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פתח דבר
הספר שלפנינו  המכיל מקראה ,ניתוח דקדוקי ומילון דולשוני  הוא
הראשון מסוגו :מדובר במבוא מקיף ,ברמה אוניברסיטאית ,לשפת הגיודזמו,
שפתם של היהודים הספרדים ברחבי האימפריה העות'מאנית .הספר בנוי
סביב קטעי קריאה מייצגים מהספרות והעיתונות שהופיעו בג'ודזמו במאתיים
השנים

האחרונות.

התחלתי לפתח את שניםעשר הפרקים הראשונים של הספר לקראת קורס
מבוא לגץדזמו ,שלימדתי באוניברסיטת קולומביה בניויורק בשנת הלימודים
 ,1977/8בהזמנתו של פרופ' מיכל הרצוג ,ראש החוג לבלשנות דאז .הם נוסו
מחדש באותו מקום ,כאשר לימדתי את הקורס שנית ב ,1979/80ושוב עברו
תהליך בדיקה ושיפור כאשר לימדתי את הקורס באוניברסיטת פנסילבניה,
בתמיכת פרופ' סאמואל ג' ארמיסטד ,ובמסגרת התכנית ללימודי שפות זרות
בבית הספר ללימודים מתקדמים באוניברסיטת ניויורק ,בין השנים 1979
 .1980מאז התחלתי ללמד באוניברסיטה העברית בירושלים ב  ,1980/1בעידוד
פרופ' משה בראשר ,פרופ' שלמה מורג ,פרופ' חנא שמרוק ז"ל ופרופ' שאול
שקד )ומדי פעם באוניברסיטת תלאביב ,בהזמנת פרופ' פאול וקסלר ופרופ'
עליזה ג'יניאו( ,המשיך הקורס לעבור הרצה ותיקון במסגרות אלו .החומר
הכלול בשיעורים יגכד  pinאו עבר עריכה יסודית בשנת הלימודים ,1993/4
בעת שהותי בניויורק בשנת שבתון ,והוא נוסה בשנים האחרונות .אני מודה
לכל אלה שאפשרו לי ללמד את הקורס ולהביא את הספר לצורתו הנוכחית.
הערות והצעות לשיפור הספר יתקבלו בברכה.
ברצוני להודות לפרופ' חיים ביינארט ,לפרופ' שלמה מורג ובמיוחד לפרופ'
משה בראשר ,שעודדו אותי בתהליך העבודה ופעלו רבות להוצאת הספר
לאור .אני מודה לפרופ' יהושע בןאריה ,לפרופ' מנחם  ,y1\y\ypלפרופ' יוסף
הקר ולפרופ' מנחם מילסון ,שגייסו תמיכה בהוצאה לאור .תודה למרכז
לשילוב מורשת יהדות המזרח במשרד החינוך ,אשר במימונו התאפשרה
עריכתם של נוסחים עדכניים של הספר .תודות לקרן עמו"ס של בית הנשיא,
לקרן פדרמן ולרשות למחקר ולפיתוח של האוניברסיטה העברית ,על הסיוע
החשוב .תודה והוקרה לאינג'יניר אהרן ח' רוסו ,יושב ראש המכון לחקר
יהדות שלוניקי ,על המענק הנדיב ,אשר בלעדיו לא היה הספר יוצא לאור.
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לשון ג'ודזמו

