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ארי אבנר
עוזי אורנן
משה אזר
שרגא אירמאי
אילן אלדר
* שולמית אליצור
אהרן אפלפלד
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יהושע בלאו
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גדעון גולדנברג
** חיים גורי
אהרן דותן
אבי הורביץ
שולמית הראבן
יעקב זוסמן
שמעון זנדבנק
אפרים חזן
אברהם טל
* דוד טלשיר
אבנר טריינין
אברהם יבין
יוסף יהלום
ישראל ייבין
קציעה כ״ץ
אהרן מגד
אהרן מירסקי

.1
*
**

נבחרה לחברה־יועצת בכ״ב באדר א׳ התש״ם

נבחר לחבר מלא בכ״ב באדר א׳ התש״ם
נבחר לחבר־יועץ בג׳ באדר התשס״א

נבחר לחבר בג׳ באדר התשס״א
[נפטרה בא׳ בכסלו התשס״ד]

נבחר לחבר מלא בכ״ב באדר א׳ התש״ם

פרש בתחילת התש״ם
נפטר בח׳ באייר התשס״א

תאריך המינוי של החברים שנתמנו בשנים קודמות מופיע בראש הכרכים הקודמים של זיכרונות
האקדמיה ללשון.
חבר־יועץ
חבר כבוד
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החברים באקדמיה1

8

שמשון מלצר
אהרן ממן
יעקב מנצור
* שלמה נאה
** יזהר סמילנסקי
עמום עוז
יוסף עופר
משה עסיס
אמציה פורת
* משה פלורנטין
* יהודה פליקם
שמא יהודה פרידמן
גד בן־עמי צרפתי
מנחם צבי קדרי
* אלישע קימרון
* מנחם קיסטר
יהודה רצהבי
* אורי שמעוני
נעמי שמר

נפטר בכ״ו באב התש״ם

נבחר לחבר־יועץ בג׳ באדר התשס״א

נבחר לחבר־יועץ בג׳ באדר התשס״א
נבחר לחבר בג׳ באדר התשס״א

נבחרה לחברה בכ״ב באדר א׳ התש״ם
[נפטרה בז׳ בתמוז התשס״ד]

*

דניאל שפרבר
שמעון שרביט
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ה ח ב רי ם ב א ק ד מי ה

עד ג׳ באדר התשס״א
משה בר־אשר  -נשיא האקדמיה
מנחם צבי קדרי  -סגן הנשיא
משה אזר  -ראש ועד הדקדוק
אילן אלדר  -ראש ועד המינוח
שמעון זנדבנק  -ראש ועד הפרסומים
אברהם טל  -ראש הוועד האמרכלי
מג׳ באדר התשס״א
משה בר־אשר  -נשיא האקדמיה
מנחם צבי קדרי  -סגן הנשיא
יוסף יהלום  -ראש ועד הדקדוק
אמציה פורת  -ראש ועד המינוח
אילן אלדר  -ראש ועד הפרסומים
אברהם טל  -ראש הוועד האמרכלי
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מנהלת האקדמיה
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החלטות האקדמיה
א .החלטות בדקדוק
.1

תיקונים ותוספות לכללי נטיית השם

ההפניות לסעיפים על פי מהדורת כללי נטיית השם ,התשס״ב [־לשוננו לעם נא-נב,
חוברת ד (התש״ס-התשס״א)] .שינויי נוסח קלים שהוחלט עליהם מנויים בסעיף 1.6
להלן.

 1.1כללי הקמץ
כלל א  -דין הקמץ בצורת הנסמך ולפני כינויי הנוכחים
 . 1תשומה תשומת לב ,תשומת לבו.
הערה :גם תשומת לב על פי ״תשומת ק•״ שבמקרא  -בנסיגת הטעם
לפני הברה מוטעמת (בסומך).
 . 2מנה מנת־ ,על מנת.
 . 3צורת הנסמך של חלב היא חלב־ לצד חלב־.
TT

 :־

- :

כלל ה  -קמץ הבא לתשלום דגש
חרוב חרובים  -בקמץ מתקיים.
כלל ו( - )2שמות בני שתי הברות המסתיימים ב־ה
שורש השם נפה (במשמעות כברה) הוא נפ״י ,אך הקמץ בצורה זו לא
ישתנה לשווא בנטייה[ .שינוי קביעה קודמת]
הושמטה הדוגמה נאה ,נא1ת־(מדבר).
תוספת הערה :במקרא הקמץ מתקיים בצורה ןפתי ובנטיית השם הרה
(הריתיהם נמל״ב ח ,יב] ,ההרותיה נמל״ב טו ,טז] ,הרות הגלעד [עמום א,
יג] לעומת ״הרת עולם״).

כלל ט  -משקל פעלה
 . 1בשם לחה במשמעות של ׳לחת המת׳ הקמץ מתקיים .בשאר
המשמעויות הקמץ מתבטל ,ונטיית המילה בחיריק ובשווא :לחת־.
 . 2נהמה נהמת־(המילה תוסף לרשימת השמות הנוטים בביטול הקמץ).
הערה למילה ברכה :בנסמך ברבת־.
חרדה נוטה בלא דגש ,כגון חרדת־ .במקרא :חרדת־.
יא ,ל  -על פיאבן־
לטאה׳(ויקרא
נוטה כמילה אנקה (במשמע ׳אנחה׳),היינו בביטולהקמץ
ובסגול באל״ף :אנקת־.
 . 6שתי צורות הנסמך עשרות־ ,עשרות־ מותרות.

נדן]
נין]
נין]

נדן]

נדסנש
נדסש

נדסש

נין]
נין]
נדן]
נדן]

נדן]

נדסנש

כלל י  -משקל פעלה
השם להבה נוטה על דרך משקל פעלת :להבת־(אש) ,להבתי וכר.

[רסב]

כלל יג  -הקמץ לפני ־ות
 . 1המילה אלמנות(בקמץ במ״ם) נוטה שלא על פי הכלל בביטול הקמץ,
כגון אלמנותם.
 . 2המילה אכזריות (בקמץ בזי״ן) נוטה בקיום הקמץ (במקרא :אכזריות
וכיו״ב)[ .שינוי קביעה קודמת]

[רסב]

כלל טו  -שמות שונים
השם מפרת נוטה בקיום הקמץ.
השם סימן נוטה בקיום הקמץ :סימן סימני־ סימניהם.

נין]
נרסו]

כלל טז  -קמץ המשתנה בנטייה לפתח ואחריו דגש
השם השמן נוטה בפתח ואחריו דגש :חשמנים.

[רסב]

נדן]

 1.2כללי הפתח
כלל א  -פתח ודגש בנטייה
 . 1שמות מרובעים בעלי שתי הברות דומות נשקלים במשקל פלפל
ובנטייה בא דגש ,למשל צמצם צמצמים ,זמזם זמזמים ,פלפל פלפלים.
 . 2נטיית היחיד של סבך היא בדגש :סנפו.
 . 3שתי הצורות הליך (הליך נפש/רוח) ,הלך (הלך נפש/רוח) כשרות
(ברבים  :הלכי נפש/רוח)[ .שינוי קביעה קודמת]

נרסו]

כלל ג  -פתח המשתנה לקמץ קיים
תוספת הערה לשם בר ובה מפורטים משמעיו :׳נקי׳ ,׳תבואה׳ ,׳שדה׳,
׳חוץ׳  -הכול מן השורש בר״ר.

