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 וההומור של יוסף באו סודות העברית
לה הן בניתוחיו הלשוניים והן בציורים שלו שבהם שילב בין יוסף באו הוכיח גדּו

מן ולדמותו של יוסף באו שהיה לשונאי וגרפיקאי, אמחודש מבט עברית להומור. 
וכמה  –עיון מחודש בספרו 'ברית מילה' האנימציה הראשון במדינת ישראל. 

 ים על השילוב בין העברית התוססת לבין ציוריו.מיל

 

 : הרצל חקקכותב

 מערכת: בלפור חקק, הדסה באו, צלילה באו כהן, יעל קסוטו שרון.

 

 של יוסף באו להבנת השפה העברית.ו התלמידים יכירו את תרומתמטרה: 

 .1תקיים סביב ספרו "ברית מילה"הפעילות הלימודית ת

 

 :פתיח

יוסף באו היה ידוע כגרפיקאי מקורי במיוחד, וציוריו היו בבחינת יצירה של 
ת ולב לשון, בוחן כליו־רעיונאי: ניכר היה שיש מאחורי הציורים והאיורים איש חד

 של הלשון העברית.

הציבור הרחב בשנות החמישים והשישים ידע להצדיע ליוצר המיוחד הזה, 
ליצירות  פניםגֹוועבודותיו נישאו בכל פינה: כותרות של הצגות וסרטים ו

 זו הייתה סגירת מעגל, שונות...ולימים התברר, שגם זייף תעודות לאנשי המוסד!
 תעודותבהצלת יהודים, באמצעות זיוף שכן בשנות השואה, תרם באו את חלקו 

אבל מעבר לגרפיקאי המחונן וכובש הלב, מעבר לאנימטור פורץ להצלת יהודים. 
  .בין גדול בלשון העבריתמו הדרך, היה באו חוקר לשון

 

                                                           
 :כוש באתר מוזיאון בית באו באתרמאת יוסף באו אפשר לר" ברית מילה"הספר את  1
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יוסף באו בציוריו ובמילון העברית המצחיקה שלו, משלב בין כל הרבדים. הספר 
פצחים את צופן המילים " משלב ניתוחי מילים מבריקים וציורים שמהל  ית מ  ר  ב  "

פיקה מדהימה: ראו נא כיצד בציור שנקרא "תזמורת מסורתית"  באמצעות גר
ככב המסור, ובציור על הלחם, אנו חשים את הקשר הקדום בין לחם לבין מלחמה, מ

 ילחם על הקיום.לבין המניע הבסיסי לה –בין אמצעי הקיום הבסיסיים 

ח את הרזים הקדומים, להבין את נפש בספריו של יוסף באו רואים את השאיפה לפצ  
 העברית, לחצוב תהומות כדי לחפש את הקשרים מקדמת הבריאה בין המילים.

יש בהן דרך אחרת להביט  –היחס של באו לעברית, ניתוחיו הלשוניים המיוחדים 
 אל השפה העברית.

 

 שפה'?מה המשמע של המלה '

הסתופפות, התכנסות, יש המעדיפים לראות  –פ "יש הקושרים מילה זו לשרש ספ
 להגיע לקצה הגבול, לדייק. לקצה המובן. –פ "את המילה 'שפה' קרובה לשורש סו

כמובן, יש המרחיקים לכת וקושרים מילה זו גם למשמעויות הנמצאות במתרס 
 –ה "עיניהם קשורה לשרש ספשממול, שכן מילים בעיניהם כוללות הכול. שפה ב

 ספות.יאו לה –משמע הדברים: לספות, להרוס, לסחוף 

כשהן אסופות  –שפתיים  –המשמע הפשוט חותר על השפה כאחד מאיברי הדיבור 
 זה סף. מכאן יוצא המבע. –יחדיו, הן אינן מדברות. ובמבט שני 

 

 1מטלה 

 'שפה' ו'לשון'.מה המשמעויות של המילים  בגוגלחפשו 

פר הדן במשמען של מס  מה הציפיות שנוצרות קריאת המשמעויות וההגדרות לאחר 
 מילים?

