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ה האקדמי ת  החלטו

א. החלטות בדקדוק ובתעתיק

ההפניות לסעיפים שלהלן ניתנות לפי "החלטות האקדמיה בדקדוק", מהדורה שלישית, 
תשע"ד.

תיקונים ותוספות לכללי נטיית השם. 1
כללי הקמץ )1.1(

תוספות לכלל ט)2(
ה( היא  ַמּלָ ● נטיית השם ֲאָנָקה במשמעות בעל החיים )שרץ וכן לעתים ּגְ

]שכא[בפתח, ַאְנַקת־.  
]שלו[● נטיית המונח ֲאָמָרה )הצהרה במונחי משפט( היא ִאְמַרת־.  

תוספות לכלל טז)3(
נֹות. ת בקמץ. ברבים ַמּתָ ]שלג[● השם ַמּתָ  

]שלו[● נטיית השם ָחח בפתח: ַחִחים.  

כללי הפתח )1.2(
י־. י־, ֵחי־/ַחי־, ׁשַ י הן: ּדֵ י, ַחי, ׁשַ ]שלג[תוספת לכלל ג)2(: צורות הנסמך של השמות ּדַ  

ענייני תצורה וניקוד. 2
משקלים )2.1(

פּוָלה — האופייני למילים מגזרת ע"ו — ינוקדו גם מילים  על דרך משקל ּתְ
אּוָנה )מגזרת ל"י(. עּוָזה )מגזרת ע"ע(, ּתְ אּוָטה, ּתְ מגזרות אחרות, כגון ּתְ

ה(. ֻלּנָ לּוָנה גם היא שקולה במשקל זה )במקרא ּתְ ]שלג[המילה ּתְ  

שמות בסיומת הזוגי )2.2.2(
ָפַתִים,  דרך המלך לגזירת צורות הזוגי היא מצורות היחיד, כגון ַרְגַלִים, ׂשְ
ַתִים ועוד. עם זאת בעברית לתולדותיה מוכרות צורות זוגי  ַתִים, ְנֻקּדָ ַאּמָ
ָלַתִים, ְלָחַיִים, ְטָפַחִים, לּוחֹוַתִים,  שבבסיסן עומדת צורת ריבוי, כגון ּדְ
]שלו[חֹומֹוַתִים. צורות על דרך זו מותרות, וחלקן אף אין נוהגת כנגדן צורה אחרת.  

צורתם של שמות שונים )2.3.1(
1. בשמות גולל, סורג, שובר שתי צורות כשרות: ּגֹוֵלל, ּגֹוָלל; סֹוֵרג )וברבים 
סֹוְרִגים(, סֹוָרג )וברבים סֹוָרִגים(; ׁשֹוֵבר )וברבים ׁשֹוְבִרים(, ׁשֹוָבר )וברבים 

]שכ[ׁשֹוָבִרים(.  
2. המילה ְמָחָאה מנוקדת בשווא. המנקד ֶמחאה )בסגול( אינו משתבש.
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י  3. שם העיר לוד נכתב בניקוד בחולם חסר — ֹלד. צורת הייחוס היא ֻלּדִ
]שכח[)בלי ניקוד: לודי(.  

הערה שהוסיפה ועדת הדקדוק לפי הנחיית המליאה:
הניקוד ֹלד הוא על פי צורת השם כניקודו במקרא. הצורה בחולם היא שנקבעה בוועדת 
השמות הממשלתית כצורה התקנית, והיא משמשת בפרסומים רשמיים. לצד צורה זו 

העברית מקיימת מסורת הגייה רבת שנים בשורוק — לּוד, וההוגה כן אינו טועה.
4. צורת היחיד היא ָאִזיק וברבים ֲאִזיִקים. הערה: צורת הרבים העולה מן 
ים, וצורת היחיד הנגזרת ממנה על פי דרכה של העברית  המקרא היא ֲאִזּקִ

היא ָאֵזק.
]שכט[5. צורת הנקבה של ַעִיר היא ִעיָרה.  

