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"אין עברית האסורה עלי" :
על דרכו המורפולוגית של וטוש בחידוש מילים

.1

הקדמה

בעיזבונו של וטוש מצויות למעלה מארבעת אלפים הצעות למינוח עברי .פועלו זה

הוא פרי כתיבתו' הן הכתיבה הספרותית היוצרת הן הכתיבה הפובליציסטית,

והספדים הרבים שתרגם משפות שונות :

ספרי מופת וספרי עיון .אך בעיקר עלו

התחדישים שהציע וטוש כתוצאה מסימונו מילים לועזיות ומחסדים סמנטיים
בקריאת עיתון יומי ,מוסף ספרותי ,מענה לשאלת עמיתים ,פנייה של גופים לשם

עבדי )כך ,למשל ,הצעת וטוש ה~ד~~ עבוד "בונבוניירה" בתחרות מטעם קל"ע נקדן

הלשון העברית[ ו"עילית"( 1,וכל מקום שזיהה חסד במונח עבדי להבעת מושג .כל
אלה היו בגדד מפעל פרטי מכוון להעלאת הצעות למילים מתבקשות ,משימה

שלקח על עצמו כמשימתו המרכזית למן שנות השישים ועד סוף ימיו .כל זאת
במניין תחדישי המונחים ,בלא הבאה בחשבון של היתד השירה שאינו שייר לכאן
)אפות ,היתד(.

רשימת מלים
מאת יונתך וטוש

מלים וןנונחים ~המ,r ··~·.נ~ויים; מחם מובאים כהצעה ~ .שאינם שגורים

למדי .בצובור הכללי ·.וא .שhם משובשים בפי הקהל ,אם בדיוק צורתם

.

ואם בדיוק הוראתם ,אז שננדייו מרבים
}}נתון "תמליל עברי''(
איור

*

א:

דברי וטוש בפתחי "תמליל"

מחקר זה נתמך בידי הקרן הלאומית למדע בניהול האקדמיה הלאומית למדעים .המאמר נמסר
למערכת "מחקרים בלשון" בשנת תשנ"ח.

.1

לקוח מתוך "הארץ" . 30.11 •79 ,והנה אתוודה כי למקרא מודעה זו אז עלתה בדעתי ההצעה
ט~דט~~ית.
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חלק מההצעות פרסם וטוש בטורי העיתונות היומית 2 ,ואלה ששימשו בתרגומיו
נהג לפרסם בסוף התרגום תחת הכותרות "לוח מלים"" ,רשימת מלים" או "תמליל"

ולהסבירן' כדלהלן :

פד לר Lר

" '"
איור

ב:

' " " ·'' .

'~

רשימות על חפיסות סיגריות

חלק אחד מצוי בעיזבונו ,אי פה אי שם ,על פני דפים בודדים  :בשולי דף חשבון
הוצאות ,בשולי מאמר או ספד או בגופם ,על צדו הלבן של נייד הכסף או קרטון של
חפיסות סיגריות או בדומה לכך על גבה של קופסת גפרורים )דאה איוד (.ב
נדגיש ונבהיר ,אין מדובר דק במונחים מקצועיים השמורים לאנשי המקצוע בלבד

אלא במונחים שבשימוש הכלל .בטיוטה קצרה שבכתב יד' שבה תיאר את כוונתו

להפיק מילון "מלים מתבקשות -

תמליל עבדי למשכיל ולעם" ,כתב וטוש "' :מלים

מתבקשות' אינו מלון מקצועי' הוא מכוון לתת את המלה העברית לאותם אלפי
מושגים כלליים הרווחים באוצר המלים של משכיל עבדי בלועזית" )וטוש,
מתבקשות(.

עם מותו נגדע גם מפעלו זה ,שלא אחת הצהיר כי הוא דואה בו את פועלו
החשוב והמרכזי )דאה למשל' נגיד

j

סתרי

j

פודת ,עמ' 332

j

שפדה( .דק מעט מן

החומד התאורטי אודות הרחבת המילון שדטוש תכנן לכתוב הוא אכן כתב ,ודק חלק

ממנו זכה לפרסום ,גם זאת לא בבמות בלשניות-אקדמיות  3אלא במסגרת טורים

.2

באמצע שנות השישים ובאמצע שנות השבעים פרסם וטוש טור בשם "מלים מתבקשות"
בעיתונים שונים ובו הצעות חידוש ; ראה וטוש ,מלים ,לפי פירוט העיתונים והתאריכים .נעיר

כי ברוב המקרים סודרו ההצעות בטורים אלה דווקא לפי ההצעה העברית )כדרך "תמליל
עברי"(.

.3

מבין כתביו על הרחבת המילון ,למעשה רק "לשונו של תרגום" )וטוש ,לשונו( פורסם בבמה
אקדמית ,למעשה אקדמית למחצה ; בתחומים אחרים ניתן להזכיר פרסום מחקרים בבית מקרא,
מחברות לספרות ומאסף ח"נ ביאליק.
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ספרותיים בעיתונות היומית ,טורים בדדיו ודיאיונות מזדמנים בכלי התקשורת

הכתובים והדבורים )דאה לפי "וטוש" ברשימת הקיצורים הביבליוגרפיים(.
קוראים דנים שנתקלו בתחדישיו של וטוש ,דדך תרגומיו או דדך טורי העיתון,
לא נשארו אדישים כלפי התופעה  :פרסום תדגום חדש משל וטוש היה מתלווה דדך

קבע ברשימות )ניד ,תמליל ; פודת עמ'  (, 333-328חלקן אוהדות )למשל ,איזק ;
קנז( ,חלקן ביקורתיות )למשל' אוריין ; בכרדיד ; גדודנסקי ; ובכאל ; שביט( ,ובדין
ודברים במדודי הספרות ומכתבי הקוראים בעיתונות היומית.

4

במאמר זה אתרכז בעקרונות הלשוניים והדקדוקיים שהנחו את וטוש ביצירת

המילים .את אלה אפיק מתוך ניתוח ובדיקה של המקורות השונים שנזכרו לעיל'
אלה שפרסם וטוש ואלה הספונים בעיזבונו' דוגמת טיוטות ראשונות שהכין כמבוא

ל"תמליל עבדי" -

ניסוח שנהג להוסיף כנספח בפניותיו לגופים שונים ,כמאמר על

"מערכת הפועל העברי" )וטוש ,מעדנת; וטוש ,דקדוק ; פודת ,עמ'

(, 333

פתקאות

הנייד ועוד .אציע עקרונות אלה כתאוריה לקסיקלית-דקדוקית ,תוך אישושם על ידי
ציטוט היגדיו והדגמת מעשיו )=תחדישיו(.

מסגרת זו מוציאה במכוון מכלל דיון כל התייחסות ערכית ,כגון דיון בשאלה למי

נתונה סמכות החידוש )דאה למשל ,וטוש ,לאקדמיה ; וטוש ,משחקים ;
מזימת ;

וטוש,

סתרי( ,התייחסות לכמות התחדישים וריכוזם )מה שמכונה בפי המבקרים

"גודש"; ודטוש ,חידושים( וכד' .אך היות שמדובר בעקרונות שהם בגדד הפשטה

שמאחודי המעשה ,נצביע במידת הצורך גם על מקדים של אי-התאמה בין המוכתב
לפי העיקרון לבין מימושו בפועל בחידוש מסוים זה או

אחד.

וטוש עצמו כמעט לא הציב עקרונות מפורשים ,וממילא לא ניסח אותם במונחים
סמנטיים מורפולוגיים .נדאה שהיה בכוונתו לעשות כן במסגרת המחקר שהתכוון

לפרסם .כמו כן' אולי משום בקיאותו הרבה בלשון העברית ,בלשונות אחיות
וברבדים הלשוניים ,ובעיקר משום חוסר יכולתו להבחין בין ידיעותיו לבין כושרו

הלשוני של דובר העברית מן השורה )וטוש ,מושגים וכן §  2.3.2.2להלן( ,מיעט
וטוש להסביר את שיקוליו בבחירת החידוש

-

נימוקיו לדדך התצורה ולמקורותיה.

נעיד כי יוצא דופן מסוים לקביעתנו זו הוא דדך כתיבתו את טורו הקבוע "לשון"
בעיתון "במחנה" ,שם הכביד הסבר ונימוק ,אולי משום הערכתו המציאותית את
הרקע הלשוני של הקוראים ,דובם חיילים צעירים בוגדי בתי ספד עבריים ,ואולי
משום רצונו )המוצהר שם( להשתמש בחיילים אלה כאמצעי להשפיע על מקבלי
ההחלטות )הפעם בתחום המינוח(.

ניסוח העקרונות כאן והסבר התצורה הן אפוא הפשטות ומסקנות שהפקתי מכלל
החומד שעמד לרשותי.

.4

ראה למשל מראי המקום בדיון בממטר ,2.1.2 § ,ובtד~זץת. 2.3.1.1 § ,
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העקרונות

יצירה של מילה חדשה ,יהא זה שם המשמש את כלל הציבור אר מונח מקצועי ,היא
הפגשה של תוכן )משמערת  :אוסף קבוע של סממרת( וצררה )תיבה  :רצף קבוע של
פונמות( .הפגשה זר מזהה את התוכן והצרדה המסוימים ,ומבחינה את אלה

מהפגשות אחדות של תוכן וצררה .עקרונות החידוש נרגעים אפוא במרכיבים
היוצרים את החידוש

-

התוכן

§) (2.1

והצרדה

§) (, 2.2

וביחס שבין החידוש המסרים

לבין המערכת הלקסיקלית )כתפיסת מערכת למן דה-סרסיד( sשאליה משתייך
החידוש

2.1

§) (. 2.3

חד·n

ד·ערכיות

יחס חד-חך-ערכי בין מסמן ומסומן קיים כאשד כל מסמן מתייחד למסומן אחד
מסרים רכל מסומן מיוצג על ידי מסמן אחד קבוע .מצב זה מבטא איזון ביחס הכמותי
ובאיכרת הקשר שבין מסמני השפה למסרמניה .מערכות דנות שואפות לשיווי משקל
)אקרריליבדירם( בין

)ודלף ,עמ' (. 17-9
את שאיפת

מרכיביהן ;

כך בכימיה ,בפסיכולוגיה ,באקולוגיה ובפיזיולוגיה

אגב ,בדוד כי ככל שהמערכת מורכבת יותר כן יקשה עליה לממש

האיזון • 6

איוד ג שלהלן אינו מצייד את משולש משמערת המילה המוכר י של אוגדן
רדיצ'דדס ,אלא מבטא יחסי מסמן-מסומן במערכות לשוניות שרנות.
A

מסמן

מסומן

c
איור

ג:

B

D

היחס הכמותי בין מסמנים למסומנים בשפה

הקר המתוח בין המסמן למסומן מבטא את רציפות היחס הכמותי שביניהם.
היוצר עם המסמן והמסומן משולש שררה צלעות מ A -למסמן

ההיטל ) (,A-B
)  (Cולמסומן )  (, Dמציין מערכת מאוזנת )חד-חד-ערכית( .כל היטל הנופל משמאל
.5

ואוי אולי להבהיר כי בכל החומר' זה שפורסם וזה שבעיזבון' וטוש לא הזכיר' וממילא לא
ציטט ,בלשנים ומחקריהם .אלה המובאים כאן הם בגדו תוספת על דבריו.

.6

חוק זיף היכר דוגמה להפרה של האיזון הכמותי שבין יחסי מסמן-מסומן בלשון ; ראה זיף.
עמ'

•28
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לו מציין ריבוי מסומנים המיוצגים על ידי אותו

מסמן :

צלע  A-Cמציינת את

המצב הקטגורי של ציון כל המסומנים על ידי מסמן יחיד )דב-משמעות( .צלע
 A-Dמציינת את המצב הקטגורי שבו כל המסמנים מייצגים מסומן אחד ויחיד
)נרדפות(.

 2.1.1לכל מושג -

מונח

וטוש אינו משתמש במונחים "מסמן" ,מסומן" ו"חד-עדכיות" ,ואולם הוא מבחין

ביניהם .בתשובתו לכנדריו הוא אומד" :אין אני דואה כאן 'מלים ,מלים ,חרושת של
מלים' כלשונו של בעל לשון חכמים ,כי אם קודם כל ,ובעיקרו של רבד ,מושגים"
)וטוש ,חידושים(.

ב"מלים מתבקשות"" ,הארץ" ,29.8 •75 ,מסביר וטוש מדוע עדיפה הצעתו ח~~

על פני המילים הנוהגות היבט ופן :
המלה ה~פ~תית ס~ט )בכתיב מלא היבט< היא בעצמו של דבר שבוש
הודאתו של המושג .ס~ט הוא אופן דא zתו ,או הבטתו ,של הדואה ,או
המביט ,או :הצד שממנו דואה הרואה או מביט המביט ,ואלו אספקט שייך

ל דבר? ,מה שדואים אותו ,שמביטים עליו ,הוא אופן ~ךא~תר או ~~ט~תר

של זה ,אם ~גכז לומר כך.

מלה שכיח ',מלומדית שיש המשתמשים בה בהודאת אספקט ,היא ~ך•
חסרון בולט היא צורת הריבוי, ,םי~~ המשתמעת לשתי פנים .חסרון שני הוא
שדשה .דק בדוחק דב נתן לגזרה משורש פנה .על דדך הפשט שדשה הוא פרן
)בלי צ;יפ~~ה ,שהוראתו המקובלת היא ספק ,פקפוק( ,או סליחה בעד הביטוי

~יד' שכל הודאותיו משתמעות לפנים אחדות ל גמדי.
כמאמדו על תדגום "תודת הספרות" אומד וטוש :

"משעה שבה תקל הכותב

עברית במושג זד הוא נכון לעקם את המושג כדי להתאימו לאיזו דפוסים מאובנים

ואינו מגמש את הלשון כדי לקלטו' מאותה שעה בא הקפאון' מתחילה ההתנוונות
של אותה ,לשון ,או ,היא עומדת בקפאונה" )וטוש ,לשונו ,עמ' (. 10

ממשיך וטוש ואומד " :הגדרה של מושג כידוע שתי פנים לה :

ציון ס ו ג ו של

רבד ,זאת אומדת כלל הדברים ה קרו ב ים לו ,שיש משותף בינו לבינם ,להוציא

את זולתם ,וציון המיחד אותו ,המבדילו מן הדברים הקרובים לו" )וטוש ,לשונו,
עמ' 43

7
(.

ומדגים :

] [...

אנחנו משתמשים בפועל ל נתח .ל נתח מצב מסוים ,ל נתח יצירה

מסוימת,

ל נתח

שאלה ,והאנליזה נעשית אצלנו

ניתוח

][...

אנחנו

משתמשים במלה אחת לשני מושגים בתכלית ,שונים מ ה ו ת י ת .לא יפלא

אפוא שאיש מדע אחראי המבקש לדייק במחשבתו' ישתמש בלועזית,

.7

בכך מכוון וטוש למושג "גנוס" של אריסטו ; ראה אפות ,הגדרת ,עמ' •8
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ב אנליזה .אחרת יימצא אמנם שומר את לשונו מסרבול' אבל יסרבל את
המחשבה .בפועל הולכים בשתי הדרכים גם יחד ,קצת מזה וקצת מזה,
ובפועל אנחנו נמצאים לוקים בשני ראשיו של חבל החובלים הזה ,בשתי
המכות גם יחד :בסרבול הלשון מזה ובסרבול המחשבה מזה )וטוש ,לשונו,
עמ'

(. 11

העיקרון הראשון של וטוש הוא ,אם כן' עיקרון סמיוטי  -תקשורתי-קוגניטיבי.
כאן מבכד וטוש את מה שהוא מכנה "סרבול הלשון" על מנת למנוע "סרבול
המחשבה" .עיקרון סמיוטי זה קובע כי במקום שיש הבחנה מושגית )מסומנים(

הבחנה בתכונות מהותיות

-

-

יש להבחין גם במונחים )מסמנים( .הסמיוטיקה

~~)aח< דואה בדרישה זו דרישה יסודית ,שהיא תנאי למעמדם של כל הסימנים
)ובכלל זה גם הסימנים הלשוניים ,אך לא דק הם( ככליה של התקשורת בהעבדת
"לפני כמה עשרות שנים ,לפני

המסד מן המוען אל הנמען .כפי שניכר מדבריו :
שנולדתי אני ]  [...היו אומדים בעברית תמי,ד לא כברית,

לא בדוש ,לא כלנית ,לא

סרטן ,אלא מין-צפור ,מין-עץ ,מין-פרח ,מין-שרץ .כיום יש לנו שמות לעצים

ולבעלי חיים ,לצמחים ,ובפינו שמות לפרחים ולחלקיהם ,למכונות ,לאביזרים"
)וטוש ,במחנה,

(. 15.11.66

כלומר ,ייצוג של שני מושגים על ידי מסמן אחד חוטא לצורך הסמיוטי בהבחנה,
ובכך הוא מטעה את הנמען בחשבו כאילו שני המושגים חד הם .הנמען נתפס
להטעיה זו משום תפיסתו וציפייתו לחד-חך-ערכיות ,היינו אמונתו כי לו היה המוען
מכוון לשני מושגים שונים אזי היה משתמש בשני מונחים שונים .סכנה זו גדולה
שבעתיים כאשד מדובר בשני מושגים קרובים ,היינו שני מושגים

הזהים בגנום

שלהם ושונים זה מזה בסממה זו או אחות של הגנום.

כך' למשל' מצביע וטוש על כך שאנו מכנים במונח ניתוח שני מושגים  :מושג
ה"ניתוח הכירורגי" ומושג ה"ניתוח האנליטי" .מבחינה סמנטית נצביע על כך ששני

המושגים נבדלים בסממות ,כמו למשל "מטרה" ו"מצב ידיעה" :

בראשון הוצאה,

השתלה או תיקון ידועים ,ובשני גילוי מרכיבים שאינם ידועים ,כמו גם בסממת

ה"מדקם" .הראשון מיוחד לאובייקט אורגני מוצק ואילו בשני אין חשיבות למוקם

)יהא מוחשי או מופשט( .באנגלית מכונה הראשון  ,operationוהשני .analysis -
ואולם לא האנגלית היא המנחה את וטוש' שהדי' למשל' האנגלית גם היא אינה
מבחינה בין זה לבין  operationכפעולה )למשל ,אופדציה צבאית( .המנחה את
וטוש היא גישת חד-חך-ערכיות ושקיפות המילה בלא תלות להקשרה.

וטוש הציע לברךל  8בין השניים על ידי שימור המונח ניתוח עבוד ההיגד הראשון
)מקבילו האנגלי  (, operationוייחוד מונח חדש, ,רן~~ לייצוג ניתוח שבהיגד השני
)מקבילו האנגלי (. analysis

7 .8

ברךל הוא פועל שטבע וטוש עבור "פעולת הדפרנציאציה".
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דוגמה אחרת היא התפתחות .אומר

וטוש :

כולנו משתמשים במלה ה תפתח ו ת ...

ברור שיש כאך שני מושגים שונים.

האחד ".הוא בבירור מה שנקרא באנגלית  ,developmentהשני נהוג לעתים
גם בפינו

- evolution

"אבולוציה" ,בלועזית .בדרך כלל אומרים ,וכותבים,

וחושבים" ,התפתחות" ,והפועל המשמש לשני המושגים כאחד ,בלא
הבחנה ,הוא

אחד :

ל ה תפתח.

