הישיבה השלוש מאות ועשרים ותשע (שכט)
ביום י' בשבט התשע"ג ( 21בינואר  )2013בשעה  ,12:30בבית האקדמיה בירושלים.
הנוכחים:

החברים עוזי אורנן ,יהושע בלאו ,משה בר־אשר (יו"ר) ,אהרן דותן ,עמינדב
דיקמן ,אבי הורביץ ,אפרים חזן ,אברהם טל ,דוד טלשיר ,יוסף יהלום,
חיים כהן ,קציעה כ"ץ ,מרדכי מישור ,אהרן ממן ,שלמה נאה ,יוסף עופר,
אמציה פורת ,משה פלורנטין ,שמואל פסברג ,שמא יהודה פרידמן;
החברים־היועצים סיריל אסלנוב ,חיים סבתו ,דוד רוזנטל ,עפרה תירוש־בקר;
מנכ"לית האקדמיה טלי בן־יהודה; המזכירה המדעית רונית גדיש ועובדי
המזכירות המדעית קרן דובנוב ,ברק דן ,דורון יעקב ,תמר כץ ,טובה
שטראוס שרברין; עובדים מן המילון ההיסטורי;
אורח :חבר ועדת הרפואה ד"ר בנימין מזוז.

סדר היום :א .הרצאת אלכסיי א' יודיצקי "האם הכירו יהודי ספרד את העברית של
מסורת בבל? עיון חדש בתעתיקי העברית שבגלוסר ממנזר ריפול (")Ripoll
ב .אישור זיכרונות האקדמיה לשנים התשס"ז—התש"ע
ג .מילים בשימוש כללי
ד .מונחי רפואת הלב
ה .מונחים שונים
ו .מינוי ועדה לבדיקת סגולותיהם של מועמדים לאקדמיה ומינוי יושב
ראש ועדת הדקדוק
ז .אישור מחודש של תקציב האקדמיה לשנת 2012

א .הרצאת אלכסיי א' יודיצקי" :האם הכירו יהודי ספרד את העברית של
מסורת בבל? עיון חדש בתעתיקי העברית שבגלוסר ממנזר ריפול (")Ripoll
מ' בר־אשר :אני מתכבד לפתוח את הישיבה בהרצאת דבריו של עובד המילון ההיסטורי
ד"ר אלכסיי יודיצקי על השאלה :האם הכירו יהודי ספרד את העברית של מסורת בבל?
[הערת העורך :ההרצאה ראתה אור בלשוננו עה ,א (תשע"ג) ,עמ' ].22—13

ב .אישור זיכרונות האקדמיה לשנים התשס"ז—התש"ע
מ' בר־אשר :מונחים לפנינו זיכרונות האקדמיה ללשון העברית לארבע שנים — משנת
תשס"ז עד שנת תש"ע — ואנו מתבקשים לאשרם.
136
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אושרו בלי הצבעה זיכרונות האקדמיה ללשון העברית לשנים התשס"ז—התש"ע
(ישיבות רצג—שטז).
[הכרך יצא לאור בשנת תשע"ה].

ג .מילים בשימוש כללי
הודעת הוועדה למילים בשימוש כללי
.1
.2
.3
.4

ְ ּגלו ָּמהּ ָ ,גלוּם (פוטנציאל ,פוטנציאלי)
ְּתקו ַּפת ְּכ ֻה ָּנהְּ ,כ ֻה ָּנה (קדנצייה)
ִּכ ַירת ׁ ַש ָ ּבת; ִּכ ַירת ִח ּמוּם (פלטת שבת)
ֲא ִביזְ ֵרי ָא ְפנָ ה (אקססוריז).

