
שלום לכם,

אנחנו שמחים להגיש לכם עדכונים מבית האקדמיה ללשון העברית:

אוהבי העברית מתגייסים 

אני אכתוב ולא אני יכתוב! קריאה ששיתפנו ברשתות החברתיות מבקשת
לשנות את ההרגל שנפוץ בהגייה ובכתיבה של פעלים בגוף ראשון בזמן עתיד.

הקריאה הביאה לחשיפה ולהתגייסות מרשימה של אלפי תגובות ושיתופים.
.ynetלרשומה בפייסבוק. לפרסום ב־

כללי הכתיב החדשים – הערת שוליים

באיגרת הקודמת ששלחנו, עדכנו אתכם בכללי הכתיב החדשים וקיבלנו
תגובות רבות. אנחנו מברכים על הדיון הער שהתפתח – דיון המעיד על

אהבתנו המשותפת לשפה העברית. תגובות רבות היו תומכות, אך נשמעו גם
טענות נגד השינויים. לתשובה המפורטת של המזכירות המדעית.

ישיבת מליאה חגיגית של האקדמיה בבית נשיא המדינה 

ביום ד' בסיוון תשע"ז, 29 במאי 2017,
התכנסה בבית נשיא המדינה ישיבת מליאה

מיוחדת של האקדמיה ללשון העברית
בהשתתפות חברי האקדמיה וידידי האקדמיה.

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין הזכיר את
הקשר האישי שלו לוועד הלשון והאקדמיה:

אביו, פרופ' יוסף ריבלין, היה חבר בשני
המוסדות הללו.

להמשך קריאה.

ברכות לחברים החדשים באקדמיה

אנחנו מבקשים לברך את פרופ' יהודית הנשקה, את מלכה זמלי ואת פרופ'
אלישע קימרון שהיו חברים יועצים באקדמיה ונבחרו לחברים מלאים. ברכות

לפרופ' שמחה קוגוט שנבחר אף הוא לחבר מלא. אנו מברכים גם את ד"ר
חנוך גמליאל, עירית לינור וד"ר אבי שמידמן שנבחרו לחברים יועצים.

מושב האקדמיה בקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות: מפעלי
האקדמיה ללשון העברית והעשייה בה

המושב יהיה ביום שני ט"ו באב תשע"ז (7 באוגוסט 2017), בשעה 11:30–13:00, בבניין מדעי הרוח בהר
הצופים.  נשמח לראותכם.

פרופ' משה בר־אשר, נשיא האקדמיה Ι יושב ראש המושב  
ד"ר אמיר געש Ι  עיון ב"שער המשקל" בחיבור הדקדוקי הקראי "מאור עין" 

ד"ר דורון יעקב  Ι לשונו של פירוש רש"י לתלמוד – דברי מבוא 
רות שטרן גלצר Ι  מלשונות הגאונים 

ד"ר ברק דן Ι  נטיית הפועל – הלכה ומעשה 
 

לפרטים נוספים. להרשמה באתר הקונגרס.   
 

סיור קיץ בחדר בן־יהודה

אנחנו מזמינים ילדים ובני נוער לבקר במהלך חודש אוגוסט בבית האקדמיה
שבגבעת רם בירושלים וללמוד על האירועים שהובילו לתחיית העברית, על

מפעל חידוש המילים ועל מפעל המילון ההיסטורי בעבר והיום. למועדי
הביקורים ולהרשמה.

לכבוד הקיץ

משהו לרענן בו את הימים החמים: המילה שלוקר נוצרה ממילת העגה ְׁשלּוק –
'לגימה' (מיידיש בעקבות הגרמנית: Schluck). אל הוועדה למילים בשימוש

כללי של האקדמיה ללשון העברית הגיעה ההצעה לקרוא לשלוקר ְלִגימֹון.
נשמח לדעת מה דעתכם על ההצעה לגימון, ונשמח גם לקבל הצעות נוספות.

משולחן המזכירות המדעית

חדש במדור שאלות ותשובות: כיצד צריך להגיד: שני פנים או שתי פנים?   
מה רע בפסוקית זיקה ממשיכה?  

