רוח המזכירות המרעית לשניס התשנ״א-התשנ״ב
א .דוח פללי
 .1מליאת האקדמיה התכנסה לחמש ישיבות בשנת התשנ״א ולשלוש ישיבות בשנת
התשנ״ב .הדיון בכללי הפיסוק החדשים היה הנושא המרכזי בארבע מן הישיבות .כן נדונו
ענייני מינוח שונים ומילים בשימוש כללי .ישיבה מיוחדת הוקדשה לדיון על הלעז בלשון
העברית.
בישיבת בחירות בשלהי שנת התשנ״א נבחרו חברים וחברים יועצים לאקדמיה (ישיבת
הבחירות של שנת התשנ״ב נדחתה לתחילת התשנ״ג).
 .2יגאל ינאי ,שהיה המזכיר המדעי של האקדמיה ,פרש לגמלאות בסוף שנת  1991מסיבות
רפואיות .שושנה בהט פרשה לגמלאות בראשית שנת ( 1992הגב׳ בהט ממשיכה להשתתף
בוועדות כחברה־יועצת באקדמיה ,וכן השתתפה בעריכת לשוננו לעם).
במזכירות המדעית שימש יוסף עופר .בשלהי התשנ״ב החלה לעבוד רונית גדיש.
 .3לשכת תל־אביב של האקדמיה חדלה לפעול בסוף שנת התשנ״א .הודעה על כך נמסרה
במליאה בישיבה ר״ג.
 .4השירות לצינור :בשנת התשנ״א הופנה רוב ציבור השואלים בטלפון ללשכת תל־■
אביב .עם סגירת לשכת תל־אביב ,עברה מלכה זמלי מלשכת תל־אביב לעבוד בירושלים
(בתחילת התשנ״ב) ,ונפתחה בירושלים הלשכה לשירות הציבור .רחל סליג ,עובדת המדור
לספרות חדשה במילון ההיסטורי ,סייעה למזכירות המדעית בשירות הטלפוני לציבור.
 .5פרסומים :בשנת התשנ״א הופיעו מילון למונחי רפואת השיניים ומילון למונחי
הבולאות (בשיתוף התאחדות בולאי ישראל).
כרך ל״ה-ל״ו-ל״ז של זיכרונות האקדמיה ללשון העברית לשנים התשמ״ח-התש״ן
הופיע בשנת התשנ״ב.
ספרו של הא׳ זאב בן־חיים במלחמתה של לשון הופיע בהוצאת האקדמיה ללשון
העברית והמכון לטיפוח העברית.
בראשית התשנ״א חודשה הופעת לשוננו לעם במתכונת חדשה בעריכת ש׳ בהט ,י׳ ינאי
(עד לפרישתו) וי׳ עופר .בשנת התשנ״ב הצטרף לעורכים ד׳ טלשיר (מעובדי המילון
ההיסטורי).
הרבעון לשוננו בעריכת הא׳ יהושע בלאו ,המשיך להופיע כסדרו.
 .6החלטות האקדמיה בענייני דקדוק נאספו בידי ש׳ בהט וי׳ עופר לקראת פרסומן .טיוטה
של ההחלטות נשלחה לחברי ועדת הדקדוק.
הוכנו מפתחות למונחים ב־ 180דפי למד לשונך שהופיעו בשנים התשכ״ב-התש״ן.
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ב .הוועדים והוועדות בלשכת ירושלים
ועד המינוח
חבריו :אברהם טל <יו״ר> ,שרגא אירמאי ,אפרים ברוידא ,יוסף יהלום ואמציה פורת.
מזכירים :יגאל ינאי (התשנ״א) ויוסף עופר(התשנ״ב).
בשנת התשנ״א התכנס הוועד לישיבה אחת ודן במונחי עיבוד נתונים אוטומטי .בשנת
התשנ״ב התקיימו חמש ישיבות (האחרונה בתחילת התשנ״ג> ,ונדונו בהם מונחי
מיקרובילוגיה ,צבעות ,גאודזיה ,כימיה אורגנית ,אנרגיה ,פסיכולוגיה ,תכנון מרחבי,
פיסיקה מודרנית ,דיפלומטיה ,הל״ת(הוראות למתקני תברואה) ועוד.
המונחים שאישר ועד המינוח הובאו לאישור אל הוועד המשותף לוועד המינוח וועד
הדקדוק ,בשתי ישיבות .בישיבות השתתפו חברי וער המינוח וכן יהושע בלאו(יו״ר הוועד
המשותף וגדעון גולדנברג(יו׳׳ר ועד הדקדוק).
ועדת הדקדוק
חבריה :יהושע בלאו ,זאב בן־חיים ,משה בר־אשר ,גדעון גולדנברג(יו׳׳ח ,אברהם טל ,דוד
טנא ,יוסף יהלום.
המזכיר :יוסף עופר.
בשנת התשנ״ב נתקיימו ארבע ישיבות .נדונו שאלות כתיב של מילים מסופקות :התעתיק
מערבית; הפועל בגזרת הכפולים ועוד.
הוועדה למילים בשימוש כללי
חברי הוועדה מן האקדמיה :ארי אבנר ,שושנה בהט(מרכזת) ,אהרן מגד ,שלמה מורג ,גד
בן עמי צרפתי ,חיים רבין(יו״ח .חברים נוספים :רות אלמגור־רמון ,דבורה בן־ישראל,
אסתר גולדנברג ,מלכה זמלי ,יגאל ינאי ,נתן נחמיאם ,רחל סליג ,אורי סלע ,אמנון שפירא,
צפורה שפירא .בשנת התשנ״ב פרש חיים רבין ,וארי אבנר נתמנה ליו״ר הוועדה.
בשנים התשנ״א-התשנ״ב דנה הוועדה בהצעות למונחים עבריים תמורת רפרנט ,רפרטואר,
 ,hang-overספונטני ,פציינט ,jet-lag ,פרמדיק ,מילק־שיק ,קאנטרי קלאב ,ויטראד,
דיסאינפורמציה .כן נדונו שימושי קהילה וקהילייה.
הוועדה למונחי הביולוגיה
חבריה :יונה סלע רו״ח ,אברהם אמיר ,שושנה בהט (מרכזת הוועדה) ,קלרה חן ,אמציה
פורת ,עוזי פליטמן ,יהודה פליקס ,גד בן עמי צרפתי ,אמנון שפירא.
הוועדה פועלת משנת  ,1985והמצע המשמש לעבודתה הוא מילון אנגלי למונחים
בביולוגיה .בשנת התשנ״א התקיימו ארבע ישיבות ונדונו המונחים עד האות  .Mבשנת
התשנ״ב התקיימו עוד שתי ישיבות ,ונדונו המונחים עד האות .0
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דוחות המזכיר ות המדע ית

הוועדה למונחי המיקרוביולוגיה
בשנת התשנ״א נשלחה לחברי האקדמיה הודעת סיכום של הוועדה .בשנת התשנ״ב נדונו
הערות החברים ,והמונחים הובאו לפני וער המינוח .כמה בעיות לובנו בוועד המינוח.
הוועדה למונחי המשפט
חבריה :מנחם אלון(יו״ר) ,ארי אבנר ,משה בר־אשר ,אביעד הכהן(בשנת התשנ״ב) ,יוסף
חריש ,צבי טל ,יעקב צמח ,גד בן עמי צרפתי ,יעקב רובין ,גבריאלה שלו.
המזכיר :יוסף עופר.
הוועדה קיימה שש ישיבות בשנת התשנ״א ושש ישיבות בשנת התשנ״ב ,ודנה במונחים
מדיני העונשין(הפרקים :דיני עונשין  -כללי :עונש ,ענישה ,סוגי עונשים; מעצר ושחרור:
עברה וסוגי עברות) .הוועדה עסקה גם בשאלות בענייני משפט שהופנו אליה.
הוועדה למונחי הפסיכולוגיה
בשנת התש״ן הוקמה ועדת אד־הוק לצורך עדכון המילון למונחי הפסיכולוגיה שאושר
באקדמיה לפני שנים .חברי הוועדה :גינה אורתר ,שושנה בהט (מרכזת) ,חגית בנזימן,
שולמית הראבן ואמציה פורת .הוועדה גיבשה שלוש רשימות :מונחים שיש להוסיף למילון,
מונחים שיש לגרוע ומונחים שמוצע לשנותם .הרשימות הוגשו לוועד המינוח.

