
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

ְמַחּזֵר ֶׁשל ָהִעְבִרית – מדברים
על עמוס עוז

אתם מוזמנים לאירוע מיוחד בבית האקדמיה ללשון
העברית בהנחייתה של הסופרת והעיתונאית שפרה

קורנפלד. נדבר על יצירתו של עמוס עוז ז"ל ועל
העברית המיוחדת שלו. שחקני תיאטרון יקריאו וימחיזו

 
שורות יפות מיצירותיו.

 
משתתפים: פרופ' נסים קלדרון, פרופ' פניה

עוז־זלצברגר, אמונה אלון, פרופ' דוד אוחנה וד"ר

 
סיגלית רוזמרין.

 

 
יום שני כ"ב באייר, 27 במאי, 19:00 

לפרטים ולרכישת כרטיסים

המילים שמרגשות את
המנהיגים שלנו

ביום העצמאות נשאלו הרמטכ"ל, הנשיא וראש
הממשלה על מילים בעברית שנושאות עבורם משמעות
מיוחדת. הרמטכ"ל אביב כוכבי בחר במילה חייל: "הוא

נותן הכול למען מדינת ישראל, חיילים כולם שווים".
הנשיא ריבלין ריגש כאשר אמר כי "בימים האלו, המילה

שאני הכי מתחבר אליה היא נחמה". ראש הממשלה
בנימין נתניהו ציין שתי מילים: "כיפה – מילה שקיבלה
משמעות כפולה, כיפה וכיפת ברזל. אבל עבורי המילה

שמסמלת את ההתחדשות שלנו ואת עם ישראל היא

 
מגדלור".

 
כתבה במעריב

קולה של ראומה אלדר

"לשון איננה רק לשון תקשורת. לשון היא ביטוי
לתרבותו של מי שמשתמש בה, דרך מבע של רגשות,

של מחשבות".
 

ראומה אלדר זיכרונה לברכה החלה את דרכה בתחנת
הרדיו המחתרתית של ארגון ההגנה, קולה היה אחד

המזוהים ביותר עם הרדיו הישראלי במשך עשרות
שנים, והיא הייתה לסמל באהבתה לעברית ובהקפדתה

 
על שפה תקנית והגייה מופתית.

 
פרסום באתר לזכרה

עברית על הבר – תל אביב

איך נשמעת עברית בעירקית־פרסית? מה מאפיין את
המבטא האשכנזי? מה כל כך מיוחד בהגייה התימנית?

הרצאתו של ד"ר אורי מלמד היא מסע בין־תרבותי
במבטאי עדות ישראל על המשמעות הלשונית

 
החברתית והתרבותית ומקורות ההשפעה שלהם.

 
ההרצאה תהיה ביום שלישי כ"ד באייר, 28 במאי,

 
ב־19:00 בבר דיזי פרישדון בתל אביב. 

 
הכניסה חופשית אך מותנית בהרשמה מוקדמת –

מהרו להבטיח את מקומכם

על הסביל הפנימי של בניין
קל

 
ִּכי ָאָדם ְלָעָמל יּוָּלד ּוְבנֵי ֶרֶׁשף יְַגִּביהּו עּוף (איוב ה, ז)

 
וְִהּנֵה ַהְּסנֶה ּבֵֹער ָּבֵאׁש וְַהְּסנֶה ֵאינֶּנּו ֻאָּכל (שמות ג, ב)

 
בעברית הרגילה מצופה שייכתב: 'אדם לעמל נולד',

'והסנה איננו נאָכל'. מה אפוא פשרן של הצורות האלה
– הנראות שייכות לבניין פועל, ומשמשות סביל לבניין

קל (יַָלד, ָאַכל)? התשובה לכך טמונה במערכת

 
הבניינים של העברית הקדומה. 

 
פרסום חדש באתר האקדמיה

שמות ומשמעויות – קרן

השם הפרטי ֶקֶרן משמש בעיקר מן המחצית השנייה
של המאה העשרים. השם הזה מצטרף לרשימה

הארוכה של שמות שמשמעותם 'אֹור'. ואולם משמעות

 
היסוד של המילה ֶקֶרן היא איבר בגוף של בעל חיים.

 
ממשמעות זו התפתחו בדרך של מטפורה משמעויות

 
נוספות, והן מתועדות כבר בלשון המקרא.

 
קרן – פרסום חדש במדור שמות ומשמעויות

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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