
נא להכיר    

ה  קֹורדֹוּבָ ּבְ ֶיֶלד,  כְּ ָבר  כְּ

ִריַקרדֹו  הב  אַָ ַארֶגנטיָנה,  שּבְ

החֹוכָמה  את  ּבַלנק  ֲאִריֵאל 

תָגמים  ּפִ ּבַ הְטמּוָנה  הֲעָממית 

 – ר  דיּבֵ ּה  שּבָ ָפה  הׂשָ של 

ְסָפַרִדית. ּכשָהָיה ּבן 16 ועלה 

ִעם הֹוָריו ְליׂשראל, הּוא ֶנֱהָנה 

ִעבִריֹות  ַמקּבילֹות  ִלמצֹוא 

ָפה  הׂשָ גם  יר.  שִהכִּ תָגמים  ַלּפִ

ָזָרה  הייתה  לא  הַאנגלית 

אֹותם  את  ָמָצא  ּבּה  וגם  לֹו 

למצֹוא  ָאַהב  ִעיָקר  ּבְ ַרעיֹונֹות. 

ֶעזַרת מילים  תָגמים שַמּביעים את אֹותֹו ַרעיֹון אך ּבְ ּפִ

ּה ָצמחּו. ֶהתֵאם ַלַתרּבּות שּבָ ּוֶמָטפֹורֹות שֹונֹות, ּבְ

שֹונֹות  פֹות  ׂשָ ּבְ ְלִפתָגמים  הֹזאת  האֹוּבֶססָיה  את 

ר  שְנַדּבֵ ִלפֵני  אך  ַמקִסים.  ְלֵסֶפר  ָלַאֲחרֹוָנה  ָהַפך  הּוא 

ֵמַארֶגנטינה,  עֹוֶלה  ִהִגיַע  ֵאיך  ְלָהבין  ְנַנֶסה  הֵספר,  על 

ָשנים  ָשלֹוש  שִהקִדיש  ְלָכך  ַהיי־ֶטק,  ואיש  פיזיַקאי 

ֵמַחָייו ְלֶמחָקר ְלשֹוני ַתרּבּותי ַמקיף, שֵהִניב ספר ְמַרֵתק 

ּוְמַהֶנה ּכֹל ּכך.

ַהִציֹונּות ִניצָחה
ֲאֶשר היה ִריַקרדֹו ּבַלנק ּבן ארּבע אֹו חמש, ָאִחיָה  כַּ

ִעם  ִהגיַע  ריקרדֹו  ְליׂשראל.  ַלֲעלֹות  ֶהחליט  ִאמֹו  של 

ַסבָתא  ּוְכֶשָרָאה את  ֵמַהדֹוד,  ֵרד  ְלִהיּפָ ֵדי  כְּ וָסָבתֹו  ִאמֹו 

ּכי  ֲעצּוָבה  "היא  לּה.  קֹוֶרה  מה  ָלַדַעת  ּביֵקש  ּבֹוָכה, 

ִהסּביָרה  ְליׂשראל",  שעֹוֶלה  שלּה,  ן  ֵמַהּבֵ ִנפֶרֶדת  היא 

ֶשֲאני ֶאֱעֶלה ְליׂשראל?" ָשַאל  י כְּ לֹו ִאמֹו. "גם ַאת ִתבכִּ

ִנרֶאה את  הילד הקטן, וָזַרע כַּ

ַלֲעִליַית  הִראשֹונים  הְזָרעים 

־12 ָשנים  ָחה, שָקרָתה כִּ הִמשּפָ

ן. ְלַאַחר ִמכֵּ

ִציֹוני  ַבִית  ּבְ "ָגַדלתי 

יהּודי",  ספר  ֵבית  ּבְ וָלַמדתי 

גם  שם  "ָלַמדנּו  ר.  ְמַסּפֵ הוא 

ָלִלִיים וגם ִעברית,  לימּודים כְּ

ן  הּבֵ אני  וַתַנ"ך.  ַיֲהדּות 

ילדים,  ֲחמיָשה  ִמתֹוך  כֹור  הּבְ

גרּות  הִהתּבַ ְלִגיל  ּוכֶשִהַגעתי 

היֹום  שָקרֹוב  ֵהבינּו  וההֹורים 

הְזַמן  שִהגיַע  ֶהחליטּו  הם  ַארָצה,  וֶאֱעֶלה  ֶאֱעזֹוב  שּבֹו 

ַלֲעׂשֹות ֲעִליָיה".

