
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

שפה שאנשים אוהבים

איך המציא חיים אוליאל את המילה צהלולים? מה
התרומה להנחלת השפה של הגננת לאה זנדני מגן

 
צבר ושל הסטודנטית אושרת ניר? ועוד ועוד

 
מדור חדש באתר ובו אנחנו מציגים דוגמאות ליוזמות

יפות – גדולות וקטנות – של אוהבי עברית שאינם
בלשנים למען העברית והנחלתה לדורות הבאים.

 
לביקור במדור החדש באתר

עזרו לנו לקבוע מילים
חדשות בעברית

"מייקרים" (makers) הם אנשים פרטיים יצירתיים
וחובבי טכנולוגיה הממציאים ובונים דברים בעצמם.

ה"מייקרים" משלבים ביצירותיהם טכנולוגיות מתקדמות
ומלאכות מסורתיות: מחשבים ומדפסות תלת־ממד לצד

פטיש, מסמרים ודבק. 
 

 
maker לשליחת הצעות לחלופה עברית למילה

 
וגם מה תהיה החלופה ל"גיימר" – הצביעו: ִמְׂשֲחָקן או

ִמְׂשֲחַקאי?

איך אומרים דוח?

ההגייה התקנית של המילה היא ּדּוַח – כהגיית המילים

 
רּוַח ולּוַח.

 
ואיך כותבים – דוח או דו"ח? בעניין זה שתי הדרכים

נכונות, ואפשר לכתוב את המילה בגרשיים או

 
בלעדיהם.

 

 
תשובה חדשה באתר

עדכונים וחדשות מפעילות
האקדמיה

ספרים של ההוצאה לאור כעת באתר כותר לשימוש

 
חוקרים וסטודנטים 

 
משרה חדשה לסטודנטים לכתיבת תוכן לערוצי

 
הרשתות החברתיות של האקדמיה

 
פורסמו גיליון 62 של הידיעון אקדם וחוברת סה של

כתב העת העברית

סיפורי מילים – חרסינה

המילה ַחְרִסינָה כלולה ברשימה של מילים שפרסם ועד

 
הלשון העברית בשנת תרע"ד, 1914. 

 
ַחְרִסיָנה היא הלחם של המילה ֶחֶרס עם שם הארץ ִסין.

ואומנם החרסינה (בלועזית פורצלן) יּוצרה לראשונה
בסין ומשם התפשטה לשאר העולם. ייחודה העיקרי של

 
החרסינה לעומת חרס רגיל הוא צבעה הלבן.

 
פרסום חדש באתר

מאימתי מתכננים בעברית?

בשנת 1943 הקימה הנהלת הסוכנות היהודית את
"ועדת ַהִּתּכּון" בראשותו של דוד בן־גוריון. תפקיד
הוועדה היה לתכנן את ההתיישבות בשטחי הארץ

בשנים הקרובות, לאור הציפייה לקליטת המוני עולים.
מדוע אפוא נקראה הוועדה "ועדת התכון" ולא "ועדת
התכנון"? ובכן, התשובה הפשוטה היא שהפועל ִּתְכנֵן

טרם נולד, ולפיכך אף שם הפעולה ִּתְכנּון לא שימש
בעברית.

 
על לידתן של מילים אלו קראו במדור מאוצרות הארכיון.

על ַחְמָצן וַמְעְּבָדן, על ִחּזּור
ועל ִּפלְמּור – כימיה

בעברית

תחיית העברית בסוף המאה התשע עשרה ובתחילת
המאה העשרים נועדה ראש לכול להפוך את העברית –

שהייתה עד אז לשון קודש והחלה לשמש לשון ספרות
– ללשון חיה אופפת כול, וגם ללשון הלימוד בבתי

הספר. אבל מה באשר למקצועות המדעיים כמו
מתמטיקה, פיזיקה וכימיה? לשם הוראת מקצועות אלו

בעברית היה צורך למצוא ולחדש מונחים עבריים

 
מתאימים. 

 
במאמר זה נסקרים כמה מן המונחים שנקבעו במקצוע

הכימיה במהלך השנים

שאלה בעברית

עקבו אחרינו
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