אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

ברכות מאליפות לחתן פרס

עדכונים שוטפים

ישראל

חברים חדשים באקדמיה.
פרופ' אהרן ממן ,סגן נשיא האקדמיה ללשון העברית –

זוכי הפרס על שם עוזי רמון לעובדי מחקר

חתן פרס ישראל בתחום חקר לשונות היהודים

מצטיינים.

וספרויותיהם וחקר התרבות העממית.

פורסם גיליון חדש של 'העברית' ,הרבעון
בענייני הלשון העברית.

בנימוקי הוועדה נאמר" :פרופ' אהרן ממן הוא מגדולי
המלומדים בחקר הלשון העברית ולשונות היהודים.

'לשון המשפט' – החלה ההרשמה להשתלמות

ידיעותיו הרחבות בבלשנות ועיסוקו בחקר העברית של

לשיפור הניסוח המשפטי ,ההשתלמות מוכרת

ימי הביניים הביאו אותו להיות פורץ את גבולות העיון

לגמול.

התיאורי של לשונות היהודים ולהרחיבם אל התיאור
ההיסטורי שלהם ואל דרכי התגבשותם".
ברכת האקדמיה ללשון העברית לפרופ' אהרן ממן

בחירות  – 2019הצביעו

ימני ,שמאלי ושמאלני

לעברית!

נטיית שתי המילים י ָמִ ין ושְׂ מ ֹאל בכינויי הקניין היא
הנטייה הצפויה :י ְמִ ינִי ,י ְמִ ינְ  ,שְׂ מ ֹאלִי ,שְׂ מ ֹא ְל וכו'.
לקראת הבחירות :יחדה ונגדה ,שדולה ,מצע,

ואולם מן המילים האלה נגזרים גם שמות תואר

אחריות דיווח.

בתוספת הסיומת ־ִי ,וצורתם אינה הצורה הצפויה:
משְׂ מ ֹאל מתקבל שְׂ מָ אלִי )ולא שְׂ מ ֹאלִי( ,ומימין – י ְמָ נִי

שתי המילים פרגוד וקלפי הגיעו לעברית בת

)ולא י ְמִ ינִי(.

זמננו מלשון חז"ל ושתיהן יווניות במקורן.

מימי המהפכה הצרפתית המושגים 'ימין' ו'שמאל'

את המילה תעמולה מצאנו לראשונה כחלופה

ומשמשים גם בהקשר הפוליטי ,ובעקבות זאת גם

עברית ל"אגיטציה" )פעילות מרובה למען הפצת

שמות התואר י ְמָ נִי ושְׂ מָ אלִי .לצד שמאלי נוצר גם

רעיון( ולא ל"פרופגנדה".

שְׂ מ ֹא ָלנִי ,ואילו לצד ימני לא נוצר י ְמִ ינָנִי.

העם החליט או העם החליטו? שתי הצורות
תקינות דקדוקית.

על ימני ושמאלי וגם על שמאלני וימני

ישראל אהרני ופעילותו בוועד

שמות סימני הניקוד

הלשון

לפי הדעה המקובלת רוב שמות סימני הניקוד רומזים
לדרך שבה נֶהֱ גות התנועות שהסימנים הללו מציינים.

ישראל אהרני כונה "הזואולוג העברי הראשון" .הוא
עלה ארצה בשנת תרס"ב ) (1902בעקבות הרצאה

פַּ תָּ ח – השם מציין את פתיחת הפה בעת הגיית

ששמע על פועלו של אליעזר בן־יהודה ובלט ביחסו

התנועה .a

הנלהב לתחיית העברית.

חִ ִ
יריק – אולי מלשון חריקת שיניים בהגיית תנועת .i

תרומתו הייתה רבה לזיהוים של בעלי החיים הנזכרים
במקורות ואף לקביעת השמות העבריים של בעלי
החיים .בשמות העופות שחידש אפשר למצוא את

שׁוּרוּק – מלשון שריקה ,שכן בהגיית התנועה  uהפה
מתעגל כמו בהשמעת שריקה.
למדו עוד על שמות סימני הניקוד בתשובה חדשה

הפשוש ,הצוצלת והנקר.

באתר

לקריאת מאמרו של ז ֹהר עמר על פעילותו של אהרני
בוועד הלשון
עוד מאמרים בגיליון העברית החדש
שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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