אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

כל הפעילויות ליום העברית

חג עברית שמח

תשע"ט

השפה העברית היא שפה עתיקה שהתפתחה במשך
פרסמנו באתר עמוד מיוחד לקראת יום העברית
תשע"ט ובו תוכלו למצוא מגוון של חומרים שבהם תוכלו
להעשיר את התלמידות והתלמידים – מערכי שיעור
ופעילויות נוספות לחגוג ביחד את השפה האהובה
שלנו.
אתם מוזמנים גם לעקוב אחר התוכניות המיוחדות
שיהיו ביום העברית באמצעי התקשורת ולהאזין לפינות
המשודרות לאורך כל היום ב"כאן".
עמוד מיוחד – יום העברית תשע"ט
יום העברית – מערכי שיעור

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 – זו סיבה של ממש
לחגיגה!
השבוע זה קורה! ביום חמישי הקרוב ,י"ט בטבת27 ,
בדצמבר – אנחנו מציינים את חג העברית .בואו לחגוג
איתנו בשורה של אירועים ,רבי־שיח ואירוע סיום עם
חידון עברית והופעה של ג'ימבו ג'יי ולהקת ספא.
לתוכנית המלאה ולרכישת כרטיסים

כרזות חדשות מהפייסבוק – עכשיו להדפסה

חידוני לשון ליום העברית

#עברית – שפה חדשנית

תשע"ט

לרגל יום העברית תשע"ט הוכנו שבע כרזות ססגוניות
לקראת יום העברית הכנו לכם חידונים חדשים שבהם
תוכלו לבדוק עד כמה אתם שולטים בעברית.
מיטיבי הלכת שאינם חוששים מכמה טיפות גשם,
מוזמנים להצטרף אלינו לחידון העברית הגדול
בהשתתפות הקהל שנערוך במסגרת אירועי יום
העברית.

המוצגות בתחנות אוטובוסים בתל אביב ,העיר העברית
הראשונה.
הכרזות השנה עומדות בסימן #עברית – שפה חדשנית
ובהן תיקוני לשון נפוצים ושפע של מילים עבריות
שנתחדשו ,מילים שמעשירות את לשוננו ומאפשרות
לכולנו להתנהל בעידן הטכנולוגי ובמדינה העברית
המודרנית.

חידון לשון לתלמידים
חידון חידושי מילים בעידן הטכנולוגי

לצפייה בכל הכרזות

לרכישת כרטיסים – חידון עברית בהשתתפות הקהל

מלשון יחידים ללשון אומה

הרצאה וסרט

לרגל יום העברית הדפסנו מחדש את ספרו של נתן

חגיגה של עברית גם בקולנוע – שיתופי פעולה מיוחדים

אפרתי מלשון יחידים ללשון אומה :הדיבור העברי בארץ

עם הסינמטקים.

ישראל בשנים תרמ"ב – תרפ"ב ).(1922– 1881
* ביום שלישי כ"ד בטבת 1 ,בינואר – בשעה – 19:00
הספר בוחן מקרוב את התהליך המופלא והמרתק של

הרצאה בסינמטק שדרות מאת ד"ר גבריאל בירנבאום:

הפיכת העברית משפה שהיא נחלתם של יחידים

איך מרעננים שפה בת שנות אלפיים? אחרי ההרצאה

לשפתה של אומה ושל חברה .המחבר רוקם עלילה

יוקרן הסרט "הערת שוליים" .לרכישת כרטיסים

רבת פרטים ודמויות על תהליך השתרשותה של
* ביום חמישי כ"ו בטבת 3 ,בינואר – בשעה – 19:00

העברית בארץ.

שיח יוצרות בסינמטק תל אביב :חברות האקדמיה
לרכישת הספר – כעת במחיר מבצע

עירית לינור וגיל הראבן ישוחחו על האתגרים בכתיבה
ויצירה של עברית מדוברת ,חיה וזורמת בספרות
ובקולנוע .לאחר מכן יוקרן הסרט "אפס ביחסי אנוש".
לרכישת כרטיסים

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה

עקבו אחרינו
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