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 הקדמה

לא מעט. בתור שוחר תיאטרון, התנדבתי בארכיון התיאטרון  נושא תרגום מחזות העסיק אותי

. במהלך התנדבותי 2017-2020בין השנים הקאמרי ובמקביל בארכיון התיאטרון הלאומי הבימה 

נחשפתי למחזות רבים, חלקם תורגמו מספר פעמים במהלך השנים משום שהתפתחות השפה 

המדוברת על הבמה. נהניתי מפעם  העברית גרמה לקהל להכיל ולהבין בצורה שונה את השפה

לפעם לעיין בתרגומים השונים כדי להרגיש את השינויים שנעשו בשפה ולהבחין בבחירות שנעשו על 

בזמנו בתיאטרון  הוצגהבעודי צופה בהצגה ״סיראנו דה ברז'ראק״ ש, 2017בשנת ידי המתרגמים. 

ניית ההצגה. הקטע השווה הקאמרי, נתקלתי בקטע העוסק בהשוואת התרגומים של המחזה בתוכ

המרכזיות של המחזה. רעיון העמדת התרגומים  הסצנותבין ארבעה תרגומים למספר שורות מאחת 

 בכיוונים שונים. הרעיוןלחשוב על  כטבלת השוואה הלהיב אותי והתחלתי 

 

למנחה שלי( לגבי תרגום שירים ממחזות הפכה , שוחחתי עם מורתי לעברית )שלימים 2019בשנת 

(. היא הציעה לי להרחיב את הנושא לעבודת גמר 30%יקליים כחלופה לציון השנתי הכיתתי )מוס

של ״סיראנו״ והתחלתי לחשוב על ביצוע  התכנייהשלמה ועניתי בחיוב. נזכרתי באותו קטע מתוך 

השוואת תרגומים בעצמי בצורה יותר מעמיקה כלפי הטקסטים. הצעתי להשוות תרגומים לשלושה 

יקספיר שבו בחרתי בשל היתרון במבנה הפואטי שמצוי במחזותיו. הצבת התרגומים מחזות של שי

 במבנה הפואטי מציגה את ההבדלים הלשוניים בצורה יותר נגישה וברורה לקורא. 

 

סיון להעמיד שלושה תרגומים של ״רומיאו ויוליה״ בכוונה להשתמש גם בטקסטים יהתחלתי בנ

כמה חודשים, בעקבות שיחה עם חוקר הלשון והמתרגם  מ״מקבת״ ו״הלילה השניים עשר״. לאחר

פרופ׳ עמינדב דיקמן, הרעיון נהפך להשוואה בין ארבעה תרגומים ל״רומיאו ויוליה״. הבחירה כמחזה 

אחד במקום שלושה התבררה כנכונה, שכן אילו הייתי משווה בין שלושה מחזות, התמונה הגדולה על 

  .מתהווה שיקולי המתרגמים לא הייתה

 

היה מובן מאליו שההשוואה צריכה להיעשות בין התרגום הראשון לרומיאו ויוליה של יצחק זלקינסון 

. לאחר מכן, בחרתי להוסיף 2011-, לתרגום האחרון של אלי ביז׳אווי מ1878-שנקרא ״רם ויעל״ מ

. 50-ומאוחר יותר גם את תרגומו של רפאל אליעז משנות ה 90-את תרגומו של אהוד מנור משנות ה

בהן תורגמו המחזות. עיינתי שאני מאמין שארבעת התרגומים יוצרים ייצוג תקופתי של אותן שנים 

במחזות וחיפשתי קטעים בני השוואה. לאור העובדה שהמתרגמים הסתמכו על המבנה הפואטי 

המקורי של שייקספיר, הנחתי שהתרגומים יהיו בעלי אורך כמעט שווה אך התפלאתי לגלות כי 

וימים עוצבו מחדש על ידי המתרגמים. לכן קטע שאורכו כמעט זהה בין התרגומים היה קטעים מס



 

- 5 - 

שיקול חשוב בבחירת הקטעים. כבר במבט חטוף היה ניתן לראות את ההתפתחות הלשונית בין 

התרגומים השונים הנעים בין משלבים לשוניים עתיקים ומורכבים להבנה למשלבים לשוניים מודרניים 

 ופשוטים יותר.

 

תהליך כתיבת העבודה ערך כשנה וחצי עם הפסקות. תחילה אספתי, הקלדתי וניקדתי את הקורפוס 

המוחלט ולאחר מכן התרכזתי בכתיבת הרקע הספרותי והתיאורטי בתמיכה ובהדרכה צמודה של 

המנחה שלי. כתלמיד בבית ספר שבו הגשת עבודות אינה נדרשת בצורה שוטפת עד כיתה י׳, 

ודת גמר היה מאתגר ומלא בחששות, אך בעזרת המנחה שלי הצלחתי לעמוד המעבר לכתיבת עב

במשימה וללמוד הרבה מהתהליך. למרות הקושי, תהליך ההשוואה היה מרתק מבחינה לשונית, ואני 

 גיש אותה בצורה נאמנה.נמקווה שעבודה זו ת

 

הספריות בפרט, הסגרים הרבים בכלל וסגירת ה בגללקושי נוסף נבע מהתפרצות מגפת הקורונה. 

לא הייתה לי אפשרות לבקר בספריות ולשבת עם המנחה שלי לעבודה פנים מול פנים. מרבית 

העבודה התקיימה בשלט רחוק דרך התכתבויות, מיילים ושיחות וידאו בזום. לאור חוסר הנגישות 

מנחה לספריות, האתגר למציאת מאמרים בנושאים מסוימים היה גדול. למרות זאת, בעיקר בעזרת ה

 שלי, הצלחתי להביא את המקורות הדרושים הנזקקים ליצירת רקע מכובד וברור לנושא.

 

 :תודות ואיחולים

 ,פישלזון, המורה שלי לעברית והמנחה שלי לעבודה זו-ברצוני להודות בראש ובראשונה לרבקה ינאי

ברצוני להודות  ותמכה במסירות רבה לאורך כל התהליך. אותי למקורותהכווינה ושליוותה, הדריכה 

לארכיון התיאטרון הקאמרי בכלל וליורם אמיר, מנהל הארכיון וחבר קרוב, בפרט. הארכיון סיפק עוד 

תודה גדולה למיקי גיאת, מוסיף לי חומרים חיוניים לסקירת הספרות וחומרים לקורפוס העבודה. אני 

שאלה כל ענה על על המערך מול משרד החינוך, מ ,רכזת עבודות הגמר מטעם בית הספר שלי

שהייתה לי ותמיכה מנטלית. אני מודה לפרופ׳ עמינדב דיקמן שהיה שותף התחלתי לכתיבת 

ותרם מזמנו לצורך מציאת אלוזיות מקראיות  בי  , תמךלי העבודה. אני מודה גם לשי העברי שעזר

אותי  . תודה נוספת מוקדשת לתלמידי כיתה ט׳ מבית הספר שלי שהכווינועבודהשהתרגום זימן ל

להבדלים לקסיקליים שהיה תענוג לחקור. ולבסוף, אני רוצה להודות על התמיכה, ההקשבה והעידוד 

 אלעד החונך שלי.לאחותי נגה ולאבי רן, ללאמי שירלי, 

 

ומקווה שסקירת תרגום המחזות תהייה  ,קריאה מהנה יהולקוראותהעבודה אני מאחל לקוראי 

 ...עשירה ומעניינת בעיניכם ובעיניכן :(
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  ורקע תיאורטי מבוא

לאורך השנים תורגמו מחזותיו של שייקספיר לא אחת. מטבע הדברים ישנם הבדלים בין .1

מן הלשוניים המאפיינים חלק -מה הם הסוגלים הסגנוניים שאלת המחקר שלי היאהתרגומים. 

ים לידי בתחומי המורפולוגיה, התחביר ואוצר המילים, ואלו שינויים בשפה העברית באהתרגומים 

ביטוי בבחירותיהם התחביריות והלקסיקליות של המתרגמים לאורך השנים. מטרת החקר היא לזהות 

. אפעל מתוך השערת בחירות תחביריות ולקסיקליות של מתרגמים מתקופות שונות ולדון בהן

-הפרש הדורות בין התרגומים יאפשר לחשוף תמורות לשוניותשלפיה  ,המחקר הראשונית שלי

 השערת המחקר אגן נתמכה בעבודה זו.ת. סגנוניו

 

סוגיות יסוד בתרגום״ סוקרת רחל ויסבורד )תשס״ז( את התפתחות  -בספרה ״לא על המילה לבדה 

חקר התרגום, ומסבירה כי חוקרים מתחומי הבלשנות, הספרות, הפילוסופיה ועוד גילו את התרגום 

בעזרת מושגים ושיטות מחקר מתחומי  כתחום עניין מיוחד לעצמו, והחלו לפתח דיסציפלינה חדשה

סיונו בפעם הראשונה י, שבנ(James S. Holmes, 1988) העיסוק שלהם. היא מזכירה את הולמס

להגדיר את תורת התרגום כתחום מדעי ולהתוות את מבנהו, הוא הסתמך על המבנה העקרוני של 

במבט בלשני. אשווה ארבעה  דיסציפלינות שכנות, בייחוד בלשנות. גם אני בחרתי לעיין בתרגומים

תרגומים לעברית של היצירה הקלאסית ״רומיאו ויוליה״ של שייקספיר בעזרת כלים בלשניים ומונחים 

מחקר השפה העברית. למחקר התיאורי, מסבירה ויסבורד, שלושה ענפים, שכל אחד מתמקד 

קד בעבודה זאת בהיבט אחר: תוצר התרגום, הפונקציה שלו בתרבות היעד ותהליך התרגום. אתמ

בהיבט הראשון, שמטרתו לתאר תרגומים קיימים בשפה אחת לאותו טקסט מקור. לא אתייחס 

לשיקולי המתרגם בהתייחסו לתרבות הקולטת )אין זאת עבודת גמר בסוציולוגיה( ולא לתהליכים 

 בעבודת המתרגם )כי גם אין זאת עבודת גמר בפסיכולוגיה(. אני צופה שאתייחס להיבטים הללו

(. היא מסכמת סקירה 2012בפרק הדיון. אולי ניתן למצוא לכך הצדקה אף בדבריה של ניצה בן ארי )

שאלת נאמנות התרגום למקור חדלה  21-שנות תרגום בקביעה כי היום במאה ה 30היסטורית של 

להיות רלוונטית. מעתה מדובר בתרגום כיצירתיות, בתרגום שווה ערך למקור, ואף במתרגם כשווה 

 יחד עם זאת יש להישען גם על המקור לבירור טוב יותר של גישתו של התרגום.ך לסופר. ער

 

, אמנם כל אחת מהן מושפעת  בבואי להשוות בין טקסטים אני למעשה משווה בין סגנונות כתיבה

. בספרות המחקרית ניתן למצוא הגדרות רבות לסגנון. הסגנון הוא כל מה שקשור זמן התרגום.מ

( מציג שתי 2002בחירת המילים, במבנה המשפטים ובאפקטים צליליים. אריסטו )בלקסיקון, ב

דרישות בחיבורו ״רטוריקה״: )א( הדרישה להיות בהיר שהיא דרישה לסגנון שקוף הנאמן לכוונת 

 )ב( הדרישה להיות רהוט שהיא דרישה שהלשון תהיה תקינה ובנויה באופן הגיוני.-הכותב ו
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ירה שתופעת הסגנון מורכבת ביותר והיא כותבת על אחת הגישות ( מסב1990שחר )-רינה בן

המקובלות לסגנון. זו הרואה בסגנון בחירה מתוך אפשרויות שונות שמציעה הלשון למשתמשים בה. 

, המגדירה את הסגנון  ,Enkvist)1964ט )אנקוויסזו מובאת כאחת ההגדרות במאמרו של גישה 

 הסגנון.  את בפרק המפרט דברים אוסיף  שעליה ,כבחירה בין אלטרנטיבות שונות

 

מביאה ( אף היא מתייחסת לסגנון כהבעה אינדיבידואלית של הפרט, אך לצד זה 1990פרוכטמן )

האומר ש״הסגנון הוא סדרה של אפיונים קולקטיביים״, באותו מאמר של אנקויסט כיוון ראייה אחר 

במקרה ם והיא קשורה לאסכולה מסוימת. כלומר, ההגדרה נבנית על המשותף שבין דוברים או יוצרי

מדברים על בחירות החוזרות בקביעות בתקופה מסוימת או בהקשר של ז׳אנר. בחירותיו של כל כזה 

הסגנוניים שלו. -מתרגם מאפיינות את סגנונו ואת תקופת פעילותו, ומהווים את הסוגלים הלשוניים

, שהוא מסוים מבחינת סגנונוייחודי טקסט ( הוא תכונה המציינת 1990סוגל סגנוני לפי פרוכטמן )

 מצוי בכתיבתו של יחיד או דור ומייחד אותם מאחרים. 

 

)אף אותה  בעבודה זו אבחן את הבחירות של כל מתרגם בעזרת הגישה הכמותית אל הסגנון

ןבן  המדברת על מדידת התופעות המופיעות בטקסט (,1964 -אנקוויסט מביא במאמרו שהוזכר 

. חופש הבחירה של המתרגם רלוונטי לניתוח רה בה אף היא כמובילה בין ההגדרות(שחר תש"ם בח

הסגנוני. המתרגם יכול לבחור חומרים מרובדי הלשון השונים בתחביר: מבחינת סדר מילים במשפט. 

( מדברת על סוגי משפטים, על שימוש בסימני פיסוק, על דגמי פסוקיות, על הבחנות 1990פרוכטמן )

או פרודים, צירופי  (דבוקים)דנטיים(, כינויים חבורים נואסי סינדטייםשעבוד )קשרים בין איחוי ו

סמיכות פרודה או דבוקה ועוד. וכן בלקסיקון: בחירה בין מילים נרדפות או מילים בעלות קרבה 

סמנטית מתקופות שונות, אוצר המילים מלשון מקרא ומלשון חז״ל כמאפיין שפה ספרותית או לשון 

ת כל אלו אזהה ואאמת בהנחה שבחירה סמנטית מייחדת תרבות והיא תלוית הקשר דיבור. א

 ותקופה. 

 

ויסבורד )תשס״ז( בסקירתה את תולדות התרגום לעברית, מתייחסת לקושי הגדול אוסיף עוד, ש

להתמודד עם הריבוד הלשוני בגלל גילה הצעיר של העברית. בתהליך תחייתה, מתקופת ההשכלה 

( הורגש צורך להשלים בה רבדים שלמים בניסיון להעמידה כמקבילה ללשונות 18-)בשלהי המאה ה

אירופאיות. היעדר לשון דיבור עברית הקשה מאוד על מתרגמי הספרות המודרנית לשפה זו. מעניין 

 זאת באה לידי ביטוי בתרגומים שבחרתי לעבודה זאת.  סוגיהכיצד לבחון 
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 ודמותו מחקריחלק א: הקורפוס ה -הרקע התיאורטי . 2

 המחזה ותרגומיו1.

 מי אתה? -שייקספיר  1.1

 ,1וכן המכלול(, 2018( ותכנית המחזה ״אותלו״ )2015לפי תכניית המחזה ״רומיאו ויוליה״ )

שייקספיר נחשב לאחד מגדולי הכותבים בשפה האנגלית ובתרבות המערב. למרות זאת, לא הרבה 

שקפותיו ורגשותיו. ידועים לנו תאריכי הטבלתו ומותו ידוע על חייו האישיים, על דמותו, אופיו, ה

בהיותו  1582-(, נישואיו לאן האת׳וויי ב1616באפריל  23 – 1564באפריל  26-המשוערים )הוטבל ב

. הרשומות 1585-והולדת התאומים האמנט וג'ודית ב 1583-, הולדת בתם סוזנה ב18בן 

 24ל וכי ההספק שלו היה מדהים: במשך התקופתיות מגלות כי היה שחקן מוערך ומשורר מהול

פואמות ומחזור סונטות. בין המחזות היו טרגדיות כמו  5מחזות,  37כתב  1614עד  1590-שנה, מ

״ ומחזות היסטוריים כמו ״הנרי 12-״הלילה ה-״המלט״, קומדיות כמו ״כטוב בעיניכם״ ו-״אותלו״ ו

חזותיו אינה ודאית, המחזות הראשונים ״מקבת״. למרות שהכרונולוגיה המדויקת של מ-השלישי״ ו

המיוחסים לו הם שלושת החלקים של ״הנרי השישי״. מחזותיו משלבים אפיון מעמיק של הדמויות, 

גדולה פואטית ועומק פילוסופי. עושרן ורבגוניותן הבלתי נתפס של יצירותיו העלו לא פעם את הספק 

הזה ובמהלך השנים רבים העלו השערות  כי לא יתכן שאדם אחד כתב את המכלול המגוון והגאוני

 באשר לעצם זהותו ככותב המחזות המיוחסים לו.

 

שייקספיר נולד בעיירה סטרטפורד אפון אייבון במחוז ווריקשייר באנגליה, בנו של ג'ון שייקספיר, 

סוחר מצליח, ומרי ארדן, בת לאיש האצולה הכפרית. הוא הגיע ללונדון בעיתוי הנכון לעשות שימוש 

 1592לא בחיי התיאטרון העשירים, שבודאי היו בגדר חידוש מרענן לעלם מסטרטפורד. בשנת מ

הפך שייקספיר למחזאי ושחקן בלונדון ואף לבעלים של חלק מקבוצת תיאטרון שכונתה ״אנשי הלורד 

, המלך החדש אימץ את קבוצת 1603צ'מברליין״. לאחר הכתרתו של ג'יימס הראשון, בשנת 

הקים יחד עם חבריו ללהקה את אולם ה״גלוב״ שעל  1599-א כונתה ״אנשי המלך״. בהתיאטרון, והי

, לאחר כעשרים שנות פעילות 1612-במתו הוצגו לראשונה ״יוליוס קיסר״, ״המלך ליר״ ו״המלט״. ב

בזירת התיאטרון הלונדוני, פרש שייקספיר והצטרף לבני משפחתו בסטרטפורד עירו, שם הפך 

 ית.לדמות ציבורית מרכז

 

                                                           
 

1
  (hamichlol.org.il)המכלול –ויליאם שייקספיר 

https://www.hamichlol.org.il/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8
https://www.hamichlol.org.il/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8
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חלקים ממחזותיו  שהוצגו במופעיהם של שחקנים אנגלים בצאתם לסיבובי הופעות באירופה, להוציא 

, כשהפילוסוף הצרפתי 18-שייקספיר נותר בלתי ידוע לחלוטין מחוץ לאנגליה עד לתוך המאה ה

 .1734-וולטיר הסב את תשומת הלב ליצירתו ב

 

 המחזה ״רומיאו ויוליה״ 1.2

באנגליה, מבוסס  1597וליה״, במקור, ״רומיאו וג׳ולייט״, שהודפס לראשונה בשנת המחזה ״רומיאו וי

על הסיפור ״הטרגדיה ההיסטורית של רומיאו ויוליה״ מאת ארתור ברוק. המחזה עוקב אחר שתי 

משפחות יריבות, אשר מציתות מחדש סכסוך ישן וגורמות לאלימות להשתולל ברחובות. יוליה 

מיאו שכל אחד מהם ממשפחה אחרת. אהבתם אסורה ומסוכנת ודינה מתאהבת ממבט ראשון ברו

מוות. המחזה הוא אחד המחזות הידועים ביותר של שייקספיר, ולא רק בעת המודרנית, אלא  -אחד 

 גם בתקופתו של שייקספיר המחזה זכה לאהדה רבה.

 

זכות למסור  הוצאת המחזה הראשונה הייתה הוצאה פיראטית. באותה תקופה, למחזאים לא הייתה

את מחזותיהם לדפוס ובעלי התיאטראות לא מיהרו למכור מחזה מוצלח שבידם מהחשש שעותק 

לקריאה יגרום לאנשים לא להגיע לראות את המחזה. שייקספיר בתגובה היה מוציא כשנתיים אחרי 

 צאת המהדורה הפיראטית מהדורה מוסמכת שבשערה נכתב כי היא ״מתוקנת, מורחבת והגויה״

 

כן, ״רומיאו ויוליה״ זכה לתרגומים רבים, עלה על במות ונקרא ברחבי העולם באינספור שפות  כמו

, אך המחזה והתרגום 1793שונות. על במה אירופאית, המחזה הוצג לראשונה בהונגריה כבר בשנת 

. המחזה זכה למספר תרגומים חלקיים 1839לא היה מלא והתרגום המלא הראשון יצא רק בשנת 

. התרגום הראשון 1839שפה הרוסית, כשהתרגום המלא הראשון יצא גם הוא בשנת ומלאים ל

ואילו התרגום הראשון לאיטלקית יצא  1930, לשפה הנורווגית בשנת 1900לאוקראינית יצא בשנת 

. בנוסף, המחזה תורגם בין היתר לפורטוגזית, ספרדית, פולנית, צרפתית ,גרמנית, 1942בשנת 

 , ואפילו לאפריקאנס. תורכית, ערבית, פרסית

 

 תרגום המחזה לעברית1.3

התרגום הראשון של ״רומיאו (, 2016קה בשבוע״ בעריכת בלה קורן )יסלפי פוסט של העמוד ״קלא

ויוליה״ לעברית נעשה כבר בתקופת ההשכלה על ידי יצחק אדוארד זלקינסון. הסופר והמו״ל פרץ 

לתרגם כמה ממחזותיו של שייקספיר,  סמולנסקין נתקל בעבודתו של זלקינסון וביקש ממנו

ונקרא ״רם ויעל״ וכפי שניתן  1878כשהראשון היה ״אותלו״. התרגום ל״רומיאו ויוליה״ פורסם בשנת 

להסיק מכך, בתרגומו עיברת זלקינסון את שמות הדמויות, אך למרבה הסקרנות לא את שמות 

של המתרגם מצוין רק בראשי תיבות המקומות. כמו כן, אין לו קרדיט מלא על עבודת התרגום ושמו 
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כיוון שהמו״ל לא רצה שהעובדה שמלאכה נעשתה על ידי יהודי שהתנצר תפגע בהפצתו של 

התרגום. באותה תקופה שבה זלקינסון תרגם את המחזה, עוד לא הוקמו רשמית להקות תיאטרון 

ה כפחות שמציגות בשפה העברית. למעשה, אחת מההצגות העבריות הראשונות עלתה לראשונ

מעשור ממותו של זלקינסון. מכאן נובע כי זלקינסון לא תרגם את המחזה לצורך הצגתו על הבמה 

 יקט בן יהודה.לקרוא את התרגום במלואו באתר פרואלא לקריאה ספרותית בלבד. ניתן 

 

כמובן שזלקינסון לא היה היחיד שתרגם את ״רומיאו ויוליה״ לשפה העברית. המחזה זכה לתרגומים 

ים לעברית שחלקם היו מיועדים לעלות על במה וחלקם לא. בין המתרגמים היו רפאל אליעז, רב

אברהם עוז, אהוד מנור, דורי פרנס ואהרון קומם. התרגום האחרון של המחזה לעברית תורגם על ידי 

. התרגום יצא כספר מודפס 2014ושוב בשנת  2011אלי ביז'אווי שעלה לראשונה על במה בשנת 

 .2016בהוצאת לוקוס, וזכה בפרס התיאטרון בקטגוריית תרגום השנה לשנת  2016בשנת 

 

 תיאור הקורפוס .2

 . תיאור התרגומים2.1

 בעבודה זו השתמשתי בתרגומים הבאים:

-תרגום: יצחק זלקינסון, תרל"ח, דפוס ג' בראג, וויען )וינה( )מתוך: ״פרויקט בן -״רם ויעל״  .1

 יהודה״(

  תרגום זה הוא אחד מן הראשון של המחזה וכאמור לעיל, כאמור לעיל, זה התרגום

 1878התרגומים העבריים של שייקספיר בעברית אי פעם. הוא תורגם על ידי זלקינסון בשנת 

יהודה על בימת ההיסטוריה עם פרויקט -באירופה, שנים ספורות בטרם עלה אליעזר בן

ל הדמויות במחזה )רם החייאת העברית שלו. זלקינסון בחר לעברת את שמותיהם של כ

 2תרגום זה היה פופולרי ורבים קראו אותו וציטטו אותו. במקום רומיאו, יעל במקום יוליה וכו׳(.

  בכפר ליד שקלוב שליד וילנה. בבגרותו, עבר  1820יצחק אדוארד זלקינסון נולד בשנת

ם את ללונדון, התנצר והפך למיסיונר בעודו ממשיך לתרגם לעברית. זלקינסון, אשר תרג

״רומיאו יוליה״ )בשם ״רם ויעל״( כאמור גם את המחזות ״אותלו״ )בשם ״איתיאל הכושי״( ו

לעברית, היה למתרגם הראשון אי פעם שתרגם את מחזותיו של שייקספיר לעברית. בנוסף, 

הוא גם תרגם את ״הברית החדשה״, ״סוד הישועה״ )ספר מיסיונרי נוצרי( ואת ״גן העדן 

 .63, בגיל 1883ביוני  5-עולמו בהאבוד״. הוא הלך ל

 , הוצאת הקיבוץ המאוחד1985תרגום: רפאל אליעז,  -או ויוליה״ י״רומ .2

                                                           
2
ת ֲחֵלב אלתרמן: . ראו למשל, אצל   כּוֵתְך אֶׁ ָרֵאל./ ִבזְּ מֹות ִישְּ ת ַשדְּ ם ִראשֹוָנה אֶׁ תֶׁ ר ָבֲארֹון / ֲחַרשְּ ָפַרִיְך ֲאשֶׁ "ֲהלֹא ַאתְּ ּוסְּ

ָשו / ָרִמי ַהָפרֹות ַבָשרֹון ָיֵעל / שֹוִתים ַעכְּ ָרם / וְּ )פרופ' זיוה שמיר, על לשונו של אלתרמן, בדפוס. תודתי נתונה    "./ וְּ

 למחברת (.
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  וככל הנראה היה לתרגום הראשון  1957תרגום זה הוצג לראשונה בתיאטרון הקאמרי בשנת

באנסמבל עיתים  1993למחזה שהוצג על במה מקצועית. התרגום הוצג בשנית בשנת 

 הקאמרי. במסגרת התיאטרון

  בסופיה, בולגריה. תרגומיו התקבלו בהערכה והוא  1905רפאל אליעז )אליאס( נולד בשנת

נעשה במהירות לאחד המתרגמים הבולטים של התיאטרון העברי. תרגם לתיאטראות 

המרכזיים לאותה תקופה מחזות של מחזאים רבים כמו שייקספיר, מולייר, לורקה ואחרים. 

