
)רסה( וחמש שישים המאתיים הישיבה

בירושלים. האקדמיה בבית ,15:00 בשעה (2002 במארס 11) התשס״ב באדר כ״ז ביום

בן־ יעקב בן־חיים, זאב בלאו, יהושע אלדר, אילן אבנר, ארי החברים הנוכחים:
יהלום, יוסף טריינין, אבנר טל, אברהם )יו״ר(, בר־אשר משה טולילה,
 מנחם צרפתי, בן־עמי גד פרידמן, יהודה שמא כ״ץ, קציעה ייבין, ישראל

שרביט; שמעון קימרון, אלישע קדרי, צבי
עופר, יוסף טלשיר, דוד ברויאר, יוחנן אליצור, שולמית החברים־היועצים

קיסטר; מנחם
 איילת אלבק, אורלי המדעית המזכירות עובדי אפרתי; נתן הכללי המנהל

 יועצת סליג; רחל זמירי, צביה דן, ברק דובנוב, קרן גדיש, רונית בצלאל,
אלמגור־רמון. רות השידור ברשות הלשון

 הטברני הניקוד הפרדת - יחדיו? שניים ״הילכו עופר יוסף הרצאת א. היום: סדר
ימינו״ בת ובעברית הדורות במהלך המקרא מטעמי

2002 לשנת האקדמיה תקציב תיקון ב.
גברת נטיית המרות; או המירות דקדוק: ענייני ג.
ע״ו־ע״י ובגזרת )ע״ע( הכפולים בגזרת הפועל נטיית ד.
הדקדוק ועדת הודעת אישור ה.

בה.[ שנאמרו הדברים עיקרי הזיכרון מן שוחזרו הישיבה בהקלטת תקלה עקב העורך: ]הערת

 הטברני הניקוד הפרדת - יחדיו? שניים ״הילכו עופר יוסף הרצאת א.
ימינו״ כת ובעברית הדורות במהלך המקרא מטעמי

 מטעמי הטבתי הניקוד ״הפרדת כמאמר התפרסם ההרצאה של מורחב נוסח העורך: ]הערת
.[314-297 ׳עמ )התשס״ד(, ג-ד סו, בלשוננו המקרא״

2002 לשנת האקדמיה תקציב תיקון ב.

 אולם הקודמת, המליאה בישיבת אושר אמנם 2002 לשנת האקדמיה תקציב בר־אשר: מ׳
לדבר הממשלה. משרדי בתקציב יותר עמוק קיצוץ על והכנסת הממשלה החליטו מאז
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 אנו אחוזים שלושה של קיצוץ במקום האקדמיה. תקציב על ישירה השפעה יש הזה
 יביא שלא פתרון למציאת כוונו מאמצינו עיקר אחוזים. שמונה של לקיצוץ כעת נדרשים
 משימה זאת העובדים, משכורות לתשלום נועד תקציבו שרוב בגוף עובדים. לפיטורי

מפיטורים. מנוס יהיה לא השנה, במהלך ולקצץ לשוב ניאלץ שאם ספק אין ביותר. קשה
 מקרן ש״ח 400,000 לקבל בבקשה שטרית מאיר המשפטים שר אל פניתי לאחרונה
יהבנו. את כך על משליך הייתי לא אבל העיזבונות,

 מתקציב 85%כ־ האדם. בכוח לפגוע שלא יכולתנו ככל עשינו כאמור אפרתי: נ׳
 האמרכלות לסעיף מופנים נוספים אחוזים 8-7וכ־ המשכורות, לתשלום מיועד האקדמיה

 אפוא מתוכנן הקיצוץ עיקר לגעת. אפשר אי זה בסעיף גם וכיו״ב(. חימום טלפון, )דואר,
 ובאתר המחשבים במערכת מתוכננים שיפורים לדחות ניאלץ למשל כך התפעול. בסעיף

 שהוקמה האקדמיה, שוחרי מאגודת לנו תבוא מסוימת הקלה האקדמיה. של האינטרנט
 תרומות הידידים לאגודת נכנסו ולאחריה המאה בשנת הלשון. ועד לייסוד המאה בשנת

 ובשעת האקדמיה, פעולות לקידום ש״ח אלפי מאות כמה בסך מותנות ושאינן מותנות
 שלושה על הקיצוץ יעמוד דבר של בסופו כך שימוש. מהן בחלק לעשות אפשר זו צורך

בלבד. אחוזים

המקוצץ. התקציב את לאשר המליאה מן מבקש אני בר־אשר: מ׳

 .2002 לשנת החדש האקדמיה תקציב אושר

.301 עמ׳ בנספח, ראה - המפורט התקציב

231 רסה ישיבה

 גברת נטיית המרות? או המירות דקדוק: ענייני ג.

המרות או המירות

ת המיר, רו ת המרה, בר / המי חי ]מתוך המרו ת מונ  ב[ חלק - ההון ושוק הבנקאו
שיבת נדונה השאלה אה בי מלי ה ה א ר ת) מ ד קו ה ההצבעה תוצאת (.224-220 עמי לעיל, ה ת  היי

ת תיקו. ת בעקבו א חלט ז אה הו אה להכרעת להבי מלי את. לישיבה ה  הז
ם חי חי הוועדה שהציעה המונ ת למונ קאו ת ההון: ושוק הבנ רו  currency - מטבע המי

convertibility ; ת  ערך ניר המיר, ערך ניר ; convertible preferred stock - המירה בכורה מני
convertible security. - להמרה

ם ת המיר, בעד הטיעוני רו עי שורש של גזירה )א( - המי א תני ה תופעה הי ת המלוו  העברית א
מקרא מן ה תנייני ששורש התופעה )ב( ;ואילך ה ה ד ם שורש עם מז ה קיי  דופן יוצאת אינ

מקרה מנ״ע¡ מן ממונע )לדוגמה: שקל )ג( המר(; - המ״ר הנדון ב  סגולה תואר להבעת פעיל מ
א טי כמעט הו מ טו אין או ת׳ הצורה )ד( ;בכך להילחם טעם ו ה ׳המרו שם להבעת שקופה אינ  ה

א זו צורה הסגולה¡ תואר של המופשט מוגרפית הי ת׳ הו ב ל׳המרו קוד¡ חסר בכתי  )ה( הני
ם לי ת׳ ׳המיר׳ המי ת כבר ו׳המירו ם רווחו תחו ההון. שוק ב

ם ת המרה, בת / המרה בר בעד הטיעוני ת לגזור רצוי אין )א( - המרו המ״ר התנייני השורש א
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המליאה ישיבות232

ת במשמעות משמש השורש שכן ם )המר( אחר תחו ם¡ ב  עם להשלים אין )ב( הכספי
שקל של השתלטותו אר לציון פעיל מ ת סגולה תו ק דחי ת¡)ג( ההבעה דרכי כל ו שקל האחרו  המ

שם לציון ׳הפעלות׳ שט ה ם נקבע כבר סגולה תואר של המופ חי ם: במונ רי אות אח שו  - ה
comparabiliy קה מטי ת מ ת התשמ״ה[, ]  כימית[. ]הנדסה penetrability - החדרו

חי הוועדה הערה: ת למונ קאו שת ההון ושוק הבנ ת להשאיר מבק ם א חי ת המיר, המונ רו  המי
ק כנם על מו ם בני חי משמשים. שהמונ

 הוועדה דיוני פרי המרות, או המירות - הדקדוק בסעיף הראשונה השאלה בר־אשר: מ׳
 הוכרעה. לא אך הקודמת המליאה בישיבת נדונה - ההון ושוק הבנקאות למונחי

 המזכירות שהכינה בהודעה וסוכמו הקודם בדיון בהרחבה עלו הדעות לשתי הנימוקים
 הדברים על להוסיף מעוניין מישהו אם אלא מחדש, הדיון את נפתח לא המדעית.
שנאמרו.