6. ַאְבָקה )ולא ֲאָבָקה(. ]המילה נמחקה אפוא מכלל ט מכללי הקמץ.[
7. ַעְמָלה וגם ֲעָמָלה. נטייתן שווה — ַעְמַלת־, ֲעָמלֹות, ַעְמלֹות־.

ְטִנים( מותרת. ]ההחלטה שולבה בכללי החולם.[ ]שלו[8. צורת היחיד ּבֶֹטן )מן ּבָ  

צורת הרבים של שמות )2.3.8, 2.3.9, 2.3.10(
נּו )שמות  1. א. צורת הרבים של שמות המסתיימים ב־ּו, כגון ֶקְנּגּורּו, ּגְ
יונקים(, ָקָקדּו, ָמַרּבּו )שמות עופות( היא בסיומת ־ּוִאים, כגון ֶקְנּגּורּוִאים, 

ָמַרּבּוִאים.
י  ּכִ ְכִוי, ּתֻ ִזי, עֹוְרָבִני, ׂשֶ ב. צורת הרבים של שמות המסתיימים ב־י, כגון ַיְרּגָ

ים.( ּיִ ּכִ ים. )במקרא ּתֻ ּכִ ִזים, ּתֻ היא בסיומת ִ־ים, כגון ַיְרּגָ
]שכט[2. צורת הרבים של ָאחּו היא ֲאָחִוים. נטייתו: ָאחּו־, ַאְחִוי, ֲאָחִוים, ַאְחֵוי־.  

3. צורת הרבים של שמות תואר המסתיימים ב־ִיי, כגון ִנּסּוִיי, ִרּפּוִיי, היא 
ים )גם בכתיב מנוקד וגם בכתיב חסר הניקוד(. ים, ִרּפּוִיּיִ ]שלג[בשלוש יו"דים: ִנּסּוִיּיִ  

קביעות דקדוקיות במינוח
1. צורת הסמיכות של ָזֵקף היא ְזֵקף־ ]ממונחי כלי שיט קטנים ומעגנות; לפי 

]שכא[1.4, כלל ו[.  
ָרעֹון ]ממונחי הבנקאות ושוק ההון; תיקון בניקוד[. ]שלו[2. ַחְדלּות ּפֵ  

3. הפועל
הגרוניים )3.2(

הנו"ן בבניין נפעל )עדכון כלל ד(
]שלג[● בשם התואר נערץ שתי צורות תקינות: ַנֲעָרץ, ֶנֱעָרץ.  

חטף במקום שווא )עדכון הדוגמאות בכלל יב)2( והוספת הערה; העדכון 
ניתן בהדגשה(:

● בעיצורים הגרוניים השווא הנח נשמר או מומר בחטף, כגון ִיְהֶיה, ִלְחיֹות, 
ֲאֵר )בחטף(; וכן ִטְאֵטא או ִטֲאֵטא, ֶנְעַצב או  יל )בשווא נח(; ַיֲעֹבר, ּתִ ַמְהּבִ

ר או ֶנֱהָדר, ַלְחּפֹף או ַלֲחֹפף. ֶנֱעַצב, ֶנְהּדָ
 ֲארּו ְעּבּוד, ִמְחזּור )בשווא נח(; ַאֲהָבה, ּתִ ָדה, ׁשִ הערה: הוא הדין בשמות העצם, כגון ַמְעּבָ

ֲעִתי. י או ּדַ ְעּתִ ל או ַמֲעָגל, ּדַ ]שכא[)בחטף(; ַמְחֹרֶזת או ַמֲחֹרֶזת, ַמְחּבֹוִאים או ַמֲחבֹוִאים, ַמְעּגָ  
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גזרת פ"נ )3.3(
הבלעת הנו"ן )כלל א)2((

ה נוסף לרשימת הפעלים הנוטים תמיד בהבלעת הנו"ן. ]שכט[● הפועל ִיּזֶ  

שם הפועל של בניין קל )עדכון הסיפה של כלל א)6(; העדכון — באות 
מודגשת(:

● לצד צורות שם הפועל הרגילות ִלְנּדֹר, ִלְנטֹל, ִלְנּפֹל מותרות הצורות ִלּדֹר, 
ִלּטֹל, ִלּפֹל שיסודן בלשון חכמים והן בנויות על דרך צורות העתיד. כמו 

ח. א, ִלּקַ ן, ִלּשָׂ ]שלו[כן מותרות צורות נוספות על דרך זו, כגון ִלּתֵ  

גזרת פ"י )3.4(
בישיבה שכח נקבעו כללים שיטתיים לנטיית פועלי פי"ו בבניין קל — עתיד, 
ציווי ושם הפועל. כללים שנקבעו קודם לכן — צוין בהם מספר הישיבה.

שלוש דרכי נטייה נוהגות בפועלי פ"י מבניין קל.
א. ברוב הפעלים בא חיריק מלא בעתיד ובשם הפועל, וצורות הציווי הן 
יְגעּו; ְיַגע, ִיְגעּו;  יָרא, ִייֶרה, ִניַקץ, ּתִ ן, ּתִ על דרך השלמים. לדוגמה: ִאיׁשַ

ִליׁשֹן, ִליֹרא.
יַטב. כמותם נוטה הפועל טֹוב בעתיד: ִייַטב, ּתִ

ן  ה מותרות הצורות ׁשַ ּנָ נּו ְיׁשַ ִני ִיׁשְ ן ִיׁשְ ן לצד צורות הציווי ְיׁשַ בפועל ָיׁשַ
ה. ]ישיבה רעג[ ּנָ נּו ׁשַ ִני ׁשְ ׁשְ

ַחְמָנה — בר' ל, לח; מן  ב )וכן ַוּיֵ ב. בפעלים ָיַדע, ָיַחד, ָיַלד, ָיָצא, ָיַקע, ָיַרד, ָיׁשַ
יח"מ, קרוב אל חמ"מ( פ' הפועל אינה באה בעתיד, בציווי ובשם הפועל. 
ֶבת, ָלַדַעת, ָלֵצאת. ע, ְרִדי; ָלׁשֶ ֵצא, ֵיַדע, ֵיְרדּו; ֵרד, ּדַ דוגמאות נטייה: ֵאֵלד, ּתֵ
כמותם נוטה הפועל ָהַל: ֵיֵל, ֵל, ְלכּו, ָלֶלֶכת. )נמצאת גם הנטייה על דרך 

).ַלֲהֹל ,השלמים: ַיֲהֹל
ג. נטייה על דרך פ"נ

הפעלים ָיַצר וָיַצק נוטים על דרך פועלי פ"נ בעתיד ובשם הפועל, כגון 
ּצֹק, ִלּצֹק וכן ָלֶצֶקת. ּצֹר, ִלּצֹר; ֶאּצֹק ּתִ ֶאּצֹר ּתִ

צורות הציווי הן גם ביו"ד וגם בלא יו"ד: ְיֹצר ֹצר, ִיְצִרי ְצִרי; ְיֹצק ֹצק, ִיְצקּו 
ְצקּו. ]ישיבה רכח[

במקרא באה גם צורת הציווי ַצק.
תּו. )במקרא  ת ִיּצְ ּצַ ת ּתִ גם השורש יצ"ת נוטה בבניין קל על דרך פ"נ: ֶאּצַ

ּתּו — יש' לג, יב; יר' נא, נח(. ִיּצַ
ּזֹם, ְיֹזם, ִלּזֹם. הפועל ָיַזם נוטה גם הוא על דרך פועלי פ"נ: ֶאּזֹם ּתִ

הערות
1. בלשון חכמים ובספרות שלאחריה יש צורות שם פועל על דרך העתיד, כגון 

.ב, ֵלֵל ן, ִליַעץ, ִליַבׁש, ִליָרא; ֵלֵרד, ֵלַדע, ֵלׁשֵ ִליׁשַ
יַרׁש, ִלירֹׁש — יש צורות על דרך ב:   2. בפועל ָיַרׁש לצד הנטייה על דרך א — ִאיַרׁש ּתִ

