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החברים באקדמיה1
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נבחר לחבר מלא בניסן התשס"ח עמינדב דיקמן   

אבי הורביץ  
נבחרה לחברה מלאה בטבת התשע"א ִיל הראבן  ּגַ  
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שמעון זנדבנק  

אפרים חזן  
אברהם טל  
דוד טלשיר  

]נפטר בט' בתשרי התשע"ב[ אבנר טריינין   
אברהם יבין  

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

חבר־יועץ  *
חבר כבוד  **
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יוסף יהלום  
נפטר בכ"ב בכסלו התשס"ט ישראל ייבין   

נבחר לחבר מלא בניסן התשס"ח חיים א' כהן   
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יוסף עופר  *
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אמציה פורת  
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ִמנהלת האקדמיה

עד כ"ט באב התשס"ט
משה בר־אשר — נשיא האקדמיה

אברהם טל — סגן הנשיא
משה אזר

אהרן דותן
קציעה כ"ץ

אהרן ממן

עד כ"ה בטבת התש"ע
משה בר־אשר — נשיא האקדמיה

אהרן ממן — סגן הנשיא
משה אזר

אהרן דותן
אברהם טל
קציעה כ"ץ

מכ"ה בטבת התש"ע
משה בר־אשר — נשיא האקדמיה

אהרן ממן — סגן הנשיא
אהרן דותן
אברהם טל

חיים א' כהן
קציעה כ"ץ
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ה האקדמי ת  החלטו

א. החלטות בדקדוק ובתעתיק

ההפניות לסעיפים שלהלן ניתנות לפי "החלטות האקדמיה בדקדוק, מהדורה שנייה, 
מתוקנת ומעודכנת", לשוננו לעם )חוברת מיוחדת(, תשרי תשס"ז.

תיקונים ותוספות לכללי נטיית השם. 1
כללי הקמץ )1.1(

א. כל השמות המסתיימים ב־ְםָםה צורת הנסמך שלהם ־ְםַםת, ובכלל זה 
שמות בצורות בינונית. למשל: ְסָאה ְסַאת־, סֹוְלָלה סֹוְלַלת־)תותחים(, 

]רצח[רֹוְפָאה רֹוְפַאת־)שיניים(.  
 ב. הקמץ שבשם מוָצאות משתנה לשווא בנטייה: מוְצאות־, מוְצאותיו 

]רצז[וכיו"ב.  
ג. השמות ַמְלָמָלה, ַצְחָצחֹות נוטים בקיום הקמץ: ַמְלָמַלת־, ַמְלָמלֹות־, 

]שד[ַצְחָצחֹות־.  

כללי החולם )1.3(
תוספת הערה לכלל ד — השמות הסגוליים

שמות אחדים במשקל ּפֶֹעל נוטים בחיריק )לעתים לצד נטייה בקמץ קטן(, 
ם. ֶקת; מן העברית החדשה: עֶֹמק, רֹׁשֶ ]שד[ואלו הם: אֶֹמר, ּבֶֹסר, חֶֹזק, חֶֹצן, נַֹכח, ֹשׁ  

כללי הצירי )1.4(
ֵעל תוספת לכלל ו — משקל ּפָ

ֵדֵלי־. ֵני־, ּגְ ׁשֵ ֵדל נוטים בקיום הצירי: ּדְ ן, ּגָ ׁשֵ השמות ּדָ
ר )יחזקאל טז, כו(  ְדֵלי ָבׂשָ ֵני ָאֶרץ )תהלים כב, ל(, ּגִ ׁשְ שני הצירופים ּדִ

]רצו[יוזכרו בהערת שוליים.  

