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החלטות האקדמיה
א .החלטות בדקדוק ובתעתיק
ההפניות לסעיפים שלהלן ניתנות לפי "החלטות האקדמיה בדקדוק ,מהדורה שנייה,
מתוקנת ומעודכנת" ,לשוננו לעם (חוברת מיוחדת) ,תשרי תשס"ז.
1.1תיקונים ותוספות לכללי נטיית השם
כללי הקמץ ()1.1
־ם ַםת ,ובכלל זה
ב־ם ָםה צורת הנסמך שלהם ְ
א .כל השמות המסתיימים ְ
שמות בצורות בינונית .למשלְ :ס ָאה ְס ַאת־ ,סוֹ ְל ָלה סוֹ ְל ַלת־(תותחים),
רוֹ ְפ ָאה רוֹ ְפ ַאת־(שיניים).
מוצאותיו
מוצאות־ְ ,
מוצאות משתנה לשווא בנטייהְ :
ב .הקמץ שבשם ָ
וכיו"ב.
ג .השמות ַמ ְל ָמ ָלהַ ,צ ְח ָצחוֹ ת נוטים בקיום הקמץַ :מ ְל ָמ ַלת־ַ ,מ ְל ָמלוֹ ת־,
ַצ ְח ָצחוֹ ת־.

[שד]

כללי החולם ()1.3
תוספת הערה לכלל ד — השמות הסגוליים
שמות אחדים במשקל ּפ ֶֹעל נוטים בחיריק (לעתים לצד נטייה בקמץ קטן),
ואלו הם :א ֶֹמרּ ,ב ֶֹסר ,חֹזֶ ק ,ח ֶֹצן ,נ ַֹכחׁ ,שֹ ֶקת; מן העברית החדשה :ע ֶֹמק ,ר ׁ ֶֹשם.

[שד]

כללי הצירי ()1.4
תוספת לכלל ו — משקל ּ ָפ ֵעל
השמות דָּ ׁ ֵשןּ ָ ,ג ֵדל נוטים בקיום הצירי :דְּ ׁ ֵשנֵ י־ּ ְ ,ג ֵד ֵלי־.
שני הצירופים דִּ ׁ ְשנֵ י ָא ֶרץ (תהלים כב ,ל)ּ ִ ,ג ְד ֵלי ָבשָׂ ר (יחזקאל טז ,כו)
יוזכרו בהערת שוליים.

[רצו]

תוספת הערה לכלל ט — משקל ּ ְפ ֵע ָלה
על נטיית ַא ׁ ְשדוֹ ת־ (נסמך רבים מן ֲא ׁ ֵש ָדה) מוער כי במקרא הדל"ת דגושה:
ַא ׁ ְשדּ וֹ ת־ (כגון דברים ג ,יז).

[שח]

ומ ְת ּ ַפ ֵע ָלה
עדכון כלל יט — נטיית צורות הבינונית ּפוֹ ֵע ָלהְ ,מ ַפ ֵע ָלה ִ
נטיית השמות במשקל ּפוֹ ֵע ָלה היא בביטול הצירי במרחק של שתי הברות
מן הטעם .לפי זה ּתוֹ ֵל ָעה ּתוֹ ְל ַעת־; ּתוֹ ֵלעוֹ ת ּתוֹ ְלעוֹ ת־.
ומ ְת ּ ַפ ֵע ָלהְ :מ ַכ ּׁ ֵש ָפה ְמ ַכ ּׁ ְש ַפת־; ְמ ַכ ּׁ ֵשפוֹ ת
הוא הדין בשמות ממשקל ְמ ַפ ֵע ָלה ִ
ְמ ַכ ּׁ ְשפוֹ ת־.

[רצח]
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[רצח]

[רצז]
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כלל כ — עדכונים ברשימת השמות במשקל ּ ֵפ ֶעל
 אל השמות במשקל ּ ֵפ ֶעל נוספו השמות ֵח ֶפר ,נֵ ֶבֵ ,ס ֶפק. מרשימת השמות במשקל ּ ֵפ ֶעל נמחק השם ֵא ׁ ֶשל. אל השמות השקולים גם במשקל ּ ֶפ ֶעל וגם במשקל ּ ֵפ ֶעל נוספו השמותאשל ,גזע ,זבד ,כסא (כסה) ,לתך ,נזק ,נכר ,שמץ.
 אל השמות שמן המקרא המנוקדים לעתים בצירי־סגול ולעתים בסגול־סגול נוספו השמות ֵּכ ֶסל ,נֵ ׁ ֶשקֵ ,צ ַלעֵ ׁ ,ש ֶטף.
 -מרשימה זו נמחק המשפט" :בקצת נוסחאות נֵ זֶ ק ,זֶ ֶכרֶ ,ח ֶמתֶ ,ס ֶתר".

