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נודפותמילים
אירועהיאהעבריתתחיית

מדבריםאוהביהמכונן.היסטורי

האםושואליםהיום,מצבהעל

האנגליתמפנינדחקתהיא

הלשוןביד
ומתאנגלזת,מידרדרתבימינוהעבריתהאם
בעצמןהןהלשוןמצבעלשהקינותאו
טבעיחלקהןזרותוהשפעותותיקה,מסורת

מומחיםארבעהקדם?מימיעודמהשפה

)אושמנעיסותהטעויותעלמספריםלעברית
דרכיםומציעיםבמיוחד,אותםמשעשעות(

הישראליםשלהעבריתאתלשפר

שנבל//אריאל
בוקמורןאיוו:

רוסיהמנשיאכשביקשוכימספרתהאגדה

הפוליטיהמצבאתלסכםילציןבוריסלשעברI—.*ל

לסכםכשהתבקש"טוב".השיבהואאחת,במילהבארצו

התחושהזוטוב"."לאענההואמילים,בשתיהמצבאת

שמנסההזו,הכתבההכנתבמהלךאותישליוותה

אחדמצדבימינו.העבריתהשפהמצבאתללכור

מי־כאשרהנכחדת,גבולעלנשכחתשפהשלתחייה

ליונים

$TS1$מיליונים$TS1$

$DN2$מיליונים$DN2$שני,מצדשלהם.היומיוםכשפתאותהדוברים
מיוישבימינו,לעבריתלהאורבותמעטותלאסכנות

לעתידה.שחוששים
מומ־ארבעהעםשוחחתיהזוהדופקמדידתלצורך

חי

$TS1$מומחי$TS1$

$DN2$מומחי$DN2$,המו־אוהביההםלכולוראשיתלכןשקודםעברית

שבעים

$TS1$המושבעים$TS1$

$DN2$המושבעים$DN2$השפה.של

השפהלמצבהקשורבכלמדאיגיםהיבטיםשני"יש

המזוהההאדםאוליקור,אבשלוםר"דפותחהעברית",

"האחדוטיפוחה.העבריתשימורעםבישראלביותר

והמנהיגים.הפרסוםמשרדימצדהלועזיתחיבתהוא

בבריתהעבריתלמעןרבותבסתרפעלאדלשטייןיולי

הואהבריאותכשראבלונכלא,שנעצרעדהמועצות,

ו׳קבינט׳.׳פיילוט׳׳קפסולות׳,כגוןמיליםאומרהיה
בכלא?"ישבשלמענהבעבריתלדברלאלמה

התעמתצה"ל,גלישלהלשוןכיועץבתפקידו

שזהבעתשטייניץ,יובלד"רעםגםהשארביןקור

׳דלקןנאמרהמשרדשל"בתשדירהאנרגיה.כשרכיהן
שהואאתירבול׳בינלאומי׳.תיקנתיואניאוניברסלי',

אמרתיאזאחר,דלקןישמדינהלכלכיבינלאומי,לא

אמתנשדרבואואוניברסלי.לאגםהואאזגמור,׳בסדר

׳דלקןישראלי׳,׳דלקןאוכללי',׳דלקןכמובעברית
שנ־כךעלועמדהתרצהלאהשר׳מאוחר.אומשותף׳

גיד

$TS1$שנגיד$TS1$

$DN2$שנגיד$DN2$,בלועזית.ועודשקר
"ולכןקור,מדגישבינלאומיות",מיליםנגד"אינני

שפותלמדתיאנרגיה.המילהעםבעיהליאיןלמשל

אנועברי,מונחשישבמקוםאבלנגדן.לאואניזרות

החשמלחברתבלועזי.ולאשימושבולעשותצריכים

ובותשדירנוסחשניםכתשעלפניצה"ללגליהגישה

׳אפליקציה׳.עלמכריזיםותקעשקעההקלטהלפני
הלועזית,אתמוחקלאאניחדשה,עבריתמילהכשיש
התעקשנוהלועזית.אתולידההעבריתאתאומראלא

החשמלבחברת׳יישומון׳.יגידוותקעששקעבגל"ץ

והדברנתעקש,אםאצלנויפרסמושלאאיימורצו,לא

גל"ץ.מפקדשללפתחוהגיע
יו"ררון־טל,יפתחבמילואיםלאלוף"התקשרתי

עםהנושאעללרברשרציתילואמרתיהחשמל.חברת

לימרגיש

אזנפטר,הואאבלרוטנברגפנחסהחשמלחברתמייסד

העברית?נגרהחשמללהברתישמהאותך:שואלאני

מגישיםשהםהחברהבתשדיריוכיוםהתרצה,רון־טל

זהיישומון.במילהרקמשתמשיםעצמםהםלאישורנו,

חלקה.כלעלקרב
בר־משההפרופ׳העברית,ללשוןהאקדמיה"נשיא

אשר,

$TS1$,בראשר$TS1$

$DN2$,בראשר$DN2$ליהציעכמותו,מאיןיריעהורחבנהדראדם

שאינניאמרתיהעברית.ללשוןבאקדמיהחברלהיות

לדעתיעברי.שםלושאיןבמוסדחברלהיותיכול
העברית,למעןשצריךכמולהילחםיכוללאכזהמוסד
היההמדינהקוםלפניעצמך׳.׳קשוטעליואומריםכי

השם?אתלשנותמדועהלשון׳,'ועד

אג׳נדה,המילהאתלשיחהכניםברקאהרן"פרופ׳
לביתלהתמנותגביזוןרותמהפרופ'למנועכשרצה

אףכמעטברק,פרופ׳אתכשציטטוהעליון.המשפט

סוגשזהחשבואוליאג׳נרה,מהיאזערידעלאאחד

הולכותדתיותנערותלמהנפתח...גגעםמכוניתשל

בלועזית?שמןשלהראשונההאותובהןתליוניםעם
מחריבטיטוסהשתמשהאלהשבאותיותיודעותלאהן

בצרשהואמכריזחנוכהנרותשמדליקמיירושלים?