ג .הוועדים והוועדות בלשכת חיפה
ראה להלן ,עט׳  324ואילך.
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א .דוח כללי
 .1מליאת האקדמיה התכנסה בשנת התשנ״ג לחמש ישיבות.
בשלוש הישיבות הכלליות נסתיים הדיון בכללי הפיסוק ,אושרו מילונים ורשימות
מונחים ונדונו מילים בשימוש כללי .בשתי ישיבות הבחירות (בתחילת השנה ובסופה)
נבחרו חברים וחברים יועצים ,נבחרו חברי הוועדים ,ובסוף השנה נבחר הא׳ בר־אשר
לנשיא האקדמיה.
 .2גבריאל בירנבאום נתמנה למזכיר המדעי של האקדמיה .עובדי המזכירות המדעית
בירושלים :רונית גדיש ,מלכה זמלי ,רחל סליג <מן המילון ההיסטורי) ויוסף עופר.
 .3החלטות האקדמיה בענייני דקדוק שטרם נתפרסמו ברשומות נערכו והוגשו לחתימת
שר החינוך ולפרסום ברשומות .גם כללי הפיסוק החדשים הוגשו לחתימת השר ונתפרסמו
בחוברת מיוחדת של לשוננו לעם (מד ,ח.
 .4שלושה ספרים מן הסדרה מקורות ומחקרים הוגשו למליאת האקדמיה בישיבתה ביום
י״ז באדר התשנ״ג ( 10במארס ( :)1993א) ב״צ גרום ,משקלים חתומי -ון 7ן ממוצא שמי
במקרא ובלשון חכמים< :ב> אילן אלדר ,דקדוק קריאת ארץ־ישראל בספר ׳הוריית הקורא׳:
<ג> ניסן ברגגרין ,חקירות בלשון העברית .הספרים יופיעו במהלך שנת התשנ״ד.
 .5הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה (לשכת חיפה) פרסמה את המילון למונחי גאודזיה
ואת המילון למונחי צבעות.
 .6הרבעונים לשוננו ולשוננו לעם הופיעו כסדרם.
 .7השירות לציבור אורגן בדרך חדשה :המזכירות עונה על שאלות בטלפון מיוחד(מספרו:
 )02-617819בכל יום משעה  10:00עד  ,14:00ונקבעה תורנות מסודרת של משיבים מן
המזכירות המדעית .כעשרים שיחות טלפון מתקבלות בכל יום :השאלות באות מכל מגזרי
הציבור בארץ .יש התעניינות רבה בציבור בענייני לשון בכלל ובקביעות האקדמיה בפרט.
כמו כן מתקבלים מכתבים רבים מהארץ ומחוצה לה .המזכירות משיבה על כל המכתבים.
על פי בקשת השואל היא אף משגרת תשובות באמצעות מכשיר הפקסימיליה (מספרו:
.)02-617065
לעתים קרובות מצריכה התשובה לערוך מחקר זוטא :המשיבים נעזרים בכל ספרי היעץ
והמחקר הלשוני וגם בבלשנים חברי האקדמיה ועובדיה.
לקראת סוף השנה העמיד מדור המיכון לרשות המזכירות המדעית תכנת מחשב ובה
עשרות אלפי המונחים של האקדמיה שנתקבלו עד שנת  .1985בלחיצת מקש מתקבל על
הצג הצבעוני המונח המבוקש בצד מקבילו הלועזי.
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נ .הוועדים והוועדות בלשכת ירושלים
ועד המינוח
חבריו :אברהם טל (יו״ר> ,ארי אבנר ,שרגא אירמאי ,שלמה מורג ,אמציה פורת ,שמעון
שרביט.
המזכיר :גבריאל בירנבאום.
ועד המינוח התכנס בשנת התשנ״ג לארבע ישיבות .נדונו מונחי המיקרוביולוגיה,
הפסיכולוגיה ,בינה מלאכותית ,אנרגיה .כן נדונו שאלת הכתיב הלועזי במילוני האקדמיה
(בריטי או אמריקני> ועוד כמה מונחים בודדים.
באחת הישיבות (שעסקה במונח  )retrofitהשתתף האלוף (מיל׳) ישראל טל ,עוזר מיוחד
לשר הביטחון.
ועד הדקדוק
חבריו :יהושע בלאו<יו״ר> ויוסף יהלום.
הצעות המינוח של ועדות האקדמיה נבחנות בחינה דקדוקית בוועד הזה .בדרך כלל
מזמנים את הוועד הזה עם וער המינוח לישיבות הוועד המשותף(״שני הוועדים״).
ועדת הדקדוק
חבריה :יהושע בלאו(יו״ר> ,ארי אבנר ,זאב בן־חיים ,משה בר־אשר ,גדעון גולדנברג,
אברהם טל ,דוד טנא ,יוסף יהלום.
המזכיר :יוסף עופר.
בשנת התשנ״ג התקיימו חמש ישיבות .נדונו שאלות בפיסוק :דרך הניקור של מילים
בודדות בטקסט לא־מנוקד :צורות ריבוי מיוחדות של שמות עצם :קריאת שברים מעורבים:
כתיב מילים לועזיות כגון סואץ ופלזמה ועוד.
הוועדה למילים בשימוש כללי
חברי הוועדה :חברי האקדמיה ארי אבנר (יו״ר> ,שושנה בהט ,אהרן מגד ,שלמה מורג וגד
בן־עמי צרפתי .חברים נוספים :רות אלמגור־רמון ,דבורה בן־ישראל ,אסתר גולדנברג,
מלכה זמלי ,יגאל ינאי ,נתן נחמיאם ,רחל סליג ,אורי סלע ,אמנון שפירא ,צפורה שפירא.
המזכיר :גבריאל בירנבאום.
הוועדה קיימה עשר ישיבות בשנת התשנ״ג .המילים האלה מהצעותיה של הוועדה אושרו
במליאה :צנרן(שנורקל) ,מועדון שידה(קאנטרי קלאב> ,חלון מסכית (ויטראז׳) ,יעפת (jet
 ,>lagסוגה <ז׳אנר> ,שקול <פריטטי> ,מטפל (פציינט) ,מטמנה (״אתר קבורה״ לפסולת
מוצקה) ,מצחק ( ,)stand-up comedyאסקפית (שטיחון לניגוב נעליים) ,שיבה
( ,)come-backמנשא (לתינוק) ,רעיונאי ( ,)copyrighterטיס חלל ( ,)astronautקליט
( ,)video-clipטכנולוגיה עלית או תעשיה עלית ( ,)high-techמזנק ( ,alarmכוח היוצא
למשימת כיבוי אש וכדומה) ,חןזר ( ,)alienחמרמוית ( ,)hang-overמסלת כשר
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 ,))treadmillקדימון ( ,)promotionגךין ()teaser׳ רישום ( ,)check-inחותמת (פלומבה),
צמיג;ה (פנצ׳ריה) ,צמיגאי(פנצ׳ר מאכער) ,מךכז שרות ( ,>hubמצעית (place-mat(.
באחת הישיבות השתתף האלוף חגי שלום ,ראש אגף האפסנאות בצה״ל .האלוף ביקש את
חוות דעתה של הוועדה על הצעת צה״ל לשנות את שם האגף שהוא עומד בראשו לאגף
טכנולוגיה ולוגיסטיקה(אט׳׳ל) .הוועדה לא התנגדה לשינוי.
הוועדה למונחי הביולוגיה
חבריה :יונה סלע(יו״ר> ,אברהם אמיר ,שושנה בהט ,קלרה חן ,אמציה פורת ,יהודה פליקס,
גד בן עמי צרפתי ,אמנון שפירא.
המזכירה :רונית גדיש.
בשנת התשנ״ג התקיימו שש ישיבות ונדונו המונחים הפותחים באות  .Pבאחת מישיבותיה
האחרונות עסקה הוועדה בבירור מונחים שנקבעו ברשימת המונחים במיקרוביולוגיה ולא
עלו בקנה אחד עם הצעות הוועדה.
הישיבות התקיימו בביתה של שושנה בהט.
הוועדה למונחי המיקרוביולוגיה
הוחל בעריכת המילון בידי רונית גדיש ,ובמהלך העריכה כונסה הוועדה לשתי ישיבות
לבירור בעיות חדשות ,וכן הובאו מקצת הבעיות לפני ועד המינוח .נשלחה הודעת סיכום
למליאה ,והמילון אושר בישיבה ר״ח.
הוועדה למונחי המשפט
חבריה :מנחם אלון(יו״ח ,ארי אבנר ,משה בר־אשר ,אביעד הכהן ,יוסף חריש ,צבי טל,
יעקב צמח ,גד בן עמי צרפתי ,יעקב רובין ,גבריאלה שלו.
המזכיר :יוסף עופר.
הוועדה קיימה שמונה ישיבות ובהן נדונו מונחים מדיני העונשין ,על פי סדר הסעיפים של
חוק העונשין .נסתיימה הקריאה הראשונה של המצע בדיני עונשין .כן עסקה הוועדה
בשאלות בענייני משפט של המחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל ושל היועץ המשפטי
לכנסת.
הוועדה למונחי הפסיכולוגיה
המילון למונחי הפסיכולוגיה הוכן לדפוס בידי רונית גדיש ,בסיועם של חברי הוועדה.
במהלך העבודה עלו שאלות חדשות ,ולפיכך נתקיימו עוד שתי ישיבות של הוועדה וישיבה
של ועד המינוח ,ומקצת השינויים נדונו במליאה .המילון יצא לאור בשנת התשנ״ד.
חברי הוועדה :גינה אורתר ,שושנה בהט ,חגית בנזימן ,שולמית הראבן ואמציה פורת.
מזכירה :רונית גדיש.
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הוועדה למונחי הכנקאות ושרק ההון
ועדה חדשה .חבריה מן האקדמיה אהרן אמיר ומנחם צבי קדרי וכן ראובן מירקין מן המילון
ההיסטורי :מבין אנשי המקצוע :איתן אבניון ,בן־ציון אליאש ,איתן בורשטיין ,בךציון
ברלב ,גבי בשן ,מירון הכהן ,אשר הלפרין ,אבי הראל ,יצחק חלמיש ,גדעון להב (יו״ר>,
יואב להמן ,שמואל קנדל ויוסף שטח.
מזכיר הוועדה :גבריאל בירנבאום.
בשנת התשנ״ג קיימה הוועדה ארבע ישיבות ורנה במונחי הבנקאות ובמונחים מתחום
הבורסה ושוק ההון .כמצע הוועדה נקבע מילונו בן ארבעת הכרכים של איתן אבניון
פיננסים ובנקאות(תל־אביב תשנ״ב).
הוועדה לשמות צמחים
ועדה חדשה .חבריה מן האקדמיה :יהודה פליקם וגב״ע צרפתי וכן עובדי האקדמיה דוד
טלשיר ואמנון שפירא .אנשי המקצוע :מיכאל אבישי ,עזריה אלון ,אבינעם דנין ,דוד הלר,
קלרה חן(יו״ח ,עופר כהן ,מרדכי כסלו ,מיכה לבנה ועוזי פליטמן.
מזכירת הוועדה :רונית גדיש.
מטרת הוועדה להסדיר את שמות צמחי הבר בארץ ישראל ,למצוא פתרונות לשמות
בעייתיים ולהעניק שמות לצמחים חדשים .הבסיס לעבודתה הוא ^Flora Palaestina
בהוצאת האקדמיה למדעים ,בהשוואה למגרירים המקובלים .בשנת התשנ״ג קיימה הוועדה
שמונה ישיבות ,וסיימה את הדיון במשפחת המצליבים ובכמה צמחים אחרים.
הוועדה למונחי סוציולוגיה
הוועדה הוקמה ביזמתו של שמעון שור מאוניברסיטת חיפה לפי בקשת האגודה
הסוציולוגית הישראלית בראשותו של יוחנן פרם .חברי הוועדה מן האקדמיה עוזי אורנן
ומשה אזר ,ומבין אנשי המקצוע רותי כץ ,סמי סמוחה ,דבורה קלקין־פישמן ונירה רייס.
מרכז הוועדה שמעון שור.
הוועדה מתכנסת בחיפה ,ובשנת התשנ״ג קיימה ארבע ישיבות ודנה בדרכי הפעולה של
הוועדה ובגיבוש המצע .כן עסקה הוועדה בכמה שאלות שהופנו אליה מוועדות אחרות של
האקדמיה וממליאת האקדמיה.
הוועדה לבחינת התפשטות הלעז
בעקבות הדיון במליאה בנגע התפשטות הלעז בעברית (בישיבה ר״ה> הקימה האקדמיה
ועדה לבחינת התפשטות הלעז .הוועדה נבחרה בישיבה ר״ו של המליאה.
חברי הוועדה :ארי אבנר ,אהרן אמיר ,שושנה בהט ,שולמית הראבן ,דוד טנא ,אהרן מגד,
שלמה מורג ,אמציה פורת ומנחם צבי קדרי.
ג .הוועדים והוועדות בלשבת חיפה
ראה להלן ,עמ׳  327ואילך.
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שנת התשנ״א ()1991/1990
 .1ועדות מקצועיות
1.1
1.2
1.3