נרסו]

 1.3כללי החולם
כלל א  -חולם מלא
 . 1תוספת הערה לצורה ארמונות :במקרא ארמנות.
 . 2תוספת הערה למילה ארון :במקרא ארון ,הארון.
 . 3גם השמות האלה נכתבים בחולם מלא :אנוכי ,אלוהים ,כוהן.
הערה :הכתיב אליהים (בחולם חסר כמצוי במקרא) נוהג בשם הקודש,
והכתיב כיהן(בחולם חסר) נוהג בשם פרטי.
כלל ג  -חולם חסר הבא לתשלום דגש
צחיר בחולם חסר.

נדן]
[רסב]

נין]
[רסב]

נרסו]

נין]

ע ה א חד מי ה דלשוו העברית -מוגן בזכויות יוצרים
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כלל ד  -חולם חסר המשתנה לקיבוץ
צורת הנסמך של אל¡!־ היא א ר ך .במקרא א ר ך.
 1.4כללי הצירי
כלל א  -הצירי בצורת הנסמך
השם בן מנוקד בנסמך בסגול :ב ך .במקרא באה צורת הנסמך גם
בחיריק ,כגון בן־נףן ,בן־הפות.
נמחקה ההערה על הצורה מרזח־.
שונה הסדר של צורות הנסמך של קן :קן־ וגם קן־(כבמקרא).

נין]

נין]
נין]
נין]

כלל ג  -הצירי המלא
 . 1נוסח חדש
אימתם
אימה
אידיהם,
איד
למשל:
תמיד,
מתקיים
הצירי המלא
•• •• ז •• ז • • ז ז
••
׳
אימותיהם; וכן חיק חיקכם.
תן דעתך :צירי מלא בא כאשר היו״ד היא מן השורש .למשל :איד ,אימה ,איפה ,איתן,
ביצה ,חיק ,מידע ,מיטב ,מימן ,מינקת ,מישרים ,מיתר ,סיפה ,צידה ,ריק ,הימן ,וכן
מהימן ,מימרה ,רישה.
כן בא צירי מלא בשמות אחרים :איבר ,היכל ,זעיר ,כילף ,עירם ,צירי ,פעם ,פסיפס,
קיסם ,שיזף ,שינן.

 . 2המילים פליטה ,פליטים נמחקו מן הרשימה ,והן ייכתבו בלי יו״ד גם
בכתיב חסר הניקוד.

[רן ,רסז]

כלל ח  -הצירי במשקל הפעל והשמות הרבעיים והחמשיים
שמות בעלי שתי הברות שוות באותיותיהן נוטים בחיטוף הצירי
(כבמשקל מפעל) ,כגון גרגר גרגרים.

נין]

כלל י  -משקל פעלה
צורת הנסמך של שדמה :שךמוד.

נין]

כלל יג  -תוספת סעיף
הצירי במ״ם הבינוני של בניין הפעיל בשמות מגזרת ע״ו־ע״י מתקיים רק
בסמיכות היחיד .בשאר הצורות הצירי מתבטל .למשל :מקים מקים־
מקימי ,מךיח מךיח־(כלים) מךיחי־ ,מליץ מליץ־(יושר) מליצו מליצי־.

נרסו]

כלל יז  -משקל מפעל ,תפעל
הצירי במשקל מפעל לפני הסיומות אינו מתקיים .לפיכך שם התואר מן
מלבן הוא מלבני.

נין]

כלל כא  -משקל פעל
השם תכלת נוטה בחיריק בכ״ף (על פי כללי נטיית משקל פעל).

[רסה]
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כלל כב  -שמות במשקל פעלון בעלי ע׳ הפועל א ״ר
בשמות זרעון ,קמע>ון ,קלשון נשמר הניקוד המקראי .בכתיב חסר הניקוד
נכתבים שלושת השמות ביו״ד (זירעון ,קימשון ,קילשון).
[הערת העורך :אין החלטה זו משנה מנוסח הכלל שנקבע קודם לכן].
 1.5כללי הסגול
כלל א  -משקל פעל
תוספת שמות לכלל :דרג(ררגי־נביניים] ,כמו דרגה) ,ורד(ורדי ,ורדיים).

נרן]

נרסב]

כלל ב  -שמות מלעיליים בעלי ארבע אותיות בסופית תי״ו
נטיית השם גברת  -גברת־ ,גברתי; ברבים :גברות או גבירות ,גבירות־,
גבירותי וכר.
נטיית השם כנסת  -כנסתי ,כנסתו.
כלל ג  -צורות נקבה מלעיליות
נטיית היחיד של השם מינקת  -מינקתו ,מינקתה♦

נרסה]

כלל ה  -הסגול בהברה מלרעית
פת הערה לצורה כרמלי :נזכרת גם הנטייה בשווא ,כגון

כרמלי.נרסב]

כלל ו  -שמות המסתיימים ב־ה
תוספת דוגמה לכלל :שדה ,שדה־ ,שך ,שדף וגם שדף ,שדו וגם שדהו,
שדה וגם שדה ,שדנו ,שךכם־ן וגם שךכם־ן ,שךם־ן וגם שךהם־ן.
תוספת הערה :צורת הרבים של טלה  -טלאים או טליים; צורת הרבים
של קצה  -קציות♦
[הערת העורך :בישיבה רעב (כ״ו בניסן התשס״ג 28 ,באפריל  )2003נקבעה
נטיית קצוות :בנסמך קצות־ קצוי־ וגם קצוות־ ,בנטייה קצותי קצותיכם וגם
קצוותי קצוותיכם .במקרא גם קציהם].
•.* T
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 1.6כללים שהוחלט לערוך בהם שינויי נוסח קלים:
סעיף כללי :א ,ב [רן]
הקמץ
שם הסעיף; הקדמה לסעיף; הקדמה לכללים ג -ט; הקדמה לכללים
טז-יז [רן]
הצירי
נוסח ההקדמה; כלל ח :ממזר ,מסכן; כלל י [רן]; כלל ב; כלל ג נרסו]
החולם
כלל ה [רסז]

נרסב]
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 . 2משקלים ושמות (תוספות ותיקונים להחלטות שנקבעו בעבר)
 2.1משקלים וסיומות
א .משקל פעלן(תוספת לכלל שנקבע בישיבה קלד בשנת התשל״ח)
ל׳ הפועל רפה גם במילים בלבן ,צלבן.
דרך המלך בהגיית השם חלבן היא בריפוי הבי״ת :חלבן.
בשם עצבני בא דגש בל׳ הפועל.

נרן ,רסב]

ב .המשקלים פעלון ,פעלון(שינויים בכלל שנקבע בישיבה קמו בשנת

התש״ם) השם קיקיון הוצא מן הרשימה של משקל פעלון(במקרא בא
מלא ובלא דגש).

נרן]

[הערת העורך :להלן שינוי בניסוח הכלל כולו].

נוסח חדש
את השמות הללו רצוי לשקול במשקל פעלון :בךיון ,דמיון ,לתרו־ן,
פתרון ,שויון.
את השמות הללו רצוי לשקול במשקל פעלון :גזרון ,חסרון* ,בשרון* ,
סרחון ,פתיון ,רשיון.
[רנה]

 :חסרון ,פעזרון.
[הערת העורך :נוסח זה מבטל את ההחל טה הקודמת שמנתה את כל השמות
במשקל פעלון ואת כל ה שמות במ שקל פעלון].

