניכר .) 122

)/ u/ ,lo /( העיצוריתהפונמהלייצוגבוי"ומשתמשוטושאבלעיצור.לייצוגולא

/ w / איןהמקדיםבדובכילזכוריש .מהןכמהנדגיםהפונטיות.הסביבותמגווןבכל

 :מנוקדתחדשה,היאאפילוהמילה,
עבודןל.טמילה:בראשראשונה,הנדההנדה.פותחוי"ו.עיצור

אפות,דאהבעיצור'מתחילהמילהכל(לכאודה"קונצסיה"עבודגסי j 13"וולטג"'
החיבור).כוי"ואולילהיקראזווי"ועלולהכאןדווקאואולם , 98עמ'טבלת,

 j"אקסטדוודט"עבוד~~ןץ 14 ;"ביולוגיה"עבודו:ז;ןח :אשונהואינהשהובה

ו:ז.ךןח j"אופטימיסט"עבודנ:וקןן jגוריה""אליעבודח j ~~ j"פטרול"עבוד~נ;יןד
 .) 2.3.2.2 §:ןחצודןעל(דאה"אוטוביוגרפיה"עבודוס~.ךןח"ביוגרפיה"עבוד

לאאךהדיפתונג,כיווץכללבדדךנעשהזהפונטיבמצבהנדה.סוגדוי"ועיצור •

הדקדוקישימושו- ew :תיפוסהובה .הוי"ועיצוריותעלהשומר ,וטושאצל

למצבל"וששורשןמיליםהדנהמביא ) 2.3.1.1 §(מצבלהבעתפעלבמשקל

~ח.ד j"אנרכיסטי"עבודו j ~ ij"אימננטי"עבודל;י j"כאוטי"עבודגכסי :זהדיפתונג
כגוןאחדות,במיליםגםבאזהדיפתונגאך"פרגמטי".עבודי fraternal ~ W ;עבוד

 :תיפוסהניאשהובה . scoreעבוד;סי- aw . to coexistעבוד~~די ,בפועל
aw -ך~ןpדאה"טופוגרפיה"עבוד;ך;ךןח ;"דקדנס"עבוד~ך~ח ;"ניבלציה"עבודז)

 .הפונמיבתעתיקוהןל 11פעאותיותידיעלהןהמשקלאתנצייןנוחרתלשם . 12
בכתיבהגם(עתיםלועזיתארעבריתמילההחדשהההצעהכמקבילותנביאואילךמכאן . 13

נביאוטרשפירששלאבמקריםומקרה.מקרהכלכלפיוטרששנהגהדרךלפיהלועזי),

בתרגוםמדובראיןכיגרשייםביןיובאהמושגמודגש,בגרפןיצויןהתחדישמשלנר.מקבילה

"כתרגום".ולא"עבור"לומרהקפדנוולכןמושג,בהבאתאלאמאנגלית

חיה),(כמובעלי-החיים""כלללהוראתבפיוטזוצורהשימשה"ו::זךןה")(ערךאוצרכנעני'לפי . 14

 .לכאןשייךואינוהשירההיתרבגדרזהאך
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(זוהישריחנציגותכגון"פריטטית"עבורזpך~ח- iwלהלן). 2.3.2.2 §~ןחצווןעל

זה).במבנההלקסמהצוותגםאךנטייה,אמנם

ו tiו :םשב :למשל(כמכפל),התוכפתההברהאתופותחהברהסוגווי"ו •

עבורדבק :עלופבתועלת"."הפקתעבור~ל~ת i:ר ; )ב~~(לצד"מאנו"עבור
(לפטרל)."פטרול"עבורtו.לי 15 ;"ממכונה"

ז;וח~ןח(כגוןעיצוראחריהוהבאהתנועהשהאחתוי"ו,אותיותוצףכיבווו

מכפלשלמצבשאינםהברהפותחווי"והברהסוגווי"ושלמקרההואשלהלן),

עיצור).והאחותנועההאחת(שהוי

 ;הסוואה)לשוןסו"י'(מהשורש"אלגוריה"עבורt;כבי :תחיליבצרורשניוי"ו •
ניקודבלאכילבנשיםשאילה).כתרגוםלוי(מלשון"קלויקליזם"עבורדי~סח
עםוהשווהלו.תנועהבגדוהלמ"דעיצוראלהוי"והטבעבדרךכמעטתשויך

ואילוהה"א,תנועתכייצוגהראשונההוי"ומשמשתשם"אנרכיה",עבורנ;וח~ןח

בצרורגםוכך"אנלוג".עבור.סזpו~תאופן'ובאותו ;היאעיצורשלאחריההוי"ו
 . 16"אנוכיזם".עבורבחוחלמשלתחילישאינו

:זז Tי

חוסועלוכןהעברי'בכתבהעולותהרבותהבעיותעלללמודניתןאלהמדוגמות

ז:ז.ךןח"ביולוגיה",עבורז:זךןח-מהצורותאחתכלזה.כתבכלפיוטוששלפשרנותו

ביןהבחנה :בעיותכמהמגלמת-"אוטוביוגרפיה"עבורוג:וr;ז.ךןח"ביוגרפיה"עבור

 eתנועהחסולביןבינןוהבחנההתנועותזיהוימנפלים,זיהויקריאה,לאםעיצור

טיבושאלתעולההן'מנוקדותאםשאףמדגים~סןחמקרהתנועה).אפס 0(לעומת

הצעותכשתישתיהןהבאתואולם"קטן".ומתיגדול""קמץהואמתי :הקמץשל

הנדרשתהעודפותבהשאיןגישהמזעריות,הבחנותגישתעלגםמווהנפרדות

קהלוכלפימוכרותשאינןצורותכלפיכךכלחיוניתוהיאבכלל'שיבושמפנילהגנה

 .) 13עמ'וונו, ; 31עמ'(תאולי,לפניוגלוייםהלשוןמכמניכלשאיןדוברים

צריכותהעבריהכתבשלהנוכחיותמגבלותיושאיןוטוש,גישתכינעידעוד

ייצוגכלפיגםביטוילידיבאהבווו,לייצוגזהבכתבזוכותשאינןתצורותלמנוע

וזpןח). ח~~(כגוןמילהבסוףאלאמסומנותהןשאיןהעבריתשדרך eו- aתנועות

 ,ח~~.(ראהפתוחהבהברהצירהבצורותוטוששלבשימושו(ביותו)ניכוהדבר

"דיפלציה",ממילותכמהוכן ;להלן 2.3.2.2 § ,חן~. ; 2.3.1.3.4 § ,חן~. ; 2.3.1.3.3 §

פתוחהבהברה eתנועתהתמעטותלאורגםניכרתוטוששלזוהעדפתו .) 2.1.2 §

שאיןמורהלמשלאוקספורדבמילוןעיון"ממברנה".עבורבפועלוטושכוונתמהליברורלא . 15

צורותכלאתלרשוםלעתיםנהגלמושגשורשביוצרווטושבאנגלית."ממברנה"עבורפועל

לפרטמבלי ,) 2.1.2 §חבט,למשל(ראהמשהוטכניתכדרךתואר)פועל,(שם,הנגזרותהבסיס

 .ק,,דהפועלצורתאתלהסביריששכךלינראהמאלה.אחדכלמשמעותאת

שהריהחד-חד-ערכיותגישתשלהפרהמשוםשונותתחדישהצעותבהבאתשאיןלהדגישיש . 16

הסופית.ההכרעההלקסיקון'כלפירקנמדדתזו
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מיליםבחידושוטוששלהמורפולוגיתדרכועל [15]

כגוןספורים,ובמשקליםבצורותנותרוואלהזהבמעמד aלעומתמוטעמתבלתי

שנחטפו'-לכןקודםועודחדשהבעברית-שדוכןפסוקסוףאומוארכותצורות

 .) 131עמ'בלאו,(למשל,~דא~---+ ~א.ל~ ~י~~---+ ח~ך~~נלך---+נל.~חלמשל

בפןגםכמובןנוגעאי-ניצולןאוהפונמותניצולאךהכתב.לשאלתבאשוזאת

עיצורילסימוןמהתנועותחלקסימוןשביןהעירובשבלאלומדאפשרהכתב.מימוש

לכךיחידהוהסתייגותפונמי'כתבבגדו-העיצורילפחות-הכתבהיהאהו"י

סימןישעיצוריתפונמהלכלכילומדנוכללכן .המכפלתופעתאולילהיותיכולה

עמ'גומפוץ' ;שי"ן(וטוש,השי"ןושאלתאהו"יממקריולבדלה,המיוחדגדפי

חד-חך-ערכי.יחסהיינו,חד-משמעי,הואזהציון ) 50-33

התנועותייצוגלביןהעיצוריםמדבשלהפונמיהייצוגשביןזהלהבדלהסיבה

פונמהלכלאותבוניתנהוככזהעיצורי'אלפביתהיההעברישהאלפביתמכךנובעת

ההגייהואילובעינן'נשארוהאותיות :היוםועדמאזמשמשזהכתבעיצורית.

 1ב-1ל 1ק 1ביןבהגייתםמבחיניםאינםכספרדים,אשכנזיםהדוברים,דובהשתנתה.

 1ט 1ביןמבחיניםאינםככולםרובם(חוככת). /ב/לבין(דו-שפתי) /ו/ובין(סותמת)

לבין 1ח 1בין ,;ע;-ל lא lביןבהגייתםמבחיניםשאינםדובריםכידועויש , 1ת-1ל

גםכלומד, ./א/לבין /ח/ביןמבחיניםאינםאףדובריםומעט(חוככת), /כ/

 .בדיבורניכרתהיאאיןבכתבנשמותכשההבחנה
 :תחדישיםמדיניותלהכתיביכולהאלהסוציולשוניותאולשוניותעובדותידיעת

רקבדיבור)(לפחותתשמש )םיל?~~=(ההומופוביםיצירתמשוםכיחששקיים

עולהלכןבכתב.דקתשמשאוכלילתיעלםהשנייהואילוהפונמות,משתיאחת

שלשבדיבורםבאופןאלהפונמותניצולתוךמיליםלחדשכללואויאםהשאלה

איתמרשלהימנעותוהיאלכךקיצוניתדוגמה .ההבדליתבטאלאהדובריםמןחלק

חדשותהצעותהציעאףוהואדווקא),ימנית(שי"ןשי"ןבאותמיליםלחדשבן-אבי

כט).עמ'נושא,(בן-יהודה,זושי"ןבהןשישקיימותמיליםעבור

אםגםמילהמחידושנמנעלאוהואהאפשרויות,כלבניצולוטושדגלכאןגם

מפונמהשהבחנתהפונמהמאותהלבדבכול'להזההמילהבלשוןקיימתכבו

הקיימתהמילהלצד :בדיבורניכרתהיאתמידולאבכתבניכרתאחותמסוימת

לצד ;לחישורים)(שייך divergentעבורזקיר ry ~וטושהציעונגזרותיה~~זקיר

יחד).מפעלים(הרבהתחרות"מניעת"טואסט,עבור~~יר j!.וטושהציע.זכrר~יר

אתכמובןהמזכיר 17מר~י 7 ~אתגםוטושכאמוד,הציע,"איזוטוי;,המילהעבוד
 ;"מדיום"עבורממצא)(לצד~וז~עדומהובאופןמעלום,באעצמוהואאךמר~י, 7 ~

 ת~Jי! tpובןהעדות,גםבונוספותאךהנjא~רמןבושיש , annotationעבודנ:רע~ר

שנאלם'מיהוראתושםאך ,)"י~ומ 7 ~"ערךשלונסקי'(כנעני'שלונסקילמןמופיע~ןמר~י . 17
(כ"איזוטרי").מונחנגדרולאתוארנגדרוהואואיננו'
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 [16]אפרתמיכל

קיומולמוותהמוצעס.רש,הוא"גן"אטיות.הפועלתוארלצד"ליטדאליות"כתיאור

"מודרניזציה"עבוד ם~(י!~כיתור;כמובןהנשמעךט~ר,היא"ורסיפיקציח"טרש;של

כק!י(~ם.הנשמע ) 2.3.1.2 §(

"כידוע :וטושאמדוסמ"ךשמאליתשי"ןימנית,שי"ןהאותיות-פונמותעל

ענוד~ו:זשאתהוסיףאלחלצדמושג".אותולהבעתו-~ו:זש~ו:זסהכתיביםמשמשים

שחםוסכלשכלהזוגאל .) 2.3.2.2 §בו"א,משורשיבואמקדח(והשרה"פרספציח"

לזt-יכרל,הדמוגרף"וציו",עבודכרל tpאתוטושהוסיףואנטונימיםחומונימיותבגדד

לזקדל~ל.הדמוגרףשהואתחכום),(לא"סופיסטיקציח"עבודדל~ל 1Pשורשומאותו

"תאוריה".עבוד~יר tpנ:והצעתידיעלוטושיוצרסמנטיתבקובהחרמוניםעוד

דדךעלהראשונה :הבעהדרכישתיחןסב"ד)(שורשונ:ו~~יר~יר tpנ:ואטימולוגית

הארמית.דדךעלוהשנייההמקראלשון

שאפשרבפונמותבשימושהעדפהוטושאצלגםניכרתכמותיתמבחינהואולם,

מבחיניםשהדובריםפונמותניצולהעדיףוטושכלומד' .בהגייתןלהבחיןסינכרונית

ביניהןשההבחנהפונמותפניעלן-ןע/) / M /גםכמובןזה(ובכללבהגייתן

משוםגםאוליאלחוכל . 1ת-1ו 1ט 1 , 1ס-1ושמאלית) ן"יו.tl( 1ש-1כהיטשטשה,

דאה ;בכללהחדשהבעברית 1ש / ,!ט!(אלחפונמותשלהנמוכהשכיחותן

ניכרתוהיאחויגבגדדאינהוטוששלזוגישתוכינעיד .) 123-120עמ'ודאי-שוד,

עמ'(תאולי,העבריתללשוןהאקדמיהזהובכללאחדיםמחדשיםשלבדדכםגם

144-135 (. 

