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פתח דבר

בקהילות מגורשי ספרד נהגו לכתוב את הספרדית היהודית )הלאדינו או הג'ודזמו( באותיות עבריות 

מאז ימי הביניים עד המאה העשרים. הכתיב באותיות עבריות השתנה במרוצת הדורות, אם כי במהלך 

שתי המאות האחרונות נהגו נורמות די אחידות של כתיבה. מכיוון שהכתיב באותיות עבריות אינו שכיח 

היום, רבות עכשיו הגרסאות לכתיבי המילים באותיות עבריות. מאז אמצע המאה העשרים נעשתה רוב 

הכתיבה באותיות לטיניות, וגם בה רב הגיוון, וכותבים אימצו הרגלי כתיב של הארצות שחיו בהם, כתיב 

צרפתי, גרמני, אנגלי וכיוצא בהם. 

באותיות  הן  לכתיבה  אחידים  כללים  לקבוע  מטרה  לה  הציבה  בישראל  ללאדינו  הלאומית  האקדמיה 

עבריות והן באותיות לטיניות. לאותיות הלטיניות כבר נתקבעה שיטת "אקי ירושלים" לכתיב הלאדינו, 

ושיטה זו אומצה בקוויה העיקריים, גם בידי הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו, וגם בתקנון האקדמיה 

ללאדינו.

בחוברת זו מפורטים הכללים לכתיב הלאדינו באותיות עבריות, כפי שנקבעו בידי ועדת הכתיב שהוקמה 

מתתיהו  מרגלית  בן-טולילה,  יעקב  כהן,  דב  גומל,  ניבי  בוניס,  דוד  החברים  את  גם  וכללה  בראשותי 

ואליעזר פאפו. לרשימת הכללים הוספתי הסברים והבהרות במאמר מקדים. דוד בוניס דן בכללי הכתיב 

באותיות לטיניות ומצורפות למאמרו דוגמות מצולמות מאירות עיניים. ומכיוון שבחכתיה, הספרדית 

היהודית של מרוקו, הכתיבה היא באותיות לטיניות בלבד, יעקב בן-טולילה ניסח את הכללים לכתיבת 

החכתיה במיוחד במילים הנהגות עדיין בצורה הספרדית היהודית ובמילים שאינן ספרדיות.

בלאדינו,  הנוסחים  לבודקי  לכותבי המאמרים,  הוועדה,  לחברי  במלאכה,  העושים  לכל  מיוחדת  תודה 

ובמיוחד לניבי גומל, לאלגרה אמדו ולשמואל רפאל, המזכיר האקדמי של האקדמיה הלאומית ללאדינו 

בישראל.

העורכת: אורה )רודריג( שורצולד 

פתח דבר
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כללי הכתיב בלאדינו באותיות עבריות

הערות כלליות
בשימוש  הרגילות  המקלדת  באותיות  רק  שמשתמשים  הוא  להלן  הכללים  את  המנחה  העיקרון 

מוגבל בסימני ניקוד, כמוער להלן. כללי הכתיב מתאימים בעיקרם להרגלי הכתיב שהתגבשו במאות 

האחרונות. 

מילים ממקור עברי או ארמי המשולבות בלאדינו נכתבות בכתיבן העברי, למשל: גרון, צדקה, מזל, 

אפילו, כל חמירא.

מילים ממקור עברי או ארמי המותכות בלאדינו נכתבות בכתיבן העברי אבל הצורנים שלא ממקור עברי 

ייכתבו לפי הכתיב הפונמי של שאר המילים בלאדינו, למשל: גרונודו, צדקירו, מזלוזו, דיזמזלאדו, 

הצלחאג'י )'גרגרן, קבצן, בר-מזל, ביש-משל, מוצלח'(.

שאר המילים, ויהי מוצאן אשר יהיה, נכתבות בכתיב פונמי רגיל כמפורט להלן.

