
Hebrew-academy.org.il  רכישת כרטיסים באתר האקדמיה ללשון העברית 
מספר המקומות מוגבל — ההשתתפות בכל פעילות על בסיס מקום פנוי. 

חוגגים את יום העברית תש"ף
בעיר העברית הראשונה

יום חמישי, י"ט בטבת, 16 בינואר | מתחם ביאליק, תל־אביב–יפו

19:15–18:30 18:15–17:30 17:15–16:30

 סיורים בבית ביאליק
סיורים מודרכים בביתו של המשורר הלאומי 

 ובהם תוכלו ללמוד על מפעליו הרבים
 יציאת הסיורים: 16:30, 17:30, 18:30

 יש להירשם לסיורים בעת ההגעה למתחם

 מתחם ביאליק: ביאליק 27, תל־אביב–יפו
 תחבורה ודרכי גישה: קווי דן 4, 16, 18, 24, 25  |  תחנת הורדה להסעות בפינת הרחובות ביאליק ואלנבי.

חניה בתשלום בחניון מכבי הסמוך  |   מעלית מאפשרת גישה לכל הקומות בכיסא גלגלים.

 תרגילים בצורפותית מדוברת 
כשצורפות עכשווית פוגשת את הלשון 

העברית. תערוכת תכשיטים מודרכת עם 
הצורפת ענת גולן: 16:30, 17:30, 18:30

 בית העיר, קומה שנייה

כל המילים השמחות
עם אסף אשתר

20:00 | בית העיר, החלל המרכזי 
מסיימים את אירועי יום העברית בחגיגת זמר בשילוב הסיפורים שמאחורי השירים, 

שעשועונים מוזיקליים והעיקר — שירים, שירים ועוד שירים בערב מבדר ומפתיע

גימיק ופטריוט – ובעברית?
מחפשים חלופות במעורבות הקהל

מנחה: ורד ליון־ירושלמי, יועצת התקשורת 
של האקדמיה ללשון העברית

משתתפים: רות אלמגור־רמון, יועצת 
לשון מטעם האקדמיה בתאגיד השידור 

הישראלי, אילון זרמון, בעל משרד הפרסום 
Zarmon Group, ויקי טפליצקי בן־סעדון, 
המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון 

העברית, מוריה קור, אשת תקשורת 
וסטיריקנית
 בית מניה

איך אומרים קווידיץ‘ 
בעברית?

על תרגומן של מילים מומצאות
גילי בר־הלל, מתרגמת סדרת הספרים 

“הארי פוטר“ ומו“לית הוצאת ‘עוץ‘
 החלל המרכזי, בית העיר

מילים מתגלגלות
גלגולי מילים ומשמעויות

ד“ר גבריאל בירנבאום, המילון ההיסטורי 
של האקדמיה ללשון העברית

 חדר הרצאות

 מדוע התנגד ביאליק 
בחריפות לבן־יהודה?

שמואל אבנרי, מנהל הארכיון והמחקר 
בבית ביאליק

 חדר ראש העיר מאיר דיזנגוף

ניקוד על קצה המזלג
ד“ר ברק דן, האקדמיה ללשון העברית

 חדר סדנאות

העברית בשנת ת“ת )2040(
הולכת ומשתבחת או מן הפח אל הפחת?

מנחה: עידו קינן, מומחה לתרבות רשת )חדר 
404, ‘סייברסייבר‘, ׁשרת התרבות(

משתתפים: ד"ר עינת גונן, החוג ללשון 
העברית ולבלשנות שמית באוניברסיטת 
תל אביב, עומר הברון, 'ג'ימבו ג'יי', זמר 

ויוצר, ערן הדס, משורר, מרצה ואומן רשת, 
ד"ר רוביק רוזנטל, בלשן, מילונאי וסופר, 

‘הזירה הלשונית‘
 בית מניה

אין נביא בעירו 
פתגמים עממיים מלשונות העולם 

שהשתלבו בדיבור העברי
ד"ר אורי מלמד, האקדמיה ללשון העברית

 החלל המרכזי, בית העיר

סדנת פיסוק לקהל הרחב
ד“ר אורלי אלבק, מרכזת מערך ההשתלמויות 

באקדמיה ללשון העברית
 חדר הרצאות

 המאבק על העברית 
בעיר העברית הראשונה

פרופ‘ יעל רשף, האוניברסיטה העברית 
והאקדמיה ללשון העברית

 חדר ראש העיר מאיר דיזנגוף

 העברית החדשה 
כזירת התגוששות בין מילים

רונית גדיש, המזכירה המדעית של האקדמיה 
ללשון העברית
 חדר סדנאות

עברית לא שפת אימי
אתגר היצירה בעברית כשפה שנייה

מנחה: מאיה כהן, אשת תקשורת )ישראל 
היום, כאן תרבות(

משתתפים: קנדי אבלסון, קומיקאית, ילידת 
קנדה, ישראל )סשה( דמידוב תיאטרון גשר, 

יליד אוזבקיסטן, יוסי ואסה, שחקן ויוצר 
הסדרה נבסו, יליד אתיופיה, מירה עווד, 

שחקנית, פזמונאית, זמרת ויוצרת לטלוויזיה, 
אלי עמיר, סופר ואיש ציבור, יליד עיראק

 בית מניה

אליעזר בן־יהודה בנעלי בית
על הַּפִּכים הקטנים )והגדולים( שמאחורי 

חידוש השפה
גיל חובב, סופר ועיתונאי, נינו של 'מחיה 

השפה העברית‘
 החלל המרכזי, בית העיר

עברית מי יודע
חידון להרחבת הדעת בהשתתפות הקהל

בהנחיית ד“ר יעקב עציון מן האקדמיה ללשון 
העברית

 חדר הרצאות

התנ“ך, העברית ואנחנו
בעיות בהבנת המקרא

תמר קציר, האקדמיה ללשון העברית
 חדר ראש העיר מאיר דיזנגוף

טעימות בעריכת לשון 
ד“ר אורלי אלבק, מרכזת מערך ההשתלמויות 

באקדמיה ללשון העברית
 חדר סדנאות

קשרי קהל
האקדמיה ללשון העברית


