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1התשמ״ג - התשמ״א בשנ>ם באקדמיה החברים

 אבן־שושן אברהם

 אברמסון שרגא

אורנן עוזי

 אורבך אלימלך אפרים

 אזר משה

 איזק חיים

 אירמאי שרגא

 איתן עלי

 אלדר אילן

 אמיר אהרון

 בלאו יהושע

 בנדויד אבא

 בךחיים זאב

 בר״אשר משה

 ברגגרין ניסן

 ברוידא אפרים

 ברמאיר צבי

 גינזברג אריה חיים

 גולדנברג גדעון

 גרינברג צבי אורי

 דותן אהרן

 הלקין ,ש אברהם

 הלקין שמעון

 הראבן שולמית

 ולנשטיין מאיר

 טל אברהם

 טנא דוד

 יהלום יוסף

 ייבין שמואל

ליברמן שאול

התשמ״ג. באדר ,בג יועץ לחבר נבחר

 התשמ״א. באלול בג׳ יועץ לחבר נבחר

התשמ״א. באלול ,בג יועץ לחבר נבחר

התשמ״ג. באדר לג׳ לחבר נבחר

התשמ״א. בשבט ,בב נפטר

התשמ״א. באייר בר נפטר

התשמ״״א. באלול בג׳ יועץ לחבר נבחר

 התשמ״ג. באדר ,בג יועץ לחבר נבחר

 התשמ״ב. באדר בה׳ נפטר

התשמ״ג. בניסן בט״ נפטר

-ת
־ת
&

*נ
ר־ו

£

 1— ר־ו
ח

£

1־
ק

 העברית״/ ללשון האקדמיה ״זיכרונות עיין - הקודמות בשנים שנתמנו החברים מינוי .1

,עמ ז-ח, כרך ;2-1 עמ׳ ו, כרך ;2-1 עפר ה, כרך ;2-1 עבר ג-ד, כרך ;9 ׳עמ א-ב, כרך

יד, כרך ;4-3 עמי יג, כרך ;6-5 עכר יב, כרך ;6-5 ,עמ י-יא, כרך ;6-5 עכר ט, כרך ;6-5

 כרך ;6-5 עמי יח, כרך ;6-5 ,עמ יז, כרך ;6-5 עמ׳ טז, כרך ;6-5 ,עמ טו, כרך ;6-5 ,עמ

.7-6 עמ״ כה-כז, כרך ;162 ,57 ,עמ כא-כד, כרך ;159 ׳עמ יט-כ,

כבוד חבר -

יועץ חבר -
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 מגד אהרן

 מדן מאיר

 מורג שלמה

 מייזלש משה

 מיקם משה

 מירסקי אהרן

 מלמד ציון עזרא

 מלצר שמשון

 מנצור יעקב

סדן דב

 סמילנסקי יזהר

 פאיאנס לייב אריה

 פגיס דן

 פולוצקי יעקב

 פורת אמציה

 פליישר עזרא

 פליקס יהודה

 צרפתי עמי בן גד

 קדרי צבי מנחם

 רבין חיים

 רובינשטיין אליעזר

 רצהבי יהודה

 שבטיאל יצחק

 שירמן חיים

 שלו יצחק

 שלי מאיר

 שפיגל שלום

שפרבר דניאל

התשמ״ג. באדר ,בג לחבר נבחר יועץ. חבר היה

 התשמ״א. ב׳ באדר ,בי נפטר

התשמ״ב. בסיוון בי״א נמסרה התפטרותו

 התשמ״א. באלול ,בג לחבר נבחר יועץ. חבר היה

 התשמ״ב. בסיוון בי״׳א נמסרה התפטרותו

התשמ״א. באלול ,בג יועץ לחבר נבחר

התשמ״א. באלול ,בג יועץ לחבר נבחר

 התשמ״א. בסיוון ביי׳ב נפטר

 התשמ״א. באלול ,לג לחבר נבחר יועץ. חבר היה

התשמ״ג. באלול בט״ו נפטר

התשמ״ג. באדר ,בג יועץ לחבר נבחר



ת ו ט ל ח ה ה י מ ד ק א ה

 במקף, להשתמש צורך אין

אי־הבנה. למניעת או מושגית, אחדות לציין כשמבקשים אלא

חוברות - חוברת ריבוי

 מתוקנים[. התשמ״א, ,ב באדר כ״ה השם״, בנטיית הסגול ״כללי ]ראה:

