חגיגת הנחות בשבוע הספר העברי
לרגל שבוע הספר העברי תשע"ח חגיגת מבצעים והנחות בחנות הספרים
של האקדמיה ללשון העברית .אתם מוזמנים לבקר בחנות שלנו ולבחור
לעצמכם ספר בעברית יפה.
הנחות על ספרים ומוצרים נוספים
אתר חנות הספרים של האקדמיה

אירועים קרובים
שלושה אירועים מעניינים ברחבי הארץ בחודש הקרוב:
העברית בחברה הערבית – ערב עיון מעשיר בבית האקדמיה בירושלים
"איך העברית מתחדשת?" – הרצאה על הבר בתל אביב
ערב הוקרה לחתן פרס ישראל פרופ' אלישע קימרון באוניברסיטת בן־גוריון

מילים להכיר – לכבוד פתיחת שבוע הספר העברי
מִ פְ תָּ ח הוא זוג עמודים בספר הנראים זה לצד זה כאשר הספר פתוח.
המילה מִ פְ תָּ ח מקורה בתנ"ך ,ושם משמעה פתיחה .בעברית החדשה
מִ פְ תָּ ח משמש בהקשרים שונים ,כגון מִ פתח של מחוּגה ומִ פתח של צמצם
במצלמה.
ומה משמעות המילים כותר ,עיול ,מהדורה ,סוגה ותמוכת ספרים?

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'?
קראו את התשובה החדשה באתר

פורסם גיליון חדש של לשוננו
יצאה לאור חוברת חדשה של כתב העת המדעי לשוננו לחקר הלשון
העברית והלשונות הסמוכות לה.
מאמרה של ד"ר ורד סיידון" :עוד על שקיעי דקדוק המקרא בעברית החיה"
לפרטים נוספים ולרכישת לשוננו כרך פ ,חוברת ג
לרכישת מינוי שנתי לכתב העת לשוננו לשנת תשע"ח

שמות ומשמעויות – כינרת
הבָּנוֹת הנקראות ִכּנּ ֶֶרת קרויות כמובן על שם הימה הצפונית ,המכונה
במקרא י ָם־ ִכּנּ ֶֶרת ,י ָם ִכּנְרוֹת או סתם ִכּנּ ֶֶרת .צורת הרבים ִכּנְרוֹת היא כנראה
שם האזור .כינרת היה גם שמה של עיר מבצר כנענית בנחלת שבט נפתלי,
ונראה שהעיר היא שהעניקה לימה את שמה.
להרחבה

מה יהיה שמו של כלי נשיאה למים?
השנה החליטה האקדמיה לאמץ את המילה המקראית חֵ מֶ ת לציון 'שלוקר'
– כלי לנשיאת מים שמחוברת אליו צינורית שתייה .מכתב מעניין שנמצא
בארכיון האקדמיה מלמד שלמעלה משבעים שנה קודם לכן כבר היה מי
שחשב להשתמש בחמת לציון כלי שתייה מודרני; כך עולה ממכתבו של
חייל ששירת ב"רגימנט הארצישראלי" לוועד הלשון.
לפרטים נוספים ולעיון במכתב