ֵעָלה תוספת הערה לכלל ט — משקל ּפְ
ָדה( מוער כי במקרא הדל"ת דגושה:  דֹות־ )נסמך רבים מן ֲאׁשֵ על נטיית ַאׁשְ

ּדֹות־ )כגון דברים ג, יז(. ]שח[ַאׁשְ  

ֵעָלה עדכון כלל יט — נטיית צורות הבינונית ּפֹוֵעָלה, ְמַפֵעָלה וִמְתּפַ
נטיית השמות במשקל ּפֹוֵעָלה היא בביטול הצירי במרחק של שתי הברות 

מן הטעם. לפי זה ּתֹוֵלָעה ּתֹוְלַעת־; ּתֹוֵלעֹות ּתֹוְלעֹות־.
פֹות  ֵ ַפת־; ְמַכּשׁ ְ ָפה ְמַכּשׁ ֵ ֵעָלה: ְמַכּשׁ הוא הדין בשמות ממשקל ְמַפֵעָלה וִמְתּפַ

פֹות־. ְ ]רצח[ְמַכּשׁ  
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ֶעל כלל כ — עדכונים ברשימת השמות במשקל ּפֵ
ֶעל נוספו השמות ֵחֶפר, ֵנֶב, ֵסֶפק. - אל השמות במשקל ּפֵ

ל. ֶעל נמחק השם ֵאׁשֶ - מרשימת השמות במשקל ּפֵ
ֶעל נוספו השמות  ֶעל וגם במשקל ּפֵ - אל השמות השקולים גם במשקל ּפֶ

אשל, גזע, זבד, כסא )כסה(, לתך, נזק, נכר, שמץ.
- אל השמות שמן המקרא המנוקדים לעתים בצירי־סגול ולעתים בסגול־

ֶטף. ק, ֵצַלע, ׁשֵ ֶסל, ֵנׁשֶ סגול נוספו השמות ּכֵ
]רצח[- מרשימה זו נמחק המשפט: "בקצת נוסחאות ֵנֶזק, ֶזֶכר, ֶחֶמת, ֶסֶתר".  

כללי הסגול )1.5(
תוספת הערה לכלל ו )שמות המסתיימים בֶ־ה(

מֹוֶנה מאות  מֹוֶנה עשרה, ׁשְ בשם המספר שמוֶנה בא סגול גם בנסמך: ׁשְ
]שט[)כמצוי במקרא(.  

משקלים ושמות. 2
ִעי( )סעיף 2.1.7( ִעי )ּפֶ 2.1 השלמה לשמות במשקל ּפְ

ִקי; לרשימת השמות בסעיף א)2( נוספו  - בסעיף א)1( נוספו השמות ֲעִרי, ׁשְ
ִמי והערה שבשם ְקִרי ֶקִרי מדובר בלשון מקרה;  ִמי ּגֶ ִבי, ּגְ ִבי ּגֶ השמות ּגְ

ִלי. ִלי, ׁשֶ לרשימת השמות בסעיף א)3( נוספו השמות ּפֶ
- בסעיף ב )הדן בנטיית הרבים( נוספה לנטיית לחי הצורה ְלָחֵייֶהם וההערה: 

במקרא ְלֵחיֶהם )הושע יא, ד(.
ְלְי והערה על הצורה  - בסעיף ג )הדן בנטיית היחיד( צוינה הצורה ּתִ

ְלְי )בראשית כז, ג(. ]רצו[שבמקרא ּתֶ  

2.2 צורתם של שמות שונים )תוספת לסעיף 2.2(
ת היא שם המחלה. ֶקׂשֶ ַקׂש. ַקׂשְ ים היא ַקׂשְ ַקּשִׂ א. צורת היחיד של ַקׂשְ

]רצו, רצז[הכתיב בשי"ן שמאלית עדיף; הכותב בסמ"ך אינו משתבש.  
ן )בקיבוץ ובדגש(. ּמָ ב. ׁשֻ

ית )בקיבוץ ובדגש(. ּמִ י, ּפֻ ּמִ ג. ּפֻ
יָנַתִים )הנו"ן בשווא או בקמץ(. יְנַתִים וגם ּבֵ ]שד[ד. ּבֵ  

]שח[ה. ֻיְמָרה )בקיבוץ(.  

2.3 קביעת צורתם של ערכים שונים במאגר המונחים
.ֶו ]שד[א. נקבע הערך ּתֹו לצד הערך הקיים ּתָ  

ה — הן לציון הפעולה הן לציון המקום. ב. ֲחָצָיה, ֲחִצּיָ
ן(. ְרָבּ ן )בעל החיים; במקום ּדַ ְרּבָ ]שה[ג. ּדָ  

ירֹוְקַרְטָיה )בי"ת בחיריק, יו"ד נחה(. ד. ּבִ
ִרין )בשווא בבי"ת; ממונחי השירה והפיוט בימי הביניים(. ּבְ ה. ּדִ

ּפּוד איננה שיבוש. ּפּוד )שי"ן בחיריק(. הצורה ׁשַ ]שח[ו. ׁשִ  



13 החלטות האקדמיה   

ז. הספקה, אספקה — בלי הבחנה ביניהן.
ח. ַחּיּות, ִחּיּות — בלי הבדל ביניהן.

