
                       

אליעזר בן־יהודה בסרט נדיר

במלאת 100 שנים למותו של אליעזר בן־יהודה אנו
מבקשים לשתף היום תיעוד נדיר וכמעט יחידי של

בן־יהודה בסרט.

הסרט הקצר מנציח את מעמד הנחת אבן הפינה לבית
משפחת בן־יהודה ברחוב עין גדי שבשכונת תלפיות

בירושלים.

בסרט נראים לצידו של בן־יהודה רעייתו חמדה וחברו
ועמיתו דוד ילין.

בן־יהודה נפטר ממחלתו זמן קצר לאחר הנחת אבן
הפינה ולא זכה לראות את השלמת בניית הבית.

לצפייה בתיעוד הנדיר והייחודי

מאה שנים למותו של אליעזר
בן־יהודה

היום כ"ו בכסלו, נר שני של חנוכה תשפ"ג, אנחנו
מציינים מאה שנים למותו של אליעזר בן־יהודה –
שסימל באישיותו הייחודית ובמפעלותיו את תחיית

הלשון העברית.

אליעזר בן־יהודה היה חלוץ הדיבור העברי וחוקר
העברית. הוא חולל והניע את תהליך השיבה המלאה

אל העברית; הוא פעל להפצת רעיונותיו באמצעות
עיתוניו, הקים את ועד הלשון העברית וחיבר את מילונו

הגדול לעברית לתקופותיה, שהמשכו במפעל המילון
ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית.

ביום זה אנו מציגים עמוד חדש ומיוחד באתר הסוקר
תחנות ונקודות ציון מרכזיות בחייו של אליעזר

בן־יהודה.

לצפייה בעמוד
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גדול העצה ורב העליליה מת,
אך שמו חי!

"גם בבבל! כן, גם בבבל! בשבוע הזה בבוא השמועה
על מות המנהיג הגדול המנוח אליעזר בן יהודה, כל

הלבבות חרדו, כל הרעיונות העבריות נשתתקו
ונתאבנו, ושפת עבר עטתה קדרות ותנצל את עדיה
מעליה ולאומיים רבים מבכים את נפש היקרה את
אותה הנפש העדינה, הזכה, העסקנית אשר שמה

לילות כימים בעבודה ואשר הקריבה מחלבה ודמה על
מזבח שפת עבר, אשר היתה לשפה מתה בפי הכל,

ולא היתה נשמעת כי־אם זעיר שם זעיר שם בבתי
כנסיות, אותה השפה אשר גם בניה השליכוה אחרי גום

זה אלפים שנה, אותה השפה אשר היתה ללעז ובוז
בפי הכל..."

בארכיון שלנו נמצא מכתב משנת תרפ"ג (1922) מאת
שלמה צאלח – מורה במדרש תלמוד תורה ומנהל

המחלקה הספרותית בבגדד, ובו הכותב מבכה בכתב
רש"י מרהיב את מות מחיה השפה העברית ומאדיר את

דמותו ואת מפעלותיו.

לעיון במכתב המרגש

מה תהיה מילת השנה?

◾ בשנת תשפ"א נבחרה המילה ָמטֹוׁש כמילת השנה
(לאחר שנה של מגפת הקורונה) ובשנה שעברה

נבחרה המילה טרלול.

איזו מילה תיבחר השנה? – בולען? הזיה? משילות?
"על מלא"? רוגלה? לאחר שאספנו מאות הצעות מן

הציבור – הגיע שלב ההצבעה.
לעמוד ההצבעה

◾ בן־יהודה חידש מאות מילים, ורבות מהן הפכו
למילים השגורות בפי כול. מחידושיו נבחרו תשע מילים

– שמונה הן מילים יום־יומיות שקשה לדמיין את חיינו
בלעדיהן, ואחת היא מילה שלא נקלטה. הציבור מוזמן

לבחור את החידוש האהוב.

מה החידוש האהוב של אליעזר בן־יהודה?
אופניים? כרובית? מטרייה? רכבת או אולי דווקא

תאבדעי? לעמוד ההצבעה
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עוד עדכונים מהאקדמיה

◾ הודעה לציבור הגולשים באתר האקדמיה – בימים
האחרונים חוויתם בוודאי תקלה במנוע החיפוש באתר;
אנחנו פועלים לתקן אותה בהקדם. תודה על הסבלנות.

◾ ערכת כרזות חגיגית – הזדמנות אחרונה לרכוש את
ערכת הכרזות החגיגית ליום העברית תשפ"ג.

לפרטים נוספים ולרכישה

◾ השתלמות בניקוד – אתם רוצים לנקד על פי
הכללים? אנחנו מציעים השתלמות מקוונת בת 12

מפגשים בניקוד.
לכל הפרטים ולהרשמה

◾ נותרו כרטיסים אחרונים:
– סדנת עריכה וכתיב

– סדנת עריכה

איך תחגגו את יום העברית
תשפ"ג?

◾ חגיגה עברית בירושלים – בפתיחת שבוע העברית
יחכו לכם בתיאטרון ירושלים רבי־שיח ומפגשים

מרתקים, הרצאות מעשירות, סדנאות מקצועיות, מופע
ִמְצָחק (סטנד־אפ), פעילויות מיוחדות לילדים ומופע

חגיגי ומקורי – רמי קלינשטיין מארח את צרויה להב.
לתוכנית המלאה ולרכישת כרטיסים

◾ סיורים מיוחדים בבית האקדמיה – שוחרי העברית
ואוהביה מוזמנים לחנוך איתנו את מרכז התרבות

וההדרכה החדש במסע בעקבות סיפורה של העברית
בתקופותיה השונות. מהרו להירשם – מספר המקומות

מוגבל. לכל הפרטים ולרכישת כרטיסים

◾ אולימפיאדת העברית – החוג ללשון העברית
ולבלשנות שמית באוניברסיטת תל אביב וארגון

המתמטיקאי הצעיר מזמינים נערות ונערים שוחרי
העברית בכיתות ז׳–י״ב להתמודד באולימפיאדת הלשון

העברית. לכל הפרטים ולהרשמה

      

אם נתקלתם בבעיות תצוגה לחצו כאן לצפייה בדפדפן
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