לצורחתוכןביןמנומקקשר 2.3

סממותקיבוציביןוההבחנההמושגיםהיאשלוהמוצאשנקודתהסמנטי'העיקרון

 ,) 2.2 §(הפונמותמצאיהיאשלוהמוצאשנקודתהפונולוגי,והעיקרון ,) 1.2 §(

התוכןביןוהיחסהקשושלטיבואודותעלמורפולוגילעיקרוןיחדיוחוברים

ונגישותשונותבתקופותלסמנטיקאיםועדאפלטון)(דאהקדטילוסלמןלצווח.

ניד' ;חידושיניד' :ענויתוכלפי ;דדסלד ; 115-80עמ'אולמן' ;(נואלשונות

בשקיפותכולםדאואוניברסלי),אפות, ;שקיפותאפות, ;טבעיתאפות, ;שקיפות

ואולם .) 123-68עמ'(תאולי,הלשוןתכנוןשלוהצלחתוהלשוןשלהצלחתהאת

ביןהנחינוהפילוסופיםאחת.ממקשהאינהכולבפישנישאהלשקיפותהדרישה

שקיפות-חסכםפדישהיאשקיפותלביןראשונית-טבעית,שהיאהכרחית,שקיפות

זוהי ,)ק~בנקג;:=(באונומטופיחמתבטאלצווחתוכןביןהכרחיקשומשנית-מנומקת.

מילהשלבמבנהלמשלמתבטאלצווחתוכןניןהסכמיקשוהפונטית.השקיפות

ותוספת-צודהלמרכיביתוכןמרכיניביןחד-חך-ערכיקשושישבאופןהגזורה

המורפולוגית.השקיפותזוהיצודה.בתוספתמתבטאתתוכן

דקהמוגבלחויג,מקדחהפונטיתבשקיפותהבלשנותדואהרה-סוסיולמן

כמונן,(בעיקר,השקיפותשלהאויחלקצליל.מפיקישחםמסוימים,למסומנים
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מיליםבחידושוטרששלהמורפולוגיתדדנועל [17]

שלמטבעהואולם,מורפולוגית-הסכמית.שקיפותהואאנליטיות)שאינןבשפות

באותוששותףלמידקמוגבלתהיאהנדחית,היאשאיןשמשוםההסכמיתהשקיפות

השקיפותשלזותכונתההמסוימת.לצורההמסויםהתוכןביןהקשרבדברהסכם

ידיעותיולביןהלשונית-האובייקטיבית,ההנמקהביןאפשריפערמגלהההסכמית

הייתהיכולההדוברים.שלטיבםולפיהלשוןתקופותלפימשתנההפערהדובר.של

במבנהרכיבשכלבאופןחידושה,בעתמורפולוגיתמנומקתלהיותמסוימתמילה

יותרמאוחדתבתקופהמהמרהכתוצאהואולםלצורה,תוכןביןמסויםקשרביטא

נעשיתוהיאעוד'בהניכרנימוקהאיןאחדבמרכיבממרכיביהאחדמרכיבשל

 18המקודי.למרכיבה(=ךד.נ?ים)מודעיםאומנידיםשאינםדובריםבעיניאטומה

שינוייםזימנוהעבריתהלשוןשלוהסוציולוגיתהלשונית(=קורות)ההיסטוריה

אצלהמתגלהזולביןהמקוריברובדהשקיפותביןשוניםפעריםשיצרורבים,

ידם.ועלשוניםדוברים

מתייחסתהיאבאשראובייקטיבית,היאהמקוריתהמורפולוגיתהשקיפות

-לחידושהנימוק-חידושהבעתצורתהלביןהמילהתוכןשביןביחסלשקיפות
אינהלמעשההפסיכולשוניתהשקיפותלעומתהלשונית"."שקיפותמכונההיאולכן

לביןדוברים)קבוצת(אודוברשביןהיחסאתמציינתאלאהמילהשלשקיפות

 .) 95-94עמ'שקיפות,(אפרת,סובייקטיביתכמובןהיאהדוברשלכתכונהמילה.

אחרותבלשונותגםועתיםוסינכרונית,(דיאכרוניתבלשוןיותרמצוישהדוברככל

השקיפותאלשלוהפסיכולשוניתהשקיפותתתקרבהלשון),עלהמשפיעות

לשקיפותלשוניתשקיפותביןזהפערשלהקיצונייםהמקריםהמילה.שלהלשונית

 19העממית.באטימולוגיהמתבטאיםפסיכולשונית

 ; ) 2.1 §(סממותשלכקיבוציםלמושגים-לתוכןהתייחסהראשוןהעיקרון

אלהעקרונותמשניאחדכל .) 2.2 §(לפונמות-לצורההתייחסהשניהעיקרון

ברמתרק .הלשוןשביסודתלויים)(והבלתיהעצמאייםמהיסודותאחדאלהתייחס

היאהמורפמהרקלכןוהצורה.התוכןהיסודות:שנילראשונהמצטרפיםהמורפמה

 .) 258עמ'היתר'(אפרת,המזעריתשוניתלההיחידה

והצורה(הסממות)התרכךשללשילובםבאשרוטושאתהמנחההעיקרון

אשרמונחלהפיקכדיהמורפולוגייםהאמצעיםכלאתלנצלישכיהוא(הפונמות)

אךבשמה,"שקיפות"מזכירוטושאיןמייצג.הואשאותוהמושגאתיבטא

שקיפותאמנםעתיםכיאםלשקיפות,מכווןהואכיניכרמביאשהואבדוגמות

השינויואולםהגיים,מעתקישלכתוצאהכזהפעולהיווצריכולפונטיתבהנמקהגםלמעשה . 18

בירתו.מועטשם

(ניד'מאמרנידרפאלכתבהפסיכרלשרניתלשקיפותהלשוניתהשקיפותשביןההבחנהעל . 19

אפות, ;לדובר(ולאלמילההמורפולוגיתהשקיפותסרגישניאתשםמייחסנידשקיפות).

 .) 95-94עמ'שקיפות,
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 [18]אפרתמיכל

האמצעים :זהבעיקרוןיחדחובריםמרכיביםשניעצמו.שלופסיכולשונית

 .) 2.3.2 §(והשקיפות ) 2.3.1 §(המורפולוגיים

המורפולוגייםהאמצעים 2.3.1

-סתרי(דאהעליוהאסורהעבריתשאיןכגוןוטוש,שלהמפורשותהתבטאויותיו
כיודרכוהשקפתואתמבטאותעצמן'החידושהצעותגםכמומאמדנו),זעםו~זpם

מרבילניצולוטוששאףהפונמותשנדמתכשםפסולים.שהםאמצעיאומקודאין

כחלקלשמשכשדהכעיצורית)(תנועיתפונמהכלכיבסברוהפונמות,מצאישל

לשמשכשדיםוהרבדיםהמקורותמכלהאמצעיםכלהמורפולוגית,בדמהכןממונח,

 :אומדהואשקוף.מונחשללבנייה

במערכתהגלומיםבעברית,הטבועיםההבחנות,המושגים,המלים,אוצר

לחשוב,שמקובלמכפיהרבההרבההענפההבנינים,במערכתלה,חשושים

אללהוציאודקיששבכוח,זהמליםאוצר-שלההרבההמשקליםבמערכת

מספראפילו ;נדלהבלתילומדאפשרכמעטמאוד'מקיףהואהפועל'
נגאלו,שלאידבכתביהקיימיםלהלכה,מצוייםההלשוןושימושיהמלים

 .) 10עמ'לשונו,(וטוש,למדינכבדהואבמלוניםנושנים,בספרים

השאלה .) 2.3.2.2 §בהמשך'לכךנשוב(ועודהמקורותשללטיבםכאןרמזוטוש

 :וטושאומדוטוש.מכווןשאליהםהאמצעיםמהםהיאעתהבהשנתרכז

כל-חנוטותלשוןמטבעותמתוךשדשיםואףמלים,חילוץמלאכת ]."[

שלתחיהמעשהעיקרזהוכיאומד,הייתיכמעטבה.עושהעבדיעטתופש

בלשון-בנמצאאינופלוניפועלכיהקובעיםהמקראדקדוקספדי .הלשון

כמה.זהמעולמנותמוספומשל,דדךרבות,גוף-שלישיעבד

הביטוימתוךהמתשוהמלהאתלחלוץוצדיךאפשרדומה,כך'
 ; ]".[העבריתשלבגרונהכעצםהעומדתאפליקציה,להודאתתשומת-לב

כיכאןאיןהחדש.ומןהחידושמןכלוםולאאלהבכלאיןדברשללדיוקו

קיימותלשוןצורותשלבשימושןמאליהומובנתטבעיתהרחבהאם

שאיןחידוש'גםמלה'כיאומד'הייתיכמעט .הצורךכלושגורותושדירות
לגזורשאיןחפשי,לשימושכשיריםשאינםהרחבה,שלזואפשרותעמהן

כף).(וטוש,המועילמןהרבהבהםאין-פועלגםתואר,גםשם,גםמהם

ושורשיםמיליםחילוץ 2.3.1.1

לשימושובאשדהאמצעיםשללטיבםבאשדהבהרותעולותשלעילהציטוטמן

מןמיליםשלהחייאהעלמתבססתהמיליםחילוץמלאכתבהם.לעשותשיש

"הגדולהכיהעברית,ממחייפינס,י"משלדבריובדוחהיאזוגישההמקורות.

 .) 140עמ'(מזיא,חדשה"איננהאם-חדשהלמלהשבמעלות

ממדגםישהחייאהשבכלובדודמילים,שלמסויםמספרזהבאופןחילץוטוש

ימינו,שללזהזהההעתיקהבתקופההמסומןאיןשהדיצמצום,שלאוהרחבהשל
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מרטתמתוךכמעתק"אמפליטודה"עבוד~ז;ח :בבידודשםמחרודהואשאיןאר

ג,ב(שמואל"אופוריה"עבודלי w ; ) 88עמ'דרכי, ,(אורנןחח,שבישעיהוכנפיים

שלאחדבארמיתדקמופיעההמילהגלידה"."גביעעבודשר~ןז ;שלוח)-בז

המסומןאלקלעי). ;(יסטדרבלשתייה''קרןשםוהודאתהשרפוזאבצורתהמקרא

שלהלקסיקוןמןיצאהוהמילהבימינו'קייםאינוכבדלשתייה)(קרןהמקורי

הואעבדי'ותוכןשרפוז'עברית,צררהלובתתוזהמסמןהחייהוטרשהעברית.

דמיוןמתוךהשתייה",מ"קדןמטפורימעתקוטרשעשהכךלשםהגלידה"."גביע

שלחילוץארהחייאה :מורפולוגיעיקרוןמובלעבדבריםואולם .תפקידודמיוןצררה

ופועל.תוארשם,שלגזירהאפשרותכלניצוללהבטיחצריכהמילה

מנגנוןידיעלבעבריתנוצריםהפעליםכלכימררההעבריתבמורפולוגיהעירן

המנגנון(בניין.)משקלויששורשישבעבריתפועללכלכלומר,שורש-משקל.

זה .שורש-משקלמנגנוןכן'אםהוא,לעילבדבריואליומתייחסשדטרשהעיקרי

(אורנן'ומשקלשורשמפגשימימושידיעלהלקסיקוןהרחבתאתלממשיכול

כאןשמכנהמהידיעללהתרחביכולשהואארטבלת)אפרת, ;דרכיניר' ;תצורת

עמ'תצורת,אורנן' ;שורשיםאורנן' ;דרכי(אורנן'ממיליםשורשיםחילוץוטרש

עבודב ijןמהשם~ךסבוטרש:שהדגיםכדרך ,) 63-50עמ'דרכי,ניר, ; 28-26

 ;"אידיארלרג"עבורועירןמהשם~ד~ז ;היסטורית)תקופהשל(הצגה"פאג'נט"
עבודהאוב)(כבבעלתארבמהשם~ארב ;"ספירלה"עבורחלזוןמהשם~ו;זלז

; flash-back ~~ 9 אסטבלישמנט".עבורד 9מרמהשםד"

עבוד ע~~ ; ) opt ("אופציה"עבורבו-מצואמלשרן ו~~ ij :פעליםוכלפי

משמערתההואאינטרס"בעצםכי ) 26.4.74(הארץ,וטרשאומר"אינטרס".

