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ארי אבנר
עוזי אורנן
משה אזר
אילן אלדר
יואל אליצור
שולמית אליצור
סיריל אסלנוב
אהרן אפלפלד
סאנס־בדיליוס
אנח'ל ֶ
חיים באר
יהושע בלאו
זאב בן־חיים
יעקב בן־טולילה
אהרן בר־אדון
משה בר־אשר
יוחנן ברויאר
אסתר גולדנברג
גדעון גולדנברג
חיים גורי
אהרן דותן
עמינדב דיקמן
אברהם הולץ
אבנר הולצמן
אבי הורביץ
יהודית הנשקה
ַ ּגיִ ל הראבן
יעקב זוסמן
מלכה זמלי
שמעון זנדבנק
אפרים חזן

נפטר בכ"ד בשבט התשע"ב
נפטר בט"ז במרחשוון התשע"ג

נבחר לחבר מלא בסיוון התשע"ג
נפטר בכ"ז בטבת התשע"ד
נבחר לחבר מלא בטבת התשע"ב
נפטר בל' באב התשע"ג

נפטר בכ"ג באב התשע"ג

נבחר לחבר כבוד בסיוון התשע"ג
נבחר לחבר־יועץ בסיוון התשע"ג
נבחרה לחברה־יועצת בסיוון התשע"ג
נבחרה לחברה מלאה בטבת התשע"א
נבחרה לחברה־יועצת בסיוון התשע"ג

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

7

8

**
*
**

*
*

*

**

*

**
*
*
*

ה ימדקאב םירבחה

אברהם טל
דוד טלשיר
אבנר טריינין
אברהם יבין
יוסף יהלום
ג'פרי כאן
חיים א' כהן
מרדכי כסלו
קציעה כ"ץ
טקמיצו מוראוקה
מרדכי מישור
אהרן ממן
יעקב מנצור
שלמה נאה
חיים סבתו
עמוס עוז
יוסף עופר
משה עסיס
אמציה פורת
משה פלורנטין
שמואל פסברג
סטיבן ד' פראד
שמא יהודה פרידמן
מנחם צבי קדרי
אלישע קימרון
מנחם קיסטר
דוד רוזנטל
אורה (רודריג) שורצולד
ראובן ריצ'ארד שטיינר
צרויה שלו
אורי שמעוני
שמעון שרביט
עפרה תירוש־בקר

[נפטר בז' בטבת התשע"ז]

נפטר בט' בתשרי התשע"ב
נבחר לחבר כבוד בטבת התשע"א

נבחר לחבר מלא בטבת התשע"א
[פרש בט' בטבת התשע"ה]

נבחר לחבר מלא בטבת התשע"ב
נבחר לחבר כבוד בטבת התשע"ב
נפטר בי"ז באב התשע"א
נבחר לחבר מלא בסיוון התשע"ג
נבחרה לחברה מלאה בטבת התשע"א
נבחר לחברה־יועצת בטבת התשע"ב

ִמנהלת האקדמיה
עד א' באדר ב' התשע"ד
משה בר־אשר — נשיא האקדמיה
אהרן ממן — סגן הנשיא
אהרן דותן
אברהם טל
חיים א' כהן
קציעה כ"ץ
מא' באדר ב' התשע"ד
משה בר־אשר — נשיא האקדמיה
אהרן ממן — סגן הנשיא
גיל הראבן
חיים א' כהן
שמואל פסברג
שמעון שרביט
מערכת המילון ההיסטורי
עד כ"ח בסיוון התשע"א
משה בר־אשר (יושב הראש) ,אברהם טל (עורך המילון) ,חיים א' כהן (עורך משנה),
יוחנן ברויאר ,דוד טלשיר ,אהרן ממן ,שלמה נאה ,משה פלורנטין.
מכ"ט בסיוון התשע"א
משה בר־אשר (יושב הראש) ,חיים א' כהן (עורך המילון) ,שמואל פסברג (עורך משנה),
גבריאל בירנבאום.

9

החלטות האקדמיה
א .החלטות בדקדוק ובתעתיק
ההפניות לסעיפים שלהלן ניתנות לפי "החלטות האקדמיה בדקדוק" ,מהדורה שלישית,
תשע"ד.
1.1תיקונים ותוספות לכללי נטיית השם
כללי הקמץ ()1.1
תוספות לכלל ט()2
● נטיית השם ֲאנָ ָקה במשמעות בעל החיים (שרץ וכן לעתים ְ ּג ַמ ָּלה) היא
בפתחַ ,אנְ ַקת־.
● נטיית המונח ֲא ָמ ָרה (הצהרה במונחי משפט) היא ִא ְמ ַרת־.

