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הצטרפו אלינו לחגיגת
העברית

במהלך כל השבוע הבא נקיים מגוון של מפגשים
ואירועים מיוחדים – מקוונים ופנים אל פנים – לציון יום

 
העברית, ואתם מוזמנים להשתתף בהם.

למורים למורות ולכל אוהבי העברית אנחנו מציעים
להשתמש במגוון חומרי ההעשרה, מערכי השיעור
והמיזמים המקוונים לפעילויות ביום העברית בבית

 
הספר, במשרד ועם המשפחה.

לעמוד הבית של יום העברית תשפ"ב

אתם קובעים – מה תהיה
מילת השנה?

מה תהיה מילת השנה: חיסון? אקלים? פקקים? או

 
אולי טרלול?

במהלך הימים האחרונים קיבלנו מכם מאות הצעות
למילים שמסמלות לדעתכם בצורה הטובה ביותר את

השנה החולפת, ועכשיו הזמן שלכם להצביע ולהכריע:

 
מה תהיה מילת השנה?

מילת השנה תוכרז ביום העברית תשפ"ב: יום חמישי

 
י"ט בטבת, 23 בדצמבר.

טופס ההצבעה למילת השנה
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חידון אליפות העברית חוזר

גם השנה אתם מוזמנים להשתתף ב'אליפות העברית'
– חידון ידע בעברית ובו שפע רב של שאלות מכל

תחומי הלשון: מטבעות לשון, מילים ומשמעותן,
חידושים ומחדשים, מקורן של מילים, הגייה נכונה,

 
כתיב תקני, צורותיהן של מילים ועוד ועוד.

חידשנו והוספנו שאלות רבות לחידון, והאתגר שלכם
כפול: לענות גם מהר וגם נכון על מקבצי שאלות

 
אקראיים מתוך מאות שאלות.

התחרות התחילה! וביום חמישי כ"ו בטבת, 30
בדצמבר 2021, בשעה 12:00 בצוהריים יוכרזו חמשת

הזוכים על פי מקומם בטבלת "עשרת בני ָהֵכי".
האלופים והאלופות יזכו בתשורות צנועות מחנות

 
הספרים של האקדמיה ללשון העברית.

לחידון אליפות העברית

חוזרים להיפגש איתכם פנים
אל פנים

* אירוע פתיחה חגיגי של יום העברית – בתוכנית:
הרצאתה של חברת האקדמיה הסופרת אמונה אלון:
"עברית של מעלה ועברית של מטה: סיפור על חורבה

אחת מחורבות ירושלים" וההופעה "אלף בית" של
אומנית הקול ויקטוריה חנה. האירוע ייערך בבית

עיריית ירושלים במעמד ראש העיר משה ליאון ונשיא

 
האקדמיה ללשון העברית פרופ' משה בר־אשר.

 
הציבור מוזמן בהרשמה מראש: לפרטים ולהרשמה 

* עברית על הבר – על מילים מתבלבלות ומבלבלות
מה ההבדל בין גב לגו? ולמה כותבים מחיר בחי"ת אבל

מכירה בכ"ף? לכבוד שבוע העברית אנחנו חוזרים
להיפגש איתכם פנים אל פנים ב"מייק'ס פלייס'

בירושלים – תמר קציר מן האקדמיה תעשה סדר
בזוגות של מילים דומות שאנחנו נוטים להתבלבל

ביניהן. לפרטים ולהרשמה
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נפגשים גם ב"זום" – מפגש
מיוחד וסדנאות

* הצצה למחלקת היולדות של המילים בעברית –
אתם מוזמנים להצטרף למפגש מיוחד לכבוד שבוע

העברית תשפ"ב: חבר האקדמיה פרופ' משה פלורנטין,
יו"ר הוועדה למילים בשימוש כללי, יספר לירעם נתניהו

 
על לידתן של מילים חדשות. לפרטים ולהרשמה

* סדנה ליום העברית: טעימות בעריכה – בסדנה
נדגים בעיות בניסוח במשפטים מתחומים שונים, נציג
כמה ענייני ניסוח שכדאי להתחשב בהם, ונציע הצעות
לניסוח תקין ובהיר. המשתתפים יוזמנו להציג שאלות

ואתגרים משלהם הנוגעים לענייני ניסוח. לפרטים

 
ולהרשמה

* סדנה ליום העברית: כוחה של מילה – זה רק
סמנטי? אתם מוזמנים להשתתף בסדנה מיוחדת שבה
נבחן כותרות מעיתונים ומאתרי חדשות המדווחים על

אירועים שנויים במחלוקת. לפרטים ולהרשמה

כל מה שרציתם לדעת על
האקדמיה ועל השפה העברית

* רב־שיח חגיגי – ביום העברית תשפ"ב הצטרפו
אלינו לשיחה מרתקת שבה נספר לכם קצת על העבודה
שלנו: מה המטרות והחזון של האקדמיה ללשון העברית

במאה ה־21? מה השאלות המעניינות ביותר
שהאקדמיה נשאלת? כיצד פועלים להנחיל עברית

 
תקנית באמצעי התקשורת? ועוד.

רב־השיח ישודר באתר האקדמיה ובדף הפייסבוק
שלה. להרחבה

* פעילות מיוחדת באינסטגרם בסגנון "הכה את
המומחה" – אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו
לשיחוח חי ('לייב צ'אט') שייערך ב"סטורי" בעמוד
האינסטגרם שלנו – נענה לכם בשידור חי על כל
השאלות שתמיד רציתם לשאול על העברית ולא

העזתם! לכל הפרטים

שאלה בעברית

תמיכה באקדמיה
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