אנחנו מסרבלים את המחשבה .אנחנו

מטשטשים את המושגים )וטוש ,לשונו ,עמ' (. 12
עיון במילון מעלה שבמקום שחשב וטוש כי האנגלית מיטיבה להגיע ליחס חך-

חד-ערכי' לעומת העברית שאינה מגיעה לכך' איך הדבר בך  .למעשה גם באנגלית יש
שהמילים  developmentו evolution -משמשות לציון אותו מושג .ואולם ,יש לצייך

שאיך זו הדרך הרגילה )כלפי מילים אלה( ,ובכל מקרה איך כאמור מחויבותו של
וטוש כלפי האנגלית אלא כלפי המושג ומבעו

העברי.

המונח התפתחות כולל בתוכו את מונח ה"שינוי" ,היינו 'מעבר נזמך המתבטא

במעבר איכותי ממצב התחלתי  Tlלמצב אחר ', Tn

אך איך הוא זהה לו בחלותו.

התפתחות היא שינוי שהגורם לו הוא פנימי .הך  developmentוהך evolution
הם שינויים שהגורם להם פנימי ,ובמובך זה הם

 developmentכולל יותר מ.evolution -
את היערכות ה develop1nent -כ "רצף" :

זהים ;

אלא שאיך הם שקולים.

המושג  evolutionמאפייך סמנטית

"שורה עוקבת של מעברים מדורגים

ממצב התחלתי למצב סופי" .כך' אבולוציה בת ארבעה שלבים תתואר כרצף :
))  Tn +--- (T3 +--- (T2 +--- Tlכלומר" ,תוצאת" ) Tlהיינו  (T2היא מצב התחלתי
עבור  ,T3וכד' .במובך זה איך )סמנטית( אבולוציה שהשלב הסופי שלה הוא .T2
הוא גם מתאפיין על ידי כיוון' כיוון האבולוציה חיובי בעוד כיוון ההתפתחות אפשר

שיהיה חיובי ואפשר שיהיה

שלילי9 .

עתה נוכל לשוב אל היחס שבין שני המסמנים המשמשים באנגלית לבין המסמך
העברי התפתחות .אנו רואים כי שני מושגים ,הנבדלים זה מזה סמנטית )סממות

ה "רצף" וה"חיוב"( ,מיוצגים בעברית על ידי אותו מסמך  .כלומר ,כאך מופר יחס
חד-חך-ערכי בין מסמך

ומסומך.

דובר העברית יוצא נפסד בטשטוש ההבחנה בין

המושגים ,טשטוש שלדעת וטוש מתבטא בחוסר ידיעתם של הדוברים על קיומם של
מושגים נבדלים.

לשם תיקון עיוות סמנטי זה הציע וטוש בידול' ולפיו ימשיך המונח התפתחות
לשמש לציון  ,developmentולציון  evolutionייחד מונח חדש ,הוא התפרתחות,

.9

בתרך אלה נמצאת גם "תרות האבולוציה" של דארררין' אך אין :היא כשלעצמה מעמידה מושג

מיוחד )וטרש ,מלים ,הארץ(. 4.11.66 ,
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הנשקל במשקל חתפועל שכבד מצרי במקוררת )ערד על חתפותחרת דאה § (. 2.3.1.1
אומד וטרש:

אם בעתרן מקצועי נכתב למשל "אינפורמציה" במקרם "מידע"" ,אכספרדט"
במקרם "יצוא" ,אפשר לדאות בזה אולי פשוט זלזול מתוך הסחת-דעת מן

הקורא ומן

הלשון ;

אבל כשאדם כותב "רציונלי" ר"לרגי" ולא ,פשוט,

"הגירני"" ,אבולוציה" ולא "התפתחות" ,רעוד כהנה וכהנה ,אין הוא מסלסל
בלשונו סתם .הוא פשוט מבקש לדייק" .רציונלי" ר"לרגי" אינם כלל וכלל
דבר אחד

תודת-ה "אבול רציה" של ווויך ר"פתרח"-הנגב הם באמת שני

t

מושגים שונים בתכלית .מי שאינו מבדיל ביניהם ובדללם במונח אחד הריהו

כמי שאינו מבחין בין חרצית לרקפת למשל  tומכנה את שתיהן 'מין פרח'
)וטרש ,במחנה,

(. 15.11.66

מכך מרבן כי מה שמנחה את וטרש הוא עקרון החד-ערכיות בעברית עצמה ,ואין

עיקרון זה נמדד לפי הלעז' אלא כבדוגמות התפתחות וניתוח שלעיל  tבאה ההשוואה
לאנגלית ללמדנו ולשכנענו על קיומם של שני מושגים נפרדים .כפי שדאינו אפשר

להגיע באמצעים סמנטיים לאותן תוצאות על ידי פירוק המושגים לסממרת שלהן
בלא הזדקקות למקבילות לועזיות .וטרש לא עשה כן

t

t

אם משרם שכירון לקהל

הרחב" ,למשכיל ולעם" כלשרנו  tראם משרם שהוא עצמו לא .עמד על כלים אלה.
המקרה הבא מדגים מושגים שונים המיוצגים באנגלית על ידי מונח ברדד .גם כאן
תרבע וטרש בשם בהירות המחשבה והדיוק המושגי יחס חד-חך-עדני' היינו ייחרד

מונחים נפרדים למושגים הנבדלים .במכתב )פרטי ,מן העיזבון( לאחיו ,הפרופסור

צבי דין

) (, 27.4 •74

כותב

וטרש :

"מרטיב הלועזי יש לו שתי משמעריות שרנות

בתכלית ,שאף אין לי עניך בזה לנסות לעמוד על הקשר ביניהן .האחת ,הייתי אומד

בפסיכולוגיה ,ואני גורס בעברית rז~ע )עדיף לדעתי על מניע  ; (10השביח  :בספרות,
באמנות והיא שאני גורס בעברית מליל  tמלשרן מלילות )לא מלשרן מולל  tאם כי

'מולל מלילות' אולי יכול להתאים )כן ניתן להחכיר לו את ~ל.ל ובעיקר אולי וקלה("
)דאה גם

§ : 2.1.2

מטר וממטר(.

לסיכום דרישת "לכל מושג

-

מונח" נביא מדברי וטרש בתשובה לביקורתו של

בנדריו " :סבור אני  tכי ארתה 'חתירה קנאית למלה אחת' ,אין היא כלל וכלל 'דבוק'
אלא הכרח חיים ללשון מתפתחת" )וטרש ,חידושים(.

 2.1.2מונח אחד לכל מושג
העיקרון המנחה הסמירטי ,המתבטא גם בפן השני של היחס החד-חך-עדני ,הוא כי
כל מסומן )מושג( יצוין על ידי מסמן )מונח( אחד ,היינו ,הדרישה כי לא יהיר מונחים

. 10

לעניות דעתי נובעת העדפה זו מהימנעותו של וטוש מתחדישים המתחילים במ"ם )כצוון או
בראשית המשקל(.
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נרדפים .מובן שעיקרון זה מכוון כאן כלפי מינוח ומילון' ואין הוא מתייחס אל
השידה ואל היתד השידה )אפרת ,היתד' עמ' (. 263-261
וטוש הביע את השקפתו כי אין בנמצא נרדפים אמיתיים .הוא

אומד :

בדדך כלל אין לך שתי מלים נרדפות שאין בשרשן הבדלי מוצא ,הודאה ,גון.
אבל אין הדבר חשוב .דרכה של הלשון היא ,כשיש בה שתי מלים נרדפות

כביכול' שניטשטשו הבדלי בראשית שביניהן' הדי הן מתיחדות זו מזו במשך

הזמן בשימושיהן ,בגוניהן )וטוש,

מזימת(11 .

ואולם אין כאן מניעה עקרונית ; נהפוך הוא ,רבדי וטוש מודים כי עשויים להיות
נרדפים ,אם לפני בידולן' ואם כאלה שנתאחדו כתוצאה ממעתקים דיאכרוניים.
אם נגדיר נרדפות מן הצד הסמיוטי-סמנטי כ"יחס קבוע בין אוסף קבוע של
סממות לבין שניים או יותר רצפים קבועים של פונמות" ,אזי ניווכח כי אין מצב
זה מנוע בעיקרון )דאה על הנרדפות ,אפרת ,פיאז'ה ,עמ'

; 576-567

אזור ABD

באיוד (.ג עוד משתמע מהגדרה זו כי אין בנמצא נרדפות חלקית ,שהדי אז אין היא

עוד בגדד נרדפות .שיתוף גדול יותר או פחות בסממות ,אך לא בזהות ,יכול להימנות
כשותפות בשדה סמנטי או כיחסי הכלה סמנטיים ,אך אין אלה מעמידים נרדפים.

וטוש אינו עוסק בתופעת הנרדפות בהיבט התאורטי שלה ,אלא מביע במפורש
את העיקרון שלפיו הוספה של מונח להבעת מושג שכבד יש לו מונח ראוי' מיותרת
היא ואינה מוסיפה )דאה תאולי ,עמ'

ואדריכלי :

(. 80-78

כך לזוג המונחים ארכיטקטוני,

"ארכיטקטוני אינו מוסיף ולא כלום על אדריכלי .וארכיטקטורה אינה
כך גם לגשם ,מטר,

שונה בכל מאומה מאדריכלות" )וטוש ,במחנה(. 17.1.67 ,
וממטר .וטוש הציע את המונח ממטר לציון 'כללו של הגשם )משך שנה למשל('.
השידות המטאורולוגי החל להשתמש בממטר לציון 'גשם עז' )  (. showerבוויכוח
בין השידות המטאורולוגי לדטוש מעל דפי העיתונות ,השתתפו קוראים נוספים
)וטוש,

מזימת ; בן-עמדם ; טוקטלי ;

תוך (.וטוש טען שהמונח ממטו נדרש )כפי

שהציע( לציון 'כללו של הגשם' ואין בו צודך כשימוש השידות המטאורולוגי כנרדף

)לטענתם( לגשם .ואומד הוא :
בשימושי הלשון בין מטר וגשם קיימים גם קיימים הבדלים בולטים למדי.
בדור למשל שהמטר בשימוש הלשון הוא עז יותר' ובדדך ההיקש גם קצר

יותר[... ] .

שנים ירד אפוא המטר בארץ ובשדות המטאורולוגי' ובקול ישראל

בעתו' עד שקפץ עליו רוגזו של מישהו' כפי הנראה מן המקצוענים שבשדות

. 11

השימוש בתיבה שורשן כאן )וכן בשודה הקודמת במקוו( ,עשוי להתפרש בשני אופנים .נדאה

שהמחבר התכוון דק למובן 'ביסודן' ולא במובן 'שורש' כשימושו בתיאור התצורה
המורפולוגית השמית )אפרת ,הגדות( .חבל שדווקא במסגרת עניין זה לא נחסכה מן הקורא דב
המשמעות.
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הנ"ל שלנו ; והלה לא נתן מנוח ולא הרפה עד שסחט איזו מלה חדשה ,והוא
ממטירה עלינו שבוע שבוע .למה לכל הרוחות והגשמים יש צורך במלה
חדשה לכך .האמנם רק כדי לצאת ידי האנגלית בכל מכל וכל? )וטוש,
מזימת(.

אולם יש לציין כי לצד קביעתו הנשנית בכמה פרסומים נגד מונחים נרדפים ,אנו

מוצאים ברשימות ובכרטיסים מקרים של מושגים )המובעים דרך כלל במילה
לועזית( ולצדם יותר ממונח עברי אחד .עתים מרוכזים כל אלה באותו דף ,ועתים הם
מופיעים במקורות שונים

לחלוטין.

השאלה היא אם ברשימותיו התכוון ליצור

נרדפות .כדי להכריע בשאלה זו נוסיף על הצהרותיו המפורשות של וטוש גם את
קביעתו בעניין הנראה לכאורה שונה מענייננו' הוא שאלת "סמכות החידוש".
וטוש התייחס לא אחת לשאלת סמכות החידוש )וטוש,

לאקדמיה ;

חידושים ;

וטוש,

וטוש' מזימת ; נגיד( .הוא היה סבור כי כל דובר עברית כשיר ורשאי

להציע תחדישים ,וכי התחדישים יבואו מן הדוברים .תחדישים הם המצאה ,הברקה

של פרטים ,ולכן אין הם יכולים להיעשות בוועדה -

במוסד .כלפי הפרטים הבחין

וטוש בין מי שעברית שפת אמו למי שאין עברית שפת אמו .מבין הראשונים
שעברית שפתם

-

-

מי

כולם שווים  :התחדישים השונים כולם בגדר הצעות ; אין למדוד

ולהעריך אותן לפי זהותם או מעמדם של בעליהם )אם איש ספר הוא ,תלמי,ד בעל

מקצוע או חבר האקדמיה ללשון העברית( .אין ההכרעה בין ההצעות צריכה
להיעשות בוועדה זו או אחרת ,אלא עליה להיקבע על ידי קהל הדוברים לפי טיבן

של ההצעות .חזקה על ההצעה המוצלחת ביותר שהיא שתתקבל בסופו של דבר'
שכן בה

ישתמשו.

שילוב הצהרותיו של וטוש כנגד נרדפות עם גישתו המעודדת ריבוי הצעות

שיועמדו להכרעת הקהל' יובילנו למסקנה כי כפל המונחים אינו מרמז על נרדפות,
משום שבהגדרת נרדפות מובא התנאי כי היחס בין קבוצת הסממות לרצפים השונים
של הפונמות הוא יחס קבוע .אם אכן מדובר כאן בהגשת הצעות מספר ,שרק אחת
מהן תוכרע ותועדף לשמש כמונח העברי

-

אזי אין תנאי היחס הקבוע מתקיים

בהן.

במעמדן כהצעות לשיפוטו של הקהל' יחס הקישור הוא זמני )עד להכרעה( ,ולכן
ממילא אין הן נרדפות .עוד נעיר כי עתים נובעות הצעותיו השונות לא ממגמה
מכוונת אלא מכורח נסיבות

-

כגון תחדיש שהציע בתרגום מסוים ונעלם ממנו

בבואו כעבור שנים לתרגם אותו מונח עצמו

-

או משום עריכת עורכים )אפרת,

בלשנות ; אפרת ,כנעני(.

גישתו המכוונת של "שלח לחמך על פני המים" הביאה אותו להציג כמה הצעות
תרגום חלופיות למונח לועזי אחד .יש שכל ההצעות משלו הך; כך ,למשל ,עבור

"אנרכיה" הציע פוענח ,תבלקח ,תחוח ,ותחובה ;

עבור "דיפלציה" הציע נ:רוזע~ט,

נכזpק~.ח ,נכוז~ז;ח, ,ח~~??Jב נכ~ז:ו~ח ונכז;זס~ןה .ויש שחלק משלו וחלק משל אחרים,
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למשל "גכ~ז?ת _ טלוויזיה .לגכ~ט  -לשדר בטלוויזיה; ~rט _

שודר בטלויזיה ; אלא

אם כן נבחר להגיע לידי ל~ל.לז~ ,לוףז~ ,לבז ,או ל~ל~ז~ ,ל::גףז" ,ז~ל~ )וטוש,

מלים ,הארץ ; 4.11.66 ,ראה גם סחיטה(. 2.3.1.1 § ,

ת~~י tהיא חידושו של וטוש

ואילו ~ו.רז היא משל דוד אבירן )אבירן' עכשיו(.
ברשימות שפרסם וטוש בטורי העיתונות )הערה  2לעיל( המילה הראשונה בכל

צירוף היא הצעת החידוש של וטוש והמשכה הוא ההגדרה או התרגום ללעז .אבל
שתיים מרשימותיו ערוכות לפי המילה שהוא מציע להחליפה

-

בדרך כלל זו מילה

לועזית .באחת מן הרשימות האלה מביא וטוש שני מונחים עבריים לערך

"ביורוקרטי" .משום שקהל קוראיו הם חיילים ,היינו דוברי עברית ,ילידים וצעירים,
הוא מכביר הסברים ודברי

שכנוע :

ביורוקרטי הוא לז~~pי .ביורוקרט  -לז~pאי .בירדרקדטיח  -לשנאות .כיורו
היא מלה צרפתית שפירושה לשבח ,משרד )במקורה

-

מכתבה ,שולחן-

כתיבה( .היא מעלה על הדעת איזה חדר אפל' שריהוטו ישן' מעלה קורי
עכביש ,שיושב בו איזה טיפוס יבש ,בעל עור מתוח ,ופוסק לפי איזה צופן
נעלם מבני אדם פשוטים )ראה ,למשל ,המשפט לקפקא( .כמובן ,אם החדר

מרוהט ברהיטי מתכת חדישים ,נוצץ כבקירנו ,מואר היטב ,וליין המכחכח

יושב צעיר מצוחצח ,חלק לשון' איש יחסי צבור -

אז הזהר כמה וכמה.

מלה אחרת לביורוקרטיה היא תך~ ~:,והוא צד אחר של תופעה זו .תמיד
משתדלים לצמצם את הניירת ,כיחוד בצבא ,וביתר-יחוד

-

בצבא שלנו' אבל

בינתיים היא קיימת תך~~:,י;צנ7:ו בכל עת .מי שעוסק בה ומסמל אותה הוא 'ר~~ה
התואר ,יך~~ הפעולה ,ךף~ ~:התכונה ~~רףת ,כל הרוצה יבוא ויוסיף .ושומר
נפשו ידחק )וטוש ,במחנה,

(. 17.1.67

לשנאי משל וטוש היא ,ואילו ניידת משל איתמר בן-אבי )וטוש עצמו חידש את
ו~~ עבור "ביורוקרט"(.

 2.2ניצול הפונמות -

כל הפונמות כשדרת להשתתף

עקרון החד-חך-ערכיות יצא מתוך הרמה המושגית-תוכנית

-

אוסף הסממות .אולם

יש לבחון גם את העקרונות היוצאים מתוך רמת הצורה ,היינו רצפי הפונמות .כידוע,
הפונמות הן הפשטות תאורטיות של התנהגות לשונית פיזיולוגית )אקוסטית( ; להן

עצמן אין משמעות )טנא ,עמ'  ; 175אפרת ,טבלת ,עמ' (. 91-90

הפונמות הן' אם כן'

אבני הבניין הצורניות של הלשון' והן כוללות עיצורים ,תנועות וגם הטעמה.
וטוש לא הזכיר במפורש את המונח "פונמות" ,ואולם תחדישיו מונחים באופן

ברור על ידי העיקרון כי כל הפונמות כשרות להשתתף בכל רצף ובכל מקום ברצף.
עיקרון זה בא לידי ביטוי אצל וטוש הן במעשי החידוש עצמם והן בהתבטאויותיו

על שאלת הכתב .אומר וטוש בריאיון לש' שפרה " :אינני רוצה להרוג חלק ניכר מן
האפשרויות הגלומות בשפה אך ורק משום שהכתב אינו מתאים" )שפרה(.
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כידוע ,היה וטוש מעורב וטרוד גם בשאלת הכתב העברי' ונמנה עם הדוגלים
בליטון הכתב .הוא ראה בבעיית הכתב שאלה ציבורית-עברית יסודית ממדרגה

ראשונה ,ואף ביקש להקים מכון שיעסוק בנושא זה ,מתוך ייאושו שאין ועד הלשון
עוסק באיסוף הצעות אלא שם עצמו לפוסק )וטוש ,בעד; וטוש ,עברית; וטוש,

סודי ; פורת ,עמ'  352ואילך ;

אורנן' תוכנית( .כמעט אפשר לומר כי כגודלו של

וטוש בכל עיסוקיו ,כן גם בנושא זה קמו עליו תומכים ומתנגדים ,וגם כאן כרכו

האחרונים את גישתו עם עמדותיו הציבוריות .נביא כאן ולו על קצה המזלג מדברי
וטוש בעניין זה ,שהרי הם עומדים ביסודו של עקרון הצורה בהצעות חידוש המילים
שלו .אומר

וטוש :

עיקרו של עניך הוא שהאלפבית המציין את העיצורים )קונסוננטים( בלבד'

לא את התנועות ,היה מכוון ל ש ע תו' ויפה ל ש ע תו.