 

 נשוב לספר של יוסף באו:

ד למשחקי לשון, לקישורים מבריקים בין ע   ה"ל  רית מ  ב  ו הנפלא "בספר הקורא
פעלים ומילים, לתובנות החודרות לנפש העברית. חוש ההומור שלו והגרפיקה 

  ה".מל   וזכינו לספר מקסים, "ברית –שלו התחברו לאהבת העברית המקורית 

 

 נבדוק ערכים שונים:
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 בחן את המילה הנה דוגמה, שמלמדת על כיוון הכתיבה והמחקר של באו: כאשר
רבתה למלה הבין את המשמעות שלה על סמך ק  פשפש בקרביה, ללהוא ידע  ',אופנה'

ן רב ּובאהבהן, אותו גלגל שמסתובב, וכך קבע פ  אֹו  :בח 

 ".רת...בת וחוז  מוהו גם היא מסתוב  ן, כ  נה צמחה מן האופ  האופ  "

   2מטלה 

ן'. פ  ן', את המילה 'אֹופ  כיצד מגדיר המילון העברי את המילה 'אופנה', את המילה 'א  
 כיצד מתיישבות ההגדרות עם דרך המשחק של באו במשמעים השונים?
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 לבין הפועל 'לבאר'. –בין שם העצם באר  מונח אחר בספרו של יוסף באו: הקשר

 

  3מטלה 

מה ההגדרה למילה 'באר', מה ההבדל בין 'באר' ל'בור'?  –חפש במנועי החיפוש  .1
ומה הערך המוסף שנקשר למילים  –באילו הקשרים בתנ"ך מופיעות המילים 

 אלה?

 זה במקורות שלנו?מה משמעות השורש 'לבאר', באילו סיטואציה מופיע שורש  .2

 

 מבט על הערכים בספרו של יוסף באו:

רים בין מילים דומות: כך  באו מצליח לצלול למעמקי השפה ולמצוא חיּבורים נסת 
  ר.א  שורש  לב  ר ל  א  קשר בין המלה ּב   הוא בחושיו הלשוניים העמוקיםמוצא לדוגמה, 

אסור  ר כלום,ר לבא  ר, קבע באו, אי אפשּולאדם ּבושימו לב לעצתו של יוסף באו: 
ר העמוקה של החוכמה...פן יקבל סחרחורת אפילו להרשות לו להציץ לתוך הבא  

 .בה עוייפול ויטּב

מציץ ואינו לתהומות הבאר. מחליק צולל למעמקי השפה,  יוסף באו הפירוש של
 נפגע, אינו טובע...
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 מה יוצר את הערך המוסף של ההומור בפירוש של יוסף באו?

 

 טע זה:לסיכום ק

את הביטוי 'קול קורא  ארכך מצא דרך לב פנימי.ומיתי איאור ב :באו בראשי תיבות 
שהוא  ,ר חשכאשר המדּב  ב:  ֹוכשאין מׁשבני אדם,  ולדבריו כך חשים –במדבר' 

אכן רק אוהב עברית יודע לחוש את ד. שממה, אין איש שומע, רק ה  ּב  ר, במדּב  
 טוי...שהיא מתארת בכל בי ,המצבים הנפשיים

 לכתוב ספר על המילים העבריות? מה הניע את יוסף באו

 להעיר שפה בת אלפיים שנהיש לו תשובה: 

 4מטלה 

 :וכתבו יהודה־אליעזר בןבגוגל את שירו של ירון לונדון  וחפש

 מה משותף ליוסף באו ולאליעזר בן יהודה. . 1

 כיצד כל אחד מהם מבטא את רצונו להעיר ולעורר?. 2
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 דבריו של יוסף באו בספרו 'ברית מילה':סיכום 

 –שות", כפי שהציג זאת בהקדמתו טות, מילים מיוּביוסף באו מצא לפניו "מלים חנּו
לפשפש בקרביה כדי לגלות סודות: והוא בא להפיח חיים, להבין את נפש העברית, 

תת בה ז שהוׁש  מה הצופן שהיה חבוי בה מקדמת הבריאה, מה הוא אותו אור גנּו
 בריאת העולם. מאז

סיר אבק מעל מ  . הנה הוא את העברית רלנע  למלאכתו הקדֹושה, קם  והוא אכן קם
 ,מתברר. וזו חוויה: המשמעות הפנימית המלים, מגלה את המשמעות האמיתית,

