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ירושלים גרפ-פרם, דפוס
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האקדמיה החלטות



השם בנטיית כללים

הצרי* רביעי: פרק

הקדמה*
 שהוא ויש מתקיים, שהצרי יש מתחלפות: הדרכים צרי בעלי השמות בנטיית

 הצרויים השמות של דרפם פך והכתיבה. המבנה ההגייה, של שוים בתנאים מתבטל
 נחלקו בהם למקרא. שמחוץ השמות שפן פל ולא עלינו, המקובל בניקודו במקרא

שונות. גלויות יוצאי של בפיהם המסורות הרבה
 הדרכים בין ולהכריע הנוהג את להסדיר להלן הבאים הפללים של תכליתם

הכללית. הלשון לצורך השונות
 וביטויים מונחים פמה של הגדרה פאן הרי הפללים של מדויקת הבנה לשם
בפללים: המשמשים

״יתד״, שהם לשמות ולא ןט,7 אל, מעין לשמות מכוון אחת הברה נן שם המונח
באר. פאר, כגון

קוד. גם הצרויה האות אחר יו״ד 1עמ שיש צרי, הוא מלא צרי  צרי סתם בני
חסר. צרי הוא

 בנטייתו מוצא אתה הנפרד בשם הצרי בעלת ההברה שכנגד פירושו, הצרי ביטול
 אות לפני חירק סגורה: פשההברה הצרי, זולת ותנועה פתוחה, בהברה שוא

 — שו&ר פגון פשוטה, אות לפני וסגול ?¡גגו: — מגן אמי: — אם למשל דגושה,
 פתח יבוא אהח״ע, מן הפועל למ״ד 1א הפועל עי״ן לו יש כשהשם עומךכם. מךך,1ש

שונאקם. גואלך, אוהבך, מזבחך. כגון: הסגול, במקום
אויבך. שולחך, במקרא: יש לעיל כאמור שלא

פלשהי, דעה להביע בא זה בלשון וכיוצא הצרי״ ״ביטול המונח אין דעתך: תן
 בצורת התנועות או התנועה ובין הנפרד בצורת התנועה בין תולדה של קשר יש אם

הנטייה.
 ״הצרי ייאמר: ואז השם, צורות בכל נשאר הצרי א. להבחין: צריך הצרי בקיום

 מלפני חוץ ם1מק בכל מתקיים הצרי ב. (;3—1 כללים זעי׳ תמיד״ מתקיים
בלבד. מתקיים״ ״הצרי ייאמר ואז ־כן, ־כם, ה״כבדים״ הכינויים

 — הנקבה ת1צור גם אלא וברבוי, ביחיד הנטייה צורות רק לא נכללו השם במשקל
פמו שמות לפיכך טבעי. מין מציינת הנקבה צורת אמנם אם — ובריבוי ביחיד

ל:1הגר הקמץ ז־ח:א. פרך העברית״ ללשון האקדמיה ב״זיכרונות נדפסו הקודמים הפרקים •
החולם. כ: יט פרך הפתח: ב. יג: כרך

 נשלם וניסוחם תשל״ד-תשל״ה, ת1בשנ האקדמיה מליאת בישיבות נדונו זה שבפרק הכללים
תשל״ו. בשנת
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 הצרי השם: בנטיית כללים
 גזךה, פן שאין מה .1פ ונדונים ?על במשקל כלולים וכיו״ב חסךה זקןה, שכןה, ךה,3ח

, מין רק מציינת שבהם ה״נקבה״ שצורת וכיו״ב.הללו שך?ה י ק ו ד ק  ערוכים ד
המשקלים. שאר הזה המשקל כדוגמת פעלה. לעצמו: במשקל

הצרי בקיום השמות א.
 — ה אין! חיקהם: — חיק אידיהם: — איד כגון תמיד, מתקיים המלא הצרי .1

 איתן, איפה, אימה, איד, מלא: צרי בהם שיש השמות, ואלה אימותיהם. אימתם,
 עילם, מיוןר, מיצרים, מינקת, מימן, מיןןב, מיךע, פילף, חיק, זעיר, היןל, ביעה,