[שכא]
[שלו]

תוספות לכלל טז()3
● השם ַמ ָּתת בקמץ .ברבים ַמ ָּתנוֹ ת.
● נטיית השם ָחח בפתחַ :ח ִחים.

[שלג]
[שלו]

כללי הפתח ()1.2
י־/חי־ַ ׁ ,שי־.
תוספת לכלל ג( :)2צורות הנסמך של השמות דַּ יַ ,חיַ ׁ ,שי הן :דֵּ י־ֵ ,ח ַ

[שלג]

2.2ענייני תצורה וניקוד
משקלים ()2.1
על דרך משקל ְּתפוּ ָלה — האופייני למילים מגזרת ע"ו — ינוקדו גם מילים
מגזרות אחרות ,כגון ְּתאוּ ָטהְּ ,תעוּ זָ ה (מגזרת ע"ע)ְּ ,תאוּ נָ ה (מגזרת ל"י).
המילה ְּתלוּ נָ ה גם היא שקולה במשקל זה (במקרא ְּת ֻל ָּנה).

[שלג]

שמות בסיומת הזוגי ()2.2.2
דרך המלך לגזירת צורות הזוגי היא מצורות היחיד ,כגון ַר ְג ַליִ ם ,שְׂ ָפ ַתיִ ם,
ַא ָּמ ַתיִ ם ,נְ ֻקדָּ ַתיִ ם ועוד .עם זאת בעברית לתולדותיה מוכרות צורות זוגי
שבבסיסן עומדת צורת ריבוי ,כגון ְּד ָל ַתיִ םְ ,ל ָחיַ יִ םְ ,ט ָפ ַחיִ ם ,לוּ חוֹ ַתיִ ם,
חוֹ מוֹ ַתיִ ם .צורות על דרך זו מותרות ,וחלקן אף אין נוהגת כנגדן צורה אחרת.

[שלו]

צורתם של שמות שונים ()2.3.1
 .1בשמות גולל ,סורג ,שובר שתי צורות כשרות :גּ וֹ ֵלל ,גּ וֹ ָלל; סוֹ ֵרג (וברבים
סוֹ ְר ִגים) ,סוֹ ָרג (וברבים סוֹ ָר ִגים); ׁשוֹ ֵבר (וברבים ׁשוֹ ְב ִרים)ׁ ,שוֹ ָבר (וברבים
ׁשוֹ ָב ִרים).
 .2המילה ְמ ָח ָאה מנוקדת בשווא .המנקד ֶמחאה (בסגול) אינו משתבש.
11

[שכ]
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 .3שם העיר לוד נכתב בניקוד בחולם חסר — לֹד .צורת הייחוס היא ֻלדִּ י
(בלי ניקוד :לודי).

[שכח]

הערה שהוסיפה ועדת הדקדוק לפי הנחיית המליאה:
הניקוד לֹד הוא על פי צורת השם כניקודו במקרא .הצורה בחולם היא שנקבעה בוועדת
השמות הממשלתית כצורה התקנית ,והיא משמשת בפרסומים רשמיים .לצד צורה זו
העברית מקיימת מסורת הגייה רבת שנים בשורוק — לוּ ד ,וההוגה כן אינו טועה.

