
                       

חגיגה עברית בירושלים

כבר הבטחתם את מקומכם בחגיגת העברית?
מאות רכשו כרטיסים לאירוע הפתיחה של שבוע

העברית תשפ״ג בתיאטרון ירושלים. לרכישת כרטיסים

בפעילויות: רב־שיח על מצבה של לשוננו, רב־שיח על
עברית ומגדר, רב־שיח על תרבות האוכל והשפה

העברית, רב־שיח על הפזמונים העבריים; מפגש עם
המשורר ארז ביטון; הרצאות על העברית המזרחית ועל

סודות העגה החרדית; הרצאתו של גיל חובב "אליעזר
בן־יהודה בנעלי בית"; סדנאות על אומנות התעתיק, על

ניקוד ועל כתיבה שוויונית בעברית; פעילויות מגוונות
לילדים; מרתון הִמצחק העברי הראשון אי־פעם, ועוד

ועוד פעילויות והפתעות.

לסיום אתם מוזמנים למופע חגיגי ומקורי – רמי
קלינשטיין מארח את צרויה להב ומבצע את מיטב

הלהיטים שלו.

לכל הפרטים ולרכישת כרטיסים

לקראת חג האורים

אורים או אורות? אֹורים או אּורים?

בימינו צורת הרבים של אֹור היא אֹורֹות, אבל לא כך
היה תמיד. במקרא צורת הרבים מתועדת פעם אחת
בלבד, בתהלים – במזמור קלו הידוע: "ְלֹעֵׂשה אֹוִרים

ְּגֹדִלים, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו" (פסוק ז). גם במגילות שנמצאו
בקומראן משמשת לא פעם הצורה אורים.

בלשון ימינו נזנחה כמעט לחלוטין הצורה אֹורים ופינתה
מקומה לאורות, אך במאה התשע עשרה עוד שימשה

אֹורים, ובתקופה זו גם זרח אורו של הכינוי "חג
האורים" לחנוכה.

כיום נהוג לכנות את חג החנוכה חג האּורים, כלומר 'חג
האש' שהרי אּור פירושו 'אש', אולם נראה שבתחילה

הוא נקרא דווקא חג האֹורים.

עוד על אורים ואורות

מדור מיוחד וחגיגי באתר לכבוד החנוכה
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ערכת כרזות חדשה ליום
העברית תשפ"ג

מהרו לרכוש את הערכה לקראת יום העברית תשפ"ג!
הכנו בעבורכם ערכת כרזות ייחודית וססגונית כדי

לקשט את הכיתה, את הבית ואת מקום העבודה
לקראת יום העברית.

בשנה זו עיצבנו את הערכה בסימן מאה שנים למותו
של מחיה השפה העברית, אליעזר בן־יהודה.

שמונה הכרזות החגיגיות סוקרות את התחנות במפעל
תחיית העברית ומלוות באיורים משעשעים ומקוריים.

אליהן מצטרפת כרזה גדולה ובה סיפוריהן של כמה מן
המילים היום־יומיות שחידש בן־יהודה ושכולנו מכירים.

לפרטים ולרכישה במחיר מיוחד לקראת יום העברית

לקלס – שבח וגנאי במקום
אחד?

הפועל לקלס נדיר בלשון הדיבור בעברית בת ימינו,
ובכל זאת הוא מוכר לרבים מן ההגדה של פסח –

מרצף לשונות השבח שלאחר אמירת ההלל: "ְלהֹודֹות,
ְלַהֵּלל, ְלַׁשֵּבַח, ְלָפֵאר, ְלרֹוֵמם, ְלַהֵּדר, ְלָבֵר�, ְלַעֵּלה

ּוְלַקֵּלס…" – ומכאן שמובנו הבסיסי הוא 'להלל ולשבח'.

עיון בפסוקי המקרא מעלה תמונה שונה בתכלית:
הפועל לקלס, וגם שמות העצם מן השורש קל"ס, באים

במשמעות ההפוכה – 'ללעוג ולבזות'. כך למשל
במזמור תהלים (שנאמר בתשעה באב בחלק מעדות

ישראל): "ָהִיינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו, ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו"
(עט, ד).

מה פשר העניין? להרחבה בפרסום חדש באתר
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מה עוד חדש באקדמיה?