ומ־המתייווניםכמומתנהגהואלמההחשמונאים,של

שתמש

$TS1$ומשתמש$TS1$

$DN2$ומשתמש$DN2$שלו?"שאינהבשפה

העולםגביעאומונדיאל
הח־"לכלקור,וקובלממשיךממילא","בקניון

נויות

$TS1$החנויות$TS1$

$DN2$החנויות$DN2$כיארצהבאיםאנשיםמדוע?בלועזית.שלטים

שנבחרתרוציםהספורטכתבייהודית.זהותרוציםהם

ב׳גביערעמה'מונדיאל׳.אומריםאבלתנצח,ישראל



שהתקייםהעולםבגביערקשנכנסהמילהזוהעולם'?

כמובארה"ב,אוניברסיטאותשלסמליםעלבמקסיקו.

בסמליםמאשרעבריותאותיותיותרישויל,קולומביה

העבריתהאוניברסיטהישראליות.אוניברסיטאותשל

הזמינובעברית.נלמדיםשאינםשלמיםתאריםמעניקה

ואמרוהסכמתיבנושא,לדברבטלוויזיהלריאיוןאותי

אמרשתדבר.מ'העברית'מישהועודלצדישתהיהלי

היובכלל,מהאוניברסיטה.היאמהעברית,אנילהם,תי

אליעזררצוכךמכללההזהלמוסדלקרואאמורים

קוק.והרבז'בוטינסקיבן־יהודה,

מלמדיםהספרשבתיהואהשניהמדאיג"ההיבט

אתצה"לבגלישנהכלמקבלאניעברית.ולאאנגלית

לעבודבארצנוגילםבנימכלשנבחרוהתיכונים,בוגרי

שנה,04כברוהקרייניםהכתביםאתמדריךאניברדיו.

הוספנודרכי.עברושדרניםכ־006,1לשנה.חניכים04

להםמוכרתאינההעבריתכיהכנה,שלשעותועודעוד

אנגלי.שלהםהתחבירגםאנגלית,יודעיםהםלמעשה.

הפועל.בנייניאתמכיריםלאהם

אומהיינופעםמרגיש'.'זהבעבריתכזהדבר"אין

בארץעבריתדובריהיוםהילדים',עם'הלכנורים

שמגיעסרבולזהוהילדים'עםביחד'הלכתיאומרים

המילהעםבעיהליאיןrehtegot.htiwמאנגלית,

אבלהממציא,שלמיליםמשחקבכללשהיא'ווטסאפ',

להמצאהקוראיםישראליםשממציאיםמצטעראני

ליישומוןקוראיםהיואילוקי'.און'דיסקאו'וייז'שלהם

סמבעולם?מצליחהיהלאהוא'נתיבות',או'נתיבים'

זאתובכלבאנגלית,מיליםלאאלוומיצובישיסונג

עבורםשאקליטרצווייזמאוד.מצליחיםמותגיםאלה

כןלפנילומררוצהשאניאמרתיניווט.הוראותבקולי

נתיבים'.פרושוווייזנתיב,פירושו'וויימיליםשש

שלהם,לקריינותטובשאניחשבומאז.אלייחזרולא

בעברית.לאאבל

שיהואישראלתלמידילסוגייתלדעתי"הפתרון

וגםהיסטוריידעשמעניקיםנפלאיםשיריםישרים.

בארץמהרבניםשלרביםהיאנוספתנקודהלשוני.ידע

בן־באליעזרלזלזלנוטיםהםהקודש.ללשוןכבודאין

לתהגדולהתרומתומהייודעיםשאינםלמרותיהודה

הקודש".שפתחיית

חוץתוצרתבנוצותמתקשטים
האםלעברית,מביעשאתההדאגהכלולמרות

דובריהרבהכךכלהיושבהבהיסטוריהנקודהיש

עברית?

מדהיםהישגזהועברית.מדבריםאנחנו"זכינו,

מכךמתפעלאנייוםבכלאליו.התקרבלאעםששום

אללפניאבותינודיברושבהבשפהמדבריםשאנחנו

לעמודצריךאבליופי,זההשכםעללטפוחשנה.פיים

בעשוריםיותרטובבמצבהייתההעבריתהמשמר.על

הולכיםשאנשיםעצוםנסזההמדינה.לקוםהראשונים

ומביבתורהקוראיםשאנשיםעברית,ומדבריםברחוב

בכללזהאםהתלבטוהציונותראשיאומרים.הםמהנים

הרצללחלום.אפשרשהיהממהיותרוזכינואפשרי,

לקנותאפשרשיהיהלשערשקשהכתבדרכובתחילת

ושנייהודיםמיליוןשבעההיום,בעברית.רכבתכרטיס

מה,אלאבעברית.רכבתכרטיסקוניםערביםמיליון

הכתבהשלהנושאלאכברזהאבלמגיעה,לאהרכבת

נפרמת".היאאבלהושלמה,היריעההוגשם,החלוםהזו.

