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מילון היקים המלא

ציפי מזר

מילון בן יהודה שטראסה:

יֶקית מדוברת בארץ ישראל

Das Lexikon der Jeckes - Sabra Deutsch
עורכת הספר: נורית כרמל

הוצאת ידיעות אחרונות ספרי חמד/

ארגון יוצאי מרכז אירופה

המוזיאון ליהדות דוברת גרמנית - מרכז מורשת היקים

מילון היקים הוא מסמך מרתק על הקשר בין לשון לתרבות - לאומיות - הגירה היקלטות. המילון 

אינו מילון בלשני-מדעי אלא אוסף של ביטויים ואמרות שלוקטו על ידי בני היקים. הוא משקף את 

ההשפעה של היידיש, העברית והחיים בארץ על שפתם של עולים אלה ואת קשיי הקליטה שחוו 

דור ההורים ודור הבנים.

וידויה של לא-יקית

אתחיל בגילוי נאות: אני לא יֶקית ואפילו לא בת של יקים. דם יֶקי אינו זורם בעורקיי. לא גדלתי בנהריה 

או בכפר שמריהו. ואף על פי כן ובאופן מפתיע )ואולי לא?( - כשנטלתי בידי את הספר מילון בן יהודה 

שטראסה - יֶקית מדוברת בארץ ישראל, הרגשתי 'בבית'; כאילו היה זה המילון של ילדותי. עברתי 

על כל ערכי המילון, אחד אחד, ולא האמנתי למראה עיניי ולמשמע אוזניי: לא תיארתי לעצמי עד כמה 

רב מספר המילים והביטויים בגרמנית שאני יודעת! ואני תוהה: האם העובדה שאני מכירה חלק גדול 

מהמילים והביטויים )חלקם רק בידיעה סבילה ורבים בידיעה פעילה( נובעת מהעובדה שהיידיש, שאינה 

ביניהם  ואולי הסיבה היא כי אחדים מיוצאי רומניה במשפחתי מדברים  זרה לאוזניי, דומה לגרמנית? 

בגרמנית? ואולי קלטתי את הגרמנית מדב ק' - חבר טוב של הוריי, שהיה יקה כמו שכתוב בספרים 

והתחתן, לא תאמינו, עם מזל, התימנייה המקסימה ...

כך או כך - הגרמנית היקית חדרה לחיי ולאוזניי ולתודעתי, כמו שחדרה, כנראה, לחיי כל מי שנולד וחי 

כאן בשנותיה הראשונות של המדינה. חדרה עמוק יותר מכפי שהרגשנו או הסכמנו להודות בכך.

הקריאה בספר הייתה תענוג צרוף. צירפתי לחגיגה חברים ובני משפחה בני גילי, ויחד התמוגגנו. אי 

אפשר לקרוא בספר הזה בלי לחייך. ומומלץ - לקרוא בקול רם ובמבטא יקי כבד. 

ציפי מזר הייתה עורכת העיתון בעברית קלה שער למתחיל ויועצת בטלוויזיה החינוכית לסדרות ללימוד עברית: 'אין בעיה', 
'הלו פנינה', 'בוא נתערב', 'חטף פתח'.
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איזו מוסיקה ... איזו עסיסיות ... איזו עוצמה! אפשר לומר שביידיש זה נשמע מצחיק יותר, ובגרמנית - 

סמכותי יותר... הקריאה החוזרת במילון לצורך כתיבת סקירה זו הייתה לא רק מסע מהנה ומתרפק לימי 

ילדותי ולבית הוריי אלא גם שיעור מרתק על הקשר בין לשון לתרבות - לאומיות - הגירה - היקלטות. 

בפתח המילון נמצא דברים שכתבו יוצרי המילון וכן בני ה'תפוצה' היקית שהיו שותפים ליוזמה. ברצינות 

ובקורטוב של הומור הם מתארים את קשיי הוריהם בהתאקלמות באוריינט. הם מתרפקים על השפה 

שבה דיברו הוריהם, אך מביאים לידי ביטוי גם את הקשיים שלהם כילדי מהגרים שבביתם דיברו את 

שפת הצורר, ואת קשיי ההתמודדות של הוריהם ושלהם עם הדימוי הלא כל כך חיובי של היקים בחברה 

של אז. היום הם מצהירים בראש מורם על גאוותם במורשת אבותיהם ובשפתם ובתרומתם של היקים 

לחברה ולמדינה.

