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העניינים תוכן

7 באקדמיה החברים

9 האקדמיה החלטות
24 כללי, בשימוש מילים ג. ♦ 22 במינוח, החלטות ב. ♦ 9 בדקדוק, החלטות א.

ת ו ב י ש ה י א י ל מ  ה

התשנ״ז שנת

27 )דל( ושלושים המאתיים הישיבה
♦ 30 האקדמיה, זיכרונות ואישור ברכות ב. ♦ 28 ז״ל, ינאי יגאל לזכר דברים א.
 הידיעה ה״א ניקוד ד. ♦ 31 לאקדמיה, מועמדים סגולות לבחינת ועדה בחירת ג.

 השמות ניקוד ו. ♦ 40 גבה, של הבינוני צורת ה. ♦ 31 ׳מה׳, השאלה ומילת
 מילים ח. ♦ 44 הדקדוק, ועדת הודעת אישור ז. ♦ 43 ומטח, משט מטס,

46 כללי, בשימוש

49 )רלא( ואחת שלושים המאתיים הישיבה
 הדיפלומטיה מונחי ג. ♦ 50 כללי, בשימוש מילים ב. ♦ 49 וברכות, הודעה א.

 ושוק הבנקאות ממונחי מונח ד. ♦ 60 הדיפלומטיה, למונחי המילון ואישור
64 ההון,

66 )רלב( ושתיים שלושים המאתיים הישיבה
בחירת ג. ♦ 66 ,1997 לשנת האקדמיה תקציב אישור ב. ♦ 66 תנחומים, א.

69 לוועדים, בחירות ד. ♦ 69 חדשים, חברים

70 )דלג( ושלוש שלושים המאתיים הישיבה
 המתרגם יכול, שאינו כמי ״המתרגם זנדבנק שמעון הרצאת ב. ♦ 70 ברכות, א.

 סוב־יוךצה; החדלה, קר, בךם המתה משפט: מונחי ג. ♦ 70 שמוכרח״, כמי
85 כללי, בשימוש מילים ד. ♦ 76 הפלילי, הדין מונחי אישור

91 )רלד( וארבע שלושים המאתיים הישיבה
 המינוח ב. ♦ 91 ז״ל, רבין חיים לזכר דברים ז״ל; שחר דוד תנחומים: א.

96 הטכנולוגי,

120 )דלה( וחמש שלושים המאתיים הישיבה
♦ 120 לאקדמיה, המועמדים סגולות לבחינת ולוועדה למנהלה בחירות א.
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ם תוכן 4 הענייני

 הזוגי; צורת ורטוב; רטב דקדוק: ענייני ג. ♦ 121 ל״א, גזרת - הפועל נטיית ב.
♦ 133 הדקדוק, ועדת הודעת אישור ד. ♦ 129 מכסה, של הרבים צורת

135 כללי, בשימוש מילים ה.

142 0)רל ושש שלושים המאתיים הישיבה
143 חדשים, חברים בחירת ב. ♦ 142 האקדמיה, נשיא בחירת א.

התשנ״ח שנת

145 )רלז( ושבע שלושים המאתיים הישיבה
 זיכרונות אישור ב. ♦ 145 ,1998 לשנת האקדמיה של התקציב הצעת אישור א.

 ענייני ד. ♦ 148 המדעית, המזכירות עבודת על וחשבון דין ג. ♦ 148 האקדמיה,
160 הדקדוק, ועדת הודעת אישור ה. ♦ 156 בדל, מסקנה; דקדוק:

165 )רלח( ושמונה שלושים המאתיים הישיבה
♦ 165 המסילתית, התחבורה מונחי ואישור מסילתית בתחבורה מונחים א.
 המשותף הוועד הודעת אישור ג. ♦ 171 מפגש, כמת; כמה, שונים: מונחים ב.
 למונחי המילון ואישור בדיפלומטיה מונחים ד. ♦ 175 שונים, מונחים על

182 תעשיון, או תעשייתי פארק ה. ♦ 177 הדיפלומטיה,

184 )רלט( ותשע שלושים המאתיים הישיבה
 לבחינת ועדה בחירת ב. ♦ 184 ומחקרים, מקורות בסדרה כרכים ארבעה א.

 על וחשבון דין ד. ♦ 185 הודעה, מקרא ג. ♦ 185 לאקדמיה, מועמדים סגולות
 צורת תעוזה; ניקוד דקדוק: ענייני ה. ♦ 186 ההיסטורי, המילון במפעל הנעשה
 פנס; נטיית כתנת; של הנסמך צורת צלע; הנפרד צורת מסקנה; של הנסמך

205 הדקדוק, ועדת הודעת אישור ו. ♦ 193 סרעף, חרצן, ניקוד

211 )רמ( וארבעים המאתיים הישיבה
♦ 211 האווירית, התחבורה מונחי ואישור אווירית בתחבורה מונחים א.
 בנטיית הקמץ קיום וכד׳; מיליארד מיליון, ספרדי; אשכנזי, דקדוק: ענייני ב.

♦ 215 אישות, ניקוד שתף; אמן, אמן, בשמות הקמץ קיום פעל; משקל
222 כללי, בשימוש מילים ג.

231 )רמא( ואחת ארבעים המאתיים הישיבה
 בדקדוק׳)תשי״ג-תשנ״ח(, האקדמיה ׳החלטות של הטיוטה הצגת א. א: חלק
♦ 236 ואי־אורגנית, אורגנית בכימיה התרכובות שמות בכללי שינוי ב. ♦ 231

 241 כדור־עף, שלטני; גבר, ד. ♦ 238 המידע, בטכנולוגיית מונחים ג.

 האקדמיה נשיא הרצאת א. למדינה: היובל שנת לכבוד חגיגית ישיבה ב: חלק
 מגד: אהרן הרצאת ב. ♦ 244 העברית״, והלשון ״האקדמיה בר־אשר: משה

252 לוי, יצחק הרב השר דברי ג. ♦ 249 העברית״, הלשון ותחיית ״הספרות
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:ש
ם תוכן c 5 הענייני

h
r-

g 255 ושתיים)רמב( ארבעים המאתיים הישיבה
¡1 ♦ 255 חדשים, חברים בחירת ב. ♦ 255 האקדמיה, נשיא סגן בחירת א.
^ 255 המינוח, לוועד בחירות ג.

התשנ״ט שנת

256 )רמג( ושלוש ארבעים המאתיים הישיבה
♦ 256 לאקדמיה, מועמדים סגולות לבחינת ועדה ובחירת הנשיא הודעת א.
 מילים ד. ♦ 263 המידע, בטכנולוגיית מונחים ג. ♦ 257 חיים, בעלי שמות ב.

267 כללי, בשימוש

274 )רמד( וארבע ארבעים המאתיים הישיבה
 הקמץ קיום ג. ♦ 274 כללי, בשימוש מילים ב. ♦ 274 ותנחומים, ברכות א.

286 בפועל, הגרוניים ד. ♦ 283 פעל, משקל בנטיית

293 )רמה( וחמש ארבעים המאתיים הישיבה
 חדשים, חברים בחירת ב. ♦ 293 ,1999 לשנת האקדמיה תקציב אישור א.

294 לוועדים, בחירות ג. ♦ 294

295 )רמו( ושש ארבעים המאתיים הישיבה
 לפני התנועה - ודומיהם שען נהג, ב. ♦ 295 התקציב, על והודעה ברכות א.

303 כללי, בשימוש מילים ד. ♦ 298 בפועל, הגרוניים ג. ♦ 296 בקמץ, הח״ע

313 )רמז( ושבע ארבעים המאתיים הישיבה
314 מזי״א, מכון ב. ♦ 313 פתיחה, דברי א. מזי״א: במכון מיוחדת ישיבה

321 )רמח( ושמונה ארבעים המאתיים הישיבה
 - כללי בשימוש מילים ב. ♦ 321 הגרוניים, בעניין בן־חיים האד׳ הצעת א.

