
חיים גורי הלך לעולמו

"זה היה טעם חיי, לכתוב ולחיות במקום הזה" – חיים גורי, חבר כבוד
של האקדמיה ללשון העברית, חתן פרס ישראל לשנת תשמ"ח, משורר,
סופר, עיתונאי, יוצר קולנוע ומסאי. כמה מיצירותיו הן נכסי צאן ברזל של

התרבות הישראלית, בהן "הרעות", "המכה ה־81", "באב אל־ואד",
"מחברות אלול" ו"שירי חותם". 

 
דברים לזכרו באתר האקדמיה

עברית שאוהבים

אנחנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו שורה עברית יפה שקראתם בספר,
ציטוט בלתי נשכח משיר, קטע מתוך נאום בעברית שלא יכולתם להישאר

אדישים אליו – כדי שנוכל לחלוק את השורות היפות שתשלחו עם שאר
ציבור אוהבי העברית באיגרות הבאות.

אנא שלחו אלינו לכתובת הזאת: 
igeret@hebrew-academy.org.il

לשפן יש בית – היכן גרות החיות?

מימי קדם ועד היום בעלי החיים הם חלק בלתי נפרד מחיי האדם. הם חיים
לצידו בטבע ובמשכנות מעשי ידיו, וכבר בתנ"ך רבות ההתייחסויות

למקומות מגוריהם. 
 

אתם מוזמנים ללמוד על עושר המילים שהתייחדו לציון מקומות מגוריהם
של בעלי החיים.  

 
לקריאה

מילים מתבלבלות

בעברית יש צמדים רבים של מילים דומות והדוברים מתלבטים לא אחת מה
ההבדל ביניהן. הצמדים האלה נחלקים לשתי קבוצות: רחוקים שהתקרבו

וקרובים שהתרחקו. 
 

למדו על ההבדלים בין ציטוט וציתות, ניכוי וניקוי, שכך ושכח, החיל והכיל,
פיקח ופיכח, ועוד ועוד.  להרחבה 

חידון מילים מתבלבלות

שמות ומשמעויות – אלעד

את השם ֶאְלָעד נהוג לפרש כשם תאופורי (שם שכלול בו כינוי של האל)
בעל שני רכיבים: אל ועד. לכאורה שני רכיביו ידועים וברורים, אולם בעיית

דקדוק מקשה על ההבנה ש'עד' פירושו נֶַצח.  
 

להמשך קריאה 
עוד שמות ומשמעויות

עוד שיר של מחבר התקווה

נפתלי הרץ אימבר הוא משורר ההמנון הלאומי "התקווה". עיתון המליץ
מיום י"ב באלול תרס"ב, 14.9.1902, חושף לפנינו שיר נוסף ופחות מוכר

פרי עטו תחת הכותרת "בחזון".  
 

לקריאת השיר 
עוד אוצרות ארכיון

משרה באקדמיה ללשון העברית

הצטרפו אלינו לקידום מעמדה של העברית – דרוש עובד או עובדת לריכוז
קשרי חוץ וחוגי הידידים. העבודה בבית האקדמיה בגבעת רם בירושלים;

אפשרות למשרה מלאה. 
 

לפרטים נוספים
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