בעיקרויוחדהזרשלהרעמזלהשנתמזלאלאבצע,הרחיקההמלהשלהמקורית

במרפק'.מכה'נתןבהודאתמופקמהשםד~ק ;וגנאי"ממוןלענייני

קבועהשורש)שלהגזירהכצורן(הנחשביםזרבטבלההמשקליםמספרכימקובל

עלנוספיםשדאינו,כפיהשורשים,התקופות).לאורךטיפיןטיפין(אלאמשתנהראינו

(אורנן'השנייםביןמפגששלאכלוסאלאההרחבהאיןקיימות.ממיליםחילוצםידי

חדששורשהוספתידיעלחדשהשררהשלהוספהארתכונות)אפרת, ;תצורת

שורש-בתצורתמיליםחידושכלפיוטרשסברכךמשרםהרונים.מןבדרךשחולץ

הרצאהרקאלאחידושבגדראלהאיןכיחילוץשלבדרךשורשיםחידושארמשקל

חבריסופרים,-שוניםמחדשיםשלהתחדישיםברשימותעירן .הפועלאלהכרחמן

המלךדדךלתחדישים,הראשיתהדרךהיאזרכימלמד-ילדיםואףמונחיםרעדות

צרפתי). ;טבלת(אפרת,העבריתהמילהתצורתשל

בתחוםהפועלאלהכרחמןוטרששהוציאמאלהמעטאךכאןונזכיר

שורש-משקל:

-1--( ל~~~משקל • -A ( : ך~~~ ;"סלקציה"עבור~דןו ;"פסטיבל"עבור~ו;ז~ג 
"אבנגילירן".עבורו tp~ד ;"פלונטר"עבור
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 [20]אפרתמיכל

 ( ת,ל~~המחלותמשקל •
20

:(-A- -E-T וךךת"אלפנטיאזיס";עבור~~לתtעבור
 ;"כסנופוביה"עבור תר.~~ ;"אילורופוביה"עבורו:ז~לת ;כף)(וטוש,"הסטריה"

 hangoverעבור!~רת ;"קלסטרופוביה"עבור~~ןת ;"אגורפוביה"עבור תך.~~

 ;אלרגיה(וטוש,"אלרגיה"עבורת wו:ז~ ;rו~רמרת> :האקדמיהחידשהיותר(מאוחר
פרוינד-אביאלי). ;חיישתוטוש,

 ;וקש""לעבור.ך~ע ;"טרור"עבור!ןע : )- V-- ( )ל~כ! , ל~~ , ל~~(הסגוליהמשקל •
a חכמים).בלשון"עסיס" _לתמרזיקה(בלא"אנרציה"עבורס~י ;"נטו"עבורקי

"כללעבור ח~~י~:"ציבור") ,"ללכ"(ה"קבוצה"משקל- )-- U-A (~ע~לחמשקל •
 ;"קליאנטורה"עבורלק~וכח ;ההומוסקסואלים""כללעבור ח??~י~ ;המגויסים"

"כללעבור ח~~ק~~ ;המכשירים""כללעבור~דש~ןח ;"פטריכיאט"עבור~ב~סח
ךד~ןח W ;וריאציות" :השונות"כללעבורז;וש~~ח ; ) 93עמ' ,דרכי ,(אורנןהעסקנים"

דרכי,(אורנן'הרעיונות""כללעבורד~י~~ח ;שרדידים" :הדיפלומטים"כללעבור

 .) 93עמ'

שללאמיתו .משקלשלהחייאההמכניםשישמהנפוצים,פחותבמשקליםוגם

שרטושאלאהלשון'במילותומשמשקייםכברהמשקלשהויהחייאה,כאןאיןדבר

והסמנטיתהפונולוגיתשייכותםלפיבטבלההריקיםהמקומותאתלממשהרבה

למשקל.

וי"וגםוראה ,קל(בבנייןמצבתוארלהבעת )- A-E-( לי;;~במשקל ,למשל ,כך •

וכרש ;"אמפתי"עבור ו~~ : ) 2.2 §וטוש,אצלהצירהתנועתעלוכןהברה,סוגר

עבור ת~~ ;"אותנטי"עבורזt~ו ;"אימפוטנט"עבורש wנכ ; recentעבור

contemporary ; ~~כרוני"עבורנכ~ד ;"פטלי"עבור ל~~ ;"אלסטי"עבור ץ"; 
עבור ~~~ ;"ספונטני"עבור ם~~ ;"רלוונטי"עבור ~~~ ;"לגיטימי"עבור~רק

וטושלדעתשהואמאדיש,(להבחיןדומםכלפי"ניטרלי"עבורזtדש ;"לויאלי"

חי).כלפי

אלהקוראבהפנייתנסתפקהיריעהמקוצר .) HIT-0-UT (חג;ןפו~ל~תמשקלגםכך •

 ; 35עמ'לשונו,וטוש,וכן , 2.1.1 §(לעילחג;רפוג;ןח~תבענייןוטושדבריציטוט

 ;"אטומיזציה"עבורחג;רפרךד~ת :נוספותדוגמותומספר .) 92עמ'דרכי'אורנן'
כלשון(גומליםגומלין""משחקעבורחג;רפר~ל~ת ;"דיפרנציאציה"עבורחג;רחוןק~ת

"אמנציפציה".עבורזךג;ןחר~ש~ת ;וטוש)

-0-משקלאתוטושהחיהעוד • -A ספורותדוגמותקטן).קמץהואכאן(הקמץ

 ;"ואליה"עבור חtז~??;"ממברנה"עבור ח~~ד;"אובססיה"עבורזtד~ח :רבות)(מני
חבלה ."אורגניזם"עבוראברח ."מטלורגיה"עבורסלעה ."אינטרלנד"עבורערפה
יז:ז'ז:ז'ז:זז:ז

בלשנות).(אפות,"טראומה"עבור

מושגשלייחודיתלהבעהכאילו~ל.ת .Pבמשקל ת.ל~~מצורותחלקגםנמצאבעיזבון . 20

ה"פוביה".
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קוויתתצווח-בסיסהצטרפויות 2.3.1.2

שלקוויתהצטרפותהיאבהןוההצטרפותערךמילתשיסודותיהזוהקווית,התצורה

שלסגורהקבוצהמאותההלקוחסופי)או(תחיליצורןאלבסיסאומילה,אלמילה

צורכיםשלבהוספהכלומרכפשוטה,וטושאתשימשהשלאכמעטצורכים,

 :למשלמקובלים.לבסיסיםמקובלים
עבור;~איאשפתות";"מנקהעבור~זp~נכאי"שמרטף";עבור~אי t1:אי.צורן •

עבוראי Wנכ~~י ;"פתולוג"עבורלק~נכאי ;אופי""שחקןעבור~~אי ;"וולגארי"
"אידיאולוג".עבורד~יו~אי ; insiderעבורסוןאי ; 11"סנקציונר

עבורג:רקןן ;פריבילגיות""בעלעבורייג:ודןלהלן). 2.3.1.3 §ראה(אך:ןצורן •

עבור~ד::זן ;"אסתטי"עבורנ~~ן ;"רדיקלי"עבורדן reבז ;"אופטימיסט"
בדעת.מיושנןלצדישבן-ראשגם ,ובבת-חיוך ;"וטרינר"עבורז zו:ז ;"פטריארך"

 :מקוםלציוןכגוןכפשוטה,שלאגםישאך"כפשוטה",שכינינוכפיאלה
"אוטופיה"עבורח z~נכוז ;"קתדרה") =(כס"קתדרלה"עבור ה~~~ח. z ~צורן •

 = pasto ("פסטורליה"עבורנכךבן~ח ;באספמיה")חלומות"רואה :א z זו~~~ +י(נ~(
להלן). 2.3.2.1 §ראה ;משוערהניקוד"מרעה",

עבור ת~ד;ו~;"פרוקליטיות"עבור;~ו;ד~~לול"נרדפות"עבוראחמשמעאח.צורן •

 .זמן"אותון i:"קונטמפוררי,
הגדרתמעצםנטייה,צורנינ~ייה.צורנילביןגזירהצורניביןלהבחיןנהוג

במהלךמשתניםהםבנדירואךסגורה,קבוצהבגדרהםדקדוקי,ותפקידפרדיגמה

קבוצהשהיאמשמעות,מצייניםשהםמשוםגזירה,צורנישפה.שלתולדותיה

 .טיפיןטיפיןפעם,מדילשפהנוספיםפתוחה,
תואר-הפועל"שאלתאומר:הואתחבירי,תפקידלהבעתצורכיםגםהחיהוטוש

שארוביןבה,מתחבטיםעבריתכותביכלתיקונה.אתאיפואמצאה,לאעדיין

גםאםאני'גםמהמצאתיהמתיגעיםכלוכדרך .אניגםבההתחבטתיהמתחבטים

כף).(וטוש,כלום"ולאהחדשמןשמצאתיבמהאין

 :וטושאומרהפועלכתוארגםהמשמשותהשונותהצורותסקירתלאחר

מןאחתלתואר-הפועל.בעיקרהןשמיוחדותלשוןצורותגםבנמצאיש

חכם,פתאום,שום,לשדוגמת ,ם-או-רםהסיומתהיאשבהןהמובהקות

עיטםגזרתיזודרךעלשמית.כללצורהוהיא-אמכםם,מיום,קוי

תם,(עדםמתווכןבאחת)העטהעיטכתנועהלתנועה(תואר-פועל

כף).(וטוש,לחלוטים)בשלמות,

 ;"אדהוק"עבוריחודםכגוןנוספים,פועלתואריזובדרךוטושחידשמאלהלבד
(אופן)."אימננטי"עבורז-וו~ם ;"מסיביות"עבורגושם ;"בהתאמה"עבורסדרם

שלצורהוהיא ] ... [לשוןצורתבעין"קיימתכיוטושאומרמאמראותובהמשך

תואר".ושםאותיות-יחס)שאר(בצדבית-היחסשלצרופם :טהרתועלפועלתואר
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 [22]אפרתמיכל

 ;"סימולטנית"עבור;בעו~ת in sequenceעבור;ברודף closelyעבורבחבורלמשל,
שבאההחייאהצורבים,שללהחייאהדוגמותכאמוראלו . tacitlyעבודבהבלע

כף).וטוש,באריכות,(ראההפועלתואראתלהביעבאפשרותהחסראתלמלא

היאבסיס,אלבסיסלהצטרפותצווןהצטרפותביןשמקומהמיוחדת,הצטרפות

(כתפקידםתחבירייםלצרכיםשלאיחסלמילתשםביןוטוששעושהצירופים

הדמיון""כ"ףלמשל'כך'לקסמה.יצירת-המילוןהרחבתלשםאלאהצורני),

לסחיטה,גםממשיכותאלהצורות"מודרנה".עבורכיומהלצווהיוםאלמצטרפת

"אידיוסינקדסיה".עבורןח~ןה ; polishingעבורלט~בכגון

מועטותקיימות)לקסמות(שתיהרגילהההצטרפותמקדיגםהקוויתבתצורהכמו

עבודו:ז;יו~ל ;+אסיה""אירופהעבורארואסיהלמשל,ובאלה,וטוש,אצלביחס

עבור~ןב!ז:~י ;רב) +(אבר"פולינומיאלי"עבוראבוב ;גידול) +(חד"מונוקולטווה"

עבודי Z ??'לt ;עת)(סר+"אנכרוניסטי"עבור~ך~ת ;עתי) +(בו"סימולטני"

יו). +(שים"מונופול"

ההצטרפותעלוהוספהייחודשלשמץיששלהלןהדוגמותמןאחתבכל

פשוטהדוגמההוא"מידי"להבעתשמלת-שוקהצירוףלעצמוכשהואהשגרתית:

שטבעהצטרפויותשלמסדרהחלקאלאלעצמו,הואאיןואולםקווית.להצטרפות

 ;"מיני"עבורשמלת-ירך ;"מקסי"עבורשמלת-קרסול :השמלותלמידותוטוש
(מיני-מיני)."מיקרו"עבורשמלת-תאנה

 ;דקדוקמילותשתילשםבצופהמיוחדתהיאגם"דילמה"להבעתאו~ה
ואפסי"אני :הפסוקשבואתשלקחבכךשחידושו"אגוצנטרי",להבעתאפסיעוו

לקסיקליצירוףויצר(אני)הכוללהחלקביטולידיעלשבוו ,)המז'(ישעיהועוו"

שנוסף"אמפיבי",עבור י~:ז'-זז~ 71 ~ ;~~כונ:יי)גםוטושהציעזההרכבלצד ;תואר(שם

 ./מ/ידיעל /ב/מכפלבידולשליסודגםבוישיבשה +יםלצירוף

-"תזה"עבורש~~האתמחיהוטושכאשולמשל'נמצא,הצטרפותשרשרות
מניח.שם,שאדםמהה"שימה",פעולתתוצאתכלומדמניח,שאדםהנחה

דיאלקטיתהתבוננותמתוךהעולםנתפסהגלשלהאידיאליסטיתבפילוסופיה

השילוב:ולבסוףאנטי-תזה,-הנגדהנחתלאחריהבתזה,תחילתהמשולשת:

"מול"מלשוןמ~להאתיוצרהואאזי"תזה"עבורבש~~הוטושבחראםסינתזה.

ימ~לה tpלומ~להש~~חאתיחדבצופומטפוריתאיקוניותועושהאנטי-תזהעבור

מטונימיה.בגדוהיאגם"עצה"אוכ"חובה"ש~~השתפיסתנעיר"סינתזה".עבור

כחו"םהיאכזוליצירהיחידהאולידוגמה .ליצורוטושמיעטתיבותראשיגם

נעשהודאימעולם".דבריםהיו"כבדשלהתיבותמראשישנוצר , deja vuעבור

מתוךגםוטושאצלואולי ,) 29עמ'תצוות,(אורנן'להו"םהשראתתוךהדבר

עבורסנ:יחיבצורותגםנחושימוש(ראהשחוזרכמהחדשלסמנטיתהשואה

reflection ; עבור:::זנ;וסו ;"אבוקטיבי"עבורס:ןו ;"וזוננס"עבודתוסרto evoke (. 
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חידוש,קוראוטושאיןכאמודזאת,קוויתוליצירהמסורגתליצירהאלה,לכל

אךהיא'חדשה',"מלה :אומדהואבלב,דהפועלאלהכוחמןהוצאהבגדדהםאלא

לאשבשעתודיוק-דבריםאיזהשלהבעתולצורךצרוף,הטיה,משקל,צודה,גילוי

בלבד"הפועלאלהנחמןהוצאהבעצםמעמנו'שאבדצודךרובדי-הלשוןדאו

 :ולכןלאקדמיה).(וטוש,

תופעהלהגדירשניתןסבוראיננימלים.חדשלבנטוימשתמשהייתילא

אוחישוףגילוי,מציאה,אךכאןישדברשלבעצמומצאה.הבתורזו

בעבריתהגלומותלמדי'המוגבלותהאפשרויות,ביןבדדהפשוטאולי

אותהויותרשניםיגלואחתשלאיפלאלאלפיכךמסוים.מושגשללכטריו

 ).ךז(בעבריתשרה-עדךלומחפשיםשהםמושגלאותועצמהצודה

להצטמצםשלאוטושקראהמורפולוגיים,האמצעיםכלניצולעלברבדוואולם,

שאינהתצורהדקכילשעראפשרזהבמובןבלבד.וקוויות)(מסורגותאלהבדרכים

 ..ממששללחידושידועלנחשבתהייתהית) i;ry;: ~=(אוטומטיתבגדד
כלפיגישתועלללמודאפשרוהאקדמיההלשוןועדעלהבאיםמדבריו

 :אומדהואתחדישים.