המילון אינו מילון בלשני מדעי אלא אוסף של ביטויים ואמרות שלוקטו על ידי בני היקים. הוא מביא לידי 

ביטוי מגוון דיאלקטים של השפה הגרמנית שבהם דיברו העולים, וכן את ההשפעה של היידיש, העברית 

והחיים בארץ על שפתם של עולים אלה.

סדר צריך להיות!

הסדר  היקי;  בד-נ-א  יסוד  מושגי   - זאת  יבין  לא  זר  הראשון:  הסדר  'סדרים':  לשישה  מחולק  המילון 

עלבונות  קללות,  קבע;  הוראות   - ותקנות  חוקים  המשנה:  כותרות  )בין  התקן  פי  על  החיים  השני: 

/ עצלות(; הסדר השלישי: מהמכורה המתנכרת; הסדר  ודיוק; חריצות  ניקיון  ומיאוס סביבתי; סדר, 

וייסורי קליטה; מהווי הקהילה; ביטויים מהווי  הרביעי: במולדת החדשה )בין כותרות המשנה: עלייה 

המסורת היהודית והדתית; הסדר החמישי: המשפחה והבית; הסדר השישי: משתלבים במרחב האזיאטי 

גרמנית  עברית מיוקקת; נסו לאכול שניצל בעברית -  )בין כותרות המשנה: שוברים את השיניים - 

מעוברתת / מילים שעשו עלייה; עבדאללה, תביא ביֶטה את השפאכטל - מונחים מקצועיים שהפכו 

לנחלת הכלל.

המיטיילונגסבלאט  היקים,  של  השבועי  העת  בכתב  בעבר  שהופיעו  במודעות  מלווה  המילון 

)Mitteilungsblatt(, שהחל להופיע בשנת 1932, וממשיך להופיע מאז ברציפות, ובשנים האחרונות 
בשם חדש: יקינתון. תסמונת 'שתי המולדות' באה לידי ביטוי גם במודעות, שבהן העברית והגרמנית 

משמשות לעתים בערבוביה.

של  השונים  בגיליונותיו  פורסמו  אשר  התקופה,  בני  טקסטים  גם  משולבים  הספר  פרקי  לאורך 

מיטיילונגסבלאט במסגרת המדור 'הפינה העברית' / 'לעולה החדש בארץ'. קצרה היריעה מלהביא את 

כל הדוגמאות המאלפות שבמילון, ולכן נביא מבחר מתוכן.

גרמנית   - בעברית  שניצל  לאכול  'נסו  לפרק:  לב  לשים  במיוחד  כדאי  עברית,  הוראת  שעיסוקו  למי 

מעוברתת / מילים שעשו עלייה'. הנה דוגמאות: ַאייזֶן, ַאייס- קאפה, ּבוֹק )עקשן(, גוֶּטה גוֶּטה, ֶגֶשְפט, 

ַלמפָּה,  לוּפטֶגֶשפט,  )מקלחת(,  דוּש   / טוּש  טוּרניר,  גב(, טורט,  )גב תפוס, כאבי  ֶהקֶסנשוּס  ֶדליקֶטס, 

ַפייְנְשֶמֶקר,  ּפוֹרֶצָלן,  ַפאְלש,  פֶּרַגֶמנט,  נייר  ֶמְנש,  ֶמנָזה,  ַמייסֶטר,  ֶלק,  לפרגן,  נאשן(,  )במקור:  לנשנש 

פְַּלטפוּס, פַּציֶינט, פְּרוֹספֶּקט, פְִּרינִציּפ, ְפַרנזִים, ְפֶרֶסר, ֶצנטרוּם, ַקבֶַּרט, קוֹמּפוֹט, קוֹמּפֶלט, קוֹמּפרוִֹמיס, 

קוֹנדיטוֹר / קוֹנדיטוֹריה, ַקֶטסטרוֹפה, ִקיטש, ַקייֶזרשנִיט, ְקַסנִטיפָּה, ַקּפוּט, רוָֹלָדה, רוִֹלים )גלילים לסידור 

שניצל,  שָמאלץ,  ְשֶלפֶּר,  שלוּמפֶּר,  שלאגר,  שטרודל,  ְשטוָֹזה,  ְשווּנְג,  ְשוִויֶצר,  ְשוָואְנץ,  ֶרֶצפְּט,  שיער(, 

שפַּאָגאט, ְשּפיל / שּפילַריי, שּפיץ.