מגיעההעבריתשלהחומותכשומרפעילותך

עבנדברלאדורותכמהשבתוךסכנהתחושתמתוך

ויפה?מבריקהנכונה,יותראותהלשמוררקאורית,

עבריתמהחלקה.העשביםאתלנכשרוצה"אני

שותףאניראויה.לאבמידהלועזיתזרועההיום־יום

גדולינוכלנפלא.חלוםבתוךחייםשאנחנולתחושתך

איתנולעמודכדיחייםחצינותניםהיוהדורותמכל

חזרשלםעםעצומה.מהפכהפהנעשתהבפקק.יוםחצי

היום־יום.בשפתבעבריתלדבר

א',הלכהז'פרקסוטהמסכתהירושלמי,"בתלמוד

בקיסריההתקייםהחורבןאחרישנהשמאתייםמסופר

יהודים,להם:זעקחיתהברלוירבייהודים.שלכינוס

פסוקזההריביוונית,שמעקריאתאומריםאתםמדוע

יהודהרבישנהמאהלפנילו:עונהיוסירבימהתורה.

כךלשון.בכלשמעקריאתלומרשמותרפסקהנשיא

לוי.רבישלטענותיונסתתמוהמשנה.אומרתאכן

בעשמעקריאתאומריםכולםקרה,מהראה"כעת

השבחהצלחנו,העולם.בכלאלאבארץרקלאברית,

מתהוםלעלותשהצליחוואמותינוולאבותינולאל

מנהליםואנחנוממנה,לעלותשאפשרלשערשקשה

צעיר,בגיללעשןמתחילהילדאםאבלבעברית.שיחה

נאבדשלאהמשמרעללעמודצריךדואג?לאאתה

לשיבהקדמהלעבריתהשיבההזו.הגדולההמתנהאת

בנוומתקשטיםזאת,מביניםלאהאומהמנהיגילציון.

לנוקרההמשמר.עללעמודתפקידיחוץ.תוצרתצות

להיותצריךמאיתנואחדכלאותו?לקלקללמהנס,

העברית".שלחייל

למחשבהעכברהגיעמאין
וכותבתולשון,תוכןעורכתהיאעוזיאלשלומית

עבבלשוןבשפה,העוסקהראשונה","הקוראתהבלוג

"מוציאהספרהלאוריצאאלהבימיםובעריכה.רית

השפהאת"לפגושקוראיואתשמזמיןעובד),(עםלשון"

אותה".הכרתםלאשמעולםכפיהעברית

מידרדרתהיאוהאםהעברית?שלפניהלאןאז

ומתאנגלזת?

שלסוגהואהעבריתמהידרדרות"החששעוזיאל:

מישהעבריתלהליןאדםחייבודורדורבכלמסורת,

מדייותרמושפעתאופןבכלאוומתאנגלזת,דרדרת

השישנותבאמצעכברהתקופה.לפיאחרות,משפות

הבלשןהתריעוטיקטוק,נטפליקסלפניהרבהשים,

שהיאבלבדזולא'האנגלית,כיאבינרייצחקוהלשונאי

לסכןעלולהשהיאאלאלשוננו,דמותאתמטשטשת

גאוןסעדיהרבלכן,קודםשנהכאלףקיומה'.עצםאת

השפעתועלהעבריתהשפההידרדרותעלהתמרמר

שפרעלעלגתםותלטלמדנו,("לשונותםזרותלשונות

התלונןלפניו,שנהוכ־005,1כן").נכוןולאאמרינו,

יהֶנֵ'?בְנכריותנשיםלהםשנשאויהודיםעלנחמיה

ית'.ה?דיְ?ֵלְיםיר?ִינָוְית??ד?ֵצִחֲ

כמומוטית,קצתתמונהיוצריםהאלה"הציטוטים

ארוותקופותסוערת,היסטוריהישהעבריתלשפהבן.

לאלפחותאומדוברתשפההייתהלאהיאשבהןכות

נחוגםגאוןסעדיהרבאבינרי,עיקרית.דיבורשפת

בשוליהן.אוכאלהבתקופותרבהבמידההתבטאומיה

גםנשמעתומידרדרתהולכתשהשפההטענהאבל

כשויציבהרצופההיסטוריהלהןשישלשפותביחס

לשון''גלגוליבספרודויטשרגיאהבלשןדבורות.פות

ביחסכאלהטענותשלומשעשעתארוכהשורהמביא

והסופרלנואםעדללטינית,ואףלצרפתיתלאנגלית,

תקופתושלהלטיניתכישטעןקיקרו,הנודעהרומאי

שנהמאהשלהלטיניתלעומתמאודירודלמצבהגיעה

זרות".שפותשלהמזיקהבהשפעתןלכן,קודם

מהאנגלית.מושפעתאכןשהעבריתברוראבל

וההשפעהרובנו,בחיידומיננטיתהאנגלית"כמובן.

נסתרותוגםברורותגםרבות,בדרכיםמורגשתשלה

כמובאנגליתבמיליםמשתמשיםאנחנוכאשריותר.

