
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

היכנסו לקישור

אתר חנות הספרים של האקדמיה ובו כל הספרים וכל ההנחות

שפה קמה

האסופה המהודרת "ָׂשָפה ָקָמה" מביאה לפני הקוראים
מבחר מאמרים וקטעים מתוך "לשוננו לעם" – מדור
לענייני הלשון העברית שהתפרסם בעיתון "הארץ"

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

המדור הוא מראה מהימנה לנעשה בתחום הלשון
העברית בעשורים שקדמו להקמת המדינה. הדיבור
העברי כבר רווח ביישוב הארץ־ישראלי, אך עדיין לא

היה מובן מאליו. רבים חשו בצורך ביד מכוונת בשימוש
הלשון ובדרכי ההבעה, ונדרשה השלמת החסר באוצר
המילים ובמינוח. לקט הקטעים מלמד על העניין הרב
שגילה הציבור הרחב בעברית ובתקנתה, על שאלות
הֶּתֶקן שהטרידו את מכווני הלשון ועל מקומה החשוב

של לשוננו בתהליך התחייה הלאומית.

לרכישה כעת במחיר 74 ₪ בלבד 149 ש"ח

המשנה לפי כתב יד קאופמן,
זרעים—נזיקין (שני כרכים)

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

לרכישה כעת במחיר 160 ₪ בלבד 220 ש"ח
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גלוסר המילים השאולות מן
היוונית ומן הרומית

השפעתה של התרבות היוונית, ומאוחר יותר היוונית
הרומאית, על לשון היהודים ניכרת בחדירת מספר רב

של מילים זרות ושאולות המשמשות בספרות חז”ל בימי
התנאים והאמוראים. רבות מהן נטמעו בעברית

ומשמשות עד ימינו.

הגלוסר בעריכת נורית שובל–דודאי מציג למעלה מאלף
וחמש מאות מילים שאולות מיוונית ומלטינית מן

המקורות היהודיים הבתר־מקראיים. המקורות הללו
הוהדרו מכתבי יד נבחרים במפעל המילון ההיסטורי של

האקדמיה ללשון העברית. איסוף המילים השאולות,
זיהוי מקורן היווני או הרומי וביאור משמעותן בליווי
מובאות מן הספרות מעידים על טיבו ועל עומקו של

המפגש התרבותי.

לרכישה כעת במחיר 42 ₪ בלבד 49 ש"ח

50 אחוזי הנחה על כתב העת
"העברית" ועל כתב העת

"לשוננו"

העברית הוא כתב עת המיועד לציבור הרחב אוהב
השפה. המאמרים המתפרסמים בגיליונות "העברית"

עוסקים בכל תחומי הלשון על רבדיה ומשלביה השונים.

כל חוברות "העברית" עד שנת 2019 ב־50% הנחה

לשוננו הוא כתב העת המדעי החשוב ביותר בחקר
הלשון העברית לכל תקופותיה – למן לשון המקרא ועד

לעברית בת ימינו, ומתפרסמים בו מאמרים של מיטב
חוקרי העברית והלשונות הסמוכות לה.

כל חוברות "לשוננו" עד שנת 2019 ב־50% הנחה
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מלשון יחידים ללשון אומה

הספר בוחן מקרוב את התהליך המופלא והמרתק של
הפיכת העברית משפה שהיא נחלתם של יחידים

לשפתה של אומה ושל חברה.

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

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

התפתחות הדיבור העברי בארץ. 

הקורא מתוודע לתנאים ולנסיבות שעל רקעם התחוללה
תחיית העברית, לכוחות שחוללו אותה ולמאבקים

העקרוניים והאישיים שהיו כרוכים בה. המחבר מציג
לצד דמותו המרכזית של אליעזר בן־יהודה אישים רבים
שתרמו תרומה סגולית לתחיית העברית, והביאו לאחד

ההישגים הגדולים ביותר של היישוב העברי בארץ
ישראל בעת החדשה.

לרכישה כעת במחיר 68 ₪ בלבד 98 ש"ח

פרקי עיון בעברית החדשה
ובעשייה בה

בספרו של משה בר־אשר מכונסים שלושה עשר פרקי
מחקר ועיונים אחרים בעברית החדשה. בשבעת

הפרקים הראשונים עיונים בעברית המתחיה והחיה,
הכתובה והמדוברת, ובעשייה בה. מקום חשוב תופסות

פעולותיהם של ועד הלשון העברית והאקדמיה ללשון
העברית, ולא פחות מזה נידונות פעולותיהם של

סופרים ושל עושים אחרים בלשון החיה – הכתובה
והמדוברת.