333 פעל, משקל ג. ♦ 328 וגלישה, טיפוס מונחי

ת ו ח ו ד
339 המדעית המזכירות דוח

 המזכירות פעולות ג. ♦ 340 והוועדות, הוועדים ב. ♦ 339 האקדמיה, פעולות א.
347 המדעית,

351הטכנולוגיה( למונחי המרכזית )הוועדה חיפה לשכת דוח
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354 העברית ללשון ההיסטורי המילון מפעל דוח
♦ 356 החדשה, העברית הספרות מדור ב. ♦ 354 העתיקה, הספרות מדור א.
357 לאור, וההוצאה המחשוב מדור ג.

359 העברית הלשון תחיית לתולדות מזי״א מ׳ אהרן ד״ר ע״ש המכון דוח

ת ו ע צ ב ה י צ ק ת
361 1997 לשנת התקציב הצעת
363 1998 לשנת התקציב הצעת
365 1999 לשנת התקציב הצעת
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1באקדמיה החברים

אבנר ארי
אורנן עוזי

אזר משה
אירמאי שרגא
אלדר אילן

התשנ״ח בסוף פרש אמיר אהרן
התשנ״ט בשבט בא׳ לחבר נבחר אפלפלד אהרן
התשנ״ז בטבת בכ״ז לחבר־יועץ נבחר באר חיים

בלאו יהושע
בן־חיים זאב

ק־טולילה יעקב
בר־אשר משה
גולדנברג גדעון

התשנ״ט בשבט בא׳ כבוד לחבר נבחר גורי חיים
דותן אהרן

ואבן ה שולמית
התשנ״ז בטבת בט״ז נפטר ולנשטיץ מאיר
התשנ״ז בטבת בכ״ז מלא לחבר נבחר זוסמן יעקב
התשנ״ח בסיוון בי״ד מלא לחבר נבחר זנדבנק שמעון
התשנ״ח בסיוון בי״ד מלא לחבר נבחר חזן אפרים

טל אברהם
התשנ״ט בשבט בא׳ לחבר־יועץ נבחר טלשיר דוד
התשנ״ז בטבת בכ״ו נפטר טנא דוד
התשנ״ז בטבת בכ״ז מלא לחבר נבחר טריינין אבנר

יבין אברהם
יהלום יוסף

ייבין ישראל
התשר בסיוון בי״ד מלאה לחברה נבחרה ״ץ כ קציעה

מגד אהרן

 זיכרונות של הקודמים הכרכים בראש מופיע קודמות בשנים שנתמנו החברים של המינוי תאריך .1
ללשון. האקדמיה

 חבר־יועץ *
כבוד חבר **
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ה החברים8 באקדמי

 מורג שלמה
 מירסקי אהרן

מלצר שמשון
ממן אהרן *
מנצור יעקב *
 נאה שלמה *

סמילנסקי יזהר **
עוז עמום

 עסיס משה *
פורת אמציה

פליקם יהודה *
 צרפתי בן־עמי גד

קדרי צבי מנחם
רון קיט אלישע *
 קיסטר מנחם *

רצהבי יהודה
שחר דוד *
שמעוני אורי *
 שפרבר דניאל *

שרביט שמעון

התשנ״ט באלול בכ״ג נפטר

התשנ״ח בסיוון בי״ד לחבר־יועץ נבחר

 התשנ״ט בשבט בא׳ לחבר־יועץ נבחר
התשנ״ט בשבט בא׳ כבוד לחבר נבחר

 התשנ״ח בסיוון בי״ד לחבר־יועץ נבחר
התשנ״ז בטבת בכ״ז לחבר־יועץ נבחר

התשנ״ז ב׳ באדר בכ״ד נפטר

התשנ״ט בשבט בא׳ מלא לחבר נבחר

האקדמיה מנהלת

 האקדמיה נשיא - בר־אשר משה
הנשיא סגן - קדרי צבי מנחם
 התשנ״ט( בשבט א׳ )מיום הדקדוק ועד ראש - אזר משה
 התשנ״ז( באייר י״ט )מיום המינוח ועד ראש - אלדר אילן

 התשנ״ט( בשבט א׳ )מיום הפרסומים ועד ראש - זנדבנק שמעון
התשנ״ט( בשבט א׳ האמרכלי)מיום הוועד ראש - טל אברהם
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טות ה החל מי ד ק א ה

בדקדוק החלטות א.
השם בנטיית לכללים ותוספות תיקונים .1

הקמץ כללי 1.1
 ,872 הפרסומים ילקוט ;94-91 ׳עמ התש״ך-התשכ״א, ז-ח, האקדמיה זיכרונות ראה
ואילך. 1965 עט׳ התשכ״א, באלול י״ז

תוספת
 שלשלאות למשל: בנטייה. מתקיים שוואים שני שלפניו קמץ

נרלז[ דבדבניכם. דמיבן לויתניהם, לויתנים משפטני־, משפטן שלשלאותיהם,

תוספת - 2ב כלל
 והגזורים בה״א המסתיימים הברות שתי בני בשמות יתקיים הקמץ

 בשמות גם כך רמה; קמה, עקה, המשמעים(, )שני נפה כגון ע״ו, משורשי
עגה. אלה,

דו״ג(, בשורש )הקשור דגה דאה, כגון אחרים, בשמות יתקיים לא הקמץ
נרלט[ שעה. שפה, שנה, מדבר(, )נאות נאה גדה, אמה,

T T  T T  T T  '  : / T T , T T , T T

שינוי - 4ב כלל
 הקמץ דין המרובעים. לאלה השלשיים השמות בין להפריד הוחלט

זה: אפוא הוא פעל במשקל
 דיניכם דעי־ דין למשל: פעל. במשקל בשמות מתקיים הגדול הקמץ .1

מדד וסתי־, וסת נידי־, ניד חלשי־, חלש חיבי־, חיב פרשי־(, פרש )וכן
T ׳ T  T T lי ז ' י י - י ז - - T -  Tי ▼יי T- י • ■ד - - • ז ץ■ - ׳ -

קטריהם. קטר מדדי־,
צואר. וכן איל אגן, האלה: השמות יצאו זה מכלל

 את המציינים שמות )היינו פעל במשקל הגזורים המרובעים בשמות .2
 סרטט פרנסיכם, פרנסי־ פרנס כגון מתקיים, הקמץ הפעולה( עושה

 ומכשירים(. אוךךי־)כלים אורר צנתרי־, צנתר עיסוק(; סרטטי־)בעלי
אבזמי־, אבזם למשל: מתקיים. הקמץ אין האחרים המרובעים בשמות

נרמח[ ספסלי־♦ ספסל סחלבי־, סחלב פרורי־, פרור עכברי־, עכבר ארנבי־, ארנב

תוספת - 4ב כלל
קמץ הוא בהן הקמץ - פעל מן הנגזרים נקביים שמות של ריבוי צורות
רלט[ נרל, ספרעת־צמרת. טוסותיהם, גננות־הילדים, למשל: קיים.

חדש ניסוח - 8ב כלל
המשקל של חלק או סופי צורן היא זו וסיומת בץ המסתיימים שמות א.
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 בנטייה. מתקיים שבסיומת הקמץ - השורש( מן אינה הנו״ן )כלומר
תן. בסיומת השמות זה בכלל

 רק(,0אילנות־) אילן מזגני־, מזגן יומני־, יומן קבלני־, קבלן למשל:
גאותני"♦ גאותן משפטני־, משפטן

 בנטייה: מתקיים בהם הקמץ שאין האלה, השמות זה מכלל יצאו

 קךבן. פרקן, פלחן, חרבן, אמדן, אלפן, אבדן, פעלן: פעלן, במשקל שמות .

קמץ. עמן, ממן, במן, פעץ: במשקל שמות •
פשתן, מפתן, מזרן, לפתן, כבשן, ,דיוקן דוכן, בסתן, אלמן, שונים: שמות .

?לסז•
 והמציינים הסופי;ר בצורן המסתיימים בשמות מתקיים הגדול הקמץ ב.