רקע
ּ ְ .1גלו ָּמהּ ָ ,גלוּם (פוטנציאל ,פוטנציאלי)
בישיבת המליאה הקודמת הציעה הוועדה לאמץ את חידושו של יונתן רטוש יָ ְכלָ ה.
כן הובאה הצעת הפונה אביעד בובליל ְ ּגל ּו ָמה על פי שם התואר ָ ּגל ּום = גנוז וחבוי,
ובהשאלה גם מצוי בפוטנצייה ,כגון "כל חלקי הדבור וצרופי צרופיהם צריכים להתבאר
בו לא רק בהוראותיהם ודרכי שמושם הקבועים ,אלא גם האפשריים ,הגלומים
בתוכם" (ביאליק ,חבלי לשון).
המונח הוחזר לוועדה לבירור משמעות המילים בתחום הפיזיקה וכן לקביעת שם
התואר .משיחות עם פיזיקאים התברר שפוטנציאל הוא הדבר שממנו גוזרים את הכוח
(נגזרת במובן המתמטי) ,ואילו פוטנציאלי משמש אצלם במשמעות הקרובה לשימוש
הכללי — לדוגמה אנרגייה פוטנציאלית היא אנרגייה שיכולה לצאת אל הפועל ולהפוך
לאחד מסוגי האנרגייה ,למשל לאנרגייה קינטית (של תנועה) .בדיון החוזר בוועדה
סברו רוב החברים שהשורש גל"ם מתאים יותר ,בין השאר משום ששם התואר ָ ּגלוּ ם
רגיל מאוד בהקשר של פוטנציאל — 'הפוטנציאל הגלום ב .'...כן נטען שהמילה יָ ְכלָ ה
קרובה מדיי ליכולת ,ואם היא תיקלט היא עלולה לרשת את מקומה.
הצעות אחרות לפוטנציאל מן השורש גל"םּ ָ :גלְ ָמהּ ְ ,גל ֶֹמתִ ,מגְ לָ םִ ,מגְ לוֹ םַּ ,תגְ לִ ים,
ְ ּגלִ ימוּת.
יוער כי יש הקשרים שבהם אפשר להחליף את המילה פוטנציאל במילים עבריות
קיימות אחרות ,כגון 'כושר'' ,יכולת'' ,כוח' .בהקשרים מסוימים אפשר להחליף את
פוטנציאלי ב'אפשרי'.
הוועדה מציעה את ְ ּגלו ָּמה תמורת פוטנציאל ואת שם התואר ָ ּגלוּם תמורת פוטנציאלי.
דוגמאות למשפטים מתוך המרשתת :עלינו למצות את הפוטנציאל שלנו; חברות
מחמיצות את הפוטנציאל העסקי הקיים במדיה החברתית; מכשיר למדידת פוטנציאל
למידה בגן ילדים; חשיפה מושכלת לפוטנציאל הטמון בפעילות הגז; המטרה הייתה
להעלות את המודעות לפוטנציאל הגלום בשותפויות אלו; לקוחות פוטנציאליים;
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בני זוג פוטנציאליים; מענק כספי לחקר טיפולים פוטנציאליים בפגיעות חוט שדרה;
זיהוי סכנה פוטנציאלית.
ְּ .2תקו ַּפת ְּכ ֻה ָּנה (קדנצייה)
קדנצייה היא תקופת כהונה קצובה למילוי תפקיד ,בעיקר בתחום הציבורי או המדיני.
מקור המילה בפועל הלטיני  cadoשפירושו 'ליפול' ,ובתחומים מסוימים 'להסתיים'.
השימוש במילה קדנצייה בהקשר של תפקיד ציבורי מוכר בעיקר מן הפולנית .באנגלית:
.term
במקום קדנצייה רווח למדיי הצירוף תקופת כהונה ,וכן רווחת המילה כהונה לבדה.
הוועדה מציעה לאמץ את המונחים המשמשים ולקבוע תמורת קדנצייה ְּתקוּ ַפת
ְּכ ֻה ָּנהְּ ,כ ֻה ָּנה.
ִּ .3כ ַירת ׁ ַש ָ ּבת; ִּכ ַירת ִח ּמוּם (פלטת שבת)