1.5

1.6

הוועדה למונחי האנרגיה דנה ב־ 12ישיבות ב־ 12פרקים מתוך המילון .הוועדה סיימה
את דיוניה בקריאה ראשונה .נשלח סיכום קריאה ראשונה.
הוועדה למונחי בינה מלאכותית דנה ב* 240מונחים בשלוש ישיבות וסיימה את
דיוניה בקריאה ראשונה .נשלח סיכום קריאה ראשונה.
הוועדה למונחי הגאודזיה סיימה בשתי ישיבות את דיוניה בקריאה שנייה .נשלחה
הודעת סיכום.
הוועדה למונחי הנדסה סביבתית דנה ב־ 240מונחים של מילון הל״ת (הוראות
תברואה) בשלוש ישיבות .היא סיימה אתדיוניה בקריאה ראשונה .נשלח
סיכום קריאה ראשונה .בזמן הקרוב יורחב הנושא ויוגשו מצעים נוספים בתחומים:
זיהום מים ואוויר ,טיפול שפכים ומים ,רעש ,פסולת ,מוצקים ומיזוג־אוויר.
הוועדה למונחי עיבור שבבי דנה בישיבה אחת ב־ 50המונחים שבמצע .היא סיימה
את דיוניה בקריאה הראשונה ,ונשלח סיכום קריאה ראשונה .הנושא יורחב ויכלול
מונחים במכונות־כלים.
הוועדה למונחי עיבוד נתונים אוטומטי (ענ״א) ,המשותפת לנו ולמכון התקנים
הישראלי ,ממשיכה בדיוניה .מתוך  23הפרקים אישרה מליאת האקדמיה פרקים
אחדים ,ואחרים אישר ועד־ד,מינוח .ער עתה יצאו כתקן של מכון התקנים הפרקים
.16-1
הוועדה למונחי הפיסיקה המודרנית :נשלחה הודעתסיכום לקריאה הראשונה.
הוועדה למונחי צבעות השלימה את הדיון בפרק״צבעים״ .נשלח סיכום קריאה
ראשונה .פרק הצבעים יצורף למילון למונחי צבעות ויודפס בקרוב.
ועדה למילים בנושאיםכללייםדנהבמילים,,tooling ,imageryretrofit:
המיליםנדונובוועד המינוח וההצעותלמונחים עבריים תמורתם
אושרו.

 .2מצעים בהבנה
הנדסה סביבתית.
מכונות כלים.
ארכיטקטורה.
חומרים.
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דוחות לשפת חיפה
הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה

 .3מילונים
3.1
3.2

3.3
3.4

המילון להנדסת־דוכיס יצא לאור במימון משרד התחבורה ומע״ץ .המילון נמכר
ב״מכלול״ ,חנות הסטודנטים בטכניון ,ובאוניברסיטת בן־גוריון בנגב.
מילונים רוסיים :פרוס׳ ש׳ אירמאי יזם תרגום של כמה ממילוני האקדמיה לרוסית
בידי חברי־סגל מתנדבים מהטכניון .המילונים נמצאים בדפוס בהוצאת ״מכלול״
בטכניון בחיפה ,והם תלת־לשוניים  -עברית־אנגלית*רוםית:
א .מילון למונחי המתמטיקה <כ־ 5000ערכים) מנוקד כולו.
ב .מילון טכנולוגי ( 2961ערכי® בכתיב מלא מבוסם על המילונים למונחי פיסיקה־
מכניקה ,פיסיקה־חשמל ומגנטיות ,חוזק־חומרים ,בטון ,היררוליקה ,תורת־המדידה
בעבודות־מתכת ,סרטוט.
המילון למונחי צבעות יימסר לדפוס כשיאושר הפרק של הצבעים ,ויצא לאור בתמיכת
טמבור כע״מ.
המילון להנדסה כימית ,שאושר במליאת האקדמיה ללשון העברית ,עשוי לצאת לאור
באמצעות תרומה.

 .4שונות
 4.1הלשכה למינוח טכנולוגי נותנת ייעוץ לשוני בכתב ובעל־פה לפונים אליה מכל
רחבי־הארץ.
 4.2הטכניון רכש בשביל הלשכה מחשב חרש ומדפסת ליזר .מחשב זה ישרת את צורכי
הלשכה ואת צורכי המילון האנציקלופדי למונחים טכנולוגיים ומדעים ראליים של
פרופ׳ אירמאי שנסתיימה כתיבתו.
 4.3פרופ׳ אירמאי הרצה בכנס בין־לאומי לשפות מתפתחות בקריית־ענבים ,ופרסם מאמר
בצרפתית בכתב העת  JODשל אוניברסיטת פאריס על דרכי יצירת מונחים חרשים
בעברית.

