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הכתב ד1< הקרב
 ?כיתרון חדשה הצעה

 חשפה כתיב בעיית
 ?יצור מסווגת - העברית

 המש?ב חד-משמעי כתיב
וביקור אותיות

 הסימנים את לפענח לומד שהחל מרגע
 שפתו, את המרכיבים הקטנים השחורים

ה במערכה חלק א׳ כיתה תלמיד הופך
העברית. השפה על גדולה

 ספרים עיתונים, הקוראים רבים־רבים
ומע ושירים מיכתבים הכותבים ושלטים,

מע אינם אף הכתב, על מחשבותיהם לים
ה צירופי־סימנים אותם כי בדעתם לים

 וידועה קבועה צורתם ואשר מילים, קרויים
ה בצורתה מקידמת־דנא, כאילו ועומדת

כ?צאן בלשן
נפש לכל שווה כתיב

 שנים מזה במחלוקת שנויים — נוכחית
רבות.
ה העיתונות למצוא ניסתה הפיתרון את

ה קלות את לשפר שבמאמציה ישראלית,
 המציאה הבלתי־מנוקד, הכתיב של הבנה

 הכתיב חסידי בין הקרב המלא. הכתיב את
 לא ועדיין ומייגע, ממושך והמלא החסר

הוכרע.
 שמתפקידה העברית, ללשון האקדמיה

לוע למונחים עברי־ם שווי־ערך למצוא
 המתבקשים חידושי־לשון ולאשר זיים

 העומס את מדביקה אינה הצרכים, מתוך
 הוא שאף הכתיב, על הקרב עליה. המוטל

מלאכתה. על כלל מקל אינו מעיסוקיך,,
 גדולי עסקו 1848 מאז הצעות. 70

 העברית התרבות של והסופרים הבלשנים
 לבעייה הולם פיתרון למצוא בניסיונות

 ללא־ניקוד כתיבה שיאפשר פיתרון — זו
 שתמנע ההבנה, על תכביד שלא בצורה

 כבר העניין את ותאיר כיפלי־משמעות
 על־ להתעכב צורך ללא ראשונה, בקריאה

 מילה של משמעותה בדבר להחליט מנת
הענייני. הקשרה על־פי אחרת או זו

 תמיד לא הוא אף נתגלה, המלא, הכתיב
שרי לתופעות מחייב הוא ופעמים מדייק,
 ״אכל :בדוגמה כמו מגוחכות, ואף רותיות

 להיכתב המבקש נמות,״ מחר כי ושתה
ושתוה...״ .״אכול
 פית־ 70מ־ למעלה בבר הוצעו היום עד
נפ כולם אך זו, לבעייה אפשריים רונות

הצטר לאחרונה אחרת. א;ו זו מסיבה סלו
נוספת. הצעה זו ארוכה שורה אל פה

 בשם המוכתרת וצנועה דקה בחוברת
 וחד- פוניטי מחודש עברי לכתיב ״הצעה

 עורכה בלצן, חיים הבלשן מביא משמעי״
 את עתי״ס, סוכנות־הידיעות של ומייסדה

 הגיע אליה אשר הבעייה, לגבי גירסתדשלו
שנים. 34 של ועמל מחקר לאחר

 ארבעה עיניו לנגד בלצן הציב במחקרו
 השיטה של ביסודה המונחים כללי-יסוד

 זרים אלמנטים יכלול שלא כתיב :החדשה
 מהפב־ שינויים או המקובל הא״ב לכתיב
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העננים. על־פי עתידות

ת ן ש ק ש 1946 ק
 למצוא ונסה דימיונך את הפעל ן

 אשר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 ; הכתובת לפי לשלוח יש לכותרות
ההג תל־אביב. ,136 .7ת. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
 זוגי כניסה בכרטיס יזכו ובעליהן
 קול־ בתל־אביב, דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות

 כלכלת את המניע גלגל־השיניים •
המדינה.

פוטשניקוב, דוד
פתח־תיקווה ,23 סמילנסקי רח׳

 האמריקאית״רו־ הפגישה מסלול י•
 ה־ לבעיית פיתרון למציאת בחלל סית

מיזרח־התיכון.
ג?אור, עודד

ירושלים ,3 ששת־הימים רח׳
הישרא הלירה של ה״שיניים״ •
 לפיחות. מפיחות פוחתות לית

אותו. שדפקו קטן״ ״בורג !•
<?יכט), זוהר ז?מן

שדה־גת ד.נ. שדה־יואב, קיבוץ
 לפי נפט. חבית על בוער חישוק י•

 המדינות נציגי יחוייבו האדם החלטת
 לקבלתן כתנאי החישוק דרך לקפוץ
לאדם.

יהישלום, שאו?
פתח־תיקווה ,7 אורלנסקי רח׳

ה היכן ת  א
ד מ  ונרו□ עו

ף ר חו * ב
 חדר כמובן. אמבטיה בחדר

 עלול ולח קריר שהוא אמבטיה
 שבמקום עוד מה להצטננויות לגרום

 להתפשט. בני״המשפחה נוהגים זה
 לחדרי תליה תנור :הפתרון

 — זק״ש מתוצרת אמבטיה
 הוא ספורות שניות תוך .5,^0115
 זק״ש וביח״ר המקום את מחמם
 לתנור אחריות שנים 10 מעניק

 דגמים 3ב״ להשיג חלודה. כנגד
עצמית. להרכבה אפשרות עם

!ד0
1946 הזה העולם


