
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

לכבוד החנוכה

אורים ואורות – בלשון ימינו נזנחה כמעט לחלוטין
הצורה אֹורים ופינתה מקומה לאורות, אך במאה התשע
עשרה עוד שימשה אֹורים, ובתקופה זו גם זרח אורו של

הכינוי חג האורים לחנוכה. כיום נהוג לכנותו חג
האּורים, כלומר 'חג האש' שהרי אּור פירושו 'אש', אולם

נראה שבתחילה הוא נקרא חג האֹורים.

עוד על אורים ואורות בתשובה חדשה באתר

מדור מיוחד וחגיגי באתר לכבוד החנוכה

עדכונים ופעילויות

* יצא לאור גיליון חדש של כתב העת "העברית" –
רבעון בענייני הלשון והתרבות העברית. לפרטים

ולרכישה

* הלך לעולמו בן־ציון פישלר, אשר עסק רבות בהנחלת
הלשון העברית בתפוצות. פרסום לזכרו 

* בחודש הבא תיפתח השתלמות מוכרת לגמול
השתלמות לשיפור הניסוח המשפטי. לפרטים ולרישום

* מאות כבר רכשו את ערכת הכרזות החגיגית לקראת
יום העברית תש"ף. המלאי מוגבל – מהרו לרכוש

כל המבטאים של עם ישראל

עם אחד, שפה אחת, אך מבטאים שונים – הידעתם כי
בתימן נהגו לא פחות מחמישה מבטאים של עברית,

ובמרוקו נבדלת במבטאה קהילת תיטואן שבצפון
המדינה מקהילות מחוז תאפילאלת שבצפון מזרחּה.
בהולנד היו קהילות שהילכה בהן ההגייה האשכנזית,
ולצידן הייתה קהילה ששמרה מבטא המיוחס לספרד.

ynet ד"ר דורון יעקב בטור מיוחד באתר

פרופ' משה בר־אשר בריאיון אצל גאולה ולונדון

אתר אוסף מסורות קהילות ישראל

הנר דולק או הנר דלוק?

כבר בספרות חז"ל משמשות שתי דרכי ההבעה: נרות
ּדֹוְלִקים וגם נרות ְּדלּוִקים. גם בימינו משמשות שתי

הצורות: 'הנר דולק' ו'הנר דלוק', ואף 'הטלוויזיה דולקת'
ו'הטלוויזיה דלוקה' – ושתי הדרכים כשרות לשימוש.

כמובן לא כל צורת בינוני ָּפעּול מקבילה לצורת בינוני
ּפֹוֵעל. התופעה קיימת בעיקר בתחומי משמעות

מוגדרים כגון לבישה ותנוחה, וגם בהם אינה קיימת בכל
הפעלים. 

להרחבה

לביבות וסופגניות

ימי החנוכה נושאים עימם ניחוחות של שני מאכלים
אופייניים – לביבות וסופגניות. 

מתיאורי הלביבות בכמה משירי הילדים הוותיקים
לחנוכה מצטייר מאכל שונה מזה המוכר לנו כיום.

בשירים רבים, ובראשם שירו הידוע של ביאליק 'לכבוד
החנוכה', הלביבה מתוקה. שירים אחדים אף מפרטים

את המצרכים הדרושים להכנת לביבות, ואלו אינם
תפוחי אדמה, כי אם קמח, שמן וסוכר.

לסיפורן של הלביבה והסופגנייה

שמות מאירים לחג האורים

השורש או"ר, בדומה לשורש רנ"ן, העניק לעברית ימינו
שמות פרטיים רבים: אור, אורי, אורה, אורית, יאיר,
מאיר, נאור, מאור, ליאור, אורלי הם רק חלק מהם.

שמות משורשים אחרים שמובנם קשור באֹור הם נוגּה,
ֶזַרח, הילה וָיֵהל (מן השורש הל"ל), זוהר ויזהר, ְנָהָרה,

ְנהֹוָרא ונהורה וְנהֹוַראי. 

להרחבה על השמות במדור שמות ומשמעויות

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה
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