
כתב עת לחקר הלשון העברית  
והתחומים הסמוכים לה  
כרך שבעים ושבעה, חוברת ב—ד, התשע"ה

תוכן העניינים

ם י ר מ א מ
151 הצעה חדשה לחלוקה לתקופות של תולדות הלשון העברית  אילן אלדר 

העברית הקדם־טברנית וחוק ההברה הכבדה: גישה אחרת משה פלורנטין 
להסבר תנאי ההיחטפות וההתארכות של התנועות בשלב  

161 הלשון הקדם־טברני   
פועלי האמירה "אמר" ו"בירך" בהקשרים ליטורגיים בנימין קצוף 

177 בספרות חז"ל   
193 זמן: לתולדות ניקודה של מילה אחת  חיים א' כהן 

על הרחבת הוראת מילים ארמיות בתרגום אונקלוס יהושע בלאו 
201 המתרגמות מילים מקראיות הומונימיות או פוליסמיות   

מימי הביניים אל העת העתיקה: עדות "כתאב אלחאוי" אהרן ממן 
207 לרב האיי גאון על לשונות והוראות קדומות   

הערות על תפיסות מורפולוגיות בחיבורי המדקדקים ג'פרי כאן 
215 הקראים   

הומונימיה ופוליסמיה במילונאות העברית בימי הביניים: משה קהן 
בין "ספר השרשים" לרד"ק ובין "כתאב אלאצול" ליונה  

223 אבן ג'נאח   
ד וֶחבלֹו של משיח: פתרון סימן זיכרון ארמי סּוּכה, ִמסּפֵ נורית רייך 

241 במסורה לעמוס ט 11   
התנהגות בלתי צפויה של משפטי פוקוס בעברית רבקה הלוי 

251 המדוברת בת ימינו   
פנינה טרומר, 

תזוזות סמנטיות ותזוזות קטגוריאליות בפועלי התנועה    אבי גבורה 
279 "בא" ו"הביא" בעברית בת ימינו     ורמה מנור 
297 על התחרות בין השורש למשקל בעברית החדשה  רונית גדיש 

ת ו ד ו תע ו ת  ו ב ו ת כ
311 רשימת צומות מבית הכנסת ברחוב  חגי משגב 

זאב בן־חיים כסולל הדרך להוראת הלשון העברית משה בר־אשר 
319 ולמחקרה באוניברסיטאות בארץ ובאקדמיה ללשון העברית   



י ר ו ט ס י ה ה ן  ו ל י מ ב ה  ד ו ב ע ה ן  מ
האם החיבור הדקדוקי הקראי "מאור עין" עברי במקורו אמיר געש 

327 או תרגום מן הערבית?   

ת ו וב ג ת ו ת  ו ר ע ה
339 ה — מקבילה ארמית  ֹראׁשָ מרדכי מישור 

ת ו ר ו ק י ב
341 אוצר המילים המקראי שמתחת לפני השטח  מרדכי מישור 
345 לקסיקון לעברית המקראית המאוחרת  נועם מזרחי 
357 מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית  ברכיהו ליפשיץ 
383 מטע נאה: קובץ מאמרים לכבוד אילן אלדר  אורי מור 
395 ספר דקדוק חדש לארמית השומרונית  שמואל פסברג 
403 הכרה במסורת לשונית והוקרה בצדה  דורון מודן 
407 ביקורת על "ביקורת המילים"  משה פלורנטין 

אליצור א'
413 תהליכי התפתחות בנורמה ובשימוש של העברית החדשה     בר־אשר סיגל 
419 יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה  ורד סיידון 
437 "תחיית ישראל ולשונו על אדמת האבות!"  מאיה פרוכטמן 
445 לשונות היהודים או השפות שבפי היהודים?  סיריל אסלנוב 

455 ספרים שנתקבלו במערכת 

V תקצירים באנגלית  