עיָקר ִמשּום שהִמשּפחה  הַהחָלָטה לא הייתה ַקָלה, ּבְ

ונֹוחים  טֹובים  ַחִיים  ה  קֹורדֹוּבָ ּבְ ָחייָתה  הְמבּוֶסֶסת 

הנֹוחּות,  את  ִניצָחה  הִציֹונּות  ֲאָבל  וָיֶפה.  גדֹול  ַבִית  ּבְ

ז הְקליָטה  ּוִבשַנת 1974 ִהגיָעה הִמשּפחה ַארָצה, ְלֶמרכַּ

ְנַתנָיה.  ּבִ

ִללמֹוד  ִנשַלחתי  ַוֲאני  ַגן  ְלָרַמת  ָעַברנּו  "ִמְנַתנָיה 

תֹוכִנית  ּבְ הֹוד הָשרֹון,  ּבְ ִניִמיַית מֹוסינזֹון  ּפְ תיכֹון של  ּבַ

ַגשתי  ּפָ נימיָיה  ּפְ ּבַ ַאֶמריקה.  ִמדרֹום  ְלעֹולים  ְמיּוֶחֶדת 

ֵני נֹוַער ִיׂשְרֵאלים, והִמפָגש ִעָמם לא היה  ָלִראשֹוָנה ּבְ

ְסָפַרדית,  רנּו  דיּבַ ּכי  'הְסָפַרִדים',  לנּו  ָקראּו  הם  קל. 

ָלַמדנּו  ֲאָבל  ִחיּכּוכים,  ְמַעט  לא  יֵנינּו  ּבֵ היּו  ּוַבְתחיָלה 

ְלִהסַתֵדר". 