 הדוברים עיוור. לפני מכשול כמתן כמוה המרה בר האפשרות קבלת קדרי: מ״צ
 צורות נשמע אם להתפלא לנו ואל בנות־, בני־, בת־, בר־, החריגה הנטייה עם מתקשים

המרה. בני המרה, בת במקום המרה ברי המרה, ברת כגון

 התואר שם את מקבלים שאם הוא המירות המיר, ההצעה מיתרונות אחד טלשיר: ד׳
 עם המצב כן לא אחד. שבסיסם מאחר המירות המופשט השם את ללמד צורך אין המיר,

המרות. המרה, בר ההצעה

 שבמקרה חושב ואינני ההון, שוק בתחום רווחות כבר והמידות המיר המילים טריינין: א׳
בציבור. משמשת שאינה צורה על להתעקש צריכה האקדמיה זה

 עברית חלופה מעין היכולת, להבעת ומתייחד הולך פעיל שמשקל שנים זה אלדד: א׳
^able .זו למשמעות המשקל את לייחד הרעיון את שללה האקדמיה ואולם באנגלית 

 שמות בו לשקול התנגדות הובעה בעיקר פועל. מכל אוטומטית כמעט יצירה ולאפשר
 לגופו, יידון מונח כל כי המליאה החליטה בפועל קל. בבניין שאינם מפעלים תואר

נדחה. בציע אבל אושר שמיש ובאמת
 משמש והוא מופשט שם ממנו לגזור קל אמת, המיר. התואר שם לפנינו בא והנה

 המיר הפועל שורש מרובים. חסרונותיו מורפולוגית מבחינה אבל המקצוע, בעלי בקרב
 מה פעיל. במשקל אותו לשים קושי יש האחרים, ע״ו בשורשי זה, שורש אך מו״ר. הוא
 הנכסף. למשקל הכניסו ואותו המ״ר, המשני השורש את יצרו המיר מן ? הדוברים עשו
 המיר התואר ששם פלא אין ולכן הומונימי, שורש אלא משני שורש רק לא יצרו בכך
 - להמירו שאפשר דבר לציון - המיר התואר שם לי נראה בכדי לא דו־משמעי. הוא

 שמות של התחתון הסף בבחינת לאשר, המליאה שנתבקשה הגרועות היצירות כאחת
 מונחים של ארוכה ברשימה נחבא התואר שם היה לו פעיל. במשקל האפשריים התואר
 דיון לאחר - היום האקדמיה תבוא אם אבל ניחא. הדעת, בהיסח אותו מאשרים והיינו

 מחסום שום יהיה לא אותו, תדחה ולא - רצופות ישיבות בשתי המיר במונח מפורט
 יהיה ולא דלתנו, על המידפקים זו ובמשמעות זה במשקל השמות אותם כל לפני בעתיד
מהם. אחד אף לפסול מקום לדעתי
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ה ע ב צ ה
8 - המירות המיר, בעד

T • ־: •

10 - המרות בר־המרה, בעד
T -J T T :־ ־

(.convertibility) המרות (,convertible) בר־המרה הוחלט:

גברת נטיית

ק ועדת קדו טה הד ף החלי סי ת על הערה הסגול בכללי ב לכלל להו טיי  גברת: השם נ
ד: חי תי גבךת־, גבךת, בי בן ם: ;ג  וכף. גבירו־תי גבירות־, גבירות, או גברות ברבי

אה ההודעה בעקבות ה בעניין למלי תן אהרן ערער ז חד על דו ח הפרטים א סו  ההערה: בני
מינו בעברית לטענתו שת גבירות הצורה י שמ  ׳גברת׳. של ולא בלבד ׳גבירה׳ של רבים צורת מ

א ׳גברת׳ של הרביכרהנפרד צורת ה בצורות ורק בלבד, גברות הי טיי  השמות. שני שווים הנ
ק ועדת קדו מינו בעברית כי השתכנעה לא - בערעור בדונה - הד  היינו מוחלט, בידול חל י

ה ׳גבירות׳ שהצורה שת אינ שמ  ׳גברת׳. של רבים צורת כלל מ
ת השאלה א ב ה מו אה. להכרעת בז המלי

להערה רקע
סק הסגול בכללי ב כלל ת עו שמו ת ארבע בעלי ב תיו ת ומעלה או ם שהסופי  הנקבה תי״ו בה

תיהם ושתי ת הברו ת האחרונו קדו ם מנו ת :בסגולי טיי ד בנ חי  הראשון הסגול כנגד פתח בא הי
א הרבים בצורת השני. הסגול כנגד ושווא א הראשון, הסגול כנגד קמץ ב הו שתנה ו  לשווא מ

שמרת למשל: ההטעמה. שינויי לפי תי מ מן ש ת מ שמרו תי חוברת משמרות־, מ בן  חוברות חו
ה מכלל חוברות־. ת ז צאו מה של הרבים צורות יו ם כ ה ב ת)ו מו  משבצות(. מסגרות, אגרות, ש
טה ורנר פריץ פרופ׳ של פנייתו בעקבות ף הוועדה החלי סי ת לכלל להו  הן שלעיל ההערה א

ה בגלל טיי ד צורות של החריגה הנ חי ק הי רי  החריגה הרבים צורת בגלל הן בפתח( )ולא בחי
ונטייתה.

הדקדוק. ועדת מזכיר דן, ברק השאלה את יציג בר־אשר: מ׳

 האם סמנטית: שאלה עומדת הדקדוק לוועדת דותן האד׳ בין המחלוקת בבסיס דן: ב׳
 גבירות שהצורה כך גבירות הרבים לצורת גברות הרבים צורת בין במשמעות בידול חל

 גכרת? של ולא גבירה של הרבים צורת רק למעשה משמשת
 גברת, השם של החריגה נטייתו על השם נטיית בכללי הערה מניסוח עלתה השאלה

 גברתך גברתי, - בחיריק נוטה גכרת השם הסגול. מכללי ב בכלל לבוא שעתידה הערה
 ומעלה אותיות ארבע בעלי אחרים נקביים שמות לגבי בכלל כנאמר ולא - וכיו״ב

 השני בחלק מחויבת. ההערה כן ועל וכיו״ב(, משמרתך בפתח)משמרתי, - תי״ו בסיומת
 יוצא פנסת השם שגם תמצאו לאישורכם המובא למליאה הדקדוק ועדת הודעת של

 הנטייה על סיבה. מאותה שניהם - ג מכלל יוצא מינקת השם לכך ובדומה זה, מכלל
 הסמנטי. למישור כאמור מצטמצמת והשאלה חולק, אין זה במקרה בחיריק

 גבירותי גבירות, גבירה, הצורות ומכאן ארוכה, i היא הבי״ת תנועת ביסודה בלאו: י׳
 הברה של לסד היינו שונה, הברה למבנה הארוכה התנועה נכנסה כאשר ואולם וכיו״ב.
גבךתי, הנטייה צורות את קיבלנו כך להתקצר. אנוסה הייתה היא מוטעמת, ובלתי סגורה
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 הן גכרת של הן הרבים צורת אפוא היא גבירות גבוית. היחיד צורת ואת וכיו״ב גבךתף
 אין לזו אבל גברות, - נוספת רבים צורת החדשה בעת נוצרה גברת הצורה מן גבירה. של

 גבירותיף גבירותי, - גבירות ונטיית - וכיו״ב גברותיף גברותי, דוגמת - משלה נטייה
 אבל גברת, של מנטייתה היא גבירותי שהצורה ולומר לבוא לה. גם משמשת - וכיו״ב

הטעם. מה רואה אינני - גבירות הצורה לא

 ואנו מילון, של ולא דקדוק של עניין הם וגבירה גברת כגון צורות חילופי בן־חיים: ז׳
 אל □נידה. במקום נגדת מצינו ביאליק אצל למשל, אחרים. במקרים גם דוגמתם מוצאים

 נטיית בכללי סמנטיות לשאלות ולהיכנס למילון דקדוק בין הגבולות את לטשטש לנו
השם.

דותן. האד׳ של ערעורו נדחה
 הלשון: בזה גברת השם נטיית על ההערה תיווסף הסגול בכללי ב לכלל

ובו׳. גבירותי גבירות־, גבירות, או גברות ברבים: גברתי; גברת־, גברת, ביחיד:
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ע״ו־ע״י ובגזרת )ע״ע( הכפולים כגזרת הפועל נטיית ד.

ת טיי ם בגזרת הפועל נ ק בוועדת נדונה וע״י ע״ו ובגזרת הכפולי קדו  הדיון במסגרת הד
טתי שי שיבותיה הפועל במערכת ה ת בי א שנת של השנייה במחצי שס״  שנת ובתחילת הת

התשס״ב.
ם בגזרת חלקי דיון ה הכפולי שיבת הי אה בי מלי  20 התשנ״ד, במרחשוון ה׳ )ביום ריא ה

ה על החלטה בו והתקבלה (,1993 באוקטובר טיי  מכיוון והופעל. הפעיל בבניינים הנ
תה שההחלטה ת, היי א חלקי פורסמה. לא הי

הערות
א בגזרת הדיון למן א. ק ועדת ל״ קדו ת להסתפק שלא נוהגת הד ם ההכרעות בהבא  במקרי

תיים א הגזרה, של הבעיי ר נותנת אל או ת להלן נוספו כן על שיטתי. תי ה״ ״דוגמאו טיי  נ
ת ת המציגו ה א טיי מלאה הנ הגזרות. שתי של ה

ת ב. ת למקצ ם ובו רקע מובא שלהלן ההחלטו תוני ם נ קי מו הוועדה. להצעת וני

)ע״ע( הכפולים בגזרת הפועל

ם אנו ולאחריו במקרא אי צ ת הנה זו. בגזרה פעלים של צורות ריבוי מו מאו ם מן דוג  הבנייני
ב ונפעל: קל איו סלו) מדבר יב(, יט, וי ב מו) ת ם לה(, יד, י רי מו)דב ת ת ח(, לד, וי שי א בר מו)  יז
ל ד(, לד, נסב)במדבר ;ו( יא, א ק חז ס)י מ שעיהו יב(, כא, נ ם ד(, לד, ונגלו)י תהלי חר)  ד(, סט, נ

הו רמי ת)י חנ הו כג(, כב, נ שעי ל ;ג( יט, נבקה)י א ק חז )י בו ס ם ט(, א, י הלי ת מלו) ת ב(. לז, י צ ק  מ
ת הצורות דו ת. לגזרות הכפולים מגזרת מעבר על מעי ת מגוון אחרו רו  כדי עולה אינו הצו
ה מערכת טיי ה מערכות על להצביע רוב פי על אפשר אך אחידה, נ טיי  שימשו אלה ראשיות. נ

