
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

מילים חדשות בעברית

בישיבה האחרונה של מליאת האקדמיה ללשון העברית

 
נתקבלו כמה מילים חדשות:

 

 
ִמְׂשֲחָקן, ִמְׂשֲחָקנּות – במקום גיימר, גיימינג

 
ַעְׂשיָן – במקום מייקר

 
job talk ַהְרָצַאת ִמְׂשָרה – במקום

 

 
להרחבה על המילים ולהחלטות חדשות בדקדוק

הכירו את המילים החדשות שנקבעו בשנים האחרונות

ט"ו בשבט שמח ופורח

לכל השותלים והנוטעים ברינה – קטעי מידע ופרפראות

 
לשון לכבוד החג.

 
במדור המיוחד לט"ו בשבט תוכלו לגלות כי קרוב לוודאי
שהמילה שקדייה היא חידושו של לוין קיפניס, והופעתה

 
הראשונה – בשירו "לשנה טובה, שקדיה" (תרע"ט).

 

 
סיפורה של השקדייה

מדור מיוחד באתר לכבוד ט"ו בשבט

המילון למונחי הביטוח

איגוד חברות הביטוח והאקדמיה ללשון העברית ציינו
לאחרונה את פרסומו של המילון למונחי הביטוח

 
המיועד לעוסקים בענף ולציבור הרחב.

 
המילון – שאושר לפני שנתיים – מקיף 1,400 מונחים

במגוון ענפי הביטוח, ובהם ביטוח כללי, ביטוח חיים,
ביטוח בריאות, פנסייה וחיסכון, ביטוח ימי, ביטוח

 
משנה, אקטואריה, יסודות הביטוח וחוקי הביטוח.

 

 
לפירוט הדברים

המילון למונחי הביטוח באתר האקדמיה

 
"ְּבַבנק" או "ְּבַּבנק"? 
"לְָּפריז" או "לְָפִריז"?

בישיבת המליאה האחרונה נתנה האקדמיה את דעתה
על השאלה שמטרידה רבים: האם תקני לומר "ְּבָפריז"

ללא דגש בפ"א כדרך השמות העבריים (ְּבפתח תקווה).
נקבע כי אותיות ּב, ּפ (וכן ּכ) בראש מילים לועזיות

ובראש שמות זרים שומרות בדרך כלל על הגייתן זו גם
אחרי אותיות וכל"ב. ואולם הרוצה לרפות אותן הרשות

בידו. לפיכך אפשר לומר: ּוָּבלֹון או ּוָבלון; ְּבִּפיג'מה או

 
ְּבִפיג'מה; ּוָּפריז או ּוָפִריז, ִּבְּבִריַטנְיָה או ִּבְבִריַטנְיָה.

 
להרחבה

הפרי ופרי מעלליו

אם נחפש בקונקורדנצייה לתנ"ך את המילה ְּפִרי, ניווכח
כי היא מופיעה בו יותר ממאה פעמים – וכולן בלשון
יחיד. כפי שכתב חוקר הלשון גד בן־עמי צרפתי, ְּפִרי

הוא ביסודו שם קיבוצי שמשמעותו 'יבול', 'תנובת
הצמח': "וְנְָתנָה ָהָאֶרץ יְבּוָלּה וְֵעץ ַהָּׂשֶדה יִֵּתן ִּפְריֹו"

(ויקרא כו, ד). רק בלשון חכמים קיבל הפרי משמעות

 
של יחידה אחת, ואז נוצרה לו צורת הרבים ֵּפרֹות.

 
עוד על שמות הפרי, פעלים וצירופי לשון

בשבילכם הוא מילון
אבן־שושן – בעבורי הוא סבא

הוא עלה מאירופה אבל הקפיד לדבר בחי"ת ועי"ן,
מעולם לא תיקן בעברית אנשים שלא הכיר, התפעל

ממילות סלנג כמו "גזעי" ו"זיגי", וכתב את כל המילים

 
והגדרותיהן על כרטיסיות בכתב ידו.

 
לרגל יום העברית, יוספה אבן־שושן, נכדתו של מחבר

מילון הכיס שליווה דורות של תלמידים ו"המילון החדש"
הנפוץ בישראל, סיפרה בריאיון שצולם בבית האקדמיה

 
על סבא מצחיק וקפדן, ש"הגדיר כל מילה בעברית".

 
ynet ריאיון באתר

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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