
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

תודה לכל מי שחגג איתנו

קהל של מאות אנשים הגיע אלינו לקריית האוניברסיטה
בגבעת רם בירושלים – למרות יום חורפי גשום במיוחד

 
– כדי לציין איתנו את יום העברית תשע"ט.

 
האורחים נהנו מתוכנית עשירה של רבי־שיח מרתקים,

סדנאות מקצועיות, הרצאות מאלפות, סיורים בחדר
בן־יהודה לכל המשפחה וטעימה מאוצרות הארכיון

שלנו. את היום חתמנו באירוע חגיגי: חידון בהשתתפות

 
הקהל והופעה של ג'ימבו ג'יי ולהקת ספא.

 
למי שהחמיץ – אפשר לצפות במושבי האירוע

עמוס עוז איננו

עמוס עוז היה אחד מגדולי היוצרים בני ימינו שכתבו
בשפה העברית – מותו הוא אבדה גדולה לאוהבי

 
העברית.

 
"אני רואה עצמי מחזר של הספרות העברית" – כך

כתב עמוס עוז בכותרת של מאמר מיוחד לכתב העת
'העברית'. עוד כתב: "אולי הרגע המדויק שבו העברית
חזרה לחיים אחרי הפסקה של 1700 שנה אירע כאשר
הבחור הראשון לחש לבחורה הראשונה אחרי הפסקה
בת 1700 שנה "אני אוהב אותך" או הבחורה לבחור –

 
"אני אוהבת אותך", בעברית.

 

 
לזכרו של עמוס עוז

לקריאה: "אני רואה עצמי מחזר של הספרות העברית"

עשוי ועלול

רבים רואים במשפטים כגון 'אתה עשוי למעוד', 'המצב
עשוי להידרדר' משפטים משובשים, ומתקנים: 'אתה

 
עלול למעוד', 'המצב עלול להידרדר'.

 
ההבחנה בין 'עלול' ל'עשוי' – שזו לשלילה וזו לחיוב (או

לעניין ניטרלי) – היא הבחנה שהתגבשה בעברית בת
ימינו, והיא נשענת על שימוש נפוץ במילה 'עלול'

במשמעות שלילית. רבים ממתקני הלשון תומכים

 
בהבחנה זו, ואולם אין לכך אחיזה של ממש במקורות. 

 
תשובה חדשה ומורחבת באתר

שמות ומשמעויות – ֵאלָה

שמות של עצים משמשים לעיתים קרובות גם לשמות
בני אדם. דמויות אחדות במקרא קרויות על שמם של
עצים: ָּתָמר, ִרּמֹון, אֶֹרן, ַאּלֹון, ֵאלֹון ואפילו ַּתּפּוַח – שם

אחד ממלכי כנען. דוברי העברית החדשה הוסיפו
לרשימה את השמות ֶאֶׁשל, ּדֶֹלב (במלעיל), ֶצֱאָלה,

 
ָׁשֵקד, ִּתְדָהר, ּתֶֹמר ועוד.

 
גם שם העץ ֵאָלה הוא שם פרטי במקרא, אך שלא

כבימינו מדובר בשם איש. חמישה אנשים מכונים בשם
זה. בימינו ֵאָלה הוא שם אישה, והוא נוהג בשתי הגיות:

 
ֵאָלה במלרע, כשם העץ, וֵאָלה במלעיל.

 

 
ֵאָלה – פרסום חדש באתר

עוד שמות ומשמעויות במדור מיוחד באתר

פעילויות ויוזמות מיוחדות
ליום העברית

ביום העברית תשע"ט, התרגשנו מההיענות רחבת
ההיקף מצד הציבור לציין את חג העברית ומשפע

היוזמות העשירות והמגוונות בבתי ספר וברחבי

 
המרשתת וברשתות החברתיות.

 

 
לסקירה של מספר מהפעילויות והיוזמות

פרסומים בולטים בתקשורת

בואו לעבוד איתנו

האקדמיה ללשון העברית מחפשת ראש או ראשה

 
למרכז ההדרכה.

 
תיאור התפקיד: הובלת ההרחבה של מרכז ההדרכה,
ניהול פעילות, קליטה והכשרה של סגל המרכז, שיווק

 
ויצירת קשר עם קהל היעד.

 
לפרטים נוספים

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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