במילון למונחי כלכלת הבית תשל"ח ( )1997נקבע תמורת hot plate, Shabbes-plate

המונח ַמ ְט ֵמן — "מכשיר לגמר הבישול ולשימור החום" .באותו מילון נקבע ַמ ׁ ְש ּ ֵפת
תמורת " — hot-plateיחידת בישול מכלל יחידות הבישול שעל הכיריים ,כגון פלאטה
בכירה חשמלית" .המונח ַמ ְט ֵמן בעייתי מאוד לציון פלטה חשמלית כי בהלכה הטמנה
היא בכיסוי ולא בהנחה על מקור חום ,ולכן מוצע להחליף את המונח .בעיני חברי
הוועדה נשאה חן הצעתו של אמציה פורת כירת שבת ,אך הוער כי הפלטה אינה
משמשת רק בשבת אלא גם באירועים ,ולכן הוצע גם כירת חימום.
הצעות נוספותַ :מ ׁ ְש ּ ֵפתַ ,מ ׁ ְש ּ ֵפת ׁ ַש ָ ּבתִ ,מ ׁ ְש ַטחֹם (כמו 'מגדלור') ,לַ ֶה ֶטת (כמו ַּכ ּ ֶס ֶפתַּ ,כ ֶ ּו ֶרת),
ַמ ְח ֵמ ָמהַ ,מ ְח ֵמם .עלתה גם ההצעה ַח ּ ָמם (במילון למונחי כלכלת בית תשל"ח חמם הוא
 — warmerמכשיר לשמירת חומו של המאכל) ,אך הצעה זו נדחתה בגלל המשמעויות
האחרות שיש למילה (בית מרחץ — מטורקיתָ ,ח ָמם — שמו העברי של התבלין ֵהל).
הוועדה מציעה לקבוע שני מונחיםִּ :כ ַירת ׁ ַש ָ ּבת; ִּכ ַירת ִח ּמ ּום.
ֲ .4א ִביזְ ֵרי ָא ְפנָ ה (אקססוריז)
אקססוריז הם פריטי אפנה המצטרפים לבגד להשלמת ההופעה ,כגון תיק יד ,צעיף,
תכשיטים .המילה  accessoryקשורה ביסודה למילה הלטינית המאוחרת accessorius
שפירושה ִ'מ ׁ ְשנִ י' .השימוש במילה בתחום האפנה ,בייחוד בצורת הרבים ,accessories
רגיל באנגלית של ארה"ב.
במילוני האקדמיה בתחומים שונים החלופה העברית ל־ accessoryהיא ֵעזֶ ר או ַא ְבזָ ר
(או ֲא ִביזָ ר).
הוועדה התלבטה אם לקבוע מונח מיוחד לאקססוריז בתחום האפנה ,והחליטה
לאמץ את הצירוף המשמש אביזרי אפנה .זו הייתה גם דעתם של רוב חברי האקדמיה
שהגיבו על ההצעות.
יטים (הצעת הפונה אברהם צ'יצ'יק)ּ ַ ,גנְ ָ ּד ִריםָ ,א ְפנָ נִ ים,
הצעות נוספות שעלוַּ :ת ְק ׁ ִש ִ
לַ וְ יָ נִ יםִ ,ע ּטו ָּרנִ ים.
הוועדה מציעה לקבוע את הצירוף ֲא ִביזְ ֵרי ָא ְפנָ ה.
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מ' בר־אשר :אנחנו עוברים לדיון בהצעות הוועדה למילים בשימוש כללי .יציג אותן
יושב ראש הוועדה ,האד' פלורנטין.
מ' פלורנטין :במסגרת החיפוש אחר חלופה עברית לפוטנציאל התחרו זו בזו בישיבה
הקודמת יכלה וגלומה .ואולם הוועדה נתבקשה לקיים בעניין דיון נוסף לאחר שעלתה
שאלת שם התואר והשימוש בו בפיזיקה .בירור עם פיזיקאים העלה שהפוטנציאל
בפיזיקה קרוב לפוטנציאל הכללי ,ובעיקר בגלל שם התואר גלום ,הועדף שם העצם
גלומה או חידוש אחר מן השורש גל"ם .עם זאת עליי להתוודות :כשלעצמי אני מעדיף
דווקא את יכלה .שם התואר שייגזר ממנה יהיה ככל הנראה יכלתי.
ההצעה השנייה — תקופת כהונה או כהונה סתם לקדנצייה — נראית פשוטה למדיי.
סביב הפלטה לשבת היו דיונים קדחתניים .היו שטענו שהמילה שבת הכרחית בחלופה
המוצעת ,והיו שטענו בדיוק את ההפך .בסופו של דבר ראינו להציע הצעה כפולה:
גם כירת שבת ,הצעתו של האד' פורת ,וגם כירת חימום .בדברי הרקע תוכלו לראות
הצעות רבות אחרות.
בסוגיית האקססוריז החליטה הוועדה להתרכז בתחום האפנה ולמצוא שם לאותם
פריטים המצטרפים לבגד להשלמת ההופעה .אקססוריז יש גם בתחומים אחרים ,למשל
במחשבים מדובר בכל הפריטים הנלווים למחשב .בתחום האפנה כבר קנה לו הצירוף
העברי אביזרי אפנה שביתה ,ולפי דרכנו אנו ממליצים לדבוק במה שהציבור נוהג.