[רצח]

כללי הסגול ()1.5
תוספת הערה לכלל ו (שמות המסתיימים ב־ֶ ה)
בשם המספר שמונֶ ה בא סגול גם בנסמךְ ׁ :שמוֹ נֶ ה עשרהְ ׁ ,שמוֹ נֶ ה מאות
(כמצוי במקרא).

[שט]

2.2משקלים ושמות
(פ ִעי) (סעיף )2.1.7
 2.1השלמה לשמות במשקל ּ ְפ ִעי ּ ֶ
 בסעיף א( )1נוספו השמות ֲע ִריְ ׁ ,ש ִקי; לרשימת השמות בסעיף א( )2נוספוהשמות ְ ּג ִבי ֶ ּג ִביּ ְ ,ג ִמי ֶ ּג ִמי והערה שבשם ְק ִרי ֶק ִרי מדובר בלשון מקרה;
לרשימת השמות בסעיף א( )3נוספו השמות ּ ֶפ ִליֶ ׁ ,ש ִלי.
יהם וההערה:
 בסעיף ב (הדן בנטיית הרבים) נוספה לנטיית לחי הצורה ְל ָחיֵ ֶיהם (הושע יא ,ד).
במקרא ְל ֵח ֶ
 בסעיף ג (הדן בנטיית היחיד) צוינה הצורה ִּת ְליְ  והערה על הצורהשבמקרא ֶּת ְליְ ( בראשית כז ,ג).

[רצו]

 2.2צורתם של שמות שונים (תוספת לסעיף )2.2
א .צורת היחיד של ַקשְׂ ַק ּ ִׂשים היא ַקשְׂ ַקשׂ ַ .קשְׂ ֶקשֶׂ ת היא שם המחלה.
הכתיב בשי"ן שמאלית עדיף; הכותב בסמ"ך אינו משתבש.
בֻ ׁ .ש ָּמן (בקיבוץ ובדגש).
גֻ ּ .פ ִּמיֻ ּ ,פ ִּמית (בקיבוץ ובדגש).
דֵּ .בינְ ַתיִ ם וגם ֵּבינָ ַתיִ ם (הנו"ן בשווא או בקמץ).
ה .יֻ ְמ ָרה (בקיבוץ).
 2.3קביעת צורתם של ערכים שונים במאגר המונחים
א .נקבע הערך ּתוֹ  לצד הערך הקיים ָּתוֶ .
בֲ .ח ָציָ הֲ ,ח ִצ ָ ּיה — הן לציון הפעולה הן לציון המקום.
ג .דָּ ְר ָּבן (בעל החיים; במקום דַּ ְר ָּבן).
דִּ .בירוֹ ְק ַר ְטיָ ה (בי"ת בחיריק ,יו"ד נחה).
ה .דִּ ְּב ִרין (בשווא בבי"ת; ממונחי השירה והפיוט בימי הביניים).
וִ ׁ .ש ּפוּ ד (שי"ן בחיריק) .הצורה ׁ ַש ּפוּ ד איננה שיבוש.

[רצו ,רצז]

[שד]
[שח]

[שד]
[שה]

[שח]
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ז .הספקה ,אספקה — בלי הבחנה ביניהן.
חַ .ח ּיוּ תִ ,ח ּיוּ ת — בלי הבדל ביניהן.
טְ ׁ .שעוּ ִעית (בשורוק).
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[שיד]

 2.4צורת הרבים של שמות שונים (תוספת לסעיף )2.3
א .צורת הרבים של ֶא ׁ ֶש היא ֲא ׁ ָש ִכים (ולא ֶא ׁ ְש ַּכיִ ם).
ב .צורת הרבים של ָע ֵקב היא ֲע ֵק ִבים (גם ֲע ֵקבוֹ ת)ִ ,ע ְק ֵבי־ (גם ִע ְקבוֹ ת־);
צורת הרבים של ִע ְק ָבה היא ֲע ֵקבוֹ תִ ,ע ְקבוֹ ת־.
ג .צורת הרבים של דְּ יוֹ ָקן היא דְּ יוֹ ְקנָ אוֹ ת או דְּ יוֹ ָקנִ ים.

