אחרי  70שנה – מחפשים חלופה עברית ל"אפטר"
קובעים מילה חדשה בעברית – בשיתוף פעולה עם צה"ל אנחנו פונים
לחיילים ולחיילות וגם למי שכבר אינו לובש מדים ,ומבקשים הצעות
מקוריות למילה עברית קולעת לחופשה קצרה.
לפרטים נוספים
טופס לשליחת הצעות

פעם שלישית גְּלִ ֫ ָ
ידה!
בימות הקיץ החמים האלה טוב לדעת כי ההגייה התקנית של המילה ְגּלִידָ ה
היא במלרע – בדיוק כמו גבינה ,קציצה ,לביבה.
טוב גם לדעת שאת המילה גלידה חידש אליעזר בן־יהודה מן המילה ְגּלִיד
שפירושה 'קרח' בארמית ובזיקה לשמו האיטלקי של המאכל – גֵ'לָטוֹ.
נמשכת ההרשמה לסיורי הקיץ לילדים ולבני נוער בחדר בן־יהודה

ראשית כול אך לא "שנית כול"
השימוש במילה שנית שייך ביסודו לסדרה ראשית… )ולאו דווקא 'ראשית
כול'( שנית… שלישית… – סדרה המשמשת להצגת רשימה של פריטים,
ובעיקר רשימה של נימוקים .בסדרה זו אין צורך במילה 'כול' ,ואף אין בה
היגיון.
תשובה חדשה באתר

ניפַּ ח וניפֵּ חַ – הפתח הגנובה במערכת הפועל
לפי החלטת האקדמיה ,בצורות העבר ,העתיד ,הציווי ושם הפועל אפשר
לנקד את ע' הפועל הגרונית בפתח כגון שִׂ מַּ ח ,י ִתְ מַ הְ מַ הּ ,ואפשר לנקדה
בצירי ואחריו פתח גנובה כגון שִׂ מֵּ חַ  ,י ִתְ מַ הְ מֵ הַּ  .אם כן שתי הצורות נִפַּ ח
ונִפֵּ חַ – תקניות הן.
תשובה חדשה באתר

אוסף המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל
בימים אלו קלטנו את אוסף המרכז לחקר מסורות קהילות ישראל מייסודו
של פרופ' שלמה מורג באוניברסיטה העברית :באוסף אלפי הקלטות נדירות
המשמרות את מסורות הלשון שהועברו בעל פה בעדות ישראל .האקדמיה
פועלת להמשיך ולפתח את האוסף ולהנגישו לציבור.
לקריאה נוספת
הכתבה מתוך ידיעון האקדמיה ללשון העברית – אקדם

אמצו ביטוי – י ָשַׁ ב עַ ל הַ מְּ דוֹכָה
לשבת על המדוכה פירושו להתחבט רבות בבעיה ,להתלבט ולדון בעניין
באריכות ובכובד ראש.
מְ דוֹכָה היא מכתש לכתישת גרעינים ותבלינים והיא נזכרת לראשונה
בתיאור אכילת המן במדבר" :שָׁ טוּ הָ עָ ם וְלָקְ טוּ ו ְטָ חֲ נוּ ב ֵָרחַ י ִם אוֹ דָ כוּ בַּמְּ דֹכָה
וּבִשְּׁ לוּ בַּפָּ רוּר ו ְעָ שׂוּ א ֹתוֹ עֻ גוֹת ,ו ְהָ י ָה טַ עְ מוֹ כְּטַ עַ ם לְשַׁ ד הַ שָּׁ מֶ ן" )במדבר יא,
ח( .להרחבה

מונחי נגרות של ועד הלשון
הכירו את המַ סְ ֶרקֶ ת ,המַ חְ לֶדֶ ת ,את ה ְכּלִיבָה והמַ ְכבֵּשׁ – רשימת מונחים של
ועד הלשון משנת תרפ"א ) (1921שיצאה לאור בלוח המציג את המונחים
באמצעות איורים.
לעיון בלוח מונחי הנגרות
רשימת מונחי הנגרות שבלוח הזה מובאת גם באתר מונחי האקדמיה –
כאן.