האלפבית העצודי

ניתן לעולם שבו חיתה מלאכת הקריאה והכתיבה כמעט מקצוע בפני עצמו,

עולם שבו ידעו קרוא וכתוב רק מומחים לדבר -

הוא נועד לעולם של

נהנים ,לא לעולם שבו דעת קרוא וכתוב היא זכותם של הכל ,וחובה על הכל
)וטוש ,עברית(.

וכלפי המצב עתה הוא אומר :
הקריאה שלנו היא בעצם סידרה רצופה של פיתרון תשבצים קטנים ,סדרת
ודק מחמת הרגל וותיק ,לאחר ביזבוז שנים רצופות

"נחש את התנועות" -
של תרגול בילדות ,אין אנו חשים בעימול-מוחי מתמיד זה -
שהוא קיים ,ומכביד )וטוש ,בע,ד  ; 20 •7.62וראה גם זך(.

אבל אין ספק

בעקבות דברי וטוש שלעיל על מושג הפונמה נוכל לומר כי אין הכתב מתאים
לתכליתו ,משום שרוב הפונמות התנועיות אינן זוכות בו לייצוג .אך אין זו מגבלתו
היחידה .נוספת על כך התפותחות הכתב הזה בהשפעת התפיסה היוונית ,אשד

הביאה לייצוג חלקי בלבד של תנועות ,ייצוג שמשום חוסר השיטתיות שבו הביא
לעירוב ייצוג עיצורי אהו"י וייצוג תנועות )נשים לב כי גם אין יחס חד-חך-ערכי בין

תנועה לאם קריאה ,וכמעט כל אם קריאה יכולה לייצג כל תנועה(.
בתגובה לריאיון עם חיים נגיד )נגיד( נדרש וטוש לתחדישיו ~ר~ במקום מודע

המשמש ,ו.rך~ח כחידוש נבדל מתחביב .לאחר הסבר הצורך במונחים אלה ,אומד
וטוש:

לדעתי ,לא נקלטו שתי צורות אלו

שנים -

-

ידע ,חובה ,שאני משתמש בהן זה

אך ורק מפני שאלת הדפוס" .חובה" בלי ניקוד תיקרא חובה )מה

שאדם חייב בו( ; "ידע" בלי ניקוד תיקרא ידע )דל"ת בפתח( ,ואם אמנם כך
הוא ,פירושו של דבר חמור מאוד  :מפני אי-התאמה של הדפוס אנו גוזרים

מיתה על שורה שלמה של משקלים ,הנחוצים כל-כך לדיוקה של הבעה
בעברית )וטוש,

ענייני ;

ודאה גם שפרה(.
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בעיות אלה ,בעיקר כשהן נוגעות למונחים חדשים ולא מוכרים ,עשויות למנוע
ניצול של פונמות שאינן ניכרות בכתב או שאין .ייצוגן בכתב חד-משמעי .ואולם אין
וטוש מוכן להיכנע למגבלות הכתב הנוהג ולוותר על אפשרויות .עיקרון זה מודגש
בהצעותיו .לא פעם מוסיף וטוש לצד ניקודה של ההצעה גם תיאור מילולי של

הגייתה ,למשל :

"'פוטנציאל' הוא  zדלח )היו"ד בקמץ קטן  ,שהגדיר או(" )וטוש,

במחנה(; 17.1.67 ,

" Zנ;יןח  -פריבילגיה )היו"ד בקמץ קטן (" o

 (. 24.3.67ודאה גם משקל פעל ,-A-E-

12

)וטוש ,מלים ,הארץ,

§ 2.3.1.1להלך.

השוואה בין שימושי וי"ו כעיצור בספדי התודה לשימוש בו בלשון העיתונות
הכתובה מודה כי בתודה חמישים אחוז מציינים תנועה וחמישים אחוז מציינים
עיצור ,בעוד אשד בעיתון שבעים וחמישה אחוז מתמניות הוי"ו מציינות תנועה ,ודק

חמישים ושניים אחוז מציינות עיצור )הממצאים לקוחים מתוך ודאי-שוד' עמ'
ניכר אפוא שעיקר מעמדה של הוי"ו בייצוג התנועות האחוריות הגבוהות

(. 122
/(u/ ,lo )/
 / w /בכל מגוון

ולא לייצוג עיצור .אבל וטוש משתמש בוי"ו לייצוג הפונמה העיצורית
הסביבות הפונטיות .נדגים כמה מהן  .יש לזכור כי בדוב המקדים אין

המילה ,אפילו היא חדשה,

מנוקדת :

.עיצור וי"ו פותח הנדה.

"וולטג"'

13 j

הנדה

ראשונה ,בראש

מילה:

ןל.ט עבוד

גסי עבוד "קונצסיה" )לכאודה כל מילה מתחילה בעיצור' דאה אפות,

טבלת ,עמ'  ,98ואולם דווקא כאן עלולה וי"ו זו להיקרא אולי כוי"ו החיבור(.

ה ב ו ה ש אינה ו אשונה  :ו:ז;ןח עבוד "ביולוגיה"
~נ;יןד עבוד "פטרול"

j

~~  jח עבוד "אלי גוריה"

; 14

~~ןץ עבוד "אקסטדוודט"

נ:וקןן עבוד "אופטימיסט"

j

j

j

ו:ז.ךןח

עבוד "ביוגרפיה" וס~.ךןח עבוד "אוטוביוגרפיה" )דאה על צודן :ןח § (. 2.3.2.2

•

עיצור וי"ו סוגד הנדה .במצב פונטי זה נעשה בדדך כלל כיווץ הדיפתונג ,אך לא

אצל וטוש ,השומר על עיצוריות הוי"ו .ה ב ו ה

במשקל פעל להבעת מצב §) (2.3.1.1

ס ו פ י ת - ew :

שימושו הדקדוקי

מביא הדנה מילים ששורשן ל"ו למצב

:

דיפתונג זה גכסי עבוד "כאוטי"  jל;י עבוד "אימננטי"  ij ~ jו עבוד "אנרכיסטי" ~ jח.ד
 Wי עבוד "פרגמטי" .אך דיפתונג זה בא גם במילים אחדות ,כגון
עבוד ~ ; fraternal

בפועל~~ ,די עבוד ; - aw . to coexistסי עבוד  .scoreה ב ו ה ש א י נ ה ס ו פ י ת :
 - awזpך~ן עבוד "ניבלציה" ; ~ך~ח עבוד "דקדנס" ; ;ך;ךןח עבוד "טופוגרפיה" )דאה

. 12
. 13

לשם נוחרת נציין את המשקל הן על ידי אותיות פע ל הן בתעתיקו הפונמי.
11

מכאן ואילך נביא כמקבילות ההצעה החדשה מילה עברית אר לועזית )עתים גם בכתיבה
הלועזי( ,לפי הדרך שנהג וטרש כלפי כל מקרה ומקרה .במקרים שלא פירש וטרש נביא
מקבילה משלנר .התחדיש יצוין בגרפן מודגש ,המושג יובא בין גרשיים כי אין מדובר בתרגום
מאנגלית אלא בהבאת מושג ,ולכן הקפדנו לומר "עבור" ולא "כתרגום".

. 14

לפי כנעני' אוצר )ערך "ו::זךןה"( שימשה צורה זו בפיוט להוראת "כלל בעלי-החיים" )כמו חיה(,

אך זה בגדר היתר השירה ואינו שייך לכאן.

29

מיכל אפרת

על צוון ~ןח §  2.3.2.2להלן(- iw .

][14

זpך~ח עבור "פריטטית" כגון נציגות שריח )זוהי

אמנם נטייה ,אך גם צוות הלקסמה במבנה זה(.

•

וי"ו סוגו הברה ופותח את ההברה התוכפת )כמכפל(,

עבור "מאנו" )לצד

"ממכונה"

; 15

(ב~~;

:ר ~ iל~ת עבור "הפקת תועלת".

למשל  :ב ש ם :

ב פ ו על:

tו  iו

דבק עבור

tו.לי עבור "פטרול" )לפטרל(.

בווו כי וצף אותיות וי"ו ,שהאחת תנועה והבאה אחריה עיצור )כגון ז;וח~ןח

שלהלן( ,הוא מקרה של וי"ו סוגו הברה ווי"ו פותח הברה שאינם מצב של מכפל
)שהוי האחת תנועה והאחו עיצור(.

• וי"ו שני בצרור תחילי ;t :כבי עבור "אלגוריה" )מהשורש סו"י' לשון הסוואה( ;
די~סח עבור "קלויקליזם" )מלשון לוי כתרגום שאילה( .נשים לב כי בלא ניקוד
תשויך כמעט בדרך הטבע הוי"ו אל עיצור הלמ"ד בגדו תנועה לו .והשווה עם
נ;וח~ןח עבור "אנרכיה" ,שם משמשת הוי"ו הראשונה כייצוג תנועת הה"א ,ואילו

הוי"ו שלאחריה עיצור היא ;

ובאותו אופן' .סזpו~ת עבור "אנלוג" .וכך גם בצרור

בחוח עבור "אנוכיזם".
שאינו תחילי י למשל
:זז

. 16

T

מדוגמות אלה ניתן ללמוד על הבעיות הרבות העולות בכתב העברי' וכן על חוסו

פשרנותו של וטוש כלפי כתב זה .כל אחת מהצורות -
עבור "ביוגרפיה" וג:ו;rז.ךןח עבור "אוטוביוגרפיה" -

ז:זךןח עבור "ביולוגיה" ,ז:ז.ךןח

מגלמת כמה בעיות  :הבחנה בין

עיצור לאם קריאה ,זיהוי מנפלים ,זיהוי התנועות והבחנה בינן לבין חסו תנועה e
)לעומת  0אפס תנועה( .מקרה ~סןח מדגים שאף אם מנוקדות הן' עולה שאלת טיבו
של הקמץ  :מתי הוא "קמץ גדול" ומתי "קטן" .ואולם הבאת שתיהן כשתי הצעות
נפרדות מווה גם על גישת הבחנות מזעריות ,גישה שאין בה העודפות הנדרשת

להגנה מפני שיבוש בכלל' והיא חיונית כל כך כלפי צורות שאינן מוכרות וכלפי קהל

דוברים שאין כל מכמני הלשון גלויים לפניו )תאולי ,עמ'  ; 31וונו ,עמ' (. 13
עוד נעיד כי גישת וטוש ,שאין מגבלותיו הנוכחיות של הכתב העברי צריכות

למנוע תצורות שאינן זוכות בכתב זה לייצוג בווו ,באה לידי ביטוי גם כלפי ייצוג
תנועות  aו e -שדרך העברית שאין הן מסומנות אלא בסוף מילה )כגון ח~~ וזpןח(.
הדבר ניכו )ביותו( בשימושו של וטוש בצורות צירה בהברה פתוחה )ראה ,ח~~.

§ , ; 2.3.1.3.3חן~, ; 2.3.1.3.4 § .חן~ 2.3.2.2 § .להלן ; וכן כמה ממילות "דיפלציה",

§ (. 2.1.2

. 15

העדפתו זו של וטוש ניכרת גם לאור התמעטות תנועת  eבהברה פתוחה

לא ברור לי מה כוונת וטוש בפועל עבור "ממברנה" .עיון במילון אוקספורד למשל מורה שאין

פועל עבור "ממברנה" באנגלית .וטוש ביוצרו שורש למושג נהג לעתים לרשום את כל צורות
הבסיס הנגזרות )שם ,פועל ,תואר( כדרך טכנית משהו )ראה למשל חבט (, 2.1.2 § ,מבלי לפרט
את משמעות כל אחד מאלה .נראה לי שכך יש להסביר את צורת הפועל .ק,,ד

. 16

יש להדגיש שאין בהבאת הצעות תחדיש שונות משום הפרה של גישת החד-חד-ערכיות שהרי

זו נמדדת רק כלפי הלקסיקון' ההכרעה הסופית.

30
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בלתי מוטעמת לעומת  aבמעמד זה ואלה נותרו בצורות ובמשקלים ספורים ,כגון
צורות מוארכות או סוף פסוק שדוכן

-

בעברית חדשה ועוד קודם לכן

-

שנחטפו'

למשל נל~.ח  +---נלך ח~ך~~ ~ +---י~~ ~א.ל~ ~ +---דא~ )למשל ,בלאו ,עמ' (. 131
זאת באשו לשאלת הכתב .אך ניצול הפונמות או אי-ניצולן נוגע כמובן גם בפן

מימוש הכתב .אפשר לומד שבלא העירוב שבין סימון חלק מהתנועות לסימון עיצורי

אהו"י היה הכתב  -לפחות העיצורי -

בגדו כתב פונמי' והסתייגות יחידה לכך

יכולה להיות אולי תופעת המכפל .לכן נוכל לומד כי לכל פונמה עיצורית יש סימן

גדפי המיוחד לה ,ולבד ממקרי אהו"י ושאלת השי"ן )וטוש ,שי"ן ; גומפוץ' עמ'

(50-33

ציון זה הוא חד-משמעי ,היינו ,יחס חד-חך-ערכי.

הסיבה להבדל זה שבין הייצוג הפונמי של מדב העיצורים לבין ייצוג התנועות
נובעת מכך שהאלפבית העברי היה אלפבית עיצורי' וככזה ניתנה בו אות לכל פונמה

עיצורית .כתב זה משמש מאז ועד היום :

האותיות נשארו בעינן' ואילו ההגייה

השתנתה .דוב הדוברים ,אשכנזים כספרדים ,אינם מבחינים בהגייתם בין  1ק 1ל 1-ב1
)סותמת( ובין /ו) /דו-שפתי( לבין /ב) /חוככת( .רובם ככולם אינם מבחינים בין  1ט1

ל  1-ת ,1ויש כידוע דוברים שאינם מבחינים בהגייתם בין  lא ;, lע;-ל בין 1ח 1לבין

/כ) /חוככת( ,ומעט דוברים אף אינם מבחינים בין /ח /לבין /.א /כלומד ,גם

כשההבחנה נשמות בכתב אין היא ניכרת בדיבור.
ידיעת עובדות לשוניות או סוציולשוניות אלה יכולה להכתיב מדיניות תחדישים :
קיים חשש כי משום יצירת ההומופובים (םיל?~~=) תשמש )לפחות בדיבור( רק
אחת משתי הפונמות ,ואילו השנייה תיעלם כליל או תשמש דק בכתב .לכן עולה
השאלה אם ואוי כלל לחדש מילים תוך ניצול פונמות אלה באופן שבדיבורם של
חלק מן הדוברים לא יתבטא ההבדל .דוגמה קיצונית לכך היא הימנעותו של איתמר
בן-אבי לחדש מילים באות שי"ן )שי"ן ימנית דווקא( ,והוא אף הציע הצעות חדשות
עבור מילים קיימות שיש בהן שי"ן זו )בן-יהודה ,נושא ,עמ' כט(.
גם כאן דגל וטוש בניצול כל האפשרויות ,והוא לא נמנע מחידוש מילה גם אם
כבו קיימת בלשון מילה זהה לה בכול' לבד מאותה פונמה שהבחנתה מפונמה

מסוימת אחות ניכרת בכתב ולא תמיד היא ניכרת בדיבור :

לצד המילה הקיימת

~~זקיר ונגזרותיה הציע וטוש ~  ryזקיר עבור ) divergentשייך לחישורים( ;

לצד

.זכrר~יר הציע וטוש ~~.!jיר עבור "טואסט ,מניעת תחרות" )הרבה מפעלים יחד(.

עבוד המילה "איזוטוי; ,הציע ,כאמוד ,וטוש גם את ~7מר~י

17

המזכיר כמובן את

~7מר~י ,אך הוא עצמו בא מעלום ,ובאופן דומה ~וז~ע )לצד ממצא( עבור "מדיום" ;
נ:רע~ר עבוד ,annotation

שיש בו מן הנjא~ר אך נוספות בו גם העדות ,ובן  tpת~Jי!

. 17

7

~ןמר~י מופיע למן שלונסקי )כנעני' שלונסקי' ערך ~" "(,י~ומ אך שם הוראתו 'מי שנאלם
ואיננו' והוא נגדר תואר ולא נגדר מונח )כ"איזוטרי"(.

31
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כתיאור "ליטדאליות" לצד תואר הפועל אטיות" .גן" הוא ס.רש ,המוצע למוות קיומו
של טרש; "ורסיפיקציח" היא ךט~ר ,הנשמע כמובן כיתור; ם~)י!~ עבוד "מודרניזציה"
§)  (2.3.1.2הנשמע כק!י)~ם.
על האותיות-פונמות שי"ן ימנית ,שי"ן שמאלית וסמ"ך אמד וטוש :

"כידוע

משמשים הכתיבים ~ו:זס ו~-ו:זש להבעת אותו מושג" .לצד אלח הוסיף את ~ו:זש ענוד

"פרספציח" )והשרה מקדח יבוא משורש בו"א(. 2.3.2.2 § ,

אל הזוג שכל וסכל שחם

בגדד חומונימיות ואנטונימים הוסיף וטוש את  tpכרל עבוד "וציו" ,הדמוגרף לז-tיכרל,

ומאותו שורש  1Pדל~ל עבוד "סופיסטיקציח" )לא תחכום( ,שהוא הדמוגרף לזקדל~ל.
עוד חרמונים בקובה סמנטית יוצר וטוש על ידי הצעת נ:ו ~ tpיר עבוד "תאוריה".