בית בובות״, ״חתונת הדמים״ ו״הלילה השניים עשר״. הוא הלך הוא תרגם בין השאר את ״

 .69בגיל  1974ביוני  9-לעולמו ב

 , תיאטרון החאן1994תרגום: אהוד מנור,  -״רומיאו ויוליה״  .3

  קאסבה -בתיאטרון החאן בשיתוף עם תיאטרון אל 1994תרגום זה הוצג לראשונה בשנת

המריבה בין שתי המשפחות לסכסוך  מרמאלה. המחזה תורגם בחלקו לערבית והשווה את

 ערבי במדינת ישראל.-היהודי

 בבנימינה, לזוג עולים מבלארוס. ערך  1941ביוני  13-אהוד מנור נולד בשם אהוד ויינר ב

והגיש תוכניות טלוויזיה ורדיו בתחום התרבות, פרסם פזמונים ותרגם מחזות לתיאטרון. הוא 

צן״, ״בית ספר לנשים״, ״עלובי החיים״ תרגם בין השאר את ״אילוף הסוררת״, ״הקמ

 .63בגיל  2005באפריל  12-ו״אופרה בגרוש״. הוא הלך לעולמו ב

 , הוצאת לוקוס2016תרגום: אלי ביז'אווי,  -״רומאו ויוליה״  .4

  2011, זהו התרגום העדכני ביותר למחזה. הוא הוצג לראשונה בשנת 2021נכון לפבואר 

 בתיאטרון באר שבע. 2015בתיאטרון הקאמרי ובשנית בשנת 

 בוגר 1978לאוקטובר  24-אלי ביז'אווי, מתרגם מצרפתית ומאנגלית, במאי וכותב. נולד ב ,

לימודי בימוי והוראת התיאטרון בסמינר הקיבוצים. מתרגם עבור תיאטראות ישראל השונים 

זמר. תרגם בין השאר את -מגוון רחב של יצירות: קלאסיקה, מחזאות מודרנית ומחזות

 טיף״, ״הקמצן״, ״בית ספר לנשים״, ״בדלתיים סגורות״. חי ויוצר בתל אביב.״טר

 

 רשימת הקטעים .2.2

 לעבודה נבחרו עשרה קטעים קצרים מתוך המחזה. הקטעים שנבחרו היו קטעים קצרים בני השוואה.

 

 רשימת הקטעים )לפי תרגומו של ביז׳אווי(:

 ת הקטע[( ]זלקינסון ככל הנראה לא תרגם א9פרולוג )עמ'  ●

 (10)עמ'  1תמונה  1קטע ממערכה  ●

 (18)עמ'  1תמונה  1קטע ממערכה  ●

 (30-31)עמ'  4תמונה  1קטע ממערכה  ●
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 (46סצנת המרפסת )עמ'  ●

 (47סצנת המרפסת )עמ'  ●

 (66)עמ'  5תמונה  2קטע ממערכה  ●

 (70סצנת החתונה )עמ'  ●

 (144-145)עמ'  3תמונה  5קטע ממערכה  ●

 (151-152סיום המחזה )עמ'  ●
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 לשוניים-חלק ב: על תרגום, על סגנון ועל סוגלים סגנוניים

 . על התרגום1

 . חקר התרגום1.1

בחלק זה ארחיב את דבריי שבמבוא ואוסיף עליהם, שכן המונחים וההגדרות משמשים אותי לאורך 

 על העבודה.

יל להתבסס חקר התרגום, אשר התחיל כתחום מחקר משני של חקר הספרות ושל חקר הלשון, התח

(. תוך Bassnett  ,בתוך 2002כתחום מחקר מדעי ואוטונומי במחצית השנייה של המאה העשרים )

כדי השתחררותו מהספרות ומהבלשנות, הלך והוסב הדגש להקשר התרבותי שבו מתרחש התרגום. 

 המחקר נשען עדיין על סוגיות לשוניות, אך בד בבד גם הורחב תחום ההתמקדות שלו מעבר לשפה,

(, גישה cultural turnאל תרבות המקור ואל תרבות היעד. לשינוי זה ניתן השם ״המפנה התרבותי״ )

אשר שילבה בין חקר תהליך התרגום לבין חקר תוצריו בהקשרם. באמצעות שילוב זה ניסו החוקרים 

לתת הסבר למורכבותם של תהליכי התרגום, החל באופן שבו נבחר טקסט לתרגום והגורמים 

 123בים בבחירה זו, וכלה בבחירת אסטרטגיות תרגום והגורמים המעורבים בבחירה זו )המעור

:1989 Bassnett בסנט טוענת שבשנות השבעים של המאה העשרים תפס התרגום מקום קטן .)

בלבד בתחום הבלשנות, ומקום קטן אף יותר בתחום הספרות. ההפרדה של חקר התרגום מהספרות 

ה של לימודי התרבות, במקביל, הובילו לשילוב פורה בין שני התחומים, ומהבלשנות יחד עם הצמיח

שכן שניהם בחנו את גבולותיהם ונטו לעבר גישה המכילה את שניהם בלי שתהיה דיסציפלינה אחת 

(. גישות בנות זמננו לתרגום מדגישות את היותו העברה בין ibid:. 124-125עדיפה על רעותה )

 ת.תרבויות ולא רק בין לשונו

 

(, שכן הוא לא יכול להיות תרגום שיישמע טוב בשפת היעד, ובו 2013בכל תרגום יש פשרה )שי, 

בזמן גם להיות תרגום נאמן לחלוטין למקור. ניתן לתרגם טקסטים באופן מילולי וקרוב למקור כך 

שמתקבל טקסט זר לשפת היעד, אך הטקסט ישקף את הסגנון המאפיין את שפת המקור ואת 

)שוויון פונקציונאלי עם טקסט המוצא(. דרך אחרת היא תרגום שיש בו קצת מן העיבוד, תרבותה 

תרגום שיהיה רהוט וקריא בשפת היעד, תרגום שמתאים את עצמו למערכת הלשונית והתרבותית 

של שפת היעד )תרגום קביל(, אבל במחיר סטייה במידה כזו או אחרת מהמקור. לכל אחת משתי 

רונות וחסרונות, והבחירה ביניהן נמצאת בידי המתרגם. למעשה כל תרגום מצוי צורות התרגום יש ית

 במקום כלשהו בין שני קטבים אלו, עם נטייה לקוטב זה או אחר. 
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בתרגום שירה, למשל, המתרגם צריך לבחור בין משקל לתוכן, מצלול, חריזה וגורמים נוספים, שכן 

עמים התרגום המילולי לא חשוב, אלא הפונקציה התרגום לא יכול להיות נאמן לכל הגורמים. לפ

הפואטית. לכן, למשל, המתרגם יכול לבחור מילים אחרות בשפת היעד שיהיה בהן משחק מילים 

 דומה לזה שבמקור.

 

( מציגה את הבעיות האובייקטיביות העומדות בפני המתרגם ומשפיעות על איכות 2013נורית שי )

סביבה בין מקום יצירת הטקסט לבין מקום יצירת התרגום:  התרגום. הבעיה הראשונה הוא הבדלי

הכוונה לטבע או לגורמים אחרים שאינם מעשה ידי אדם, שמאפיינים את סביבת המקור ולא מוכרים 

בתרבות היעד. על הבדלים אלו ניתן לגשר בעזרת הערות שוליים, או שניתן להשמיט קטעים שאותם 

ם הבדלי התרבות בין תרבות לשון המקור לבין תרבות לשון לא ניתן להבין בתרגום. בעיה נוספת ה

היעד: הכוונה למנהגים או לחפצים מעשה ידי אדם, כגון: מטבעות, תנועות אופייניות, דרכי פנייה 

וכדומה. על פערים כאלה ניתן להתגבר על ידי השמטות, הערות מבהירות או שינוי הסיטואציה 

י נוסף נעוץ בהבדלים האובייקטיביים במבנים הדקדוקיים למשהו שקיים בסביבת תרבות היעד. קוש

של שתי השפות: ההבדלים יכולים להיות הבדלים לקסיקליים, הבדלים במבנה המשפט ובצורות 

דקדוקיות נוספות, או הבדלי דיאלקטים. על מנת שהתרגום יהיה טבעי לשפת היעד, על המתרגם 

טקסט המקור, אלא עליו לתרגם לפי סדר  להימנע מתרגום שיטתי לפי סדר המילים במשפט של

המילים ולפי מבנה המשפט המאפיינים את שפת היעד. הבדל זה משמעותי בעיקר בתרגום שירה, 

שם בנוסף לתוכן יש משמעות למשקל ולחריזה. בתרגום דיאלוג קיים קושי בשימור דיאלקט ייחודי 

רך למצוא דיאלקט מקביל, הקרוב לדמות, כשלא קיים דיאלקט כזה בשפת היעד. במקרה כזה יש צו

ביותר לשפה שתאפיין את הדמות בצורה הטובה ביותר. בעיה רצינית נוספת הינה גורם השפעה 

עיקרי על איכות התרגום והיא נורמות )לשוניות, ספרותיות, חברתיות ותרבותיות( שקיימות בתרבות 

בי )ולהפך(, ולכן המתרגם, היעד ומכתיבות את עבודת המתרגם: ציות לנורמות יביא למשוב חיו

במודע או לא במודע, נשמע לנורמות, גם אם המחיר הוא סטייה מהמקור. המתרגם מפנים מוסכמות 

 שמקובלות בחברה, גם אם אינן מתאימות כלל לרוח המקור.

 

כישורי המתרגם יכולים להוות בעיה נוספת המשפיעה על איכות התרגום )שי, שם(. תרגומים גרועים 

נבוע מכישורים לקויים ורשלניים של המתרגם היכולים לנבוע במקומות שונים, למשל: אם עלולים ל

בטקסט המקור חוזרת אותה מילה, אבל המתרגם כל פעם מתרגם אותה בנרדפות אחרת, כי שכח 

שכבר נתקל בה ושכח איך הוא תרגם אותה קודם לכן. ניתן גם לראות ליקויים בתרגום אם המתרגם 

מסתכל על הטקסט השלם. אם  איננו(, וunits of translationקטנות של טקסט ) עובד על יחידות

הטקסט אינו מתאים בהקשר או שאינו מתאים לדברים שנכתבו קודם או אחר כך הוא עלול לגרום 

לתרגום לא הגיוני ולהחמצת תבניות ספרותיות, שהיא ליקוי תרגומי נוסף. החמצת תבניות ספרותיות 

בין חלקי הטקסט השונים או לאנלוגיות שונות שהבנתן עשויה להשפיע על הבחירות הכוונה לזיקות  -

בתרגום. עליו להבין משחקי מילים, משמעויות קונוטטיביות בתרבות המקור, דו משמעויות וכדומה. 
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בנוסף, בכל הנוגע לתרגום דיאלוגים, על המתרגם להיות מודע לתפקיד הדיאלוג בבניית הדמות 

ו להבין את מאפייני הדיבור בניגוד למאפייני הכתב: לחץ זמן שגורם לדובר להשתמש ומצב רוחה. עלי

במילים זמינות פשוטות ובמשפטים קצרים, לקצר מילים, לדבר בספונטניות ולכן להקל ראש בתקינות 

לשונית, לדבר בקיטוע בגלל הפרעות מהסביבה ומהדובר הנוסף, להרבות במאזכרים )'זה' כי הדובר 

משהו(, בקשרים ריקים ובקריאות, ביסודות אקספרסיביים ובביטויי פנייה. לא כל מתרגם  מצביע על

  מייחס חשיבות לדקויות אלה, והתוצאה עלולה להיות דיאלוג מלאכותי ולא אמין.

 

 תרגום מחזות .1.2

לא הרבה נכתב על בעברית על תרגום מחזות, כן מצאתי טקסט מעמוד הפייסבוק ״קלאסיקה 

המסביר כי תרגום מחזות הוא מלאכה מאוד קשה שדורשת דיוק רב. בניגוד לתרגום  (2016) בשבוע״

מנת לתרגם מחזה, ולעשות זאת היטב, לא מספיק לדעת להעביר לשפת היעד את -פרוזה, על

הטקסט ואת כוונת המחבר בצורה הטובה ביותר. גם מתרגמי הפרוזה הטובים ביותר יתקשו בתרגום 

ו של שייקספיר ובני דורו. כאשר מתרגמים מחזה, אסור לשכוח שמדובר מחזות, בייחוד מחזותי

בטקסט שאמור לעלות על במה ולהיות מוצג בפני קהל, ועל כן חשוב מאוד להתחשב בכך. ישנם 

עם משקל, חריזה, מקצב ומילים בעלות  -מחזות, כמו אלו של שייקספיר, שהמבנה שלהם הוא שירי 

די המחבר באופן מדויק ומחושב. חלקים רבים במחזותיו של י-מצלול מסוים, אשר תוכננו על

שייקספיר מורכבים מסונטות, להן יש מבנה מיוחד שלא קל לשמור עליו במהלך התרגום. מאוד קשה 

להעביר אלמנטים אלו לשפה זרה, במיוחד אם שפת היעד רחוקה משפת המקור של המחזה. לכן 

כריעות במהלך התרגום שלו. כל מתרגם צריך מתרגם של מחזות נאלץ לעשות בחירות קשות ומ

לבחור אם הוא נאמן למקור או ליעד ובאיזה אופן, אך למתרגם של מחזות, בייחוד מתרגם ששואף 

לתרגם מחזה של שייקספיר זה קשה במיוחד. האם הוא יכול לשנות את המילים כדי שיתאימו 

באופן הכי מילולי? או שהמילים לחריזה ולמשקל? האם מספיק שהוא יעביר את כוונת המחבר לא 

יותר חשובות מהמשקל וחריזה? כמובן שמטרת התרגום משחקת כאן תפקיד חשוב, אם המתרגם 

עובד על תרגום שמיועד לעלות על במה, הוא יעשה בחירות שונות ממתרגם שהתרגום שלו מיועד 

   להיקרא כספר. אלו רק חלק מן הבעיות איתן נאלץ להתמודד מתרגם של מחזות.

 

 התרגום לעברית .1.3

(: )א( תרגומים שנעשו 2010תרגומים חוזרים לאותה יצירה עשויים להיות משני סוגים )ברוך, 

בתקופות שונות בידי מתרגמים שונים; )ב( תרגום חוזר לאותה יצירה שנעשה בתקופות שונות בידי 

רות חדשות של ספרים אותו מתרגם. נוסף על תרגומים חדשים לאותן יצירות, יוצאות לאור מהדו
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הזמן. גם כאן לפנינו שני -עבריים לאחר עריכת הנוסח המקורי ועדכון העברית ה״ישנה״ לעברית בת

 סוגים: לעתים המהדורות החדשות נכתבות בידי הכותבים המקוריים ולעתים בידי אחרים. 

 

-פדר-לה רון( כותבות על לשונה המשתנה של הסופרת גלי2015לדוגמא, אסנת ארגמן ושוש שקד )

( היא מספרת על כתיבתה 2014עמית לישראל היום )עמרוסי, -פדר-עמית. בריאיון שהעניקה רון

מחדש של הסדרה ״ילדים אלמונים״, שאליה שייך הספר בריחה לילית ממחנה עתלית, ואומרת: ״לא 

ור שיניתי את הסיפור, אלא את השפה.״ לדבריה היתה בטוחה פחות בעצמה כאשר יצאה הסדרה לא

לראשונה: ״חלפו ארבעים שנה מאז שיצאה הסדרה. בראשית דרכי הייתה עליי אימתם של העורכים 

]...[ לקח זמן עד שהסגנון התגבש. היה שם יותר מדי פאתוס. על אנשי המחתרות אמרו אז 

טון', 'טרוריסטים', לא כמילת גנאי... היום יש לזה קונוטציה שלילית. אז החלפתי. או ביטוי כמו 'אייזן ב

עמית מעוררים -פדר-שהצביע על מישהו גזעי, שהחלפתי במילה 'מגניב'.״ דברים אלה של רון

-פדר-התבוננות סמנטית בבחירת המילים של הסופרת לאורך השנים. בספריה הוותיקים של רון

עמית אפשר למצוא ביטויים המשובצים במילים שקשה לדמיין שקהל הקוראים הצעירים של היום 

 (5למשל: ״כיוון שלא מצא נפש״ )בריחה, עמ'  יבין. כך,

 

( סוקרת בעבודתה את התמורות בלשון העברית הכתובה, ומציינת מספר חוקרים 2010ברוך )

שמדברים על חידוש תרגומים לעברית: חוקר הספרות אהרן קומם מצהיר כי למחזות קלאסיים, 

. אחת הסיבות לכך לדבריו היא כדוגמת מחזותיו של שייקספיר, דרוש תרגום חדש בכל עשר שנים

העדכון של הלשון העברית, ״השועטת בלי להתחשב בנקיי דעת למיניהם וצוברת לה ניבים וביטויים 

ביה החולב, הוצאת ״כתר״, וחדשים״.  דן מירון תרגם מחדש את ״טוביה החולב״ לשלום עליכם )ט

״יצירה כזו תובעת תרגום חדש (, ומשיב על השאלה מדוע נחוץ עוד תרגום ליצירה: 2009ירושלים 

שנה, במיוחד לעברית, שמשתנה כל הזמן ]...[ הספרות העברית של ראשית המאה  25–20כל 

 העשרים יותר רחוקה מהקורא של ימינו מאשר האנגלית השייקספירית רחוקה מהאנגלית של ימינו״.

 

ארי -ות שירי בן, מפרטת מבקרת הספר2001בסקירת הנעשה בתחום ההוצאה לאור עם סיום שנת 

. אחת המגמות המרכזיות לדבריה היא תרגומים חדשים של 2002את המגמות המסתמנות לשנת 

ספרים קלאסיים שכבר ראו אור בעברית. בין השאר היא מונה את התרגומים החדשים שנעשו ל״אנה 

בר״ לקאמי ו״האמן ומרגריטה״ לבולגאקוב. בן דֶׁ פרים ארי גורסת כי הס-קרנינה״ לטולסטוי, ״הֶׁ

בתרגומיהם הישנים ״קשים ואולי בלתי אפשריים״ לקריאה, משום שהשפה העברית משתנה 

במהירות וכיום היא שונה במידה רבה מן העברית של שנות החמישים והשישים. המתרגמת נילי 

מירסקי מחזקת את הדברים: ״בכל העולם נהוג לתרגם מחדש את היצירות החשובות אחת לעשור, 

 פי כמה משום שהעברית, יותר מכל שפה אחרת, מתפתחת מהר מאוד״. וכאן הדבר נחוץ
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( שואלת: ״מדוע צריך לתרגם שוב ושוב ספרים שכבר יש 2001ארי, -המבקרת רותה קופפר )אצל בן

להם תרגום לעברית״? על כך משיבה המתרגמת אבירמה גולן בהקדמתה לספר שתרגמה, ״פו 

שחלפו מאז ראו אור התרגומים הקודמים, ״העברית הספר המלא״, ומסבירה כי בשנים  –הדוב 

השתנתה והעמיקה והתעשרה והייתה ללשון מתגלגלת ומצטחקת בקלות רבה כל כך ]...[ פו וחזרזיר 

ה של ורה ישראלית ושל א״ד שפירא קשים וגבוהים ומרוחקים מדי לילדים, ו'יער ת״ק הפרסאות' יָ ואִ 

את  2004 -ש לתרגם את פו״. ענת שפיצן, שתרגמה בנשמע כבר מוזר במקצת, ונדרש ניסיון מחוד

״פינוקיו״ מאת קרלו קולודי )לתרגומה קדמו כמה תרגומים ועיבודים שונים(, אומרת כי ״כאשר 

מתרגמים קלאסיקות ]...[ מתרגמים אותן אחרת. בעבר ניסו לכתוב בשפה מליצית, היום משתמשים 

צורך. אם הספר נכתב בשפה קולחת במקור, בשפה עכשווית. אין צורך להגביה את השפה שלא ל

רצוי שזה יהיה גם בתרגום. 'פינוקיו' תורגם לשפה שובבית, ובגובה העיניים של ילד. אין פה ממש 

 סלנג, הוא גם 'רעד כעלה נידף' וגם 'החטיף סטירה'״ )שם(.

 

כי  זהר תרגם את המחזה ״פר גינט״ לבקשת תיאטרון ״הבימה״, ועל כך הוא אומר-איתמר אבן

בתחילה סבר שתרגום חדש למחזה שכבר תורגם הוא ״מותרות תרבותיים״. לאה גולדברג תרגמה 

, ולטענתו ״בנוף התרבותי שלנו אין זו תופעה שכיחה שיצירת ספרות זוכה 1952את המחזה בשנת 

זהר לתרגם -(. למרות זאת הסכים אבן2010ליותר מתרגום אחד בפרק זמן של עשרים שנה״ )ברוך, 

מחזה לאחר שבדק בעיון את התרגום הישן והשתכנע בצורך בתרגום חדש. בין שאר הסיבות את ה

הסולם  –זהר את משלב הלשון: גולדברג נצמדה לנורמה של ״סולם אחד בלבד -לצורך זה מונה אבן

זהר מעיד כי בתרגום החדש לא ראה שום סיבה להינזר -של לשון הכתב הספרותית״. אבן

שון החיה על כל רבדיה ההיסטוריים, לרבות לשון הדיבור הישראלית מהאפשרויות שמציעה הל

 (.)שם

 

( נתקלו בקשיים של עברית שהייתה בראשית המעבר לשפה 2012המתרגמים של אותם ימים )רגב, 

מודרנית. העברה משפה לשפה אינה מלאכה קלה. הרי נוסף למורכבות על היבטיה השונים שבכל 

סק בשתי שפות ובשתי מערכות תרבותיות. תרגום מוצלח תלוי שפה מדובר במעשה התרגום שעו

בראש ובראשונה במתרגם עצמו, במידת ידיעתו את שתי השפות ובעומק הידע וההבנה שלו את 

תרבותה של כל שפה. הדברים נעשים מסובכים יותר כאשר שפתו של המתרגם, בהשוואה לשפת 

לה גמישות ההופעה שיש לשפה  הטקסט שהוא מתרגם, נמצאת בשלב ״נמוך״ יותר: חסרה

המדוברת כבר מאות שנים, היא כבולה בתבניות ארכאיות של טקסטים מקודשים, היא חסרה הרבה 

יום פשוטים ובתבניות תחביריות בהירות -מילים ומונחים מודרניים, היא מתקשה בביטוי מצבי יום

ה מצבה של העברית המתחדשת. וברורות, ועדיין אין לה הכלים לעצב שיחות בין אנשים. והרי זה הי

הסופר והמתרגם שיצרו את כליה של הספרות העברית החילונית נאלצו להיות חלוצים, ממציאי 

 מילים ומשפטים, ובמידה רבה ליצור יש מאין.
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( בוחן את התרגומים השונים של הרומן ״שלושה בסירה אחת״. הוא עונה על 2012מנחם רגב )

ני עשרות שנים זכו לתרגומים חדשים. הוא טוען שהסיבה היא השאלה מדוע ספרים שתורגמו לפ

משום שתרגומים הם כספר החתום לקוראים הצעירים של ימינו. התרגומים החדשים משקפים אפוא 

את התפתחותה ואת התגלמותה של העברית המודרנית. אבל כאן לפנינו תופעה תרבותית מרתקת: 

, מאז שנות השבעים, נוספו שלושה תרגומים חדשים, שנים, ובמהלכן 78מאז התרגום הראשון עברו 

והמתרגמים, שאהבו את הספר בנעוריהם, שאפו לדייק יותר בתרגום ולהשלים את מה שהמתרגם 

הראשון החסיר. העיון בתרגום הישן והמופלא מעורר הרבה חיוכים, אך ההשוואה לתרגומים שבאו 

ית מאז. והרי מספר דוגמאות להשוואה: בעקבותיו מראה כמה התפתחה והעשירה העברית המודרנ

״מלתעות תותבת״ אצל אפשטיין לעומת ״שיניים תותבות״ אצל קרמן, ״גז מצהיל״ אצל אפשטיין 

״לעומת גז צחוק״ אצל קרמן ו״ספר הלימוד האשכנזי״ אצל אפשטיין לעומת ״והרחיקו ממנו את 

 הדקדוק הגרמני״ אצל קרמן.

 

( היא שספרות ההשכלה 2010של הספרות העברית )ברוך, הנחת היסוד של רוב ההיסטוריונים 

-עשרה ואילך. מהפכת ההשכלה היהודית יצרה ספרות חדשה, כתבי-נוצרה ממחצית המאה השמונה

עת, בתי דפוס ומוסדות חינוך מודרניים. מתוך מהפכה זו צמחה מהפכה אחרת: מהפכת הלשון 

ה הוא חידוש השפה העברית. הפנייה העברית. אחד ההיבטים החשובים ביותר של ספרות ההשכל

המשכילים למעשה הפקיעו את לשון הקודש  –אל לשון המקרא הייתה מעין מרידה  בעולם ההלכה 

מעולמה הבלעדי של התורה וביקשו להשתמש בה לצרכים מדעיים, ספרותיים וחברתיים, כלומר 

ן הלשון הרבנית, שנטתה לצורכי חול. סיבה נוספת לדבקות בלשון המקרא הייתה הרצון להתרחק מ

 לעתים לזלזל בכללי הדקדוק.

 

נפתלי הרץ ויזל, מראשוני המשכילים, ראה את לשון המשנה כשלב בהתפתחות הלשון העברית, 

שלב שבו הלשון התרחבה כדי לענות על צורכי  הדוברים. לשון המשנה הייתה בעיניו מקור להרחבת 

ובלשון חז״ל. אם כן, כבר בתקופת ההשכלה חשו  הלשון והוא אף עסק בחקר מילים נרדפות במקרא

כותבים כי לשון המקרא אין בה די, וככל שחלף הזמן התברר כי נדרש מפנה נוסף, ומבחינה 

 עשרה.-כרונולוגית מקובל לראות את מועד התחוללותו בשנות השמונים של המאה התשע

 

ה קשורה קשר הדוק אל אשר, נשיא האקדמיה ללשון העברית, אומר כי העברית החדש-משה בר

אשר גורס -לשון המקורות. לגרסתו, רוב היסודות המשמשים בלשוננו שימשו בעברית המקורות. בר

עשרה, ״עמדו רגליהם של ראשי -כי עם תחילת תחיית הלשון העברית, בסוף המאה התשע

כיום, המדברים בתוך המקורות הקלסיים של הלשון העברית וראשם היה שקוע בהם ]...[, אבל גם 

אף שניתקו רגליהם ונדו ראשיהם של רבים מדוברי העברית מן המקורות הקלסיים, מה שנתגבש 

-בשניים שלושה דורות קודמים ונתון בפיהם של דובריה מחבר אותם אל המקורות הקדומים״ )בר

 (.217 – 216אשר תשס״ב, עמ' 
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יה, ״תהיה ערכיותם טורי מגדיר את לשון הספרות כלשון העשויה לעשות שימוש בכל משאב

(. 50, עמ' 1977הסגנונית אשר תהיה ותהיה שייכותם להיסטוריה של אותה לשון אשר תהיה״ )טורי 

לעומת זאת, לדעתו המאפיין את לשון התרגום הספרותי לעברית הוא צמצום אפשרויות הבחירה 

-קנית ואפילו עלוהעדפה של ערכיות סגנונית גבוהה, כלומר: לא לשון כתב בעלמא אלא לשון כתב ת

תקנית. האפשרות הגבוהה ביותר מבחינה סגנונית, כדברי טורי, היא הלשון העברית המתועדת 

  במקורות הקאנוניים, דהיינו המקרא בראש ובראשונה, ולשון חז״ל.

