
העברי*והכתיבאלתומןנתן
גילולהדבורה

העבריהכתיבבעניינידעתואתניסחאלתרמןתןנ

הכותרתתחתהשביעי"ב"הטורשפיוסםבמאמר

המיידיתהעילה .) 27.4.1962(זבווריבו""הכתב

להאשרהשנים,רבתמהתעניינותולבד-לכתיבה

שלתגובתוחיתה-בשירתוגםמוחשביטוינתן

לאקדמיהשהוגשההכתיב,לתיקוןלהצעהמגדאהרן

שנישילובועיקרהבן-חיים,זאבע"יהעבריתללשון

אתמשבחאלתרמןהעברי.באלף-ביתחדשיםסימנים

הפסולכלאתמבריקהבצורהכחושףמגדשלמאמרו

אתמייחדהואששיבחמהששיבחולאחרשבהצעה,

שלבתיקונווהדחיפות"ההכרחלעצםדבריועיקר

מוטלשאינו"צורךלדעתושהוא,העברי",הכתיב

רביםבמקריםכיהשגורהנימוקמשוםולאבספק",

הקשרמתוךרקהמליםמשמעותעללעמודאפשר

העבריהכתב"עומדהבודדתהמלהמולבעודעניינם,

עיתונאיםתכופותבושנתקליםקושי-ישע"חסר

העיקרית,הסכנהבעתרן.למאמריםכותרותהנותנים

משפיעיםהעבריהכתיבשליקוייהיא •תרמןאללדעת

שלוהתחביריהמילוניהמבחרעלמזיקההשפעה

שכןומעכבת",מדלדלת"השפעההכתובה,הלשון

הבנה,מאילהימנעהרוצההכותב,אתמכריחהכתיב

ובמקובל.בשגורלבחור

בן-נ'ד"רלושלחאלתרמןשלמאמרולמקרא

 :הבאהמכתבואתהכתיבלתיקוןשהכיןהצעהטובים

 23.5.62הנכבד,אלתרמןמר

ב"דבר"(כרגיל)מאדהמעניןמאמרךאתקראתי

תוצאהלזהחיתה .העבריהכתיבבשאלת

במוחילנקרהתחילהדבר :לגמריצפויהבלתי

חדש.לכתיבהצעהאצליהתגבשהלאטולאט

אצלפילולוגיהעניךמה :לשאולאפשראמנם

קוריםמשוניםצירופיםאולם ?אופתלמולוגיה

פרשיותסמיכותשלידועתקדיםוישנולפעמים

שמואתרקזכה,ולאקרההתקדיםיוצר :כזו

יום.כלמזכיריםאנו

אבלבאקדמיה,להתחרותחלילהרוצהאינני

מןלאישאולימותרכךכלחשובהבשאלה

משלו.נופךלהביאהצד

ומהכלשהוערךלהצעהישאםיודעאינני

הנכונההכתובתשהנךחשבתיבה,לעשות

 .ויעוץדעתחרתלבקש
וברכהתודה

בן-טוביםנ.ד"ר

בן-טוביםשהציעההצעהשלהעיקריתמגמתה

מדויקפונטילכתיבולהגיעניקודבסימנילחסוך

צירה(סגול,בלבדסימניםבשלושהשימושידיעל

חדשות,אותיותשלושבאמצעותשיצויינוושוא),

דיסקרטיבאופןשתיקלטנהזעירותך;קאלירתאותיות

שלהמסורתיתשצורתהכךהקיימות,האותיותבין

תישמר.המלה

שלמכתבועל-~ותשמיהרבלבדזולאאלתרמן
חוקרעםהצעתועללשוחחמיהרגםהואבן-טובים,

לאקדמיהלהגישהלבן-טוביםוהציעשיבחהובקיא,

 :מכתבולשוןרזההעברית.ללשון

פורסם.לאשעדייןארכיוניחומרלצטטלישניתנההרשותעלאלתרמן"ול"מוסדדרומןלמנחםמודהאני *

שמורותהזכריותכל @ך 991יוני 8ועבריתלשון
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 30.5.62הנכב,דבן-טוביםד"ד