אטימולוגית נ:ו~ tpיר ונ:ו~~יר )שורש סב"ד( חן שתי דרכי הבעה  :הראשונה על דדך
לשון המקרא והשנייה על דדך הארמית.
ואולם ,מבחינה כמותית ניכרת גם אצל וטוש העדפה בשימוש בפונמות שאפשר
סינכרונית להבחין בהגייתן .כלומד' וטוש העדיף ניצול פונמות שהדוברים מבחינים
בהגייתן )ובכלל זה כמובן גם  / M/ן-ןע (/על פני פונמות שההבחנה ביניהן
היטשטשה ,כ 1-ש 1ן"יו )tl.שמאלית( ו  1-ס 1 ,1ט 1ו  1-ת .1וכל אלח אולי גם משום

שכיחותן הנמוכה של פונמות אלח !,ט!)
ודאי-שוד ,עמ'

(. 123-120

/

ש1

בעברית החדשה בכלל ;

דאה

נעיד כי גישתו זו של וטוש אינה בגדד חויג והיא ניכרת

גם בדדכם של מחדשים אחדים ובכלל זה האקדמיה ללשון העברית )תאולי ,עמ'

(. 144-135
 2.3קשר מנומק בין תוכן לצורח
העיקרון הסמנטי' שנקודת המוצא שלו היא המושגים וההבחנה בין קיבוצי סממות

§) (, 1.2

והעיקרון הפונולוגי ,שנקודת המוצא שלו היא מצאי הפונמות §) (, 2.2

חוברים יחדיו לעיקרון מורפולוגי על אודות טיבו של הקשו והיחס בין התוכן
לצווח .למן קדטילוס )דאה אפלטון( ועד לסמנטיקאים בתקופות שונות ונגישות

ניד'

שונות )נואל ; אולמן' עמ'  ; 115-80דדסלד ; וכלפי ענוית  :ניד' חידושי ;
שקיפות ; אפות ,טבעית ; אפות ,שקיפות ; אפות ,אוניברסלי( ,דאו כולם בשקיפות
את הצלחתה של הלשון והצלחתו של תכנון הלשון )תאולי ,עמ'  (. 123-68ואולם
הדרישה לשקיפות שנישאה בפי כול אינה ממקשה אחת .הפילוסופים הנחינו בין
שקיפות הכרחית ,שהיא ראשונית-טבעית ,לבין שקיפות שהיא פדי חסכם

-

שקיפות

משנית-מנומקת .קשו הכרחי בין תוכן לצווח מתבטא באונומטופיח (,ק~בנקג; )=:זוהי

השקיפות הפונטית .קשו הסכמי נין תוכן לצווח מתבטא למשל במבנה של מילה
הגזורה באופן שיש קשו חד-חך-ערכי בין מרכיני תוכן למרכיבי צודה

-

ותוספת

תוכן מתבטאת בתוספת צודה .זוהי השקיפות המורפולוגית.
למן רה-סוסיו דואה הבלשנות בשקיפות הפונטית מקדח חויג ,המוגבל דק

למסומנים מסוימים ,שחם מפיקי צליל .חלק האוי של השקיפות )בעיקר ,כמונן,
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בשפות שאינן אנליטיות( הוא שקיפות מורפולוגית-הסכמית .ואולם ,מטבעה של
השקיפות ההסכמית שמשום שאין היא הנדחית ,היא מוגבלת דק למי ששותף באותו
הסכם בדבר הקשר בין התוכן המסוים לצורה המסוימת .תכונתה זו של השקיפות
ההסכמית מגלה פער אפשרי בין ההנמקה הלשונית-האובייקטיבית ,לבין ידיעותיו
של הדובר .הפער משתנה לפי תקופות הלשון ולפי טיבם של הדוברים .יכולה הייתה
מילה מסוימת להיות מנומקת מורפולוגית בעת חידושה ,באופן שכל רכיב במבנה
ביטא קשר מסוים בין תוכן לצורה ,ואולם כתוצאה מהמרה בתקופה מאוחדת יותר
של מרכיב אחד ממרכיביה במרכיב אחד אין נימוקה ניכר בה עוד' והיא נעשית

אטומה בעיני דוברים שאינם מנידים או מודעים )=ךד.נ?ים( למרכיבה

המקודי18 .

ההיסטוריה )=קורות( הלשונית והסוציולוגית של הלשון העברית זימנו שינויים

רבים ,שיצרו פערים שונים בין השקיפות ברובד המקורי לבין זו המתגלה אצל
דוברים שונים ועל ידם.
השקיפות המורפולוגית המקורית היא אובייקטיבית ,באשר היא מתייחסת

לשקיפות ביחס שבין תוכן המילה לבין צורתה בעת חידושה  -הנימוק לחידוש -
ולכן היא מכונה "שקיפות לשונית" .לעומתה השקיפות הפסיכולשונית למעשה אינה
שקיפות של המילה אלא מציינת את היחס שבין דובר )או קבוצת דוברים( לבין

מילה .כתכונה של הדובר היא כמובן סובייקטיבית )אפרת ,שקיפות ,עמ' (. 95-94
ככל שהדובר מצוי יותר בלשון )דיאכרונית וסינכרונית ,ועתים גם בלשונות אחרות
המשפיעות על הלשון( ,תתקרב השקיפות הפסיכולשונית שלו אל השקיפות
הלשונית של המילה .המקרים הקיצוניים של פער זה בין שקיפות לשונית לשקיפות

פסיכולשונית מתבטאים באטימולוגיה

העממית19 .

למושגים כקיבוצים של סממות §) ; ( 2.1

העיקרון הראשון התייחס לתוכן -
העיקרון השני התייחס לצורה  -לפונמות §) (. 2.2

כל אחד משני עקרונות אלה

התייחס אל אחד מהיסודות העצמאיים )והבלתי תלויים( שביסוד הלשון .רק ברמת
המורפמה מצטרפים לראשונה שני היסודות :התוכן והצורה .לכן רק המורפמה היא

היחידה ה ל שונית המזערית )אפרת ,היתר' עמ' (. 258

העיקרון המנחה את וטוש באשר לשילובם של התרכך )הסממות( והצורה
)הפונמות( הוא כי יש לנצל את כל האמצעים המורפולוגיים כדי להפיק מונח אשר
יבטא

את המושג שאותו הוא

מייצג.

אין

וטוש מזכיר

"שקיפות"

בשמה,

אך

בדוגמות שהוא מביא ניכר כי הוא מכוון לשקיפות ,אם כי עתים אמנם שקיפות

. 18

למעשה גם בהנמקה פונטית יכול להיווצר פעו כזה כתוצאה של מעתקי הגיים ,ואולם השינוי
שם מועט בירתו.

. 19

על ההבחנה שבין השקיפות הלשונית לשקיפות הפסיכרלשרנית כתב רפאל ניד מאמר )ניד'
שקיפות( .ניד מייחס שם את שני סרגי השקיפות המורפולוגית למילה )ולא
שקיפות ,עמ'

(. 95-94
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פסיכולשונית שלו עצמו .שני מרכיבים חוברים יחד בעיקרון

זה :

האמצעים

המורפולוגיים §)  (2.3.1והשקיפות §) (. 2.3.2

 2.3.1האמצעים המורפולוגיים

התבטאויותיו המפורשות של וטוש ,כגון שאין עברית האסורה עליו )דאה סתרי -
ו~זpם זעם מאמדנו( ,כמו גם הצעות החידוש עצמן' מבטאות את השקפתו ודרכו כי

אין מקוד או אמצעי שהם פסולים .כשם שנדמת הפונמות שאף וטוש לניצול מרבי
של מצאי הפונמות ,בסברו כי כל פונמה )תנועית כעיצורית( כשדה לשמש כחלק

ממונח ,כן בדמה המורפולוגית ,כל האמצעים מכל המקורות והרבדים כשדים לשמש
לבנייה של מונח שקוף .הוא

אומד :

אוצר המלים ,המושגים ,ההבחנות ,הטבועים בעברית ,הגלומים במערכת

חשושים לה ,במערכת הבנינים ,הענפה הרבה הרבה מכפי שמקובל לחשוב,
במערכת המשקלים הרבה שלה

-

אוצר מלים זה שבכוח ,יש דק להוציאו אל

הפועל' הוא מקיף מאוד' כמעט אפשר לומד בלתי נדלה ; אפילו מספר
המלים ושימושי הלשון ה מצויים להלכה ,הקיימים בכתבי יד שלא נגאלו,
בספרים נושנים ,במלונים הוא נכבד למדי )וטוש ,לשונו ,עמ' (. 10

וטוש רמז כאן לטיבם של המקורות )ועוד נשוב לכך בהמשך' § (. 2.3.2.2
שנתרכז בה עתה היא מהם האמצעים שאליהם מכוון וטוש .אומד וטוש :

השאלה

[ ]".מלאכת חילוץ מלים ,ואף שדשים מתוך מטבעות לשון חנוטות -

כל

תופש עט עבדי עושה בה .כמעט הייתי אומד ,כי זהו עיקר מעשה תחיה של

הלשון  .ספדי דקדוק המקרא הקובעים כי פועל פלוני אינו בנמצא בלשון-
עבד גוף-שלישי רבות ,דדך משל ,ספו תמו מעולמנו זה כמה.

כך' דומה ,אפשר וצדיך לחלוץ את המלה

תשו מ ה

תשומת-לב להודאת אפליקציה ,העומדת כעצם בגרונה של

מתוך הביטוי

העברית ["; ].

לדיוקו של דבר אין בכל אלה ולא כלום מן החידוש ומן החדש .אין כאן כי
אם הרחבה טבעית ומובנת מאליה בשימושן של צורות לשון קיימות

ושדירות ושגורות כל הצורך .כמעט הייתי אומד' כי מלה' גם חידוש' שאין
עמהן אפשרות זו של הרחבה ,שאינם כשירים לשימוש חפשי ,שאין לגזור

מהם גם שם ,גם תואר ,גם פועל -

אין בהם הרבה מן המועיל )וטוש ,כף(.

 2.3.1.1חילוץ מילים ושורשים
מן הציטוט שלעיל עולות הבהרות באשד לטיבם של האמצעים ובאשד לשימוש
שיש לעשות בהם .מלאכת חילוץ המילים מתבססת על החייאה של מילים מן
המקורות .גישה זו היא בדוח דבריו של י"מ פינס ,ממחיי העברית ,כי "הגדולה
שבמעלות למלה חדשה

-

אם איננה חדשה" )מזיא ,עמ' (. 140

וטוש חילץ באופן זה מספר מסוים של מילים ,ובדוד שבכל החייאה יש גם ממד
של הרחבה או של צמצום ,שהדי אין המסומן בתקופה העתיקה זהה לזה של ימינו,
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~ז;ח עבוד "אמפליטודה" כמעתק מתוך מרטת

אר שאין הוא מחרוד שם בבידוד :
לי עבוד "אופוריה" )שמואל ב ג,
כנפיים שבישעיהו ח ,ח )אורנן ,דרכי ,עמ' 88
בז  -שלוח( ; שר~ןז עבוד "גביע גלידה" .המילה מופיעה דק בארמית שלאחד
המקרא בצורת שרפוזא והודאתה שם 'קרן לשתייה' )יסטדרב ; אלקלעי( .המסומן

(;w

המקורי )קרן לשתייה( כבד אינו קיים בימינו' והמילה יצאה מן הלקסיקון של
העברית .וטרש החייה מסמן זה בתתו לו צררה עברית ,שרפוז' ותוכן עבדי' הוא

"גביע הגלידה" .לשם כך עשה וטרש מעתק מטפורי מ"קדן השתייה" ,מתוך דמיון
צררה ודמיון תפקיד .ואולם בדברים מובלע עיקרון מורפולוגי  :החייאה אר חילוץ של
מילה צריכה להבטיח ניצול כל אפשרות גזירה של שם ,תואר ופועל.
עירן במורפולוגיה העברית מררה כי כל הפעלים נוצרים בעברית על ידי מנגנון

שורש-משקל .כלומר ,לכל פועל בעברית יש שורש ויש משקל )בניין (.המנגנון
העיקרי שדטרש מתייחס אליו בדבריו לעיל הוא ,אם כן' מנגנון שורש-משקל .זה

יכול לממש את הרחבת הלקסיקון על ידי מימוש מפגשי שורש ומשקל )אורנן'
תצורת ; ניר' דרכי ; אפרת ,טבלת( אר שהוא יכול להתרחב על ידי מה שמכנה כאן

וטרש חילוץ שורשים ממילים )אורנן' דרכי ; אורנן' שורשים ;
 ; 28-26ניר ,דרכי ,עמ' (, 63-50

אורנן' תצורת ,עמ'

כדרך שהדגים וטרש~ :ךסב מהשם ן  ijב עבוד

"פאג'נט" )הצגה של תקופה היסטורית(; ~ד~ז מהשם ועירן עבור "אידיארלרג" ;
~ו;זלז מהשם חלזון עבור "ספירלה" ; ~ארב מהשם ארב )כבבעלת האוב( עבוד
 9~~ ;flash-backד מהשם מר 9ד עבור "אסטבלישמנט".

וכלפי פעלים  ij :ו~~ מלשרן בו-מצוא עבור "אופציה" ) ; (opt
"אינטרס" .אומר וטרש )הארץ (26.4.74 ,כי "בעצם אינטרס

הוא

ע~~ עבוד
משמערתה

המקורית של המלה הרחיקה בצע ,אלא שנתמזל מזלה הרע של זר ויוחדה בעיקר

לענייני ממון וגנאי" ; ד~ק מהשם מופק בהודאת 'נתן מכה במרפק'.
מקובל כי מספר המשקלים בטבלה זר )הנחשבים כצורן הגזירה של השורש( קבוע
ראינו משתנה )אלא טיפין טיפין לאורך התקופות( .השורשים ,כפי שדאינו ,נוספים על

ידי חילוצם ממילים קיימות .אין ההרחבה אלא אכלוס של מפגש בין השניים )אורנן'

תצורת ;

אפרת ,תכונות( אר הוספה של שררה חדשה על ידי הוספת שורש חדש

שחולץ בדרך מן הרונים .משרם כך סבר וטרש כלפי חידוש מילים בתצורת שורש-
משקל אר חידוש שורשים בדרך של חילוץ כי אין אלה בגדר חידוש אלא רק הרצאה
סופרים ,חברי

מן הכרח אל הפועל .עירן ברשימות התחדישים של מחדשים שונים -
רעדות מונחים ואף ילדים  -מלמד כי זר היא הדרך הראשית לתחדישים ,דדך המלך
של תצורת המילה העברית )אפרת ,טבלת ; צרפתי(.
ונזכיר כאן אך מעט מאלה שהוציא וטרש מן הכרח אל הפועל בתחום
שורש-משקל:

• משקל ל~~~ ~ : (-1- -A )-ו;ז~ג עבור "פסטיבל" ; ~דןו עבור "סלקציה" ; ך~~~

;

עבור "פלונטר" ~ד  tpו עבור "אבנגילירן".
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~~לת עבור "אלפנטיאזיס"; tוךךת עבור

• משקל המחלות ת,ל~~ ) :(-A- -E-T
"הסטריה" )וטוש ,כף( ; ו:ז~לת עבור "אילורופוביה" ; תר ~~.עבור "כסנופוביה" ;
תך ~~.עבור "אגורפוביה" ; ~~ןת עבור "קלסטרופוביה" ; !~רת עבור hangover
)מאוחר יותר חידשה האקדמיה r :ו~רמרת< ; ו:ז~ wת עבור "אלרגיה" )וטוש ,אלרגיה ;
וטוש ,חיישת ; פרוינד-אביאלי(.
• המשקל הסגולי ל~~) ,ל~~( ,ל~כ! )! : -( V- -ןע עבור "טרור" ; .ך~ע עבור "ל וקש" ;
aקי עבור "נטו" ; ס~י עבור "אנרציה" )בלא זיקה לתמר _ "עסיס" בלשון חכמים(.
• משקל ~ע~לח )  - -( -U-Aמשקל ה"קבוצה" ",ללכ") "ציבור"( ח~~י~ :עבור "כלל
המגויסים" ; ח??~י~ עבור "כלל ההומוסקסואלים"; לק~וכח עבור "קליאנטורה" ;
~ב~סח עבור "פטריכיאט" ; ~דש~ןח עבור "כלל המכשירים" ; ח~~ק~~ עבור "כלל
העסקנים" )אורנן ,דרכי ,עמ'  ; (93ז;וש~~ח עבור "כלל השונות  :וריאציות" ; Wךד~ןח
עבור "כלל הדיפלומטים  :שרדידים" ; ד~י~~ח עבור "כלל הרעיונות" )אורנן' דרכי,
20

עמ'

(. 93

וגם במשקלים פחות נפוצים ,מה שיש המכנים החייאה של משקל .לאמיתו של
דבר אין כאן החייאה ,שהוי המשקל כבר קיים ומשמש במילות הלשון' אלא שרטוש
הרבה לממש את המקומות הריקים בטבלה לפי שייכותם הפונולוגית והסמנטית

למשקל.

• כך ,למשל ,במשקל לי;;~ -( A-E )-

להבעת תואר מצב )בבניין קל ,וראה גם וי"ו

;

סוגר הברה ,וכן על תנועת הצירה אצל וטוש : (2.2 § ,ו~~ עבור "אמפתי" וכרש

עבור  ; recentנכ wש עבור "אימפוטנט" ; ז~tו עבור "אותנטי" ;
 ; contemporaryץ~~ עבור "אלסטי" ; ל~~ עבור "פטלי" ; נכ~ד עבור "כרוני" ;
~רק עבור "לגיטימי" ; ~~~ עבור "רלוונטי" ; ם~~ עבור "ספונטני" ; ~~~ עבור
"לויאלי" ; זtדש עבור "ניטרלי" כלפי דומם )להבחין מאדיש ,שהוא לדעת וטוש
ת~~

עבור

כלפי חי(.

• כך גם משקל חג;ןפו~ל~ת ) (.HIT-0-UT

מקוצר היריעה נסתפק בהפניית הקורא אל

ציטוט דברי וטוש בעניין חג;רפוג;ןח~ת לעיל §)  ,2.1.1וכן וטוש ,לשונו ,עמ' ; 35
אורנן' דרכי' עמ'

(. 92

נוספות :

ומספר דוגמות

חג;רפרךד~ת עבור

"אטומיזציה" ;

חג;רחוןק~ת עבור "דיפרנציאציה" ; חג;רפר~ל~ת עבור "משחק גומלין" )גומלים כלשון

וטוש( ;
• עוד החיה וטוש את משקל ) -0- -Aהקמץ כאן הוא קמץ קטן( .דוגמות ספורות
)מני רבות(  :זtד~ח עבור "אובססיה" ח~~ד; עבור "ממברנה" חtז~??; עבור "ואליה" ;
חבלה
אברח עבור "אורגניזם" .
סלעה עבור "מטלורגיה" .
ערפה עבור "אינטרלנד" .
יז:ז
'ז:ז
'ז:ז
ז:ז
זךג;ןחר~ש~ת עבור "אמנציפציה".

עבור "טראומה" )אפות ,בלשנות(.

. 20

בעיזבון נמצא גם חלק מצורות ת.ל~~ במשקל ~ P.ל.ת כאילו להבעה ייחודית של מושג
ה"פוביה".
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2.3.1.2

הצטרפויות בסיס

-

תצווח קווית

התצורה הקווית ,זו שיסודותיה מילת ערך וההצטרפות בהן היא הצטרפות קווית של
מילה אל מילה ,או בסיס אל צורן )תחילי או סופי( הלקוח מאותה קבוצה סגורה של
צורכים ,כמעט שלא שימשה את וטוש כפשוטה ,כלומר בהוספה של צורכים

מקובלים לבסיסים מקובלים.

