
"אחרי החגים" כבר כאן – אנחנו מתכבדים להגיש עדכונים על פעילויות
שהיו, פעילויות מתוכננות ומבחר של תשובות מרעננות משולחן המזכירות

המדעית.

ביאליק והעברית

בה' בתשרי תשע"ח, 25 בספטמבר 2017, התקיים ערב עיון שהוקדש לחיים
נחמן ביאליק והעברית. כמאה וחמישים איש ואישה התכנסו בחצר האקדמיה

לשמוע על הקשר המיוחד בין ביאליק ובין העברית. 
 

בערב העיון המרתק נישאו שלוש הרצאות: חבר האקדמיה הסופר והחוקר
חיים באר דיבר על "האגדה בית יוצר לנשמת האומה" ; המשוררת והמתרגמת

פרופ' חמוטל בר־יוסף הרצתה על הקשר בין הסימבוליזם הרוסי ובין מסתו של ביאליק "גילוי וכיסוי בלשון";
חבר האקדמיה המתרגם פרופ' עמינדב דיקמן שוחח על כמה היבטים ביחס של ביאליק אל העברית.  

 
לסיכום האירוע; לצפייה

אירועים והשתלמויות בבית האקדמיה ללשון העברית בירושלים

למשפטנים ולמשפטניות – לשון המשפט – השתלמות תעודה בנושא שיפור
הניסוח של הטקסט המשפטי: ח' בכסלו תשע"ח (26 בנובמבר 2017) עד כ"ו

בשבט (11 בפברואר 2018). לפרטים נוספים ולהרשמה

התכנסות חגיגית לרגל הוצאת הספר "העברית: שפה, תרבות וחינוך" 
כתבים מאת זאב ז'בוטינסקי – יום שני ג' במרחשוון תשע"ח (23 באוקטובר 2017) בתיאטרון הבימה בתל

אביב.

מפגש לזכרו של איש האקדמיה ללשון העברית פרופ' ראובן מירקין ז"ל – יום שני י' במרחשוון תשע"ח (30
באוקטובר 2017) – האירוע פתוח לציבור.

חידושים מרעננים באתר משולחן המזכירות המדעית

שמות ומשמעויות – עידו ועודד 
מה בין יהי, יהא ויהיה? 

על מילות היחס ַאַחר, ַאֲחֵרי וֵמֲאחֹוֵרי 
ים התיכון או הים התיכון? 

על גיזרונו ומקור שמו של העוגב 
על המילה עצרת 

  
יצא לאור גיליון חדש של 'לשוננו', הרבעון המדעי של האקדמיה בחקר הלשון העברית

להתראות באיגרת הבאה

המזכירות המדעית, האקדמיה ללשון העברית

יותר מ-100,000 אוהדים שוחרי העברית כבר נרשמו לעדכונים בדף הפייסבוק שלנו.

אתם מוזמנים להתעדכן גם באינסטגרם ובטוויטר.

לשאלות בענייני לשון פנו למערכת פניות הציבור.
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