עּוִעית )בשורוק(. ]שיד[ט. ׁשְ  

2.4 צורת הרבים של שמות שונים )תוספת לסעיף 2.3(
ִים(. ּכַ ִכים )ולא ֶאׁשְ  היא ֲאׁשָ ]רצו[א. צורת הרבים של ֶאׁשֶ  

ב. צורת הרבים של ָעֵקב היא ֲעֵקִבים )גם ֲעֵקבֹות(, ִעְקֵבי־ )גם ִעְקבֹות־(;
צורת הרבים של ִעְקָבה היא ֲעֵקבֹות, ִעְקבֹות־.

יֹוָקִנים.  יֹוְקָנאֹות או ּדְ יֹוָקן היא ּדְ ]שט[ג. צורת הרבים של ּדְ  

2.5 השלמה לכלל על שמות כגון דוגמה, משכנתה )סעיף 2.4.1(
הוחלט על ניקוד ונטייה של שמות פיוטים וחיבורים המסתיימים באל"ף:
ְענֹות ְעָנא, הֹוׁשַ ִקיָעתֹות; הֹוׁשַ ִקיָעָתא, ּתְ ְבֲעַתת־; ּתְ ְבֲעָתא, ׁשִ ָתא; ׁשִ ְ ]רצו[א. ְקֻדּשׁ  

ִסיְקָתה )בחיריק מלא ובתי"ו רפה(. ]רצח[ב. ּפְ  

2.6 מינם של שמות שאולים אחדים המסתיימים בִ־ין )תוספת לסעיף 2.4.2(
]שד[מסתורין — זכר יחיד ורבים.  
]שח[מוניטין — זכר יחיד ורבים.  

הֹוֵתיֶכם. הֹות־ ִאּמְ הֹות: ִאּמֹות־ ִאּמֹוֵתיֶכם וגם ִאּמְ ]שח[2.7 נטיית ִאּמָ  

טּויֹות. ]שח[2.8 צורן הריבוי ־ויות ינוקד בלי דגש ביו"ד, כגון ֲחנּויֹות, ַאְחָריּויֹות, ׁשְ  

הפועל. 3
ֵעל בבניין קל )השלמה לכלל א, סעיף 2( 3.1 משקל ּפָ

י, ָקַטּנּו וכיו"ב. ]שח[נטיית הפועל ָקֵטן בעבר היא ָקַטן, ָקַטְנּתִ  

3.2 הפועל בשורשים בעלי עיצורים גרוניים )השלמות(
א. ניקוד התחילית ופ' הפועל גרונית בבניין הופעל )השלמה לכלל ה(

בבניין הופעל ניקוד התחילית הבאה לפני אהח"ע בחולם איננו שיבוש, 
כגון ֹהֲעַמד, ֹמֲעָמד.

ב. חטף במקום שווא נח )תוספת הערה לכלל יב, סעיף 2(
ְעּבּוד. יל, ׁשִ לפני בכ"פ דגושות השווא הנח נשמר, כגון ֶהְעּפִ

ג. פעלים מרובעים שהעיצור השני בהם גרוני
בניקודם של פעלים מרובעים שהעיצור השני בהם גרוני יש כמה דרכים:
 — ְאַר ְעַר, ֻרְאַין, ּתֻ בבניין ּפּועל — לצד הניקוד הרגיל בשווא, כגון ׁשֻ

אפשר לנקד בשתי דרכים:
;ָאְרכּו ְמָתֳאָר ֳאַר ּתָ ֳעָר, ּתָ ָעְרכּו ְמׁשָ ֳעַר ׁשָ )1( ׁשָ
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ֲעָר, ֻרֲאַין ֻרַאְינּו ְמֻרֲאָין. ַעְרכּו ְמׁשֻ ֲעַר ׁשֻ )2( ׁשֻ
המנקד ׁשֲֹעַר ְמׁשֲֹעָר, ּתֲֹאַר ְמֹתֲאָר, ֹרֲאַין ְמֹרֲאָין אינו משתבש.