•

למשל :

צורן :אי~ t1 .אי עבור "שמרטף"; ~ז~pנכאי עבור "מנקה אשפתות"; ;~אי עבור

 Wאי עבור
"וולגארי" ; ~~אי עבור "שחקן אופי" ; לק~נכאי עבור "פתולוג" ; נכ~~י

"סנקציונר ;
• צורן :ן )אך ראה §  2.3.1.3להלן( .ייג:ודן עבור "בעל פריבילגיות" ; ג:רקןן עבור
"אופטימיסט" ; בז reדן עבור "רדיקלי" ; נ~~ן עבור "אסתטי" ; ~ד::זן עבור
"פטריארך" ; ו:ז zז עבור "וטרינר" ; ובבת-חיוך ,גם ישבן-ראש לצד מיושנן בדעת.
אלה כפי שכינינו "כפשוטה" ,אך יש גם שלא כפשוטה ,כגון לציון מקום :
• צורן ~ zח .ה~~~ עבור "קתדרלה" )כס = "קתדרה"( ; ~נכוז zח עבור "אוטופיה"
+י)נ~) זו~~~ zא " :רואה חלומות באספמיה"( ; נכךבן~ח עבור "פסטורליה" ) = pasto
"מרעה" ,הניקוד משוער ; ראה §  2.3.2.1להלן(.
• צורן אח .אחמשמע עבור "נרדפות" ;~ו;ד~~לול עבור "פרוקליטיות" ת~ד;ו~; עבור
"קונטמפוררי:i ,ן אותו זמן".
11

סוןאי עבור  ; insiderד~יו~אי עבור "אידיאולוג".

נהוג להבחין בין צורני גזירה לבין צורני נ~ייה .צורני נטייה ,מעצם הגדרת

פרדיגמה ותפקיד דקדוקי ,הם בגדר קבוצה סגורה ,ואך בנדיר הם משתנים במהלך
תולדותיה של שפה .צורני גזירה ,משום שהם מציינים משמעות ,שהיא קבוצה
פתוחה ,נוספים לשפה מדי פעם ,טיפין

טיפין.

וטוש החיה גם צורכים להבעת תפקיד תחבירי ,הוא אומר" :שאלת תואר-הפועל
עדיין לא מצאה ,איפוא את תיקונה .כל כותבי עברית מתחבטים בה ,ובין שאר
המתחבטים התחבטתי בה גם אני .וכדרך כל המתיגעים מצאתי מה גם אני' אם גם
אין במה שמצאתי מן החדש ולא כלום" )וטוש ,כף(.
לאחר סקירת הצורות השונות המשמשות גם כתואר הפועל אומר

וטוש :

יש בנמצא גם צורות לשון שמיוחדות הן בעיקר לתואר-הפועל .אחת מן
המובהקות שבהן היא הסיומת -רם או ,ם -דוגמת ש ל שום ,פתאום ,חכם,

וי ק ם ,יו מ ם ,אמכם

-

והיא צורה כלל שמית .על דרך זו גזרתי עיטם

)תואר-פועל לתנועה כתנועה העיט העט באחת( וכן תו מ ם )עד תם,
בשלמות ,לחלוטים( )וטוש ,כף(.
לבד מאלה חידש וטוש בדרך זו תוארי פועל נוספים ,כגון יחודם עבור
סדרם עבור

"בהתאמה" ;

גושם עבור

"מסיביות" ;

"אדהוק" ;

ז-וו~ם עבור "אימננטי" )אופן(.

בהמשך אותו מאמר אומר וטוש כי "קיימת בעין צורת

לשון ] [...

והיא צורה של

תואר פועל על טהרתו  :צרופם של בית-היחס )בצד שאר אותיות-יחס( ושם תואר".
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למשל ,בחבור עבור ; closelyברודף עבור ; in sequenceבעו~ת עבור "סימולטנית" ;
בהבלע עבוד  .tacitlyאלו כאמור דוגמות להחייאה של צורבים ,החייאה שבאה
למלא את החסר באפשרות להביע את תואר הפועל )ראה באריכות ,וטוש ,כף(.
הצטרפות מיוחדת ,שמקומה בין הצטרפות צוון להצטרפות בסיס אל בסיס ,היא

צירופים שעושה וטוש בין שם למילת יחס שלא לצרכים תחביריים )כתפקידם

הצורני( ,אלא לשם הרחבת המילון -

יצירת לקסמה .כך' למשל' "כ"ף הדמיון"

מצטרפת אל יום לצווה כיומה עבור "מודרנה" .צורות אלה ממשיכות גם לסחיטה,

כגון לט~ב עבור  ; polishingןח~ןה עבור "אידיוסינקדסיה".
כמו בתצורה הקווית גם מקדי ההצטרפות הרגילה )שתי לקסמות קיימות( מועטות

ביחס אצל וטוש ,ובאלה ,למשל ,ארואסיה עבור "אירופה +אסיה" ; ו:ז;יו~ל עבוד
רב( ; ~ןב!ז~:י עבור

"מונוקולטווה" )חד  +גידול( ; אבוב עבור "פולינומיאלי" )אבר +
"סימולטני" )בו  +עתי( ; ~ך~ת עבור "אנכרוניסטי" )סר +עת( ; ??'ל Ztי עבוד
"מונופול" )שים  +יו(.
בכל אחת מן הדוגמות שלהלן יש שמץ של ייחוד והוספה על ההצטרפות
השגרתית :כשהוא לעצמו הצירוף שמלת-שוק להבעת "מידי" הוא דוגמה פשוטה
להצטרפות קווית .ואולם אין הוא לעצמו ,אלא חלק מסדרה של הצטרפויות שטבע

וטוש למידות השמלות  :שמלת-קרסול עבור "מקסי" ; שמלת-ירך עבור "מיני" ;
שמלת-תאנה עבור "מיקרו" )מיני-מיני(.

או~ה להבעת "דילמה" גם היא מיוחדת בצופה לשם שתי מילות דקדוק ;
אפסיעוו להבעת "אגוצנטרי" ,שחידושו בכך שלקח את שבו הפסוק " :אני ואפסי
עוו" )ישעיהו מז' (,ה שבוו על ידי ביטול החלק הכולל )אני( ויצר צירוף לקסיקלי
)שם תואר ; לצד הרכב זה הציע וטוש גם ~~כונ:יי( ; ~  71י~:ז'-זז~ עבור "אמפיבי" ,שנוסף
לצירוף ים  +יבשה יש בו גם יסוד של בידול מכפל /ב /על ידי /.מ/
שרשרות הצטרפות נמצא ,למשל' כאשו וטוש מחיה את ש~~ה עבור "תזה" -

הנחה שאדם מניח ,כלומד תוצאת פעולת ה"שימה" ,מה שאדם שם ,מניח.
בפילוסופיה האידיאליסטית של הגל נתפס העולם מתוך התבוננות דיאלקטית
משולשת :תחילתה בתזה ,לאחריה הנחת הנגד

-

אנטי-תזה ,ולבסוף השילוב:

סינתזה .אם בחר וטוש בש~~ה עבור "תזה" אזי הוא יוצר את מ~לה מלשון "מול"

עבור אנטי-תזה ועושה איקוניות מטפורית בצופו יחד את ש~~ח ומ~לה ל  tpימ~לה
עבור "סינתזה" .נעיר שתפיסת ש~~ה כ"חובה" או "עצה" גם היא בגדו מטונימיה.

גם ראשי תיבות מיעט וטוש ליצור .דוגמה אולי יחידה ליצירה כזו היא כחו"ם

עבור  ,deja vuשנוצר מראשי התיבות של "כבד היו דברים מעולם" .ודאי נעשה

הדבר תוך השראת להו"ם )אורנן' תצוות ,עמ' (, 29

ואולי אצל וטוש גם מתוך

השואה סמנטית של חד כמה שחוזר )ראה שימוש נחו גם בצורות סנ:יחי עבור

; reflection

תוסר עבוד

"וזוננס" ;

ס:ןו עבור

38
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לכל אלה ,ליצירה מסורגת וליצירה קווית זאת ,כאמוד אין וטוש קורא חידוש,

אלא הם בגדד הוצאה מן הכוח אל הפועל בלב,ד הוא אומד " :מלה 'חדשה' ,היא אך
גילוי צודה ,משקל ,הטיה ,צרוף ,לצורך הבעתו של איזה דיוק-דברים שבשעתו לא

דאו רובדי-הלשון צודך שאבד מעמנו' בעצם הוצאה מן הנח אל הפועל בלבד"
)וטוש ,לאקדמיה(.

ולכן :

לא הייתי משתמש בנטוי ל חדש מלים .אינני סבור שניתן להגדיר תופעה
זו בתור ה מצאה .בעצמו של דבר יש כאן אך מציאה ,גילוי ,חישוף או
אולי פשוט בדדה בין האפשרויות ,המוגבלות למדי' הגלומות בעברית
לכטריו של מושג מסוים .לפיכך לא יפלא שלא אחת יגלו שנים ויותר אותה
צודה עצמה לאותו מושג שהם מחפשים לו שרה-עדך בעברית (.ךז)

ואולם ,ברבדו על ניצול כל האמצעים המורפולוגיים ,קרא וטוש שלא להצטמצם
בדרכים אלה )מסורגות וקוויות( בלבד .במובן זה אפשר לשער כי דק תצורה שאינה

בגדד אוטומטית ~=) :;i;ryית( הייתה נחשבת על ידו לחידוש של ממש ..
מדבריו הבאים על ועד הלשון והאקדמיה אפשר ללמוד על גישתו כלפי
תחדישים .הוא

אומד :

ולא על חנם .לא על חנם ,כמדת הידוע לי נתן ועד הלשון' נותנת האקדמיה,

את הדעת כמעט דק על חרושי מונחים )כמעט אף פעם לא על שמושי לשון

למיניהם -

צורות פינה ]כנראה  :פניה[ ,תואר הפועל' נטויים מנטויים שונים

ושאר גוני לשון ודיוקי לשון הנותנים בלשון את הגמישות שאנו חסדים כל

כך' שאנו זקוקים לה כל כך( -
וחלק דב ביותר מן החרושים המוצעים על ידו ]כנראה  :ידם[ חתומים בחותם
הדפוסיות )שבלונה( ,חותם משנאי מובהק ,חותם

שעיקרו :

צמצום מספר

המשקלים הבאים בחשבונם ,ובדדך כלל משקלים משניים )לא ראשוניים(,

שאינם מניחים מקום דב להתפתחות נוספת -

לעשות פידות ,להיקלט

ברקמת הלשון כאבד מן החי ,כאבד חי )וטוש ,משחקים ,עמ' (. 9

אפשר לומד כי שלא כמחדשים ,שכל דדכם חילוץ מילים ושורשים ויצירה קווית,
מכוון עקרון ניצול האמצעים אצל וטוש ליציאה מן הדפוסיות ולהגדלת האפשרויות
)במקום צמצומן(.

 2.3.1.3כין צוון ומשקל -

הוספת ה;יים

בטיוטה ראשונית של תכנית מחקר שהכתיר וטוש בכותרת "מערכת הפועל בעברית

הטרום מקראית  -תשתית בלשנית ללשון המקרא ולהרחבת הלשון",

. 21

21

הוא כורך

הטיוטה משנות השישים נמצאה בעיזבונו רבה גם דברי הסבר של וטרש כי במכוון הוא ניסח

את ההצעה בלשון לא מקצועית.
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יחד תהליכים דיאכרוניים עם הרחבת הלשון  .משום חשיבות הדברים ,ראשוניותם
בפרסום והשימוש שנעשה בהם כאן' אאריך מעט בהבאת

המובאות :

אותיות הבניין נ)נפעל( ,ת)תפעל ,התפעל( ,ה ,ש )הפעיל ,שפעל( -
בעיקרן אותיות הגוף )אני י אתה י הוא( ] [...

הן

אותיות הבגין הן בעצם תחליות )פרפיכסים( מקבילות פחות או יותר
לתחליות ,או סיומות )סופיכסים( בשפות אחרות )למשל ,הודו-ארופאיות,
שפות בנטו(.

התחליות המקובלות אצלנו -נ) ת -ה-( -ש הן אך שריד חי של מערכת
יסופות )תחליות ,סיומות גם תיוכות

-

אינפיכסים( מקיפה הרבה יותר

בעברית קדומה.

למשל האות ע בתור תחלית מקבילה לדעתי בערך לפרפיכס הצרפתי de
)יתכן שיש לראות כך את המלה עכבר בצירוף של התחלית ע )  (deלשורש
"כבר"-כביר(.

ניתן ,למשל ,לראות את המלה "כתב" בתור בנין משורש "כת" )"כתו
חרבותיהם לאתים"

-

בצירוף הסיומת "ב"-חקק ב

] [...

אם יתלבן הדבר כל צרכו ,אפלו לגבי חלק זע יו ממערכת היסופות
)פרפיכסים ,סופיכסים ,אינפיכסים( בעברית קדומה

-

והדבר יחדור בדרך

הטבע לתודעת דוברי העברית תוך למוד פרקי המקרא בבית-הספר
מילדותם

-

תתרחבנה לאין ערוך האפשרויות הגלומות בעברית ,ויפתחו

אפיקים של דיוקי לשון וגמישות ביטוי ומחשבה שעתה כמעט נתקשה
להשיגם אף בהרהור )וטוש ,מערכת  jראה גם וטוש ,דקדוק(.

וטוש סבור כי ראייה זו נתעכבה בגלל מסורת הדקדוק היוונית-ערבית שעליה
התבסס הדקדוק העברי ,במקום מסורת עברית עצמאית ובלתי תלויה .בריאיון לחיים

נגיד מדבר וטוש על יתרונות העברית ב "חידוש משקלים" ,ואומר :

"הדקדוק

המקובל בנוי לפי המתכונת של הדקדוק הערבי ,ואיננו תופס לגבי העברית .כל
המדקדקים ,שבנו את הדקדוק על-פי העברית ,וללא התבססות על הערבית ,היו
בדעה שקיימים שורשים דו-עיצוריים .הנחה כזו נותנת אפשרויות ליצירה עצומה של
משקלים חדשים" )נגיד(.

להמחיש ולחזק את הדברים ,אשתמש כאן בניתוחו של וטוש את השם ישראל
להראות כי וטוש השתמש במונח "משקל" שלא במובנו הסינכרוני ,כדגם פונולוגי
סמנטי קבוע המוגבל להצטרפות עם

שורש :

נפתח במשקלו יוצא הדופן של השם ישראלי שלפי המקובל אין לו אח
במקרא .משקל זה הוא יוצא דופן רק בהניחנו כי רכיבו הראשון הוא צורת

"יפעל" של פועל .אבל יש מקום גם לראיה אחרת .כידוע מצויים במקרא
שמות המובאים בשתי צורות .האחת ביו"ד בתחלתה ,והשגיח בלי אותה
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מתקבל על הדעת שקדומת שם זו' היו"ד התחילית ,באה להורות

יו"ד ] [...
על הדגשה ,להוסיף גון של גדולה ;

אבל ,תהי משמעותה אשר תהיה ,ברי

שהיא בדוגמות אלו תוספת בלבד' שיתכן גם בלעדיה.
אם ננסה להחיל כלל זה גם על השם "ישראל" ונראה גם ביו"ד התחלית שלו
קדומת בלבד ,נסיק אפוא כי עיקרו של השם אינו כלל "ישראל" כי אם

"ל~ןק "tבלבד .זאת אומרת ,אם נראה את עיקרו של השם כך ,שוב לא יהיה
לפנינו יוצא דופן' חריג ,שאין לו אח במקרא .משקל כזה יש לו אחים

במקרא ,למשל", ,ק.ל~~" למשל "ל~!ך "rמלך ארם ] ) [...וטוש ,יעקב,
עמ'

(. 16

ניתוח דברים אלה מורה כי לפי תפיסת וטוש אין המשקל דגם קבוע בלתי מורכב,
באופן שחלוקתו לחלקים פוגעת בעצם זיהויו כמשקל )פעם היו"ד חלק ממנו' פעם
אפשר בלעדיה ,ופעם אין היא שייכת( .ניכר גם כי בניגוד לגישה הרואה במשקל דגם

קבוע -

צורן חוזר' המצטרף תמיד אל שורש )ראה דיון באפרת ,הגדרת( ,וטוש

משתמש במונח משקל גם כלפי תצורה יחידאית או חריגה .עוד נשים לב כי צורות

אלה אינן מוגבלות אצל וטוש לקבוצה סגורה של עיצורים ,וגם עיצור כ-ע יכול
להימנות עמהם )דוגמת עכבר בציטוט שלעיל(.
לפי התפיסה העולה מציטוטים אלה אפשר ,לדעת וטוש ,אז כעתה ,להרחיב את

השפה ואת צורותיה על ידי הוספה של עיצור לשורש )עוד לפני שילובו במשקל( ;
הוספה של צורבים )=ךס~פרת( למילים .באין הגדרה נתונה של משקל אין' כאמור,
הבחנה שיטתית בין

משקל לבין בסיס +

צורן .יש שהוספות של צורן אל מילה נתפסות

כשייכות למשקל' אך בתנאים אלה דומה שאין ההבחנה כאן עקרונית-איכותית אלא
כמותית-סטטיסטית .וכשם שניתן להוסיף אותיות שורש )דוגמת

לעיל( וצורבים ,ניתן גם להסירם מצורות -

כת +

ב בציטוט

יהיו אלה שורשים או מילים שהן עצמן

תוצר של צירוף בסיס וצורן )וטוש ,דקדוק(.
כל האמצעים האלה משמשים את וטוש להסבר התצורה הטרום-מקראית ,כמו

גם להרחבת לשון ימינו .משום שהפרדה לפי תפיסה סינכרונית בין החייאה לחידוש,
בין צורבים למשקלים ,ואפילו לאותיות שורש ,אינה משקפת נאמנה את דרכו של
וטוש ,נציגם כאן כמקשה אחת ,מערכת דינמית המזינה את כל מרכיביה

לרמותיהן.

החומר רב מאוד' ולמעשה כל פרט מצריך הבאת התייחסותו של וטוש לידע

דיאכרוני וניצולו עתה .כמובן' לא ניתן להביא כאן אלא על קצה המזלג בלבד.
2.3.1.3.1

א

וטוש משתמש בהקבלות אכדיות ,כושיות וחמר-שמיות אחרות להראות את גלגוליו

השונים של ה-א .הוא מצביע על ההקבלה שבין הצורות אנוכי )על דרך האכדית(,

אנת )אתה( ,אנת (,תא) לבין צורות נקמתי' קמת ,קמת ,ומראה כי ביסודן הפועל א,
כלומר שורש בן עיצור אחד ,והוראתו לפי וטוש מעין הווה יש )וטוש מפנה ,למשל,

לבראשית כד' מב ; מלכים ב י' טו' ועוד(.
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אך א זה ,לבד מהיותו שורש עצמאי' הוא גם יסודו של קדמת גוף ראשון יחיד.
וטוש מעלה אפשרות בדבר קשר של זה גם לצורות שמיות אחרות " :אולי ייתכן
לראות בהוראה זו גם את קדמת 'א' של השם בברברית ',א' גם את 'א' של משקל
'אכבד' הערבי" )וטוש ,דקדוק(.

