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ייחודה של הלשון
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כ"ז בטבת תש"ע
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ייחודה של העברית
• השפה העברית היא שפה עתיקה
שהתפתחה במשך אלפי שנים ונשמרה
כשפת תרבות לאורך כל אותן השנים.
• בדורות האחרונים  -בדרך שאין לה אח
ורע  -חזרה העברית ונהייתה שפה חיה
המשמשת בכל הנסיבות גם בדיבור וגם
בכתב.

ייחודה של העברית
• העברית שלנו יונקת מכל רובדי
הלשון הקודמים לה ,ומתחדשת
ללא הרף.
• עיקר חידושה בא מתוך עצמה:
מילים עתיקות מקבלות
משמעות חדשה ,מילים חדשות
נוצרות בכלי היצירה של
העברית העתיקה  -שורשים
ומשקלים וסיומות.
• בד בבד היא מתעשרת ממגעה
עם לשונות אחרות ,כפי שהיה
בכל הדורות הקודמים.

ערך מילוני  :בול

מתוך מילון אבן שושן

 .1בול  -יבול תבואה "כי בול הרים יישאו לך " ( איוב מ' )
 .2בול (אכדית )  -גוש  ,חתיכה (

בול של מלח ,בול

אדמה  ,בול עץ )

 .3בול ( ערבית ) ח – א .תו דואר ,פתק הנקנה בדואר לשם הדבקתו על
מכתבים או על חבילות הנשלחים בדואר
ב .תו רשמי של מוסד מוכר המוצא בתבנית בולי דואר
לכבוד מאורע או דמות חשובה.
 .4בול ( מאנגלית ) ל – מרכז ,מטרה ( אישון )
מה ההגדרה המתאימה ביותר לענייננו?
מה ניתן ללמוד על ריבוי המשמעויות?

השובֶ ל

הצירוף שעל השובל מבטא
בתמציתיות את ייחודה של העברית.

המילים "לשון עתיקה במציאות חדשה"  -הן כותרת
מאמרו של פרופ' זאב בן-חיים משנת תשי"ג (,)1953
שעניינו מצבה המיוחד של העברית החדשה.

במאמרו בן-חיים קובע:
"לא זהו הדבר האופייני לעברית ,ששינתה תוכן
(כדבר הזה הוא נחלת כל לשון בעולם)...

אלא זה שלא מת בה שום דבר  -הוא ייחודה...
משום כך קיימות בלשוננו ...שכבות זו על יד זו,
ולא זו על גב זו כבלשון מן הלשונות הממשיכות
את קיומן ברציפות היסטורית".

-

פרופ' זאב בן חיים
• מגדולי חוקרי העברית.

• מזכיר ועד הלשון.
• ממקימי האקדמיה ללשון העברית.
• נשיא האקדמיה בשנים תשל"ד-תשמ"א.
• מייסד מפעל המילון ההיסטורי ועורך המילון עד
תשנ"א (.)1991

בול העברית
במרכזו של הבול  -שתיל רענן שהעלים שלו
רושמים את המילה עברית.

השתיל
מייצג את
העברית
המתחדשת
היונקת
מכל רובדי
הלשון
הקודמים.

תקופת המקרא
• את תקופת המקרא מייצג שבר חרס שהתגלה במצד
חשביהו ,מדרום לקיבוץ פלמחים ,ובו מכתב הקוצר.
הכתובת  -בכתב העברי העתיק ,כתב דעץ ,מתוארכת למאה
השביעית לפנה"ס  -תקופת מלכותו של יאשיהו מלך יהודה.
במכתב  -הקוצר העני מוחה על שנלקח ממנו בגדו.
• המילה מקרא נכתבה באות שמשתמשים בה סופרי סת"ם.

תקופת חז"ל
• את תקופת חז"ל מייצגים גווילים ועליהם קטע מן המשנה
(חלה ,ב:ז).
• הקטע לקוח מכתב יד קאופמן ,כתב יד שלם ומנוקד של
המשנה ,מן המאה האחת-עשרה-השתים-עשרה לסה"נ.
כתב היד משמר קווים מקוריים של לשון המשנה ,שחיותה
הייתה בארץ ישראל במאה הראשונה והשנייה לסה"נ.
• המילה חז"ל נכתבה באות האופיינית לכתב יד זה.

ימי הביניים
• את תקופת ימי הביניים מייצגים ספרים כרוכים.
• המילים ימי הביניים כתובות ב"כתב רש"י" ,הוא הכתב

שבו נדפס לראשונה פירוש רש"י לתורה כדי להבדילו מן
הטקסט של התורה .כתב זה נהג בקרב יהודי ספרד
בתקופת ימי הביניים.

העת החדשה
• את התקופה מייצגת מקלדת מחשב.
• המילים העת החדשה נכתבו בגופן עכשווי.