 

(. היא 50-( סוקרת מספר חוקרים שמתייחסים לתרגום בתקופה זו )לעברית בשנות ה2010ברוך )

זהר שעונה על השאלה מדוע רווחה לשון המקורות בתרגומים. הוא מסביר -בןמזכירה את איתמר א

כי לשון הספרות היפה נוטה להיבנות על הלשון הנחשבת ללשון החשובה ביותר בדיגלוסיה במערכת 

לשונית הנוהגת בזמן מסוים. הלשון המרכזית או החשובה שבדיגלוסיה היא הלשון בעלת  -הרב

הגדולה ביותר, ומכאן לעתים קרובות גם בעלת היוקרה החברתית היוקרה החברתית הפוליטית 

(. 289, עמ' 1970זהר -הגדולה ביותר, והיא עשויה להיות לשון זרה או לשון קלאסית מתה )אבן

מאחר שחסרו בעברית אמצעי ביטוי למשלבים שונים, כגון סלנג, לשון דיאלוג, לשון ילדים וכד', 

שכבות הלשון השונות לשון סינכרונית אחת. וכך, לשון המקרא ניסתה הספרות העברית ליצור מכל 

מציינת שהעברית היא שפה חדשה  (2013)(. גם שי 297הופכת ללשון גבוהה וראויה )שם, עמ' 

יחסית, ואין בה מסורת של כתיבת דיאלוגים. היא נשענה על המקורות הכתובים שבהם אין דיבור 

מעין כלי נוח למדי לצורך לשון הספרות משום שכלליה אותנטי. הלשון הקלאסית נחשבת לבטוחה, 

הנורמטיביים ברורים וידועים, ומשום כך ״מובן מדוע יש סופרים עבריים ]...[ שאינם רוצים לוותר גם 

(. ללשון הקלאסית נודעת חשיבות 295היום על היתרונות של הלשון הקלאסית״ )ברוך, שם, עמ' 

ן האוכלוסייה אינו שולט בלשון הכתובה והמדוברת. רבה בתקופות שבהן חלק גדול יחסית מ

זהר, ״כמעט מתבקש הדבר מאליו שהלשון הנכתבת לא תהיה זהה -בתקופות מעין אלה, על פי אבן

 (.291ללשון המדוברת״ )ברוך, שם, עמ' 

 

גרשון שקד מוצא שעד שנות החמישים של המאה העשרים )ואף לאחר מכן( הייתה לשון הספרות 

בחינה בין לשון הכתב לבין לשון הדיבור. לרשותם של בני דורו של ביאליק לא עמדה נמלצת שלא ה

נורמה של לשון שעדיין לא הייתה לשון  –אפשרות אחרת, שכן הם כתבו על פי נורמה שהוחלט עליה 

כל אלה אפיינו הן את לשון העיתונות הן את  –דיבור. המשלב הגבוה, הפאתוס, הלשון הפיגורטיבית 

 פרות )שקד תשמ״ג, פרק ג(.לשון הס

 

שחר )תש״ן(, הספרות המתורגמת לעברית בשנות החמישים, ובמידה רבה גם -לדברי רינה בן

ארי -בשנות השישים, לא השכילה להתמודד עם האתגרים שהציבה לה הספרות הזרה. ניצה בן

הם מכנה בשם ״תרגומית״ את הלשון שנקטו מתרגמים רבים מתוך מחשבה ואף מתוך שכנוע ש
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כותבים עברית ספרותית נאה, ומצייתים לנורמות שכבר הוכיחו את יעילותן בעבר. הדבר בא לידי 

 ביטוי בהפגנת עושר לשוני: בחירה במילים גבוהות, רצוי אף נדירות.

 

, הנורמה במערכת הספרות הרשמית שתבעה מהספרות 60-ויסבורד )תשנ״ג( טוענת כי בשנות ה

במקומה צמחה נורמה חדשה שהדגישה את קיומה העצמאי של  מגויסות לאומית החלה לדעוך.

, בהמשך ולו מתון יותר, לעשורים הקודמים הוכתבה לשון הספרות הרשמית 60-הספרות. בשנות ה

המתורגמת על ידי נורמה. שחייבה היצמדות לרפרטואר לשוני מסוים ומוגדר. רפרטואר זה הכיל 

דקדוקיים ותחביריים בעלי ערכיות סגנונית גבוהה, וחיקוי פריטים  לקסיקאליים, צירופי לשון ומבנים 

הזמן: לשון הדיבור, לשון הספרות הטכנית והמדעית, לשון -רבדים אחרים של הלשון העברית בת

העיתונות ואפילו לשון הספרות העברית המקורית. לשון התרגומים הייתה גדושה ביסודות מלשון 

  -מהעברית המודרנית. החקיינות הספרותית )אפיגוניותהמקרא ומלשון חכמים שכבר הלכו ונעלמו 

( והערכיות הסגנונית הגבוהה שלה היו קשורות זו בזו: לפחות בעברית, 1992בלשונה של ויסבורד 

וככל הנראה גם בלשונות אחרות, לשון הספרות הקאנונית של דורות קודמים נחשבת לבעלת ערכיות 

נוהגים לתרגם את שייקספיר לפי לשון הספרות של התקופה  סגנונית גבוהה יותר מלשון ההווה. לכן,

הקודמת לזמן התרגום. כחלק מהפגנת השליטה בעברית לדורותיה הרבו המתרגמים להיזקק לצורות 

 דקדוקיות ותחביריות ולפריטים לקסיקאליים שכבר יצאו משימוש ברוב סוגי הטקסטים.

 

הייתה הטהרנות העברית  60-ים בשנות התכונה נוספת של הרפרטואר ששימש עדיין את המתרגמ

היחסית שלו. בתרגומים מאותן שנים בולטת הנטייה להימנע ממילים ״בינלאומיות״. כמו כן הוגבלה 

המילים של האנגלית, צירופיה הכבולים, -מאוד ההתערבות של האנגלית בתרגומים מלשון זו. אוצר

סף. השימוש בלשון הגבוהה לא היה אחיד כלל על ה-האידיומים שלה ומבניה התחביריים נדחו בדרך

בכל אזורי המערכת הרשמית. הוא היה אינטנסיבי ביותר במרכז המערכת, בתרגומים של טקסטים 

 שיועדה להם יוקרה גבוהה במיוחד.

 

ובמהלכן השתנתה הנורמה הלשונית בשתי המערכות. הלשון הגבוהה שזוהתה  70-לקראת שנות ה

כתב מודרנית, בינונית ברמתה, -ערבבה עם יסודות של לשוןהלכה והת 60-בתרגומי שנות ה

בעבר. היעלמות הלשון הגבוהה נבעה במידה רבה שהיא אשר שבעקבות האנגלית ניכרו בה יותר מ

מערכת בכלל, גם מהספרות העברית המקורית, התרגומים הדביקו מהלך זה, -הלכה נעלמה מהרב

מתרגמים, שגדלו והתחנכו בארץ בסביבה חילונית, ולו גם בפיגור ניכר. בהדרגה צמח דור חדש של 

ולא היו אמונים על הטקסטים היהודיים הקאנוניים כבני הדור שקדם להם. לעומת זאת, שלטו טוב 

פנתה יותר ויותר לקהל חדש, ויותר בעברית המודרנית. יתר על כן, עבודתם של מתרגמים אלה ה

ו, והוא ציפה לעברית מודרנית בתרגומים. גם שלשון הטקסטים היהודיים הקאנוניים הייתה זרה ל

בביקורת צמח דור חדש, בעל תפיסות חדשות ביחס ללשון התרגומים. התפיסה ששלטה עד שנות 

, שהתרגומים הם כלי בהתפתחות הלשון ולשונם היא אפוא ערך לעצמו, ללא תלות במקור, 60-ה
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אדקוואטיות )הלימה ללשון היעד  הלכה ופינתה את מקומה לתפיסה, שלשון התרגומים צריכה לשרת

 ופחות למקור( תרגומית.

 

לכאורה, השינוי בלשון התרגומים היה אמור להביא להנגשת התרגומים בקרב דוברי העברית. אבל 

עתה ניצבו שני מכשולים חדשים ונמתחה ביקורת על האדקווטיות. הראשון הוא בחירה אקראית 

ית. השני הוא הפתח שנפתח לתרגומים שלשונם ברמת הלשון והיווצרות לשון עברית לא טבע

  בתרגום נמוכה מלשונם במקור עקב הזנחת לשון המקרא.

 

 . על הסגנון 2

 . מה זה סגנון? 2.1

מעלה את סוגיית ההגדרה הוא שכי הטקסט  (1964)בעקבות אנקוויסט  פרוכטמן )תש״ן( טוענת

ל מאפיינים לשוניים ומשלביים של לסגנון. אחת ההגדרות הפשוטות לסגנון היא בחירה מכוונת ש

משתמש מסוים לצורכי הפקת הטקסט. אף יבגני ספיבק )תשע״ה( נקט בעבודתו גישה דומה בחקר 

, המגדירה את בספר שערך עם אחרים , במאמרבעקבות אחת ההגדרות שמביא אנקוויסטהסגנון, 

. בכל מבע יש אפשרות .של הבעה האומרות בערך אותו הדבר עצמו הסגנון כבחירה בין אלטרנטיבות

, בעקבות ן"תששחר, -לכותב לבחור מבנים לשוניים שונים מתוך כלל המבנים העומדים לרשותו )בן

שחוקרים מדגישים את חשיבותו של  ,( מוסיפה1990(. פרוכטמן )1964ויסט ואחת ההצעות של אנק

לומר,  ההקשר של הדברים הנאמרים ונסיבות האמירה והשפעתם על משמעות הנאמר. ניתן

כללי, הנמצא במילון ומאורגן על פי חוקי הדקדוק, והמצוי לדובר, המכיר את -שהבחירה ממלאי לשוני

 .המרכיבה את הסגנון.הוא אותה בחירה השפה ואת המבנה שלה, 

 

( מתארת את הכלים הבלשניים. היא מסבירה שמכיוון שבהגדרת הסגנון מקופלת גם 2005שורצולד )

ים לשוניים, ישנו היבט שני לקביעת תכונות הטקסט והוא הכלים הבחירה המכוונת באמצע

הפונולוגי, המורפולוגי  —הבלשניים. הכלים הבלשניים הטהורים: הניתוח הפונטי, הניתוח הדקדוקי 

והניתוח הלקסיקלי, מאפשרים למצוא את השונות הלשונית בתוך הטקסט  —והתחבירי־סמנטי 

גייה המייחדים את הדובר; רק לעתים רחוקות יאופיינו עצמו. הניתוח הפונטי קשור בהיבטי ה

ההיבטים האלה גם בכתב. הניתוח הפונולוגי, המורפולוגי והתחבירי־סמנטי מעמידים יסודות 

דקדוקיים להבדלים בין סוגי הטקסטים השונים, בין בעל פה בין בכתב. הניתוח הסמנטי והלקסיקלי 

-אוצר המילים שבשימושיהם )בן־טולילה תשמ״טמבדילים בבירור בין משתמשי הלשון בהתאם ל

 תש״ן(. אל הכלים האלה אפשר להוסיף את ניתוחי השיח.
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 . מה זה סוגל לשוני? לפי מה קובעים סגנון של כותב? 2.2

לשם הערכת הסגנון שימש המונח סוגל סגנוני, הניתן למדידה ומאפשר השוואה סגנונית בין טקסטים 

(. 1990טקסט מסוים מבחינת סגנונו )פרוכטמן,במיוחד נה המציינת שונים. סוגל סגנוני היא תכו

ך כדי לחושפם בדייקנות מרבית יש לבדוק את יצירתו אחשיבותם של הסוגלים הסגנוניים רבה, 

כלומר  –לכן אפשר לבחור בסוגלים סגנוניים לכאורה  –, וזה קשה הכתובה של כל יוצר על כל פניה

 גיע למסקנה שאכן הם מיוחדים ליוצר מסוים או לדור מסוים.אחרי עוד מחקרים אפשר יהיה לה

 

תחביר והן -ספיבק )תשע״ה( מסביר שהסוגל הסגנוני עשוי להשתייך לתחומי לשון שונים, הן המורפו

הלקסיקלי. ומציין שלפי אנקוויסט, חזרה על פריט מסוים מעידה על היותו סוגל סגנוני, ואם אין חזרה 

 חשב סוגל סגנוני. על פריט מסוים הוא לא י

 

ספיבק )שם( מציג את הדיון הקיים בקרב חוקרי לשון בנושא חלוקת הלשון העברית לרמות שונות: 

רבין מבחין בין לשון ספרותית, לשון מדוברת ולשון בינונית, הניצבת בין שני הקטבים הללו; שלו 

וברת; ספיבק ממיין לשלושה יומית ולשון מד-נורמטיבית, לשון כתובה יום-מבחין בין עברית ספרותית

רבדים: רובד ספרותי, רובד ביניים ושכבה דיבורית; בר אשר מבחין בין שלושה טיפוסים של העברית 

הכתובה: העברית הלא ספרותית )בינונית כלשונו של רבין(, העברית הגבוהה )״עברית של שבת״( 

 ן לרמות לשון שונות.ועברית של הציבור החרדי; טורי דן בבידול והבחנה סגנונית וממיי

 

שחר קובעת מתוך ביקורת כי: -ספיבק מוסיף כי יש חוקרים המתמקדים בשני הקטבים בלבד. בן

״בציבור שלנו רווחת גישה דיכוטומית ללשון, לפיה הלשון העברית מחולקת לשני סגנונות נפרדים 

למקורות, מצד העברית ה'יפה' הספרותית, בעלת הזיקה החזקה  –המוציאים זה את זה בשימוש 

אחד, והעברית המדוברת, ה'דלה' וה'שטוחה', מצד שני״. שורצולד מתייחסת ללשון הגבוהה כ״דיבור 

נאה״ אשר כנגדו ניצב ״דיבור יום יומי״; גלינרט מבחין בין ״משלב יום יומי״ שהוא מגדיר ״עברית 

משלב התנ''ך ארעית, עברית פופולרית, העברית שלא בהשגחה״, לבין ״משלב הספרות היפה, 

הנשגב״, שהוא מגדיר ״עברית שכתבוה סופרים נשגבים, עברית ששיערוה הוגים ועיתונאים״; מורג 

על אשר -דן בממדים בסיסיים, ״הכלים הנתונים בידי הדובר והכותב לצורך ההבעה הבסיסית״ וממדי

בר אבא -וכובסקי״נותנים בידי הדובר והכותב אמצעים לעידונה של ההבעה, לדיוק בה וליטושה״; בור

בדיונה על הלשון המדוברת, מבחינה בין משלב נמוך לבין ״מגוון של 'לשונות', כגון לשון הדיבור 

יומיות בלתי -האופיינית לאנשים חסרי השכלה, לשון הדיבור האופיינית לכלל האוכלוסייה בנסיבות יום

שים משכילים, לשון הדיבור פורמליות״. היא מחשיבה כמשלב גבוה את ״לשון הדיבור האופיינית לאנ

 האופיינית לנסיבות פורמליות ולשונות דומות לאלה״.
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( קיימת התייחסות לכלים הבלשניים הטהורים: הניתוח הפונטי, הניתוח 1990גם אצל פרוכטמן )

והניתוח הלקסיקלי, שמאפשרים למצוא את  —הפונולוגי, המורפולוגי והתחבירי־סמנטי  —הדקדוקי 

בתוך הטקסט עצמו. הניתוח הפונטי קשור בהיבטי הגייה המייחדים את הדובר; רק  השונות הלשונית

לעתים רחוקות יאופיינו ההיבטים האלה גם בכתב. הניתוח הפונולוגי, המורפולוגי והתחבירי־סמנטי 

מעמידים יסודות דקדוקיים להבדלים בין סוגי הטקסטים השונים, בין בעל פה בין בכתב. הניתוח 

 סיקלי מבדילים בבירור בין משתמשי הלשון בהתאם לאוצר המילים שבשימושיהם.הסמנטי והלק

 

 . סוגלים מורפולוגיים2.3

( עשויה לשרת מטרה 1990מבחינה ספרותית, בחירה בצורות לשון או במבנה תחבירי )פרוכטמן, 

אסתטית בתוך הטקסט הספרותי. ניתן לבחור בשמות תואר. שם התואר מטבעו מתאר את שם 

ומאפיין אותו וכן רומז על גישה סובייקטיבית. המספר, הבוחר בריבוי או במיעוט שמות תואר,  העצם

 יוצר אופי תיאורי יותר או תיאורי פחות לסיפורו.

 

תפקידו התחבירי הבולט ביותר של שם התואר הוא תפקיד הלוואי, מרחיבו של שם העצם, ולוואי 

, צבעו, וכיו״ב והוא גם מתאים לשם העצם, כשהוא התואר מאפיין את שם העצם מצד מהותו, איכותו

מלווה, במין, במספר וביידוע. במקרים אלה אין שם העצם והתואר המלווה אותו יוצרים משפט. שמות 

ובגודש. זה לזה התואר עשויים להיות סממן סגנוני רגשי, חיובי או שלילי. אם הם באים בסמיכות 

תואר -שמעות יותר כשמתחברים זה לזה שמותמ-המטען הריגושי שבשמות התואר נעשה בר

 אחדים.

 

בפועל מקובל לראות יסוד לשוני המביע פעילות ודינאמיות. בסיפורת מטבעה רב תפקידו של הפועל. 

אחת האפשרויות לבחירה בפעלים היא בחירה בפועל סביל, ואז משתנה המשפט מבחינה פורמלית, 

על מפעיל לסביל נחשב אפוא לשינוי במבנה, וטקסט גם אם הנושא שמשמעותי נעשה בעינו. שינוי פו

בעברית, המרבה בפעלים סבילים משרה אווירה שונה מטקסט שפועלים פעילים. כששמות העצם 

מוחשיים, יש לצפות לפעלים המביעים פעילות כלשהי, כששמות העצם מופשטים, הפעלים מביעים 

ים בגווניהם, וקשורים להתרחשות או בדרך כלל את קיומו של שם העצם המופשט, ואז הם מצומצמ

 חוסר התרחשות.

 

ברוך )תש״ע( מדגימה במחקרה תמורות שחלו בשפה העברית באמצעות שני תחומים: )א( זמני 

זניחת וי״ו ההיפוך נעשית בהדרגה לאורך השנים; בתרגומים הראשונים היא רווחת במידה  –הפועל 

מים בעברית החדשה; )ב( מעבר משימוש רבה אך הולכת ונזנחת עד היעלמות מוחלטת בתרגו

אל  –במקור של הפועל לשם תיאורי זמן, סיבה ותכלית )דוגמת ״היא בכתה מאוד בהיפרדה מילדיה( 
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. מעבר זה מלמד על הינתקות -, מכיוון ש-, משום ש-כאשר, כש –שימוש במילות מפורשות 

 חכמים. הדרגתית מן התחביר המקראי תוך הישענות גוברת והולכת על לשון 

 

אף המקור המוחלט הוא מאפיין את לשון המקרא. המקור המוחלט משמש כמין צורה יסודית של 

הפועל: הוא בא לרוב בסמוך אל הפועל ותפקידו לחזק ולהדגיש את הפעולה. המקור נקרא 'מוחלט' 

שפה משום שלרוב יש לו צורה קבועה בכל בניין, שאינה תלוייה בזמן ובגוף של הפועל )לפי אתר ה

 העברית(. 

 

למקור המוחלט בלשון המקרא תפקידים רבים הן שמניים הן פועליים )ספיבק, תשע''ה(, דבר 

שמקשה על קביעת שיוכו לאחד מחלקי הדיבר. ספיבק מסביר על המקור המוחלט המכונה טאוטולוגי 

גשה שתפקידו, על פי חוקרי הלשון, הוא הדגשה וחיזוק ברם דעתם של המדקדקים על נושא ההד

 אינה תמיד אחידה.

 

שטוענים כי בעברית בת זמננו מקובל להניח שהשימוש  Cohen & Zafraniספיבק )שם( מביא את 

במקור המוחלט נדיר ומתקיים בצורות מאובנות בלבד. אך לפי ספיבק, שורצולד בדקה והראתה כי 

י העיקריים הם בלשון הספרותית המקור המוחלט משמש באופן פרודוקטיבי במספר תפקידים, ושנ

המקור האדוורביאלי, הבא אחרי הפועל הנטוי ו״היוצר את אספקט ההמשכיות וההתמדה״, והמקור 

 הטאוטולוגי ״הבא לפני הפועל הנטוי לחיזוק הפעולה בפועל הנטוי ולאישורה״.

 

ספיבק מציין כי השוואה בין הכינוי החבור לכינוי הפרוד היא בחירה סגנונית נוספת לאור העובדה 

ששתי חלופות בעלות משמעות זהה או דומה הן תנאי הכרחי לדיון בבחירה הסגנונית. הוא מביא את 

רשף שטוענת כי בדיקת מגמות הבחירה בין סוג הכינוי עשויה להוות תרומה משמעותית לאפיון 

 הסגנוני של הטקסט בשל התפוצה הרבה של הכינויים האלו. ספיבק מביא מספר חוקרים )שלזינגר

( המצביעים על ההתניה הסגנונית בעברית החדשה בבחירת סוג 2005 רשף, ברמן, שורצולד ,2004

הכינוי, כאשר הכינוי החבור הולם את הלשון בעלת הערכיות הסגנונית הגבוהה ומזוהה לרוב עם 

הלשון הכתובה, ואילו הכינוי הפרוד הולם את הלשון בעלת הערכיות הסגנונית הדבורה. ״בדרך כלל 

(. 2004 לשון גבוהה״ )שלזינגר –הפרודה מסמנת לשון נמוכה והחלופה הדבוקה החלופה 

״בתפוצתם של הכינויים החבורים לשם ולפועל נוצר בעברית החדשה הבדל של ממש בין לשון 

יומית ללשון הכתובה והפורמלית״ )רשף(. ברמן מצביעה על כך שכינויי הקניין החבור -הדיבור היום

זוהה עם הלשון הפורמלית יותר ושורצולד משייכת את כינוי הקניין החבור נדיר בלשון הדבורה ומ

 למשלב גבוה.

 

 נוכל לראות את מאפייני לשון המקרא לעומת לשון חז״ל במורפולוגיה: (41-40, 1990)אצל פרוכטמן 
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 לשון חז׳׳ל לשון המקרא

רצף סיפורי בצורות פועל המכונות ״יפעל״, 

מקושרות על  ,דכלומר, מה שאנחמו קוראים עתי

אך היא מציינת ידי הוי״ו המכונה ״וי״ו ההיפוך״

 רצף בסיפור המקראי.

צורות המקרא אינן קיימות וסיפורי העבר 

מבחינה  נשמעים יותר כמו סיפורי העבר של ימינו

 זו, אך לא מבחינת המילון.

 ה״א המגמה ניכרת בצורת הוראת כיוון

 )לדוג׳: גבעונה(

 לא קיימת הוראת כיוון בה״א המגמה

צורות מיוחדות לפנייה, בקשה או צו לגוף שלישי 

 )יהי אור, יקומו נא(

 "עתיד"צורת המקרא מתאחדת עם צורות 

 רגילות

צורות נתפעל. השורש ׳זמן׳ בפועל הוא כולו  צורות התפעל

 חידוש של לשון חז״ל

 צירופים של מקור+פועל אינם קיימים  - צירופים של מקור+פועל

 בנו״ן ותצורות הרבים מסתיימ במ״ם ותים מסתיימצורות הרב

 

( מדגימה הבדלים סגנוניים אף בצורות שמות נטויים בצירוף כינויי הקניין או כינויי 1990פרוכטמן )

מושא. בחירה בהדבקת כינוי הקניין/המושא או בכינוים פרודים מאפיינים בעיקר בחירה במשלב 

ָתּה״ = בעת שהיא לשוני. במקרא כינוי הגוף החבור יכול ל ִלדְּ ציין את עושה הפעולה )הנושא(, כגון ״בְּ

ַנֲחמֹו״ )בראשית לז, לה( =  ֹנָתיו לְּ ָכל בְּ ילדה או לציין את מקבל הפעולה )המושא(, כגון ״ַוָיֻקמּו ָכל ָבָניו וְּ

 לנחם אותו.

 

 תחבירייםציינים או מאפיינים . 2.4

פי -שייכות לאסכולות בלשניות אחדות ובנויות על בספרות הבלשנית יש הגדרות רבות למשפט, והן

(. על פי הגדרה הקשורה בבלשנות המבנית, המשפט 1990גישת המחברים ומטרותיהם )פרוכטמן,

בטקסט הספרותי הוא רצף של מילים, שבסופו הנגנה של הפסק גדול. בכתב יירשם ההפסק הזה 

ימן קריאה. יש המגדירים את המשפט באמצעות נקודה, או במחליקיים הריגושיים: סימן שאלה וס

 הכתוב בו ואריאציה של ההגדרה דלעיל: מה שנמצא בין נקודה לנקודה. 

 

המילים, הצירופים והפסוקיות מתקשרים ביניהם בשני סוגים עיקריים של קישור.  לדברי פרוכטמן, 

כלומר  דטי,נסית קשר בין יסודות שווי ערך ותפקיד. האיחוי יכול להיו האיחוי:הראשון הוא קישור 

הסוג , או אסינדטי, ללא סימן קישור; בעל קישור של איחוי )וי״ו החיבור, גם, אף, אולם, או וכיו״ב(

שאף הוא יכול להיות סינדטי, כלומר עם מילות הקישור , )ש, אשר, כש( שעבודהשני הוא קשר של 

 , הוא קישור השעבוד, וג השני. הסאו שעבוד , כלומר ללא סימן קישור של איחוידטינאסיאו שהוזכרו, 
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המשועבד  -ערך  וויואין הם ש ,מהם תלוי מבחינה צורנית ותחבירית באחרשאחד קשר בין יסודות 

 מבחינת המשמעות. מבחינת הצורה)אם הקשר הוא סינדטי(, וגם הוא הכפוף, התלוי, גם 

 

 

ופחות בקשרים שבין בדרך כלל אנחנו עוסקים יותר באיחוי ובשעבוד שבין פסוקיות או משפטים 

המילים וצירופי המילים, משום המבנים המיוחדים של הפסוקיות, ומשום שהבחירה בפסוקיות עשויה 

 לשמש סוגל סגנוני.