תימן. ריק, צידה, פליטים, פליןזה,

 :כגון תמיד, מתקיים דגש( אהח״ע)תשלום אותיות לפני חירק תמורת הבא הצרי .2
ום, — גרוש שרותיהם: — שרות ;אורידם ת תאוריו, תאור,  זה בכלל ?רישין. גר̂ו

?על(. למשקל )המתאימים קלזה לאה, כןזה, זהה, .דהה, גאה, השמות גם נכנסים
 מרוצי לאש, מחישי כגון: מו־ע, מרוץ׳ מחועז, בשמות: גם תמיד מתקיים הצרי

.21 ככלל גם ועי׳ מרעהו. סוסים,

 אל כגון: תמיד, מתקיים הצרי בנטייה, נרגשים שאינם אחת, הברה בני בשמות .3
^ אלי אלי, — א  :החופים הפי — כף גויהם; גלם, גוי, — גו :המים אדי — אד ה
 עקף, — עט שךהם: שדו, — שד רעיהם: המלך, רע — רע נרותיהם: — נר

 מתיןזם, — מת כנות: כןה, כנים, — כן זדה: עולם, זדי זז־ים, — זד :עטיזלם עטכם,
רחיהם. רחיו, מזלם: השם וכן סטות: םן(ה, הישרה, הדרך ממי — סט מדבר: מתי

זה: מכלל יוצאים
 לפי מבטלו אבל עעהם, עעף, עצי, כגון בלבד, ביחיד הצרי את המקיים עץ,
עעיהם: עציהם, הגן, עצי — עצים בריבוי: הביטול פללי
— שם הנם: וי?י, — הן כגון: — ביחיד גם הצרי את המבטלים שם, בן,
שמותיךם. שמם, שמי,

מעיהם(• גם )במקרא מעיהם :(1יע9 מעי)בנטייה: של ריבוי מעלם, וכן

 מים: הארות הארהם, ?אחי׳ ׳,?אי — באי כגון: מתקיים, הצרי פעל במשקל .4
אי ¡ראש ?אגי — כאב ללליה: — ללל ערבות: זאהי — זאב  ?ארי האדים, — ?

שאךהם. ׳8שאריד■ — שאר אימה: ךתתי — תזת הצפון: ךאמי — ךאם ראש:
: רה ע הארי)המגבעות(. )יומי(, הארות גם מוצא אתה במקרא ה

שם, בכל לנהוג צריך וכן בהם, מתקיים השמות,.שהצרי רבים העל במשקל .5
כאן והרי .14 בכלל מנויים הצרי בביטול הנוטים השמות זה. במשקל המתחדש
המעשה: אשמות אשמיהם, אשם ציון: אכלי אהלים, — אבל הנטייה: דוגמאות

 יעני יעןכם. — לען חיים: חפצי חפצים, — חפץ בצקכם: קם,זפצ פצקף, — הצק
— ?הד עפר: לשני — לשן לךחהם: לרחיהם, לרחף, החודש, חצי לרח — לרח המדבר:



 ?זבנותיזזם, שבנותי, שבניןזם. שבני׳ — ?זב! הספק; ספק — ספק העוף; פבד
שמנן. שכנכם.

: ת 1 ר ע ה
ן.3?י ע׳3?\ ןתד׳ בסמיכות: פתח יש אלה ת1בשמ א.
 יתדות ב(, קיא, )תה׳ חקןייןזם לכל ז(, כד, )ישע׳ לב שמחי גם יש במקרא ב.