ת. הציווי ֵרׁש )ואף ָרׁש בהפסק(, ְרׁשּו לצד ְיַרׁש; שם הפועל ָלֶרֶשׁ
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3. מן הפועל ָיַהב משמשות צורות הציווי ַהב )ָהָבה(, ָהִבי, ָהבּו.
4. צורת העתיד של ָיֹכל בשורוק: אּוַכל, ּתּוַכל וכו'. מן הפועל יקד נמצא ּתּוַקד 

יַקד(. )לצד ּתִ

גזרת עו"י וע"ע )3.8(
ב,  לצורות שם הפועל של בניין נפעל בפועלי ע"ע )כלל ד)3(( — ְלִהּסֵ

ב — נוספה הצורה ְלִהּסֹב. ]שכט[ְלִהּסַ  

כללים הנוגעים לגזרות שונות )3.9(
1. הפועל ָיַעץ בעתיד, בציווי ובשם הפועל נוטה הן על דרך פ"י — ִאיַעץ, 

ְיַעץ ַיֲעִצי, ִליֹעץ — הן על דרך ע"ו: ָיעּוץ, עּוץ, ָלעּוץ.
גּור וכיו"ב, ּגּור  2. הפועל ָיֹגר נוטה בעתיד ובציווי על דרך ע"ו: ָאגּור ּתָ

]שכח[ּגּורּו וכיו"ב.  
3. הפעלים מן השורש ינ"ק נוטים בבניין הפעיל הן על דרך פ"י הן על 

ִניק ְלָהִניק. יִניק ְלֵהיִניק, ֵהִניָקה ְמִניקֹות ּתָ דרך ע"ו: ֵהיִניָקה ֵמיִניקֹות ּתֵ
גם בפעלים מן השורש טו"ב שתי הדרכים אפשריות: ֵהִטיב ְמִטיִבים או ֵהיִטיב 
]שכט[ֵמיִטיִבים; בעתיד ובמקור הצורות הרווחות הן על דרך פ"י: ֵייִטיב ְלֵהיִטיב.  

4. לתקנת הלשון
צורות נקבה לתפקיד, תואר ודרגה שנושאת אישה

אפשר ליצור צורות נקבה לכל תפקיד, תואר ודרגה שנושאת אישה, כגון 
ת ממשלה, ראשת עיר )בריבוי: ָראשֹות עיר(, 'משנה' —  'ראש' — ֹראׁשַ

נֹות(. המשָנה לנשיא בית המשפט העליון )בריבוי: ִמׁשְ
שמות דרגות וכיו"ב שהם צירופים צורת הנקבה באה בהם פעמים ברכיב 
השני כגון רב־טוראית, תת־אלופה, ופעמים ברכיב הראשון כגון רבת סרן.

הערת רקע: בעברית לאורך הדורות נוצרו צורות נקבה לשמות המציינים תפקידים ושמות 
תואר המיוחסים לנשים, כגון מלכה, נביאה )לשון המקרא(; אפוטרופה )לשון חז"ל(; 
ּליטה )ימי הביניים(; ובימינו: חשבת, ספרית, חזאית, שדרנית, מכרה, שגרירה,  רבנית, ׁשַ
אלופה, פרקליטה, כוכבת, קנצלרית, מנכ"לית. אין צריך לומר שצורות בינוני נוטות 
ה, ֲחֵבָרה, מומָחה/מומחית. ברוח זו אין האקדמיה  בנקבה, כגון שופטת, מנהלת, ׂשרה, ַרּבָ
 רואה כל טעם לפגם ביצירת צורות נקבה לכל תואר ותפקיד אם וכאשר ייווצרו בפי 

]שכח[הדוברים.  

צירוף שמות המחוברים בווי"ו )4.2.1, כלל ג( — ניסוח חדש
צירוף של שני שמות המחוברים בווי"ו והמציין מושג אחד — אפשר 
ליידעו בראשו. למשל: 'הדין ודברים', 'הדין וחשבון', 'המשא ומתן', 

'הנושא ונותן', 'המוציא ומביא', 'המיקח וממכר'.
אפשר גם ליידע כל אחד מן השמות, למשל: 'המיקח והממכר', 'המשא והמתן'.

