
מסביב למדורה

משמעות המילה ְמדּוָרה – ערמה של עצים בוערים המסודרים בעיגול. 
 

המילה מדורה גזורה משורש דו"ר, המציין דברים עגולים בכמה מן
הלשונות השמיות. מן השורש הזה גם בעל המקצוע המסתובב ממקום

למקום: ַּדָּור .

באיגרת ובאתר עוד תשובות הקשורות לל"ג בעומר

מילים חדשות והחלטות בדקדוק

במליאת האקדמיה האחרונה אושרו בין היתר המונחים החדשים הינד
(nudge) וֶסֶפן (ֵּדק); אושרו שתי רשימות של שמות חרקים שהכינה

הוועדה לזואולוגיה וכמה החלטות בדקדוק.  
 

להודעה המלאה

רכשו מינוי שנתי ללשוננו!

אנחנו מציעים לכם לרכוש מינוי שנתי ללשוננו, כתב העת המדעי החשוב
ביותר בחקר הלשון העברית לכל תקופותיה – למן לשון המקרא ועד
לעברית בת ימינו; מתפרסמים בו מאמרים של מיטב חוקרי העברית

והלשונות הסמוכות אליה. 
 

חוברת לשוננו החדשה (אדר תשע"ח) 
לרכישת מינוי שנתי לשנת תשע"ח

ַּת' במקום ֶאת ַה־?

בדיבור התקני ובכתיבה התקנית ראוי כמובן לנקוט את ה־, אך המתעקשים
לומר או לכתוב ַּת' יוכלו לראות את עצמם ממשיכי דרכם של העמונים ושל

בר כוכבא ולוחמיו האמיצים. 
 

להסבר מורחב

לשונות של אש

בעברית יש עושר של מילים לתיאור האש ופעולת הבעירה – לשונות של
אש נקשרות בין השאר גם לתיאור של עיניים בגוני משמעות שונים, למשל
'עיניים דולקות' (להבדיל מ'עיניים דלוקות'), 'עיניים בוערות', וכן גם 'עיניים

רושפות', 'עיניים יוקדות'. 
 

להרחבה

בר כוכבא ובר יוחאי

מה היה שמו של מנהיג המרד ביהודה במאה השנייה לסה"נ: בר כוכבא,
בר כוזבא, בר כוסבה? מה אפשר ללמוד מן השמות בדגם 'בן פלוני' או 'בר

פלוני' המופיעים בתעודות בנות התקופה? והאם מרד בר כוכבא או שמא
מלחמה?

למאמר המלא של חנן אריאל ממפעל המילון ההיסטורי

מאוצרות הארכיון – הנחת אבן הפינה לבית האקדמיה

טקס הנחת אבן היסוד לבית האקדמיה בגבעת רם בירושלים, מקום משכננו
עד היום, נערך לפני 62 שנה בדיוק: ביום י"ב באייר תשט"ז, 23 במאי

 .1956
 

להרחבה ולתמונות מהאירוע

 
 

דרושים למשרה מרתקת:   
עובד או עובדת לריכוז קשרי חוץ וחוגי הידידים

 

https://hebrew-academy.org.il/2011/05/22/%D7%9E%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94/
https://hebrew-academy.org.il/?p=1007
https://hebrew-academy.org.il/topic/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/moed/lbo/
https://hebrew-academy.org.il/2018/03/28/%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%93-%D7%95%D7%A1%D6%B6%D7%A4%D6%B6%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%A7/
https://hebrew-academy.org.il/?p=28306
https://hebrew-academy.org.il/2018/03/28/%D7%94%D7%99%D7%A0%D7%93-%D7%95%D7%A1%D6%B6%D7%A4%D6%B6%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%A7/
http://hanut.hebrew-academy.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%95-%D7%9B%D7%A8%D7%9A-%D7%A4/
http://hanut.hebrew-academy.org.il/?p=3192
http://hanut.hebrew-academy.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%95-%D7%A4-%D7%90-%D7%91/
http://hanut.hebrew-academy.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A2%D7%AA-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%95-%D7%9B%D7%A8%D7%9A-%D7%A4/
https://hebrew-academy.org.il/2018/02/26/%D7%AA%D6%BC%D6%B7-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%90%D6%B6%D7%AA-%D7%94%D6%B7%D6%BE/
https://hebrew-academy.org.il/?p=27828
https://hebrew-academy.org.il/2018/02/26/%D7%AA%D6%BC%D6%B7-%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%90%D6%B6%D7%AA-%D7%94%D6%B7%D6%BE/
https://hebrew-academy.org.il/2011/05/15/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%A9/
https://hebrew-academy.org.il/?p=1006
https://hebrew-academy.org.il/2011/05/15/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%A9/
https://hebrew-academy.org.il/2013/04/25/%D7%91%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90-%D7%95%D7%91%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99/
https://hebrew-academy.org.il/?p=5956
https://hebrew-academy.org.il/2013/04/25/%D7%91%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90-%D7%95%D7%91%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%97%D7%90%D7%99/
https://hebrew-academy.org.il/2014/12/29/%D7%98%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94/
https://hebrew-academy.org.il/?p=8218
https://hebrew-academy.org.il/2014/12/29/%D7%98%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94/
https://hebrew-academy.org.il/2018/02/06/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%AA-%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1-%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D/
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/

