תהא שנת עברית ט

ובה
שנה שבה תמשיך לשוננו האהובה לצמוח ולהתפתח ,אך גם תזכור תמיד
מניין באה.
ולכם ,אוהבי העברית ,אנו מאחלים שנה של שמחה ,של בריאות ושל
עשיית טוב – בעברית ובכל שפה אחרת.
ראש השנה באתר שלנו

אפטר? חוּפשון!
לאחר שקיבלנו אלפי הצעות ,נבחרה חלופה עברית קולעת לחופשה צבאית
קצרה ,ומעתה חופשון הוא המילה העברית לאפטר.
החלופה נקבעה בוועדה מיוחדת של חיילות וחיילים בשירות סדיר ואנשי
לשון .את המילה "חופשון" הציעו לנו לא פחות מ־ 465אנשים שונים.
עוד על הליך הבחירה

כוכבים בחוץ – הכרטיסים אזלו
כמה שעות לאחר שפרסמנו את האירוע המתוכנן במלאת  80שנה לצאת
ספר הביכורים של נתן אלתרמן כוכבים בחוץ – כל הכרטיסים אזלו.
לבקשת רבים בכוונתנו לשתף באחת האיגרות הקרובות קטעים מצולמים
מהאירוע.
עדיין ניתן לרכוש כרטיסים לאירוע עברית חרוצת לשון בתיאטרון גבעתיים
בחול המועד סוכות .לרכישת כרטיסים )קוד הנחה(252018 :

חודשי השנה העברית
בימי קדם נהגו שתי מערכות של לוח שנה :שנה שתחילתה באביב –
בחודש ניסן ,ושנה שתחילתה בסתיו – בחודש תשרי .לימים נעשתה
המערכת השנייה עיקר בלוח השנה העברי.
שמות חודשי השנה העברית המשמשים בימינו הם שמות החודשים בלוח
השנה הבבלי ,וגולי בבל הם שהכניסו אותם אל התרבות העברית.
שמות החודשים וביאור קצר בצידם

כיפר וכפרה
הפועל כיפר מופיע בתנ"ך יותר ממאה פעמים – בין השאר בהקשר הידוע
של יום הכיפורים" :כִּי יוֹם כִּפֻּ ִרים הוּא ְלכַפֵּ ר עֲ לֵיכֶם לִפְ נֵי ה' אֱ הֵ יכֶם" )ויקרא
כג ,כח( .יש שתי דעות עיקריות על גיזרונו ומשמעו המקורי של פועל זה,
ואת שתיהן אנו מוצאים אצל פרשני ימי הביניים ובמחקר בן ימינו.
להרחבה על גיזרונו של הפועל כיפר
עוד על יום הכיפורים באתר

שמות ומשמעויות – ארבע האימהות
השמות הרווחים שָׂ ָרהִ ,רבְקָ הָ ,רחֵ ל ולֵאָה הם כידוע שמות 'ארבע האימהות'
של עם ישראל .בכל הדורות נקראו בנות על שם הדמויות הידועות
והסמליות האלה ,אך מה פירוש השמות עצמם?
פרסום חדש באתר
עוד שמות ומשמעויות במדור המיוחד באתר

מילים לשולחן החג
מילים רבות עולות על שולחננו בחגים ,מהן עתיקות יומין ומהן חדשות
ומחודשות .בפרוס החג אנו מגישים לכם סעודה של מילים – מוכרות יותר
ומוכרות פחות – המתובלת בהסברים קצרים .חג שמח ובתיאבון!
לרשימת המילים