יד(. לה, )תהלים פאבל־אם לא(, לח, ת1)שמ החצר
 שם ע״ד היחיד בכינויי טה1נ שפןה השם נקבה צורת להם שיש ת,1השמ מן ג.
וכיו״ב. 1חפצת אבל וכר, ?יפןתך, שכנתי, סגולי:

,הפס! ת:1הדע דפדלי ןזןדלים. הפדל, :כגון מתקיים, הצרי הפעל במשקי .6
 הכרח — ויפרח המזונות: הךפכי — הךכב ה?סךפם; המדינה, הפסדי הפסדים, —

הכרןזפם. לזפרחף, השעה:
 היא האחרונה שתנועתם והחןןשיים, הרפעיים השמות גם נוטים זה כלל פי על
 — ©קנזר המנתחים: אןמלי — אןמל הכהנים: אבנטי — אבנט כגון: הצרי,

 ך.דסיןזם;9 — ךרם9 חישוב: סךגלי — ךגל0 העיר: מסכני — מסכן ממזריהם:
פניהם. קלסתרי — קלסתר ?ס?ו,ריהם: פסןתךבם, — פסנתר

: ת ו ר ע ה
צפרדעים. במקרא: א.
הסח־הךןןת. גם יש הסח־הדעת הצירוף ליד ב.

תפה. ראה, קפה, צאה, לךה, כךה, זעה, גהה, אלה, מתקיים: הצרי פלה במשקל .7
.17 פלל גם ועי׳

.3 כלל ע״פ הצרי את מקיימים עךה, אל(, של )נקבה אלה כמו שמות : הערה

גזרה דותיןזם,5ן* ׳1ךת3<{ — אבדה ן:1כג תמיד, מתקיים הצרי פעלה במשקל .8
דפלי. לים,3ך דבלת, דבלה, החוף: שפלת — שפלה המלכות: גזךת —

?זדן!ה. לה,3ן }ה,3ל ןז?זפה, גדרה, בהמה, ז*שךה, השמות זה מכלל יוצאים
בוזמתו, הסגוליים: כשל נטייתו ובכינויים בהמת, בסמיכות צורתו בהמה השם
 א?זךת)הנהר(, השאר: וכר. בןזמותיו הבית, בהמות בהמות, בריבוי וכר: בהמתם
 לפנת הזמנים: ח?זכות ת,1ןןשכ חקיפתם, הליל, חשבת )הנהר(: אשדות ןןשדות,
ת,1גךר נפלותידם: נבלות׳ ?פלתם׳ העוף, נרלת חבלה: לפני לבנים, לבנתד חבלה,
 .5ו־ 4 כלל גס וראה לחם. בית ?ח־מות שדמות, כרם, ?זדמת זלאן: גךרות
תאנים. דבלת ה:ל311מ נמצא במקיא

הצרי השם: בנטיית כללים

ה ן:1פג תמיד, מתקיים הצרי תפעלה ?ופעלה, במשקלים .9  ®*פותיהם: — ®̂»
ן?וךת5 — מןמךה ®דרגותיו: החום, ®דרגות — מדרגה חרב: מדקרות — מדקרה



 הצרי השם: בנטיית כללים

 תךהןןה משוררים: מקהלות — מקהלה מצבותיהם: אבן, מצבות ־־ מצ^ה הכרם:
תךעליתיהם. — תרעלה עד: תרדמת — תךדמה מות: תךהמת —

.  חרב, מךקרות בשמות: הצרי ביטול מוצא אתה במקרא הערה
 מיע^ה בין להבחין צריך בימינו מצבת(. )לצד מצבת מוןגצותיהם, מזמרותיהם,

 הפועלים, מועצת היא: הנטייה וממנו מועצה, ובין בפלל, כאמור הצרי, בקיום
וכר. מיעצותיהם הפועלים, מועצות מועצות,

 גרות, כגון: מתקיים, ־ת ־״ות, ץה, ־י. ־ות, הסיומות לפני בשמות הבא הצרי .10
 - שמי רעותה: — רעות עדותם: — עדות מסכנותה: — מסבנות גרותם:
 ןךדןןה: ןךדני, ?מלקי: הכבד״ים: הדם( )פלי — בבך מלבנ״ותו: מלבני, שמ״ות:
נקבי. :הכרחיים — הכרחי