מ' בר־אשר :תודה .נפתח בהצעה לפוטנציאל.
א' פורת :אני מציע ששם התואר לא יהיה גלום אלא גלומתי.
ח' כהן :אני מסכים עם האד' פורת .אם תתקבל ההצעה גלומה עדיף שם התואר גלומתי
מגלום .באחת הדוגמאות שניתנו בדברי הרקע לשימוש במילה פוטנציאל דובר ב'פוטנציאל
גלום' .אם שם העצם יהיה גלומה ושם התואר גלום ,מה ייאמר — 'גלומה גלומה'?
אבל לעצם המונח המתבקש אני מחזיק בדעתו של האד' פלורנטין שעדיפה ההצעה
יכלה .בעיניי זאת הצעה טובה ויפה .בישיבה הקודמת העליתי את בעיית הכתיב של
המילה הזאת ,אבל לא בגנות ההצעה דיברתי אלא בגנות כללי הכתיב .רציתי לעורר
את האקדמיה לתקן את החלטתה על כתיב משקל ָק ְט ָלה כולו ,שהרי ברור לי שאם
תתקבל המילה בציבור ,היא תיכתב בווי"ו — כמילים יזמה ,ישרה שכתיבן המצוי הוא
יוזמה ,יושרה ,וכמילים אחרות במשקל זה.
א' דותן :לא התנגדתי ליכלה בגלל בעיית הכתיב ,אלא בעיקר בגלל החשש שאנחנו
נותנים מכשול לפני עיוור .אם נחליט על יכלה והיא תתקבל בציבור ,היא עשויה
להחליף את יכולת .ואם הסכנה ידועה מראש ,כדאי להימנע ממנה.
הייתי בוחר באחת ההצעות מן השורש גל"ם ,אבל לא בגלומה ,הנראית כשם תואר,
בג ְל ָמה ,הקרובה מדי לגולם.
ולא ָ
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ש' נאה :אני בעד יכלה .היא מציינת את עיקרו של הפוטנציאל ,הדבר שיכול לצאת
לפועל .אינני חושב שייווצר בלבול ויכלה תירש את יכולת כשם שאין בלבול בין ָחמרה
לחומר או בין תכנה לתוכן.
ע' אורנן :מה הבעיה אם יבלבלו אנשים בין יכולת ליכלה? אנשים מבלבלים בין עותק
להעתק ,בין כנס לכינוס ורואים בהן מילים נרדפות .למי זה מפריע? הדוברים יבחרו
אם להבחין בין המילים .אותנו זה לא אמור להדאיג.
אני מסכים עם קודמיי שההצעה גלומה ,הנשמעת כשם התואר ,מתאימה פחות מיכלה.
הצירוף יכלה גלומה נשמע טוב ,גלומה גלומה — לא .ואשר לכתיב של יכלה ,אני
מסכים עם האד' כהן שאם המילה טובה ,שאלת הכתיב אסור שתהיה מכשול לקבלתה.
אין לכרוך את הדברים זה בזה .כללי הכתיב יכולים להשתנות.
א' ממן :אני מסכים עם האד' אורנן.
א' חזן :בוועדה נטתה הכף לצד גלומה לאחר ששאלנו לדעתם של פיזיקאים ,ואלה סברו
שהשורש גל"ם מתאים יותר מפני ששם התואר גלום משמש בהקשר של פוטנציאל.
אני הייתי בעד הצורה ָ ּג ְל ָמה — כמשקלה של יכלה.
מ' פלורנטין :הרושם שקיבלתי מארבעת הפיזיקאים שפניתי אליהם היה שתשובותיהם
התבססו בעיקר על טעמם האישי.
המילה יכולת מושרשת מאוד ,ואינני חושב שתישקף לה סכנה אם תתקבל יכלה.
אבל אם תחליף יכלה את יכולת ,תהיה יכלה מילה פוליסמית .זה יהיה כל הנזק .המילה
הלועזית תיעלם ,וזה העיקר.
ת' כץ (מרכזת הוועדה למילים בשימוש כללי) :בוועדה היה רוב גדול לשורש גל"ם.
הבחירה בגלומה ,שמבחינת צורתה כמוה כשמות רשומה ושמורה ,הייתה בעיקר
אסתטית .זאת הייתה הצעת הפונה ,וחברי הוועדה אהבו אותה ,אבל העיקר כאמור הוא
השורש גל"ם משום שממנו שם התואר גלום ,המשמש גם במובן 'מצוי בפוטנצייה'.
באה ההצעה לשם התואר גלומתי ופוגעת בקשר בין שם העצם המוצע לשם התואר
המשמש .לטענה ש'הפוטנציאל הגלום בדבר' עתיד להפוך ל'הגלומה הגלומה בדבר'
אשיב שאין שום צורך בשם התואר .אפשר פשוט לומר 'הגלומה בדבר'.
הפנייה לפיזיקאים נבעה מן הצורך להבין את פירוש המונחים פוטנציאל ופוטנציאלי
