
                         

מה חדש באקדמיה?

◾ סדנת פיסוק מקוונת – לאור הביקוש הרב אנו
מציעים גם בשנת הפעילות תשפ"ב סדנאות מקוונות

קצרות. הראשונה בסדרה – סדנת פיסוק מקוונת
(ב'זום') לאוהבי העברית. המשתתפים יוזמנו להשתתף

השתתפות פעילה ולשאול שאלות.
לפרטים נוספים ולהרשמה 

◾ מינוי שנתי ללשוננו – אנו מציעים לכם לרכוש מינוי
לכתב העת לשוננו – רבעון מדעי בחקר הלשון העברית

והלשונות הסמוכות לה. בכתב העת מתפרסמים
מאמרים העוסקים בלשון העברית לכל תקופותיה – למן

לשון המקרא ועד לעברית בת ימינו.
לפרטים נוספים ולרכישה

מה הצורה הנכונה? אודות
ועל אודות

בימינו רבים מסתפקים באודות לבדה ומוותרים על
מילת היחס על. למשל: "כאן תוכלו לקבל מידע אודות

החברה". שימוש זה נחשב בקרב מתקני הלשון לא
תקני.

המילה אודות מוכרת מן התנ"ך, ומקובל לפרשה
'דברים', 'עניינים', 'מעשים': "ַוָּיֹבאּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוַּיִּגדּו לֹו

ַעל ֹאדֹות ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו" (בראשית כו, לב), "ַוְּתַדֵּבר
ִמְרָים ְוַאֲהֹרן ְּבֹמֶׁשה ַעל ֹאדֹות ָהִאָּׁשה ַהֻּכִׁשית ֲאֶׁשר

ָלָקח" (במדבר יב, א). בפסוקים אלו ובאחרים המילה
אודות באה לאחר מילת היחס על משום שהפעלים

הקודמים לה ('הגיד', 'דיבר' וכדומה) מצריכים את מילת
היחס הזאת.

להרחבה
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למה דווקא?

"צעירים מעדיפים לשכור דירה דווקא במרכז העיר",
"דווקא עכשיו – חופשה בישראל", "אולי תפסיק לעשות

לי דווקא?"

המילה ַּדְוָקא רגילה בלשוננו בדיבור ובכתב במגוון רחב
של הקשרים, ואולם מקורה בארמית של התלמוד

הבבלי ותפקידה בה שונה למדי.

במשא ומתן התלמודי, בעברית ובארמית, 'דווקא' הוא
מונח שתפקידו העיקרי הוא צמצום או חידוד טווח

התחולה של הלכה, פסוק, מקרה או מונח, בדרך כלל
כאלה שנזכרו לפני כן, ומובניה: 'בדיוק', 'בהכרח', 'כך

ולא אחרת'.

מה השימושים של המילה בימינו ומה מקורות
ההשפעה שהובילו לשימושים אלו? 

להרחבה בתשובה חדשה באתר

פומלה או פומלו?

הפרי הגדול במשפחת ההדרים, דמוי האשכולית,
מכונה בפי רוב דוברי העברית ּפֹוֵמָלה. ואולם בספרות

המקצועית ובמילונים השם הוא ּפֹוֵמלֹו ומינו הדקדוקי –
זכר.

השם פומלו (pomelo באנגלית) התגלגל ככל הנראה
מן השם pampelmoes המוכר מן ההולנדית. מקורות
מן התקופה הצלבנית מעידים על גידול הפומלו בארץ

ישראל כבר בימי הביניים.

כיצד אפוא הפך הפומלו לפומלה? עם הזמן נתקבע בפי
הדוברים השם "פומָלה" (ובשל הסיומת a נתפס מינו

הדקדוקי נקבה), וההסבר לכך – כפי שניתן למשל
במילון אבן־שושן – הוא גזירה לאחור מצורת הרבים

"פומלות".

להרחבה
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הידיד הרוסי של בן־יהודה

שלושה אנשים היו בשביל אליעזר בן־יהודה "מורי
החיים", כפי שהוא מכנה אותם בחיבוורו האוטוביוגרפי

"החלום ושברו": ר' יוסי בלויקר, ראש הישיבה בעיר
פלוצק; ויטינסקי, תלמיד הגימנסיה בדינאבורג (לימים
דבינסק, דאוגבפילס); ו"רבי השלישי שלימדני חכמת

העיתונות". זה האחרון מופיע ב"החלום ושברו" בעיקר
בשם "ידידי הרוסי" ומתואר בפרוטרוט בפרק ג שם. 

