
שלום לכם,

פסח באתר האקדמיה

מהו 'עם לועז' וכיצד התפתח השורש לע"ז? מה בין הגדה לאגדה? כיצד להגות את הצירוף 'כמה שנאמר'?
מהו אביב בתנ"ך? ומה השיבוש הלשוני ב'שלושה עשר מידיא'? על זאת ועוד בעברית לכל מועד. 

וגם: ַּתְּבלו את שולחן החג בחידות ובקושיות: חידון אביבי לפסח, קושיות לשולחן הסדר.

שמות ומשמעויות

אתר האקדמיה התחדש במדור המספר את סיפוריהם של שמות פרטיים –
עתיקים וחדשים, ודן במשמעם, במקורם, בהגייתם ובכתיבם התקני.

קראו על השם יוחנן ועל גלגוליו המגוונים בלשונות אירופה ועל השם אילאיל –
שם שמקורו בשירה.

תשובות חדשות

דג רקק

ְּבעברית ימינו ַּדג ְרָקק הוא כינוי לאדם ְּפחות־ערך. הצירוף מופיע לראשונה
בקטע פיוטי בתלמוד הבבלי ובו דגי הרקק מנוגדים ללווייתן גדול הממדים.
ואולם המילה רקק אינה מכוונת לציון גודלם של הדגים אלא לציון גודלו של

מקווה המים שהם נמצאים בו. המשיכו לקרוא.

ּכֹוַבע וְקֹוַבע

את המילה כובע אנו רגילים לכתוב בכ"ף, אך פה ושם אפשר לראותה כתובה
בקו"ף – בייחוד בצירופים 'קובע מגן' ו'קובע פלדה'. האם יש מקום לכתיב

הזה? והאם יש הבדל של משמעות בין כובע לקובע? המשיכו לקרוא.

לשרוול שרוולים ופעלים גזורי שם

ילדים נוטים ליצור חידושי לשון משלהם, ופעמים רבות ההורים הגאים
משתפים אותנו ביצירה. אחד החידושים הרווחים ביותר הוא הפועל "לשרוול"

במשמעויות שונות: 'להכניס יד לשרוול', 'להפשיל שרוולים' או 'לשלשל
שרוולים'. האם הפועל הזה תקין והאם יש בו צורך? ומה מקורה של המילה

ַׁשְרוּול? המשיכו לקרוא.

 

חדש בהוצאה לאור

דקדוק העברית של תעתיקי אוריגנס, אלכסיי אליהו יודיצקי

במאה השלישית לסה"נ חיבר אב הכנסייה אֹוִריֶגנֶס את המשוֶשה – הקספלה,
נוסח המקרא בשישה טורים. בטור השני מופיע תעתיק של הנוסח העברי

באותיות יווניות. הספר שלפנינו עוסק בדקדוק הניב העברי שנשתמר בתעתיק
היווני שבטור השני. 

המשיכו אל חנות הספרים.

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 40 שעות.

להרשמה ולצפייה בתכנית המלאה

 

חג שמח

להתראות באיגרת הבאה

המזכירות המדעית, האקדמיה ללשון העברית

התעדכנו בדף האקדמיה בפייסבוק ובטוויטר.

לשאלות בענייני לשון פנו למערכת פניות הציבור.
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