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חג הביכורים

בחג השבועות, יֹום ַהִּבּכּוִרים, היו מביאים למקדש
ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים – הִמנחה הראשונה שנאפתה מן
החיטה החדשה. חג השבועות הוא גם הזמן שממנו
ואילך היה אפשר להביא ִּבּכּוִרים מכל שבעת המינים

 
שנתברכה בהם ארצנו.

ִּבּכּוִרים הם הפירות והתבואה שהבשילו ראשונים.
קרובה להם המילה המקראית ִּבּכּוָרה או ַּבּכּוָרה –

 
תאנה עסיסית שהקדימה להבשיל.

"ְּכִבּכּוָרה ְּבֶטֶרם ַקִיץ" הוא משל לדבר שהכול להוטים
אחריו ושנחטף מייד עם הופעתו, על פי דברי הנביא

ישעיהו: "ְּכִבּכּוָרּה ְּבֶטֶרם ַקִיץ ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהֹרֶאה אֹוָתּה,

 
ְּבעֹוָדּה ְּבַכּפֹו ִיְבָלֶעָּנה" (כח, ד).

היכנסו למדור המיוחד לחג השבועות באתר האקדמיה

פרופ' אהרן דותן זיכרונו
לברכה

האקדמיה ללשון העברית מתאבלת על מותו של פרופ'
אהרן דותן, ותיק חברי האקדמיה ללשון העברית,

 
שהלך לעולמו בכ"ו באייר תשפ"ב (27 במאי 2022).

בשנת תשי"א (1951) התמנה דותן למזכיר מדעי של
ועד הלשון, והמשיך בתפקיד זה עם הקמת האקדמיה
ללשון העברית ועד תשכ"ד (1964). דותן נבחר לחבר
יועץ של האקדמיה בשנת תשכ"ו (1966) ולחבר מלא

 
בשנת תשל"א (1971).

פרופ' דותן היה חוקר דקדוק לשון המקרא, המסורה
וטעמי המקרא. והיה נשיא הארגון הבין־לאומי לחקר

המסורה. עוד הוא עסק בבלשנות העברית בימי

 
הביניים, בערבית יהודית ובבלשנות משווה.

לפרופ' דותן הוענקו פרס ביאליק בחוכמת ישראל, פרס
ישראל לחקר הלשון העברית ופרס בן־צבי לחקר יהדות

 
המזרח.

 
.

 
פרסום לזכרו

דברי ההספד שנשא פרופ' משה בר־אשר
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פרסומים חדשים

חוברת חדשה של "העברית"
יצאה לאור חוברת סט, א–ב של "העברית" – רבעון
בענייני הלשון העברית והתרבות העברית. בחוברת

מאמרים על שירת יהודה עמיחי במבט בלשני, גלגוליה
של המילה חולצה, אורי צבי גרינברג והעברית, הזר

והמוזר באוצר המילים של יצחק ספיבקוב ועוד.

 
לרכישת החוברת | לרכישת מינוי שנתי ל"העברית"

כרך חדש של "לשוננו"
יצא לאור כרך פד של כתב העת המדעי לשוננו. בכרך
כונסו מאמרים המיוסדים על הרצאות שניתנו בכינוס

המדעי הבין־לאומי "לשון חכמים לעצמן" שקיימה
האקדמיה ללשון העברית לכבוד נשיאּה, פרופ’ משה

בר־אשר, לרגל הגיעֹו לגבורות.

לרכישת הכרך | לרכישת מינוי שנתי ל"לשוננו"

חידונים לחג

ַהֹּזְרִעים ְּבִדְמָעה ְּבִרָּנה ִיְקֹצרּו – האם אתם מוכנים

 
לחידונים לחג?

◾ ָקִציר, ָּבִציר, ָמִסיק, ָּגִדיד, ֲאִרָּיה הם פעולות אסיף
וקטיף המיוחדות לצמחים מסוימים. באילו צמחים

 
נעשות הפעולות ָּגִדיד, ֲאִרָּיה?

◾ במגילת רות מסופר שרות ובועז נפגשו בגורן. מהי

 
ישיבה בחצי גורן?

◾ מה הפירוש המילולי של הביטוי "כפה עליהם הר

 
כגיגית", הקשור למתן תורה?

נסו את כוחכם בחידון לחג השבועות

עוד שאלות מאתגרות בחידון "חקלאות עברית"
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מלאו אסמינו בר

למילה הקצרה בר יש כמה וכמה משמעויות שאין
ביניהן קשר.

שימו לב:

◾ ַּבר הוא תבואה, גרגירי הדגן, כאמור בשיר "מלאו

 
אסמינו בר".

◾ ַּבר הוא נקי, טהור, צח, למשל בצירוף "בר לבב".

◾ ַּבר הוא בן בארמית. המילה מוכרת מצירופים כגון

 
'בר מצווה', 'בר מזל' וגם 'בר יוחאי'.

◾ ַּבר הוא חוץ, כמו בצירופים "חיות בר", "שדה בר",

 
"אין תוכו כברו" (שפנימיותו וחיצוניותו אינן שוות).

לסקירת מטבעות לשון הנגזרים מן המשמעויות השונות

סדנאות מקוונות

◾ סדנת עריכה – בעקבות הביקוש הרב נוספו מועדים
לסדנת עריכה מקוונת בחודש הבא. בסדנה נערוך

טקסט עם המשתתפים ונלמד על תקן ועל דקדוק, ואף

 
נתלבט בענייני בהירות וסגנון.

שימו לב! בכל חודש מתחלף הטקסט לעריכה
בסדנה; זו הזדמנות למעוניינים בסדנת המשך

 
להירשם שוב.

 
להרשמה 

◾ מבוא לסמנטיקה – הזדמנות אחרונה להירשם
להשתלמות מקוונת חדשה בת 14 מפגשים לאנשים

שאוהבים מילים, משפטים ומשמעויות. אפשר להירשם
להשתלמות כולה ואפשר להירשם גם לזוגות מפגשים

 
מתוך ההשתלמות. 

לפרטים המלאים ולהרשמה

      

אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן
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