תודות מיוחדות לתלמידתי גב' מיכל הלד ,שתרגמה את פרקי הדקדוק
מאנגלית לעברית .אני מודה לד"ר מתת אדרבוניס על תרומתה לתרגום
ולעריכת הספר ,לתלמידיי מר דוד גוטסמן ,ד"ר טל גולדפיין ,הרב דב הכהן,
גב' יעלה כהן וגב' שרה בנאור על הערותיהם ,למר דן בנוביץ ,מנכ"ל הוצאת
מאגנס ,על הערותיו בעניין הסגנון והכתיב בעברית וטיפולו בהוצאה לאור,
ולמר פסח שלניץ על סידור ועימוד הספר .הערכה ותודה לפרופ' אורה )רודריג(
שורצולד על הערותיה החשובות .ולבסוף ,תודות חמות לכל התלמידים
שהשתתפו בקורס; תגובותיהם והתלהבותם מהנושא נתנו לי השראה.
ספר זה מיועד ללימוד עצמי או ללימוד בקבוצה .בשלבים המוקדמים ביותר
בהכנתו נאלצתי לענות על שלוש שאלות) :א( האם את החומר בג'ודזמו יש
להציג באותיות רש"י או באותיות לטיניות? )ב( האס הספר יתבסס על קטעי
קריאה מלאכותיים שיחוברו על ידי המחבר ,או על קטעים מייצגים מהספרות
שנוצרה בג'ודזמו החדישה עצמה? )ג( האס לתאר את מבני הדקדוק של
הג'ודזמו במסגרת 'הדקדוק המסורתי' ) (traditional grammarאו לפי
תאוריות יותר מאוחרות? אחרי שקילת היתרונות והחסרונות של כל אחד
מהצדדים ,הגעתי למסקנות הבאות:
)א( אף שרוב דוברי הג'ודזמו היום נוטים לכתוב את לשונם באלפבית
הלטיני ,בחרתי להציג את המילים בג'ודזמו בכתב המסורתי ,כתב רש"י
דווקא )ובשיעור ע אף בכתב הקורסיבי ,ה0ו3יטיי6ו( .לימוד הג'ודזמו באותיות
הללו יעניק לתלמידים יסודות לקריאה עצמאית בספרות המודפסת
ובכתביהיד בג'ודזמו מימי הביניים ועד התקופה המודרנית ,שנכתבו ברובם
בכתב רש"י או ב0ו3יטלי6ו .בדרך זו אני מבקש גם לתרום להנצחת המסורת
הספרדית היהודית עתיקת היומין ,אשר נגדעת באכזריות כאשר הגרמנים
סגרו את העיתונים האחרונים שיצאו לאור בג'ודזמו ,תמיד בכתב רש"י,
בשלוניקי .דוברי העברית לא יתקשו כלל בלימוד כתב זה? ללא מאמץ ילמדו
לזהות את שבע האותיות הנבדלות מהכתב המרובע שהם כבר מכירים
מילדות) h :א( ,ז )ז( ,ט )ט( ,גג )מ() p ,ס() 5 ,צ( ,ק )ש( .מכשולים ללימוד הנובעים
מן השימוש בכתב רש"י סולקו מספר זה באמצעות חידושים אורתוגרפייס
המתוארים בשיעור על המערכת הפונולוגית והכתיב .באותו שיעור מוצגת גס
סקירה של מערכות התעתיק באותיות לטיניות הנמצאות בשימוש בקרב דוברי
הג'ודזמו ובלשנים.
)ב( פרט לקטעי הקריאה של שיעור א ,בהם מוצג אוצר מילים וביטויים
הנחוץ לכיתת מתחילים ,הוחלט לבנות ספר זה סביב קטעי קריאה שנלקחו
מספרים ,מחוברות ומעיתונים שראו אור בג'ודזמו במשך מאתיים השנה
האחרונות בקהילות גדולות של דוברי ג'ודזמו ,כגון שלוניקי ,איסטנבול,
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מב1א ללשון הג'חיזמו
היהודים שלימים נתכנו 'היהודים הספרדים' קיימו בימי שהותם הארוכה
בספרד של ימי הביניים זיקת גומלין הדוקה ,אס גם בעייתית לעתים ,עם
שכניהם הלאיהודים בתחומי החברה והתרבות .הס באו במגע יוסיומי בלתי
אמצעי עם ספרדים נוצרים מאזורים שונים ,כל אזור והגוון המיוחד לו של
הלשון האיברורומאנית ,וגם עם מוסלמים דוברי ערבית .הללו ,מוצאם היה
מצפון אפריקה ,והם שלטו בחלק גדול של ספרד מן המאה השמינית עד סוף
המאה החמשעשרה .זיקת גומלין זו הצמיחה לבסוף לשון חדשה ספרדית
יהודית .במבוא זה מובאת סקירה כללית על הג'ודזמו כפי שהתפתחה
באימפריה העות'מאנית ובצפון אפריקה p; ,נידונים בו כמה מן המאפיינים
הבולטים של הג'ודזמו בגרסאותיה המודרניות 1.הם מתוארים באופן יסודי
יותר בשיעורים שבספר זה.

שמ1ת<י} של הלש1ן

למן ימי הביניים ועד היום השתמשו היהודים הספרדים בשמות שונים כדי
לציין בהם את לשונם .בלשון גופא כלולים שמות קדמונים ,כגון יוכנ?6כ{י )שפה
רומאנית עממית() v?7f<< ,שפה ממקור לטיני( ,ו6י?65גייו 3או 6יק";65ו)
)ספרדית( 2,ונוספו עליהם לימים ק6כייןי6ס )דיבור ]יהודי עממי[(  במרוקו 
ו£ל6נקו )שפה מערב אירופית( ,גילחמו ,גי*7ו וטלייו )יהודית(,
)שפה יהודית() Jw6rp^")6*7tf ,ספרדיתיהודית(6? ,לג.ון )ז'רגון( ועוד
באימפריה העות'מאנית .בעברית הרבנית ,ששימשה את חכמי יהודי ספרד כל
}יט;ו6ל? נת*6י£