◾ גיליון חדש של "העברית"
יצא לאור גיליון של כתב העת 'העברית' שבו כונסו

דברים לזכרו של נשיאּה השלישי של האקדמיה ללשון
העברית, פרופ' יהושע בלאו, שנפטר בב' במרחשוון

תשפ"א והוא בן 101.
לפרטים ולרכישה

◾ עדכונים באתר מאגרים
לאתר מאגרים, המציג את מאגר הטקסטים של מפעל
המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית, נוספו

חיבורים חדשים.
לרשימת החיבורים החדשים באתר מאגרים

◾ השתלמויות והרצאות מתוכננות
השתלמות מקוונת בניקוד לציבור הרחב

סדרת הרצאות מסירת הלשון
סדנת עריכה וכתיב

סדנת עריכה

מי קבע נבדל?

איך תיארו בעיתון משחק כדורגל לפני כמאה שנים?
"אחרי רגעים אחדים היה נמש שוב מעביר שער ע"י
מסירה מוצלחת מאד מהרץ גוטמן – אלמלא נמצא

'רחוק' (אופסייד). אולם ההזדמנות לא אחרה לבא. הרץ
המרכזי גוטמן מסר את הכדור לכץ, החלוץ השמאלי,
ובמהירות הברק התקדם זה למול השער והעביר את

הכדור באפן ששום שוער לא יכול לעצרו. המעמד אחרי
עשרים רגעים: הכח 1, א"י 0." (דאר היום, שבט

תרפ"ד, ינואר 1924)

אחד מחוקי משחק הכדורגל הוא חוק הנבדל, שנועד
למנוע מצב שבו שחקן נמצא לבדו ליד שער הקבוצה

היריבה ומחכה לכדור. באנגלית נקרא מצב זה אופסייד,
ובעברית כבר לפני למעלה מ־80 שנה נבחר לכך

המונח נבדל – כלומר מצב שבו שחקן כלשהו נבדל
מחבריו ועומד מעבר לקו שחקני הקבוצה היריבה.

ואיך כונו בעבר 'נבדל', 'עבירה' ו'הבקעת שער'?
פרסום חדש במדור 'אוצרות הארכיון'

      

אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

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

https://hebrew-academy.org.il/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/2022/12/05/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hanut.hebrew-academy.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8/%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%98-%d7%92-%d7%93/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hanut.hebrew-academy.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8/%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%98-%d7%92-%d7%93/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://maagarim.hebrew-academy.org.il/Pages/PMain.aspx?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://maagarim.hebrew-academy.org.il/Pages/PMain.aspx?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/2022/12/05/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/topic/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/2022/12/05/%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%93/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/2022/12/06/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/2022/10/24/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91-%D7%A9%D7%9C-%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/2022/10/23/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/2022/12/11/%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%A8-%D7%A0%D7%A4%D7%A1%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%97%D7%98%D7%90/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/2022/12/11/%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%A8-%D7%A0%D7%A4%D7%A1%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%97%D7%98%D7%90/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/2022/12/11/%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A2%D7%A8-%D7%A0%D7%A4%D7%A1%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%9C%D7%9C-%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%97%D7%98%D7%90/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/?p=31882&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hanut.hebrew-academy.org.il/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://www.facebook.com/AcademyOfTheHebrewLanguage/
https://twitter.com/hebacademy
https://www.instagram.com/hebrew_academy/
https://www.tiktok.com/@hebrew_academy?_d=secCgYIASAHKAESMgow4V2e77QGs47CYmNmBmrsAeqLzy7hToWOwyrsvHePP9KN35X4XowfDii18gaohjp2GgA%3D&language=he&sec_uid=MS4wLjABAAAAv8qT4Z2mfdkychxrIGingvuq3QCUYjEeDD74Vp4gfxFVe2UGU2FuRrqslCz6J_GZ&share_app_id=1233&share_author_id=6856279227995177989&share_link_id=5B454FFF-5151-46EB-A69E-1E072A3E6465&tt_from=whatsapp&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=whatsapp&source=h5_m&_r=1
https://www.youtube.com/user/HebrewAcademyIL
https://hebrew-academy.org.il/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE1OSwiZmEwODVkZTRkMmVlIiwwLDAsMTAyLDFd
https://hebrew-academy.org.il/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://friends-of.hebrew-academy.org.il/subscribe-to-our-newsletter/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127
https://hebrew-academy.org.il/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://hebrew-academy.org.il/%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%9a/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://hebrew-academy.org.il/?p=31882&utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_127

