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ה האקדמי ת  החלטו

א. החלטות בדקדוק

ההפניות לסעיפים שלהלן ניתנות לפי "החלטות האקדמיה בדקדוק", מהדורה רביעית, 
תשע"ח.

1. תיקונים ותוספות לכללי נטיית השם
א. כללי הקמץ )1.1(

קמץ לאחר שווא נע באמצע המילה )ובכלל זה לאחר רצף שוואים(   •
ָלאֹות  ְלְשׁ ָבֵניֶכם, ִלְוְיָתִנים ִלְוְיָתֵניֶהם, ַשׁ ְבְדּ ָבן ֻדּ ְבְדּ מתקיים בנטייה. למשל: ֻדּ
יֹוְקָנאֹוָתיו, ֵמיְרָכה ֵמיְרָכאֹות ֵמיְרָכאֹות־.  יֹוְקָנאֹות ּדְ יֹוָקן ּדְ ָלאֹוֵתיֶהם, ּדְ ְלְשׁ ַשׁ

]שסו[]הרחבת כלל ג[  
המילים ֲעָנָנה, ְנָאָצה נוטות בביטול הקמץ: ַעְנַנת־, ַנֲאַצת־ ַנֲאָצתֹו   •
ָעָלה:  ַנֲאצֹוֵתיֶהם. הערה: במקרא נטיית הרבים היא על דרך משקל ּפַ

]שסד[ֶנָאצֹות, ָנָאצֹוֶתיָך. ]תוספת לכלל ט)2([  

דין הקמץ בנטיית כמה מילים שאולות
ן )מארמית, מן השורש סד"ד( הקמץ מתקיים  ן, ַסּדָ בנטיית המילים ֻסְפּגָ  •

ֵני־( ]תוספת לכלל יב)1([ ֵני־, ַסּדָ ]שסו[)ֻסְפּגָ  
ּגֹוָפן, לֹוְכָסן הקמץ אינו מתקצר )אלא ַלְבָקן,  בנטיית שמות כגון   • 
 אם כן הם הוחרגו במפורש(: ַלְבָקֵני־, ּגֹוָפֵני־, לֹוְכָסֵני־. ]תוספת לכלל

]שסז[יב)1([  
ר, ַטְפָסר — מתקצר.  ְזּבָ ר הקמץ מתקיים; בנטיית ּגִ ְלּדָ בנטיית המילה ּבַ  •

]שסא[]כלל יב)2([  
בנטיית המילה השאולה מערבית ָוִזיר הקמץ מתקיים )ָוִזיִרים(, אבל   •

ְמְסֵחי־(. ְמָסח )ּתִ ]שסו[הוא מתקצר בנטיית המילה ִתּ  

א. כללי הפתח )1.2(
ים — כבמקרא.  ים, ַסְנִסּנִ נטיית המילים מֹוַרג, ַסְנַסן היא בחיריק — מֹוִרּגִ  •

]שסז[]שינוי בכלל ב[  

2. ענייני תצורה וניקוד
ְכִוי בעברית ימינו מלרע. הערה: בכתבי יד מדויקים של  הטעמת ׂשֶ  •

]שסא[המקרא הטעמת המילה מלעיל. ]2.3.1[  
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לצד צורות הרבים הרגילות של שמות תואר מל"י, כגון ּפֹוִרים, ְיֵפהִפים   •
ים.  ים, ְיֵפהִפּיִ )מן ּפֹוֶרה, ְיֵפהֶפה(, אפשריות גם צורות ארוכות כגון ּפֹוִרּיִ

]שסא[]2.3.9[  
ים. ]שינוי החלטה[ ָבׂשִ ָבׂשֹות וגם ּכְ ה היא גם ּכְ ְבׂשָ צורת הרבים של ּכִ ]שסא[•   

ְך, עֹוֵדְך טובות לשמש לצד הצורות המקראיות  הצורות לנוכחת ִהּנֵ  •
ְך, עֹוָדְך. ]2.4.5[ ]שסא[ִהּנָ  

ִיל שאין לה תיעוד במקורות תהיה  צורת הרבים של מילים במשקל ּפַ  •
ִיט —  בצירי מלא או בשווא וקמץ, למשל ַקִיץ — ֵקיִצים או ְקָיִצים, ׁשַ

ָיִטים. יִטים או ׁשְ ]שסד[ׁשֵ  
רֹות )כשם עצם( הוא נקבה: 'עשרות רבות של  מין צורת הרבים ֲעׂשָ  •

