
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

ברכות לחברים החדשים
באקדמיה

בישיבת מליאת האקדמיה שנערכה בכ"ט בשבט
תשע"ט, 4 בפברואר 2019 נבחר ד"ר חנוך גמליאל

לחבר מלא באקדמיה לאחר שנתיים שבהן היה חבר
יועץ. המשורר והסופר מירון איזקסון וחוקר הלשון ד"ר

 
אורי מור נבחרו לחברים יועצים.

 
אנחנו מברכים את החברים החדשים ומאחלים להם

 
עבודה פורייה.

 

 
להודעה המלאה

 
פורסם גיליון 63 של ֲאַקֵּדם – ידיעון האקדמיה ללשון

העברית

עברית חרוצת לשון

אתם מוזמנים לצפות באירוע המיוחד לציון 65 שנה
לאקדמיה ללשון העברית – במסגרת פסטיבל מספרי

 
סיפורים בחול המועד סוכות. 

 
האירוע החגיגי בניצוחו ובהנחייתו של יוסי אלפי

ובהשתתפות פרופ' משה בר־אשר, פרופ' חיים באר,
פרופ' יהודית הנשקה, פרופ' סיריל אסלנוב, רות

 
אלמגור־רמון, ד"ר אבשלום קור ויעקב פרוינד.

 
לצפייה בסרטון

ִמֶּכם ולא ממכם, ִמֶּכן ולא
ממכן

הנטייה הרגילה של מילת היחס ִמן בעברית היא
מהנטיות הקשות והמוזרות: בחלק גדול מצורות הנטייה
מילת היחס 'מן' מוכפלת. כך למשל רכיבי הצורה ִמֶּמּנִי

הם ִמן+ִמן+נִי.
 

אולם אין הדברים כך בצורות הנוכחים והנוכחות,
הנסתרים והנסתרות; באלה הרכיב ִמן אינו נכפל,

והצורות הן ִמֶּכם, ִמֶּכן, ֵמֶהם, ֵמֶהן.
 

תשובה מורחבת באתר

הערות על לשונו של עגנון
אגב קריאה ב"תמול שלשום"

עיון לשוני מעניין מאת ד"ר גבריאל בירנבאום בגיליון

 
אקדם החדש:

"כשקראתי לראשונה את יצירת המופת של עגנון 'תמול
שלשום" עול ימים הייתי, כבן שמונה־עשרה או

תשע־עשרה, ולא עמדתי עדיין על דעתי הבלשנית.
החלטתי לקרוא את היצירה שוב לפני שנים מספר –

ועולם חדש נגלה לעיניי. התפעלתי מהיופי ומהעמקות
שלה, ומלשונה הנפלאה והייחודית. תוך כדי קריאה
סימנתי בעיפרון מקומות שעוררו את תשומת ליבי.

ברשימה זו אני מביא חלק קטן מתוצאות עיוניי
במקומות ההם. על עניינים רבים העירו כבר לפניי,

וציינתי לאלה שלא נעלמו ממני." 
 

למאמר מתוך גיליון אקדם החדש

ֵקיָסם וֵקיָסִמים

צורת המילה התקנית בימינו היא ֵקיָסם וברבים

 
ֵקיָסִמים, ֵקיְסֵמי־, כגון ֵקיְסמי שיניים.

 
יש הסבורים שמקור המילה קיסם בשורש קס"ם,

שאחת המשמעויות שלו היא חיתוך וגזירה. זו משמעות
השורש באכדית ובערבית, ואף בפועל נדיר בעברית:

 
"השלחן והטבלה והדולפקי שנתקסמו [=שנחתכו]" 

 
פרסום חדש באתר – על סיפור המילה קיסם ועל

מסורות ההגייה השונות

מעכשיו תוכלו להשפיע על
ראשי התיבות הצבאיים

בצה"ל מוציאים מהדורה חדשה למילון הקיצורים וראשי
התיבות, ואנחנו משתפים כאן את הקריאה של תחום
העריכה והמינוח בתוה"ד (חטיבת התורה וההדרכה):

הפעם, לראשונה, החיילות והחיילים בעבר ובהווה
מוזמנים לשלוח הצעות משלהם לראשי תיבות וקיצורים

שמשמשים בצה"ל ועדיין אינם מופיעים במילון, ואולי

 
הם ייכנסו למהדורה החדשה.

 
טופס לשליחת ההצעות

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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