
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

נייחל לשנה טובה ונאחל
כתיבה וחתימה טובה

את הפועל ִיֵחל ירשנו מן התנ"ך: "ִהֵּנה ֵעין ה' ֶאל ְיֵרָאיו
ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּדֹו" (תהלים לג, יח). גם הפועל ִאֵחל יסודו

בתנ"ך – בצורות המיוחדות ַאֲחֵלי וַאֲחַלי. מוסכם כי
עניינן הוא בקשה ומשאלה, אך נחלקו הדעות בדבר

המשמעות המדויקת והגיזרון. יש הקושרים אותן
לפעלים ִיֵחל והֹוִחיל שמשמעם כאמור 'קיווה', 'ציפה',

ויש הקושרים אותן לפועל ִחָּלה שמשמעו 'התחנן',
'התפלל' (בעיקר בצירוף 'חילה את פֵני־').

עוד על ייחול ואיחול

מדור חגיגי לראש השנה באתר האקדמיה

ברוכה הבאה שנת תש"ף

זו אחת השאלות הנפוצות שאנחנו מקבלים מהציבור
בימים אלו במערכת הפניות וברשתות החברתיות. לכן

נזכיר שוב כי המלצתנו היא לכתוב תש"ף – בפ"א
סופית. אשר להגייה: אפשר לקרוא לשנה הבאה עלינו
לטובה שנת תיו־שין־פא ואפשר לקרוא לה שנת ָּתָׁש"ף

– בפ"א רפה. 

שאלה דומה עלתה בהתקרב שנת תש"ך (1960). גם
אז התלבטו אם לכתוב תש"ך, תש"כ או תש"ּכ.

בהמלצת ראובן סיוון, שהיה אז קצין העיתונות של
משרד החינוך, התקבל הכתיב בכ"ף סופית. כך נכתבו
באות סופית גם השנים תש"ם (1980) ותש"ן (1990).

להרחבה

להדביק באהבה לעברית

בדומה לפרצופונים שכבשו את כולנו, הלהיט העכשווי
ביישומון ואטסאפ הוא המדבקות (סטיקרים) –

המדבקות מעבירות מבחר מסרים קצרים בדרך
חזותית, מצחיקה ומעניינת.

לרגל השנה החדשה אנחנו מעניקים לכם במתנה
חבילת מדבקות לוואטסאפ, והיא כבר מחכה לכם

בחנות היישומונים. במדבקות תוכלו למצוא תיקוני לשון,
ברכות מליציות, חידושי מילים וכמובן ברכות לראש

השנה תש"ף.

להורדת היישומון והמדבקות

להסבר כיצד משתמשים במדבקות בוואטסאפ

מילים מתוקות לשנה מתוקה

מילים לשולחן החג – שתי מילים שיגרמו לכם
ללקק את השפתיים: ִּדְבִׁשית – כלי לדבש,

ִּדְבׁשֹון – מקלון להוצאת דבש בעל ראש מעוגל
ומחורץ. שתי המילים אושרו במליאת האקדמיה

בשנת תשע"א (2011).

ְּדבֹוַראי או ַּכְוָרן? לפני שנים הגיעה אל
האקדמיה בקשה לקבוע את המילה דבוראי

במקום כוורן, בעיקר בשל זיהוי הצליל של ַּכוורן
וקברן. המזכירות המדעית של האקדמיה

השיבה שהמילה דבוראי כשרה מצד הדקדוק,
ואולם בדרך כלל אין האקדמיה נוהגת להחליף

מילים עבריות קיימות ומשמשות. לכתחילה
אפוא רצוי להשתמש במילה כוורן, ועם זאת מי
שנתחבב עליו החידוש דבוראי יכול להשתמש

גם בו.

ֵּבין ֵּכֶסה לְָעשֹוֹר

'ֵּבין ֵּכֶסה ְלָעֹשֹור' הוא כינוי לעשרת הימים שמראש
השנה ליום הכיפורים.

כסה הוא כינוי לראש השנה. במזמור תהלים נאמר:
"ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו". בעקבות זאת

דרשו חכמים: "איזהו חג שהֹחדש מתכסה בו? הוי אומר
זה ראש השנה". לפי הבנה זו המילה ֵּכֶסה קשורה

לכיסוי ומציינת את תחילת החודש – כאשר הירח עדיין
מכוסה כמעט לגמרי. על פי דעה אחרת 'כסה' הוא

דווקא מלוא הירח, כלומר אמצע החודש. דעה זו
מבוססת על מילים דומות משפות שמיות אחרות.

ָעׂשֹור הוא כמובן כינוי ליום הכיפורים החל בעשרה
בתשרי, ככתוב: "ַא� ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה יֹום

ַהִּכֻּפִרים הּוא".

עוד קטעי מידע ותשובות הקשורות ליום הכיפורים

ערב העיון לזכרו של פרופ'
שלמה מורג

מוזמנים לצפות בערב העיון המרתק שנערך החודש
בבית האקדמיה במלאת עשרים שנה לפטירתו של
פרופ' שלמה מורג ז"ל בהשתתפות מכריו ומוקיריו

הרבים.

באירוע הרצו עמיתיו ותלמידיו של פרופ' מורג והעלו על
נס את חשיבות מפעלו המחקרי בהנצחת מסורות

הלשון של קהילות ישראל. בקרוב יתפרסם אתר חדש
של אוסף המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל, אשר

מַרכז אלפי קטעי הקלטה יקרי מציאות של מסרנים
הקוראים את המקורות העבריים – המקרא, המשנה,

התלמוד ועוד – איש ואיש כמסורת עדתו.

להרחבה ולצפייה בערב העיון

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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