1

ברצוני להודות לגב' הדסה ראם ,שתרגמה נוסח שונה במקצת של המבוא מאנגלית
לעברית .הנוסח הקודם הופיע בספר מורשת ספרד ,בעריכת ח' ביינארט ,ירושלים תשנ"ב,
.713694

2

מילים בג'ודזמו המודרנית מודפסות במבוא בכתיב המוצע בספר )ראו טבלה בעמ'
 .(5855מילים מטקסטים קדםמודרניים מופיעות באיות המקורי ,בתוספת ניקוד
להקלת הקריאה.
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ימיה של העדה ,נתכנתה הלשון 'לעז )ספרדי(' .בישראל נקראת הלשון על פי

רוב בשמות 'ספניולית'' ,לדינו' ו'ז'ודיאואספניול'; בשאר מקומות ,מן הסתם,
'לדינו' הוא השם הרווח ביותר בשימוש העממי ,ואילו חוקרי הלשון נוטים
להעדיף את השמות 'ספרדיתיהודית' ו'ג'ודזמו'.
אלפבית ושיטות כתיבה
כשם שנוצרים כתבו ספרדית ימי ביניימית באלפבית הלטיני של הכנסייה
הקתולית ,וכשם שמוסלמים דוברי מעין ספרדית כתבו לשון זו באותיות
הערביות של האסלאס ,כך כתבו יהודי ספרד על פי רוב את ניבס החדש
באלפבית היהודי  היינו ,העברי  בצורת כתב שהייתה דומה ביותר למה
שנקרא לימים 'כתב רש''י' 3.עם בוא הדפוס נוצרה צורת אות שסוגננה לפי
הכתב הספרדי היהודי הנטוי הזה ,ולימים זכתה אות זו להעדפה בפרסומים
בלשון היהודית הספרדית ,ברם ,גם הכתב המרובע ,עם ניקוד או בלעדיו ,היה
בשימוש ,בייחוד בכותרות ,או שימש אות מודגשת להבלטה.
עד שלהי המאה התשעעשרה השתמרו מילים ממוצא עברי או ארמי
 p>rmהמקורי על פי רוב ,ואילו מילים ממוצא אחר נכתבו לרוב בדרך
פונטית על פי שיטת תעתיק שהייתה אחידה בעיקרי יסודותיה ורווחה בכל
הקהילות .להגאי הלשון )ראו להלן( יש מציינים גרפיים קבועים :סימן
דיאקריטי מעל אותיות מסוימות או אחריהן משמש להבחנה בין שני הגאים
שונים המיוצגים על ידי אות אחת )למשל b 5לעומת  d=7;v= 5לעומת ל
 ;6ק   pלעומת  6 ;(f  5בראש מילה ובאמצעה  ncra lf piמילה
מייצגות  / aו מייצגת  ,w1 u ,0י מייצגת .y1 i ,e
במרוצת השנים עברו על השיטה האורתוגרפית שינויים בכיוון היווצרותו
של יחס אחד לאחד בין הסימון הגרפי להגה המוצג על ידיו .סימון דיאקריטי
מעל אותיות מסוימות או אחריהן שימש לציון עיצורים שאינם קיימים
בעברית :בימי הביניים ייצגה  Jאת ההגאים ) chבתעתיק פונטי  /t//בעברית
==

3

הוא נקרא 'כתב רש"י' משום שבאותיות אלה שממקור יהודי ספרדי הודפסה המהדורה
הראשונה של פירוש רש"י לתנ"ך ,שראתה אור בריג'יו די קלבריה רל"ה ,וכן הודפסו בכל
הזמנים בסוג אות זה המהדורות הבאות של הפירוש .כך נולד הקשר בין פירוש רש"י לבין
סוג האות שבו נהוג להדפיסו .אף שרוב היהודים הספרדים בימי הביניים נהגו לכתוב את
השפה המדוברת שלהם באלפבית העברי ,מובן שיהודים <0לי השכלה ידעו גם לקרוא
ולכתוב באלפבית הלטיני ,כמו גם באלפביתיס לא יהודיים אחרים.
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 *0פ1ג1ל1גיה יכתיב
 0.1יקע היסטורי
מערכת ההגאים של הגיודזמו המודרנית משקפת את העובדה ,ששפה זו נוצרה
בימי הביניים והתפתחה עד ימינו מתוך המפגש בין יהודי ספרד וצאצאיהם
לבין עמים שונים ושפותיהס )ביניהן ,שפות ודיאלקטים איברייס ,תורכית,
יוונית ,סרבית וצרפתית( .הג'ודזמו ,מאז תחילת התהוותה בספרד של ימי
הביניים ,נכתבה לפי המסורת באותיות יהודיות או 'עבריות' .מערכת האיות
של הג'ודזמו נובעת בחלקה ממערכות קודמות שהיו בשימוש בשפות יהודיות
אחרות )לדוגמה עברית ,ארמיתיהודית ,יווניתיהודית וערביתיהודית( אותן
דיברה בעבר אותה קבוצה שהפכה מאוחר יותר ליהודים הספרדים .בתקופתה
המוקדמת ,לפני שהיהודים גורשו מספרד ב ,1492היו למערכת האיות של
הג'ודזמו מאפיינים הדומים במידה מסוימת לתעתיק הלטיני של הספרדית בו
השתמשו הנוצרים ולתעתיק הערבי של שפה זו בו השתמשו המוסלמים
בספרד.