ַהייֵשר  ּבלנק  ִהמשיך  תיכֹון  ּבַ לימּוָדיו  ִסיּום  ִעם 

ּופיזיָקה.  ָמֵתָמטיָקה  ּבְ ִראשֹון  ְלתֹוַאר  ָלאּוניֶברסיָטה, 

ָחֵמש  ּוְבתֹום  הֲאוויר,  ְלֵחיל  ִהתַגיֵיס  הלימּודים  ַאֲחֵרי 

תֹוַאר  ה  וָעׂשָ ַללימּודים  ָחַזר  ְצָבאי  ֵשירּות  של  ָשנים 

מכֹון ַויצַמן.  פיזיָקה ּבִ ֵשני ודֹוקטֹוָרט ּבְ

ֲעבֹוַדת ְנָמִלים
הַהיי־ֶטק,  ְלטֹוַבת  ּבלנק  ָעַזב  הֲאָקֶדמי  העֹוָלם  את 

ְלַהקשיב,  ְלִהתַעניֵין,  ִהפִסיק  לא  הֶזה  הְזַמן  כל  ּבְ ֲאָבל 

ְלַהשוֹות ּוְבעיָקר ֵליָהנֹות ִמיֹופיָים של ּביטּויים שֹונים 

מְמדינֹות  אנשים  וִתחֵקר  ָשַאל  הוא  שֹונֹות.  פֹות  ָשׂ ּבְ

ָרַשם  ַוֲעבֹוָדתֹו,  לימּוָדיו  ִמסֶגֶרת  ּבְ יר  שִהכִּ שֹונֹות, 

ּכל  ּובֹו  ֵסֶפר  ָלאֹור  יֹוציא  וֶהחליט שיֹום אחד  וִהשוָוה 

תָגמים ַהָללּו. הּפִ

ִאם  ִייוָוֵלד  ּכזה לא  ֵהבין שֵסֶפר  ִלפֵני שלֹוש שנים 

הוא לא ַיקדיש לֹו את ּכל ְזַמנֹו. ַאֲחֵרי ִהתַלּבטּות ְקָצָרה 

ַהיי־ איש  כְּ ֲעבֹוָדתֹו  ָעַזב את  ִריַקרדֹו  הַהחָלָטה:  ָנפָלה 

תָגמים. ֶטק וִהתַמֵסר ּכֹל ּכּולֹו ְלאיסּוף הּפִ

ּוִבְרצינּות  ִשיָטִתיּות  ּבְ זֹאת  ה  ָעׂשָ הוא  ְלַמדָען,  ְוַכָיֶאה 

ָפה  ֲאָנשים שהׂשָ ּבַ ְוַרק  אך  ְלֵהיָעֵזר  "ֶהחַלטתי  מּופָלאֹות. 

דֹוֶבֶרת הׂשפה  מדיָנה  ּבִ ִאָמם ושָגדלּו  ַפת  ׂשְ הְרצּוָיה היא 

ר. את האנשים ַהָללּו  גרּות", הוא ְמַסּפֵ ְלָפחֹות עד גיל הּבַ

ָמקֹום  הוא  ַויצַמן  "ְמכֹון  ָהָאֶרץ.  ַרֲחֵבי  מּכֹל  ָאַסף  הוא 

ְלָשם,  ניתי  ּפָ לכן  העֹוָלם.  מּכל  אנשים  למצֹוא  ְמצּוָין 

ָמכֹון  וָאֵכן ָמָצאִתי ָשָלל ַרב. ּפרֹוֶפסֹור ִמַתאיַלנד, שָשָהה ּבַ

עֹובדים  ָתִאית;  ּבְ תָגמים  הּפִ את  לי  ק  סיּפֵ אֹוֵרַח,  ַמדָען  כְּ

ַערבית,  פֹות:  ׂשָ ְשַלל  סיּפקּו  ָמכֹון  ּבַ ֲאֵחרים  ּוסטּוֶדנטים 

ִסיִנית, הֹוַלנדית, ֶגרָמנית, הֹודית, הּונָגרית ועֹוד. אנשים 

הצֹוֶרך  ּוְבֵעת  ַוֲחֵברים,  רים  ַמכָּ ֶעזַרת  ּבְ ָמָצאתי  ֲאֵחרים 

ִהתַקַשרתי גם ְלַשגרירּויֹות ּוביַקשתי את ֶעזָרָתן".