עּול — לצד הניקוד בשווא, כגון  בבניין פיעל — בזמן עבר ובמשקל ּפִ
ע )יש' יא, ח( וכן  ֲעׁשַ ע, ִטְאֵטא — מותר הניקוד בחטף פתח, כגון ׁשִ ְעׁשַ ׁשִ

ֲענּוַח. ָעה, ִטֲאֵטא, ִלֲהֵטט, ּפִ ַעׁשְ ]רצו[ׁשִ  

]שח[ד. תיקונים קלים הוכנסו בכללים האלה: ג, סעיף 2; יא, סעיף 1; יג, סעיף 2)ב(.  

3.3 כללים בגזרת פ"נ )נוסח חדש והשלמה לכלל ב, סעיף 2(
יש משורשי פ"נ הנוטים בבניין נפעל גם על דרך ע"ו. המצויות בלשון 
ק  י, ִנּזֹוָקה וגם ִנּזֶֹקת )לצד ִנּזַ ימינו הן צורות משורש נז"ק, כגון ִנּזֹוק ִנּזְֹקּתִ
ֶקת על דרך פ"נ(; וצורות מן השורש נצ"ל, כגון ִנּצֹול ִנּצֹוָלה וגם  י, ִנּזֶ ְקּתִ ִנּזַ
לּו  ֶלת, ִנּצְ ל ִנּצֶ ִנּצֶֹלת, בספרות התורנית גם ִנּצֹולּו וכיו"ב בעבר )לצד ִנּצָ

]רצז[על דרך פ"נ(.  

3.4 פעלים בגזרת פ"י )תוספת(
יר,  פועלי פ"י בהפעיל נוטים בדרך כלל בכיווץ הדו־תנועה, כגון ֵהיׁשִ
ֵמיִניָקה. הפעלים מן ימ"ן ומן יש"ר נוטים גם בקיום הדו־תנועה, כגון 

ר. ]רצז[ַמְיִמיִנים, ַהְיֵמן, ַהְיׁשֵ  

3.5 הפועל בגזרת פ"א )סעיף חדש(
הפעלים ָאַבד, ָאָבה, ָאַכל, ָאַמר, ָאָפה נוטים בעתיד בבניין קל בביטול 
קבוע של האל"ף )בהגייה; בצורת המדבר אף בכתיב(, כגון ֹאַבד, ֹיאֶבה, 

ּתֹאַכל, ֹנאַמר, ֹיאפּו.
ם,  ֱאַר, ֶנֱאׁשַ ֱאזֹר, ֶיֱארֹב, ּתֶ שאר פועלי פ"א נוטים על דרך השלמים, כגון ּתֶ

ֱאַרע. ּתֶ
ֱאַהב; ֹאַחז  הפעלים ָאַהב, ָאַחז נוהגים בשתי הדרכים: ֹאַהב ּתֹאַהב, ֶאֱאַהב ּתֶ

ֱאֹחז. ּתֶ
יש פעלים נוספים הנוטים במקרא בביטול האל"ף, כגון "ֹאְסָפה הֹצלעה 
והנדחה אקבצה" )מיכה ד, ו; אבל ֶאֱאֹסף — מיכה ב, יב(, ָואֹוְצָרה )נחמיה 
יג, יג(. בלשון חכמים: ֹיאַגד. האל"ף נאלמת במקרא גם בבניינים אחרים, 

]שד[כגון ֹנאֲחזּו )במדבר לב, ל(, ַוּיֹוֶחר )שמואל ב כ, ה(.  
]הערת העורך: הכלל הובא מלכתחילה כהשלמה לכללי נטיית הפועל בגרוניים 

)3.2, כלל ג, סעיף 2(.[

3.6 כללים בגזרת ל"י )תוספת(
בצורות הבינונית בגזרת ל"י קיימות שתי תבניות — בסיומת ָםה או בסיומת 

על דרך הסגוליים )בדומה לצורות בשלמים(.
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ית, ואף קֹוָרה/קֹוֵרית; ויש  ּנֵ ה/ִמְתּפַ ּנָ יש ששתי הסיומות משמשות, כגון ִמְתּפַ
ה. ֲחָוה, ְמֻפּנָ ּתַ שהתקבעה סיומת אחת, כגון ִנְבֵנית, ִנְגֵלית,* ולחלופין ִמׁשְ

]רצח[ * על דרך לשון חכמים. במקרא: ִנְרָאה )מלכים א ו, יח(, ַנֲעָנה )ישעיהו נח, י(. 