מערכת האיות של הג'ודזמו עברה תהליך הגדרה מחדש במהלך שהייתם של

דובריה בקהילות שנוצת אחרי גירוש ספרד באימפריה העות'מאנית ובמערב
אירופה ,בצפון אפריקה ובמזרח התיכון .התפתחות עצמאית במערכת האיות
של הג'ודזמו החלה במאה הששעשרה ,כאשר גברה הנטייה להשתמש
בתעתיק 'פ;?31י'  כלומר ,ניתן סימן גלפמי נפרד לכל 'פונ^ה' .תהליך זה
נמשך במאות השבעעשרההשמונרדעשרה ,ואילו בתחילת המאה התשעעשרה
הייתה כבר מבוססת מאוד מערכת האיות המודרנית ה'תקנית' ,שהיא הישג
מכובד ביותר ,בהתחשב בעובדה שבקרב היהודים הספרדים לא היו קיימות
מעולם אקדמיות או מועצות להנח' *£חוקי האיות .עדיין ניתן למצוא דוברי
ג'ודזמו מבוגרים המשתמשים במערכת האיות המסורתית של הג'ודזמו
באותיות עבריות.
כתיבת שפת הג'ודזמו במערכות אלפביתיות לא עבריות היא תופעה חדשה
יחסית .תופעה זו היא בבחינת סטייה מן המסורת שאפיינה את הקהילה
הלשונית של דוברי שפה זו מזה מאות בשנים .בסוף המאה התשעעשרה
ובתחילת המאה העשרים ,התחילו יהודים ספרדים לכתוב את שפתם באותיות
לטיניות וקיריליות .שינוי זה נבע בעיקר מצירוף של גורמים שונים ,כגון לימוד
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רשמי של שפות זרות לא יהודיות ,היטמעות בתרמיות לא יהודיות ומהפכת
התרבות שהנהיג בתורכיה אתאתורכ בשנת  .1928כאשר עברו דוברי הג'ודזמו
לכתוב את שפתם באותיות רומאניות הם אימצו את מערכות האיות של

הצרפתית ,האיטלקית ,התורכית המודרנית והקרואטית כדגמים לחיקוי,
תוצאות חלקיות של חיקוי זח ניתן לזהות כיוס בכתביעת בג'ודזמו ,כגון:
 LaLettre Sepharade, Aid Yerushalayim, §alomהמופיעים בפריס,
בירושלים ובאיסטנבול.
מבחינה היסטורית ,רוב היצירות המרכזיות שהופיעו בג'ודזמו נכתבו בכתב
רש"י .חלק קטן יחסית של הפרסומים )במיוחד תרגומים או עיבודים של
טקסטים קדושים מן המאות הששעשרההשמונהעשרה( הופיעו באותיות
עבריות מרובעות עם או בלי ניקוד .לצרכים יוסיומיים אישיים )כתיבת
מכתבים ,מסמכים משפחתיים ,ניהול חשבונות עסקים וכד'( וקהילתיים
השתמשו דוברי הג'ודזמו בכתב הגןו&יגויי&ו ,כתבהיד המסורתי שמקות בספרד
בימי הביניים.

אס ברצונכם לפתח גישה אל המגוון העצום של הכתבים שהופיעו בג'ודזמו
במשך שש מאות השנה האחרונות ,עליכם להכיר את מערכת האיות המסורתי
בכתב המרובע ,בכתב רש"י וב?ו)יטיי6ו  piלשלוט במערכת הדקדוק ואוצר
המילים של שפת הג'ודזמו .לימוד שיטתי של ספר זה יקנה לכם כישורים אלה.

 0.2מערכו* ההגאים של הגיודזמ 1הכללעותימאנית
בטבלאות הבאות ,הסימנים בכתב רש"י הס אלה המוצעים בספר זה לכתיבת
הג'ודזמו .האותיות הרומאניות בין הסוגריים המרובעים הן הסימנים שמציעה
!^ International Phonetic Associationלתעתוק הגאי הג'ודזמו .האותיות
הרומאניות שאינן בין סוגריים מרובעים )שהן המקובלות יותר בקרב
הדוברים( מוצעות כאן לרומאניזציה של הג'ודזמו.