ִמ־32  ּפתגמים  ־3,000  כִּ ּבלנק  ליֵקט  הּכֹול  סך  ּבְ

ְישיָבה  ִקיֵים  ִמדֹובֵרי הׂשפה הוא  ּכל אחד  ִעם  פֹות.  ׂשָ

חֹוָדשים.  וַכָמה  ָמה  כַּ משך  ּבְ ְשָעַתִיים,  ת  ּבַ ְשבּועית 

תָגמים הם ָדָבר שֲאַנחנּו זֹוכרים  "זה לא היה קל, ּכי ּפִ

ִאם  הסיטּוַאצָיה.  ְלפי  ְוַאסֹוצַיאִטיִבי,  סּפֹונָטני  אֹוֶפן  ּבְ

תגמים שַאת  ֲאַבֵקש ִמֵמך ִלרשֹום לי ַעכָשיו את ּכל הּפִ

מהירּות ֲחמישה־שישה, וָאז  יֹוַדַעת, ַתצליחי ִלרשֹום ּבִ

ִתיָתקעי )לא ֵתדעי ְלַהמשיך(, ַלמרֹות שּבן אדם ְממּוָצע 

־300 ּפתגמים.  ַמּכיר כִּ

לכן ּביַקשתי מהאנשים ִלתלֹות ַדף ְניָיר על הְמָקֵרר 

ּבֹו  רים  ִנזכָּ שֵהם  ּוִביטּוי  תָגם  ּפִ ּכל  ָעָליו  וִלרשֹום 

ַמֲהַלך היֹום". ּבְ

נּוְתחּו  תָגמים,  הּפִ ֶנֶאספּו  ְנָמלים,  ֲעבֹוַדת  ּבַ וכך, 

ֵדי עבֹודה ֵהֵחל ּבלנק ְלַסוֵוג אֹותם לפי  ותּורְגמּו. תֹוך כְּ

הַרעיֹון שֵהם ַמּביעים, "תֹוָבנֹות" הוא ָקָרא ָלֶזה. ְלָמָשל, 

ְלהֹוֵריֶהם,  דֹומים  ּכלל  דרך  ּבְ שהילדים  התֹוָבָנה  את 

נֹוֵפל  לא  "ַהַתּפּוַח  תָגם  הּפִ ֶעזַרת  ּבְ ִעברית  ּבְ ְמַבטאים 

א  ְלַאּבָ דֹוֶמה  ן  "הּבֵ אֹומרים  ַאמָהרית  ּבְ ֵמָהֵעץ";  ָרחֹוק 

שלּה";  הִייצּור  ַתֲהליך  ּבְ ְתלּוָיה  שהְגביָנה  מֹו  כְּ שלֹו 

ֶשלֹו";  ַלשֹוָרשים  ָקרֹוב  ִייּפֹול  "ָהֲאַגס   - תּורּכית  ּבְ

סינית  ּבְ ְצַפרֵדַע";  הוא  הְצַפרֵדַע  של  ן  "הּבֵ  - נית  ַיּפָ ּבְ

ֶלב", ְועֹוד ָועֹוד. ן כֶּ א ָנֵמר ֵאין ּבֵ -  "ְלַאּבָ

ָיֶפה, ָנכֹון?

אֹותֹו ַרעיֹון, ִמיִלים ֲאֵחרֹות
ִנדְרשּו  ַדקְדָקנית  עבֹודה  של  ָשנים  ָשלֹוש  ָאמּור,  כָּ

ַדאי. ּכי  תָגמים, ֲאָבל היה כְּ ֵדי ֶלֱאסֹוף ּוְלַנֵתַח את הּפִ כְּ

תְגֵמי ָהעֹוָלם – חֹוכַמת  התֹוָצָאה היא ֵספר ַמקסים, "ּפִ

שֹונֹות  פֹות  ׂשָ ־32  ּבִ תֹוָבנֹות  ֵמָאה  שּכֹוֵלל  ָהֱאנֹושּות", 

הֹוָצָאה  ּבְ ָלאֹור  ָיָצא  הֵסֶפר  ּפתגמים.  ִל־3,000  וָקרֹוב 

ַעצִמית.

ַרעיֹון  אֹותֹו  את  ִדיּוק  ּבְ ִלמצֹוא  שֶאפָשר  "העּובָדה 

ֶשהּוא ְמתֹוָאר על ְיֵדי מילים ֲאֵחרֹות  פֹות שֹונֹות, כְּ ָשׂ ּבְ

אֹומר  ֵעיַניי",  ּבְ ַמקסיָמה  היא  ֲאֵחרֹות,  ֶמָטפֹורֹות  אֹו 

ִהגיעּו  שֹונים  שַעמים  היא,  הָדָבר  "ַמשָמעּות  ּבַלנק; 

ַעמים  ּבְ ְתלּוָיה  לִתי  ּבִ ַעצָמאית,  ֶדֶרך  ּבְ ַהָללּו  ַלתֹוָבנֹות 

ִנרֶאה ְמשּוָתף לכל  ֲאֵחרים, ִמתֹוך ִניְסיֹון ַחִיים שהּוא כַּ

הֱאנֹושּות. אנשים ִהגיעּו לאֹותן ַמסָקנֹות, אך ָנתנּו ָלֶהן 

החיים  ְלאֹוַרח  שלהם,  ַלַתרּבּות  ֶהתֵאם  ּבְ שֹוֶנה  ּביטּוי 

שלהם. 