תכונה. או עיסוק
לבלר וכן בימרי־, בימר סמרטוטרי־, סמרטוטר סנדלריכם, סנדלר למשל: — : :T ׳ זו : : : : T ־ ד •• T ־ ■ • • * ד ■ ■ד : — ן ׳ •

לבלריכם.

 רלט[ נרלז, עכברי־• עכבר סודרי־, סודר סינרי־, סינר אולריכם, אולר קולרי־, קולר אבל:

נרלט[ נמחק - 11ב כלל

בהם מתקיים שהקמץ נוספים שמות - 12ב כלל
ץאמן אדריכל, מ ק ה רט[ רלט, רלז, נדל, הקמצים(. )שני פנס מסורה, אמן, במ״ם(, )

נרלט[ בתי־. בתים ערי־, ערים ראשי־, ראשים מסירת, השמות: בכלל יוזכרו כן .. T . T 9 ..T . T » .. T . .ך » ... וך |

 דגש ואחריו לפתח בנטייה משתנה בהם שהקמץ נוספים שמות - ב סעיף 1ג כלל
 מוספים; - מוסף מבטחים; - מבטח חרצנים; - חרצן חרכים; - חרך

 - רענן סרעפים; - )שרעף( סרעף מספים; - מסף מחמצים; - מחמץ
רלט[ רלז, נדל, שאננים. - שאנן ;רעננים

נרלט[ שבת. השם נטיית תשולב בחור; השם נטיית תוזכר

הפתח כללי 1.2
 בניסן י״ג ,3043 הפרסומים ילקוט :8-7 ׳עמ התשכ״ו, יג, האקדמיה זיכרונות ראה

.1931-1930 עט׳ התשמ״ד,

אחרים, אחרת, אחר, הפתח: בכללי תשולב אחר השם של נטייתו
נדלט[ אחרות.

בפתח המסתיים פרטי משם הגזורים שמות
 מהם הנגזר הייחום שם - ובתי״ו בפתח המסתיימים פרטיים שמות .1

רפה. בו והתי״ו בקמץ מנוקד
צרפתית. צרפתי צרפת צפתי, צפת אילתי, אילת למשל:

אשפנז, בפתח: המסתיימים משמות ספרדי)הנגזרים אשכנזי, השמות .2
נרם[ ספרך. אשכנך, בקמץ: או ספרדי, אשכנזי, ובדגש: בפתח מנוקדים ספרד(
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הצירי כללי 1.3
 בניסן י״ג ,3043 הפרסומים ילקוט ;11 עט׳ התשמ״א, כא-כד, האקדמיה זיכרונות ראה

.1933 עט׳ התשמ״ד,

תוספת - ט כלל
 צפצפה, נדנדתי, נתד־ה, כגון: הצירי, בקיום נוטים פלפלה במשקל שמות

צפצפות־. צפצפתי,

הסגול כללי 1.4
 בניסן י״ג ,3043 הפרסומים ילקוט ;11 עט׳ התשמ״א, כא-כד, האקדמיה זיכרונות ראה

.1937 עט׳ התשמ״ד,

תוספת - ב כלל
קז־מי. הוא מקדם התואר שם כי יוער הכלל מן היוצאים של 1 בסעיף

 קלים: נוסח שינויי בהם לערוך שהוחלט כללים 1.5
רלט[; נולה, 6ב הקמץ: כללי

 נרלז[ז ז נרלז[, (2 )הערה 2ג נולה[, 1ג החולם: כללי

 ;]רלט[ כג ]דלה[, כא ]דלה[, יד ]רלז[, ב ]רלט[, א הצירי: כללי

נולה[. ו הסגול: כללי

ומשקלים שמות .2
 העברית׳, ללשון האקדמיה של בדקדוק ל׳החלטות והשלמות תיקונים 2.1

התשנ״ד
ואילך. 2435 עט׳ התשנ״ד, באדר י״ג ,4195 הפרסומים ילקוט ראה

 אחד. לכלל צורפו ג ב, ס״ק 1.6 בסעיף
קל. נוסח שינוי לערוך הוחלט א5 בסעיף

שינוי - ד א, 1.6 סעיף
 בסמוך בבואם לשווא משתנים בנטייה מתקיימים שאינם וצירי קמץ א.

 לפני גם מתקיימים בנטייה, המתקיימים וצירי קמץ ואילו ;ן, לסיומת
;ן. הסיומת
 לעומת מוקרן, מדען, משפטן, תותחי־(, השווה תותח, תותחן)מן למשל:

 זילפקן. אזמלן, בתזן, אצן, תירי־(, תק־ן)השווה
 כנגד שווא בהם מהפכן)שבא פסנתרן, פלפלן, השמות זה מכלל יוצאים

 מהפכה(. פסנתר, פלפלה, בשמות מתקיימים וצירי קמץ
 שלפני הקמץ דוגמת לשווא משתנה :אי הסיומת שלפני הקמץ ד.

מחסנאי. כגון :ן, הסיומות
 שהקמץ :אי)אף הסיומת לפני בשווא המנוקד הנדסאי, השם זה מכלל יוצא
בנטייה(. מתקיים הנדסה בשם
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ת 12 ו ט ל ח ה ה האקדמי

תוספת -1.6 סעיף
 - מסמרון מחשבון כגון - ־ון והסיומת מקטל ממשקל הגזורות מילים ב.

נול[ ממנה. שנגזרו במילה הצירי במקום שווא בהן יבוא

 על הוחלט התשנ״ז בסיוון בי״ח הדקדוק בוועדת דיון בעקבות העורך: ]הערת

הניסוח: שינוי

 המילה כבנטיית - לשווא משתנה או מתקיימת ן1־ הסיומת שלפני התנועה

 מתקיים, )הצירי קלסתרונים קלסתרון להלן: כמודגם אליה, מצטרפת שהסיומת

 מטבחון, מחשבים(, דרך על מתקצר, )הצירי מחשבון קלסתריהם(, דרך על

מטבחיהם(.[ מטבחים דרך )על מטבחונים

משקלים 2.2
פעלון פעלון, משקלים א.

 חרגון חלזון, ותרוץ, הריון, )אפטיה(,אד־שון פעלון: במשקל נוספים שמות
 כמשון, )אובססיה(,טרדון (,blackout) חשכון תרצ״ד(, )נגרות חרבון )טרנס(,
שגשון שזפון, שטיון, שגרון, קפאון, פכחון, עקרון, עפרון, נסיון,

לשיגרון(. )מקביל שגדון )רפואה(,

אברון, פעלו!(, מרשימת הוצא )השם רףון פעלון: במשקל נוספים שמות
נרלט[ אגרון. שפיון, כבשון, חלבון, ברכון, תליון, שרטון, מריון, גבשון, בתרון,

 של נוסח שינוי על הוחלט רנה המליאה בישיבת התשס״א בשנת העורך: ]הערת

הכלל.[

הח״ע הפועל ע׳ בעלי פעל במשקל שמות ב.
 בתנועת הפועל פ׳ תבוא - הח״ע שלהם הפועל שע׳ פעל במשקל בשמות

a נהג, למשל: הנטייה. בכל בקמץ( עי״ן לפני בפתח; וחי״ת ה״א )לפני 
 שען־, שען, פחחות; פחחי־, פחחים, פחח־, פחח, נהגי־; נהגים, נהג־,

שעני־. שענים,
 בסגול במקרא מתועדת הנוטה צורתן או שלהן היסוד שצורת מילים הערה:

 אח כגון שבמקרא, הניקוד בהן יתקיים - דגושים( להיות האמורים הח״ע )לפני

]רמו[ בהרות. בהרת גחלי־; גחלים גחלת אחד־; אחד אחיו;

שונים שמות של צורתם 2.3
השם. נטיית לכללי השלמות הם השמות מקצת

שאחריה(. באות ודגש בפתח )מ״ם משט מטם, מטח, א.

 מטסי מטחי)יריות(, מתקיים: האלה בשמות הקמץ אין הקמץ, כללי לפי הערה:

משטיכם. )הצדעה(,

דגושה(. ולמ״ד בפתח )דל״ת מגדלור ב.