שלושה פרקים יוחדו לשני ספרים של שני סופרים
ולמקצת ממפעלותיו של חוקר שעשה למען העברית,
ושלושה פרקים עוסקים בהיבטים שונים של הוראת

העברית כיום ובמקצת מתוצאות מעשי ההוראה
ומחדליה בדורנו.

בכל העיונים האלה באה לידי ביטוי השקפתו של
המחבר כי במחקר העברית החדשה יש לשלב את

העיסוק בדרך התיאורית עם התבוננות בזיקתה
למורשת הדורות, שהיא קו ברור ומרכזי בהתגבשות כל

סוגותיה.

לרכישה כעת במחיר 66 ₪ בלבד 110 ש"ח
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החלטות האקדמיה: כללי
הכתיב הפיסוק והתעתיק;

דקדוק

שתי החוברות מכנסות את ההחלטות שקבעה
האקדמיה ללשון העברית, והן כלי עזר חיוני לעורכי

הלשון ולכל מי שעיסוקו בכתיבה.

בחוברת הראשונה כללים בשלושה תחומים: הכתיב
המלא, הפיסוק והתעתיק. הכללים מובאים כאן עם כמה

תיקונים מן המהדורה הקודמת.

החוברת השנייה היא מהדורה רביעית של החלטות
האקדמיה בדקדוק, ובאים בה כל החלטות האקדמיה
בנטיית השם ובנטיית הפועל, החלטות בענייני ניקוד,

בתקנת הלשון ובניסוח וכן כללים בכתיבת מילים
לועזיות. 

שתי החוברות כעת במחיר 66 ₪ בלבד 83 ש"ח

משחק הזיכרון – איך אומרים
בעברית?

מה החלופה העברית לריצ'רץ' ואיך אומרים קורקינט
חשמלי? מהי עוגונית ומה זה צנרן?

  
חדש – משחק זיכרון מאתגר ומשעשע לבילוי לכל

המשפחה. במשחק הזיכרון שלנו שלושים זוגות קלפים
מאוירים, בכל זוג מילה לועזית וחלופתה העברית –

המטרה: לאסוף את מספר הזוגות הגדול ביותר. 

אתם מוזמנים לרכוש כמתנה לילדים, לאחיינים ולנכדים
וגם לעצמכם.

לרכישה כעת במחיר 30 ₪ בלבד 40 ש"ח
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ערכת כרזות חגיגית

בכל יום אפשר לחגוג את העברית – אנחנו מציעים
ערכה שהוכנה לקראת יום העברית ובה כרזות מלוות

בהסברים מילוליים קצרים מהפרסומים שלנו בפייסבוק
(גודל A3) וכרזה חגיגית גדולה (גודל 70*100).

הערכות נמכרות כעת במחיר עלות והמלאי מוגבל.
אתם מוזמנים לקנות את הכרזות ולקשט בהן את

הכיתה, את לוח המודעות במשרד או את חדר הילדים
בבית.

ערכת הכרזות שהוכנה לקראת יום העברית תש”ף –
לרכישה כעת במחיר 30 ₪ בלבד 35 ש"ח

ערכת הכרזות שהוכנה לקראת יום העברית תשע"ט –
לרכישה כעת במחיר 30 ₪ בלבד 35 ש"ח

מילון כיס 100 מילים

מילון הכיס "100 מילים" מביא מאה מילים שחידשו ועד
הלשון העברית והאקדמיה ללשון העברית לפי עשורים,

ומזמין את המעיינים בו להשקיף ממרחק השנים על
מילים שהיו חדשות בזמנן ונעשו לחלק בלתי נפרד
מלשוננו, ולהכיר מילים חדשות מוכרות פחות, כגון

משחיתנות (ונדליזם), דשונת (קומפוסט), מיתד (דיבל),
סחריר (ספין).

המילון מלווה באיוריה מלאי ההומור והנוסטלגייה של
אורית ברגמן.

לרכישה כעת במחיר 10 ₪ בלבד

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה
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