בפיזיקה .התברר לנו ששם העצם הוא מונח מדעי מדויק — 'הדבר שממנו גוזרים את
הכוח' — וששם התואר קרוב מאוד לשימושו הכללי .פוטנציאל בלשון הכללית הוא
'כוח או יכולת הטמונים בדבר אך טרם יצאו אל הפועל' .הבחירה בשורש גל"ם הולכת
בכיוון הזה של דבר גלום שטרם התממש .לעומת זאת ביכלה הדגש הוא על האפשרות
עצמה .מבחינה זו דומה יכלה — ולטעמי דומה מדיי — למילים יכולת ,כוח ,כושר,
אפשרות .ובאמת בחלק לא מבוטל מן ההקשרים שפוטנציאל משמש בהם ,מספיקות
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המילים הקיימות .איננו זקוקים למילה המביעה אפשרות ,אלא למילה שהדגש בה הוא
על חוסר ההתממשות.
י' עופר :כיצד נאמר 'לקוחות פוטנציאליים'?
ת' כץ :לקוחות אפשריים.
ד' טלשיר :גלומה איננה שקופה; קשה להבין שזה פוטנציאל .פוטנצייה פירושה כוח,
ומבחינה זו יכלה שקופה הרבה יותר.
מ' בר־אשר :האם הבנתי נכון שפוטנציאל בפיזיקה הוא מונח טכני?
ת' כץ :שם העצם כן .הוועדה למילים בשימוש כללי ניסתה למצוא חלופה שלא תסתור
את מובן המונח בפיזיקה .המחשבה הייתה שאם בעתיד יחפשו חלופה עברית למונח
בפיזיקה ,אפשר יהיה לאמץ את המילה הכללית.
ע' אורנן :המליאה דנה כרגע רק במילה הכללית .איננו צריכים להביא בחשבון שיקולים
מעין זה.
מ' בר־אשר :אם אין הערות נוספות ,נעבור להצבעה .נצביע תחילה על הצעת הוועדה —
שם מן השורש גל"ם — כנגד ההצעה יכלה.
הצבעה
בעד הצעת הוועדה — 7
— 15
בעד יָ ְכ ָלה
מ' בר־אשר :אני מציע שנעמיד להצבעה את יָ ְכ ָלה כנגד ְ ּגלו ָּמה.
הצבעה
בעד יָ ְכ ָלה — 17
בעד ְ ּגלוּ ָמה — 1
הוחלט :יָ ְכ ָלה (פוטנציאל).
מ' בר־אשר :כעת נפנה לדון בשאר הצעות הוועדה.
ח' סבתו :מבחינה הלכתית רצוי לשמור על הרכיב שבת שבצירוף פלטת שבת .יש
הלכות הקשורות לשימוש בפלטה הזאת בשבת ,למשל סוגיית החזרת סיר לפלטה ,ולכן
אני תומך בהצעה כירת שבת.
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מ' פלורנטין :הוועדה הקדישה זמן רב לפן ההלכתי .זאת אחת הסיבות להצעה הלא
שגרתית למינוח כפול :כירת שבת לצד כירת חימום.
מ' בר־אשר :אף במקרה הזה אני מעדיף שתתקבל אפשרות אחת.
מ' פלורנטין :האם תוסיף הכירה להיקרא כירת שבת גם בימי חול?
מ' בר־אשר :כירת שבת כמוה כשעון שבת.
א' חזן :אין בעיה שכירת שבת תשמש גם בסילבסטר .עם זאת אפשר שאי־נוחות מסוימת
תורגש אם יחומם עליה אוכל ָט ֵרף.
ד' טלשיר :לדעתי במקרה הזה רצוי לחרוג ממנהגנו ולקבוע מינוח כפול — גם כירת
שבת וגם מה שנראה לי מתאים במיוחד כירת חימום.
ר' גדיש :הבחירה בין שתי האפשרויות היא תלוית מגזר .יש מי שבשבילו הכירה הזאת
היא רק כירת שבת ובשביל אחרים היא כירת חימום .שתי האפשרויות אינן בבחינת
חידוש ,והן נותנות פתרון טוב לכל ציבור המשתמשים בכירה.
מ' בר־אשר :אני מציע שנצביע תחילה על שאלת המינוח הכפול.
הצבעה
בעד מינוח כפולִּ :כ ַירת ׁ ַש ָּבתִּ ,כ ַירת ִח ּמוּ ם — 9
— 12
בעד מונח אחד
— 15
בעד ִּכ ַירת ׁ ַש ָּבת
—6
בעד ִּכ ַירת ִח ּמוּ ם
הוחלטִּ :כ ַירת ׁ ַש ָּבת.
מ' מישור :אמור מעתה ,יש שני סוגי כיריים :כירת בישול וכירת שבת.
מ' בר־אשר :נכון .כעת נצביע על שתי ההצעות האחרות .בתקופת כהונה אין כפל
מונחים .את הצירוף תקופת כהונה אפשר לקצר לכהונה בלבד .החלטות מסוג זה
שכיחות אצלנו.
הצבעה
בעד ְּתקוּ ַפת ְּכ ֻה ָּנהְּ ,כ ֻה ָּנה — רוב גדול