ק ועדת לרגלי נר קדו ת לקבוע בבואה הד ת המלך דרך א טיי  ימינו. בת בעברית הפעלים בנ
ת החריגות הצורות ת המתועדו רו בימינו. לשימוש כמובן כשרות במקו
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ת הצורות לצד חדו מיו  שאת וביתר חז״ל בלשון כבר השלמים. דרך על צורות גם יש לגזרה ה
שה בעברית מה ניכרת החד ת להעדיף מג ת א רו חוד האלה, הצו  )כגון ונפעל קל בבניינים ביי

ם יחגיג קו מ ם נבזז יחג, ב קו מ נבז(. ב

ם י נ י י נ ם ע י י ל ל כ
 ושני ראשון בגוף בעבר הפועל ל׳ אחרי - החולם - החוצצת התנועה .1

ת הפועל ל׳ הפעיל בבניין קד בשווא. או מלא בחולם מנו
הסבתי. או הסבו־תי :לדוגמה

ת בצורות קל בבניין טו ם דרך על שלא הנו שלמי קדת הפועל ל׳ ה  מלא. בחולם מנו
תי, :לדוגמה קלוני(. סבתי, קלו־וני)ולא סבו

ה נפעל בבניין טיי א הרגילה הנ  נסבתי, :)ולא נךמו־תם נסבו־תי, כגון בלבד, חוצצת בתנועה הי
ם נךמתם(. ל  המלך דרך נסר( ן,0נ הפועל)כגון פ׳ של הכפלה על מעידה שצורתם בפעלים או

ה של טיי א הנ  נחנתי. כגון חוצצת, תנועה בלי הי
ה הופעל בבניין טיי א הנ הוסבת. הוסבתי, כגון חוצצת, תנועה בלי הי

רקע
שיבת אה בי מלי חלט ריא ה כך: הו

ת טיי א בעבר הפעיל בניין נ או הסבה הסב :הי ( תן ב ס ה ם/ ת ב ס  הסבו־תם/הסבו־תן(. ה
ק ועדת הצעת קדו ה עולה הד ד בקנ ח ת עם א אה. החלט המלי
א תיעוד אין בהופעל חוצצת תנועה בעלת לצורה מקר ב ת) רו קו מ  בגוף הופעל צורות כלל אין ב
ת עם ושני(. ראשון א לה ז טה בתחי ם הוועדה החלי  בבניין גם חוצצת תנועה בעלות צורות לקיי
ש הופעל אולם הוסבו־תי. כגון הפעיל, לבניין בהיק חלט ע״ו שבגזרת לאחר ו ם שלא הו קיי  ל
ת הופעל בבניין ה א טיי ראה בתנועה הנ ת) צצ חלט שם(, חו ה שלא הו מ ם בגזרת גם לקיי  הכפולי
ם גזרת בין להיקש מחשש ע״ו. לגזרת הכפולי
חלט נפעל בבניין ת להתיר שלא הו ה דרך א טיי מקתי, דוגמת חוצצת, תנועה בלא הנ ק נ מו  בני

ת מדובר שלמעשה טיי קל. בבניין פ״נ מגזרת שורש בנ

ובציווי בעתיד הנקבה בצורות - הסגול - החוצצת התנועה .2
ת החוצצת התנועה בעלת הרבות צורת תר ם בכל מו מן הבנייני מן עתיד בז  ציווי. ובז

סבינה. או סבנה תסבינה, או תסבנה תסבינה, או תסבנה :לדוגמה

י ל ל ה כ י י ט נ ל ה ם ש י נ י י נ ב ה
קל בניין .3

מצב פועלי א.
ה כלל בדרך - בעבר טיי א הנ וכף. קלו קל קלו־ת קלו־וני הי

ם קל - בבינוני וכף. קלי
קל - בעתיד ם ידל או יקלו, י ךלו)וג וכף. ידלו( י

ם פעלים ב. עי ״פעילים״( )פעלים פעולה המבי
ה ושני ראשון בגוף - בעבר טיי א הנ תי הי ה לצד וכף סבו־ת סבו טיי ם דרך על נ שלמי ה

ה שלישי בגוף ;וכף סבבת סבבתי טיי  כגון השלמים, דרך על רק כלל בדרך הנ
ת עם סבבו. סבב א תרת ז ה גם מו טיי ה סב כגון המצב, פועלי דרך על הנ טיי )נ בו  ס

ספרותית(.
ם סובב - בבינוני ה גם ;וכף סובבי טיי ם. סב כגון מותרת, המצב פועלי דרך על הנ סבי
סב - בעתיד על יסב או יסבו י סבו) סבו וגם יקדו, דרך י ה לצד תדמי(, דרך על י טיי על נ

ם דרך שלמי ירזגגו. ימדד, ה
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רקע
ה שאלת אה לישיבת הובאה פעולה ופועלי מצב פועלי בין ההבחנ מלי  הדיון במסגרת ריא ה
חלט הכפולים, בגזרת הו ת ברקע ייכללו שלהלן שהדברים ו ת על להחלטו טיי  הפועל נ

:בכפולים
ם קל בבניין המצב פועלי כלל בדרך טי ם, קלה קל בבינוני קלו, קלה קל דרך על בעבר נו  קלי

קל ובעתיד ם פעלים ואילו ;יךל או י עי ם פעילות המבי טי תי דרך על בעבר נו  סבבה, סבב סבו
טב ובעתיד סובב, בבינוני ה לכלל יטב. או י ה ז מ ה כגון חריגים, כ חגיג  ו(. א, חג)

ק בוועדת בדיון קדו ם ספק הובע הד ם א מנ ת להבחנה א א ה על יש הז  חז״ל בלשון שתיסמך. מ
חנו למשל ם אנ אי צ ה, חוגג מו תי בהוו חלט לפיכך בעתיד. ויחג בעבר חגו  צורות לפסול שאין הו

ם. סבו סב כגון סבי

נפעל בניין .4
ת לרוב - ובבינוני בעבר או מס 2נסבה 1נסב כגון הפועל, בפי בפתח בעבר הנפעל צורות ב  נ

תי מסו מסה נ ד ובבינוני ;1נחן נךם נ חי נסב. בקמץ: י

ת צורות 3חריגו
ה - בעבר נגיל טיי א ושני ראשון בגוף הנ נגלו. נגלה נגיל :שלישי בגוף בלבד. וכד׳ נגלות נגלותי הי

קוד שאלת • ת הבינוני צורות של הני טו באת הנו אה. להכרעת מו  ב״רקע״. להלן ר׳ המלי
מס מו - בבינוני נ קיי ת ה נמס. נמס, צורות: שתי י טיי מסה - בפתח הנ ם נ סי מ ת. נ  נמסו
מו - בבינוני נקל קיי ת ה נקל. נקל, צורות: שתי י טיי ם נקלה - בפתח הנ  נקלות. נקלי

ת - בעתיד לי ת א׳ התחי קד ק או בסגול מנו רי אסב. אסב, :בחי
קד - הפועל שם להמס. להמס, :בפתח או בצירי מנו

פסולות. נחין נסב, הצורות .1
נזלו ז(, מא, )יחזקאל נסבה :דגש ללא ונסתרים נסתרת עבר שלישי בגוף צורות יש במקרא .2

ג(. יט, )ישעיהו נבקה ה(, ה, )שופטים
נרץ. נגיזו, נזלו, נבזו, נסבה, כגון תנועות, בחילופי נוספות צורות קיימות במקרא .3

רקע
מקרא שלעיל, החריגות ובצורות 3 בהערה כמודגם  בעבר נפעל. בבניין צורות מגוון נמצא ב
ה ובבינוני  מלך דרך לקבוע שאין נדמה כי עד ובחולם בצירי בקמץ(, )או בפתח הפועל פ׳ בא

ה פועל שלכל אלא אחת, טיי קודת כאמור משלו. נ צא נ א המו ת כל כי הי רו ת הצו  המתועדו
חלט ולפיכך לשימוש, כשרות במקרא ת הפועל בפ׳ לקבוע הו  בפתח בעבר המלך דרך א
ם הפעלים זולתי בקמץ, ובבינוני חי נקל. נמס, נגול, הרוו

מקרא נגול: • הו ב שעי ד(. לד, נגלו)י
 נגלה נגל הנטייה: תהא המלך)נסב( דרך על נגל. של הבינוני צורות מה לדיון: השאלה

וכף. נגלה נגל הצורות: תתקבלנה 0 התנועה בשמירת ן וכף
ס: • מ של נ מסו)למ ם נ מס ה(, צז, תהלי ל כל ורפו לב כל ״ונ א ק חז ם״)י די ה יב(, כא, י הי ״

מס כדונג לבי ם בתוך נ הלי ת ״) ם טו(, כב, מעי ח ת השמש ״ מו ש ס״) מ אן טז, ת  הצורה כ
ק ״שניו בהפסק(, חרו מס״ י בהפסק(. הצורה ין קיב, )תהלים ת