 .4צורת היחיד היא ָאזִ יק וברבים ֲאזִ ִיקים .הערה :צורת הרבים העולה מן
המקרא היא ֲאזִ ִ ּקים ,וצורת היחיד הנגזרת ממנה על פי דרכה של העברית
היא ָאזֵ ק.
 .5צורת הנקבה של ַעיִ ר היא ִע ָירה.
ַ .6א ְב ָקה (ולא ֲא ָב ָקה)[ .המילה נמחקה אפוא מכלל ט מכללי הקמץ].
ַ .7ע ְמ ָלה וגם ֲע ָמ ָלה .נטייתן שווה — ַע ְמ ַלת־ֲ ,ע ָמלוֹ תַ ,ע ְמלוֹ ת־.
 .8צורת היחיד ּב ֶֹטן (מן ָּב ְטנִ ים) מותרת[ .ההחלטה שולבה בכללי החולם].
צורת הרבים של שמות ()2.3.10 ,2.3.9 ,2.3.8
 .1א .צורת הרבים של שמות המסתיימים ב־וּ  ,כגון ֶקנְ גּ וּ רוּ ּ ְ ,גנוּ (שמות
יונקים)ָ ,ק ָקדוּ ָ ,מ ַר ּבוּ (שמות עופות) היא בסיומת ־וּ ִאים ,כגון ֶקנְ גּ וּ רוּ ִאים,
ָמ ַר ּבוּ ִאים.
ב .צורת הרבים של שמות המסתיימים ב־י ,כגון יַ ְר ָ ּגזִ י ,עוֹ ְר ָבנִ י ,שֶׂ ְכוִ יֻּ ,ת ִּכי
היא בסיומת ־ִ ים ,כגון יַ ְר ָ ּגזִ יםֻּ ,ת ִּכים( .במקרא ֻּת ִּכ ִ ּיים).
 .2צורת הרבים של ָאחוּ היא ֲא ָחוִ ים .נטייתוָ :אחוּ ־ַ ,א ְחוִ יֲ ,א ָחוִ יםַ ,א ְחוֵ י־.
 .3צורת הרבים של שמות תואר המסתיימים ב־יִ י ,כגון נִ ּסוּ יִ יִ ,ר ּפוּ יִ י ,היא
בשלוש יו"דים :נִ ּסוּיִ ִ ּייםִ ,ר ּפוּיִ ִ ּיים (גם בכתיב מנוקד וגם בכתיב חסר הניקוד).

[שכט]

[שלו]

[שכט]
[שלג]

קביעות דקדוקיות במינוח
 .1צורת הסמיכות של זָ ֵקף היא זְ ֵקף־ [ממונחי כלי שיט קטנים ומעגנות; לפי
ַ .2ח ְדלוּ ת ּ ֵפ ָרעוֹ ן [ממונחי הבנקאות ושוק ההון; תיקון בניקוד].

[שכא]
[שלו]

 .3הפועל
הגרוניים ()3.2
הנו"ן בבניין נפעל (עדכון כלל ד)
● בשם התואר נערץ שתי צורות תקינות :נַ ֲע ָרץ ,נֶ ֱע ָרץ.

[שלג]

 ,1.4כלל ו].

חטף במקום שווא (עדכון הדוגמאות בכלל יב( )2והוספת הערה; העדכון
ניתן בהדגשה):
● בעיצורים הגרוניים השווא הנח נשמר או מומר בחטף ,כגון יִ ְהיֶ הִ ,ל ְחיוֹ ת,
ַמ ְה ִּביל (בשווא נח); יַ ֲעבֹרִּ ,ת ֲא ֵר( בחטף); וכן ִט ְא ֵטא או ִט ֲא ֵטא ,נֶ ְע ַצב או
נֶ ֱע ַצב ,נֶ ְהדָּ ר או נֶ ֱה ָדרַ ,ל ְח ּפֹף או ַל ֲחפֹף.
הערה :הוא הדין בשמות העצם ,כגון ַמ ְע ָּב ָדהִ ׁ ,ש ְע ּבוּ דִ ,מ ְחזוּ ר (בשווא נח); ַא ֲה ָבהִּ ,ת ֲארוּ 
(בחטף); ַמ ְחרֹזֶ ת או ַמ ֲחרֹזֶ תַ ,מ ְח ּבוֹ ִאים או ַמ ֲחבוֹ ִאיםַ ,מ ְע ָ ּגל או ַמ ֲע ָגל ,דַּ ְע ִּתי או דַּ ֲע ִתי.

[שכא]
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גזרת פ"נ ()3.3
הבלעת הנו"ן (כלל א())2
● הפועל יִ ֶ ּזה נוסף לרשימת הפעלים הנוטים תמיד בהבלעת הנו"ן.

[שכט]

שם הפועל של בניין קל (עדכון הסיפה של כלל א( ;)6העדכון — באות
מודגשת):
● לצד צורות שם הפועל הרגילות ִלנְ דּ ֹרִ ,לנְ טֹלִ ,לנְ ּפֹל מותרות הצורות ִלדּ ֹר,
ִל ּטֹלִ ,ל ּפֹל שיסודן בלשון חכמים והן בנויות על דרך צורות העתיד .כמו
כן מותרות צורות נוספות על דרך זו ,כגון ִל ֵּתןִ ,ל ּ ָׂשאִ ,ל ַ ּקח.