זוהי דוגמה למה שכיוון וטוש בדברו על ניצול כל האפשרויות לשם השתחררות

מן הדפוסיות :

וטוש משתמש בעובדות היסטוריות משוות כדי לעמוד על טיבו

הסמנטי והמורפולוגי של א .לאחר שהוא מראה כי א זו עצמה משמשת הן בשם הן
בפועל' וכי היא משנה את מקומה כקידומת או כסיומת לפי דרכה המורפולוגית של
השפה שבה היא מופיעה ,הוא יכול עתה ליישם ממצאים אלה כלפי א בהרחבת

הלשון  .ומשום טיבה זה יכולה א זו לבוא עם פועל לציון מעמד קיומי ("שי") ~ :ז~ן
ת~}{ז~ עבור "עשה

עבור ; to coincide
~דדק עבור "עשות רוויזיה" ;

טרנספורמציה" ; 9

~ ~ן עבור "אייש

ספינה" ;

ן~~~ עבור "אוריאנטציה" )ונשים לב כי התרגום

המילולי הוא "מזרח" ,אך בעברית הצפון הוא מורה הכיוון' השווה "כוכב הצפון",
"לאבד את הצפון"(.

באותו אופן היא יכולה לבוא

כשם :

~:זןק עבור

"רוויזיה";

~ 9סב עבור

"טרמפיסט" ; ~  17?9עבור "מנדט" ; ~זךלק עבור "רמפה" ; ~דןת עבור "אולטימטום" ;
ל~pז~  -אב טונים ל "שיא" ; ~ז{}סף עבור "קואליציה" ; ם??ף~ עבור "אוטופיה" ;
~זז~ד עבור

"אופציה"; 9

~ ~ח עבור "פרוסטתי" )כאן משום איקוניות בכך שבמונח

עצמו יש א פרוסטתית(.

בנדריו שואל בביקורת נרחבת על תרגום וטוש את "תורת הספרות" " :מהיכן לו

משקל כזה' אפעל ? כידוע יש מספר שמות במשקל ~ 9על  :אזרח' אקדח' ~שכר'
~שפר~ ,שלג~ ,שבב ,אצבע ,אמצע ורטוש מוסיף עליהם ~ :חרף~ ,טפל~ ,פסק,
~בדק  -בקמץ' אבל מאין לו גם בצירי ~ :פ~ל ? אין ממנו בלשון העברית אלא שמה

הבוכרי של המלכה ~ :סתר" )בנדויד ,עמ' (. 381

הוא תוהה על המשקל ,ואולם הדבר

פשוט .בפתח ובצירה השתמש וטוש עבור צורת המקור בפועל ,ואילו עבור השם -
בסגול ובקמץ .אך עולה שוב שאלת הפועל .כאמור ,הדקדוק העברי המקובל מעמיד
את כל תצורת הערכים הפועליים על שבעה בניינים )או שמונה עם הוספת שפעל

כבניין ; אפרת ,טבלת ,עמ' (. 248-243

קושי זה הוא קושי של הדקדוק המקובל ,אך

אין הוא קושי בעיני וטוש ,שתפיסת המשקל שלו מזהה למעשה משקל עם צורן

)דוגמת ישראל 2.3.1.3 § ,לעיל( .כשם שאל שם אפשר לצרף אות כצורן ,כן אפשר
להרחיב שורש ,פועל או כינוי גוף.

• צורן .ה~~ בעיונו בלשון הטרום-מקראית מצביע וטוש על תפקידו הסמנטי-
תחבירי של כ כציון במוחלט )פרפקט( .וטוש משתמש ב~~ח )מוטעמת( לטביעת
מונחים עבור מושגים הנוגעים לשלטון' בצורתם הלועזית של חלק מאלה משמש

·קןי'~ח )שהוא צירוף של שני צורבים יווניים  krotosחוק ו ia -דנומינציה( ~:מו~ח -
"שלטון העם" " -דמוקרטיה" ; ח~.ל~צ~ " -שלטון האצילים" " -אריסטוקרטיה" ;
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 w,שרס~ח " -שלטון הטכניקה" " -טכנוקרטיה" ~~ jמר~ח " -שלטון עצמי" -
"אוטונומיה"  jדו~ס~ח " -קלריקליזם" )מלשון לוויים(  jח~.ל~ד~ או קמר~~ח )שתי
הצעות בסיסים( " -שלטון המיעוט" " -אוליגרכיה" )  oligקידומת יוונית עבור
"מיעוט"(.

כבמקרה האל"ף ,גם כאן עולה השאלה אם צורן חדש לפנינו או משקל .לכאורה,

אפשר היה לחשוב כי כאן משקל חדש במובן הסינכרוני של משקל :
) (, -0-EKA

פעולכח

אך התגוונות התנועות האחוריות )  (u/oיחד עם דרכו של וטוש אינם

מגבילים את הצטרפות =כה זו לבסיס פעול
הגדרתו

הסינכרונית.

והנה,

בהצעותיו

בלבד  jכלומר ,אין כאן משקל לפי

-0-

ח~~ד~

או ח~~~ג

עבור

"פיזיוקרטיה",

ח~~,מ~ " -שלטון האמידים" " -פלוטוקרטיה" )משם האל פלוטו( ,ח~~~ עבור
"תלסוקרטיה" ו~ך~~ח עבור "אנרכיה" ,כבר השתנו הבסיסים תכלית השינוי ממה
שהיה בקבוצת הדוגמות הראשונה ,כלומר זהו צורן קווי.
לעצם מקורו של צורן זה ,במכתב פרטי ליואב קרני )כנראה מראשית אוגוסט

 (, 197 3אומר וטוש ~ :ל"' ' 71ה~ ו'עצמוכה' -

סיומת 'ה~' התכוונתי למסור פחות או

יותר את ה'קרטיה'' .כ' פעמים רבות גם 'כי' שבמקרא ,כפי שאולי עדין לא הספקת

לדעת ,אולי עיקרו בא להורות על הדגשה ,עצמה ,וכיוצא בזה .כך הייתי בונה גם

אצ~ל.כה )אריסטוקרטיה( ~~ 71ה כ Q).tלרקרטיה -

שלטון ים( וכל כיוצא בזה" )מכתב

 , 365מן העיזבון (.אעיר כי בזמנו ,לפני שמצאתי את דבריו המפורשים של וטוש

במכתבו לקרני ,סברתי כי הוא יצר את כה עבור "קרטיה" מתוך מטנליזה של המילה

ממלכה )אורנן ,דרכי ,עמ'  ,98הערה (. 34

התבדו הדברים .כידוע ,המילים מלך,

מולך ,מלוכה ,ממלכתי וממלכתיות מביעות את סמכות השלטון .כפי שניכר מדוגמות
אלה ,אין הן שמורות עוד למשטר מלוכני )למשל" ,טקס ממלכתי"( .אך אין ה-כ

שבהן קשורה אטימולוגית לאלה ,שהרי היא כ שורשית בכל השפות השמיות .עוד
נעיר כי ייתכן שצורת הנקבה ח~ -באה לשמר את צליל ה"קרטיה".

•

~ןח כצורן מידה .כנראה מתוך מטנליזה מן המילה מירח יצר וטוש תחדישים

דוגמת :

~~סןח עבור "כרונומטריה" ~ jך~ןח עבור "גיאודזיה" .ייתכן גם שהחזרת

העיצור ד השמי שבשם הספרה שש )שדש( בתחדיש ~ז.קןש עבור "הכסמטר" גם

הוא מתוך השראת רה זה )הדבר אפשרי בהחלט לפי תפיסת וטוש את התוכיות

כצורבים (. Rםי~~!~ אך אולי אין כאן אלא חזרה אל הצורה המקורית לשם בידול
)ראה להלן "הוספה לשם בידול"(.

•

הוספה של עיצור לשורש .היות שאין השורש והמשקל לפי תפיסת וטוש בגדר

צורבים קבועים ,נעשתה השלמת שורש לכדי שלושה עיצורים באמצעים

שונים :

 . 1הוספה של יו"ד בראש שורש .כאשר כתוצאה מסחיטה מתקבל שורש בן שני
עיצורים )אורנן' שורשים( ,וטוש נוהג להוסיף י בראש השורש ולא כדרך המקובלת,
כ-ע הפועל או ל הפועל .וטוש נוהג כך בעיקר לשם הבעה של העצמה )ישראל,
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§  2.3.1.3לעיל(  :י +ארן עברו "אנרגיה" ; י +כס עברו "ארזרדפציה" ; י +סך עברו
"טרטל" )אך דאה גם ססך להלן(.
וטרש נוהג כך גם בשורשים שכבד הושלמו כע"ר אר כל"ר :י +בן עברו
"פילוסופיה" )משורש

נון( ; י +

ח"ש עברו "פדספציה" )משורש חוש( ; י +עש עברו

"פרגמטיקה" )משורש עשי (.רכן מן הכפולים  :י +

מד עברו "פרופורציה" )מקובל

משורש מדד(.

 .2הכפלת פ הפועל .דדך נוספת שנוקט וטרש לשם השלמת שורש דר-עיצורי היא
הכפלת פ הפועל שלו דווקא .מקובל כי אותר עיצור שורש מנוע מלעמוד גם
בעמדת פ הפועל רגם בעמדת ע הפועל )אפות ,טבלת ,עמ'

(. 191 ' 181

וטרש

מדנה ליצרו שורשים כאלה לשם הבעת תכונות .לשם הדגמה נביא כאן תחדישיו

שרזpט עברו "פיקדסקי"" ,ררגברנד"

במשקל פר~ל  -( o-e )-אר מופע פר~ל :
)  ; vagabondמשוט( ; סר~ד עבוד "הטדרדרכס" )מסד( ; תוסר עבוד "ארדתרדרכס"
)מיתד( ; זרךד עברו "פדדרכס" )מזד( .מר??ד עברו "נולדי" )ממדה( ; כר~ח עברו

"פלגמטי" >מניח<;w

ץpחרד עברו "מלנכולי" >משחוד< ודודם עברו "סנגריני" >מדם,

כאן המשקל מעט שרנה( ; בתצורה זר נמנית גם הצרדה סר~ך עברו "טרטל" )מסה
בהודאת 'סך הכול'(.
 . 3חיבור שורש עם שורש .לערמת מיעוט התחדישים שיצר וטרש בדדך ההצטרפות
§)  2.3.1.2לעיל( ,מובילה גישת נזילות השורש של וטרש לחנו גם שורש עם שורש
)ולא דק שורש כצוון הכבול אל

"זיגוג  +ויתרך" ;

משקל ;

אפות ,הגדות( ,כך שורש זג"ך עברו

שורש שא"ך עברו "קטגורי" )שילוב השורשים

דאה אירו ד( ; שורש כב"ד

שורש לחל"ח

למשל מלחלח עברו

"טלסקופ" ;

)כשילוב השורשים כב"ד +
)כשילוב השורשים מלח  +לח(,

שי"ך  +נש"א ;

ככ (,ב" למשל מכבדת עברו

"פיקנטי".

•

הוספה לשם

בידול.

הוספה של הגיים לשם בידול פונולוגי בלבד משמשת

במקדים כמר ~ךזל אבל לפוזלי ~~חול אבל ~ 5לול .למעשה ,בכל יצירה של מילה
חדשה יש משרם בידול .ואולם בעסקנו כאן ביחסי תוכן וצווה מצטמצמים אנו
לבידול במרבן של הוספה של הגה שרידותי כדי לבטא הבחנה תרכנית.

וטרש משתמש בהוספה לשם בידול בין מילה קיימת לבין מילה שהוא מבקש

לחדש ,ובלא אותר בידול הגיי תשתווינה השתיים .דוגמה לכך היא התחדיש ה~~~
עבוד "מניקן" )  ; mannequinהיינו דמות ברבה המשמשת לתצוגה ,בחלונות ואורה

למשל( .וטרש השתמש כאן בבידול פונולוגי )המות המכפל ב-נ( כדי להבחין

סמנטית בין ה~~ המשמשת למשחק לבין זר המשמשת לתצוגה.
עתים ההגה המבודל נכחד מתוך ייחוסו האטימולוגי .כך' למשל' כדי להבחין בין
עת כזמן לא מאופיין לבין  v.ת כ"סמיכרת זמנים" ,המיד וטרש את עיצור המכפל ת

w

ב-נ ,ובעצם אין זר המרה ממש אלא השבה של ההגיים ה מיים המקוריים למילה
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איור

ד:

רישומיו של וטוש של השורש שא  11ן למושג

ה  11קטגוריה 11

בת זמננו .כך התקבל עו~ת עבור "סימולטני" ; jי~ת עבור "קונטמפוררי" .באופן דומה

)אך בלא המרת מכפל( אפשר להסביר את ה-ה שב~דסד עבור "פטריארך" )ראה
לעיל' משדש "הוספה של עיצור לשורש"(.

לפני ~ןנרנו למצב ההפוך  -גריעת הגיים -

נזכיר כי אין כוונת הדברים לטעון

שרטוש לא השתמש במשקלים המקובלים ואף לא חידש בהם .גם אין כוונת הדברים
לומר שרטוש לא השתמש בצורכים במובנם הרגיל ,חידש בהם ,ואף חידש אותם
)ראה

§ (, 2.3.2.2 , 2.3.1.1

אך כל אלה היו לגביו בגדר ופרסיות ,בגדר הוצאה מן

הכוח אל הפועל' במובנה הפשוט .כאן ביקשנו לעמוד על התצורות שמחוץ
לדפוסיות.

•

הכיוון ההפוך  :גריעת הגיים .אותה השקפה על הוספת מרכיבי משמעות וצורה

לחלקי הדיבר השונים ,כמו גם במעמדים מורפולוגיים מגוונים )קידומות ,סיומות
ותיוכות

(,infix -

הביאה את וטוש גם לכיוון ההפוך ,גריעת מרכיב .אם אין מדובר

עוד במשקל כדגם סינכרוני קבוע ,אזי אפשר לחדש צורות על ידי סילוק מרכיב -
מעין מטה-אנליזה זד??~ד עבור "אופורטוניסט" )לבני ,עמ' רמח §  (. 53וכך מן התואר
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? 7ל~~ גזר וטוש את השם ל~~ עבור "פציאנט" ; מן התואר ? 7ן~~ גזר את השם ן~~
ולא מאובן ; מן התואר ? 7ד~~ גזר את השם ו~~ עבור  - artifactמה שהוא
מלאכותי ,פרי עשייה ; מן התואר ? 7ת~~ גזר את השם ת~~ עבור "קונטרסט" .נ;ונ~ף
עבור "מומנטום" או "שדונג" )אולי כדרך ~נ~ף עבור "גנגסטר"( יכולות להימנות
כאן בגדר של גריעה גרידא ,או שניתן להסבירן כיצירה במשקליהם בטבלת שורש-
משקל .ריבוי מקרים של גריעת הגיים שאינה מובילה להזדהות הצורה עם משקל
קיים תומך בהסבר מילים אלה כנוצרות גם הן בדרך של גריעה.
2.3.2

שקיפות

בהמשך לסעיף  2.3לעיל ,יש להסביר לאלו מן השקיפויות שנמנו שם שואף וטוש.
עצם הבאת השקיפות כאן עם הדרישה לניצול אמצעים מורפולוגיים ,מעידה כי מבין

סוגים אלה של שקיפות חתר וטוש לשקיפות מורפולוגית .קביעה זו נתמכת כמותית
על ידי מיעוט שקיפות פונטית בתחדישי המונחים שלו )לבד מ~~כ~ק עבור
"אונומטופיה"(22 .

השאלה על טיבה של השקיפות אינה נסבה אפוא על סוג זה של שקיפות אלא על

ההבחנה שבין שקיפות לשונית לשקיפות פסיכולשונית §) (. 2.3

ההכרעה לאילו

משתי שקיפויות אלה חתר וטוש )וזאת מתוך שנראה כי עתים יש להכריע בין
השתיים( ,תתברר עם בירור שאלת המקורות ,שבפרידה לשאלת הלעז ולשאלת
המקורות העבריים.

 2.3.2.1שאלת הלעז
אין שאלת הלעז מיוחדת ל וטוש ולעיון בגישתו .כידוע ,כבר גזלה שאלה זו ספרים
ומאמרים משל הנורמטיביסטים השונים ומשל המטה-נורמטיביסטים

-

אלה

המעיינים בכתבי הנורמטיביסטים )למשל בן-אשר( .בקרב האחרונים אפשר לבחון
את הנורמטיביסטים לפי פסיקותיהם ותוצאותיהן )למשל ,קבלת הלעז או דחייתו(,

או לבחנם לפי הבסיס התאורטי לפסיקתם .כך לא יהיו כל המצדדים בלעז מקשה
אחת כנגד דוחי הלעז' אלא יהיו הקיבוצים מתארגנים לפי נקודות המוצא השונות,
ואז ייתכן שגם פסיקתם לא תהיה מקשה אחת .לבד מן הטהרנות לשמה )ראה פירוש
אבן-העזר לקהלת ה ,ה( יש שידחו מילים או תופעות מן הלעז בשם אי-התאמה

לרוח הלשון' יש שיקבלו ויעודדו שימוש במונחים לועזיים בשם הרחבת התקשורת
בינינו לבין הקהילייה הבין-לאומית ,ובכלל זה הקהילייה המדעית ,תהא זו אשר
תהיה )אורנן ,דרכי ,בפתח המאמר ; תאולי ,עמ'  70חוק  ,L3ועוד ועוד( .מה מאלה
מנחה ומעצב את עמדתו של וטוש כלפי הלעז וכלפי מונחים לועזיים ? וטוש הרבה

להתייחס לנושא ,וודאי נביא אך את עיקרי הדברים ,אלה הנוגעים ישירות לשאלתנו.

.22

זהו אחד ההבדלים היסודיים בין חידושי המונחים לבין חידושי הצורה בשירה ; ראה אבינרי,
לשון; ברזל.
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בתשובה לשאלת המראיין חיים נגיד " :באחרונה אתה עוסק הדנה במציאת
שווי-עדך ענויים למלים לועזיות .מה דע ,בעצם ,במלים לועזיות?" עונה וטוש :
"הן מסובלות את הלשון' והן קשות לתפיסה" .מקשה המראיין " :אבל בלשון

העברית מצויות מלים דנות ,כבד מתקופה קדומה ,שמקודן זד ,יווני למשל" .ומסביו

וטוש " :לא המקור הוא החשוב .כל לשון קולטת מלים זרות ,אך היא צוינה גם לעכל

אותן .אם אי-אפשר ליצור מן המלה פועל -

אין מבינים אותה באורח טבעי" )נגיד(.

בתגובה לביקורת של אבא בכוויו על תרגומו של וטוש את "תודת הספרות"
מודה בנדויד כי "חובה להודות על האמת שהלהט הזה לייצר מלים בסיטונות אינו
בא מתוך סתם-בולמוס של חדשנות .יש כאן שאיפה כנה ורצון לאומי להיפטר
ממלים לועזיות" .ואומר שם בנדויד על המילים הלועזיות:
הן באמת למכשול ולמוקש בלשון העברית וראוי לנו לדעת במה פגיעתן
רעה:

 . 1המלים הבין-לאומיות אינן משתלבות כהלכה במבטא העברי' במעוכת
ההגאים ,ובמבנה

ההנדות ;

 .2ארוכות הן ומסורבלות ,והורסות את חוקי ההטעמה

העבריים ;

 .3קשה להטותן לפי לוח הנטיות העבריות ;
 .4קשה לגזור מהן תאדים בכל מיני סיומות )פעם לפי דקדוק דומי ,פעם לפי
צדפתי' פעם רוסי ונו'( ; וכן תאדי פעלים שקליטתם בעברית קשה כקריעת

ים-סוף ;
 .5אין משמעויותיהם מתבארים מעצמם ,שהדי השורש לועזי ובלתי מובן ;
 .6לעולם קרובות הן להשתנות בפי העם ,וזה עושה תהום בין משכיל לבין
האיש הפשוט שלא למד לשון אירופית )בנדריו ,עמ'  ; 375ודאה וטוש,
חידושים(.