[שט]

 2.5השלמה לכלל על שמות כגון דוגמה ,משכנתה (סעיף )2.4.1
הוחלט על ניקוד ונטייה של שמות פיוטים וחיבורים המסתיימים באל"ף:
יעתוֹ ת; הוֹ ׁ ַש ְענָ א ,הוֹ ׁ ַש ְענוֹ ת
יע ָתאְּ ,ת ִק ָ
אְ .ק ֻד ּׁ ְש ָתא; ׁ ִש ְב ֲע ָתאִ ׁ ,ש ְב ֲע ַתת־; ְּת ִק ָ
בְ ּ .פ ִס ְיק ָתה (בחיריק מלא ובתי"ו רפה).

[רצו]
[רצח]

 2.6מינם של שמות שאולים אחדים המסתיימים ב־ִין (תוספת לסעיף )2.4.2
מסתורין — זכר יחיד ורבים.
מוניטין — זכר יחיד ורבים.

[שד]
[שח]

יכם.
יכם וגם ִא ְּמהוֹ ת־ ִא ְּמהוֹ ֵת ֶ
 2.7נטיית ִא ָּמהוֹ תִ :א ּמוֹ ת־ ִא ּמוֹ ֵת ֶ

[שח]

 2.8צורן הריבוי ־ויות ינוקד בלי דגש ביו"ד ,כגון ֲחנוּ יוֹ תַ ,א ְח ָריוּ יוֹ תְ ׁ ,שטוּ יוֹ ת.

[שח]

3.3הפועל
 3.1משקל ּ ָפ ֵעל בבניין קל (השלמה לכלל א ,סעיף )2
נטיית הפועל ָק ֵטן בעבר היא ָק ַטןָ ,ק ַטנְ ִּתיָ ,ק ַטנּ וּ וכיו"ב.

[שח]

 3.2הפועל 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 ה ֲֹע ַמד ,מ ֲֹע ָמד.
ב .חטף במקום שווא נח (תוספת הערה לכלל יב ,סעיף )2
לפני בכ"פ דגושות השווא הנח נשמר ,כגון ֶה ְע ּ ִפילִ ׁ ,ש ְע ּבוּ ד.
ג .פעלים מרובעים שהעיצור השני בהם גרוני
בניקודם של פעלים מרובעים שהעיצור השני בהם גרוני יש כמה דרכים:
בבניין ּפוּ על — לצד הניקוד הרגיל בשווא ,כגון ׁ ֻש ְע ַרֻ ,ר ְאיַ ןֻּ ,ת ְא ַר— 
אפשר לנקד בשתי דרכים:
(ָ ׁ )1ש ֳע ַרָ ׁ ש ָע ְרכוּ ְמ ׁ ָש ֳע ָרָּ ,ת ֳא ַרָּ ת ָא ְרכוּ ְמ ָת ֳא ָר;

[רצו]
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(ֻ ׁ )2ש ֲע ַרֻ ׁ ש ַע ְרכוּ ְמ ׁ ֻש ֲע ָרֻ ,ר ֲאיַ ן ֻר ַאיְ נוּ ְמ ֻר ֲאיָ ן.
המנקד ׁש ֲֹע ַרְ מ ׁש ֲֹע ָרּ ,ת ֲֹא ַרְ מת ֲֹא ָר ,ר ֲֹאיַ ן ְמר ֲֹאיָ ן אינו משתבש.
בבניין פיעל — בזמן עבר ובמשקל ּ ִפעוּ ל — לצד הניקוד בשווא ,כגון
ׁ ִש ְע ׁ ַשעִ ,ט ְא ֵטא — מותר הניקוד בחטף פתח ,כגון ׁ ִש ֲע ׁ ַשע (יש' יא ,ח) וכן
ׁ ִש ַע ׁ ְש ָעהִ ,ט ֲא ֵטאִ ,ל ֲה ֵטטִ ּ ,פ ֲענוּ ַח.