הי נקל: • ת לכתו הנקל ״וי או ט ח ת לצל ״נקל ;לא( טז, א )מלכים ירבעם״ ב עשר לנטו
ם מלכי ת״) תך ״נקל ;י( כ, ב מעלו אין חכמה לץ ״בקש ;ו( מט, )ישעיהו עבד״ לי מהיו  ו

בהפסק(. הצורה ;ו יד, )משלי נקל״ לנבון ודעת
ת חלט נחן נסב, הצורות א ת תיעוד להן שאין - הללו לפסול. הו רו ת אך במקו שו שמ  מ

ש מתוך למעשה נוצרו - בציבור ה הועלתה ע״ו)נדון(. בגזרת הפועל לצורות היק  כי הטענ
ם שמעות בידול קיי ה בין מ חן)בתכונ בל לעומת מסוימת( נ קי חן) ה אך חנינה(, נ ק בקרב מבדי
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ת עורכי שו =נחין שהצורה עלה ברדיו חד  והועדפו נמוכה, בעדיפות נבחרה חנינה׳( ׳קיבל )
ם שפטי ה גרועה העורכים הרגשת שלפי אף פעילים. מ ראה נחן הצורה ממנ חלט זו, בהו  הו

)נחין(. נוספת חריגה צורה להתיר שלא

הפעיל בניין .5
חוק א הטעם מן ברי ת הה״ לי קדת הבניין של התחי אולם 1פתח, בחטף מנו  הפועל פ׳ לפני ו
קד גרונית א תנו ה״ ה במקרה ה החלותי. למשל: בפתח, ז

הקלתני• סגול: בחטף גם נמצא במקרא .1

נטייה דוגמאות - )ע״ע( הכפולים גזרת
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מצב פועלי ״פעילים״ פעלים קל בניין
תי עבר תי 1סבו 2קלו

ת סבות, ת קלות, סבו קלו
קלה קל, )סבה( סבבה )סב(, סבב

קלונו סבונו
תן סבותם, תם, סבו תן קלו קלו

קלו סבבו)סבו(
קלה קל, )סבה( סובבת )סב(, סובב הווה

ם ם, )סבות( סובבות )סבים(, סובבי ת קלי  קלו
ב עתיד ס קל 3א 3א

הקלי תקל» תסבי תסב,
הקל ׳?קל תסב יסב,
נקל נסב

תקלנה תקלו, 4תסבנה תסבו,
ה יסבו, ה יקלו, 4תסבנ תקלנ

קלי ׳קל סבי סב, ציווי
קלנה קלו, 4סבנה סבו,

לקיל לסב הפועל שם

נפעל בניין
תי עבר תי / נסבו 5נחנ

ת נסבות, ה נחנת, / נסבו מנ  נ
 נחנה נחן, / נסבה נסב,

נחנו / נסבונו
 נחנתן נחנתם, / נסבותן נסבותם,

נחנו / נסבו

 סבבת, סבבתי, :השלמים דרך על גם ובציווי בעתיד ושני, ראשון בגוף בעבר הפעילים בפעלים .1
חגיג. אחגיג,

רעים. שחים, רעותי, שחותי, גרונית: הפועל ע׳ בעלי בפעלים .2
 יסבו וגם שבמקרא, יקדו דרך יסבו)על יסב אסב :לדוגמה הפועל. בפ׳ דגש בעלות צורות גם ויש .3

ידלו(. חילו)וגם ידל לסב¡ הפועל שם שבמקרא(¡ תדמי דרך על
סבינה. תסבינה, גם .4
נחר. נחל, כגון החי״ת, לפני בחיריק המנוקדים פעלים גם באים במקרא .5
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נחנה ׳נחן / נסבה נסב, הווה
ת נסבים, ם, / נסבו ת נהני  נהנו

ב עתיד ס ב / א ס 6א
 תסבי תסב,
 תסב יסב,
נסב

 7תסבנה תסבו,
 7תסבנה יסבו,

הסבי הסב, ציווי
ה הסבו,  7הסבנ

להסב / להסב הפועל שם

הפעיל בניין
תי עבר תי / הסבו הסב

ת הסבת, / הסבות  הסבת / הסבו
 הסבה הסב,

הסבנו / הסבונו
תם תן הסבתם, / הסבו  הסבתן / הסבו

הסבו
ה מסבה מסב, הוו

ם, ת מסבי  מסבו
ב עתיד ס א

 תסבי תסב,
 תסב יסב,
נסב

 8תסבנה תסבו,
 8תסבנה יסבו,

הסבי הסב, ציווי
ה הסבו,  8הסבנ

להסב הפועל שם

תמו ארון :דגש ובתשלום .6
הסבינה. תסבינה, גם ז.
וזסיבינה. תסיבינה, גם .8

הופעל בניין
סבתי עבר הו

סבת הוסבת,  הו
 הוסבה / הוסבה הוסב,

הוסבנו
סבתן הוסבתם,  הו

סבו / הוסבו  הו
ה סבה מוסב, הוו סבת / מו מו

ם, סבי ת מו סבו  מו
סב עתיד או

תוסבי / תוסבי תוסב,
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 תוסב יוטב,
נוסב

ה תוסבו, / תוסבו  9תוסבנ
9תוסבנה יוסבו, / יוסבו

תוסבינה. גם .9

ת הערה: טיי ם נ ת ראה - התפעל( פועל, הכבדים)פיעל, הבנייני ה בדוגמאו טיי ע״ו. גזרת של הנ

ע״ו־ע״י בגזרת הפועל

ת הכפולים, כבגזרת זו, בגזרה ת מתועדו רו ת צורות במקו רו  נפעל, בבניין בעיקר שונות, מצו
אל למשל: דני תי) חזקאל נפצותם ב(, ט, בינ ם ועוד(, יז יא, )י ש ם) ת ט ק  נמלתם ועוד(, מג כ, נ

ת יא(, יז, )בראשית מו ש ם) בכי ת עם ג(. יד, נ א ה מערכות על להצביע רוב פי על אפשר ז טיי  נ
ת ראשיות, א ה ו ק ועדת קבעה אל קדו ת המלך כדרך הד טיי  ימינו. בת בעברית הפעלים בנ

ה לצד טיי ת הנ חד מיו ם פעלים יש וע״י, ע״ו לגזרת ה טי  צין, צוח, כגון השלמים, דרך על הנו
ם פעלים ויש החןיר, טי ם דרך על הן הנו שלמי ש כונן, / פון כגון הגזרה, דרך על הן ה  / התבי

ם י׳ שלהם הפועל של׳ וע״י ע״ו פועלי התבושש. טי ה, לוה, כגון ל״י, גזרת דרך על נו  צוה, הי
קוה•

צצת התנועה .1 ם ושני ראשון בגוף בעבר - החולם - החו והופעל הפעיל קל, בבנייני

ה קל בבניין טיי א הנ חרי חוצצת תנועה בלא הי תי, הפועל: ל׳ א  רבת. קמ
ריבות. במותי, חוצצת: בתנועה גם ע״י בפועלי במקרא
ה הפעיל בבניין טיי א הנ תי בלעדיה: או חוצצת בתנועה הי מו קי  הקמתי. וגם ה
ה הופעל בבניין טיי א הנ קמתי. כגון חוצצת, תנועה בלי הי הו

רקע
ת עדות אין הופעל בבניין רו ת עם חוצצת. תנועה בעלות לצורות במקו א טה בתחילה ז  החלי

ם הוועדה ש הופעל בבניין גם חוצצת תנועה בעלות צורות לקיי  כגון הפעיל, לבניין בהיק
תי. אולם הוקמו שאלה התעוררה ו ה ה ת בצורת הפועל בפ׳ הקמץ דין מ ם־נוכחו  הנוכחי

טה בדעתה נמלכה והוועדה )הוקמותם(, החלי ם שלא ו קיי ת ל ה א טיי חוצצת. בתנועה הנ

שקל קל, בניין .2 פעל מ
ת הפועל פ׳ בעבר קד  בשנו. בשה, בש, בשתי, חסר:* בחולם מנו
ם בגוף ת נוכחי ת הפועל פ׳ ונוכחו קד טן בקמץ מנו  בשתן. בשתם, :ק

קדת הפועל פ׳ בבינוני א: בחולם מנו בושה. בוש, מל

.(252 עמי רסו, בישיבה להלן התיקון ראה העורך: ]הערת

ר צורות קל, בניין .3  הפועל( )שם המקו
ר טוי המקו קד הנ ם כגון בשורוק, מנו ה. קו המדינ
חלט המקור מו קד ה ם כגון מלא, בחולם מנו ם, קו קו ושוב. הלוך י

נפעל בניין .4
ק הפועל בפ׳ דגש בעלי בפעלים • רי  יש בצירי( הנו״ן - גרונית הפועל הבניין)בפ׳ בנו״ן וחי

ה: דרכי שתי טיי  נזנתי. נזונותי, נ
 בתשלום האחרונים )שני נאות נעור, נצוד, נמול, נלוש, נזון, נדון(, נדון)לצד בדגש: הנוטים הפעלים

דגש(.
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רקע
ה לצורות העדויות טיי קר הפועל בפי דגש בעלי פעלים של ושני ראשון בגוף בעבר נ ת)עי רו  ספו