השורשים

לשון המקרא
אלה המילים בשורש העולה מן הרובד
המקראי:
• מן המילים הבסיסיות בלשוננו:
ִמ ְש ָפ ָחה.
• המילים המופשטותַ :א ְחוָ הֶ ,צ ֶדק,
רורָ ,כזָ ב.
ְד ֹ

• המילה נֶ פֶ ש  -משמעה היסודי
'צוואר' וכבר במקרא היא נושאת
גם משמעויות מופשטות' :יצור חי'
ובייחוד 'אדם' ,ו'רוח החיים' שבו.
• מכשירים וכליםַ :מ ְפ ֵּת ַחֶ ,מ ְר ָכבָ ה.

• תופעת הטבע ַר ַעם.
• בעל החיים ְכ ִפיר (כנראה אריה
צעיר).

עוד מאוצר המילים של לשון המקרא
• מן המקרא נשאבות לעברית שלנו המילים הבסיסיות ביותר
שלְ ָחן,
ש ַמיִ םֵּ ,אש ,כ ֹוכָ ב ,רֹאשֵּ ,בןֵּ ,אםַ ,ביִ תֻׁ ,
כמו ָא ָדם ,אֲ ָד ָמהָ ,
שבֵּ ,ה ִבין.
ִכ ֵּסאֹ ,יום ,אֲ נִ יַ ,א ָתה ,זֶהָ ,מ ַתי ,לָ ָמהֶ ,אתַ ,עלָ ,א ַמרָ ,ח ַ
• כלים שקיבלנו מן המקראַ :פ ִטיש ,עֲ גָ לָ ה ,אֳ נִ יָהֶ ,ח ֶרבַ ,מזְ ֵּמ ָרה,
שהְ ,מחוגָ הַ ,ג ְרזֶןַ ,מזְ לֵּ גַ ,סלֵּ ,ספֶ ל.
ח ֵּר ָ
ַמ ֲ
שם ו ָמ ָטר,
• תופעות טבע ששאבנו מן המקראָ :ב ָרקָ ,ענָ ןֶ ,ג ֶ
שלֶ גַ ,ר ַעש (רעידת אדמה).
שתָ ,ב ָרדֶ ,
ֶק ֶ
שר.
• בעלי חיים מן המקראֶ :כלֶ ב ,סוסְ ,ג ִדי ,נָ ֵּמר ,נְ ָמלָ הָ ,חגָ ב ,נֶ ֶ
• עוד מילים מופשטות שתרמה לנו לשון המקרא :אֱ ֶמת,
צון.
ֹשרֶ ,ח ֶסדַ ,א ְש ָמה ,נֶ ָח ָמהֶ ,ח ְמ ָדהָ ,ר ֹ
אֱ מונָ ה ,י ֶ

לשון חז"ל
המילים בשורש היונק
מלשון חז"ל ,לשונם של
חכמי המשנה והתוספתא,
מדרשי ההלכה והאגדה,
ולשונו של החלק העברי
בתלמודים:

ְכנֶ ֶסת

קו ַח
לָ ֹ

ִאילָ ן

ַכ ֶו ֶרת

שר
ֶג ֶ

לְ ָבנָ ה

ינוק
ִת ֹ

ֹטם
ח ֶ

על אוצר המילים של לשון חז"ל
לשון חז"ל מעשירה את לשוננו במילים מקבילות למילים
מקראיות:
עץ (במקרא)
ִאילָ ן (בלשון חז"ל) || ֵּ
אף (במקרא)
ֹטם (בלשון חז"ל) || ַ
ח ֶ
קונֶ ה (במקרא)
קו ַח (בלשון חז"ל) || ֹ
לָ ֹ
ער (במקרא; בימינו :ילד רך שעדיין יונק)
ינוק (בלשון חז"ל) || יֶלֶ ד ,נַ ַ
ִת ֹ

ועוד זוגות של מקבילות:
לְ בָ נָ ה

(המילה הרגילה בספרות חז"ל)

|| י ֵָּר ַח

ַח ָמה

(המילה הרגילה בספרות חז"ל)

ש ֶמש
|| ֶ

(המילה הרגילה במקרא)
(המילה הרגילה במקרא)

אבל יש הופעות יחידות של 'לבנה' ו'חמה' כבר במקרא ,כגון "יָפָ ה כַ ְלבָ נָ ה
ָב ָרה ַכ ַח ָמה" (שיר השירים ו ,י).
ויש הופעות יחידות של 'ירח' ו'שמש' בלשון חז"ל.

עוד על אוצר המילים של לשון חז"ל
• יש מילים המוכרות לנו לראשונה מספרות חז"ל .כך הן
שר הבאות במשנה.
ַכ ֶו ֶרת וגֶ ֶ
• המילה ְכנֶ ֶסת (=התכנסות) באה בספרות חז"ל למשל
בצירופים "כנסת הגדולה" ו"בית הכנסת".
השורש כנ"ס מצוי כבר במקרא ,אבל רק בצורות פועל.
כנסת מתועדת בפעם הראשונה במגילות מדבר יהודה,
בפשר נחום (המאה הראשונה לפנה"ס)" :תובד עצתם
ונפרדה כנסתם" – 'עצה' ו'כנסת' משמעם קהל ,עדה.
ְכנֶ ֶסת יוחדה בימינו לבית הנבחרים של מדינת ישראל.

