
4. כללי התעתיק השימושי )הפשוט( מעברית לערבית

בשנת תשנ"ח )1998( כונן המרכז למיפוי ישראל )מפ"י( ועדה לקביעת כללי תעתיק מעברית לערבית לצורכי שילוט ומיפוי. 
חבריה היו נפתלי קדמון, אהרן ממן, מאיר בר־אשר, יהודה זיו, יוסף בכור ושמואל ראובני. ריכזה את הוועדה שרית קורן 
ממפ"י. הוועדה קיימה דיונים במשך כשנתיים, והצעתה התפרסמה בחוברת בהוצאת מפ"י )הוצאה זמנית( בראשית שנת 
תשס"א )סוף 2000(. משה שרון מוועדת השמות הממשלתית הכין הצעת תעתיק משלו. הכללים שלהלן מבוססים על שתי 

ההצעות האלה.
בשנת תשס"ז )2006—2007( התקיימו דיונים על התעתיק מעברית לערבית בהשתתפות נציגי ועדת השמות הממשלתית, 
נציגי האקדמיה ללשון העברית, חוקרי ערבית מן האוניברסיטאות ונציגים של האקדמיה ללשון הערבית שבהקמה. בדיונים 
אלו הוחלט לקבוע תעתיק המשקף את ההגייה של העברית )ולא את הקשר הגנטי בין העברית לערבית(. לפי זה השם ִקְריַת 

ֲענִָבים, למשל, מתועתק ِكريات عنَڤيم ולא قرية عنَبيم.
 ההצעה הסופית גובשה בישיבת ועדת המשנה לענייני התעתיק של ועדת השמות הממשלתית בי"א באדר תשס"ז, 

1 במארס 2007, ואושרה במליאת ועדת השמות הממשלתית בישיבתה בי"ד בסיוון תשס"ז, 31 במאי 2007.
האקדמיה ללשון העברית לא ראתה לקבוע כללים מטעמה לתעתיק זה.

העיצורים

התעתיקהאותהתעתיקהאותהתעתיקהאות

בראש מילה: أ או إא

באמצע מילה:

בתנועת a לא־מוטעמת — أ )ַמלְָאִכי — مألخي(;  •
בתנועת a מוטעמת — آ )אליף מדה(  •

)ְׁשָאן — ِشآن, יֹוָאב — يوآڤ(;  
בתנועת o ,u — ؤ )יְִראֹון — يِرؤون(  •

בתנועת e ,i — ئ )ְּבֵארֹוַתיִם — بِئِروتايِم, רֹוֶאה — روئي(  •
ָאה בסוף מילה:

אחרי תנועת u — ؤ )ַמּשּׂוָאה — َمسوؤة(  •
אחרי תנועת i — ئ )לֵָאה – لِئة, נְִביָאה — نِڤيئة(  •

אחרי תנועת a — أ )נָָאה — نأة(  •
)על תעתיק א נחה ראו להלן בטבלת התנועות.(  

لלبּב

مמ )ם(ڤֿב )רפה(

نנ )ן(چג

سס, ׂשدד

عעهה

پּפڤו

فֿפ )רפה( )ף(زז

تسצ )ץ(حח

كקتט

رרيי

شשكּכ

تתخֿכ )רפה( )ך(



התנועות
הערה: תעתיק התנועות נקבע על פי הכתיב המנוקד של השם העברי.

דוגמאותהתעתיקהתנועה

a מוטעמת  •

a לא מוטעמת המסומנת באם קריאה   •
)א(

xָה/xָא בסוף מילה  •
)אבל ראו הסיומת ָאה בטבלת העיצורים.(  

نداڤ )נָָדב(, إيالت )ֵאילַת(, بيت يناي ا
)ֵּבית יַּנַאי(, ساَعر )ַסַער(, تال شاَحر )ַטל 

ַׁשַחר(

پاران )ָּפאָרן(

ِچِدرا )ּגְֵדָרה(, يُتڤاتا )יְָטָבָתה(, أور 
عكيــڤــا )אֹור ֲעִקיָבא(

u ,o מוטעמות  •

u ,o לא מוטעמות המסומנות באם   •
קריאה )ו, א(

ِزخرون يعكوڤ )ִזְכרֹון יֲַעקֹב(, چنوت و
)ּגַּנֹות(, شيلو )ִׁשילֹה(, يچور )יָגּור(, شوهَم 

)ׁשַֹהם(, روش )רֹאׁש(

يِهودا )יְהּוָדה(, يوڤال )יּוַבל(, نوفيم 
)נֹוִפים(, كوخاڤ يَئير )ּכֹוַכב יִָאיר(

e ,i מוטעמות  •

e ,i לא מוטעמות המסומנות באם   •
קריאה )י, א(

لَپيد )לִַּפיד(, كفار هَنَسي )ְּכַפר ַהּנִָׂשיא(, ي
يَڤـني )יְַבנֶה(, بيت أريي )ֵּבית ַאְריֵה(, 

أساف هروفي )ָאָסף ָהרֹוֵפא(, تيل أڤيڤ 
)ֵּתל ָאִביב(, چيِشر )ּגֶֶׁשר(, أييلِت هشاَحر 

)ַאּיֶלֶת ַהַּׁשַחר(

تيروش )ִּתירֹוׁש(, نيريم )נִיִרים(, ريشون 
)ִראׁשֹון(, إيتان )ֵאיָתן(, ريشيت )ֵראִׁשית(

a לא מוטעמת שאינה מסומנת באם   •
קריאה

פתחה
בעיקר במקום 

שיש חשש לטעות 
בקריאה.

أحيَسماخ )ֲאִחיָסָמךְ(, أَدميت )ֲאָדִמית(, 
بَريِكت )ָּבֶרֶקת(, زوهَر )זַֹהר(, نوَچه )נֹגַּה(

u ,o לא מוטעמות שאינן מסומנות   •
באם קריאה

أُهُلو )ָאֳהלֹו(, أُفَكيم )ֳאָפִקים(, كفار أُدميم דמה
)ְּכַפר ֲאֻדִּמים(, أُحزات بَراك )ֲאֻחַּזת ָּבָרק(

e ,i לא מוטעמות שאינן מסומנות   •
באם קריאה

שווא נע הגוי  •

بِتحا )ִּבְטָחה(, ِكريات َچات )ִקְריַת ּגַת(, כסרה
ِهليل )ִהּלֵל(, تـِسـيون )ִצּיֹון(, ِكنيِرت 

)ִּכּנֶֶרת(, إيال )ֱאיָל(, َحِدرا )ֲחֵדָרה(

يِڤول )יְבּול(, هسولِليم )ַהּסֹולְלִים(, يُكنِعام 
)יְָקנְָעם(, حيِرڤ لِئيت )ֶחֶרב לְֵאת(

פתח גנובה אחרי o ,u — َو• 

אחרי e ,i — َي

زنوَوح )ָזנֹוַח(, تكوَوع )ְּתקֹוַע(, كفار 
يِهوُشوَوع )ְּכַפר יְהֹוֻׁשַע(

َمتسلييَح )ַמְצלִיַח(, هوشييَع )הֹוֵׁשַע(

כללים שונים

שווא נע — ראו לעיל.  •
חטפים יסומנו כתנועת החטף — ראו לעיל.  •

שווא נח יסומן בסוכון רק אם יש חשש שייקרא בתנועה.  •
דגש חזק לא יסומן בשדה.  •

מקף יסומן כבעברית.  •
אותיות השימוש מש"ה וכל"ב נכתבות בתיבה אחת עם המילה שאחריהן, כגון هتوِمر )ַהּתֶֹמר(.  •