טול השמות ב. הצרי בבי
מוטעמת בהברה צרי )א(

 הצרי מתפועל)=מתפולל< מתפעל, מפועל>=מפולל(, מפעל, על,1פ במשקלים .11
 תינו,1סופר סוברות, ישראל, סופרי סופרים, סיפרנו, — סופר בגון: מתבטל,
 מלמדי מלמדי׳ ־־ ד8מל הממשלה: דוברות דיבךים, — דובר סופךכן: סופך?ם,
 מפקחות: מפקחים׳ .קס׳5מ מרבזכם: המשקים, מרכזי — מרכז דרדקים:
 ם:3מתאגרן! מבבי׳ מתאגךפי — מתאגרף משוךךים: משוךךכם. ךדי,1מש משיףר,
מתלמדות. מתלמדים, — מתלמד

.  כרגיל שקולה אלה במשקלים שמות של ד י ח י בלשון הנקבה צורת הערה
 גם: בנפרד ובנסמך: )בנפרד רופאת דוברת, סיפרת, כגון סגולי, במשקל

 סיפךתם, הסגוליים: המשקלים כללי פי על נוטה וזו מפקחת, ׳תמ־י?ו ריפאה(:
וכיו״ב. דיבךתו,

.19 פלל גם עיין

̂וה. — טפש אלמי: אלמים, — •אלם כגין: מתבטל, הצרי פעל במשקל .12  ספ
 בסאי, — בסא דברות: דברך, — דבר הרשות: חךשים, — חרש טפשית: טפשים,

כסאות. כסן*ך(, )במקרא: כס$ך
.  — עור בגין סגולי, במשקל כרגיל שקולה יחיד בלשון הנקבה צורת הערה

 פקחת. — פקח אלמת: — אלם עורת:
 והם ממספרים, הגזורים השמית ושאר חמש דבע, שלש, זה: מכלל יוצאים

חמשיהם. רבעיו, שלשים׳ בגין: הצרי את מקיימים

 בגזרות אליהם ששייך ומה תפעל, )מפעל(, מ?על במשקלים השקולים בשמית .13
כסף: מזלגות ת,1מןלג מןלגכם, מזלגך. מזלגי, — מןלג כגון: מתבטל, הצרי העלולים



©.קלף׳ ©?¡לי׳ שקד׳ ©קל — ©קל ת:1©פתח ©פתחי, הבית, ספתח — ©?תח
— תקזןץ השנה; די5ן1מ מוצךך, — מועד מוקדים; מוקדי, — מוקד ;מקלכם

 תשבצים. תשבצו,
: ת ו ר ע ה

שר.5©ן ד,59© ח,3מן בסמיכות: פתח בא ?!עשר מספד, ©זבח, בשמות א(
לבנה. ©קל גם אחת פעם במקרא

©ןלג. של ריבוי משמש מזלגות במקרא ב(
©שחתו. במקרא: ג(

 חגי׳ ןקן, ןדר, הצרי: של חלקי בביטול הנוטים $על, שבמשקל השמות אלה .14
?דל, ¥קב, ?תף,)©ל׳ ©רס, קל(, של )היפוכו גבר ידך, ירא׳ לעל׳ חסר׳ חנף, חדל,
. 5 פלל עי׳ זה במשקל ת1השמ שאר בדבר שלן.

 ן,5ן©ל ן©לגם׳ ?©לנר׳ ן©לה, נמלו, נמלך, נמלך, האויר, ן©ל ןמל, :הנטייה דוגמת
 נמליגן. נמליכם, הארץ, נ©לי

ת ו ר ע : ה
ן©ל, ?©ד, חצר, חדל, ח©ר, ןקן, בסמיכות: פתח להם יש הבאים השמות א.

שדל•
ימין, ירך תיל, ?ךר :סגולי במשקל שקולה בסמיכות צורתם הבאים השמות ב.

הגר. גזל ההר, ?תף הבהמה, כרס
 ב וכיו״ ן.ךאה חסךה, חנךה, זקןה, כמו נקבה צורת להם שיש השמות, ג.

