
65 שנה לאקדמיה ללשון העברית – עברית חרוצת לשון

אנחנו מתארחים בפסטיבל מספרי סיפורים שבו תוכלו לגלות את העברית
במלוא עסיסיותה! 

תיאטרון גבעתיים, חול המועד סוכות, י"ח בתשרי תשע"ט, 27.9.2018.   
 

לרכישת כרטיסים

מחיר מוזל לאוהדי האקדמיה בהצגת קוד הנחה 252018

70 שנה למונית

בח' באב תש"ח, 13.8.1948, התפרסמה מודעה בעיתוני היום: ״המשטרה
מודיעה: כלי הרכב הידוע כיום בשמו הלועזי 'טקסי' — ייקרא מעתה בשם

עברי 'מונית'. הקהל מתבקש לסגל לעצמו את המונח העברי ולהיגמל
משימוש במילה הלועזית. זכרו: אין עוד 'טקסי' — יש רק מונית, מוניות״. 

 
לסיפור המלא על חידוש המילה מונית

מעולם ולעולם

מתי נכון לומר 'מעולם' ומתי נכון לומר 'לעולם'?  
מעולם – לעבר; לעולם – לעתיד. 

 
תשובה מורחבת וחדשה באתר

למה בית ספר?

צירוף המילים 'בית ספר', המוכר לכל ילד, היה מוכר גם לילדים שחיו
בתקופת חז"ל. בית הספר נזכר במשנה ובתוספתא, ובתלמודים אף מסופר

על תולדותיו. 
לצד 'בית ספר' מצוי בספרות חז"ל גם 'בית סופר' – על שום מי שלימד בו.

להרחבה

מתחילים להתכונן לחזרה ללימודים

התבקשנו או נתבקשנו? על התפעל ונתפעל

צורות התפעל ונתפעל נבדלות קודם כול ברובד הלשון: צורות התפעל
אופייניות ללשון המקרא, וצורות נתפעל ללשון חכמים. שתיהן נחשבות

תקניות, ולרוב אין ביניהן הבדל משמעות. 
 

תשובה חדשה באתר

אמצו ביטוי – מה אתה סח?

הביטוי "מה אתה סח" (או בשי"ן שמאלית: ָׂשח) משמש להבעת פליאה על
דברים שנאמרו, גרסה מליצית של 'מה אתה אומר'. מקור הביטוי בספרות

חז"ל, אך שם הוא חלק מהיגד ארוך יותר: "איני יודע מה אתה סח".

להרחבה

מטבע לשון בכל יום

הכירו את משפחות הזבובאים

לאחרונה הכינה הוועדה לזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית שמות
למשפחות וסוגים של זבובים ויתושים, אתם מוזמנים להכיר את השמות

כפי שאושרו בישיבת מליאת האקדמיה בניסן תשע"ח (מארס 2018).

לשמות בגיליון למד לשונך

לרשימה המלאה
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