[שלו]

גזרת פ"י ()3.4
בישיבה שכח נקבעו כללים שיטתיים לנטיית פועלי פי"ו בבניין קל — עתיד,
ציווי ושם הפועל .כללים שנקבעו קודם לכן — צוין בהם מספר הישיבה.
שלוש דרכי נטייה נוהגות בפועלי פ"י מבניין קל.
א .ברוב הפעלים בא חיריק מלא בעתיד ובשם הפועל ,וצורות הציווי הן
ישןִּ ,ת ָירא ,יִ ֶירה ,נִ ַיקץִּ ,ת ְיגעוּ ; ַיְגעְ ,יִגעוּ ;
על דרך השלמים .לדוגמהִ :א ׁ ַ
ִל ׁישֹןִ ,לירֹא.
יטב.
יטבִּ ,ת ַ
כמותם נוטה הפועל טוֹ ב בעתיד :יִ ַ
בפועל יָ ׁ ַשן לצד צורות הציווי יְ ׁ ַשן יִ ׁ ְשנִ י יִ ׁ ְשנוּ יְ ׁ ַש ָּנה מותרות הצורות ׁ ַשן
ׁ ְשנִ י ׁ ְשנוּ ׁ ַש ָּנה[ .ישיבה רעג]
ב .בפעלים יָ ַדע ,יָ ַחד ,יָ ַלד ,יָ ָצא ,יָ ַקע ,יָ ַרד ,יָ ׁ ַשב (וכן וַ ֵ ּי ַח ְמנָ ה — בר' ל ,לח; מן
יח"מ ,קרוב אל חמ"מ) פ' הפועל אינה באה בעתיד ,בציווי ובשם הפועל.
דוגמאות נטייהֵ :א ֵלדֵּ ,ת ֵצא ,יֵ ַדע ,יֵ ְרדוּ ; ֵרד ,דַּ עְ ,ר ִדי; ָל ׁ ֶש ֶבתָ ,ל ַד ַעתָ ,ל ֵצאת.
כמותם נוטה הפועל ָה ַל :יֵ ֵלֵ ,לְ ,לכוּ ָ ,ל ֶל ֶכת( .נמצאת גם הנטייה על דרך
השלמים :יַ ֲהלַֹ ,ל ֲהלֹ).

ג .נטייה על דרך פ"נ
הפעלים יָ ַצר ויָ ַצק נוטים על דרך פועלי פ"נ בעתיד ובשם הפועל ,כגון
ֶא ּצֹר ִּת ּצֹרִ ,ל ּצֹר; ֶא ּצֹק ִּת ּצֹקִ ,ל ּצֹק וכן ָל ֶצ ֶקת.
צורות הציווי הן גם ביו"ד וגם בלא יו"ד :יְ צֹר צֹר ,יִ ְצ ִרי ְצ ִרי; יְ צֹק צֹק ,יִ ְצקוּ
ְצקוּ [ .ישיבה רכח]
במקרא באה גם צורת הציווי ַצק.
גם השורש יצ"ת נוטה בבניין קל על דרך פ"נֶ :א ַ ּצת ִּת ַ ּצת יִ ְ ּצתוּ ( .במקרא
יִ ַ ּצ ּתוּ — יש' לג ,יב; יר' נא ,נח).

הפועל יָ זַ ם נוטה גם הוא על דרך פועלי פ"נֶ :א ּזֹם ִּת ּזֹם ,יְ זֹםִ ,ל ּזֹם.
הערות
 .1בלשון חכמים ובספרות שלאחריה יש צורות שם פועל על דרך העתיד ,כגון
יעץִ ,ל ַיב ׁשִ ,ל ָירא; ֵל ֵרדֵ ,ל ַדעֵ ,ל ׁ ֵשבֵ ,ל ֵל.
ישןִ ,ל ַ
ִל ׁ ַ
 .2בפועל יָ ַר ׁש לצד הנטייה על דרך א — ִא ַיר ׁש ִּת ַיר ׁשִ ,ליר ֹׁש — יש צורות על דרך ב:
הציווי ֵר ׁש (ואף ָר ׁש בהפסק)ְ ,ר ׁשוּ לצד יְ ַר ׁש; שם הפועל ָל ֶר ׁ ֶשת.
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(ה ָבה)ָ ,ה ִביָ ,הבוּ.
 .3מן הפועל יָ ַהב משמשות צורות הציווי ַהב ָ
 .4צורת העתיד של יָ כֹל בשורוק :אוּ ַכלּ ,תוּ ַכל וכו' .מן הפועל יקד נמצא ּתוּ ַקד
(לצד ִּת ַיקד).

