כינוס בין־לאומי בבית האקדמיה
האקדמיה ללשון העברית מזמינה אתכם לכינוס בין־לאומי בנושא עיוני
לשון ועיוני דקדוק בעברית המקרא.
הכינוס יהיה ביום ראשון עד שלישי ,י"ב–י"ד בשבט תשע"ח ) 30–28בינואר
 ,(2018בבית האקדמיה ללשון העברית בגבעת רם בירושלים.
לתוכנית הכינוס
מהרו להירשם

החלופון שלנו עודכן
איך אומרים בעברית כורגראף? מהי גרדרובה? ומהי החלופה המעודכנת
ל  ?QR Codeהחלופון ו"איך אומרים בעברית" עודכנו לפי כללי הכתיב
המלא החדשים ונוספו להם מילים חדשות .אתם מוזמנים למצוא את
החלופות העבריות לאלפי מילים לועזיות נפוצות.

אהרן אפלפלד ז"ל
"אלמלא הדחף העיוור הזה לאמץ את המילים בשורשיהן ,למוש ולחוש
אותן ,ספק אם הייתי יודע לכתוב משפט עברי שיש בו נגינה".
חבר האקדמיה ,הסופר אהרן אפלפלד ,הלך לעולמו .לזכרו אנו מביאים כאן
דברים שאמר בפתח דברי התודה שלו על קבלת פרס האקדמיה ללשון
העברית על שם אסרף בשנת תשע"ב .לדברים המלאים

שמות ומשמעויות – מיכל
השם הנפוץ מִ יכַל הוא כידוע שם בתו הצעירה של שאול ואשת דוד .ואולם
משמעותו של שם זה איננה ברורה ,והועלו הצעות מהצעות שונות לביאורו.
להמשך קריאה

תשובה חדשה באתר – לְ הִ ָדּבֵק או לְ הִ ַדּבֵּק?
בעברית בת ימינו נכון לומר כי האדם שחלה נדבק במחלה ,האדם שהעביר
אליו את המחלה הדביק אותו ,ואילו המחלה שעברה מזה אל זה היא מחלה
מִ ידַ בּקת )ולא "מְ דַ בֶּקֶ ת"( .להרחבה

האם השפה העברית מאוימת?
לציון יום העברית תשע"ח התראיין חבר האקדמיה פרופ' משה פלורנטין
לעיתון 'דה מרקר'" :כל עוד תהיה חברה ישראלית יציבה ובטוחה ששומרת
על התרבות שלה — תהיה גם עברית .נכון ,צריך לבסס אותה ,להעמיק את
הקשר למקורות ולחזק את החינוך הלשוני; הלשון העברית קמה ונפלה
במקביל לעלייתו ונפילתו של העם היהודי".
לריאיון המלא

מי חידש את המילה מַ סּוֹק?
כיצד ומתי נקבעה המילה מסוק ,החלופה העברית להליקופטר ,ומי הוא אביה
מולידה? ומה הקשר של המילה לנשיאהּ השני של המדינה יצחק בן־צבי
ולאחיו אהרן ראובני? להרחבה

נראה אתכם אלופים במילים
לרגל יום העברית והמיזם המרכזי שלנו שבעים שנות מדינה עברית  -הכנו
חידונים מאתגרים שנועדו לבחון את השליטה שלכם במילים הישנות
והמתחדשות בעברית בתחמי הכלכלה ,הצבא ,המשפט ,התחבורה,
התרבות והתקשורת .לחידונים – שפע של מילים