האקדמיה,נותנתהלשון'ועדנתןליהידועכמדתחנם,עללאחנם.עלולא

לשוןשמושיעללאפעםאף(כמעטמונחיםחרושיעלדקכמעטהדעתאת

שוניםמנטוייםנטוייםהפועל'תוארפניה], :[כנראהפינהצורות-למיניהם

כלחסדיםשאנוהגמישותאתבלשוןהנותניםלשוןודיוקילשוןגוניושאר

-כך)כללהזקוקיםשאנוכך'
בחותםחתומיםידם] :[כנראהידועלהמוצעיםהחרושיםמןביותרדבוחלק

מספרצמצום :שעיקרוחותםמובהק,משנאיחותם(שבלונה),הדפוסיות

ראשוניים),(לאמשנייםמשקליםכללובדדךבחשבונם,הבאיםהמשקלים

להיקלטפידות,לעשות-נוספתלהתפתחותדבמקוםמניחיםשאינם

 .) 9עמ'משחקים,(וטוש,חיכאבדהחי,מןכאבדהלשוןברקמת

קווית,ויצירהושורשיםמיליםחילוץדדכםשכלכמחדשים,שלאכילומדאפשר

האפשרויותולהגדלתהדפוסיותמןליציאהוטושאצלהאמצעיםניצולעקרוןמכוון

צמצומן.)(במקום

ה;ייםהוספת-ומשקלצווןכין 2.3.1.3

בעבריתהפועל"מערכתבכותרתוטוששהכתירמחקרתכניתשלראשוניתבטיוטה

כורךהוא 21הלשון",ולהרחבתהמקראללשוןבלשניתתשתית-מקראיתהטרום

ניסחהואבמכווןכיוטרששלהסברדבריגםרבהבעיזבונונמצאההשישיםמשנותהטיוטה . 21

מקצועית.לאבלשוןההצעהאת

39 



 [24]אפותמיכל

ראשוניותםהדברים,חשיבותמשום .הלשוןהרחבתעםדיאכרונייםתהליכיםיחד

 :המובאותבהבאתמעטאאריךכאן'בהםשנעשהוהשימושבפרסום

הן-שפעל)(הפעיל,שה,התפעל),ת(תפעל,נ(נפעל),הבנייןאותיות

 ] ... [הוא)יאתהי(אניהגוףאותיותבעיקרן
יותראופחותמקבילות(פרפיכסים)תחליותבעצםהןהבגיןאותיות

הודו-ארופאיות,(למשל,אחרותבשפות(סופיכסים)סיומותאולתחליות,

בנטו).שפות

מערכתשלחישרידאךהן )-שה-ת--נ(אצלנוהמקובלותהתחליות

יותרהרבהמקיפהאינפיכסים)-תיוכותגםסיומות(תחליות,יסופות

קדומה.בעברית

 deהצרפתילפרפיכסבערךלדעתימקבילהתחליתבתורעהאותלמשל
לשורש ) de (עהתחליתשלבצירוףעכברהמלהאתכךלראותשיש(יתכן

"כבר"-כביר).

("כתו"כת"משורשבניןבתור"כתב"המלהאתלראותלמשל,ניתן,

 ] ... [ב"ב"-חקקהסיומתבצירוף-לאתים"חרבותיהם
היסופותממערכתיוזעחלקלגביאפלוצרכו,כלהדבריתלבןאם

בדרךיחדורוהדבר-קדומהבעבריתאינפיכסים)סופיכסים,(פרפיכסים,

בבית-הספרהמקראפרקילמודתוךהעבריתדוברילתודעתהטבע

ויפתחובעברית,הגלומותהאפשרויותערוךלאיןתתרחבנה-מילדותם

נתקשהכמעטשעתהומחשבהביטויוגמישותלשוןדיוקישלאפיקים

דקדוק).וטוש,גםראה jמערכת(וטוש,בהרהוראףלהשיגם

שעליההיוונית-ערביתהדקדוקמסורתבגללנתעכבהזוראייהכיסבורוטוש

לחייםבריאיוןתלויה.ובלתיעצמאיתעבריתמסורתבמקוםהעברי,הדקדוקהתבסס

"הדקדוק :ואומרמשקלים","חידושבהעבריתיתרונותעלוטושמדברנגיד

כלהעברית.לגביתופסואיננוהערבי,הדקדוקשלהמתכונתלפיבנויהמקובל

היוהערבית,עלהתבססותוללאהעברית,על-פיהדקדוקאתשבנוהמדקדקים,

שלעצומהליצירהאפשרויותנותנתכזוהנחהדו-עיצוריים.שורשיםשקיימיםבדעה

(נגיד).חדשים"משקלים

ישראלהשםאתוטוששלבניתוחוכאןאשתמשהדברים,אתולחזקלהמחיש

פונולוגיכדגםהסינכרוני,במובנושלא"משקל"במונחהשתמשוטושכילהראות

 :שורשעםלהצטרפותהמוגבלקבועסמנטי

אחלואיןהמקובלשלפיישראליהשםשלהדופןיוצאבמשקלונפתח

צורתהואהראשוןרכיבוכיבהניחנורקדופןיוצאהואזהמשקלבמקרא.

במקראמצוייםכידועאחרת.לראיהגםמקוםישאבלפועל.של"יפעל"

אותהבליוהשגיחבתחלתה,ביו"דהאחתצורות.בשתיהמובאיםשמות
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להורותבאההתחילית,היו"דזו'שםשקדומתהדעתעלמתקבל ] ... [יו"ד

בריתהיה,אשרמשמעותהתהיאבל, ;גדולהשלגוןלהוסיףהדגשה,על

בלעדיה.גםשיתכןבלבד'תוספתאלובדוגמותשהיא

שלוהתחליתביו"דגםונראה"ישראל"השםעלגםזהכלללהחילננסהאם

אםכי"ישראל"כללאינוהשםשלעיקרוכיאפואנסיקבלבד,קדומת

"tיהיהלאשובכך,השםשלעיקרואתנראהאםאומרת,זאתבלבד. "ל~ןק

אחיםלוישכזהמשקלבמקרא.אחלושאיןחריג,דופן'יוצאלפנינו

יעקב,(וטוש, ] ... [ארםמלך "ל~!ךr"למשל ,"ק.ל~~"למשל,במקרא,
 .) 16עמ'

מורכב,בלתיקבועדגםהמשקלאיןוטושתפיסתלפיכימורהאלהדבריםניתוח

פעםממנו'חלקהיו"ד(פעםכמשקלזיהויובעצםפוגעתלחלקיםשחלוקתובאופן

דגםבמשקלהרואהלגישהבניגודכיגםניכרשייכת).היאאיןופעםבלעדיה,אפשר

וטושהגדרת),באפרת,דיון(ראהשורשאלתמידהמצטרףחוזר'צורן-קבוע

צורותכילבנשיםעודחריגה.אויחידאיתתצורהכלפיגםמשקלבמונחמשתמש

יכולכ-עעיצורוגםעיצורים,שלסגורהלקבוצהוטושאצלמוגבלותאינןאלה

שלעיל).בציטוטעכבר(דוגמתעמהםלהימנות

אתלהרחיבכעתה,אזוטוש,לדעתאפשר,אלהמציטוטיםהעולההתפיסהלפי

 ;במשקל)שילובולפני(עודלשורשעיצורשלהוספהידיעלצורותיהואתהשפה
כאמור,אין'משקלשלנתונההגדרהבאיןלמילים.(=ךס~פרת)צורביםשלהוספה

נתפסותמילהאלצורןשלשהוספותיש .צורן +בסיסלביןמשקלביןשיטתיתהבחנה

אלאעקרונית-איכותיתכאןההבחנהשאיןדומהאלהבתנאיםאךלמשקל'כשייכות

בציטוטב +כת(דוגמתשורשאותיותלהוסיףשניתןוכשםכמותית-סטטיסטית.

עצמןשהןמיליםאושורשיםאלהיהיו-מצורותלהסירםגםניתןוצורבים,לעיל)

דקדוק).(וטוש,וצורןבסיסצירוףשלתוצר

כמוהטרום-מקראית,התצורהלהסברוטושאתמשמשיםהאלההאמצעיםכל

לחידוש,החייאהביןסינכרוניתתפיסהלפישהפרדהמשוםימינו.לשוןלהרחבתגם

שלדרכואתנאמנהמשקפתאינהשורש,לאותיותואפילולמשקלים,צורביםבין

 .לרמותיהןמרכיביהכלאתהמזינהדינמיתמערכתאחת,כמקשהכאןנציגםוטוש,
לידעוטוששלהתייחסותוהבאתמצריךפרטכלולמעשהמאוד'רבהחומר

 .בלבדהמזלגקצהעלאלאכאןלהביאניתןלאכמובן'עתה.וניצולודיאכרוני
א 2.3.1.3.1

גלגוליואתלהראותאחרותוחמר-שמיותכושיותאכדיות,בהקבלותמשתמשוטוש

האכדית),דרך(עלאנוכיהצורותשביןההקבלהעלמצביעהואה-א.שלהשונים

א,הפועלביסודןכיומראהקמת,קמת,נקמתי'צורותלבין ,)תא(אנת(אתה),אנת

למשל,מפנה,(וטושישהווהמעיןוטושלפיוהוראתואחד,עיצורבןשורשכלומר

ועוד).טו'י'במלכים ;מבכד'לבראשית
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 [26]אפרתמיכל

 .יחידראשוןגוףקדמתשליסודוגםהואעצמאי'שורשמהיותולבדזה,אאך
ייתכן"אולי :אחרותשמיותלצורותגםזהשלקשרבדבראפשרותמעלהוטוש

משקלשל 'א'אתגם ,'א'בברבריתהשםשל 'א'קדמתאתגםזובהוראהלראות

דקדוק).(וטוש,הערבי"'אכבד'

השתחררותלשםהאפשרויותכלניצולעלבדברווטוששכיווןלמהדוגמהזוהי

טיבועללעמודכדימשוותהיסטוריותבעובדותמשתמשוטוש :הדפוסיותמן

הןבשםהןמשמשתעצמהזואכימראהשהואלאחרא.שלוהמורפולוגיהסמנטי

שלהמורפולוגיתדרכהלפיכסיומתאוכקידומתמקומהאתמשנההיאוכיבפועל'

בהרחבתאכלפיאלהממצאיםליישםעתהיכולהואמופיעה,היאשבההשפה

~ז~ן : )"שי"(קיומימעמדלציוןפועלעםלבואזואיכולהזהטיבהומשום .הלשון

 ;ספינה""איישעבור~ן 9 ~ ;טרנספורמציה""עשהעבור ת~{}ז~ ; to coincideעבור
התרגוםכילב(ונשים"אוריאנטציה"עבור ן~~~ ;רוויזיה""עשותעבור~דדק

הצפון","כוכבהשווההכיוון'מורההואהצפוןבעבריתאך"מזרח",הואהמילולי

הצפון").את"לאבד

עבורסב 9 ~ ;"רוויזיה"עבור~:זןק :כשםלבואיכולההיאאופןבאותו

 ;"אולטימטום"עבור~דןת ;"רמפה"עבור~זךלק ;"מנדט"עבור 9?17 ~ ;"טרמפיסט"
 ;"אוטופיה"עבור ם??ף~ ;"קואליציה"עבור~ז}{סף ;"שיא"לטוניםאב- ל~pז~
שבמונחבכךאיקוניותמשום(כאן"פרוסטתי"עבור~ח 9 ~ ;"אופציה"עבור~זז~ד

פרוסטתית).אישעצמו

לו"מהיכן :הספרות""תורתאתוטושתרגוםעלנרחבתבביקורתשואלבנדריו

~שכר'אקדח'אזרח' :על 9 ~במשקלשמותמספרישכידוע ?אפעלכזה'משקל
~פסק,~טפל,~חרף, :עליהםמוסיףורטושאמצעאצבע,~שבב,~שלג,~שפר,

שמהאלאהעבריתבלשוןממנואין ?~פ~ל :בציריגםלומאיןאבלבקמץ'-~בדק
הדברואולםהמשקל,עלתוהההוא .) 381עמ'(בנדויד,~סתר" :המלכהשלהבוכרי

-השםעבורואילובפועל,המקורצורתעבורוטושהשתמשובצירהבפתחפשוט.
מעמידהמקובלהעבריהדקדוקכאמור,הפועל.שאלתשובעולהאךובקמץ.בסגול

שפעלהוספתעםשמונה(אובנייניםשבעהעלהפועלייםהערכיםתצורתכלאת

אךהמקובל,הדקדוקשלקושיהואזהקושי .) 248-243עמ'טבלת,אפרת, ;כבניין

צורןעםמשקללמעשהמזההשלוהמשקלשתפיסתוטוש,בעיניקושיהואאין

אפשרכןכצורן,אותלצרףאפשרשםשאלכשםלעיל). 2.3.1.3 §ישראל,(דוגמת

גוף.כינויאופועלשורש,להרחיב

הסמנטי-תפקידועלוטושמצביעהטרום-מקראיתבלשוןבעיונו .ה~~צורן •
לטביעת(מוטעמת)ב~~חמשתמשוטוש(פרפקט).במוחלטכציוןכשלתחבירי

משמשמאלהחלקשלהלועזיתבצורתםלשלטון'הנוגעיםמושגיםעבורמונחים

-:~מו~חדנומינציה) iaו-חוק krotosיוונייםצורביםשנישלצירוף(שהוא·קןי'~ח
 ;"אריסטוקרטיה"-האצילים""שלטון- ח~.ל~צ~ ;"דמוקרטיה"-העם""שלטון
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w, טכנוקרטיה"-הטכניקה""שלטון-שרס~ח"j עצמי""שלטון-~~מר~ח-
(שתיקמר~~חאו ח~.ל~ד~ jלוויים)(מלשון"קלריקליזם"-דו~ס~ח j"אוטונומיה"

עבוריווניתקידומת olig ("אוליגרכיה"-המיעוט""שלטון-בסיסים)הצעות

"מיעוט").