ג .נוסח חדש של הכלל למשקלים פעיל ,פעיל(נקבע בישיבה קלד בשנת
התשל״ח ובישיבה קלט בשנת התשל״ט)

א .השמות שאפשר להוסיף עליהם סיומת לנקבה (כלומר :שמות
המביעים תכונה או עיסוק) הם במשקל פעיל ,כגון אדיב ,בהיר ,טעים.
יצאו מכלל זה ארבעה שמות מן המקרא :אויל ,גביר ,כסיל ,נציב.
בכלל זה גם שמות בעלי חיים  -בין שנוהגת בהם צורת נקבה ובין שאין
נוהגת ,כגון זמיר ,בריש ,לביא .יוצא מכלל זה השם חזיר.
ב .השמות האחרים ,שאין גוזרים מהם נקבה (שמות שאינם מביעים
תכונה או עיסוק) ,הם במשקל פעיל ,כגון בביש ,פריט ,שתיל.
מכלל זה יצאו שמות המביעים פעולה חקלאית או עונה חקלאית ,כגון
קטיף ,אביב ,והשמות המנויים להלן ,שניקודם בקמץ נתקבל במילונים
ובמסורות עדות ישראל.
גריד,
 ,גביע ,גביש,
גליל,׳זי
גדיש,׳ •T
׳  • Tז•
׳ •T
חליל ,חמיץ ,חציר ,טפיח(מעין דלי) ,ימין ,תייע ,פפים ,פריך ,פתית(פצע),
לביד (עץ לבוד) ,לגין ,להיט ,מליח ,מריש ,נדד ,נתיב ,נתיך ,סדין ,סחיש,
עגיל ,עמיר ,עסיס ,ערים ,עתיד ,פתיח ,פתין ,צמיד,צניף,
קמין ,קךין,רביד,
(מלח בישול) ,צריר (כלי) ,קדים ,קליע,
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תמיד.
שריד ,ישתית ▼ ,י
שפיר▼ •r 9,
שחים ,שטיח ,שמיר ▼ ,י
רקיע ,שביט ▼ ,י
הערה :לא הובאו ברשימה שמות צמחים דוגמת לכיד ושמות זרים
דוגמת סטין .כמו כן לא הובאו ברשימה השמות ממשקל פעיל הדגוש -
שריג.
רהיט•T ,
ז• *
חךיץ (בקמץ)  -מילה נוספת לחריגים של משקל פעיל.

[רנד]

[רנה]

[הערת העורך :בישיבה ר פג(י״ ד באייר התשס״ה 23 ,במאי  )2005שונה נוסח
הכלל כולו :האמור בראש הסעיפים א ,ב היה להנחיה לוועדות המחד שות
מילים ,והובאה רשימה של כמה שמות משני המשקלים].

ד .צורת הרבים של פעלה ,פעלה (ניסוח חדש ותוספת הערות לכלל
שנקבע בישיבה רלה בשנת התשנ״ז)
שמות במשקל פעלה (פעלה) ,פעלה  -צורת הרבים שלהם פעלות .צורת
הנסמך והנטייה :פעלות־(פעלות־ ,פעלות־).
דוגמאות :לשפה לשכות לשכות־ ,מלגה מלגות (וגם מלגאות)
מלגותיהם ,ערפה ערכות ערכותיכם ,מלכה מלכות מלכות־ ,אגרה
אגרות אגרות־ ,דושה דושות ח־שות־ ,קסדה קסדות קסדות־.
הערות
 . 1צורת הרבים של אשפה בהוראת ׳זבל׳ היא אשפתות(בצד אשפות) :בהוראת ׳אשפת
חצים׳ אשפות.
 . 2צורת הרבים של קתה היא קריות בצד קריות.
 . 3צורת הרבים של ריסה היא דיסות.
[הערת העורך :הערה  1תפורסם שלא בהקשר של כלל זה].

ה .משקל פעלה ודומיו (תוספות לכלל שנקבע בישיבה קפט בשנת
התשמ״ט)
צורת הרבים של המילה חרבה היא כשל חרבה :חרבות.
בצד הצורה חרשה באה הצורה חרשה.

[רן ,רנה]

נין]
[רנה]

ו .משקל פעי (פעי) (תוספת לכלל שנקבע בישיבה קסב-קסג בשנת
התשמ״ג)
השם צפי  -המשמש בעברית בת זמננו  -נוסף לרשימת השמות
שתחילתם סגול הן בנפרד הן בנסמך.
למילה דלי נוספה הערה :במקרא הצורה דליו ומשמעותה מסופקת.

נרסש

ז .משקל פעלה (הכלל נקבע בישיבה ריט בשנת התשנ״ה)
ההחלטה כי שם במשקל פעלה המציין קבוצה ינוקד בדגש חזק (פרט
למילה קבוצה) תובא כהנחיה לוועדות ולא תפורסם.

[רנה]

[רנה]
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עהאלזדמיה דלשוו העברית -מוגן בזכויות יוצרים
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ח .דין התנועה שלפני הסיומת -ון(תיקון לכלל שנקבע בישיבה רל בשנת
התשנ״ז)
התנועה שלפני הסיומת ־ון מתקיימת או משתנה לשווא  -כבנטיית
המילה שהסיומת מצטרפת אליה ,כמודגם להלן.
דוגמאות :קלסתרון קלסתרונים (הצירי מתקיים ,על דרך קלכזתריהם),
מחשבון(הצירי מתקצר ,על דרך מחשבים) ,מטבחון ,מטבחונים(על דרך
מטבחים מטבחיהם).
[הערת העורך :בעת עריכת הכלל במזכירות המדעית נוספה הדוגמה תקנון
תקנונים].
־
ט .שמות המסתיימים ב־תן
התי״ו תנוקד בלא דגש אם לפני השווא שלפניה באה תנועה גדולה או
רצף של שתי תנועות קטנות והראשונה בהן בהברה פתוחה .למשל:
גאותן ,תבוסתן ,תאותן ,נהנתן ,ניבתן.
התי״ו תנוקד בדגש אם לפני השווא שלפניה באה תנועה קטנה (למעט
רצף של שתי תנועות קטנות והראשונה בהן בהברה פתוחה) .למשל:
שכלתן ,זנבתן ,כנפתן.
חגבתן,
2.2

^

5,

נמה]־־¡
£
ו?

־¡7

“

נדסד]

צורתם של שמות שונים
נרמט]

ינה
ב.
ג.
ד.

יא.
יב.
יד.
טו.
טז.
יח.

אנוכי(׳אגואיסט׳ ,׳אגואיסטי׳; בקמץ וביו״ד אחת)
צורת שם התואר פלי(מן פלי) מותרת ,כגון מוסיקה בלית.
אבקה.
►
אבקה וגם ▼ ז
־  :זי
עמלה (ובנטייה עמלת־ עמלות עמלות־) וגם עמלה (ובנטייה עמלת־
עמלות־).
'
עמלות ז
:־ ז
המילה אבדן מנוקדת כבמקרא (בלי דגש בדל״ת).
גבנון(בשורוק) .בנטייה :גבנונים .במקרא גבננים♦[רן]
צהרון (צד״י בפתח ,ה״א בחטף פתח; בכל המשמעים:מועדון
לילדים בשעות הצהריים; שם צמח; עיתון המופץ בצהריים)
שם התואר מן טרש הוא טרשי.
שם התואר מן שטר הוא שטרי[.רנג]
אבהי ,אבהות.
כהל; ויש האומרים כהל.
צורת היחיד של עתיקות היא עתיקה[.רנד]
הצורות מסוי ,עתוי מותרות.
נקבעו הצורות מערבון ,מערכון(בקמץ ברי״ש).
הותרה הצורה מקח בצד מקח.
הותרה הצורה פתלתל בצד פתלתיל.נדנה]
המילה ׳מירכה׳ מנוקדת בצירי מלא :מירכה.
■ -ן■ .