שנת תשנ״ב ()1992/1991
 .1וערות מקצועיות
 1.1הוועדה למונחי האנרגיה :המילון אושר במליאת האקדמיה ב־ 25במרס .1992
 1.2הוועדה למונחי בינה מלאכותית :בקרוב תישלח הודעת סיכום לקריאה השנייה.
 1.3הוועדה למונחי הגאורזיה :המילון אושר במליאת האקדמיה ב* 25במרס  .1992הוא
יצא לאור ע״י המרכז למיפוי ישראל.
 1.4הוועדה למונחי הנדסה סביבתית :הסתיים שלב א׳ של המילון  -הל״ת [הוראות
למתקני תברואה] .תישלח הודעת סיכום.
הסתיימה הכנתו של מצע רחב לפרק ב׳ של המילון ,הכולל מבחר מונחים מתוך
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1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

מילוני האקדמיה ומילונים אחרים בנושאים :ביוב ,טיפול במים ובשפכים ,פסולת
מוצקית ,קרקע ,משאבות ,מטאורולוגיה ,סכרים ,הידרוליקה.
הוועדה למונחי הכימיה האורגנית :המילון אושר במליאת האקדמיה ב־ 25במרס
 .1992הנומנקלטורה בכימיה אורגנית תצורף כנספח למילון.
הוועדה למונחי הפיסיקה המודרנית :נשלחה הודעת סיכום .המילון הועבר לאישור
האקדמיה.
הוועדה למונחי עיבוד שככי :הסתיים הדיון .תישלח הודעת סיכום לפרק א׳ ויוכן
מצע לפרק ב׳ בשיתוף עם פרופ׳ וייל.
הוועדה למונחי ייצור ומלאי :המכון לפריון העבודה והייצור הכין מצע למילון בעזרת
הלשכה למינוח טכנולוגי.
הוועדה למונחי עיבוד נתונים אוטומטי המשותפת לנו ולמכון התקנים הישראלי,
ממשיכה את דיוניה בפרקים  .23-19פרק  18יצא לאור .מליאת האקדמיה אישרה
בישיבתה ב־ 25במרס  1992את הפרקים  18-1ואת פרק .23
הוועדה למונחי הצבעות סיימה את הדיון במונחים נוספים .הם אושרו במליאת
האקדמיה ב־ 25במרס  .1992המילון יודפס במימון חברת ״טמבור״.

 .2מילונים בהבנה לדיון
2.1
2.2
2.3
2.4

הנדסה סביבתית פרק ב׳.
מכונות כלים.
עיבוד שבבי פרק ב׳.
ייצור ומלאי.

 .3מילונים מוכנים או בהכנה לדפוס
הצבעות הוקלד ונערך לקראת הבאתו לסדר־דפום.
הנדסה כימית הוקלד ויוכן לדפוס .טרם נמצא המימוןלהדפסתו.
הגאודזיה יצא לאור מטעם המרכז למיפוי ישראל ובמימונו.

המילוןלמונחי
המילוןלמונחי
המילוןלמונחי
 3.4מילונים רוסיים
יצא לאור המילון למונחי המתמטיקה בשלוש שפות :אנגלית־עברית־רוסית .המילון
בן  5,000ערכים נמכר בחנות ״מכלול״ בטכניון.
המילון הטכנולוגי הכולל מונחים משבעה מילונים שלנו <עם תרגום לרוסית):
התעכבה הוצאתו לאור בגלל תקלה אצל המדפים.
 .4מימון המילונים
בהיעדר תקציב להדפסת המילונים ,השתדלנו להשיג מימון חוץ.
הגאורזיה יודפס ויופץ ע״י המרכז למיפוי ישראל.
המילוןלמונחי
הצבעות יודפס בעיקר בתרומת ״טמבור״ בע״מ.
המילוןלמונחי
 4.3המילונים הרוסיים יודפסו ויופצו ע״י ״מכלול״ בע״מ ובמימונו.
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 4.4המילון למונחי האנרגיה יודפס ויופץ ע״י הכנס הביךלאומי לאנרגיה.
 4.5טרם נמצא המימון למילונים למונחי הנדסה כימית ,כימיה אורגנית ,פיסיקה מודרנית
ובינה מלאכותית.
 .5שונות
 5.1הלשכה נותנת ייעוץ לשוני בכתב ובעל־פה לכל הפונים אליה מכל רחבי הארץ:
לסגל הטכניון ,לצה״ל ,למוםרות*ציבור ,למרכזי־הוראה ,למתרגמים ,למו״לים
ולאנשים פרטיים .במיוחד יש לציין את שיתוף הפעולה ההדוק עם מחלקת העריכה
של מכון התקנים הישראלי ושל צה״ל.
 5.2המילון האנציקלופדי למונחי טכנולוגיה ומדעים ראליים של פרופ׳ ש׳ אירמאי יוקלד
כנראה ע״י המרכז לחינוך טכנולוגי בחולון שליד משרד החינוך והתרבות;
הוצאות ההקלדה הן כ־ .$120,000משרד החינוך והתרבות הקציב לכך כרבע מן
העלות ,רבע נוסף ימומן ע״י הון פרטי .עריץ חסרה מחצית הסכום.

שנת תשנ״ג ()1993/1992
 .1ועדות מקצועיות
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5
1.6

1.7

הוועדה למונחי האנרגיה :נדונו השלמות למילון בישיבה אחת .המילון נדון בוועד
המינוח .במילון כולו  2320ערכים.
הוועדה למונחי בינה מלאכותית ומערכות־מומחה :הוועדה קיימה  6ישיבות .הסתיים
הדיון גם בפרק מערכות מומחה .המילון נדון בוועד המינוח .במילון כולו כ־500
ערכים.
הוועדה למונחי הנדסה סביבתית :הוועדה קיימה  9ישיבות .פרק א׳  -הל׳׳ת  -אושר
במליאת האקדמיה .הסתיים הדיון בפרק ב׳ המכיל כ־ 4500ערכים 4 .פרקים נוספים
מוכנים לדיון.
הוועדה למונחי הפיסיקה המודרנית :המילון אושר במליאת האקדמיה .במילון 2813
ערכים.
הוועדה למונחי עיבור שבבי :הסתיים הדיון בפרקים א׳ ו־ב׳ המכילים כ* 80ערכים.
פרק ג׳ בהכנה לדיון.
הוועדה למונחי עיבור נתונים אוטומטי המשותפת לנו ולמכון התקנים הישראלי
קיימה  15ישיבות בתל־אביב .פרק  20יצא לאור ( 60ערכים) .בדיון נמצאים הפרקים
.27 ,26 ,25
מונחים שונים :נתקיימו דיונים בהרכבים משתנים ,ואושרו באקדמיה מספר מונחים:
 - telematicתקשורת ממוחשבת (השם תקשוב לא אושר> - statechart :תרשים*
מיצוב - retrofit :סגלול - interface :מישק ,מנשק - imaging :דימות.
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 .2מילונים כהכנה לדיון
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

הנדסה סביבתית פרקים ג־ו.
עיבוד שבבי פרק ג.
ציוד עפר.
אקוסטיקה(הרחבה).
ייצור ומלאי.

 .3מילונים מוכנים או בהכנה לדפוס
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

הנדסה כימית <כ־ 3500ערכים).
כימיה אורגנית <כ״ 1170ערכים).
פיסיקה מודרנית ( 2813ערכים).
תכנון מרחבי ( 1387ערכים).
שיתוך ( 383ערכים).
אקוסטיקה ( 296ערכים).
המילון למונחי הצבעות ( 1300ערגים  -יצא לאור).
פרק  20של מונחי עיבוד נתונים אוטומטי ( 60ערכים  -יצא לאור).
המילון למונחי גאודזיה (כ״ 1500ערכים  -בדפוס).

 .4מימון המילונים
4.1
4.2
4.3
4.4

המילון למונחי הגאודזיה מודפס ע״י המרכז למיפוי ישראל.
המילון למונחי האנרגיה יודפס ע״י הכנס הביךלאומי לאנרגיה.
טרם נמצא המימון למילונים למונחי הנדסה כימית ,כימיה אורגנית ,פיסיקה מודרנית,
בינה מלאכותית ,וכן תכנון מרחבי ,שיתוך ומתמטיקה שאזלו מן השוק.
מפאת חוסר בכוח אדם הופסק הדיון במילונים :מכונות חקלאיות ,ארכיטקטורה,
אווירודינמיקה ,טיחה ,בנאות ,חוזי־עבודות ,נווטות ,משרד.