לכאורה,משקל.אולפנינוחדשצורןאםהשאלהעולהכאןגםהאל"ף,כבמקרה

פעולכח :משקלשלהסינכרוניבמובןחדשמשקלכאןכילחשובהיהאפשר

) -0-EKA (, האחוריותהתנועותהתגוונותאך) u/o ( אינםוטוששלדרכועםיחד

לפימשקלכאןאיןכלומר, jבלבד-0-פעוללבסיסזו=כההצטרפותאתמגבילים

"פיזיוקרטיה",עבור ח~~~גאו ח~~ד~בהצעותיווהנה,הסינכרונית.הגדרתו

עבור ח~~~פלוטו),האל(משם"פלוטוקרטיה"-האמידים""שלטון- ח~~,מ~

ממההשינויתכליתהבסיסיםהשתנוכבר"אנרכיה",עבורו~ך~~ח"תלסוקרטיה"

קווי.צורןזהוכלומרהראשונה,הדוגמותבקבוצתשהיה

אוגוסטמראשית(כנראהקרניליואבפרטיבמכתבזה,צורןשלמקורולעצם

אופחותלמסורהתכוונתי 'ה~'סיומת-ו'עצמוכה' 'ה~ 71 ~ל"' :וטושאומר ,) 197 3

הספקתלאעדיןשאוליכפישבמקרא,'כי'גםרבותפעמים 'כ'ה'קרטיה'.אתיותר

גםבונההייתיכךבזה.וכיוצאעצמה,הדגשה,עללהורותבאעיקרואולילדעת,

(מכתבבזה"כיוצאוכלים)שלטון-לרקרטיה Q כt.(~ה 71 ~(אריסטוקרטיה)אצ~ל.כה

וטוששלהמפורשיםדבריואתשמצאתילפניבזמנו,כיאעירהעיזבון.)מן , 365

המילהשלמטנליזהמתוך"קרטיה"עבורכהאתיצרהואכיסברתילקרני,במכתבו

מלך,המיליםכידוע,הדברים.התבדו .) 34הערה , 98עמ'דרכי,(אורנן,ממלכה

מדוגמותשניכרכפיהשלטון.סמכותאתמביעותוממלכתיותממלכתימלוכה,מולך,

ה-כאיןאךממלכתי")."טקס(למשל,מלוכנילמשטרעודשמורותהןאיןאלה,

עודהשמיות.השפותבכלשורשיתכהיאשהרילאלה,אטימולוגיתקשורהשבהן

ה"קרטיה".צלילאתלשמרבאה ח~-הנקבהשצורתייתכןכינעיר

תחדישיםוטושיצרמירחהמילהמןמטנליזהמתוךכנראהמידה.כצורן~ןח •

שהחזרתגםייתכן"גיאודזיה".עבור~ך~ןח j"כרונומטריה"עבור~~סןח :דוגמת

גם"הכסמטר"עבור~ז.קןשבתחדיש(שדש)ששהספרהשבשםהשמידהעיצור

התוכיותאתוטושתפיסתלפיבהחלטאפשרי(הדברזהרההשראתמתוךהוא

בידוללשםהמקוריתהצורהאלחזרהאלאכאןאיןאוליאך .)םי~~!~ Rכצורבים

בידול").לשם"הוספהלהלן(ראה

בגדרוטושתפיסתלפיוהמשקלהשורששאיןהיותלשורש.עיצורשלהוספה •

 :שוניםבאמצעיםעיצוריםשלושהלכדישורשהשלמתנעשתהקבועים,צורבים
שניבןשורשמתקבלמסחיטהכתוצאהכאשרשורש.בראשיו"דשלהוספה . 1

המקובלת,כדרךולאהשורשבראשילהוסיףנוהגוטוששורשים),(אורנן'עיצורים

(ישראל,העצמהשלהבעהלשםבעיקרכךנוהגוטושהפועל.לאוהפועלכ-ע
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 [28]אפרתמיכל

עברו+סךי ;"ארזרדפציה"עברו+כסי ;"אנרגיה"עברו+ארןי :לעיל) 2.3.1.3 §

להלן.)ססךגםדאה(אך"טרטל"

עברו+בןיכל"ר:ארכע"רהושלמושכבדבשורשיםגםכךנוהגוטרש

עברו+עשי ;חוש)(משורש"פדספציה"עברוח"ש +י ;נון)(משורש"פילוסופיה"

(מקובל"פרופורציה"עברומד +י :הכפוליםמןרכןעשי.)(משורש"פרגמטיקה"

מדד).משורש

היאדר-עיצורישורשהשלמתלשםוטרששנוקטנוספתדדךהפועל.פהכפלת . 2

גםמלעמודמנועשורשעיצוראותרכימקובלדווקא.שלוהפועלפהכפלת

וטרש .) 191 ' 181עמ'טבלת,(אפות,הפועלעבעמדתרגםהפועלפבעמדת

תחדישיוכאןנביאהדגמהלשםתכונות.הבעתלשםכאלהשורשיםליצרומדנה

"ררגברנד""פיקדסקי",עברושרזpט :פר~למופעאר )- o-e-(פר~לבמשקל

) vagabond ; (ארדתרדרכס"עבודתוסר ;(מסד)"הטדרדרכס"עבודסר~ד ;משוט"

עברוכר~ח ;(ממדה)"נולדי"עברומר??ד(מזד)."פדדרכס"עברוזרךד ;(מיתד)

<מדם,"סנגריני"עברוודודם<משחוד>"מלנכולי"עברוץpחרד w ;<מניח>"פלגמטי"

(מסה"טרטל"עברוסר~ךהצרדהגםנמניתזרבתצורה ;שרנה)מעטהמשקלכאן

הכול').'סךבהודאת

ההצטרפותבדדךוטרששיצרהתחדישיםמיעוטלערמתשורש.עםשורשחיבור . 3

שורשעםשורשגםלחנווטרששלהשורשנזילותגישתמובילהלעיל), 2.3.1.2 §(

עברוזג"ךשורשכךהגדות),אפות, ;משקלאלהכבולכצווןשורשדק(ולא

 ;נש"א +שי"ךהשורשים(שילוב"קטגורי"עברושא"ךשורש ;ויתרך" +"זיגוג
עברומכבדתלמשל ,)ב"ככ +כב"דהשורשים(כשילובכב"דשורש ;ד)אירודאה

עברומלחלחלמשללח), +מלחהשורשים(כשילובלחל"חשורש ;"טלסקופ"

"פיקנטי".

משמשתבלבדפונולוגיבידוללשםהגייםשלהוספה .בידוללשםהוספה •

מילהשליצירהבכללמעשה,לול. 5 ~אבל~~חוללפוזליאבל~ךזלכמרבמקדים

אנומצטמצמיםוצווהתוכןביחסיכאןבעסקנוואולםבידול.משרםישחדשה

תרכנית.הבחנהלבטאכדישרידותיהגהשלהוספהשלבמרבןלבידול

מבקששהואמילהלביןקיימתמילהביןבידוללשםבהוספהמשתמשוטרש

 ה~~~התחדישהיאלכךדוגמההשתיים.תשתווינההגייבידולאותרובלאלחדש,

ואורהבחלונותלתצוגה,המשמשתברבהדמותהיינו ; mannequin ("מניקן"עבוד

להבחיןכדיב-נ)המכפל(המותפונולוגיבבידולכאןהשתמשוטרשלמשל).

לתצוגה.המשמשתזרלביןלמשחקהמשמשת ה~~ביןסמנטית

ביןלהבחיןכדילמשל'כך' .האטימולוגיייחוסומתוךנכחדהמבודלההגהעתים

תהמכפלעיצוראתוטרשהמידזמנים",כ"סמיכרתת .vלביןמאופייןלאכזמןעת

למילההמקורייםמיים wהההגייםשלהשבהאלאממשהמרהזראיןובעצםב-נ,
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:, 

'ו ..,. ... 

. . ;.. \ ~,: 

 11קטגוריה 11הלמושגן 11שאהשורששלוטוששלרישומיו :דאיור

דומהבאופן"קונטמפוררי".עבור;י~ת j"סימולטני"עבורעו~תהתקבלכך .זמננובת

(ראה"פטריארך"עבורשב~דסדה-האתלהסביראפשרמכפל)המרתבלא(אך

לשורש").עיצורשל"הוספהמשדשלעיל'

לטעוןהדבריםכוונתאיןכינזכיר-הגייםגריעת-ההפוךלמצב~ןנרנולפני

הדבריםכוונתאיןגםבהם.חידשלאואףהמקובליםבמשקליםהשתמשלאשרטוש

אותםחידשואףבהם,חידשהרגיל,במובנםבצורכיםהשתמשלאשרטושלומר

מןהוצאהבגדרופרסיות,בגדרלגביוהיואלהכלאך ,) 2.3.2.2 , 2.3.1.1 §(ראה

שמחוץהתצורותעללעמודביקשנוכאןהפשוט.במובנההפועל'אלהכוח

לדפוסיות.

וצורהמשמעותמרכיביהוספתעלהשקפהאותההגיים.גריעת :ההפוךהכיוון •

סיומות(קידומות,מגווניםמורפולוגייםבמעמדיםגםכמוהשונים,הדיברלחלקי

מדובראיןאםמרכיב.גריעת ,ההפוךלכיווןגםוטושאתהביאה ,) infix-ותיוכות

-מרכיבסילוקידיעלצורותלחדשאפשראזיקבוע,סינכרוניכדגםבמשקלעוד
התוארמןוכך .) 53 §רמחעמ'(לבני,"אופורטוניסט"עבורזד??~דמטה-אנליזהמעין
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 [30]אפרתמיכל

 ן~~השםאתגזר ן~~ ?7התוארמן ;"פציאנט"עבור ל~~השםאתוטושגזר ל~~ ?7
שהואמה- artifactעבור ו~~השםאתגזר ד~~ ?7התוארמן ;מאובןולא

נ;ונ~ף"קונטרסט".עבור ת~~השםאתגזר ת~~ ?7התוארמן ;עשייהפרימלאכותי,

להימנותיכולות"גנגסטר")עבור~נ~ףכדרך(אולי"שדונג"או"מומנטום"עבור

שורש-בטבלתבמשקליהםכיצירהלהסבירןשניתןאוגרידא,גריעהשלבגדרכאן

משקלעםהצורהלהזדהותמובילהשאינההגייםגריעתשלמקריםריבוי .משקל

גריעה.שלבדרךהןגםכנוצרותאלהמיליםבהסברתומךקיים

שקיפות 2.3.2

וטוש.שואףשםשנמנוהשקיפויותמןלאלולהסבירישלעיל, 2.3לסעיףבהמשך

מביןכימעידהמורפולוגיים,אמצעיםלניצולהדרישהעםכאןהשקיפותהבאתעצם

כמותיתנתמכתזוקביעהמורפולוגית.לשקיפותוטושחתרשקיפותשלאלהסוגים

עבורמ~~כ~ק(לבדשלוהמונחיםבתחדישיפונטיתשקיפותמיעוטידיעל

 22"אונומטופיה").