’

 -ץ-

בבלי ,פרסי(קמץ בהברה הראשונה).
ירושלמי(פתח בשי״ן).
תוספתן או תוספתן.
פלצור (פתח בפ״א ושווא בלט״ד).
אכזר ,אביזר (שתי הצורות כשרות).
מהמורה (חולם מלא במ״ם).

 2.3שמות שונים  -מין ,נטייה וכתיב
הזוגי
הזוגי נגזר מן היחיד .יוצאות מן הכלל המילים האלה :דלתים ,פרעלם,
לחיים ,טפחים ,טלפים.
במקרא באות צורות זוגי נוספות שאינן גזורות מן היחיד ,כגון ךךכןם,
חמתים ,לחתים ,קרנים (לצד קתים).
:

ז •-

!

ז ־•

׳

[רנח]
[רסב]

[רסה]

• :ך . -

נרנג]

[הערת העורך :בישיבה רעא (כ׳ באדר ב׳ התשס״ג 24 ,במארס  )2003נוספו
היוצא מן הכלל קרבים והערה למילה טפחים].

א .נטיית נעלים היא על דרך הזוגי :נעליך נעליך וכיו״ב.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.

במקרא :נעלים בצד נעלים ,ובנטייה :נעליך.

נרנג]

מין השם גרב הוא זכר (כמקובל במילונים).
הדגש בכ״ף בשם עכביש מתקיים בנטייה ,כגון עכבישים.
המילה קורות ,כגון בצירוף קורות חץם ,מינה זכר; לפי זה :׳קורות
חיים מפורטים׳ וכד׳.
הקמץ בשמות שפתון ,שנתון משתנה לשווא בריחוק מן הטעם ,כגון
שפתונים ,שנתונים.
צורת הרבים של דלעת היא דלועים.
הצורה חנימם מינה נקבה.
צורת הרבים של שם התואר נסוןי היא נסוןץם (בשלוש יו״דים; גם
בכתיב חסר הניקוד).
הותרה הצורה נים (וברבים  -נימים נזכר]) ,לצד נימה.
מין המילה כירים  -נקבה (צורת הזוגי של כירה).
מין המילה בהן  -נקבה.

[רנד]

נמחקו ההחלטות האלה:
א .קלישה היא צורת היחיד של קלישאות (נקבעה בישיבה רל בשנת
התשנ״ז).
ב .גרוטה וערכה הן צורות היחיד המומלצות של גרוטאות ושל ערכאות
(נקבעה בישיבה רלה בשנת התשנ״ז).
הערות
 . 1שתי הצורות עךפה וערפאה (בתוספת הערה ״ויש המרפים את הכ״ף״) אושרו
במילון למונחי הדין הפלילי.

[רנה]
[רנח]

[רסה]

נין]
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יט.
כ.
כא.
כב.
כג.
כד.

ה ח ל ט ו ת ה א קד מ י ה

 .2אין ללמוד ממחיקת ההחלטות שהצורות ״קלישאה״ ,״גרוטאה״ (וכיוצא בהן
״כופתאה״ ,״הרפתקאה״) מותרות.

נין]

 2.4ענייני ניקוד שונים
ניקוד ו׳ החיבור בקמץ
א .בשם המספר ניקוד וי״ו החיבור בקמץ לפני הברה מוטעמת הוא
רשות .למשל :שלושים ושש או שלושים ושש (אבל אחת וחצי,
שתיים ורבע).
הערה :ניקוד וי״ו החיבור בקמץ לפני הברה מוטעמת מקובל בצירופים קבועים,
כגון בשר ודם ,יומם ולילה ,עיר ואם ,חנה וסע.

ב .לצד הניקוד המצוי במקרא  -ואלוהים (בצירי ובאל״ף נחה)  -מותר
גם הניקוד ואלוהים .הוא הדין במיליות כל״ב.
ג .בצד הניקוד המצוי במקרא  -והיה ,וחיו ,והןיתם ,מותר גם הניקוד
בקיום החטף ,כגון והיה ,והיו ,וחיו ,והןיתם (או והןיתם).

[רנה]

 . 3הפועל
א .פועלי פ״נ בהבלעת הנו״ן(תוספת לכלל שנקבע בישיבה קפט בשנת
התשמ״ט)
הפעלים האלה מתווספים לרשימת הפעלים בהבלעת הנו״ן:
הפועל ןגש(לבניין קל); הפועל הגיר(לבניין הפעיל); הפעלים נחם ,נחת
(לבניין נפעל).
הפעלים הדיר ,הדיד שינה (לבניין הפעיל).

נין]
נרסב]

ב .צורות מקור נטוי בגזרת פ״י ופ״נ על דרך השלמים
בנטיית שמות מגזרת פ״י ופ״נ שצורת המקור שלהם מסתיימת בתי״ו
קיימות שתי דרכים :האחת בתי״ו(בדומה לצורת המקור) והשנייה על
דרך השלמים .לדוגמה :בצאתו ,בדעתה ,בךךתם ,בקחתו ,בתתו ,וגם:
ביצאו ,בידעה ,בירדם ,בלקחו ,בנתנו.

נרנג]

ג .התווסף
נטיית השורש יס״ף בבניין התפעל היא התוסף .הצורה המלומדת היא
נתוסף.

[רנה]

! ז :

T : T :

! ז!

ז

:

ז 1:

! ז :

ד .חילופי גזרות
 הפועל הסית נוהג הן על דרך ע״ו הן על דרך פ״נ בלא הבדל משמעות:הסית וגם הסית.
 הפועל הקיף ינוקד על דרך פ״נ  -הקיף  -בכל משמעויותיו. השורש נז״ק נוטה בבניין נפעל הן על דרך ע״ו(למשל :נז-וק ,נז-קתם,יז-וק ,להז-וק) ,הן על דרך פ״נ(למ של :נזק ,נז-קתם ,ינזק ,להבזק).

נין]
[רנד]
נרסו]
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 הפועל הלין בהוראת ׳התלונן׳ נוהג הן על דרך ע״ו הן על דרך פ״נ:הלין או הלין; בהוראת ׳אירח ללילה׳ ,׳עיכב׳  -הלין בלבד.

נוסו]

ה .הפועל בגזרת ע״ו־ע״י ובגזרת הכפולים (ע״ע)
הכללים אושרו בישיבה רסה; תיקונים והשלמות אושרו בישיבה רסו .אם כלל אושר
קודם לכן ,צוין בו מספר הישיבה.
[הערת העורך :תיקונים וה שלמות אושרו גם בישיבה ר ס ח( כ ״ ט במרחשוון התשס״ג 4 ,בנובמבר
 ,) 2002וגם הם שולבו בכללים שלהלן בגופן שונה .לאחר אישור הכללים כולם במליאה הם
נערכו מחדש במזכירות המדעית .בגרסה החדשה המובאת כאן שולבו כללי נטיית הפועל של
גזרת ע״ו־ע״י וכללי נטיית הפועל של גזרת הכפולים אלה באלה].

