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מתפרסמים: העברית״ ללשון האקדמיה ב״זיכרוגות

 שבתחום העניינים שאר ובכל הלשון בענייני האקדמיה החלטות א.

;פעולתה

פעולתה: על וחשבונות דינים ב.

המליאה; בישיבות המדעיים הוויכוחים של דברים זיכרון ג.

מוסדותיה, שאר בישיבות המדעיים הוויכוחים של דברים זיכרון ר.

בכך. צורך רואה המנהלה אם
(30—85 סעיפים האקדמיה, תקנון )עיין

1

 ירושלים העברית, ללשון האקדמיה והמו״ל: העורך כתובת
4982 טלפון ;1033 ת״ד

ירושלים מרכז, דפוס
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התוכן:
!

2 .................................................  בשנת באקדמיה החברים
• האקדמיה מנהלת
ת, ללשון העליון ,יס8ה ג תשי העברי •—1953

מעברית »«לשון האקדמיה תקנון תיקון
3

12—5
ת ו ט ל ח ה ה י מ ד ק א  • ה

7 _ משפט מונחי
* חברות בדיני מונחים ג.

9 י הגיף תרבות מונחי
12 ״ טנים מונחי א.
דקדוק בענייני החלטות

. 13—56
ת ו ב י ש ה י א י ל מ 21_____________________* * * ה

ואחת העשרים הישיבה
בעב החלטות על הודעה _ .15 הבחילות, להבנת ועדה מינוי _ .13 ללי,כ דו״ח

־ ״׳־“ ־ ־«• ^ ' ־ ״ ־ ־ ־“ ״ ״ " ״ ׳  28_21 . ’י’“ ’“’י
• ושתיים העשרים הישיבה • י •-'

י נ ״ 1ו כ, > ווי־לב־קי ל«• «, נ . קי ־ ׳ י - ־. ־“' ־’! י ' י " ™ ״

״ ״יועד״ י - »־■ ״ב״ירו״י או־. ״ 29_28 ־“ •”™י ™”ייי־י ל

• כ״ב לישיבה נספח
26_29 28 ״העליאי ו;ז|לט״ לפי וביקייק במינוח העבודה סדרי

ושלוש העשרים הישיבה
2 החברתית* הפטיבולוגיה מונחי °• 36_45

וארבע העשרים הישיבה
״ « ־ •86 והודעות, ״. ,45 י” ’יינ> המעפפ ’« _5

וחמש העשרים הישיבה
ה ״ _ ״, ל,. ^ ״ל ״־י ״,, ל ״  - «<• ויעיית, מונ״י־ נענייני ״״ל־,״ ,

. ״ יש־ין ״ , , ״ ״ ״ _ ״ ״ יי• «״יי־■ ראש ייישבי ועיי־ .שיא, ״ .־>״, ״

י<•1 חבריה, בבחירת דיון _
כ0—52 . # ^

ושש העשרים הישיבה
ץ ^ ^ ל ״, ״ניי ־ ^״, ״י»»״ - .6־ ■0הדש' ״־וי־ ־״,״״ _ .־־ ״,

ל ־ין ,8ןן ל >;י<ינה , ״ ״ ד״ ״ק י ו ״ ו ב ע ,נ ״ מוי«־״ דיון _ .מ ״

66 סדן, הא׳
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............................................................המינוח א.

ההיסטורי והמילון הדקדוק ב.
שימושיות דקדוק לשאלות הוועדה דיוני מתוך

הפרסומים ג.



1תשי״ח בשנת באקדמיה החברים

 אורבך אלימלך אפרים
 איומאי שרגא0

 אפרת *ישראל
 בורלא •יהודה

 בךחיים זאב
 בךנון •יחיאל

 בנעט צבי דוד
 ברגגלין ניסן

 ברקוביץ דב יצחק0
 גינזברג אריה חיים

 גדבל •אירנח
 הזז חיים

הלקין שמעון
תשי״ח בכסליו ר ביום נפטר ״לז וויסלבסקי צבי

 זיידל •משה
 טור־סיני הירץ נפתלי

 ייבין שמואל
 ינון •משה
 כהן יעקב
ליברמן שאול

 מלמד ציון עזרא
 מלצר •שמשון

 סגל צבי משה0
 סדן דב

 סלושץ נחום0
 עגנון יוסף שמואל

 פאיאנם לייב •אדיה
 פולוצקי יעקב

פורת •אפרים

 לייבל •דניאל
תשי״ח בסיוון ט״ז ביום לחבר נבחר חבר־יועץ, היהמירסקי אהרן

 ז״ל פיכמן יעקב0
 פרלמן שמואל

פרץ •יצחק

 תשי׳׳ח באייר כ״ח ביום נפטר
תשי״ח בסיוון ט״ז ביום נבחר

.2—1 ע»' ד,—ג וכרך ,9 עם׳
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 קלוזנר יוסף
 קריב •אברהם