[רצו]

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

[שח]

 3.3כללים בגזרת פ"נ (נוסח חדש והשלמה לכלל ב ,סעיף )2
יש משורשי פ"נ הנוטים בבניין נפעל גם על דרך ע"ו .המצויות בלשון
ימינו הן צורות משורש נז"ק ,כגון נִ ּזוֹ ק נִ ּז ְֹק ִּתי ,נִ ּזוֹ ָקה וגם נִ ּז ֶֹקת (לצד נִ ַ ּזק
נִ ַ ּז ְק ִּתי ,נִ ֶ ּז ֶקת על דרך פ"נ); וצורות מן השורש נצ"ל ,כגון נִ ּצוֹ ל נִ ּצוֹ ָלה וגם
נִ ּצ ֶֹלת ,בספרות התורנית גם נִ ּצוֹ לוּ וכיו"ב בעבר (לצד נִ ָ ּצל נִ ֶ ּצ ֶלת ,נִ ְ ּצלוּ
על דרך פ"נ).

[רצז]

 3.4פעלים בגזרת פ"י (תוספת)
ישיר,
פועלי פ"י בהפעיל נוטים בדרך כלל בכיווץ הדו־תנועה ,כגון ֵה ׁ ִ
ֵמינִ ָיקה .הפעלים מן ימ"ן ומן יש"ר נוטים גם בקיום הדו־תנועה ,כגון
ַמיְ ִמינִ יםַ ,היְ ֵמןַ ,היְ ׁ ֵשר.

[רצז]

 3.5הפועל בגזרת פ"א (סעיף חדש)
הפעלים ָא ַבדָ ,א ָבהָ ,א ַכלָ ,א ַמרָ ,א ָפה נוטים בעתיד בבניין קל בביטול
ֹאבה,
קבוע של האל"ף (בהגייה; בצורת המדבר אף בכתיב) ,כגון א ַֹבד ,י ֶ
ֹאמר ,יֹאפוּ .
ֹאכל ,נ ַ
ּת ַ
שאר פועלי פ"א נוטים על דרך השלמים ,כגון ֶּת ֱאזֹר ,יֶ ֱארֹבֶּ ,ת ֱא ַר ,נֶ ֱא ׁ ַשם,
ֶּת ֱא ַרע.
ֹאהבֶ ,א ֱא ַהב ֶּת ֱא ַהב; א ַֹחז
הפעלים ָא ַהבָ ,א ַחז נוהגים בשתי הדרכים :א ַֹהב ּת ַ
ֶּת ֱאחֹז.
יש פעלים נוספים הנוטים במקרא בביטול האל"ף ,כגון "א ְֹס ָפה הצֹלעה
והנדחה אקבצה" (מיכה ד ,ו; אבל ֶא ֱאסֹף — מיכה ב ,יב) ,וָ אוֹ ְצ ָרה (נחמיה
ֹאגד .האל"ף נאלמת במקרא גם בבניינים אחרים,
יג ,יג) .בלשון חכמים :י ַ
ֹאחזוּ (במדבר לב ,ל) ,וַ ּיוֹ ֶחר (שמואל ב כ ,ה).
כגון נ ֲ

[שד]

[הערת העורך :הכלל הובא מלכתחילה כהשלמה לכללי נטיית הפועל בגרוניים
( ,3.2כלל ג ,סעיף ].)2

 3.6כללים 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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ה/מ ְת ּ ַפ ֵּנית ,ואף קוֹ ָרה/קוֹ ֵרית; ויש
יש ששתי הסיומות משמשות ,כגון ִמ ְת ּ ַפ ָּנ ִ
*
שהתקבעה סיומת אחת ,כגון נִ ְבנֵ ית ,נִ ְג ֵלית ,ולחלופין ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוָ הְ ,מ ֻפ ָּנה.
* על דרך לשון חכמים .במקרא :נִ ְר ָאה (מלכים א ו ,יח) ,נַ ֲענָ ה (ישעיהו נח ,י).