גזרת עו"י וע"ע ()3.8
לצורות שם הפועל של בניין נפעל בפועלי ע"ע (כלל ד(ְ — ))3ל ִה ֵּסב,
ְל ִה ַּסב — נוספה הצורה ְל ִה ּסֹב.
כללים הנוגעים לגזרות שונות ()3.9
יעץ,
 .1הפועל יָ ַעץ בעתיד ,בציווי ובשם הפועל נוטה הן על דרך פ"י — ִא ַ
יְ ַעץ יַ ֲע ִציִ ,ליעֹץ — הן על דרך ע"ו :יָ עוּ ץ ,עוּ ץָ ,לעוּ ץ.
 .2הפועל יָ גֹר נוטה בעתיד ובציווי על דרך ע"וָ :אגוּ ר ָּתגוּ ר וכיו"ב ,גּ וּ ר
גּ וּ רוּ וכיו"ב.
 .3הפעלים מן השורש ינ"ק נוטים בבניין הפעיל הן על דרך פ"י הן על
דרך ע"וֵ :הינִ ָיקה ֵמינִ יקוֹ ת ֵּתינִ יק ְל ֵהינִ יקֵ ,הנִ ָיקה ְמנִ יקוֹ ת ָּתנִ יק ְל ָהנִ יק.
יטיב
גם בפעלים מן השורש טו"ב שתי הדרכים אפשריותֵ :ה ִטיב ְמ ִט ִיבים או ֵה ִ
יטיב.
יטיב ְל ֵה ִ
יט ִיבים; בעתיד ובמקור הצורות הרווחות הן על דרך פ"י :יֵ ִ
ֵמ ִ

[שכט]

[שכח]

[שכט]

 .4לתקנת הלשון
צורות נקבה לתפקיד ,תואר ודרגה שנושאת אישה
אפשר ליצור צורות נקבה לכל תפקיד ,תואר ודרגה שנושאת אישה ,כגון
ֹאשת ממשלה ,ראשת עיר (בריבויָ :ראשוֹ ת עיר)' ,משנה' —
'ראש' — ר ׁ ַ
המשנָ ה לנשיא בית המשפט העליון (בריבויִ :מ ׁ ְשנוֹ ת).
שמות דרגות וכיו"ב שהם צירופים צורת הנקבה באה בהם פעמים ברכיב
השני כגון רב־טוראית ,תת־אלופה ,ופעמים ברכיב הראשון כגון רבת סרן.
הערת רקע :בעברית לאורך הדורות נוצרו צורות נקבה לשמות המציינים תפקידים ושמות
תואר המיוחסים לנשים ,כגון מלכה ,נביאה (לשון המקרא); אפוטרופה (לשון חז"ל);
רבניתַ ׁ ,ש ּליטה (ימי הביניים); ובימינו :חשבת ,ספרית ,חזאית ,שדרנית ,מכרה ,שגרירה,
אלופה ,פרקליטה ,כוכבת ,קנצלרית ,מנכ"לית .אין צריך לומר שצורות בינוני נוטות
מומחה/מומחית .ברוח זו אין האקדמיה
ָ
בנקבה ,כגון שופטת ,מנהלת ,שׂ רהַ ,ר ָּבהֲ ,ח ֵב ָרה,
רואה כל טעם לפגם ביצירת צורות נקבה לכל תואר ותפקיד אם וכאשר ייווצרו בפי
הדוברים.

צירוף שמות המחוברים בווי"ו ( ,4.2.1כלל ג) — ניסוח חדש
צירוף של שני שמות המחוברים בווי"ו והמציין מושג אחד — אפשר
ליידעו בראשו .למשל' :הדין ודברים'' ,הדין וחשבון'' ,המשא ומתן',
'הנושא ונותן'' ,המוציא ומביא'' ,המיקח וממכר'.
אפשר גם ליידע כל אחד מן השמות ,למשל' :המיקח והממכר'' ,המשא והמתן'.
סיומת הרבים באה תמיד בשני השמות .למשל' :דינים וחשבונות'' ,משאים
ומתנים'.