השגםישאבלבזה;להבחיןמאודקל'טוסט',או'טסט'

'עכבר',בהן.להבחיןיותרשקשהיותר,עדינותפעות

במקרא,שמופיעהלמהדרין,עבריתמילההיאלמשל,

המיבעקבותנוספהעכבר־מחשבשלהמשמעותאבל

השםאתכמובןקיבלהזההחפץ.esuomהאנגליתלה

esuomעםהמעוגלתשלו,האופייניתהצורהבגלל

בעבשגםמוצלחתכךכלמילהזולזנב.שדומההחוט

בעלאתשמציינתהמילהאחרות,רבותבשפותוגםרית

עכברשלהנוספתהמשמעותאתלהרכשההזההחיים

משמע'".'שאילתנקראהזההתהליךהמחשב.

היואילוקור:אבשלוםד"ר

'נתיבים'וויזליישומוןקוראים

מצליחהיהלאהוא'נתיבות',או

אלוומיצובישיסמסונגבעולם?

זאתובכלבאנגלית,מיליםלא

מאודמצליחיםבמותגיםמדובר

העברית
מצבתמונת

סולטן
אריק
צילום:



סוף

ליהודים?רעאוטובזהאז

במידה.הכולשלי,וסבתאיווןחכמישאמרו"כמו

ארמית,אחרותמשפותהשפעותספגהתמידהעברית

וטאותהשהעשירוצרפתיתערבית,יוונית,פרסית,

אםהאנגלית.בעיקרזוכיוםנחמדות.הפתעותבהמנו

ש'כברצורהאוביטוימילה,הםמההשאלהלב,נשים

היאלעברית'וזר'מכוערומהמפריעים'ו'לאנכנסו'

טעם.שלשאלההמידהעםאנחנושוברבהבמידה

שמקורוילדים,netragredniKב־ "הביטוי

בבואהתרגוםאושאילה,תרגוםנקראזהבגרמנית

גםכךכולם.עלומקובללחלוטיןלעבריתנכנס

'בסופועלזאתלעומתנסתכלאםשהזכרנו.ה'עכבר'

ta eht dnefo eht yad שלמילוליתרגוםיום',של

מיוישאוזנםאתצורםהזהשהביטוימיישבאנגלית,

'אל(כגוןל'ש'פשוטמיישלהם.מפריעלאשהוא

שלא.מיוישבעברית,להםנשמעל')פשוטתתערבו.

הזה''האחדשאומריםשמעתיכברממש,מהטריים

יישמעשזהמניחהאנילרובנוהזה').האחדאתלי('תני

דבר.שלבסופותיקלטהזאתשהצורהייתכןאבלמוזר,

טעם".ושלזמןשלמידה,שלשאלהבאמתזוכלומר,

לשנואשאוהביםהאקדמיה
שלהזאתבסוגיהמשתלבתללשוןהאקדמיהאיך

ממשהשפה?שלהמסורתעלשמירהלעומתשינוי

ההחלטהסביבמסוימתסערההתחוללהלאחרונה

נקבה.גםאלאזכררקלארשמית,תהיה,ש'גרב'

ההחלטהלמעשה,מיוחד.יחסליישהגרב"לעניין

זמןבאותוממשהתקבלהללשוןהאקדמיהשלהזאת

שאחדלשון','מוציאהשלי,הספרלמדפיםהגיעשבו

ציטוטבומביאהאניהזה.בענייןבדיוקעוסקמפרקיו

כאןהזכרנושכבראבינרי,יצחקהבלשןשלמקסים

בעהאנגלית;שלהמסוכנת''השפעתהשלבהקשר

מאוד,כליברליהתגלהאבינריזאת,לעומתהגרב,ניין

לנטייתלהיענותשישהשישיםבשנותכברוטען

בלשוןבגרבהשימושאתולקבלהציבורשלליבו

משקלבאותומיליםשישבכךזאתנימקהואנקבה.

נכנסהשגרבובכךונפש,אבןכמונקבה,ממיןשהן

הקביעהגםכלומר,החדשה.העבריתבתקופתלשימוש

בספרהזההפרקיחסית.חדשההיאזכרממיןשםשהיא

.4102בשנתשליבבלוגשכתבתיפוסטעלמבוסס

עלתחליטאכןללשוןשהאקדמיההאמנתילאבזמנו

שהןבעבריתהמיליםכלתקדים.לושאיןכזה,שינוי

מרבכךאלינוהגיעוומטבע,סכיןכמוונקבה','זכר

שהתקבלהבלבדזולאהנה,אבלבשפה.קודמיםדים

בהודעההשתמשהללשוןשהאקדמיהאלאכזו,החלטה

אבינרי".שלציטוטבאותובדיוקלעיתונות

משניחריפותתגובותעוררההזוההחלטה

הכיוונים.

האקדשלהמתירנותעלשהתרעמומיהיו"נכון.

למה'אזששאלומיוהיונקבה,ממיןגרבשאישרהמיה,

מעוררתאיכשהוללשוןהאקדמיהבכלל,קודם'.לא

מעצמשהוישלמה.לחשובומענייןעוינות,הרבה

לכתוב;ואיךלדבראיךכביכול,לנו,שאומרבגוףבן

מסוימתסמכותעקרוניבאופןיששלאקדמיהאףאבל

הסמכותבפועלממשלתיים),למסמכיםבנוגע(בעיקר

מתענייןהיהלאהציבוראילוסמלית.דיהיאהזאת

לאמגיעהיהשמישהולאזההאקדמיה,שלבהחלטות

מקצוע,אנשיגםמתעניין:כןהציבוראבלאותן.כוף

לשלמשללהםשעוזריםעבודהכליאלהשמבחינתם

ופעם'אמיתי'פעםבושכתוב(ספראחידכתיבעלמור

כשבימינו,בכלל.הציבורוגםמרושל),ייראה'אמתי'

