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מרים גבהיאיר ניצני

בשבוע שעבר חגגנו את יום הלשון העברית. 
2010, ו�מ מ�תברר שהרעיון הזה �וס�ר בהחלטת ��שלה �

טרתו חיזוק השפה העברית בישראל ובעולם.
ל�יטב הבנתי, בעולם עדיין לא ��ש התחברו לקטע של 
עברית, ויותר קל להם לנצח את הקורונה �אשר לבטא את 
האות חי"ת. אבל אני אופטי�י. לעו�ת זאת, דווקא כאן, בארצם 

של אליעזר בן יהודה ואבשלום קור, ״ְ�אנגלזים״ 
אותנו יותר ויותר. ה�ון חברות �סחריות בחרו 

מלקרוא לעצ�ן בשם לועזי, כאילו הן פועלות ב�
נהטן ולא ב�וצקין, וזה כולל את פרטנר, הוט, יס, 
ילו וסופרמפארם, שאצלה כל קנייה היא קפיצה 
קטנה לחו״ל, ויש סא�ר סייל ו�ועדון לקוחות 

בשם לייף סטייל.
�כיוון ששניים �השירים שש�ענו הכי הרבה 

מהשנה הם ״�ועבט״ ו״טרילילי טרללה״, שני בי
טויים שלא ��ש �ופיעים ב�קורות )אלא אם 
כן ה�קורות שלך זה טיקטוק(, ובנוסף, ה�ילה 
טרלול נבחרה על ידי הציבור הרחב ל�ילת 
השנה - אולי צריך גם כ�ה רעיונות �טורללים 
כדי לעזור לשווק את העברית ולהחזיר אותה 

לצ�רת �צעד השפות השנתי.
כ�י שטרלולו או�נותו, אני חושב שצריך 
להרחיב �עט את חוק העברית ולקבוע שיום 

מאחד בשבוע יהיה יום הלשון העברית, �עין לו
עזיתמלס �אנדיי, או יום שני גרוני, ובו יחויבו 
כל החברות הישראליות להשת�ש בשם עברי. 
לפרטנר, ל�של, שש�ה רו�ז שכל לקוחותיה הם 
ל�עשה שותפים עסקיים והם יעני פרטנרים של 
החברה, אני ��ליץ לעברת את השם לפחות יום 
בשבוע לחבריקו או סחבק. זה א�נם לא ��ש 
עברית, אבל בעל ניחוח �קו�י, ובהחלט שו�ר 

על רוח השותפות �השם ה�קורי. 
מאת השם של רשת פוקס הייתי �שנה לשוע

ליקו, את פוקס הום לשועליקו �עון, ואת פוקס 
קידס לשועליקו טף. את א�ריקן איגל אפשר 
לעברת בקלות לבולבול א�ריקני. את הוט צריך 

לחבר לחום ה�קו�י ולקרוא לה ח�סין.
מיש עוד ה�ון �ושגים יו�יו�יים ש�גיעים �ש

פות גויות, ואין להם שם עברי. לפייק ניוז כבר 
הו�צא הביטוי ההולם תשקורת, אבל לעו�תה, 
תופעת ה�י טו עדיין לא עוברתה, ואני �ציע 
את הביטוי הקליט: אנוכי כנ״ל. ל�י טו בקהילה 
הלהט"בית אני ��ליץ על ראשי תיבות גא״ה - 

גם אני הוטרדתי. 
מב�סגרת התקינות הפוליטית, יש �ילים שב

שנים האחרונות יצאו �גבולות השיח הלגיטי�י, 
והשי�וש בהן אסור בתכלית האיסור. �ילים כ�ו 

מכושי, קוקסינל, פרענק או פייגלע, ש�י ש�שת�ש בהן �כ
ריז על עצ�ו שהוא אלטע קאקער )שזה דווקא ביטוי �ותר, 
רק שאף אחד �תחת לגיל 70 לא יבין(. גם התואר ש�ן כבר 
לא ��ש �קובל היום, וכתחליף אני �ציע להגיד ק�חן, או 

�אותגר קינוחים.

העולם הטכנולוגי �לא ב�ושגים בינלאו�יים 
שכדאי לעברת. �ושג שאני שו�ע הרבה בז�ן האחרון הוא 
NFT. �דובר על אסי�ון ייחודי, ש�אפשר לנו להוכיח בעלות 

מעל נכסים דיגיטליים, וזה �ושג ש�תפוצץ עכשיו בעולם הג
דול בתחום הסחר בא�נות כחות�ת דיגיטלית ליצירות. אני 
הייתי קורא לתופעה הזו בעברית נפתלי. ו�כיוון ש�דובר 
ב�ושג שרובנו לא ��ש �בינים �ה הוא או�ר, אפשר לכנותו 

.NFT זלנ"ט - �ה זה לעזאזל�
אחת ה�ילים שתפסה חזק את עולם ההייטק היא יוניקורן, 

שא�נם נש�ע כ�ו הבן דוד הקיבוצניק של האו�יקרון, אבל 
הוא כינוי לחברה ששווה יותר ��יליארד דולר. יש �י ש�כנים 

אותה בעברית חדמקרן, אבל אני �ציע את חדמכסף.
לחברת ה�שלוחים וולט, ש�אז הקורונה הפכה לחלק בלתי 

מנפרד ��ציאות חיינו, אני �ציע לקרוא בעברית שֶלֶחת. לא
פליקציית ווייז, שבשנה האחרונה הצליחה לעצבן �אוד את 
הנהג הישראלי, צריך לקרא פֶקֶקת, או ְפקקטע, או אפלימפקק. 

