
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

במו פיהם

העלינו לאתר מיזם מרתק ובו ראיונות מצולמים מקיפים
עם חוקרים בולטים של הלשון העברית ועם בני

משפחה של אנשי לשון חשובים, המביאים עדויות
אישיות על חייהם, על מחקריהם ועל תרומתם לשפה

 
העברית.

 
המרואיינים: עוזי אורנן, יובל אבן־שושן, יהושע בלאו,
משה ְּבַרוֶר, אסתר גולדנברג, אברהם טל, יוסף עזרא

 
והדסה קנטור עליה השלום.

 
לצפייה בראיונות המצולמים

לנצח בבחירות

לכל המנצחות והמנצחים בבחירות לרשויות המקומיות
– בעברית מנצחים את המועמד היריב ולא את

 
הבחירות.

 
גם בספורט קבוצה מנצחת במשחק את יריבתה, ולא

 
את המשחק.

 
הטעות הנפוצה נובעת מהשפעת האנגלית. באנגלית

"מנצחים בחירות" – to win the elections, אבל

 
בעברית מנצחים בבחירות.

 
תשובה במדור החדש באתר – 'רגע של עברית'

חדש בהוצאה לאור

 
מחקרים בעברית בת זמננו 

 
מאת אורה (רודריג) שורצולד

 
במחקרים שכונסו בספר זה המחברת מראה כי

המקורות העבריים הקלסיים הם הבסיס למערכת
הדקדוק של העברית החדשה, אך השפה ממשיכה

 
להתפתח ולהשתנות והשפעות הלעז רבות בה.

 
לרכישה במחיר מבצע באתר חנות הספרים

ִמְסָּפָרה או ַמְסֵּפָרה?

למן אמצע המאה העשרים התקבלה בקרב אנשי הלשון
המוסכמה שמשקל ִמְפָעָלה (בחיריק במ"ם) משמש
לחידוש מילים במשמעות מקום. לפי מוסכמה זו יש

לומר ִמְסָּפָרה, וגם ִמְׁשָּתָלה, ִמְרָּפָאה, ִמְתָּפָרה, ִמְכָּבָסה,

 
ִמְסָּפנָה.

 
לעומת זאת משקל ַמְפֵעָלה (בפתח במ"ם) משמש

למילים המציינות כלים ומכשירים, כגון ַמְקֵּדָחה,
וַמְבֵחנָה. גם המילים ַמְדֵּבָקה וַמְגֵלָׁשה שקולות במשקל

 
זה.

 
להרחבה על הנושא

פח מפלסטיק וחיוג בהקשה

רבים פונים אלינו בשאלה מדוע משתמשים בפועל חייג
אף על פי שהחוגה העגולה, משורש חו"ג שעניינו

'סיבוב', מצויה כיום רק במכשירי טלפון מעטים, ויתר על
כן – רוב החיוגים נעשים מטלפונים ניידים בהקשה על

 
צג מגע או ממכשירים חדשניים אחרים.

 
ובכן שמות של חפצים, מקומות ומקצועות, בעברית וגם

בשפות אחרות, ניתנים על פי תכונה מסוימת

 
ומתקיימים גם כשהתכונה מתיישנת ומתבטלת.

 
לדוגמאות נוספות בעברית ובעוד שפות

סיפורי מילים – מניין לנו
עפיפון?

המילה עפיפון דומה למילה המחודשת ְסִביבֹון משורש
סב"ב, אלא שמילה זו שייכות לגזרת הכפולים, ואילו

 
עפיפון מתקשר לשורש עו"ף מגזרת ע"ו.

 
יש כמה הסברים אפשריים לדרך היווצרותה של המילה

עפיפון – המתועדת לראשונה בעיתון ירושלמי משנת
תרע"ג (1912), וכל אחד מהם מצביע על מקור

 
השפעה אחר.

 
סקירה חדשה באתר

שאלה בעברית

עקבו אחרינו
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