 0.2.1התנועות )על  <6טרפז התנועות( וגתיבן
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"6חו'" /נ6פי6ו'" /נילייו''" ,ח6טל".
]ייקף  i6 tdט6כ3ו 6י

6י?קל?5י" :ק6כוך" ,וגו'/

כנ66י?טלו:

*6י

יילוק

<6

ט6ג3ו??p6Jp ,

"ג56ייו"" ,גילייו''" ,כ36יל"[.

תוכן עניינים

>>עמוד<<

קטלוג

לשון ג'ודזמו

78

6כןגןל? :י ,תיגייול גג66י0טלו6 .ין 6י< ניילנו "ק56וך ק36י 36יקט6ל 6ין ל6ס
6יגלי5י 5לי3ס 3יק6" .וזו" קילי 6וט9 ief qicf 5ליגןי5ייו לי 3גייל5ו 6י 6וג? זין 6ין 5י?
לי3י5 5יגג6 .3ין "ג6פי6ו'' כוי קילי 6ין פיגגרקו 6ין גי 0לי< לס? 6ינלי5יג לי^י! 6 J&Jי
<3 06יטל6ק "י6ו" 6ין 5י? לי "ייו"  36ק36ו6 .י< 5ייל5ו "נילייו" 6יגגפי0י 5קון
גי))6 3י ט קון גיכנ^ 6י ק<6י 36ו?ט6ל 6יגי :יז?לק ליכ6קו לי3יז פליכנס יול6 .ין
"66גיל" כןי קילי 6וט :כזית6 ,י ט 6וט? כף <6 ,פליקי&ייו לי< גיילכו.
5נ66י?טלו :כגויי גו6ינו6 ,גןי1ל<6 .ו<לס 3ין  pef mw ,1J3efp \bטיכיקיל 6י 6יגליליג?
6י?טו? גייל5ו^.
]6קיןל  M ?5ט6כ3ו 6י 6י0קלי5י" :ק56וף6" ,וזו"" ,ג56י6ו"" ,גילייו"" ,מ6גיל'[/
5נ66י?טלו6 :גול<6,5יי  pefwיילו?  36ט6כ3ו?
6לי:5ט? ,יגייול.
5נ66י0טלו :כו6יגו! יוקף ,טייגיז 6ון 6 563ו  5w6פימו6 :<3י 6י0קל* 6ין טי טי&נרל:
"ק56ון"6" ,חו"" ,ג6ג!י6ו"'' ,גילייו"" ,ס36יל".

רשימת המילים1
*6טל<?

עכשיו

*6גו0ט6ל להוסיף
*6י! ל ,אל
*6ו או
*6ו?ו6 ,י 3עין
*6וכגגלי6 ,י 3איש
*6ון אחד ,כלשהו )לפני שס עצם
זכרי(

*6י3י3י; lfJ ,תלמידה
*6י3י3ו6 ,י 3תלמיד
*6יכגפי60ן )6ס( מתחילים/ות )ל(
*6יג)^י^^ ) (?6מתחיל/ה )ל(
*6ימ5י0יזו6 ,י 3התחלה ,תחילה
*6ין ב

6ין 5יק לי במקום
6יגליליגלז! תקן/י!

*6יגל^יז )6/ימילי5ג;( לי על ,מעל
*6י ו
*6י?טי!ץ הנו/הנה ,נמצא/ת
*6יי יש;האסישו
*6י 3ה )תווית היידוע המופיעה לפני *6י0טוק )ה(אלה )עם שמות עצם
זכריים(
שס עצם זכרי יחיד(

1

מילים המצוינות בכוכבון שייכות לאוצר המילים הבסיסי של הספר .הקוראים צריכים
לשנן אותו כיוון שלא תופענה שוב ברשימות המילים .מילים ללא כוכבון פחות בסיסיות
ותופענה שוב ברשימות המילים .מילים לאחר קו נטוי ובין סוגריים הן צורות חלופיות
אזוריות או סגנוניות.
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קטעי קריאת גיספים
א* טריאקי  nסיגאת
6י} גוקנוו מי

קייגלו כן לי
6ין פוקו 5וק 5ו 6<56ל לי מי מ^ליגו 5יזיט:
מ"ס ק3י61י $ו *6מ6מוק 6 56יקנר לינ7$6ז,
קי לי6ק לי  cr>0קיטס 6י< לי&וזו לי5 3יזיגל6לו.
 :0^5לי 5ילכוי6 ,ועלס לי קוג5ו6לכןי ?< ,מ6גייי :קי גףי?י,
ליגל! 6ול^ קי 6י<0ייגלץ 63מפ6ל? >pp6קtי <? ליג גינ6לו 5ייגי.
6זיל 6ונ 0פו6יזי5<6