לעירןלדעתי,דאריה,שהעליתהנתיבהצעת

ובקיאותםשסמכותםאנשיםמצדולהתחשבות

ישהתרשמותילפימשלי.גדולותזהבשטח

עלונוסףויעילות,פשטותמידתזרבהצעהבה

גםעשויההריהיהדעתעלמתקבלתהיותה

אתמושכתלהיות-פחותלאשחשובמה-

עדמביאההיאניליבדמה"!כ'סינלכ עz'הלב,

האינסטינקטיביתההתנגדותמידתאתלמינימום

צריכות)(ואףעלולותחדשותנתיבשהצערת

הודרתמשיגההיאזאתהטבע.מדדךלעודד

נאמוד,אבי,לאאךשבה,מעלותונמהלנמה

עםמנכדלאנפגשתיכך.עללזרןסמךבז

הצעיריםוחוקרי-הלשוןהבלשניםמטוביאחד

העבריתהאוניברסיטהמןאורנןמד-שלבר

(היאהצעתךעלכללייםבקריםלווסיפרתי-

יכולתיולא .ידיתחתשעהארתהחיתהלא

ואמדבהתעביברתהגיבהואהדברים).אתלפרט

זאבפדרפ'אלהצעתךאתלשלוחעליךני

מבתעלהעבריתללשוןהאקדמיהמןבן-חיים

אביהדיונים.בעתבחשבוןריביארהבהשיעיבו

זאת.לעשרתעליךניסבור

באמבה,הרקדהכבדנות

אלתדמןבתן

פיסקהבהםכלולהאךשבח,דבריאלהלנאורה

שנןמוחלט,שבחדבריאלהאםספקהמעודדת

האינסטינקטיביתהתנגדותועלבמובלעמעידההיא

הןאםבמיוחדחדשות,נתיבלהצערתאלתדמןשל

באלף-ביתחדשיםדפוססימנישלשילובכוללות

בז-בדנו.הב"לכמאמדועמדהןכךרעל-העברי

וקיבללחיובהדבריםאתקראפנים,כלעלטובים,

הוא 2.6.1962ביום .תרמןאלשלעצתואתמיד

פירטרבותזכירהעבריתללשוןלאקדמיהשלח

ולאבהצעהלעייןהבטיחההאקדמיההצעתו.את

בן-טוביםשמעמשלאלבסוף.כהבטחתה.עשתה

הצעתואתשביםארבעמקץפיוסםהאקדמיה,מן

לאקדמיה.מאמדושלעותקושלח ) 6.5.1966 (בדנו

רעלמהפכניחידושמשרםבהצעתוישכיבעבהאזאר

אפשריהנתיב.רעדתלפנילדירןתובאלאהיאכן

מאמרשלעותקלאלתדמןשלחבן-טוביםכימארד

שלתצלומים)(ארעותקיםלולשלוחהוסיףרכיזה

בעזברברבמצאופנים,כלעלשנתב.אחדיםמאמרים

בן-טוביםשפיוסםאחדיםפידסרמיםאלתדמןשל

להלן).פירוטם(דאהזהבעניין

לגלותאלתדמןאתבלצןחייםשינבע 1968בשבת

חך-עבדיכתיבלמעןבמערכהאקטיביתמעודנות

הנתיבכלליבגדיצאהזההפעיליםחרגמשמעי.

האקדמיה,ידיעלשאומץהניקו,דד Qpהמלאהעברי

והצליחהחינוךלשדתקיףהתנגדותתזכירשלח

 .השדידיעלההחלטהאישוראתמהלזמןלהשהות
העבריתבגימנסיהתרמןאלעםשלמד •בלצןחיים

ישראללארץאלתדמןשללעלייתו(עדבקישיברב

עבדיעיתוןבמערכתהיהעמוויחד ) 1925בשבת

עמושעדךבראיוןסיפר .בית-הספדתלמידישהוציאו

 :) 31.7.1973(ביוםדרומןמבחם

 . 1968בשבתהיהאלתדמןעםהאחרוןמגעי

פניתי .העבריהכתיבתיקוןבבעירתעסקתי

בתחוםפעילהיה .אלילהצטרףיווביקשתלבתן

פיוסםגםובמשלחות.באספותהשתתףזה,

זה.בענייןמאמרים

 .דאזוהתרבותהחינוךששדכךלידיהבאנו
רעדת-הכתיבלתיקוןרעדהיקיםאדן.זלמן

הכתיבני .טעןבתן .פונטילכתיבבלחמנו .שקד

שלא .טען .הלשוןדלדוללידימביאהקיים

פחותמלהמפניטובהמלהדוחההואאחת

הבבה.לאימחששמתאימה

ידיעלשבמסדרכפי .תרמןאלשלאלהטיעוניו

כמאמדושפיוסםמהעםאחדבקבהערלים .בלצן

סימוכיןישהציבורית,לפעילותבאשדבדנו.הב"ל

אלתדמןשלהשתתפותועלבדיווחבלצןשללדבריו

עבדילכתיבהמערכהשלהראשוןהארציבכיבוס

מהרפורמהחשובחד-משמעי("כתיבמשמעיחד

 .) 28.10.1968מעירבבחינוך",

שערת.חמשובמשךבלצןחייםע"יבפתחהכינוס
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הדיווחפיעלהמדברים.ראשוןהיהאלתדמןנתן

שאיןצודךהואחד-משמעי"כתיבכיאמדבמעריב

 ...בחינוךמהדיפודמהלנוהואחשוביותר .ממנועדיף
ומדברתחושבתהאומהבוהמכשירהואהכתב

למחנכים"קראולבסוףונקי",חדלהיותחייבוהוא

המצב".אתלשנותהאקדמיהעללכפותולפסיכולוגים

אתהשוללתהחלטהחיתההכינוסשלההחלטותבין

חסד :כתיבמערכותשתיהקובעתהאקדמיההחלטת

ומלא.

הכנההיהפירושהאלתדמןאצלציבוריתפעילות

שנשארוהכנהרשימותמעידותכךעל-נרחבת

אלתדמןכינההכנהרשימותקלאסדים.בשניבעזבונו

לכל"מחברת"לייחדנהגהוא-"מחברת"בשם

הוא 1965שנתבסוףלכתוב.התכווןאושכתביצירה

לקרוא,והחלדמיניזם 9.ןעלנרחבחיבורלכתובביקש

ידקדק,בצבעבקלאסדרשימותולרשוםחומדלאסוף
ופתקיםדפיםמושחליםובוס"מ 25Xl 7שגדלו

(=דטרמיניזם).זטומ'כתובגבוועלבמחדדמחודדים

תחילה , 196 7-1966בשניםנמשךהחומדאיסוף

כולוהרעיוןשנזנחעדבעצלתיים,ולבסוףבמרץ

הפכהזהלענייןאלתדמןאתששימשהוה"מחבדת"

 •בלצןאותומשגייס , 1968בשנת .בכלב;למחברת
עבדיכתיבשעניינןרשימותזוב"מחבדת"דושםהחל

נפרד.קלאסדלכתיבייחדאףיותרומאוחד

לזהזהיםוגודלוצבעולכתיבשיוחדהקלאסד

קודםאלתדמןאתשימשהואדמיניזם. 9ל.ןשיוחד
(כותרת 2האדץ""זאתלביטאוןחומדלאיסוףלכן

אלתדמןכתבותחתיההקלאסדגבעלמחוקהזו

הקודםמיעודובקלאסרשנשארודפיםושני"כתיב"),

זהאלתדמןהדביקם-עיתוניםקטעיועליהם

עיתונותקטעילהדבקתהחלקבצידםוהשתמשלזה

של)(תצלומיםבקלאסרהחדש.הנושאשעניינם

כתיב"הצעת :בן-טוביםב'ד"רמאתאחדיםפירסומים

אחת,שפהאחד,"עם ;) 27.8.1965(הבזקועברי"

