אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

עדכונים ופעילויות

מעוז צור ישועתי

◾ פרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב

ָמעוֹז צוּר יְשׁוּﬠָ ִתי ְל נָאֶ ה ְל ַשׁבֵּ חַ – כינוי לקב"ה ,על פי

וציפורה בן־חיים – קול קורא להגשת מועמדות לפרס

הוֹשׁיﬠֵ נִ י".
תהלים" :הֱ יֵה ִלי ְלצוּר ָמעוֹז ְלבֵ ית ְמצוּדוֹת ְל ִ

אשר יוענק לחוקרים עד גיל  50שהרימו תרומה חשובה
בחקר הלשון העברית והארמית ובחקר מסורות הלשון.

תּוֹדה נְ זַבֵּ חַ – יתכונן וייבנה בית
ָ
ְשׁם
ִתּכּוֹן בֵּ ית ְתּ ִפלָּ ִתי ו ָ
המקדש .שם נקריב קורבן תודה על הגאולה ועל חנוכת

לפרטים נוספים

הבית.

◾ הוכרזו שמות הזוכים במלגת האקדמיה ללשון

ְלﬠֵ ת ָתּכִ ין ַמ ְטבֵּ חַ – בעת הנקמה באויב ,על פי ישעיהו:

העברית – מלגת האקדמיה ע"ש ראובן אוחנא ז"ל

"הָ כִ ינוּ ְלבָ נָיו ַמ ְטבֵּ חַ ".

מוענקת בפעם הראשונה בשנת תשפ"א בתרומת בני
משפחתו .אנו מודים לכל המועמדים שהגישו השנה את

ִמצַּ ר ַה ְמּנַבֵּ חַ – בציור הנביחה יש רמז לפגיעות

מועמדותם למלגה ,ומברכים את ארבעת הזוכים בה.

ולפרעות ,וגם רמיזה למדרש ויקרא רבה על נבוכדנצר
שביקש שיעבדוהו ובקשתו הייתה כנביחת כלב.

לפירוט שמות הזוכים ולהרחבה
עוד על הפיוט "מעוז צור ישועתי" מאת אפרים חזן
מדור מיוחד וחגיגי באתר לכבוד החנוכה

מועדים חדשים להשתלמויות

מה משותף למילים כַּרְ כָּר,

מקוונות

סְ חַ רְ חֶ רֶ ת וסַ ב סַ ב?

סדנת פיסוק – מועדים חדשים לסדנת פיסוק.

בתקופת תחיית העברית ניסו רבים את כוחם ביצירת

לפרטים ולהרשמה

השם המתאים לסביבון העברי :ביאליק קרא לו כּ ְַרכָּר או
כִּ ְרכָּר ,מנדלי מו"ס קרא לו חֲ ז ְַרזַר עוֹפֶ ֶרת ,אברהם

סדנת כתיב – בסדנה נדון בכללי הכתיב המלא.

בסחַ ְרחֶ ֶרת,
אברונין כינה אותו סַ ב סַ ב ,ואחרים שיחקו ְ

לפרטים ולהרשמה

סוֹבֶ בֶ ת ,גּ ְַלגִּ לּוֹן ,סוֹבֵ ב ו ֲﬠג ְַלגַּל.

הזדמנות אחרונה להירשם לפעילויות מקוונות

ומניין השם ְס ִביבוֹן? את החידוש הזה ייחס לעצמו הילד

בחנוכה – הרצאה :לעזים ביד עבריים |

העברי הראשון איתמר בן־אב"י ,וככל הנראה באופן

סדנת לשון ובישול לחנוכה לילדים ולהורים

בלתי תלוי המציא אותו גם הסופר דוד ישעיהו
זילברבוש.

פעילויות מקוונות בשבוע העברית – פנו מקום ביומן
לפעילויות בשבוע העברית :י"ט–כ"ד בטבת8–3 ,

עוד במאמרה של אסתר גולדנברג:

בינואר – עדכונים בקרוב

הנגה"שים ,מנורת החנוכה והמילון העברי

שמות ומשמעויות – מאור

מודיעין

במאוֹר
כבר בפסוקי התנ"ך הראשונים אנו פוגשים ָ

"ובימים ההם קם מתתיה בן יוחנן בן שמעון כוהן מבני

ֹאמר אֱ ִהים י ְִהי ְמאֹ רֹת ִבּ ְר ִקיﬠַ הַ ָשּׁ ַמיִם"
ומאוֹרוֹת" :וַיּ ֶ
ְ

יהויריב מירושלים וישב במודיעין".

)בראשית א ,יד( ,ומייד לאחר מכן גם בתפקידיהם:
וּלמוֹﬠ ֲִדים
"להַ ְב ִדּיל בֵּ ין הַ יּוֹם וּבֵ ין הַ לָּ יְלָ ה וְהָ יוּ ְלאֹ תֹת ְ
ְ

עירם של החשמונאים ידועה בשם מודיעין .אך בספרות

ו"להָ ִאיר ﬠַ ל הָ אָ ֶרץ" )טו( .מאור –
ְשׁנִ ים" )יד( ְ
וּלי ִָמים ו ָ
ְ

חז"ל אנו מוצאים צורות נוספות של שם המקום :על

משורש או"ר ובמשקלן של מילים דוגמת ָמקוֹםָ ,מזוֹן –

דרך הרבים – מודיעים ,מודעים ומודעין ,או בסיומת ־ת

פירושו 'מקור של אור'.

– מודיעות ,מודיעית ומודעית .גם שם הייחוס מודעי,
המוכר משמו של התנא ר' אלעזר המודעי ,קשור

במשמעות זו של 'מאורות' משמשת בתנ"ך גם המילה

כנראה לעיר הזאת.

אוֹרים גְּ ד ִֹלים… אֶ ת הַ ֶשּׁ ֶמשׁ ְל ֶמ ְמ ֶשׁלֶ ת
"לעֹ ֵשׂה ִ
אוֹריםְ :
ִ
בַּ יּוֹם… אֶ ת הַ יּ ֵָרחַ וְכוֹכ ִָבים ְל ֶמ ְמ ְשׁלוֹת בַּ לָּ יְלָ ה…" )תהלים

מה ההסברים לגיזרונה של שם העיר ולצורות השונות?

קלו ,ז–ט( .ואומנם בהתגלגלות שמותיו של חג החנוכה

סקירה באתר

מוכרים זה לצד זה 'חג האוֹרים' ו'חג המאורות' )בימינו
מקובל יותר 'חג האוּרים'(.
להרחבה | אורים ואורות

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

להסרה מרשימת התפוצה לחצו כאן | ניהול הרשמות | תמיכה באקדמיה | Subscribe to English Newsletter
האקדמיה ללשון העברית ,קריית האוניברסיטה ,גבעת רם ,ת''ד  ,90004ירושלים 9190401

