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העיצורים ו' והניקוד הרזה

בנייר פומבי זה אני מציג שני רעיונות לשיפור כתיבת העברית. רעיונות אלו הוצגו כבר לפני יותר משנה
בפני  כמה סופרים ובלשנים, והם זכו לתגובות שונות. תגובתה של האקדמיה ללשון העברית (לגירסת הנייר

) מצוייה בקישור הזה: 13/08/2016מתאריך 
  http://www.math.bgu.ac.il/~amyekut/pers-hp/  academy-response.pdf

מבין הקשיים בתעתיק לעברית משפות זרות, אחד המוזרים הוא הנסיון לכתוב בעברית העיצורים [ו]. .1
,volvo] (בהגייה האנגלית של אותיות אלו). כדוגמה, נסו לכתוב את שם המכונית w] ו- [vאת העיצורים [

. כללי התעתיק המקובלים אומרים, עד כמה שאני הבנתיwonderwomanאו את שם הדמות הבדיונית 
אותם, שיש לכתוב וולווו ו- וונדרווומן.

] יסומן ע"י הצרוף [ו'], והעיצורvבמלים שאינן עבריות, העיצור האנגלי [ההצעה שלי היא זאת: 
).  vowels [u] or [o]האות [ו], ללא גרש, תסמן את אחת התנועות (] יסומן ע"י הצרוף [ו"]. wהאנגלי [

ההגיון שעומד מאחורי ההצעה אמור להיות ברור למי שיש לו רגישות לצורות ולחוקיות. (למי שלא הבחין:
] הינה הכפלה של האות [wכפי שהאות   [vכך הגרשיים ביחס לגרש.) כמובן שהעין צריכה להתרגל ,[

לצירופי האותיות החדשים, אולם הם אינם שונים מהותית מהשימוש הקיים בגרש בתעתיק העברי. 

דוגמאות לתעתיק המוצע, ואופן השילוב שלו עם השימושים המקובלים בסימן הגרש:  הנה כמה 

המכונית ו'ולו'ו מיוצרת בשו'דיה, לא בצ'כיה. •
הדמות הבדיונית ו"נדרו"ומן. •
העיר ו"ושינגטון סמוכה למדינה ו'ירג'יניה. •
העיר ו'נקוו'ר היא ליד המדינה ו"ושינגטון, לא ניו ג'רסי ולא ו'רמונט. •
המתמטיקאי ו'לדימיר ו'ויו'ודסקי והפיזיקאי אדו"ארד ו"יטן. •
סטיבי ו"נדר וטום ו"ייטס הם זמרים, אבל בז'אנרים אחרים. •

(המשך...)
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מהות ההצעה היא שימוש בחמישה סימני תנועה בלבד בכתיבת עברית: קמץ, סגול,. הניקוד הרזה. 2
חיריק, חולם ושורוק. את סימן השווא משמיטים. סימן הדגש נשאר רק היכן שהוא נשמע (כמו באות [ב]).

השימוש הרצוי הוא בטקסטים לתלמידים, ובמלים בודדות שהגייתן – ולכן גם משמעותן – איננה ברורה.  

חוקרי מקרא, בלשנים,  אצל  לשמר  ניתן  לספירה)  השמינית  המאה  (תוצר  הקלאסי  העברי  הניקוד  את 
משוררים, וחובבי מסורות. לפי דעתי (המושכלת אך הלא-מקצועית) קשה לראות הצדקה לשימוש רחב בו,

ולהכללתו בחומר לימוד של בתי ספר, משום שהוא גורם יותר נזק מאשר תועלת.  

דוגמאות:

ממר• יָיא וו מני תהום.  ועל פ משך  וובוהו, וחו ותה תוהו  והי מרץ  והאָ מרץ. ו והאָ מאת  יָיים ו ומ וש וה מאת  יָהים  מאלו ורא  וב יָשית  מרא ב
יָהי אור.  ווי יָהי אור,  יָהים י מאלו

וחבות. • יָנר יָצית מהומות  יָה מש מריי,  יָדי ג מר ושחור פ וה יָעיר  וצ וה וצח  מר ושם ב וור יואָ יָטימ יָמבול מטר  וו ש

ניתן לשלב ניקוד רזה עם תעתיק כמובן: 

יָו. • יָדית ו'ולו' מו' והש יָנית  וו והמכ ממן.   מדרו"ו וו"נ יָנית  יָו יָבדי וה ההדמות 
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