 אי־בהירות[. ]כגון: לא־ אי־, השלילה מלות אחרי בג״ד״כפ״ת את לדגש מותר

אושרו. - הלכי״רוח הלד״רוח, הצירופים

קנ״א[ ]ישיבה

 כשיש ייחטפו)גם ל־מן הקודמים והצירי הקמץ פעלו(, משקל ״סן)להוציא שסיומם בשמות

 תותחן; משפטן, מדען, כלכלן, למשל: האלה(. בתנועות המסתיימים זכר, ממין שמות כנגדם

מלמו; פסנתרן,

 יהיה משקלם הנקבה, ב־ת׳ או ב־מה המסתיימים שמות כנגדם שאין ־תן בסיומת שמות

 שכלתו. כרסתן, ךעבתן, גבךתן, למשל: דגושה. בתי״ו פעלתו, דוגמת

 בהברה שווא בהם יבוא הנקבה, ב־םה המסתיימים שמות כנגדם שיש ־תו בסיומת שמות

תאותר תבוסתן, למשל: הסיומת. שלפני

קנ״ה[ בישיבה והשלמה קנ״ד, ]ישיבה

גלשומו הלועזיות המלים של גיקוזץ

 הוא. נח - אלה במלים שווא בחטפים; משתמשים אין א.

נח. בשווא יסומן תנועה אפס

שוואים. רצף יש כאשר המלה, של האחרונה באות יושמט השווא

מלא. בחיריק תיכתב 1 תנועת כל ב.

סינתטי; דיסקוס; לוגאריתמים; טיפוס; היסטוריה; חידרוךינאמי; צילינדרין למשל:

חלומה. בוי*ו תיכתב 0 תנועת כל ג.

 אופטימאלי; גאולוגיה; אוביקטיבי; קואורדינאציה; מגנטומ^טורי; נצ'ן;1פ למשל:

מצוסופראנו; סטרובוסקופית;

שרוקה. בוי״ו תיכתב ו1 תנועת כל ד.

אולטרא; פונקציה; טורבינה; אמפולה; מולטי״; מולקולה; למשל:
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העברית: כללי לפי ופתח, קמץ ישמשו & תנועת לציון ה.

 )קיים(, קמץ - מוטעמת סגורה ובהברה פתוחה, בהברה

פתח. - מוטעמת בלתי סגורה ובהברה

 אמפולה; אידאלי; קמטים; קתודה; מגנטרון; קסקודי; מתמטיקה; קטלוג; למשל:

דינטרון;

1בסגול. תנוקד 6 תנועת כל ו.

אלקטרודות; דיפרנציאלי; תאורטי; טלקס; אפקטיבי; טלפון; דופלקס; למשל:

מלא. בצירי תיכתב מכווצת 6*1 תנועת

 ניטראלי; ליקוציט; איקלידית; פנימאטי; איפוריה; רימאטי; נירולוג; אירופה; למשל:

פסידו־;

כפולה. אות לא חזק, דגש יבוא ־ לסמן צורך בהתעורר ככלל. הכפלה, מסמנים אין ז.

2קל. דגש יסומן לא ג׳-ד״ת׳ באותיות ח.

נשמע. הוא כאשר קל דגש יסומן ב׳״פ׳״פ' באותיות

קנ״ז[ - קנ״ו ]ישיבה

 לסמנו מותר לפיכך הפרטי. המקרה פי על ולא והבניין, המשקל פי על יבוא חזק דגש

 כסאות למשל: שוואית, אות בגלל הדגש את ולשמוט לשנות ולא והבניין, המשקל לפי

 חקכם. אשכם, )כסאכם(,

 טעה. לא - במקרא המצוי פי על והנמקד

תמיד. השימוש, מ״ם אחרי שוואית יו״ד לדגש מותר

 כך משתנה. שאינו במקרא, המצוי בצד זאת

רפה. תהיה ההיפוך וי״ו לאחר שוואית יו״ד

 בכלל השוואית והמ״ם הגרוניות, מן חוץ האותיות, כל תודגשנה הידיעה ה״א לאחר

הדגושות.

ק״ס[ - קנ״ט ]ישיבה

 יו״ד( לה״פ בעלי נשמות ״פעי* משקל - הסגוליים לשמות גספח

כאן: קבוצות שלוש

בנסמך, הן בנפרד הן חטף(, )או שווא שתחילתם שמות א.

 פרי, ¡>לי, ¡)די, סחי, נשי, נהי, סעי, כלי, כוי, טפי, טני, חפי, חלי, דלי, ,נגדי ארי, כגון:

וכד/ שתי רעי, ךאי, צבי,

קפ״א-קפ״ב.[ ישיבה ראה התשמ״ז. בכסלו בח׳ שנה הזה הכלל העורך: ]הערת .1

 ראה אחר. כלל בא ותחתיו התשמ״ו, א׳ באדר בי״ז בוטל הזה הכלל העורך: ]הערת .2

קע״ז־קע״ח.[ ישיבה

עיו־גדי. המקום, שם - הכלל מן יוצא .3
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 שווא ניקודם בנסמך אבל בנפרד, צירי( )או סגול או חטף( )או שווא שתחילתם שמות ב.

שבי. קרי, מרי, לחי, ירי, חצי, דחי, בכי, חטף(: )או

שפי. שחי, פתי, משי, בנסמך: הן בנפרד הן סגול, שתחילתם שמות ג.
* * *

 פרי, מעי, כלי, מן: חוץ הסגוליים, דרך על היא כאלה שמות של הריבוי צורות ד.