תנועות
a — תנועת a תיכתב באל"ף בראש מילה ובתוכה. בסוף מילה היא תיכתב בה"א, למשל: אטאקאנאר, 

פאסאר, קאפ'טאן; פאלאב'רה, דארה )'להתקין, לעבור, גלימה ארוכת שרוולים; מילה, ייתן'(.

i ,e — התנועות e ו-i ייכתבו ביו"ד, למשל: מיטיר, בילה, פיפיטה, פישין )'לשים, צרה, גרעין חמנייה, 
מייד'(.

)'רק,  בורלה  פואירפו,  מורייו,  קונסידיראר,  סולו,  בווי"ו, למשל:  ייכתבו   u-ו  o התנועות —  u ,o
להחשיב, מת, גוף, לעג'(.

בטקסטים הנכתבים לצורכי הוראה התנועה i תיוצג בחיריק מתחת ליו"ד -ִי ו-u תיוצג בשורוק בווי"ו 

.o-ו  e ּוּ. אין צורך בניקוד-

אגואה,  דיינטי,  סיימפרי,  מייל,  תנועות רצופות בתוך מילה יופרדו זו מזו ביו"ד או באל"ף, למשל: 

מים,  שן,  תמיד,  )'דבש,  דיאה  אטואינדו,  בואינו,  לינגואה,  דיזיאו,  פואיזיאה,  אאינדה,  אימבייאר, 

לשלוח, עדיין, שירה, חשק, שפה, טוב, כלי, יום'(.

כללי הכתיב בלאדינו באותיות עבריות
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כללי הכתיב בלאדינו באותיות עבריות

עיצורים

דוגמות הצעת הכתיב 
בלאדינו

הערך 
הפונטי 

  IPA

הסימן 
בעברית 

1. אב'לאר, אי, אין, אונו )'לדבר, ו-, ב-, אחד'(

2. גואירטה, דיאה, מואיב'י, סיאה )'גן, יום, תשע, 
יהיה'; ר' לעיל בתנועות(

1. א )בתחילת 
מילה הפותחת 

בתנועה(
2. א )בין תנועות(

 Ø .1

Ø .2

אל"ף

בואינו, באקאל, אבוריסיר, אמביזאר )'טוב, מכולת, 
לשנוא, ללמוד'( 

ב b ּבי"ת

ב'ינו, ב'ירגואינסה, אב'לאר, ב'יזאב'י )'יין, בושה, 
לדבר, לעומת'(

ב' v בי"ת

גואיזמו, אגואה, אב'אגאר, גראנדי, אגורה )'ריח, מים, 
לאט, גדול, עכשיו'(

ג γ g גימ"ל1

ג'וסטו, ג'ידייו/ ג'ודייו, ג'ודיזמו, חאראג' )'נכון, יהודי, 
מס גולגולת'(

ג' )ğ( ʤ גימ"ל2

ג"ארשי, ג"יקו, ג"אפיאו, ג"אפאג"ולה, איג" )'שוק, 
קטן, כובע, מוזנח ]צ'פצ'ולה[, מאומה'(

ג"  )č( ʧ 3גימ"ל

דיזיר, פאדרי, ב'ירדאד, אידאד, דינגונו
)'לומר, אב, אמת, גיל, אף אחד'; נכתב גם: פאד'רי, 