[רצח]

 3.8כללים הנוגעים לגזרות שונות (תוספות לסעיף ג — חילופי גזרות)
א .בבניינים הפעיל והופעל משמשות הצורות ִה ִּת ׁישַ ,מ ִּת ׁישֻ ,מ ָּת ׁש וכדומה
(על דרך פ"נ) ,ובבניין קל משמשות הצורות ַּת ׁשָּ ,ת ׁ ַש ׁשָּ ,ת ׁשוּ ׁש וכדומה
(כדרך הכפולים).
ב .בבניין נפעל משמשות הצורות נָ ַמק (עבר) נָ ָמק נָ ֵמק נְ ַמ ִ ּקים (בינוני) —
על דרך ע"ע ,וגם נִ ּמוֹ ק נִ ּמוֹ ִקים — על דרך ע"ו .בבניין נפעל משמש הפועל
נִ ּמוֹ ַח — על דרך ע"ו.

[רצז]

4.4לתקנת הלשון
א .המילים עידית וזיבורית בעברית החדשה הן גם שמות עצם וגם שמות
תואר בנקבה.
ב .הותרו לשימוש צירופי סמיכות במעמד נסמך על דרך בית חולים שדה;
כמו כן הותר היידוע של צירופים אלו ברכיב השני ,כגון בית החולים שדה.
ג .במונח "ברכת המזון מפויטת" (ממונחי השירה והפיוט בימי הביניים,
תשס"ח) צירוף הסמיכות מיודע ותוארו אינו מיודע.
כללים בשם המספר
מרבית הכללים אושרו בישיבה שט (כלל א ,סעיף  5נקבע בעבר ונוסח
מחדש) .השלמות (נוסח כלל א ,סעיף  4וכללים ד—ו) אושרו בישיבה שיד.
א .נפרד או נסמך במספר המונה
 .1לפני שם לא מיודע
המספר  2יבוא בצורת הנסמך :שני חודשים ,שתי שנים.
שאר המספרים יבואו בצורת הנפרד :שלושה חודשים ,ארבעים וְ ָחמש
שנים ,עשרים ושתיים ילדות ,אלף ושניים שקלים.
ארב ַעת
לפני מאות ואלפים (עד  )10תבוא צורת הנסמךֲ :ח ֵמ ׁש מאותַּ ,
אלפים ,אבל עשרים וארבעה אלף.
 .2לפני שם מיודע
שמות המספר  10—2יבואו בצורת הנסמך :שני המלאכים ,שתי דלתותיו,
ׁ ְשלוש הערים ,עשרת הילדים.
מספר הגדול מ־ 10יבוא בצורת הנפרד :ארבעים הימים ,ארבעים
ושתיים האגודות ,מאתיים חמישים וחמישה המשתתפים ,שלוש ֵמאות
השופרות ,עשרים וחמישה אלף יחידות הדיור.
המספר מאה יבוא בנפרד או בנסמךְ :מ ַאת השולחנות או ֵמ ָאה השולחנות.

[שח]

[רצו]
[רצו]
[שד]
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 .3שם מספר שרכיבו האחרון אלפים
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.
 .4מניין לא מדויק
מנהג הלשון בעברית בת ימינו הוא להביע את המניין הלא־מדויק
במבנה סמיכותֶ :עשְׂ רוֹ ת (ה)דירות או ַעשְׂ רוֹ ת (ה)דירותְ ,מאוֹ ת (ה)
ציפוריםַ ,א ְל ֵפי (ה)מהגרים.
 .5שמות מספר שבהם הרכיבים מיליון ,מיליארד וכדומה (נוסח חדש)
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־ 1עד 10
זכר נסמךַ :א ַחד־ְ ׁ ,שנֵ י־ְ ׁ ,של ׁ ֶֹשת־ַ ,א ְר ַּב ַעת־ֲ ,ח ֵמ ׁ ֶשת־ֵ ׁ ,ש ֶשת־ִ ׁ ,ש ְב ַעת־,
ׁ ְשמוֹ נַ ת־ִּ ,ת ׁ ְש ַעת־ֲ ,עשֶׂ ֶרת־.
נקבה נסמךַ :א ַחת־ְ ׁ ,ש ֵּתי־ְ ׁ ,שלוֹ ׁש־ַ ,א ְר ַּבע־ֲ ,ח ֵמ ׁש־ֵ ׁ ,ש ׁש־ֶ ׁ ,ש ַבע־ְ ׁ ,שמוֹ נֶ ה־,
ֵּת ׁ ַשע־ֶ ,עשֶׂ ר־
־עשְׂ ֵרה ומאות.
הצורות ׁ ְש ַבעְּ ,ת ׁ ַשע (בשווא) באות לפני ֶ
ג .יחיד או רבים בשם הנמנה
אחרי המספרים  10—2יבוא השם הנמנה ברבים :שלושה אחוזים ,חמישה
שקלים ,שבע אגורות.
אחרי המספרים מ־ 11ומעלה 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:
 .1שמות לועזיים המציינים מידות ומשקלות יכולים לבוא בצורת היחיד גם לאחר
המספרים ' :10—2שני מטר'' ,שלושה קילוגרם'' ,שבעה דונם'' ,ארבעה דולר'
ילים
'שלוש רגליים'' ,ארבעה ִמ ִ
(השוו' :שלושה מיליון'' ,שלושה מיליארד'); אבלָ :
'(במשמע יחידות מרחק).
 .2בשמות יחידה מורכבים (כגון קילוגרם.מטר) וביחידות בעלות שמות מיוחדים
(למשל ְמהוֹ [ ,)]mhoאפשר 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.

