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גביע העולם בעברית

שימו לב לתיקון הטעות הנפוצה: משחקי גביע העולם

 
בכדורגל נערכים בקטר ולא ב"קטאר"

 
שם המדינה 'קטר' נכתב בערבית בשלוש אותיות – قطر
ַטר. על פי כללי (ללא אִלף) – ונהגה בהטעמת מלעיל: ַק֫

התעתיק מערבית לעברית, גם בעברית לא תיכתב
האות אל"ף, בייחוד שהיא גוררת הגייה שגויה

 
בהטעמת מלרע.

 
אם כן את שם המדינה המארחת את משחקי גביע

 
העולם בכדורגל נכתוב בלי אל"ף: קטר (ובניקוד ַקַטר).

 

 
לפרסום באתר

עוד ענייני עברית במשחקי גביע העולם בכדורגל

גלגוליו של ַּכּדּור

המילה ַּכּדּור מוכרת לכולנו משחר הילדות ורגילה
בלשוננו בהקשרים רבים. כבר בתקופת חז"ל ָרווח

השימוש במילה זו, ואפילו בהקשר של משחק: "כגון
אילו שמשחקין בכדור ברשות הרבים" (תוספתא שבת

 
י, י).

 
במדרש על הפסוק "ִּדְבֵרי ֲחָכִמים ַּכָּדְרֹבנֹות" (קהלת יב,

יא) אף נמשלה התורה העוברת במסורת לכדור הנמסר
מיד ליד במשחק של ילדֹות: "כדרבונות – ככדור הזה
בין הבנות. מה הכדור הזה מקלטת [= עוברת?] מיד

ליד וסופה לנוח ביד אחד – כך משה קיבל תורה מסיני
ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים"

 
(ירושלמי סנהדרין י:א, כח ע"א ועוד).

 
ומניין התגלגל הכדור ללשון חז"ל? להרחבה
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תוכנית ההשתלמויות
וההרצאות לשנת תשפ"ג

חדש! לרגל שנת השבעים לייסוד האקדמיה ללשון
העברית מערך ההשתלמויות של האקדמיה ללשון

העברית שמח להציג תוכנית שנתית ייחודית המזמינה
אתכם להיכרות מעמיקה ומקיפה עם העברית משתי

נקודות מבט עיקריות: העברית בראי הבלשנות

 
והעברית לתולדותיה.

 
בתוכנית השנתית: סדרות קצרות של הרצאות עם
מרצים מומחים שונים (בהיקף של 8 עד 16 שעות

אקדמיות) והשתלמויות מלאות בהנחיית מרצה אחד

 
בכל המפגשים (בהיקף של 24 שעות אקדמיות).

 
אפשר לרכוש מינוי שנתי לתוכנית כולה, ואפשר לקנות

כרטיסים להשתלמויות או לסדרות. יש גם אפשרות

 
לשילובים במחירים מיוחדים.

 
לפרטים נוספים ולהרשמה

סיורי יד יצחק בן־צבי בעקבות
מחיי השפה

לקראת יום העברית תשפ"ג ולציון מאה שנים לפטירתו
של אליעזר בן־יהודה הקהל מוזמן להירשם ולהשתתף

בשני סיורים בירושלים ביוזמת האקדמיה ללשון

 
העברית ובהובלת מדריכי יד יצחק בן־צבי:

 
◾ מחדשי העברית בלב העיר

בסיור יוצגו אישים, מקומות ומעשים שהיו חלק
מ"מהפכת העברית" שהתחוללה בירושלים: מוסדות

חינוך ומורים, גננות ורופאים, עקרונות ומאבקים.
המועד: יום שישי כ"ב בכסלו, 16 בדצמבר, 9:00–

12:00
לפרטים נוספים ולהרשמה

 
◾ "עברית קשה שפה" – סיור נהיר בדרום העיר
סיור בין תלפיות לארנונה. הסיור יתחקה על השפה

העברית בשכונות אלו, ידלג בין משלבי השפה והשמות
המסתתרים בה ויציג דמויות מסקרנות ואתרים

 
הקשורים בשפה העברית.

המועד: יום שישי י"ג בטבת, 6 בינואר, 9:00–12:00
לפרטים נוספים ולהרשמה
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מה עוד חדש באקדמיה?

◾ פרס האקדמיה ללשון העברית – פורסם קול קורא
להגשת מועמדות לפרס על שם זאב וציפורה בן־חיים

לשנת תשפ"ג. הפרס יוענק לחוקרים עד גיל 50
שהרימו תרומה חשובה בחקר הלשון העברית או

הארמית או בחקר מסורות הלשון.
להרחבה ולהגשת מועמדות

 
◾ בעקבות הביקוש נפתחו שני מועדים חדשים

 
לסדנאות לציבור הרחב בחודש הבא: 

 
להרשמה לסדנת עריכה 

 
להרשמה לסדנת עריכה וכתיב 

 
◾ ביקורי תלמידים במרכז התרבות וההדרכה החדש
– בתי ספר יכולים להזמין ביקור במרכז החדש ולחשוף

את תלמידיהם ללמידה ולחווייה בתחומי השפה,

 
התרבות והחברה

לפרטים נוספים ולטופס הזמנת הביקור

כבוד השופט – על שופטים
ועל שופטי כדורגל

במרחשוון תש"ס, אוקטובר 1999, ייחדה הוועדה
למונחי המשפט של האקדמיה דיון בשאלה אם לקבוע
מונח נפרד ל'שופט' במשחקי הספורט, וזאת בעקבות
פניות חוזרות ונשנות מן הציבור ולפיהן יש להבחין בין

נושאי משרות המובחנות ביסודן: שופטים בבתי
המשפט מחד גיסא ושופטים בתחרויות ובמשחקים

מאידך גיסא. לדעת הפונים, ייחוד השם שופט לשופטים

 
בבתי המשפט יחזק וישמר את מעמדם.

 
בדיון הועלו הצעות שונות לשופט הספורט ובהן ַׁשָּפט,

ַּפְסָקן וַקְבָען, אך לאחר שנשקלו הדברים הוחלט

 
להשאיר את המצב בעינו.
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