עוד שורות אהובות בעברית
לפני כמה חודשים הצענו לכם לשלוח אלינו שורות עבריות יפות ונעניתם
בהמוניכם .בעקבות זאת קיבלנו גם מציבור העוקבים ברשתות החברתיות
שורות משלהם .תוכלו לקרוא את השפע היפהפה והמגוון של השורות –
להנאת כל אוהבי העברית.
למיזם המלא
אתם מוזמנים :השבוע בבית האקדמיה – העברית בחברה הערבית

חופשה נעימה לתלמידים
חופשת הקיץ הגיעה וריח החופש נישא באוויר.
מה בין חופש לחופשה? המקפידים בלשונם מבחינים בין חופש – מושג
כללי ומופשט ,ובין חופשה – תקופה פנויה מעבודה או מלימודים :חופשת
הקיץ ,חופשת מולדת ,ואפילו חופשת מחלה.
על חופש וחופשה ,דרור וחירות
על המילה קיץ

מילים שאולות בעברית
השפה העברית ,כרוב השפות האנושיות ,נמצאת כל העת במגע עם שפות
אחרות ומושפעת מהן במגוון דרכים .אחת ההשפעות הבולטות ביותר,
ולרוב גם הקלה ביותר לזיהוי ,היא שאילת מילים.
בכל התקופות קלטה העברית מילים משפות אחרות – מאכדית ושומרית,
ממצרית ופרסית ,מארמית ויוונית ,מערבית ויידיש ,מרוסית ואנגלית ועוד
ועוד.
להרחבה ולשפע של מילים שאולות משפות שונות

לשים ולהשים
אנו נשאלים הרבה אם מותר לומר לְהָ שִׂ ים במקום לָשִׂ ים ,כגון "להשים לב",
"להשים אוזניות"" ,להשים סוף למזיקים" – בשימוש הכללי דַּ י בפועל הרגיל
בבניין קל :שָׂ ם ,שַׂ מְ תִּ י ,שָׂ מִ ים ,תָּ שִׂ ים ,לָשִׂ ים.
ומתי בכל זאת משתמשים ב"השים"?
תשובה חדשה באתר

גביע העולם בעברית
משחקי גביע העולם בכדורגל הם זמן טוב להתרווח בכורסה ,להדליק
טלוויזיה – ולהתווכח על מה שחשוב באמת :דרום קוראה או קוראה
הדרומית? שדר או שדרן? מה מקור המילה תיקו? ואיך "עושים" גול
בעברית?
מבחר תשובות כדורגל בשיתוף פעולה עם אתר YNET

חדש בהוצאה לאור – הארמית הבבלית ומסורת הטקסט של התלמוד
במאה הקודמת נתגלו כתבי יד וקטעי גניזה רבים של הספרות התלמודית.
מערכת המילון ההיסטורי החליטה לבסס את מאגר הטקסטים של המילון
ההיסטורי על כתבי היד המדויקים ביותר לכל מסכת ומסכת של התלמוד.
במחקרים בספר זה מתוארות שיטות לשוניות שפיתח המחבר ד"ר אליקים
ח' וייסברג ,לבחירת כתב היד המדויק ביותר לכל מסכת ומסכת ,הנשענות,
בין היתר ,על חקר הדיאלקטים הארמיים של הבבלי.
לפרטים נוספים ולרכישה במחיר מבצע
הזדמנות אחרונה ליהנות מההנחות המיוחדות בחודש הספר העברי

ילקוט עברי
פנינה שמצאנו בארכיון האקדמיה :ילקוט עברי שנדפס בשנות השלושים של
המאה העשרים בליטא ובו מובאות קצרות מדבריהם של גדולי הדור
ומן המקורות היהודיים על מקומה וחשיבותה של העברית בתחייה
הלאומית של העם היהודי .תוכלו למצוא כאן מדבריהם של גורדון ,ביאליק,
אוסישקין ,ברנר ,נורדאו ועוד.
להרחבה