לבעיתמלא"פתרון ; ) 5.11.1965(הבזקואחד"כתיב

למערכתמכתב ; ) 6.5.1966(זבוהעברי"הכתיב

ע"פמנוקדיםחז"ל""מאמרי ,) 12.3.1967(מעירב

 ; ) 1966דצמברופזאיים(דפיםבן-טוביםב'הצעת

תדון"לא"האקדמיהשודר,חייםשלמאמרוכן

חד-משמעי""כתיב •סיווןראובן ; ) 9.9.1966(זבו

עלהאקדמיה"תגובתעיתוןגזר ;) 30.10.1968(זבו

הפירסום,מקוםצויין(לאאחיד"לכתיבתביעה

"המשךעיתוןגזר ; ) 28.10תרמןאלכתבהגזרליד

כרךהחיכזן,(הדהרצוי"העבריהכתיבעלהפולמוס

כמוהמחבר).שםולאהתאריךצוייןלאכה,גל·מג,

שלידובכתבפתקיםשלושהבקלאסרנמצאיםכן

אלתרמןמהםבאחד .ניידדףעלמודבקיםאלתרמן

 17.3.1969מיוםהארץבעיתוןלכותרתמתייחס

אלהבשאלותלהתענייןפסקלאכישמעידמה-

גזררמיניזם 9ה.ןל"מחברת"האחרונה.חייובשנתגם

עברי"כתיבבן-טוביםב'שלנוסףמאמראלתדמן

שלהנ"ללמאמרובתשובהבזנושפרדסםשימושי",

 .סיווןראובן
נרשמורמיניזם 9ה.ןב"מחברת"ההכנהרשימות

ככלבכינוסים.פהבעלדבריםהשמעתלשםרקלא

חיבורוכתיבלשוןעללכתובאלתרמןרצההנראה

(דף 3"ספר"אחתברשימהמכנההואשאותוארו.ך

הדפים),אתמיספרתיציטוטלצורכי-גב 24

 ; 30דף-לציין"("למאמר."מאמר"ובאחרות

שהתכווןואפשרגב), 34דף-מאמר""פתיחת

לכתיבוהשניללשוןהמוקדשאחד-חיבוריםלשני
החד-משמעי.

אורזורותהןכיאלה,ברשימותרבענייןיש

שלהגיבוששלביועלאלתדמןשלעבודתודרךעל

שבמאמרלאלהדומיםבכללםהרעיונותכתיבתו.

דוגמאותכאןאסףאלתרמןאךהנ"ל,ודיבר""הכתב

וגםהאישי,כתיבתוומכסיוןהעיתונותמןחדשות

ישהרשימותמןבחלקושונה.חדשהדבריםניסוח

וניקודכו:ויב· •_?ךכyןלענייני(דוגמאותגלםחומר

פיסקאות,שלמנוסחתכתיבהגםישאךוהערות),

במאמר.משולבותלהיותשנועדו

זזגמאזתאיסזף

כוונהמתוךדו-משמעי,לכתיבדוגמאותאסףאלתרמן

המבהירהואההקשררקניקודללאכילהראות

שלרצונווכיהמלים,אתלקרואישכיצדלקורא
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בקלישאות.לשימושאותרסוחףמרבןלהיותהכותב

שעשהנפיהפעם,גםמביאהואטיעוניולהוכחת

מאמרים,שלמנותרותדוגמאותבדבר,הנ"לכמאמור
לשתימשתמעותוהןיומיים,מעיתוניםגזרשארתן

לבחרולקרואהמסייעהקשרשלהיעדרובגללפנים
אחדותנותרותממציאגםהואהנכונה.במשמעות

להציבעבריסופרירכללאשנמרתןאפשריות,בלתי
. ---. 

הטוענותוכרתישהדוגמאותבין .חיבוירובראש

הניקוד,חסרהמלאהעבריהנתיבשללדר-משמערת

 :הפרקעלשעמדהנושאהוא
סכסוכינעבידבעתרןמאמרלכתובאפשראימדוע •

רהעףבדרתהעובדותבשם-נשיםעללמשלעבודה,

גב) 30(דף

ראם )? א~~אר א~~(לחר"ליצאפלוניתעשיין •
 ) 33(דף- א~~ 7אר(בעתיד)לחר"לייצאנכתוב

אפשרותכלחרסוהקייםנתיב] :[צ"לבניקוד •

בבנל"מהמתחילהמלהלקרנטנסטמחוץלכתוב
(שם)(ן;נ~נים)מפניםלמשל-
בתחומיתמידלהישאראותגרמכריחהזההנתיב •

לאזאתבלעדישנן •הצפויוהסדרהמקובלהגירןה
אגרהאיש~לעבורכתוברואיםנשאנולקורא.נרכל

האישאל;נרר ,v;ולאהאישאל~ברףלקוראמוכרחים

(שם)וכדרמה

ביטוי.ושלדמיוןשלמרחביםבעדנוחרסםהנתיב •

(שם)

הכותביצטרךכזהבמקרה-האשם :למשל •
• 
מדרכואםירנןשמתוכובצררההקרנטנסטאתלנורן

להכתירלמשלירכל,שלאובוררם. wב~ארם wבא
גב) 33(דףכזה.בשםסיפרו

ריתוקלכתובמוכרחהייתי-מאמרשלנותרת •

נדיל~טה)ריתוק(במקרםמלמעלהוניתוקמלמטה

מקובל.זהשצירוףמפני-ה f!לו;נריתוקיתקבלשלא
(שם)קלישאות.בתרךרקבטובמרגישהנתיב

גנים- Genesיכתובלמשלאיך-לנתיב •
 ) 32(דף .~בהשאיןכמכרכה~אנים,-

אינןהמובאותהדוגמאותכל-בכלללציין •

בהםשנתקלתידבריםאלאהמאמרלצרוךהמצאה
(שם)נתיבה.אגב

ירכל.לא-ו?ו w~הלכתובמיורצהאםלנתיב •
(שם) ?זP.םזהמהלכתובארזtך. Wמהיגרסושנן

נותרותשלרשיומייםעיתוניםמתוךגזראלתרמן
הדביקםמאמר,שלמאמצעווקטעמאמריםשל

נותרתלידהערותיו.אתנתבהגזריםולידב"מחברת"

 ,) 3.2.69 (המשמרעלמתוךשגזרלארה"ב",ייצא"אבן

נתב:

שהמדובריודעיםהחוץהחוץבשרשמדרכומפנירק •

מחייבותהנתיבמגבלותלציין .)אצ~ך(ביצואלא

מרבניםרעלפסוקיםשלמקובליםרים wהקעללשמרו
חדש,שטחהפורצתסטיהכלמלים.שלשגורים

להתחשביכולהאינהמרחביםהמרחיבההברקהכל
גב) 34(דףאלו.במגבלות

הצופה""הכנסתהמליםרבומאמרמתוךגזרליד

 :נותבתרמןאל
רקהכרוכהעלעומדאתהשפעמיםלכךדרגמא •

ולכןטלריזיהעלמדרנוכאןהמאמר.תרנןמתוך
(דףוניוצא.הצו~הת Q ~~מלקוראשישיודעאתה

גב) 34

מקולשגזרהלרי",יהודהשל"כלברנותרתליד
נותרתהיא-תשנ"ט)פסחגלירןשל(מוסףהעם

הלרייהודהשלפסוקהמביאגינרסרפנחסשלמאמור

נדיהחמץאתבאדמהלקברוישעמוקנמהבשאלה

 :תרמןאלנותב-אותרלמצואכלבירכלשלא
הפשוטהעיקריכורכרשאפילולכךדרגמאנתיב •

שבקיאמיעלדווקאלהכבידנירםשלנרהנתיבעשוי

מעטרקשיודעמיכאן-נגרן-בעבריתיותר

 .לנבר p:ויגרוסיטעהיותרשבקיארמי:;.כלברכראוייבין
 ) 33(דף

גח"ללראשיזקוקה"ישראלהכרתותגזרוליד

בוודאיהתמיםשהקרוא ,) 33(דףבממשלה"נשרים

אתבסוגרייםאלתרמןרשםבקריאתה,יטעהרבררדאי
.רים. wנהבעייתית:המלהשלניקודה

שהנתיבסבראלתרמןניערלה,אחדותמרשימות

לנקדיותריוכראםתיקונואתימצאהדר-משמעי

הביטוייםראותםהמליםאותןינקדואםובמיוחד
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לקרחותדוגמאותיושרובמנירןחד-משמעיים.שאינם

חך-כתיבשללהגנתויוצאחראהאישיתמהתנסותו

דאגהמתוןלאחלקיניקודשללהגנתוארמשמעי

הדוגמאותמןערלהשגם(כפילדעת,לממעטים

שללרווחתםלהביאהרצוןמתוןדווקאאלאלעיל),

אחדמסגנוןלחורגהמבקשיםהמקוריים,היוצרים

מראש.צפריהכתיבהומשיגות

האותיותשבהבעבריתדווקאכקוד •

הזמניםשינוייבכלשהןכמרכשאורתהקרנסרנאנטירת

בעבריתדווקא-לזק,םבהפיכתםואףהפעלשל

ל::זט::זט 7ל::זטכגרןררקאליםבליכשאורתהןזאת
גב) 30(דףוכיוצא.-לסט

גיורן-כהעדנחרץמשהיהיותרניקודנחרץמדוע •

 .יותרמרסנםמילוןגרוסיםשאינםהנכתביםהענינים
לקריכפופיםשאינם-המשולביםהסגנרנרתגררן

 ) 21(דףמוסכמים.ומילוןתחביר

 :הכתיב"מחברת"באלתרמןרשםדרמהוהערה
דרכירכבלספררתבכליששברזהבזמןניחרד •

לבראאפשרותאיןלהשרקנטיחהפומבייםהביטוי

שסייגיוזהימינושלהעבריבכתיבביטוילכלל

מראשוכובליםההכרהלסףמתחתכברבןנטועים

 .ביטויונושרדמיוןמעוף

קטעים-הכתיבעלהמאמר

כתיבתלכדיהגיעלאאלתרמןשאסףהחומריםצירוף

אשראתאלתרמןסייםלאלמעשה,מגובש.מאמר

לכתיבתהגולמיהחומרמאיסוףעברחראאולםהחל,

לפחותהחיבור,שלמבנהררלתיכנרןאחדותפיסקארת
תשרנהמאמרלהיותהיהאמררהחיבור .כלליבאופן

חסרהמלאהכתיבאתשאימצהעלללשוןלאקדמיה

 :כןופתיחתולהגנתו'וטענההניקוד
מלסנגריחדלהאקאדמיהשאישכדאימאמופתיחת •

ושהטענותמספיקשחראולטעוןהכתיבעלפעםמדי

הכתיבסח.חראמהיודעאיברוכיוצא.מלאכותיות

נמנעיםאברוביודעיםיודעיםשבלאמפנימספיק

כן .להןיכולאיברשהכתיבלשרןוסטירתביטוימדרכי

ולמחשבהללשוןכליםנושאיהיהשהכתבשבמקרם

(דףלה.כפרפרתהמחשבהובעקבותיההלשוןנעשית
גב) 34

לציין>(למאמר.חדלהמשמעירתהחד •
בזמננובכתבלהביעםשישהעניניםאםיודעאינני

אןמשמעי,חדכתיבבליאפשרשאיעדיותר,דקים

יותר.רביםשהםספקאין

משעהגםמראשנתרנהמהירתחדלהמשמעירתהחד

יותרארפחותמשותףלהיותחדלהכתיבהשסגנון
ויותריותרונהפךמקרא) t(מדרשהנכתבדברלכל

בר.הסופרשלהאישישחותמואינדיבידראלי,לעניך

ספרותיותתקופותשלמעברבזמניניחרדכמרבןרכן
חראשלנרהכתיבוכדרמה.אשכולותחידושושל

מעכבגררםרגםבחררהלהבנהעיכובגםזרמבחינה

 ) 30(דף .עתידכלפילהתפתחות

לציידכתיב •

שימושיכיגדול,עיקררזהבחשבון.להביאגםיש

מפרוטיםרגםרביםעניניםעלחליםהזהבזמןהכתיב

רבנעשההמשמעויותוערבובקדםבימימאשריותר

 .יותרוסיכוניםסיכויים
שהכתיבשעהמראשועומדתקיימתמשמעירתהחד

חרקה,כגרןמוסכמים,עניניםכמהעלהטבעמדרןחל

ערבובשלספרראיןפתחיםאןגבורה,מעשיתפלה,

מלאכה.לכלכליהכתבאתעושיםמשאברנפתחים

קרמרניקאציהשלכליחראשהכתבשעה-משל

מיוחדרץבידיכתבפתשגן-מסריימתלשכבהרק

ביןשליחמשמששהכתבשעהאר-המלךשל

אלפיאלףעלרציםאלפיבידיאגורתלרעהו,איש

(שם)ענינים.