 לבין •חיים
 ריבלין יואל יוסף
 שבטיאל •יצחק
שירמן חיים

חשי״ח בסיוון ט״ז ביום נבחר שלונסקי אברהם
 שלי •מאיר
 שביאור זלמן

שפאן •שלמה

האקדמיה מנהלת

 טול-סיני הירץ נפתלי
הנשיא סגן —כהן יעקב

והמילון הדקדוק ועד יו״ר —

האמרכלי הוועד יו״ר —

שיא הנ

 בךחיים זאב
 ייבין שמואל

 פולוצקי יעקב
קוטשר יחזקאל

הפרסומים וער יו״ר

עד יו״ר המינוח ו



סעיף תיקון

 התיפת
43 סעיף

השם

1953תשי״ג- העברית, ללשון העליון המוסד חוק
ת• ללשון האקדמיה תקנון תיקון רי ב ע ה

 העברית, ללשון העליון המוסד לחוק 7 סעיף לפי סמכותו בתוקף
 העברית, ללשון האקדמיה תקנון את המוסד מתקן *, 1953—תשי״ג
כלהלן: ,2 1954—תשי״ד

זה: פסוק ייווסף בסופו, ,4 בסעיף .1
 המדעית המזכירות מחברי לחבר להקנות רשאית תהא ״המליאה

לשוך. בענייני מחליטה דעה זכות

זה: סעיף יבוא 43 סעיף במקום .2
 ויש המליאה בישיבות ישתתף האקדמיה של יועץ חבר )א( 43״

)ג(2 בסעיף האמורים לשון בענייני מחליטה דעה בה לו
 של פעולתה שבתחום העניינים שאר בכל מייעצת ורעה

 בדעה בו ישתתף הוועדים, לאחד נבחר האקדמיה»
מחליטה.

 להשתתף חייב בארץ הנמצא האקדמיה של יועץ חבר )ב(
לשון.״ לענייני ועדות בשתי לפחות

 )תיקון(, העברית ללשון האקדמיה ״תקנון ייקרא זה לתיקון .3
״,1958—תשי״ה

ה נתאשר ״ י נ ס ־ ר ו י ב ט
 העברית ללשון האקדמיה נשיא (1958 ביולי 29) תשי״ח באב י״ח

(73529 )חט
ן מ ל ן ז ר  א

והתרבות החינוך שר

 .168 ׳עמ תשי״ג, ,135 ס״ח 1
ת2 ״ .1162 עמ׳ תשי״ד, ,465 ק

ת״ ב״קובץ נתפרסם • .1718 עם׳ תשי״ח, באב כ״א מיום 816 התקנו
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ת ו ט ל ח ה ה י מ ד ק א ה
חכרות בדיני מונחים ג( משפט: מונחי