את כתביו בבית באו בתל לקהל שבא לפגוש  רואים עמוק, רואים גם צחוק.אשר שכ
דת לא 'תעודת יושר' אלא 'תעו -באו אביב, מתגלה תעודה מיוחדת, שהמציא 

 ....רעיונאי אמיתי, וכל מילה בתעודה מוכיחה זאת.אושר'

יש התרגשות מעצם הגילויים, מן יוסף באו, ניתוחיו המרתקים כשקוראים את 
הספר ומגלה אוצרות. פשפש בקרביה של המלה, הפענוח המבריק. יוסף באו מ

 לקרב את תלמידיו ללשון העברית. "ברית מלה" יכול לשמש עזר לכל מורה בבואו

יוסף באו מגיע בחרדת קודש לעברית, ויודע שיש לה אילן יוחסין, שזו לשון עתיקה. 
 וכך כתב בהקדמה לספרו:

 

 יים שנהשך אלּפ"מלים רשומות במ  

 תותפות מ  סת ש  בכרט  

 ה'.זיכרונה לברכ   ׁשבתור 'לשון הקוד  

 תאוםררו ּפמלים אלה...התעֹו

 רות.....".מת הדֹותרד  מ  

 

 5מטלה  

 :חשבו

 לחלום האלומות? מה הקשר בין יוסף בעל החלומות 

 'לרצון להגיע  האם אפשר לקשור את האלומה המיוחדת ש'קמה וגם ניצבה
 לשורש השפה?
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 מבט על הקשר בין יוסף באו ליוסף בעל החלומות:

 להעיר הואידע כקוסם וכאשף מלים  :בעל החלומותיוסף נחשף בפנינו כיוסף באו 
האותיות והוא אכן סוחף את  ,בה של צחוקאת המלים מתרדמתן, ידע להעלות משּו

"פשוט : המחזה נכתב כמעיין נובע –במחול של הומור וקלות ראש, וכפי שכתב 
 פותחים את הפה, ומלים מתחילות לזרום מעצמן...". 

 נפשה ליט יוסף באו מּב. כתיאטרון מיוחד במינו השל יוסף באו נרא   חול המיליםמ  
ן של מילים, להטוט -והוא דרך מכושפת, ומציג לנו אותה בדרך משלו,  –של העברית 
 זו הצגת יחיד.אנו מוקסמים: יודע להפנט. 

 

 6מטלה  

 לתת מבט אחר על הקשר בין יוסף באו ליוסף בעל החלומות? והאם תוכל
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 טלטלה של מילים דומות

יוסף באו ניחן  :ית משובבי לבהידע הלשוני של באו והמניפה המבריקה של העבר
תמונות טלטלות אותנו ל  כיצד מילים שנשמעות דומות, מ   שים חדים לקלוטחּוּב

 ,יוסף באו שואל שאלה – בואו וניקח כמה דוגמאות מקצוות שונים.מציאותיות 
 חאה...אה ומ  מח  הקשר בין ה  למשל,  ומשיב עליה בדרך לשונית מרתקת:

 

 

 7מטלה 

מה המשמע המקורי של המילה 'מחאה',  –ובמנועי חיפוש במילונים  וחפש
 'המחאה', 'מחמאה'. כיצד נוצרו המילים לאורך ההיסטוריה?
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 מבט על הערך בספרו של יוסף באו 'ברית מילה':

 

או ד יוסף ּבאו נא כיצ  ר  ּו –עה" אה הוא בעל הד  המקורות לימדו אותנו ש"בעל המ  
 ין מילים דומות. כותב באו:מצעות זיווג במגיע לתובנות אלה בא  

, צת"ה וההתנגדות הנמר  א  ח  מ  ית רצינית, מותר לו להביע  את ה  אה בנקא  ח  מ  "בעל ה  
 .57עמוד "ברית מילה", 

והוא ת הנסתרת שלה, להבין עברית מתוך הפנימיּוזו סגולתו המיוחדת של באו: 
ב לשון, ר מאוה  יותשהוא  ,מוכיח לנו ,בניתוחיו ,הוא, שהוא צולל למעמקים: מוכיח
 פש האדם. שימו לב לקישור הבא של יוסף באו.ב מג בנ  ר  הוא 

