
אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן

חג העברית בפתח

מאות כבר רכשו כרטיסים לאירוע המרכזי של יום
העברית תש"ף בשיתוף עיריית תל־אביב–יפו שיתקיים

במתחם ביאליק בעיר במתכונת של "יום פתוח".

ביום חמישי הבא – י"ט טבת, 16 בינואר – בשעות
16:30 עד 21:00 יתקיימו באולמות שבמתחם

רבי־שיח, הרצאות מעשירות וסדנאות מקצועיות, חידון,
סיורים בבית ביאליק ומופע סיום "כל המילים השמחות"

עם אסף אשתר.

לפרטים נוספים ולתוכנית האירוע 

לרכישת כרטיסים

שבוע השפה העברית ברכבת
הקלה

לנסוע או ליסוע? מה זה אג'ואים? ְׂשֵדרֹות הרצל או
ְׁשֵדרֹות הרצל? 

במהלך השבוע הבא יתפרסמו בתחנות הרכבת הקלה
בירושלים כרזות מאוירות וצבעוניות שיסבירו

למשתמשי הרכבת מילים וביטויים הקשורים לתחבורה
ולנסיעה הציבורית וללשון הירושלמית. ַּבָּקרי הרכבת

הקלה יחלקו לנוסעים חוברות המאגדות את כל
הכרזות.

הירושלמים מוזמנים לעלות על הרכבת הקלה ולהגיע
לסדרת הרצאות מרתקות של מומחי האקדמיה בימים

ראשון עד רביעי בשעה 18:30 במרכז שירות הלקוחות
של סיטיפס בחזית בניין כלל.

לפרטים על ההרצאות ולרישום

הזמנה לכינוס במחקר לשון
חכמים

רשמו לעצמכם את התאריך: כינוס במחקר לשון
חכמים לכבוד נשיא האקדמיה פרופ' משה בר־אשר
בהגיעו לגבורות. הכינוס יהיה בימים שני עד רביעי,

ט"ו–י"ז בשבט, 10–12 בפברואר.

הכינוס פתוח לציבור וייערך במוזאון ארצות המקרא –
התוכנית המלאה תפורסם בהמשך

פעילות בכיתות לכבוד יום
העברית

שפע של הצעות לפעילות משותפת עם התלמידים ביום
העברית:

פעילות כיתתית מאתגרת ליום העברית תש"ף ומערכי
שיעור נוספים

חידונים מעשירים ומשעשעים לתלמידים 

הרשומות שלנו בפייסבוק להדפסה לקישוט בתי הספר
והכיתות

12 עובדות מעניינות על שפתנו

חדש בחנויות הספרים – אוֵצר
המילים

אילו נשאלתם מה המשותף למילים ֶצַנע, ּדֹוֵבר, אֹוַפּנֹוָען,
ְלַמְחֵׁשב – ספק אם הייתם יודעים מה להשיב. כל אחת

מהן משתייכת לעולם מושגים שונה, ועם זאת מכנה
משותף להן – את כולן וכ־300 מילים נוספות שקנו להן

אחיזה בלשוננו חידש אדם אחד – ראובן אלקלעי. 

במלאת 44 שנים לפטירתו של המילונאי ראובן אלקלעי
ולרגל יום השפה העברית הפיקו ילדיו בשיתוף

האקדמיה ללשון העברית את הספר "אוֵצר המילים"
שיצא לאור בהוצאת ידיעות ספרים.

קוד הנחה של 50% הנחה – 7114, בתוקף עד
.31.1.2020

לפרטים נוספים ולרכישה

כשסבתא שלי דיברה
עברית...

לרגל יום השפה העברית עידית גילאור אבולעפיה
כתבה חיבור מרנין בחרוזים:

כשסבתא שלי רצתה להגיד מוסך, היא אמרה גראז',
גלגיליות היו אצלה סקטים ותא מטען – בגאז',

למחם היא קראה סמובר ולחיובי פוזטיבי,
יציב היה אצלה סטבילי ויצירתי היה קריאטיבי...

סבתא שלי נהגה לומר שהולך ופוחת הדור,
אבל היא לא ידעה שלמרות הכול אנחנו לא מתקדמים

לאחור!

לחיבור המלא

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה
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