 .5שונות
 5.1הלשכה נותנת ייעוץ לשוני בכתב ובעל־פה לכל הפונים אליה מכל רחבי הארץ:
לסגל הטכניון ,לצה״ל ,למוסדות־ציבור ,למרכזי־הוראה ,למתרגמים ,למו״לים
ולאנשים פרטיים .במיוחד יש לציין את שיתוף הפעולה ההדוק עם מכון התקנים
הישראלי ועם צה״ל.
 8.2המילון האנציקלופדי למונחי טכנולוגיה ומדעים ראליים של פרופ ׳ ש׳ אירמאי מוקלד
ע״י המרכז לחינוך טכנולוגי בחולון שליד משרד החינוך והתרבות.
הוצאות ההקלדה והכנת מילון אלקטרוני הן כ־ .$150,000משרד החינוך והתרבות
הקציב לכך  75,000ש״ח וסכום דומה נתן המחבר .עדיין חסרה כמחצית הסכום.
לשכת המהנדסים והארכיטקטים מפרסמת בשבעת עיתוניה לקט מונחים עם הגדרות
ממילון זה.
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הרכב הוועדות בחיפה(בשנים התשנ״א-התשנ״ג)
הווערה המרכזית למונחי הטכנולוגיה
נציגי הטכניון :שרגא אירמאי (יו״ח ,ברוך פרת ,ארתור שביט ואורי שמעוני; נציגי
האקדמיה :עוזי אורנן ,משה אזר :אילן אלדר ויעקב מנצור :נציג.אגודת האינג׳ינרים
וארכיטקטים ,נחום פלג :נציג הסתדרות המהנדסים ,אהוד לבנת :נציגת מכון התקנים
הישראלי ,צפורה לוין :נציג צה״ל ,שמשון הופמן :מזכירה :יוכבד הבר.
וערות מקצועיות
א .אנרגיה
נציגי האקדמיה :עוזי אורנן ,משה אזר ,אילן אלדר ,שרגא אירמאי ,יעקב מנצור ואורי
שמעוני :נציגי הטכניון :מרדכי אבריאל ,עזרא אליאס ,ירחמיאל ארגמן ,חיים גוטפינגר,
גרשון גרוסמן ,יורם זבירין ,ישראל לין ,אורי נבון ,גד עילם ,שלמה קמחי ,הלל רובין ,גיורא
רוזנהויז ,וולפגנג רוטנשטיין ,אריה רוקר ,ורה רורליך וארתור שביט .הלשכה למינוח
טכנולוגי :יעקב לוי ,רינה גורן ,רות אידלברג ,חנה עמית־כוכבי ויוכבד הבר .חברים־
כתבים :יוסי אטיאם ,אורי וולף ,ומיכאל פורה.
יועצים :ליאו אלצ׳ה ,אלי בן־דב ,טלי דניאלי ,אבי דרור ,לואים טפר ,ענת פישר ,רפאל
קפלנסקי וראובן רונן(חברת החשמל ,חיפה> :אברהם ארביב ,אבנר כהן ואילן מעוז(משרד
האנרגיה ,ירושלים) ,איתמר פרת (המכון הגאולוגי ,ירושלים) ,משה בוסני(חברת ״דלק״,
ת״א) ,איתן יניר ודן לוי(חברת ״פז״ ,חיפה> ,עודד לוי (חברת ״פז״ ,תל־אביב) ,יהודה
פרוינד (חברת ״סונול״ ,חיפה> ,הרי רון(הברת ״אמישראגז״ ,תל־אביב) ,נפתלי ברודסקי
(בתי הזיקוק ,חיפה) ,שמואל גרוסמן <החברה הלאומית לאספקת פחם בע״מ ,תל־אביב) ,ר׳
חניני(פמ״א [פיתוח משאבי אנרגיה בע״מ] ,דימונה) ,דן המברג(תה״ל ,תל־אביב) ,יגאל
כדר (״מקורות״ ,תל־אביב) ,צפורה לוין(מכון התקנים הישראלי) ,מ׳ טנא ,ר׳ כהן ,שאול
עדאל וא׳ צוקרברגר.
ב .בינה מלאכותית
רבקה אוקסמן ,עוזי אורנן(נציג האקדמיה) ,שרגא אירמאי(נציג האקדמיה) ,אלון איתי,
רינה גורן ,יוסי גיל ,יוכבד הבר <רכזת> ,פיליפ עין־דור ,עופר עציון ,ישי פלדמן <כתב>,
ראובן קרני ,ג׳ף רוזנשיין ,שהתן שלח ,אורי שמעוני(נציג האקדמיה).
ג .הנדסה סביבתית
משה אזר(נציג האקדמיה) ,שרגא אירמאי(נציג האקדמיה) ,ירחמיאל ארגמן ,רינה גורן ,נח
גליל ,תיאודור דותן(כתב) ,יוכבד הבר (רכזת) ,רם הלפרין <כתב> ,מנחם טל ,צבי פורר,
שלמה פרנקל ,אלכסנדר קרשון ,הלל רובין ,גיורא רוזנהויז ,דן רום.
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ד .גאודזיה
רון אדלר ,רות אידלברג <רכזת> ,שרגא אירמאי(נציג האקדמיה) ,גיורא גולוד ,רינה גורן
(רכזת) ,גיורא גת ,פ׳ יואלי ,ע׳ כהן ,יעקב לוי ,א׳ לזר ,יעקב מנצור(נציג האקדמיה) ,חיים
פפו ,ציון שטרוג ובנימין שמוטר.
ה .עיבור שבבי
שרגא אירמאי(נציג האקדמיה) ,אברהם בר ,יהושע גביש ,רינה גורן ,יוכבד הבר (רכזת),
רולנד וייל ,י׳ ויידיסלבסקי ,יעקב כץ ,יעקב מנצור(נציג האקדמיה) ומאיר מרדלר.
ו .צבעים(במילון לצבעות)
עוזי אורנן(נציג האקדמיה) ,בתיה אייזנווסר ,שרגא אירמאי(נציג האקדמיה) ,רינה גורן
(רכזת) ,יוכבד הבר ,עמום הרדוף ,רחל זבה ,ליאון זלדיס ,ורנר רוטשילד ודן רייזינגר.
ז .בימיה אורגנית
רפאל איקן ,ש׳ אירמאי(נציג האקדמיה) ,אילן אלדר (נציג האקדמיה) ,יצחק אפלויג ,דב
בן*ישי ,יעקב לוי ,אמציה מאיר ז״ל ,ליאונרד שור ,יאיר שפרינצק ,שלום שראל ,ענת קלין
(רכזת) ,יהודה מזור <כתב> ,בן־ציון פוקס(כתב) ,שמואל שפרכר <כתב> ורינה גורן(רכזת).
ח .פיסיקה מודרנית
משה אזר(נציג האקדמיה) ,ש׳ אירמאי(נציג האקדמיה) ,ש״י בן־אברהם ,רינה גורן(רכזת),
לואיס טפר ,יעקב לוי ,גד עילם ,ברטינה פישר ,ברוך פרת ואורי שמעוני .חברימ־כתבים:
זאב אלפסי ,דניאל יצחקי ,יובל נאמן ,ישעיהו נבנצל ויגאל רונן.
ט .עיבור נתונים אוטומטי(בתל־אביב)
שרגא אירמאי(נציג האקדמיה) ,ציון בושריה(נציג האקדמיה) ,צבי גביש ,נחמן גבעולי ,דור
גרינברג ,מרדכי דישון ,משה יוהן ,אביטל ינובסקי ,ישראל כפיר ,יאיר לבני(רכז  -מת״י),
טל מוזס ,אריאל פרנק ,מנחם צ׳ קדרי(נציג האקדמיה) ,אורה קפלן ,מיכל שוורץ ,צפורה
שפירא ואמנון שפירא <יו״ר>.
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דוח על העבודה בשנים התשנ״א-התשנ״ג
בחודש סיוון התשנ״ב ויוני  )1992חלו שינויים בעבודת המילון ובניהולו .התמנתה
מערכת ובה האדונים מ׳ בר־אשר ויו״ר) ,ג׳ גולדנברג וא׳ טל ועורך) .הוקמה גם מועצת
מערכת ובה ש׳ אברמסון ,י׳ בלאו ,ד בן־חיים ,מ׳ בר־אשר ויו״ח ,ג׳ גולדנברג ,א׳ טל ,י׳
ייבין וי׳ רצהבי.
העוברים המדעיים של המפעל במדור הספרות העתיקה :ישראל ייבין ועורך שותף),
מרדכי מישור ומרכז) ,אליהו אדרעי ,בנימין אליצור ,ישראל בן־דוד ,אהרן ברבריאן ,ענת
ברבריאן ,אילנה גולדברג ,אהרן גליק ,גבריאל דיכטר ,יהודית הופקינם ,אליקים וייסברג,
פנינה הנני ,דוד טלשיר ,יוסף ירון ,שרה כהן ,עפר לבנה ,חנה לוינסון ,ינון לייטר ,בנימין
לפלר ,סיגלית מעוז ,אליהו מרציאנו ,רחל ענתר ,שלומית צנוירט ,יחיאל קארה ,טל
שטרית ,אמנון שפירא.
העובדים המדעיים של המפעל במדור הספרות החדשה :ראובן מירקין ומרכז) ,קורדליה
הסטרמן ,רחל סליג ,ברכה פישלר ,עדינה עבאדי ,יחיאל קארה וסיגלית רוזמרין.
א .מרור הספרות העתיקה
 .1מגילות מדבר יהודה וממצאים ארכאולוגיים
מותקנים קטעים חדשים ממגילות מדבר יהודה שפורסמו באחרונה .התקנת החיבור
שירות עולות השבת הסתיימה למעשה ,אבל עדיין לא נמסרה להקלדה עד לפתרון בעיות
אחדות בחלוקה הפנימית על החיבור.
הסתיים העיבוד המלא של איגרות ,שטרות ,קמעות ,כתוכות וכיו׳׳ב עד לשנת 800
ל0ה״נ .היקף החומר :כ־ 5,500תיבות עבריות .הוחלט לפרסם את החומר הזה בדפוס,
במתכונת רומה לפרסום ספר בן־םירא ,שיצא לאור בהוצאת האקדמיה ללשון .הפרסום
עתיד לראות אור בשנת התשנ״ד :הוא יכלול את הטקסטים ,את הערכים בסדר א״ב לפי
שורשיהם ,ורשימות דקדוקיות.
בתחום זה עסקו בנימין אליצור ,ישראל בן־דוד ,אהרן גליק ,יהודית הופקינס ,אליקים
וייסברג ,פנינה חנני ,דוד טלשיר ,חנה לוינסון ,ינון לייטר ,צ׳ארלם מיהאן ,יחיאל קארה
וטל שטרית.
 .2ספרות התלמוד והמדרש
בתקופת הדוח הושלמה למעשה ההתקנה של כל החיבורים הרשומים בספר המקורות
בסוג זה :בבלי נידה ,מדרש שמואל ,מדרש חסרות ויתרות ,וכן קטעים שונים ,מהם מספרות
ההיכלות ,שפורסמו לאחרונה ,בס״ה כ־ 70,000תיבות עבריות.
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המילון ההיסטורי ללשון העברית

