אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

למלא או למלות? פועלי ל"א

לשונות של מגילת איכה –

והגייתם התקנית

לקראת תשעה באב

פעלים מגזרת ל"א )כלומר שהאל"ף היא האות

מעניין לדעת כי מקורם של ניבים וצירופי לשון רבים

האחרונה של השורש שלהם( נוטים על דרך הפעלים

השגורים בפינו הוא במגילת איכה" :חדש ימינו כקדם",

הרגילים )השלמים( .לכן הצורות הנכונות הןְ :ל ַמלֵּ א

"לא יסולא בפז"" ,פצה פה"" ,ירד פלאים"" ,חדשים

)כמו ְל ַדבֵּ ר(ְ ,ממֻ לָּ א )כמו ְמדֻ בָּ ר ,ולא ממולֶ א(ִ ,ה ְת ַמלֵּ א

לבקרים"" ,הוריד דמעה" ועוד.

)כמו התלבש ,ולא ִה ְת ַמלָּ א(.
כמו כן מגילת איכה משמרת צורות לשון ארכאיות כגון
ההחלטה לקבוע את התקן של גזרת ל"א על דרך

"רבתי עם" ,ומצד שני צורות לשון המבשרות את יסודות

השלמים באה בין היתר בעקבות מסורת הוראת

לשון חז"ל כגון "שוממין".

הדקדוק במשך עשרות רבות של שנים.
מאמר מאת חוקר לשון המקרא שמחה קוגוט
להרחבה ולסקירה על הרקע לבלבול בין גזרות ל"א ול"י
עוד קטעי מידע על מילים ,ניבים וצירופי לשון לקראת
תשעה באב

חדשות ואירועים

מילה רטובה לכבוד הקיץ

מרוון הוא מתקן למי שתייה חמים וקרים כאחד.

ולשונו תדבר משפט – כינוס משותף לאקדמיה

המתקן מרווה את הצמאים ומכאן שמו; אל צורת

ולאוניברסיטת בר־אילן בנושא לשון ומשפט ביום

הבינוני ַמ ְרוֶה נוספה הסיומת ־ָן ,המציינת בין השאר

שני ט' באלול ) 9בספטמבר( .הכניסה ללא תשלום

כלים ,כגון ַמ ְחוָן.

– מספר המקומות מוגבל .לפרטים
משרות באקדמיה ללשון העברית – יועצי לשון

ומחַ ם )סמובר( :מחם
נבחין בין מרוון ובין ֵמ ַקר )קוּלֶ ר( ֵ
ומקר מספקים רק דבר אחד )מים חמים בלבד או מים

בכאן ,חשב או חשבת ,כותב או כותבת לרשתות

קרים בלבד( ,ואילו מרוון מספק גם מים חמים וגם מים

החברתיות

קרים .המילה מרוון אושרה במליאת האקדמיה בשנת

סיורי הקיץ – נותרו כרטיסים אחרונים לסיורים

תשס"ט ).(2009

בחדר בן־יהודה שנערכים בשלוש מתכונות :לילדים,
לבני נוער ולמבוגרים .לפרטים ולרישום

קראו על עוד מילים רטובות :מקר ,צנרן ואמבט עיסוי

שפה שאנשים אוהבים – חנה

שמות ומשמעויות – תמר

לבל

לכבוד עונת גְּ דיד התמרים אנו משתפים במשמעויותיו
הרבות והיפות של השם תמר ,אחד השמות הנפוצים

דּוֹב ֵרי ִﬠ ְב ִרית
"אֲ נ ְַחנוּ דּוֹר ְ

והאהובים.

וְל ֹא ִשׁ ְב ִﬠים לָ שׁוֹן
ְתּ ִהי ְשׂפָ ֵתנוּ כְּ ַתכְ ִשׁיט

התּ ָמר )מן השורש תמ"ר( כשמו כן הוא – עץ זקוף
עץ ָ

ָשׂפָ ה ֶשׁל ﬠַ ם ַק ְדמוֹן"

וגבוה המיתמר אל על .חשיבות העץ ניכרת בספרות
העברית למן המקרא .כך למשל בנבואת יואל הוא נזכר

המורה והמחנכת הוותיקה חנה לבל מקבוצת יבנה
שלחה לנו שירים שחיברה למסיבות סיום בבית הספר
היסודי בקיבוצה .השירים הולחנו ,והתלמידים שרו

עם הגפן ,התאנה ,הרימון והתפוח .כפותיו הן מארבעת
המינים של חג הסוכות .מפרי התמר נהגו להכין דבש
)ואף יין( ,ועל כן זוהה עם הדבש הנזכר בשבעת

אותם במהלך הצגות שעסקו בסיפורה של העברית

המינים שנתברכה בהם הארץ ושמהם הובאו הביכורים

ובתחייתה.

לבית המקדש.

לקריאת הסיפור המלא

להרחבה – פרסום חדש באתר האקדמיה
שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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