יום ירושלים
לעיר ירושלים כינויים פיוטיים רבים במקרא :כלילת יופי ,משוש כל הארץ,
עיר האלוהים ,עיר הקודש ,קריה נאמנה ועוד.
אולם שמותיה האמיתיים של העיר אינם רבים ,ובהם ירושלם ,שלם ,ציון,
יבוס.
לקריאת מאמר בנושא
תוכלו למצוא באתר מידע מרתק נוסף לקראת יום ירושלים

הקיר והכותל
אולי תופתעו לגלות כי המילה כותל מופיעה בעברית המקרא פעם אחת
בלבד" :הִ נֵּה זֶה עוֹמֵ ד אַחַ ר כָּתְ לֵנוּ מַ שְׁ גִּיחַ מִ ן הַ חַ נוֹת מֵ צִיץ מִ ן הַ חֲ ַרכִּים"
)שיר השירים ב ,ט( .לעומתה המילה 'קיר' מצויה יותר משבעים פעם.
גם בעברית בת ימינו המילה קיר היא המילה הרגילה ,הפשוטה ,ואילו
המילה כותל נחשבת מיוחדת וגבוהה יותר .להרחבה

אני הוא האיש השוחה בתוך מימיה של השפה
"דווקא מתוך אי־ההבנה ,מתוך הנבדלות ,השונות — הרגשתי כי עליי
למצוא לעצמי שטח מילולי אחר ,חדש .השתוקקתי לייצב ולהזקיף את גופי,
ואולי כבר אז גם את זהותי ,באופן כזה שהמילים ישמשו לי עוגן ,ויתרה
מזאת הן יהיו לי החומר הקונקרטי עצמו שיפסֵ ל אותי".
לקריאת מאמרו של הסופר סמי ברדוגו בגיליון האחרון של העברית
לרכישת מינוי שנתי לכתב העת העברית

חדש באתר המונחים המקצועיים
האתר המקיף של המונחים המקצועיים של האקדמיה עלה לאחרונה לאוויר
– תוכלו למצוא בו כ־ 120,000מילים ומונחים ב־ 240מילונים ורשימות
מונחים כפי שנקבעו במאה ושש השנים האחרונות .כעת הוספנו כלי עבודה
חדשים המשכללים את השימוש במאגר ומאפשרים לשתף את הקישורים
לכל ערך ולכל מילון.
לאתר המונחים החדש

עורך לשון או עורך לשוני?
לעיתים קרובות אנו נשאלים כיצד ראוי לכנות בעלי מקצוע ששמם מורכב
מצירוף :האם נכון לנקוט מבנה סמיכות כמו 'עורך לשון'' ,מבקר פנים'' ,יועץ
חינוך' ,או שמא מבנה של שם עצם ושם תואר בסיומת ־ִי כגון 'עורך לשוני',
'יועץ חינוכי'' ,מבקר פנימי'?
לתשובה החדשה באתר

שמות ומשמעויות – אלישבע
הידעתם כי השמות הלועזיים אליזבט ,ליזה ,בטי ,בטסי ,טינה ,בטינה,
ליזט ,איזבל ועוד הם בעצם גלגוליו של השם אלישבע?
שמות עבריים רבים היו לשמות בין־לאומיים בזכות דמויות מן התנ"ך ומן
הברית החדשה ,אבל רק למעטים מהם גלגולים מגוונים ולעיתים אף קשים
לזיהוי כגלגולי השם אֱ לִ ישֶׁ בַע .להרחבה

שמות עבריים לרחובות ירושלים
בתקופת השלטון הבריטי האוכלוסייה היהודית בירושלים הייתה ניכרת
במספרה ,מנחם אוסישקין חתר לעגן את מעמדה ולזכות בהכרת השלטונות
החדשים .ועדת השמות לרחובות ירושלים ,שהוקמה בהוראת הנציב
הבריטי הראשון הרברט סמואל ,הייתה יחידה בסוגה :פעלו בה בצוותא
נציגי שלושה מגזרים :יהודים ,נוצרים ומוסלמים.
לקריאת המאמר