לומר',נכון'איךכמושאלותהזמן,כלכותביםכולנו

עניין.הרבהמעוררות'ולמה',מזהיותרועוד

שמחכגוףללשוןהאקדמיהאתתופסים"אנשים

במחקרעוסקתהיאובראשונהבראשאבלן,נֵומתליט

בנושעוסקהאקדמיהשלבדףלציבור.אותוומנגישה

היסטודוגמאותכללבדרךמוצאיםאנחנומסויםשא

אנחנובעניין,החלטהגםישאםונימוקים;דיוןריות,

התחואחרת.לנהוגלהחליטאואותהלאמץיכולים

מעניינותאופןבכלהןהאקדמיהכלפיאנטישלשות

אולנו',שיאשרוחיכינו'באמתכמואמירותבעיניי:

מאנשמעותללשון',לאקדמיהמתייחסלאממש'אני

ועיסוקים.השכלהסוגיגילים,שלמרשיםממגווןנשים

עצלהרגישנוחההזדמנותלנומציעההאקדמיהאולי

אופנוע".לקנותאוקעקועלעשותבליומרדניםמאים

העשלפניהלאןהראשונה:לשאלהנחזורלסיום,

להמשך?הצפימהברית?

אנחנוהעבריתהשפהבתולדותהבאהפרק"את

זהולדבריחדכאןלחיותנמשיךאםבעצמנו.כותבים

שלעושרותתפתח.תתגמשתתעשר,העבריתזה,עם

וללתפירהעיסוקים:למגווןבהמהשימושנובעשפה

בים.ולהפלגהבילדיםלטיפולולמדע,לבישולשירה,

לכלבשפתנונשתמשאםקבוצתית;יצירההיאשפה

בשפתנו,ורבדיםטקסטיםשלמגווןנכירואםהצרכים,

טובים".למקומותאיתהנגיע

ומרגשתמתרגשתאומה
השארוביןותיקה,לשוןעורכתהיאאורבךמיכל

ראמקורשלמוצשבמוסףהתקניתלעבריתאחראית

השר,שלאלמנתוגםהיאעשור.לפניהיווסדומאזשון

ביכולותידועשהיהז"ל,אורבךאוריוהסופרהעיתונאי

אליה.ובאהבתוהעבריתבשפהשלוהלהטוט

הולךבימינוהעבריתמצבאתרואהאתכיצד

משתפר?אוליבמקום,תקועומידרדר,

צורךושאיןומתחדשת,חיהשהשפהלומר"נוהגים

בה.מחדששהעםמשינוייםמיותרותלחרדותלהיכנס

והייתיהידרדרות,בסכנתאךסבירשהמצבחושבתאני

תיכוןתלמידאםמפולת'.'זהירות,התמרוראתמציבה

אחרתיתקשר','אניולכתובלומרחייבשהואליעונה

כשאודאימדאיג.זהאותיחבריו,בעינילחנוןייחשב

בגוףאית"ןבאותיותהשימושכך.מתבטאיםחינוךנשי

אינטליגנשלהבוחןמאבנילאחתהפךעתידראשון

בהיכרויות.כשמדוברלמשלרבים,אצלבסיסיתציה

עילהנחשבתזוהשפה,שלבסיסייםטהרניםבקרב

לקשר.המועמדותלפסילתמוצדקת

נתניהוירעם
שאשהאסףצילום:

עוזיאלשלומית

דודאופירצילום: בלועזית?"שלטיםהחנויותלכלישממילאבקניון"מדוע



שלי,הפייסבוקבדףמיליםשיבושיעלכותבת"אני

כמושיבושיםעלהשארביןלשון.לעריכתשמוקדש

ריאליטי,שבתוכניותליהפריעמזמןדה־פסחא.קמחא

לידינפלוהנה,אותי'.ש?ר'זהאומריםאנשיםלמשל,

בפאנלצרפתי,וצדיחסוןשחרביןדו־שיחבשלכפרי

אותישו?ר'זהאמרחסוןבמסכה'.'הזמרשלהשופטים

להעירבעדינותומנסהצרפתיוצדימחדש',פעםכל

'ואםהמחץ,משפטמגיעואזרפויה.בבי"תשובר,שזה

לו.ומוותרמתרצהצדיאותי?'שו?רממשאבלממש,זה

אותי".שעשעהזהומתןהמשא

בהרבה"אינגליזציה"עלמדבריםשניםהרבה

לאמתקיימתשהעבריתרואיםזאתובכלתחומים,

כעובדהזאתלקבלכדאיאוליהזה.התהליךלצדרע

לצדאינגליזציהתהיהמערביתשבמדינהמוגמרת,

המקומית?השפההתפתחות

באובביטוייםבמיליםמשתמשיםרבים"לצערי

פעמיםלינראהוזההיומיומי,מהדיבורכחלקנגלית

יותריפותולאלנו,לאבנוצותכהתקשטותרבות

כהלכהשלאגיורשעברולביטוייםבאשרמשלנו.

