
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

חג אסיף שמח

חג האסיף הוא משמותיו העתיקים של חג הסוכות,
ככתוב בספר שמות: "ְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה ְּבָאְסְּפ�

ֶאת ַמֲעֶׂשי� ִמן ַהָּׂשֶדה" (כג, טו). 

הפעולות החקלאיות היו חלק בלתי נפרד מחייהם של
אבותינו, והן זכו למקום של כבוד גם ִּבשדה הלשון. כך

למשל לשוננו מבחינה בין שלל פעולות הקשורות
לאסיף: קציר (דגנים), בציר (ענבים), מסיק (זיתים),

גדיד או גדיר (תמרים), ארייה (תאנים) וכמובן גם קטיף
(פירות שונים ופרחים).

להרחבה

מדורים חגיגיים באתר: סוכות | שמחת תורה

מתנה לשמחת תורה

אתר 'מאגרים' של מפעל המילון ההיסטורי התחדש
לקראת שנת תש"ף, ומעתה אפשר לראות בו את

חמשת חומשי התורה מותקנים בדיוק מדעי מחמיר על
פי כתב יד לנינגרד. חמשת החומשים, ככל חיבור

ב'מאגרים', אף נותחו בניתוח מילוני מלא.

מאגרי המילון ההיסטורי מבטאים הלכה למעשה את
אחדותה והמשכיותה של העברית בכל תולדותיה. 

לפירוט הדברים

אתר מאגרים של מפעל המילון ההיסטורי

"בדור שלי, רק הדיוטות אמרו
'שלוש שקל'"

"אנחנו עם קטן ִעם לשון שדובריה מעטים. יש לנו חובה
לשמר אותה", אומר פרופ' משה בר־אשר, נשיא

האקדמיה ללשון העברית. 

כראש המוסד המופקד על שפת הקודש המודרנית, הוא
מוביל מהפכות שלפעמים מקוממות את נאמני הסדר

הישן. לרגל הגיעו לגבורות נערך עימו ריאיון חגיגי
לעיתון "מקור ראשון" כדי לשמוע איך נולדת מילה, וכדי
לקבל את תשובתו כיצד הוא משיב לנכדים ששולחים לו

אימוג'ים, סליחה, פרצופונים.

לקריאת הריאיון החגיגי

פינתו של אבשלום קור בגל"צ הוקדשה לפרופ' בר־אשר
עם הגיעו לגבורות

שמיני עצרת

בתנ"ך שני מועדים מכונים ֲעֶצֶרת: היום השמיני לאחר
סיום חג הסוכות והיום השביעי של פסח. בספרות חז"ל

גם חג השבועות מכונה עצרת. משלושת המועדים
שנזכרו רק העצרת הסמוכה לחג הסוכות שמרה על
שמה: היא הנקראת היום שמיני עצרת ומצוינת בחג

שמחת תורה.

בפסוקי המקרא המילים 'שמיני' ו'עצרת' אינן צירוף ואין
הן מציינות את שמו של החג: "ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני – ֲעֶצֶרת

ִּתְהֶיה ָלֶכם" (במדבר כט, לה); "ַוַּיֲעׂשּו ָחג ִׁשְבַעת ָיִמים,
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני – ֲעֶצֶרת ַּכִּמְׁשָּפט" (נחמיה ח, יח), כלומר

ביום השמיני (של סוכות) יש עצרת.

עוד על שמיני עצרת

על המילה עצרת

שמות ומשמעויות - נּוָפר

מקור השם נופר בסנסקריט – בלשון זו המילה
– nīlu :מורכבת, ככל הנראה, משני יסודות nīlōtpala

כחול, utpala – פרח, ובפרט פרח מים, פרח לוטוס.
,nīlūfar שם הפרח נשאל מסנסקריט לפרסית בצורת

משם לערבית בצורת نینوفر (nīnūfar) ומן הערבית
.nuphar ללטינית של ימי הביניים בצורת

מעניין ששם הפרח הנאה נופר לא הפך לשם מקובל
של אישה בלשונות אירופה – שבהן הוא נוצר בצורתו זו

מן הלטינית – אלא דווקא בעברית החדשה. 

להרחבה על גלגוליו היפים והמיוחדים של השם נופר

סיכום הכנס "ולשונו תדבר
משפט"

בחודש שעבר התקיים הכינוס המדעי "ולשונו תדבר
משפט" בשיתוף האקדמיה ללשון העברית

ואוניברסיטת בר־אילן.

בכינוס השתתפו משפטנים ואנשי לשון ונערכו בו
חמישה מושבים: לשון המשפט – פרשנות והלכה;

מדברי משפטנים; לשון המשפט – לשונות אחרות; לשון
המשפט בישראל; רעיונות לעתיד.

לסיכום הכינוס ולצפייה בו

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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