 

(, ובדרך כלל תהיה היא עצמה חלק ממבנה של  1990הפסוקית תהיה בעלת מבנה קבוע )פרוכטמן,

פסוקית ולעתים הנשואים. כל פועל היא משפט גדול יותר. שמות העצם הם בעיקר הנושאים של ה

א של פסוקית כלשהי, חוץ מהפועל ״היה״ שלעיתים מעמדו שונה, אבל גם אז הוא מצביע ותמיד נש

 על קיום הנשוא. פסוקיות פועליות משרות אפקט שונה מזה שמשרות פסוקיות שאינן פועליות.

 

בין שתי מילים או יותר, אשר אינן  הצירוף הוא היחידה הקטנה ביותר של התחביר. הצירוף הוא קשר

יוצרות משפט )אין בסופן הפסק גדול(, או פסוקית )אינן פנויות על פי הדגמים שהוצגו למעלה(. יש 

צירופים חופשיים, כלומר ההצטרפות מקרית ונבנתה לצורכי המבע, ויש צירופים כבולים, כלומר 

 ם יכולים להיות מילוליים.הצטרפותם קבועה ובלתי ניתנת לפירוק. הצירופים הכבולי

 

תשמ"א,יחידה ) ( מביאה את ניר70, עמ' 1990גם אורך המשפט יכול להוות סוגל סגנוני. פרוכטמן )

הסגנון למדידת אורך -המתייחס לסיבות אחדות להיזקקותו של מדע (הארוך 12-18, עמ' 12

משום שאנשים שונים המשפט. סיבה אחת היא הקביעה, כי אורך המשפט עשוי לשמש סוגל סגנוני, 

פי מחקרים שנעשו, קיימים הבדלים עקיבים בין האורך -נוטים לבנות משפטים בעלי אורך שונה. על

עת שונים ובכתביהם של מחברים שונים. אורך המשפט נמדד -הממוצע של המשפטים בכתבי

פט ארוך באמצעות מילים או באמצעות הברות. על פי שנערכו בשפות אירופיות מתברר, כי ככל שמש

יותר, אפשר לצפות שיהיו בו יותר פסוקיות משועבדות. גורם חשוב, שלדעת ניר משפיע על מבנה של 

משפטים ארוכים, מתבטא בחיסכון משפטים קצרים וצירופם למשפט ארוך אחד. לדוגמה, המשפט 

 יכלול את כל המידע שבשלושה משפטים קצרים.הארוך 

 

ט הסגנוני. ״על כורחך אתה אומר שסדרי נושא ונשוא לא בנדויד דן בסדר מילים במשפט גם בהיב

דבר ריק הם, אלא מערכת של חוקים העשויים לשנות בכוונת הדברים. דוק: מערכת של חוקים ממש, 

ולא סגנון ולא אופנה ולא הבלטה מיוחדת, אלא כך דרכה של עברית בכל הדורות. ומי שקיבל על 

פטור עצמו מעול סדר המילים״. הוא מציג את הגישה עצמו עול דקדוק ותחביר אינו בן חורין ל

השמרנית בנושא התחביר. לגישתו, יש סיבה לשינוי סדר המילים, אך טוען שהדובר חייב לשנות את 

 סדר המילים במשפט מתוך מודעות.
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סדר המילים הטבעי והמקובל במשפט בעברית הוא בדרך כלל כזה: נושא, נשוא, משלימים )מושאים 

. אבא בנדויד יוצא נגד ״האימיגרנטים הלשוניים שבתוכנו״ שאינם נשמעים לכללים ותיאורים(

ומתרגמים תרגום אוטומטי מלשונות הלעז שהביאו איתם )בנדויד, תשי״ח( הוא טוען ש״סדר המילים 

במשפט הוא אחד מכבשוניה של כל לשון נלמדת, ולא על נקלה אדם עומד עליו. גם אחרי שטרח 

ים ובדקדוק, מתגלה לו שלעתים בשעת כתיבת משפט עברי הניסוח הסופי רפה ולמד ושנה במילונ

נושא. הספקות האלה מה טיבם? –נשוא או נשוא–בידו, ואין ביטחון מה להקדים ומה לאחר: נושא

כלום הם מתחום הדקדוק או ספקות שבסגנון?״ כללים אלו שאבא בנדויד מדבר עליהם מופיעים 

  :זיהבמדריך ללשון לרדיו ולטלווי

 

 בעבר ובעתיד: נשוא + נושא + משלימי פועל

 בבינוני: נשוא + נושא + משלימי פועל

 

 שלילה:

 הווה: מילת שלילה )״אין״( + נשוא + נושא + משלימי פועל

 בעבר ובעתיד: מילת שלילה )״לא״( + נשוא + נושא + משלימי פועל

 

ולדותיה סדרים ״מקובלים״ במשפטים אכן הסדר הזה אינו קבוע ואינו מוחלט, אולם היו בעברית לת

הפועליים וחסרי הפועל. קיימות כמה אפשרויות לסידור המילים במשפט והן מושפעות מגורמים 

שונים: הקשר, הדגשות ומיקוד, אורך החלקים השונים, הגבהת רמת הלשון או הנמכתה, סוגה 

ה יחידת תקשורת ופועל בשני ספרותית, רצף הגיוני, מקצב )בעיקר בשירה( ועוד. המבע הלשוני מהוו

מישורים: סמנטי ופרגמטי. מנקודת המבט של המישור הסמנטי המשפט מביע פרופוזיציה מסוימת 

ולמטרה זו הוא בנוי בתבנית מסוימת ומוצבים בו ערכים לקסיקליים מסוימים. מנקודת המבט של 

שהוא מבקש המישור הפרגמטי הדובר עורך את המשפט תוך התייחסות להבהרות והדגשות 

 להעביר לנמען בבנותו את המשפט כיחידת מסר. ומכאן שצפויות חריגות ממבנה משפט נורמטיבי. 

 

נראה כי גם סימני הפיסוק משמשים אותנו לזיהוי אופנה וסגנון. ניר )אצל פרוכטמן, שם( מציין כי גם 

רבו מאוד עשרה ה-בעניין הפיסוק יש אופנות כתיבה. למשל: בתקופת שייקספיר במאה השבע

בקירוב. לעומת זה ירד משקלן  10%תיים, ומשקלן בתוך כלל סימני הפיסוק היה להשתמש בנקוד

היחסי בכתיבה האנגלית של דורנו לכדי אחוז אחד בלבד. בעברית לא נערכו מחקרים רבים על 

 השימוש בסימני הפיסוק.

 

חז״ל כחלק מהאמצעים שיש  ( מתייחסת להבדלים התחביריים בין לשון מקרא ללשון1990פרוכטמן )

 המתרגם:או  בידי הכותב

 לשון חז׳׳ל לשון המקרא
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 צירופי סמיכות המחוברים במילה ״של״ צירופי סמיכות ללא המילה ״של״

התשובה או ההיענות באה בצורת חזרה על 

 הנשוא )יקומו נא ]השאלה[ יקומו ]התשובה[(

התשובה באה במילה מיוחדת: הן )ישנה צורת כן 

 לת תשובה בודדת(יקרא אך לא כמגם במ

צורות קישור: עד אם, כי, למען, אשר, עד אשר 

 וכו׳

 עד ש, ש, בשביל, כיוון ש וכו׳

 

 . סוגלים לקסיקאליים2.5

עמית מילים רבות יוצרות הגבהה סגנונית גם -פדר-( מצאו כי בספריה של רון2015ארגמן ושקד )

שלמה, אלא במילה )כמילה עצמאית(. בספרים כשאין אנו מתבוננים דווקא בסביבה הלשונית ה

הוותיקים יותר אנו מוצאים מילים שיש להן חלופות פשוטות יותר, למשל המילה ״הנני״ )אח וחצי, 

( הוחלפה בשלב 5( שלא נמצאת בספרים המאוחרים יותר, אפילו מילה כמו ״בוודאי״ )שם, עמ' 6עמ' 

 מאוחר יותר ב״בטח״. 

 

( מצאתי 1990לקסיקלי גדול בין לשון המקרא ללשון חז״ל. אצל פרוכטמן )במהלך השנים נוצר הבדל 

פה״ ה״ וכן המילה ״ּזשני הבדלים בין לשון המקרא ללשון חז״ל: הראשון הוא מילת המקום ״מִ 

שנפוצות בלשון המקרא. לעומת זאת בלשון חז״ל ישן מילות מקום מיוחדות: ״כאן״ ו״לכאן״. ההבדל 

רן מלשון המקרא והוחלפו וקמו ״יקומו״, ״בחורים״, ״שודד״, ״בא״ ו״בוקר״ שמהשני הוא מילים כ

 בלשון חז״ל למילים כמו ״יעמדו״, ״רובים״, ״ליסטיס״, ״נכנס״ ו״שחרית״ בהתאמה.

 

אצל ברוך )תש״ע( מודגמות תמורות בתחום הסמנטיקה במספר תחומים, ובעזרת חלוקה זאת 

 אתמקד בשלושה סוגלים מרכזיים:

מילים יחידאיות או נדירות מן המקורות בתרגומים הראשונים מפנות את  –המילים  אוצר .1

מקומן למילים מעברית חז״ל ומן העברית החדשה, וניכר מעבר ממילים מן המקורות אל 

 מילים חדשות; אל התרגומים חודרים חידושי לשון וחל מעבר מן הלעז לחידושי לשון; 

 הכפלות אל סגנון פשוט יותר, בלא חזרות; המעבר מסגנון המקרא הנוקט חזרות ו .2

״ייהוד״ שמות ומושגים הנעשה בתרגומים המוקדמים אינו מצוי בתרגומים המאוחרים, ובכלל  .3

 זה שימוש בשמות עבריים של מטבעות, מידות ותאריכים.

 

בעבודתה על תרגום אוכל ותרבות האוכל בחמישה רומנים ובתרגומיהם לעברית, עובדיה )תשע״א( 

ת בין היתר על התיאוריות של אייסלה על תרגום שמות. אייסלה טוען שתרגום של שמות עצם, נשענ

ובכללם שמות פרטיים של אנשים ושל מקומות, כפוף לרוב לנורמות התרגום הקיימות בתרבות היעד. 
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(, שלפיה שמות פרטיים מחולקים לשתי קטגוריות: Hermansהוא מאמץ את גישתו של הרמנס )

(, conventionalמשמעות או בעלי משמעות מילונית שאין לה חשיבות מיוחדת בטקסט )שמות חסרי 

(, שיכולה loadedומטרתם היחידה היא לזהות את נושא השם, ושמות טעונים מבחינת משמעותם )

להיות סמויה או גלויה. בקטגוריה השנייה נכללים שמות הלקוחים מהעולם האמיתי לצד שמות 

המשותף להם הוא שלכולם יש תפקיד מעבר לזיהוי נושא השם, הקשור מומצאים בספרות, אך 

באסוציאציות התרבותיות וההיסטוריות שהם מעוררים בחברה שאליה הם שייכים. עובדיה מביאה 

גם את נורד שמציינת מספר אסטרטגיות שבאמצעותן המתרגמים מתמודדים עם תרגום שמות )הן 

תרגום )כאשר האותיות של שפת -מומצאים(: )א( אישמות הלקוחים מהעולם האמתי והן שמות 

המקור ושפת היעד זהות, אף שיתכן שהן נהגות אחרת בכל שפה(, )ב( תעתיק )כאשר האותיות של 

)ה( השארת השם -שפת המקור ושפת היעד שונות(, )ג( החלפה, )ד( תרגום לפי משמעות השם ו

 בותיות( לשפת היעד.המקורי יחד עם התאמות מינימליות )מורפולוגיות או תר

 

, היא מביאה את הארבי והיגינס. הם מציינים שבתרגום שמות יש להתייחס לשלושה לאלה נוסף

היבטים: האפשרויות הקיימות לתרגום השם )האם יש כבר תרגום מקובל בשפת היעד(, הקונוטציות 

הטמעה של השם במקור וההשלכות של הפתרון שנבחר, בין אם מדובר ביצירת זרות או, להפך, ב

של השם בטקסט היעד. לפי הארבי והיגינס קיימות שתי אפשרויות עיקריות לתרגום שמות, האחת 

היא העברתו של השם ללא שינוי )העתקה או תעתיק של השם(, והשנייה היא התאמה לשפת היעד. 

הבעייתיות העולה מהאפשרות הראשונה היא שעלולות להיווצר בעקבות כך בעיות בהגיית השם, 

תו, באיות נכון ובזכירה של השם. לפיכך, הם טוענים, הפתרון השני נפוץ יותר. אפשרות נוספת בהבנ

שהם מעלים היא החלפה של השם בשם אחר, שנלקח אמנם מתרבות המקור, אך מעביר טוב יותר 

את הקונוטציות של השם המקורי לקוראים בתרבות היעד. עם זאת הם מוסיפים שלרוב תרגום 

 ורמות הקיימות בתרבות היעד.השמות כפוף לנ

 חלק ג: המחקר וממצאיו

 . מורפולוגיה1

קֹוד. למשל, ״ֲהלֹא ָיִבינּו ִכי ֵעת זלקינסון מרבה להשתמש בצורת המקור ר ַרָכה  רְּ ַדֵבר״, ״ֲאֹשֶׁ לֹא ֵעת לְּ וְּ

אצל אליעז ניתן לראות  ( ובמקומות נוספים.4ֵבד ָכמֹוָך״ )מערכה רביעית תמונה כָ  שֹא ַמָשאִמנְּ ִהיא 

פעם אחת . מתוך הטקסטים שבחרתי, אליעז משתמש רק צמצום משמעותי בשימוש בצורת המקור

ֹקד ֹודָרקי. : ״לֹא, ַיִקיִר בצורת המקור המוחלט  בפעם השנייה( 4ָמנּו״ )מערכה ראשונה תמונה עִ  ִתרְּ

נו מחובר לאות תחילית, ויש לו אפקט שאי , המקור הנטוי,במקום דומה הוא משתמש בשם הפועל

ֵאל ָיָדּה״ )מערכה שנייה תמונה  ֲעשֹות: ״ָהַאֲהָבה ָתֵעז דומה  למקור המוחלט ר לְּ ָכל ֲאשֶׁ (. מתוך 2כְּ

רק פעם אחת: ״חיוורים הנטוי ללא הנטייה )שם הפועל( הקטעים הנבחרים, מנור משתמש במקור 
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(. ביז׳אווי לעומתם, לפחות בקטעים הנבחרים, 5מונה ״ )מערכה שנייה תתאֵ עד בלי שְּ ואיטיים הם 

 המוחלט כלל.הנטוי )ללא חיבור או נטייה, שם הפועל( ולא במקור משתמש בצורת המקור איננו 

 

תרגומים של עומת העוד הבדל שניתן לראות הוא השימוש הנרחב בתרגומים של זלקינסון ואליעז ל

וקים. זלקינסון הרבה להשתמש בכינויי מושא דבוקים. מנור וביז׳אווי בכל הנוגע לכינויי מושא דב

ב  1למשל במערכה הראשונה תמונה  כֶׁ ַלח רֶׁ פֶׁ רּוִחי כְּ ָבִבי ָקָשה וְּ ָחֵצִני)״ַלַחץ לְּ ״(. אליעז נהג גם הוא ִתלְּ

ַטִגי ֲאִני  1כמו זלקינסון. למשל במערכה הראשונה תמונה  ֵני מֹונְּ ר אֹו ִאָשה ִמבְּ בֶׁ ל ַהִקיר״(. אֶׁ  לֹוֲחָצם)״גֶׁ

 כלל בכינויי מושא דבוקים.ת זאת מנור וביז׳אווי לא השתמשו לעומ

 

כינויי השייכות הדבוקים הצטמצמו גם הם. זלקינסון הרבה להשתמש בכינויי שייכות דבוקים ובקטעים 

מהם. לעומת זאת אצל אליעז צמצם את השימוש )אם כי לא בצורה  72בתרגומו ניתן למצוא 

כינויי שייכות  57יי השייכות הדבוקים ובקטעים הנבחרים בתרגומו ניתן למצוא משמעותית( בכינו

 בלבד. 17כינויי שייכות דבוקים ואצל ביז׳אווי  34דבוקים. אצל מנור ניתן למצוא 

 

בתרגומו  2ישנם גם הבדלים מורפולוגיים בין שורות מסוימות בטקסטים: במערכה השנייה תמונה 

ַבד של אליעז, יוליה אומרת ״הֵ  ָך ִבלְּ ִבין ַרק ִשמְּ הּוא״ לעומת זאת בתרגום של מנור היא אומרת  אֹויְּ

ִליי״ ואצל ביז׳אווי ״ִכי ַרק ַהֵשם הּוא האויב של״שימך בלבד הוא  ״. אליעז משתמש בכינוי ָהאֹוֵיב שֶׁ

 י שייכותשייכות חבור. לעומת זאת מנור וביז׳אווי בחרו שלא להשתמש בכינוי שייכות חבור אלא בכינו

 . פרוד

 

ניתן למצוא הבדל נוסף בין התרגומים בהמשך התמונה והוא בין אליעז ומנור. שניהם משתמשים 

״ ואליעז החליט להשתמש אותו קורעבצירוף ״קורע לגזרים״ אבל מנור תרגם כך ״הייתי לגזרים 

עֹובכינוי מושא דבוק כך: ״ֲהלֹא  ָזִרים״. על ההיבט התחבי קֹורְּ רי בהבדל, אוסיף מאוחר יותר ָהִייִתי ִלגְּ

 כשאציג את הממצאים התחביריים.

 

מֹוָתם  ישנו עניין נוסף דווקא בפרולוג כשאליעז בוחר לשים מפיק בה״א ולסמן אותה כעיצור כך: ״ַרק בְּ

ָדּה ר״. במקום לכתוב ״היא ירדה״, הוא הופך את המילים לכינוי שייכות דבוק. לעומת  יֹורְּ בֶׁ ל קֶׁ ִעָמם אֶׁ

 ר המתרגמים לא בחרו לתרגם בצורה זאת את הקטע.זאת שא

 

ונבלעת, כדרך הסלנג הירוד, שכלל דן הן  עניין אחר הוא השימוש של ביז׳אווי בצורת לשון מקוצרת

ישנו  1שלא הוצגה בשאר התרגומים. במערכה הראשונה תמונה  אמוץ בשפתו, ומיד היו לו מחקים, 

. בתרגומו של ביז׳אווי, סמפסון אומר לגרגורי ״ֲאִני אֹוֵמר סמפסון וגרגורי -דיאלוג בין שני משרתים 

ֹסְך  לַנחְּ ֹסְך  - ַת'ֵסבֶׁ ַנֵפל!״ וגרגורי עונה לו ״ֲאִני אֹוֵמר, ַנחְּ לִנתְּ בֶׁ ַקֵפל!״. - ַת'חֶׁ  ִנתְּ
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 . תחביר2

 , זלקינסון תרגם את אחת מהשורות של רומיאו )רם( כך: ״ַוֲאִני ַלִפיד4במערכה הראשונה תמונה 

ָשא״. הוא שם קודם כל את הנושא, לאחר מכן את משלים הפועל ואז את הנשוא. אליעז לעומת  אֶׁ

נּו  זאת בחר להקדים את משלים הפועל לראש המשפט ואז לשים את הנושא ואת הנשוא כך: ״ִלי תְּ

וא: ַלִפיד!״. מנור תרגם במבנה התחבירי של אליעז עם תוספת של משלים פועל נוסף בין הנושא לנש

נשוא בראש -״לי תנו לשאת לפיד״. לעומתם ביז׳אווי תרגם את המשפט במבנה תחבירי רגיל: הנושא

נּו ִלי ַלִפיד״.  המשפט ולאחר מכן משלימי הפועל כך: ״תְּ

 

ניתן לראות שזלקינסון שם את משלים הפועל לפני הנשוא כדי להבליט את המילה ״ַלִפיד״. אליעז 

ך של משלים הפועל ״לי״ על ידי הקדמת משלים הפועל לראש המשפט. ומנור יצרו גם הם הבלטה א

ניתן להניח שהבלטת משלימי הפועל מוסיפים משלב של דרמטיות מסוימת לטקסט ולהעלאת 

חשיבות המילים. ביז׳אווי לעומתם בחר ככל הנראה לוותר על הדרמטיות ועל העלאת חשיבות 

 המילים באמצעות שימוש במבנה תחבירי למשפט.

 

ישנו הבדל נוסף בשינוי סדר המילים: זלקינסון תרגם את אחד מהשורות  2במערכה השנייה, תמונה 

ר״.  של רומיאו, בה הוא מציין מה היה עושה אילו שמו היה נכתב על נייר, כך: ״ָמִחיִתי אֹותֹו ִמן ַהֵספֶׁ

מיקם את  נשוא ומשלימי פועל. לעומת זאת אליעז-סדר המשפט נחשב למקובל. הוא בעל נושא

ָזִרים״. אצל מנור ניתן למצוא משלימי  עֹו ָהִייִתי ִלגְּ הנשוא לפני הנושא ומשלים הפועל כך: ״ֲהלֹא קֹורְּ

פועל המקדימים את הנושא: ״הייתי לגזרים אותו קורע״. ביז׳אווי חוזר למבנה התחבירי המקובל: 

ת ָהאֹו-נושא נּו אֶׁ  ִתיֹות״.נשוא ומשלימי פועל ומתרגם כך: ״תֹוֵלש ִממְּ

 

נשוא שלו באופן טבעי. לעומת זאת -זלקינסון מעמיד את המשפט כמו שהוא ומבליט את הנושא

עֹו״, מבליטה את פעולת הקריעה. דבר דומה קורה גם  הבאת הנשוא לפני הנושא אצל אליעז כך: ״קֹורְּ

א להבליט אצל מנור בניסוח ״קורע אותו״ אך בשונה מאליעז, הקדמת משלים הפועל גורמת לו דווק

את אופן פעולת הקריעה ״לגזרים״ ולא את פעולת הקריעה עצמה. ביז׳אווי דווקא ניסח את המשפט 

 כמו שכבר הסברתי. ,במבנה תחבירי דומה לשל זלקינסון

 

נחזור לאחור באותה התמונה ונראה כי זלקינסון תרגם את אחת השורות שיוליה )יעל( אומרת כך: 

יֶׁה״ַוֲאִני ַבת ֲאִביֵעל לֹא  הְּ ״. אתייחס לשני עניינים במשפט זה. העניין הראשון במשפט הוא שמירה אֶׁ

על נורמטיביות ועל תקינות של צורת השלילה בעתיד, דהיינו שימוש במילה ״לא״, לעומת צורת 

השלילה בהווה, דהיינו המילה ״אין״. ארבעת המתרגמים שמרו על הצורה התקינה. זלקינסון נקט 

ֵאין ֲאִני  -שתמש במילת השלילה בלשון עתיד, ולכן ה ״לא״. לעומת זאת אצל אליעז שתרגם כך: ״וְּ

ט״, צורת השלילה נהפכה לצורת הווה ולכן השימוש במילת השלילה הוא ״ֵאין״. מנור  ל ַקפּולֶׁ ִבתֹו שֶׁ
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שתרגם כך: ״איני עוד בת משפחת קאפולט״, השאיר את צורת השלילה לצורת הווה וגם איחד את 

, הוא הוסיף למשפט את לכך, ילה ״אין״ עם כינוי השלילה ״אני״ למילה ״איני״. נוסףמילת השל

ט״, צירוף השלילה נהפך בהתאמה  יֶׁה עֹוד ָקפֹולֶׁ ִמי לֹא ִיהְּ המילה ״עוד״. אצל ביז׳אווי שתרגם כך: ״ּושְּ

יֶׁה״ בעתיד, בצורת הנסתר )ולא מדבר(, משום שיוליה אינה מדברת על עצמה אלא   על שמה.ל״לֹא ִיהְּ

 

העניין השני במשפט הוא שינוי מיקום מילת השלילה. זלקינסון ממקם את השלילה בסוף המשפט 

יֶׁה לֹאבשונה מהדרך הרגילה כך: ״ַוֲאִני ַבת ֲאִביֵעל  הְּ יֶׁה״. המשפט היה צריך להיות ״ַוֲאִני אֶׁ הְּ ַבת  לֹא אֶׁ

בהצהרה ופחות את האכזבה ֲאִביֵעל״ אבל  זלקינסון ככל הנראה רצה להדגיש את ההחלטיות ש

ואני  –לעיל  יהמבנה דומה למה שהבאתשבהצהרה שיכולה להשתמע מהסדר התחבירי הרגיל. 

לא  –המילה המקדימה ואני, וכן השלילה שבנשוא  –לפיד אשא, אלא שכאן זה מאפשר שני הדגשים 

ם בסלנג מעניין לראות שהיואשא. המילה "לא" מוגשת כך היא מבליטה את כל הנשוא השולל. 

התפתחה צורה של שלילה בסוף המשפט של הדגשה של קביעה, למשל: ״זמר, הוא לא״ או ״אישיות 

גדולה, היא לא״. גם ביז׳אווי שינה את מיקום מילת השלילה כשהוא מיקם אותה באמצע המשפט כך: 

ִמי  יֶׁה״ּושְּ ט״. המשפט היה צריך להיות ״ לֹא ִיהְּ יֶׁהעֹוד ָקפֹולֶׁ ט״ אבל בדומה עֹוד שְּ  לֹא ִיהְּ ִמי ָקפֹולֶׁ

לזקינסון, ביז׳אווי ככל הנראה העדיף להבליט את הויתור על שם משפחתה של יוליה מאשר את 

)מבנה הוא הדגיש בכך את השלילה, והאכזבה שבהצהרה שיכולה להשתמע מהסדר התחבירי הרגיל

 דומה למשפט הייחוד(.

 

המשפט המדובר, נאמר על ידי יוליה בתוך  יש הבדל תחבירי מעניין נוסף: 2במערכה השנייה תמונה 

ָך״,  ת ִשמְּ ֵחה ָרם אֶׁ מונולוג גדול יותר והוא מכיל מילת פנייה. זלקינסון שתרגם את המשפט כך: ״מְּ

מעלה את הנשוא לראש המשפט, לאחר מכן ממקם את הפנייה )״ָרם״( ואז מוסיף את משלים 

כשהוא  –מחני נא מספרך אשר כתבת  – הוא השתמש במשפט המקראי שמשה אומר לאלוהיםהפועל. 