אותהשלהדימויבראשימהדהדלפעמיםלעברית,

בעמונהלעצורשניסתההמפורסמתמהתמונהנערה

היטב.חמושיםמולה,שעמדוהרביםהשוטריםאת

לנכשמנסיםאנחנואבוד.בקרבמדובררבהבמידה

ובכללאותי,ומייאשתקנישאינולי',ה'מרגישאת

אבלוכדומה.ש'מרגיש'אנילי','נראהלכתובאמורים

במרכזהיוםמונחהרגשהציבור.שללכוחודוגמההנה

אתאחדיוםמלהכשירמנוסאיןולהערכתיהחוויה,

ומרגשת,מתרגשתאומהנהיינואזהזו.הדיבורדרך

עודלהישארכדיכאןהואלישהמרגישלי'ו'מרגיש

בעיניי.פסולביטוי

נמצאים'אנחנואולהישאר'כדי'כאןכמו"בביטויים

הםבעינייכילהילחם,ליחשובהסגר'לתוךחודשיים

שנייה',ופעםאחת'פעםכמודיבוריםגםמלאכותיים.

נסבלתישהתחלת,ברגעבמקוםשהתחלת''פעםאו

בהתאםהשפהאתמסרבליםגםאנשיםלטעמי.בלים

במקוםצורך.כלללאהאנגלית,השפהשללתחביר

שלבשירכמובו',שגרתיהבית'זהלדוגמה,לומר,

שאותם'המבחניםגרתי',בו'הביתאומריםארצי,שלמה

כשהמרובעיםגלגליםעםברכבלנסועלמהתעברו'.

יותר?"הרבהפשוטהעברית

כמונפוצותטעויותבעינייךקריטיותכמהעד

נקבה?בלשוןצומתאושקל""עשר

צורךואיןקשהיותר.נסלחותשבעינייטעויות"יש

ולהקפידהדיוקיםכלאתלדעתאחדמכללצפות

אםבמיוחדחינניות,אפילוהטעויותולפעמיםעליהם.

להתרווחבוחרהואאבלטעותשזולכךמודעהדובר

המבצעלמשל,כפתור.לפתוחמרושלת,בשפהמעט

במספר,כך,שמואתכתבובמאה,שלבזמנושהיה

העםכיבמאה','אבאשאומרילדשלקמפייןועשו

אתעוקפיםאזבמאה.ארבעהולאבמאהארבעאומר

איךיבחראחדוכלבמילים,במקוםהספרהבכתיבתזה

בעיניי".חמודפתרוןלקרוא.

ראוייחסאויותרטובהעבריתמזההאתהאם

בצימאשרהדתיהציבורבקרבהעבריתלשפהיותר

הכללי?בור

מגילהקודשבספרותשההשריהלקוותרוצה"אני

משהוסופגהדתיושהציבורפעולתהאתעושהינקות

לקרואיודעיםיותרשרביםליברורלמקורות.מהחיבור

שאינםהפטרותקוראיגםישכיאםבו,ולדייקבניקוד

ששמעתימהלפילצפות.אפשרשהיהכמומדייקים

רבותפעמיםדתייםאצלגםאזקטנים,לילדיםמהורים

וחבל.רהוטה,קריאהעלהספרבבתידגששמיםלא

ההקשריםהשפה,עושרזהמאודבולטשכן"מה

יוצריםשלספרותיתבכתיבהשקיימיםוהשיבוצים

אזכובושישספרלקרואתענוגהדתי.בעולםשצמחו

ספלעומתהיהדות,ממקורותעמוקיםלרעיונותרים

נחשפוושבקושיחילוניבחינוךשגדלומישכתבורים

למיםוהחיבורהמעמקיםשםחסריםבעיניילמקורות.

שבאיםההקשריםלצדהיהודיים,המקורותשלהחיים

מונח.במקומווכבודםאחרים,תוכןמעולמות

נהגז"לואביהוריי,שללהקלטותמאזינה"אני

העאתלשמועתענוג'נחוץ'.המילהאתלמשללומר

בוחריםמגזר.בכלמתרדדת,השפההיוםהזו.ברית

מוחלפת'לומר'כמומילהואפילו'ודאי',במקוםב'בטח'

בשפהגםאבלביניהן,לגווןאפשרלדעתיב'להגיד'.

נדחקותלמיושנותשנחשבותומיליםאופנה,קיימת

הצידה".

לאלטרנטיבהחלופהיש
העבריתהאקדמיהתחדישיעלחושבתאתמה

תופסים.לאשרובםללשון,

אתהציעהכשהאקדמיהגבההרמנואיךזוכרת"אני

המיאתוכשהציעוסנקציותבמקוםעיצומיםהמילה

ואהודמיכאלירבקהעםעליהגיחךאורישדרוג.לה

כול.בפישגורהמילההיאוהיום,'59בשנתברדיומנור

נכנסהכברהנה,פחות.ומהיישארמהיוכיחהזמןמבחן

עצמהחלופהוהמילהלפודקאסט,כחלופההסכתהמילה

מומהלחלופה.חלופהישאלטרנטיבה.במקוםאומצה

מזה?יותרהענייןאתכיח

ופוגשתטקסטיםעורכתכשאניבנושאנתקלת"אני

ופקונטרסט,כמומקובלת,הייתהשפעםלועזיתמילה

ניגודיותוהמילהענתיקה,נראיתהלועזיתהמילהתאום

דרסטילעומתניכרגםכךמתאימה.יותרהרבהנשמעת

העניצחוןשלמשמחרגעזהקונטקסט.לעומתוהקשר

שקשהחדשותמיליםגםשישנכוןאבלהלעז,עלברית

לקבל".יותר

כותבתאתהחדשים?הכתיבכלליעלדעתךומה

נהרייה?הינה,צוהריים,

לפעמיםהמתחדשיםהכתיבשכללימודה"אני

הכולשמקבליםמיישאחרים.לשוןולעורכיליקשים

פשוט,הכיזהואולימצפה,שהאקדמיהכפיעוררין,ללא

ביןהבידולאתלבטלאוהרצלייהלכתובקשהאבל

אותםהביאמהמבינהאניזאת,ועםלאומנות.אמנות

אואמנותכמומיליםהוגיםמדיכשרביםזו.להחלטה

עלמקפידיםשהם(וחושביםבקמץהןכאילוצהריים

התקניתלהגייהאותםלכווןמנסיםאזנכונה),הגייה

כותרתלעצמההוסיפהשהאקדמיהראיתיאגב,באמת.