 מעי של הריבוי צורת לחיים. לחי: של הזוגי צורת פרות. מעים, כלים, שריבויים:

לחיים. קורה(: לחי)=לוח, ריבוי מפלת(; )מעי מעיים )מפלת(:

 בסגול. ־ גרונית לפני או ובגרונית בחיריק, פה״פ הסגוליים: דרך שעל היחיד בנטיית ה.

בפתח. - ארי נטיית מעיו. חציו, כליך, פךיכם, גךיו, כגון:

שביכם. פריהם, פריכם, פריך, כליך, - במקרא הערה:

 ומעים: פרות כלים, נטיית חצאיהם. גדייך, הקמץ: בקיום נטייתו בשווא-קמץ הריבוי ו.

מעיהם(. )במקרא: מעיהם הדגה, מעי מעיך, פרותיכם, פרותיך, כליהם; כליכם, כליך,

קס״ב-קס״^ ]ישיבה

פללי בשימוש ומלים צירופים

רחק״( ״קשרי )ובוטל telecommunication - בזק

קמ״ח[ ]ישיבה

 )״סופרמרקט״( supermarket - זה[ מסוג הגדולות החנויות לכל כולל, ]שם ־ מרכול

 ענק( מרכול גדול, מרכול כגון )גם

drive-in ־ -״רכב

 הצירופים: גם זה ועל״פי

 קולנוע-רכב

 בנק״רכב

 מסעדת״רכב

 camping - מחנאות

 camping site - מחנאות אתר

 to camp - למחנאות יצא

camper - מחנאי

 caravan - מעוועים( )בריבוי: נ^ע1םע

 )״טיפ״< tip ־ תשר

 )״לובי״( lobby - שדלה

 lobbyist - שדלן

 lobbying - שדלנות

 traveler’s check - נוסעים המחאת

)״סוויטה״( suite - )במלון( מדור

ק״ן[ ]ישיבה
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 paper clip - פעל[ בינוני ]משקל )ניירות( מהדק

 bulldog clip - ניירות[ להצמדת קפיצי ]התקן )ניירות( אטב

stapler - ניירות[ לחיבור ]מכשיר מכלב

 גסים( בתפרים חיבור שעניינו כל״ב, משורש נגזר )מכלב

to staple - במכלב[ ]חיבר הכליב

 (wire) staple - ח[ האות צורת צורתה - המכלב ]סיכת כליב

 clip [of pen, of pencil] - וכדומה[ לתיק לבגד, העיפרון או העט ]להצמדת תפס

 push button- כתיבה[ לשם המילוי חוד לדחיקת וכדומה, בעט ]התקן לחיץ

eraser, rubber - מחק

 clip pad - באטב[ מוצמד שעליו הכתיבה שנייר קשיח, ]מצע אטב לוח

 paper dispenser ־ נייר[ מגליל פיסות לתלישת ]התקן נייר מנפק

 יצא( שעניינו נפ״ק משורש נגזר )מנפק

slip tray ־ פתקים מגשית

 desk caddy - מחדד[ מחק, מהדקים, עטים, כגון: משרד, אבזרי שבתאיה ]קערית קלמרית

 self-adhesive lable ־ הרטבה[ בלא ]מדבקה דבקית

 adhesive paper tape - דבק נייר סרט

 self-adhesive tape - הרטבה[ ]בלא דביק סרט

self-adhesive tape dispenser - דביק סרט מנפק

 window envelope - שבתוכה[ שבמכתב המען לקריאת פתח שבה ]מעטפה חלון מעטפת

 post (office) box - הדואר[ בבית דואר דברי ]לקבלת ת״ד דואר, תא

 mail box, pillar-box - ]למשלוח[ דואר תיבת

 letter box - לבית[ ]בכניסה מכתבים תיבת

 catering - הסעךה[ שירות ]כגון: הסעז־ה

caterer - מסעיד

קנ״א[ ]ישיבה

 funicular, teleferage, cable car - רכבלים[ ]בריבוי: רכבל

cassette - קלטת

קנ״ב[ ]ישיבה

 prime time - שיא שעת

 recycling, to recycle - מחזור מחזר,

adjustable - מתכונו

 תקרה״( ״מחיר )ובוטל floor price, ceiling price - תחתון מחיר עליון, מחיר

 legitimate - לגיטימי מתר, כדין, כשר,

 legitimacy - לגיטימיות כשרות,

 אמנות - ועיסוקי ארטיסט, - אמן

אמנות ־ ועיסוקו מלאכה, בעל - אמן

קנ״ה[ ]ישיבה

 הלועזי ל־״הפנינג״ תחליף למבקשי תוצענה התרחשות, ארוע, הלולה, חנגה, המלים

trade-in ־ בהמו־ה קניה( )או מכירה

קנ״ח[ ]ישיבה




