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תוכן העניינים

יא פתח דבר 
יג כתבי פרופ' זאב בן־חיים 

דיוני מילים

3 ְפָחה ֶנֱחֶרֶפת ְלִאיׁש )ויקרא יט, כ(  ְוִהוא ׁשִ
8 חקרי מילים 

11 להחזיר עטרה ליושנה 
20 הסך והסכום 
31 הוראות וצורות 
42 פירושו ומקורו של דרוש אחד 
44 תרגומים נשכחים ומתמיהים 
53 הלשון העברית בטכניקה המודרנית 

כיצד נשתמש במילת "אלמלא" )אלמלי(? )הצעה לוועדת הדקדוק
56  של ועד הלשון העברית( 
62 שימושה של "למפרע": תשובה לשאלה 
64 מסורה ומסורת )בחינה משמעותית( 
75 על "דבקי מיתה" 
77 ערכי מילים 
89 כרכרה: עיון מוקדם ברציפות ההיסטורית של משמעות המילה 
95 מתוך ערכי בן סירא 
98 ערכי מילים ב 

110 לעניין "זה" במשמעות 'אור' 
112 על הניטש בוויכוח 
114 לעניין פירושו של רשב"ם ל"וחטאת עמך" )שמות ה, טז( 
116 השורש ער"ב — הכלול בו והנלווה עמו 
131 מחברת לדוגמה, השורש ער"ב — מבוא 
142 נתון בערבים 
145 ערכי מילים ג 



ֵעת ֵהָאֵסף ח 

161 ועוד עיון להערכת הכרונולוגיה בלשון 
176 מילת שווא יוונית במילונים לעברית 
179 ּה וגם ּפַֹרַחת  ה/ִנּצָ ִנּצָ
183 מן הדקדוק ומן המילון 
195 מטבע של ברכה שנשתקע 
203 לתולדות ההצעה ֶצֶדר 
205 להשיב אבדה 
213 "עזר כנגדו": הצעה 
219 ֵתא ראשי ָעם" )דברים לג, כא(  "ַוּיֵ
224 ערכים באנציקלופדיה מקראית 
224  א. ֶאֶבן 
225  ב. ַאְבֵני ֵאׁש 
225  ג. ַאְבֵני ֹבהוּ 
226 ֶדה  ָ  ד. ַאְבֵני ַהׂשּ
226 ר  ׂשָ  ה. ּבָ
227 ים  ִרּזִ ים, ַהר ּגְ ִרּזִ  ו. ּגְ

המילון ההיסטורי והכרוך בו

233 הכרך התשיעי של מילון בן־יהודה )ביקורת( 
235 המבוא הגדול למילון בן־יהודה )ביקורת( 
237 מבעיותיה של המילונאות למקצועות הטכניים 

 לעשייתו של המילון ההיסטורי ללשון העברית של האקדמיה 
245  ללשון העברית 
271 הכינוס הבין־לאומי לשיטת המיכון בניתוח הספרותי ובמילונאות 
281 מהדורת ברייתא דמלאכת המשכן — מבוא 
283 ספר המקורות — מבוא 
293 מן העבודה במילון ההיסטורי 
296 מהדורת מגילת אחימעץ — מבוא 
304 דרך חדשה במילונאות 
314 המפעל והיקפו 
322 לעניין כרונולוגיה של הערך במילון ההיסטורי 
331 עם המהדורה לספר בן סירא 
334 ממילונו של בן־יהודה ועד היום 

האקדמיה ללשון העברית בפעולתה עשרים וחמש שנים לייסודה: 
341  סיכומים וסיכויים 



ט תוכן העניינים   

355 מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית של האקדמיה ללשון העברית 
361 מבעיותיו של המילון ההיסטורי ללשון העברית בין קונגרס לקונגרס 
369 חומרים למילון סדרה א — מבוא 
376 האקדמיה ללשון העברית — תפקידה והמילון ההיסטורי שלה 
394 סקירות על העבודה במילון ההיסטורי 
394  ישיבה מיום י"ח בטבת תשכ"ד 
409  ישיבה מיום כ"ו במרחשוון תשכ"ז 
415  ישיבה מיום ב' בניסן תשכ"ז 
426  ישיבה מיום כ' בטבת תשכ"ט 
435  ישיבה מיום י"ט בשבט תשכ"ט 
442  ישיבה מיום כ"ה בניסן תש"ל 
450  ישיבה מיום כ"ט באדר תשל"א 
455  ישיבה מיום ט"ו בטבת תשל"ב 
459  ישיבה מיום י"ג בטבת תשל"ה 
466  ישיבה מיום ט' בניסן תשל"ז 
469  סקירה לסוף שנת תשל"ט 
478  ישיבה מיום י"ב בשבט תשמ"ב 
482  סקירה למן שבט תשמ"ב ועד סוף אדר ב' תשמ"ד 
491  סקירה למן ניסן תשמ"ד ועד סוף סיוון תשמ"ה 
499  סקירה למן תמוז תשמ"ה ועד סוף סיוון תשמ"ו 
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מפתחות
509  מפתח ענייני הלשון 
514  מפתח המילים והצורות 




