יצאו כללי כתיב חדשים!
מעתה כתבו :חוכמה ולא חכמה ,אמיתי ולא אמתי
שלום לכם,
בשורות חשובות מהאקדמיה ללשון העברית :בישיבה האחרונה של מליאת
האקדמיה אושר סופית נוסח חדש של כללי הכתיב המלא )התקני( ,ובו
כמה שינויים מן הכללים שנקבעו לפני כשבעים שנה .בין השאר אושרו
הכתיבים האלה :אונייה ,תוכנית ,יוזמה ,צוהריים ,אמיתי ,לעיתים ,מגינים,
פירות ,שמיים ,עינב ,מייד.

השינויים העיקריים בכללים הם שניים:
) (1תנועת  oתיכתב בווי"ו כמעט בכל מקום ,ובכלל זה במילים שניקודן בקמץ קטן .למשל :אונייה ,תוכנית,
תוכנה ,יוזמה ,צוהריים ,אומנם ,קורבן.
) (2תנועת  iתיכתב ביו"ד גם במילים שאין תנועת  iבצורת היסוד שלהן .למשל :אמיתי ,לעיתים ,ליבי,
לצידו ,מגינים ,איתך.
עוד הוחלט לאמץ כתיבים רווחים במילים יחידות כגון פירות ,עינב ,שיער ,ליצן ,סיסמה ,בריכה ,ברירה,
עבירה ,מייד ,שמיים.
הכללים החדשים הם תוצאה של תהליך ממושך ויסודי :ראשיתו בבחינת מנהגי הכתיב הרווחים
בהוצאות הספרים ,בעיתונות ובמרשתת .המשכו בהצעה שהכין צוות מצומצם לקראת הדיון בוועדת
הדקדוק של האקדמיה ובהתייעצות עם חברים רבים באקדמיה .ועדת הדקדוק דנה בכללים והגישה
אותם למליאת האקדמיה לדיון כללי ,ושבה ודנה בהערות חברי האקדמיה .הדיון הסופי בכללים היה
בשנת תשע"ז בשלוש ישיבות של מליאת האקדמיה.

להודעה המלאה של האקדמיה על כללי הכתיב המלא
לכללי הכתיב המלא – הכללים החדשים )סיוון תשע"ז ,יוני (2017

מערך ההשתלמויות של האקדמיה כבר מציע לעורכי הלשון ולציבור הרחב השתלמויות בכללים
החדשים .הודעה על כך פורסמה באתר האקדמיה.

דוגמאות למילים שכתיבן השתנה לפי הכללים החדשים:

הכתיב בניקוד

הכתיב הישן

הכתיב החדש

תָּ ְכנִית

תכנית

תוכנית

אָ מָּ נוּת

אמנות

אומנות

אֳ נִיָּה

אנייה

אונייה

צָהֳ ַרי ִם

צהריים

צוהריים

אֲ מִ תִּ י

אמתי

אמיתי

לְעִ תִּ ים

לעתים

לעיתים

אִ תְּ

אתך

איתך

מָ ִגנִּים

מגנים

מגינים

עֵ נָב ,עֲ נָבִים

ענב ,ענבים

עינב ,ענבים

שָׁ מַ י ִם ,שְׁ מֵ ימִ י

שמים ,שמימי

שמיים ,שמימי )ביו"ד אחת(

להתראות באיגרת הבאה
המזכירות המדעית ,האקדמיה ללשון העברית
התעדכנו בדף האקדמיה בפייסבוק בטוויטר ובאינסטגרם.
לשאלות בענייני לשון פנו למערכת פניות הציבור.