אליעז שתרגם כך: ״הֹו, ָעָליו ַוֵתר ָנא״, מיקם מילת קריאה במקום מילת  משבץ חלק ממשפט מקראי

פנייה בראש המשפט, לאחר מכן את משלים הפועל, אז את הנשוא ולבסוף עוד משלים הפועל. מנור 

הפועל לפני הנשוא כך: ״רומיאו, על  הקדים את מילת הפנייה אל ראש המשפט ומיקם את משלים

שימך ותר עכשיו״, דהיינו מילת פנייה, לאחר מכן משלימי הפועל, אז הנשוא ולבסוף משלים פועל. 

ת ַהֵשם, רֹוֵמאֹו״. הוא מיקם כמקובל  ֹרק אֶׁ ביז׳אווי העביר את מילת הפנייה אל סוף המשפט כך: ״זְּ

 ימי הפועל ואת מילת הפנייה.נשוא בראש המשפט ולאחר מכן את משל-את הנושא

 

העלאת הנשוא לראש המשפט והוספת מילת הפנייה מיד אחרי אצל זלקינסון מעידה שהעניין המרכזי 

הוא הפעולה שיוליה פוקדת על רומיאו והטקסט בהתאמה משתמע יותר כקריאה ופחות כבקשה. 

ליעז מבקש מהקורא בנוסף, העלאת הנשוא מוסיפה משלב ספרותי ודרמטי לטקסט. לעומת זאת, א

)או הקהל( להבין שיוליה קוראת לרומיאו לוותר על שמו על פי שאר המונולוג בכלל והשורה שנאמרה 

יָך״. הפנייה אל רומאו פה מצטיירת כחלק  רֹוֵמאֹו!קודם לכן בפרט: ״ ם הּוא ֵמֲעָצמֶׁ צֶׁ זֶׁה ַהֵשם לֹא עֶׁ
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משפט והופך את רומיאו לעניין המרכזי מפנייה יותר גדולה. מנור מביא את מילת הפנייה אל ראש ה

, המשקל הדרמטי מפסיק לנוע על מילת הפנייה. לכך, נוסףבמקום הפעולה שרומיאו מתבקש לבצע. 

הוספת הפנייה בסוף המשפט אצל ביז׳אווי מעמידה את הפעולה שרומיאו צריך לבצע לעניין המרכזי 

 בתמונה.

 

חילת אחת מהשורות הנאמרות על ידי רומיאו כך: , תרגם זלקינסון את ת6במערכה השנייה תמונה 

ָאֵמן!״. לעומת זאת אליעז ומנור בחרו להחליף את וי״ו החיבור בפסיק: ״ָאֵמן, ָאֵמן!״. ביז׳אווי  ״ָאֵמן וְּ

 לעומתם הוריד את כפילות המילה כך: ״ָאֵמן!״.

 

ָאֵמן״ משתמע כיום כצירוף עתיק יחסית. הסיבה היא שהצירוף הופיע כבר במקורות לדוגמה:  ״ָאֵמן וְּ

ָאֵמן.״ )תהלים מא, פסוק יד(.  ַעד ָהעֹוָלם: ָאֵמן וְּ ָרֵאל־ֵמָהעֹוָלם, וְּ הָוה, ֱאֹלֵהי ִישְּ  ״ָברּוְך יְּ

 

ֹמַע, אֹו  זלקינסון גם הוסיף למספר שורות בקטעים הנבחרים את ה״א השאלה לדוגמה ״ַהאֹוִסיף ִלשְּ

ב ָלּה ָעָתה?״ )מערכה שנייה תמונה   (.2ָאשֶׁ

 

 . לקסיקון3

את הפרולוג, זלקינסון ככל הנראה בחר להשמיט מתרגומו אך בתרגום של רפאל אליעז כתוב: ״ַעל 

ם״. אהוד מנור בחר לתרגם כך: ״ ִריב שּו ַסִכיֵניהֶׁ רבת שנים התנחלה״. לעומתם אלי  איבהנֹוָשן ִלטְּ

סּוְך ָרדּום ֵהִעיר״. ִעּמּותביז׳אווי בחר לתרגם כך: ״  ָחָדש ִסכְּ

 

ָבִרים ֵבין ֲאָנִשים )מילון אבן שושן(. מקור  ת, ִדין ּודְּ ֹלקֶׁ חּות, ַמחְּ ַנצְּ ָטָטה, ִהתְּ המילה ריב פירושה קְּ

ִהי ֵנה-המילה הוא מן המקרא לדוגמה: ״ַויְּ ֵנה-ִריב ֵבין ֹרֵעי ִמקְּ ָרם ּוֵבין ֹרֵעי ִמקְּ לֹוט״ )בראשית יג ז(. -ַאבְּ

ילה איבה פירושה ִשנאה, יריבות, עוינּות, ַמשֵטמה )מילון ספיר(. מקור המילה הוא מן המקרא המ

ָיה, 15לדוגמה: ״ואיבה אשית בינך ובין הִאשה״ )בראשית ג  ַטצְּ רֹונְּ פְּ (. המילה עימות פירושה קֹונְּ

ִעִתים אַ  חּות, אֹו לְּ ַנצְּ ִהתְּ ִוכּוַח, בְּ הּו בְּ בּות מּול ִמישֶׁ ַיצְּ ָחָמה )מילון אבן שושן(. מקור המילה הוא ִהתְּ ִמלְּ ף בְּ

ַגמֹות  ל מְּ ִמיִדי שֶׁ נּו לֹו תֹוְך ִעמּות תְּ ַהָתָנ״ְך( ִנקְּ ם )ַהֲחִסידּות וְּ ֵניהֶׁ מן העברית החדשה לדוגמה: ״ּושְּ

 (.225ָהרּוַח״ )ויסלבסקי, יחידים 

 

ָת, כִ 1במערכה הראשונה תמונה  יֶׁה , זלקינסון כתב: ״ֵכן ִדַברְּ ״. לעומת זאת ֹחְטֵבי ֵעִציםי ָלָמה ִנהְּ

יֶׁה כְּ  ָחִליָלה!אליעז בחר לתרגם כך: ״ ִליםלֹא עֹוד ִנהְּ ״. מנור בוחר להתעלם מהגדרת המקצוע ַסבָּ

״. ביז׳אווי לעומת זאת תרגם את המקצוע בצורה לשוב לעפרותרגם כך: ״לא, אנחנו עוד לא מוכנים 

ה ִביל זֶׁ נּו לֹא  זהה לאליעז כך: ״ִבשְּ ִליםֲאַנחְּ  .״ַסבָּ
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הצירוף חוטבי עצים פירושו מי שגוֵזר, כורת, גוֵדַע, חוֵתך עצים )מילון ספיר(. מקור המילה הוא מן 

יָך )דברים כט,  יָך ַעד ֹשֵאב ֵמימֶׁ של רוביק  (. בנוסף, לפי מילון הצירופים10המקרא לדוגמה: ֵמֹחֵטב ֵעצֶׁ

אבי מים הוא אנשים שמעמדם נמוך מאוד. צירוף זה הגיע מן , פירוש הצירוף חוטבי עצים ושורוזנטל

ֹשֲאֵבי ַמִים״ )יהושע ט'  ֵבי ֵעִצים וְּ הֹוֻשַע ַביֹום ַההּוא ֹחטְּ ֵנם יְּ (. המילה סבל 27המקרא לדוגמה: ״ַוִיתְּ

מקור המילה הוא  .)רב מילים( פירושה אדם העובד בסחיבת משאות כבדים והעברתם ממקום למקום

ף ִאיש ֹחֵצב ָבָהר״ מן התקופ לֶׁ מֹוִנים אֶׁ ף ִאיש ַסָבל ּושְּ לֶׁ ִעים אֶׁ ה המאוחרת של המקרא לדוגמה: ״ִשבְּ

 )דברי הימים ב ב א(.

 

ָבִבי ַלַחץבהמשך התמונה ישנו הבדל לקסיקלי נוסף: בתרגום של יצחק זלקינסון כתוב: ״ רּוִחי  לְּ ָקָשה וְּ

ָחֵצִני״. לעומת זאת ר ב ִתלְּ כֶׁ ַלח רֶׁ פֶׁ ְצִביפאל אליעז בחר לתרגם כך: ״כְּ ִלי ַיִצית ִבי ֵאש ָזָרה״. אצל  עָּ שֶׁ

בליבי יכבד מאד״. לעומתם ביז׳אווי העדיף לנסח צער האהוד מנור אנחנו מוצאים את המשפט הבא: ״

ל  טֹוןכך: ״  יֹוֵשב ִלי ַעל ַהֵלב״. ָיגֹוןשֶׁ

 

בע מכוחות פיזיים, פסיכולוגיים או המילה לחץ פירושה דחק, מצב של מתח נפשי אצל אדם הנו

ת א אֶׁ ת-חברתיים המופעלים עליו )רב מילים(. מקור המילה הוא מן המקרא לדוגמה: ״ַוַירְּ אֶׁ ֵינּו וְּ -ָענְּ

ת אֶׁ ַלֲחֵצנּו״ )דברים לו ז(. המילה עצב פירושה הרגשה של צער וכאב המילה מופיעה עוד -ֲעָמֵלנּו וְּ

ַאל-בתנ״ך ב״ַאל בּו וְּ ם ִכי ִיַחר-ֵתָעצְּ ֵעיֵניכֶׁ ם ֹאִתי ֵהָנה״ )בראשית מה ה(. המילה צער פירושה -בְּ תֶׁ ַכרְּ מְּ

ֵאב או אסון או דאגה וכד' )מילון ספיר(. המילה לקוחה מלשון חז״ל לדוגמה  צב או ֵסבל בגלל כְּ עֶׁ

ל24ב״מכאוב ונדודי שינה וצער״ )בן סירא לא  ב ָעֹמק, ֵאבֶׁ צֶׁ )מילון  (. המילה יגון פירושה ַצַער ַרב, עֶׁ

ֹאִבי״ -ָיַסף ה׳ ָיגֹון ַעל-ָנא ִלי, ִכי-אבן שושן( והיא מופיעה בתנ״ך בספרים המאוחרים לדוגמה: ״אֹוי ַמכְּ

 )ירמיה מה ג(.

 

ָך  ַאָתה ִכי ַצר לְּ ִתירעיון העצב מופיע שוב באותה תמונה: זלקינסון כתב: ״וְּ רָּ , ָתִשית נֹוָספֹות ְבצָּ

ַהִציֵקִני״. לעומת זאת ר פאל אליעז החליט להשתמש במילה ״עצב״ שנית ובחר לתרגם כך: ״ִלי לְּ

ְצְבָך דּוָרה״. בדומה לאליעז, אהוד מנור בחר במילה ״צער״ בה השתמש לפני כן כך:  עָּ ן ַלמְּ מֶׁ ַכשֶׁ

ָת לֹו ַגם  הצער״  אֹוֵהב״. -ַדֲאַגתבליבי יכבד מאד״. לעומתם ביז׳אווי כתב: ״הֹוַספְּ

 

ה מַצֵער )מילון ספיר(. מקור המילה המילה צרה פירוש ר ַנחת, ִמקרֶׁ ה מצּוקה, ִענָיין רע, ַמצב של חוסֶׁ

(. המילה דאגה 9הוא מטקסט המקרא לדוגמה: ״חי ה' אשר פדה את נפשי מכל צרה״ )שמואל ב' ד 

פירושה הוא חָשש, ַפחד, חרדה מפני רעה העלּולה לבוא )מילון ספיר(. מקור המילה הוא מן הטקסט 

ה״ )יחזקאל יב המק  (.18ראי לדוגמה: ״בָרגזה ּוִבדָאגה ִתשתֶׁ
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, ִכי ִאָשה ֲאִני ֹאֵהב״. ְבֹעֶצבלקראת סוף התמונה, בתרגום של יצחק זלקינסון כתוב: ״ַרק זֹאת ַאִגיָדה 

ִתי״. אהוד מנור ואלי ב :ְבֹכֶבד־רֹאׁשלעומת זאת רפאל אליעז בחר לתרגם כך: ״ָאֵכן,  יז׳אווי ִאָשה ָאַהבְּ

ִצינּות, אני אוהב אשה״ ו״ַאְך ברצינותלעומתם תרגמו את המשפט באופן זהה: ״אך  : ֲאִני אֹוֵהב ִברְּ

 ִאָשה״ בהתאמה. 

 

ָך״ )ישעיה  זֶׁ ָך ּוִמָרגְּ בְּ ָך ֵמָעצְּ יֹום ָהִניַח ה׳ לְּ ב הופיעה לראשונה בטקסט המקראי לדוגמה: ״בְּ המילה ֹעצֶׁ

פירושו רצינות, חומרה )מילון ספיר(. מקור הצירוף הוא מלשון חז״ל  יד ג(. צירוף המילים בכובד ראש

ד  לדוגמה: ״אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש״ )ברכות ה, א(. המילה ברצינות פירושה ֹכבֶׁ

ַנֲהגּות )מילון אבן שושן(. אבן שושן, מ ִהתְּ ֻעָלה אֹו בְּ ָשָבה ִבפְּ ַרת ַהַמחְּ ָפָדה ַעל ֻחמְּ קור המילה רֹאש, ַהקְּ

דֹוָלה״ )״המליץ״ תרנ״ה(.  ִצינּות גְּ ִחילּו ַלֲעֹסק ִברְּ  הוא מהעברית החדשה לדוגמה: ״ִהתְּ

 

ִדיִדי, ַאָתה 4במערכה א׳ תמונה  ִעָמנּו״. לעומת  ְתַפֵזז, בתרגום של יצחק זלקינסון כתוב: ״לֹא ֵכן ָרם יְּ

ִעָמנּו״. מנור בחר להשתמש  ִתְרֹקדד י. ָרקֹוזאת רפאל אליעז בחר לתרגם את המשפט כך: ״לֹא, ַיִקיֵר 

!״. ביז׳אווי בחר גם לרקודבאותה המילה ואצלו אפשר למצוא את הנוסח: ״רומיאו, לא! אתה חייב 

ָך, ָחֵבר, חֹוָבה  ַמָצבְּ   ״.ִלְרֹקדהוא להשתמש באותה המילה ולתרגם כך: ״בְּ

 

ִהי המילה פיזוז פירושה ִכרכּור, ריצּוד, ריקּוד )מיל ון ספיר(. מקור המילה הוא מן המקרא לדוגמה: ״׳ַויְּ

ֵכר ַכרְּ ַפֵּזז ּומְּ ַלִים״ )רשב״ם ״ ״ )שמואל ב׳ ו, טז(ָדִוד מְּ כּור ָבַרגְּ ִכרְּ כט(.  בראשית מטעל ִפּזּוז ַבָיַדִים וְּ

צב המוזיקה, מחול, כרכּור )מילון ספ -בעיקר ברגליים  -המילה ריקוד פירושה תנועת הגוף  יר(. לקֶׁ

ֹעה״ )ויקרא רבה ך״במדרשים על התנ המילה הופיעה לראשונה ָדה ַבת ַפרְּ מֹוִנים ִמיֵני ִרקּוִדין ָרקְּ : ״שְּ

 יב(.

 

אבהמשך התמונה: בתרגומו של זלקינסון כתוב: ״ָהַאֲהָבה ָעַלי לְּ  אעוד הבדל לקסיקלי ניתן למצו  ַמשָּ

ֹרֵבץ ֲאִני ַתַחת ַמָשִאי״. רפאל אליעז בחר אלהשתמש באותה המילה ותרגם כך: ״ וְּ ֵכִני -ַמשָּ ַאֲהָבִתי מֹושְּ

ִני שֹוֵקַע״. בתרגום של אהוד מנור ניתן למצוא את הניסוח: ״שוקע תחת  ִהנְּ אהבה״.  כובדַמָטה, וְּ

 אהבה כזה, חבר, קשה לזוז״. -נטללעומתם ביז׳אווי בחר לתרגם כך: ״עם 

 

ד, ֹטַרח, ֵסבֶׁ  ל, ַמֲעָמָסה )מילון אבן שושן(. מקור המילה הוא מן המקרא המילה משא פירושה ֹכבֶׁ

ָשמּו אֹוָתם ִאיש ִאיש ַעל ל-לדוגמה: ״וְּ אֶׁ ַמָשאֹו״ )במדבר ד יט(. המילה כובד פירושה חומרה, -ֲעֹבָדתֹו וְּ

המילון השלם(. מקור  -רצינות, קושי )לרוב של דבר שעוצמתו או דרגתו רבה מאוד( )רב מילים 

ָחָמה״ )ישעיה כא טו(. במילה נטל נעשתה השאלה מן המילה הוא  ד ִמלְּ מן המקרא לדוגמה: ״ֹכבֶׁ

ד )מילון אבן שושן(.  ן הזאת מקור המילה גם הפירוש ַמָשא, ֹכבֶׁ בֶׁ ד אֶׁ הוא מן המקרא לדוגמה: ״ֹכבֶׁ

ל ַהחֹול״ )משלי כז ג(. הפירוש  ֵנטֶׁ ס, ַמֲעָמָסה, סֵ המושאל וְּ ל )מילון אבן המטאפורי של המילה הוא ֹעמֶׁ בֶׁ

 שושן(. 
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ב ָלּה 2במערכה ב׳ תמונה  ֹמַע, אֹו ָאשֶׁ ה, בתרגום של יצחק זלקינסון כתוב: ״ַהאֹוִסיף ִלשְּ תָּ ?״. עָּ

ָהִשיב  ַהֲאִזין ָלּה עֹוד אֹו לְּ ?״. לעומתם אהוד מנור בחר ִמיָּדלעומת זאת רפאל אליעז תרגם כך: ״לְּ

אצל ביז׳אווי ניתן למצוא את שוב את המילה ״מיד״ של  ?״.עכשיולתרגם כך: ״לשמוע עוד או להשיב 

ַדֵבר  ֹמַע עֹוד אֹו לְּ  ?״.ִמיָּדאליעז בניסוח הזה: ״ִלשְּ

 

ֹכִחי ָאז  המילה עתה פירושה עכשיו, ָכֵעת )מילון ספיר(. מקור המילה הוא מן המקרא לדוגמה: ״כְּ

כֶׁף, ֹכִחי ָעָתה״ )יהושע יד יא(. המילה מיד פירושה תֶׁ ִהָיה )מילון אבן שושן(. המילה  ּוכְּ לֹא שְּ ָתר, בְּ ַאלְּ לְּ

ָרף״ )שבת לג(. המילה עכשיו פירושה  ן, ִמָיד ִנשְּ ִנין ֵעיֵניהֶׁ נֹותְּ לקוחה מלשון חז״ל לדוגמה: ״ָכל ָמקֹום שֶׁ

ָשו  ִאם לֹא ַעכְּ גע זה, ַבזמן הזה, עתה )מילון ספיר(. המילה לקוחה מלשון חז״ל לדוגמה: ״וְּ ברֶׁ

 יָמַתי?״ )אבות א יד(. אֵ 

 

ָך...״. לעומת זאת, רפאל  ְמֵחההבדל נוסף בתמונה הוא שבתרגומו של זלקינסון כתוב: ״ ת ִשמְּ ָרם אֶׁ

ָנא...״. אצל מנור ניתן למצוא את אותה המילה בניסוח:  ַוֵתראליעז בחר לתרגם כך: ״הֹו, ָעָליו 

ת ַהֵשם, רֹוֵמאֹו...״.  ְזֹרקבחר לתרגם כך: ״עכשיו...״. לעומתם ביז׳אווי  ותר״רומיאו, על שמך   אֶׁ

 

כרון; גרם להיעלמות יהמילה מחה פירושה מחק, השכיח או הרחיק משהו מן התודעה או מן הז

המילון השם(. המילה לקוחה מלשון המקרא לדוגמה:  -להישכחות או להיטשטשות. )רב מילים 

ִאם ַאִין מְּ ״ ַעָתה ִאם ִתָשא ַחָטאָתם וְּ תָ וְּ ר ָכָתבְּ ָך ֲאשֶׁ רְּ  ֵחִני ָנא ִמִספְּ

ר עמלק״ )שמות יז, ;  המילה מוותר פירושה דוחה, רואה כמיּותר )מילון  .(14״כי ָמֹחה אמחה את ֵזכֶׁ

ֵרי ַהָנִביא... ִמיָתתֹו  ַוֵתר ַעל ִדבְּ ַהמְּ בּוָאתֹו וְּ ת נְּ ספיר(. המילה לקוחה מלשון חז״ל לדוגמה: ״ַהכֹוֵבש אֶׁ

ַמִים״ )סנהדרין יא ה(. המילה זרק פירושה סילק משהו, נפטר ממשהו לא רצוי או מדבר שאין ִביֵדי שָ 

ָרקֹו  ,המילון –בו צורך )רב מילים  שם(. המילה לקוחה מלשון המקרא לדוגמה: ״קחּו לכם... ִפיַח ּוזְּ

 (.8משה השמימה״ )שמות ט, 

 

אתָּ י ּוָמה ַאָתה, ִכי בהמשך התמונה, בתרגום של יצחק זלקינסון כתוב: ״ַאְך מִ  ָלה״. לעומת  בָּ ִאישֹון ַליְּ בְּ

ר  ַרְבתָּ זאת רפאל אליעז בחר לתרגם כך: ״ִמי ַאָתה, ֲאשֶׁ ָלה״. אצל אהוד מנור התרגום  אָּ ר ַליְּ ֵסתֶׁ ִלי בְּ

ָחסֹות ַהֲחשֵ באפילה״ ואלי ביז׳אווי בחר בניסוח הבא: ״ִמי זֶׁה ש מסתתרכך: ״היי, מי זה הוא  בְּ ְך ם? שֶׁ

  ״ִמְסַתֵנן

 

ִהִגיַע )מילון אבן שושן(. מקור המילה הוא מן המקרא לדוגמה:  ַנס, ִמי שֶׁ ִנכְּ המילה בא פירושה ִמי שֶׁ

ֹכל ָבֵאי ַשַער רֹון ַהִחִתי... לְּ פְּ ִעירֹו ֵלאֹמר״ )בראשית כג י(. המילה אורב פירושה ָאָדם, אֹו גּוף -״ַוַיַען עֶׁ

ָבִאי, ַהיֹוֵשב בַ  פֹו ֵמָאחֹור )מילון אבן שושן(. צְּ ָתקְּ ֵדי לְּ הּו אֹו כְּ ַרֵגל ִמישֶׁ ֵדי לְּ ר כְּ קֹום ֵסתֶׁ ַחֵבא ִבמְּ ַמֲאָרב, ִמתְּ

יָה״ )יהושע ח ב(. המילה -הוא מן המקרא לדוגמה: ״ִשיםאף מקור המילה  ָך ֹאֵרב ָלִעיר ֵמַאֲחרֶׁ לְּ
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לֹא יִ  מֹו שֶׁ ֱעִלים ַעצְּ ַחֵבא, הֶׁ אּוהּו )מילון אבן שושן(. מקור המילה הוא מן המקרא מסתתר פירושה ִהתְּ רְּ

ָשה״ )שמואל א כג יט(. המילה מסתנן פירושה  ָצדֹות ַבֹחרְּ ַתֵתר ִעָמנּו ַבמְּ לדוגמה: ״ֲהלֹוא ָדִוד ִמסְּ

רך הגבּול )מילון ספיר(. מקור המילה  סֵתר דֶׁ לדוגמה: המדרש, הוא מן הזאת ִמתַגנב, נכנס בהֶׁ

לקוחה הזאת ממנו מיד הוא מראה ִשבחו״ )מדרש רבה במדבר ז(. המשמעות ״נסתננה הפסולת 

המשמעות היא מן העברית החדשה. נעשתה  ,אצלנו ,מתחום האוכל: לנפות מן הפסולת. אך בהקשר

 כאן העתקה לתחום התרבות.

 

הבדל נוסף בתמונה מגיע מאחת השורות הנאמרות על ידי רומיאו )רם(. זלקינסון בחר להשתמש 

ֵחהתה המילה שבה הוא השתמש במשפט ״באו יֹו  מְּ ָך...״ ותרגם כך: ״לּו ָהָיה ָכתּוב ִבדְּ ת ִשמְּ ָרם אֶׁ

ר״ ָמִחיִתי : "מחני נא מספרך אשר כתבת , שמזכיר שוב את משה, והפעם ביתר שכנוע: אֹותֹו ִמן ַהֵספֶׁ

ַתבְּ ("32)שמות לב, לּו כְּ עֹו ָהִייִתי ִתיו, ֲהלֹא . לעומת זאת, בתרגומו של רפאל אליעז כתוב: ״וְּ קֹורְּ

ָזִרים לגזרים אותו ״. אהוד מנור בחר להשתמש באותו צירוף אך בניסוח שונה ותרגם כך: ״הייתי ִלגְּ

ת קורע נּו אֶׁ ָשו תֹוֵלש ִממְּ ״. לעומתם, אצל אלי ביז׳אווי ניתן למצוא את הנוסח: ״ָאז ָהִייִתי ָכאן ַעכְּ

 ָהאֹוִתיֹות!״.

 

המילון השם(, והוא מופיע בעברית  -רים פירושו קרע או חתך לחתיכות )רב מילים הצירוף קרע לגז

החדשה. המילה תלש פירושה מפריד ָדבר מן המקום שהיה מחּובר אליו, מנתק, עוקר דבר ִממקומו 

 לשון חז״ל לדוגמה ״עלו בו עשבים לא יתלוש״ )מגילה ג, ג(.בהמילה מקור )מילון ספיר(. 