 דת9ס הכנסת, ח?ךת הדור, זקנת במו: היחיד, בסמיכות אף הצרי את מבטלים
 רות9ח חברותהכנסת, הריבוי: בסמיכות לומר צריך ואין אלוהים, לךאת מגן,
 הנטייה פינויים בעלות היחיד בצורות חברותיך. זקנותיך, ובכינויים :וכו׳ מגן
חנךתם. ,1חנךת זקנתי, סגוליים: שמות כדרך היא

לא־מוטעמת בהברה צרי )ב(
 — ש?ר לבבותיהם: ל?בות, ל?בי, — ל?ב בגון מתבטל, הצרי פעל במשקל .15

ש^רו. הזקן, שער — שער תמרים: שגר
 רוש ענני ןנןנים, — ןב5ז הצרי(: )בקיום הארץ נגר — נ?ר מצאנו: במקרא

דגושה(. ובנו״ן
צלעו. צלע, או צלע סמי': סגולי. במשקל שקולה בנטייה צורתו צלע השם

 בסמיכות רק מתקיים הצרי אפוד אסור, אמון, אטון, אזור, אזוב, אבוס, בשמות .16
 אזורו, החיץ, אזור — אזור למשל לחטף־פתח, מתבטל הוא הצורות ובשאר היחיד,

אמונים. אמונו, — אמון אבל המדבר: אזורי אזורים,

השנים, ©את — מאה הם: ואלה מתבטל, הצרי פלה במשקל השמות בקצת .17

הצרי השם: בנטיית כללים



 עעת — עעה :1עןת י^ךאל. עדת )=קהל(, עדה אנשים: מאות ת,1מא ?!אתך, ?!אתי
 ?אותיהם: אנשים, ?אות ?אות, שדה, ?את — פאה עצותיכם: עצות, עעתך, חכמים,

עזןתו. י^דים, ענת $ןה
.7 כלל גם ועיי

 תועעתו, ה׳, תועכת ן:1פג סךה,1מ תועעה, ת1השמ בשני מתבטל הצרי .18
 תועבות, מתקיים: הצרי הריבוי בנפרד אבל מוסרותיכם. מוסדותינו, תועבותיהם:

מוסרות.

 בגון: הסגוליים, דרך על נוטים מתפעלה מ?עלה, פועלה, במשקלים השמות .19
?!כעו?תנו. ?!כעז?תו, העיר, מ?קזסת — מ?ש?ה יולךתו: התאומים, יולדת — יולדה

 זוללה, הוללה, בועךה, בוןןה, אוכלה, המקרא: שמן השמות בל נוטים יהיו בך
?!תנבךה• מקזכלה׳ ?!ךקךה, שומןןה, יוטעה, צולעה, עוללה, סותרה, טךה,1נ

 בסמיכות רק בה מתקיים הצרי צרויה, כשהיא ע, ע״ בשורשי המשקל ם מ״ .20
 ה?!גרש, ממד — ממד מחמיהם: ?!חמים, ?!חמי, נחושת, מחם — מחם כגון: היחיד,

מעך?ם: מעךם, — מער הגלילים: ?!סבי הגלילים, מסב — מסב ממדיו: ממדים׳
מ?נים, מג}ם׳ — מגן מקליהם: מקלים, — מקל ההרים: מערי מעדים׳ ־־

ירושלים. מגני

לשוא מתבטל שאינו בצרי שמות )ג(
 אמך, אמי, — אם כגון: הצרי, כנגד החירק בא בנטייה הנרגשים בשמות .21

 מ?ן מקלים: — מקל עליהם: צל?ם, צלך, — צל רעל: חצי חצים, — חץ אמהות:
 אבל ,1אש אעזי סגול: בא דגושה, השי״ן כשאין אש, בשם אבל דוד. מגני מגנים, —

אקז?ם.

