 .4כללי התעתיק השימושי (הפשוט) מעברית לערבית
בשנת תשנ"ח ( )1998כונן המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) ועדה לקביעת כללי תעתיק מעברית לערבית לצורכי שילוט ומיפוי.
חבריה היו נפתלי קדמון ,אהרן ממן ,מאיר בר־אשר ,יהודה זיו ,יוסף בכור ושמואל ראובני .ריכזה את הוועדה שרית קורן
ממפ"י .הוועדה קיימה דיונים במשך כשנתיים ,והצעתה התפרסמה בחוברת בהוצאת מפ"י (הוצאה זמנית) בראשית שנת
תשס"א (סוף  .)2000משה שרון מוועדת השמות הממשלתית הכין הצעת תעתיק משלו .הכללים שלהלן מבוססים על שתי
ההצעות האלה.
בשנת תשס"ז ( )2007—2006התקיימו דיונים על התעתיק מעברית לערבית בהשתתפות נציגי ועדת השמות הממשלתית,
נציגי האקדמיה ללשון העברית ,חוקרי ערבית מן האוניברסיטאות ונציגים של האקדמיה ללשון הערבית שבהקמה .בדיונים
אלו הוחלט לקבוע תעתיק המשקף את ההגייה של העברית (ולא את הקשר הגנטי בין העברית לערבית) .לפי זה השם קִ רְ י ַת
ֲענָבִים ,למשל ,מתועתק ِكريات عنَڤيم ולא قرية عنَبيم.
ההצעה הסופית גובשה בישיבת ועדת המשנה לענייני התעתיק של ועדת השמות הממשלתית בי"א באדר תשס"ז,
 1במארס  ,2007ואושרה במליאת ועדת השמות הממשלתית בישיבתה בי"ד בסיוון תשס"ז 31 ,במאי .2007
האקדמיה ללשון העברית לא ראתה לקבוע כללים מטעמה לתעתיק זה.

העיצורים
האות
א
בראש מילה :أ או إ

התעתיק

באמצע מילה:
• בתנועת  aלא־מוטעמת — أ ( ַמלְָאכִי — مألخي);
• בתנועת  aמוטעמת — آ (אליף מדה)
(ׁשְ ָאן — ِشآن ,יֹוָאב — يوآڤ);
• בתנועת  — o ,uؤ (י ִרְ אֹון — يِرؤون)
• בתנועת  — e ,iئ ( ְּבאֵרֹותַ י ִם — بِئِروتايِم ,רֹואֶה — روئي)
ָאה בסוף מילה:
• אחרי תנועת  — uؤ (מַּשּׂוָאה — َمسوؤة)
• אחרי תנועת  — iئ (לֵָאה – لِئة ,נְבִיָאה — نِڤيئة)
• אחרי תנועת  — aأ (נ ָָאה — نأة)
(על תעתיק א נחה ראו להלן בטבלת התנועות).
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התנועות
הערה :תעתיק התנועות נקבע על פי הכתיב המנוקד של השם העברי.
התנועה
•  aמוטעמת

התעתיק
ﺍ

•  aלא מוטעמת המסומנת באם קריאה
(א)

پاران (ּפָארָ ן)

• ָxהxָ/א בסוף מילה
(אבל ראו הסיומת ָאה בטבלת העיצורים).
•  u ,oמוטעמות

چ ِدرا (ּגְדֵ רָ ה) ,يُتڨاتا (י ָ ְ
טבָתָ ה) ,أور
ِ
عكيــڨــا (אֹור עֲקִ יבָא)

و

ِزخرون يعكوڤ ( ִזכְרֹון יַעֲק ֹב) ,چنوت
(ּגַּנֹות) ,شيلو (ׁשִ ילֹה) ,يچور (י ָגּור) ,شوهَم
ׁ(ש ַֹהם) ,روش (ר ֹאׁש)
يِهودا (י ְהּודָ ה) ,يوڤال (יּובַל) ,نوفيم
(נֹופִים) ,كوخاڤ يَئير (ּכֹוכַב יָאִיר)