 

ָכה מִ 2תמונה במערכה החמישית  ֵנלְּ ָמוֶׁת, תרגם זלקינסון את אחת השורות כך: ״קּוִמי ָיֵעל וְּ  ֵגיא ַצלְּ

ה  ִאי ִמּזֶׁ ָאה ָוָמוֶׁת רֹוֲחִשים בֹו״. אצל מנור ַהֵקןזֶׁה״. לעומת זאת אליעז בחר לתרגם כך: ״צְּ ִתי ֻטמְּ ִברְּ , גְּ

״. ביז׳אווי בחר בצירוף זהה המוות, שנת האבדון מקןמנור ניתן למצוא את התרגום: ״צאי גבירתי 

ִאי  ה״. ִמַקןותרגם את המשפט כולו כך: ״צְּ ַדֵבק ַהּזֶׁ  ַהָמוֶׁת ַהמְּ

 

(, כינוי למקום של רוביק רוזנטל הצירוף גיא צלמות פירושו שטח חשוך ורב סכנות )מילון הצירופים

מן המקרא נורא, מקום שמסוכן להשתהות בו, מקום של זוועה )רב מילים(. מקור המילה הוא 

ָמוֶׁת לֹא-לדוגמה: ״ַגם ִכי ֵגיא ַצלְּ ָלט, -ֵאֵלְך בְּ קֹום ִמקְּ ִאיָרא ָרע״ )תהילים כג ד(. המילה קן פירושה מְּ

ץהמדרש ַנֲחָלה, ָמעֹון )מילון אבן שושן(. המילה לקוחה מלשון  רֶׁ אֶׁ ָבאּו לְּ שֶׁ אּו -לדוגמה: ״ּוכְּ ָרֵאל ָמצְּ ִישְּ

ן ֵקן״ )שמות רבה כ(. יש לציי ִביִאים ָלהֶׁ ָהיּו מְּ זּוג ִצפֹוִרים שֶׁ ן כי פירוש נוסף לקן בלשון נקבה הוא ִכנּוי לְּ

ֵלי עֹוָלה״ )שקלים ו ה גֹוזְּ ָבן )מילון לאבן שושן(. מקור הפירוש לקוח מלשון חז״ל לדוגמה: ״ִקִנין וְּ ָקרְּ  (.לְּ

 

תרגם כך: ״ַגם ֲאִני ישנו הבדל לשוני בבחירת השפה. זלקינסון בחר ל 1במערכה הראשונה תמונה 

ִתי וְּ  ֱעַזבְּ ָדה. רֹוֵמאֹו ֵאיפֹו ֲאִני לֹא ָאִביָנהנֶׁ ִשי ָאבְּ ״. אצל לֹא ֲאִני הּוא״. אליעז לעומת זאת תרגם כך: ״ַנפְּ
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״. לעומתם ביז׳אווי בחר להשתמש בשפה אני לא כאן איתך מנור ניתן למצוא את הניסוח: ״איני עצמי.

מִ  ת ַעצְּ ִתי; האנגלית ולתרגם כך: ״אֶׁ  ., ָחֵבר״no one's hereי ָנַטשְּ
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 חלק ד: דיון ומסקנות

 . מורפולוגיה1

 
 השימוש בסוגלים מורפולוגיים בתרגומים השונים

 

התרשים הנ״ל מציג את נטישת המבנים המורפולוגיים מהעברית הקלאסית לטובת מבנים 

צם עם התקדמות השנים מורפולוגיים מהעברית החדשה. השימוש בכינויי שייכות דבוקים מצטמ

והשימוש בכינויי מושא דבוקים נעלם בתרגומיהם של מנור וביז'אווי. גם המקור המוחלט נהיה שמיש 

פחות ופחות עד שבתרגומו של ביז׳אווי הוא נעלם לגמרי. בנוסף, גם השימוש בצורות מאורכות 

 .מתקיים רק בתרגומו של זלקינסון

 

ו שיש הטוענים כי השימוש בכינויים דבוקים מזוהה יותר בפרק על הסוגלים המורפולוגיים ראינ

בסגנוניות הגבוהה ואילו השימוש בכינוי הפרוד מזוהה יותר בסגנוניות הדבורה. החוקרים משייכים 

-את העברית הגבוהה לטקסטים ספרותיים ופורמליים ואת העברית הנמוכה ללשון הדיבור היום

 ל ההבדלים המורפולוגיים. מגמה זאת ניתן לראות בגרף ע יומית. את
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)ספיבק,  Cohen & Zafrani לפי  הירידה בשימוש המקור המוחלט יכולה להוכיח באופן חלקי

תשע״ה( שטוענים כי השימוש במקור המוחלט בעברית בת זמננו נחשב לנדיר. ואכן ניתן לראות 

 שככל שהתרגום יותר חדש, השימוש במקור המוחלט נעשה לנדיר יותר ויותר. 

 

-לפי הירידה בשימוש בכינויים הדבוקים ובמקור המוחלט, ניתן להסיק שלאור התפתחות הלשון היום

יומית, מנור וביז׳אווי ניסו ליצור משלב לשוני גבוהה אך מותאם לקהל ולשחקנים הדוברים את השפה 

י לשון יומית. לכן, למרות שרוב התרגומים השייקספיריים לעברית נחשבים לבעל-העברית בלשון היום

גבוהה יחסית, תרגומיהם של מנור וביז׳אווי בוחרים להימנע מצורות דיבור שנעשו ליותר ויותר נדירות 

 .יומית. הימנעות זו הייתה רבה אצל מנור ואף רבה עוד יותר אצל ביז׳אווי-בלשון היום

 

 . תחביר2

 . היעלמותה של ה״א השאלה2.1

פוצתה של ה״א השאלה בלשון העיתונות בעברית ( מביאה את בורשטיין שבדקה את ת2010ברוך )

ימינו הצטמצם מספר חלקי הדיבור שה״א השאלה באה לפניהם -המודרנית ומצאה כי בעברית בת

יחסית למספר חלקי הדיבור שהיא באה לפניהם במקרא. לפי בורשטיין, ניתן להסביר את השימוש 

בעת באמצעות הנגנה, ועל כן אין לא״ מו-המצומצם בה״א השאלה בכך שבלשון הדיבור שאלת ״כן

צורך במילת השאלה. בעברית החדשה השימוש בה״א השאלה מצטמצם לביטויים כבולים, נוסחתיים 

כגון ׳האם׳, 'הייתכן' ועוד. ברוך )שם( מציינת חוקרים נוספים הטוענים כי ה״א השאלה לבדה מופיעה 

בלשון הספרות עשויה לנבוע בעיקר בלשון הספרותית והמליצית. הימצאותה של ה״א השאלה 

 מהשפעתה של מורשת לשון המקרא על לשון הספרות המודרנית.

 

חשוב לציין שכמו שנאמר בסקירת הספרות, תרגומו של זלקינסון לא נועד להצגה בימתית אלא 

ימינו, הגיוני שזלקינסון -לקריאה. כתרגום ספרותי ולא בימתי ותרגום שאינו מותאם לעברית בת

השאלה מכיוון שבלשון הספרותית אין הנגנה כמו שציינה בורשטיין ואכן בחלק משתמש בה״א 

ממצאי העבודה, ניתן לראות כי זלקינסון הוא היחיד מתוך ארבעת המתרגמים שמשתמש בה״א מ

 זה אמנם גם התאים לזמנו וכן ודאי רצה שהתרגום יהיה מדויק ככל האפשר.השאלה. 

 

 . סדר המילים במשפט כיצד?2.2

הממצאים בנושא שינוי סדר המילים במשפט מציגים שינוי שנעשה בעיקר ראינו כבר לעיל, כפי ש

לצורך הדגשת מילים, עצמים ודמויות מסוימים ופחות לצורך הגבהת רמת הלשון או הנמכתה. כמו 
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שנאמר בפרק על הסוגלים התחביריים, סדר המילים במשפט אינו קבוע ואינו מוחלט ואכן כל 

ים על תקינות תחבירית. השינויים שנעשו בסדרי המילים במשפטים נחשבים המתרגמים מקפיד

 ונעשו בעיקר לאור בחירותיו ושיקוליו של המתרגם. לתקניים

 

 . סימני פיסוק ואורך המשפט2.3

 
 שימוש בסימני פיסוק בתרגומים

ק רבים התרשים הנ״ל מציג את השימוש בסימני פיסוק לפי התרגומים. אליעז משתמש בסימני פיסו

ביחס לזלקינסון. הרבה נקודות ופסיקים מעידים על ריבוי משפטים קצרים יחסית. ניתן להסביר את 

התופעה בהתחשב בעובדה שתרגומו של זלקינסון היה תרגום ספרותי. אליעז לעומתו תרגם את 

המחזה למען הצגת התרגום על הבמה וטקסט בימתי מרובה באופן טבעי במשפטים קצרים לצורך 

 ירות משחקיות.עצ

 

בחלק על ממצאי המחקר, הוצג ההבדל בדרך שבה המתרגמים בחרו לתרגם את כפילות המילה 

ָאֵמן״ אצל זלקינסון יכול להתפרש כבחירה אופיינית  ״אמן״. ניתן להסיק כי השימוש בצירוף ״ָאֵמן וְּ

חליף את  וי״ו לזלקינסון, לאור מוצאו העתיק של התרגום. ניתן להניח כי אליעז ומנור בחרו לה

ָאֵמן״ וגם מתוך רצון לתת לשחקן המשחק את רומיאו  החיבור בפסיק גם מתוך עתיקות הצירוף ״ָאֵמן וְּ

חופש משחקי מסוים שהשימוש בסימני פיסוק מעניק. משתמע שכפילות המילה ״אמן״ משויכת 

שבחרתי למקור האנגלי של המחזה משום שכפילות המילה נוכחת בשלושה מתוך ארבעת הטקסטים 

לצורך ההשוואה. לעומתם נראה שביז׳אווי פחות מחויב למשלב התחבירי של הטקסט המקורי משאר 
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המתרגמים. הוא ככל הנראה החליט שכפילות זו אינה רלוונטית בשנות האלפיים ולכן המילה ״אמן״ 

 מופיעה רק פעם אחת.

 

 . לקסיקון3

 . הרובד הלשוני כסוגל סגנוני3.1

 

 
 

 קון שהוצגו בעבודהמקורות הלקסי

התרשים הנ״ל מציג את המקורות של אוצר המילים מהממצאים הלקסיקליים שהוצגו בעבודה. ניתן 

לראות שזלקינסון משתמש אך ורק במילים מן המקרא ואילו שאר המתרגמים משתמשים בכמות 

כמעט זהה במילים מלשונות המקרא, חז״ל והעברית החדשה. משום שזלקינסון תרגם לפני 

יהודה, רוב המילים העבריות עוד לא חודשו וזלקינסון ככל הנראה היה -מהפכה הלשונית של בןה

. בפרק על הסוגלים הלקסיקאליים, הזכרתי שברוך )תש״ע( צריך להסתמך אך ורק על המקרא

מדגימה איך מילים יחידאיות או נדירות מן המקורות בתרגומים הראשונים מפנות את מקומן למילים 

חז״ל ומן העברית החדשה. ניתן לראות את המגמה הזאת גם בסוגיה שלנו לדוגמה: מעברית 

ֵבי ֵעִצים״ ו״עכשיו״ או ״ִמָיד״ במקום ״ָעָתה  ״.״ַסָבִלים״ במקום ״ֹחטְּ
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 . עיברות שמות3.2

לפי הגישה של הרמנס )עובדיה, תשע״ה(, יש לבחון האם השמות במקור נושאים משמעות 

במחזה שלנו נראה כי אין משמעות ייחודית לשמות. אולי זו אחת הסיבות מטאפורית או סמלית. 

לבחירתו של זלקינסון שלא לתעתק או לתרגם את השמות במחזה אלא לעברת אותן בצורה שלפי 

( נעה בין החלפת השם להשארת השם המקורי יחד עם התאמות מינימליות לשפת היעד. נורד )שם

בין  השם  המקורי ״רומיאו״ לבין השם המעוברת ״רם״.  יליהצל לדוגמה, ניתן לראות את הקשר

לעומת זאת קשה לראות את הקשר בין ״מונטגיו״, שם משפחתו המקורי של רומיאו לבין שם 

אבירם״. קשה גם לראות את הקשר בין ״ג׳ולייט״ -משפחתו החדש שמתחרז עם שמו הפרטי: ״בן

חתה המקורי ו״בת אביעל״ שבו זלקינסון שוב בשמה המקורי ל״יעל״ ואת הקשר בין קפולט, שם משפ

משחק עם חריזת השם הפרטי ושם המשפחה. נראה שלאור ההכרה הבינלאומית של המחזה, שאר 

המתרגמים לא ראו בעיברות השמות של זלקינסון תרגום עברי מקובל לשמות. כך רומיאו קיבל חזרה 

תרגום של אליעז שם משפחה של את שמו, אך שמה של יוליה עוברת מג׳ולייט. למרות זאת, ב

 רומיאו נקרא ״מונטגי״ במקום ״מונטגיו״, ככל הנראה לאור תעתוק לקוי.

 

כהארת אגב, מעניינת גם העובדה כי אצל אליעז נכתב השם ״רומאו״, ללא ניקוד בכתיב חסר. אצל 

ם. ועד הלשון מנור נכתב ״רומיאו״, ללא ניקוד בכתיב מלא, ואילו בתרגום של ביז׳אווי השמות מנוקדי

והאקדמיה ללשון התלבטו במשך שנים רבות בקביעת הכתיב של העברית החדשה. בראשית ימי ועד 

הלשון נהגה שיטת הכתיב מיסודו של דוד ילין, ולפיה לכל מילה עברית יש כתיב קבוע. לימים קיבלה 

ים של אורך שיטת הכתיב הזאת את השם 'הכתיב הדקדוקי'. שיטה זו מבוססת על שיקולים דקדוקי

התנועות בעברית ובשפות השמיות, והיא מתאימה במידה מסוימת לכתיב המקראי, שאף על פי 

שאיננו אחיד הוא שומר על כמה עקרונות ונטיות. הכתיב הזה, הממעיט באימות הקריאה, קשה 

 לשימוש ללא ניקוד. רוב הטקסטים העבריים שנכתבו במהלך הדורות אינם מנוקדים, ויש בהם שימוש

רב יותר באימות הקריאה. על פיהם התגבשה בוועד הלשון שיטת כתיב שנייה שזכתה לימים לכינוי 

ארוכה מאפיינת את  eה למלא את החסר בתנועת י'הכתיב חסר הניקוד'. אפשר לראות כי הנטי

וזה  )י(. 2כלל ד׳  - האחרונות החלטותבהשנים האחרונות. ראה כך אף באקדמיה ללשון העברית 

 עולה בקנה אחד עם הכתיב שבחר מנור לעומת קודמו, אליעז. 

 

 . אלוזיות מקראיות3.3

הוא מתרגם כך:  1בנוסף, זלקינסון משתמש באלוזיות מקראיות רבות. במערכה הראשונה תמונה 

ָבִרי,  ַאִפי״ֲהלֹא זֶׁה דְּ ִבי״. שורה זאת רומזת לפסוק: ״ ַבֲעלֹות ָעָשן בְּ ֹוָעָל  ָאִריק ַחרְּ ַאפּ֔ יו  ה ָעָש֙ן בְּ ש ִמִפִּ֖ ֵאֵ֥ וְּ

נּו״ )שמואל ב כב ט ֶּֽ ּו ִממֶׁ ים ָבֲערֵ֥ ָחִלִּ֖ ל גֶׁ ניתן . (9)שמות, טו,  יִד יָ  מֹוישֶׁ ִר תֹו יברְּ יק חַ ִר אָ :וכן גם ל(. תֹאֵכֵ֑

רּוִחי כְּ  ָבִבי ָקָשה וְּ כֶׁבלמצוא דוגמה נוספת בהמשך התמונה: ״ַלַחץ לְּ ַלח רֶׁ ָחֵצִני״ שרומזת  פֶׁ ִתלְּ

https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Klaley-Ktiv-Male.pdf
https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Klaley-Ktiv-Male.pdf
https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Klaley-Ktiv-Male.pdf
https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Klaley-Ktiv-Male.pdf
https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/Klaley-Ktiv-Male.pdf
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ת  ה ַאַחַ֛ ְך ִאָשֵ֥ ֵלֵ֞ כֶׁבל״ַוַתשְּ ִּ֖ ַלח רֶׁ ֵ֥ ֹ   פֶׁ ֹו״ )שופטים ט נג(. הדוגמה הברורה ַעל־ר תֶּֽ לְּ גׇּ ת־ֻגלְּ ִרץ אֶׁ ְך ַוָתִּ֖ לֶׁ ֵ֑ אש ֲאִבימֶׁ

ֱאָהִבים : ״2ביותר לאלוזיות מקראיות בתרגום נמאת בסוף המחזה, במערכה החמישית תמונה  ַהנֶׁ

ָרדּו מֹוָתם לֹא ִנפְּ ם ּובְּ ַחֵייהֶׁ ִעיִמים בְּ ַהנְּ ן שאול ויהונתן: ל״ שמרמזת בצורה כמעט ברורה וְּ ּול ִויהֹוָנָתָ֗ ״ָשא 

דּו ָרֵ֑ א ִנפְּ  ֹ ם ל מֹוָתִּ֖ ם ּובְּ ַחֵייהֶּׁ֔ ִעיִמ֙ם בְּ ַהנְּ ים וְּ רּו״ )שמואל ב א כ״ג(. רמיזות  ַהנֱֶׁאָהִב  ֹות ָגֵבֶּֽ לּו ֵמֲאָריִּ֖ ים ַקּ֔ ָשִר  ִמנְּ

 אלו מחזקות את טענתי לשימוש הכמעט מוחלט של זלקינסון בלשון המקרא.

 

 מסקנות. 4

 ןהתרגום של זלקינסו

בספרו על זלקינסון, ישראל כהן )תש״ב( טוען כי אחד מהעקרונות שהדריכו את זלקינסון היו נאמנות 

ללשון התנ״כית תוך התאמה לאופיו של הטקסט המקורי. הוא כותב כי זלקינסון כתב בסגנון התנ״כי 

לא היו  משום שהיכרותו עם התנ״ך בכלל והסגנון התנ״כי בפרט היו המוכרים לו ביותר ושבתקופתו

מתרגמים אחרים להסתמך עליהם. טענה זאת אכן תואמת את דפוס תרגומו של זלקינסון. לפי הגרף 

שהכנתי המשווה בין השימוש באוצר המילים ניתן לראות כי כמעט כל המילים בהן זלקינסון משתמש 

לקינסון בתרגומו הן מילים תנ״כיות, שבתרגומים הבאים אחריו שונו למילים מודרניות. בנוסף, ז

מרבה להשתמש בצורות מורפולוגיות כמו המקור המוחלט וצורות מאורכות הנחשבות לעתיקות 

בהשוואה לעברית מודרנית. לפי אוצר המילים התנ״כי והצורות המורפולוגיות העתיקות ניתן לקבוע 

ם, כי זלקינסון הוא מתרגם ב״לשון הנוסח״, וברפרטואר שלו קיימים מבנים ואוצר מילים מקראיי

 ארכאים כמו גם אלוזיות המתכתבות עם סיפורי התנ״ך. 

 

 התרגום של אליעז

(, מצאתי כי יש הבחנה בין שתי מסורות כתיבה עיקריות 2010בעבודת הדוקטורט של נחמה ברוך )

בשנות הארבעים והחמישים של המאה העשרים: ״לשון הנוסח״ הנשענת על ״אבות הספרות )מנדלי 

שנטתה, כאמור,  –שטיינמן -(, ולשון ״הנוסח החדש״ של קבוצת שלונסקימו״ס, ביאליק ואחד העם

לתחדישים ולסגנון משוחרר ממליצות מוכרות. בתקופה זו עדיין לא הייתה ביצירות לשון דיאלוג 

הנבדלת מלשון הסיֵפר, וזאת אף שלאחר קום המדינה שאפו ה״צברים״ החדשים ליצור לשון דיבור 

תיהם. הם רצו בלשון חדשה המרוחקת משפת הדימויים המקראית רעננה, המנותקת משפת אבו

ומדרכי הביטוי שאפיינו את הלמדנים היהודים, משום שאלה נתפסו בעיניהם כביטוי לגלותיות. 

, 199״העברית, שפת המסורת וספרות הקודש, 'הוצאה אל הרחוב' והפכה לשפה תכליתית״ )אלמוג 

השתנתה שינויים מפליגים, אך לשון הכתב הנורמטיבית (. הלשון המדוברת אכן התפתחה ו228עמ' 

( הטוען כי 12, עמ׳ 2002הייתה שמרנית יותר. על רקע הסבריה של ברוך ניתן להבין את רגב )

בורלא, למשל, נטוע בין שני הקטבים בין העברית הישנה הקלאסית לעברית המודרנית. גם באוצר 

ז״ל והעברית החדשה. לכן, אני נוטה לשייך את המילים של אליעז ניתן למצוא מלשון המקרא, ח
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אליעז ללשון הנוסח החדש. עם זאת גם הוא, כמו בורלא, עדיין נהג לשלב ניבים וביטויים שכיום כבר 

ָשָטן״. אליעז פועל כך גם בכמות השימוש בצורות  דּו ִלי לְּ עבר זמנם כמו למשל ״ֵחי ַחַיי״ או ״לֹא ַיַעמְּ

ֹקד״. מורפולוגיות שעבר זמנן כ ֵבִני״ או ״ָרקּוד ִתרְּ  מו ״ַתַעזְּ

 

 התרגום של מנור

לעומת זלקינסון ואליעז, מנור בקושי חוטא לניבים וביטויים שעבר זמנם והעברית אצלו מרגישה 

חדשנית יותר מאשר אצל קודמיו. לפי הגרף המשווה בין הבחירות הלקסיקליות של המתרגמים, מנור 

המקרא, מחז״ל ומהעברית החדשה. בנוסף, אנחנו רואים משתמש בכמות סדירה של מילים מ

בתרשים המוושה את השימוש בצורות מורפולוגיות ששימוש בצורות מורפולוגיות גבוהות אצל מנור 

 הצטמצם לאור התפתחות העברית היומיומית ונדיר לראות אצלו שימוש בצורות אלו.

 

 התרגום של ביז׳אווי

טרון באר שבע, ביז׳אווי מציין כי ״כדי ׳לבוא כמה שיותר נקי׳ במאמר מתוכניית הההצגה בהפקת תיא

בחרתי להתמקד בעבודה מול המקור השייקספירי בלבד ולצידו, מקור השוואה יחיד והוא תרגום 

לצרפתית מאת ויקטור הוגו הבן, זאת על מנת ללמוד מהתמודדותו של יוצר נוסף בשפה אחרת ובזמן 

ר ״לרתום את העברית העכשווית, על רבדיה ומטעניה אחר״ ושלאור הישתנות העברית, בח

התרבותיים ולהפגיש אותה עם הטקסט הקלאסי״. הוא מסביר כי תרגום לבמה נועד בעיקרו למטרת 

שמיעה לאור העובדה שאנשים לרוב אינם קוראים את המחזה. לכן, הוא ניסה ליצור תרגום שישלב 

 ולהבין.בין עברית עשירה לבין עברית שהקהל יכול לעכל 

 

הגרף המשווה את השימוש המורפולוגיות אצל המתרגמים מראה כי ביז׳אווי אכן זונח את הצורות 

המורפולוגיות הגבוהות לצורך שימוש בצורות מודרניות יותר וזונח מילים וביטויים ישנים יותר לצורך 

ספירי. נראה כי באוצר מילים עדכני תוך נסיון ליצור עברית גבוהה שתתאים למבנה ולמשקל השייק

ביז׳אווי נתן לעצמו חופש אמנותי נרחב. הוא משתמש בחופש הזה כדי להכניס צירופים באנגלית או 

סלנגים מודרניים שישמעו טוב בעיני הצופה המודרני. בנוסף, ניתן לראות מפעם לפעם קיצור נכבד 

  של חלקים מהשורות הנאמרות בטקסט מצד ביז׳אווי בהשוואה למתרגמים אחרים.

 

 לסיכום

ניכר כי ככל שחולפות השנים, השימוש בצורות מורפולוגיות ובאוצר מילים מן המקרא הולך ונעלם, 

ובמקומו מתרחב השימוש במילים מלשון חז״ל, מהעברית החדשה ואפילו מהלשון המדוברת )ואף 

הבאות לידי  סגנוניות-סלנג, אצל ביז׳אווי(. הפרש הדורות בין התרגומים אכן חושף תמורות לשוניות

 לשוניות של מתרגמי המחזה ״רומיאו ויוליה״. -ביטוי בבחירות הסגנוניות
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 מילות סיום

עבודה זו הציגה את ההבדלים בין ארבעה תרגומים למחזה אחד. ניתן ללמוד מעבודה זו כי העברית 

רים משתנה וגם אינה מפסיקה להשתנות. היא לא כמו שהייתה לפני עשרים שנים ולא תהיה עוד עש

שנים כמו שהיא היום. בהתאם להתפתחות השפה, כך גם הקהל מתפתח ומסתגל לעוד ועוד 

משלבים לשוניים ודרך התרגומים השונים, אנחנו לומדים איך העברית משתנה ללא הפסק. שורצולד 

( טוענת כי אמנם אין לשון שאינה משתנה במרוצת הזמן, אבל התהליכים החברתיים 2005)

הישראלית, בקצב מהיר כל כך, שומטים את קרקע העבריות של השפה, ועל כך המתרחשים בחברה 

יש להצר. אכן "פני הלשון כפני הדור". לכן, מוטב שבכל עשרים שנים מתרגמים יתרגמו מחדש 

יצירות קלאסיות עם כבוד לעברית הישנה, עם מודעות לתקינותה ולרבדיה ועם רענון למילים שכמעט 

ו אכן רואים ערך בהנגשת יצירות הנחשבות כאבן דרך תרבותית לדור ונעלמו מהעולם אם אנחנ

הצעיר ולדורות שאחריו.  תחום חקר התרגום העברי, כמו העברית החדשה עצמה, עוד בחיתוליו 

ומעניין אם בעוד מספר שנים נחשף לגישות חדשות ותרגומים חדשים שיתרמו ויפתחו את התחום 

 .לכיוונים חדשים
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 המחקר 

 .(וןהמקּו ספיר מילון) אבניאון מילון אבניאון, איתן. ●

עמית: על לשונה המשתנה של -לילה רון פדרלהיות ג(. 2015ארגמן, אסנת ושקד שוש. ) ●

 .194-160, עמ׳ 24, גיליון עיונים בספרות ילדים .21 -למאה ה 20-הסופרת בין המאה ה

. עריכה: אמור, תוכנייה – ויוליה רומאו. בתוך: לשחרר את וויליאם(. 2016ביז׳אווי, אלי. ) ●

 .4שבע. עמ׳ -שני. עריכת תוכן: קפלן, איה. תיאטרון באר

 ט לשוננו לעםכיצד סדר נושא ונשוא?  בנדויד, אבא )תשי״ח(. ●

(. ״מדריך לשון לרדיו ולטלוויזיה״. הוצאת רשות השידור. 1974בנדויד, אבא. שי, הדסה. ) ●

 .228, 205עמ׳ 

ת״א, האוניברסיטה  .סגנון הסיפורת: הלשון הסגנון ולשון הספרות (.ן"תשבן שחר, רינה. ) ●

 הפתוחה

 הכתובה העברית בלשון תמורות: ך״שבתנ משנתה שנקרעה שפה(. 2010ברוך, נחמה. ) ●

חיבור לשם קבלת  .ונוער ילדים ספרי של בתרגומים משתקפות שהן כפי( 1980–1880)

 אביב.-התואר ״דוקטור לפילוסופיה״, אוניברסיטת תל

״, סיוון תשע"ז, מאי החדשים הכללים – המלא הכתיב כלליהאקדמיה ללשון העברית, ״ ●

2017. 