— רוב גדול
בעד ֲא ִביזְ ֵרי ָא ְפנָ ה
הוחלטְּ :תקו ַּפת ְּכ ֻה ָּנהְּ ,כ ֻה ָּנה (קדנצייה); ֲא ִביזְ ֵרי ָא ְפנָ ה (אקססוריז).
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ד .מונחי רפואת הלב
ההקדמה לרשימת המונחים (מתוך ההודעה למליאה)
רשימת מונחי רפואת הלב ,ובה כ־ 140מונחים ,הוכנה בוועדה למונחי רפואה ,הפועלת
באקדמיה משנת תשס"ג.
חברי ועדת הרפואה :אנשי המקצוע ד"ר דרור גוברמן ,פרופ' צבי גימון (יו"ר) ,פרופ' יואל
דונחין ,פרופ' פנחס דניאל לבנסארט (מתשע"ב) ,ד"ר דוד לברטובסקי (מתשע"א) ,ד"ר
בנימין מזוז ,ד"ר שרון עמית (מתש"ע) ,ד"ר עידית פוזנר ,ד"ר דניאל פלוסר (מתשע"ב),
פרופ' הלל פרת (חבר־מכותב) ,פרופ' יהודה שינפלד (מכותב) ,ד"ר עו"ד משה תירוש;
ונציגי האקדמיה ד"ר בנימין אליצור ,פרופ' אפרים חזן ,פרופ' שמא פרידמן.
רכזות הוועדה :איילת הראל (עד תשע"ב) וד"ר טובה שטראוס שרברין (מתשע"ב).
את המצע לרשימה הכין ד"ר בנימין מזוז .נכללים בה גם מונחים שאושרו באקדמיה
ופורסמו במילון למונחי רפואה שיצא לאור בשנת תשנ"ט והוועדה החליטה לשנותם.
מונחים אחרים הקשורים לתחום שאושרו בעבר במקצועות רפואה אחרים ונותרו
ללא שינוי ,לא נכללו ברשימה .על הרשימה שקדה הוועדה בשנים תשס"ט—תשע"ג.
הערות חשובות קיבלה הוועדה ממלכה זמלי ,אשת המזכירות המדעית של האקדמיה.
מ' בר־אשר :המליאה מתבקשת לאשר את רשימת מונחי רפואת הלב שלפניה ,פרי נוסף
מעבודתה המבורכת של הוועדה למונחי הרפואה .לרגל האירוע טרח והגיע חבר ועדת
הרפואה ומי שהכין את הרשימה ,הקרדיולוג ד"ר בני מזוז .אני מודה לו מאוד ומבקש
שימסור את הכרת הטובה שלנו לכל אנשי המקצוע חברי הוועדה .תודה מיוחדת גם
לאנשי האקדמיה חברי הוועדה — אפרים חזן ,שמא פרידמן ובנימין אליצור — לרכזת
בעבר איילת הראל ולרכזת בהווה טובה שטראוס שרברין.
ר' גדיש :אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לכמה חידושים יפים במיוחד שיש ברשימה:
"פוֹ ְרט" בלעז ,שהוא 'התקן
אוּץ ֵלב ( )tachycardiaואֹט ֵלב (ַ ,)bradycardiaמנְ ֵ ּג ׁש וְ ִר ִידיּ ,
ארוך־טווח להזלפה לווריד מרכזי' ַמ ְפ ֵעם (דפיברילטור)ַ ,מ ׁ ְש ֵקף ָחזֶ ה ()thoracoscope
יפה — יוכלו
וש ִק ָ
יפת ָחזֶ ה ( .)thoracoscopyשני החידושים האחרונים — ַמ ׁ ְש ֵקף ׁ ְ
וש ִק ַ
ְׁ
לשמש אותנו גם בעתיד ,עת נחפש חלופות עבריות למכשירים אחרים בעלי הרכיב
 -scopeולסוגים אחרים של .-scopy
מ' בר־אשר :הגם שהוא לא ברשימה ,מה על הצירוף הרווח אירוע לבבי? שמעתי גם
רופאים שמשתמשים בו.
ב' מזוז (חבר הוועדה) :אירוע לבבי נשמע כמו אירוע משמח .בישיבה האחרונה החלטנו
על אירוע לב.
ט' שטראוס שרברין (רכזת הוועדה) :בוועדה היו חילוקי דעות בעניין הזה .בסופו של
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דבר הועדף מבנה הסמיכות ,דוגמת אירוע לב ,או סמיכות מפורקת של הלב ,ונדחו
האפשרויות האחרות :שם התואר לבבי וחידוש שם התואר ִל ִּבי.
מ' בר־אשר :בדרך זו תמך חבר האקדמיה המנוח אהרן מירסקי .אני זוכר שבאחד הדיונים
הוא דיבר על מעשה חינוך ולא על מעשה חינוכי .כעת נצביע על אישור הרשימה.
הצבעה
בעד אישור רשימת מונחי רפואת הלב — רוב גדול.
אושרה רשימת מונחי רפואת הלב.
[הערת העורך :השלמות לרשימה אושרו במליאה בישיבה שלג ,להלן ].169—168

