אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

עזרו לנו לקבוע מילים חדשות

גיליון אקדם החדש

הוועדה למילים בשימוש כללי פונה אל הציבור הרחב
להציע הצעות ולהעלות רעיונות לשלוש מילים חדשות
שאנחנו מבקשים לקבוע.
ִקיּוּר או חרוֹתֶ ת – מה תהיה החלופה לגרפיטי?
פורסם גיליון  64של אקדם ובו חדשות על אירועים
בבית האקדמיה ללשון העברית ,עיוני לשון מאת נשיא

איך תשלחו בעברית ?GIF

האקדמיה ,גיליונות למד לשונך ,ברכות לחברים
מה תהיה החלופה העברית המתרפקת לנוסטלגייה?

החדשים באקדמיה ועוד.
לקריאה

סיורי קיץ לילדים ולמבוגרים

גם וגם

בחדר בן־יהודה

המילה 'גם' היא מילת ריבוי ,ולכאורה אין טעם להוסיף
לפניה את ו' החיבור ,אך כבר בלשון המקרא אפשר

כמדי שנה בשנה אנחנו מזמינים ילדים ומבוגרים לבקר

למצוא דוגמאות רבות לצירוף 'וגם' .למשל" :הֲ ָרצַחְ תָּ
וְגַם י ָָרשְׁ תָּ " )מלכים א כא ,יט(; לצד שימוש זה אפשר
למצוא את המילה 'גם' כשהיא לעצמה .למשל" :ו ַתּ ֹאמֶ ר
אֵ לָיו גַּם תֶּ בֶן גַּם מִ סְ פּוֹא ַרב עִ מָּ נוּ גַּם מָ קוֹם לָלוּן"

במהלך הקיץ בחדר בן־יהודה אשר בבית האקדמיה
בירושלים.
בחדר ייפגשו המבקרים עם רהיטים מביתו של

)בראשית כד ,כה(.

בן־יהודה ,ספרים מספרייתו ,פריטי אומנות ,המכתבה

בעברית של ימינו רגילה הדרך הראשונה – וגם .הכוונה
כמובן רק למבנים שבהם המילה 'גם' באה לציין שני
פריטים או יותר השווים בתפקידם התחבירי .לדוגמה:
אשתה מיץ תפוזים וגם קפה.

שעליה כתב בן־יהודה את מילונו ופתקים למילון בכתב
ידו .עוד ישמעו המשתתפים על האירועים שהובילו
לתחיית העברית ועל מפעל חידוש המילים בעבר והיום.
למועדי הביקורים ולרכישת כרטיסים במחיר סמלי

לתשובה החדשה cולהרחבה על ו' החיבור לפני מילות
חיבור אחרות

טֶ בַע

ריאיון חגיגי עם נשיא
האקדמיה

לא נטעה אם נאמר שהמילה טֶ בַע היא אחת ממילות
פרופ' משה בר־אשר ,נשיא האקדמיה ללשון העברית
בעשרים ושש השנים האחרונות ,חוגג גבורות בימים
אלו.

היסוד של לשוננו" :בחיק הטבע"" ,איתני הטבע"" ,מדעי
הטבע"" ,טבע האם לאהוב את בניה" – ביטויים אלה
ועוד כיוצא בהם שגורים בפי הכול .אך המילה החשובה
והבסיסית נוצרה רק בלשון חז"ל ,אבל בלשון זו שימשה

אתם מוזמנים לצפות בריאיון מיוחד שלו עם גאולה אבן
וירון לונדון ,בריאיון הוא מספר על ילדותו במרוקו ,על
העלייה לארץ בעליית הנוער ,על עבודת האקדמיה
ללשון העברית ,על מפעל המילון ההיסטורי ועל חידושי
מילים בשפה העברית.

במשמעות 'מַ טְ בֵּעַ '.
במאמר קצר ומאיר עיניים מספר גד בן־עמי צרפתי איך
ומתי קיבלה המילה את משמעותה המוכרת היום ועל
מילים נוספות מן השורש טב"ע.
לקריאת המאמר המלא

לצפייה בריאיון

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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