והנה מילים מתוך הפרק 'עבדאללה, תביא בִּיֶטה את השפַּאכֶטל - מונחים מקצועיים שהפכו לנחלת 

הכלל': איזֹוליר-בַּנד, ֶארדוּנְג )הארקה(, דיבֶּל, וִינֶקר, וִיֶשר, וֶנִטיל, ַטפֶּט, ַלאֶגר / קוֶּגַלאגר, ַלייסט, נִיט / 
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ניטים, פְּּלָטה, צוֹל, צילינֶדר, ציֶמר, ְשַטאנץ, שֶטֶקר, שיבֶּר, ַשייבָּה, ַשלֶטר, ְשִליְכט, ְשפַּאכֶטל, ְשּפִריץ.

והנה כמה מילים וביטויים שחדרו לד-נ-א שלי ושל רבים - מתוך הסדר הראשון: 'זר לא יבין זאת - מושגי 

יסוד בד-נ-א- היקי': בִּיֶטה ֶשן / ַדנֶקה ֶשן, ֶגזוּנדַהייט! )לבריאות!(, ִפיקס אוּנד ֶפרִטיג )הכול מוכן ומזומן(, 

ַלאְכט  גוֹט  ְטַראכט אוּנד  ֶדר ִמנש  ונורא; מבהיל(. בסדר השני: 'החיים על פי התקן':  )איום  ְשֶרקִליש 

)האדם מתכנן ואלוהים צוחק(, ַלנגַזאם ַאבֶּר זִיֶשר )לאט אבל בטוח(.

אנא סלחו לנו אם נביא כמה דוגמאות מהפרק 'קללות, עלבונות ומיאוס סביבתי': ְדֶרה-קוֹפְּף )מסובב 

את הראש. תחמן(, ְדֶרק ִמיט ֶלבֶּר )לכלוך עם כבד; מוצר עלוב; מצב מזופת(.

ולשם איזון, הנה דוגמאות מהפרק 'המיעוט החיובי': ֶארִליש )הגון, ישר(. והמילון מוסיף: 'לא סתם אחת 

המילים החשובות ביותר בלקסיקון היקי, אלא מילה נרדפת ליקה', ווּנֶדרבַּר / ווּנֶדרפוּל )מופלא, נפלא(, 

ווּנַדרֶשן )יפה להפליא(, זיס )מתוק(, ַפנַטסִטיש )פנטסטי(.

בעוקצנות  נאמר  מצוחצח.  )מגונדר;  ַאאוּסֶגּפוְּצט  ודיוק':  ניקיון  'סדר,  מכולם:  החשוב  לפרק  והגענו 

מרושעת ביידיש: אויסגפיצט(, אוְּרְדנוּנְג מוּס זַיין )סדר חייב להיות. הבסיס להוויה היקית: אם רק יהיה 

סדר - הכול יהיה בסדר(, ּפוְּנְקט / פִּינְקְטִליש )בדיוק / מדויק, ְשַלְמפַַּריי / ְשַלמפֶּה )רשלנות; בלגן. / 

רשלנית, ְשמוִּציג / ְשמוּץ )מלוכלך. / לכלוך(. והמילון מסביר: 'לכלוך ורעש - שני האויבים הגדולים 

ביותר של הייקה'.

הפרק הבא: 'חריצות / עצלות' היה הפרק השימושי ביותר בבית הוריי )שכפי שכבר אמרתי - לא היו 

יקים בתעודת הזהות(. הם טענו כי אין לי זִיְצפַלייש )'בשר ישיבה', 'ישבן', התמדה, חריצות בלימודים(. 

למען הצדק ההיסטורי אציין כי הם התכוונו בעיקר לכך שבניגוד לקטיה, בתו של הדוקטור היקי שגר 

בשכנות לנו, אינני מתאמנת שעות רבות בכל יום ליד הפסנתר. ובכל פעם שדחיתי משימה למחר, אימא 

שלי חזרה באוזניי על הפתגם: מוֹרֶגן, מוֹרֶגן נוּר נִישט הוֹיֶטה, ַזאֶגן ַאֶלה ַפאוֶלן לוֹיֶטה )מחר, מחר, רק לא 

היום, אומרים כל האנשים העצלנים(. 

בפרק 'קינוחים ומשקאות' נטעם: פודינג, קומפוט, ְשַנאפְּס.

בפרק 'ארון הבגדים שלנו' מצאנו , בין השאר: ּבֹוֶלרֹו, פאְנטֹוֶפלן /ַהאּוס-שּוֶהה )נעלי בית(.