סיומת הרבים באה תמיד בשני השמות. למשל: 'דינים וחשבונות', 'משאים 
ומתנים'.
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צירוף מעין זה נתפס כמושג אחד בין שהוא מיודע בראשו ובין שה"א 
הידיעה באה בראש כל אחת ממילות הצירוף, ועל כן ייאמר: 'הדין וחשבון 

]שלג[הוגש'; 'המשא והמתן הארוך'.  

ראשי תיבות )4.2.4(
מין ומספר בראשי תיבות הגּויים — עדכון )העדכונים מובאים בהדגשה(
אין האקדמיה מתערבת בקביעת המין והמספר של צירוף כשהוא בא 
בראשי תיבות המבוטאים כמילה. )לפי זה אפשר לומר 'מצ"ח חוקר' או 
'מצ"ח חוקרת', 'ד"ש חם' או 'ד"ש חמה', 'התק"ם החליט' או 'התק"ם 

]שכא[החליטה', 'נדל"ן מסחרי' או 'נדל"ן מסחריים'.(  

ניקוד ונטייה של ראשי תיבות הגויים
כללים אלו באים להסדיר את ניקודם ואת נטייתם של ראשי תיבות. אין הם קובעים את 
דרך הקיצור )אילו אותיות ייכללו בראשי התיבות(, את דרך ההגייה של ראשי התיבות 
)מבחינת מקום הטעם, התנועות, הדגש באותיות בכ"פ והשי"ן(, ואילו ראשי תיבות 

ראויים להיות הגויים.
1. ראשי תיבות שאינם הגויים — אינם מנוקדים, כגון אח"כ )אחר כך(, 

ג"כ )גם כן(, ע"י )על ידי(.
2. ראשי תיבות המבוטאים כמילה מנוקדים ככל האפשר לפי כללי הניקוד 
"ד, ַסּכּו"ם, ּדּו"ַח, ַצַה"ל,  "ק, ַחּבָ "ץ, ַחּפָ "ל, ַקְמּבָ ָנ", ָרַמְטּכָ המקובלים, כגון ּתָ
ָצ"א, ָמָד"א. ראשי תיבות המציינים בעל מקצוע ומתאימים למשקל  ּתָ
"ס )אבל ָמָפ"ן ]=מפקד נפה[  "ן, ַמּדָ ָעל, ינוקדו לפי המשקל, כגון ַמּדָ ּפַ

על דרך ָחָכם(.
3. כאשר ראשי התיבות הותאמו ביודעין למילה עברית קיימת — הניקוד 
הוא על פי ניקוד המילה, כגון ֶלִח"י, ֵאֶצ"ל, ֵמַצ"ח, ֶחְרֵמ"ׁש, )טעמי( ֱאֶמ"ת.
4. בראשי תיבות המסתיימים בתנועת a ובאות בכ"פ דגושה — הניקוד 

"ּפ. ּתַ "ּכ, ַמׁשְ ּבַ יהיה בפתח, כגון ַח"ּכ, ׁשַ
5. א. בנטיית ראשי תיבות בדרך כלל התנועות אינן משתנות )אין חיטוף(, 
"ֵלי־)צה"ל(,  "ִלים, ָרַמְטּכָ והניקוד הוא על פי הכללים המקובלים, כגון ָרַמְטּכָ

"ִלּיֹות־)החברה(. ים, ָסַמְנּכָ ָנ"ִכּיִ )סנדלים( ּתָ
ב. ראשי תיבות שהותאמו בהגייתם למשקל עברי ראוי להטותם על פי 
נטיית המשקל. למשל, ראשי תיבות המתאימים לשמות מלעליים ייטו 
ָה"ִדים; וכך גם  ַה"ד )בסיס הדרכה( — ּבְ ברבים בשווא ובקמץ, כגון ּבַ
חֹוֵג"ד )חובש גדודי, על דרך בינוני קל( וכיו"ב — ברבים חֹוְג"ִדים )על 