 

 קישור בין מילים שנראות דומות והן שונות:

 

 8מטלה 

 את המובנים שיש למילים 'מתנה' ו'המתנה' במילונים השונים וחפש
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 סיכום הערך בספרו של באו:

"יש  : , קובע באוחיקי לכתל הזמן לשינויים מרה כש האדם, המצּפ  בהבינו את נפ  
ובעודנו סקרנים לדעת על סמך מה קבע  –דברים אמיתיים יותר וחשובים באמת" 

ללכת אחריו בדרך מפותלת ומקסימה. אנו מתפתים מוביל אותנו זאת, הנה הוא 
 כותב: כך הוא . שימחישו את התפיסה שלו ,בין מילים או לזווג בבֹו

, אליבא תֹוּפצ  ה היפה ביותר". טוב ל  נ  ת  מ  יפייה הן ה  ה וצנ  ת  מ  נו, שה  "הניסיון מלמד  
ה נ  ת  מ  ה  ייה, עצם ה  צם הציּפע   .שמותיות מתג  ה אם הציּפדיוסף באו, אבל לא משנ  

 ה הגדולה ביותר.נ  ת  מ  היא ה  
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 בסיפור גן עדן: המילים העברית על ההיסטוריה של המבט של יוסף באו

 9מטלה 

חפש את הפירושים השונים שיש במקורות לשם 'חוה', 'שליח', 'משלוח', 'משלח יד'. 
כיצד כל זה מתקשר למשמע המילים בשפתנו היום? האם התפתחות המובנים 

 מעידה על המתח בין גן עדן האבוד לבין הגירוש ממנו?
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 באו:סיכום הערך בספרו של יוסף 

יודע או נא כיצד הנה ר   העברית, והן מהממות. יהתובנות של באו נשלפות משרוול
. מורכבות של מצבים בחיינוהציג בעקבות קשר בין מילים, לקוסם הלשון הזה 

והן  - ן את הצד הטובה -בדוגמה הבאה הוא מנסה לבחון מצב מסוים ולמצוא בו 
. אם כל חי –", חוה החו  כך עשה בנסותו להבין את משמעות המילה "את הצד הרע. 

גרמה לגירושם מן הגן,  חוות דעתהמגורשים, הוא מבין, כי  היא ואדםכש ,מצד אחד
. כך חש האדם, והוא מצטט בכאב את הפסוק מתהילים, "לילה ללילה יחווה דעת"

צבו של האדם ברבות הימים משתולה בחוה אשתו את הגירוש. אבל, שימו לב: 
 בחלוף הימים  ?משתפר בעקבות אותה חוה, בעקבות אשתו. כיצד רואים זאת

 .67. עמוד ה חקלאיתולחושקרא לה בלעג חוה, שכן בזכותה הוא זכה אדם, מצטער 

. בלימודו ך"שר המלה "מלא  מנסה להבין את ּפ  כיצד יוסף באו , ונעצור לרגע לראות
מיים. נכון, מדובר ים האמיתיים, וזה לא בׁש  העברית יודעת לגעת בדברהוא מסיק, ש
יד. ) עמוד  משלח, ומלאכה היא שליחמלאך הוא על פי ההסבר שללו, במלאך, אבל 

בין מלאכים לבין מלאכות ר הסודי הזה ׁש  (. האם אי פעם חשבנו על הק  126
 ארץ?ם ל  מי  בין ׁש  אנושיות? 
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 שורשים של הסתכלות וראייה:

 10מטלה  

ראה, התבונן,  ייחס המילון העברי לשורשים שונים של ראייה בעברית:כיצד מת .1
 הסתכל?

 מה המשמע המקורי של המילה 'סיכול'? .2

 

 סיכום הערך בספרו של יוסף באו:

הייתי סקרן לדעת  –כל" ל" ולהסת  "לסכ   עליםכשראיתי שיוסף באו, מטפל בפ
 לאיזה נתיב הוא יוליך את העברית שלו.