נותרו להתקנה חיבורים מעטים בלבה שבעיות טקסט שלהם לא נפתרו עדיין.
לפי ההערכה הנוכחית ,מספר התיבות העבריות במאגר הסוג ״תלמוד ומדרש״ מגיע
לכדי  3,350,000תיבות ,כ־ 35,000יותר ממה שהוערך בדוח הקודם.
נרשמו ערכים לבבלי סוטה ,ולמכלול היצירות של תולדות בן־םירא ואלפא־ביתא דבן־
סירא (בס״ה  -כ* 36,000תיבות עבריות).
עם צאת המהדורה המדעית של מדרש משלי ע״י ב׳ ויסוצקי(תש״ן> הוכנסו תיקונים
והוספות להתקנת הטקסט ,שעיבודו הסתיים מכבר במפעל המילון.
העבודה בספרות התלמוד והמדרש נעשית בידי עוברים יחידים; רוב העובדים שעסקו
בסוג זה הופנו למדור ספרות הגאונים.
 2.1חילופי נוסח
נעשו עבודות אחדות בשיתוף עם גורמי חוץ לבניית מאגר של חילופי נוסח לספרות
חז״ל:
א .על פי ההסכם עם י׳ זוסמן מן האוניברסיטה העברית הוחל בהתקנת קטעי הגניזה של
התלמוד הירושלמי .הטקסט מותאם לכללי העיבוד של מפעל המילון .בעבודה זו עוסקים
ב׳ אליצור וי׳ לייטר ,שעבד על התקנת קטעים אלו עם י׳ זוסמן והתקבל לעבודה במפעל
המילון ההיסטורי ביולי .93
ב .בשיתוף עם מ׳ בר־אשר נרשמו ערכים לסדר טהרות של המשנה ע״פ כ״י פרמה 497
(״פרמה ב״> ,על יסוד טקסט מותקן שסיפק לנו מ׳ בר־אשר .החומר הזה עדיין צריך התאמה
לשיטת העיבוד הנהוגה במפעל (פיסוק ,סימון פסוקים ,הקפת תיבות ,התאמת הערכים
להוראות הרישום במפעל וכיו״ב).
 .3ספרות הפיוט
בתקופת הרוח הוספנו לאוסף המעובד במפעל פיוטים רבים שנתפרסמו בינתיים ,כגון
הפיוטים שפרסם ע׳ פליישר בספרו ״משלי סעיד בן באבשאד״ ,ירושלים תש״ן; אלו
שפרסמה ש׳ אליצור בספרה ״בתורה ובשיר״ ,ירושלים תשנ״א; קדושתאות לחנוכה של
אלעזר הקליר העומדות להתפרסם בידי ב׳ לפלר :״אז באין כל״  -פיוטי עבורה העומדים
להתפרסם בידי י׳ יהלום; פיוטי דוד בן חזקיה הנשיא; פיוטי יוסף החבר בן כלפון.
כמו כן הוספנו השלמות לפיוטים שנכללו באוסף מכבר .על ידי כך גדלה כמות החומר
שביצירות מסוג הפיוט שבאוספנו לכדי  1,000,000תיבות בקירוב.
החומר ,רובו ככולו ,כבר נקלט במחשב ,הוגה פעמים אחדות ,והוא מוכן לעבודת רישום
הערכים (הניתוח הלקסיקולוגי) .גם עבודה זו של רישום הערכים כבר נסתיימה ברוב
החומר ,כ־ 700,000תיבות בקירוב .נותרו כ־ 300,000תיבות הזקוקות לניתוח לקסיקולוגי,
ואנו מקווים לסיים עבודה זו בתוך שנתיים.
במשך התקופה הייתה תחלופה במצבת העובדים :ענת ברבריאן הפסיקה את עבודתה
במפעל .נתקבלו עובדים חדשים :גבריאל דיכטר <משרה> ,שרה כהן(חצי משרה) ,שלומית
צנוירט(חצי משרה) ,סיגלית מעוז(חצי משרה) ,אילנה גולדברג(שלושת רבעי משרה).
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 .4ספרות הקראים
בתקופה זו נסתיימו התקנתן והגהותיהן של שלוש יצירות קטנות נוספות :״משיבת
נפש״ ,״מרפא לעצם״ ו״פרק צידוק הדין״ :ובכך כל היצירות בסוג ספרות הקראים מוכנות
לרישום ערבים(העיבוד הלקסיקולוגי).
גם עבודת רישום הערכים נסתיימה ברוב החומר 420,000 :תיבות .נותרו לעיבוד עוד
כ־ 150,000תיבות.
ברובה של התקופה עבדו בסוג ספרות זה דבורה בן ישראל וסיימון הופקינס .שניהם
פרשו בינתיים .לאחר הפסקה ארוכה נתקבל לעבודה עפר לבנה ,והוא ממשיך בעבודת
רישום הערכים בסוג זה.
 .5ספרות הגאונים
בתקופת הדוח התקדמנו בעיבוד יצירות מספרות הגאונים .בעבודה זו עסקו בעיקר :י׳
קארה ,א׳ גליק ,א׳ ויסברג ,צ׳ מיהאן ,ח׳ לוינסון ,עוברים שהתפנו מעבודתם בספרות
התלמוד והמדרש .נוסף להתקנת טקסטים חדשים הוחל בכתיבת ערכים ליצירות אחדות.
במקצתן אף נסתיימה עבודה זו.
בתהליך רישום הערכים :הלכות ראו ( 63,000תיבות) ,הלכות קצובות ( 11,500תיבות),
ספר המקצועות ( 11,000תיבות) וחיבורי הרפואה של דונולו ( 4,500תיבות)  -סך הכול
כ־ 90,000תיבות.
בשלבי סיום התקנת הטקסט :הלכות פסוקות ( 32,000תיבות) ,חכמוני ( 20,000תיבות>,
יצירות קטנות ,כגון :הלבות ר׳ אבא ,עריות דבני ארץ־ישראל ,מעשים לבני ארץ־ישראל,
פירקוי בן באבוי והלכות קטנות (בהן כ־ 25,000תיבות) ,איגרות מן הגניזה (רס״ג ,ישועה
הכהן בר יוסף ,ר׳ יוסף בן אביתור ,ר׳ משולם בר קלונימוס ומכתבים מר׳ חסדאי בן שפרוט
ואליו(בהם כ־ 5000תיבות) ,תשובות גאוני אירופה <כ־ 10,000תיבות) .סך הכול כ־90,000
תיבות.
בתהליך התקנת הטקסט :שאילתות דרב אחאי ( 75,000תיבות) ,ספר ״והזהיר״ (56,500
תיבות) ,ספר ״מתיבות״ ( 15,000תיבות) והקדמת ספר ״הלכות גדולות״ ( 4,500תיבות)  -סך
הבול כ־ 150,000תיבות.
אנו עומדים לפני התחלת הטיפול בתשובות גאוני בבל ובפירושיהם לתלמוד ,ספר
״הלכות גדולות״ יעובד על פי כתב היד המשובח פרים  72,000( 1402תיבות) .אפשר
שנעבד את יתרת החומר שבחיבור זה על פי מקורות נוספים (תוספת של  30,000תיבות).
עוד ייוותרו לעיבוד ההלכות שבסדר רב עמרם גאון ( 16,000תיבות) סדר תנאים ואמוראים
( 2,000תיבות> ,ספר השטרות לרב האי גאון ( 3,000תיבות) ,איגרת רב שרירא גאון (3,000
תיבות) וספר אסף הרופא ( 20,000תיבות)  -סך הכול כ־ 150,000תיבות.
 .6ספרות צפון אפריקה
בתקופת הדוח החלה עבודה בתחום חדש :ספרות צפון אפריקה ,מגירוש ספרד ועד
ימינו .תחילה מתרכזת העבודה בהכנת ספר מקורות לספרות זו .בו תירשמנה כל היצירות
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שנתחברו ,מחבריהן ,תוכנן ,דפוסיהן ,כתבי־היד שלהן ושאר פרטים ביבליוגרפיים .נערכו
התייעצויות עם כמה מלומדים הבקיאים בנושא :חיים זעפרני ,משה עמאר ,אברהם הטל,
אליעזר בשן ,י׳ שיטרית ,וקיבלנו מהם רשימות מומלצות של החיבורים החשובים ביותר
בתחום זה.