ב'ירדאד', איד'אד'(

ד
)ד'(

)ð(  d דל"ת

הלכה, הלל, הרנינו, בהמה 

2. קוזה, קופ'ייה )'דבר, כיסוי ראש'; ר' לעיל בתנועות(

1. ה )במילים 
עבריות(

2. ה )בסוף מילה( 

Ø h .1 

a .2

ה"א

ודאי, מצוה, מצוות 

טורבה, בוקלוק, בואינו )'סל, אשפה, טוב'; ר' לעיל 
בתנועות(

1. ו )במילים 
ממקור עברי(

2. ו 

v.1  

u ,o .2 
)w(

וי"ו

זארזאבאט/ זארזאב'ה, אזנו, קאזה, פיזגאדו )'ירקות, 
חמור, בית, כבד'(

ז z זי"ן1

איז'ו, ז'ורנאל, מוז'יר, באגאז' )'בן, עיתון, אישה, 
מטען'(

ז' ž זי"ן2

כללי הכתיב בלאדינו באותיות עבריות

חואיגו )~פ'ואיגו(, חאראגאן, חאביר, אחארב'אר 
)'אש, עצלן, חדשות, להכות'(

ח x
ḥ

חי"ת

טופאר, באטאליק, איסטרואיר )'למצוא, עצלות, 
לקלקל'(

ט t טי"ת

1. איידי, אייוס, ריי, מיידו, קוג"ייו )'לשון זירוז, הם, 
מלך, פחד, סכין'(

2. מיטיר, ביב'יר, מייל )'לשים, לשתות, דבש'; ר' לעיל 
בתנועות(

1. יי 

2. י

y .1

)y( e, i .2

יו"ד

1. כבוד, משכנתא, חכם, זכות, מלאך, שולחן עורך
)רק במילים ממקור עברי או ארמי(

2. כ'ודיריאה, טאנכ'יר )ג'ודיריאה, טאנג'יר; רק 
בחכתיה(

1. כ 

2. כ׳ 

x/k .1

x .2

כ"ף

לימפייו, באטאל, נאטוראל, לוב'ייה )'נקי, עצלן, טבעי, 
גשם'(

ל l למ"ד

מייו, מאדרי, אמאניסיר, טאמאם )'שלי, אם, להשכים, 
בדיוק'(

מ m מ"ם

נאדאר, אין, אמאן-אמאן, אינטינסייון )'לשחות, ב-, 
אבוי, כוונה'(

נ n נו"ן

נייטו, באנייו, מאנייאנה )'נכד, אמבטיה, מחר'( ני ǌ )ñ( נו"ו ויו"ד

סאפ'אנורייה, סוטלאג", סוב'רי, איספיראר )'גזר, 
דייסת אורז בחלב, על, לחכות'(

ס s סמ"ך

1. עמידה, ערבית, מעקה, שבוע טוב, יעקב
)רק במילים ממקור עברי או ארמי(

2. עאדיאר, עאלה )'לשנוא, על'; בחכתיה גם במילים 
ממקור ערבי( 

1. ע 

2. ע

  Ø .1

  ˁ . 2

עי"ן

פיזגאדו, פאדרי, אפאריז'אר, פאטלאדיאר, פוייו 
)'כבד, אב, להכין, להתפוצץ, עוף'(

פ p ּפ"א 

פ'ורג"ה, פ'ידיל, פ'יירו, אייפ'טו, סופ'ריר )'מברשת, 
נאמן, ברזל, מצרים, לסבול'( 

פ' f פ"א רפה 

צדקה, צדיק, ארץ ישראל, מצוה צ )במילים ממוצא 
עברי וארמי(

s צד"י
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שפת הספרדים ברומניזציהשפת הספרדים ברומניזציה כללי הכתיב בלאדינו באותיות עבריות

1. קי, קורונה, קאפאק, קאמינאר, קונדורייה )'ש-, 
כתר, מכסה, לטייל, נעל'(

2. שוק׳רון, מאק׳ני, ק׳אסריאר )׳שם משפחה, שם 
אישה, לבלות בשיחת רעים׳; רק בחכתיה(

1. ק

2. ק' 

k .1

q .2

קו"ף

ריאושיר, ריגלה, קוריר, טיירה, אב'ריר )'להצליח, סדר, 
לרוץ, אדמה, לפתוח'( 

ר r רי"ש

דישאר, אינשאלשאר, פאשארו, דושאר )'להשאיר, 
לשבח, ציפור, להתקלח'(

ש ʃ ׁשי"ן

שטן, שמחת תורה, ארבע ועשרים ש )במילים ממוצא 
עברי וארמי(

s ׂשי"ן

תורה, שבת, תפילה, תענית ת )במילים ממוצא 
עברי וארמי(

)ð(  t תי"ו

דוד מ' בוניס

מאז ימי הביניים ועד לאמצע המאה התשע-עשרה, טקסטים בג'ודזמו )או בלאדינו או בג'ודיאו-

איספאניול( שיועדו לקוראים שחיו בגלוי כיהודים נכתבו תמיד באותיות עבריות, אליהן התייחסו 