3.8 כללים הנוגעים לגזרות שונות )תוספות לסעיף ג — חילופי גזרות(
ׁש וכדומה  יׁש, ֻמּתָ יׁש, ַמּתִ א. בבניינים הפעיל והופעל משמשות הצורות ִהּתִ
ׁשּוׁש וכדומה  ׁש, ּתָ ׁשַ ׁש, ּתָ )על דרך פ"נ(, ובבניין קל משמשות הצורות ּתַ

]רצז[)כדרך הכפולים(.  
ים )בינוני( —   ב. בבניין נפעל משמשות הצורות ָנַמק )עבר( ָנָמק ָנֵמק ְנַמּקִ
על דרך ע"ע, וגם ִנּמֹוק ִנּמֹוִקים — על דרך ע"ו. בבניין נפעל משמש הפועל 

]שח[ִנּמֹוַח — על דרך ע"ו.  

לתקנת הלשון. 4
א. המילים עידית וזיבורית בעברית החדשה הן גם שמות עצם וגם שמות 

]רצו[תואר בנקבה.  
ב. הותרו לשימוש צירופי סמיכות במעמד נסמך על דרך בית חולים שדה; 
]רצו[כמו כן הותר היידוע של צירופים אלו ברכיב השני, כגון בית החולים שדה.  
ג. במונח "ברכת המזון מפויטת" )ממונחי השירה והפיוט בימי הביניים, 

]שד[תשס"ח( צירוף הסמיכות מיודע ותוארו אינו מיודע.  

כללים בשם המספר
מרבית הכללים אושרו בישיבה שט )כלל א, סעיף 5 נקבע בעבר ונוסח 
מחדש(. השלמות )נוסח כלל א, סעיף 4 וכללים ד—ו( אושרו בישיבה שיד.

א. נפרד או נסמך במספר המונה
לפני שם לא מיודע  .1

המספר 2 יבוא בצורת הנסמך: שני חודשים, שתי שנים.
שאר המספרים יבואו בצורת הנפרד: שלושה חודשים, ארבעים ְוָחמש 

שנים, עשרים ושתיים ילדות, אלף ושניים שקלים.
ַעת  לפני מאות ואלפים )עד 10( תבוא צורת הנסמך: ֲחֵמׁש מאות, ארּבַ

אלפים, אבל עשרים וארבעה אלף.
לפני שם מיודע  .2

שמות המספר 2—10 יבואו בצורת הנסמך: שני המלאכים, שתי דלתותיו, 
לוש הערים, עשרת הילדים. ׁשְ

מספר הגדול מ־10 יבוא בצורת הנפרד: ארבעים הימים, ארבעים 
ושתיים האגודות, מאתיים חמישים וחמישה המשתתפים, שלוש ֵמאות 

השופרות, עשרים וחמישה אלף יחידות הדיור.
המספר מאה יבוא בנפרד או בנסמך: ְמַאת השולחנות או ֵמָאה השולחנות.
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שם מספר שרכיבו האחרון אלפים  .3
שמות מספר שהרכיב האחרון שלהם הוא אלפים יכולים לבוא הן 
בצורת הנפרד הן בצורת הנסמך: ששת אלפים דירות וגם ששת אלפי 

דירות, ששת אלפי הדירות וגם ששת אלפים הדירות.
מניין לא מדויק  .4

מנהג הלשון בעברית בת ימינו הוא להביע את המניין הלא־מדויק 
רֹות )ה(דירות, ְמאֹות )ה( רֹות )ה(דירות או ַעׂשְ במבנה סמיכות: ֶעׂשְ

ציפורים, ַאְלֵפי )ה(מהגרים.
שמות מספר שבהם הרכיבים מיליון, מיליארד וכדומה )נוסח חדש(  .5

שמות מספר שבהם המילים מיליון, מיליארד וכדומה יכולים לבוא 
בצורות אחדות, כגון שלושה מיליונים בני אדם, שלושה מיליוני בני 

אדם, שלושה מיליון בני אדם; שלושת מיליוני בני האדם.
במספר מעורב המצטרף למילים מיליון, מיליארד וכדומה יינקט 

המבנה 'שלושה וחצי מיליון איש' וכיוצא בו.