המטות וחצי
במקרא ברוב המקרים חוזר השם הנמנה ונזכר גם לאחר השבר ,כגון "תשעת ַ
המטה" (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].

5.5מילים שאולות
 5.1צורתן וכתיבן של מילים לועזיות
א .תוספת לכלל על סיומת ־יה במילים לועזיות
ניקוד צרור עיצורים לפני יו"ד באמצע מילה לועזית — כגון ָאקוֹ ְרדִּ ּיוֹ ן,
קוֹ נְ וֶ נְ ִצ ּיוֹ נָ ִלי — 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.
לפי זה השמות ּ ְפרוֹ זְ דּ וֹ רַ ,א ּפוֹ ְטרוֹ ּפוֹ ס ינוקדו בחולם מלא לפני שווא (נח),
על דרך מילים השאולות מן הלעז.
ג .בשם החודש השלישי בשנה הכללית מקוימות שתי צורותֵ :מ ְרץ ומארס.

[רצז]
[שד]

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

[שט]

6.6תעתיק
 6.1התעתיק החדש מערבית לעברית
התעתיק נידון בישיבה רצג ואושר בה ,והכללים התפרסמו ברשומות

[שד]
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(ילקוט הפרסומים  ,5764י' בשבט התשס"ח ,17.1.2008 ,עמ' —1432
 .)1434ועדת הדקדוק ערכה בתעתיק תיקונים והשלמות ,והודעה
על כך נמסרה בישיבה שך (א' באדר ב' תשע"א 7 ,במארס .)2011
הכללים ראו אור בהעברית ס ,א—ב (תשע"ב) ,עמ' .33—28
 6.2התעתיק 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' .27—18
ב .החלטות במינוח ומילים בשימוש כללי
אישור מילונים ורשימות מונחים
 .1מונחי רפואה :רפואה דחופה ,הרדמה ,אורולוגיה ומונחים שונים
[רצג]
 .2טכנולוגיית המידע :רוויזיה לפרק 12
[רצד]
פרק ( 29זיהוי קול)
[רצד]
השלמות לפרק ( 1מונחים בסיסיים); מונחים שונים
[רצו]
 .3מונחי חירום
[רצו ,שה]
 .4מונחי לחמה אלקטרונית
[רצז]
 .5המילון למונחי הספרות :הסיפורת ,השירה ,השירה והפיוט בימי הביניים
[רצח ,שה]
 .6מונחי תחבורה יבשתית (עדכון)
[שד ,שה ,שט]
 .7המילון למונחי היין
[שח]
[הערת העורך :השלמות ותיקונים נתקבלו בשנת תשע"ב בישיבה שכב].