הן בגזרת ע״ו־ע״י הן בגזרת ע״ע אנו מוצאים במקורותינו שתי דרכי נטייה :האחת על
דרך השלמים ,כגון רוח ,גוע ,שוע ,הצטיד (במקרא) ,ציץ ,זוג ,החויר (בלשון חז״ל) -
בגזרת ע״ו; זממתי ,בזזנו ,הלל ,רפכה (במקרא) ,חקקתי ,נכפף (בלשון חז״ל)  -בגזרת
ע״ע .הדרך השנייה היא צורות המיוחדות לגזרות אלו .כבר בלשון חז״ל וביתר שאת
בעברית החדשה ניכרת מגמה להעדיף את הצורות על דרך השלמים ,בייחוד בבניינים קל
ונפעל (כגון ןחגיג במקום ןח'ג ,נבזז במקום נביז ,התביש במקום התבושש).
במקרא ולאחריו אנו מוצאים ריבוי צורות של פעלים בגזרת ע״ע ,בעיקר מן הבניינים קל
ונפעל ,למשל :ויסלף(איוב יט ,יב) ,ןתמו(במדבר יד ,לה) ,חתמו(דברים לד ,ח) ,יזמר
(בראשית יא ,ו); נסב(במדבר לד ,ד) ,נמס (יחזקאל כא ,יב) ,ונגלו(ישעיהו לד ,ד) ,נחר
(תהלים סט ,ד) ,נחנת(ירמיהו כב ,כג) ,נבקה (ישעיהו יט ,ג); ן&בו(יחזקאל א ,ט) ,ןמלף
(תהלים לז ,ב) .מקצת הצורות מעידות על מעבר מגזרת הכפולים לגזרות אחרות .מגוון
הצורות אינו עולה כדי מערכת נטייה אחידה ,אך אפשר על פי רוב להצביע על מערכות
נטייה ראשיות .אלה שימשו נר לרגלי האקדמיה בבואה לקבוע את דרך המלך בנטיית
הפועל בגזרת ע״ע בעברית בת ימינו .הצורות החריגות המתועדות במקורות כשרות
כמובן לשימוש בימינו.
גם בגזרת ע״ו־ע״י מתועדות במקורות צורות מצורות שונות ,בעיקר בבניין נפעל,
למשל :נפיצותם (יחזקאל יא ,יז ועוד) ,נמלתם (בראשית יז ,יא) ,נבכים(שמות יד ,ג) .עם
זאת אפשר להעמיד מערכות נטייה סדירות לשימוש העברית בת ימינו.
הכללים להלן באים להסדיר את הנטייה של צורות הפועל הנוהגות שלא על דרך השלמים.
כלל א  -התנועה החוצצת  -החולם  -אחרי ל׳ הפועל בעבר בגוף ראשון ושני
 . 1בניין קל
בפועלי ע״ו־ע״י הנטייה היא בלא תנועה חוצצת אחרי ל׳ הפועל .לדוגמה :קמתי ,רבת.
במקרא בפועלי ע״י גם בתנועה חוצצת :בינותי ,ךיב1ת.

בפועלי ע״ע ל׳ הפועל מנוקדת בחולם מלא .לדוגמה :סבותי ,קבותי.
במקרא יש גם תמנו(בלא תנועה חוצצת).

 . 2בניין נפעל
בפועלי ע״ו  -בפעלים בלא דגש בפ׳ הפועל הנטייה בתנועה חוצצת או בלעדיה ,כגון
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ואילו בפעלים בעלי דגש בם׳ הפועל וחיריק בנו״ן
נסוגותי נסוגותם וגם נסיגתי
הבניין(בפ׳ הפועל גרונית  -הנו״ן בצירי) הנטייה היא בלא תנועה חוצצת ,כגון מון
מנתי נזנתם.
הפעלים בדגש :נדון(לצד נדון) ,נז-ון ,נלוש ,נמול ,נצוד ,נעור ,נאות (שני האחרונים בתשלום דגש).

בפועלי ע״ע  -הנטייה הרגילה היא בתנועה חוצצת בלבד ,כגון נסבותי ,נדמותם (ולא
״נסכתי״ ,״נד־מת״) .בפעלים שצורתם מעידה על הכפלה של פ׳ הפועל (כגון נדון ,נחר)
הנטייה ברגיל היא בלי תנועה חוצצת ,כגון נחנתי.
 . 3בבניין הפעיל הנטייה היא בתנועה חוצצת או בלעדיה :הקימותי וגם הקמתי ,הסבות
או הסבת.
 . 4בבניין הופעל הנטייה היא בלי תנועה חוצצת ,כגון הוקמתי ,הוסבת.
כלל ב  -התנועה החוצצת  -סגול  -בצורות הנקבה בעתיד ובציווי
צורת הרבות בעלת התנועה החוצצת  -סגול  -מותרת בכל הבניינים בזמן עתיד ובזמן
ציווי .לדוגמה :תקומינה (לצד תקימנה) ,תשימינה (לצד תשמנה) ,תסבינה (לצד תסבנה);
תקימינה(לצד תקמנה) ,תסבינה(לצד תסבנה); קומינה(לצד קימנה) ,סבינה(לצד סבנה).
כלל ג  -בניין קל
 . 1פועלי ע״ו  -משקל פעיל
בעבר פ׳ הפועל מנוקדת בגוף שלישי בחולם מלא :בוש בושו; בגוף מדבר־מדברים
ובגוף נוכח־נוכחת בחולם חסר :בשתי בישת בשנו; בגוף נוכחים ונוכחות בקמץ קטן:
בשתם בשתן.
בבינוני פ׳ הפועל מנוקדת בחולם מלא :בוש בושה.
 . 2פועלי ע״ו  -המקור הנטוי והמקור המוחלט
המקור הנטוי מנוקד בשורוק ,כגון קום המדינה ,ואילו המקור המוחלט מנוקד בחולם
מלא ,כגון קום יקרם ,הלוך ושוב.
 . 3פועלי ע״ע  -פועלי מצב
בעבר  -בדרך כלל הנטייה היא קלותי קלות ,קל קלו; בבינוני  -קל קלים; בעתיד  -יקל
יקלו ,או יזיל ידלו(וגם ידלו)1.
 . 4פועלי ע״ע  -פעלים המביעים פעולה
בעבר  -בגוף ראשון ושני סבותי סבות (לצד נטייה על דרך השלמים סבבתי סבכת);
בגוף שלישי בדרך כלל רק על דרך השלמים סבב סבבו(מותרת גם הנטייה [הספרותית]
על דרך פועלי המצב ,כגון סב סבו);
בבינוני  -סובב סובבים (גם הנטייה על דרך פועלי המצב מותרת ,כגון סב סבים);
בעתיד  -ן'0ב ןסיבו או יסב יסבו(על דרך יקדו ,וגם ןסיבו על דרך תדמי) ,לצד נטייה על
דרך השלמים עוריד! ,חגגו.

.1

בפועל ׳חיה׳ בבניין קל מקצת הצורות נוהגות על דרך ע״ע :חי בעבר :חי חיה חיים חיות בבינוני.
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כלל ד  -בניין נפעל
 . 1בעתיד מדבר  -התחילית א׳ מנוקדת בחיריק או בסגול :אסוג או אסוג ,אסב או אסב.