ים(. ]שכח[דרך חֹוֵבׁש—חֹוְבׁשִ  

כתיב מנצפ"ך בראשי תיבות )סעיף 31 מכללי הפיסוק( — השלמה
 בראשי תיבות הגויים כאשר האות האחרונה היא כ או פ ההגויות בדגש — 

"ּפ. ּתַ "ּכ, ַמׁשְ ּבַ ]שכח[לא תיכתב אות סופית, כגון ַח"ּכ, ׁשַ  
]הכלל הועבר לכללי ראשי תיבות בכללי הדקדוק.[
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5. מילים לועזיות
ניקודן של מילים לועזיות בלשוננו )5.2, כללים ד, ו(

הוֲחלו כללי הניקוד שנקבעו בתעתיק מלועזית לעברית בנוגע לניקוד 
:eו־ a התנועות

תנועת a: בהברה פתוחה מנוקדת בקמץ )ָקָטלֹוג, ָמֵתָמִטיָקה(; בהברה 
 סגורה לא־סופית — בפתח )ַפְנַטְסִטי, ְקַוְנִטים(; בהברה סגורה בסוף מילה — 
בקמץ )ַאְטָלס(; בהברה סגורה כפליים או המסתיימת בפ"א או בי"ת 

ְנק, ַטאּב(. דגושות — בפתח )ּבַ
תנועת e: בהברה פתוחה מנוקדת בצירי )ֵטֵלפֹון(, אבל בסוף המילה ֶ־ה 
)ָקֶפה(; בהברה סגורה לא־סופית — בסגול )ֶלְיֶזר, קֹוְנֶצְרִטים(; בהברה סגורה 
ז(, אבל אם ההגייה הרווחת מלעילית — בסגול  בסוף המילה — בצירי )ְטַרּפֵ

ֵלְקס(. ]שכג[)סֹוֶלר, ֵמֶטר(; בהברה סגורה כפליים בסוף מילה — בצירי )ּדּוְפּ  

6. תעתיק
א. נערך התעתיק המדויק מעברית לאותיות לטיניות.

]שכ[ב. נערכו השלמות ותיקונים בתעתיק מערבית לעברית.  
כללי התעתיק כולם ראו אור ב"העברית" ס, חוברת א—ב, תשע"ב ומפורסמים 

באתר האקדמיה.

ב. החלטות במינוח ומילים בשימוש כללי

אישור מילונים ורשימות מונחים
רפואה:  .1

מונחי רפואת עור  
 ;marrow( ֵמַח ֶעֶצם ,)celiac disease( ֶנת ּגֶ מונחים שונים, ובהם ּדַ  

ד ֶעֶצם( ]שיז[לצד ְלׁשַ  
מונחי רפואת הלב ]שכט, שלו[   

מונחי רפואה שונים, ובהם חֹוְבָלה )טראומה(, ִקָהיֹון )דמנצייה(, ִטּפּוָלִני   
)יטרוגני(; מונחים בהתפתחות וגדילה, גיל המעבר והפסקת וסת, 
ַרע )המקבילה ל־dys(, מונחי שקיפה )סקופייה( ]שלו[צירופים עם המילה ּפֶ  

ֵנת, מּוָטֵגן —  מונחים שונים בביולוגיה )השלמות ותיקונים למילון(: ְמַתׁשְ  
ב —  ִחיָתה ִמיִנית — andropause; ֶהּגֵ ן, מּוַטְנט — mutant; ּפְ ׁשֶ  mutagen; ּתֶ

reflex )ברפואה ֶהְחֵזר(
isolate — יד ְבּדִ ּתַ ]שיז, שלג[   

טכנולוגיית המידע  .2
פרק 30 )ראיית מחשב(  

יֹות( פרק 34 )רשתות ֲעַצּבִ  
applet ;widget — ּומֹון המונח ִיּשׂ ]שיז[   

פרק 36 )למידה מתוקשבת(  
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פרק 37 )מציאות מדומה(  
מונחים שונים ]שלג[   

מונחים משלימים לפרקים שונים ]שלו[   
איכות הסביבה  .3

המילון למונחי איכות הסביבה ]שכא, שלג[   
מונחי הדברה ]שכח, שלג[   

מונחי יין — השלמות ותיקונים ]שכב[4.   
מונחי תקשורת ההמונים, ובו המילה ִמְצָלם )ׁשֹוט( ]שכג, שכח[5.   