 מן היא הפועל א וכשפי׳ הצרי בנגד חירק היחיד בנטיית בא פעל סגולי במשקל .22
 — מעח ס?ךה: ?ךך,0 ס?ךי, — ספר ן:1פג הצרי, כנגד סגול בא ב1ר פי על אהח״ע,

 — עדר ךו?לם: חעלו, — חעל הלכו: — הלך אערו: אבךי, — א?ר מצחם: מצחו,
עח־ן. עךךם,

: רה ע  של בריבוי רק הסגוליים. כבשאר פעלים במשקל באה הריבוי צורת ה
אעריני• ה, ערי א א?ךיו, אעריך. אעריך. אערי. אערים, גם יש אבר השם

 לתשלום צרי בהם יש אהחע״ר, מן בהם הפועל פעלון,שעי״ן משקל על שמות .23
 המוסד, עךעון — גן׳עון כגון: ?עלון)?עלון(, במשקל היא ונטייתם <,2 פלל )עי׳ הדגש
 השטרות: ן1פךע — פךעון דראוןם, עולם, ךךאון — ן1דךא גרעונותיהם: ת,1גךעונ
תאבו?ך. — תאבון דמיונו: קר,1ב ן1ךאי — ראיון

הצרי השם: בנטיית כללים
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:1הער ת
סגול, גם תנועתה תהיה אהח״ע, מן היא הפועל כשפ״א א.

ת; ני.1עךב — ן ו ב ך ע כגון .י עךגי? — ז1ג1ע ערבונו
עון השם ב ר ם, : בנטייה הצרי את מקיים ז ני זךעוני עו ר קיץ, ז
.2 בכלל האמור פי ועל ו י ? ו ע ך ז קלעון, כשל זה שם של משקלו (
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העברית, ללשון העליון המוסד חוק
ו95תשי״ג-נ

 כללי בעניין העברית ללשון האקדמיה החלטת על הודעה
לעברית מלועזית התעתיק

 החלטת את מודיע אני י,1953תשי'ג- העברית, ללשון העליון המוסד לחוק 10 לסעיף בהתאם
 התעתיק כללי בעניץ (1975 ביוני 18) תשל־ה בתמוז ג׳ מיום העברית ללשון האקדמיה מליאת

כלהלן: לעברית, מלועזית

לי ל ק כ ת התעתי עזי לו ת מ רי ב ע ל

 וכיו־ב מקומות מוסדות, אנשים, של שמות להעתקת מכוונים להלן, המובאים התעתיק, כללי
ת. שאינן זרות, מלשונות  המשמשות לועזי, ממוצא מלים של כתיבן את לקבוע כונתם אץ שמיו

ובכתב. בדיבור העברית בלשץ
 מקבילות להם שאין זרים, הגיים והגייתן. העברית הלשון של אותיותיה על מבוסם התעתיק

 הזרים. ההגיים למבטא במבטאם הקרובים מצויים, הגיים בסימני מועתקים ימינו, של העברי בכתב
 הגייתן פי על אם כי במקורן, כתיבן פי על המלים את מעתיקים אנחנו שאץ העיקרון, הונח בכללים
לנו. הנשמעת

בתר(. טשרניחובסקי, כמנהגם)כגון ייכתבו בעברית, מושרש כתיבה מנהג בהם שיש שמות,

ם לי כל ה
התביעות

כנץ: ה, ל־> הסימן יהיה התיבה בסוף ובאמצעה. התיבה בתחילת •a לתנועת p’0 היא א
גראנאדה. אלבאניה, אנאטוליה, אראגץ,

בארגשטראסאר, בראמאן, באלז, טאהאראן, :כנץ צרפתית(, eu) a או 0 או c-b סימן היא א
(. Seuil סאי) שאנברץ,

בריסאל מינכאן, גדיניה, בוקובינה, כנץ תנועית, ו־ע צרפתית( u) u או i לתנועת סימן היא י
Bruxelles).)

chaussée.)) שוסא בולוניה, קונגו, כנץ: צרפתית(, au )גם0ל- סימן היא ן

ליוארפול. טודאלה, טולוז, כנץ: אנגלית(, 00 צרפתית, ou) u^ סימן היא ן
התיבה בתחילת וארסיי. ניירובי, היידלבארג, כנץ: גרמנית( e¡ ) ay לדו־תנועה סימן הן יי