ג'וד'יקה 'אות  זיהוי קבוצתי, כגון ליטרה  ג'ודזמו במהלך המאות הללו במונחים המביעים  דוברי 

ג'וד'ייוס  קאראקטיריס  או  ז'וד'יאס  ליטראס  יהודיות',  'אותיות  ג'וד'יזמאס  ליטראס  יהודית', 

'אותיות יהודיות', אין נואיסטרה לינגואה... אין ג'וד'יזמו 'בלשוננו... ביהודית', אין ג'וד'יזמו קון 

ליטראס די רש"י 'ביהודית באותיות רש"י', ליטראס איבריאס או  איבראייקאס 'אותיות עבריות', 

קאראקטיריס איבריאוס או ראביניקוס )רש"י( 'אותיות עבריות או רבניות )רש"י(', לאס ליטראס 

סאנטאס 'האותיות הקדושות' או בפשטות, נואיסטרה ליטרה 'אות שלנו' או מואיסטרוס פרופייוס 

אורה  של  מאמרה  ראו  העברי,  באלפבית  בג'ודזמו  כתיבה  )על  שלנו'.  'האותיות  קאראקטיריס 

]רודריג[ שורצולד בכרך זה(. הכתב הלטיני, לעומת זאת, צוין במונחים של ריחוק, כמו ליטרה די 

גויים 'אות-גויים' או איסקריטורה די גויים 'כתב גויים', או של ניגוד לאותיות העבריות, לדוגמה, 

"לוס קאראקטיריס רשי קונטרה לוס לאטינוס" 'כתב רש"י לעומת האותיות הלטיניות'. בכותבו 

בעברית ר' משה בן-חביב )1696-1654( מירושלים הבחין בין 'כתב ישראל' ל'כתב הגויים הערלים'. 

שרדו כמה טקסטים מאיבריה בימי הביניים, שנכתבו באלפבית הלטיני על ידי יהודים עבור יהודים, 

גם לגבי הטקסטים  כך  ידעו את האלפבית העברי.  אך קהל היעד שלהם היה אנוסים שכבר לא 

שונים  באזורים  הפורטוגזיות-ספרדיות  בקהילות  שנוצרו  ברומניזציה  ההיספניים-היהודיים 

אנוסים שעזבו  ידי  על  בעיקרן  שנוסדו  ולונדון,  ונציה, אמסטרדם  פרארה,  כגון  אירופה,  במערב 

יהודיות על מנת לשוב לדת אבותיהם. לעומתם, הספרדים באימפריה  ידיעות  את איבריה ללא 

העות'מאנית ובצפון אפריקה, רובם צאצאי יהודים שומרי מצוות שיצאו מאיבריה בגירוש ספרד 

ופורטוגל, המשיכו במסורת היהודית האיברית של כתיבת לשון היום-יום שלהם באלפבית העברי 

עד לעיצומה של התקופה המודרנית. מהגרים ספרדים שהגיעו לארצות הברית המשיכו להדפיס 

שלא  הכותבים  את  הזהירו  אף  יורק  בניו  שיצאו  בג'ודזמו  ועיתונים  עבריות,  באותיות  בשפתם 

לשלוח כתבי יד באלפבית הלטיני, אלא אם הם מוכנים לכסות בעצמם את עלות התעתיק לאות 

עברית. השפה הכתובה שבה בחנו פקידי הממשל האמריקני את אלפי היהודים הבלקנים שהיגרו 

לארצות הברית בשנת 1921 הייתה ג'ודזמו באותיות רש"י. כתב העת האחרון שנדפס בניו יורק 

באותיות עבריות, כמעט כולו בכתב מרובע,  היה העיתון לה ב'ארה )'השבט'(, שחדל לצאת לאור 

בשנת 1948 )ראו ברשימת האיורים, מס' 1, עמ׳ 35(.

וחברתיות  כלכליות  פוליטיות,  התפתחויות  הביאו  השמונה-עשרה  המאה  בשלהי  החל  מאידך, 

את דוברי הג'ודזמו לידי מגע הדוק יותר ויותר עם התרבות המערב-אירופית – ובפרט עם ייצוגה 