ִלפָעמים  שַקיָים  )הֶמרָחק(  ַער  הּפַ תֹוָפַעת  ְלָמָשל 

ָאה  שּבָ ָרִטִיים,  הּפְ ַחֵיינּו  ְלֵבין  הִמקצֹוִעִיים  ַחֵיינּו  ין  ּבֵ

ְמבּוָטא  ָיֵחף',  הֹוֵלך  'ַהַסנְדָלר  תָגם  ּפִ ּבַ ּביטּוי  ִליֵדי 

ֵחֶלק  שהיא  ְמָלאָכה  ָגדים,  ּבְ צֹובֵעי  ֶעזַרת  ּבְ נית  ַיּפָ ּבְ

ִמכָנַסִיים  ּבְ ָגִדים הֹולִכים  ַהּבְ ֵמַהַתרּבּות ֶשָלֶהם: 'צֹובֵעי 

ּפתגם הוא  ַעל הִמקצֹוַע שּבַ ּבַ ַאמָהִרית,  ּבְ לֹא ְצבּוִעים'; 

יִנים';  כִּ ָמֵלא  ֹראש  ֵיש  ָהֹראש  ְמַגֵלַח  ֶשל  ן  'ַלּבֵ ר:  הַסּפָ

ח ַהִשיּפּוד ָעׂשּוי  ִית ֶשל ַהַנּפָ ּבַ 'ּבַ ח:  ּפֹורטּוֶגזית - ַהַנּפָ ּבְ

ַהַקנָקִנים  ֶאת  ֶשּבֹוֶנה  'ָהִאיש   - רסים  הּפַ ֵאֶצל  ֵמֵעץ'; 

שֹוֶתה ַמִים ִמַקנָקן ָשבּור', ְוָכך ָהלָאה".

ֵמָאה תֹוָבנֹות
פּוַלת  ספר מּוקֶדֶשת כְּ ְלכל ַאַחת ִמֵמָאה התֹוָבנֹות ּבַ

)ְלָמָשל:  התֹוָבָנה  מּוגֶדֶרת  פּוָלה  הכְּ ֹראש  ּבְ ַעמּודים. 

ר"(, ַאֲחֶריָה  "ִלפָעִמים ֲאָנשים ַמגִזיִמים ִעם ַהִניָסיֹון ְלַשּפֵ

ר  ך ֶהסּבֵ ִעברית )"ּכֹל ַהמֹוִסיף גֹוֵרַע"(, ַאַחר כָּ תָגם ּבְ הּפִ

פֹות השֹונֹות.  ָקָצר ודּוגָמה ואז ַמגיעים הּפתגמים ֵמַהׂשָ

ְדַבש  ִמַדי  "יֹוֵתר  הַאמָהרית  דֹובֵרי  יֹאמרּו  זה  ִמקֶרה  ּבְ

ֶאת  ְלַחֵמם  תֹוִסיף  "ַאל  ַיזהירּו  ההֹודים  ַמר";  ִנהֶיה 

ֲאדּוָמה  ה  ַלכָּ ֲעׂשּוָיה  "ְקָעָרה  עּו  ִיקּבְ נים  הַיּפָ ַהֶשֶמש"; 

"ֲאִפילּו  ַיגידּו  אלים  הֶנּפַ נֹוָסף";  ִקישּוט  דֹוֶרֶשת  ֵאיָנּה 

ִמַדי",  יֹוֵתר  ִמֶמנּו  אֹוכִלים  ִאם  ַמר  ִלהיֹות  ָיכֹול  ר  סּוכָּ

ְועֹוד.

ּכיֵנס  שּבֹו  ּומיּוָחד,  נֹוָסף  ֶרק  ּפֶ מּוָבא  הספר  סֹוף  ּבְ

היּו  ֲאָבל  תֹוָבָנה  ְלַאף  ִהתאימּו  שלא  תָגמים  ּפִ ּבלנק 

ֵדי ֶשְיוַוֵתר ֲעֵליֶהם.  ָיפים ִמכְּ

הן  יֹוֵתר  ּבְ ָעָליו  הֲאהּובֹות  פות  שהׂשָ מֹוֶדה  ּבלנק 

יהּודית  חֹוכָמה  ְשֵתיֶהן  שְמַבטאֹות  והָלִדינֹו,  הִייִדיש 

ֲאֶשר  ִיידיש אֹומרים ְלָמָשל: 'כַּ ֲעָממית ְמַחֶמֶמת ֵלב. "ּבְ

ֵבַע ַגם ַהֶקַמח ַמר', ּוְבָלדינֹו יש ּפתגם שאֹוֵמר  ר ׂשָ ָהַעכּבָ

לֹא   – אֹוזֶניָך  ְלִמשַמע  ֲחִצי,  ַתֲאִמין   - ֵעיֶניָך  'ְלַמרֵאה 

ְכלּום'". 

