אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

שַׁ אֲ לוּ שְׁ לוֹם י ְרוּשָׁ לָים י ִשְׁ לָיוּ

חגיגה עברית לחג שבועות

אֹהֲ בָי ִ

אירוע חגיגי במיוחד לחג שבועות במתחם התחנה
הראשונה בירושלים – יום שישי ,ד' בסיוון 7 ,ביוני ,מן
השעה .12:00

"שַׁ אֲ לוּ שְׁ לוֹם י ְרוּשָׁ לָ ים י ִשְׁ לָ יוּ א ֹהֲ ָבי ִ " – כך מברכים
עולי הרגל את העיר ואת יושביה במזמור קכב בספר
תהלים" .שאלו שלום ירושלים" – דִּ רשו את שלומה של

עברית מלוא הטנא – הרצאה של תמר קציר | שירה
בציבור – מיטב הלהיטים עם דניאל זכאי | ריקודי עם –
הורה סוערת בהובלת מיטב גרינפלד | מסיבה עברית
עם פנינה התקליטנית.

העיר .ומה פירוש "ישליו אוהביך"? אוהבייך י ִשְׁ לְווּ ,יהיו
שלווים.
להרחבה
מדור מיוחד ובו קטעי מידע לקראת יום ירושלים

הכניסה חופשית – לפרטים נוספים

השתלמות על כללי התעתיק

כ"ף ופ"א כפופות בסופי
מילים

נפתחה ההרשמה להשתלמות על כללי התעתיק
בהנחיית ד"ר ברק דן.

במילים עבריות המסתיימת באותיות כ"ף או פ"א
נכתבות אותיות אלו תמיד בצורתן הסופית )ך ,ף( .לכלל
זה אין שום חריג :פך ,מלך ,השליך ,למך ,כף ,סוף,

ההשתלמות תיערך ביום חמישי כ"ב בתמוז תשע"ט
) 25ביולי  (2019בבית האקדמיה ללשון העברית

יחף ,נכסף ,התלפף ,יוסף וכיו"ב .הכ"ף והפ"א בסוף

בירושלים – על התעתיק מאותיות לטיניות לעברית ועל

המילה נהגות בדרך כלל רפות.

התעתיק מערבית לעברית .ההשתלמות תכלול סדנת

ואולם בעברית של הדורות האחרונים החלו צצים יותר
ויותר מקרים של הגיית כ"ף ופ"א דגושות בסוף המילה
– בראשי תיבות )הגויים( ובמילים ושמות לועזיים.

תרגול.
לפרטים נוספים ולרישום

תשובה חדשה באתר

תזונה עברית בעברית

האריה ושמותיו

אז מה אתם – צמחונים? טבעונים? אולי חצימחונים או

"ששה שמות יש לארי ,אלו הן :ארי ,כפיר ,לביא,

פירותנים?

ליש ,שחל ,שחץ" )בבלי סנהדרין צה ע"א(.
לפי אתר עיריית ירושלים ,סמלה של העיר נקבע בשנת

סוגי התזונה המגוונים הזמינים בימינו מביאים רבים
לפנות לאקדמיה ללשון בבקשה להסדיר את המינוח

 1949ב"ועדת הסמל" של העירייה .סמל האריה,

העברי בתחום זה .לפונים הרבים אנו נוהגים להשיב כי

השומר על החומה וברקע ענפי הזית ,מסמל את זיקתה

מכיוון שהמונחים העיקריים שכבר משמשים בתחום –

של עיר הבירה לנחלת שבט יהודה .זהו אחד הסמלים

צִמְ חוֹנוּת וטִ בְעוֹנוּת – הם עבריים ,אין האקדמיה רואה
מקום להתערב בהם .ועוד :מכיוון שמונחים אלו נוצרו

היהודיים השכיחים ,והוא מעטר תשמישי קדושה
ופרוכות ודלתות של ארון הקודש בבתי כנסת.

מחוץ לאקדמיה ,נראה שגם המונחים האחרים שיחפצו
בהם הדוברים מוטב להם שייווצרו בשיח הציבורי ללא
תיווך שלנו.

חשיבותו של האריה באה לידי ביטוי בריבוי שמותיו –
פרסום באתר האקדמיה.

תשובה חדשה באתר האקדמיה
פרסום באתר וואלה
שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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