ב. צורות הנסמך של שמות המספר מ־1 עד 10
ְבַעת־,  ֶשת־, ׁשִ ת־, ׁשֵ ַעת־, ֲחֵמׁשֶ ת־, ַאְרּבַ ֹלׁשֶ ֵני־, ׁשְ זכר נסמך: ַאַחד־, ׁשְ

ֶרת־. ַעת־, ֲעׂשֶ ׁשְ מֹוַנת־, ּתִ ׁשְ
מֹוֶנה־,  ַבע־, ׁשְ ׁש־, ׁשֶ ע־, ֲחֵמׁש־, ׁשֵ לֹוׁש־, ַאְרּבַ י־, ׁשְ ּתֵ נקבה נסמך: ַאַחת־, ׁשְ

ר־ ע־, ֶעׂשֶ ׁשַ ּתֵ
ֵרה ומאות. ע )בשווא( באות לפני ־ֶעׂשְ ׁשַ ַבע, ּתְ הצורות ׁשְ

ג. יחיד או רבים בשם הנמנה
אחרי המספרים 2  —10 יבוא השם הנמנה ברבים: שלושה אחוזים, חמישה 

שקלים, שבע אגורות.
אחרי המספרים מ־11 ומעלה יכול השם הנמנה לבוא ביחיד או ברבים.

הערה: השימוש ביחיד רווח בשמות שרגילים למנותם, כגון 'שנים עשר אחוז', 'שבעים 
איש', 'שלושים שנה', 'מאתיים שקל' )לעומת 'עשרים חולצות', 'שלושת אלפים בניינים'(.

 הערות: 
1. שמות לועזיים המציינים מידות ומשקלות יכולים לבוא בצורת היחיד גם לאחר 
המספרים 2 —10: 'שני מטר', 'שלושה קילוגרם', 'שבעה דונם', 'ארבעה דולר' 
 )השוו: 'שלושה מיליון', 'שלושה מיליארד'(; אבל: 'ָשלוש רגליים', 'ארבעה ִמיִלים 

 ')במשמע יחידות מרחק(. 
2. בשמות יחידה מורכבים )כגון קילוגרם.מטר( וביחידות בעלות שמות מיוחדים 
)למשל ְמהֹו ]mho[(, אפשר לנהוג במספר כבמספר סתמי, להביא את שם היחידה 

בסוף המספר ולא לרבותו.
]הערת העורך: ההחלטה הוחזרה לוועדת הדקדוק.[

ד. המספר המעורב
במספר המעורב ממספר שלם ומשבר — השם הנמנה בא בין המספר השלם 
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לשבר, כגון 'שני אחוזים ורבע' )ביידוע: 'שני האחוזים ורבע'(, 'שלושה 
שקלים וחצי'. מותרת גם הבאת השם הנמנה בסוף המספר, כגון 'שניים 
ורבע אחוזים' )וביידוע: 'שניים ורבע האחוזים'(, 'שלושה וחצי שקלים'.

הדרך הראשונה היא הרגילה בספרות העברית לדורותיה ויש לראותה 
הדרך המועדפת.

במקרא ברוב המקרים חוזר השם הנמנה ונזכר גם לאחר השבר, כגון "תשעת הַמטות וחצי 
הַמטה" )במדבר לד, כב(, "שבוע אחד וחצי השבוע" )דניאל ט, כ(.

ה. יידוע שם המספר
ה"א הידיעה במספר מועצם ובמספר סודר תבוא או בראש המספר, כגון 
'השלוש מאות הראשונים', 'הכיסא השלוש מאות', או על דרך מבנה 

סמיכות, כגון 'שלוש המאות הראשונים', 'הכיסא שלוש המאות'.
ה"א הידיעה בשמות מספר במבנה של חיבור תבוא רק בראשם: 'הארבעים 

ואחד', 'המאה וחמישים'.