 ייה הם פעלים מיוחדים במינם. בכולם  יש יסוד של בינה:הרא   בעברית אכן פעלי

 מד של הבנה. כשאתהשיש בה מ   ,ינה, לראות זו פעולהּב –כל, להתבונן ש   –להסתכל 
 ן לי.זה מוב    -ה לי", הכוונה אומר "נרא  

 –בא יוסף באו ומטריף את הפעלים. וכך הוא אומר: "כל יצור חי שבראשו עיניים 
אבל האם הוא גם רואה את הדבר אליו הוא מכוון את מבטו? לא הוא מסתכל. 

 ."בהכרח

 הניתוח של יוסף באו נפתל ויורד לכל הפעלים שנוטים עם השורש ס כ ל.

 אומר לנו יוסף באו:

ל? ,"מה מרמז לוח נטיית הפעלים על האיש כל  :הואוקובע  –" שרק מסתכ  הוא ס 
 ."רותו עוברת דרך כל הפעליםוהוא שוטה ובּו

כל "וכך הוא מציג לנו  טבלת פעלים והסברים:  כ   אינו יודעּבּור הוא –ס   –ל כלום. נס 
ל  כ  ל  –נהג כמו אידיוט. ס  יל הבוטלו כוונות.  –ביטל והפר תכניות של הזולת. ֻסכ  סכ 

רק בהתפעל " : או את הניתוח בהברקה מיוחדתומסיים ּב –" ...עשה מעשה שטות –
ל ומביט" )תתפעלו, רבותיי( אי כ  אכן, לפנינו אשף מילים   .134עמוד  –ש מסת 

שמבקש לא רק את ההברקה, הוא מבקש את המבט האמיתי. את ההסתכלות 
 האמיתית. זה נחשף בבניין התפעל...
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 משמעויות נסתרות מעבר למילים:

 11מטלה 

 מעיל, לבוש, –במילון ובגוגל מה המשמעות המקורית של המילים העבריות  וחפש
 כיצד משמשות המילים האלה במתח שבין גילוי לכיסוי? כסות?
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 סיכום הערך בספרו של יוסף באו:

ען לבּוש:  בניתוח יוסף באו יודע גם להסיר את הלוט, לחשוף את סוד המילים שמשמ 
 מעילש בין מוק שי  ע  שר ה  מעמיק יוסף באו ויורד לק   -יל" ע  הפשר של המילה  "מ  

חרמה אמיתי, בן ּב  : "רק איש מ  למעילה עיל  ו, יודע לכ  שמ יעל ימ  ה ה מעשסות את המ 
ר"  מון ויוׁש  עיל א  מ   .135 עמוד –ידיו, ּב 

 

 דומה למעילה, גם הואעיל מ  . יר משהואה להסת  ילה ּבע  שמ   ,היטב הבין יוסף באו
מון ויושר.מסתיר. האדם שמועל, בעצם מסתתר מאחורי ח   ניתוח זה   זות של א 

יש קשר בין הסתרה לבין מעילה  : גדנו להבין את המילה המקבילה ּב  מסייע ל
 גידה.גד לבין ּב  מון, בין ּב  בא  

, רואה אותו מטפל באופן דומה במילה בשדה הלשון ומי שעוקב אחר צעדיו של באו
מדגיש בניתוחו: ושה, ש לבין ּבתמצאו שם קישורים מופלאים בין לבּוש'. 'לבּו

ייש, ומסיים בהערה עוקצנית: "היום 'חתיכות' כמעט אינן מתלבשים כדי לא להתב
 ת.בושֹוהן אינן נתונות ל   –שות, ומעניין בּול  
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 חושפת תופעות חברתיותהשפה 

אבל מעבר להם יש חשיפה של  –ניתוחיו של יוסף באו נראים חצופים ושובבים 
ם, ולגלות תיאטרון של זהויות והסתרות. יוסף באו יודע ללהטט במילימשמעויות: 
 . המחוללת שמאחורי הבובהאת המשמעות  ,את הדמות

 

 12מטלה 

 השורש 'לפרוט'? –חפשו את המשמעים של המילים 'פרטיות' ו'פריטים' 

 האם יש נתיבים נסתרים לקשר שבין המילים?
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 סיכום הערך בספרו של יוסף באו:

י חשיבה שונים, על יכול ללמד אותנו על כיוונ –לעתים ניתוח של שורש בעברית 
באו במילה "פרט". בעיניו התורה יוסף אידיאולוגיות סותרות. כך מטפל 

עלי  הפרטיוהיא מנצחת את הרכוש  הפרטיתהיא האויב של היוזמה  הקומוניסטית
 במשטר הזה ירדה למחתרת. הפרטיות וכמובן, –ידי "חלוקה צודקת" 

 וכיצד מתייחס המשטר הדמוקרטי למלה פרט? 

