שלום לכם,
אנחנו שמחים להגיש לכם עדכונים מבית האקדמיה ללשון העברית:

בעקבות תגליתו של חוקר האקדמיה ללשון העברית
פוענח קטע של מגילה ממגילות קומראן המזכיר את עונשו של אדם הראשון
ד"ר אלכסיי יודיצקי ,חוקר במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית ,הצליח לפענח כמה קטעי
מגילה לא ידועה ממגילות קומראן שעד עתה לא פוענחה .המפתח לפיענוח היה צורה מיוחדת של האות
קו"ף בכתב עברי קדום .תגליתו עשויה להאיר באור חדש את מנהגיה של כת קומראן המרתקים כבר כמה
דורות את החוקרים ואת הציבור הרחב .להרחבה כתבה בחדשות הערב של 'כאן'

התגלית הוצגה בקונגרס השבעה עשר למדעי היהדות ,שבמהלכו התקיים גם מושב מיוחד של האקדמיה
ללשון העברית.

קטע המגילה שפיענח יודיצקי; צילום :שי הלוי /
באדיבות הספרייה המקוונת של מגילות מדבר יהודה ע"ש ליאון לוי ,רשות העתיקות

חדש בהוצאה לאור! המשנה המנוקדת העתיקה ביותר
לאחר למעלה מחמישים שנות מחקר של כתב היד המנוקד החשוב ביותר של
המשנה יצאה לאור מהדורה מודפסת של סדר זרעים ומועד.
'כתב יד קאופמן' הוא הנציג השלם והמובהק ביותר של מסורת הנוסח הארץ
ישראלי של המשנה ,והוא משקף את נוסח המשנה כפי שהתפתח בארץ
ישראל לאחר חתימתו בידי רבי יהודה הנשיא בתחילת המאה השלישית
לסה"נ .להרחבה לרכישה
עוד יצאו לאור גיליונות חדשים של רבעוני האקדמיה העברית ולשוננו.

לא מאוחר להירשם! סיורי קיץ באקדמיה ללשון העברית בירושלים
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

שאלות ותשובות חדשות ומסקרנות משולחננו
החל מ או החל ב?
לשם מה חידשו את הפועל הכווין?
ארבע כפות האהבה – ט"ו באב
מה בין ארטיק ,קרטיב ,גלידה ושלגון?

להתראות באיגרת הבאה וחופשת קיץ נעימה

המזכירות המדעית ,האקדמיה ללשון העברית
יותר מ 85,000-אוהדים שוחרי העברית כבר נרשמו לעדכונים בדף הפייסבוק שלנו.
אתם מוזמנים להתעדכן גם באינסטגרם ובטוויטר.
לשאלות בענייני לשון פנו למערכת פניות הציבור.