דורשהחד-משמעישהכתיבהיאהמקובלתהדעה •

ככל .הנכ~ןחראההיפןכלשרן'ידיעהמעוטילניחרד
הכתיבירזiרכןנ--זד-רץיותרמרוכביםנעשיםשהצרכים

גב) 30(דףמשמעי.החד

בתחומיתמידלהישאראותגרמכריחהזההכתיב •

לאזאתבלעדישכןהצפוי'והסדרהמקובלהגירןה

לקורא.נרכל

 .ביטויושלדמיוןשלמרחביםבעדנוחוסםהכתיב
גב) 33(דף
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המאמר.כתיבתמלאכתאתהשליםלאאלתרמן

היחידההתכניתזאתאיןאךידועה,איבההסיבה

רשימותשמעידותכפיאריגתה,סייםולאשטווה

שראשיתהכלבגר","מחברתבאותהשרשםאחדות

עלחיבורלכתוב-הואגםשבזבח-רעיון

--. 

 .) 9.9.1966(דברתדון"לא"האקדמיהשורר,חייםראה: . 1

ארץלמעןהתנועהשלדו-שבועוןהיההארץזאת . 2

 , 16.4.1968ביוםיצאהראשוןגליונוהשלמה.ישראל

חיתההראשוניםהגליונותלשניהראל.ישראלהיהעורכו

 •דרומןמנחם •תרמןאלנתן :חבריםארבעהבתמערכת

החל,אשראתאלתרמןהשליםלאאםגםה.ן\ןרמיביזם.

ומהדעותיוהיומהלהבהירכדישבשארוברשימותיש

ואסףעבדכיצד-ובעיקר •כיצדואפילולכתוברצה
'מןומאמריויצירותיואתהוציאלאאלתרמןחומרים.

קשה.ומעבודהמחשיבהנולדוכולם-השרוול'

פיוסםהאלההגליונותכשנישמיר.משהליבנה,אליעזר

מאמרים.אלתרמן

ל"ספר":יועדהמאוד,קצרהוהיאדו,רשימהרק . 3

(דףמזההפן-;קום- ק??-~ם-הלשון"לספר

גב). 24
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א'כספח

וריבו*הכתב

אלתומןנתן

א

ההצעהבגברתב"משא",מגדאהרןשלהמצויןמאמור
העברית,ללשוןלאקדמיהשהרגשההכתיבלתיקון

ההתקפהשלבירתווהמרחץהמבריקהביטויאוליהוא
והןבאקדמיההןספגההצעהשארתההצודקת

הפסולאתמגדחושףובחריפותבתנופהבעתרנרת.
באלף-ביתלשלבהרעיוןאתבעיקרהצעה.שבאותה
ישרהרומיתר"רנצררתחדשים,סימניםשניהעברי

רומיים,לגירנריםשנילך"מעמידיםבחינתוהפרכה,
יהודיםשלשררהבתרךואשרעלואחדרגליועלאחד

ביניהם".סדרעשרלהםואומריםכשרים

ליחרדונפלאיםפסוקיםמגדמקדישמאמורבמהלך
ולמוארתולהגיונותלזכררנרתהעבריהאלף-ביתשל

גםרלרזה,נעבידאומרשהוארמהבר.הקשורים
להתקייםהעתידספררתפרקספקבליהואבקצרה,
הפולמוס.שללעגינומחוץ

אהרןשלמאמרנאותרברישכןפיעלואף
שיירהאחדהעבידערערו.שטעוניםעניניםשנימגד

טיבונגדבדרך-כללהמובאיםהנימוקיםלתחום
נימהעיקורהשניהעבידואילושהוצעהתיקוןשל

שלבתיקונווהדחיפותההכרחעצםאתהממעטת
מגדשלמאמורומגבירמאשרבכך .העבריהכתב
עלוהלעגהחימההסתערותשכתרךהרושםאת

עשויותהאקדמיהלפנישהובאההקונקרטיתההצעה
שלשתיקונווההכרההתחרשהמשיםמבלילהטשטש

ומכמהבספק,מוטלשאיברצררךחראהעבריהכתיב

אלא •בלבד"שימושי"צררךזהאיןבחיגרתוכמה
לרדתצריךשאיברבמעלהראשוןתוכרתיעניךהוא
אחרת.ארזרהצעהשלרדתהעםהפרקמן

ב

תיקוניםשלהכרחרתםעצםכלפיהספקנותנימתאכן
נגדבעתרנרתשנכתבמהבכלמשולבתהעבריבכתיב
הרווחהנימוקהאקדמיה.לפנישהובאההצעהארתה
אומרזהבעניךדחיקת-הקץנגדאותרשמביאיםבירתו

העבריתמןיותרקשרתלמשלוהצרפתיתשהאנגלית
אנגליהבניאיןכןפיעלואףוכתובקוראללימוד
באלף-ביתאותיותלגורעארלהוסיףקמיםרצופת
אהרןגםמביאזאתהכתיב.חרקיאתולשגרתשלהם
באנגליתאותיותוצירופיאותיות"כמה :כמאמורמגד

בצרפתיתאותיותגרשיכמה !דרכיםבשבעהנקראים

זאתרכבלככתבם"שלאנהגיםארכללנהגיםאינם
אתסוףסוףלכתוביחליטושהאנגליםשמעבר"לא

נצחיותצררתלגורםולאאותןשקרואיםכפיהמלים
לתלמידים.

מי .מיסודומוטעהנימוקהואזהורוחנימוק

העברילכתיבוהצרפתיתהאנגליתמןראיהשמביא
הכתיבקשיישכן •מיגרכשאיברמיןמערבבנמצא

שרנילא.והצרפתיםהאנגליתשלמאלהשרביםהעברי
וקשייוסבכיומתוה.שלשרניאלאכמרת,ארדרגאשל
קטניםאריותרגדוליםהםאםהאנגלי,הכתיבשל

ולמאמץלשקידהעניךהםשבעברית,מאלהיותר

אלתרמן"ול"מרסרשביטעוזילפררפ'תודתנו . 27.4.62מיוסזבובעיתוןהשביעי"ב"הטורתחילהנדפסזהמאמר *
כאן.ולהדפיסולחזורהדשותעלהספרותלחקרכ"ץמכוןשליד

שמרוותהזכריותכל @ 1991יוני 8ועבריתלשון
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לטעותעשויואדםהלומד,עלכרפיםשהםולבקיאות

ארידיעהמיעוטמפניאנגליתתיבהשלבהיגויה

לעולםבהיגוי,הקרואטעהאפילואןרגילות.מיעוט

שלאלולהידרשניתנתהתיבהשלמשמעותהאין

הכתרנההאנגליתהמלהשלתמונתהתרנןכהלכה.