5יגו,

ק33ק קגמ )6 wt>ni> tס ק6גט6ל קון גליטו? לימ^*76ו?,
 wpקי  piJקי ליזין קון 6י 3על3יק טייק <וכו 6ו6י7יוק ט6פ*76ו?.
6י 610וט 5קלי6טילי ,5לי לי?פוגליל 6מן מ6גק6לי,
קי פי^י6י 5קון 0 * piivoי מ6ט 5קון 6י< פ76ילי.
< p6קלי6סול6ק קי יי? <ו קוגוכןין ,קי מיטין 5 tvefיל<6ל,
6י6 3יגו <ו מיל? 6י גו לי6י6 ,י6 3ו5ולו  fJנוומיז 6י6 5פינט6ל.
גוק? 6י 6ימפיק<!  ?6מ36לחיל
6גולי6 5י^ 56לי

^

6י טולוק קי יי? קי 6יק5יל656ן *? 6יקטי ,קי מינוין *:

לי6יל.

6ין §ין ,על5ימ ייכ! 6יקק6פו ,קי <1גקיז ^ו ליקילג,5

5ולקי דזליג6לס §6מי6ס^ ,ס טגי קי 6יקפילס.
 wxrK> pM xMsdk Hפולקי כ6ק6ק ק46לון <6ק פינו6ק
6י  ?6ק6לוגס ,קי *6ז? ,פולקי קימו <6ק פיפיט6ק.
6י קימוגיקו ,פולקי נו קי מולו ,יי? קומייו לוק ג6קיטוגיק,
6י 6יקטונקיק 6יק קייף לי 3יל  ofמחיקו! לי נולוניק.
ליקפו6יק לי ק6גנו6ל  lfJיולוך לטיוגי ,ק66יגלו3י קו6יגייו,
קי כי5י 6ין כוק <6לי ק56י 6י קי 6יט :קומו 6ון 3יגייו.
לילגל^לוגג^י!6 ,ננויק לי 6מ6גיקיל ,ין"ס ק3ק6י קי 3י65נטי!,

קון קו לו^קי גוק לי קו6ילגו63 ,ק 3קקו^ מוק ק?6טס,

קטלוג
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6י 6יג 5יז*נל76ז 6יגטילו מיטי 6ץ פיי? 6 pr7ול6 06גטיק ליג לי6י!
 Wpcfקי 6י6 9J 0ולס לי < jytfcf &J *ef ci?Srלי גגי ט?.56
^7656ץ לי 6מכלי,
6וגמ 6וליז 6 ,p^s>p*7י} 3ו<טי :ל<

ק<

 wiגו6י5ו d :ynhitot P 0לוניכן?? 6י0קיפי ק6גנלי.
"?ייטי פ6ט6ק ?6גןי §ו6ייח  36ק6כייי! <69 mfטיון לי 3גגוגלו!"
ליזי ין"ס קג615י ,לי?פו6י 0לי 65לסיל  tb v\bגןיגיקו.
"קיגייול לי 3גגוגלו56 ,י76י76י5וק לי ק3מ6י 6י 6לימ6נן36לי לי 636לו
6 06י?טס גנ6גליג<!

גגוזיל קי מי

לי! נו6י5ו <60ט76ץ".

6י?ק656גלו לי 6י3י6ל קין  $לוני??,
6יגקו3ג<! 6י? קימוגיקו 6י גג16ליזי  Mלי

6י5נפיכ!ל :קון ק6לונו,5

 53קוג.5
6ין 5ין 6י 0קי ק3ס 6יגטילו?6 ,טס קי גוי 6זי 6ול? לי *מ6ל,
6י3ע 6זי קי )5י3ל6ל 6ין <קון 6י 6ין <6ליט פי3י6ל.
גלי ,:ייו ,פול  vליקפ63זיל 6י! גו''ס קכמ6י5 ,ג 06גו 6יקקלי5ו,
6י 6וטליז 6ולי5 5וק קוגטו 6 *p x>hnי 3לייו מי ליק? ני5ו.

איזאק ארדיטי

רשימת המילים
6 ,■ffMiיג

אוזן

טייק p^16 pit
מכסים את אוזניהם
6ילי!< ,ו 5עזיבה ,יציאה
6יגגןיגליל ?/ייג /להדליק

pf765efp

6יגקו6;6ל לתלות
6פוגט6ל לציין ,לתקן
6פ?76#לנד )לי( לרחם )על(
6לימ6ט6ל לסלק
6רימ6ט^לי! סלק בשבילו!
63קו נמוך ,שטוח

ט3ט6ל לחזור
טק6ג6,י< בקבוק ,קנקן
טלג6ל5וי )לי( לצחוק )על( ,ללעוג
)ל(

?י מיטין 6#
ללעוג

3ול^6ל

מתחילים

3קקוי63] 1ק6קול[5 ,ו? תפילות
הנאמרות באשמורת הבוקר
5יזיגל76ץ6 ,י 3שכונה
ט6י5ו6 ,י<