בשלב הראשון נרשמו ״כרטיסי יצירה״ לחיבורים שנזכרו ברשימות המומלצות הנזכרות.
בשלב השני נרשמו כרטיסי יצירה גם לשאר חיבוריהם של אותם מחברים שנזכרו
ברשימות המומלצות .אחר סיום שני שלבים אלו נתחלקה העבודה בין העובדים :אחד מהם
אלג׳ירולוב.אנו
רושם את חיבוריהם של חכמי מרוקו ,והאחר את חיבוריהם של חכמי
מקווים להעמיד תוך שנתיים ספר מקורות לספרות צפון אפריקה.
בעבודה זו עוסקים אליהו אדרעי(מחצית משרה> והרב אליהו מרציאנו(מחצית משרה>.
שלמה אלקיים עבר על רישום ספרות הפיוט של צפון אפריקה ,אך בינתיים הפסיק את
עבודתו.
 .7״כרטיסי יצירה״ חדשים
המידע הכלול ב״ספר המקורות״ של המילון ההיסטורי ללשון העברית (מהדורה א:
ירושלים תשכ״ד :מהדורה ב ,בצירוף מילואים ותיקונים :ירושלים תש״ל) נתיישן במקומות
רבים :נוספו הרבה יצירות חדשות :נשתנה ייחוסן של יצירות מרובות לתקופה או למחבר,
וכיו״ב .לפיכך נתעורר הצורך בעדכון הספר .הוחלט שעדכון זה ייעשה בצורה של הכנת
״כרטיסי יצירה״ מפורטים חדשים ,והם ישמשו יסור הן לרישומים שאנו זקוקים להם
בעבודתנו השוטפת במפעל ,הן להכנת רשימות ומפתחות שונים (כגון מפתח המחברים,
מפתח החיבורים ,מפתח הפיוטים ,מפתח כתבי־היד ,מפתח הפרסומי® והן להפקת ״ספר
מקורות״ חדש ,שיופק במחשב ויעודכן בצורה שוטפת.
חדשים,הכוללים
עבודה זו ,שהייתה כרוכה בהפקת למעלה מאלפיים ״כרטיסי יצירה״
את כל המידע שהיה ב״ספר המקורות״ וכל מה שנתחדש בעבודתנו בינתיים ,כבר
נסתיימה .עכשיו יש לערוך את תכנות המחשב שתאפשרנה להפיק מן הכרטיסים את ״ספר
המקורות״ המעודכן ואת המפתחות.
בהפקת ״כרטיסי היצירה״ עסקו ישראל ייבין ואהרן גליק.
ב .מרור הספרות החדשה
 .1יצירות
א .נשלם עיבודם המילוני של עוד  29מקורות ובהם  453,000מילות־טקסט (׳תיבות׳).
במקורות שעובדו  19סיפורים ורומנים של מנדלי מו״ם מן השנים  1916-1886המשלימים
את מאגר הקונקורדנציות של יצירות מנדלי שברשותנו ,הרומן ״קבורת חמור״ ( >1873של
פרץ סמולנסקין ,המהדורה המקובצת הראשונה של מאמרי אחד־העם ״על פרשת דרכים״
( ,)1895הקובץ הראשון של סיפורי גנסין ״צללי החיים״ ( )1904ועור.
ב .הותקן והועלה על המחשב חלקו הראשון של ״יריעות שלמה״ מאת שלמה פאפנהיים
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( )1784המכיל  192,860תיבות .התקנתו של חיבור זה הייתה ברוכה בסימון אלפי מובאות מן
המקרא ובזיהוי הגלוסות הגרמניות הרבות הכתובות באות עברית.
ג .עם השלמת העבודה בסעיפים א׳ וב׳ יש במאגר הממוחשב שלנו  345מקורות ובהם
 5,060,000תיבות  -כמחצית כמות החומר המתוכנן לתקופה שבין .1948-1750
ד .הוחל בהכנת תוכנית לכתיבת מילון של מגדלי המבוסם על מאגר מילוני של מיליון
מובאות.
 .2קובץ המונחים של וער הלשון והאקדמיה
העבודה בקובץ המונחים החלה בשנת  1978ונמשכת בהפסקות עד היום .בקובץ כ*130
מילונים ורשימות מונחים בתחומים שונים ,שפרסם ועד הלשון ופרסמה האקדמיה משנת
 1912עד שנת  .1985בקובץ כ־ 75,500מונחים עבריים המסודרים בכ־ 20,000ערכים ,והוא
ערוך כקונקורדנציה של ערכים .מתחת לכל ערך כתובים מונחים ,ובצדם תרגומם האנגלי
או הלטיני (התרגומים לצרפתית ולגרמנית לא נכללו בקובץ) ומראה המקום .במראה
המקום מצוינים שם המילון ,שנת הוצאתו לאור ומספר המונח במילון.
העבודה הנעשית עתה בקובץ היא סידור  20,000הערכים שבקונקורדנציה על פי
השורשים ועל פי העומרים במעמד השורש דוגמת דפי הזיעור של הקונקורדנציה לספרות
התנאים.
הקובץ מיועד לשמש את אנשי המזכירות המדעית בוועדות המונחים ובתשובות לציבור,
והוא גם עתיד להיות חלק ממאגר המילון ההיסטורי .אנשי המזכירות המדעית יקבלו על צג
המחשב כל ערך שיבקשו הן בעברית הן באנגלית (באנגלית עדיין לא נרשמו הערכים,
והחומר מסודר עתה על פי צורות בלבד> .כשתסתיים מלאכת רישום השורשים יהיה אפשר
לקבל את רשימת כל המונחים לערכיהם מסודרים על פי שורשים או על פי משקלים.
בסיום העבודה יהיה הקובץ מוכן להשתלב במאגר המילון ההיסטורי.
כתיבת השורשים הסתיימה בסוף חודש מנחם אב התשנ״ג (אוגוסט  .)1993בר בבד
נעשים תיקונים בקובץ .הקובץ יהיה לקונקורדנציה בעוד חודשים אחדים.
העבודה בתחום זה נעשית בידי יהודית הופקינם ופנינה חנני.
ג .מדור המיכון וההוצאה לאור
בעת האחרונה מדור המיכון הוא בעיצומו של תהליך שיביא לשינוי מהפכני בעבודת
המילון ההיסטורי בכלל ובעבודת המדור בפרט .התהליך החל בחודש מאי  1993בהנחת
תשתית תקשורת .עם סיום השלב הראשון ,כל המחשבים האישיים שבאקדמיה יהיו קשורים
למחשב מרכזי שיוצב במדור המיכון .במחשב זה יאוחסנו קבצים שמהם יהיה אפשר לדלות
מידע מכל מחשב אישי .כך ,למשל ,יהיה אפשר לשלוף מקובץ המונחים נתונים במקוון
מכל המחשבים האישיים שיוצבו בחדרי העובדים באקדמיה .כל המדפסות באקדמיה
יחוברו לרשת ,והעובדים יוכלו לשגר להדפסה קבצים מכל מחשב אישי .לצורך זה רכשנו
מן האוניברסיטה העברית תכנת תקשורת ״נובל״ (.)Novell
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התשתית שהונחה תאפשר לנו גישה לכל קובצי המילון ההיסטורי ,לאחר שתסתיים
עבודת ההכנה לתכנת אחזור מידע.
עובדי המדור :ציון בושריה(מנהל) ,מרים אלגזי ,טלי אמיר ,טלי בן־יהודה ,רחל חן ,סול
כהן ,אביטל כ״ץ ,ליזה מוהר ,איתן פפאו ,רחל רוזנברג.
 .1בשירות המילון ההיסטורי
בספרות העתיקה נמשכת העבודה השוטפת :קליטת טקסטים חדשים ,רישום ערכים
והדפסת קונקורדנציות ורשימות לקסיקולוגיות שונות .גם נעשית עבודת הכנה של ספר
שיכלול את כל האפיגרפיה .הספר יהא ערוך במתכונת דפי הזיעור ,ויודפס במדפסת
החדשה.