 – פריטיםהכול הפוך. הכול פרטי לגמרי,  השלטונות מעודדים רכישת  בריו, , לדכאן
על יצרים. הפרסום ועידוד הצריכה יובילו על פי באו  טיםור  ּפובעזרת פרסום 

  193 עמוד  רכושם של החולמים על רווחים קלים,טה האחרונה, את פרּורוט עד ל  פ  "ל  
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 יסטוריה:כמבטא תופעות חברתיות משחר הה ח"קרהשורש 

 

 

 13מטלה  

משמעים של המילים 'קרח', 'קורח', 'התקרחות', אוצרות  –חפשו במילונים ובגוגל 
 קורח?
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 סיכום הערך בספרו של יוסף באו:

העברית של יוסף באו היא תורה שחושפת במשקפת רנטגן תופעות חברתיות וגם 
להבנת נפש  יתוח תופעות חברתיות באמצעות העברית מובילנתופעות נפשיות: 
אכן מסייע לו להבין את האלכימיה שהאדם חפץ בה, הרצון  קר"חהאדם, והשורש 

 להפוך סתם מתכת לזהב, הרצון להתעשר.

וכך מסביר לנו יוסף באו, ששרלטנים מציעים לנו תרופות אליל כיצד להצליח 
מזהיר אותנו יוסף  ,. אבלבהתקרחותומה לא. וכמובן גם טיפול  –באהבה,  להרזות 

 :באו בעקבות ניתוח הפועל קר"ח

ח  ". ח לא יצמח כלום..ר  "על הק   ר  על קרחתו כבר לא " –אותה המסקנה לגבי איש ק 
ל, בכך-תופיע שום תספורת..." וחותם באו את מוסר שמוכרי התכשירים נגד  ,ההשכ 
ח.  עמוד  חת, ידועים כבעלי אוצרות קֹור  ר   .214ק 

 

 :14 מטלה

דם, אדם, אדמה. האם  –משמעים למילים הבאות  – חפשו במילונים ובגוגל
במקורות יש קשר של חיבור בין המשמעים? קשר של ניגוד ביניהן? האם הסיפורים 

 מבטאים שלמות או חוסר? מלחמה או שלום? –שנקשרו במילים אלה 

 

 סיכום הערך בספרו של יוסף באו:

ונובר ומוצא השוואה  , אדמה. הוא חופראדם, דם יוסף באו מנסה לגעת בקשר שבין
 לקשר שבין שקל, משקל ושיקול. וכך באותו כיוון שיש בו לשון ולצון, הוא כותב:

"יש מילים בעלות עוצמה וכוח עצום, למשל: עצם בתור שלד יציב שעליו בנוי הגוף. 
ובהמשך כותב: בעיצומו של הביטוי, נמצאות מדינות אדירות אשר לפי העצּומה של 

מות הגדולות. כל אחת מהן, מסוגלת בנשיפה האומות המאוחדות,  נקראות המעצ 
מותיהן של מדינות קטנות  ם ולאכול עצ  צ  ם  –קלה, לע  והעולם כרגיל עוצ 

 .178עמוד  –עיניים...ששש...לא קרה כלום" 

 האת הדרך שּב  מיטיב להבין יוסף באו  .בכספים גם נוגעת והיא - זהב לשון העברית
 ....כר לבני אדםר מ  ח  חֹור. והוא ממשיך ומגיע מס  ס-רהסחורה הולכת איתנו סחֹו

  רת.חרחֹושמקבלים מזה ס  

 

 מה הוא האני מאמין של יוסף באו? –המוטו של יוסף באו 
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 והלחן של באו מרגש –העברית פעמון כסף 

חיה, בועטת, כמה העברית מורכבת, ותופס, מי שקורא בספרו של יוסף באו, חש 
 . נוגעת בשובבות בכל פינה

