אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

עדכונים מהאקדמיה

לשנה טובה ,שקדייה

בשבוע הבא" :לשון חכמים לעצמן" – כינוס בין־לאומי

קרוב לוודאי שהמילה שקדייה היא חידושו של לוין

בירושלים .הציבור מוזמן – הכניסה חופשית.

קיפניס .את הופעתה הראשונה מצאנו בשירו "לשנה
טובה ,שקדיה" )תרע"ט(.

חדש באתר מונחי האקדמיה :סריקות המילונים
המודפסים.

בתוך זמן קצר התקבלה השקדייה ללשונם של הילדים,
אך ספק אם השתרשה מייד בלשון המדוברת .זו ודאי

משרות חדשות באקדמיה ללשון העברית.

הסיבה שיהודה גור לא מצא לנכון להביאה במילוניו .גם
נ"ה טור־סיני ראה בה מילה של ילדים וציין בערכה:

בחודש טבת תש"ף )ינואר  (2020הלך לעולמו חבר

"כינוי חיבה לעץ השקד ,נוהג בספרות הילדים"

האקדמיה פרופ' יעקב מנצור – פרסום לזכרו באתר

)בהערותיו למילון בן־יהודה.(1959 ,

האקדמיה.
להרחבה
מדור חגיגי באתר לקראת ט"ו בשבט

מיזם לאומי לשיפור הממשק

תשלום דגש

אדם–מכונה

התופעה הקרויה תשלום דגש וידועה גם בשם הארכת
איך העוזרת הקולית שלי מבינה אותי? ְלמה אנחנו
מתכוונים במשפט 'הדלק את האורות בכל הבית' ,או
'שלחי הודעה לפלוני'? כדי שהמכונה תוכל לעשות
זאת ,יש ללמד אותה להבין את השפה האנושית…
רשות התקשוב הממשלתי מפרסמת בימים אלו
לראשונה מאגר טקסטים מתויג בתיוג ידני )תיוג "זהב"(
של עברית בת זמננו .לכל מילה במאגר נתנו מומחי
האקדמיה ללשון העברית ניתוח דקדוקי ,והוא בנוי
לשמש ללמידת מכונה.
זו סנונית ראשונה במיזם שמטרתו לייצר מסד נתונים
איכותי שיאפשר למכונות מחשוב "להבין" שפה אנושית
בשיחה כתובה ומדוברת.
להרחבה

תמורה – עיקרה שינוי התנועה לפני עיצור שהיה אמור
להיכפל.
כללי תשלום הדגש בעברית ימינו מבוססים במידה רבה
על העולה מן המקרא לפי מסורת הניקוד הטברנית.
ואולם במקרים שכללי האקדמיה גורפים מתגלה בדרך
כלל במקורותינו תמונה מורכבת יותר ,שבה רוב צורות
המתיישבות עם הכלל ומיעוט צורות החורגות ממנו.
סקירת הנושא הדקדוקי בפרסום חדש באתר

איך אומרים בעברית?

שמות ומשמעויות – נטע

מה החלופה העברית לריצ'רץ' ואיך אומרים קורקינט

נֶטַ ע הוא שם פרטי נפוץ שניתן לבנות ולבנים ,ופירושו

חשמלי? מהי עוגונית ומה זה צנרן?

'שתיל רך' .במשמעות זו נזכרת המילה נֶטַ ע בתנ"ך
פעמים אחדות ,למשל" :כִּ י כ ֶֶרם ה' צְ בָ אוֹת בֵּ ית י ְִשׂ ָראֵ ל

חדש! הוצאנו משחק זיכרון מאתגר ומשעשע לבילוי לכל

ְהוּדה נְ טַ ע ַשׁﬠֲשׁוּﬠָ יו" )ישעיה ה ,ז(.
ו ְִאישׁ י ָ

המשפחה בלילות חורף קרים – במשחק הזיכרון
שלושים זוגות קלפים מאוירים ,בכל זוג מילה לועזית

ומה בספרות חז"ל? המילה העיקרית לציון שתיל בלשון

וחלופתה העברית .המטרה :לאסוף את מספר הזוגות

חכמים היא נְ ִטיﬠָ ה – מילה שהיא מיסודה שם הפעולה

הגדול ביותר.

של הפועל נָטַ ע .למשל" :נטיעה של ערלה ושל כלאי
הכרם שנתערבו בנטיעות" )משנה עורלה א ,ו(.

ומה התשובות לשאלות שבשורת הכותרת?
פרסום חדש באתר לכבוד ט"ו בשבט

רוכסן ,גלגינוע; קאפקייק ,שנורקל.
מוזמנים לרכוש כמתנה לילדים ,לאחיינים ולנכדים וגם
לעצמכם!
לרכישה

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה
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