בחיריק(. הראשונה השי״ן החיים: )בעל שלשול ג.

קלישאות. של היחיד צורת היא קלישה ד.
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דגושה(. הכ״ף המזון; ברכת עליו שמודפסת )דף ן1בךפ ה.

עקבי. הצורה על עקיב הצורה את להעדיף ראוי ו.

פאר־שבעי. הוא שבע באר מן הייחום שם ז.
ךטבים(. ךטבה, )בנטייה: רטיב לצד ךטובים( ךטובה, )בנטייה: רטוב ח.

ד ט.  בנטייה(. המתקיים מלא, בחולם השנייה )הקו״ף קדקו

קדקדו. קךקדף, קדקד, במקרא:
 בגירות(. זה: לפי בגירים; בגירה, בנטייה: בקמץ; )בי״ת בגיר י.

 דגש(. בלא ונו״ן בשורוק )אל״ף תאונה יא.

ובדגש(. בקמץ )סמ״ךחסיון יב.

ושל גרוטאות של המומלצות היחיד צורות הן וערפה גרוטה יג.
: T ־ : T ; 1 T

ערכאות.
 ערכאה)ואף היחיד צורת הותרה התש״ם בשנת רן בישיבה העורך: ]הערת

ערכאה(.[
 הנגזר פמביות השם פמבי)וכן בחיריק: מנוקד פומבי התואר שם יד.

ממנו(.
בפמבי. הפועל בתואר גם מומלץ בחיריק הניקוד

 )אל״ףהאל״ף לניקוד בנוגע עמדה לקבוע שלא הוחלט - אסטרטגיה טו.

בחיריק(. או בסגול בפתח,

 בדלי־(. בדלים, הנטייה: בקמץ; דל״ת ובשווא, בדגש )בי״ת בדל טז.

בפתח(. )למ״ד פילף יז.

 במ״ם(. ודגש בפתח גימ״ל קטן; )אגם אגמון יח.

 מלא(. בחולם )כאב; מחוש יט.

 בחטף־פתח(. )אל״ףאזובי אזוביון, אזובית, כ.

מלא(. )בחולם פוח מוח, כא.

החולם. בכללי ב מכלל מיה המילה תושמט

 מסקנותיהם(. מסקנת־, בנטייה: בסמך; דגש )בלא מסקנה כב.

 דגש(. בלא וזי״ן בשורוק )עי״ן תעוזה כג.

הנפרד. בצורת גם בפתח( ולמ״ד בסגול )צד״י צלע כד.
צלע. בנסמך במלרע; צלע במקרא

 תל־ הוא תל־אביב ומן גלילי או גלילי הוא גליל מן הייחום שם כה.
אביבי♦

 חסר(. בצירי )למד לצנות לצן, כו.

 עצם(. כשם בשמשו בקמץ, )למ״ד זולת כז.

 שד(. במקרא: בקמץ; )שי״ן שד כח.

 בשורוק(. או בחולם )מ״ם 0תךמו או 0תךמו כט.

רבות. נקבה היא מצלתלם הצורה ל.
 דגש בלא באה הלמ״ד מצלה, מן גזורה מצלתןם כי ההנחה למרות

הצד״י(. אחרי יו״ד )בלא מצלתיים ייכתב הניקוד חסר בכתיב )כבמקרא(.
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 אתרוגים(. בריבוי: מלא; בחולם )רי״ש אתרוג לא.

בדגש(. ונו״ן בקיבוץ )אל״ף אנה לב.

]רלט[ מפעל(. משקל דרך על מתקצר הצירי מטאטאים; )ברבים: מטאטא לג.

]רם[ דגש(. בלא שי״ן מלא, בחיריק )אל״ף אישות לד.

 שונים שמות של הנטייה צורת 2.4
השם. נטיית לכללי השלמות הם השמות מקצת

דין. גזרי היא גזר־דין של הרבים צורת א.

 יצאתי כגון הסגוליים, כדרך לנקדו מותר מגדר׳ ׳יצא הלשון צירוף ב.
מגדרו. יצא מגדרי,

פגושות. היא פגוש של הרבים צורת ג.
לויי־, לויים, וגם: ובו׳, לראו לואי־, לואים, היא לואי השם נטיית ד.

• ד • ׳ ■ד ! ׳ יד ! ׳ : ז י ׳ ! י ז ׳ !

ובו׳. לויו
מרבבות, מרכבת־; בנטייה: משתנה אינו מךפבה בשם הסגול ה.

ובו׳. מרכבותיו מרכבתו, מרכבות־;
]דל[ מךפבות־. מךפבות, מךפבוד, במקרא:

משרות(. - משרה דרך >על מכסות היא מכסה של הרבים צורת ו.

קן־. וגם ?¡ך היא קן של הנסמך צורת ז.
לבן־. וגם לבן־ היא לבן של הנסמך צורת ח.

חלב־. היא חלב של הנסמך צורת ט.
 הנסמך צורת כי הוחלט התש״ם בשנת רן המליאה בישיבת העורך: ]הערת

חלב־.[ בצד חלב־ היא
חמת־. היא חמת של הנסמך צורת י.

דיוקנאות. היא דיוקן של הרבים צורת יא.
דיוקנו(. ולא )דיוקנו לטעם בסמיכות מתקיים הקמץ דעתך: תן

נולה[ מטלת־♦ היא מטלה של הנסמך צורת יב.

מעופו. מעוף־, מלא: בחולם היא מעוף נטיית יג.
נרלז[ בנטייה. מתקצר מעה במילה הקמץ יד.

 וגם כהונות־ )ברבים: פתינת־ וגם פתינת־ היא כתנת של הנסמך צורת טו.

כתנות־(.

 מלאכות־, במקרא: מלאכותיך. מלאכות־, היא מלאכה השם נטיית טז.
מלאכותיף.

גיאיות. גיא־, למשל: תמיד. מלא הצירי ייכתב גלא השם בנטיית יז.
גיא. גיא, בנפרד המשנה צורות נמצאות כן גיאותיך; גאיות, במקרא

 טרשי(. )למשל: בפתח נוטה טרש השם יח.

 )וגם שלשלות היא פךפךת שרשרת, שלשלת, של הרבים צורת יט.
פרפראות. שרשראות(, )וגם שרשרות שלשלאות(,

)כבמקרא( דמכם לדכם, ־כן: ־כם, הכינוי עם נוטים זים לד, השמות כ.
]רלט[ דמכם. לדכם, וגם
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בהקפה תלוי במקרא שניקודן מילים 2.5
 מאת היחס במילית בסגול. מנוקדת האל״ף את המושא במילית א.

בצירי. מנוקדת האל״ף
 חסר ובחולם לאחריה, נסמכת כשהיא קטן בקמץ מנוקדת כל המילה ב.

 לכל שעה, בכל הארגון, חברי כל דוגמות: לעצמה. עומדת כשהיא
 מספר יודעים, הפל לעומת הימנו; נוחה הבריות שרוח פל דורש,

פל. יודע
 - ת׳ם רב, עז, חק, חם, כגון - חסר בחולם המסתיימים שמות ג.

