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הזמנה לכינוס מדעי
בין־לאומי

האקדמיה ללשון העברית מתכבדת להזמינכם לכינוס
מדעי בין־לאומי בנושא העברית החדשה: תמונת

 
מצב.

 
הכינוס יהיה בימים שלישי–חמישי, כ"ח–ל' באדר א'

 
תשפ"ב, 1–3 במארס 2022.

 
מושבי הכינוס: מגמות בחקר העברית בת זמננו |

בלשנות חברתית | על בלשנות הקורפוס במחקר הלשון
העברית | על שפת הסימנים הישראלית | תורת הצורות

בעברית בת ימינו | תחביר ושיח | התהוות העברית
החדשה | התקן בעברית בת ימינו | סמנטיקה

ופרגמטיקה | חיי הלשון בספרות העברית: רב־שיח |
30 שנה לסדרת המחקר 'העברית שפה חיה' | שימור

 
ושינוי בהתפתחות העברית החדשה.

 
הכינוס ישודר בשידור חי באתר האקדמיה – 

הציבור מוזמן לצפות.
 

לפרטים נוספים ולתוכנית המלאה של הכינוס

המקרא באתר מאגרים של
מפעל המילון ההיסטורי

לאחרונה הושלמה התקנת המקרא כולו במסד הנתונים

 
העצום של אתר "מאגרים".

 
מפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית

פועל זה 60 שנה. באמצעות אתר "מאגרים" הוא
מעמיד לרשות ציבור החוקרים והמתעניינים את אוצרות
המפעל. באתר מוצגת היצירה הספרותית העברית של

שלושים ואחת מאות שנות עברית, ובד בבד משתקף בו

 
השימוש בלשון העברית במהלך הדורות.

 
נוסף על המקרא התעשר האתר בכמה חיבורים

חשובים, ובהם ספר חובות הלבבות וספר הרקמה
ופירוש רמב"ן לספר דברים. אלה נוספו על אלפי

החיבורים שכבר יש בו. ככל חיבור ב"מאגרים", גם
מילותיהם של חיבורים אלו נותחו ושויכו לערכים

 
המילוניים שלהן. 

 

 
להרחבה

 
לאתר "מאגרים"
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מילה בחדשות

המונח ָרְגָלה (בלי ניקוד: רוגלה) כלול ברשימה של
"מושגים בסיסיים בטכנולוגיית המידע" שהתפרסמה

באתר מונחי האקדמיה בשנת תשס"ג (2002). רוגלה

 
.spyware :היא תוכנת ריגול, ובאנגלית

 
המילה ָרְגָלה מצטרפת לרשימה של מונחים מעולם
המחשבים השקולים במשקל ָּפְעָלה: בראשם הצמד
תוכנה וחומרה, ובעקבותיהם באו לומדה, קושחה,

סורטה, לובשה, תווכה, נוזקה, יותרה וכופרה. ויש גם
מי שקורא לתוכנה גנובה "גֹונבה".

 
קראו עוד: סיפורו של פרופ' אסא כשר על הרגע שבו

נולדה המילה 'תוכנה' וכיצד נבחר משקלה של המילה –
לעיון בפרסום חדש באתר

מועדים חדשים לסדנאות
המקוונות

בעקבות הביקוש הרב הוספנו מועדים להשתלמויות

 
מקוונות (ב"זום") בחודש הקרוב – מהרו להירשם:

 
* סדנאות פיסוק – בסדנה נפסק טקסט על פי כללי

 
הפיסוק. לפרטים ולהרשמה

 
* סדנאות עריכה – בסדנה נערוך טקסט ונציע חלופות

 
כנדרש. לפרטים ולהרשמה

 
* סדנת כתיב – בסדנה נדון בכללי הכתיב המלא

ובייחוד בכללים שהשתנו לפני שנים אחדות. לפרטים

 
ולהרשמה

 
* מפגש מקוון על בעיית האיות בשלטי הדרכים –

עדיין אפשר להירשם למפגש שבו נדון בכללי התעתיק
ובהיבטים המעשיים של איות שמות מקומות ואנשים

בשלוש שפות בשלטים ובמודעות. לפרטים ולהרשמה
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לזכרם

מרים נאור ז"ל – זמן קצר לפני ששופטת בית המשפט
העליון, מרים נאור, עמדה להתמנות למשנה לנשיא בית

המשפט העליון, היא פנתה למזכירות המדעית של
האקדמיה בבקשה לקבוע צורת נקבה לתואר התפקיד
ִמְׁשֶנה. פנייתה זו פרצה את הדרך להחלטת האקדמיה

שלפיה אפשר ליצור צורות נקבה לכל תואר, תפקיד

 
ודרגה שנושאת אישה. פרסום באתר לזכרה

 
דן לינק ז"ל – ד"ר לינק, איש משרד התחבורה

והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, היה חבר נאמן
ופעיל מאוד בוועדות המינוח של האקדמיה ללשון

העברית בתחום התחבורה. על שמו רשומים כמה
חידושים, וראש וראשון להם המונח "נסועה" תמורת
קילומטרז'. הוא לא הסתפק בהצעת מונחים עבריים

אלא טרח להטמיעם בקרב אנשי המקצוע. פרסום
באתר לזכרו

ֱאלִיֶעזֶר ּבֹוט יְהּוָדה

חוקרות מן האוניברסיטה העברית בנו מערכת המנסה
לחקות את תהליך היצירה האנושית ומייצרת באופן
אוטומטי חלופות עבריות למילים לועזיות. החוקרות

השתמשו בשיטות מתקדמות מתחום הבינה
המלאכותית כדי שפלטי המערכת ישמרו על חוקי לשון

בסיסיים. הן הראו כי המערכת שבנו עשויה לסייע
למומחי שפה ולספק להם השראה. כמחווה למחיה

השפה העברית העניקו החוקרות למערכת את השם

 
ֱאִליֶעֶזר ּבֹוט ְיהּוָדה.

 
בחלופות שהציעה המערכת – החלופה "ַּבְקִּביק"

תמורת מילה הלועזית אמפולה (החלופה שקבעה
האקדמיה היא: ַּבְקּבּוִקית) והחלופה "ְּגִביעּוָגה" תמורת

קפקייק (האקדמיה: עּוגֹוִנית). מקצת החלופות שהציעה
המערכת היו זהות לחלופות שהועמדו להצבעה

 
בישיבות האקדמיה.

 
למאמר המתאר את תהליך המחקר

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

      

אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

Subscribe to English Newsletter | להסרה מרשימת התפוצה לחצו כאן | ניהול הרשמות | תמיכה באקדמיה
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