
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

שעון מתקתק בעברית

את המילה ָׁשעֹון חידש הרב יחיאל מיכל פינס, מראשוני
ועד הלשון. הוא השתמש בה בפומבי לראשונה בעיתון

הצבי בשנת תרמ"ה (1885). קודם לכן נהג הצירוף
'מורה שעות', ולצידו שימשו לעיתים הצירופים 'מד זמן',

'כלי שעה' ו'כלי מורה שעות'.

עוד נהגו המילים ָׁשָעה ואֹוְרלֹוִגין: השימוש במילה ָׁשָעה
הן ליחידת הזמן הן לכלי המדידה שלה נעשה על דרך
הערבית (َساَعة), ואילו המילה אֹוְרלֹוגין נזכרת בספרות
המדרשית ומקורה במילה היוונית horologion ('מודד
זמן'; מילולית: 'אמירת זמן'). משנתקבלה המילה שעון
התייחדה המילה אורלוגין לשעון קיר גדול, לרוב בעל

מטוטלת.

לקריאה

ראשי תיבות

השימוש בראשי תיבות מוכר לנו לפחות למן ספרות
חז"ל המסורה בכתב. בספרות זו מילים נפוצות מאוד
מקוצרות לראשי תיבות, כגון ר' (רבי), אע"פ (אף על

פי), ז"ל (זיכרונו לברכה). גם בימינו רב השימוש
בראשי תיבות, ומקובל להניח שהמוביל בתחום הזה

הוא צבא ההגנה לישראל. 

אין כללים נוקשים לבחירת האותיות של ראשי התיבות
ולדרך ההגייה של ראשי התיבות כמילה, והאקדמיה

אינה מתערבת בכך.

בתשובה חדשה באתר אנו מבקשים להשיב על כמה מן
השאלות החוזרות בעניין ראשי התיבות על סמך

דוגמאות של ראשי תיבות המשמשים בלשוננו.

לפירוט הדברים

הצופים העבריים

בארכיון האקדמיה מצאנו חוזר ששלח בשנת 1921
הנציב העליון הבריטי הרברט סמואל, ובו השתמש,

כנראה לראשונה, במונח "צופים".

ככל הידוע יצחק עבאדי, ששימש המתורגמן הרשמי
לעברית של ממשלת המנדט, הוא שחידש את המונח.

עד אז נהגו להשתמש במונח 'שומרים' – למשל בפולין.
החוזר שבידינו מופנה אל צבי אורלוב (לימים נשרי) –

מורה להתעמלות בגימנסיה הרצלייה וממניחי אבני
היסוד לחינוך הגופני בארץ. נשרי היה הרוח החיה

בקביעת המינוח העברי בתחום ההתעמלות והחינוך
הגופני במסגרת ועד הלשון העברית והאקדמיה ללשון

העברית.

להרחבה

מישהו, איזשהו ועוד – כינויים
סתמיים בסיומת 'שהוא'

הרכיב 'שהוא' משמש הרבה בצירופים שבראשם מילת
שאלה: מישהו, איזשהו, מתי שהוא, איך שהוא, איפה

שהוא, לאן שהוא.

ומה בנוגע לכתיב? התהליך של הפיכת הצירופים
הסתמיים הללו למילה אחת נמצא בעיצומו: איזושהי,

איזשהו כבר רווחים למדי, וכך גם 'איכשהו'. ואולם
בצירופים האחרים נראה שעדיין נוח לנו יותר לכתוב

בשתי תיבות: 'מתי שהוא', 'איפה שהוא', 'לאן שהוא' –
ובכך להימנע משאלות כמו הכפלת היו"ד ב"מתיישהו",

השמטת הה"א ב"איפשהו" וכתיבת נו"ן לא סופית
ב"לאנשהו".

להרחבה

"ככה" בעברית המזרחית
בישראל: בחינה סינכרונית

והיסטורית

חקר לשונם של ישראלים שמוצאם מארצות האסלאם
התפתח מאוד בישראל במחצית השנייה של המאה

העשרים. מרבית המחקרים נעשו בידי חוקרים מתחום
הסוציולוגיה והחינוך שדגלו בשיטת ה"חסך הלשוני"

וסברו כי לשונם של דוברים אלו לקויה. אך בחינת
התופעות הלשוניות שנדונו במחקרים הללו מגלה כי את

חלקן אפשר להסביר על רקע הלשון הערבית־יהודית
ששימשה בפיהם של הדוברים.

במאמר מן הכרך החדש של לשוננו מנתחת פרופ'
יהודית הנשקה את הרכיב הלשוני ככה, ועומדת על
קשריו עם הערבית היהודית ששימשה בפי דוברים

ישראלים בני הדור הראשון לעלייה.

לקריאת המאמר

לרכישת כרך פא של לשוננו, כתב העת לחקר הלשון
העברית

מטבע לשון – בן זקונים

מקור הצירוף 'בן זקונים' במקרא. בן הזקונים הראשון
הוא יצחק: הוא נולד כשהיה אברהם בן מאה שנה

ושרה בת תשעים. נאמר על יצחק כי היה בן לזקוניו של
אברהם: "ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ֵּבן ִלְזֻקָניו"

(בראשית כא, ב), 'בן לזקוניו' מובנו 'בן לעת זקנתו'.

לא אחת אנו נשאלים מה המובן של בן זקונים או בת
זקונים בימינו. מובנו המקורי של הצירוף כאמור הוא

'ילד שנולד להורה זקן' (במקרא – לאביו הזקן), ואולם
בימינו קיבל הצירוף מובן נוסף: 'הילד הצעיר (כלומר
האחרון) במשפחה'. סביר שמובן זה התפתח בהיות
הילד הנולד לעת זקנה גם הצעיר במשפחה, לעיתים

קרובות בפער ניכר מאחיו.

להרחבת קריאה – בן זקונים ובני נעורים

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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