כ"א בטבת – יום העברית
בכ"א בטבת ) 8בינואר  ,(2018יום הולדתו של אליעזר בן־יהודה ,נחגוג
כמדי שנה את יום העברית.
לקראת יום העברית אנו מציגים לפניכם באתר החדש שלנו חומרים והצעות
לפעילויות משותפות בבית ובכיתה שמטרתם להעלות על נס את ייחודה
ואת עושרה של לשוננו .פרטים נוספים באיגרת מיוחדת ביום העברית.
יום העברית תשע"ח

איך נאמר פודקאסט בעברית?
המילה "פודקאסט" מציינת תוכניות שמע המיועדות להאזנה במרשתת בכל
זמן ובכל מקום .בכך הן שונות מתוכניות רדיו המיועדות להאזנה באמצעות
מכשיר הרדיו ושבהן אין למאזינים שליטה על אופן צריכת התוכן.
בשיתוף "כאן" – תאגיד השידור הציבורי ,המנהל את רשת ה"פודקאסטים"
הגדולה בישראל ,אנו מזמינים את הציבור להציע חלופות עבריות למילה
"פודקאסט".
לפרטים נוספים ושליחת ההצעות

החלטות האקדמיה :כללי הכתיב הפיסוק והתעתיק – חוברת חדשה
בעקבות בקשות ועניין רב בקרב העורכים והכותבים – יצאה לאור חוברת
המאחדת את הכללים שקבעה האקדמיה בשלושה תחומים :הכללים
החדשים של הכתיב המלא ,כללי הפיסוק במהדורה מעודכנת וכללי
התעתיק.

לפרטים ורכישה

ברוכה הבאה 2018
שימו לב :ההגייה הנכונה של שנת  2018היא אלפיים וּשְׁ מוֹנֶה עֶ שְׂ ֵרה
)שמונֶה – בתנועת  eולא !(a
לא "אלפיים ו ְשמונָה עשר" או "וּשמונֶה עשר" או גרסאות אחרות ששמענו...
אנו מונים כאן את השנים – המין הדקדוקי של שנה הוא בנקבה ,ולכן
ההגייה הנכונה היא שנת אַלְפַּ י ִם וּשְׁ מוֹנֶה עֶ שְׂ ֵרה! בדיוק כמו המספר שמונֶה
בנקבה!
רשומה בפייסבוק

הכרזות מהפייסבוק – עכשיו להדפסה
הרשומות שלנו בדף הפייסבוק עוסקות בשאלות לשון נפוצות ובעושרה של
השפה העברית ,והן זוכות לאהדה עצומה בקרב ציבור הגולשים.
בעקבות בקשות רבות שקיבלנו ,אנחנו מציעים כעת אפשרות להדפיס את
האיורים והרשומות מדף הפייסבוק לשימוש בכיתה ,ללוח המודעות בעבודה
או לכל שימוש שתבחרו בו.
להרחבה

 160שנה להולדתו של לאליעזר בן־יהודה
איך החלטתי לחבר מִ לּוֹן? מתוך המבוא הגדול של "מילון בן־יהודה"
"זה היה הרגע הגדול ,המכריע בחיי .עתה מצאתי מה עלי לעשות תכף
ומיד .ראיתי כי משני הדברים שבלעדיהם לא יוכלו היהודים להיות עם ,והם:
הארץ והלשון ,הנה בעוד שהשיבה לארץ אינה בידינו ותלויה היא ברצון
המ ֹשלים עתה עליה ,השיבה ללשון האבות היא בידינו ,ואין איש יכול למנע
אותנו מזה אם רק נרצה ".להרחבה

עברית על קרטוני החלב
אם רכשתם לאחרונה קרטון חלב ,אולי נתקלתם באיורים חביבים על
הקרטונים למילים עבריות מחודשות .היוזמה מעודדת את הציבור לחגוג
את יום העברית תשע"ח במילים עבריות במקום מילים לועזיות נפוצות.

להרחבה

