
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

חוגגים את יום העברית –
מכירת הכרטיסים בעיצומה

ביום חמישי י"ט בטבת תשע"ט, 27 בדצמבר 2018,
נציין בקריית האוניברסיטה בגבעת רם את יום העברית

 
– בואו לחגוג איתנו החל מהשעה 16:00 ועד הלילה.

 
רבי־שיח: לשון ומגדר (בהנחיית רומי נוימרק), מלחמת
השפות במדע ובאקדמיה (בהנחיית ורד ליון־ירושלמי),

העברית בעידן הרשתות החברתיות (בהנחיית עידו

 
קינן).

 
כמו כן נקיים סדנאות מקצועיות, מפגש עם אפרים סידון

ודני קרמן, סיורים בחדר בן־יהודה; טעימות מאוצרות
הארכיון ועוד ועוד. 

 
לתוכנית המלאה ולרכישת כרטיסים

חידון עברית ענק והופעה של
ג'ימבו ג'יי

 
מה משותף לספונג'ה, בורקס ודמיקולו?

 
מתי התחילו להשתמש בניקוד?

כמה שימושים שונים יש בעברית עכשווית לפועל

 
עשיתי? 

 
אירוע הסיום של יום העברית – מהשעה 19:00: חידון
עברית ענק בהנחיית לבנת בן־חמו והופעה מלאה של

 
ג'ימבו ג'יי ולהקת ספא.

 
לרכישת כרטיסים

אירועים נוספים בכל הארץ

תל אביב – שיח יוצרות עם עירית לינור וגיל הראבן
בסינמטק | שדרות – הרצאה בסינמטק של ד"ר גבריאל

בירנבאום: 'ישן מפני חדש: מסורת ושינוי במינוח
העברי' | גבעתיים – 'עברית על הבר' עם המזכירה
המדעית של האקדמיה ללשון העברית רונית גדיש |

חיפה – הרצאה בסינמטק של פרופ' רינה בן־שחר על

 
ייצוגי שפה של אוכלוסיות שונות בקולנוע הישראלי.

 
לכל הפרטים

דרכים ושבילים בעברית
לתקופותיה

המושג דרך הוא מושג מרכזי בעולמו של האדם מאז
ומעולם, ולא פלא אפוא שכמה וכמה מילים מביעות את

 
המושג הזה בלשוננו.

 
באיזו דרך תבחרו? דרך, מסילה, מסלול, שביל, נתיב,

 
אורח, כביש, משעול, רחוב ועוד.

 
להרחבת קריאה,מופעים במקרא ובעברית ימינו

איך החלטתי לחבר ִמּלֹון?

 
לקראת כ"א בטבת, יום הולדתו של אליעזר בן־יהודה: 

 
במבוא הגדול של מילון בן־יהודה המחבר מספר

בסגנונו הייחודי איך גמלה בליבו ההחלטה לחבר מילון
עברי: "ההגיון הפשוט של הבחרות הביאני מהרה

למחשבה פשוטה זו: אם רק זה חסר כדי שנוכל לדבר
עברית, צריך למלא את החסרון הזה. ועוד פעם מהירות

ההחלטה של הבחרות, שאינה מפקפקת בכח עצמה
ואינה יֹדעת מעצור, עשתה את שלה. וביום מהימים

החלטתי: חסרון זה אמלא אני, והמחשבה לחבר ִמּלֹון

 
נוָלָדה. 

 
לקטע המרגש מתוך המדור מאוצרות הארכיון

ולקינוח – פחזנית

ַּפְחָזנִית היא מאפה קטן חלול מבצק, ממולא בקרם
קצפת או במילוי אחר. כיצד נוצרה המילה ומדוע נגזרה
מן השורש פח"ז, הנושא מעיקרו הוראות שליליות, כגון

 
קלות דעת, פזיזות ואף הפקרות?

 
,Windbeutel השם המקביל לפחזנית בגרמנית הוא

מילולית 'שקית רוח', כלומר שקית ממולאת אוויר. מילה
זו אינה מציינת רק את המאפה אלא משמשת גם לציון

אדם – 'קל דעת', 'ריק ופוחז', 'רברבן'. במילונים
מתחילת המאה העשרים עומדת כנגד המילה הגרמנית

 
המילה פחזן ומכאן נגזרה הפחזנית.

 

 
להרחבת קריאה על סיפורה של המילה

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו

    

להסרה מרשימת התפוצה לחצו כאן | ניהול הרשמות | תמיכה באקדמיה
 

האקדמיה ללשון העברית, קריית האוניברסיטה, גבעת רם, ת''ד 90004, ירושלים 9190401

https://igeret.hebrew-academy.org.il/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzcsMCwwLDAsNiwxXQ
https://hebrew-academy.org.il/
https://hebrew-academy.org.il/2018/12/06/%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%97%D7%92%D7%95%D7%92-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98/
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https://hebrew-academy.org.il/2018/12/03/%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94/
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