[שכח]
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צירוף מעין זה נתפס כמושג אחד בין שהוא מיודע בראשו ובין שה"א
הידיעה באה בראש כל אחת ממילות הצירוף ,ועל כן ייאמר' :הדין וחשבון
הוגש'; 'המשא והמתן הארוך'.

[שלג]

ראשי תיבות ()4.2.4
מין ומספר בראשי תיבות הגוּיים — עדכון (העדכונים מובאים בהדגשה)
אין האקדמיה מתערבת בקביעת המין והמספר של צירוף כשהוא בא
בראשי תיבות המבוטאים כמילה( .לפי זה אפשר לומר 'מצ"ח חוקר' או
'מצ"ח חוקרת'' ,ד"ש חם' או 'ד"ש חמה'' ,התק"ם החליט' או 'התק"ם
החליטה'' ,נדל"ן מסחרי' או 'נדל"ן מסחריים').

[שכא]

ניקוד ונטייה של ראשי תיבות הגויים
כללים אלו באים להסדיר את ניקודם ואת נטייתם של ראשי תיבות .אין הם קובעים את
דרך הקיצור (אילו אותיות ייכללו בראשי התיבות) ,את דרך ההגייה של ראשי התיבות
(מבחינת מקום הטעם ,התנועות ,הדגש באותיות בכ"פ והשי"ן) ,ואילו ראשי תיבות
ראויים להיות הגויים.

 .1ראשי תיבות שאינם הגויים — אינם מנוקדים ,כגון אח"כ (אחר כך),
ג"כ (גם כן) ,ע"י (על ידי).
 .2ראשי תיבות המבוטאים כמילה מנוקדים ככל האפשר לפי כללי הניקוד
וּ"חַ ,צ ַה"ל,
המקובלים ,כגון ָּתנָ "ָ ,ר ַמ ְט ָּכ"לַ ,ק ְמ ָּב"ץַ ,ח ּ ָפ"קַ ,ח ָּב"דַ ,ס ּכוּ"ם ,דּ ַ
ָּת ָצ"אָ ,מ ָד"א .ראשי תיבות המציינים בעל מקצוע ומתאימים למשקל
ּ ַפ ָעל ,ינוקדו לפי המשקל ,כגון ַמדָּ "ןַ ,מדָּ "ס (אבל ָמ ָפ"ן [=מפקד נפה]
על דרך ָח ָכם).
 .3כאשר ראשי התיבות הותאמו ביודעין למילה עברית קיימת — הניקוד
הוא על פי ניקוד המילה ,כגון ֶל ִח"יֵ ,א ֶצ"לֵ ,מ ַצ"חֶ ,ח ְר ֵמ ׁ"ש( ,טעמי) ֱא ֶמ"ת.
 .4בראשי תיבות המסתיימים בתנועת  aובאות בכ"פ דגושה — הניקוד
"פ.
"כַ ,מ ׁ ְש ַּת ּ
"כַ ׁ ,ש ַּב ּ
יהיה בפתח ,כגון ַח ּ
 .5א .בנטיית ראשי תיבות בדרך כלל התנועות אינן משתנות (אין חיטוף),
"לי־(צה"ל),
"ליםָ ,ר ַמ ְט ָּכ ֵ
והניקוד הוא על פי הכללים המקובלים ,כגון ָר ַמ ְט ָּכ ִ
"ל ּיוֹ ת־(החברה).
"כ ִ ּייםָ ,ס ַמנְ ָּכ ִ
(סנדלים) ָּתנָ ִ
ב .ראשי תיבות שהותאמו בהגייתם למשקל עברי ראוי להטותם על פי
נטיית המשקל .למשל ,ראשי תיבות המתאימים לשמות מלעליים ייטו
"דים; וכך גם
ברבים בשווא ובקמץ ,כגון ַּב ַה"ד (בסיס הדרכה) — ְּב ָה ִ
"דים (על
חוֹ ֵג"ד (חובש גדודי ,על דרך בינוני קל) וכיו"ב — ברבים חוֹ ְג ִ
דרך חוֹ ֵב ׁש—חוֹ ְב ׁ ִשים).

