
שבעים למדינת ישראל

אלו הם הרגעים המיוחדים, אולי אף הקדושים, בלוח השנה שלנו
כישראלים, בימים שבין ימי הזיכרון ליום העצמאות, הרגעים שבהם הקשיים

והמאבקים מתערבים ברגשות שמחה וגאווה במפעל הקמת בית לאומי
לעם היהודי כאן, בארץ ישראל. 

 
מאמרים וקטעי מידע לציון יום הזיכרון 

מידע באתר האקדמיה לרגל יום העצמאות

מה הן המילים הכי ישראליות?

לקראת יום העצמאות השבעים של מדינת ישראל אנו מפרסמים את
תוצאות ההצבעה של הציבור ב"מצעד העשורים".

אתם מוזמנים לגלות מה הן המילים שמאפיינות בעיני אלפי המצביעים כל
אחד משבעת העשורים של ישראל?

לצפייה בתוצאות המיזם המיוחד

שבעים שנות מדינה עברית

שיבת העם היהודי אל ארץ ישראל וכינונה של מדינת ישראל היו כרוכים
לבלי הפרד בתחיית הלשון העברית ובהתאמתה למציאות החדשה. 

 
מן המעברה והצנע אל ההפרטה והידוענים, מן התקליטור והקלטת עד

למרשתת וליישומון. לצפייה בסרטון

מילה לכל שנה

במלאות 70 שנים למדינה מובאות כאן 70 מילים שחודשו במהלך השנים –
מילה לכל שנה. רוב המילים לקוחות ממילוני האקדמיה, ומקצתן חודשו

במסגרות אחרות – לרוב בשיתוף נציגי האקדמיה.

התבוננות במילים יכולה לרמוז על התחומים והנושאים שעמדו במרכז
העשייה לאורך השנים. לצפייה במיזם

שואה ועצמאות

אתם מוזמנים לקרוא על שתי מילים שמעצבות את התודעה הישראלית
בכלל ובימים אלו בפרט: שואה ועצמאות.  

 
על צמד המילים הומייה וצופייה 

טקס או טכס? 
מילים וגלגוליהן – ממדינה למדינה

בן־גוריון והמינוח העברי

ערב קום המדינה פנה דוד בן־גוריון אל ועד הלשון בעניין קביעת מונחים
בעברית למוסדות המדינה והשלטון. המכתב נשלח ביום כ"ד בשבט תש"ח

(4 בפברואר 1948), בעיצומה של מלחמת העצמאות. 
 

לקריאת המסמך הארכיוני המרתק

חידון יישובים

יודעים מה מקור שמה של העיר שלומי? ותל אביב? תוהים אם יש לומר
יָהּוד או יְהּוד? ירֹוחם או ירּוחם? לכבוד יום העצמאות אנו מגישים לכם חידון

מקיף על שמות יישובים בארץ ועל דרכי ההגייה שלהם – אתם מוזמנים
לבחון את עצמכם ואת חבריכם אם אתם יודעים איפה אתם חיים. 

 
לחידון המלא

https://hebrew-academy.org.il/topic/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/moed/ya/
https://hebrew-academy.org.il/topic/%25D7%25A2%25D7%2591%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%2591%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25AA-%25D7%2595%25D7%2591%25D7%259B%25D7%2599%25D7%25AA%25D7%2594/moed/ya/
https://hebrew-academy.org.il/topic/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/moed/yomhazicaron/
https://hebrew-academy.org.il/topic/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94/moed/ya/
https://hebrew-academy.org.il/2018/04/15/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://hebrew-academy.org.il/?p=28582
https://hebrew-academy.org.il/2018/04/15/%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://youtu.be/ke5C9A6Sfp0
https://youtu.be/ke5C9A6Sfp0
https://youtu.be/ke5C9A6Sfp0
https://hebrew-academy.org.il/?p=26179
https://hebrew-academy.org.il/?p=26179
https://hebrew-academy.org.il/2018/01/01/70-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%AA/
https://hebrew-academy.org.il/2011/05/01/%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA/
https://hebrew-academy.org.il/?p=1004
https://hebrew-academy.org.il/2011/05/01/%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA/
https://hebrew-academy.org.il/2016/05/05/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%94/
https://hebrew-academy.org.il/2012/04/23/%D7%98%D7%A7%D7%A1-%D7%90%D7%95-%D7%98%D7%9B%D7%A1/
https://hebrew-academy.org.il/2015/04/22/%D7%9E%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94/
https://hebrew-academy.org.il/2017/11/27/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%9F%D6%BE%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2/
https://hebrew-academy.org.il/?p=25414
https://hebrew-academy.org.il/2017/11/27/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%9F%D6%BE%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2/
https://hebrew-academy.org.il/2014/05/01/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D/
https://hebrew-academy.org.il/?p=4124
https://hebrew-academy.org.il/2014/05/01/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D/
https://hebrew-academy.org.il/?p=1436
https://www.instagram.com/hebrew_academy/
https://twitter.com/HebAcademy
https://www.facebook.com/pages/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%9C%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA/167698419966889
https://hebrew-academy.org.il/
https://hebrew-academy.org.il/