טניס מונחי א( הגוף: תרבות מונחי

דקדוק בעניני החלטות





במניות מגבלת ח?ךה
company limited by shares

?עךבות מג?לת ח?ךה
company limited by guarantee

?!גבלת לא ח?ךה
unlimited company 
Ltd. בע״מ
foreign company חוץ ח?רת

סלרות־אמות )מ-י: ס?ךה־אם ), 
holding company, אם־ס?ךה 

M uttergesellschaft
נות(,3ס?רות־ )מ׳׳ר: ת3ח?ךה־

 subsidiary company י ת־ס?ךה3
T  ochtergesellschaft 

 controlling company שלטת ח?ךה
 affihated company,׳¡ןזלוץה )ס?ךה(

related company 
promotion ס?ךה לזום

to ןןם  promote
promoters יוןמים

 formation of company ס?ךה לסור
founders מלסדים

 preliminary contract קךמי9 חוזה
מקלמיות הוצאות לסוד, הודאות

preliminary expenses
שמור)לח?ךה( שם

reserved name (of company) 
registered office שום ך משלד  

רשום סעולת
certificate of registration

ד3$ה תעולת
certificate of incorporation

ךירקטוךיום דע־קטוךיון,
board of directors

ריךלןטוךיום ר3ס ךיןקטוךיון, ר3ס
director

 במליאת גדרנו ב״רשומות׳י. לפרסום נמסרו *
. 40 ועמ' 45-37 ;עמ ה, כרך

manager
מנהל ן)דיךקטוךיום(1ןטוךי1ר־ריף3ס

managing director
י י ? ן סר.?]א*דוח ת

memorandum of association
ןדות8$53 ת?ןנות

articles of association
הח?ךה מקרות

objects of the company
registered capital ךשום הון  
issued capital p הין
payed־up capital נפרע הון  
stated capital ק?סר הון
reduction of capital 3? הון ססת  
increase of capital הון ןזגךלת  
issue 3 ה?ו9נ
subscription ןןחיקה
to subscribe ( מניות )על סתם  
to  procure ( מניות )על ים1הוו?

subscription of shares
לית9י3מי סתיקה

minimum subscription 
to  allot, allotment ,לקןיאה הקקה  
le tte r of allotment הק?$ה תב ? 
share •Tjp
share certificate מ$לה וןנעולת  
bearer share # למוכ״ז יה

למוכ״ז מ;לה שטר
share warrant to bearer 
shareholder 3 ת על #יו
member י3ס
ordinary share ילה3ך ןה #  
classes of shares ,יגס
preference share # ךה1?כ לת  

מ^סססת ?כורה ית #
participating preference share

האקדמיה, זיכרונות וכ׳יה, כ״ז־ בישיבות האקדמה

משפט מונחי
ם ג. י ח נ ו י מ נ י ד • ב ת ו ר ב  ח

ל3מ ה
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- חברות( דיני )ג. משפט מונחי

bonus shares ה^בה מןיות
 redeemable shares ךיון9 ת1}י1ק
מןיות ?ך!ת פ^יות, ךיון9

redemption of shares 
nominal value ןקוב שוי

שוי ?תומת מ^ה
non-par value share 
a t a discount
a t a premium 0*593
at par שוה?
surrender of shares מןיות ןזןןןלת  
dividend ךיי^יך^ך

?3די ד־ ה הל1כי
preference dividend

י ך3ן יר3? יןן
cumulative dividend 
dividend coupons דיליד^ך תלושי  
debenture א$ךת־חוב

אןרות־חוב סדלת
series of debentures 
perpetual ?מות

?מותה חוב א^ית
perpetual debenture

תשלום ךךישת
call; Zahlungsaufruf

מ^יות( )דולוטי חלודים
forfeiture (of shares)

 requisition )לאספה( ךך־ישת־זמון
ש?תי 0״דו שןתי, דיןץןזקזבון

annual return
balance sheet סאןן

ןהפסד רנח סשבון  
profit & loss account

ה3 חשבון $ והוצאה מ  
income & expenditure account 
group accounts ץ3ק!ק סשבון

reserve ןןתוךה
reserve fund שמוךה קךן

 securities ושאר )ניירות־ערך בטוחות
נכסים< או כספים לקכל זכות המקנות תעודות,

פשר־פלעון ס?הךת
declaration of solvency 
general meeting ללית ה9אס?  

׳קיבתית כללית אספה
annual general meeting

ת ח לי ל ה *? n ?0 ij
ordinary general meeting

ןזמ$;ן מן שלא ?ללית אס^ה
extraordinary general meeting

חולקים רים3א
dissenting members 
vote קול
proxy 0 שלי סנוי
(by) proxy )שלים על־ןךי)
voting ?ה93ה
show of hands 5ן?ם ng*5q 
open voting לוןה ד׳צ?עה¿
secret voting חשאית סצ?עה
poll קל^י
winding up פרוק
floating charge ויורד עולה שעבוד  
receiver ים כונס??¿
trustee אמן¿
qualification שירות?
arrangement ה?דר
composition שךה של הסדר?
consolidation אחוד
merger ,לן?ך

והבלע איחור מזוג)כולל )
amalgamation

מ?נד. חדוש ?נה,9 שנוי
reconstruction



י הגוף תרבות מונחי
י א. ח נ ו ס מ י נ ט

advantage ל^רון
advantage receiver, , חוץ ן1ל$ר  

advantage out למקבל ל^רלן  
advantage server, , ?נים ן1ר1ק ?

advantage in לפותם ל$רון  
alley v. corridor 
back-court המגךש׳ לךכת

ה ? ך !
back-court player, לך?תן

base line player 
back-hand ( גבית )תה״פ־ גבי  
back line v. line 
back and side ground ,שוללם 

