אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

עכשיו למכירה – ערכת כרזות

רשמו לעצמכם את התאריך

חגיגית ליום העברית

את יום העברית תשע"ט נציין באירועים ובפעילויות
למורות ולמורים ולכל המעוניינים ,אנחנו מציעים ערכה
ובה עשר כרזות מלוות בהסברים קצרים מהפרסומים
שלנו בפייסבוק וכרזה חגיגית גדולה בסימן #עברית –
שפה חדשנית.

ברחבי הארץ.
בינתיים אתם יכולים לרשום לעצמכם כי ביום חמישי
י"ט בטבת תשע"ט 27 ,בדצמבר  ,2018נקיים אירוע
מרכזי בקריית האוניברסיטה בגבעת רם בירושלים –

אתם מוזמנים לרכוש את הכרזות ולקשט בהן את
הכיתה ,את המשרד או את הבית לקראת חג העברית.
הערכה נמכרת במחיר סמלי )עלויות הדפסה ומשלוח
בלבד(.

יום פתוח ובו הרצאות ,סדנאות ,סיורים בחדר
בן־יהודה ,והופעה מרכזית ,כל זאת מן השעה .16:00
כל הפרטים על כל האירועים יפורסמו בקרוב

המלאי מוגבל – לפרטים ולרכישה

עלות ומחיר

נשאלנו מה ההבדל בין עלות למחיר.

ממנוּ או מאיתנו?

בגוף ראשון רבים אפשר לומר גם מִ מֶּ נּוּ וגם מֵ אִ תָּ נוּ )בלי
ניקוד :מאיתנו( – "תמיד תהיה אחד ממנו" וגם "תמיד

מְ חִ יר – סכום הכסף הנדרש לרכישה של מוצר או

תהיה אחד מאיתנו".

לקבלת שירות .עֲ לוּת – כלל ההוצאות הכרוכות בייצור
של מוצר או ברכישה של נכס.

הנטייה מִ מֶּ נּוּ משותפת לשני גופים :נסתר )הוא(
ומדברים )אנחנו( .שימוש כפול זה מוכר כבר מן

המילה מחיר מקורה בתנ"ך ,ואילו עלות היא מילה

המקרא ,למשל" :הֲ מִ ן הָ עֵ ץ אֲ שֶׁ ר ִצוִּיתִ י ְל ִבלְתִּ י אֲ כָל

מחודשת .ככל הנראה היא חודשה במונחי החשבונאות

מִ מֶּ נּוּ אָ ָכלְתָּ " )בראשית ג ,יא( – בגוף נסתר ,לעומת " ֵל

שפורסמו בשנת תשכ"א.1961 ,

מֵ עִ מָּ נוּ כִּי עָ צַמְ תָּ מִ מֶּ נּוּ מְ א ֹד" )בראשית כו ,טז( – בגוף
מדברים.

קראו עוד בפרסום חדש באתר
להרחבה

שמות ומשמעויות  -יובל

שַׁ פַּעַ ת

בימות החורף רבים מאוד חולים בשפעת .בעבר קראו

השם יוּבַל ניתַ ן לבנים כבר בשליש הראשון של המאה

למחלה הזאת גּ ְִריפָּ ה על פי שמה בצרפתית .אך כבר

העשרים ,ומשנות השמונים ואף קודם לכן הוא החל

בשנת תרנ"ג ) (1893הציע בן־יהודה בעיתונו הצבי את

לשמש גם שם לבנות.

שמות המחלה לה'אינפלואינצה' ] ,influenzaאיטלקית[,

המילה יוּבַל היא מילה יחידאית במקרא – הנזכרת

החלופה שפעת ,ואף נימק את הצעתו" :על פי משקל
על פי משמעת המלה הזאת" .אם כן שם המחלה

בברכה יפה מדברי הנביא ירמיהו" :ו ְהָ י ָה כְּעֵ ץ שָׁ תוּל עַ ל

'שפעת' קשור ל'השפעה' – בהשפעת השם הלועזי.

מַ י ִם ו ְעַ ל יוּבַל י ְשַׁ לַּח שָׁ ָרשָׁ יו ו ְ א י ְִראֶ ה כִּי י ָב ֹא ח ֹם ו ְהָ י ָה
עָ לֵהוּ ַרעֲ נָן וּבִשְׁ נַת בַּצּ ֶֹרת א י ִדְ אָג ו ְ א י ָמִ ישׁ מֵ עֲ שׂוֹת

להרחבה במדור מאוצרות הארכיון

פֶּ ִרי".
על משמעויות והיקרויות מפתיעות נוספות של השם
יובל
עוד שמות ומשמעויות במדור המיוחד באתר

שאלה בעברית

עקבו אחרינו
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