
חג ביכורים שמח

בחג השבועות, יֹום ַהִּבּכּוִרים, היו מביאים למקדש ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים –
הִמנחה הראשונה שנאפתה מן החיטה החדשה. חג השבועות הוא גם הזמן

שממנו ואילך היה אפשר להביא ִּבּכּוִרים מכל שבעת המינים שנתברכה
בהם ארצנו. 

 
 עוד על הביכורים לחג 

באתר תוכלו למצוא מידע מרתק נוסף לחג השבועות

מתן תורה – עשרת הדיברות

דיברות היא ריבוי של דיבר, ומין המילה זכר. אולם המדקדקים והנקדנים
ניסו להתאים את השם המוזר להם 'דיְּברות' בפיוטים ובתפילות לאחד מן

השמות האחרים משורש דב"ר שבתנ"ך.

לקריאת מאמר לתולדותיה של המילה לאורך הדורות

ֲאִני �א ַהַּצֲעצּוַע ֶׁשְּל�

ברכות מאליפות לנטע ברזילי על הופעה מצוינת ועל זכייתה בתחרות
האירוויזיון, עכשיו כל אירופה יודעת כי השיר שלה 'צעצוע' הוא ָלִהיט!

הידעתם? את המילה ָלִהיט חידשה רבקה מיכאלי. המילה חודשה מן
  .hit השורש העברי לה"ט ובדמיון צליל למילה האנגלית

 
על חידושי המילים בכתבה נרחבת במוסף שבעה ימים של ידיעות אחרונות

אמריקאי או אמריקני?

בעבר המליצו אנשי לשון על הצורה 'אמריקני' בנו"ן על פי צורות מן
המקורות דוגמת 'גילוני' (ִמן המקום גי�ה), 'חיפני' (מחיפה        ) ואולם לצד

הצורה בנו"ן רווחת בימינו הצורה בסיומת ־ִאי.

     בדיון שהיה בעבר בוועדת הדקדוק של האקדמיה הוחלט שלא להתערב
בסוגיה זו. לפיכך אפשר לומר השגרירות האמריקנית וגם השגרירות

האמריקאית.   תשובה חדשה באתר

דברים של טעם

"הילד המתוק וחריף השכל התבונן סביבו בפנים חמוצים ולא הסתיר את
מרירותו…"

הלשון העברית, כמו יתר הלשונות, עשירה במטפורות הקשורות לחוש
הטעם – עדות למרכזיותו הרבה של חוש זה בחיינו. 

 
להרחבה

שמות ומשמעויות לחג השבועות

לקראת החג אנחנו מציעים לכם לקרוא את סיפוריהם היפים של שלושה
שמות פרטיים הקשורים לחג הקציר. 

 
בועז – קרובו של אלימלך וגואלּה של רות המואבייה 

נעמי  – בין מגילת רות ל"מותק שלי" 
מתן – הקשר שבין מתנה לנתינה

ַאל ּתֹאַמר – ֱאמֹר

חוברת נדירה בהוצאת ועד הלשון העברית, ירושלים תרע"א (1911).

'ועד הלשון' מבקש את כל המתענינים בשפור הדבור העברי להשתדל
בהפצת הגליונות האלה בין המדברים עברית; כמו כן להודיענו (עפ"י

האדריסה ח. ל. זוטא, ירושלם) את כל השגיאות השגורות בדבור.

עמוד מיוחד באתר האקדמיה
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