הנסמך. בצורת גם חסר בחולם מנוקדים
 זו במילה עם. קבל בצירוף כגון קבל־, במילת אמורים הדברים אין
בבי״ת. קטן קמץ בא

 שן שם, עת, לב, כגון - בצירי המנוקדים אחת הברה בני שמות ד.
 שניקודו בן השם הוא דופן יוצא הנסמך; בצורת גם בצירי מנוקדים

בן־. בנסמך
 תלוי במקרא ניקודן בן(, )להוציא א-ד בסעיפים הנזכרות המילים כל הערה:

 ואילו בצירי, או בחולם מנוקדת היא לעצמה בטעם מנוגנת המילה כאשר בהקפה:

 בסגול. או קטן בקמץ מנוקדת היא שאחריה, למילה במקף מחוברת היא כאשר

 פל־כנף צפור פיל יז(, לה, )שמות ואת־אדניה את־עמדיו החצר קלעי את דוגמות:

להק־ יד(, מה, השמן)יחזקאל וחיק כה(, טו, )שמות ומשפט חיק יד(, ז, )בראשית
ה(, טו, ב )שמואל בקרב־איש ו(, כ, )בראשית בתפ־לבבף כד(, יב, )שמות לף

]רלה[ יד(. ז, )שמות פרעה לב טז(, יז, ולב־אין)משלי

הארמית מן בעברית שמות 2.6
 כגון נקבה, בצורת והמשמשים הארמית מן לעברית שהתגלגלו שמות

 פסקה, טבלה, סדנה, נוספות: דוגמות בסופם. בה״א נכתבים ׳דוגמה׳,
קופסה,גרסה. עסקה,

נרלט[ בדותה. אתנחתה, אסמכתה, משכנתה, שאילתה, כגון בשמות הדין הוא

שונים עניינים .3
הידיעה ״א ה 3.1

נרל[ המקובלים. הידיעה ה״א כללי את בעינם להותיר הוחלט

ונגזרותיה ׳מה׳ המילה ניקוד 3.2
 המילה בראש חזק דגש יבוא ולא בקמץ, תנוקר מה השאלה מילת א.

 למה, למילה: קודמת שימוש אות כאשר גם נוהג זה ניקוד שאחריה.
במה. כמה,

5 T 5 T

מותרת. במה הצורה גם
 לפני שאחריה. המילה בראש בא ודגש בפתח, הוא במקרא מה של הרגיל ניקודה

 קמוצות( ע״ח לפני )בעיקר המקומות במקצת בקמץ. מנוקדת המילה אהע״ר אותיות

]רל[ בסגול. מנוקדת מה המילה
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מהרת, כלל: בדרך במ״ם פתח יבוא מה המילה מן הנגזרות במילים ב.
נרלט[ מהן. מהם, אבל מהי, מהר, משהו, מהותי,

השימרש מ״ם ניקרד 3.3
 אם חזק. דגש בא שאחריה המילה ובראש בחיריק ניקודה השימוש מ״ם

 מנוקדת השימוש מ״ם אהחע״ר, מאותיות באות פותחת שאחריה המילה
 צורת לפני )וכן חוץ חוט, המילים לפני בחיריק מנוקדת המ״ם בצירי.

נרלז[ מהיות. ובצורה חו״ל( הקיצור

׳למה׳ המילה ניקוד על הערה 3.4
הראשונה. בהברתה ומוטעמת במ״ם ובדגש בקמץ מנוקדת למה המילה
]רלט[ רפה. והמ״ם השנייה בהברתה מוטעמת למה המילה גרוניים( לפני )בעיקר לעתים במקרא

לטיני לכתב עברי מכתב התעתיק 3.5
נדל[ כנו. על הקיים התעתיק את להותיר הוחלט

שונה.[ לא התעתיק אך התש״ם, בשנת ונידונה שבה הסוגיה העורך: ]הערת

לשון ושימושי מילים שימושי .4
 זו צורה התואר. כשם המומלצת הצורה היא בדאי)בסיומת:י( הצורה א.

כדאית. כגון הנגזרות, בצורות הכרח היא
נדל[ המקום. לציון הן הפעולה לציון הן משמשות וחמה חמה צורות ב.

תחת ״נחקר )ולא באזהרה חקירה באזהרה, נחקר הוא הנכון הצירוף ג.
נולה[ אזהרה״(.

למחרת. למחרת, ביידוע: ושלא ביידוע מותר למחרת הצירוף ד.
 התוכן, לפי גם להיות יכול ההתאם האזרחים״ מן ״חלק מעין בצירוף ה.

להצביע״. יוכלו האזרחים מן ״חלק כגון
או ביידוע לבוא יכול אותן אותם, אותה, אותו, אחר הבא העצם שם ו.

נרלז[ מקום׳. ׳אותו או המקום׳ ׳אותו כגון ביידוע, שלא
 המילים שבהם מספר שמות של ההבעה בדרכי מתערבת האקדמיה אין ז.

וכד׳. ביליון מיליארד, מיליון,
׳שלושה אדם׳, בני מיליונים ׳שלושה אדם׳, בני מיליון ׳שלושה האומר זה לפי

נרם[ משתבש. אינו - וכיו״ב אדם׳ בני מיליוני

הפועל בנטיית כללים .5
ל״א פועלי 5.1

רלה. המליאה בישיבת ואושרו נידונו הכללים

ובעתיד בציווי בבינוני, בעבר, הפועל נטיית א.
 כגון בתנועה, באה האל״ף כאשר השלמים דרך על היא ל״א מגזרת הפעלים נטיית .1

ממציאה. נמצאים, תמצאי, מוצאים, מצאו,
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 פי על מנוקדת הפועל וע׳ נחה האל״ף בתנועה, אינה הפועל ל׳ כאשר כלל בדרך .2
 פתוחה(, בהברה קמץ שמרתי; דרך קראתי)על לדוגמה: השלמים. בגזרת התנועה

 דרך )על למציא שמר(, דרך )על מלא זקן(, דרך )על ירא מלמד(, דרך )על מדפא
ישב(. דרך )על יצא קם(, דרך )על בא לשמיר(;

 דרך על וניקודן פ״י(, אחרת)ע״ו, לגזרה וגם ל״א לגזרת שייכות יצא בא, האחרונות הדוגמות ]שתי

ההן.[ הגזרות מן הפעלים נטיית

השלמים: בגזרת התנועה פי על שלא מנוקדת הפועל ע׳ האלה במקרים
 בגוף עבר בצורות בצירי מנוקדת הפועל ע׳ קל, בניין למעט הבניינים, בכל א.

הבראתם. הבראת, התמלאנו, מלאנו, ךפאתי, נמלאנו, כגון והשני, הראשון
ד(.[ מ, )יחזקאל הבאתה ]במקרא:

 מנוקדת הפועל ע׳ שנ״א צמ״א, מל״א, יר״א, טמ״א, בשורשים קל בבניין ב.
הבינוני(, לצורת שווה העבר )צורת צמא ירא, כגון נסתר, עבר בצורת בצירי

שנאתם. מלאת, צמאתי, כגון והשני, הראשון בגוף עבר ובצורות
וכר.[ שונאת שונא, פועל: במשקל בבינוני נוטה שנ״א ]השורש

 כגון בצירי, מנוקדת הפועל ע׳ - בתי״ו המסתיימות בבינוני הנקבה בצורות ג.
ממצאת. מתמצאת, ממלאת, ממלאת, נמצאת, מוצאת,
 הצורה זו הפעיל ובבניין קוראה, כגון בה״א, המסתיימות נקבה בינוני צורות גם ]קיימות

מקריאה.[ כגון השגורה,

 תמצאנה, בסגול: מנוקדת הפועל ע׳ ובציווי בעתיד והנסתרות הנוכחות בצורת ד.
וכד׳. תמלאנה המצאנה,

- *.• T *.• ז •  : T

 מנוקדת הפועל ע׳ קל בבניין בו״א השורש מן והמקור הציווי העתיד, בצורות ה.
לבוא. בוא, יבוא, מלא: בחולם

יד ׳ ד

הפועל שם ב.
 למלא, להמצא, לקרא, כגון באל״ף, מסתיים הבניינים בכל ל״א מגזרת הפועל שם

להבריא. להתמצא,

הערות
מלא. או מליאת היא קל בבניין מל״א השורש של המקור צורת .1
 - בתי״ו המסתיים הפועל בשם - נו״ן או יו״ד היא בהם הפועל ׳שפ קל בבניין ל״א בפועלי .2

לשאת. לצאת, כגון בצירי, מנוקדת הפועל ע׳

הפעול הבינוני ג.
 קפוא, פלוא, טלוא, ברוא, כגון הפעול, בבינוני אל״ף הפועל ל׳ באה כלל בדרך .1