תסהיאוכךהעברית',ללשוןהעליון'המוסדעברית,

הלועזי".שמהעלמקטרגיהפיותאתתום

עושהשהאקדמיהמהותייםשינוייםעלדעתךמה

יחד?גםונקבהלזכרגרבהפיכתכמו

כתבתי,(צוחקת).בדףלפוסטחומרככהלי"היה

בהזדמלנופגעווידעניה.השפהמאוהבירביםוכתבו

צערהיהליההנאות.אחתשזואחרים,עללהתנשאנות

אזגבר',הואגרב'כיבזמנושטבעתיהסיסמהאובדןעל

אנשיוברצינותשלא.גיליתיהפופולרי,המםכמאמר

דיוניםאחריההחלטותאתשקיבלואומריםהאקדמיה

סימוכיןגםלכךישהגרבבמקרהושדווקאמעמיקים,

נותראבלבהכנעה,דעתםאקבלאזעתיקים,מכתבים

אומר.ש'העם'דבריםמדייותרשםיאשרופןהחשש

המילההייתהאליההתחברתישפחות"החלטה

כמשותףה'ראש'בהשארתדווקאבעינייכי'ראשה',

נוחשזהמבינהאניאבלושוויון,עוצמהישלכולם

ראשתעם'שוחחתיאישה.שםשישלהדגישכשרוצים

אוח"כיתגםלומרצורךאיןבאמתהרילמשל.הארגון',

כנסתחברתבפניםכברהתיבותראשיכימנכ"לית,

קצהוזהואבלבאישה.שמדוברמספרתההטיהאבל

לידימגיעשלפעמיםמגדרית,וטעוןשלםנושאשל

הדיבור.הגחכת

הנענייןאתלהדגישכשמנסיםלפעמים"אגב,

לאחרונהכשערכנומקומן.אתמצמצמיםדווקאשים

לאורשיוצא,2חלקגלידה?'עלמברכים'מההספראת

לבןמאבעברושהספריםלכתובאםתהיתיאלה,בימים

יוצרהיהזהכילשנותלאהחלטנואבללבתה.ומאם

עלהשפעהישלאבותרקשבהסיטואציהשלתיאור

השארנוהבנות.אתרקחינכוהאמהותוכאילוהבנים,

(ובהמשךביטויזהכיכתב,שאוריכפילבן','מאבאת

כשכוגםהתורה).ללימודהנשיםתרומתעלסיפרנו

מקטיניםבעצםהחברה,ממובילותהיאשמישהיתבים

ראויאזנשים.וגםגבריםגםמובילההיאכיחלקהאת

יום".שבכלהכרעותאלההתחום.ממובילילכתוב

שלישראללמדינתמגיעהיהבן־יהודהאליעזראם

מאוכזב?אומרוצההיההואלדעתךהאםהיום,

שפההעבריתהכול.בסךמרוצהשהיהמשערת"אני

גאיםמספיקלאאנחנוכיאםובועטת,מתחדשתחיה,

מאותאתהצעידוביפןהאולימפיאדהפתיחתבטקסבה.

אםמענייןעתיק.יפניאל"ף־בי"תסדרלפיהמשלחות

העברי".הא"בלפיאצלנו,כךלעשותמעיזיםהיו

שלמצבהאתלשפרלדעתךאפשרדרכיםבאילו

הישראלית?בחברההעברית

המחנכים.שלחינוךכן,ולפניהרך,מהגיל"חינוך

אותםינחילוהםוטעויות,ידעחוסריהיואצלםאםכי

להזאםצעיר.ומגילאישית,דוגמהכמואיןהלאה.

בבתיללמדישכולשקודםטעןהואאורי,אתשובכיר

הבסיסיותבמיומנויותלהשקיעוכתוב,קרואהספר

השאר".לכלהבסיסוזהמאליו,מובןדברלאזההאלה.

למיזםפרויקטבין
תופסוכבר,24בןרקהצאן.צעירהואנתניהוירעם

הואהעברית.נוטרהציבוריבמרחבכבודשלמקום

בתיעליוהשנואהמקצועהיהשלשוןעצמועלמעיד

במשרדלעבודכשהתחילרקאותולאהובלמדוהואכון,

שאנשיםטקסטיםלנסחלפתעצריך"כשהייתיפרסום:

הפיכלליאתמכירלאשאניהבנתיויקראו,יראורבים

ולאללשוןהאקדמיהשלחוברתקניתיוהניקוד.סוק

לקורסנרשמתיידידותית.לאמאודהיאכלום.הבנתי

נשאבתיושםותקשורת,בלשוןהפתוחהבאוניברסיטה

תעודתבלשון,ושניראשוןתוארעםוהמשכתילתחום

לשון.והוראתלשוןעריכת

לטכנולוגיה(המרכזבמט"חלעבודחלוםלי"היה

הטלוויזיהשלהלשוןיועץולהיותא"ש)חינוכית;

לראייןרציתיהצופהבעיתוןכשעבדתיהחינוכית.

