אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

תגלית כתובת חנניה

גברתי ראשת העיר

מירושלים

לפי החלטת האקדמיה משנת תשע"ג ) (2012אפשר
לאחרונה התפרסמה ברבים כתובת חדשה על אבן
שנתגלתה בחפירות בבנייני האומה בירושלים.
החוקרים שפיענחו את הכתובת הדגישו כי זו "כתובת
האבן היחידה מתקופת הבית השני המוכרת במחקר,
המציינת את השם ירושלים בכתיב מלא".
על התגלית באתר מוזאון ישראל
ד"ר אלכסיי יודיצקי דן בהנחות של מפענחי הכתובת

ליצור צורת נקבה לכל תואר ,תפקיד ודרגה שנושאת
אישה .כגון 'ראש' – ר ֹאשַׁ ת ממשלה ,ראשת עיר
)בריבויָ :ראשוֹת עיר(.
החלטה זו נסמכת על המקורות העבריים העתיקים
שבהם לנשים בעלות תפקיד יש תוארי תפקיד בצורת
נקבה ,כגון נביאה ,מלכה ובעלה.
מאמרה של המזכירה המדעית בעקבות ההחלטה

במאמר חדש באתר.

"לשוננו" החדש

מזמן ולא "ממזמן"

פורסם גיליון חדש של "לשוננו" ,כתב עת לחקר הלשון

נראה שהצורה השגוייה 'ממזמן' נוצרה משום שהצירוף

העברית והתחומים הסמוכים לה.

'מזמן' נשחק ,והדוברים – שהרגישו צורך להדגיש אותו
– עשו זאת על ידי הוספת מִ ־ לצירוף השָׁ חוק.

לתוכן העניינים ולרכישת הגיליון
הדרך המומלצת להדגיש את הביטוי 'מזמן' היא על ידי
מאמר לקריאה מתוך הגיליון –

חזרה עליו ,למשל "מזמן מזמן לא נפגשנו" .כך נוהגים

ברבורים ותוכיים :שמות מוטעים שהתקבעו בעברית

בעברית גם בתוארי פועל אחרים ,כגון "אַל תַּ ְרבּוּ

בת ימינו מאת זהר עמר ותמר רוזמרין־זאב

תְ דַ בְּרוּ גְּב ֹהָ ה גְב ֹהָ ה"" ,הקשיבו טוב טוב לדבריי".
תשובה חדשה באתר

אמצו ביטוי – לפני ולפנים

סיפורי מילים – "כידון
האופניים"

הביטוי 'לפנַי ולפנים' משמש כיום בעיקר לציון 'עומק
הדברים'' ,הפרטים הנסתרים' .כך למשל נ ֹאמר' :כדאי
להיעזר במומחה המכיר את התחום לִפְ נַי וְלִפְ נִים'.
בלשון חז"ל ,שבה נוצר הביטוי ,הוא משמש בדרך כלל
כינוי לקודש הקודשים.
פרסום חדש במדור מטבעות לשון

מוט הנהיגה של האופניים קרוי בפי כול "כידון" ,אך
המילה המקראית כִּידוֹן מציינת כידוע כלי מלחמה
הדומה לרומח ,ואין כל קשר בינה ובין האופניים.
השימוש במילה להגה האופניים אינו אלא שיבוש של
המילה הצרפתית ) guidonגידון( – הן בכתיב הן
בהגייה – בהשפעת המילה העברית המוכרת 'כידון'
בגלל דמיון הצליל המקרי בין המילים האלה.
להרחבה

שאלה בעברית

עקבו אחרינו
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