ה .מונחים שונים
הודעת ועדת המינוח המרכזית
 .1מיליארד ,ביליון ,טריליון
ועדת המינוח המרכזית נדרשה לשאלה מה יהיה המונח שישמש דוברי עברית ל־ :10
בעקבות חווֹ ת הדעת שנתנו אנשי מתמטיקה ואנשי כלכלה כאחד הוחלט לאמץ את
הנוהג הרווח למונח השלישי ,וכן לאמץ את השמות האמריקניים למספרים הגבוהים
יותר:
12

106
109
1012
1015
1018

1,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000,000

מיליון
מיליארד
טריליון
קוודריליון
קווינטיליון

רקע
המונחים המשמשים:
המקובל
לפי
השיטה
השיטה
האקדמיה בישראל
האמריקנית הבריטית
מיליון
מיליון
מיליון
מיליון
1,000,000 106
מילארד מיליארד
מיליארד
ביליון
1,000,000,000 109
טריליון
ביליון
ביליון
טריליון
1,000,000,000,000 1012
[לא נפוץ]
קוודריליון אלף ביליון  /ביליארד —
1,000,000,000,000,000 1015
טריליון [לא נפוץ]
 1,000,000,000,000,000,000 1018קווינטיליון טריליון
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 .2קונגלומרט (בגאולוגיה) — ַּתלְ ִּכיד נְ ָחלִ ים
ועדת המינוח המרכזית החליטה לאמץ את המונח המשמש ַּתלְ ִּכיד נְ ָחלִ ים.
רקע
במונחי גאוגרפיה משנת תשי"ט נקבע קוֹ נְ ְ ּגלוֹ ֵמ ָרט .מדובר בסלע שנוצר בנחלים ,באגמים
ובחופי ימים מהתלכדות אבנים וחלקיקים קטנים.
ר' גדיש :כפי שאתם רואים ,ועדת המינוח ממליצה לאמץ את המונח הנוהג תלכיד
נחלים חלף קונגלומרט ואת שמות המספרים הגדולים הנוהגים בישראל ,שהם עירוב
של שתי שיטות — האמריקנית והאירופית.
מ' בר־אשר :איש לא ערער על הודעת הוועדה ,והיא מתאשרת מאליה.
בלי הצבעה אומצו המונח ַּת ְל ִּכיד ַה ְּנ ָח ִלים (קונגלומרט) והמספרים הגדולים הנוהגים
יליוֹ ן (.)1018
יליוֹ ן (ְ ,)1015קוִ ינְ ִט ְ
יליוֹ ן (ְ ,)1012קוַ ְד ִר ְ
יליַ ְרדּ (ְ ,)109ט ִר ְ
יליוֹ ן (ִ ,)106מ ְ
בישראל ִמ ְ

ו .מינוי ועדה לבדיקת סגולותיהם של מועמדים לאקדמיה
ומינוי יושב ראש ועדת הדקדוק
מ' בר־אשר :אני מודיע בזה על הקמת ועדה לבדיקת סגולותיהם של מועמדים לאקדמיה.
אני מציע שבראש הוועדה ישב אהרן דותן ועמו יהיו קציעה כ"ץ ,אמציה פורת ,שמואל
פסברג ושמעון שרביט .אני קורא לחברים להגיש הצעות מנומקות למועמדים.
א' פורת :אני מבקש לא להתמנות לוועדה.
מ' בר־אשר :אם כך אני מציע במקומך את אבי הורביץ.
מונתה ועדה לבדיקת סגולותיהם של המועמדים לאקדמיה בהרכב זה :אהרן דותן
(יו"ר) ,אבי הורביץ ,קציעה כ"ץ ,שמואל פסברג ושמעון שרביט.
מ' בר־אשר :חברנו חיים כהן ביקש לסיים את כהונתו בראש ועדת הדקדוק בשל
תפקידיו האחרים באקדמיה כעורך המילון ההיסטורי וכחבר המנהלה של האקדמיה.
אני מודה לו על תרומתו לוועדה ומציע במקומו את יוסף עופר.
פה אחד נבחר בהצבעה יוסף עופר ליושב ראש ועדת הדקדוק.

