אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

הנחות לכבוד שבוע הספר

עברית מלוא הטנא

העברי

טנא הוא סל נצרים שהיו מביאים בו את הביכורים,
ככתוב בספר דברים" :וְלָקַ חְ תָּ מֵ ֵראשִׁ ית כָּל פְּ ִרי

לרגל שבוע הספר העברי חגיגת מבצעים והנחות

הָ אֲ דָ מָ ה… ו ְשַׂ מְ תָּ בַטֶּ נֶא…" .את המילה טנא מקובל
לקשור למילה מצרית בעלת צליל ומשמעות דומים ,ויש
הסוברים כי מקורה בכנענית .בספרות חז"ל נזכרת
כמה פעמים המילה טְ נִי במשמעות סל או קערה ,וככל
הנראה מדובר באותה מילה.
המילים טנא וטני מצטרפות ל'סל המילים' העשיר :סַ ל,
סַ לְסִ לָּהַ ,כּ ְל ָכּלָה ,קֶ לֶת ,כְּפִ יפָ ה וגם כְּלוּב וקֻ פָּ ה.

בחנות הספרים שלנו – אתם מוזמנים לבקר ולבחור
לעצמכם ספר בעברית יפה .עד חמישים אחוזי הנחה
על ספרים חדשים שיצאו השנה ועל מיטב הספרים
שראו אור בהוצאה שלנו.
כמו כן יש הנחות על מוצרים נלווים שתוכלו להעניק:
מילון כיס  100מילים ,כרזות חגיגיות להצגת עושר
השפה ,מגנטים למקרר עם חלופות עבריות ומילון

מדור חגיגי באתר ובו קטעי מידע ומאמרים לכבוד החג

מונחי היין המותאם כאריזת מתנה.
הנחות על ספרים ומוצרים נוספים
אתר חנות הספרים של האקדמיה

איברים זוגיים שאינם בצורת

חגיגה עברית לכבוד חג

הרבים

שבועות

לקראת חג השבועות אנחנו נפגשים ביום שישי במתחם

מדוע אומרים ברכיים בצורת הזוגי ,אבל מרפקים

התחנה הראשונה בירושלים להילולה של עברית.

בצורת רבים?
קטגוריית הזוגי שייכת לרובד הקדום של השפה .לא
ייפלא אפוא שהיא השתמרה בשמות איברי הגוף

נחגוג במילים ,בשירים ,ותאמינו או לא – גם

)הזוגיים( – שהרי שמות המציינים איברי גוף הם

בריקודים...
הכניסה חופשית – בואו לחגוג איתנו ,והביאו חברות

ממילות היסוד בכל שפה ,כלומר נוצרו בשלבים

חברים ואת כל מי שאוהב לשיר ולרקוד!

הראשונים שלה .וכך אפשר למצוא במקרא –
ובעקבותיו בכל רובדי הלשון – את הצורות עיניים,
אוזניים ,שפתיים ,ידיים ,רגליים ,שדיים ,ירכיים ,שוקיים

לפרטים נוספים

ועוד ועוד .כבר במקרא צורות הזוגי הללו משמשות לא

אירוע בפייסבוק

רק לציון זוג אלא גם לציון רבים.
תשובה חדשה באתר

ניבים מתנובת השדה

אהרן אהרנסון ,השעונית
והאלמוות

חשיבותה של עבודת האדמה בחיי האדם – בעת
לפני  100שנה ,בט"ו באייר תרע"ט ) 15במאי ,(1919
מצא אהרן אהרנסון ,איש המדע והמעש ,את מותו
בתאונת מטוס באירופה .חמש שנים קודם מותו ,בהיותו
בן  ,39כתב מאמר ביקורת על רשימת השמות
העבריים ל"צמחים המצויים בארץ" שפרסם ועד הלשון
בשנת תרע"ג ).(1913

העתיקה וגם אחריה – באה לידי ביטוי במילים ובניבים
הלקוחים מתחום גידול הדגן ועיבודו:
קרקע פורייה | קרקע בתולה | הכשיר את הקרקע |
נסתחפה שדהו | הלך בתלם | זרע אל קוצים |
כמוץ ברוח ,כמוץ לפני רוח | מה לתבן את הבר |
רחיים בצווארו | טָ חַ ן קמח טחון | בקצירת האומר ועוד

אהרנסון השיג על שיטתם העקרונית של מחדשי שמות
הצמחים ,ומתח ביקורת נוקבת על כמה מן השמות

ועוד...
על ניבים אלו ועל עוד שפע של מילים וביטויים מתנובת

המחודשים .טענתו העקרונית הייתה כי בלשונות

השדה

העולם ניתנו שמות לצמחים על בסיס אגדות עם
ומסורות סמליות שונות – וכך ראוי לנהוג גם בעברית
המתחדשת.
מאמר חדש באתר האקדמיה

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו

להסרה מרשימת התפוצה לחצו כאן | ניהול הרשמות | תמיכה באקדמיה
האקדמיה ללשון העברית ,קריית האוניברסיטה ,גבעת רם ,ת''ד  ,90004ירושלים 9190401

