אתר המונחים המקצועיים
לבנקאיות ולייננים ,לביולוגיות ולבלשנים ,לאנשי התחבורה וגם למתעמלות
ולמתעמלים – אתר חדש של המונחים המקצועיים של האקדמיה עלה
לאוויר .תוכלו למצוא בו כ־ 120,000מילים ומונחים ב־ 240מילונים
ורשימות מונחים כפי שנקבעו במאה וחמש השנים האחרונות.
מה חדש באתר המונחים החדש?
לאתר המונחים החדש

הרווח כולו שלכם
כמעט כל סימני הפיסוק צמודים אל המילה שלפניהם ,ואילו אחריהם יש
רווח אחד )אלא אם כן הם בסוף פסקה או שיש אחריהם מעבר שורה( .כך
הדבר בסימנים :נקודה ,פסיק ,נקודה ופסיק ,נקודתיים ,שלוש נקודות ,סימן
שאלה ,סימן קריאה ,גרש.
להרחבה – רווחים בסביבת סימני פיסוק

אֲ ַק ֵדּם – ידיעון האקדמיה
פורסם גיליון  60של ידיעון האקדמיה ובו סיכום יום העברית תשע"ח;
"ממקסיקו לירושלים – מילון עברי–יידי בכתב יד הופקד בארכיון
האקדמיה"; סיכום ערב העיון" :ביאליק והעברית"; מאמר של אורי מלמד
ועוד.
לתוכן העניינים
לקריאת הידיעון

הרבה דברים או דברים רבים?
המבנים הקלסיים בעברית הם 'דברים רבים'' ,דברים הרבה' )מן המקרא(
ו'דברים מרובים' )מן המשנה( ,אך כבר בתלמודים מצוי המבנה 'הרבה
דברים' )תחילה רק בראש משפט( ,ואין אפוא טעם וסיבה לפסול אותו.
להרחבה

על דלות הלשון והשפעתה על השיח
"אני מאמינה שדלות לשון היא שעומדת לא פעם מאחורי הבחנות קיצוניות,
שיח שטחי ותקשורת דלה בין בני אדם .זכינו ואנחנו חיים בעברית .זכינו
ולרשותנו עומד עושר עצום של  3,000שנה .זכינו בעושר ,ואין צידוק לכך
שילדינו יגדלו בדלות") .גיל הראבן(
לקריאת המאמר

שמות ומשמעויות – יהב
י ַהַ ב הוא שם מחודש ,ואף המילה י ַהַ ב מאוחרת היא .לכאורה מקורה בכתוב
בתהלים "הַ שְׁ ֵל עַ ל ה' י ְהָ ְב ו ְהוּא י ְ ַכ ְל ְכּ ֶל " ,אך מצד הדקדוק צורת היסוד
של י ְהָ ְב איננה י ַהַ ב )במלעיל( אלא י ְהָ ב או י ָהָ ב )במלרע( .אם כן מה
משמעות השם ומה מקורו?
להרחבה
עוד שמות ומשמעויות

מילים וגלגוליהן  -מלצר
את המילה מֶ ְלצַר ירשנו מספר דניאל .לאחר שנלקחו הילד דניאל וחבריו אל
היכל מלך בבל ,הגיש להם מלצר את מזונם" :וַי ְהִ י הַ מֶּ ְלצַר נ ֹשֵׂ א אֶ ת פַּ תְ ָבּגָם
וְי ֵין מִ שְׁ תֵּ יהֶ ם ו ְנ ֹתֵ ן לָהֶ ם ז ְֵרעֹנִים" )א ,טז(.
להמשך קריאה