שמות דגי הגרם בים התיכון ובים סוף ]שכג[6.   
כלי שיט קטנים ומעגנות ]של[8.   

שמות מחלות צמחים ]של, שלג[9.   
שמות רכיכות — השלמות ותיקונים ]שלג[10.   

מונחים מתחומים שונים
ֵרג ]ממונחי היין[ ָקק ִמְתּבָ ֵרג, ּפְ ִמְכֶסה ִמְתּבָ

הֹוְפִכי — inverse, reciprocal ]ממונחי המתמטיקה[
 digital video disk, digital versatile — ְקִליטֹור ִויֵדאֹו ְקִליטֹור ֹחִזי, ּתַ ּתַ

disk, DVD
ְקִליטֹוִרים )מתקן שבאמצעותו מפעילים תקליטור( ]שכח[ּכֹוַנן ּתַ  

יד ְנָחִלים — קונגלומרט ]ממונחי הגאוגרפיה[ ְלּכִ ]שכט[ּתַ  

מספרים גדולים: ִמיְליֹון )106(; ִמיְלַיְרּד )109(; ְטִריְליֹון )1012(; ְקַוְדִריְליֹון 
]שכט[)1015(; ְקִויְנִטיְליֹון )1018(  

מילים בשימוש כללי
ְבׁשֹון )מקל שבראשו סליל להוצאת דבש( ּדִ

ית )כלי לדבש( ְבׁשִ ּדִ
ָעִמית, ֲעִמיָתִני, ֲעִמיָתנּות — קולגה, קולגיאלי, קולגיאליות

ֲעתּוִדי — רזרבי
ְקִריָאה ְלִתּקּון, ְקִריָאה ְלַהְחָלָפה — ריקול

diapason — ִמְנָעד
ּנֹוַע )גלגיליים חשמליים( ְלּגִ ]שך[ּגַ  

) ר ִמְתַהּפֵ , ִמְסּפָ ט ִמְתַהּפֵ ּפָ ֶכת — פלינדרום )כיוצא בזה: ִמׁשְ ה ִמְתַהּפֶ ִמּלָ
ַיְצָגן — פרזנטור

win-win situation — שכא[ֶרַוח ַלּכֹל[  
ַמֲעָמת — דיבייט

ִלילֹור — קליידוסקופ ּגְ
]שכה[ַנְפַנף )כלי לליבוי אש בַמצלה; הטעמת המילה מלרע(  

ּבֹוְרָחנּות, ּבֹוְרָחן, ּבֹוְרָחִני — אסקפיזם, אסקפיסט, אסקפיסטי
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playlist — ָמָעה יַמת ַהׁשְ ְרׁשִ
ּבֹוְננּות — מדיטציה; והפועל ּבֹוֵנן — עשה מדיטציה

ּבֹוָנן — מוֵדט )אדם העוסק במדיטציה(
ִסְסָמה — סלוגן

ן — player )מכשיר או תכנה להפעלה של מדיה ִספרתית( ]שכח[ַנּגָ  
ָיְכָלה — פוטנציאל

ה — קדנצייה ֻהּנָ ה, ּכְ ֻהּנָ קּוַפת ּכְ ּתְ
ת — פלטת שבת ּבָ יַרת ׁשַ ּכִ
]שכט[ֲאִביְזֵרי ָאְפָנה — אקססוריז  

ֶסֶבב — רוטציה
ִתיתֹוִנים — קונפטי ּפְ
ה — קולקצייה ֲאֻסּפָ

ִצּיּוָדן — צ'ימידן
ק ֲחָפִצים — קיטבג ׂשַ

יהַּ — בוסטר ב ַמְגּבִ ]של[מֹוׁשָ  
ִמְצָלָלה — פרגולה

]שלג[סֹוֵכָכה — גזיבו  