]שסד[אנשים'.  
שם התנועה — ֶסּגֹול )ושם התואר ֶסּגֹוִלי(. ]שסד[•   

ר )שם צמח(. ]שינוי החלטה[ ְרּגֵ יר )המילה הכללית(; ּגַ ְרּגִ ר, ּגַ ְרּגֵ ּגַ ]שסו[•   
ם(. ׂשֶ ָמן־ּבֶ מֹון בנסמך: ִקְנמֹון־ )הערה: במקרא ִקּנְ ִקּנָ ]שסו[•   

.]Opuntia, prickly pear[ )ר )שם צמח; במקום ָצָבר ַצּבָ ]שסו[•   
ְתָגם )בגימ"ל דגושה או רפה(. ם, ּפִ ְתּגָ ּפִ ]שסז[•   

דגש קל או רפיון בנטייה של שמות אחדים ]תוספת לכללים כלליים   •
)1.0( ולכללי הסגול )1.5 — כלל א([:

י אבל ֶיֶקב ִיְקִבי. ְגּדִ ֶגד ּבִ ֶגד, ֶיֶקב: ּבֶ — נטיית היחיד של ּבֶ
ף: אֶֹסף ָאְסֵפי־, ֶצֶמד ִצְמֵדי־  ֶסף, ֶנֶסְך, ֶצֶמד, ֶרׁשֶ — נטיית הרבים של אֶֹסף, ּכֶ

ֵפי־. י־. הערה: במקרא גם ִרׁשְ ּפֵ ף ִרׁשְ י־, ֶרׁשֶ י־, ֶנֶסְך ִנְסּכֵ ְסּפֵ ֶסף ּכַ אבל ּכֶ
י־. ]שסז[— נטיית הרבים של ָטָרף: ַטְרּפֵ  

3. הפועל
השלמה לכללים בגזרת השלמים )3.1(

צורת הבינוני של הפועל ָאַפס היא ָאֵפס בלבד )ולא אֹוֵפס(.  •
]תוספת לכלל א[ ]שסא[   

שינוי בכלל מכללי הגרוניים בפועל )3.2(
בבניין קל כשפ' הפועל היא אל"ף צורות נוכחת, נוכחים ונסתרים   •
ֶאְסִפי ֶיֶאְספּו(.  ַאְסִפי ַיַאְספּו שבמקרא כשרות )לצד ּתֶ בפתח על דרך ּתַ

]שסא[]כלל ג)2([  

חילופי גזרות בפעלים שונים )3.9(
מן השורש החדש זו"ח נגזרים בעברית ימינו הפעלים ָזח )כגון תזּוח  א. 

דעתו(, ֵהִזיַח. הפועל ֵהֵזַח )מגזרת ע"ע( הוא הצורה הספרותית.
הפועל ֵהֵגס )מן השורש גס"ס( נוטה גם על דרך ע"ו )ֵהִגיס( בשתי  ב. 

המשמעויות )גם הגסת הדעת וגם הגסת הקדרה(.
השורש מש"ש בבניין נפעל נוטה על דרך ע"ו )ִנּמֹוׁש(. ]שסא[ג.   
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5. מילים לועזיות
השלמות לכללי ניקודן של מילים לועזיות בלשוננו )5.2(

ל. ]שסא[במילים לועזיות באות ג' ]ğ[ לא יסומן דגש קל, למשל: ג'ּוְנּגֶ  
לאחר אותיות מש"ה מסומן דגש חזק באות הראשונה של מילים ושמות 
ל,  לועזיים כבמילים עבריות, למעט בפ"א רפה ובכ"ף רפה, לדוגמה ַהּג'ּוְנּגֶ

רֹוִני(. 'יָטה, אבל ַהַפְנַטְזָיה, ַהְכרֹוִני )לצד ַהְכּ 'ֵקט, ַהּצִ ]שסו[ַהּזָ  

ב. הכתיב והתעתיק

1. הבהרה והשלמה לכללי הכתיב המלא
המילה ִראשֹון בכל נטיותיה ונגזרותיה נכתבת גם בכתיב המלא בלי  א. 

]שסד[יו"ד. ]הבהרה[  
ן־ נכתבת גם בכתיב המלא בלי יו"ד. צורת הנסמך ּבִ ]שסו[ב.   

2. השלמות לכללי התעתיק מלועזית לעברית
אותיות ּב, ּפ )וכן ּכ( בראש שמות זרים שומרות בדרך כלל על הגייתן  א. 
זו גם אחרי אותיות וכל"ב. ואולם הרוצה לרפות אותן הרשות בידו, 

ְבִריַטְנָיה. ]שסא[למשל: ּוָפִריז, ּבִ  
לאחר אותיות מש"ה מסומן דגש חזק כבמילים עבריות, למעט בפ"א  ב. 