ז ״

 .2פועלי ע״ע
בעבר ובבינוני  -לרוב באות צורות הנפעל בעבר בפתח בם׳ הפועל ,כגון נסב 2נסבה3,
נמס נמסה ,נדם נדמותי ,נדון; 2בבינוני יחיד בקמץ כגון נסב.
צורות חריגות:
נגיל ,נחג :בעבר בגוף שלישי נגיל נגלה נגלו ,נחג נחגה נחיגו; בגוף ראשון ושני נגלותי
נגלות.
נמס ,נקל :בבינוני ביחיד נמס או נמס ,נקל או נקל; הנטייה בפתח  -נמסה נמסים נמסות,
נקלה נקלים נקלות.
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במקרא קיימות צורות נוספות בחילופי תנועות ,כגון נסבה ,נבזו ,נזלו ,נגזר ,נרץ.

שם הפועל  -להסב או להסב.
כלל ה  -בניין הפעיל
 . 1בריחוק מן הטעם הה״א התחילית של הבניין מנוקדת בחטף פתח 4,כגון הקמתם,
הסבתם .ואולם לפני פ׳ הפועל גרונית תנוקד הה״א בפתח ,כגון העירותי הערתם,
החלותי החלתם.
 . 2בפועלי ע״ו בעבר בגוף ראשון ושני בצורות ללא תנועה חוצצת  -פ׳ הפועל מנוקדת
בפתח ,ובכלל זה צורות הנוכחים והנוכחות ,כגון הקמתי הקמתם ,הערתם.
במקרא בפועל המית באה תנועת  1בגוף נוכחיפ־נוכחות  -המהם המתן ,ואף בצורות בעלות כינוי מושא,
כגון המתיו.

כלל ו  -צורת הסביל של פולל בגזרת הכפולים
צורת הסביל של פעלים מגזרת הכפולים הנוטים בבניין פיעל במשקל פולל  -יכולה
להיגזר בבניין פועל גם על דרך השלמים ,כגון פצץ (סביל של פוצץ  -לצד פוצץ).
[רכה ,שנת התשנ״ו]

דוגמאות נטייה
בניין קל  -ע״ו וע״י
פעל
קמתי5
עבר

פעל
מתי

פעיל
בשתי

הצורות נסב ,בחן פסולות.
במקרא יש צורות בגוף שלישי עבר נסתרתונסתרים ללא דגש :נסבה (יחזקאל מא ,ז) ,נזלו
(שופטים ה ,ה) ,נבקה (ישעיהו יט ,ג).
במקרא נמצא גם בחטף סגול :הקליתני.
במקרא בפועלי ע״י גם בתנועה חוצצת:בינותי,ריבות.
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בינוני
בינוני פעול

עתיד

ציווי
שם פועל

?¡מת¡? ,מת
קם¡? ,מה
?¡מנו
קמתמ־ז
קמו
קם¡? ,מה
?¡מים¡? ,מות
לוט ,לוטה
לוטים ,לוטות
ע״ו
אקום
תקום ,תקומי
יקום ,תקום
נקום
תקומו ,תקמנה6
יקומו ,תקמנה
קום ,קומי
קומו ,קמנה6
לקום

מת ,מת
מת ,מתה
מתנו
מתם״ן
מתו
מת ,מתה
מתים ,מתות
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אעזים
תעזים ,תעזימי
יעזים ,תעזים
נשים
תעזימו ,תעזמנה
יעזימו ,תעזמנה
עזים ,עזימי
עזימו ,עזמנה

יך .

ז

? ף.

*

•

ז •

׳

׳

ז ••  :ז

ז ••  :ז

לעזים

בניין קל  -ע״ע
פעלים ״פעילים״
עבר
סבותי7
סבות ,סבות
סבב (סב) ,סבבה (סבה)
סבונו
סבותם ,סבותן
סבבו(סבו)
סובב (סב) ,סובבת (סבה)
הווה
סובבים (סבים) ,סובבות (סבות)
אסב9
עתיד
~

בעזת ,בעזת
בועז ,בועזה
ביעזנו
בעזתמ־ן
בועזף
בועז ,בועזה
בועזים ,בועזות

אבוש
תבועז ,תבועזי
יבועז ,תבועז
בבועז
תבועזף ,תביעזנה
יבועזף ,תביעזנה
בועז ,בועזי
בועזף ,ביעזנה
לבועז
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פועלי מצב
קלותי8
קלות ,קלות
?¡ל¡? .לה
?¡לונו
קלותם ,קלותן
?¡לו
?¡ל¡? .לה
?¡לים ,קלות
אקל9

וגם הקומינה ,השימינה ,קומינה ,שימינה; כאשר ל׳ הפועל גרונית ,פ׳ הפועל מנוקדת בפתח,
לדוגמה :הנחנה ,תשחנה.
בפעלים הפעילים בעבר בגוף ראשון ושני ,בעתיד ובציווי  -גם על דרך השלמים :סבבתי סבבה,
א חגג הגיג .במקרא גם תמנו.
בפעלים בעלי ע׳ הפועל גרונית :שחותי ,רעותי ,שחים ,רעים.
ויש גם צורות בעלות דגש בפ׳ הפועל .לדוגמה :אסב יסב יסבו(על דרך יקדו שבמקרא ,וגם יסבו
על דרך הרימי שבמקרא) ,שם הפועל לסב; ידל ידלו(וגם ידלו).
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תסב ,תסבי
״
יסב ,תסב
נסב
תסבו ,תסבנה10
׳
יסבו ,תסבנה
סב ,סבי
סבו ,סבנה10
לסב10
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ציווי
שם פועל
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בניין נפעל
ע״ו(דגוש)
ע״ו(לא דגוש)
נזנתי"
נסוגותי  /נסיבתי
עבר
נסוגות  /נסי™ ,נסוגות  /נזנת ,נזנת
נסי^ת
נז-ון ,נז-ונה
נסוג ,נסוגה
נזנו
נסוגונו  /נס?נו•
נזנתפ-ן
נסוגותפ־ן ,נס?תם־ן13
נז-ונו
נסוגו
נסוג ,נסוגה
הווה
מון ,נז-ונה14
נז-ונים ,נז-ונות
נסוגים 15,נסוגות
אסוג  /אסוג
עתיד
תסוג ,תסוגי
ן0וג ,תסוג
נסוג
תסוגו ,תסגנה17
יסוגו ,תסיגנה
הסוג ,הסוגי
ציווי
הסוגו ,הסיגנה17
שם הפועל להסוג
ד

ד

. 11

. 14
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ד

תקל ,הקלי
יקל ,תקל
??¡ל
תקלר ,תקלנה
יקלר ,תקלנה
?¡ל¡? .לי
קלר¡? ,לנה
לקל

ע״ע
נסבותי  /נחנתי12
נסבות ,נסבות  /נחנת ,נחנת
נסב ,נסבה  /נחן ,נחנה
נסבונו  /נחנו
נסבותפ־ן  /נחנתפ־ן
נסבו  /נחנו
נסב ,נסבה  /נדון ,נחנה
נסבים ,נסבות  /נדונים ,נחנות
אסב /אסב16
תסב ,תסבי
ן 0ב ,תסב
נסב
תסבו ,תסבנה17
ן 0בו ,תסבנה
הסב ,הסבי
הסבו ,הסבנה17
להסב  /להסב