די המידע א מי :כהן( ח״
״ן בשורש תוספתא ת )חילופי בלבד זו :ליברמן( פי על הגרסאו

ח: ח, בתרא בבא - תם י ס ניזנתם¡ ארפורט: בכ״י ;וינה )כ״י ניזונ נזונתם(. ראשון: דפו
ת ד: י, שם - ה: בכ״י ;ארפורט כ״י 1)* ניזונ נוכח( )צורת ניזנתה(. וינ
ט: ח, שם - ניזנתם(. ארפורט: בכ״י ;וינה )כ״י נזנתם י
ק, - קדו ד ל) ספתא מן הביא (144 סג ם הנ״ל: ב״ב התו ת די מעשה )הניקוד ניזנ  גם ור׳ סגל. י

(.282 הנמן,
קה הספרות במאגר - ט( מצאנו העתי מלתי)בבלי נימולתה, ;נידונתי)פיו  ע״ב(. פט סנהדרין ני

ם כדי ה מערכת לקיי טיי ה דרכי שתי נקבעו מלאה, נ טיי ת והשני: הראשון בגוף נ ח א ה ה טיי  נ
שת ת המוק רו שי)למשל הגוף מצו ה השנייה ;נעורותי( - נעור לצד השלי טיי  הפועל בפי בפתח נ

נצדתי(. )נזנתי,
תי כגון צורות ק נפסלו נזנ מו ת נוגד שניקודן בני קוד כללי א שבו הני מצא לא במקרא)  בדרך תי

טעמת סגורה הברה כלל מו מיסודה(. ארוכה 0 בתנועת ו
ם בפעלים • טי ה דגש בלא הנו טיי נסוגותי. בלבד: חוצצת בתנועה הנ

נזינתי)ר׳ הצורה שנפסלה הטעם מן נפסלו חוצצת( תנועה בלא נסיגתי)כלומר כגון צורות רקע:
לעיל(.

ת בעתיד • לי קדת א׳ התחי ק מנו רי אסוג. אסוג, בסגול: או בחי
ק השורש • טה נז״ מה נפעל בבניין נו תו נז-וק. :ע״ו לגזרת בדו טיי תי נ ק לצד נז-וקו וכיו״ב, נז

נזקו*.
 פ״נ. בגזרת הפועל בכללי תשולב זו הערה

.(252 עמי רסו, בישיבה להלן הבהרה ראה העורך: ]הערת

הפעיל בניין .5
ה ובכלל בפתח, הפועל פ׳ - חוצצת תנועה ללא בצורות בעבר ם צורות ז כחי  והנוכחות. הנו

המתן. המתם, : 1 תנועת באה המית בפועל במקרא

ת רקע: ת הדוגמאו דו חי מקרא הי ת לצורות ב  מן הן נוכחיכרנוכחות בגוף חוצצת תנועה חסרו
ת: הפועל מי מדבר ה ב ם) ת מ אל ו(, יז, ה מו ש ם) ת מ ה ת כח(, יג, ב ו מו ש תן) מ ה  הוועדה טז(. א, ו

טה  כדרך פתח, רבים שני בגוף הפועל בפי לקבוע אלא האלה, הצורות אחר ללכת שלא החלי
ק ספרי גם שקבעו קדו ת וההוראה. הד א ה להימנע כדי ז טיי ה לא מנ ד חי ק או פתח - א רי  - חי
ושני. ראשון בגופים

נטייה דוגמאות - וע״י ע״ו גזרת

פעל פעל פעל
בשתי מתי 1קמתי
בשת בשת, מת מת, קמת קמת,

2בשה 2בש, מתה מת, קמה קם,
בשנו מתנו קמנו

בשתן בשתם, מתן מתם, קמתן קמתם,
2בשו מתו קמו

ריבות. בינותי, חוצצת: בתנועה גם ע״י בפועלי במקרא .1
.(252 עמי רסו, בישיבה להלן, התיקון ראה העורך: ]הערת .2
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בושה בוש, ה מת, ת מ ה קם, מ ק בינוני
שות בושים, בו ם, ת מתי תו מ ם, מי ת ק מו  ק

 לוטה לוט,
ם, ת לוטי טו לו

פעול בינוני

ע״י ע״ו עתיד
אבוש אשיר ם קו א
תבושי תבוש, תשירי תשיר, ם, מי תקו קו ת
תבוש יבוש, תשיר ישיר, ם, קו ם י קו ת
נבוש נשיר ם נקו

תבשנה תבושו, ה תשירו, ת ש 3ת מו, 3תקימנה תקו
תבשנה יבושו, ה ישירו, ת ש 3ת מו, 3תקימנה יקו

בושי בוש, שירי שיר, מי קום, קו ציווי
בשנה בושו, ה שירו, מ 3ש מו, ה קו מנ 3ק
לבוש לשיר לקום פועל שם

נפעל בניין
תי נזנ תי/ נו זו נ תי נסוגו עבר

ה הוו

עתיד

ציווי

הפועל שם

 נסוגה נסוג,
נסוגונו

 נסוגותן נסוגותם,
נסוגו
 נסוגה נסוג,

ת ,5נסוגים  נסוגו
ג סו א ג/ סו  א

 תסוגי תסוג,
 תסוג יסוג,
נסוג

 6תסגנה תסוגו,
 6תסגנה יסוגו,
 הסוגי הסוג,

ה הסוגו,  6הסגנ
להסוג

 נזונה נז-ון,
נז-נו / נז-ונונו

ם, ת ם/נזנ ת תן נזונו נ נז תן/ נו זו  נ
נז-ונו
 נזונה נזון,

נז-ונות נז-ונים,

 בפתח, מנוקדת הפועל פ׳ גרונית, הפועל ל׳ כאשר שיךינה¡ קוממה, תשירינה, תקומינה, וגם .3
תשחנה. תנחנה, לדוגמה:

 נאות נעור, נצוד, נמול, נלוש, נזון, נדון(, )לצד נדון ובבינוני: בעבר בדגש הנוטים הפעלים .4
דגש(. בתשלום )האחרונים

וכד׳. נבכים :במקרא .5
 הצורות בניקוד טעות נפלה למליאה המקורית בהודעה העורך: ]הערת הסוגינה תסוגינה, וגם .6

(.[2002 בנובמבר 4 התשס״ג, במרחשוון )כ״ט רסח בישיבה תוקנה והיא האלה,

הפעיל בניין
תי עבר מו קי תי / 7ה מ ק ה

ת מו קי ת הקמת, / ה מו קי ת / ה מ ק  ה
ם, ה הקי מ קי ה
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מונו הקמנו / הקי
ם ת מו קי ם, / ה ת מ תן 8הק מו קי תן / ה מ ק  8ה

מו הקי
ם, הווה קי ה מ מ קי מ

ם, מי ת מקי מו קי  מ
ם עתיד קי א

ם, מי תקי קי  ת
ם, קי ם י קי  ת
ם קי נ

מו, ה תקי  9תקמנ
מו, קי ה י מנ  9תק

מי הקם, ציווי קי ה
מו, ה הקי מנ  9הק

ם הפועל שם קי לה

הופעל בניין
תי עבר מ ק הו

קמת, ת הו מ ק  הו
קם, ה הו מ ק  הו

קמנו הו
ם, ת מ ק תן הו מ ק  הו

מו ק הו
ם, הווה ק ת מו מ ק מו

ם, מי ק ת מו מו ק  מו
ם עתיד ק או

קם, מי תו ק  תו
קם, ם יו ק  תו
קם נו

ה תוקמו, קמנ  10תו
ה יוקמו, קמנ 10תו

 כגון בפתח, גרונית הפועל פ׳ לפני תנוקד היא - פתח בחטף ברגיל מנוקדת שהה״א במקום .7
הערתם. העירותם העירותי

וזמתן. וזמתם, במקרא .8
וזקימינה. תקימינה, גם .9

תוקמינה. וגם .10

ת טיי  )התפולל( התפעל )פולל(, פועל )פולל(, פיעל בבניינים וע״ע ע״ו פועלי נ
השלמה. הנטייה ולא נטייה דוגמאות פה מובאות

ע״ע ע״ו פיעל בניין
סובבו סובב, סובבתי, ממתי, ם, קו מ מו קו מ קו עבר
ם מסובבת, מסובב, בבי מסו ם, מ ת, מקו מ מ קו ם מ מי מ קו מ הווה
יסובבו יסובב, אסובב, ם, מ מם, אקו קו מו י מ קו י עתיד

סובבי סובב, ם, מ מי קו מ קו ציווי
לסובב מם לקו הפועל שם
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פועל בניין
ם, קו־ממתי, עבר מ מו קו מ סובבו סובב, סובבתי, קו

ם, הווה מ ת, מקו מ מ קו ם מ מי מ קו ם מסובבת, מסובב, מ בבי מסו
ם, עתיד מ קו ם, א מ קו מו י מ קו יסובבו יסובב, אסובב, י

התפעל בניין
תי, עבר ממ תקו ם ה מ קו ת תי, ה ךן התפו־רר התפו

ם, הווה מ תקו ת, מ מ מ תקו ם מ מי מ קו ת מתפו־ןרים מתפו־ךךת, מתפו־רר, מ
ם, אונקו־מם, עתיד מ תקו מו י מ קו ת יתפו־ןרו יונפו־רר, אונפו־רר, י