עלאלאשקיפותשלזהסוגעלאפואנסבהאינההשקיפותשלטיבהעלהשאלה

לאילוההכרעה .) 2.3 §(פסיכולשוניתלשקיפותלשוניתשקיפותשביןההבחנה

ביןלהכריעישעתיםכישנראהמתוך(וזאתוטושחתראלהשקיפויותמשתי

ולשאלתהלעזלשאלתשבפרידההמקורות,שאלתבירורעםתתבררהשתיים),

העבריים.המקורות

הלעזשאלת 2.3.2.1

ספריםזושאלהגזלהכברכידוע, .בגישתוולעיוןוטושלמיוחדתהלעזשאלתאין

אלה-המטה-נורמטיביסטיםומשלהשוניםהנורמטיביסטיםמשלומאמרים

לבחוןאפשרהאחרוניםבקרבבן-אשר).(למשלהנורמטיביסטיםבכתביהמעיינים

דחייתו),אוהלעזקבלת(למשל,ותוצאותיהןפסיקותיהםלפיהנורמטיביסטיםאת

מקשהבלעזהמצדדיםכליהיולאכךלפסיקתם.התאורטיהבסיסלפילבחנםאו

השונות,המוצאנקודותלפימתארגניםהקיבוציםיהיואלאהלעז'דוחיכנגדאחת

פירוש(ראהלשמההטהרנותמןלבדאחת.מקשהתהיהלאפסיקתםשגםייתכןואז

אי-התאמהבשםהלעזמןתופעותאומיליםשידחוישה)ה,לקהלתאבן-העזר

התקשורתהרחבתבשםלועזייםבמונחיםשימושויעודדושיקבלוישהלשון'לרוח

אשרזותהאהמדעית,הקהילייהזהובכללהבין-לאומית,הקהילייהלביןבינינו

מאלהמהועוד).ועוד , L3חוק 70עמ' ,תאולי ;המאמרבפתח ,דרכי ,(אורנןתהיה

הרבהוטוש ?לועזייםמונחיםוכלפיהלעזכלפיוטוששלעמדתואתומעצבמנחה

לשאלתנו.ישירותהנוגעיםאלההדברים,עיקריאתאךנביאוודאילנושא,להתייחס

אבינרי,ראה ;בשירההצורהחידושילביןהמונחיםחידושיביןהיסודייםההבדליםאחדזהו . 22

ברזל.לשון;
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במציאתהדנהעוסקאתה"באחרונה :נגידחייםהמראייןלשאלתבתשובה

 :וטושעונהלועזיות?"במליםבעצם,דע,מהלועזיות.למליםענוייםשווי-עדך
בלשון"אבל :המראייןמקשהלתפיסה".קשותוהןהלשון'אתמסובלות"הן

ומסביולמשל".יווניזד,שמקודןקדומה,מתקופהכבדדנות,מליםמצויותהעברית

לעכלגםצוינההיאאךזרות,מליםקולטתלשוןכלהחשוב.הואהמקור"לא :וטוש

(נגיד).טבעי"באורחאותהמביניםאין-פועלהמלהמןליצוראי-אפשראם .אותן

הספרות""תודתאתוטוששלתרגומועלבכוויואבאשללביקורתבתגובה

אינובסיטונותמליםלייצרהזהשהלהטהאמתעללהודות"חובהכיבנדוידמודה

להיפטרלאומיורצוןכנהשאיפהכאןישחדשנות.שלסתם-בולמוסמתוךבא

הלועזיות:המיליםעלבנדוידשםואומרלועזיות".ממלים

פגיעתןבמהלדעתלנווראויהעבריתבלשוןולמוקשלמכשולבאמתהן

רעה:

במעוכתהעברי'במבטאכהלכהמשתלבותאינןהבין-לאומיותהמלים . 1

 ;ההנדותובמבנהההגאים,
 ;העברייםההטעמהחוקיאתוהורסותומסורבלות,הןארוכות . 2
 ;העבריותהנטיותלוחלפילהטותןקשה . 3
לפיפעםדומי,דקדוקלפי(פעםסיומותמיניבכלתאדיםמהןלגזורקשה . 4

כקריעתקשהבעבריתשקליטתםפעליםתאדיוכן ;ונו')רוסיפעםצדפתי'

 ;ים-סוף
 ;מובןובלתילועזיהשורששהדימעצמם,מתבאריםמשמעויותיהםאין . 5
לביןמשכילביןתהוםעושהוזההעם,בפילהשתנותהןקרובותלעולם . 6

וטוש,ודאה ; 375עמ'(בנדריו,אירופיתלשוןלמדשלאהפשוטהאיש

חידושים).

והואהזאת,הכבירההמשימהאתעליוקיבלשרטוש"נדאה :בכוויושםומסכם

משתאהאתהשפעמיםעדוביכולת,-בתנופהבכמויות,ענוייםתחליפיםממציא

שלמה".אקדמיהשלמלאכהלעשותמספקאחדאדםכיצדלדעת,

שיקוליםלשניוטוש'עליהםוחזובכוויו'שהעלההנימוקיםששתאתלקבץניתן

שלמשותפתלגזירההעבריתהלשוןשלדונההלשון","דוח-האחד :עיקריים

אותה- ) 2.3.1.1 §ראה ;שורש-משקלמנגנוןידיעל(בעיקרותאריםפעליםשמות,

במלהלעשותיכולאני"מה :וטושושואלמורפולוגית.כשקיפותשציינושקיפות

 .דנושוםליאומדלאזהוהנדות.אותיותלזכורצדיךאניאותהלזכורכדי ?לועזית
תואר,לזהאיןבגוף.פגיוןכמונכנסזהכלום.ליאומדיםלאהמלה,הרכבהמלה,

(סתרי).פועל"לזהאין

לעסוקמדנהוטוש .הרובדידיעלהמילהתפיסתאלמתייחסהשניהנימוק

היאשעבריתהצעיריםהדובריםשל-הנוערשלדאותומנקודתבעיקרבנושא
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 [32]אפרתמיכל

המושגיםאתשלמדהקודםמהדודמסוימיםבמובניםשוניםושהםהיחידה,שפתם

גלותו.בשפת

 :בארץהעבריהתיכוןבוגדכלפיוטושאומד

םצעאתלעצמולקנותעליו-מליםלאללמודהואבעצםעליושניטלמה

נאותנטוילהםשאיךמושגיםמציינות,לועזיותמליםשאותךםשגיומה

ומי ] ... [םדיוקבלאפניםכלעלו'לםיעוידםכיאולפיכךבלשונו'

במידההדי,חדשה,הלמכמובךועמוחדש,מושגלולקנותשצדיך

גםיותר'הדנהלוויועילעליו'לקיעבדי'תיכרךבבוגדאמוריםשהדברים
תואר-פועל,תואר,שם,-עבדיבשורשמושגאותולקנותיותרהדנהייטיב

וטוש,גםודאה ;מושגים(וטוש,לועזיתבמלהלקנותומאשד-הפועל

לשונו).וטוש, ;חידושים

מחשבתית-תקשורתיתסמיוטיתדרישהעלשהושתתמושג",עבודה"מונחעקרון

המושג,לימודביןלהפרידתובעוטוש :הלעזדחייתשלביסודההעומדהוא ) 2.1 §(

השנייםביןהפרדהדקזה.למושגהמתקשרמונחלימודלביןהסממות,קיבוץ

המונחיהיהלאאםתתאפשרכזוהפרדה .דיוקובמלואיובךשהמושגתבטיח

מורפולוגית.ולומנומק,אלאבלועזית)העבריתדוברעבודשהוא(כפישרידותי

שהשתמשתמלהלמשל'"ניקח :סתריזיסימראיינולשאלתתשובהמתוךזאתנדגים

בעצם,דע,מהלאינטליגנציה.כתחליףמשכילות,-הראיוןשלהראשוןבחלקבה

אומדאותה".מכידאינטליגנטיאדםכלונפוצה.מקובלתמלהזו ?באינטליגנציה

כולך'אתללמודהייתיצדיךאניהודו-אירופית.ששפתואינטליגנטיאדם"כל :וטוש

דובאירופיות,שבשפותמפנימאוד'דעזה .שלמדתיעדהאותיות,אתלשכךפשוט

הנדות,שלעניךזהעברית,שלשונואישבשבילבשפה,מעורותהלועזיותהמלים

(סתרי).אותך"לשכךפשוטוצדיךקשר'שוםביניהןשאיך

כאךהסמיוטיהנימוקמורפולוגית.שקיפותעלכךאםדיברהראשוןהנימוק

מילהשלהלשוניתהשקיפותביןההבחנהאתגםזושקיפותלדרישתמוסיף

הלועזיותהמליםדובאירופיות,"שבשפותלעילוטוששכינה(מהלועזית

מוטב(אובתפיסתוהפעם-הפסיכולשוניתשקיפותהלביןבשפה"),מעורות

אלהבשפותמצוישאינוהעבריתדוברשלהסובייקטיביתתפיסתו)בהעדר

 .ובדקדוקיהן
אך .כנתינתךהביך-לאומיותהלועזיותהמיליםאתמאמץוטושאיךכךמשום

בעיניהחשוב"הואהמקור"לאבלעזעיוננושבפתחמהציטוטשדאינושכפיהיות

נדרשהואלמושגעבדימונחחידוששלצורךמשוםקטגורית,פוסלםהואאיךוטוש,

 .עדייךשקופהאינההיווצרותהבעתזוויצירההדרכים,מןבדדךשורשליצורלעתים
יכולהעברית,במורפולוגיהלספיגהניתךהואאםלועזי,מונחלועזית,מילהגם

בינלאומית"מלהכיהאומר , 57עמ'כיבושי,אבינדי,למשל(דאהשורשבהלהעמיד
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מיליםבחידושוטוששלהמורפולוגיתדרכועל [33]

מעדיףוטושכיאםיטלררזלעילודאה 23 ;בלשוננו"להיקלטנוחה-עבדישמשקלה
העברילמנגנוןהלועזיותהמיליםהתאמתכיוטושמדגישרבותבהזדמנויות .)ת tgס~

מושגים).(וטושימוגבלת

ומחליףיטלפוןכמומלהלמשלילוקח,היית"אתה :סתריידיעלוטושכשנשאל

במקוםהבט,לא."לא, :וטושעונהעברית?"שתהיהכדידקבשח-דחוקאותה

ונו',טילפנתיילטלפןכמולפועליאותהולהפוךהלועזיתהמלהאתלקחתשאפשר

מהאינטליגנציה,אבלשלה.המקורליאכפתלאאזאותה,לקלוטאפשראםכלומד

(סתרי).בזה?"לעשותיכולאני

מרכיביותדגוםהיינושאילה,בתרגומיביחס,ממעיט,וטושאלהמטעמים

עבודסךבן~ח :העברייםבמקבילותיהםוחיבורםהלועזיהמקורשלהסמנטיים

 ;לניקוד)סימוכיןמצאתילא-משוערהניקוד ;"מדעה"- pasto ("פסטורליה"
לצדבאהזוהצעה ;נייד''עלהבמובןגם"עלה",- feuille ("פליטון"עבודד~ןף

שםוכבדבשד,קריעתבשד,- sarka ("סרקזם"עבוד ח~pז~ ;ךנ;ר~ח)נגזרות

 ;"ישר"-(ארותו"אודתודוכסיה"עבוד~זpןח ;עוקצנית")ל"אידוניהמטפורה
"שורש",-(רדיקל"רדיקלי"עבודדן reבז ;ז-ווסד)נגזרותלצדבאהזוהצעה

-(לירח"לידי"עבודנוךי p: ;"סולם")- scale ("אסקלציה"עבודלז?ח 9 ז:i ;"עיקר")
מפלגה).חברובמקור"מפלגה",- party ("פרטיזן"עבוד~~ן~אי ;מיתד)כלי

תדגוםתחדישיהיינומצלולים,ביצירתוטוששהמעיטוכמהכמהאחתועל

כל .הלועזיהמקורשל-הגאיודושם-צליליושמידתתוךהנוצרים.שאילה

עבודנרךזח ; "טר.~~"עבוד~.רת z; :נמנהבאלהמלרע.הטעמתםהתחדישים

 ; pilasterעבודפלישתי ;במלעיל)(הלועזית"גילדה"עבוד;ןןח ;"נוךדוךה"

סמנטיתהליך(דק"אורקל"עבודארןח ;החונטה"כת"שלטוןעבוד ח~jנ~נ~

המצלול).בהשראת

העברייםהמקוררתשאלת 2.3.2.2

באשדהזד,מקודםלאכיהתבדרהלועזיותהמיליםאלוטוששלבגישתובדוננו

ודאילועזיות,מיליםלגביכךלאואםלדחייתן.אולקבלתןהמידהקנההואזד,הוא

יהיה.אשדניכרושבהןהרובדויהאעבדי,שמקודןמיליםלגביכךשאין

המקורות.דקדוקלביןהמילה-המונח,בין(לגישתו)בדודההפרדהמפרידוטוש

הדחוק,הצפוןשלעבדי"ניבבהדואהשהואהארמית,כלפיההבחנהניכרתבעיקר

שאירעכמועצמה,בפניללשוןהתפתחשלבסוףכמובן,מושחת,ניבאשור.בגבול

שורשלקחתליאכפת"לא :אומדהואלכן(סתרי).הוולגאדית"הרומאיתלניביגם

(סתרי).והדיקדוק"הכתיבצורותאתלאאבלבארמית,מלהאובארמית

בכךהלשונילתיאורחוטאשגור,הואכיאםהיכל),(אבינרי, 11ב"משקלאבינרישלשימושו . 23

במיליםרקקיימיםואלהשורש,בלאמשקלאיןשהרילועזית,מילהשלמשקלעללדברשאין

הגדרת).אפרת,ראההטענה(לביסוסעבריותשהן
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 [34]אפרתמיכל

היינו'הלשון'רוח :שנייםהיוודחייתןהלועזיותהמיליםלקבלתהמידהקני

הפסיכולשונית.תפיסתןושאלתהעברית,המורפולוגיתבמערכתספיגתןיכולת

הלשונייםברבדיםהמצויותהמיליםשלטיבןלפימנוסחתהלשוןשרוחברורממילא

הלעזנגדוטוששהעלההראשוניםהנימוקיםארבעת .עבריומקורןהשונים

שמקורןבמיליםמתקיימיםאינםלתוכן),(ולאלצורההנוגעיםאלה ,) 2.3.2.1 §(

עברי.

הלועזיותהמיליםכלפי ?התוכנייםאלההנותרים,הנימוקיםלשניבאשרומה

דוברבעינישקופההיאאיןבשפתה,לשוניתשקופהשמילהשאףוטושהראה

שהןמבטיחמקורןאםהיאעברישמקורןמיליםכלפיהנשאלתהשאלההעברית.

