חג שמח
לא תמיד הברכה "חג שמח" הייתה חלק ממסורת החגים היהודיים.
ברשימה שפרסם ועד הלשון בשנת תרפ"ח ) ,(1928אנו מוצאים שתי
ברכות אחרות למועדים" :מועדים לשמחה" ו"תזכו לשנים רבות".
ומניין הברכה "חג שמח"? ברכה זו נוצרה בעת החדשה ,כנראה בהשפעת
היידיש "פרעהליכן יום־טוב" )בדומה לגרמנית ".("!Frohes Fest
עוד מידע מעניין לפסח תוכלו למצוא באיגרת ובאתר.

הצביעו במצעד העשורים של ישראל
ליקטנו את המילים ש"עשו" את כל אחד משבעת העשורים בכל תחומי
החיים.
אתם מוזמנים לבחור את המילה המייצגת שלכם לכל עשור ,ונשמח אם
תציעו לנו מילים נוספות שליוו את המדינה שלנו .את תוצאות ההצבעה
נחשוף לקראת יום העצמאות השבעים!
לפרטים ולהצבעה

מתאבן לחג – שורה אהובה בעברית
רבים מכם שלחו אלינו שורה עברית יפה שאהבתם – פסוק מן המקורות,
משפט מספר ,ציטוט בלתי נשכח משיר ,קטע מנאום שלא יכולתם להישאר
אדישים אליו.
התרגשנו מאוד להיענות הרבה שלכם ,ואנחנו מבקשים לשתף את השורות
היפות ששלחתם להנאת ציבור אוהבי העברית.
לצפייה במיזם המלא

הגדת פסח והעברית המודרנית
אחד המקורות שהשפיעו על העברית המודרנית הוא ההגדה של פסח,
שהמגע בינה ובין חלק ניכר של החברה הדוברת עברית היום הוא עדיין
מגע חי ובלתי אמצעי .העברית בת זמננו נטלה מן ההגדה ביטויים ושימושי
לשון ,צירופים ,תיאורי פועל ואפילו משפטים שלמים.
לקריאת המאמר המלא של מנחם צבי קדרי

חידונים לחג הפסח
מה הקשר בין הלל הזקן ללורד סנדוויץ'? מה הן ערי מסכנות? והאם בשיר
'חד גדיא' אבא קנה את הגדי או מכר אותו? אנו מזמינים אתכם לתבל את
סעודת החג ולחגוג את האביב בקושיות לשוניות מאתגרות במיוחד.
קושיות לשולחן הסדר
חידון לחג האביב

שמות ומשמעויות – אביב
המילה אָבִיב מוכרת כבר מן התנ"ך ,וככל הנראה היא קרובה למילה אֵ ב.
אֵ ב פירושו צמח צעיר ורענן ,ומכאן גם צעירוּת ורעננוּת .לפי המילונים ,רק
בימי הביניים – בעברית של חכמי ספרד – החלו להשתמש במילה אָבִיב
לציון עונת השנה שבין החורף לקיץ ,וזו גם המשמעות הרגילה של המילה
בימינו.
להרחבה

מאכלים לחג משנת תרע"ב )(1912
כמה סוגי צלי קיימים? מהי חמיצה? וכיצד נקרא בעברית לקניידלך?
לקראת החג מוגש לכם מבחר של שמות תבשילים מתוך רשימה שקבע ועד
הלשון בראשית דרכו בתוספת ביאורים והרחבות.
להרחבה
עוד מילים לשולחן החג