כמו כן אנו עוסקים בהכנת קובץ מקורות לצורך מהדורה מעודכנת לספר

המקורות של העברית העתיקה .אנו מכינים קונקורדנציה של הפיוט לכל היצירות שכבר
נקבעו בהן ערכי המילים ,ואף היא תודפס במדפסת מחשב .הקונקורדנציה תשרת רק את
צורכי עבודת המילון ההיסטורי ,ולא תעמוד לרשות הציבור הרחב.
בספרות החדשה נמשכת העבודה השוטפת של קליטת טקסטים חדשים ,רישום ערכים
והכנת קונקורדנציה.

אף נבדקת האפשרות להוציא לאור פרסום כלשהו מן הספרות

החדשה מתוך החומר שעובד במדור הזה.
 .2ההוצאה לאור
לעבודת ההוצאה לאור הוקצה מקום מיוחד ,והדבר יאפשר עבודה מסודרת יותר מבעבר.
נרכשה מערכת ״סדר עימוד וגרפיקה 3B2 -״ ,שפותחה באנגליה והותאמה לעבודה
בהוצאה לאור בעברית .המערכת מאפשרת עימוד אוטומטי ,הצגת העמוד על הצג לפני
הדפסתו ,שימוש בגרפיקה ובכלל זה בניית טבלאות ושילוב תמונות בתוך הטקסט המודפס.
יש בה מספר רב יותר של גופנים (פונטים) בלא הגבלת גדלים ,וכך יהיה אפשר להדפיס
אותיות בכל גודל רצוי .התכנה נמצאת בשלב לימוד וניסוי באקדמיה.
לצורך ההוצאה לאור רכשנו מדפסת לייזר חרשה ,שמהירות הדפסתה גדולה ביותר
ואיכותה עולה על האיכות שהייתה בעבר (צפיפות הדפסה  DPI 600במקום DPI 300
בתכנת קדרון ,המשמשת אותנו היום) .יתרון אחר של המדפסת הוא האפשרות להדפיס
קובצי ״פוסט־סקריפט״ ,שהוכנו במערכות אחרות.

ר .ישיבות צוות עוברי המילון
במשך שנת התשנ״ב התקיימו  8ישיבות של צוות העובדים ,ובהן נדונו נושאים אלו:
התכנה למאגר המחשב (וייסברג) ,השלמת מאגר המטבעות (טלשיח ,האפיגרפיה של
תקופות ג-ו <מישור> ,מצב העבודה בספרות התלמוד והמדרש ובספרות הגאונים (גליק>,
מצב העבודה בספרות הפיוט ובספרות הקראים <ייבין> ,תכניות והצעות להמשך העיבוד של
החומר של הספרות העתיקה.
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עהאחדמיה דדשוו העברית  -מוגן בזכויות יוצרים

הצעות תקציב
הצעת תקציב לשנת 1991
הכנסות
 .1משרד החינוך והתרבות
 .2השלמת ההקצבה ממשרד החינוך

1,063,000
596,105
162,139
80,000
20,000
1,921,244

ות
הוצאות
א .כוח ארם(משכורות)
718,479
434,889
230,157
232,452
19,917

1,635,894

אדם (משכורות):
כ .עבודה מדעית
.1

מ ז כ י ר ו ת מ ד ע י ת (מינוח ,כתיב ,תעתיק וכיו״ב)
וקובצי שנת המאה

32,000
5,000
7,100
7,000
5,000
23,000
11,500
90,600

 .11מ פ ע ל ה מ י ל ו ן ה ה י ס ט ו ר י
.1
.2
.3
.4
.5

מחשוב קובץ המונחים
צילומי כתבי״יד מספריות בחו״ל
עבודה במחשב
ציוד מחשב
הדפסת קונקורדנציות

0ה״כ מפעל המילון ההיסטורי

9,000
25,000
25,000
14,000
5,600
78,600
169,200

םה״כ עבודה מדעית (ב)
ג .אמרכלות
 .1ביטוח שנתי של האקדמיה
 .2הכנת משכורות במל״מ
 .3ביקורת חשבונות ,ייעוץ משפטי
 .4טלפון
 .5דואר
 .6נסיעות החברים לישיבות
 .7ציוד וריהוט
 .8גינון
 .9חשמל
 .10מים
 .11דלק
 .12תחזוקה שוטפת

9,000
6,750
9,500
10,800
13,500
6,300
15,000
6,300
10,800
1,200
5,000
22,000

סה״כ אמרכלות (ג)

116,150

סה׳׳ב הוצאות

1,921,244
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הצעת תקציב לשנת 1992

1־1

הכנסות
.1
.2
.3
.4
.5

משרד החינוך והתרבות
השלמת ההקצבה ממשרד החינוך
רשות השידור ומנדל
מכירות
המשרד לענייני דתות

£

1,649,000
1,000,000

£
ם
£
5¡71

210,563
100,000
110,000

3,069,563

0ה״כ הכנסות

הוצאות
א .כוח אדם (משכורות)
1,014,466
595,455
341,376
341,587
25,374
2,318,258

סה״כ כוח אדם (משכורות):
ב .עבודה מדעית
 .1מ ז כ י ר ו ת מ ד ע י ת (מינוח ,כתיב ,תעתיק וכיו״ב)
 .1לשוננו ,לשוננו לעם וקובצי שנת המאה

48,000
5,800
13,500
11,000
15,000
28,000
7,000
20,000

סה״כ מזכירות מדעית

148,300

 .8מערכות הקלטה ומיזוג באולם הישיבות

ם

 .11מ פ ע ל ה מ י ל ו ן ה ה י ס ט ו ר י
.1
.2
.3
.4
.5

מחשוב קובץ המונחים
צילומי כתבי״יד מספריות בחו״ל
עבודה במחשב
ציוד מחשב
הדפסת קונקורדנציות

סה״כ מפעל המילון ההיסטורי

12,000
25,000
30,000
18,000
5,000
90,000
238,300

סה״כ עבודה מדעית(ב)
ג .אמרכלות
 .1ביטוח שנתי של האקדמיה
 .2הכנת משכורות במל״ט
 .3ביקורת חשבונות ,ייעוץ משפטי
 .4טלפון
 .5דואר
 .6נסיעות החברים לישיבות
 .7ציוד וריהוט
 .8גינון
 .9חשמל
 .10מים
 .11דלק
 .12אבטחה ושמירה
 .13תחזוקה שוטפת

12,000
9,000
7,500
20,000
20,000
8,500
8,000
10,000
8,000
1,500
8,000
17,000
35,000

0לדכ אמרכלות (ג)

164,500

ר .גירעון השנה הקודמת

348,505

סה״ב הוצאות

3,069,563
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הצעות תקציב

הצעת תקציב לשנת 1993
הכנסות
 .1משרד החינוך והתרבות
החינוך

2,687,000
190,000
369,905
101,738
20,000
68,357
120,000
9,725
3,566,725

סה״כ הכנסות

הוצאות
א .כוח אדם (משכורות)
1,440,025
652,800
430,900
447,500
28,500
2,999,725

סה׳׳כ כוח אדם (משכורות):
כ .עבודה מרעית
.1

מ ז כ י ר ו ת מ ד ע י ת (מינוח ,כתיב ,תעתיק וכיו״ב)

 .4מקורות ומחקרים ולמר לשונך
סה״כ מזכירות מרעית

30,000
25,000
10,000
20,000
5,000
90,000

342

.11

2
!ש
1c

הצעות תקציב

מפעל המילון ההיסטורי

־־ח
־־ת

 .1קונקורדנציות מונחים,

מ

35,000
של טקסטים מדעיים
25,000
י־יד (מפעל הפיוט) מספריות בחו״ל
22,000
ת מחשב האוניברסיטה
100,000
פתחות הדיבור העברי
 .5העמדת תשתית לקליטת לקסיקולוגים(תיעוד בע״פ> 38,000

רז

220,000

£

מילון ההיסטורי

ו־ו

־1
1
2
1־1

280,000

סה׳׳ב עבורה מרעית (ב)
ג .אמרכלות

של האקדמיה
רות במל״מ
ונות ,ייעוץ משפטי

 .7ציוד משרדי

22,000
12,000
20,000
34,000
39,000
20,000
17,000
8,000
7,000
3,000
15,000
שוטפת 23,000
ושמירה 22,000
15,000
בנק

סה׳׳כ אמרכלות (ג)

257,000

סה״כ הוצאות

3,566,725
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