
"מצפים עוד לך עובר אורח..."

ביום חמישי ד' בתשרי תשע"ט, 13.9, אירוע מיוחד במלאת 80 שנה לצאת
ספר הביכורים של נתן אלתרמן כוכבים בחוץ ('פגישה לאין קץ', 'עוד חוזר

הניגון' ועוד ועוד...).

משתתפים: פרופ' אריאל הירשפלד, המשוררים אגי משעול, צור ארליך,
נוית בראל וגלעד מאירי, היוצרת עמית צפריר, ודניאל זכאי שישיר איתנו

ביחד את השירים המוכרים והנפלאים.

לפרטים נוספים – מהרו להירשם!

אורי אבנרי וחידושי המילים

“אחת מהנאות החיים היחידות שאינן מזיקות היא שמיעת מילה שאתה
עצמך חידשת ושאנשים משתמשים בה כאילו הייתה שם מאז ומעולם.”

          לא הרבה יודעים כי אורי אבנרי ז"ל הוא שאחראי לחידושי המילים חללית,
בליין, חמשיר, יומון וכן לקיצורים יחצן וח”כ.

על אורי אבנרי וחידוש המילה חללית

מילון מונחי העיתונות שמעולם לא פורסם

בחורף של שנת תש"ד (1944) החלה לפעול ועדה לענייני לשון העיתונות.
היא קבעה לדורות כמה ממונחי היסוד בעולם התקשורת העברי, אבל

רשימת המונחים שהכינה ובה כ־250 מונחים מעולם לא פורסמה.

להרחבה 
מפץ, מפצץ, מרעש – כתבתו של אורן פרסיקו מהעין השביעית

דקדוק הסמיכות

את צירוף הסמיכות מיידעים רק בתווית יידוע אחת, אלא שלא כמו בלשונות
אחרות (כגון לשונות אירופה) היידוע לא יבוא בראש הצירוף אלא לפני

המילה האחרונה בו – היא הסומך. 
 

תשובה חדשה באתר

של מי היה הילקוט הראשון?

בילקוט הראשון המוכר לנו היו דווקא אבנים, כמסופר על דוד לפני מלחמתו
בגלית: "וַּיְִבַחר לֹו ֲחִמָּׁשה ַחֻּלֵקי ֲאָבנִים ִמן ַהּנַַחל, וַּיֶָׂשם אָֹתם ִּבְכִלי ָהרִֹעים
ֲאֶׁשר לֹו ּוַבּיְַלקּוט" (שמואל א יז, מ). הילקוט, משורש לק"ט, היה כנראה

תרמיל של רועים שבו הם ליקטו את חפציהם. 
 

להרחבה 
מתכוננים לחזרה ללימודים

אי  תנועה – איזה מין אי זה?

יש הטועים לחשוב כי שמו של אי התנועה בא לו ממילת השלילה ִאי – כמו
'אי אפשר', 'אי־צדק', שהרי בשטח זה אין תנועה. אך לאמיתו של דבר

מדובר במילה ִאי בהוראה 'אדמה המוקפת מים מכל עבריה'. אי התנועה
.traffic island הוא כמו אי בלב "ים התנועה" – תרגום המונח הלועזי

הדמיון בעברית למילת השלילה ִאי הוא מקרי בלבד. 
 

פרסום חדש באתר

כיצד תרגלו את הכתיבה בעברית בעבר?

באוצרות הגניזה הקהירית התגלו שלושה משפטים מעניינים במיוחד, ובהם
המשפט: "ֶאְצָל� ֵחֶפץ ָּגַזר ַהֵּׁשם, טֹוב ִמֶּכֶסף ִקנְיַן ַּדַעת".

בתחילה לא ידעו החוקרים מה טיבם של משפטים אלו, אך משהבינו שיש
בהם את כל אותיות הא"ב וחמש אותיות מנצפ"ך הם שיערו שמדובר

למעשה בתרגילי כתיבה. הילדים שסיימו ללמוד את אותיות הא"ב העתיקו
את המשפטים וכך תרגלו את כתיבת כל האותיות. 

 
מאמרה של שולמית אליצור

https://hebrew-academy.org.il/2018/08/23/%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F/
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