
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 103 – תמר 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

ְּבתֹור

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

המילה שמץ מתועדת במקרא פעמיים: "וְֵאַלי ָּדָבר יְֻגּנָב וִַּתַּקח ָאְזנִי ׁשֵֶמץ
ֶמנְהּו) "איוב ד, יב ;("ֶהן ֵאֶּלה ְקצֹות ְּדָרָכו ּוַמה ֵּׁשֶמץ ָּדָבר נְִׁשַמע ּבו" (שם כו,
יד(. במחקר החדש התלבטו מאוד בגיזרונה של המילה, במשמעה המדויק

ובזיקה שלה אל ִׁשְמָצה – מילה סתומה אף היא, המזדמנת במקרא פעם
אחת בלבד: "וַּיְַרא מֶֹשה ֶאת ָהָעם ִּכי ָפֻרַע הּוא ִּכי ְפָרעֹה ַאֲהרֹן ְלִׁשְמָצה

ְּבָקֵמיֶהם" (שמות לב, כה).

למאמר המלא מאת אריאל שוה מגיליון 59 של אקדם, תשרי תשע"ח.

מאוצרות הארכיון

"מלון מצויר להלבשה והנעלה" יצא לאור בשנת תרצ"ו (1936) בתל אביב
בהוצאת ָהִאּגּוד ְלַהְׁשָלַטת ָהִעְבִרית בהשתתפות ועד הלשון

העברית. להרחבה

למדור החדש "מאוצרות הארכיון"

https://hebrew-academy.org.il/?p=25506
https://hebrew-academy.org.il/?p=25506
https://hebrew-academy.org.il/?p=25506
https://hebrew-academy.org.il/?p=25561
https://hebrew-academy.org.il/?p=25561
https://hebrew-academy.org.il/?p=25561
https://hebrew-academy.org.il/2017/12/20/%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%99%D7%99%D7%94/
https://hebrew-academy.org.il/?p=25692
https://hebrew-academy.org.il/?p=25692
https://hebrew-academy.org.il/2016/11/27/%D7%98%D7%A2%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%94/
https://hebrew-academy.org.il/2017/12/04/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A1-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA/
https://hebrew-academy.org.il/?p=25490
https://hebrew-academy.org.il/2017/12/04/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A1-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA/
https://hebrew-academy.org.il/topic/milim/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D/
https://hebrew-academy.org.il/2017/12/14/%d7%91%d6%bc%d6%b0%d7%aa%d7%95%d6%b9%d7%a8/
https://hebrew-academy.org.il/?p=25653
https://hebrew-academy.org.il/2017/12/14/%d7%91%d6%bc%d6%b0%d7%aa%d7%95%d6%b9%d7%a8/
https://hebrew-academy.org.il/2017/12/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9E%D7%A5-%D7%A9%D7%9E%D7%A5-%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%9D/
https://hebrew-academy.org.il/2017/12/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9E%D7%A5-%D7%A9%D7%9E%D7%A5-%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%9D/
https://hebrew-academy.org.il/2017/12/21/%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9E%D7%A5-%D7%A9%D7%9E%D7%A5-%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%9D/
https://hebrew-academy.org.il/topic/safa-kama/ozrot-arhion/
https://hebrew-academy.org.il/?p=19617
https://hebrew-academy.org.il/2017/04/23/%D7%9E%D6%BB%D7%A0%D6%BC%D6%B0%D7%97%D6%B5%D7%99-%D7%9C%D6%B8%D7%A9%D7%81%D7%95%D6%B9%D7%9F-%D7%94%D6%B7%D7%9C%D6%B0%D7%91%D6%BC%D6%B8%D7%A9%D7%81%D6%B8%D7%94-%D7%95%D6%B0%D7%94%D6%B7%D7%A0/
https://hebrew-academy.org.il/topic/safa-kama/ozrot-arhion/
https://hebrew-academy.org.il/?p=1436
https://www.instagram.com/hebrew_academy/
https://twitter.com/HebAcademy
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/167698419966889
https://hebrew-academy.org.il/
https://hebrew-academy.org.il/