ז .אישור מחודש של תקציב האקדמיה לשנת 2012
מ' בר־אשר :בתקציב שנת  2012שהסתיימה חלו שינויים והם טעונים אישור המליאה
למפרע .עד שנדע מה תקציבנו לשנת  2013יחלפו עוד חודשים .ככל הידוע לנו ,בסיס
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התקציב של האקדמיה ,כלומר הכסף שנקבל ממשרד התרבות ,עומד על תשעה מיליון
שקל ,ועוד כמיליון שקלים נגייס ממקורות אחרים .בינתיים נקבל ממשרד התרבות מדי
חודש בחודשו  1/12מתקציב השנה החולפת.
אינני רוצה שעבודת התשתית במילון ההיסטורי תסתיים בשנת  .2300דיווחנו לכם על
תחילת העבודה במדור החדש לספרות הרבנית ,האמון על התקופה שלמן  1050לסה"נ.
כרגע אנו מתמקדים ברש"י וברמב"ם ,שחיבוריהם השפיעו השפעה מרובה על העברית
מימיהם ואילך .ואולם כדי להאיץ את העבודה במילון עלינו להשיג תוספת לתקציב
האקדמיה ולקבל עובדים חדשים .מכאן החשיבות בהעלאת קרנה של האקדמיה בעיני
העם ונבחריו .כחלק מחיזוק הקשר עם הציבור ומהשירות לציבור יצא לפני חודשים
ספורים היישומון "איך אומרים בעברית" או בשמו האחר "החלופון" .בעלי טלפונים
חכמים יכולים להוריד את היישומון הזה חינם אין כסף ולקבל את מקבילותיהן העבריות
של מאות מילים לועזיות רווחות .הביקוש לחלופון עצום ,ואני מבקש ליישר את חילם
של רונית גדיש ותמר כץ מן המזכירות המדעית ושל אפרים ברקוביץ ממדור המחשוב,
שעמלו רבות להוצאת המיזם אל הפועל.
הגדלת תקציב האקדמיה קשורה קשר הדוק להחלטה הדרמטית של הממשלה על
הקמת קריית הלשון העברית .הממשלה העמידה לרשותנו תקציב להכנת תכנית הקריה,
ואני מקווה שבקרוב ייבחר המגרש .אנו מעדיפים את המגרש שבין בניין הג'וינט לבית
הספר התיכון שליד האוניברסיטה 6,100 .מטרים אפשר לבנות עליו .כל חלקי האקדמיה
צפויים לגדול ,ובהם שתי זרועות האקדמיה המרכזיות :המילון ההיסטורי והמזכירות
המדעית .זאת הזדמנות להודות למנכ"לית טלי בן־יהודה על פועלה הרב.
מ' פלורנטין :האם אפשר לדעת כמה כסף מקבלת האקדמיה בעבור המינוי על מאגרי
המילון ההיסטורי? נראה לי נכון לפתוח אותם לציבור חינם .צעד זה גם יכול להיות
מלווה בפרסום חיובי לאקדמיה.
מ' בר־אשר :מדובר בפחות ממאה אלף שקל.
ט' בן־יהודה :למאגרים יש יָ כלה להכניס הרבה יותר כסף .איננו רוצים לוותר על
ההכנסה ממאגרים בלי למצוא גורם שיממן את העלויות.
מ' בר־אשר :יש סיכוי שבמשרד ראש הממשלה ייענו לבקשתנו ויעמידו לרשותנו
תקציב כדי שנוכל לפתוח את המאגרים לעולם כולו — זאת במסגרת תכנית המשרד
להעצמת תשתיות מורשת לאומית.
מ' פלורנטין :מתי ייסרקו כתבי העת של האקדמיה — "לשוננו" ו"לשוננו לעם"?
ט' בן־יהודה :המוסד המנווט את סריקת כתבי העת וקובע את סדר העדיפויות הוא
הספרייה הלאומית .ככל הידוע לי "לשוננו" הוא הבא בתור .האקדמיה מצויה כעת
בשלבים אחרונים של חתימת החוזה על סריקת כרכי "לשוננו" עם .Jstore
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מ' בר־אשר :גם השלמנו את מפתחות "לשוננו" עד שנת תש"ע ,והם יהיו חלק מהפרויקט
כולו.
ד' טלשיר :מתי יעלו לאתר המילון ההיסטורי מאגרי העברית החדשה?
ט' בן־יהודה :מאגרי הספרות החדשה אוחדו עם מאגרי הספרות העתיקה .עתה עובדים
על עיצוב אתר המאגרים מחדש .הוא ייראה אחרת ,יהיה ידידותי בהרבה למשתמשים
ואפשר יהיה להפיק ממנו הרבה יותר מידע .כשהעבודה הזאת תושלם ,יהיה מאגר
העברית החדשה זמין.
י' עופר :מה פשר ההוצאה המותנית בהכנסה של חצי מיליון?
ט' בן־יהודה :יש לזה בעיקר ערך הצהרתי .הסעיף הזה בא לומר שהתקציב העומד
לרשותנו אינו מספיק לנו .זה קשור לתוספת שביקשנו לשכר העובדים .ואולם הדיונים
בנושא הזה עם הממונה על השכר באוצר עוד לא הבשילו לידי הסכם.
מ' בר־אשר :לבקשת משרד התרבות ,אני מבקש מכם לאשר למפרע את השינויים
בתקציב שנת  .2012אני גם רוצה לציין את היחסים המצוינים שהתפתחו עם משרד
התרבות בשנה האחרונה.
בהצבעה אושר למפרע ברוב גדול תקציב האקדמיה לשנת .2012
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