. האוניברסיטה הפתוחה, לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגוםויסבורד, רחל. )תשס״ז(.  ●

 רעננה.

רשמית -היחסים בין לשון הסיפורת המתורגמת הרשמית והלאויסבורד, רחל. )תשנ״ג(.  ●

 .260-245]א[, עמ׳  העברית שפה חיה  .70-וה 60-בשנות ה

. הוצאת ״מסילה״, תל חייו ומפעלו הספרותי –ון יצחק אדוארד זלקינסכהן, ישראל. )תש״ב(.  ●

 יהודה״(. פרק ט׳.-אביב )מתוך ״פרויקט בן

 טה הפתוחה.האוניברסי , תל אביב:12מבוא לתורת הלשון יחידה  .)תשמ"א(ר, רפאל ינ ●

לשוניות בתרגומים שונים ליצירה ״גיבור זמננו״ -תמורות סגנוניותספיבק, יבגני. )תשע''ה(.  ●

. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך במחלקה ללשון העברית וללשונות ונטובמאת מיכאיל לרמ

 אילן, רמת גן.-שמיות. אוניברסיטת בר

 תרגום על -? מהקישוט אכפת למי, הפאי בתחתית מתיקות אין אםעובדיה, טליה. )תשע״א(. 

אילן, רמת גן, -אוניברסיטת בר .לעברית ובתרגומיהם רומנים בחמישה האוכל ותרבות אוכל

 כמה גישות. -תרגום שמות  -. 20עמ׳ 

 ד. רכס. לשונה של ספרות: עיוני סגנון ותחביר בספרות העברית,(. 1990פרוכטמן, מאיה. ) ●

כמה הערות על הספר ״שלושה בסירה אחת״ ועל תרגומיו לעברית. ( 2002רגב, מנחם. ) ●

אסופת  -חושתו של אדם המתגנב אל ילדותו תהוצאת ״אמנות״ ומצב העברית. בתוך: 

 .16-7עמ׳  , הוצאת כרמל, ירושלים תשס״ב, מאמרים על ספרות ילדים ונוער

ניבים ומטבעות לשון בעברית החדשה: גלגולים,  -מילון הצירופים (. 2009רוזנטל, רוביק. ) ●

 כתר.ירושלים: . מקורות, שימושים

. הוצאת סטימצקי, המרכז לטכנולוגיה השלםמילים: המילון -רב(. 1997שויקה, יעקב. ) ●

 חינוכית, ידיעות אחרונות, ספרי חמד.

 2021פו, אוחזר ב־השוואת תרגומים לסיפור קצר מאת אדגר אלן  (,2013שי, נורית. ) ●

 .shai.com-https://www.nuritמ־

 ן )עורכת(. פייסבוק.בלה קור .בשבוע קלאסיקה .(2016) ●

שושן מחודש ומותאם לשנות -מילון אבן(.2003 משה עזר() עורך ראשי:אבן שושן, אברהם  ●

 האלפיים.
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 השוואת הלקסיקון

 אלי ביז׳אווי אהוד מנור רפאל אליעז יצחק זלקינסון

ָבִבי  ַלַחץ לְּ

 מילון אבן שושן:

חִ 1 ָעָקה ַעל .  דְּ יָקה, הֶׁ

ד ּוַמָשא:  ֵדי ֹכבֶׁ הּו ַעל יְּ ַמשֶׁ

ִציֵרי  ָתּה בְּ ַשעְּ ״ָכל ִטָפה בְּ

ַלַחץ ִשַנִים ֵמֵעיַני  יֹוֵלָדה ּובְּ

ִתי״ )ביאליק, לא  ִעָצבְּ

 תמח(

 

ִגיָשה, ִדכּוי, ִענּוי: 2 . נְּ

ת א אֶׁ ת-״ַוַירְּ אֶׁ ֵינּו וְּ -ָענְּ

ת אֶׁ ַלֲחֵצנּו״ -ֲעָמֵלנּו וְּ

 ים לו ז()דבר

 

ִפָיה, 3 . ]השאלה[ כְּ

ת:  צֶׁ רֶׁ ִביָעה ִנמְּ תְּ

ִעתֹוֵתי  תֹוֵפף בְּ ִהסְּ ״וְּ

ָחִצים״ )פיוט, שכטר ג  לְּ

248) 

 

ס 4 . ]בלשון הדיבור[ ֹעמֶׁ

ִביִדים:  ִפיפּות ַמכְּ ּוצְּ

ֵבי ַחִגים ֵיש ַלַחץ ַרב  ַערְּ בְּ

יֹוִנים. ַקנְּ  בְּ

 

. ]בלשון הדיבור[ ַמָצב 5

צּוקָ  ַתח ּומְּ ל מֶׁ ה שֶׁ

ַחכֶׁה  ִשִיים: הּוא מְּ ַנפְּ

ִחיָנה, ָלֵכן  אֹות ַהבְּ תֹוצְּ לְּ

ַלַחץ.  הּוא בְּ

 

 מילון ספיר:

. הכבדה, כוח המּופעל 1

על גוף: המשקולת 

הפעילה לחץ על 

 הקופסה ומָחחצה אותה.

 

. מצוקה פיזית או 2

ִבי  ָעצְּ

 מילון אבן שושן:

 )מתוך הערך ״עצב״(

ַטֵער, ָהָיה נּוגֶׁה: 1 . ִהצְּ

ַאל-״ַאל בּו וְּ ִיַחר -ֵתָעצְּ

ֵעיֵניכֶׁם כִ  ם ֹאִתי -יבְּ תֶׁ ַכרְּ מְּ

 ֵהָנה״ )בראשית מה ה( 

 

ל 2 ֵאב ָוֵסבֶׁ . ָגַרם כְּ

מֹו: ״ַמִסיַע ֲאָבִנים  ַעצְּ לְּ

ם״ )ֹקהלת י ט(  ֵיָעֵצב ָבהֶׁ

 

 רב מילים:

 )מתוך הערכים ל״עצב״(

 שם ז׳:

 הרגשה של צער וכאב

 

 תואר:

 עצוב, עגום, מלא תוגה

 הצער

 מילון אבן שושן:

יִ  ָאָגה וְּ ל דְּ גֶׁש שֶׁ סּוִרים, רֶׁ

ש:  דּוְך נֶׁפֶׁ ב ַרב, ִדכְּ צֶׁ עֶׁ

דּוֵדי ֵשָנה  אֹוב ּונְּ ״ַמכְּ

ָוַצַער״ )בן סירא לא כד( 

ַנַחת  ״ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו בְּ

ַצַער״ )יומא נג:(  ַוֲחִניָנא בְּ

 

 מילון ספיר:

צב א ֵסבל או דאגה 1 .עֶׁ

וִייסּורים ִבגַלל כֵאב או 

אסון או דאגה וכד': 

נה וצער מכאוב ונדודי שי

 (24)בן סירא לא 

 

. פיצּוי שאדם ַחָייב 2

לַשֵלם למישהּו על כֵאב 

או ֵסבל שגרם לו: החוֵבל 

בחברו חייב עליו... בנזק, 

בצער, בריפוי, בשבת 

ובבושת )בבא קמא ח, 

 א(

 

. עינּוי, ֵסבל, סיגּוף: פת 3

תאכל... ועל הארץ תישן 

וחיי צער תחיה )אבות ו, 

 ד(

 ָיגֹון

 שושן:מילון אבן 

ל ב ָעֹמק, ֵאבֶׁ צֶׁ  ַצַער ַרב, עֶׁ

ָיַסף ה׳ ָיגֹון -ָנא ִלי, ִכי-״אֹוי

ֹאִבי״ )ירמיה מה -ַעל ַמכְּ

ַפְך  ר נֶׁהְּ ש ֲאשֶׁ ַהֹחדֶׁ ג( ״וְּ

ָחה  ִשמְּ ם ִמָיגֹון לְּ ָלהֶׁ

יֹום טֹוב״ )אסתר  ל לְּ ּוֵמֵאבֶׁ

 ט כב(

 

 רב מילים:

 צער כבד, עצב רב.

 

האקדמיה ללשון 

 העברית:

 ()ספרותיַעצבּות, ַצער 

 

 מילון ספיר

ַעצבּות, צער ַרב: ולמה 

זה מרחם יצאתי לראות 

 (18עמל וָיגון )ירמיה כ 
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נפשית: האיש נלכוד 

במעלית נכנס ללחץ 

 והחל לזעוק לעזרה.

 

 רב מילים:

המקשה או  . עןמס רב1

מכביד על מישהו או 

 גורם צפיפות ודחיסות.

 

. דחק, מצב של מתח 2

נפשי אצל אדם הנובע 

מכוחות פיזיים, 

פסיכולוגיים או חברתיים 

 המופעלים עליו.

ָצָרִתי  בְּ

 מילון אבן שושן:

 )מתוך הערך ״צרה״(

צּוָקה,  ָין ַרע, מְּ ִענְּ

ָבָאה ַעל  ָענּות, ָרָעה שֶׁ ֻפרְּ

 ָאָדם

ר-״ַחי ת-ה׳ ֲאשֶׁ -ָפָדה אֶׁ

ִשי ִמָכל ָצָרה״ )שמואל -ַנפְּ

 ט(ב ד 

 

האקדמיה ללשון 

 העברית:

ר ַנחת1  . ַמצב של חוסֶׁ

 

 . מקרה מַצֵער2

 

 מילון ספיר:

מצּוקה, ִענָיין רע, ַמצב 

ה  ר ַנחת, ִמקרֶׁ של חוסֶׁ

מַצֵער: חי ה' אשר פדה 

את נפשי מכל צרה 

 (9)שמואל ב' ד 

 

 

ָך בְּ  ָעצְּ

 מילון אבן שושן:

 )מתוך הערך ״עצב״(

ַטֵער, ָהָיה נּוגֶׁה: 1 . ִהצְּ

ַאל-״ַאל בּו וְּ ִיַחר -ֵתָעצְּ

ֵעיֵניכֶׁם ִכי ם ֹאִתי -בְּ תֶׁ ַכרְּ מְּ

 ֵהָנה״ )בראשית מה ה( 

 

ל 2 ֵאב ָוֵסבֶׁ . ָגַרם כְּ

מֹו: ״ַמִסיַע ֲאָבִנים  ַעצְּ לְּ

ם״ )ֹקהלת י ט(  ֵיָעֵצב ָבהֶׁ

 

 רב מילים:

 )מתוך הערכים ל״עצב״(

 שם ז׳:

 הרגשה של צער וכאב

 

 תואר:

 עצוב, עגום, מלא תוגה

 

 

 צערך

 מילון אבן שושן:

 )מתוך הערך צער(

אֹוד, ָהָיה ָשרּוי  נֱֶׁעַצב מְּ

ַצַער  בְּ

ָהָיה ַרִבי ֲעִקיָבא יֹוֵשב  ״וְּ

הּוא  ָאַמר: לֹא שֶׁ ַטֵער וְּ ּוִמצְּ

ן ָלא -בֶׁ ִני, אֶׁ תֹוָרה יֹוֵתר ִממֶׁ

ן הּוא בֶׁ דֹוִלים יֹוֵתר -שֶׁ גְּ

ִני!״ )ירושלמי ברכות  ִממֶׁ

 ד א(

 

האקדמיה ללשון 

 ברית:הע

ֵאב  צב או ֵסבל בגלל כְּ עֶׁ

 או אסון או דאגה וכד'

 

 מילון ספיר:

צב א ֵסבל או דאגה 1 .עֶׁ

וִייסּורים ִבגַלל כֵאב או 

אסון או דאגה וכד': 

מכאוב ונדודי שינה וצער 

 (24)בן סירא לא 

 

. פיצּוי שאדם ַחָייב 2

לַשֵלם למישהּו על כֵאב 

או ֵסבל שגרם לו: החוֵבל 

עליו... בנזק, בחברו חייב 

בצער, בריפוי, בשבת 

ובבושת )בבא קמא ח, 

 א(

 

 אֹוֵהב-ַדֲאַגת
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. עינּוי, ֵסבל, סיגּוף: פת 3

תאכל... ועל הארץ תישן 

וחיי צער תחיה )אבות ו, 

 ד(

 ֵאֵלְך -

 מילון אבן שושן:

ָרָהם ֹהֵלְך ִעָמם  ַאבְּ ָמקֹום: ״וְּ ָליו ִמָמקֹום לְּ ַרגְּ ַעד, ָעַבר בְּ

ָחם ַשלְּ  ״ )בראשית יח טז(לְּ

 

 האקדמיה ללשון העברית:

גם  –עובר ממקום אחד למקום אֵחר ברגל )בספרות 

 ברכב(

 

 מילון ספיר:

ל, צועד 1 גֶׁ . ]תנ[ עוֵבר ִמָמקום אחד לָמקום ַאֵחר ברֶׁ

כב(: ויקומו משם האנשים וישקפו  -)בספרות  גם ברֶׁ

על פני סדום ואברהם הוֵלך ִעמם לשלחם )בראשית 

 (; 17יח, 

 

. ]תנ[ חולף, מסתלק, עובר, מת: כי הנה הסתיו 3

 (; 11עבר הגשם חלף ָהַלך לו )שיר השירים ב, 

 

: והיה במות -, נוהג כמו-( נגרר אחרי-. ]תנ[ )אחרי5

כת אחרי אלוהים  השופט ישבו והשחיתו מאבותם ָללֶׁ

 (; 19אחרים לעובדם ולהשתחוות להם )שופטים ב, 

 

וזב את, יוצא מן: מי ( ע-, מעם, מעל-. ]תנ[ )מאת8

יתנני במדבר מלון אורחים ואעזבה את ַעמי ואלכה 

 (1מאתם )ירמיה ט, 

 

. ]עח[ )לו( מסתדר, מתקדם )עממי(: אני רוצה 9

 מאוד להצליח בלימודים, אבל לא הולך לי

 

. ]עח[ מתכוון )עממי(: בדיוק הלכתי לשטוף כלים, 11

 ואתה הגעת

 

 ָאבֹוא

 מילון אבן שושן:

 ך בוא()מתוך הער

 . ִהִגיעַ 1

ָרֵחל ָבָאה ִעם ַהצֹאן״ -״וְּ

 )בראשית כט ט(

 

ָהָיה 2 ַקֵים, ִהִגיַע וְּ . ִהתְּ

ַמָמשּות  לְּ

ַהמֹוֵפת״   ״ּוָבא ָהאֹות וְּ

 )דברים יג ג(

 

 . ָשב, ָחַזר3

ִמן ְך -״לְּ לֶׁ כֶׁת ַהמֶׁ ַהיֹום לֶׁ

ר ָבא -ַעד ַהיֹום ֲאשֶׁ

ָשלֹום״ )שמואל ב יט  בְּ

 כה(

 

 . פנה4

ָאָנה ֲאִני ָבא?״ ״

 )בראשית לז ל(

 

האקדמיה ללשון 

 העברית

הולך למקום מסוים עד 

 שנמצא בו

ב ֵלב - רֶׁ  ִמקֶׁ

 מילון אבן שושן:

]בעקבות תהילים סד ז, 

 ראו להלן[

ל ִנימּוס: ִמַמֲעַמֵקי  ִדבּור שֶׁ

ָגשֹות:  ַהֵלב, ִמֵמיַטב ָהרְּ

ב ֵלב  רֶׁ ָך ִמקֶׁ ה לְּ ִני מֹודֶׁ ִהנְּ

רָ  זְּ ָך.ַעל עֶׁ  תְּ

 

 ברצינות

 מילון אבן שושן:

ָפָדה ַעל  ד רֹאש, ַהקְּ ֹכבֶׁ

ֻעָלה  ָשָבה ִבפְּ ַרת ַהַמחְּ ֻחמְּ

ַנֲהגּות ִהתְּ  אֹו בְּ

ִצינּות  ִחילּו ַלֲעֹסק ִברְּ ״ִהתְּ

דֹוָלה״ )״המליץ״  גְּ

 תרנ״ה(

 

- 
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מילון הצירופים של 

 רוביק רוזנטל:

מתוך רגשות כנים 

ועמוקים. בהשפעת 

פסוקים מקראיים כגון: 

״יחפשו עולת תמנו חפש 

מחפש וקרב איש ולב 

 (7עמק״ )תהלים סד 

 

האקדמיה ללשון 

 העברית:

גש ַרב ובֵכנּות  ברֶׁ

 

 מילון ספיר:

בֵכנּות, בנאמנּות, 

מַמעַמקי הלב, לפי: וקרב 

עֹמק )תהלים איש ולב 

 (70סד 

האקדמיה ללשון 

 העברית:

 . מַסֵפר1

 

. ]בצורת עתיד ומקור[ 2

 אומר

 

 רת הווה[ ַדרָשן. ]בצו3

 

ַהִגיד  לְּ

 מילון אבן שושן:

ַבר1 -. ִסֵפר, ִגָלה, ָאַמר דְּ

לֹא ָהָיה ָידּוַע,  ָמה שֶׁ

 הֹוִדיעַ 

ָנא ִלי, ֵאיֹפה ֵהם -״ַהִגיָדה

ֹרִעים?״ )בראשית לז 

 טז(

 

האקדמיה ללשון 

 העברית:

 . מַסֵפר1

 

. ]בצורת עתיד ומקור[ 2

 אומר

 

 . ]בצורת הווה[ ַדרָשן3

 

 מילון ספיר:

מודיַע, מבשר, הרץ 

המביא ידיעות משדה 

הקרב, כאמור בפסוק: 

"ָרץ... וַמגיד ִלקראת 

 (31ַמִגיד" )ירמיה נא, 

ֹפְך ִלִבי  להאנח בקול ִלשְּ

 מילון אבן שושן )?(:

ָמַעת קֹול ֲאָנחֹות:  ַהשְּ

ם  חּות ַהָפצּוַע ֵמֹעצֶׁ ֵהָאנְּ

ֵאָביו.  כְּ

- 

ב ֹעצֶׁ  בְּ

 שן:מילון אבן שו

ִשי:  ַצַער, ָיגֹון, ִדָכאֹון ַנפְּ

ד־רֹאש ֹכבֶׁ  בְּ

 מילון אבן שושן:

צִ  ָשָבה, רְּ ינּות, ִרכּוז ַהַמחְּ

ִצינ  ּותִברְּ

 מילון אבן שושן:

ֻעָלה אֹו  ָשָבה ִבפְּ ַרת ַהַמחְּ ָפָדה ַעל ֻחמְּ ד רֹאש, ַהקְּ ֹכבֶׁ
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ָך  יֹום ָהִניַח ה׳ לְּ ״בְּ

זֶָׁך״ )ישעיה  ָך ּוִמָרגְּ בְּ ֵמָעצְּ

 יד ג(

 

האקדמיה ללשון 

 העברית:

צב )ספרותי(  עֶׁ

 

 מילון ספיר:

צב, ַצער, יגון: ביום  עֶׁ

ָהניַח ה' לָך מָעצבך 

 (3ומָרגזֶׁך )ישעיה יד 

 ִישּוב ַהַדַעת

ַפֵלל  ִהתְּ ִדין לְּ ״ֵאין עֹומְּ

ד ָלא ִמתֹוְך ֹכבֶׁ רֹאש״ -אֶׁ

 )ברכות ה א(

 

האקדמיה ללשון 

 העברית:

 רצינּות

 

 מילון ספיר:

רצינות, חומרה )ההפך: 

ַקלּות ראש(: אין עומדין 

להתפלל אלא מתוך 

 כובד ראש )ברכות ה, א(

ַנֲהגּות ִהתְּ  בְּ

דֹוָלה״ )״המליץ״ תרנ״ה( ִצינּות גְּ ִחילּו ַלֲעֹסק ִברְּ  ״ִהתְּ

 

 

 

 רב מילים:

 . במלוא הרצינות והכוונה1

. )בלשון הדיבור( באמת, בהחלט, ממש, מתוך 2

 כוונה אמיתית

. )בלשון הדיבור( בהתמדה ובשקדנות, בכובד 3

ראש, תוך הקדשת תשומת לב ומחשבה רבה; במרץ 

 והחלטיות

 

 

 אלי ביז׳אווי אהוד מנור רפאל אליעז יצחק זלקינסון

ֵוי ַמֲעָלה  ֵדי שוים במעלה שְּ  ָכבֹוד-ִכבְּ

 ִריב -

 מילון אבן שושן:

חּות,  ַנצְּ ָטָטה, ִהתְּ קְּ

בָ  ת, ִדין ּודְּ ֹלקֶׁ ִרים ַמחְּ

ִהי ִריב -ֵבין ֲאָנִשים: ״ַויְּ

ֵנה ָרם -ֵבין ֹרֵעי ִמקְּ ַאבְּ

ֵנה לֹוט״ -ּוֵבין ֹרֵעי ִמקְּ

 )בראשית יג ז(

 

 מילון ספיר:

ויכּוַח חריף או מלּווֶׁה 

ַכעס, התנצחּות, 

קטטה: ויהי ריב בין 

ֹרעי מקנה אברם ובין 

ֹרעי מקנה לוט 

 (7)בראשית יג 

 איבה

 מילון אבן שושן:

אָ   ֵטָמה: ִשנְּ ה ַעָּזה, ַמשְּ

ָך  ֵאיָבה ָאִשית ֵבינְּ ״וְּ

)ַהָנָחש( ּוֵבין ָהִאָשה״ 

 )בראשית נ טו(

 

 מילון ספיר:

ִשנאה, יריבות, עוינּות, 

ַמשֵטמה: ואיבה אשית 

בינך ובין הִאשה 

 (15)בראשית ג 

 ִעמּות

 מילון אבן שושן:

ָיה,  ַטצְּ רֹונְּ פְּ קֹונְּ

הּו בּות מּול ִמישֶׁ ַיצְּ  ִהתְּ

חּות, אֹו  ַנצְּ ִהתְּ ִוכּוַח, בְּ בְּ

ָחָמה ִמלְּ ִעִתים ַאף בְּ  לְּ

 

 מילון ספיר:

התייצבּות מּול מישהו 

בוויכּוח, בהתנצחּות או 

 בִמלחמה

 

ֵבי ֵעִצים  ֹחטְּ

 מילון אבן שושן:

ִריַתת  ִעסּוקֹו כְּ ִמי שֶׁ

ֵעִצים ִמַיַער אֹו ֲחִטיַבת 

דֹוִלים  ֵרי ֵעִצים גְּ ִגזְּ

ָסִרים: ֵבי ֵעִצים  ִלנְּ ״ֹחטְּ

ֹשֲאֵבי ַמִים ָלֵעָדה״ -וְּ

 ַסָבִלים

 מילון אבן שושן:

ַכָתף, נֹוֵשא ַמָשא, ָאָדם 

ִצים ַהַמֲעִביר ַעל ַגבֹו ֲחפָ 

ָעִנים ִמָמקֹום  ּוִמטְּ

ף  לֶׁ ִעים אֶׁ ָמקֹום: ״ִשבְּ לְּ

ף  לֶׁ מֹוִנים אֶׁ ִאיש ַסָבל ּושְּ

 ַסָבִלים -

 מילון אבן שושן:

ַכָתף, נֹוֵשא ַמָשא, ָאָדם 

ַהַמֲעִביר ַעל ַגבֹו ֲחָפִצים 

ָעִנים ִמָמקֹום  ּוִמטְּ

ף  לֶׁ ִעים אֶׁ ָמקֹום: ״ִשבְּ לְּ

ף  לֶׁ מֹוִנים אֶׁ ִאיש ַסָבל ּושְּ
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 )יהושע ט כז(

 

 -]על פי יהושע ט כו 

שֹוֲאֵבי  ֵבי ֵעִצים וְּ חֹוטְּ

 ַמִים[

ֵני ַהַמֲעָמד ַהָנמּוְך  בְּ

ָלאכֹות  ִדים ִבמְּ ָהעֹובְּ

ָנִאים  שּוטֹות ִבתְּ פְּ

 ָקִשים.

 

 מילון ספיר:

מי שגוֵזר, כורת, גוֵדַע, 

 חוֵתך עצים: ֵמֹחֵטב

יָך  יָך ַעד ֹשֵאב ֵמימֶׁ ֵעצֶׁ

 (10)דברים כט, 

 

 רב מילים:

אדם שמקצועו כריתת 

עצים או חלוקתם 

 לגזרים קטנים.

 

 -)על פי דברים יט י 

חוטבי עצים ושואבי 

מים מוגדרים ככינוי 

למעמד החברתי 

הנמוך ביותר; כינוי 

למועסקים בעבודות 

כפיים פשוטות 

ובעבודות שירות לרוב 

אי בשכר מחפיר ובתנ

 ניצול.

 

מילון הצירופים )על 

חוטבי עצים ושואבי 

 מים(:

אנשים שמעמדם נמוך 

ֵנם  מאוד. מקרא: "ַוִיתְּ

הֹוֻשַע ַביֹום ַההּוא  יְּ

ֹשֲאֵבי  ֵבי ֵעִצים וְּ ֹחטְּ

 (27ַמִים" )יהושע ט' 

ִאיש ֹחֵצב ָבָהר״ )דברי 

 הימים ב ב א(

 

 מילון ספיר:

נוֵשא ַמָשאות ַעל 

כֵתָפיו, ַכָתף: ״שבעים 

אלף איש ַסָבל ושמונים 

אלף איש חוצב בהר״ 

 (1)דברי הימים ב' ב 

 

 רב מילים:

אדם העובד בסחיבת 

משאות כבדים 

והעברתם ממקום 

 למקום.

ִאיש ֹחֵצב ָבָהר״ )דברי 

 ם ב ב א(הימי

 

 מילון ספיר:

נוֵשא ַמָשאות ַעל 

כֵתָפיו, ַכָתף: ״שבעים 

אלף איש ַסָבל ושמונים 

אלף איש חוצב בהר״ 

 (1)דברי הימים ב' ב 

 

 רב מילים:

אדם העובד בסחיבת 

משאות כבדים 

והעברתם ממקום 

 למקום.

 

 no one's here אני לא כאן לֹא ֲאִני הּוא ֵאיפֹו ֲאִני לֹא ָאִביָנה
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ַפֵזז  תְּ

 מילון אבן שושן:

ִהי  כּור, ִרקּוד: ״׳ַויְּ ִכרְּ

ֵכר׳  ַכרְּ ַפֵּזז ּומְּ  –ָדִוד מְּ

כּור  ִכרְּ ִפּזּוז ַבָיַדִים וְּ

ַלִים״ )רשב״ם  ָבַרגְּ

 בראשית מט כט(

 

 מילון ספיר:

ִכרכּור, ריצּוד, ריקּוד: 

ויהי דוד מפזז ומכרכר 

פיזוז בידיים וכרכור  -

ברגלים )רשב"ם 

 (29אשית מט בר

 

 רב מילים:

ריקוד, ניתור, כרכור; 

 ריצוד.