לאושנה.שלמדמילגביספקשלשמץבהאין

 •רתיוגרלשינוןרשוםלימודהעבו~רםבכתיבכן

תושב,שלולאגושללאזקן.שלולאבער-שללא

לאבישראל,ותיקסופושלולאחדשערלהשללא

שלומשמעההיגויהלדעתלקרואלפעמיםירעילו

שאיןרשעהלבדהעומדתשהיאשעהענויתתיבה

ומפושרתלהמסייעותומשמאלשמימיןחברותיה

עלארתהומעמידותהכתובהמשפטמתוןארתה

מאמץמידתרשוםלימודמידתשרם .הנכוןמשמעה

לקרואלוירעילולאשבעולםבקיאותמידתרשום

 •למשלהמצטרפת,התיבהלמראהלדעת,ענוית

מלהשלמשמעהאםרוי"ש,פ"אסמ"ןמאותיות

בפ"אספומשמעהארבר,שקרואיםספוהיאזר

פתוחהבסמ"ןספומשמעהארגנרל,שפורשהקמוצה

תספורתומתקיןומספרייםתעותופשאומןשעניבה

איןשלעולםהפועלמכטירתלבדוזאתללקוחותיו.

סמ"ןספונהגיתזרתיבהאםלנחשיכולהקרוא

בסמ"ןספוארציורי,כלשרןצוריה,פ"אפתוחה

נאמרולןירעילולאכאןוכדרמה.קל,כבניןקמוצה

במקרהשכןהרגילות,ולאהמאמץולאהבקיאותלא

שלשרשיהכללגביהדנוכןולמעשהזה,כמר

עללעמודיכולאתהאיןהכתרנה.העבריתהלשון

הקרנט~כסטמתוןאלאהכתרנההתיבהשלמשמעה

 •ברמשרבצתשהיאהמשפטשלמשמערתומתון

פרתו.ואיןסודלעולםהריהיכשלעצמההיאואילו

מסתדריםאנולמעשהכילטעוןאדםיכול •כןאמנם

כפיהענויבכתבמארדיפהכמעטארמארדיפה

והןלספוהןומספיקיעילכליוהואנירם,שהוא

ענויתשהקרואהיאעובדהכןפיעלואףלעתרן

מליםולאשלמיםמשפטיםלמעשהקרואנמצא

הואהבודדותהמליםשלרהיגרייןמשמערתןעלשכן

שלפניהםאלואתמשיםמבלישקלטלאחורקעומד

היסודאבןהכתרנה,הבודדתהמלהמולושלאחריהם.

ישע.חסוהענויהכתבעומד •הלשוןשל

המעשיברובדלפעםמפעםברנתקליםאנוזהעניך

שעהכיהוא,מכסירנואףודאייודעמגדאהרןרגם

שכן-בעתרןלמאמרכותרתלתתלמשלבאשאדם

להםאיןומאמריםסיפוריםשלוכותרותיהםשמותיהם

הריהו-אותםהמפרשיםומשפטיםפסוקיםמסביב

אתיודעים,בלאראםביודעיםאםבחשבוןמביא

הכתוב,אתלקוראיהיהאפשראםהפשוטההשאלה

אדםמשל,דוןנשערהדברים.אתמכרוןהואזהולפי

ספריםלספקהצורןעלמאמומכרקדלאלעתרןשולח

אםכזה,מאמומורחקות.ישובכקודרתשללספריות

תהיהלאוהספר""הספרבשםלולקוראמחבורירצה

תיבתשלסמ"ןכיבסוגרייםלצייןאלאכוירהלו

צוריה,סמ"ןהיאלמקרא,ספושעניבהואשרנה,ספו

היאגנרל,שעניבהשניה,ספותיבתשלסמ"ןואילו

כדייעדיף.שהואהמחברעלוחזקה-שוואיתסמ"ן

"הספדלמשללכתובכאלה,לפירושיםלהזדקקלא

שכןלכ.ןבדרמהמשהרארהגנרל",וישוביהענוי

אםלפרשהבליענויתתיבהלכתובכליבידיואין

מןמליםתוספותשלבדוןראםומיוחדמכרוןפירוש

הענין.

אלהדרןמוליכהממנהשכןזרנקודהמדגישאני

בשטחדקלאהעבריהכתיבשלמגבלותיומשמערת

יותרעמוקאחדברובדגםאלאהיומיומיהמעשי

עיקרן.אולירשםיותר,וסמרי

ג

חסרונותעלינוכרפיםמשיםשמבלילומרכוונתי

וצירופיםמליםומכחדביטוידרכיהעבריהכתיב

הכתב.באפשרויותהתחשבותהיאמגורמיהםשאחד

קשישלהגלויבשטחדווקאולאר-הזהובתחום

ליקרישלהעמוקהמשמערתו-מליםשלמיקואן
אותותיולתתשלאיכולאיכרזהזבוהעברי.הכתב

וגיורכןמבחרןבתחוםוהןהפשוטהמילוניבשטחהן

תחבירודרכיוכיכרי-פועלוכיכרי-שםוכטירתגזורתשל

מסתגליםאנושם,זעירפהזעירדקולואלה,שבכל

מקרםלתתשלאכדילקריכתיבשלסייגיולערל

לטעות.
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 •ספרותנושללקלאסיקניםכמרבןכאןמתנורןאיני
הואשלהםלשרןשלשאוירההעברי,הסגנוןרבי