 .8המילון למונחי הביולוגיה הכללית

[שט]

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

מונחים מתחומים שונים
ִּת ְק ׁשוּב
ִמ ְס ֵרר
זִ הוּי ְּב ֶת ֶדר ַר ְדיוֹ  ,זָ ָת"ר — ( RFID, radio frequency identificationממונחי
האלקטרוניקה)
ּתוֹ ָבנָ ה — ( insightבמקום ּבוֹ נְ נוּ ת)
עופות דורסים
רשימה משלימה לשמות העופות הדורסים במילון "בעלי חיים של ארץ
ישראל" משנת תשכ"ג:
ַעיִ ט נִ ׁ ְש ִרי [רווח :עיט זהוב] — golden eagle, Aquila chrysaëtos
ֵעיט ְצ ַפ ְרדְּ ִעים — spotted eagle, Aquila clanga
ֵעיט ׁ ֶש ֶמ ׁש — imperial eagle, Aquila heliaca

[רצו]

[שה]
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ֵעיט ח ֶֹרף — lesser spotted eagle, Aquila pomarina
ֵעיט ֲע ָרבוֹ ת — tawny eagle, Aquila rapax
ַעיִ ט ׁ ָשחֹר — Verreaux's eagle, Aquila verreauxii
יטם ְל ֶבן־זָ נָ ב — white-tailed eagle, Haliaëtus albicilla
ֵע ָ
ַעיִ ט נִ ִ ּצי — Bonelli's eagle, Hieraëtus fasciatus
ַעיִ ט ַ ּג ָּמ ִדי — booted eagle, Hieraëtus pennatus
יטי — long-legged buzzard, Buteo rufinus
ַע ָ ּקב ֵע ִ
נֶ ׁ ֶשר ֵק ֵר ַח — griffon vulture, Gyps fulvus

[שה]

שמות כוכבי לכת
אוֹ רוֹ ן — Uranus
ַר ַהב — Neptune

[שיד]

מילים בשימוש כללי
ַּת ְק ִר ׁיש — ג'ל לשׂ ער
ֲה ָד ָתה [ההפך מן חילון]
ּ ִפ ְר ָקן — מודול
ּ ִפ ְר ָקנִ י — מודולרי
יח — דאודורנט
ל־ר ַ
יחַ ,א ֵ
ל־ר ַ
ַּת ְכ ׁ ִשיר ַא ֵ
ִא ְפ ׁשוּ ט — פופולריזציה
ֶע ֶקר ַּביִ ת (צורת זכר של עקרת בית; ברבים ַע ְק ֵרי בית)
ֵח ֶקר יֻ ֲח ִסין — גנֵ ָאלוגיה
חוֹ ֵקר יֻ ֲח ִסין — גנֵ ָאלוג
מוֹ ָצאוֹ ת (צורת הנסמך :מוֹ ְצאוֹ ת־) — provenance
ר־ק ָ ּי ָמה — sustainable
ְמ ַק ֵ ּים ְס ִב ָיבהְ ,מ ַק ֵ ּיםַּ ,ב ַ
ֶה ְגוֵ ן — וריאציה
ַע ְל ַע ִּלים — "עלי בייבי"
ַּת ְח ִּתית [משטח צמוד לשולחן]; ַמ ֲע ָמד [כלי מוגבה] (כלים המושמים מתחת
לסיר או לכלי חם כדי להגן על השולחן)
ְצנִ ימוֹ נִ ים — קרוטונים
יתנוּ ת — אליטיזם
ִע ִּל ָ
יתנִ י — אליטיסטי
ִע ִּל ָ
ִמ ְבדֶּ ה — פיקצייה
ִמ ְבדִּ י — פיקטיבי
סוֹ ְד ַרן ְּתרוּ פוֹ ת [קופסה לתרופות המחולקת לפי ימים]
לוּ ִחית [לוח ובו ארוזות טבליות כל אחת בנפרד בתוך כיפת פלסטיק או
מעטה אחר]
ַמ ְרוָ ן [מתקן למי שתייה חמים וקרים]
ט ֶֹפס ְמ ַא ֵּסף — "טופס טיולים"

[רצג]

[רצד]
[רצו]

[רצח]

[שז]

[שח]
[שט]
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יְ ָמ ִמיתֲ ,חנוּ ת יְ ָמ ִמית [חנות הפתוחה יומם ולילה]
ַּת ְר ִחיב — אקסקורסוס
ְצ ָב ָאנוּ ת — מיליטריזם
ְצ ָב ָאנִ י — מיליטריסטי
ִצ ּלוֹ ן ֶר ֶכבִ ,צ ּלוֹ ן [אביזר המוצמד לשמשת המכונית כדי להגן על ההגה
והמושבים מן השמש]
ְמנַ ֵהל ֵמיזָ ם — "פרויקטור"

[שיג]
[שיג ,שיד]

[שיד]

