אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

למבחר ספרים ומוצרים נלווים בהנחות שבוע הספר
אתר חנות הספרים של האקדמיה ובו כל הספרים וכל ההנחות

שפה קמה

מלשון יחידים ללשון אומה

הספר בוחן מקרוב את התהליך המופלא והמרתק

האסופה המהודרת "שָׂ פָ ה ָקמָ ה" מביאה לפני

של הפיכת העברית משפה שהיא נחלתם של יחידים

הקוראים מבחר מאמרים וקטעים מתוך "לשוננו
לעם" – מדור לענייני הלשון העברית שהתפרסם

לשפתה של אומה ושל חברה.

בעיתון "הארץ" משנת תרצ"ג ) (1932ועד שנת
תש"ח ).(1948

המחבר נתן אפרתי מבסס את סקירתו על תעודות
ומסמכים רבים שאסף וניתח ועל המידע שהצטבר

המדור הוא מראה מהימנה לנעשה בתחום הלשון

במחקר היישוב החדש בארץ ישראל .בכלים של
היסטוריון הוא מציג תמונה אמינה ומורכבת של

העברית בעשורים שקדמו להקמת המדינה .הדיבור

התפתחות הדיבור העברי בארץ .הקורא מתוודע

העברי כבר רווח ביישוב הארץ־ישראלי ,אך עדיין לא

לתנאים ולנסיבות שעל רקעם התחוללה תחיית

היה מובן מאליו .רבים חשו בצורך ביד מכוונת בשימוש

העברית ,לכוחות שחוללו אותה ולמאבקים העקרוניים

הלשון ובדרכי ההבעה ,ונדרשה השלמת החסר באוצר

והאישיים שהיו כרוכים בה .המחבר מציג לצד דמותו

המילים ובמינוח .לקט הקטעים מלמד על העניין הרב

המרכזית של אליעזר בן־יהודה אישים רבים שתרמו

שגילה הציבור הרחב בעברית ובתקנתה ,על שאלות

תרומה סגולית לתחיית העברית ,והביאו לאחד

התֶּ קֶ ן שהטרידו את מכווני הלשון ועל מקומה החשוב

ההישגים הגדולים ביותר של היישוב העברי בארץ

של לשוננו בתהליך התחייה הלאומית.

ישראל בעת החדשה.
לרכישה כעת במחיר  ₪ 89בלבד 149 ,ש"ח
לרכישה כעת במחיר  ₪ 88בלבד 98 ,ש"ח

המשנה לפי כתב יד קאופמן,

העברית בראי הסמנטיקה

זרעים—נזיקין )שני כרכים(

ספרו זה של גד בן־עמי צרפתי הוא ספר יסוד בתורת
המשמעים הקלסית המותאם לקורא העברי ולתרבות
העברית לרבדיה.

מהדורת המשנה בהוצאת האקדמיה ללשון העברית
מותקנת על פי כתב יד קאופמן – הידוע ומוחזק

משלושת הפרקים הראשונים של הספר ילמד הקורא
את השקפת הבלשנות על הזיקה בין מילים למה שהן
מסמנות .ששת הפרקים הבאים מתארים את קשרי
הפנים של משמעויות המילים בלשון נתונה ,ואילו ששת
הפרקים האחרונים עוסקים בשינויים במשמעות המילים
והצירופים במשך הזמן ,אגב תהליכי התפתחות הלשון.

ככתב היד הטוב ביותר של המשנה.
במהדורה שלפנינו מובא נוסח המשנה של סופר כתב
היד בציון כל הגהותיו ,עם העתקה מדויקת ומדוקדקת
של הניקוד אשר נוסף על כתב היד בזמן מאוחר יותר.
סדר המסכתות הוא כפי סדרן בכתב היד .חלוקת
ההלכות היא על פי כתב היד ,אך לתועלת המעיינים
הותאמה חלוקת ההלכות גם לזו המקובלת בכל

הספר מלווה את שיעורי תורת המשמעים

הדפוסים.

באוניברסיטאות ובמכללות ,מסייע למורים בחטיבת
הביניים ובתיכון ,והוא מיועד לכל העוסקים בלשון

לרכישה כעת במחיר מיוחד של  220ש"ח

העברית במדעי היהדות.
לרכישה כעת במחיר  ₪ 69בלבד 98 ,ש"ח

החלטות האקדמיה :כללי

מילון היין

הכתיב הפיסוק והתעתיק

במילון למונחי היין כ־ 220מונחים ,ובהם מילים חדשות
בעברית .רשימת המונחים העבריים נועדה לקרב את
תחום היין לציבור הישראלי ולתרום לקידומה של

חוברת זו מכנסת את הכללים שקבעה האקדמיה
ללשון העברית בשלושה תחומים :הכתיב המלא,

תרבות היין בישראל.

הפיסוק והתעתיק – החוברת היא כלי עזר חיוני לעורכי
הלשון ולכל מי שעיסוקו בכתיבה.

למלאכת קביעת המונחים נרתמו ייננים ,עיתונאים
המסקרים את תחום היין ואנשי אקדמיה בתחום

בחוברת זו מתפרסמים כללי הכתיב המלא שאושרו

החקלאות המתמחים בגידול גפנים וביין ,ואליהם

באקדמיה בשנת תשע"ז ) .(2017כללי הפיסוק פורסמו

הצטרפו נציגי האקדמיה ללשון העברית.

במהדורות קודמות )למן תשנ"ד( ,והם מובאים כאן
במהדורה חדשה ומעודכנת .כללי התעתיק מעברית

המילון מעוצב כחוברת כיס צרה וגבוהה שאפשר

לאותיות לטיניות ,מלועזית לעברית ומערבית לעברית,

לצרף כמתנה לבקבוק יין.

שפורסמו לראשונה בשנת תשע"ב ,מובאים כאן עם
כמה תיקונים מן המהדורה הקודמת.

לרכישה כעת במחיר  ₪ 17בלבד 28 ,ש"ח

לרכישה כעת במחיר מיוחד של  35ש"ח

מילון כיס  100מילים

מגנטים

דף הדבקה למקרר ובו "רשימת קניות" – שמונה

מילון הכיס " 100מילים" מביא מאה מילים שחידשו ועד

מוצרים בשמותיהם הלועזיים ושמונה כרטיסים מגנטיים

הלשון העברית והאקדמיה ללשון העברית לפי עשורים,
ומזמין את המעיינים בו להשקיף ממרחק השנים על

הנושאים את החלופות העבריות שלהם.

מילים שהיו חדשות בזמנן ונעשו לחלק בלתי נפרד
מלשוננו ,ולהכיר מילים חדשות מוכרות פחות ,כגון

המשימה – להצמיד כל מגנט למוצר המתאים

משחיתנות )ונדליזם( ,דשונת )קומפוסט( ,מיתד )דיבל(,

ברשימה.

סחריר )ספין(.
לרכישה כעת במחיר  ₪ 8בלבד 15 ,ש"ח
המילון מלווה באיוריה מלאי ההומור והנוסטלגייה של
אורית ברגמן.
לרכישה כעת במחיר  ₪ 10בלבד 20 ,ש"ח
שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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