[שכח]

כתיב מנצפ"ך בראשי תיבות (סעיף  31מכללי הפיסוק) — השלמה
בראשי תיבות הגויים כאשר האות האחרונה היא כ או פ ההגויות בדגש —
"פ.
"כַ ,מ ׁ ְש ַּת ּ
"כַ ׁ ,ש ַּב ּ
לא תיכתב אות סופית ,כגון ַח ּ

[שכח]

[הכלל הועבר לכללי ראשי תיבות בכללי הדקדוק].
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 .5מילים לועזיות
ניקודן של מילים לועזיות בלשוננו ( ,5.2כללים ד ,ו)
הוחלו כללי הניקוד שנקבעו בתעתיק מלועזית לעברית בנוגע לניקוד
ֲ
התנועות  aו־:e
תנועת  :aבהברה פתוחה מנוקדת בקמץ ָ(ק ָטלוֹ גָ ,מ ֵת ָמ ִט ָיקה); בהברה
(פנְ ַט ְס ִטיְ ,קוַ נְ ִטים); בהברה סגורה בסוף מילה —
סגורה לא־סופית — בפתח ַ
(א ְט ָלס); בהברה סגורה כפליים או המסתיימת בפ"א או בי"ת
בקמץ ַ
אב).
(בנְ קַ ,ט ּ
דגושות — בפתח ַּ
(ט ֵלפוֹ ן) ,אבל בסוף המילה ־ֶ ה
תנועת  :eבהברה פתוחה מנוקדת בצירי ֵ
(ליְ זֶ ר ,קוֹ נְ ֶצ ְר ִטים); בהברה סגורה
ָ(ק ֶפה); בהברה סגורה לא־סופית — בסגול ֶ
(ט ַר ּ ֵפז) ,אבל אם ההגייה הרווחת מלעילית — בסגול
בסוף המילה — בצירי ְ
(סוֹ ֶלרֵ ,מ ֶטר); בהברה סגורה כפליים בסוף מילה — בצירי (דּ וּ ּ ְפ ֵל ְקס).
 .6תעתיק
א .נערך התעתיק המדויק מעברית לאותיות לטיניות.
ב .נערכו השלמות ותיקונים בתעתיק מערבית לעברית.
כללי התעתיק כולם ראו אור ב"העברית" ס ,חוברת א—ב ,תשע"ב ומפורסמים
באתר האקדמיה.

[שכג]

[שכ]

ב .החלטות במינוח ומילים בשימוש כללי
אישור מילונים ורשימות מונחים
 .1רפואה:
מונחי רפואת עור
מונחים שונים ,ובהם דַּ ֶ ּגנֶ ת (ֵ ,)celiac diseaseמ ַח ֶע ֶצם (;marrow
לצד ְל ׁ ַשד ֶע ֶצם)
מונחי רפואת הלב
וּלנִ י
מונחי רפואה שונים ,ובהם חוֹ ְב ָלה (טראומה)ִ ,ק ָהיוֹ ן (דמנצייה)ִ ,ט ּפ ָ
(יטרוגני); מונחים בהתפתחות וגדילה ,גיל המעבר והפסקת וסת,
צירופים עם המילה ּ ֶפ ַרע (המקבילה ל־ ,)dysמונחי שקיפה (סקופייה)
מוּטגֵ ן —
מונחים שונים בביולוגיה (השלמות ותיקונים למילון)ְ :מ ַת ׁ ְשנֵ תָ ,
מוּטנְ ט — ְ ּ ;mutantפ ִח ָיתה ִמינִ ית — ֶ ;andropauseה ֵ ּגב —
ֶּ ;mutagenת ׁ ֶשןַ ,
( reflexברפואה ֶה ְחזֵ ר)
ַּת ְבדִּ יד — isolate
 .2טכנולוגיית המידע
פרק ( 30ראיית מחשב)
פרק ( 34רשתות ֲע ַצ ִּביוֹ ת)
שוּ מוֹ ן — applet ;widget
המונח יִ ּ ׂ
פרק ( 36למידה מתוקשבת)

[שיז]
[שכט ,שלו]

[שלו]

[שיז ,שלג]

[שיז]
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.3
.4
.5
.6
.8
.9
.10

פרק ( 37מציאות מדומה)
מונחים שונים
מונחים משלימים לפרקים שונים
איכות הסביבה
המילון למונחי איכות הסביבה
מונחי הדברה
מונחי יין — השלמות ותיקונים
מונחי תקשורת ההמונים ,ובו המילה ִמ ְצ ָלם ׁ(שוֹ ט)
שמות דגי הגרם בים התיכון ובים סוף
כלי שיט קטנים ומעגנות
שמות מחלות צמחים
שמות רכיכות — השלמות ותיקונים
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[שלג]
[שלו]
[שכא ,שלג]
[שכח ,שלג]
[שכב]
[שכג ,שכח]
[שכג]
[של]
[של ,שלג]
[שלג]