גם הסבינה סבינה.
בלשון חז״ל גם בפתח ,כגון נמה.
במקרא באים גם פעלים המנוקדים בחיריק לפני החי״ת ,כגון נחל ,נחר.
במקרא נפוצותם ,נקטתם.
וגם נמת (כמצוי בלשון חז״ל) .במקרא נמצא נפיצת (צורת קרי).
במקרא :נבכים וכד׳.
ובתשלום דגש :אחן החן•
וגם הסוגינה הסוגינה ,הסבינה הסבינה.
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בניין הפעיל
ע״ע
ע״ו
הסבותי / 18הסבתי
הקימותי  / 18הקמתי
הקימות  /הקמת ,הקימות  /הקמת הסבות  /הסבת ,הסבות  /הסבת
הסב ,הסבה
הקים ,הקימה
הסבונו /הסבנו
הקימונו  /הקמנו
הםבותם־ן  /הםבתם־ן
הקימותם־ן  /הקמתם־ן19
הסבו
הקימו
מסב ,מסבה
מקים ,מקימה
מסבים ,מסבות
מקימים ,מקימות
אקים
אסב
תסב ,תסבי
תקים ,תקימי
יסב ,תסב
ןקים ,תקים
נסב
נקים
תסבנה20
תקימו ,תקמנה20
תסבו ,ז יי ! ז
•• T
תסבנה
יסבו,
ןקימו ,תקמנה
ז יי ! ז
••T
הסבי
הקם ,הקימי
הסב ,ז יי י
•• T
הסבנה20
הסבו,
20
הקמנה
הקימו,
ז יי ! ז
•• T
להסב
להקים

עבר

הווה
עתיד
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..T

ציווי
שם הפועל
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בניין הופעל
עבר

-

הווה
עתיד

. 18
. 19
. 20

T

ע״ו
הוקמתי
הוקמת ,הוקמת
הוקם ,הוקמה
הוקמנו
הוקמתם־ן
הוקמו
מוקם ,מוקמת
מוקמים ,מוקמות
אוקם
תוקם ,תוקמי
יוקם ,תוקם
נוקם

ע״ע
הוסבתי
הוסבת ,הוסבת
הוסב ,הוסבה  /הוסבה
הוסבנו
הוםבתם־ן
הו סבו /הוסבו
מוסב ,מוסבה  /מוסבת
מוסבים ,מוסבות
אוסב
תוסב ,תוסבי  /תוסבי
יוסב ,תוסב
נוסב
 : T -זי

־ Tי.י י.י

במקום שהה״א מנוקדת ברגיל בחטף פתח  -היא תנוקר לפני פ׳ הפועל גרונית בפתח ,כגון
העירותי העירותם העו־הם ,החלותי החלותם החלתם.
במקרא המהם המתן.
גם הקימינה הקימינה ,הסבינה הסבינה.
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תוקמו ,תוקמנה
יוקמו ,תוקמנה

תוסבו  /תוסבו ,תוסבנה
יוסבו  /יוסבו ,תוסבנה

נטיית פועלי ע״ו וע״ע  -פיעל (פולל) ,פועל (פולל) ,התפעל (התפולל)
מובאות פה דוגמאות נטייה ולא הנטייה השלמה.

בניין פיעל
עבר
הווה
עתיד
ציווי
שם פועל

ע״ו
קוממתי ,קומם ,קוממו
מקומם ,מקוממת ,מקוממים
אקומם ,ןקומם ,יקוממו
קומם ,קוממי
לקומם

ע״ע
סובבתי ,סובב ,סובבו
מסובב ,מסובבת ,מסובבים
אסובב ,ןםובב ,ןםובבו
סובב ,סובבי
לסובב

בניין פועל
עבר
הווה
עתיד

קוממתי ,קומם ,קוממו
מקומם ,מקוממת ,מקוממים
אקומם ,ןקומם ,ןקוממו

סובבתי ,סובב ,סובבו
מסובב ,מסובבת ,מסובבים
אסובב ,יסובב ,יסובבו

בניין התפעל
עבר
התקוממתי ,התקומם
הווהמתקוממת ,מתקוממים
מתקומם,
אתקומם ,עתיד
ןתקומם ,לתקוממו
התקומם ,התקוממיציווי
להתקומם
שם הפועל

התפודרתי ,התפורר
מתפורר ,מתפוררת ,מתפוררים
אתפורר ,ןתפורר ,לתפוררו
התפורר ,התפוררי
להתפורר

 .4עניינים שונים
צירוף של מילית ושם
 . 1יש לכתוב ׳ביךלאומי׳ בשתי תיבות (כפי שהוחלט בעבר).
 . 2הוחלט למחוק את הסעיף על דרך היידוע והריבוי של מילית ושם
(תת־ועדות ,תתי־ועדות וכיו״ב)( .נדון בישיבה ריז בשנת התשנ״ד)

נדן]

כדורגל ,כדורסל (שינוי החלטה מישיבה קמג בשנת התש״ם)
שמות המשחקים ייכתבו בתיבה אחת (כדורגל ,כדורסל וכד׳; ומהם
אפשר לגזור את שמות השחקנים כדורגלן ,כדורסלן וכד׳) ושמות
הכדורים בשתי תיבות (כדור־רגל ,כדור־סל וכד׳).

[רמט ,רנה]

 .21וגם הוקמינה ,תוסבינה.

נדן]

ה ח ל ט ו ת הא ק ד מ י ה

עבור
אין האקדמיה רואה מקום להתערב בשאלת השימוש במילה עבור
 בהיותה שאלת סגנון.ות ׳בשביל׳(במקום הצירוף ׳בעבור׳)

נמה]

נוכחי
נמחקה החלטת האקדמיה מישיבה קג בשנת התשל״א הפוסלת את
ב׳נוכחי׳ בנסיבות מסוימות.

נרסב]

 . 5מילים לועזיות
בוטלה החלטת האקדמיה מישיבה סח בשנת התשכ״ה הקובעת שמילים
לועזיות באות בסיומת הנקבה ,חוץ מן המילים שיש בהן נימוקים
[רן]

ניקוד מילים לועזיות (תוספת הערה לסעיף ט מכללי הניקוד של מילים
לועזיות ,ישיבה קנו-קנז בשנת התשמ״ב וישיבה קפא-קפב בשנת
התשמ״ז)
ים לועזיות אינן משתנות

בנטייה.נרן]

 . 6שונות
ראשי תיבות
א .סימון הגרשיים או השמטתם בראשי תיבות הגויים
מותר שלא לכתוב גרשיים בראשי תיבות הגויים שנגזר מהם שורש המשמש בצורות
פועל וכדומה.
למשל :דו״ח או דוח (נגזר הפועל דוח ששורשו ד-ו -ח); מכ״ם או מכם (נגזר מוכם
נ=מפעיל מכ״ם] ששורשו מ -כ -ם).
ב .ניקוד ראשי תיבות
( ) 1ראשי תיבות הגויים ינוקדו ככל האפשר לפי כללי הניקוד המקובלים.
( )2במקום שהדבר אפשרי ינוקדו ראשי התיבות על פי משקלים עבריים .למשל ראשי
תיבות המציינים בעל מקצוע ומתאימים למשקל פעל ,ינוקדו לפי המשקל ,כגון מד״ן,
מד״ם (אבל מפ״ן נ=מפקד נפה] על דרך חכם).
( )3ראשי תיבות דוגמת תצ״א ,מד״א  -הנהגים בהטעמת מלעיל  -ינוקדו בשני
מד״א.
תצ״אT ,
קמציםTTT :
\
ג .בראשי תיבות הגויים אין מחילים בנטייה את ״חוק החיטוף״ (השתנות התנועה
נמה]
לשווא) ,כגון רמטכ״ל; צל״ש צל״שים; תנ״ך תנ״כי.
ד .התנועה שלפני אות דגושה בסוף מילה תהיה קמץ (למשל שב״פ) ,אלא אם כן יוחלט

מילים לועזיות.

