שלום לכם,

ענייני לשון לפורים
שושן פורים או פורים שושן?
האם גם אתם תמהתם על המבנה המשונה של הצירוף 'שושן פורים'? הלוא
לפי הדגם הרגיל של צירופי סמיכות היה מתבקש לומר 'פורים שושן' ואפילו
ֵ
'פּוּרי שושן' – כשם שאנו אומרים 'תענית אסתר' ולא "אסתר תענית"' ,חגי
ישראל' ולא "ישראל חגים" .אם כן מניין לנו הצירוף הזה? המשיכו לקרוא.

עוד לחג הפורים באתר האקדמיה :חידון לשון וחיוך; מה המשמעות המקורית
של משלוח מנות? האם יש הבדל בין פֶּ ֶרג לפָ ָרג? מה מקור המילים תחפושת,
מסכה ,לצן ומגילה? ואילו ניבים הגיעו ללשוננו ממשתה היין? על זאת ועוד
בעברית לכל מועד.

תשובות חדשות
פרק אחד עשר או פרק אחת עשרה?
בהצגת מספר של פרק )בספר ,בסדרה וכדומה( עומדות לרשותנו שתי דרכים
תקניות :מספר סודר )פרק ראשון; פרק שני; פרק אחד עשר וכדומה( ומספר
סתמי )פרק אחת; פרק שתיים; פרק אחת עשרה וכדומה( .לתשובה המלאה.

יחיד או יחידי?
מתקני לשון רבים מסתייגים מניסוחים דוגמת 'המקום היחידי' וממליצים על
המילה 'יחיד' .את 'יחידי' הם מגבילים לתפקיד של תיאור שמשמעו 'לבד' ,כגון
'הוא פעל יחידי'' ,היא אוהבת ללכת יחידית' .הבחנה זו בין 'יחיד' ל'יחידי'
מקובלת למדיי ,אך איננה מוסכמת על הכול .המשיכו לקרוא.

כלי עבודה – מילון מאויר
חוברת כְּלֵ י עֲ ָ
בוֹדה ,יהודה פרידמן
בחוברת עשרים לוחות הנושאים  334מונחים עבריים לכלי עבודה בלוויית
איורים .בלוחות מוצגים סַ דָּ נִים ופטישים ,כלי חיתוך ושיוף ,מסורים ומַ קצוּעות,
כלים לעבודות נייר וקרטון ועוד .בשנת תשכ"ח ) (1968יצאה לאור חוברת
המאגדת את כל הלוחות וכעת היא מתפרסמת באתר האקדמיה באדיבות
המשפחה .לצפייה בחוברת.

השתלמות תעודה :התנסות פעילה בניסוח משפטי תקין ובהיר
עשרה מפגשים בימי שלישי החל בכ"ב בניסן תשע"ז 18 ,באפריל .2017
בהשתלמות נתנסה בניסוח טקסטים משפטיים ,בעיקר בכתיבה .בכל מפגש ייוחד זמן רב לתרגול הנושאים
הנלמדים .ההשתלמות מזכה את משתתפיה בגמול השתלמות של  40שעות.
להרשמה ולצפייה בתכנית המלאה

להתראות באיגרת הבאה
המזכירות המדעית ,האקדמיה ללשון העברית
התעדכנו בדף האקדמיה בפייסבוק ובטוויטר.
לשאלות בענייני לשון פנו למערכת פניות הציבור.

