עוד מן החלטות המליאה החדשות
בישיבת מליאת האקדמיה האחרונה נקבע כי ראשי תיבות שמקורם בלעז
יסומנו בדרך כלל בגרשיים ,כגון אונסק"ו ,ימק"א ,נאסד"ק )אף על פי
שהאותיות אינן מייצגות מילים עבריות( .לעומת זאת ראשי תיבות שמקורם
בערבית אין מסמנים בגרשיים – שכן גם בערבית מתייחסים לראשי
התיבות האלה כמילים רגילות ,כגון חמאס ,פתח ,דאעש.
למילים והמונחים שהתקבלו ולהחלטות נוספות בדקדוק

איזו מין מילה – פינה חדשה שלנו ברדיו
אתם מוזמנים להאזין מדי יום שלישי בבוקר לתוכנית 'מועדון ארוחת
הבוקר' ,ברדיו  – 103תמר קציר מן המזכירות המדעית מסכמת את
השבוע שלנו בדף הפייסבוק ועונה על שאלות .למשל :למה מצח נחושה ולא
מצח נחוש? האם יש מילה בעברית לטקט? איך אומרים אפוטרופוס
בנקבה? מה פירוש המילה שחונה? ועוד ועוד .לשמיעה

ניסוי וטעייה או ניסוי ותהייה?
רבים שואלים אותנו :ניסוי וטעייה או ניסוי ותהייה?
התשובה המפתיעה שלנו :במונחי האקדמיה נקבע בכלל הצירוף "נסייה
וטעייה" .להרחבה
ומה בין טעה לתעה?

שמות ומשמעויות – עירית ,איריס ואירית
באמצע המאה העשרים נפוצו בארץ שמות הנשים עירית ואיריס – שהם
בעלי צליל דומה אך ממקור שונה :האחד עברי והאחר אירופי .ומניין השם
אירית באל"ף?
להרחבה; עוד שמות ומשמעויות

בְּתוֹר
אנו נשאלים על תקינות השימוש בצירוף 'בתור' במשמעות 'בתפקיד של',
'במעמד של'' ,כ־' .בקרב מתקני הלשון בימינו הדעות חלוקות – יש
המסתייגים משימוש זה ויש שאינם מוצאים בו פסול .להרחבה

מן העבודה במילון ההיסטורי
שֵמֶ ץ
המילה שמץ מתועדת במקרא פעמיים" :ו ְאֵ לַי דָּ בָר י ְ ֻגנָּב ו ַתִּ קַּ ח אָ ְזנִי ׁ
מֶ נְהוּ( "איוב ד ,יב ;)"הֶ ן אֵ לֶּה קְ צוֹת דְּ ָרכָו וּמַ ה שֵּׁ מֶץ דָּ בָר נִשְׁ מַ ע בּו" )שם כו,
יד) .במחקר החדש התלבטו מאוד בגיזרונה של המילה ,במשמעה המדויק
ובזיקה שלה אל שִׁ מְ צָה – מילה סתומה אף היא ,המזדמנת במקרא פעם
אחת בלבד" :וַיּ ְַרא מ ֹשֶ ה אֶ ת הָ עָ ם כִּי פָ ֻרעַ הוּא כִּי פְ ָרע ֹה אַהֲ רֹן לְשִׁ מְ צָה
בְּקָ מֵ יהֶ ם" )שמות לב ,כה(.
למאמר המלא מאת אריאל שוה מגיליון  59של אקדם ,תשרי תשע"ח.

מאוצרות הארכיון
"מלון מצויר להלבשה והנעלה" יצא לאור בשנת תרצ"ו ) (1936בתל אביב
בהוצאת הָ אִ גּוּד לְהַ שְׁ לָטַ ת הָ עִ ב ְִרית בהשתתפות ועד הלשון
העברית .להרחבה
למדור החדש "מאוצרות הארכיון"