קמגךש שולי
back spin v. spin 
bad return, bad stroke v. stroke 
ball-boy ( 3 דווים3ער)־
to bounce תר}
bounce (n.) הילי׳?

double bounce יךה1ו ??פולה 
boys’ doubles v. doubles 
boy’s singles v. singles 
bye ת פנו
centre mark v. mark 
centre service line v. line 
corridor, alley פרוןז־ור
court מגךש
covered court, קךדי מגלש?

indoor court 
grass court ד־^א וגלש?
hard court מך?ף םגךש

e. g. :כגון
wood court עץ ס^לש  
asphalt court ? ל8אם גלש ¡? 

open court, תוס מגךש?
outdoor court 

receiver’s court 03 ןזמל!בל צית

server’s court 3 הפותס ן!צית  
service court סהיחום״?ת  ̂

to cut
cut (n.) 35 וןך0 ת־( )
deuce שןיון
double bounce v. bounce 
double fault v. fault 
doubles ()זוגות משחק־

9 ם זוגות שסק( י ^ו ל )
boys’ doubles

לצעירים זוגות )?שסק(
junior (boys’) double

ת זוגות )$שסק( ל^רו
girls’ doubles

לצעירות זוגות )משסק(
junior (girls’) doubles

לג?רים זוגות ^סק(9)
men’s doubles

לגשים זוגות )?שסק(
women’s doubles

מעלבים זוגות )משסק(
mixed doubles 

to drive ה^יף
drive (n.) ף3ה?נ
drop-shot v. shot 
fault סול?

double fault פסול סול ? 
foot-fault סע פ סול־ פ

follow-through ( נו?ה1^ך)־הו9ד״  
foot-fault v. fault 
foot work לולה
fore-court ל!ך?ה המ?ךש, ת3ל!ך  
fore-court player, ל!ך?ן

net player 
fore-hand ( ?ית5 )תה״פ: פפי  
frame ( המחבט )חלק מ?גךת
game מקזעזק

.17—18 עפ׳ ה/ הרך האקדמיה זיכרונות כ״א, בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
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חי10 ת מונ - טניס( )א. הגוף תרבו

girls’ doubles v. doubles 
girls’ singles v. singles 
good ,תקיץ ר #?
grass court v. court 
grip אחיזה
grip (part ( המחבט )חלק מא$ז

o f racket) 
ground stroke v. stroke 
half-volley v. volley 
handle (of racket) ( )המחבט קת
head (of racket) ( והמחבט ראש
heart (of racket) ( )המחבט לב
hit, shot nçnq ,מפה
hitting nç?q ,( מ?בט3) הפאה  
indoor court v. court 
keep score v. score 
to  kill a ball דור3 קשל
ladies’ doubles v. doubles 
ladies’ singles v. singles 
lawn tennis v. tennis
let (n.) * ״חזור״ מסק השופט אזור״)כגון: *
line לןל

base line אחיירי קו
service line היסה קו?

אמצעי י$ה1?ו קו
centre service line 
sideline צדי קו

צד ?היסה קו *
service sideline 

line ball 3קו דור
linesman שופט־קו
to  lob וולל
lob (מי תלול.(
long line shot v. shot 
love 0?$
love all לצל אפם

האמצע סימן
(mark) centre mark 
match תארות
men’s doubles v. doubles 
men’s singles v. singles 
mixed doubles v. doubles

net רקות
net adjuster, אך^ת ממתס

net regulator 
net band }.ך?ןת סךט

ne” ברשת כדור )פגיעת .*רקןת״ t“
הפתיחה( בשעת

net strap ןזךקןת ךצועת
open court v. court 

opponent יריב
out חוץ

outdoor court v. court 
overhead עלית( :)תח״ט עלי

partner בת־ווג בן־זוג,
perm ?סיךית קבועה anent fixture 

to העזים  place
placing השמד.

play) in play)
point ?קךה

press )למחבט( לסץ9
racket מחבט

rally חלופי־פדור חלוסין,
echange))

receiver ל3?ק
referee פוסק

to מןזךש רעזת  restring
return סזזולה

bad return  v. stroke 
score (n). ?קדות( מ?ןן)ס?!ן

 to keep score )?קדות( ??ה
scoring קונ;ה

to של3 :)ס״י( ה?שיל  scratch
טל( :בינוני ;)פ״ע בו

to seed הציב
seeded player מצב שאקן

to  serve nc? 
server פותח

service ?וזיאד.
service court v. court 
service (side) line v. line 

set הלל59
shot מפה

cross shot ו?ית0ל? מעה



חי ת מונ 11טניס( )א. הגוף תרבו

drop-shot (55 ה1ת־(ןז$ןן
ה??ים !הפועל )) 