ַגם ָּבִאינֶטרֶנט
ֲאַתר  גם  ּבַלנק  ָנה  ּבָ הספר,  ְלִפרסּום  ַמקּביל  ּבְ

על  ר  ְמַסּפֵ תָגמים,  הּפִ את  ַמציג  הוא  שּבֹו  אינֶטרֶנט 

הֶדֶרך שהֹוביָלה אֹותֹו ִלכתיַבת הספר, ְמַאפֵשר ִלשמֹוַע 

ִלכתֹוב  הקֹוראים  את  ּוַמזמין  שלֹו  ָפה  ׂשָ ּבַ תָגם  ּפִ ּכל 

ּולָהִגיב. 

תֹוֶבת האתר: כְּ
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ַהמָלָצה ַחָמה
שֹונֹות  וַתרּבּויֹות  ּוְלשֹונֹות  ָלשֹון  שאֹוֵהב  מי  ּכל 

ַעצֵמנּו  על  ְללימּוד  רב  וחֹוֶמר  ספר  ּבַ רב  ִעניָין  ִימָצא 

ועל ֲאֵחרים, על הדֹוֶמה והשֹוֶנה ּבין הַתרּבּויֹות. 

על  מּוָנח  היה  הספר  ֲאֶשר  כַּ ְלִסיּום:  אישית  ּומיָלה 

ֵביתי, ָלַקח אֹותֹו ֶאָחד ִמיָלַדיי, ּבן 12, ְוַאֲחֵרי  השּולָחן ּבְ

תָגם  ּפִ ָלֶכם  קֹוֵרא  "אני  ִמׂשָחק:  ִהמציא  קצר  ִעלעּול 

שלֹו".  הִעברית  הַמקּביָלה  את  ְלַגלֹות  ְצריכים  וַאֶתם 

אם לא ִהצַלחנּו ְלַגלֹות ַאֲחֵרי ּפתגם אחד, הוא ִהמשיך 

תָגמים נֹוָספים, עד שָיַרד הֲאִסימֹון... וקרא ּפִ

ְמַהנֹות  ִלְשָעַתִיים  ָהפָכה  הֹזאת  היֹוזָמה הסּפֹונָטנית 

ֵני המשּפחה, ִמָגדֹול ועד  ּוַמצחיקֹות, שִריתקּו את ּכל ּבְ

ָקָטן.

שַגם  ִלראֹות  ניָתן  האינֶטרֶנט  ֲאַתר  שּבַ ֵמַהְתגּובֹות 

ּבני  ּכל  את  ְלַרֵתק  הספר  ִהצליַח  ֲאֵחרים  ָבתים  ּבְ

המשּפחה. 

הָשבּוַע  ָנביא   ,12 ַעמּוד  ּבְ ָלִעבִרית",  "ַשַער  ָמדֹור  ּבַ

תָגמים ִמתֹוך הֵסֶפר.  ּוַבָשבּועֹות הְקרֹובים ּפִ

ִריַקרדֹו ֲאִריֵאל ּבַלנק ָאַסף ְּבֶמֶשך ָשלֹוש ָשִנים ִּפתָגִמים ִמֹּכל ָהעֹוָלם 
ְוָכֵעת הּוא מֹוִכיַח, ְּבִספרֹו "ִּפתְגֵמי ָהעֹוָלם – חֹוכַמת ָהֱאנֹושּות", 

ֶשֲאַנחנּו אּוַלי ְמַדּבִרים ָׂשפֹות שֹונֹות, ֲאָבל חֹושִבים אֹותֹו ָדָבר

נא להכיר

ַאיָיָלה ֶּפרלמּוֶטר

חֹוכָמה עֹוָלִמית

נא להכיר

ִריַקרדֹו ֲאִריֵאל ּבַלנק

ֵחֶלק ֶשל ַעמּוד ִמתֹוך ַהֵסֶפר
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