
חג אסיף שמח

חג האסיף הוא משמותיו העתיקים של חג הסוכות, ככתוב בספר שמות:
"וְַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשנָה ְּבָאְסְּפ� ֶאת ַמֲעֶׂשי� ִמן ַהָּׂשֶדה" (כג, טו). מן

המקבילה בספר דברים עולה שאסיף פירושו כינוס היבולים לאחסון לאחר
עיבודם הראשוני בגורן (דיש) וביקב (דריכה): "ַחג ַהֻּסּכֹת ַּתֲעֶׂשה ְל� ִׁשְבַעת

יִָמים ְּבָאְסְּפ� ִמָּגְרנְ� ּוִמּיְִקֶב�" (טז, יג).  להרחבה 
 

סוכות באתר שלנו

חדש בחנות הספרים

יצאה לאור המהדורה הרביעית של החלטות האקדמיה בדקדוק. בחוברת
הוכנסו תיקונים והשלמות, והיא הותקנה לפי הכללים החדשים של הכתיב

המלא. 
 

פרקי החוברת: (1) כללים בנטיית השם, (2) ענייני תצורה וניקוד, (3) כללים
בנטיית הפועל, (4) לתקנת הלשון, (5) מילים לועזיות. לרכישה

מילים תחת סכך אחד

חג הסוכות נקרא על שם הסוכה שבה יושבים במהלך החג. מהי סוכה? זהו
מבנה המסוכך על אדם או על בעלי חיים מפני השמש. במקרא אנו מוצאים

למשל את סוכת שומר הכרם: "וְנֹוְתָרה ַבת ִצּיֹון ְּכֻסָּכה ְבָכֶרם ִּכְמלּונָה
ְבִמְקָׁשה". (ישעיהו א, ח).  

 
להרחבה 

כוכבים בחוץ – סיכום הערב

נהנינו לראות את החצר שלנו מלאה באנשים אוהבי עברית בשעה
שהמילים היפות של שיריו של אלתרמן נישאו בחלל הערב הירושלמי,

באומר ובזמר.  
 

סיכום וצפייה בערב בחצר 
 

האירוע הבא: עברית חרוצת לשון בפסטיבל מספרי סיפורים בסוכות

השנה הבאה תהיה שנת תש"ף

זה עתה נכנסה שנת תשע"ט, וכבר נשאלנו איך תיקרא ואיך תיכתב השנה
הבאה – תש"ף או תש"פ.

אנחנו ממליצים לכתוב תש"ף – בפ"א סופית. אשר להגייה: אפשר לקרוא
לשנה שתבוא שנת תי"ו־שי"ן־פ"א ואפשר לקרוא לה שנת ָּתָׁש"ף. 

 
תשובה חדשה באתר

ברכות לפרופ' יהושע בלאו ביום הולדתו ה־99

נשיא האקדמיה לשעבר וחתן פרס ישראל הוא מגדולי חוקרי העברית
והשפה הערבית־יהודית. מתוך שיחה מרתקת בעיתון הארץ:

"כשהייתי בן שש, אבא נכנס ושאל אם אני רוצה ללכת לגן או לבית ספר.
אמרתי, 'בית ספר'. כשחזרתי הביתה אבא שאל, 'איך היה?' אמרתי: 'מעניין

מאוד'. שאל 'מה היה?' אמרתי: 'דקדוק'. אבא החוויר כי היה בן אדם
נורמלי, ואמר 'מחלת רוח'. והינה, כל חיי אני מתפרנס ממחלת הרוח הזאת.

אני פשוט אוהב את זה".  
 

עמוד באתר לכבודו של פרופ' בלאו

שיחה שפורסמה בסוף השבוע בעיתון הארץ

חזק חזק ונתחזק

כשמסיימים בבתי הכנסת את הקריאה בחומש מן החומשים, קוראים "חזק
חזק ונתחזק". קריאה זו מבוססת על הקריאה של יואב שר צבאו של דוד
בצאתו לקרב: "ֲחַזק וְנְִתַחַּזק ְּבַעד ַעֵּמנּו ּוְבַעד ָעֵרי ֱא�ֵהינּו וַה' יֲַעֶׂשה ַהּטֹוב

ְּבֵעינָיו" (שמואל ב, י, יב). נוהגים להגות "וְנְִתַחֵּזק" בצירי אף על פי שבפסוק
הפועל בא בפתח: "נְִתַחַּזק". 

 
לקריאת המאמר מאת יעקב ש' שפיגל

https://hebrew-academy.org.il/2011/10/10/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A3-%D7%9C%D7%97%D7%92/
https://hebrew-academy.org.il/2011/10/10/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A3-%D7%9C%D7%97%D7%92/
https://hebrew-academy.org.il/2011/10/10/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A3-%D7%9C%D7%97%D7%92/
https://hebrew-academy.org.il/topic/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/moed/sukkot/
http://hanut.hebrew-academy.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA/
http://hanut.hebrew-academy.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA/
http://hanut.hebrew-academy.org.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A7-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA/
https://hebrew-academy.org.il/2010/11/08/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%97%D7%AA-%D7%A1%D7%9B%D7%9A-%D7%90%D7%97%D7%93/
https://hebrew-academy.org.il/2010/11/08/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%97%D7%AA-%D7%A1%D7%9B%D7%9A-%D7%90%D7%97%D7%93/
https://hebrew-academy.org.il/2010/11/08/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%97%D7%AA-%D7%A1%D7%9B%D7%9A-%D7%90%D7%97%D7%93/
https://hebrew-academy.org.il/2018/08/23/%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F/
https://hebrew-academy.org.il/2018/08/23/%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F/
https://hebrew-academy.org.il/2018/08/23/%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95-%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%AA%D7%A8%D7%9E%D7%9F/
https://f-stories18.pashbar.co.il/show.php?id=5987
https://hebrew-academy.org.il/2018/09/13/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A3/
https://hebrew-academy.org.il/2018/09/13/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A3/
https://hebrew-academy.org.il/2018/09/13/%D7%A9%D7%A0%D7%AA-%D7%AA%D7%A9%D7%A3/
https://hebrew-academy.org.il/2016/04/17/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2-%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%95/
https://hebrew-academy.org.il/2016/04/17/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2-%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%95/
https://hebrew-academy.org.il/2016/04/17/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2-%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%95/
https://www.haaretz.co.il/magazine/.premium-MAGAZINE-1.6462573
https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/15mars.pdf
https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/15mars.pdf
https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/15mars.pdf
https://hebrew-academy.org.il/?p=1436
https://www.instagram.com/hebrew_academy/
https://twitter.com/HebAcademy
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/167698419966889
https://hebrew-academy.org.il/
https://hebrew-academy.org.il/