נחמיאס.נתןהחינוכית,שלהמיתולוגיהיועץאת

להתראיין.יסכיםשבפנסיהאמרוהואאליוצלצלתי

המהואואזפעם,מדישיחותלנווהיוהתיידדנו

במשךוזכיתי.מכרז,היהכשפרש.להחליפועליליץ

אלפימאותבהםשצופיםתסריטיםעלעברתישנים

לחזיתעברתיהזמןשעברככלמבוגרים.וגםילדים

העלשפהשמוקדשבעולםהיחידההסכתעםהבמה

לקוותרוצהאניאורבך:מיכל

מגילהקודשבספרותשההשריה

אצלפעולתהאתעושהינקות

לקרואתענוגהדתי.הציבור

לרעיונותאזכוריםבושישספר

היהדותממקורותעמוקים
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לשפתנו,המוקדשאינטרנטואתר'קולולושה',ברית,

'הלשוניאדה'.

השןממגדלהלשוןאתלהעבירשצריךחושב"אני

לעוסלכאורהרקשהואמקצועזהוהציבורי.למרחב

פעמיםהרבהאותו.להנגישוצריךואפשרומשעמם,

אבלכך'תאמרו'אלכך'מֹרכ'אנתפסהלשוןמקצוע

וב'לשוניאדה'ב'קולולושה'שליהציבוריתבעשייה

דבבעבריתישהאלה.בדבריםעוסקלאכמעטאני

הגייה.ודקדוקילדווקנותקשוריםשלאמגניביםרים

ואוצרות.עושרמרתקות,תופעותבשורשים,יופייש

בהםאיןכמעטפרקים,כשלושיםישב'קולולושה'

שעוסקפרקלמשלישבתקינות.שעוסקיםכאלה

אואמתדובראדםאםלדעתאפשרכיצדבשאלה

אנלתרגםמחליטיםאיךשלו.העבריתלפירקלא,

העבריתסימולטני.בתרגוםאתגריםמסרטים,גלית

מביולוגיהשימושיתיותרהרבהשלנו,החייםהיא

אחד,ענייןזהלפסקואיךלהתנסחאיךומתמטיקה.

זהמעניינים.דבריםהרבהכךכלישכןלפניאבל

הרבהישהחינוךשבמערכתנכוןארכאי.משהולא

מבורךשינוייששםשגםלמרותלשון,לתיקונימקום

האחרונות".בשנים

הקודם?הדורלעומתכיוםהשפהמצבמהו

אנימידרדרת.שהעבריתשאומריםכאלה"יש

ליאיןהזמן.עםמשתנהחיהשפהכלכך,חושבלא

בזנחשבהחכמיםלשוןהמקרא,לשוןשלעומתספק

מופת.לשוןהיאחכמיםלשוןוהיוםלהידרדרות,מנו

שלאשפהושינוי.התפתחותבמונחייותרמתנסחאני

אוצראזספרים,קוראפחותהיוםהנוערמתה.משתנה,

ולהתבלהתנסחיודעיםלאהםיותר.קטןשלוהמילים

בזכוכיתלאשהיאבעיהפהישבעברית.טובמספיקטא

אימערכתית.אלאהלשון,מקצועשלהקטנההמגדלת

עמוקה".יותרהרבהבעיהזובחיבורלהתנסחיכולת

לישראל.ייחודיולאהעולם,בכלהמצבזהאולי

נכוןשזהמניחאךבעולם,קורהמהיודעלא"אני

שישבטוחאניאבלבעברית.רקקיימתלאוהבעיה

מיזמיםועושותחשובבענייןשמדוברשהחליטומדינות

אתרואהכךכללאאניבארץלמשל.קריאהעידודשל

סטובחיבור,מבחןלפסיכומטריהכניסוסתםלאזה.

ליישלהתנסח.ידעוולאלאוניברסיטההגיעודנטים

העבריתבעושרמעולותשיהיוגננותלהכשירחלום,

איןו'לעשות','ללבוש'זההכולמהןרבותאצלשלהן.

מילים".אוצר

מה?אזו'לעשות','ללבוש'זהשהכולונניח

שליששולטת.העבריתמאוים.מרגישלא"אני

קורהלאזהאבלנגד,ואניבחנויותבלועזיתטים

מינון.שלשאלההכולגלובלי.כפרישבישראל.רק

שימייששסביבה.מהשפותמושפעתחיהשפהכל

מגיעהיהלושמחהיהבן־יהודהאבלשהגזמנו,גיד

והיוםעברית,ידברשבנוהתעקשהואהיום.לכאן

מדבריםאנחנובעברית.מדברבישראלילדכלכמעט

השפהשלגדולניצחוןפהישמקראיים.בשורשים

מלאה.הכוסהעברית.

מהדבריםבחלקקורלאבשלוםמתחבר"אני

אותךהופךזהלועזיות,במיליםלהשתמשמהבשביל

למשלאנילא.מהדבריםבחלקאבליותר?לחכם

נשמעפרויקטלמיזם.פרויקטביןהחלוקהאתמקבל

מושלםתחליףלהןשישמיליםישאבלגדול.יותר

אתטוביותרמבטאשאפילוכזהלפעמיםבעברית,

בהן".נשתמשבואולומר.רוצהשאתהמה

שנבלאריאל


