
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

הכירו את המילים והמונחים
החדשים בעברית

בישיבת המליאה האחרונה אושר המילון למונחי הדין
האזרחי ובו למעלה מ־1,400 מונחים. מילון זה הוא

פרי עבודתה של הוועדה למונחי משפט שפעלה כמעט
שלושים שנה באקדמיה. מחברי הוועדה: השופטים צבי

טל ואליקים רובינשטיין, פרופ' גבריאלה שלו, פרופ'
אביעד הכהן ויהושע שופמן. 

כמו כן אושרו מונחים המשמשים אנשי מקצוע ומונחים
בשימוש הכללי.

להרחבה ולפירוט המלא של המילים והמונחים שאושרו

קיץ והחופשה הגדולה

כמו בימינו גם במקרא הקיץ הוא עונת שנה המונגדת
לחורף. אך בכמה פסוקים אפשר לראות שהמילה קיץ
מציינת פירות, למשל: "וְַאֶּתם ִאְספּו יַיִן וְַקיִץ וְֶׁשֶמן וְִׂשמּו
ִּבְכֵליֶכם" (ירמיהו מ, י). מקובל לפרש שמדובר בפירות

קיץ ובייחוד בתאנים. עוד על הקיץ

חופש או חופשה? המקפידים בלשונם מבחינים בין
חופש – מושג כללי ומופשט, ובין חופשה – תקופה
פנויה מעבודה או מלימודים: חופשת פסח, חופשת

מולדת, ואפילו חופשת מחלה.

עוד חדשות מבית האקדמיה

בעקבות ביקוש רב נפתח מועד נוסף להשתלמות על
כללי התעתיק בהנחיית ד"ר ברק דן. ההשתלמות

תתקיים בירושלים ביום רביעי ד' באלול תשע"ט (4
בספטמבר 2019).

משרה חדשה: כותב ורעיונאי או כותבת ורעיונאית
לרשתות החברתיות

משרה חדשה: עובד או עובדת למילוי מקום – ְסָדר
ועימוד בתוכנת אינדיזיין

חגיגת ההנחות בחנות הספרים שלנו נמשכת גם לאחר
שבוע הספר

אף אחד ודומיו

דוברי העברית הילידיים לא יטעו בשבצם את הצירוף
'אף אחד' במשפט ותמיד יוסיפו מילת שלילה: "אף אחד

לא הגיע" – ללמדנו ש'אף אחד' הוא בכל זאת מישהו.

מניין צמח הצירוף 'אף אחד', ומה הן הדרכים הנוספות
להבעת שלילה מוחלטת של "משתתף" במשפט?

תשובה חדשה באתר סוקרת את דרכי ההבעה
שמעמידה העברית המּורשת לרשותנו, ועוקבת אחריהן

עד לימינו.

תשובה חדשה באתר

הכירו את ְקַטן־ֶרֶגל ְמנְֻמנָם
וַּבְרָּדסֹון

מליאת האקדמיה אישרה לאחרונה רשימה ובה שמות
של שבעים ושלושה פרוקי רגליים ממחלקת העכבישנים

הכוללת עקרבים, עכבישים ועוד. את הרשימה הכינה
ד"ר אפרת גביש רגב, והיא נדונה בוועדה לזואולוגיה

בראשות פרופ' יוסף הלר.

מבחר שמות מלווים בהסברים ובתצלומים תוכלו למצוא
בגיליונות למד לשונך: 129, 130.

ynet לרשימה המלאה, כתבה באתר

מפעל הארכיון של יצחק
ְסּפיָבקוב

לאחרונה קיימנו אירוע חגיגי לציון קליטתו הדיגיטלית
של "ארכיון ספיבקוב" – העיזבון העצום שהניח הסופר

והמשורר יצחק ספיבקוב, שברח מאימת הפוגרומים
ברוסיה למנדוסה שבארגנטינה והשתקע בה. 

כותב עליו מרדכי מישור: "יצירתו הספרותית והתיעודית
העצומה של ספיבקוב כולה מרתקת וחשובה. המאמץ
שנעשה בתרגום כתביו לספרדית אין בו כדי לגאול את

הסופר העברי הזה מאלמוניותו ולחשוף את תרומתו
לתרבות היהודית העברית."

עוד על מפעל הארכיון של ספיבקוב

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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