שנוא.
 הגוזרים ]יש סמוי, מצוי, חבוי, הן: המצויות יו״ד. בהן שבאה פעול בינוני צורות יש .2

משמעות: בהבדל ביו״ד או באל״ף נוטה קרא ]הפועל קרוי סמ״י[, השורש מן סמוי הצורה את

 לעלות שנקרא ׳מי ׳אורח׳: ׳מוזמן׳, לו׳: ׳שקראו אחדות: בהוראות - קרוא ׳נקרא׳: בהוראת - קרוי

ועוד[. לתורה׳
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ת 18 ו ט ל ח ה ה האקדמי

 הצורות בשאר אישה/ ׳שנשא במשמעות היחיד בצורת ביו״ד באה נשוי הצורה .3
אל״ף. באה והמשמעויות

פיעל בניין של הפעולה שם ד.
 ברוא, לדוגמה: בסופם, באל״ף פיעול במשקל באים ל״א מגזרת השמות כלל בדרך
 יו״ד. ובסופם זה במשקל הבאים שמות יש אולם נשואים. מלואים, ןצוא, לבוא, ודוא,

ךפוי. נבוי, מלוא(, מלוי)לצד חטוי, רפוי, בטוי, הם: המצויים

ל״א לפועלי כללית הערה
 מלשון דוגמות ל״י. מגזרת פעלים דרך על הנוטים ל״א בגזרת רבים פעלים מצויים במקורות

ם קא(, קיט, כלאתי)תהלים המקרא:  דכא ו(: י, א )שמואל התנבית כא(, ב, ב ךפאתי)מלכי

שלי יב(, יט, )במדבר יתחטא לד(, נא, )ירמיהו מלא ג(, קמג, )תהלים  מהתנבות יג(, ח, שנאת)מ
חז״ל. בלשון מאוד נפוצות אלו דוגמת צורות ועוד. ה( לא, )שמות למלאת יג(, י, א )שמואל

הגרוניים 5.2
 )ובהם רמה המליאה בישיבת ומכללא רמו המליאה בישיבת תנאי על אושרו הכללים

בעבר(. ונתפרסמו שנקבעו כללים גם

דגש״ ״תשלום 5.2.1
והתפעל פועל פיעל, בבניינים דגש״ ״תשלום א.

פעול: ובמשקל והתפעל פעל פעל, - הדגושים בבניינים דגש״ ל״תשלום הכללים אלה
הפועל פ׳ מאוס בשם נגם ״גדולה״. בתנועה לעולם הפועל פ׳ תנוקד ורי״ש אל״ף לפני .1

בצירי.[ מנוקדת

אחור( העצם אחר)ובשם בפועל נגם ״קטנה״. בתנועה לעולם הפועל פ׳ תהיה חי״ת לפני .2

בחיריק.[ הפועל פ׳ מנוקדת

ובמשקל והתפעל פעל בבניינים ״קטנה״ בתנועה הפועל פ׳ תהיה ועי״ן ה״א לפני .3
פעל. בבניין חסר( ״גדולה״)חולם ובתנועה פעול,

נפעל בבניין דגש״ ״תשלום ב.
 לפני בצירי מנוקדת התחילית הפעלות ובמשקל הפועל בשם בציווי, בעתיד, נפעל בבניין

 הרתעות, להחשב, העלם, תהרם, ןאמר, כגון רי״ש, או )=אהח״ע( גרונית הפועל פ׳
האחזות.

הבניין. ה״א את להשמיט נוהגים ליהנות בפועל הערה:

הגרוניים העיצורים בסביבת תנועות שינויי 5.2.2
 תנועת לעתים באה כך משום להנמיכה. נטייה יש אחריה, או גרונית לפני הבאה תנועה

 כמו גרונית. בה שאין המקבילה בצורה צירי או סגול חיריק, לעומת גרונית, בקרבת פתח
 הכללים גרונית. בה שאין בצורה חיריק לעומת גרונית, בקרבת סגול תנועת באה כן

השונות. הפועל בצורות התופעה של תחולתה את לקבוע באים שלהלן
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גרונית הפועל פ׳ לפני עתיד קל בבניין התחילית ניקוד א.
 לפני בפתח מנוקדות הפועל בשם והל׳ ית״ן אותיות יפעול במשקל קל בבניין )א( .1

 נכן לעמיד יחעזף[, ]במקרא: יחשף יהדיף[, ]במקרא: מזלף תחשבי, יהריס, כגון הח״ע,
;וחשב[ כעעזות, כעבר, כגון מקור, צורות לפני בבואן החיבור וו׳ השימוש ב״כ בפתח מנוקדות

 בהם הפועל שפ׳ ל״י פועלי ]על יעשה כגון עי״ן, שלהם הפועל שפ׳ ל״י בפועלי גם כך
[,3 קטן סעיף להלן ראה ה״ח

(p ןעשן. מזפם, תהדר, כגון בסגול, מנוקדות ית״ן אותיות יפעל במשקל 
גרונית. אינה שלהם הפועל שפ׳ כבפעלים בסגול, תמיד מנוקדת אל״ף התחילית

 תאספי, יאסיף, כגון בסגול, אל״ף הפועל פ׳ לפני מנוקדות ית״ן אותיות קל בבניין .2
יארכו. יארך, לאסיף;
ןאךבו. אבל: ןאספו, תאספי, במקרא:

ה״ח שלהם הפועל שפ׳ ל״י פועלי .3
 או בסגול מנוקדות ית״ן אותיות - ה״ח היא שלהם הפועל שפ׳ ל״י בפועלי )א(

::חנה. :;המה, כגון בפתח,
(p לחסות. להמות, כגון בפתח, מנוקדת הפועל בשם הלמ״ד

 כגון בחיריק, מנוקדות הפועל בשם והל׳ ית״ן אותיות להיות לחיות, בפעלים )ג(
לחיות. תדדה, ןךדה,

גרונית לפני ההפעיל וה״א הנפעל נו״ן ניקוד ב.
 מנוקדת אהח״ע שלפני התחילית בעבר הפעיל ובבניין ובהווה בעבר נפעל בבניין

 החביא. העלים, נחשב, נהרס, בסגול:
זה: מכלל יוצאים אחדים פעלים נפעל בבניין

בפתח. מנוקדת הנו״ן נעשה נענה, בפעלים .1
נענתה(. נעשתה, )לצד נענתה נעשתה, שווא(: מנוקדת הפועל )כשע׳ הנסתרת צורת

בחיריק. מנוקדת הנו״ן - נדדה בפועל .2
 כ״תשלום בצירי או בחיריק מנוקדת והיא פתוחה, בהברה באה הנו״ן וע״ע ע״ו בגזרת הערה:

נאות. נעור, נחם, נחר, דגש״:

גרונית הפועל פ׳ לפני הופעל בבניין התנועה ג.
 העמד, כגון בקיבוץ, או קטן בקמץ מנוקדת אהח״ע לפני הבאה התחילית הופעל בבניין
העמד♦

הנטייה: דוגמאות
יעמדו יעמד, מעמדי־; מעמד, העמדה; העמד,

t  t  t t : t t : t t  ~ t : t : יי t :t יד ־־ t :

יעמדו. הגמד, מעמך־; מעמד, העמדה; העמד,

קל בבניין ונסתרים נוכחת בציווי גרונית הפועל ע׳ לפני התנועה ד.
 גרונית, הפועל כשע׳ - ונסתרים נוכחת ציווי בצורות בפתח מנוקדת הפועל פ׳ קל בבניין

שאלו. מחקי, כגון
 אהבו. אחזו, כגון בסגול, בהם מנוקדת הפועל שפ׳ אל״ף, הפועל פ׳ פועלי זה מכלל יוצאים

ל״י. בפועלי אמורים הדברים אין
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ובציווי בעתיד קל בבניין גרונית הפועל ע׳ תנועת ה.
 זה: לפי עתיד. קל בבניין יפעל במשקל נטייה מחייב הפועל בע׳ הגרוני העיצור אין

