
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

התחדשנו בלוחות נטיית
הפועל

לאחר עבודה ממושכת ומאומצת, אנחנו מתרגשים
להגיש לכם את לוחות הנטייה של הפעלים בשפה

העברית. ביישום החדש באתר נכללים כל הפעלים
שבמקרא, רוב רובם של הפעלים בלשון המשנה וכמובן
הפעלים הרווחים היום מכל רובדי הלשון. כמו כן נכללו

כמה פעלים מלשון העגה.
 

המערכת מאפשרת לכל המתעניינים לקבל לא רק את
לוחות הנטייה של כל פועל אלא ניתוח של פעלים לפי

 
שורש ובניין ולפי גזרות. 

 
ללוחות נטיית הפועל

יום משפחה שמח

ִמְׁשָּפָחה היא במקורה קבוצה של בני אדם שיש להם
קרבת אבות, וזו משמעותה העיקרית של המילה עד

היום. בתנ"ך גם ַעם שלם נקרא ִמְׁשָּפָחה, למשל:
"ִמְׁשַּפַחת ִמְצַריִם" (זכריה יד, יח), "ִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה"

(בראשית יב, ג ועוד). מימי הביניים ואילך המילה
ִמְׁשָּפָחה משמשת גם לקבוצות שבין פרטיהן יש קשר

 
אמיץ כלשהו: 'משפחת לשונות', 'משפחת בעלי החיים'.

 

 
עוד על המשפחה

מדור מיוחד באתר לכבוד יום המשפחה

הרצאה וסרט בסינמטק חיפה

אתם מוזמנים ליהנות מאירוע מיוחד בשיתוף בין
האקדמיה לסינמטק חיפה: הקרנת טרום־בכורה של

הסרט הישראלי פרא אציל ולפניה ההרצאה "פרא
אציל: הדיבור המזרחי בספר ובסרט" מפי פרופ' רינה

 
בן־שחר מאוניברסיטת חיפה.

 
האירוע ייערך ביום ראשון ה' באדר א' תשע"ט, 10

 
בפברואר 2019, בשעה 18:30.

 
לפרטים נוספים ולרכישת כרטיסים

אבותם ואבותיהם

שתי הצורות 'אבותם' ו'אבותיהם' הן צורות תקניות,
ולשתיהן תיעוד בתנ"ך, למשל: "ֲאֶׁשר ִצּוִיִתי ֶאת ֲאבֹוָתם"
(שופטים ב, כ); "ּוִמְקוֵה ֲאבֹוֵתיֶהם" (ירמיהו נ, ז). בלשון

ימינו רגילה הצורה בעלת כינוי הנסתרים הארוך
ֲאבֹוֵתיֶהם, ִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם וכדומה, ואילו בלשון המקרא

דווקא הצורה בעלת כינוי הנסתרים הקצר היא

 
השכיחה, כגון ֲאבֹוָתם, ִמְׁשְּפחֹוָתם. 

 
תשובה דקדוקית חדשה באתר

שמות ומשמעויות – ארז

רבים הם הקרויים בשם ֶאֶרז על שם העץ המחטני
והחזק.

 
מכיוון שהארז נחשב החזק והעמיד בעצים, הוא משמש

בשלל מימרות וביטויים כסמל לחוזק, לחוסן ולגובה.
בתהילים הארז הוא סמל לצמיחה ולשגשוג: "ַצִּדיק

ַּכָּתָמר יְִפָרח, ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון יְִׂשֶּגה" (צב, יג). בשיר
השירים הדוד מתואר בין היתר בדימוי לארז: "ַמְרֵאהּו

ַּכְּלָבנֹון ָּבחּור ָּכֲאָרִזים" (ה, טו), ומכאן מטבע הלשון
'בחור כארז' המשמש עד ימינו.

 
עוד על משמעות השם ועל המימרות והביטויים

שנקשרו בו

חוגגים את העברית

אתם מוזמנים להאזין לתוכנית חגיגית ששודרה ביום
העברית ברשת כאן מורשת – בהנחיית הרבנית ימימה

 
מזרחי ובעריכת ד"ר סמדר כהן.

 
בתוכנית החגיגית השתתפו פרופ' משה בר־אשר, נשיא

האקדמיה ללשון העברית; תמר קציר מן המזכירות
המדעית של האקדמיה; הרב דוד מנחם; הפזמונאית
חמוטל בן־זאב; והזמרים והיוצרים יונתן רזאל, דקלון

 
וסגיב כהן. 

 
להאזנה לתוכנית החגיגית

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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