ומסכם שם בכוויו " :נדאה שרטוש קיבל עליו את המשימה הכבירה הזאת ,והוא
ממציא תחליפים ענויים בכמויות ,בתנופה

-

וביכולת ,עד שפעמים אתה משתאה

לדעת ,כיצד אדם אחד מספק לעשות מלאכה של אקדמיה שלמה".

ניתן לקבץ את ששת הנימוקים שהעלה בכוויו' וחזו עליהם וטוש' לשני שיקולים

עיקריים  :האחד -

"דוח הלשון" ,דונה של הלשון העברית לגזירה משותפת של

שמות ,פעלים ותארים )בעיקר על ידי מנגנון שורש-משקל ; ראה

§ - (2.3.1.1

אותה

שקיפות שציינו כשקיפות מורפולוגית .ושואל וטוש " :מה אני יכול לעשות במלה
לועזית? כדי לזכור אותה אני צדיך לזכור אותיות והנדות .זה לא אומד לי שום דנו.
המלה ,הרכב המלה ,לא אומדים לי כלום .זה נכנס כמו פגיון בגוף .אין לזה תואר,
אין לזה פועל" )סתרי(.
הנימוק השני מתייחס אל תפיסת המילה על ידי הרובד .וטוש מדנה לעסוק

בנושא בעיקר מנקודת דאותו של הנוער -
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שפתם היחידה ,ושהם שונים במובנים מסוימים מהדוד הקודם שלמד את המושגים

בשפת גלותו.

אומד וטוש כלפי בוגד התיכון העברי בארץ :
מה שניטל עליו בעצם הוא ללמוד לא מלים -

עליו לקנות לעצמו את ע צ ם

ה מ ו שגי ם שאותך מלים לועזיות מציינות ,מושגים שאיך להם נטוי נאות

בלשונו' ולפיכך א י כ ם יד ו ע י ם ל ו' על כל פנים לא ב דיוק ם ] [...

ומי

שצדיך לקנות לו מושג חדש ,ועמו כמובך מ ל ה חדשה ,הדי ,במידה

שהדברים אמורים בבוגד תיכרך עבדי' י ק ל עליו' ויועיל לו הדנה יותר' גם
ייטיב הדנה יותר לקנות אותו מושג בשורש עבדי

-

שם ,תואר ,פועל ,תואר-

הפועל  -מאשד לקנותו במלה לועזית )וטוש ,מושגים ;
חידושים ; וטוש ,לשונו(.

ודאה גם וטוש,

עקרון ה"מונח עבוד מושג" ,שהושתת על דרישה סמיוטית מחשבתית-תקשורתית

§)  (2.1הוא העומד ביסודה של דחיית הלעז  :וטוש תובע להפריד בין לימוד המושג,
קיבוץ הסממות ,לבין לימוד מונח המתקשר למושג זה .דק הפרדה בין השניים

תבטיח שהמושג יובך במלוא דיוקו .הפרדה כזו תתאפשר אם לא יהיה המונח
שרידותי )כפי שהוא עבוד דובר העברית בלועזית( אלא מנומק ,ולו מורפולוגית.

נדגים זאת מתוך תשובה לשאלת מראיינו זיסי סתרי " :ניקח למשל' מלה שהשתמשת
בה בחלק הראשון של הראיון

-

משכילות ,כתחליף לאינטליגנציה .מה דע ,בעצם,

באינטליגנציה ? זו מלה מקובלת ונפוצה .כל אדם אינטליגנטי מכיד אותה" .אומד

וטוש " :כל אדם אינטליגנטי ששפתו הודו-אירופית .אני צדיך הייתי ללמוד את כולך'
פשוט לשכך את האותיות ,עד שלמדתי .זה דע מאוד' מפני שבשפות אירופיות ,דוב
המלים הלועזיות מעורות בשפה ,בשביל איש שלשונו עברית ,זה עניך של הנדות,

שאיך ביניהן שום קשר' וצדיך פשוט לשכך אותך" )סתרי(.
הנימוק הראשון דיבר אם כך על שקיפות מורפולוגית .הנימוק הסמיוטי כאך
מוסיף לדרישת שקיפות זו גם את ההבחנה בין השקיפות הלשונית של מילה
לועזית )מה שכינה וטוש לעיל "שבשפות אירופיות ,דוב המלים הלועזיות
מעורות בשפה"( ,לבין שקיפותה הפסיכולשונית

-

הפעם בתפיסתו )או מוטב

בהעדר תפיסתו( הסובייקטיבית של דובר העברית שאינו מצוי בשפות אלה

ובדקדוקיהן.
משום כך איך וטוש מאמץ את המילים הלועזיות הביך-לאומיות כנתינתך .אך
היות שכפי שדאינו מהציטוט שבפתח עיוננו בלעז "לא המקור הוא החשוב" בעיני
וטוש ,איך הוא פוסלם קטגורית ,משום שלצורך חידוש מונח עבדי למושג הוא נדרש

לעתים ליצור שורש בדדך מן הדרכים ,ויצירה זו בעת היווצרותה אינה שקופה עדייך.
גם מילה לועזית ,מונח לועזי ,אם הוא ניתך לספיגה במורפולוגיה העברית ,יכול
להעמיד בה שורש )דאה למשל אבינדי ,כיבושי ,עמ'  , 57האומר כי "מלה בינלאומית
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שמשקלה עבדי  -נוחה להיקלט בלשוננו"

; 23

ודאה לעיל טלררז י אם כי וטוש מעדיף

ס~ (. tgת בהזדמנויות רבות מדגיש וטוש כי התאמת המילים הלועזיות למנגנון העברי
מוגבלת )וטושי מושגים(.

כשנשאל וטוש על ידי סתרי " :אתה היית לוקח ,למשלי מלה כמו טלפון י ומחליף
אותה בשח-דחוק דק כדי שתהיה עברית?" עונה

וטוש :

"לא ,לא .הבט ,במקום

שאפשר לקחת את המלה הלועזית ולהפוך אותה לפועלי כמו לטלפן י טילפנתי ונו',
כלומד אם אפשר לקלוט אותה ,אז לא אכפת לי המקור שלה .אבל אינטליגנציה ,מה
אני יכול לעשות בזה?" )סתרי(.
מטעמים אלה וטוש ממעיט ,ביחס ,בתרגומי שאילה ,היינו תדגום מרכיביו

סךבן~ח עבוד

הסמנטיים של המקור הלועזי וחיבורם במקבילותיהם העבריים :
"פסטורליה" ) " - pastoמדעה" ; הניקוד משוער  -לא מצאתי סימוכין לניקוד( ;
ד~ןף עבוד "פליטון" ) " - feuilleעלה" ,גם במובן 'עלה נייד' ; הצעה זו באה לצד
נגזרות ךנ;ר~ח( ; ח~pז~ עבוד "סרקזם" )  - sarkaבשד ,קריעת בשד ,וכבד שם
מטפורה ל"אידוניה עוקצנית"( ; ~זpןח עבוד "אודתודוכסיה" )ארותו " -ישר" ;
הצעה זו באה לצד נגזרות ז-ווסד( ; בז  reדן עבוד "רדיקלי" )רדיקל " -שורש",
"עיקר"( ; ז 9i:לז?ח עבוד "אסקלציה" ) " - scaleסולם"( ;  :pנוךי עבוד "לידי" )לירח -
כלי מיתד( ; ~~ן~אי עבוד "פרטיזן" ) " - partyמפלגה" ,ובמקור חבר מפלגה(.
ועל אחת כמה וכמה שהמעיט וטוש ביצירת מצלולים ,היינו תחדישי תדגום
של המקור הלועזי .כל

.שאילה הנוצרים תוך שמידת צליליו  -דושם הגאיו -
התחדישים הטעמתם מלרע .באלה נמנה .~ ;z :רת עבוד "טר ; "~~.נרךזח עבוד
"נוךדוךה" ; ;ןןח עבוד "גילדה" )הלועזית במלעיל( ; פלישתי עבוד ; pilaster
ח~jנ~נ~ עבוד "שלטון כת החונטה" ; ארןח עבוד "אורקל" )דק תהליך סמנטי
בהשראת המצלול(.

 2.3.2.2שאלת המקוררת העבריים
בדוננו בגישתו של וטוש אל המילים הלועזיות התבדר כי לא מקודם הזד ,באשד
הוא זד ,הוא קנה המידה לקבלתן או לדחייתן .ואם לא כך לגבי מילים לועזיות ,ודאי
שאין כך לגבי מילים שמקודן עבדי ,ויהא הרובד שבהן ניכרו אשד יהיה.
וטוש מפריד הפרדה בדודה )לגישתו( בין המילה-המונח ,לבין דקדוק המקורות.
בעיקר ניכרת ההבחנה כלפי הארמית ,שהוא דואה בה "ניב עבדי של הצפון הדחוק,
בגבול אשור .ניב מושחת ,כמובן ,שלבסוף התפתח ללשון בפני עצמה ,כמו שאירע

גם לניבי הרומאית הוולגאדית" )סתרי( .לכן הוא אומד " :לא אכפת לי לקחת שורש
בארמית או מלה בארמית ,אבל לא את צורות הכתיב והדיקדוק" )סתרי(.

. 23

שימושו של אבינרי ב"משקל ) 11אבינרי ,היכל( ,אם כי הוא שגור ,חוטא לתיאור הלשוני בכך
שאין לדבר על משקל של מילה לועזית ,שהרי אין משקל בלא שורש ,ואלה קיימים רק במילים
שהן עבריות )לביסוס הטענה ראה אפרת ,הגדרת(.
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קני המידה לקבלת המילים הלועזיות ודחייתן היו שניים :

רוח הלשון' היינו'

יכולת ספיגתן במערכת המורפולוגית העברית ,ושאלת תפיסתן הפסיכולשונית.
ממילא ברור שרוח הלשון מנוסחת לפי טיבן של המילים המצויות ברבדים הלשוניים
השונים ומקורן

§) (, 2.3.2.1

ארבעת הנימוקים הראשונים שהעלה וטוש נגד הלעז

עברי.

אלה הנוגעים לצורה )ולא לתוכן( ,אינם מתקיימים במילים שמקורן

עברי.

ומה באשר לשני הנימוקים הנותרים ,אלה התוכניים ? כלפי המילים הלועזיות
הראה וטוש שאף שמילה שקופה לשונית בשפתה ,אין היא שקופה בעיני דובר

העברית .השאלה הנשאלת כלפי מילים שמקורן עברי היא אם מקורן מבטיח שהן
תיתפסנה כשקופות על ידי הדובר .ואין הכוונה כאן רק לקישור על ידי הצבעה
המסוימת ,אלא די ברמה תאורטית של זיהוי המשמעות

להוראה ) (reference
)  ; senseאפרת ,שקיפות ,עמ'  ; 94אפרת ,פיאז'ה ,עמ' (. 576-568
המכוונת כלפי הדובר  -ולא כלפי המילה  -כבר אינה אובייקטיבית אלא
מדובר לדובר.

שאלה זו,
משתנה

באמרנו כי דרכה של השקיפות הפסיכולשונית שהיא מצויה ברוב המקרים,
כוונתנו

)(1

שהיא מצויה עבור רוב הדוברים בוגרי תיכון

עברי ; )(2

כאשר נבנית

המילה מיסודות לשוניים מוכרים אזי השקיפות הלשונית-מורפולוגית והשקיפות

הפסיכולשונית חד הן.

כמובן' אין מדובר במילה מוכרת ,שהרי אז אין צלילה

מתקשר למובנה משום שקיפות אלא משום שינון והכרה .את השקיפות הלשונית,
ובעיקר את השקיפות הפסיכולשונית ,יש לבדוק אפוא כלפי מילים חדשות .וטוש
סבור כי מילים עבריות השקופות לשונית תובנה מאליהן על ידי הדובר )ראה הניגוד
בין מילים לועזיות לעבריות בציטוטים §-ב  2.3.2.1לעיל( .מנגד ,כלפי מילים אחרות

חש וטוש בפער האפשרי שבין שקיפותן הלשונית לשקיפותן הפסיכולשונית.
לאחר שרטוש מסביר את אטימותן של המילים הלועזיות בקרב דוברי העברית

מקשה המראיין חיים נגיד ואומר :

"אבל באותה מידה אפשר לטעון על הרבה

חידושים ,גם חידושים משלך שהם מסורבלים וקשים לתפיסה" .ועונה וטוש :
"חידושים הם באמת מסורבלים וקשים לתפיסה .כל חידוש נראה כך' מפני שהוא
חדש .אחר-כך' או שהוא מתקבל או שהוא נדחה .שנים רבות השתמשו במלים
'אימפורט'' ,אקספורט' .כאשר חידשתי את ל 'יצא' ול'יבא' ,בתרגום לספר' הוספתי
לכך הסבר בתחתית הדף .היום אלו מלים נפוצות .כאשר יש למלה מזל ,היא דוחה

את המלה הלועזית .ולא  -היא נשכחת" )נגיד(.

24

דברים אלה ,שנאמרו בריאיון )ואולי כדרך הריאיונות לא נשמרו כמסירתם(,
עומדים בניגוד לכל שכתב וטוש בדמה התאורטית על ההבחנה שבין שינון )הנדרש

. 24

את השמות יצוא ויבוא חידש ביאליק ב"אגדת שלושה וארבעה" )פרק יח( ,אך דאה אבינדי'
חידוש ,עמ'

•21-20
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במילים לועזיות( לבין הוצאה מהכוח אל הפועל של מילים ענויות שהוא טוען

כלפיהן כי אין הן חידוש ,והן מובנות מאליהן בלא שום צווך בהסבו.
השקיפות הפסיכולשונית משתנה ,כמובן י בהתאם לדובו ולתפיסתו את המילה
המסוימת .לא אחת מעמיד וטוש את עצמו כמי שכנעו נאלץ להתמודד עם מושגים
חדשים שהובעו במונחים לועזיים ,והשתומם למשמע מילים ענויות חדשות או
למקרה שממציא נוסף כיוון למילה שחידש אף הוא .נראה שוטוש מודד את הדובר

)ל"טוב" כלפי העברית ,ול"וע" כלפי הלעז( לפי ידיעותיו שלו את הלשון על ובדיה
ומכמניה ולפי חושו הלשוני .לכן אין הוא צופה בדרך כלל את הפער שבין שקיפות

לשונית לשקיפות פסיכולשונית אצל הדוברים שאליהם הוא מכוון.
פעו זה ,יש שמקורו סמנטי ויש שמקורו מורפולוגי :הפער הסמנטי מתגלה כאשו
אין הדובר שותף לסממה או סממות ,שאותן מנצל וטוש בתחדישו .יש שהדנו נובע

מכך שהדובר אינו מכיו את המושג ; כך י למשלי מי שאינו יודע מהי "סינטזה" לא
יהיה התחדיש tקימ~לה שקוף עבורו §)  2.3.1.2לעיל ,ודוגמות נוספות בסוף הסעיף(.
ואולם אצל וטוש חוזרים מקוים שבהם המושגים כן ידועים ,ובכל זאת מתגלה פעו

סמנטי .נדגים זאת במילה ~ז:יש~~ה עבור "אוונגרד" .אוונגרד היא מילה צרפתית,
 ,avant-guardeלהוראת 'חיל חלוץ' .שמו של נחשון בן-עמינדב ,ואש שבט יהודה
שקפץ ראשון לים ,היווה בסיס למעתק מטונימי קודם .כך אומר בן-יהודה " :ובדבור

העברי בא"י וגם בספרות החדשה כנוי לכל מי שמוצא עז בלבו להשליך נפשו
במקום סכנה ,להיות הראשון בדבר קשה" .נחשון הוא ,אם כן ,כינוי לאדם נועז .אין

להתעלם מדמיון השם נחשון לשם העצם נחשול -

"סופה בים" .וטוש שילב בין

האטימולוגיה של אוונגרד עם מעתק מטונימי עצמאי מתוך העובדה של "מי שבא
ראשון" ,וזאת בלא שאלת הסכנה .גם כאן עשה וטוש שינוי מורפולוגי מנחשון
לנחשונה .תפיסתו הפסיכולשונית של הדובר את המונח נחשונה תתאפשר רק בתנאי
שהדובר ידגיש אותה סממה או אותן סממות שעמדו בבחירתו של וטושי וזאת,

כמובן י נוסף על התנאי הבסיסי שנזכר לעיל כי המושג אוונגרד יהיה מוכר לו.
הפער המורפולוגי מתגלה כאשר המרכיבים המורפולוגיים ,למוות היותם עבריים
מקוריים ,אינם מוכרים לדובר ,למשל למי שהוא בוגר תיכון עברי .פער כזה שכיח

אצל חלק ניכר מן המחדשים )ובכלל זה האקדמיה ,ראה ניד ,חידושי( כאשר אלה
דולים את תחדישיהם ממילים נשכחות ברבדים לשוניים קדומים .בכלל מחדשים
אלה נמנה עתים גם וטוש .הנה ,למשל ,ץקג~ש עבור "דמגוגיה" )הלקוח מרש"י

דווקא ,שם "בלבול"( ;  tpח~~ עבור "קוריוז" ; ה~~ה עבור "נום כלכלי" ,וכן המילים
שנזכרו בגדד החייאות

§) (. 2.3.1.1

חלק מן המילים מתגלה במרכיבים מורפולוגיים הנובעים מחילוץ שורש ממילה
נשכחת ,למשל~ ,דדם עבור "מונופול" בהוראת ו~~ כגון במסכת כלים )בן-יהודה,

מלון י עמ'  ; (2523סןןת עבור "היסטריה" )מרוח תזזית ; וטוש ,כף(.
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אולם אם נקבל את גישתו כי כל התצורה חדפרסית )שבלונית(
שורש-משקל ותצוות

בסיס +

חיינו' תצוות

-

צררן הלקוחות ממרכיבים מצריים

-

אינה בגדר

חידוש אלא אך הרצאה מן הכרח אל הפועל' ירכן מדוע מתגלח עיקר הפער בין
שקיפות לשונית לבין שקיפות פסיכרלשרנית ביצירה המקורית של וטרש כפי
שהובאה בסעיף

. 2.3.1.3

על המקוים שהובאו שם נוסיף דוגמה אחת ,היא

הצווח =רח.

וטרש מציע שרוח של מונחים שבסיומם =רח .כך י למשל' ~~.רןח עברו

"ביבליוגרפיה" ; זזחרל.ןח עבור "כיוראגופיח" ; נ.:וזזליל.ןח עבור "לקסיקוגרפיה" ;
~ך~ןח עברו "גיארגרפיח" רךנ~~.ןח עברו "פרונרגופיח".

כלפי כל המילים שלעיל יזהה חדרנו את הבסיס חמרנו לו צורנית ותכנית.

ציפייתו כי תוספת של צררה )כאן =רח( מבטאת תוספת של תרנן מעלה את השאלה
מהר התוכן הנוסף .דונו של הדרנו לגלות תרנן היא לפי הצרדה

-

הוי זה כוחה של

צורח שקופה ,שהיא מגלה את חתרכן .דווקא כאן הקבלת מילים עבריות אלה
למונחים הלועזיים המקובלים מגלה כי כל האחרונים מופיעה בסופם הצרדה גרפיה.

