
חג פורים שמח

מילים מן השורש שמ"ח רווחות מאוד כבר בתנ"ך – כמאתיים ושבעים
מופעים. לצד השמחה מצאנו באבות דרבי נתן: "עשרה שמות נקראת

שמחה, אלו הן: ששון, שמחה, גילה, רינה, דיצה, צהלה, עליזה, חדוה,
תפארת, עליצה".

כל המילים השמחות 
עוד על מילים וביטויים לחג הפורים במדור מיוחד באתר

העברית – הטקסט הספרותי

פורסם גיליון חדש של כתב העת 'העברית' שיוחד הפעם לקשר בין היוצרים
לשפה. בחוברת זו ניתנת בין היתר רשות הדיבור לסופרים ולמשוררים

מובילים, המספרים על מקומה של הלשון ביצירתם מזוויות שונות.

ביוצרים שהשתתפו במיזם: סמי ברדוגו, גיל הראבן, חיים סבתו, עמוס
עוז ואחרים.

לפרטים נוספים ולרכישה

מסע בין עננים

"בואו עננים, הבו גשם לגנים" מבקשת לאה גולדברג ב"שיר הגשם".
בשנת תשל"א (1971) הוציאה האקדמיה את המילון למונחי מטאורולוגיה
שיסודותיו עוד בימי ועד הלשון. ִשפעת המילים לעננים הייתה כמובן לעזר

לתרים אחר מינוח עברי לעננים לסוגיהם.

להרחבה

 אני רואה עצמי מחֵזר של השפה העברית

"אולי הרגע המדויק שבו העברית חזרה לחיים אירע כאשר הבחור הראשון
לחש לבחורה הראשונה אחרי הפסקה בת 1700 שנה "אני אוהב אותך",

או הבחורה לבחור "אני אוהבת אותך" – בעברית. הבחור היה ספרדי,
הבחורה אשכנזייה, או להפך, ואני מקווה שהם חיו באושר וביושר כמעט עד
היום הזה ושהיו להם חיים יפים, מפני שהם הם מחיי השפה העברית – הם

יחד עם עוד קומץ קטן של מורים נפלאים וגננות נפלאות במושבות
ובגימנסיה הרצליה." (עמוס עוז בגיליון 'העברית' החדש)

לפרטים נוספים על כתב העת 'העברית' ולרכישה

יַיִן יְַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש

לקראת פורים – מבחר ממונחי היין והגפן: ׂשֹוֵרָקה, ַחְכִליל, ֶּגֶפת ֲענִָבים,
ָּדִלית, רֹוְגִלית, ְקנֹוֶקנֶת, ָׂשִריג, ְזמֹוָרה ועֹוֵללֹות.

להרחבה 
המילון למונחי היין

שמות ומשמעויות – ירון, רוני ורונן

השורש רנ"ן הוא מן השורשים שהעניקו לעברית ימינו את מספר השמות
הפרטיים הגדול ביותר: ירון, רוני, רינה, רון, רן, רונן, רונית, רנן ורננה הם

רק חלק מהשמות. 
 

לפירוט הדברים 
עוד שמות ומשמעויות

על קצה הלשון

גיל מרקוביץ משוחחת עם ד"ר סמדר כהן בהסכת של תאגיד השידור
הציבורי 'כאן' על השפה העברית: איך היא נוצרה, שכבות הלשון השונות

שלה, עבודת האקדמיה והתפתחות השפה בימינו. 
 

להאזנה
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