•  u ,oלא מוטעמות המסומנות באם
קריאה (ו ,א)
•  e ,iמוטעמות

דוגמאות
نداڤ (נ ָדָ ב) ,إيالت (אֵילַת) ,بيت يناي
(ּבֵית יַּנ ַאי) ,ساعَر ( ַסעַר) ,تال شا َحر (טַל
ׁשַ חַר)

ي

•  e ,iלא מוטעמות המסומנות באם
קריאה (י ,א)

لَپيد (לַּפִיד) ,كفار هَنَسي ( ְּכפַר ַהּנ ָׂשִ יא),
يَڨـني (י ַ ְבנ ֶה) ,بيت أريي (ּבֵית ַארְ י ֵה),
أساف هروفي (ָאסָף הָרֹופֵא) ,تيل أڤيڤ
چيشر (ּגֶׁשֶ ר) ,أييلِت هشا َحر
(ּתֵ ל ָאבִיב)ِ ,
(ַאּיֶלֶת הַּׁשַ חַר)
تيروش (ּתִ ירֹוׁש) ,نيريم (נ ִירִ ים) ,ريشون
(רִ אׁשֹון) ,إيتان (אֵיתָ ן) ,ريشيت (רֵ אׁשִ ית)
أحي َسماخ ( ֲאחִי ָסמָך ְ) ,أدَميت (אֲדָ מִית),
بَري ِكت (ּבָרֶ קֶ ת) ,زوهَر (זֹהַר) ,نو َچه (נֹגַּה)

•  aלא מוטעמת שאינה מסומנת באם
קריאה

פתחה
בעיקר במקום
שיש חשש לטעות
בקריאה.

•  u ,oלא מוטעמות שאינן מסומנות
באם קריאה

דמה

أُﮬُﻟﻮ (ָאהֳלֹו) ,أُفَكيم ( ֳאפָקִ ים) ,كفار أدُميم
( ְּכפַר אֲדֻ ּמִים) ,أحُزات بَراك ( ֲא ֻחּזַת ּבָרָ ק)

•  e ,iלא מוטעמות שאינן מסומנות
באם קריאה

כסרה

טחָה)ِ ,كريات َچات (קִ רְ י ַת ּגַת),
ּב ְ
بِتحا ( ִ
نيرت
ِهليل ( ִהּלֵל)ِ ,
تـسـيون (צִּיֹון)ِ ,ك ِ
( ִּכּנ ֶרֶ ת) ,إيال ( ֱאי ָל)َ ,ح ِدرا (חֲדֵ רָ ה)

• שווא נע הגוי
• פתח גנובה

אחרי َ — o ,uو
ي
אחרי َ — e ,i

يِڤول (י ְבּול) ,هسولِليم (הַּסֹולְלִים) ,يُكنِعام
(י ָקְ נְעָם),
حيرڤ لِئيت (חֶרֶ ב לְאֵת)
ِ
زنو َوح (זָנֹו ַח) ,تكو َوع (ּתְ קֹו ַע) ,كفار
يِهو ُشو َوع ( ְּכפַר י ְהֹוׁשֻ ַע)
َمتسلييَح ( ַמ ְצלִי ַח) ,هوشييَع (הֹוׁשֵ ַע)

כללים שונים
• שווא נע — ראו לעיל.
• חטפים יסומנו כתנועת החטף — ראו לעיל.
• שווא נח יסומן בסוכון רק אם יש חשש שייקרא בתנועה.
• דגש חזק לא יסומן בשדה.
• מקף יסומן כבעברית.
• אותיות השימוש מש"ה וכל"ב נכתבות בתיבה אחת עם המילה שאחריהן ,כגון هتو ِمر (הַּתֹמֶר).

