הכינו עצמכם לחורף!
חורף עברי :ממטר ,חשרה ,עַ לְעוֹל ,בריקה בענן
לבוש עברי לחורף :סורגה ,צמודונים ,קטיפת תלמים ,רדיד
סופה וסערה

לשון המשפט
האם יש לומר מושא העבירה או נשוא העבירה' ,עורך הדין' או 'העורך דין'?
מה פירושם של המילה 'ודוק' ,של הצירוף ו/או ושל הביטוי 'אי אפשי'?
האקדמיה ללשון העברית מזמינה משפטנים להשתתף בהשתלמות לשיפור
הניסוח של הטקסט המשפטי ,שבה נעסוק בשאלות אלו ובשאלות רבות
נוספות .יילמדו בה פרקים בתחביר ,בדקדוק הצורות וגם פרקי העשרה.
ההשתלמות מיועדת למשפטנים המבקשים לשפר את הניסוח בכתב ובעל פה ,והיא מזכה בגמול השתלמות
של  40שעות .לתוכנית ההשתלמות ולהרשמה

הקטנותים הולכותים לגן הילדותים
האם אפשר לנטרל את המין הדקדוקי בעברית? מה שיקרה בתחום הזה בלשוננו לא יבוא מתוך החלטה
ממסדית ולא יכול לבוא מתוך החלטה כזו .השינויים – אם יהיו – יצמחו מתוך דוברי השפה.
טור דעה מאת רונית גדיש ,המזכירה המדעית של האקדמיה

סיפורו של ארון ישן
בבית האקדמיה מוצב ארון ספרים ישן שנשא עימו תעלומה :מדוע
נמחקה המילה "ועד" מהכתובת "ועד הלשון העברית" שגולפה
בחזית הארון? לאחרונה הצלחנו לפתור את התשובה לשאלה;
מדובר בתשובה היסטורית החוזרת לפחות מאה שנים
אחורנית :להרחבה

עכשיו באתר – מפעולות ועד הלשון
אנחנו שמחים לבשר שהושלמה העלאת הדינים והחשבונות של ועד הלשון :אל "זכרונות ועד הלשון"
)מחברות א-ו( הצטרפו עכשיו הדוחות "מפעולות ועד הלשון" שפורסמו ב"לשוננו" משנת תרפ"ח ) (1928ועד
שנת תשי"ג ) (1953לעיון

ממתי נקראו האצבעות בשמות?
כבר בגן הילדים לומדים הילדים את שמותיהן של חמש האצבעות שביד,
מהאגודל ועד הזרת .מי שיעיין במילונים יראה ששמות האצבעות מסומנים
כמילים שנתחדשו בלשון חכמים ,והן אפוא ותיקות למדי בלשוננו .להרחבה

שמות ומשמעויות – יהלי
השם יהלי נפוץ למדי בדורות האחרונים; הוא ניתן לבנים וגם לבנות .לעיתים קרובות צורת הכתיב 'יהלי'
מעוררת תהייה :איך להגות את השם –  Yali, Yahli,Yaheliאו בדרך אחרת? לאמיתו של דבר ,יש שני
שמות פרטיים שונים הנכתבים 'יהלי' .להרחבה

חדש בהוצאה לאור של האקדמיה ללשון העברית
החיבור מן היישוב ומן היער מוקדש לחקר לשונו של רומן הביכורים של חיים
הזז "בישוב של יער" שנכתב בפריז וראה אור בשנת תר"ץ.לרכישה במחיר
מבצע

פורסם גיליון חדש של אֲ ַק ֵדּם
אֲ ַק ֵדּם ,ידיעון האקדמיה ללשון העברית גיליון  ,59תשרי תשע"ח
לקריאה;
למדור למד לשונך

להתראות באיגרת הבאה
המזכירות המדעית ,האקדמיה ללשון העברית
מעל  105,000אוהדים שוחרי העברית כבר נרשמו לעדכונים בדף הפייסבוק שלנו.
אתם מוזמנים להתעדכן גם באינסטגרם ובטוויטר.
לשאלות בענייני לשון פנו למערכת פניות הציבור.

