אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

שרב וחמסין

מדרון חלקלק

מזג אוויר חם ויבש במיוחד מכונה בלשון התקנית שָׁ ָרב.

פרופ' שלמה אבינרי ,חתן פרס ישראל בחקר מדע

מקורה של מילה זו בתנ"ך ,ומקובל לפרשה חום ויובש.

המדינה ,התארח בישיבת מליאת האקדמיה ונשא דברי
אזהרה נוקבים על המעבר להוראה בשפה האנגלית

המילה חַ מְ סִ ין התגלגלה אלינו מן הערבית המצרית –

באוניברסיטה העברית:

כנראה בימי המנדט הבריטי – ומשמעה אחר :הרוח
"זה מאבק על הזהות שלנו כבני אדם .אנחנו בני אדם

הדרומית החמה והיבשה הנושבת לעיתים במצרים
ונושאת עימה אבק חולות' .חמסין' פירושו 'חמישים',

לא רק באינדיווידואליות שלנו ,לא רק ביחסינו עם

ולפי הבלשן חיים בלנק בלשון העממית נקשרה המילה

המשפחה ,לא רק ביחסינו עם חברים ,אלא ביחסינו עם

לחמישים הימים שבין חג הפסחא )של הקופטים

קהילה של אנשים שדוברים אותה לשון ,מתייחסים

במצרים( לחג השבועות שלהם.

לאותן אסוציאציות לשוניות והיסטוריות ,וחשים בבית
לא רק בדל"ת אמות של בית אלא גם בדל"ת אמות של
שפה".

להרחבה

לקריאת הדברים המלאים

חדשות ואירועים

מילות היחס אל ול־

דוברי עברית רבים שמים לב שמילות היחס אל ול־

אברהם יבין זיכרונו לברכה

עשויות להתחלף ביניהן במשפטים רבים ,אך אין

הרצאה על הבר – אתם מוזמנים להירשם

החילוף מתאפשר בצורות הנטייה של מילות היחס

להרצאתו של ד"ר גבי בירנבאום :לועזית

האלה.

מדוברת – על השפות שהתגנבו לשפה שלנו.
לפי אילו חוקים הדוברים מכריעים בין שתי מילות היחס

ההרצאה תתקיים ביום שלישי כ' באב21 ,

האלה? ואיך אפשר להסביר את החוקים האלה למי

באוגוסט ,פולי ,רוטשילד  60תל אביב .הכניסה
חופשית אך מותנית ברישום מראש

שעברית אינה שפת אימו?

סיורי קיץ – נמשכת ההרשמה לסיורי קיץ

תשובה חדשה ומורחבת באתר

לילדים ולמבוגרים בחדר בן־יהודה בבית
האקדמיה ללשון העברית – לפרטים ולרישום

להרחבת קריאה – מאמרן של רות בורשטיין וקרן
דובנוב

שיר הניצחון במלחמת השפות

יעל

גיליון ו' של העיתון ההומוריסטי הפורימי "ליהודים" יצא

השם יעל אהוב על דוברי העברית מכל המגזרים ומכל

לאור בי"ד באדר תרע"ד ) .(1914המוציא לאור הוא

קבוצות הגיל .כבר שנים רבות הוא נמצא בתוך עשרת
השמות ה"מובילים" לבנות ,כנראה בזכות עיצוריו

המורה והסופר קדיש יהודה סילמן.

הצוללים י' ול' וגם בזכות הייחוס המקראי.
גיליון זה הוקדש כולו למלחמת השפות – לשחוק על
אגודת "עזרה" ,על מנהליה ,על תומכי הגרמנית ועל

משמעות המילה י ָעֵ ל היא כידוע שמו של בעל חיים

פעילים ציוניים שלא נלחמו בכל המרץ למען כבודה של

הקרוב לעז המוכר היטב ממדבר יהודה ומן הנגב.
למילה יעל במשמעות זו יש מקבילות בשפות שמיות

העברית.

אחרות ,ובהן ערבית וארמית .הערבית משמרת את
ההגה המקורי – ו' במקום י' )כמו במקרה של וַלַד ויֶלֶד(.

לעיון במסמך הארכיוני במדור מאוצרות הארכיון

פרסום חדש על השמות יעל ויעלה במדור שמות
ומשמעויות
שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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