הצבעהידיעללקישוררקכאןהכוונהואין .הדוברידיעלכשקופותתיתפסנה

המשמעותזיהוישלתאורטיתברמהדיאלאהמסוימת, ) reference (להוראה

) sense ; ,זו,שאלה .) 576-568עמ'פיאז'ה,אפרת, ; 94עמ'שקיפות,אפרת

משתנהאלאאובייקטיביתאינהכבר-המילהכלפיולא-הדוברכלפיהמכוונת

 .לדוברמדובר
המקרים,ברובמצויהשהיאהפסיכולשוניתהשקיפותשלדרכהכיבאמרנו

נבניתכאשר ) 2 ( ;עבריתיכוןבוגריהדובריםרובעבורמצויהשהיא ) 1 (כוונתנו

והשקיפותהלשונית-מורפולוגיתהשקיפותאזימוכריםלשונייםמיסודותהמילה

צלילהאיןאזשהרימוכרת,במילהמדובראיןכמובן' .הןחדהפסיכולשונית

הלשונית,השקיפותאתוהכרה.שינוןמשוםאלאשקיפותמשוםלמובנהמתקשר

וטושחדשות.מיליםכלפיאפואלבדוקישהפסיכולשונית,השקיפותאתובעיקר

הניגוד(ראההדוברידיעלמאליהןתובנהלשוניתהשקופותעבריותמיליםכיסבור

אחרותמיליםכלפימנגד,לעיל). 2.3.2.1 §-בבציטוטיםלעבריותלועזיותמיליםבין

הפסיכולשונית.לשקיפותןהלשוניתשקיפותןשביןהאפשריבפערוטושחש

העבריתדובריבקרבהלועזיותהמיליםשלאטימותןאתמסבירשרטושלאחר

הרבהעללטעוןאפשרמידהבאותה"אבל :ואומרנגידחייםהמראייןמקשה

 :וטושועונהלתפיסה".וקשיםמסורבליםשהםמשלךחידושיםגםחידושים,
שהואמפניכך'נראהחידושכללתפיסה.וקשיםמסורבליםבאמתהם"חידושים

במליםהשתמשורבותשניםנדחה.שהואאומתקבלשהואאואחר-כך'חדש.

הוספתילספר'בתרגוםול'יבא','יצא'לאתחידשתיכאשר'אקספורט'.'אימפורט',

דוחההיאמזל,למלהישכאשרנפוצות.מליםאלוהיוםהדף.בתחתיתהסברלכך

 24(נגיד).נשכחת"היא-ולאהלועזית.המלהאת

כמסירתם),נשמרולאהריאיונותכדרך(ואוליבריאיוןשנאמרואלה,דברים

(הנדרששינוןשביןההבחנהעלהתאורטיתבדמהוטוששכתבלכלבניגודעומדים

אבינדי'דאהאךיח),(פרקוארבעה"שלושהב"אגדתביאליקחידשויבואיצואהשמותאת . 24

 • 21-20עמ'חידוש,
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מיליםבחידושוטוששלהמורפולוגיתדרכועל [35]

טועןשהואענויותמיליםשלהפועלאלמהכוחהוצאהלביןלועזיות)במילים

בהסבו.צווךשוםבלאמאליהןמובנותוהןחידוש,הןאיןכיכלפיהן

המילהאתולתפיסתולדובובהתאםיכמובןמשתנה,הפסיכולשוניתהשקיפות

מושגיםעםלהתמודדנאלץשכנעוכמיעצמואתוטושמעמידאחתלאהמסוימת.

אוחדשותענויותמיליםלמשמעוהשתומםלועזיים,במונחיםשהובעוחדשים

הדובראתמודדשוטושנראההוא.אףשחידשלמילהכיווןנוסףשממציאלמקרה

ובדיהעלהלשוןאתשלוידיעותיולפיהלעז)כלפיול"וע"העברית,כלפי(ל"טוב"

שקיפותשביןהפעראתכללבדרךצופההואאיןלכן .הלשוניחושוולפיומכמניה

 .מכווןהואשאליהםהדובריםאצלפסיכולשוניתלשקיפותלשונית
כאשומתגלההסמנטיהפערמורפולוגי:שמקורווישסמנטישמקורוישזה,פעו

נובעשהדנויש .בתחדישווטושמנצלשאותןסממות,אולסממהשותףהדובראין

לא"סינטזה"מהייודעשאינומילמשלייכך ;המושגאתמכיואינושהדוברמכך

הסעיף).בסוףנוספותודוגמותלעיל, 2.3.1.2 §(עבורושקוףtקימ~לההתחדישיהיה

פעומתגלהזאתובכלידועים,כןהמושגיםשבהםמקויםחוזריםוטושאצלואולם

צרפתית,מילההיאאוונגרד"אוונגרד".עבור~ז:יש~~הבמילהזאתנדגים .סמנטי

avant-guarde , יהודהשבטואשבן-עמינדב,נחשוןשלשמוחלוץ'.'חיללהוראת

"ובדבור :בן-יהודהאומרכךקודם.מטונימילמעתקבסיסהיווהלים,ראשוןשקפץ

נפשולהשליךבלבועזשמוצאמילכלכנויהחדשהבספרותוגםבא"יהעברי

איןנועז.לאדםכינויכן,אםהוא,נחשוןקשה".בדברהראשוןלהיותסכנה,במקום

ביןשילבוטושבים"."סופה-נחשולהעצםלשםנחשוןהשםמדמיוןלהתעלם

שבא"מישלהעובדהמתוךעצמאימטונימימעתקעםאוונגרדשלהאטימולוגיה

מנחשוןמורפולוגישינויוטושעשהכאןגםהסכנה.שאלתבלאוזאתראשון",

בתנאירקתתאפשרנחשונההמונחאתהדוברשלהפסיכולשוניתתפיסתולנחשונה.

וזאת,וטושישלבבחירתושעמדוסממותאותןאוסממהאותהידגיששהדובר

 .לומוכריהיהאוונגרדהמושגכילעילשנזכרהבסיסיהתנאיעלנוסףיכמובן
עברייםהיותםלמוותהמורפולוגיים,המרכיביםכאשרמתגלההמורפולוגיהפער

שכיחכזהפערעברי.תיכוןבוגרשהואלמילמשללדובר,מוכריםאינםמקוריים,

אלהכאשרחידושי)ניד,ראההאקדמיה,זה(ובכללהמחדשיםמןניכרחלקאצל

מחדשיםבכללקדומים.לשונייםברבדיםנשכחותממיליםתחדישיהםאתדולים

מרש"י(הלקוח"דמגוגיה"עבורץקג~שלמשל,הנה,וטוש.גםעתיםנמנהאלה

המיליםוכןכלכלי","נוםעבורה~~ה ;"קוריוז"עבור ח~~ tp ;"בלבול")שםדווקא,

 .) 2.3.1.1 §(החייאותבגדדשנזכרו

ממילהשורשמחילוץהנובעיםמורפולוגייםבמרכיביםמתגלההמיליםמןחלק

(בן-יהודה,כליםבמסכתכגון ו~~בהוראת"מונופול"עבור~דדםלמשל,נשכחת,

כף).וטוש, ;תזזית(מרוח"היסטריה"עבורסןןת ; ) 2523עמ'ימלון
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 [36]אפרתמיכל

תצוותחיינו'-(שבלונית)חדפרסיתהתצורהכלכיגישתואתנקבלאםאולם

בגדראינה-מצרייםממרכיביםהלקוחותצררן +בסיסותצוותשורש-משקל

ביןהפערעיקרמתגלחמדועירכןהפועל'אלהכרחמןהרצאהאךאלאחידוש

כפיוטרששלהמקוריתביצירהפסיכרלשרניתשקיפותלביןלשוניתשקיפות

היאאחת,דוגמהנוסיףשםשהובאוהמקויםעל . 2.3.1.3בסעיףשהובאה

=רח.הצווח

עברו~~.רןחלמשל'יכך=רח.שבסיומםמונחיםשלשרוחמציעוטרש

 ;"לקסיקוגרפיה"עבורנ:.וזזליל.ןח ;"כיוראגופיח"עבורזזחרל.ןח ;"ביבליוגרפיה"
"פרונרגופיח".עברורךנ~.~ןח"גיארגרפיח"עברו~ך~ןח

ותכנית.צורניתלוחמרנוהבסיסאתחדרנויזההשלעילהמיליםכלכלפי

השאלהאתמעלהתרנןשלתוספתמבטאת=רח)(כאןצררהשלתוספתכיציפייתו

שלכוחהזההוי-הצרדהלפיהיאתרנןלגלותהדרנושלדונוהנוסף.התוכןמהר

אלהעבריותמיליםהקבלתכאןדווקא .חתרכןאתמגלהשהיאשקופה,צורח

גרפיה.הצרדהבסופםמופיעההאחרוניםכלכימגלההמקובליםהלועזייםלמונחים

נראה ?זהתרנןעבורזהצליללקביעתהנימוקרמה ?גרפיהאתזר=רחהמבטאת

עבורי~נ:ירי"סכמה"עברו~נ:י.וחבמיליםוטרששלשימושוהיאלכךשההנמקה
מטח-אנליזהלפיכלומר,נחרט.וטרשהשתמששעבורןגרפיהולא"סכמתי",

המשמשות),הלועזיותלמיליםהשואהמתוך(אוליהנקבהצררןובתוספתממתוח,

עבורארסןחבמיליםגםכמרשלעיל'במילים=וחהצווחאתוטרשצירף

עבורקרורסןח ;"ביוגרפיה"עבור.~ןח IJ ;"דמוגרפיה"עבור~~ןח ;"טיפוגרפיה"

הסיומתצרותרקשלאבהןשדרמה"טופוגרפיה",עברור~ךסןח"היסטוריוגרפיה"

עצמו.הבסיסגםאלאהסבודרושת

ענוי'תיכוןלבוגרינהיריםשיהירכדימונחיואתכירוןוטרשכיולומרלסכםנרכל

לפיאלהדובריםמדדשהואהיותועתים,פסיכרלשרנית.לשקיפותחתרהואהיינו

שביןהצפויואפילוהאפשריהפערעלעמדלאהואהלשוני'וחרשוידיעותיומידת

פסיכרלשרנית.שקיפותלביןלשוניתשקיפות

סיכום . 3

הדוגמות.וקובצונבחנוולאורהוטרש,שלהמורפולוגיתברוכוהתרכזנוזהבמאמר

ביקשנודוכןוטרש.שלהתחדישהצערתמכללקטןחלקרקכמרבן,הן,אלה

צורכים(הוספתהעבריבדקדוקהמקובלתהגזירהאתוטרששלניצולואתלהדגים

ברוכיםיצירתואתבעיקראךקיים),במשקלקייםשורשושילובקיימותלמילים

עםארעיצורעםשורששילובחדשים,צורכיםשליצירהכגרןלדפרסירת,שמעבו

דקדוקשלפניזה-המקוריהעבריהדקדוקעלהשקפתולפיאלהכל-אחושורש

הערבית.הדקדוקיתהתפיסהשבהשפעתהבינייםימי
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השקפתואתלהעבירביקשנובמאמרהשזוריםוטושדברישלציטוטיםדדך

להקנייתשייחסהרבהערךועללמונחהמושגשביןהיחסעלהסמיוטית-דידקטית

בשפתם.הצעירים)הילידים(ובעיקרלדובריםהמושגים

בפועלוהןהתרגוםבתחוםהןשנה),(כחמישיםוטושפעלשבהןהשניםריבוי

עצום.היצעהעמידוכזה,מונחלהםשאיןלמושגיםעברייםמונחיםלהציעהמודע

לועזיבמונחמשתמשיםעדייןאךאלה,תרגומיםבדפוסימצויוהואאור,ראהחלקו

אוהמו"לשבחרמשום(עתיםשבעיזבוןבדפיםחבויחלקומוטעה,עבריבמונחאו

וידוע,מוכראחרוחלקבלשנות)אפרת,ראה ;בתרגוםלהדפיסםשלאהתרגוםעודך

שלהמורפולוגיתבדרכועיוננולשםו:כ~ל~ח.ס~~ח~וז~ר,ס;נד~~ח,~ןח,כגון
ראהמחברותייחוס(עלהואוטושמשלאכןהתחדישכיבקביעהלנוהיהדיוטוש

ואינהמעלהאינההתחדיששלהתקבלותושאלתקני).אפרת, ;בלשנותאפרת,

המקוםזהאיןכךומשוםמחדש,שלהמורפולוגיהדקדוקחוקיניסוחבענייןמורידה

הלשוניתהדרךדעתי'לעניות :היאסבוכההשאלהכיבאמירהכאןנסתפקבה.לדון

לשקיפותמידהקניהיאההתקבלותבשאלתלהכרעהוהאובייקטיביתהראויה

לשונייםשיקוליםרקלאכימכךלהתעלםאיןואולםשם),והספרותשקיפות(אפרת,

ותוויתמורכבמבנהלהםשישמחזה,לאוגםסימפוניהאינהמילה .כאןפועלים

הואואזזמן'כעבורדקמאומץמסויםמחדשידיעלהמוצעשתחדישיש .יוצר

כתחדישיהמוצגיםו:כ~ל~חס~~חוטושלתחדישילמשל'אירע,כך ;לאחרוןמיוחס
ליחסיזקוקתחדישרקשלאמכךלהתעלםאיןכןכמובלשנות).(אפרת,האקדמיה