מונחים מתחומים שונים
ִמ ְכ ֶסה ִמ ְת ָּב ֵרגְ ּ ,פ ָקק ִמ ְת ָּב ֵרג [ממונחי היין]
הוֹ ְפ ִכי — [ inverse, reciprocalממונחי המתמטיקה]
ַּת ְק ִליטוֹ ר חֹזִ יַּ ,ת ְק ִליטוֹ ר וִ ֵידאוֹ — digital video disk, digital versatile
disk, DVD
ּכוֹ נַ ן ַּת ְק ִליטוֹ ִרים (מתקן שבאמצעותו מפעילים תקליטור)
ַּת ְל ִּכיד נְ ָח ִלים — קונגלומרט [ממונחי הגאוגרפיה]

[שכח]
[שכט]

יליוֹ ן
יליוֹ ן (ְ ;)1012קוַ ְד ִר ְ
יליַ ְרדּ (ְ ;)109ט ִר ְ
יליוֹ ן (ִ ;)106מ ְ
מספרים גדוליםִ :מ ְ
יליוֹ ן ()1018
(ְ ;)1015קוִ ינְ ִט ְ

[שכט]

מילים בשימוש כללי
דִּ ְב ׁשוֹ ן (מקל שבראשו סליל להוצאת דבש)
דִּ ְב ׁ ִשית (כלי לדבש)
יתנוּ ת — קולגה ,קולגיאלי ,קולגיאליות
יתנִ יֲ ,ע ִמ ָ
ָע ִמיתֲ ,ע ִמ ָ
ֲעתוּ ִדי — רזרבי
יאה ְל ַה ְח ָל ָפה — ריקול
יאה ְל ִת ּקוּ ןְ ,ק ִר ָ
ְק ִר ָ
ִמנְ ָעד — diapason
ַ ּג ְל ִ ּגנּ וֹ ַע (גלגיליים חשמליים)
ִמ ָּלה ִמ ְת ַה ּ ֶפ ֶכת — פלינדרום (כיוצא בזהִ :מ ׁ ְש ּ ָפט ִמ ְת ַה ּ ֵפִ ,מ ְס ּ ָפר ִמ ְת ַה ּ ֵפ)
יַ ְצ ָגן — פרזנטור
ֶרוַ ח ַל ּכֹל — win-win situation
ַמ ֲע ָמת — דיבייט
ְ ּג ִלילוֹ ר — קליידוסקופ
במצלה; הטעמת המילה מלרע)
נַ ְפנַ ף (כלי לליבוי אש ַ
ּבוֹ ְר ָחנוּ תּ ,בוֹ ְר ָחןּ ,בוֹ ְר ָחנִ י — אסקפיזם ,אסקפיסט ,אסקפיסטי

[שך]

[שכא]

[שכה]
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ימת ַה ׁ ְש ָמ ָעה — playlist
ְר ׁ ִש ַ

ּבוֹ נְ נוּ ת — מדיטציה; והפועל ּבוֹ נֵ ן — עשה מדיטציה
מודט (אדם העוסק במדיטציה)
ּבוֹ נָ ן — ֵ
ִס ְס ָמה — סלוגן
נַ ָ ּגן — ( playerמכשיר או תכנה להפעלה של מדיה ִספרתית)
יָ ְכ ָלה — פוטנציאל
ְּתקוּ ַפת ְּכ ֻה ָּנהְּ ,כ ֻה ָּנה — קדנצייה
ִּכ ַירת ׁ ַש ָּבת — פלטת שבת
ֲא ִביזְ ֵרי ָא ְפנָ ה — אקססוריז
ֶס ֶבב — רוטציה
ּ ְפ ִתיתוֹ נִ ים — קונפטי
ֲא ֻס ּ ָפה — קולקצייה
ִצ ּיוּ ָדן — צ'ימידן
שַׂ ק ֲח ָפ ִצים — קיטבג
יה — בוסטר
מוֹ ׁ ָשב ַמ ְג ִּב ַּ
ִמ ְצ ָל ָלה — פרגולה
סוֹ ֵכ ָכה — גזיבו

[שכח]

[שכט]

[של]
[שלג]

