על נשיא ועל ממשלה

מה חדש באקדמיה?

נשיא

חג הספר העברי תשפ"א – בכל חודש יוני הספרים

המילה נ ִָשׂיא מקורה בתנ"ך והיא מציינת מנהיג וראש,

שלנו ומוצרים נלווים מוצעים במחירי מבצע .לחנות

כגון נשיאי השבטים .נ ִָשׂיא ,מן השורש נשׂ"א ,הוא אדם

הספרים

נ ִָשׂיא משמעות נוספת הקשורה אף היא להתרוממות

העברית המזרחית בישראל – מניין הגיעו לעברית

ולגובה :ﬠָ נָן .לפרסום באתר

שימושי הלשון למזוג אוכל ,לגז'דר ,חיכֵּיתיַ ,גּנָּבָ ה,

נישא ורם מעלה ,מי שהורם משאר האנשים .למילה

הולכים הבית ,אין אמונה? נמשכת ההרשמה להרצאה
ממשלה
המילה ֶמ ְמ ָשׁלָ ה מציינת במקור את פעולת השליטה,

המקוונת על העברית המזרחית בישראל – מקורותיה
ודרכי הילוכה .לפרטים ולהרשמה

כמתואר בסיפור הבריאה" :אֶ ת הַ ָמּאוֹר הַ ָגּדֹל ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת
ַהיּוֹם וְאֶ ת הַ ָמּאוֹר הַ ָקּטֹ ן ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת ַהלַּ יְלָ ה" )בראשית א,

מועדים חדשים להשתלמויות המקוונות – שימו לב:

טז( ,ומכאן גם את אנשי השלטוןְ " :וכָל ֶמ ְמ ַשׁ ְלתּוֹ ]של

אלו יהיו המועדים האחרונים לסדנאות בשנת הפעילות

מלך אשור[ ִﬠמּוֹ" )דברי הימים ב לב ,ט( .כיום ֶמ ְמ ָשׁלָ ה

תשפ"א – מהרו להירשם :סדנת פיסוק | סדנת עריכה |

היא חֶ בֶ ר השרים העומד בראש המדינה .לפרסום

סדנה להכרת כללי הכתיב המלא

באתר

מילים עבריות בלשונות

מה אמרו קדמונינו במקום

אירופה

"או־קיי"

ידוע שהעברית משופעת במילים מלשונות זרות .אבל

"לפני כמאה שנה יצאה המילה הקצרה או־קיי למסע

כמה מאיתנו יודעים על תרומת העברית למילונן של

כיבוש בעולם .תחילה כבשה את לשון מוצאה,

לשונות אחרות? במרוצת הדורות חדרו מילים עבריות

האנגלית ,ולאחר מכן ,לאט לאט אבל בצעדים בטוחים

לרבות מלשונות העולם ,ובעיקר ללשונות אירופה.

– את כל העולם".

תרגומי המקרא הקדומים ליוונית וללטינית ומאוחר יותר

אכן יש תחליפים עבריים להבעת הסכמה או שביעות

בתיווכן של לשונות יהודי אירופה ,ובראשן היידיש.

רצון ,הכול לפי ההקשר :טוב ,בסדר ,כן או בבקשה.

להרחבה ולרשימת המילים העבריות בלשונות אירופה

בשולי הלשון התקנית רווחת גם המילה סחתיין מן

בדרך כלל אין מדובר בשאילה ישירה ,אלא בתיווכם של

הערבית .ותיזכר גם הצעתו של איתמר בן אב"י אוֹ־כֵּן
אתם מכירים דוברי אנגלית שאוהבים את השפה

בהשראת הצליל של או־קיי.

העברית?
האתר שלנו באנגלית התחדש ואנו שולחים איגרת

במאמרו של מרדכי מישור בגיליון העברית האחרון

רבעונית באנגלית ובה מבחר פנינים ,חידושים

מציג המחבר עוד שני ביטויים מפתיעים במשמע

ועדכונים.

"או־קיי" המצויים בכתבים הקדומיםְ :לחַ יִּ ים או בגרסה

אתם מוזמנים לעקוב ולהציע למשפחה ולחברים

של הארמית הבבלית ְלחַ יֵּי והמילה אֲ בָ ל .אלא ששני

להצטרף אלינו לקבלת האיגרת.

ביטויים אלו איבדו את כוח חיותם במהלך הדורות.

לעיון באיגרות ולהרשמה לרשימת התפוצה באנגלית

לקריאת המאמר

אמצו מטבע לשון – כפתור

ענייני ניקוד – דגש חזק באות

ופרח

בשווא

הצירוף כּ ְַפתּוֹר וָפֶ ַרח משמש בימינו בעיקר בספרות

הכלל בעברית ימינו פשוט :דגש חזק הבא במילה )או

כקריאת התפעלות למראה דברים נאים או דברים

בנטייתה( יבוא בצורות הנוטות גם כאשר האות שוואית.

המתאימים זה לזה .אך מה מקורו וכיצד נוצר? צירוף

למשל :י ִַקּח י ְִקּחוּ ,כִּ סֵּ א כִּ ְסּאוֹ ,וכן הדגש החזק בא

המילים 'כפתור ופרח' מופיע כמה פעמים בתיאור

באותיות שוואיות לאחר ה' הידיעה ,כגון הַ יְּ לָ ִדים,

מנורת שבעת הקנים ,מכּלֵ י המשכן שעשו בני ישראל

הַ ְמּבַ ֵשּׂר ,ואף ביו"ד בשווא אחרי מ' השימוש ,כגון

במדבר.

רוּשׁלַ יִם.
ִמיְּ ָ

מקנֵי המנורה היו
לפי התיאור בספר שמות בכל אחד ְ

הכלל הזה מטרתו האחדה ובעיקר פישוט מאחר

"שׁ ָשׁה גְ ִב ִﬠים ...כּ ְַפתֹּר וָפֶ ַרח" שעיטרו אותו .נחלקו
ְ

שבלשון המקורות ,ובראשם במקרא ,יש מקרים לא

הדעות אם הקישוטים גביע ,כפתור ופרח הם שלושה

מעטים שבהם אין דגש חזק באות שוואית ,למשל:

קישוטים שונים או שכפתור ופרח הם שני חלקי הגביע

ירוּשׁלַ יִם .לצד אלו יש
י ְִקחוּ ,כִּ ְסאוֹ ,הַ יְלָ ִדים ,הַ ְמבַ ְשּׂרוֹתִ ,מ ָ
גם מקרים של ניקוד האות השוואית בדגש.

– כפתור החלק התחתון ופרח העליון .התרגומים
העתיקים ראו ב"כפתור ופרח" קישוטים נפרדים .לפי
התרגומים הארמיים היה הכפתור קישוט בצורת תפוח,

להרחבה על שאלת הדגש באותיות שוואיות ועל דרך

והפרח – שוֹשן .ואומנם רווחת הדעה כי כפתור היה מין

הניקוד בימינו

גוּלה.
להרחבה ולדיון בשאלה איך עבר הכפתור מן המנורה
אל הבגד – ראו בפרסום חדש באתר

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן
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