נו?טו6 ,י3

5יצה
רצון ,תיאבון

גליטו6 ,י 3צעקה
ג6קיטוין6 ,י 3מכה" ,בוקס''
קומיל 65לן5ווגי 0לקבל"בוקסיס"
גולוין6 ,י 3בכיין ;כ*זרקה חמה
מג&לו6 ,י< סיגריה
ליזליג76ץ

ביש מזל

לימ776וו76:יס השכם
לימול6לו משונה

תוכן עניינים
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מילין גי1דזמ1עברי
א
רגיל

6>5ח6לו

36יגיל,

 ^6עתיד

66וין עדיין

36יל יש ,להיות ל

66יין קון נותיו למרות זאת
66יי}קי אף על פי ש ,אפילו אם
66ונ6יקי להתאחד

36ילגו<6גק^5ו מבויש
36ילגו6י3קי>ל לבייש
36ילט6יגק6ל?י להתבייש
 vb,w>5bרכוש
6336ל לדבר
536ס< ,ס דיבור ,דבר

66ל

<o\J

בן/בת)שנים(

66י^ל>7ו

66יגל? עדיין
66י;ס מיד

156י0טוין פטפטן
ל>3ט63קיירין< ,ס מסירות

66י0יי6גו Jft ,מצרי
66י5טו,

מצרים

6י^

6ג?ימר חסר ,נעדר

אוויר

66ילו6 ,י<

636ג6ל לאט
6ג6נויל)קי( )קו3ל 0להכות )את ,על(
6ג)6לוג6ל לנטוש
&56ג^^ל לחסוך
6 ,1^6^636י} משביע הרצון )אלוהים(
6גי#ט6ל להספיק

 PBPfocfדי
 yp^p656להספיק
5>5ל>ק76ס3 ,וז נזלת
6ג6ק6ל לרדת

36ס,

56ו6י<ו,

להתהפך

6גו<גז6ל

סב

36וק6טו,
36וק6גוילי6ס,
36י6ס

636קיקלי בגלל
6ג6קי0קי מאחר ש" ,בגלל ש
^גס )ש(יעשח^1עשה/תעשי )מקור הפועל =
iwcf

עורך דין

^

להבהיר לו/לה/לך

]§[6זי0

להפוך ,לסובב; להחזיר
6י<

6כליו;6ל^י

56יול$י 6י< יני6וליו
<(ג6ק)6,0י< תירוץ

שעועית

<<:

6גליי 1הלו!

למצוא מחסה
מחסה ,מקלט

6גליל לפתוח

36גוקטו אוגוסט
3*6

56] txnsbל6ס[ )שם גבר(

56ל'יגו6 ,לג

6ג6קו6לי5ס
6יל0י לי 636קו

>5לי5ס

36ל6ק6ל לחבק
6גל^)^6ל^י להתחבק
6מ^ו <6 ,חיבוק
56לסי יהיה/יהיו

עריכת דין

היה/הייתרד^יו

36י6י!לי היה צריך ל

6גי3ל6לקי לשתות;לשאוב
6גי1ו6 ,י< דעה
*36יוין6 ,י} מטוס
36יילגוו פתוח

עשה מעשי! )בנימוס(

6גוlfJ ,?6

מים

6גו6ס לח76י?< ,ס מי ורדים
6טלו חד; חריף ,חכם; עז
6גיגגו6מייגגוו6 ,י< אספה
36יג)ו6ל לאחד )להוסיף

6גיגט6ל?י להתאחד;להתוסף
6גוקנו) 0אוגוסט
6גוקט6ל להוסיף
6גול6ג6גייו אשתקד

תוכן עניינים
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6ג1ל<ז

 p5c>6תק

עכשיו ,כעת

 +ביטוי זמן

לפני )זמן(

SW6
6גיט6ל לקבל ,להסכים ל

 si,pk!x6נשר

6ני<יי lfJ ,חיפזון
36ימוי6 ,י* סוכן
36יק5*0ו6,י<

^

6ל96ט6לסי ) (?6להתאים
6ל5ללנ*יו H ,תואר פועל
6לו65ל לתקן
ג^ק&ל להמתיק

את עצמו )ל(

6לוקט6ג* לאמץ

6לי6ו6 ,יג ברכת פלדה
6לייגגולו בפנים ,בתוך; פנימה
6לייגנולולי בתוך
76י<6^6ל להתקדם
>5לי^63לי קדימה
6ליג6גנולי 1הלאה! ,קדימה!
6לילי<גר,
6לילי^י>ל^י

