היום כ"א בטבת – יום העברית
יום כ"א בטבת ,יום הולדתו של אליעזר בן־יהודה ,הוא יום הלשון העברית.
השפה העברית היא שפה עתיקה שהתפתחה במשך אלפי שנים ונשמרה
כשפת תרבות לאורך כל אותן השנים .בדורות האחרונים – בדרך שאין לה
אח ורע – חזרה העברית והייתה לשפה חיה המשמשת בכל הנסיבות גם
בדיבור וגם בכתב.
פעילויות וחומרים לכבוד יום העברית תשע"ח

 70שנות מדינה עברית
כיתוב "שבעים שנות מדינה עברית" על רקע כחול

ביום העברית ובמלאת שבעים שנה למדינת ישראל אנחנו מגישים לכם
שפע של מילים בתחומים מרכזיים בחיי המדינה – ממשל ומשפט ,כלכלה,
תחבורה ,תרבות ואמנות ,תקשורת וצבא – מילים שהעברית החדשה
השכילה לגייס מן המקורות ולייחד להן משמעות עכשווית ,ומילים
שנתחדשו והעשירו את לשוננו ומאפשרות לכולנו להתנהל במדינה העברית
המודרנית.
שפע של מילים ליום העברית תשע"ח

 12דברים שלא ידעתם על העברית
הידעתם כי שם השפה "עברית" מוכר רק מימי בית שני .בתנ"ך היא נקראת
יהודית – השפה של ארץ יהודה.
הידעתם גם כי המילה הרווחת ביותר בשימוש בעברית היא א? עוד מילים
שכיחות במיוחד הן אֶ ת ,כּ ֹל ,אֵ ין ,זֶה ,אֲ נִי והפעלים הָ י ָה ואָמַ ר .לצפייה
בסרטון

כרזות ליום העברית תשע"ח
איור של מחלף ,מנהרה ומטוס וכיתוב "עברית בתנועה"

לרגל יום העברית תשע"ח ובמלאת שבעים שנה למדינת ישראל הוכנו
כרזות ססגוניות המוצגות בתחנות אוטובוסים בתל אביב ,העיר העברית
הראשונה ,ובהן שפע של מילים עבריות בתחומים מרכזיים בחיי המדינה –
מילים שנתחדשו והעשירו את לשוננו ומאפשרות לכולנו להתנהל במדינה
העברית המודרנית .לצפייה בכרזות

ישיבה חגיגית של ועדת החינוך
ועדת החינוך של הכנסת בראשות חבר הכנסת יעקב מרגי קיימה ישיבה
חגיגית לקראת יום העברית בנושא" :הלשון העברית במערכת החינוך
וברשות הרבים – לציון יום השפה העברית ו־ 65שנה לאקדמיה ללשון
העברית" .בישיבה השתתפו חברי כנסת ,מנכ"ל משרד התרבות והספורט,
חברי האקדמיה ללשון העברית ,ובראשם נשיא האקדמיה פרופ' משה
בר־אשר ,עובדי האקדמיה ומוזמנים נוספים .לסיכום הישיבה

עד כמה אתם עבריים?
כיצד תענו לטלפון – הלו או שלום?
האם תעדיפו לשים את הראש על דיונה או על חולית?
מה תשלחו למי שאין לו ווטסאפ –  SMSאו מסרון?
למענה על השאלון המלא

המילה העברית הראשונה שחידש בן־יהודה – מִ לּוֹן
 160שנה להולדתו של אליעזר בן־יהודה
במאמר משנת תר"ם ) (1880בן־יהודה יוצא נגד צירוף המילים 'ספר מלים'
שאינו אלא תרגום בבואה של המילה הגרמנית  ,Wörterbuchומסביר איך
סיומת וֹן מתאימה ליצירת המילה החדשה מִ לּוֹן .להרחבה
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