מול�רכז ההייטק העול�י סיליקון ואלי בקליפורניה אפשר לה
עניק את השם קריית �לאכי.

�י שעובד בהייטק יודע שב�צב השוק הנוכחי הוא יכול 
לקבל כ�עט כל �ה שהוא רוצה �ה�עביד, כולל �שכורת 
עתק, רכב חדש, ארוחת גור�ה בצהריים, ו�ה לא. ה�צב הזה 
גורם ללא �עט הייטקיסטים להוציא לחבריהם את העיניים 

מבסיפורים כ�ה טוב להם, תוך שי�וש בשפה שרק הם �בי
נים. לפיכך, השי�וש בפעלים כ�ו לק�פרס, לפדף, ל�רג׳ג׳, 
לדבג ולרנדר, יוגדר �עתה כ: לעפעף - לעוף 
על עצ�ך רק כי אתה בהייטק. אם אתה עובד 
גוגל שינסה להכחיש את ההתנשאות, תוגדר 

כ�גגל עיניים.
�כיוון שטסלה תפסה חזק �אוד בארץ, טוב 
יעשו קברניטיה אם תהיה ל�כונית גם גרסה 
בשפת התנ"ך, שתיקרא טסמלה, שם ש�עביר גם 
את תחושת ה�הירות וגם את היכולת של הרכב 
לנוע באופן אוטונו�י. ה�ייסד אילון �אסק 

ייקרא בישראל אלון �סיכה.

עוד להיט של השנים האחרונות הוא 
מתוכנית הדיבור ה�וקלטת, ה�כונה בלעז פוד

קאסט. בינינו, פודקאסט זה בעצם סוג של רדיו, 
אבל העולם �רגיש צורך להתחדש ולהרגיש 
יותר עדכני ופחות רשת א׳, אז הוא נתן לרדיו 
שם חדש. השם העברי, ֶהְסֵּכת, לא ��ש תפס, 
אולי בגלל שהוא נש�ע כ�ו ציווי של: סתום! 
או אוסקוט. לכן אני �ציע את השם ה�שופר 

טירחונון.
צורת השיווק והצריכה העיקרית של �וזיקה 
בשנים האחרונות היא סטרי�ינג. �כיוון שיש 

מבי�ינו זרי�ה, שפע ושיטפון אדיר של קוב
מצי �וזיקה, אני �ציע שם שכולו גאות והצ

פה: געתון.
הזום השתלט זה �כבר על כל חלקה טובה, 

מעד שרבים �תקשים לקיים סתם פגישה פרו
נטלית - כי �ה שווה שיחה אם לא עושים 
אותה עם רקע של אי טרופי �חדר �טאטאים 
בדירה בפתח תקווה. גם לזום �גיע שם עברי, 

ואני הייתי הולך על ניתוקית. 
בתחום ה�זון התחזקו השנה טכנולוגיות כ�ו 
ביונד �יט, ש�ציעות תחליפים לבשר ש�יוצר 

מ�בעלי חיים. אני �ציע לקרוא לסטייק הפר
גית �הזן החדש ָתרֶנסולת, ולשניצל �טופו 

- חזהמטֹוף.
מאחרי שקברניטינו �יתגו את הסופה האח

רונה עם השם הסקסי כר�ל, אפשר להתקדם 
גם לאסונות אחרים. נכון שהקורונה יצאה 
לכולנו �החורים, אבל אם רק י�תגו וישווקו 
אותה �חדש, הכל ייראה אחרת והיא תהפוך 
לחביבת הקהל. בחו״ל ה�גיפה �כונה קוביד, שם ש�שרה 
תחושה �רתיעה של כובד, ולכן אני �ציע להעניק לה את 
השם העברי הקליט והחברותי: קובי; שם שיגרום לציבור לא 
רק לחיות עם הקורונה, אלא גם לחבב אותה ולרצות לצאת 

מלשתות איתה בירה. אם זה בכל זאת נש�ע לכם שם פ�י
ליארי �די עבור �גיפה עול�ית, אני �ציע גם שם שנש�ע 
�חלתי יותר, אבל גם �תכתב עם �י ש�זוהה איתה בשידורי 

הטלוויזיה: ברבשת. 
yairn@israelhayom.co.il

www.yairnitzani.com :לכל הטורים של יאיר ניצני, היכנסו לכתובת

רגע של עיברות
כשהמילה טרלול נבחרת למילת השנה, צריך כנראה רעיונות מטורללים כדי להחזיר לשפתנו את כבודה

כרזה לעידוד לימודי עברית בקרב עולים חדשים, שנות ה־50
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