ימחק. וגם ימחק

ובציווי בעתיד קל בבניין גרונית הפועל ל׳ לפני התנועה ו.
 עבה, כגון יפעל, במשקל באים גרונית הפועל ל׳ פועלי - ובציווי בעתיד קל בבניין
 פתוחה(. בהברה פתח במקום קמץ בא הפועל בע׳ נחה: )באל״ף ןשנא וכן שמע פתח,

הכתיב(. לפי ז: ה, )ירמיהו אסלוח טז(, מג, )בראשית טבח גם במקרא

ובציווי בעתיד ונסתרות נוכחות בצורות ״ע הה הפועל ל׳ לפני התנועה ז.
 שברגיל)כאשר - והנסתרות( הנוכחות )צורות ב־נה המסתיימות והציווי העתיד בצורות

 הפועל ל׳ שלפני הפועל ע׳ - בצירי בהן מנוקדת הפועל ע׳ גרונית( אינה הפועל ל׳
בפתח. מנוקדת הח״ע

 תרגזנה(, )לעומת תרגענה תכתבנה( )לעומת תפתחנה תשבנה(, )לעומת תדענה למשל:
תתגלגלנה(. )לעומת תתמהמהנה ספרנה(, )לעומת שמחנה

בתי״ו המסתיימות נקבה בינוני צורות ח.
 ול׳ הפועל ע׳ מנוקדות הח״ע, הפועל ל׳ לפני בתי״ו המסתיימות נקבה בינוני בצורות
מקזגעת. נפתחת, נוגהת, כגון בפתח, הפועל

סופית הה״ע לפני התנועה ט.
סופית גרונית לפני הפועל ע׳ ניקוד .1

 גרונית( אינה הפועל ל׳ )כאשר שברגיל הפועל ע׳ - ומקור ציווי עתיד, עבר, בזמן
 ואפשר בפתח לנקדה אפשר מילה בסוף הח״ע לפני באה כשהיא - בצירי מנוקדת
גנובה. פתח ואחריו בצירי לנקדה

 שמח!; שמח! ןתמהמה; ןתמהמה, ןאךח; ןא_רח, הרע; הרע, שמח; שמח, דוגמות:
להמנע. להמנע,

: • T - ! ־ י • י ז

רלז.[ רל, בישיבות גם אושר הכלל העורך: ]הערת

הגנובה הפתח .2
 a בתנועת אינה הפועל ע׳ כאשר גנובה בפתח מנוקדת הח״ע הפועל ל׳ המילה בסוף

 פתוח, לקזליח, ןשמיע, כגון בצירי(, או בשורוק בחולם, בחיריק, מנוקדת כשהיא )כלומר
תמה♦

השוואים 5.2.3
שווא במקום חטף א.
נע שווא .1

נע. שווא תמורת חטף בא הגרוניים בעיצורים
נח שווא .2

 או נעצב טאטא, או טאטא כגון בחטף, יומר או הנח השווא יישמר הגרוניים בעיצורים
לחפף♦ או נח[ שווא נחשב קל בניין של הפועל בשם ]השווא לחפף וכן יהרס, או יהרס נעצב,
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 בהברה - המילה באמצע הפועל)הח״ע( בל׳ גרוניים בעיצורים תמיד נשמר הנח השווא
 לא בהברה או נוכחת.[; עבר צורות על ד כלל להלן ראה ]אך תשכחנה תמהתי, מוטעמת:
שלחתנו. שמעתם, תי״ו: לפני מוטעמת

 בסמוך אבל ידענום, שכחנוף, כגון חטף, לבוא יכול תי״ו לפני שלא לא־מוטעמת בהברה

וכיו״ב. י( ג, )שמות אשלחף פתח: חטף תמיד בא ו־כם ־ף לכינויים

 ״קטנה״.[ תנועה אחרי דגושה לא באות הבא - בתנועה שמקורו ]שווא ״מרחף״ המכונה השווא .3

אחזי♦ מחקי, כגון בחטף, כלל בדרך יומר ״מרחף״ שווא
ם  השווא עשוי המילה( של והשלישי השני )במקום גרוניים של רצף בהם שיש בפעלי

 ןאחזו. יאחזו, נאחזו, נאחזו, למשל: בחטף: להתנקד או כשווא להישאר ״מרחף״ המכונה

 גרונית(: ללא )כבצורות נח בשווא הראשונה הגרונית האות של ניקודה אפשרי כן כמו נאהבו:

נאהבו♦

החטף תנועת ב.
 נשארה, עשו, לעמיד, תבחרי, אמרתם, כגון השווא, במקום חטף־פתח בא כלל בדרך .1

מעמד. ניהלו,
הם: ואלו פתח, אינה החטף תנועת אחדים במקרים

סגול חטף .2
 העבידו. החשיב, נהרס, לאסיף, כגון בסגול, המנוקדת תחילית אחרי )א(

טו(. ג, ואחזי)רות ב(, יג, )ירמיהו ייאחזוך כגון צורות גם יש במקרא

 לצורת בדומה ונוכחות, נוכח )בגוף קל בניין של בציווי אל״ף הפועל פ׳ בפועלי )ב(
אגיתה. אמץ, אגר, כגון העתיד(,

 באכיל)במדבר ו(, ו, א אחז)מלכים י(, יא, ובאביד)משלי כ(, ז, אבד)דברים כגון פתח, בחטף גם במקרא

י(. כי.
 חןיתם־ן(: חןיתם־ן)לצד הןיתם־ן(, הןיתם־ן)לצד נוכחים: בעבר וחןה הןה בפעלים )ג(

היי( היי)לצד הןינה, היו, היה, בציווי: הןה בפועל
קמץ חטף .3

 אחזק♦ מעמדת, הארף, כגון קטן, בקמץ המנוקדת תחילית אחרי
ג.[ כלל 5.2.2 סעיף לעיל עוד ]ראה

שווא לפני חטף ג.
 כגון החטף, תנועת רק באה שווא, לפני חטף לבוא צריך שהיה במקום המילה, באמצע
שעשעה. האכלה, נאספה, יאספו, תעמדי,

עמדו. חשבי, הרסו, כגון חיריק, בא - קל בניין של בציווי - המילה בתחילת אבל

בעבר הנוכחת בצורת הח״ע הפועל ל׳ ניקוד ד.
 לקחת, או לקחת בשווא: או בפתח מנוקדת בעבר הנוכחת בצורת הח״ע הפועל ל׳

השבעת. או השבעת
המקרים. בשני ובשווא קל בדגש באה התי״ו
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שונות 3.3
ונסתרות נוכחות צורת א.

 ע׳ - קל בבניין פ״י ובפועלי בנפעל ובציווי בעתיד ונסתרות נוכחות צורת
 או תשבנה תכתבנה, או תכתבנה בצירי: או בפתח מנוקדת בה הפועל

ניל[תשבנה.

טאטא כ.
 פתח: חטף או שווא וניקודה הגויה, הראשונה האל״ף טאטא בפועל
ניל[טאטא. או טאטא

בינוני צורות ג.
גבה. וגם גובה היא גבה הפועל של הבינוני צורת .1
במקורות. שאינה פי על אף מותרת קטן הבינוני צורת .2

ניל[
]רלט[

סבסד ד.
 דגש בלא סבסד שלפיה רח, מישיבה ההחלטה את למחוק הוחלט
בעברית. הקל הדגש כללי פי על - בבי״ת

במינוח החלטות ב.