הכתיבסייגיואיןעצמובפניוניגוןעצמובפניעולם

נותן-בבחינתאפילווהםמוטות-כנפיהם,מצמצמים

היומיומיתהעבריתלכתיבהכוונתי .גררןומוסיףטעם

הפובליציסטי,בשטחראםהספרותבשטחאםיותר,

בליארתחילהבכרונההכותבימנעשבהםשטחים

מצירופיארשכיחיםשאינםפעליםמבנינימשים

פשוטהאפשרותמחרסולספקמקרםהנותניםמלים

בוררה.כתיבהלכתבן

 >!<מצמצמותהעבריהכתיבשלסייגיואכן.
הלשוןשלהמילוניהמיבחראתרקלאזרמבחינה

העבריתאתגםבעקבותיה(וכמרבןהכתרנההעברית

אלאוגיוונם,הצירופיםטיבאתרקולאשבעל-פה)

התפתחותהשרשיעדגםספקבלינרגעשהדבר

הכותבאתמכריחהכתיבשכן •הלשוןשלהתחבירית

וסביריםומקובליםשגוריםתחבירבאפיקיבעיקרלנוע

זהאפיקמתוךשחריגהמודעלאארמודעמחשש

פיעלמסתברותהןשברמתחרםהמליםאתמוציאה

הכותבאתמרבעיםהכתיבשלאלהסייגיו .סביבתן

שפעמאותרמשהרהכתרנהיוםהיוםבשפתמלדובב

 •בהןנתברכהשהעבריתייחרדותגיגיורןצלילישל
אינםשררכםכינויי-הפועלאתרקלולדרגמאונזכיר

מחרסורקלאהיומיומיתבכתיבהביטוילידיבאים

לעשרתםאפשרותמחרסוגםאלאוידיעהבקיאות

מלכתובכמרבןיהססלאאדםלהיקרא.ונוחיםסבירים
"מכסמלכתוביימנעהואאךגרמה"שהזמן"מצרה

אותר)(גרם"גומר"שהתיבהמחמתגומר"שהמצב

מסייעתשלפניהשיגרהכשאיןראלמתאטומהנשארה

נירם,נצרותוהעבריהכתיבמשפיעזרמבחינהלה.

רלרשאותותיה,ומעכבת,מדלדלתהשפעההלשוןעל

להצטרףעשוייםהרבה,נחשבאיברמהםאחדכלגם
פחותמרוגשתהיאאםאףזר,השפעהגדול.לחשבון

הנימוקאוליהיאמיקרא-המלים,שלהפשוטיםמקשיי

שלושכלולותיקונולהכרחהיסודי,הפנימיהעיקרי

הכתיב.

מאמור,בסירםבכתבו,מגדאהרןצודקכייתכן.

"צריךשכן .בעיקרלמהנדסיםעניןהיאזרבעיהכי

דפוסלאותיותלהרכיבאיךטכנית,בעיהפשוטלפתרו
לעתים"שלרשארשחיםאראחתנקודה-מסוימות

ראם ."נתגברכידבריומתוךהמשתמעתהנימהאך

מסיחיםאברכימעידהלקורא"נדעאזגםנתגבר,לא

להיותצריךהעבריהכתיבשלשתיקונומכךדעתנו
אחדזהשכןנירם,תרבותנושלהיסודמחוברת

שלמלאהלהתפתחותבמעלההראשוניםהתנאים
הגנוזיםהנוחרתהפעלתומתוךחירותמתוךהלשון

זקוקהחיתהלאבתולדותינותקופהשרםאשרבה

 .מתקופתנויותרלהם

'--
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ב'כספח

פורחות*אותיות

--. 
שנילתקיעתהעבריתהאקדמיהשלשהצעותיהברור

אפילו- Aו- Vהעבריהכתבבחרמשפגיונות

ידעוהיהודיםתקריימנה.לא-כחרקתתקבלנה

ולאהארוכות,בתולדותיהםמאלהקשרתגזירותכבר

לנר,שידועכמהשעד-עבריותאותיותכ"בנכנעו.

בהןיש-כתריםלהןקשרובכברדובעצמוהבורא

באמצע, ,",ובלירבתיבא' ,"אל"לומרכוחעדייז

משלה,פרצוףלהישמהןאחתכלכזה.אונסלמעשה

רגלכפופה,רקומהזקופהקרמהרשע,ופניצדיקפני

קורצותעינייםדליים,ושניאסלמבעטת,ורגלשלוחה

תוריהןכלעליהודיותפניםמטה,וכלפימעלהכלפי

 •דעתןעלהכעסאותןיעבירלאראם-וקמטיהן
לחברה- Aה-ואת vה-אתבנימוסתסלקנההרי

לחברהאבלמגוהצת,יותראלגנטית,יותראוליאחרת,

מאד,עתיקההיא,סגורהחברה-כ"בחברתאחרת.

לאאפילולנכרים.מקרםבהואידמאד,מיוחסת
מאד,ארוכהדרךיחדעברו-אלהכ"בלגרי-צדק.

ורבוהעולםבבריאתהיונחמות,ומעטרבסבלידועת

היותורה,במתןהיוהבכורה,זכרתעלביניהןקצת

עלותרמילמקלעםנדדומלכות,הרוגיעשרתעם

נחרתוקמטיםהרבהמאפר,קמרנשרפו,נהרגו,שכם,

ואיד-הכללמרותמהןנוהרזיווהרבהבפניהן

מחדש-חוגרי-חרבסדרניםשנייםבתרכןסובלותהן

שלתליםתלידרשושבהןוקרץקרץכלעלבאר.

יבינוהשנייםבהם.אידקרץאפילוואלה,-הלכות

ירגישוגםהאקדמיה,מגדוליכמההבינושלאמה

מגזאהרן

פרצוף .ויסתלקו-זרלחברהשייכיםשאינםבעצמם

אבלאלה,מתימטייםסימניםלשניאמנם,להםאין

טובים.נימוסיםרגםלהם.ישהגירן

פאסארן.נרןדאגה.שרםאיפראאיןמעשית,מבחינה

האקדמיהאנשימגיעיםכיצדהוא,שתמרהמה

למיד-ויודעי-תורהחכמיםתלמידישכולם-

בית-שלתינוקשכלכאלה,רמיכנירתמוזרותהצערת

לפחות,לצורהחרשלהשישעיזושכל •מהןסולדספר

שפכרולעגחימהשלקיתונותכמה ?מהןנוקעת

שינוייםלעשרתשהעזר •בסקיםהייעלבני-ישראל

להם.סולחיםלאהיוםעדוהאיזי.העבריבכתיב

לדברטעםויותרהגירןיותרהיהשםאבלובצדק.

