הזמנה לאירוע בחצר האקדמיה :העברית בחברה הערבית
ערב עיון מרתק בחצר שלנו ,בהשתתפות אנשי לשון ואקדמיה – על
המפגש וההשפעה ההדדית בין שתי השפות המדוברות בישראל .בין
המושבים יתקיים מופע מוזיקלי קצר של הזמרת מרים טוקאן.
ההשתתפות בערב העיון היא ללא תשלום ,על בסיס מקום פנוי.
לפרטים נוספים ולתוכנית המלאה של ערב העיון

הִ פעיל ולא הֶ פעיל
לפעמים נדמה שאנשים מתחת לגיל  25כבר לא מכירים בכלל את החיריק;
הם אומרים 'הֶ רגשתי'' ,הֶ תחלתי'' ,הֶ מלצתי' – הכול בסֶ גול .כאילו אין חיריק
בעולם .כאילו לא היה כלל .כאילו אין בכלל בניין ששמו "הפעיל"… )עלי
מוהר(1997 ,
מה ההסבר לאחד משיבושי ההגייה הנפוצים?

חגיגת ההנחות בחנות הספרים נמשכת
במהלך כל חודש יוני נמשכת חגיגת מבצעים והנחות בחנות הספרים של
האקדמיה ללשון העברית .עד  80%הנחה על ספרים ועל מוצרים אחרים –
אתם מוזמנים לבחור לעצמכם וליקיריכם מתנה בעברית יפה.
הנחות מיוחדות על ספרים ומוצרים נוספים
אתר חנות הספרים של האקדמיה

'בנוסף'' ,נוסף ל' או 'נוסף על'?
ההכרעה בין הגרסאות השונות של הביטוי שייכת לתחום התחביר והניסוח,
ובתחום זה האקדמיה ללשון העברית ממעטת להתערב .מעיון בתולדות
הביטוי נוכל לומר שהגרסה המומלצת היא נוסף על כמו שמקובל בקרב
מתקני הלשון בימינו.
להרחבה

גביע העולם בכדורגל
המילה כַּדּוּר מוכרת לכולנו משחר הילדות ,ורגילה בלשוננו בהקשרים רבים.
כבר בתקופת חז"ל ָרווח השימוש במילה זו ,ואפילו בהקשר של משחק:
"כגון אילו שמשחקין בכדור ברשות הרבים" )תוספתא שבת י ,י(.
עוד על גלגוליו של הכדור

שמות ומשמעויות – יאיר ואורי
השורש או"ר ,בדומה לשורש רנ"ן ,העניק לעברית ימינו מספר גדול של
שמות פרטיים :אור ,אורי ,אורה ,אורית ,יאיר ,מאיר ,נאור ,מאור ,ליאור,
אורלי – הם רק חלק מהם.
להרחבה
מדור שמות ומשמעויות

מלחמת שלשום בחוליום
בתוך שאר המילים האבודות שהוצעו לשימוש ולא הגיעו אפילו לחיי שעה,
נמצאות שתי רשימות מילים של פרופ' יוסף קלוזנר ושל קדיש סילמן ,אשר
ביקשו לעשות כמעשיהם של עמי המערב באירופה בשינוי צורה ולקרוא
שמות עבריים לימות השבוע.
לקריאת הקטע המלא