איירתסייד. כנץ: א, הכפולה הי׳ לפני תבוא

מאיג׳ור, באיסבול, פארק־לאץ, שאינארמאן, כנץ: *•, ey הרו־תנועה של תעתיק הן אי
(.Leiden)לאידאן קלאי,

זאוס. :כנץ ,eu הדו־תנועה של תעתיק הן או

 באנגלית(. כמו )לא ובגרמנית באיטלקית בלטינית, במבסאיהן>מו משמשות הלועזיות האותיות •
כך. הנועית אנגלית a זה ובכלל ••

.168 עמ׳ תשי״ג, ם״ח 1
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 אוגסבורג. אוגוסטוס, כגון: au לדו־תנועה תעתיק הן השורק( לסימן ר ב נקודה )בלי או
באומגארטאן.

תבוא התיבה בתחילת ג׳ויס. נוישטאט. כגון: גרמנית(, eu) oy הדו־־תנועה של תעתיק הן וי
אויסטראך. בגון: -וי, לסני א

קיראנאאיקה. אאירה, פגץ: ,ai התנועות שתי צירוף של תעתיק הן אאי

שלונסק, ק, ארנ כגון: בפולנית(, ,% g או הצרפתית on ,a)״ האנפיות לתנועות סימן היא נ תוספת
פארפיניאן. שופאן,

 פוטיומקין פיוטר, פיאטיגורסקי, כגון: סלאביות, בלשונות מרוככים לעיצורים סימן היא י תוספת
ו־*(. c יצאו זה )מכלל

העיצורים

בוקסטורף באלי, כגון: ,b ההגה את מציינת דגושה ב

המלה )בראש לשורק או לחולם ובסמיכות המלה בסוף ו־׳« v ההגיים את מציינת רפה ב
נאואדה. )אבל: לבוב מאנטובה, קיאב, כגון: להלן(, |בוי-וראה ההגה יסומן ובאמצעה
וארסיי(.

גאטינגאן. גאליפולי, גודמאן, כגון: ,g ההגה את מציינת *

- נ׳ורג׳ו)איטלקית נ׳אקסון. ג׳ון, ג׳ורג׳יה, :בגון אנגלית(, j או g) g ההגה את מציינת ג'
Giorgio.)

דאטרויט. לונדון, כגון: ,d ההגה את מציינת 1

שאינה ,h )אבל הומאל רוסית: r ולעתים הולאנד, האנובר, כגון: ,h ההגה את מציינת ה
(.Honoré אונורא כלל: תועתק לא מבוטאת

לשורק, או לחולם סמוכה כשאינה באמצעה, וכן המלה, בראש ו־׳« v ההגה את מציינת ו
רפה(. ב האות )וראה אואראסט ליוארפול, וינה, וארשה, כגון:

(.s כתוב הוא זאלצאר)ופעמים זאמביה, כגון: -ק ההגה את מציינת ז

ראנאוה. ואלז׳אן, ראן, כגון: תית(, צרם ו־) g) 3 ■zh ׳z ההגה את מציינת ז'

טיים, טאהאראן, כגון: אנגלית( להוציא השפות, ברוב th זה )בכלל » ההגה את מציינת ט
(.Thorez)טוראז רוזאנטאל, טורקיה,

(.Maya) מאיה יאנה, יארוסלאב, כגון: וספרדית(, אנגלית y) j ההגה את מציינת י

 כארסון, כרושצ׳וב, כגון,: (,j בספרדית ,ch ובפולנית )בגרמנית * ,h ההגה את מציינת רפה כ
ן:1כג ¡,ch כבמלה גרמנית רכה ch גם זה בכלל כארקוב. (,Jeres) כאראם (,Juan)מאן

מינכאן.
: רה ע ה לא־שמיות(. ת1מלשונ בתעתיק ח באות משתמשים אץ )

זלוטו. ביאליסטוק, לונדון, לאדי, כגון: )פולנית(, t וגם 1 ההגה את מציינת ל
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