ישראלבמדינתהעבריתהאקדמיהלהצערתמאשר

ולאלשרן-קודש,אינהשאידישמשרםגםהחופשית.

שאפילומשרם-ובעיקרהרבה,כל-כןהפסידה

עצמם,חמירםמאותםלפחותנטלוהעברית,לגבי

 !האשורילכתבהיתירותמכתבסימניםהכניסוולא
שרצהלמשל,אב"י,בזאיתמרעלנשפןברזכמה

לפחותלוהיההוא,אבלהעברי.הכתבאת"ללטן"
!כאןמינונשאינומידלערבבשאידוידעאסתיטי,חרש

לגירנריםשנילןשמעמידיםאלאכלאיים,רקלא-
שררהבתרןראשו,עלואחדרגליועלאחדרומיים,

ביניהם.סדרעשרלהם,ואומריםכשריםיהודיםשל

שהזהיר •אחדתנאשלבנירבני- ?זאתמציערמי

אחת,אותיוסיפוולאיחסירושלאהלבלריםאת

 !כולוהעולםכלאתיחריבושמא

ולהביאהלחזורלנושהדשהלמחברתודתנו .) 24.4.62 (תשכ"בבניסןכ'ביוםב"משא"תחילהנדפסהזורשימה *
כאן.

שמורותהזכריותכל @ 1991יוני 8ועבירתלשון
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בכלל,להםלמה-יותרערדשתמרהמה

הדבר?עלראשיהםאתלשבורהאקדמיה,לאנשי

יהודייםתינוקותלמדרשנהכאלפיים ?להםמציקמה

מחרקיםמשובשים,כתביםמינימכלוכתובקרוא

גמרא,שלודחוקותצפופותמאותיותועקומים,

שלאכלשרן-דש"ישלמיקרוסקופיותמאותיות

להםמרננתלאאףולדובבפיהםמדוברתהיתה

ולאעמי-ארצות,יצאולאובכל-זאת-במילותיה

(רביםספריםוכתובספריםקרואיודעהזהכעםהיה

עכשיו ; ) ! 5אר 4בגילוכתובקרואכבדידעומתוכו

אולפנים,מודרניים,בתי-ספדעםמדינהכבדשיש-

עתרנרת,משוכללים,דפוסיםחדישות,חינוךשיטות

עכשיו-מדוברתחיה,שפה-והעיקרדדיו,

יחסרואםכהלכה,עבריתילמדושלאחששיש

ערלהשכל-עכשיו ?ר"ריםוכמהיר"דיםכמה

חראדק(אםלימודשלשברעותכמהלאחדחדש,

להגרתויודעערב,עתרןקוראכבד-בזה)רוצה

חששיש-אותןמדברשחראמפניהמליםאת

לארדשלמדרלפניו,הדודותכלשידעומהידעשלא

לימודשערתשלרש ?בזהלהרוויחרוציםמה ?הנד

לאהארץ'מןהיורדיםמכל ?.אדםשלבחייונוספות

דעמה !העבריתהקריאהקשייבגללאישערדירד

 ?ברונקראבעתרןנכתבשחראכפיהעבריבכתיב
 !דרכולפילכתיבחכרך ?בדיוקאחידאיכרואפילו

לאט-לאט.טבעי,באופן-מאליולהתפתחלותנו

תכניסוולאדגללותשימולאאםבריא,יגדלחרא

מןפדרבלימטיפחותחראהגלגלים.ביןיתירותלו

 !עצמההאקדמיה

בלתיכשהיאאפילו-העברית ?להםמציקמה

לקריאהיותרקלהחסר'בכתיבכשהיאאפילומנוקדת,

כמהניקו.דבהןשאיןהצרפתית,ארהאנגליתמן

בשבעהנקראים-באנגליתרציררפי-ארתירתאותיות

נהגיםאינם-בצרפתיתאותיותגרשיכמה !דרכים

הערביתעללדברשלא !ככתבםשלאנהגיםארבכלל,

שהאקדמיהשמענולאובכל-זאת,הסינית.עלאר

התולעיםזנבותכלאתלחתרןהחליטההצרפתית

לקצץארהסינה,אלאותםולהשליךהצרפתיות

שמענולא !המליםשבתוןפדיערשותשאינןבנטיעות

כפיהמליםאתלכתובסוף-סוףהחליטושהאנגלים

 !לתלמידיםנצחיותצררתלגורםולאאותןשקרואים

והצרפתיתשהאנגליתשלמרותמשרם- ?מזרע

הישנההבריתבהןנכתבוולאלשרנרת-קרדשאינן

תכונותכמהבכתבןמשמורתהן-החדשהאר

והיסטוריהמסרותוארמדותשירההארמדותעתיקות

תואריאתוהצרפתיםהאנגליםיאבזרשבלעדיהן- .

שלעולםהיחידות,אחוזותיהםאתלאאםאצילותם,

ידעמי-הענויההלשוןזרים.ע"יתיכבשנהלא

 ?זהמלבדלהישמה-חייה

לדיוניםענייןאינההעבריהכתיבבעייתלא,

צדיךמהנדסים.שלאלאמלרמזים,חכמי-לשרןשל

לאותיותלהרכיבאיךטכנית,בעייהפשוטלפתור

מפוקפקיםבמקומרתרקזהרגם-מסריימרתדפוס

לאלעתים.שלרש,ארשתיים,אראחת,נקודה-

אתלהעבידאיךמאשריותרקשהלאבעייהנורא.

נדעאזגםנתגבר'לאראם .נתגברלנגב.הירדןמי

שלרם-אומד- !אותגרשיקראו(ובלבדלקרוא

שלהדורשיםבכל ?לכאןאקדמיהענייןמהעליכם).

באל"ףולאבבי"תהעולםנבראלמה-המדרש

עולמות,ב'שחראארמלפניו,פתוחש-ב'כגרן-

 :אחדדרושכנראהנשכח-ברכהלשרןשחראאר
לשרן l'שאל"משרםבאל"ף,נבראלאהעולם

----'אקדמיה.
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