נוסה]

ליאה רעב (י״ז באדר ב׳ התשס״ה,
בכ״פ בתעתיק שמות לועזיים תהיה
הוא דגש חזק) ,ולפיכך הסעיף מוחזר לדיון בוועדת הדקדוק].

 28במארס ) 2005הוחלט
תנועה קטנה (כאילו הדגש

עהאלזדמיה דלשוו העברית -מוגן בזכויות יוצרים
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ב .החלטות במינוח
אישור מילונים ורשימות מונחים
[רמט]
 . 1שמות צמחי ארץ ישראל  -חלק א
[רנג ,רנה]
 . 1תחבורה אווירית (הפרק ״תפעול ושדות תעופה״)
[רנג ,רנה]
 . 2תחבורה יבשתית (הפרק ״תכנון תנועה״)
[רנה]
 . 3תחבורה יבשתית (הפרקים ״.רמזור״ ו״מהירות״)
[רנה]
 . 4שמות סימני דפוס
 . 5מונחי אריגה (הפרק ״סיבים וחוטים ,בדים ואריגים ,טכניקות ,נולים
[רסב]
ומכשירים״)
[רסד ,רסה ,רסז]
 . 6מונחי בנקאות ושוק ההון ,פרק שני
[הערת העורך :הרשימות פורסמו באתר מאגר המונחים באינטרנט].

מונחים מתחומים שונים
דמות imaging -

עונשין  -הוחלט להחיל את הצורה עונשין(שנקבעה במונחי המשפט)
גם במונחי תרבות הגוף.
גרגר  -שם צמח; גרגיר  -המונח הבוטני ובשימוש הכללי.
רחק ,מרחק (מונחי תחבורה) distance -
המחאה (לצד שק) check -

[ומט]

נרן]

[הערת העורך :בישיבת המליאה רפג(י״ד באייר הוזשס״ה 23 ,במאי )2005
אושר גם הכתיב צ׳ק].
מעגנה marina -
שךרוג regrading -
שךרוג(עולה) upgrading -
שךרוג יורד downgrading -

[רנד]

תרחיש (לצד תסריט; ׳תרחיש׳ יכול לשמש חלופה ל׳סצנריו׳ בהקשרים
שאינם קולנועיים או כיו״בscenario - ).
חןשן(במקום חישן) sensor -
התראה  -השימוש ב׳התראה׳ בהוראה של ׳הודעה מוקדמת׳ אינו
בהכרח רצוי (ואפשר להמליץ על ׳הודעה מוקדמת׳) ,אך אין טעם
לפסלו.

[רנה]

מונחי ספרנות בשימוש כללי
*
*
*
*

דף פרסום ,עלון פרסום (הערה[ insert :בתחום הפרסום] הוא גם
תחיב) insert, flier -
דף מידע ,עלון מידע prospect -
תקליטון ,דסקית diskette -
ואחרים ,ואח׳ et alii, et alia -
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סקרר browse -
תקופון periodical -
פתב עת journal, periodical -
עת1ן magazine, newspaper -
יומון ,עת1ן יומי daily newspaper, daily -
קנטרם (א) quire, gathering -
קנטרם (ב) fascicle, Lieferung -

[רנה]

[הערת העורך :בישיבת המליאה רסג(ט״ו במרחשוון התשס״ד 10 ,בנובמבר
 )2003אושרו המונחים האלה במסגרת רשימת מונחי ספרנות .בארבעת
המונחים הראשונים הוחלט לערוך שינוי :עלון פרסום (ולא זיף פרסום); עלון
מידע (ולא דף מידע); תקליטון(ולא דסקית); נאחךים (ולא ואח׳)].

ג .מילים בשימוש כללי
מועד אחרון deadline -
יץ זני [יין שיש בו זן עיקרי אחד]
יין רב־זני [יין גנרי]
מיתת חסד passive euthanasia -
המתת חסד active euthanasia -
פעמן ,מטרונום metronom -
פתוח בר־קימה sustainable development -
קימות sustainability -
תעשיון industrial park -
מופעים muffins -
חברת הזנק start-up (company( -
ממחה handblender - T
מךגנים cereals -
מנעול פדורי tubular lock -
אקוה [מאגר מי תהום ,״אקוויפר״]
פותש שום garlic press -
ממעך [כלי למעיכת תפוחי אדמה וכד׳] potato masher -
אזור תפעול ground support area -
(מקצוע) נלוה ךפואה [(מקצוע) פרה־רפואי] allied health professional -
מקלור stick-light -
צהלולים [ 5 j> jברבים  :jbjlijקולות שמחה המקובלים בתרבות המזרח]
צמודונים [מכנסיים צמודים] tights, (panty) hose -
עלית תקרה ,ובקיצור עליה נבוידם]
מסרן ,עד [אינפורמנט]
(רופא) צוער [סטאז׳ר (בלימודי רפואה)]

נדנג]

[רנד]

נרנו]
[רנו ,רנט]

ע ה א חד מי ה דלשוו העברית -מוגו בזכויות יוצרים

ה ח ל ט ו ת הא ק ד מ י ה

צוערות [סטאז׳(בלימודי רפואה)]

שלומות wellness -
קורא מעריף [לקטור] reviewer, referee, reader -
פתב עת מערף■ refereed journal -
קוד קוים bar code -
התאמה לפרט personalization -
מהל1ם )electric) shocker -
מוקד עןפי back office -
ממון תואם ,סכום תואם [גיוס כספים לקרנות ולמוסדות על פי העיקרון שצד אחד
נותן סכום כסף כנגד סכום שנותן צד שני ,כגון ׳שקל כנגד שקל׳] matching -
סבא רפא great-grandfather -
סבתא רבתא great-grandmother -

נרנט]

[רסנש

[הערת העורך :בישיבה רעא (כ׳ באדר ב׳ התשס״ג 24 ,במארס  )2003הוחלט
כי צורות הרבים הן סבים גדולים ,סבות גדולות ,ומכאן שאפשריות גם צורות
גדולה].
סבתא
גדולה,
סבה
גדול;
סבא
היחיד Tסב Tגדול,
!
TST
T
!
TT
T
־ TT

מרצדת [קישוט או צעצוע תלוי ומתנועע] mobile -
שאלת בררה multiple choice question -
מקשר (פנים) intercom -
עקרי תכנית הלמוךים [בהקשר של תכנית לימודים כללית] syllabus -
תכנית הקורס [באוניברסיטאות ובמכללות] syllabus -
החלטות אחרות
 - qualitative research . 1הוחלט שלא להתערב בקביעת מונח עברי
(מקובל :׳מחקר איכותי׳ או ׳מחקר איכותני׳).
 . 2מדיה ,מולטימדיה  -יישארו בלועזיותן.
 . 3רציונל  -מוצע לנקוט מילים וצירופים עבריים ,כגון צידוק ,טעם,
ההיגיון שביסוד־ ,מערכת הצידוקים ,מערכת הטעמים.
 - anti-aging . 4המונח יישאר בלועזיותו.

נרסו]

נרסז]

[רנט]
נרסש
נרסש
נרסז]
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