ם, ציווי מ תקו מי ה מ קו ת י הונפו־רר, ה ו ן פו ת ה
ם הפועל שם מ תקו להתפורר לה

 של מעמלה פרי - הפועל נטיית בכללי נוסף בפרק היום מתכבדים אנחנו בר־אשר: מ׳
 הבעייתיות הגזרות שתי הן אלה כידוע ע״ו־ע״י. וגזרת הכפולים גזרת הדקדוק: ועדת

 בכללים גיסא. מאידך חסרה ופרדיגמה גיסא מחד צורות ריבוי משום - הפועל במערכת
 שרבו כשנדמה גם דרך להתוות הדקדוק ועדת ניסתה שלפניכם הנטייה ובטבלאות

 הדרך. שאבדה כשנדמה וגם השבילים
גדיש. הגב׳ בדברים תפתח הכפולים. בגזרת נתחיל

 והפלג שוטפים לעניינים הפלג פלגים, שני בת הדקדוק ועדת הייתה בעבר גדיש: ר׳
 עתה המוגש הפרק היה פלגים, בשני כיום גם הוועדה פעלה אילו שיטתיים. לעניינים

השני. לפלג שייך המליאה לפני
 של שיטתית הצגה בהם שיש הפועל בנטיית קודמים פרקים לכמה מצטרף זה פרק

 או בעיות בהן שיש נקודות באותן כללים קביעת רק ולא הנדונה בגזרה הנטייה
 השני והפרק ל״א״ בגזרת הפועל ״נטיית היה זו בדרך שהוגש הראשון הפרק מחלוקות.

בפועל״. ״הגרוניים היה
 סדירות מבחינת ביותר הבעייתיות הגזרות הן ע״ע וגזרת ע״ו־ע״י גזרת כידוע
 לא אך ונפעל קל בבניינים בייחוד צורות, של רחב מגוון יש לאחריו וגם במקרא הנטייה;

 או האלה, בגזרות הפעלים נטיית את להסדיר למטרה לה שמה הדקדוק ועדת בהם. רק
 שאינן הפועל לצורות כמובן והכוונה הנטייה, של המלך דרך את לקבוע אחרות במילים

השלמים. דרך על
 לנטיית בנוגע בעיקר שאלות, בכמה האקדמיה מליאת ובעקבותיה הוועדה דנה בעבר
 שאלות ועוררו חלקיות היו שהתקבלו ההחלטות ואולם והופעל, הפעיל הבניינים
אחרות.

 עיקרה את מרובה. עבודה המדעית המזכירות מן דרשה בוועדה לדיון המצע הכנת
 משבט ישיבות שש - רב זמן זה בפרק הדיונים ארכו הדברים מטבע גונן. עינת עשתה

 הסתפקה לא הוועדה (.2001 )ספטמבר התשס״ב תשרי ועד (2001 )פברואר התשס״א
 במזכירות גיבושם לאחר - שנייה בקריאה בהם דנה אלא בכללים, אחת בקריאה
 ומקוראים האקדמיה מחברי הערות שהתקבלו ולאחר הוועדה החלטות בעקבות המדעית
אחרים.

- החולם - החוצצת התנועה ובהן מרכזיות, שאלות בכמה הוועדה התחבטה בדיוניה
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 המביעים קל בבניין הפעלים בין ההבדל שאלת ושני, ראשון בגוף בעבר הפועל ל׳ אחרי
ובהווה. בעבר נפעל בניין ונטיית פעולה המביעים לפעלים מצב

 נטייה, דוגמאות הפרק בסוף הוועדה צירפה האלה הגזרות שתי של מורכבותן בגלל
 תשובות יש וכן בכללים, ונוסחו שנקבעו ההחלטות פי על הנטייה לדרך ביטוי יש ובהן

מפורשים. כללים בהם נקבעו שלא במקרים הנטייה דרך על
 שהוועדה הראשונה השאלה את להציג הדקדוק, ועדת מזכיר דן, ממר מבקשת אני
המליאה. הכרעת את בה ביקשה

 דרך כי היא ההחלטה נפעל. בבניין ע״ע מפועלי - נגול הפועל בנטיית מדובר דן: ב׳
 הפועל: בפ׳ a תנועת היא נפעל בבניין הכפולים מגזרת והבינוני העבר צורות של המלך
 עולות שאינן צורות וכמה כמה נמצא במקרא )בינוני(. נסבה נסב, נסבותי)עבר(; נסב,

 רק אך - וחולם צירי בתנועות באה בהן הפועל שפ׳ צורות - זו דרך עם אחד בקנה
 ונקל נמס )בעבר(, נגיל - בימינו הרווחות אלה את החדשה. בעברית משמשות מיעוטן

הכלל. מן להוציא הוועדה החליטה - )בבינוני(
 באות אפשרויות שתי נגול. הפועל מן הבינוני צורות תהיינה מה היא שנותרה השאלה

 - □גל - 0 התנועה בשמירת או המלך; דרך על - ובו׳ נגלה נגל, - a בתנועה בחשבון:
 התנועה על לשמור הבינוני בנטיית גם היה אפשר לו כי נראה ובו׳. נגלה - ב־!ן ובנטייה

 אינו - מוטעמת ולא סגורה הברה - ההברה מבנה אולם המועדף, הפתרון זה היה ,0
קטן. בקמץ לנקד בוחרים כן אם אלא זאת, מאפשר

ה ע ב צ ה
10 - נגלה נגל, בעד

ז ז - ! ׳ ז

2 - נגלה נג׳ל, בעד T 5 T

נגלות. נגלים, נגלה, נגל, בבינוני: בעבר; רק 0 בתנועת יהיה נגיל הפועל הוחלט:

 התוצר ועל שהשקיעה העבודה על הדקדוק ועדת את מברך אני ראשית טלשיר: ד׳
 שתי למעשה ניתנו קל בניין של בעבר הכפולים בגזרת שאלה. לי יש אבל המוגמר,

 - והדגש החוצצת התנועה עם והאחרת - סבבתי - השלמים דרך על האחת אפשרויות:
 עקביי׳? על ׳סבתי למשל סבתי, החוצצת התנועה בלי הצורה הותרה לא מדוע אך סבותי.
תמנו. למשל במקרא, גם יש אלה מעין צורות

 לא הדקדוק ועדת התקן. את לקבוע הבאים בעוכרי הוא בצורות העושר בר־אשר: מ׳
 גזרת של המלך ודרך בנטייה, המלך דרך את לקבוע אלא צורות, לפסול כלל בדרך באה

 כשבאים בחלופות להרבות שלא רצוי וכיו״ב. בזונו גנותי, היא קל בבניין הכפולים
 להעיר אפשר במקרא, תמנו כגון חורגות, צורות יש אם הראשית, הנטייה את לקבוע
עליהן.

ימינו. בעברית סבתי כגון צורות ועל במקרא תמנו הצורה על הערה לתלות הוחלט
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245רסה ישיבה

 בגוף נפעל בבניין ע״ו פועלי נטיית היא ביותר הוועדה בה שהתחבטה שאלה גדיש: ר׳
 השאלה ונדון. נדון במילים לייצגן ואפשר יסוד, צורות שתי יש במקורות ושני. ראשון
 השאלה האלה. הצורות בנטיית החולם, כלומר החוצצת, התנועה דין מה הייתה

 צורת תהיה מה כן ואם נתתי, הצורה את נדונותי לצד לקיים האם )א( לשניים: מתפצלת
 להחיל והאם הפועל, בפ׳ בדגש הפעלים של הנטייה צורות מה נתתם?)ב( - הנוכחים

 העיקרי מקורן בדגש הצורות כידוע נזונותי? נדונותי, כגון הארוכה, התנועה את עליהם
 תיעוד אין וכמובן המקרא, בלשון מקורה החוצצת התנועה ואילו חכמים, בלשון

 ואולם נדירה, ושני ראשון בגוף הנטייה חכמים בלשון ניזונותי. מעין לצורות במקורות
 דיון של בסופו החליטה הוועדה ניזנתה. נזנתם, ניזונתם, מנוקדות: לא צורות כמה נמצאו

 דגושות הלא בצורות בין - ע״ו בגזרת הפעלים שכל ולקבוע המערכת את להאחיד ארוך
נדונותי. נדונותי, חוצצת: תנועה בעלי יהיו - הדגושות בצורות ובין

 דוגמת לפעלים כאן המוצעת הנטייה מערכת הבהרה. שאלות לי יש כאן גם טלשיר: ד׳
 נזנתי, כגון וצורות - נסוגותי דרך על - נזונותי כגון מלאכותיות צורות כוללת נזון

 משכה לא והוועדה קלוש לנזנתי שהתיעוד מאחר מון. של ולא נזן של כנטייה הנתפסות
 כגון צורות היינו יותר, פשוטה מלך דרך לקבוע לא מדוע מלאכותית, נטייה מקביעת ידה

? נזנתי
 לנסוג המוצעת הנקבה צורת תי״ו? בעלות בהווה הנקבה צורות בדבר מה אחר: דבר

 חז״ל ובספרות נפיצת הקרי צורת את מוצאים אנו במקרא נז-ונה. היא ולנזון נסוגה היא
כך? על להעיר כדאי לא האם נזנת. נדינת, הצורות את