על הידיד הזה אנחנו יודעים שהוא שהפגיש את אליעזר
אליאנוב הצעיר עם חיי התרבות של פריז, השפיע עליו

רבות ותרם לעיצוב אישיותו. הוא עודד אותו להסדיר
את מחשבותיו בכתב ולשלוח את הדברים לעיתון יהודי

– כך נולד המאמר "שאלה לוהטה / נכבדה" שממנו
התחילה תחיית הלשון העברית.

פרסום חדש באתר דן בשאלה מי היה אותו 'ידיד רוסי'
ומדוע בחר בן־יהודה להעלים את זהותו

שמות ומשמעויות – אופיר

אֹוִפיר בתנ"ך הוא שמה של ארץ דרומית ועשירה
באוצרות טבע.

בספר מלכים א נזכר מסעם של עבדי שלמה ועבדי
חירם מלך צור אל אופיר: "ׇוֳאִני [=אוניות] ָעָׂשה ַהֶּמֶל�

ְׁש�ֹמה ְּבֶעְציֹון ֶּגֶבר ֲאֶׁשר ֶאת ֵאלֹות ַעל ְׂשַפת ַים סּוף
ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום… ַוָּיֹבאּו אֹוִפיָרה ַוִּיְקחּו ִמָּׁשם ָזָהב ַאְרַּבע

ֵמאֹות ְוֶעְׂשִרים ִּכָּכר ַוָּיִבאּו ֶאל ַהֶּמֶל� ְׁש�ֹמה" (ט, כו–כח).

אופיר בספר בראשית הוא גם אחד מבניו של יקטן,
מצאצאי שם בן נח: "ְוֶאת אֹוִפר ְוֶאת ֲחִויָלה ְוֶאת יֹוָבב ׇּכל

ֵאֶּלה ְּבֵני ׇיְקָטן" (בראשית י, כט). אף שטיב הקשר בין
האיש לארץ איננו מחוור כל צורכו, קשה להתעלם מן
העובדה שחווילה, שם אחיו של אופיר, נזכר אף הוא

בתנ"ך כמקום מוצאו של זהב: "הּוא ַהֹּסֵבב ֵאת ׇּכל ֶאֶרץ
ַהֲחִויָלה ֲאֶׁשר ָׁשם ַהָּזָהב" (בראשית ב, יא).

פרסום חדש במדור שמות ומשמעויות

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

      

אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

Subscribe to English Newsletter | להסרה מרשימת התפוצה לחצו כאן | ניהול הרשמות | תמיכה באקדמיה
האקדמיה ללשון העברית, קריית האוניברסיטה, גבעת רם, ת''ד 90004, ירושלים 9190401

https://hebrew-academy.org.il/2021/10/07/%D7%94%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%91%D7%9F%D6%BE%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2
https://hebrew-academy.org.il/2021/10/07/%D7%94%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%91%D7%9F%D6%BE%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2
https://hebrew-academy.org.il/2021/10/07/%D7%94%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%91%D7%9F%D6%BE%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2
https://hebrew-academy.org.il/2021/04/27/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2
https://hebrew-academy.org.il/2021/04/27/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2
https://hebrew-academy.org.il/2021/04/27/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2
https://hebrew-academy.org.il/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2
https://hebrew-academy.org.il/?p=31882&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2
https://www.facebook.com/AcademyOfTheHebrewLanguage/
https://twitter.com/hebacademy
https://www.instagram.com/hebrew_academy/
https://www.tiktok.com/@hebrew_academy?_d=secCgYIASAHKAESMgow4V2e77QGs47CYmNmBmrsAeqLzy7hToWOwyrsvHePP9KN35X4XowfDii18gaohjp2GgA%3D&language=he&sec_uid=MS4wLjABAAAAv8qT4Z2mfdkychxrIGingvuq3QCUYjEeDD74Vp4gfxFVe2UGU2FuRrqslCz6J_GZ&share_app_id=1233&share_author_id=6856279227995177989&share_link_id=5B454FFF-5151-46EB-A69E-1E072A3E6465&tt_from=whatsapp&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=whatsapp&source=h5_m&_r=1
https://www.youtube.com/user/HebrewAcademyIL
https://hebrew-academy.org.il/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2
https://hebrew-academy.org.il/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzExMCwiMWRmMzdkMzViNzRjIiwwLDAsNjUsMV0
https://hebrew-academy.org.il/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2
https://friends-of.hebrew-academy.org.il/subscribe-to-our-newsletter/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2
https://hebrew-academy.org.il/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://hebrew-academy.org.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%9a/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://hebrew-academy.org.il/?p=31882&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_2