מעידים על גדולתו של האיש: ספרו של יוסף באו ופעילותו למען הבנת העברית 
ן התיאטרון של המילים מדרמות וסיפורים אמן ההצגות, יוצר שידע לשאוב לפנינו 

מחוללות לפניו עולם שלם. יוסף באו שאב משם . הוא חזה בהן וחש שהן העבריות
 ת, ניסים ונפלאות. , רזי מילים ואותיותובנות וחוכמת חיים גנוזה

מחברי הקונגרס,  דר אחאשר התכנס הקונגרס הציוני הראשון חיּבכ -  1897בשנת 
 שמו, שיר מרגש לכבוד העברית, וכך הוא שר: הב יפ  בחור צעיר, ל  

 

 ...בות אחינומה מוׁש  בי, ׁש  שם בארץ הצ  "

חושים י  ד  ם חיים ח  ׁש   ר ת  ם ׁש  ...ׁש  פר  חּוצלצ  ירת האכ  א   ...ל ּב 

 ."סףן הכ  פעמֹותנו כ  פ  ל ש  ...תצלצ  

 

 הצדעה לתורתו הלשונית של יוסף באו:

חן כובש, הפעמון ממשיך לצלצל,  ידע לבחון יוסף באו אכן פעמון של כיסופים. ל 
 להבין כדיברגישות אותם חיים חדשים שפרחו בשדות העברית. ולמדנו ממנו: 

יוסף באו היטיב לשמוע את הצלילים.  .םשל   גר  מא   להבין ריךצ   אחד ביטוי בעברית
ד בד לעוב  נים, בין ע  ינים ומסכ  נה לבין סכ  קשר בין סכ  לחשוף הוא ידע באהבה 
  הר, ומה לא.ריים לצֹו, בין צה  תל לבין פסול  ס  יד, בין ּפ  ולמעב  

 היום אנו .פשהנ   מנותא  , מנותא   כולה כל היא בריתהע  , נותטעּו המלים אצלנו אכן 
חמים איך הר   נא אור   גש. ישה וכולה ר  שת ומרג  עד כמה העברית מרג   ,יםיודע

 זוהי, כן. תיתהאמ   האמנות זֹו ך קשור במקורו לשליחות. , איך מלא  םחקשורים לר  
יית עמון מימי תח  כפ  ת של באו מצלצלת באוזנינו כמנגינה, יברהע  . שלנו העברית

 ןח   לה ויש, קתונוׁש   יקהׁשמ  היא סופים, עת בנו כיסף שלה היא נוט  הלשון. בפעמון הכ
 .יקלהפס   ראסּו הזֹו גינההמנ   ואת -'  יקׁש  ' לה ויש
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 קישוריות על יוסף באו ומפעל חייו:

 

 ימני כחותם:ש -הרצל ובלפור חקק/ רבקה ויוסף באהבתם

http://www.faz.co.il/story_7607 

 

 רבקה תפארת חקק/ יוסף באו איש אשכולות ואיש הסוד

00.html-81766-D-https://www.news1.co.il/Archive/0024 

 

 בלפור חקק/ על יוסף באו 'העולם ואני' שירים בשואה:

-https://salonet.org.il/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94

-D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D%

-D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94%

7%95%D7%95%D7%AAD7%94%D7%9E%D%/ 

 

 

 הרצל חקק/ יומן רבקה באו בשואה, יומן מעל הזמן

-https://salonet.org.il/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F

%9E%D7%9F%D7%9C%D7%96%D7-D7%9E%D7%A2%D7%9C%/ 

 

 

 הרצל חקק/ יוסף באו חושף את סודות העברית

http://www.faz.co.il/story_8206 

http://www.faz.co.il/story_7607
https://www.news1.co.il/Archive/0024-D-81766-00.html
https://salonet.org.il/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA/
https://salonet.org.il/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA/
https://salonet.org.il/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA/
https://salonet.org.il/%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA/
https://salonet.org.il/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%9C-%D7%9C%D7%96%D7%9E%D7%9F/
https://salonet.org.il/%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F-%D7%9E%D7%A2%D7%9C-%D7%9C%D7%96%D7%9E%D7%9F/
http://www.faz.co.il/story_8206