שהזכרת. הנקבה צורות על להעיר מקום יש בהחלט דן: ב׳
 מאחר כי בוועדה נטען כנגדה הוועדה. בדיוני גם עלתה זו הצעה נזנתי, לצורה אשר

 כי הייתה הטענה במקרא. ההגה כללי את נוגד נזנתי הניקוד מיסודה, ארוכה 0 שהתנועה
ומוטעמת. סגורה בהברה מיסודה ארוכה 0 תנועת המקרא בלשון תימצא לא כלל בדרך

 מכשול. כאן אין ולמעשה מדויקים אינם הדברים אך בוועדה, נאמר כך אמנם בלאו: י׳
 בצורות ע״ו בפועלי נמצא ארוכה בתנועה שיסודו ומוטעמת סגורה בהברה חסר חולם
 חסר חולם מלא, חולם בין לחילופים מובהקת דוגמה ןקום(. אל )בהשוואה תקימנה כגון

שלשתם. שלשת, שלושה, בצורות לראות אפשר - ההברה מבנה פי על - קטן וקמץ

 נטיית ואת מלא בחולם השלישי הגוף נטיית את לקבוע מניעה אין כן, אם גדיש: ר׳
 נזנתי, נזון, ההטעמה: חסרות בהברות - קטן בקמץ או חסר בחולם ושני ראשון הגופים
בציבור? המהלכות נסיגתי, כגון צורות התרת בדבר ומה נזנתם.

 בנטיית באפלה, כמגששים אנחנו ושני ראשון בגופים נזון שבנטיית בעוד בר־אשר: מ׳
 נז-ון לנטיית שיפה מה לפיכך חוצצת. בתנועה נטייה - מוצקה קרקע על עומדים אנו נסוג
נסוג. לנטיית יפה אינו
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שבמקורות. נזנת נפיצת, הצורות על להעיר א. הוחלט: קולות ברוב
 נטיית של המלך כדרך וכיו״ב נזנת נזנתי, הנטייה את לקבוע ב.

נזונותי, והנטייה בהערה, תוזכר וכיו״ב נזנת נזנתי, הנטייה נז-ון.
תימחק. וכיו״ב נזונות

 בשינויים שלפנינו, הגזרות בשתי הפועל נטיית כללי אישור על עתה נצביע בר־אשר: מ׳
שהתקבלו.

ה ע ב צ ה
 12 - ע״ו־ע״י ובגזרת הכפולים בגזרת הפועל נטיית כללי אישור בעד
 0 - נגד

3 - נמנעים

שהתקבלו. בשינויים ע״ו־ע״י ובגזרת הכפולים בגזרת הפועל נטיית כללי אושרו
 ׳עמ להלן, ראה לכללים: והשלמות תיקונים התקבלו רסו המליאה בישיבת העורך: ]הערת

 הנטייה אושרה (2002 בנובמבר 4 התשס״ג, במרחשוון )כ״ט רסח המליאה בישיבת .253-252
קלים.[ תיקונים וכמה וכר, נסגת נסגתי,

הדקדוק ועדת הודעת אישור ה.

הדקדוק ועדת הודעת

בי׳ו .1
לה מין מי  נקבה. :בהן ה

רקע
מקרא: ת 16מ־ ב קרויו שה ההי ת פעם העצם. שם מין על ללמוד ק ח עו: א צ ם ״שבעים מ  מלכי

ת ם בהנו ה די ם״ ורגליהם י ם מקצצי שופטי ז(. א, וגו׳)
ל: בספרות ״ ם חז קדי ה תן ״ ת מ חזור לזו זו בוהנות[ ]נ״א: בהונו תן י ת גבי על וי  ]נ״א: בהונו
א ״בהן ד(. ג, ט, נגעים )תוספתא כסדרן״ בוהנות[ ה ]=עתיד[ עת׳ בה היד. כל הי  הקב״

שמיד ת לה פרקי עשו״ א ( כו׳  מה(. פ אליעזר ר׳ ו
שה: העברית במאגר נקבה. לרוב החד

ם: לוני ה במי קבה: - בן־יהודה רב־מילים, מדן, זכר: - ההוו  ונקבה. זכר - אבן־שושן נ
קי מו ק :הוועדה ני אי בפסו מקר ת במילה לראות אפשר ה ם ׳שבעים כלומר תמייז, בהונו  מלכי

ם צצי ם לבהונות שנוגע במה מקו ה די לה זה, פירוש לפי ורגליהם׳. י ם המי צצי ת מקו ס ח תיי  מ
ם לבהונות. ולא למלכים מקרא מן ללמוד אין א שקל לתת יש המילה, מין על ה  למין רב מ
ם בלשון המילה מי ה חכ מע ל קי שמען לעובדה גם החדשה. בעברית ו קדו  יתר של הד

חשיבות. יש אגודל( )למעט נקבה האצבעות

ם: המילה מין .2 ריי  כירה(. של הזוגי )צורת נקבה כי

יקע
ם, מלשון כעולה שלא כי משהתברר עלתה השאלה ם חכמי לוני ם המי  זכר. המילה שמין קובעי

מקרא: ם כירה: אין ב ריי ת: פעם כי ח ם יתץ וכירים ״תנור א אי מ ם ט ם ה אי מ ט היו ו  לכם״ י
לה(. יא, )ויקרא
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247רסה ישיבה

ם: בלשון מי של: - כירה חכ קבה)למ ה ״כירה נ קו  א(. ג, שבת משנה - בגבבה״ או בקש שהסי
ם ריי שת כי שמ ם ״שלוש :נקבה - היינו כירה, של הרבים צורת מ ם״ שתי שעשאן אבני ריי  כי
ם ״שתי ;ג( ו, )כלים ריי ת. כי מו תאי מ ת ה ח ה גרופה א מ טו ק ת ו אח ה״ גרופה שאינה ו מ טו ק  ו

היו ;יג( ב, שבת )תוספתא ם שתי ״ ריי ת. כי מו תאי ת מ ח מה גרופה א טו ק ת ו ח א  ולא גרופה לא ו
ה״ מ טו ת ״שתי ;א( ג, שבת )ירושלמי ק רו ת״ כי מו א ת מו  ע״א(. לז שבת )בבלי ה

ת פעם בו א ת) ח ם זכר: - ב[( ]כח, יב, פ׳ נ״א נתן דרבי א ה ״כריי א ז מ ה ט  לנו יש וכי טהור... וז
ם על בתורה טמא״. שהוא הכריי
א מילוני ס זכר: - וקונקורדנציות מקר ם בערך אב״ש ;]כיר[ בערך ובד״ב גזניו רי  )זכר כי
רבים(.

לונים ם במי שי ם בערך החד רי עני זכר כנעני: מדן, גור, זכר: לרוב - כי א זוגי)כנ  כעברית מבי
ם חדשה ריי כי ם׳(; ׳ ם זוגי זכר אבן־שושן: חשמליי ה ;נקבה ג  רבים זכר ורב־מילים: ההוו

חי כירה(. של ריבוי נ״ר, גם בספרות הערה: באה )בהווה ה: במונ מי ד ק א  ]כיריים[ כירה ה
ם כירה, ;התרצ״ג( ותבשילים, )כלים ריי התשל״ח(. בית, כלכלת ;התרצ״ח )מטבח, כי

ם .3 ני
ם הצורה הותרה ם - ]וברבים ני מי  נימה. לצד )זכר([, ני

רקע
חי הוועדה מן לוועדה הועברה השאלה שי הביולוגיה. למונ שו בוועדה המקצוע אנ  ביק

לה גם שתירשם שת נים, המי שמ נימה. לצד הביולוגים, בפי המ
א בן־יהודה ם: מלשון זכר ללשון דוגמה מבי מי א חכ צי מין שני ״המו ס מזנב ני סו מזנב ה  ו

רי במילון ע״ב(. צ שבת )בבלי הפרה״ סטו בה ההי ספתא אך חסרה, ׳שני׳ התי  א ט, שבת בתו
א וינה( )כ״י באה. הי

לונים א במי ת פי על ׳נים׳ הערך ב באו ם מו חד סוקולוב, ובהם מסופרי  עגנון. שמעוני, העם, א
ם ״כל :לדוגמה מי ני ה נפשו מני ם לו ומפרכס ״רועד ;)סוקולוב( אישר״ ספוג הי  עצבות של ני
שה מי וצנועה״)טשרניחובסקי(, קדו ם הקשר ״וני ת לבה על לה תלויי מו  יונה״)עגנון(. כנפי כד
ה: במילוני מי קד א מה ה ם או ני מי ם )כל ני חי  ׳נימה׳(. בערך המונ
ה לא הוועדה ס ח ם מלשון לממצא יי מי שקל חכ הן מ ם רב) שו סח חילופי שנמצאו מ  בכתבי נו

ם הן התוספתא, של היד שו תה נתנה אבל חכמים(, בלשון שכיח שתי / שני שהחילוף מ  בהחלט
ם לשימוש מכריע משקל ם בני מי ם - בזכר ובני ם ג ת א שמעו שאלת במ  בספרות - בלבד המו

ם בידי החדשה ת הראשונה¡ השורה מן סופרי א לוני למצוי בניגוד ז ה במי מי קד א כה. עד ה

שונים: שמות של צורתם .4
בלמ״ד(. ושווא בפ״א )פתח פלצור א.
ר אבזר, ב. כשרות(. הצורות )שתי אביז
במ״ם(. מלא )חולם מהמו־רה ג.

