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מה תהיה מילת השנה?

גם השנה אנחנו מבקשים את עזרתכם בבחירת

 
מילת השנה!

בשנה שעברה בחרתם את המילה ָמטֹוׁש כמילת השנה.
– מה לדעתכם המילה שמסמלת בצורה הטובה ביותר

 
את השנה הזאת?

בשלב הראשון אנחנו מבקשים מכם לכתוב לנו מה

 
ההצעה שלכם למילת השנה.

בשלב השני תוכלו להשתתף בבחירת מילת השנה

 
מתוך ההצעות שיוצגו לבחירה.

טופס לשליחת הצעות

מילה בחדשות: אומיקרון

שתי האותיות היווניות אומיקרון (Ο) ואומגה (Ω) נהגות
כיום כחולם עברי (ֹו), וההבדל העיקרי בהגייתן

המקורית היה באורך התנועה, כעולה משמן: אֹו־מיקרון
(micron כלומר) μικρόν הייתה 'אֹו קצרה' שהרי
ביוונית הוא 'קטן', 'קצר'; ואילו אֹו־מגה הייתה 'אֹו

ארוכה' שהרי μέγα (כלומר mega) ביוונית פירושה

 
'גדול', 'ארוך'.

מאחר שמקורו של האל"ף־בי"ת היווני בכתב הֵפניקי,
העומד גם בבסיס הכתב העברי מימי הבית הראשון

(כתב דעץ), יש בכתב היווני דמיון לא רק לסדר
האל"ף־בי"ת שלנו, אלא גם לצורתן של אותיות הכתב

העברי הקדום. אם כן לאיזו אות עברית מקבילה האות

 
אומיקרון היוונית?

להרחבה
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עדכוני פעילות

תפקיד חדש באקדמיה ללשון העברית – האקדמיה
ללשון העברית מחפשת ממונה על הפעילות לשימור

 
ולפיתוח של שפת הסימנים הישראלית. לפרטים נוספים

נותרו כרטיסים אחרונים להשתלמות ולסדנאות בחודש
הקרוב:

השתלמות בניקוד ב־12 מפגשים

סדנת עריכה

סדנת פיסוק

נורא יפה, נורא ואיום

המילה נֹוָרא ביסודה היא פועל בבניין נפעל מן השורש
יר"א (כמו 'נוצר' מן השורש יצ"ר), ומשמעותה היסודית

 
היא 'מעורר יראה', 'יראים ממנו'.

בלשון ימינו נוספה למילה המשמעות 'רע מאוד', 'גרוע
ביותר' ('איזה ספר נורא', 'זה לא נורא'). התפתחות

נוספת היא הפיכתה לתואר הפועל במשמעות 'מאוד' –
הן לשלילה ('נורא קשה') הן לחיוב ('נורא יפה').

התפתחות זו מוכרת גם מלשונות אירופה (למשל
terribly hard או terribly beautiful באנגלית), ונראה

 
שהעברית הושפעה בעניין זה מלשונות אלו.

  בלשון התקנית ראוי להימנע מניסוחים אלו, ובמקומם
מומלץ לנקוט 'יפה מאוד', 'יפה ביותר' (ורצוי שהמעצים

 
יבוא לאחר המועצם: 'יפה מאוד' ולא 'מאוד יפה').

לסקירה מורחבת
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הפעילויות שלנו בשבוע
העברית תשפ"ב

* הצצה למחלקת היולדות של המילים בעברית –
אתם מוזמנים להצטרף למפגש פתיחה חגיגי לכבוד
שבוע העברית תשפ"ב: חבר האקדמיה פרופ' משה
פלורנטין, יו"ר הוועדה למילים בשימוש כללי, יספר

לירעם נתניהו על לידתן של מילים חדשות. לפרטים

 
ולהרשמה

* סדנה ליום העברית: טעימות בעריכה – בסדנה
נדגים בעיות בניסוח במשפטים מתחומים שונים, נציג
כמה ענייני ניסוח שכדאי להתחשב בהם, ונציע הצעות
לניסוח תקין ובהיר. המשתתפים יוזמנו להציג שאלות

ואתגרים משלהם הנוגעים לענייני ניסוח. לפרטים

 
ולהרשמה

* סדנה ליום העברית: כוחה של מילה – זה רק
סמנטי? אתם מוזמנים להשתתף בסדנה מיוחדת שבה
נבחן כותרות מעיתונים ומאתרי חדשות המדווחים על

אירועים שנויים במחלוקת. לפרטים ולהרשמה

הפעילויות שלנו בשבוע
העברית תשפ"ב

* רב־שיח חגיגי – הצטרפו אלינו לשיחה מרתקת ביום
העברית שבה נספר לכם על העבודה שלנו. שידור חי

 
באתר האקדמיה ובדף הפייסבוק שלנו. להרחבה

* עברית על הבר – על מילים מתבלבלות ומבלבלות
– מה ההבדל בין גב לגו? ולמה כותבים מחיר בחי"ת

אבל מכירה בכ"ף? לכבוד שבוע העברית אנחנו חוזרים
להיפגש איתכם פנים אל פנים ב"מייק'ס פלייס'

בירושלים. בפגישה תמר קציר תעשה קצת סדר בזוגות
של מילים דומות שאנחנו נוטים להתבלבל ביניהן.

 
לפרטים ולהרשמה

* פעילות מיוחדת באינסטגרם בסגנון "הכה את
המומחה" – אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו
לשיחוח חי ('לייב צ'אט') שייערך ב"סטורי" בעמוד
האינסטגרם שלנו – נענה לכם בשידור חי על כל
השאלות שתמיד רציתם לשאול על העברית ולא

העזתם! לכל הפרטים

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה
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