בפרק 'עלייה וייסורי קליטה' מצאנו, בין השאר, את: ַאייזֶנבֶּטֹון )בטון מזוין. כל מי וכל מה שראוי לשבח(, 

ַבאוָהאוס, בִּיֶדרַמאיֶיר. בפרק הזה מופיעות גם המילים המכוננות: ייקה / ייקה ּפוֹץ. וכך מסביר אותן 

המילון: 'כינוי ליהודי ממוצא גרמני. הכינוי נחשב למילת גנאי, עד שקיבל רהביליטציה מהשופט חיים 

ליצן  שפירושו  )יק,  עתיקה  מגרמנית  כנראה  הוא  הכינוי  מקור  עלבון.  אינו  יקה  שהכינוי  שקבע  כהן, 

ז'קט שלבשו  "יֶָקה",  לפי אסכולות אחרות: מלשון  ביהודים.  לפגוע  הייתה  וכוונתו  שהופיע בקרנבל( 

היקים גם בשיא הקיץ; ראשי תיבות של "יהודי קשה הבנה".

בעמוד הבא מופיע ערך בעל ערך רב נוסף: ְפַראוּ דוקטור / ְפַראוּ פרופסור / ְפַראוּ רבינר )כמכוון לאשת 

רופא/ פרופסור /רב(. המילון מסביר בהנאה: 'התארים האלה מלמדים על הכבוד הרב שהוענק לאשת 

רופא, פרופסור או רב, ובעיקר על הכבוד ש"אשתו של" הייתה מייחסת לעצמה'. ואנחנו מוסיפים: וכל 

זה - לפני שנולדה בתרבות הישראלית 'אשת מהנדס'...

מעניין איך מסביר המילון את המושג הקדוש 'ְשַלאְפְשטונֶדה' )שעת שינה(: 'מנוחת הצהרים הקדושה; 

יקים היה שלט  יום בין השעות שתיים לארבע. על דלתות כניסות רבות בבתים  פרישה מהעולם כל 

שאמר )בגרמנית, כמובן(: 'נא לא לצלצל בדלת בין השעות 14.00 - 16.00'. והמילון מוסיף פרט חשוב: 

'חשוב מאוד לציין כי זהו מונח שהפולנים העניקו בזלזול למנוחת הצהריים של היקים. היקים עצמם 

לא השתמשו בביטוי זה אלא בביטויים: "ִמיַטאְגס-רּוֶהה" )מנוחת צהרים( או "ִמיַטאגס-ְשַלאף" )שנת 

לתרבות  הפולנים תרמו משהו  בכך שגם  מודים  יפה שהיקים  כמה  בהומור:  נוסיף  ואנחנו  צהריים('. 

הישראלית...
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בפרק 'ביטויים מהווי המסורת היהודית והדתית' אפשר למצוא: חוֶֹמצִדיג )כלי חמץ, שאסור להשתמש 

בהם בפסח; אדם או חפץ שיש בו פסול, ַעֶזס ּפוֶֹנם )עזות פנים; חוצפה(, צוֶּרס / ַדייֶגס )צרות, דאגות(, 

ַשבֶּסִדיג )שבתי, של שבת(.

בפרק 'מי ומי במשפחה' נמצאים: אוֹנֶקל, בְּרוֶּדר, זוֹן, טוֹכֶטר, ַטנֶטה, מוֶּטר, ַפאֶטר, קוּזִין / קוּזִיָנה, ִקינֶדר.

בפרק 'נזיפות - לשימוש ביתי בלבד' מצאנו, בין השאר: ֶגנוּג ִאיסט ֶגנוּג )מספיק זה מספיק. די, 

נמאס כבר!(, וּונֶדר-ִקינד )ילד פלא. נאמר בדרך כלל בלעג ובזלזול על מישהו שאינו כזה(, ְסַקנַדֶלס 

)התנהגות שערורייתית(.

בחיוך של סלחנות קראתי את הפרק: 'שוברים שיניים - עברית מיוקקת', ובו יצירות לשוניות כמו: 

ַזַלאט, ללכת ְשפַּאִציֶרן )ללכת לטייל(, ְפלאפל )שימו לב לניקוד הפ'א!(  אשכוליות מיץ, חצילים 

תוֹצוֶֹרס הארץ )תוצרת הארץ. שילוב של תוצרת / צרות הארץ - רמז לרמתו של המוצר הישראלי(, 

ֶתָלִביף )תל אביב(.

את הסקירה הזו נכון לסיים במשפט מחץ שיפגין את השליטה של היקית בחיינו. אבל אני אבחר 

בציטוט השורה האחרונה מדבריו של ראובן מרחב בפתח המילון: 'אז יימלא שחוק פינו ולשוננו 

רינה'.