רקע
לה א. ה פלצור המי שתות :ה כג, כלים במשנה בא ת ״הר המכמרו ת והפלצור והמדף ו דו  מצו

״; שכרין אין מ ה: ט ד קו ק ני ״  פלצור. ילון משנת פלצו־ר; ב פארמה כ״י פלצור; כי
ת רי קלמן: ׳מכבש׳¡ פלצורא פיין־סמית( )מילון בסו פלסו־רא. ברו

ם: לוני ה כנעני, במי  פלצור. פלצור, - גור פלצור; - אבן־שושן ;פלצור - ההוו
ת ר מן: מסו פלצור. פלצור, פלצו־ר, תי

לה ב. ר אבזר, המי רה אביז קו ת מ א )החדשה( לעברית .abzâ בערבית: ;efzâ בפרסי  הי
ת, מן נשאלה הו ע״ב: עד סנהדרין כגון הארמי ״; וכל ״אינ הו ריי ת אבז חו  ״עולה ע״ב: עג מנ

אביזרהא[״. ]נ״א: חבירתא וכל
ת רו ת במסו ה העדו א ההגיי ת: 1 בתנועת הי הו, כגון בבי״ ת אבזריי ר סו מ א) ה ר ביז מן, א לפי תי
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קוד הו הצירוף עמר(; הרב ני ריי הו הצורה וכן זרה״ דעבודה ״אביז ריי ם אביז שו״תי  - ב
ם ם ספרדיי כאחד. ואשכנזיי

רא; אביזרא, לוי: במילון רא; דלמן: אבז ב: אבז אסטרו  אבזרא. אביזרא, י
ם: במאגר חי מונ חי )החל בלבד אבזר ה חי וכלה התרפ״ט טלפון במונ  פסיכולוגיה במונ

התשנ״ד(.
ם ה אבן־שושן :במילוני ההוו אביזר. וגם אבזר - ו

מקרא ג. לה ב רה המי מו ה מה ת״ :ברבים רק בא  יא(. קמ, )תהלים ״במהמרו
ת בכללי טיי ת. מהמיךת השם בא (2ז כלל )החולם, השם נ רו ם במאגר מהמו חי  שלוש המונ

רה התש״ב(, )ארכאולוגיה מהמיךת צורות: מו רה התשכ״ב(, הגוף )תרבות מה מו  )הנדסת מה
ם התש״ן(. דרכי

ם: לוני א אבן־שושן במי ה; ערכים: שני מבי ר מו ת מה מך  בן־ ;מהמורה( מן משנה )צורת מה
ה: ד הו ה; י מר רה רב־מילים: מה מו תר: נדירה )צורה מה רת¡ יו בוי: בצורת רווח מהמו  הרי

ת(; רו מהמיךת. מהמורה, כנעני: מהמו

ם .5 סוייי נ
אר שם של הרבים צורת סויי התו ש תיכתב נ שלו ם)ב ם נסוייי ם ;יו״די ב ג הניקוד(. חסר בכתי

ת .6 טיי ת כנסת, נ ק  הסגול( בכללי ב-ג לכללים )חריגים מינ
ת טיי שם נ סת ה חריג כנסתי, - כנ תו) ס הסגול( בכללי ב לכלל כנ
ת טיי ד נ חי שם של הי ת ה ק תה מינקתו, - מינ ק הסגול(. בכללי ג לכלל )חריג מינ

רקע
סק הסגול בכללי ב כלל ת עו שמו ת ארבע בעלי ב תיו ת ומעלה או ם שהסופי ה  הנקבה תי״ו ב

הם ושתי תי ת הברו ת האחרונו קדו ם מנו ת :בסגולי טיי ד בנ חי  הראשון הסגול כנגד פתח בא הי
א הראשון, הסגול כנגד קמץ בא הרבים בצורת השני. הסגול כנגד ושווא הו שתנה ו  לשווא מ

שמךת למשל: ההטעמה, שינויי לפי תי מ מן ש שמרות מ ת מזכרת משמרות־, מ  מזכרו
ם תיכ [.—] מזכרו

ת עוסק הסגול בכללי ג כלל ת כשל שצורתם בשמו שמו ם ה מנויי הם ב, בכלל ה  נקבה צורות ו
ם של שקלי ם מ תם :זכריי טיי ד נ חי ת בי טיי ת כנ שמו ת כשל וברבים ב, בכלל ה שמו ם. ה  הזכריי

ם, דוברת למשל: ת בן מגידות. אבל מגךת דו

כנסת
ת לוח לפי הן שמו תה אבן־שושן מילון לפי הן ברקלי של ה טיי ה נ ת כמו טיי  - פלשת גבךת, כנ

ק רי בפתח. ולא בחי
ם בשמות שקל אחרי ה גדרת, דוגמת זה, במ פ =קצי ת) ם שאף חדשה( עברית ;קצפ ת א או  מבי
ה ברקלי טיי ק, בנ רי ה שאלת בחי טיי ת הנ רטי אין משמשים, שאינם משום בלבד תאו  בעיה ו

סם ר ב כלל לגדר להכני ם שמות בפתח(. )נטייה האמו שקל אחרי ה במ חי ז ה במונ מי קד א  :ה
פחתת. יתרת,

ת ק מינ
מקרא: ת ב ק ה ח( לה, )בראשית מינ ת ק ם נט( כד, )שם מינ כי ל מ תו) ק  ועוד(. ב יא, ב מינ

ת בינונית צורות עוד שו שמ ם המ  מפסקת. )ארוחה( )עתידות(, מגךת מגדלת, )זכוכית( :היו
מתקפלת(. )=מחיצה מבדלת :בספק

תה השאלה ם היי א א ת הכלל מן להוצי ת הצורה א ק ם או בלבד מינ  אל הפרט מן ללמוד א
ת כלל ולנסח הכלל טיי ת צורות לנ חלט הפעיל. בניין של מפעלת הבינוני א הו  הכלל מן להוצי

ת ת השם א ק ם בלבד. מינ קי מו שי - שעלו בני שמניות מפעלת צורות בין שבהבחנה הקו
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ה בינוני מפעלת לצורות ד חי ם שלמעשה העובדה ;י ת היו ק א מינ דה דוגמה הי חי ת י טיי  צורת לנ
ת - מפעלת ח, הצורה הפעיל; של בינוני ת פ ב תו) כן ם. בלשון מכירתו( לצד מ מי חכ

ת .7 טיי תכלת נ
ק נוטה תכלת השם רי ת כללי פי )על בכ״ף בחי טיי שקל נ  פעל(. מ

רקע
ם לרשימת בהערות לי שקל המי ה פעל במ ת ״גם ההערה: בא שמו ם תכלת שחלת, ה ד קו  ני

פעל(.״ למשקל )בדומה ובסגול בצירי
ת טיי שקל נ ת :הצירי( בכללי כא כלל )לפי פעל מ טיי ד בנ חי ק בא הי רי  וכשפי הצירי, כנגד חי
א הפועל ע הי הח״ אן הצירי. כנגד סגול בא רוב לפי א ת מכ ק תכלת שנטיי רי ת בחי טיי  שחלת ונ
שחלתו(. )שחלתי, בסגול

ת על טיי ת אך חולק, אין שחלת נ טיי ת תכלת בנ קו ת: חלו א - ברקלי הדעו ״ תי)י  ;תכלתי( תכל
תכלתו. תכלתי, - תכלת - שושן אבן כנעני,

טה הוועדה אחר כי החלי ה שמדובר מ טיי א נדירה, בנ ה הי ק - הכלל פי על תהי רי בכ״ף. בחי

ד .8 קו ת ראשי ני בו )השלמה( תי
ת שלפני התנועה ף דגושה או ה מילה בסו ם אלא שבכ(, )למשל קמץ תהי ט כן א חל ת יו  אחר
ם לי לועזיות. במי

רקע
שאלה אה לישיבת הובאה ה מלי  הוועדה הצעת תיבות. ראשי על נוספות שאלות לצד רנח ה
תה ת לנקד שלא היי לה א מי ת רק אלא המתקבלת, ה ת א או אה שבסופה. הדגושה ה מלי  לא ה
שה והוועדה זה, בעניין החלטה קיבלה ת שוב לשקול התבק הצעתה. א

 הדיון במסגרת (2005 במארס 28 התשס״ה, ב׳ באדר רעב)י״ז המליאה בישיבת העורך: ]הערת
 קטנה תנועה תהיה בכ״פ באותיות דגש שלפני שהתנועה הוחלט לעברית מלועזית בתעתיק
הדקדוק.[ לוועדת השאלה תוחזר זאת לאור חזק(. דגש הוא הדגש )כאילו

 ערעור, עליהן נתקבל שלא החלטות כולל למליאה ההודעה של השני חלקה בר־אשר: מ׳
במליאה. בזה מתאשרות והן

הדקדוק. ועדת הודעת דיון בלא אושרה
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