• אל רשימת המילים בבול אפשר להוסיף מילים מן הארמית,
כגון עובדא (עובדה) ,משכנתא (משכנתה) ,ומילים שאולות
מיוונית כגון דוגמא (דוגמה) ,טבלא (טבלה).

לשון ימי הביניים
בשורשים היונקים מספרות
ימי הביניים נמצאות מילים
שנוצרו בעברית המשוערבת
 בעיקר זו של מתרגמיהטקסטים שנכתבו בערבית
בידי יהודים בימי הביניים:

• ֵּאיכותַ ,כמותְ ,שלֵּ מות -
מילים מופשטות שנוצרו
על פי דגמים מקבילים
בערבית.
• ַתאֲ ִר ְ
ֹטר,
יך ,אֹפֶ ק ,ק ֶ
לַ ַחן  -מילים שאולות
מן הערבית.

לשון ימי הביניים
• שם הפעולה ַה ְשוָ ָאה
נוצר בלשון ימי הביניים
אך מתבסס על פועל
שכבר מצוי במקרא
ובלשון חז"ל.
• המילה ִמ ְב ָחן מייצגת
את לשון הפיוט של ימי
הביניים .בלשון הפיוט
'מבחן' הוא שם מופשט
מן הפועל ָב ַחן .בעברית
החדשה 'מבחן' הוא
בדיקת הידע והיכולת
של תלמיד.

העברית החדשה
עם התרחבות השימוש בעברית בספרות מאמצע המאה
השמונה עשרה ,וביתר שאת עם תחיית העברית בדיבור פה -
נתחדשו ומתחדשות מילים רבות המספקות לדוברי העברית
ולכותביה כלֵּ י ביטוי להבעת המושגים המודרניים:

חוָ יָה
ֲ
ַח ְמ ָצן
רון
ִמ ְס ֹ
אֲ ִדיבות
מונִ ית
ֹ
יטה
נְ ִב ָ

שב
ַמ ְח ֵּ
יטור
ַת ְקלִ ֹ
ִמ ְד ַג ִנים
ִמ ְר ָעש

על התחדשותה של העברית החדשה
חידושי ראשונים
חוָ יָה  -חידושו של א"ד גורדון ,על דרך הֲ וָ יָה.
• ֲ
• ַח ְמ ָצן  -חידושו של יחיאל מיכל פינס.
• אֲ ִדיבות  -חידושו של אליעזר בן-יהודה על פי הערבית.
• ִמ ְר ָעש  -סנסציה ,חידושו של איתמר בן אב"י.

מונִ ית  -חידושו של שר התחבורה דוד רמז.
ֹ
•

דרכי החידוש
שב  -בהשראת  = compute ;computerחישב;
• ַמ ְח ֵּ
במשקל ַמ ְפ ֵּעל לציון מכשיר ,בדומה ל ַמ ְד ֵּחסַ ,מ ְט ֵּעןַ ,מ ְפ ֵּסק.
רון ֶ ' ,SMS -מ ֶסר' (מילה מחודשת בהשראת ,)message
• ִמ ְס ֹ
בון.
בתוספת סיומת ֹון להקטנה ,בדומה ל ַמ ְג ֹ
קור,
יטור  -הלחם של 'תקליט' ו'אור' ,בדומה ל ַר ְמ ֹזור ,זַ ְר ֹ
• ַת ְקלִ ֹ
ִמ ְג ַדל ֹור.
• ִמ ְד ַג ִנים –  ,cerealsמאכל מן המילה ָדגָ ן בדומה ל ַמ ְט ַע ִמים,

ַמ ְמ ַת ִקיםַ ,מ ְח ַמ ִצים.

מתוך כל רובדי הלשון  -המקרא ,חז"ל ,ימי הביניים והעת
החדשה  -ממשיכה כל העת הנביטה והצמיחה של העברית.

נביטה וכן הפועל נָ בַ ט והשם נֶ בֶ ט  -הן מילים חדשות
שנוצרו על פי הארמית ,לשון אחות של העברית.

מעטפת יום ההופעה

עמוס עוז:
העברית שלנו החדשה,
חצייה סלע מוצק וחצייה חולות נודדים.
הסלע אינו מונוליטי:
יש בו שכבות של "סלעי בראשית" תנ"כיים,
ויש אבנים רכות יותר ,משנאיות,
ויש לשון התפילה,
ואחר כך באות התרכובות המאוחרות:
לשון הפייטנים ,לשון משוררי ספרד,
לשון סיפורי יראים,
מנדלאית ,ביאליקאית ,עגנונית.
והלאה – החולות הנודדים:
אקספרימנטים "קולוקוויאליים",
זרמי תחביר מאת היידיש ,הרוסית ,הגרמנית ,האנגלית,
ושוב – כבימי הביניים – הערבית.
יש ויש.

מתוך "באור התכלת העזה"

עיצב את הבול
דוד בן-הדור
בעצה אחת עם
האקדמיה ללשון
העברית.
© כל הזכויות למצגת שמורות לאקדמיה ללשון העברית.