ו. שמות מספר מורכבים משלם ומשבר עשרוני
במספר מעורב משלם ומשבר עשרוני המספר השלם יותאם לשם הנמנה, 
ואילו החלק העשרוני יבוא בצורה סתמית, כלומר בנקבה. השם הנמנה 

יבוא אחרי המספר השלם, כגון 'שלושה אחוזים נקודה עשרים ואחת'.
]הערת העורך: הסוגיה הוחזרה לוועדת הדקדוק.[

מילים שאולות. 5
5.1 צורתן וכתיבן של מילים לועזיות

א. תוספת לכלל על סיומת ־יה במילים לועזיות
ּיֹון,  ניקוד צרור עיצורים לפני יו"ד באמצע מילה לועזית — כגון ָאקֹוְרּדִ

]שד[קֹוְנֶוְנִצּיֹוָנִלי — בחיריק ובדגש ביו"ד.  
ב. מילים שנשאלו לעברית הוותיקה ואפשר להכילן בתבנית עברית 
)= שורש ומשקל( ייכתבו וינוקדו בהתאם לעברית. מילים מובהקות 
בלועזיותן שאין אפשרות לדחקן במשקל עברי רגיל ייכתבו ויינקדו על 

דרך המילים הלועזיות.
רֹוְזּדֹור, ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ינוקדו בחולם מלא לפני שווא )נח(,  לפי זה השמות ּפְ

]רצז[על דרך מילים השאולות מן הלעז.  
]שד[ג. בשם החודש השלישי בשנה הכללית מקוימות שתי צורות: ֵמְרץ ומארס.  

5.2 ניקודן של מילים לועזיות
]שט[ניקוד הכ"ף במילים לועזיות בדגש או ברפה — כפי הרגיל במבטא.  

תעתיק. 6
6.1 התעתיק החדש מערבית לעברית

התעתיק נידון בישיבה רצג ואושר בה, והכללים התפרסמו ברשומות 
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)ילקוט הפרסומים 5764, י' בשבט התשס"ח, 17.1.2008, עמ' 1432—
והודעה  והשלמות,  תיקונים  בתעתיק  ערכה  הדקדוק  ועדת   .)1434
 .)2011 7 במארס   על כך נמסרה בישיבה שך )א' באדר ב' תשע"א, 

הכללים ראו אור בהעברית ס, א—ב )תשע"ב(, עמ' 28—33.

6.2 התעתיק החדש מלועזית לעברית
כללי התעתיק נידונו מחדש במליאת האקדמיה בשנים תשס"ד—תשס"ז 
ואושרו סופית בישיבה רצז. הם ראו אור בהעברית ס, א—ב )תשע"ב(, 

עמ' 18—27.

ב. החלטות במינוח ומילים בשימוש כללי

אישור מילונים ורשימות מונחים
מונחי רפואה: רפואה דחופה, הרדמה, אורולוגיה ומונחים שונים ]רצג[1.   

טכנולוגיית המידע: רוויזיה לפרק 12 ]רצד[2.   
פרק 29 )זיהוי קול( ]רצד[   

השלמות לפרק 1 )מונחים בסיסיים(; מונחים שונים ]רצו[   
מונחי חירום ]רצו, שה[3.   

מונחי לחמה אלקטרונית ]רצז[4.   
המילון למונחי הספרות: הסיפורת, השירה, השירה והפיוט בימי הביניים ]רצח, שה[5.   

מונחי תחבורה יבשתית )עדכון( ]שד, שה, שט[6.   
המילון למונחי היין ]שח[7.   

]הערת העורך: השלמות ותיקונים נתקבלו בשנת תשע"ב בישיבה שכב.[
המילון למונחי הביולוגיה הכללית ]שט[8.   