long line shot ה $ך?ית הן  
stop shot מסת־ןצר

side grounds 
v. back and side grounds 

sideline v. line
singles ()ןךויךים מעסק

ם ןחיךים ק(0מש י ^ו ל )
boys’ singles

לצןנירים עויוים )משסק(
junior (boys’) singles

רות9ל} ןחידים )?!שסק(
girls’ singles

לצצירלת יחידים )השסק(
junior (girls’) singles

לגברים ןחידים )?שסק(
men’s singles

ם יווידים ק(0)מש שי #
women’s singles 

to  slice ןלח
to  smash ח^חית
smash (n.) ד^ותה
spin סיבוב

back spin ר1לאח סיבוב

top spin לסנים סיבוב
stop-shot v. shot 
stop-volley v. volley 
to  string ך$ת
string היתר
stringing רשות
(stroke) bad stroke, ןםולה ה?*ה  

bad return
good stroke מ?ה ?שרה, ה?ה  

ת?ןיןה
ground stroke יךה1מסת׳־}ו
swing תנופה
tennis ,טניס סק1הק טניס

(lawn-tennis) 
tennis ball 0 י3ט סזיור
Tennis player ,טניס שחל!ן טניסאי  
top spin v. spin 
umpire שו^ט
umpire’s seat פט1קש דוסן
underhand ( ה^תית ווה״ם! ) ,flflrj 
to volley ף ן בי זזןה
volley ( ).מ ?ף1ססת־( ) 
half volley )י־ל?ף1 הסת» ) 

Stop-volley )ןעף־$צר הסת ) 
walkover סי^ה!
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דקדוק״ בענייני החלטות

מי-, כגון ושם, מפלת־יחס הםורכנים שמות א(  ,על-מפלגתי־. ,ביךלאו
ביניהן. ומקף תיבות בשתי נכתבות תת־קרקעי,

 קוואנטום מקסימום, מינימום, כגון ־,um שסופם מרומית השאולים שמות ב(
קוואנטאות. מקסימאות, מינימאות, ת:1-ךא בסיומת רבים בלשון באים

בזמן, או במקום קדימה לציין הבאה ,prae- ,pre- הלועזית התחילית ג(
 קדם־ ;החך לפני הנמצא (,prepalatal) קךם־חיפי :כגון ;קדם־ בעברית מובעת

 וכיוצא קךם־היסטורי וכן ; (prevocational) קךם־מקצועי ; (premilitary) צבאי
באלו.

 באים וכדומה, חמש ארבע, שלוש, נקבה, בלשון המונים המספר שמות ד(
^תנו, מכינויים: ףמקזתן. אךבעתכן, קז

קומם, ב,3סו כגון —פועל בבניין ועו״י הכפולים משורשי הפעולה שם ה(
 איתות, קימום, סיבוב, רפה: הפעל ובעי״ן גדול בחירק נקבע —עודד כונן, אותת,
עירור. ?ינון,

- ־ . . י י \ ■ ' י .
מכנסיים, כגון כזוגי, נראה ושהעצם בלבד זוגי צורת שצורתם השמות ו(
 צורך שיש במקום יובעו נישואין, חליפין, כגון בלבד. ריבוי צורת שצורתם והשמות

 חליפין)אחד(״, ״עסק מספריים״, זוג מכנסיים, ״זוג ע״ר יחיד בלשון בהם להשתמש
 ״שלושה לומר מותר לריבוי, שהכוונה במקום וכדומה. )אחד(״ חליפין ״מעשי

 עסקי ״שלושה וגם חליפין״ ״שלושה מכנסיים״: זוגות ״שלושה וגם מכנסיים״
חליפין״. ״מעשי״( )או

 ועדה ע״י ונידונו המליאה של ,כ לישיבה שימושיות דקדוק לשאלות ועדה ה׳ ידי על הוצעו .1

ד, האקדמיה זיכרונות )ר׳ ישיבה גאותה שנתמנתה מיוהדת - ו החלטות על הודעה (.106 עט׳ ג -  נמסרה א
ו החלטות ועל ,10_16 עט׳ זח, כרך המליאה, של ה״א בישיבה  .59 עט׳ זה, כרך כ״ה, בישיבה ה-

.07—65 עט׳ זה פרך בסוף ניתנים שימושיות דקדוק לשאלות הוועדה דיוני מחוך קטעים
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