
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

רשמו לעצמכם את התאריך

את יום העברית תשע"ט נציין באירועים ובפעילויות

 
ברחבי הארץ.

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

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

 
כל הפרטים על כל האירועים יפורסמו בקרוב

עכשיו למכירה – ערכת כרזות
חגיגית ליום העברית

למורות ולמורים ולכל המעוניינים, אנחנו מציעים ערכה
ובה עשר כרזות מלוות בהסברים קצרים מהפרסומים
שלנו בפייסבוק וכרזה חגיגית גדולה בסימן #עברית –

 
שפה חדשנית.

 
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).

 
המלאי מוגבל – לפרטים ולרכישה

ממנּו או מאיתנו?

בגוף ראשון רבים אפשר לומר גם ִמֶּמּנּו וגם ֵמִאָּתנּו (בלי
ניקוד: מאיתנו) – "תמיד תהיה אחד ממנו" וגם "תמיד

 
תהיה אחד מאיתנו".

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

המקרא, למשל: "ֲהִמן ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצּוִיִתי� ְלִבְלִּתי ֲאָכל
ִמֶּמּנּו ָאָכְלָּת" (בראשית ג, יא) – בגוף נסתר, לעומת "ֵל�

ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמאֹד" (בראשית כו, טז) – בגוף

 
מדברים.

 
להרחבה

עלות ומחיר

 
נשאלנו מה ההבדל בין עלות למחיר.

 
ְמִחיר – סכום הכסף הנדרש לרכישה של מוצר או

לקבלת שירות. ֲעלּות – כלל ההוצאות הכרוכות בייצור

 
של מוצר או ברכישה של נכס.

 
המילה מחיר מקורה בתנ"ך, ואילו עלות היא מילה

מחודשת. ככל הנראה היא חודשה במונחי החשבונאות

 
שפורסמו בשנת תשכ"א, 1961.

 
קראו עוד בפרסום חדש באתר

שמות ומשמעויות - יובל

השם יּוַבל ניַתן לבנים כבר בשליש הראשון של המאה
העשרים, ומשנות השמונים ואף קודם לכן הוא החל

לשמש גם שם לבנות.
 

המילה יּוַבל היא מילה יחידאית במקרא – הנזכרת
בברכה יפה מדברי הנביא ירמיהו: "וְָהיָה ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעל

ַמיִם וְַעל יּוַבל יְַׁשַּלח ָׁשָרָׁשיו וְ�א יְִרֶאה ִּכי יָבֹא חֹם וְָהיָה
ָעֵלהּו ַרֲענָן ּוִבְׁשנַת ַּבּצֶֹרת �א יְִדָאג וְ�א יִָמיׁש ֵמֲעׂשֹות

 
ֶּפִרי".

 
על משמעויות והיקרויות מפתיעות נוספות של השם

 
יובל

 
עוד שמות ומשמעויות במדור המיוחד באתר

ַׁשַּפַעת

בימות החורף רבים מאוד חולים בשפעת. בעבר קראו
למחלה הזאת ְּגִריָּפה על פי שמה בצרפתית. אך כבר

בשנת תרנ"ג (1893) הציע בן־יהודה בעיתונו הצבי את
החלופה שפעת, ואף נימק את הצעתו: "על פי משקל

שמות המחלה לה'אינפלואינצה' [influenza, איטלקית],
על פי משמעת המלה הזאת". אם כן שם המחלה

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

 
להרחבה במדור מאוצרות הארכיון

שאלה בעברית

עקבו אחרינו
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