 

האקדמיה ללשון 

 העברית:

 כרכּור, ריצוד )ספרותי(

ֹקד  ִתרְּ

 מילון אבן שושן:

כֶׁת  כּור, ַמֲערֶׁ ָמחֹול, ִכרְּ

ִפי  צּובֹות לְּ נּועֹות קְּ תְּ

מֹוִנים ִמיֵני  ִגיָנה: ״שְּ ַמנְּ

ָדה ַבת  ִרקּוִדין ָרקְּ

ֹעה״ )ויקרא רב ה ַפרְּ

 יב(

 

 מילון ספיר:

בעיקר  -תנועת הגוף 

צב  -ברגליים  לקֶׁ

המוזיקה, מחול, 

עוקר  -כרכּור: ריקוד 

)רגל( אחת ומניח אחת 

 )ירושלמי ביצה סג א(

 

 רב מילים:

תנועה קצבית של 

הגוף, בדרך כלל 

לצלילי מוזיקה, 

במסגרת אומנות במה 

או או לשם בידור 

 חברתי.

 לרקוד

 מילון אבן שושן:

כֶׁת  ָמחֹול, כּור, ַמֲערֶׁ ִכרְּ

ִפי  צּובֹות לְּ נּועֹות קְּ תְּ

מֹוִנים ִמיֵני  ִגיָנה: ״שְּ ַמנְּ

ָדה ַבת  ִרקּוִדין ָרקְּ

ֹעה״ )ויקרא רבה  ַפרְּ

 יב(

 

 מילון ספיר:

בעיקר  -תנועת הגוף 

צב  -ברגליים  לקֶׁ

המוזיקה, מחול, 

עוקר  -כרכּור: ריקוד 

)רגל( אחת ומניח אחת 

 )ירושלמי ביצה סג א(

 

 רב מילים:

תנועה קצבית של 

הגוף, בדרך כלל 

לצלילי מוזיקה, 

במסגרת אומנות במה 

או או לשם בידור 

 חברתי.

 לרקד

 מילון אבן שושן:

כֶׁת  כּור, ַמֲערֶׁ ָמחֹול, ִכרְּ

ִפי  צּובֹות לְּ נּועֹות קְּ תְּ

מֹוִנים ִמיֵני  ִגיָנה: ״שְּ ַמנְּ

ָדה ַבת  ִרקּוִדין ָרקְּ

ֹעה״ )ויקרא רבה  ַפרְּ

 יב(

 

 מילון ספיר:

בעיקר  -תנועת הגוף 

צב  -ברגליים  לקֶׁ

המוזיקה, מחול, 

עוקר  -כרכּור: ריקוד 

)רגל( אחת ומניח אחת 

 )ירושלמי ביצה סג א(

 

 רב מילים:

תנועה קצבית של 

הגוף, בדרך כלל 

לצלילי מוזיקה, 

במסגרת אומנות במה 

או או לשם בידור 

 חברתי.

 ַמָשא

 מילון אבן שושן:

ל, מִ 1 ַאל. ֵנטֶׁ ִאים: ״וְּ נֹושְּ ָען, ָדָבר שֶׁ אּו ַמָשא -טְּ ִתשְּ

יֹום ַהַשָבת״ )ירמיה יז כא(  בְּ

 

ַהֲעָבָרָתם 2 ָבִרים שֹוִנים וְּ ָזַקת דְּ ִשיָאה, ַהחְּ . נְּ

ָשמּו אֹוָתם ִאיש ִאיש ַעל ָמקֹום: ״וְּ -ִמָמקֹום לְּ

ל אֶׁ  ַמָשאֹו״ )במדבר ד יט(-ֲעֹבָדתֹו וְּ

 

ד, ֹטרַ 3 ַבִדי . ֹכבֶׁ ָשא לְּ ל, ַמֲעָמָסה: ״ֵאיָכה אֶׁ ח, ֵסבֶׁ

כֶׁם״ )דברים א יב( ִריבְּ ם וְּ ם ּוַמַשֲאכֶׁ ֲחכֶׁ  ָטרְּ

 

 מילון ספיר:

.ִמטָען: ואל תשאו משא ביום השבת )ירמיה יז 1

21 ;) 

 

ל, כובד, טורח: איכה אשא לבדי 2 . ַמעָמסה, ֵסבֶׁ

ם ומשאכם וריבכם )דברים א   (; 12ָטרחתֶׁ

 כובד

 מילון אבן שושן:

ָקל ]ראו עוד להלן: 1 . ִמשְּ

ד ד[: ״ֹכבֶׁ ן -כֹוַח ַהֹכבֶׁ בֶׁ אֶׁ

ל ַהחֹול״ )משלי כז ג( ֵנטֶׁ  וְּ

 

ד מִ 2 ָחָמה״ . קִשי: ״ֹכבֶׁ לְּ

 )ישעיה כא טו(

 

 מילון ספיר:

.]תנ[ ִמשקל כידד אבן 1

 (3ונטל החול )משלי כז 

 

. ]תנ[ קושי, כגון 2

ד נשימה,  בביטויים: כובֶׁ

ד שמיעה: ומפני ֹכבד  כובֶׁ

 (15מלחמה )ישעיה כא 

 

 רב מילים:

. תכונתו של הדבר 1

 נטל

 מילון אבן שושן:

ן 1 בֶׁ ד אֶׁ ד: ״ֹכבֶׁ . ַמָשא, ֹכבֶׁ

ל ַהחֹול״ )משלי כז ג( ֵנטֶׁ  וְּ

 

ס, ַמֲעָמָסה, -. ]2 [ ֹעמֶׁ

ָבה  מֹו ִחשְּ ל: ״כְּ ֵסבֶׁ

ל  מֹוֵטט ִמֵנטֶׁ ִהתְּ

צּוָקה״ )ביאליק,  ַהמְּ

 שירתי(

 

 מילון ספיר:

שא כבד: כובד ]תנ[ מַ 

ל החול )משלי כז  אבן וֵנטֶׁ

(; רבו עוונותיו אשר 3

ל הר )מלשון  כבדו כֵנטֶׁ

 הפיוט(

 

 רב מילים:

מעמסה, עומס, עול או 
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קת דברים והעברתם מָמקום . נשיאה, החז3

לָמקום: ושמו אותם איש איש על עֹבדתו ואל 

 (; 19משאו )במדבר ד 

 

 רב מילים:

 נטל, מעמסה, דבר מכביד או מטריד.

הכבד; מצבו של מה 

ששוקל הרבה, שאינו 

 קל; כבדות.

 

רצינות, קושי  . חומרה,2

)לרוב של דבר שעוצמתו 

 או דרגתו רבה מאוד.

משא מעיק של חובות, 

התחייבויות, הוצאות 

 וכד׳.

 ָעָתה

 מילון אבן שושן:

ַמן זֶׁה, 1 ָשו, ָכֵעת, ִבזְּ . ַעכְּ

ֹכִחי ָאז  ָשָעה זֹו: ״כְּ בְּ

ֹכִחי ָעָתה״ )יהושע יד ּוכְּ 

 יא(

 

 מילון ספיר:

עכשיו, ָכֵעת: כֹכחי אז 

וכֹכחי עתה למלחמה 

 (11)יהושע יד 

 

 רב מילים:

 עכשיו, כעת.

 ִמָיד

 מילון אבן שושן:

לֹא  ָתר, בְּ ַאלְּ כֶׁף, לְּ תֶׁ

ִהָיה: ״ָכל ָמקֹום  שְּ

ן, ִמָיד  ִנין ֵעיֵניהֶׁ נֹותְּ שֶׁ

ָרף״ )שבת לג:(  ִנשְּ

 

 ר:מילון ספי

ֵתכֶׁף, בלי להתעכב, 

לַאלַתר: כל מקום שנותנו 

עיניהן מיד נשרף )שבת 

 לג(

 

 

 עכשיו

 מילון אבן שושן:

ִאם לֹא  ַמן זֶׁה: ״וְּ ָתה, ִבזְּ

ָשו ֵאיָמַתי?״ )אבות א  ַעכְּ

 יד(

 

 מילון ספיר:

גע זה, ַבזמן הזה,  ברֶׁ

עתה: ואם לא ַעכָשו 

 איָמַתי )אבות א, יד(

 ִמָיד

 :מילון אבן שושן

לֹא  ָתר, בְּ ַאלְּ כֶׁף, לְּ תֶׁ

ִהָיה: ״ָכל ָמקֹום  שְּ

ן, ִמָיד  ִנין ֵעיֵניהֶׁ נֹותְּ שֶׁ

ָרף״ )שבת לג:(  ִנשְּ

 

 מילון ספיר:

ֵתכֶׁף, בלי להתעכב, 

לַאלַתר: כל מקום שנותנו 

עיניהן מיד נשרף )שבת 

 לג(

 

 רב מילים:

ברגע זה ממש; בזמן 

הזה, בימים אלה, 

 בתקופה שלנו.

ֵחה  מְּ

 ן אבן שושן:מילו

ת 1 . ָמַחק, ֵהִסיר ּוִבֵטל אֶׁ

ַהָכתּוב ]גם בהשאלה[: 

ר  ָך ֲאשֶׁ רְּ ֵחִני ָנא ִמִספְּ ״מְּ

ָת״ )שמות לב לב(  ָכָתבְּ

 

ִמיד, ִכָלה: ״ַוִיַמח 2 . ִהשְּ

ת ר ַעל-ָכל-אֶׁ קּום ֲאשֶׁ -ַהיְּ

ֵני ָהֲאָדָמה״ )בראשית ז  פְּ

 כג(

 

 מילון ספיר:

מוחק, מסיר, מבטל, 

אמור בפסוק: משמיד, כ

"כי ָמֹחה אמחה את ֵזכֶׁר 

 (14עמלק" )שמות יז, 

 

 רב מילים:

. מחק, השכיח או 1

הרחיק משהו מן 

 ַוֵתר

 מילון אבן שושן:

יָֻתר, ָדָחה: ״ַהכֹוֵבש אֶׁ  ַוֵתר ַעל ָרָאה ִכמְּ ַהמְּ בּוָאתֹו וְּ ת נְּ

ֵרי ַהָנִביא... ִמיָתתֹו ִביֵדי ָשַמִים״ )סנהדרין יא ה(  ִדבְּ

 

 מילון ספיר:

דוחה, רואה כמיּותר: הכובש את נבואתו והמוותר על 

 דברי הנביא )סנהדרין יא, ה(

 

 רב מילים:

 )ויתור(

נטישתם או זניחתם של שאיפה, תוכנית, עיסוק, 

; ההחלטה להמשיך להתקיים או דרך פעולה וכד׳

להישאר בלי משהו, הימנעות עמדות ונכונות 

 להתפשר עם הצד השני.

 

 )ויתר(

ויתר על שאיפה, חלום, תוכנית, וכד׳ נסוג או חזר בו 

מהם, נמנע מלממש אותם מתוך החלטה; ויתר על 

 אורח חיים, עיסוק, דרך פעולה וכד׳.

ֹרק  זְּ

 מילון אבן שושן:

ַרק, ֻמשְּ  ִנזְּ ל שֶׁ ָלְך: ״ֹאהֶׁ

ֵמיּה )ֵאין  ָזרּוק ָלאו שְּ

ל״ )עירובין ל:( מֹו( ֹאהֶׁ  שְּ

 

 מילון ספיר:

מַפֵזר, משליך, כאמור 

בפסוק: "קחּו לכם... ִפיַח 

ָרקֹו משה השמימה"  ּוזְּ

 (8)שמות ט, 

 

 רב מילים:

סילק משהו, נפטר 

ממשהו לא רצוי או מדבר 

 שאין בו צורך.
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כרון; יהתודעה או מן הז

גרם להיעלמות 

להישכחות או 

 להיטשטשות.

 

. השמיד לגמרי, כילה 2

 הרס, עד היסוד.

 ָבאתָ 

 מילון אבן שושן:

ִהִגיַע: ִמי שֶׁ  ַנס, ִמי שֶׁ ִנכְּ

ֹכל  רֹון ַהִחִתי... לְּ פְּ ״ַוַיַען עֶׁ

ִעירֹו ֵלאֹמר״ -ָבֵאי ַשַער

 )בראשית כג י(

 

 מילון ספיר:

ַמגיע, הולך למקום 

מסּוָים עד שנמצא בו: 

ורחל באה עם הצאן 

(; באה 9)בראשית כט 

באה מנוחה  -שבת 

)רש"י מגילה ט.(; 

 הקרקס בא העירה

תָ   ָאַרבְּ

 ילון אבן שושן:מ

ָבִאי,  ָאָדם, אֹו גּוף צְּ

ַחֵבא  ַהיֹוֵשב ַבַמֲאָרב, ִמתְּ

ַרֵגל  ֵדי לְּ ר כְּ קֹום ֵסתֶׁ ִבמְּ

פֹו  ָתקְּ ֵדי לְּ הּו אֹו כְּ ִמישֶׁ

ָך ֹאֵרב -ֵמָאחֹור: ״ִשים לְּ

יָה״ )יהושע  ָלִעיר ֵמַאֲחרֶׁ

 ח ב(

 

 מילון ספיר:

מי שיושב במארב כדי 

לַרֵגל או לתקוף: שים לך 

ורב לעיר מאחריה א

 (2)יהושע ח 

 מסתתר
 מילון אבן שושן:

מֹו  ֱעִלים ַעצְּ ַחֵבא, הֶׁ ִהתְּ
אּוהּו: ״ֲהלֹוא ָדִוד  לֹא ִירְּ שֶׁ
ָצדֹות  ַתֵתר ִעָמנּו ַבמְּ ִמסְּ
ָשה״ )שמואל א כג  ַבֹחרְּ

 יט(
 

 מילון ספיר:
ַמחבוא, מקום מסתור: 
ה  ר לו ולֹא ִיראֶׁ עבים ֵסתֶׁ

 (14)איוב כב 

ַתנֵ   ןִמסְּ

 מילון אבן שושן:

הּוא  ָמקֹום שֶׁ ָנס לְּ ִנכְּ ִמי שֶׁ

לֹא ִרָשיֹון אֹו  ַגֵנב, בְּ ִהתְּ בְּ

ִניָסה ִטיס כְּ לֹא ַכרְּ  בְּ

 

 מילון ספיר:

סֵתר  ִמתַגנב, נכנס בהֶׁ

רך הגבּול  דֶׁ

 

נסתננה הפסולת ממנו 

מיד הוא מראה ִשבחו 

 )מדרש רבה במדבר ז(

 ָמִחיִתי

 מילון אבן שושן:

ת . ָמַחק1 , ֵהִסיר ּוִבֵטל אֶׁ

ַהָכתּוב ]גם בהשאלה[: 

ר  ָך ֲאשֶׁ רְּ ֵחִני ָנא ִמִספְּ ״מְּ

ָת״ )שמות לב לב(  ָכָתבְּ

 

ִמיד, ִכָלה: ״ַוִיַמח 2 . ִהשְּ

ת ר ַעל-ָכל-אֶׁ קּום ֲאשֶׁ -ַהיְּ

ֵני ָהֲאָדָמה״ )בראשית ז  פְּ

 כג(

 

 מילון ספיר:

מוחק, מסיר, מבטל, 

משמיד, כאמור בפסוק: 

ה אמחה את ֵזכֶׁר "כי ָמחֹ 

 (14עמלק" )שמות יז, 

 

 רב מילים:

. מחק, השכיח או 1

הרחיק משהו מן 

התודעה או מן הזכרון; 

גרם להיעלמות 

ָזִרים עֹו ָהִייִתי ִלגְּ  קֹורְּ

 רב מילים:

 קרע או חתך לחתיכות.

 לגזרים אותו קורע

 :רב מילים

 קרע או חתך לחתיכות.

 

ת ָהאֹוִתיֹות נּו אֶׁ  תֹוֵלש ִממְּ

 מילון אבן שושן:

קֹום  נָֻתק ִממְּ ָקרּוַע, מְּ

ִחבּורֹו: ַדף ָתלּוש ִמן 

ָקס.  ַהִפנְּ

 

 מילון ספיר:

מפריד ָדבר מן המקום 

שהיה מחּובר אליו, 

מנתק, עוקר דבר 

 ִממקומו.

עלו בו עשבים לא 

 יתלוש")מגילה ג, ג(

 

 ב מילים:ר

קרע דף, פיסת נייר וכד׳ 

והפריד אותם ממה שהיו 

 מחוברים אליו.
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להישכחות או 

 להיטשטשות.

 

. השמיד לגמרי, כילה 2

 הרס, עד היסוד.

ָמוֶׁת  ֵגיא ַצלְּ

 מילון אבן שושן:

ְך ַוֲאַבדֹון:  קֹום חשֶׁ ִכנּוי ִלמְּ

ָמוֶׁת -״ַגם ִכי ֵגיא ַצלְּ ֵאֵלְך בְּ

ִאיָרא ָרע״ )תהילים -לֹא

 כג ד(

 

 רב מילים:

כינוי למקום נורא, מקום 

 שמסוכן להשתהות בו,

-מקום של זוועה: ״ַגם ִכי

ָמוֶׁת לֹא ֵגיא ַצלְּ -ֵאֵלְך בְּ

 ִאיָרא ָרע״ )תהילים כג ד(

 

 מילון הצירופים:

שטח חשוך ורב סכנות. 

ֵגיא -מקרא: ״ַגם ִכי ֵאֵלְך בְּ

ָמוֶׁת לֹא ִאיָרא ָרע״ -ַצלְּ

 )תהילים כג ד(

 ֵקן

 מילון אבן שושן:

בָ  שֶׁ ָלט, ַנֲחָלה, ָמעֹון: ״ּוכְּ קֹום ִמקְּ ץמְּ רֶׁ אֶׁ ן ֵקן״ )שמות רבה כ(-אּו לְּ אּו ָלהֶׁ ָרֵאל ָמצְּ  ִישְּ

 

ֵלי עֹוָלה״ )שקלים ו ה( גֹוזְּ ָבן: ״ִקִנין וְּ ָקרְּ ִביִאים לְּ ָהיּו מְּ זּוג ִצפֹוִרים שֶׁ  )נ׳( ִכנּוי לְּ

 

 מילון ספיר:

מקום ִמקלט, ַנחלה, מעון: וכשבאו לארץ ישראל מצאו להן קן )מדרש רבה שמות 

 כ(;
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 מורפולוגית השוואה

 

 ביז׳אווי אהוד מנור אליעז זלקינסון 

 17 34 57 72 כינוי שייכות דבוק

  15 כינוי מושא דבוק
ָחֵצִני  ִתלְּ
ַהִציֵקִני  לְּ
ֵבִני  ַתַעזְּ
ִאיִתיָך  רְּ
ָך   אֹוִקירְּ
אּוָך  צְּ  ִימְּ
 ַוֲהָרגּוָך.

ֱעלּוִני הֶׁ ָשאּוִני וְּ  נְּ
ִמיֵעִני  לַהשְּ

נּו. ִקיאֶׁ נּו ּונְּ עֶׁ בְּ  ִנשְּ
 אֹוִליֵכְך 
ֲאִלִני   ִתשְּ
נּוָה  קֹונְּ  וְּ

 

12 

 לֹוֲחָצם 

ֵבִני  ַתַעזְּ

כּונּו  ַיַערְּ

 ִתָשֵאִני

ָצַעִני   פְּ

ֵכִני   מֹושְּ

 תֹאֲהֵבִני

ִתיו ַתבְּ  כְּ

ִני ָשַאתְּ  נְּ

ָנה רֶׁ  ַיַעצְּ

ֵעֵננּו  יְּ

 ֲאִביֵאְך

  

  7 רכותאוצורות מ

נשיחה, ונלכה, 

אגידה, חושה, 

אבינה, הוחילה 

 כה, ונל

 

 

  

  5 מקור מוחלט

מזרוח, ראות פניה, 

בהמיר את שמו, 

מנשוא משא, עת 

 רקוד

1 

ֹקד  דֹוָרק  ִתרְּ

 

1 

 עד בלי שאת
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 אלוזיות מקראיות

 זלקינסון

 מקור משפט מהטקסט תמונה

ָבִרי,  1א, ַאִפי ַבֲעלֹותֲהלֹא זֶׁה דְּ ָאִריק  ָעָשן בְּ
ִבי.  ַחרְּ

ֹו ָעָל ה ַאפּ֔ ּו  ָעָש֙ן בְּ ים ָבֲערֵ֥ ָחִלִּ֖ ל גֶׁ יו תֹאֵכֵ֑ ש ִמִפִּ֖ ֵאֵ֥ וְּ
נּו׃ )שמואל ב כב ט( ֶּֽ  ִממֶׁ

ַאִפי  1א, ָבִרי, ַבֲעלֹות ָעָשן בְּ ָאִריק ֲהלֹא זֶׁה דְּ
ִבי  .ַחרְּ

מֹו  ָלֵא  ל ִתמְּ ק ָשָלֵ֑ יג ֲאַחֵל  ֹדֵ֥ף ַאִשִּ֖ רְּ ר אֹוֵיַ֛ב אֶׁ ָאַמֵ֥
י  ִשּ֔ יַנפְּ ִבּ֔ יק ַחרְּ מֹו יָ  ָאִר  י׃ )שמות טו ט(תֹוִריֵשִּ֖  ִדֶּֽ

ִריַח  1א,  ִתין ַבִקירַאבְּ ַמשְּ ָהָיה ִלי ַהִקיר. כְּ ִאיר ִמָכל-ִאם וְּ ר-ַאשְּ ר -לֹו ַעד-ֲאשֶׁ אֹור ַהֹבקֶׁ
ִקיר ִתין בְּ  )שמואל א כה כב( ַמשְּ

רּוִחי  1א, ָבִבי ָקָשה וְּ בַלַחץ לְּ כֶׁ ַלח רֶׁ פֶׁ ָחֵצִני כְּ ת  ִתלְּ ה ַאַחַ֛ ְך ִאָשֵ֥ ֵלֵ֞ ֵ֥ ַוַתשְּ בפֶׁ כֶׁ ִּ֖ אש  ַלח רֶׁ  ֹ ַעל־ר
ֹו׃ )שופטים ט נג( תֶּֽ לְּ גׇּ ת־ֻגלְּ ִרץ אֶׁ ְך ַוָתִּ֖ לֶׁ ֵ֑  ֲאִבימֶׁ

ַאָתה ִכי  1א, ָצָרִתיוְּ ָך בְּ , ָתִשית נֹוָספֹות ַצר לְּ
ַהִציֵקִני.  לְּ

ר  ֹו[ ָצָ֗ ם ׀ )לא( ]ל  ל־ָצָרָת  כׇּ ֶּֽ ְך ָפָני֙ו  בְּ ַא  ּוַמלְּ
ֹו ָלתִּ֖ מְּ חֶׁ ֹו ּובְּ ַאֲהָבתֵ֥ ם בְּ ֹוִשיָעּ֔ ם  הֶּֽ ָאָלֵ֑ ּוא גְּ ה 

 )ישעיהו סג ט(

ר  1א, צּוָקִתי, ֲאשֶׁ צּוָקה ַעל מְּ שא תֹוִסיף מְּ ִמנְּ
ֵאיִתי  .ִנלְּ

ַרח  י ָלֹטֵ֑ ּו ָעַלִּ֖ י ָהיֵ֥ ִשּ֔ ה ַנפְּ ָא  ֙ם ָשנְּ ם ּומֹוֲעֵדיכֶׁ ֵשיכֶׁ  דְּ חׇּ
א שֶֹּֽ יִתי נְּ ֵאִּ֖  ׃ )ישעיהו א יד(ִנלְּ

ָפהוְּ  4א,  נֶׁה ַאשְּ ַהִטיל ֵאיָמה ַעל  ָעָליו ִתרְּ לְּ
 ַהָנִשים

ה ָפֵ֑ נֶׁ ה ַאשְּ ָליו ִתרְּ ֹון׃ )איוב לט  ָעָ֭ ִכידֶּֽ ית וְּ ַהב ֲחִנ  ַלִּ֖
 כג(

קֹוד ֲהלֹא ָיִבינּו ִכי  4א,  ַדֵברֵעת רְּ לֹא ֵעת לְּ ֹוד וְּ  וְּ פִּ֖ ת סְּ ֹוק ֵעֵ֥ חּ֔ ת ִלשְּ ֵע  כֹו֙ת וְּ ת ִלבְּ ֹודֵע  קֶּֽ ת רְּ ׃ ֵעֵ֥
 )קהלת ג ד(

ִקיםוְּ  4א,  ַשחְּ חֹול מְּ ר ָבאנּו עַ  ָלֵצאת ִבמְּ ד ֲאשֶׁ
 ֵנֵצא.

י  ִד  ל ֚עֹוד ַתעְּ ָרֵאֵ֑ תּוַלִּ֖ת ִישְּ ית בְּ ֵנּ֔ ִנבְּ ֶּֽ ֵנְ֙ך וְּ בְּ ֹוד אֶׁ ע 
ִיְך וְּ  יםֻתַפּ֔ ַשֲחִקֶּֽ ֹול מְּ חֵ֥ את ִבמְּ  ׃ )ירמיהו לא ד(ָיָצִּ֖

ָשאּוִני 2ב,  ֵפי ַאֲהָבה נְּ ֱעלּוִני ַעל ַהחֹוָמה ַכנְּ הֶׁ ִים וְּ ָרֵ֑ ִמצְּ יִתי לְּ ר ָעִשִּ֖ ֵ֥ ם ֲאשֶׁ ִאיתֶּׁ֔ ם רְּ א  ַאתֶׁ  ָש  ָואֶׁ
֙ם  כֶׁ תְּ יםאֶׁ ָשִרּ֔ י נְּ ֵפ  י׃  ַעל־ַכנְּ ִּ֖ם ֵאָלֶּֽ כֶׁ תְּ א אֶׁ ָוָאִבֵ֥

 )שמות יט ד(

מֹוָתם לֹא  2ה,  ם ּובְּ ַחֵייהֶׁ ִעיִמים בְּ ַהנְּ ַהנֱֶׁאָהִבים וְּ
ָרדּו.  ִנפְּ

ן ּול ִויהֹוָנָתָ֗ ם  ָשא  ַחֵייהֶּׁ֔ ִעיִמ֙ם בְּ ַהנְּ ים וְּ ֱאָהִב  ַהנֶׁ
דּו ָרֵ֑ א ִנפְּ  ֹ ם ל מֹוָתִּ֖ ֹות ִמנְּ  ּובְּ לּו ֵמֲאָריִּ֖ ים ַקּ֔ ָשִר 

רּו׃ )שמואל ב א כ״ג(  ָגֵבֶּֽ

 

 

 

 