כ('ו<

6ו6יל6,1יג אוזן
616יל לשמוע ,להאזין
6י5ס;<? ענב
6וגגף}יל )נטייה :כמו גוי5י 0לרכוש; להשיג
6ו5יליגויל לציית
nWa? 9i ,^316
 1^6^316חייב
קיל 6וכ}יג56ו לי להיות חייב ל
6י3ל6זי M ,עבודה ,ספר

ל>ונ6גייו השנה )הזו(
6וגו שמונה
ל(וגו0גו

לפנות בדברים

6ליליקו6,י< כתובת
6למיגי0נול76ול6 ,י 3אמרכל ,מנהלן
6למיגי0טל6ט?גו מנהלי ,אדמיניסטרטיבי
6ללגיל56גי ראוי להערצה ,נערץ
6ל5ליל6יכ^גלייגגוי באופן ראוי להערצה
6לגגיל76ו נערץ
6ין

או

או...או

(5ו3לק ?J ,עבודה; ארגון ,אגודה ,קופה
6וג36ו6 ,י 5שמינית

חבר )בארגון וכר(

6לגגיל^יי1ין3 ,ס

lfJ

rum

רוחנית/דתית גדולה
<?<6ול56יל 10דרך
 pefotp t>6לבד
6ס 9יגט186/1גגו 1מיד
16

שמתואר

נ&סי ל6גסי[,

16. ..16

6גל76#ל לשמח ,למצוא חן
6גלו חמוץ ,מר
6ל6פט**06וין ,עיבוד ,אימוץ

גויגיל

קטלוג

הערצה
wp6^?n76לה^ע]ריץ

6ללגיל6ל להעריץ ,להתפעל מ
6לל(יליל להשיג ,לרכוש
^6ל 6] scל6ל קיטי/סימי[ חודש אדר ב'
6יליק6ל0י לפנות בדברים
6ז*ליל לדלוק
 ?6אל ,ל; אצל; ב; המאופיין על ידי;
כפול
6ס 6יט 6ס 6יט אחד אחד
 J6לי6ס ביום
516 ?}6ס636/ק לוס בשעה אחת/שתיים
6גיז גוגי בלילה
6ספוק61סס1קו לאט לאט כל פעם קצת
?6ק6כ<סלי בגלל
<

א)ciוגוסט

6ו^"5גווס שמונה מאות
6וגייע 0שמיני
16גי^וס שמונים

rm pi /071(1
6ו7יל*ן6 ,י 3סדר
 ?i ,p^6הוראה ,פקודה
6וללינ6ל) (?6לסדר ,לחבר;
להנחות )ל(
6ח6לס 0J ,מבט
 pJ pbttnbחוצפה
6ח6ל להשתמש; לנהוג ,לעשות דרך שגרה
6חל! ?3 ,עלה; דף
6,1116י 3נוהג ,מנהג ,הרגל
6ח6 ,1יג עין
6י?ו ננ Jff ,1^6עין הרע
6יזי8י )שם אישה(
6מז! נהדר! איזה יופי!
16ט6 ,י^ עוד )כלי נגינה מזרחית(
6מזגיי6 ,י< נגן עוד
לצוות )ל(,

6מוו6 ,י^ מכונית
6מויגייק6 ,י< אוטובוס
6וגוומ6ט עות'מאני
6מז1גגגג ^ ,8סתיו
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מילין עבריגיחזמו
א
אבא 6י 3קינליול
אבטיח 6י< ק&לפויק

אבי הבן 5ו<) פ6לילו
אביב 1ס פלימ56ילס

אבל 6מס ,מס
אבן }? פייללס
אבן טובה  0Jגוייס
אבקה 3ס 5וללס
אגודה 16 lfJג"וין;  c>i 'w31f> lfJקוגיטסי
אגוז גס מו6י?
אדום קולי^לו/קו^ול6לו
אדון  <6סיגייול Mi ,מיסיייי<?3 ^6 ,יגל; Yb
פ6גולוין
אדוני 6 /)1"5?pי6ייקץס
אדם ^ס פלי?וגס

אדם כלשהו קיקילי
אה! 6ס1
אהב )לאהוב( 6מ6ל
אהבה 6י<</ס 6מול

אהוב

6י<

6מ6לו6 ,י6 3מול6 ,יג קילילו

או 6ו

או ...או 6ו6 ...ו
או! 1P6
אוגוסט )6ו(!;ו0נו)ו(6 ,כטקטו

אוהל

6י<

ג6ליל

אופן }ס נג6גילס6 ,י $מולו$ ,ס קולגוי
באופן כללי 6ין 3יגיל^<
באופן פתאומי 6ץ ?ייגיגח?/ויפ?גוו
באופן ש לי מולו קי ,לי מ6גילס קי ,לי
0ותר קי
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