'ְכָיה, ִמּת'ור אבל ִמִפיְנַלְנד. ּצֶ 'ַקְרָטה, ׁשֶ ]שסו[רפה, למשל: ִמָגּ  

3. הבהרה לכללי התעתיק מערבית לעברית
בתעתיק המנוקד לא תנוקדנה ד, ת בדגש קל בראש המילה או אחרי שווא, 

ִתַסאם. ]שסא[למשל: ַדְחַלאן, ַתְוִפיק, ַמְג'ַדל ַשְמס, ִאְבּ  

ג. החלטות במינוח ומילים בשימוש כללי

אישור מילונים ורשימות מונחים
משפט  .1

]שסד, תיקונים: שסו, שסז[הדין האזרחי  
]שסד[הדין הפלילי )רשימה משלימה(  

2. זואולוגיה
]שסג[שמות מחלקת העכבישנים  

]שסו, עדכונים: שסז[שמות קוּוצי העור )כוכבי־ים, קיפודי־ים ומלפפוני־ים(  
]שסז[שמות מדוזות  

אישור מונחים יחידים
]שסג[ֹמַחל )פסולת נוזלית שמנונית מעיבוד זיתים(  
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recidivism — מּוָעדּות
 intellectual developmental disability, — חּוִתית ּתְ ְכִלית ִהְתּפַ לּות ׂשִ ֻמְגּבָ

intellectual disability
turntable — )סֹוְבָבן )מתקן לסיבוב קטרים

orthogonalize [v.] — ב ]שסד[ִנּצּוב — orthogonalization; ִנּצֵ  
;arborist  — בהם(  ובטיפול  עצים  בטיפוח  העוסק  )אדם   ִאיָלַנאי 

arboriculture — ִאיָלָנאּות
ל(  ֶנֶתר ִאּכּול )במקום נתר ְמַאּכֵ

skipping rope — )ית ְלּגִ ית )במקום ּדַ ְלּגִ ּדִ
ִמְצָהר )במקום ֵמִריְדָיאן( — meridian ]באסטרונומיה[ 

 undetectable — )ּלּוי )בכלים הקיימים; כגון גידול לא בר־גילוי ר־ּגִ ֹלא ּבַ
]בריאות הציבור[

י; כגון עומס נגיפי  ת־ִסּפִ ּלּוי )בבדיקות הקיימות. בקיצור: ּתַ ַחת ַסף ַהּגִ ּתַ
]שסו[תת־סיפי( — undetectable ]בריאות הציבור[  

ה ֶאְזָרִחית, ְלֹאם ֶאְזָרִחי — civic nation ]סוציולוגיה[ ]שסז[ֻאּמָ  

אישור מונחים שהתקבלו במיזמים עם גורמי חוץ
podcast — ת ֶהְסּכֵ
ֻחְפׁשֹון — "אפטר"

VAR — ּפּוט ָמָסְך ]שסו[ׁשֹוֵפט ָמָסְך, ׁשִ  

מילים בשימוש כללי
ֲחָקנּות )gaming( ]בתחום משחקי מחשב ומשחקי חוזי[ ֲחָקן )gamer(; ִמׂשְ ִמׂשְ

)making( ָינּות ָין )maker( ]ממציא ויוצר דברים[; ַעׂשְ ַעׂשְ
ָרה )job talk( ]הרצאה לצורך קבלה למשרת הוראה במוסד להשכלה גבוהה[ ]שסא[ַהְרָצַאת ִמׂשְ  
מיומנויות של  והרחבה של  פיתוח   ,upskilling( נּויֹות  ְמֻיּמָ ַהֲאָדַרת 

עובדים( 
ִעּלּוי ַסְמכּות )escalation, העברה של עניין לטיפולו של דרג בכיר יותר 

במדרג ארגוני( 
חּוק )gamification, שימוש במאפייני משחק בהקשרים אחרים, כגון  ִמׂשְ

]שסג[למידה ועבודה(  
ecosystem — ַמֲעֶרֶכת ּגֹוְמִלין

vending machine — ר ]שסד[ְמכֹוַנת ִמְמּכָ  
emoji — ִסְמלֹון

favorite — והיפוכו ַרב־ִסּכּוי underdog — ל־ִסּכּוי ]שסז[ּדַ  


