
התעתיק מערבית לעברית

יסודם של כללים אלו הוא כללי התעתיק מערבית לעברית שנקבעו במליאת האקדמיה 
ללשון העברית בשנת תש"ן )1990(, ושהתפרסמו ברשומות בשנת תשנ"ד.

התעתיק החדש )הפשוט( מערבית לעברית אושר במליאת האקדמיה בישיבתה בט"ו 
במרחשוון תשס"ז, 6 בנובמבר 2006 )ישיבה רצג(. הכללים התפרסמו ברשומות, ילקוט 

הפרסומים 5764, י' בשבט תשס"ח, 17 בינואר 2008, עמ' 1432—1434.
במהלך השנים תש"ע ותשע"א עדכנה ועדת הדקדוק של האקדמיה את התעתיק: 
הוסדרו תעתיקי העיצורים לצרכים מדעיים, נקבעה דרך הכתיבה בניקוד ושלא בניקוד 
ועודכנו מקצת הכללים של הסימנים המיוחדים. העדכון אושרר במליאת האקדמיה 
בא' באדר ב' תשע"א, 7 במארס 2011 )ישיבה שך(. הודעה על כך התפרסמה ברשומות, 

ילקוט הפרסומים 6300, כ"ז באלול תשע"א, 26 בספטמבר 2011, עמ' 1.6840

הקדמה

כמה עקרונות עומדים ביסוד הכללים, ואלו הם:
התעתיק מערבית לעברית נועד להביע בקירוב את מבטא השמות הערביים בעברית, 	 

ולאו דווקא לבטא את הקשר הגנטי בין שתי הלשונות.
נקבעו כללים הן לתעתיק בניקוד הן לתעתיק בלי ניקוד.	 
שמות שיש בהם מנהג כתיבה מושרש בעברית ייכתבו כמנהגם.	 
לצרכים מדעיים נקבעו כללים המקרבים את התעתיק לדרך הכתיבה הערבית 	 

הקלסית.

כללים אלו באים במקום כללי התעתיק מערבית לעברית שקבעה האקדמיה בד' בתמוז תש"ן, 27   1
ביוני 1990 )ישיבה קצו(; הם נתפרסמו ברשומות, ילקוט הפרסומים 4195, י"ג באדר תשנ"ד, 24 

בפברואר 1994, עמ' 2442—2443.
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השימוש בתעתיק ההגייה העממית נתון להחלטת המתעתק לפי צרכיו. לצורכי שילוט ראו להלן,   2
סעיף 7 להערות.
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תווית היידוע )ال — אל( תופרד מן השם במקף, כגון אל־בירה )البيرة(. לפני אותיות שמש   .1
לא תיכתב ל, וה־א תופרד מן השם במקף, כגון א־שמאלייה )الشمالية(. לצרכים מדעיים 
אין משתמשים במקף, כגון אלבירה, ולפני אותיות שמש תיכתב ל בסוגריים, כגון א)ל(

 שמאליה. אין חובה לציין את תווית היידוע בראש שמות, כגון טירה )الطيرة(, טייבה )الطيبة(; 
אבל באמצע השם היא מחויבת: דאליית אל־כרמל )دالية الكرمل(.

ْحٰمن(.  אִלף הנכתבת בערבית מעל האות תיכתב בעברית ב־א אחר האות, כגון א־רחמאן )ألرَّ  .2
יצאה מכלל זה המילה אללה )أهلل(.

אִלף מקס'ורה תיכתב ב־א, כגון מוסא )موسى(.  .3
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ה תיכתב בשתי א, כגון אאדם )آدم(, אאכל )آكل(. ַמּדַ  .4

בתעתיק ללא ניקוד מכפילים ו ו־י עיצוריות לפי כללי הכתיב המלא של העברית, כגון   .5
קלנסווה, שוויכה )ְשוֵיֶּכה(, ח'וואלִד, טייבה, מועאווייה, עריאן )ַעְריַאן(.

ٌد(. הרוצה לציין את התנווין יכתוב את ה־נ בסוגריים, כגון ֻמַחַּמֻד)ן( )ُمَحمَّ  .6

בשמות שיש בהם פער גדול בין ההגייה העממית להגייה הספרותית ייקבע התעתיק   .7
 לצורכי שילוט לפי ההגייה העממית, כגון ג'דידה ובניקוד גְ'ֵדיֶדה )ולא ג'ודיידה — 

ُجَدْيَدة(.
בתעתיק המנוקד מערבית לעברית לא תנוקדנה ד, ת בדגש קל בראש המילה או אחרי שווא,   .8

למשל: ַדְחלַאן, ַתוְִפיק, ַמגְ'ַדל ַשְמס, ִאְבִּתַסאם )ישיבה 361, תשע"ט(.


