
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

ְמַחּזֵר ֶׁשל ָהִעְבִרית – מדברים
על עמוס עוז

"השפה העברית: סיפור אהבה שלי, עם בושה
ותאווה וחרטה וכיסופים. אני את העברית אוהב

מילדותי. המילים שלה, המנגינות שלה, הקפריזות.
ואני מחזר אחריה עד כדי גיחוך" (עמוס עוז, מתוך

 
"באור התכלת העזה").

 
      ביום שני הבא, 27 במאי, בשעה 19:00 נערוך אירוע
מיוחד – סופרים ואנשי לשון ידברו על הסופר שחולל

ניסים בשפה העברית והטביע חותם על כל סופר שבא

 
אחריו. 

 

 
רכישת הכרטיסים לאירוע המיוחד בעיצומה

 
עוד בשבוע הבא: "עברית על הבר" בתל אביב

חדש בהוצאה לאור

 
המשנה לפי כתב יד קאופמן, נשים—נזיקין

 
זהו כרך ב במהדורת המשנה בהוצאת האקדמיה ללשון

העברית. המהדורה מותקנת על פי כתב יד קאופמן –
הידוע ומוחזק ככתב היד הטוב ביותר של המשנה.

במהדורה שלפנינו מובא נוסח המשנה של סופר כתב
היד בציון כל הגהותיו, עם העתקה מדויקת ומדוקדקת

 
של הניקוד אשר נוסף על כתב היד בזמן מאוחר יותר. 

 

 
לפרטים ולרכישה

 
לקניית שני הכרכים במחיר מיוחד

ל"ג בעומר

עומר הוא קבוצת שיבולים. משמעות אחרת של
המילה היא מידה או כלי מידה, כנזכר בקשר

למן (שמות טז): "וַּיָמֹּדּו ָבעֶֹמר".

משורש דו"ר שעניינו עיגול גזורה המילה ְמדּוָרה
– ערמה של עצים בוערים המסודרים בעיגול.

בפעלים מן השורש דל"ק חלה התרחבות
משמעות אל תחום הרגש, בעיקר בלשון העגה:
מדליק, נדלק על, דלוק על. תופעה דומה קרתה

במילים אחרות הקשורות באש: להוט, נלהב,

 
מתלהב, משולהב.

 
עוד קטעי מידע לחג במדור מיוחד באתר

ד"ר דורון יעקב – חתן פרס
בן־חיים לשנת תשע"ט

ברכות מאליפות לחברנו ד"ר דורון יעקב, זוכה פרס
האקדמיה ללשון העברית על שם ציפורה וזאב בן־חיים

לשנת תשע"ט. הפרס ניתן לו על ספרו: "מסורת
העברית שבפי יהודי דרום תימן: מערכת ההגה ולשון

 
המשנה".

 
בנימוקי הוועדה נכתב כי ד"ר דורון יעקב הרים תרומה
של ממש למחקר מסורות העדות שבכתב ושבעל פה,

 
ועל כך מצאה אותו הוועדה ראוי לקבל את הפרס.

 
לקריאת נימוקי ועדת הפרס

"יש לשכשך לפני השימוש"

בשבט תרצ"ט (ינואר 1939) פנה לוועד הלשון רוקח
מנס ציונה בשם דוד רוזנברג, ושאל אם הלשון "לנער
לפני השימוש" שנוהגים לכתוב על בקבוקי התרופות
("בקבוקים עם רפואה" בלשונו) נכונה. לדעתו הפועל
'לנער' אינו מתאים בהקשר זה, שכן ניעור איננו סתם

ניענוע, אלא ניענוע לשם הסרה של דבר מה (כמו ניעור

 
אבק מבגדים).

 

 
מה קבע ועד הלשון בתגובה לפניית הרוקח רוזנברג? 

פרסום במדור מאוצרות הארכיון

גיא

כתיב המילה גיא מעורר תהייה אצל רבים: מדוע יש

 
אל"ף בסוף המילה? 

 
האל"ף במילה ַּגיְא היא אות שורשית. בעבר הרחוק
הייתה האל"ף הגויה, אבל בעברית כל אל"ף בסוף

המילה אינה נהגית. כך למשל ָמָצא (לעומת ָמְצָאה),
יָבֹוא (לעומת יָבֹואּו), נִָביא (לעומת נְִביָאה או נְִביִאים)

וגם ֵחְטא (לעומת ֶחְטִאי או ֲחָטִאים). ואכן בנטיית המילה
ַּגיְא האל"ף הגויה כשאינה בסוף המילה, כמו בצורת

 
הרבים ֵּגיָאיֹות (במקרא הכתיב בלי יו"ד: ֵּגָאיֹות). 

 
פרסום חדש באתר האקדמיה

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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