ההון ושוק הבנקאות מונחי א.
נרלא[ leasing - החכר

הדיפלומטיה מונחי ב.
 רק ולא דיפלומטיים, יחסים השעיית כגון בהקשרים ]גם suspension - השעןה

]רלא[ קלח[ בישיבה האקדמיה החלטת שינוי היא זו החלטה אדם: בבני כשמדובר

preem - ־מנע ptive 

unitary state - מאחד שלטון מךינת

נדלה[ Pan-Arabism - פךעךביףת פל־ערביות,

הפלילי המשפט מונחי ג.
killing in cold blood - קר בדם המתה

crime of) om - ב( עבר ב, לקה )חדל, מחדל ission) ]נדלג

המסילתית התחבורה מונחי ד.
handling - נטול מכניים[, ]בכלים שנוע

]דלה[ realignment (track) - המסלה ישור

האווירית התחבורה מונחי ה.
turbulence - ערבילת

]רט[ clear air turbulence - צח באויר ערבלת
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המידע טכנולוגיית מונחי ו.
]רמא[ inverse video, reverse video - הפוף חזי

]רמג[ portability - יבילות

חיים בעלי שמות ז.
G - ם1ד0 עגלסת arra  ghorensis 

A - פרישועל lopias
C - לבן עמלץ archarodon carcharías; פחל עמלץ - Isurus 

oxyrinchus
Psam - ארבע־קו m ophis ]רמג[

שונים מתחומים מונחים ח.
 [display device - צג ]לעומת screen - מצג

 quantification - כמות ;quantify - כמת
מלקט[ ]ולא פינצטה - מלקטת

 הפעולה תוצאת - תצלום (;photography) הפעולה שם - צלום
pho tograph)) - האקדמיה[ במונחי הנהוגה ההבחנה את לקיים ]הוחלט 

 layout - כלליים[ בקווים הרשומות יצירה או תכנית מתוח; ]ולא מתוה
screening - סרטים[ הצגת של ]בהוראה הקרנה
 השימוש את מקבלת האקדמיה אין המנהל; הגוף היא מנהלת( )בנסמך מנהלה

נפרד כצורת במנהלת
handou - תמסיר t ]רלח[

dom - השונים[ במילונים המצוי ]לפי שלטני גבר, inant
]רמא[ volley ball - יעף[ פרור במקום קודמת; קביעה של ]שינוי פדור־עף

מונחים ורשימות מילונים אישור
רלח[ נדלא, הדיפלומטיה למונחי המילון .1

נדלג[ המשפט( למונחי המילון מן הפלילי)פרק הדין מונחי .2

נדלה[ התחבורה( למונחי המילון מן )פרק המסילתית התחבורה מונחי .3
נדט[ התחבורה( למונחי המילון מן )פרק האווירית התחבורה מונחי .4

רמג[ רמא, נדלה, המידע בטכנולוגיית מונחים .5
הזוחלים לרשימת ותיקונים השלמות חיים: בעלי שמות .6

המתוקים המים דגי לרשימת ותיקונים השלמות
נדמג[ )כרישים( הסחוס דגי שמות

 ואי־אורגנית אורגנית בכימיה התרכובות שמות לקביעת בכללים שינוי

אורגנית כימיה
 המקבילה :י הסופית את יקבל ומלחיה אורגנית בחומצה האניון .1

 נתרן אוקסלית, חומצה אצטי; נתרן אצטית, חומצה לדוגמה: -.ic לסופית
;תי(. היא שהסופית קודמת קביעה מתבטלת אוקסלי)בזאת
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 כגון ;ט, הסופית את יקבל עצם שם המשמש מלחים של כולל שם .2
קודמת(. קביעה פי )על אוקסלט אצטט,

אי־אורגנית כימיה
 ששמו מיסוד )הנובעים ובמלחיה אי-אורגנית חמצנית בחומצה האניון .3

 לדוגמה: -.ous לסופית :יטי -,ic לסיומת ;טי הסופיות: את יקבל לועזי(
 ;sodium chlorate - פלורטי נתרן ,chloric acid - כלורטית חומצה
 .sodium chlorite - כלוריטי נתרן ,chlorous acid - כלוריטית חומצה

 שמות לקביעת ב״כללים 32.2 סעיף של הראשון בחלק קודמת קביעה מתבטלת )בזאת

־יתי.( או ;הי היא שהסופית אי־אורגנית״ בכימיה התרכובות
 משמות נגזר שלהם שהאניון ובמלחים בחומצות שינוי אין הערה:
 נתרן חנקתית, חומצה גפרית: זרחן, פחמן, חנקן, - עבריים יסודות
 דו־נתרן גפריתית, חומצה גפרתי; דו־נתרן גפרתית, חומצה חנקתי;
 נתרן זרחיתית, חומצה זרחתי; תלת־נתרן זרחתית, חומצה גפריתי;
פחמתי. דו־נתרן פחמתית, חומצה זרחיתי;

 פי )על ;ט הסופית את יקבל עצם שם המשמש מלחים של כולל שם .4
(.32.2 סעיף של השני בחלק קודמת קביעה

כללי בשימוש מילים ג.
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certification התערה
sitcom מצבים של קומךה מצבים, קומךת
channel אפיק( בצד בציבור: הרווח )בשימוש ערוץ
double cassette (recorder) )כפול־קלטת רשמקול )

בעת המושמע ]פסקול מקלט בצוע מקלטת, מוסיקה מקלט, לווי

play back נגן[ או זמר של הופעה
zapping שלטוט
friendly fire כוחותינו מאש הריגה
outplacement חלופית השמה

מונח : יצירה בעשיית שהשתתף גוף של או אדם של שמו ]ציון מזכה

credit ריד[ בישיבה שנתקבל תזכור המונח במקום בא זה
roller ]בשידור[ המזכים ךשימת
gender מגרר

סלולרי[ ]טלפון נ;ד טלפון
cellular תאית( תקשורת )כגון תאי

לו[: הדומים ובתחומים המחקר ]בעולם חלוץ )מחקר(
pilot ]בתקשורת[ הרצה )תכנית(

close up תקריב
השמש[ מפני להגנה פסים ]וילון ךפפות וילון

series טלוויזיה[ ]בשידורי ךרה0

נרמא[

]דל[

]ילא[

נדלג[
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serial טלוויזיה[ ]בשידורי המשכית ךךה0

collage [Fr]. נקולד[ הךבק
integrity ישרה

]דלה[ Jaccuzzi ]ג׳קוזי[ עסוי אמבט

talk-show שיח משדר שיח, תכנית
insert השידור[ ]בתחום משבץ

locker ננעל תא נעיל, תא
single נוסף[ ושיר אחד מרכזי שיר או אחד שיר ובו ]תקליט ר חלשי

ילדים[ בגן גננת של הזכר ]צורת גנן ילדים, גנן

]רט[ פנימי( )רופא פנימאי
 שממנו המקורי ]העותק וכיו״ב אב תקליט אב, טיפס אב, מסמף־ אב, מכתב

קלטת כגון ב׳אם׳, או ב׳אב׳ להשתמש אפשר נקבה כשהנסמך עותקים; משכפלים
m אם[ קלטת או אב aster card

disability studies לקות ,למוך

 מסעדת כגון אחרים, לנסמכים בצירוף )גם רלך קח )ארוחת(

take away ולך( קח
m חלב[ קציף כגון סומך, מצרפים הקציף ]אל קציף ilkshake ]רמג[

paper cup (manchette )בצרפתית: ניר גביעוין

]פאוץ׳[ פנדה
immobilizer משבת)מנוע(

צורתן פי על לתרופות כלליים שמות
קפליה
 מציצה טבלית
 מקפסית( קביעה )שינוי כמוסה

 לעיסה טבלית
תסיסה טבליה

caplet

lozenge
capsula

chewable tablet 

effervescent tablet]רמד[

 ביומן .רשום
 מעונית

 תחיב
 מכבדה
 תמליא

 בטלפו שווק
בטלפו משוק

logging

hostel
insert

paperweight
pie
telemarketing

telemarketer]רמו[

והגלישה הטיפוס בתחום מילים
 ,absailing, abseiling, rappelling [Br.]]סנפלינג[ חבל גלישת

rappeling [Am.]
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canyoning קניונים גלישת

 הנסמך מערות, - קבוע ]הסומך וכיו״ב מערות גליעזת מערות, חקר

caving העניין[ פי על משתנה
הרים[ לפסגות ]טיפוס הרים טפום

free climbing חפיעזי טפום
aid climbing עזרים טפום

bouldering סלעים טפום
]רמה[ rock climbing מצוקים טפום
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