במדור שמות ומשמעויות: קראו את הפרסומים החדשים על השמות הנפוצים
עלמה, יונתן ויהונתן ונווה.

גיליון אקדם חדש

פורסם גיליון 58 של ֲאַקַּדם, ידיעון האקדמיה ללשון העברית. בגיליון: חגיגת
יום העברית באקדמיה, פרס עוזי רמון לשנת תשע"ז, חמישים שנה לזכייתו

של ש"י עגנון בפרס נובל, הכינוס הבין־לאומי לחקר לשונות ימי הביניים ועוד
ועוד. לקריאה. למדור למד לשונך.

להתראות באיגרת הבאה וחופשת קיץ נעימה

 
המזכירות המדעית, האקדמיה ללשון העברית

התעדכנו בדף האקדמיה בפייסבוק בטוויטר ובאינסטגרם.

לשאלות בענייני לשון פנו למערכת פניות הציבור.

https://www.facebook.com/AcademyOfTheHebrewLanguage/photos/a.181203348616396.42133.167698419966889/1587760294627354/?type=3&theater
https://www.facebook.com/AcademyOfTheHebrewLanguage/photos/a.181203348616396.42133.167698419966889/1587760294627354/?type=3&theater
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4988954,00.html
https://hebrew-academy.org.il/2017/06/20/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%91-2/
https://hebrew-academy.org.il/2017/06/20/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%91-2/
https://hebrew-academy.org.il/2017/05/29/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99/
https://hebrew-academy.org.il/2017/05/29/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%94-%D7%97%D7%92%D7%99%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%A9%D7%99/
https://hebrew-academy.org.il/topic/al_haakademya/haverim/
https://hebrew-academy.org.il/people/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%A7%D7%94/
https://hebrew-academy.org.il/people/%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%94-%D7%96%D7%9E%D7%9C%D7%99/
https://hebrew-academy.org.il/people/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A2-%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F/
https://hebrew-academy.org.il/people/%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%92%D7%95%D7%98/
https://hebrew-academy.org.il/people/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9C/
https://hebrew-academy.org.il/people/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A8/
https://hebrew-academy.org.il/people/%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%9F/
https://hebrew-academy.org.il/2017/07/11/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94-%D7%A2%D7%A9%D7%A8/
https://hebrew-academy.org.il/2017/07/11/%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%A1-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94-%D7%A2%D7%A9%D7%A8/
http://www.jewish-studies.org/wcjsregistration_he.ehtml
https://hebrew-academy.org.il/2017/07/03/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/
https://hebrew-academy.org.il/2017/07/03/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8-%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94/
https://hebrew-academy.org.il/2017/06/25/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%A9%D7%81%D6%B0%D7%9C%D7%95%D6%BC%D7%A7%D6%B6%D7%A8-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99/
https://hebrew-academy.org.il/2017/06/25/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9-%D7%A9%D7%81%D6%B0%D7%9C%D7%95%D6%BC%D7%A7%D6%B6%D7%A8-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99/
https://hebrew-academy.org.il/2017/06/15/%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%AA%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://hebrew-academy.org.il/2017/06/15/%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%AA%D7%99-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://hebrew-academy.org.il/2017/07/09/%D7%9E%D7%94-%D7%A8%D7%A2-%D7%91%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9B%D7%94/
https://hebrew-academy.org.il/2017/07/16/%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%97%D7%93-%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9D/
https://hebrew-academy.org.il/2017/06/19/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F-%D7%95%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F/
https://hebrew-academy.org.il/2017/04/30/%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94/
https://hebrew-academy.org.il/2017/07/13/%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9D-58/
https://hebrew-academy.org.il/2017/07/13/%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9D-58/
https://hebrew-academy.org.il/2017/07/13/%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9D-58/
https://hebrew-academy.org.il/2017/07/13/%D7%9C%D7%9E%D7%93-%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%9A-118/
http://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/167698419966889
https://twitter.com/HebAcademy
https://www.instagram.com/hebrew_academy/
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/

