אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

חג חנוכה שמח

חוגגים את יום העברית – לא
תבואו?

הידעתם כי המילה 'חנוכייה' נחשבת חידוש של חמדה
בן־יהודה )אשתו השנייה של אליעזר בן־יהודה( ,והיא
השתמשה בה לראשונה במדור פרי עטה בעיתון 'הצבי'
בשנת תרנ"ז )?(1896
מעניין גם לדעת כי המילה חנוכייה רווחה קודם לכן
בקרב היהודים הספרדים בישראל ובארצות הבלקן
בהגיית מלעיל )חנוכּ֫ ייה(.
עוד זוויות מאירות עיניים של החג במדור המיוחד
לחנוכה

האירוע המרכזי של יום העברית ייערך ביום חמישי י"ט
בטבת 27 ,בדצמבר ,בקריית האוניברסיטה בגבעת רם
בירושלים – מוזמנים להצטרף אלינו וליהנות
מרבי־שיח ,הרצאות ,סדנאות מקצועיות ,סיורים בחדר
בן־יהודה ,טעימות מאוצרות הארכיון ,פעילויות
והפתעות נוספות.
את יום העברית נקנח באירוע חגיגי :חידון עברית ענק
והופעה של ג'ימבו ג'יי ולהקת ספא.
לתוכנית המלאה של יום העברית
לרכישת כרטיסים

עברית על קרטוני החלב

קול קורא להגשת מועמדות
לפרס האקדמיה לשנת
תשע"ט

אם רכשתם לאחרונה קרטוני חלב ,אולי נתקלתם
באיורים חביבים על הקרטונים למילים עבריות
מחודשות .היוזמה בשיתוף עם חברת תנובה ,זו השנה
השנייה ,מעודדת את הציבור לחגוג את יום העברית

פרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב וציפורה

במילים עבריות במקום מילים לועזיות נפוצות.

בן־חיים יוענק לחוקרים עד גיל  50שהרימו תרומה
חשובה בחקר הלשון העברית והארמית ובחקר מסורות
הלשון.

צפו במצגת

המועמדים ישלחו מכתב מנומק בצירוף שתי המלצות
לוועדת השיפוט לפרס האקדמיה ,בכתובת:
pras@hebrew-academy.org.il
המועד האחרון להגשת מועמדות לפרס לשנת תשע"ט:
יום ראשון כ"א בשבט תשע"ט ) 27בינואר .(2019
לפרטים נוספים ולתקנון ועדת הפרס

שפה שאנשים אוהבים

מעוז צור ישועתי למשורר
ושמו מרדכי

הדסה ברלינסקי זיכרונה לברכה ,שעבדה בארכיון
משרד ראש הממשלה ,לא היססה לפנות ישירות לדוד
בן־גוריון ולמחות לפניו שאינו חותם על כל מכתביו
בעברית.
ראש הממשלה הראשון השיב לה מייד :איני רואה
בכתיבתי העברית "הפגנת" לאומיותי .איני אוהב
הפגנות .אני כותב עברית וחותם עברית – מפני שזוהי
לשוני וזהו שמי .ואין זאת אשמתי שיש גם קצת גויים
בעולם )מתוכם – גם יהודים( ויש צורך לפנות גם

מָ עוֹז צוּר י ְשׁוּעָ תִ י – כינוי לקב"ה ,על פי תהלים" :הֱ י ֵה
לִי לְצוּר מָ עוֹז ְלבֵית מְ צוּדוֹת לְהוֹשִׁ יעֵ נִי".
לְ נָאֶ ה לְ שַׁ בֵּחַ – על פי מדרש בראשית רבה" :לך נאה
לומר שירה" – שישראל אמרו שירה על הניסים שעשה
הקב"ה עימהם.
פרופ' אפרים חזן מבאר את הפיוט הידוע לחנוכה

אליהם.
להרחבה במדור שפה שאנשים אוהבים

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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