]הערת העורך: השלמות נתקבלו בשנת תשע"א בישיבה שיז.[

מונחים מתחומים שונים
ְקׁשּוב ּתִ
]רצו[ִמְסֵרר  

ֶתֶדר ַרְדיֹו, ָזָת"ר — RFID, radio frequency identification )ממונחי  ִזהּוי ּבְ
האלקטרוניקה(

]שה[ּתֹוָבָנה — insight )במקום ּבֹוְננּות(  

עופות דורסים
רשימה משלימה לשמות העופות הדורסים במילון "בעלי חיים של ארץ 

ישראל" משנת תשכ"ג:
golden eagle, Aquila chrysaëtos — ]ִרי ]רווח: עיט זהוב ַעִיט ִנׁשְ

spotted eagle, Aquila clanga — ִעים ֵעיט ְצַפְרּדְ
imperial eagle, Aquila heliaca — ֶמׁש ֵעיט ׁשֶ
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lesser spotted eagle, Aquila pomarina — ֵעיט ֹחֶרף
tawny eagle, Aquila rapax — ֵעיט ֲעָרבֹות

Verreaux's eagle, Aquila verreauxii — ֹחר ַעִיט ׁשָ
white-tailed eagle, Haliaëtus albicilla — ֵעיָטם ְלֶבן־ָזָנב

Bonelli's eagle, Hieraëtus fasciatus — י ַעִיט ִנּצִ
booted eagle, Hieraëtus pennatus — ִדי ּמָ ַעִיט ּגַ

long-legged buzzard, Buteo rufinus — ב ֵעיִטי ַעּקָ
griffon vulture, Gyps fulvus — ר ֵקֵרַח ]שה[ֶנׁשֶ  

שמות כוכבי לכת
Uranus — אֹורֹון
Neptune — שיד[ַרַהב[  

מילים בשימוש כללי
ְקִריׁש — ג'ל לׂשער ]רצג[ּתַ  

ֲהָדָתה ]ההפך מן חילון[
ְרָקן — מודול ּפִ

ְרָקִני — מודולרי ּפִ
יר ַאל־ֵריַח, ַאל־ֵריַח — דאודורנט ְכׁשִ ]רצד[ּתַ  

]רצו[ִאְפׁשּוט — פופולריזציה  
ִית )צורת זכר של עקרת בית; ברבים ַעְקֵרי בית( ֶעֶקר ּבַ

ֵחֶקר ֻיֲחִסין — גֵנָאלוגיה
חֹוֵקר ֻיֲחִסין — גֵנָאלוג

provenance — )רצח[מֹוָצאֹות )צורת הנסמך: מֹוְצאֹות־[  
sustainable — ָמה ר־ַקּיָ ם, ּבַ ם ְסִביָבה, ְמַקּיֵ ְמַקּיֵ

ֶהְגֵון — וריאציה
ים — "עלי בייבי" ַעְלַעּלִ

ית ]משטח צמוד לשולחן[; ַמֲעָמד ]כלי מוגבה[ )כלים המושמים מתחת  ְחּתִ ּתַ
לסיר או לכלי חם כדי להגן על השולחן(

ְצִנימֹוִנים — קרוטונים
יָתנּות — אליטיזם ִעּלִ
יָתִני — אליטיסטי ]שז[ִעּלִ  

ה — פיקצייה ִמְבּדֶ
י — פיקטיבי ִמְבּדִ

רּופֹות ]קופסה לתרופות המחולקת לפי ימים[ סֹוְדַרן ּתְ
לּוִחית ]לוח ובו ארוזות טבליות כל אחת בנפרד בתוך כיפת פלסטיק או 

]שח[מעטה אחר[  
ַמְרָון ]מתקן למי שתייה חמים וקרים[

ף — "טופס טיולים" ]שט[ֹטֶפס ְמַאּסֵ  



החלטות האקדמיה   20

ְיָמִמית, ֲחנּות ְיָמִמית ]חנות הפתוחה יומם ולילה[
ְרִחיב — אקסקורסוס ]שיג[ּתַ  
ְצָבָאנּות — מיליטריזם
]שיג, שיד[ְצָבָאִני — מיליטריסטי  

ִצּלֹון ֶרֶכב, ִצּלֹון ]אביזר המוצמד לשמשת המכונית כדי להגן על ההגה 
והמושבים מן השמש[

]שיד[ְמַנֵהל ֵמיָזם — "פרויקטור"  