ראהלכך(דוגמותכאןעיסוקנובתחוםזהענייןאיןאךמחדשו'גםאלאציבור

כנעני).אפרת,

ממילאוטוש.שלהמורפולוגיתדרכושלדקדוקיניתוחלהציגכן,אםביקשנו,

או"קרב"עבורל~דבןב(מהמלכתחילהמיותרחלקםרבים.תחדישיםזהעיוןקיבץ

תחדישהצעותהתקבלותעםעתה,מיותרחלקם"ממברנה"?),עבורפועללנומה

נחוץעדייןמהםניכרשחלקודומה ) hangoverעבור(חמומותהמושגעבוראחרות

בלשוננו.החיהשימושאלמאלהמייצאואוליומתבקש,

ביבליוגרפייםקיצורים

 101עמ'(תשכ"ד), 10עכשיו"שירים",אביון,ו' =עכשואביון,

תשל"ותל-אביבהמשקלים,היכלאבינדי,י' =היכלאבינרי,

תרצ"ההמחברהוצאתביאליק,נ.ח.חידושימלוןאבינרי,י' =חידושאבינרי,

תשכ"התל-אביבהלשון'ידאבינרי'י' =ידאבינרי'

 1946מרחביהבדורנו'העבריתכיבושיאבינרי'י' =כיבושיאבינרי'

 7.2.75משא,וטוש",בשיריהמלים"לשוןאבינרי,ש' =לשוןאבינרי,

 S. Ullman, Semantics, Oxford 1964 =אולמן
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 J. A. Simpson, E. S. C. Weiner, The Oxford Dictionary , =אוקספודד

1989 Oxford 

 11.8.67משא,וטושה","לשוןיאורייןי' =אוריין

עמ'(תשל"ב),כגלעםלשוננומהון",יוצר"דקדוקיאודכןע' =דקדוקיאודכן

116-83 

העבריתהלשון(עודך),בלאוי'מלים",חידוש"דרכייאודכןע' =דונייאודכן

 101-77עמ'תשנ"ו,ירושליםובהתחדשותה,בהתפתחותה

(תשל"ו),בזלעםלשוננוחדשים",שורשיםיצירת"עליאודכןע' =שורשיםיאודכן

 267-254עמ'

 6.4.2001יהארץלטיני",בכתבלשימוש"תוכניתיאודכןע' =תוכניתיאודכן

 ,,רותך,א'בד-אשד,מ'כיצד",העבריתהמלה"תצורתאורנן,ע'תצורת=אודכן,
לשיבה,בהגיעובן-חייםלזאבמוגשיםלשוןמחקרי(עורכים),צדפתיוגב"עטנא

 42-13עמ'תשמ"ג,ירושלים

 30.4.81דבר,מלים","מליםאיזק,ח' =איזק

תשכ"הירושליםשלם,עבדי-אנגלימילוןאלקלעי,ו' =אלקלעי

 592-511עמ'י 1955ירושליםא,יאפלטוןכתבי"קדטילוס",יאפלטון =אפלטון

שרביטש'ואוטופיה",מציאות :אוניברסלי"דקדוקאפרת,מ' =אוניברסליאפרת,

צבימנחםפרופסורלכבודוהחדשההעתיקההעבריתבלשוןמחקרים(עודך),

 319-305 1עמתשנ"ט,רמת-גןקדרי,

בטאוןבלשות",שהיאבלשנות-מלהןאתמי"שלאפרת,מ' =בלשנותאפרת,

 23-20עמ'תשנ"ט),(סתיוחיפהאוניברסיטת

 46עבריתבלשנותהעברי",השורשהגדרת"עיוניםאפרת,מ' =הגדרתאפרת,

 54-5עמ' ,)ס"שת(

(עודך),בד-אשדמ'השגרה",והיתדהשידה"היתדאפרת,מ' =היתדאפרת,

ירושליםמדוג,לשלמהמוגשיםהיהודיםובלשונותהעבריתבלשוןמחקרים

 276-257עמ'תשנ"ו,

המלהתצוותשלהמלךדדךשורש-משקלטבלתאפרת,מ' =טבלתאפרת,

 1984ירושליםהעברית,האוניברסיטהדוקטור,עבודתהעברית,

 M. Ephratt, "Morphological preferences for Hebrew word =טבעיתאפרת,

. formation - findings from external evidence", L. Tenelli and W. U 

, Dressler (eds.), Natural Morphology - Perspectives for the Nineties 

53-73 . Padova 1993, pp 

וטוש",יונתןותחדישיהמילונאיכנעני-כנענינגד"כנעניאפרת,מ' =כנעניאפרת,

העבריתבלשוןמחקרים :פישלובן-ציוןספד(עורכים),נידוו'שודצולדא'

 178-163עמ' , 2001אבן-יהודהובהודאתה,
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 M. Ephratt, "Piaget's Nominal Realism from a Linguistic =פיאז'האפרת,

555-598 . Point of View", Language Learning 41.4 (1991), pp 

העולמיהקונגרסדבריתחדישים",למחברות"קני-מידהאפרת,מ' =קניאפרת,

(בדפוס)ד'כדךהיהדות,למדעי-12ה

שלוטבעיותההנטורליסטית"המורפולוגיהאפרת,מ' =שקיפותאפרת,

ד,כרךהיהדות,למדעי-11ההעולמיהקונגרסדבריהעברית",המורפולוגיה

 100-93עמ'תשנ"ד,ירושלים

 M. Ephratt, "The Semantic Properties of the Root- =תכונותאפרת,

215-235 . Pattern Array", Computers and Translation, Vol. 3 (1988), pp 

תשל"דתל-אביבוהצורות,ההגהתורתבלאו,י' =בלאו

תשכ"טתל-אביבהנורמטיבי,הדקדוקהתגבשותבן-אשר,מ' =בן-אשר

עמ'(תשכ"ח),נומאזנייםהגויים",ביןשנשבתה"עבריתבנדויד,א' =בנדויד

383-373 

 1959-1924ירושליםהעברית,הלשוןמלוןבן-יהודה,א' =מלוןבן-יהודה,

תש"דירושליםהדגל,נושאבן-יהודה,חמדה =נושאבן-יהודה,

 13.1.67משא,הרבה",חידושים"עשותבן-עמדם,ח' =בן-עמרם

 M. Breal, Semantics, New York 1964 =נואל

אחרונות,ידיעותואוניברסליות",עבריותוטוש:יונתןשל"שירתוברזל, 'ה=ברזל

31.1.75 

תשי"גירושליםשפתנו'מבטאיגומפרץ'"פיג =גומפרץ

 15.9.67דבר,שימושי",לאכמעט"ספר-שימושגרודנסקי,ש' =גרודנסקי

 W. U. Dressler, W. Mayerthaler, 0. Pangal and W. U. Wurzel , =דדסלר

1987 al Morphology, Amsterdam/Philadelphia ו·Leitmotifs in Natu 

 W. Weaver, "Recent Contributions to the Mathematical Theory of =וונו

Communication", C. E. Shannon and W. Weaver (eds.), The 

1-28 . Mathematical Theory of Communication, Urbana 1964, pp 

 1981תל-אביבותרופותיה,אנתרופוסופיתרפואהודלף,א' =דולף

 G. K. Zipf, Human Behavior and the Principle of Least Effort, New =זיף
1965 York 

אתמראייןזךנתן :בידו'תאוותווחציהעולםמןיוצאאדם'"איןזך'נ' =זך

 1981אפרילמוניטין'וטוש",יונתןהמשודד

 6.1.67הארץ,מחדש",נולדדקהמטר:נרצח"לאטוקטלי,ל 11י =טוקטלי

עמ'(תשכ"ח),לבלשוננוערוך",העבריהשורששלתוכנו"האםטנא,ד' =טנא

207-173 

 M. Jastrow, A Dictionary of tl1e Targumim, the Talmud Babli =יסטרוב

1950 ni, and tl1e Midrashic Lite1·ature, New York וand Yerushal 
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תש"ך-תשמ"טירושליםהעברית,הלשוןאוצרכנעני,י' =אוצרכנעני,

תשמ"טתל-אביבשלונסקי,חרושימלוןכנעני,י' =שלונסקיכנעני,

תשי"חירושליםהעברית,הלשוןדקדוקלבני,י' =לבני

 144-140עמ'תש"ל,ירושליםתעודות,לקטהלשון","מזניחימזיא,א"מ =מזיא

 24.10.69אחרונות,ידיעותוטוש",יונתןעםראיוןלממסד:"מחוץנגי,דח'נגיד=

תשנ"גתל-אביבבת-זמננו,בעבריתהמילוניתהתצורהדרכיניד,ו' =דרכיניד,

העברית",ללשוןהאקדמיהחידושישלהלשונית"השקיפותניד'ו' =חידושיניד'

 33-20עמ'(תשל"ו), 19חפש"יתעבריתבלשנות

החדשה",בעבריתפסיכולשוניתושקיפותלשונית"שקיפותניד'ו' =שקיפותניד'

 85-81עמ'תשל"ו,ירושליםעמו,כלשון(עורכים),פישלווב"צנידו'

 17.3.67משא,התמליל","עלניד,צ' =תמלילניד,

עלומחקרלשוןעל- )ג(ואידיאולוגיהשידה :וטוש"יונתןסתרי,ז' =סתרי

 27.2.81אחרונות,ידיעותושלום",מלחמה

תשמ"טתל-אביבבידו,ועטשלחפודת,י' =פודת

 2.11.69הארץ'"אלרגיה",פדוינד-אביאלי' =פדוינד-אביאלי

הרבדיםלפיהחדשההעבריתשלהמליםאוצר"ניתוחצדפתי,גב"ע =צדפתי

רבין'לחייםשי(עורכים),קוגוטוש'מדרגש'גושן'מ'הלשון",שלההסטודיים

 336-311עמ'תשנ"א,ירושלים

 20.10.67הארץ,וטוש",יונתןשלתמלילו"עלקנז,י' =קנז

 23.9.53הארץ'ומקראם","תרגומיםוכבאל'י"ק =וכבאל

המקראיתבעבריתוההגייםהאותיותשכיחות"עלשוד,וח'ודאיי"ת =ודאי-שוד

עמ'תשל"ו,ירושליםעמו,כלשון(עורכים),פישלוב"צניד,ו'והחדשה",

129-120 

 6.10.69הארץ'וטוש,י' =אלרגיהוטוש,

 15.11.66 , 6.12.66 , 17.1.67במחנה,"לשון",וטוש,י' =במחנהוטוש,

 , 31.8.62אחרונות,ידיעותלאטיני",בכתבעברית"בעדוטוש,י' =בעדוטוש,

17.8.62 , 3.8.62 , 20.7.62 

משנותהעיזבוןמתוךשלישי),(חלקעתיק"עבדי"דקדוקוטוש,י' =דקדוקוטוש,

פורסם)(טרםשלחשהדןידיעלנוסחיםהשוואתלפינעדןהשישים,

אחרונות,ידיעותחיה",ולשוןארכנים,חידושים,"עלוטוש,י' =חידושיםוטוש,

9.8.68 

 7.11.69הארץ'חיישת",זאת"בכלוטוש,י' =חיישתוטוש,

שהדןידיעלנוסחיםהשוואתלפינעדןמקרא","פרקיוטוש,י' =יעקבוטוש,

 54-9עמ'תשס"ג,חיפהולשונו,וטוששידת(עודנת),אפרתמ'בתוךשלח,

 28.6.46הארץ'המאזניים",כף"עלוטוש,י' =כףוטוש,

 14 • 7.67היום,לאקדמיה",כאשד"לאקדמיהוטוש,י' =לאקדמיהוטוש,
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עמ'(תשכ"ז),ה-ו , 8בישראל,הספדתדגום",של"לשונווטוש,י' =לשונווטוש,

11-9 , 36-34 

 1.9.67(תגובות),משאוהשגות","מושגיםוטוש,י' =מושגיםוטוש,

הארץ' ,"ל"זהטובהמטרשלהלשכאיהרצח"מזימתוטוש,י' =מזימתוטוש,

23.12.66 

 , 19.7.68הארץ:חלקית]":[רשימהמתבקשותמלים"טוריוטוש,י'מלים=וטוש,

 , 30.9.66 , 4.11.66 , 6.1.67 , 10.2.67 , 24.3.67 , 13.6.67[אבדניה], 10.11.67

 18.11.66משא: j19.1.67אתגר: ; 26.7.68אחרונות:ידיעות ; 26.4.74 , 29.8.75

במחנה)וטוש,גם(דאה

ללשוןבלשנית(תשתיתמקראיתהטרוםהפועל"מערכתוטוש,י'מעדנת=וטוש,

פורסם)(טרםהעיזבוןמתוךהלשון)",ולהרחבתהמקרא

(טרםידבכתבהעיזבון'מתוךבאקדמיה","משחקיםוטוש,י' =משחקיםוטוש,

פורסם)

ולעם",למשכילעבדיתמליל-מתבקשות"מליםוטוש,י' =מתבקשותוטוש,

פורסם)(טרםהעיזבוןמתוך

 11.5.62משא,לא?"-ולטיניכן-"סודיוטוש,י' =סודיוטוש,

 24.1.69הארץ,מדוקדקת","עבריתוטוש,י' =עבריתוטוש,

אחרונות,ידיעותהמדינה",לשוןועללשוןענייני"עלוטוש,י' =ענייניוטוש,

31.10.69 

מתוךשני),(חלקהאוגדיתי"באלפביתרחשיךהשין"עלוטוש,י' =שי"ןוטוש,

(טרםשלחשהדןידיעלנוסחיםהשוואתלפינערךהשישים,משנותהעיזבון

פורסם)

 8.1.71מעריב,מוטעית",בהארה"האמנותשביט,ע' =שביט

 27.8 • 71דבר'וטוש",יונתןעםראיון :כחובה''"שידהשפדה,ש' =שפדה

 V. Tauli, Introduction to a Theory of Language Planning, Upsala =תאולי
1968 

 27.10.66הארץ,לממטר",מטר"ביןתוך,מ' =תוך
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