המבטאת =רח זר את גרפיה ? רמה הנימוק לקביעת צליל זה עבור תרנן זה ? נראה

שההנמקה לכך היא שימושו של וטרש במילים ~נ:י.וח עברו "סכמה" י~נ:ירי עבור
"סכמתי" ,ולא גרפיה שעבורן השתמש וטרש נחרט .כלומר ,לפי מטח-אנליזה

ממתוח ,ובתוספת צררן הנקבה )אולי מתוך השואה למילים הלועזיות המשמשות(,

צירף וטרש את הצווח =וח במילים שלעיל' כמר גם במילים ארסןח עבור

"טיפוגרפיה" ;

~~ןח עבור

"דמוגרפיה" ;

~.IJןח עבור

"ביוגרפיה" ;

קרורסןח עבור

"היסטוריוגרפיה" ר~ךסןח עברו "טופוגרפיה" ,שדרמה בהן שלא רק צרות הסיומת
דרושת הסבו אלא גם הבסיס עצמו.

נרכל לסכם ולומר כי וטרש כירון את מונחיו כדי שיהיר נהירים לבוגרי תיכון ענוי'
היינו הוא חתר לשקיפות פסיכרלשרנית .ועתים ,היות שהוא מדד דוברים אלה לפי

מידת ידיעותיו וחרשו הלשוני' הוא לא עמד על הפער האפשרי ואפילו הצפוי שבין
שקיפות לשונית לבין שקיפות פסיכרלשרנית.

.3

סיכום

במאמר זה התרכזנו ברוכו המורפולוגית של וטרש ,ולאורה נבחנו וקובצו הדוגמות.

אלה הן ,כמרבן ,רק חלק קטן מכלל הצערת התחדיש של וטרש .דוכן ביקשנו
להדגים את ניצולו של וטרש את הגזירה המקובלת בדקדוק העברי )הוספת צורכים
למילים קיימות ושילוב שורש קיים במשקל קיים( ,אך בעיקר את יצירתו ברוכים
שמעבו לדפרסירת ,כגרן יצירה של צורכים חדשים ,שילוב שורש עם עיצור אר עם

שורש אחו

-

כל אלה לפי השקפתו על הדקדוק העברי המקורי

ימי הביניים שבהשפעת התפיסה הדקדוקית הערבית.
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דדך ציטוטים של דברי וטוש השזורים במאמר ביקשנו להעביר את השקפתו
הסמיוטית-דידקטית על היחס שבין המושג למונח ועל הערך הרב שייחס להקניית
המושגים לדוברים )ובעיקר הילידים הצעירים( בשפתם.

ריבוי השנים שבהן פעל וטוש )כחמישים שנה( ,הן בתחום התרגום הן בפועלו
המודע להציע מונחים עבריים למושגים שאין להם מונח כזה ,העמידו היצע עצום.

חלקו ראה אור ,והוא מצוי בדפוסי תרגומים אלה ,אך עדיין משתמשים במונח לועזי
או במונח עברי מוטעה ,חלקו חבוי בדפים שבעיזבון )עתים משום שבחר המו"ל או
עודך התרגום שלא להדפיסם בתרגום ; ראה אפרת ,בלשנות( וחלק אחר מוכר וידוע,

כגון ~ןח ,ס;נד~~ח~ ,וז~ר ,ס~~ח ו:כ~ל~ח .לשם עיוננו בדרכו המורפולוגית של
וטוש די היה לנו בקביעה כי התחדיש אכן משל וטוש הוא )על ייחוס מחברות ראה
אפרת,

בלשנות ;

אפרת ,קני( .שאלת התקבלותו של התחדיש אינה מעלה ואינה

מורידה בעניין ניסוח חוקי הדקדוק המורפולוגי של מחדש ,ומשום כך אין זה המקום

לדון בה .נסתפק כאן באמירה כי השאלה סבוכה היא  :לעניות דעתי' הדרך הלשונית
הראויה והאובייקטיבית להכרעה בשאלת ההתקבלות היא קני מידה לשקיפות
)אפרת ,שקיפות והספרות שם( ,ואולם אין להתעלם מכך כי לא רק שיקולים לשוניים

פועלים כאן  .מילה אינה סימפוניה וגם לא מחזה ,שיש להם מבנה מורכב ותווית
יוצר .יש שתחדיש המוצע על ידי מחדש מסוים מאומץ דק כעבור זמן' ואז הוא

מיוחס לאחרון ; כך אירע ,למשל' לתחדישי וטוש ס~~ח ו:כ~ל~ח המוצגים כתחדישי
האקדמיה )אפרת ,בלשנות( .כמו כן אין להתעלם מכך שלא רק תחדיש זקוק ליחסי

ציבור אלא גם מחדשו' אך אין עניין זה בתחום עיסוקנו כאן )דוגמות לכך ראה
אפרת ,כנעני(.

ביקשנו ,אם כן ,להציג ניתוח דקדוקי של דרכו המורפולוגית של וטוש .ממילא

קיבץ עיון זה תחדישים רבים .חלקם מיותר מלכתחילה )מה ל~דבןב עבור "קרב" או
מה לנו פועל עבור "ממברנה"?( ,חלקם מיותר עתה ,עם התקבלות הצעות תחדיש
אחרות עבור המושג )חמומות עבור  (hangoverודומה שחלק ניכר מהם עדיין נחוץ

ומתבקש ,ואולי יצא מי מאלה אל השימוש החי בלשוננו.

קיצורים ביבליוגרפיים

אביון ,עכשו =
אבינרי ,היכל = י' אבינדי ,היכל המשקלים ,תל-אביב תשל"ו
אבינרי ,חידוש = י' אבינרי ,מלון חידושי ח .נ .ביאליק ,הוצאת
אבינרי' יד = י' אבינרי' יד הלשון' תל-אביב תשכ"ה
ו' אביון" ,שירים" ,עכשיו

10

)תשכ"ד( ,עמ'

אבינרי' כיבושי = י' אבינרי' כיבושי העברית בדורנו' מרחביה

101
המחבר תרצ"ה

1946

אבינרי ,לשון = ש' אבינרי" ,לשון המלים בשירי וטוש" ,משא7.2.75 ,
אולמן

=

S. Ullman, Semantics, Oxford 1964
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אוקספודד = J. A. Simpson, E. S. C. Weiner, The Oxford Dictionary ,
Oxford 1989
אוריין = י' אוריין י "לשון וטושה" ,משא11.8.67 ,
אודכן י דקדוק

ע' אודכן י "דקדוק יוצר מהון" ,לשוננו לעם כג )תשל"ב( ,עמ'

=

116-83
ע' אודכן י "דרכי חידוש מלים" ,י' בלאו )עודך( ,הלשון העברית

אודכן י דוני =

בהתפתחותה ובהתחדשותה ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' 101-77

אודכן י שורשים = ע' אודכן י "על יצירת שורשים חדשים" ,לשוננו לעם בז )תשל"ו(,
עמ'

267-254
ע' אודכן י "תוכנית לשימוש בכתב לטיני" ,הארץ י 6.4.2001

אודכן י תוכנית =

אודכן ,תצורת= ע' אורנן" ,תצורת המלה העברית כיצד" ,מ' בד-אשד ,א' רותך,

,,

טנא וגב"ע צדפתי )עורכים( ,מחקרי לשון מוגשים לזאב בן-חיים בהגיעו לשיבה,

ירושלים תשמ"ג ,עמ' 42-13
איזק = ח' איזק" ,מלים מלים" ,דבר30.4.81 ,

אלקלעי =

ו' אלקלעי ,מילון עבדי-אנגלי שלם ,ירושלים תשכ"ה

אפלטון = אפלטון י "קדטילוס" ,כתבי אפלטון י א ,ירושלים  1955י עמ' 592-511

אפרת ,אוניברסלי =

מ' אפרת" ,דקדוק אוניברסלי  :מציאות ואוטופיה" ,ש' שרביט

)עודך( ,מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה לכבוד פרופסור מנחם צבי
קדרי ,רמת-גן תשנ"ט ,עמ

אפרת ,בלשנות

=

1

319-305

מ' אפרת" ,של מי את מלהן

אוניברסיטת חיפה )סתיו תשנ"ט( ,עמ'

אפרת ,הגדרת

=

(,ס"שת) עמ'
אפרת ,היתד

=

-

בלשנות שהיא בלשות" ,בטאון

23-20

מ' אפרת" ,עיונים הגדרת השורש העברי" ,בלשנות עברית 46
54-5
מ' אפרת,

"היתד השידה והיתד השגרה" ,מ' בד-אשד )עודך(,

מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים מוגשים לשלמה מדוג ,ירושלים
תשנ"ו ,עמ'

אפרת ,טבלת

276-257

=

מ' אפרת ,טבלת שורש-משקל דדך המלך של תצוות המלה

העברית ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים 1984

אפרת ,טבעית = M. Ephratt, "Morphological preferences for Hebrew word
formation - findings from external evidence", L. Tenelli and W. U .
Dressler (eds.), Natural Morphology - Perspectives for the Nineties ,
Padova 1993, pp . 53-73
כנעני המילונאי ותחדישי יונתן וטוש",

אפרת ,כנעני = מ' אפרת" ,כנעני נגד כנעני -
א' שודצולד וו' ניד )עורכים( ,ספד בן-ציון פישלו :
ובהודאתה ,אבן-יהודה  ,2001עמ' 178-163
54
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אפרת ,פיאז'ה = M. Ephratt, "Piaget's Nominal Realism from a Linguistic
Point of View", Language Learning 41.4 (1991), pp . 555-598
אפרת ,קני = מ' אפרת" ,קני-מידה למחברות תחדישים" ,דברי הקונגרס העולמי
ה  12-למדעי היהדות ,כדך ד' )בדפוס(

אפרת,

שקיפות

=

מ'

אפרת,

"המורפולוגיה

הנטורליסטית

וטבעיותה

של

המורפולוגיה העברית" ,דברי הקונגרס העולמי ה  11-למדעי היהדות ,כרך ד,

ירושלים תשנ"ד ,עמ' 100-93

אפרת ,תכונות = M. Ephratt, "The Semantic Properties of the Root -
Pattern Array", Computers and Translation, Vol. 3 (1988), pp . 215-235
בלאו = י' בלאו ,תורת ההגה והצורות ,תל-אביב תשל"ד
בן-אשר = מ' בן-אשר ,התגבשות הדקדוק הנורמטיבי ,תל-אביב תשכ"ט
בנדויד = א' בנדויד" ,עברית שנשבתה בין הגויים" ,מאזניים נו )תשכ"ח( ,עמ'
383-373
א' בן-יהודה ,מלון הלשון העברית ,ירושלים 1959-1924

בן-יהודה ,מלון =
בן-יהודה ,נושא = חמדה בן-יהודה ,נושא הדגל ,ירושלים תש"ד
בן-עמרם = ח' בן-עמדם" ,עשות חידושים הרבה" ,משא13.1.67 ,
נואל = M. Breal, Semantics, New York 1964

ברזל 'ה= ברזל" ,שירתו של יונתן וטוש :עבריות ואוניברסליות" ,ידיעות אחרונות,

31.1.75
יג "פ גומפרץ' מבטאי שפתנו' ירושלים תשי"ג

גומפרץ =
גרודנסקי =
דדסלר = W. U. Dressler, W. Mayerthaler, 0. Pangal and W. U. Wurzel ,
· al Morphology, Amsterdam/Philadelphia 1987ו Leitmotifs in Natu
וונו = W. Weaver, "Recent Contributions to the Mathematical Theory of
Communication", C. E. Shannon and W. Weaver (eds.), The
Mathematical Theory of Communication, Urbana 1964, pp . 1-28
דולף = א' ודלף ,רפואה אנתרופוסופית ותרופותיה ,תל-אביב 1981
זיף = G. K. Zipf, Human Behavior and the Principle of Least Effort, New
York 1965
זך = נ' זך' '"אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו'  :נתן זך מראיין את
ש' גרודנסקי" ,ספר-שימוש כמעט לא שימושי" ,דבר15.9.67 ,

המשודד יונתן וטוש" ,מוניטין' אפריל 1981
י  11ל טוקטלי" ,לא נרצח המטר :דק נולד מחדש" ,הארץ6.1.67 ,

טוקטלי =
טנא = ד' טנא" ,האם תוכנו של השורש העברי ערוך" ,לשוננו לב )תשכ"ח( ,עמ'
207-173

יסטרוב = M. Jastrow, A Dictionary of tl1e Targumim, the Talmud Babli
ni, and tl1e Midrashic Lite1·ature, New York 1950וand Yerushal
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כנעני ,אוצר =

י' כנעני ,אוצר הלשון העברית ,ירושלים תש"ך-תשמ"ט

כנעני ,שלונסקי

י' כנעני ,מלון חרושי שלונסקי ,תל-אביב תשמ"ט

לבני =
מזיא =

=

י' לבני ,דקדוק הלשון העברית ,ירושלים תשי"ח

א"מ מזיא" ,מזניחי הלשון" ,לקט תעודות ,ירושלים תש"ל ,עמ' 144-140

נגיד= ח' נגי,ד "מחוץ לממסד :ראיון עם יונתן וטוש" ,ידיעות אחרונות24.10.69 ,
ניד ,דרכי

=

ו' ניד ,דרכי התצורה המילונית בעברית בת-זמננו ,תל-אביב תשנ"ג

ניד' חידושי =

ו' ניד' "השקיפות הלשונית של חידושי האקדמיה ללשון העברית",

בלשנות עברית חפש"ית ) 19תשל"ו( ,עמ' 33-20
ו' ניד' "שקיפות לשונית ושקיפות פסיכולשונית בעברית החדשה",

ניד' שקיפות =

ו' ניד וב"צ פישלו )עורכים( ,כלשון עמו ,ירושלים תשל"ו ,עמ' 85-81
צ' ניד" ,על התמליל" ,משא17.3.67 ,

ניד ,תמליל =
סתרי = ז' סתרי,

"יונתן

וטוש :

שידה ואידיאולוגיה (ג)

-

על לשון ומחקר על

מלחמה ושלום" ,ידיעות אחרונות27.2.81 ,
י' פודת ,שלח ועט בידו ,תל-אביב תשמ"ט

פודת =
פדוינד-אביאלי =
צדפתי = גב"ע צדפתי" ,ניתוח אוצר המלים של העברית החדשה לפי הרבדים
פדוינד-אביאלי' "אלרגיה" ,הארץ' 2.11.69

ההסטודיים של הלשון" ,מ' גושן' ש' מדרג וש' קוגוט )עורכים( ,שי לחיים רבין'
ירושלים תשנ"א ,עמ' 336-311
י' קנז" ,על תמלילו של יונתן וטוש" ,הארץ20.10.67 ,

קנז =
וכבאל =

י"ק וכבאל' "תרגומים ומקראם" ,הארץ' 23.9.53

ודאי-שוד =

י"ת ודאי וח' שוד" ,על שכיחות האותיות וההגיים בעברית המקראית

והחדשה" ,ו' ניד ,ב"צ פישלו )עורכים( ,כלשון עמו ,ירושלים תשל"ו ,עמ'

129-120
י' וטוש ,הארץ' 6.10.69

וטוש ,אלרגיה =
וטוש ,במחנה = י' וטוש" ,לשון" ,במחנה15.11.66 , 6.12.66 , 17.1.67 ,
וטוש ,בעד = י' וטוש" ,בעד עברית בכתב לאטיני" ,ידיעות אחרונות, 31.8.62 ,
20.7.62 , 3.8.62 , 17.8.62
וטוש ,דקדוק

י' וטוש" ,דקדוק עבדי עתיק" )חלק שלישי( ,מתוך העיזבון משנות

=

השישים ,נעדן לפי השוואת נוסחים על ידי שהדן שלח )טרם פורסם(

וטוש ,חידושים =

י' וטוש" ,על חידושים ,ארכנים ,ולשון חיה" ,ידיעות אחרונות,

9.8.68

וטוש ,חיישת =
וטוש ,יעקב =

י' וטוש" ,בכל זאת חיישת" ,הארץ' 7.11.69

י' וטוש" ,פרקי מקרא" ,נעדן לפי השוואת נוסחים על ידי שהדן

שלח ,בתוך מ' אפרת )עודנת( ,שידת וטוש ולשונו ,חיפה תשס"ג ,עמ' 54-9
י' וטוש" ,על כף המאזניים" ,הארץ' 28.6.46

וטוש ,כף =
וטוש ,לאקדמיה =

י' וטוש" ,לאקדמיה כאשד לאקדמיה" ,היום14•7.67 ,
56
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י' וטוש" ,לשונו של תדגום" ,הספד בישראל ,8 ,ה-ו )תשכ"ז( ,עמ'

וטוש ,לשונו =

36-34 , 11-9

וטוש ,מושגים =
וטוש ,מזימת = י' וטוש" ,מזימת הרצח הלשכאי של המטר הטוב ",ל"ז הארץ'
י' וטוש" ,מושגים והשגות" ,משא )תגובות(,

1.9.67

23.12.66
וטוש ,מלים= י' וטוש" ,טורי מלים מתבקשות ]רשימה חלקית[" :הארץ, 19.7.68 :
]אבדניה[,

10.11.67

; 26.4.74 , 29.8.75

, 30.9.66 , 4.11.66 , 6.1.67 , 10.2.67 , 24.3.67 , 13.6.67

ידיעות אחרונות:

; 26.7.68

אתגר:

j19.1.67

משא:

18.11.66

)דאה גם וטוש ,במחנה(

וטוש ,מעדנת= י' וטוש" ,מערכת הפועל הטרום מקראית )תשתית בלשנית ללשון
המקרא ולהרחבת הלשון(" ,מתוך העיזבון )טרם פורסם(

=

וטוש ,משחקים

י' וטוש" ,משחקים באקדמיה" ,מתוך העיזבון' בכתב יד )טרם

פורסם(

וטוש ,מתבקשות

=

י' וטוש" ,מלים מתבקשות

-

תמליל עבדי למשכיל ולעם",

מתוך העיזבון )טרם פורסם(

וטוש ,סודי
וטוש,

וטוש,

=

י' וטוש" ,סודי

עברית =
ענייני =

-

כן ולטיני

-

לא?" משא11.5.62 ,

י' וטוש" ,עברית מדוקדקת" ,הארץ,

24.1.69

י' וטוש" ,על ענייני לשון ועל לשון המדינה" ,ידיעות אחרונות,

31.10.69

וטוש ,שי"ן =

י' וטוש" ,על השין רחשיך באלפבית האוגדיתי" )חלק שני( ,מתוך

העיזבון משנות השישים ,נערך לפי השוואת נוסחים על ידי שהדן שלח )טרם
פורסם(

שביט =
שפדה = ש' שפדה"' ,שידה כחובה'  :ראיון עם יונתן וטוש" ,דבר' 27.8 •71
תאולי = V. Tauli, Introduction to a Theory of Language Planning, Upsala
1968
תוך = מ' תוך" ,בין מטר לממטר" ,הארץ27.10.66 ,
ע' שביט" ,האמנות בהארה מוטעית" ,מעריב,
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