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החברים באקדמיה

1

עוזי אורנן
*מירון חיים איזקסון
אילן אלדר
יואל אליצור
שולמית אליצור
סיריל אסלנוב
חיים באר
יהושע בלאו
יעקב בן־טולילה
**אהרן בר־אדון
משה בר־אשר
יוחנן ברויאר
אסתר גולדנברג
חנוך גמליאל
אהרן דותן
עמינדב דיקמן
**אברהם הולץ
*אבנר הולצמן
אבי הורביץ
יהודית הנשקה
ַ ּגיִ ל הראבן
יעקב זוסמן
מלכה זמלי
שמעון זנדבנק
אפרים חזן
אברהם טל
אברהם יבין
יוסף יהלום
**יאן יוסטן

.1

נבחר לחבר־יועץ בכ"ט בשבט התשע"ט

[נפטר בא' במרחשוון התשפ"א]
[נפטר בי"ג בטבת התשפ"ב]

נבחר לחבר מלא בכ"ט בשבט התשע"ט
[נפטר בכ"ו באייר התשפ"ב]
[נפטר בג' בסיוון התשפ"ב]

נפטר בט"ו בתמוז התשע"ט
הופסקה חברותו בתמוז התש"ף

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

* חבר־יועץ
** חבר כבוד

6

ה ח ב ר י ם ב א ק ד מיה 

**ג'פרי כאן
חיים א' כהן
*מרדכי כסלו
קציעה כ"ץ
*עירית לינור
*אורי מור
**טקמיצו מוראוקה
מרדכי מישור
אהרן ממן
*יעקב מנצור
שלמה נאה
חיים סבתו
**דב ספטימוס
עמוס עוז
יוסף עופר
אמציה פורת
משה פלורנטין
שמואל פסברג
**סטיבן ד' פראד
שמא יהודה פרידמן
שמחה קוגוט
אלישע קימרון
מנחם קיסטר
דוד רוזנטל
*יעל רשף
אורה (רודריג) שורצולד
**שטפן שורש
**ראובן ריצ'ארד שטיינר
*צרויה שלו
*אבי שמידמן
*אורי שמעוני
שמעון שרביט
עפרה תירוש־בקר

נבחר לחבר־יועץ בכ"ט בשבט התשע"ט

נפטר בכ"ג בטבת התש"ף

נפטר בכ' בטבת התשע"ט

7

ִמנהלת האקדמיה
מי' בניסן התשע"ח
משה בר־אשר — נשיא האקדמיה
אהרן ממן — סגן הנשיא
חיים כהן — עורך המילון ההיסטורי
יהודית הנשקה
יוסף עופר
עפרה תירוש־בקר

8

החלטות האקדמיה
א .החלטות בדקדוק
ההפניות לסעיפים שלהלן ניתנות לפי "החלטות האקדמיה בדקדוק" ,מהדורה רביעית,
תשע"ח.
 .1תיקונים ותוספות לכללי נטיית השם
א .כללי הקמץ ()1.1
• קמץ לאחר שווא נע באמצע המילה (ובכלל זה לאחר רצף שוואים)
מתקיים בנטייה .למשלּ ֻ :ד ְב ְ ּד ָבן ֻ ּד ְב ְ ּד ָבנֵ יכֶ ם ,לִ וְ יְ ָתנִ ים לִ וְ יְ ָתנֵ ֶיהםַ ׁ ,שלְ ׁ ְשלָ אוֹ ת
יהם ,דְּ יוֹ ָקן דְּ יוֹ ְקנָ אוֹ ת דְּ יוֹ ְקנָ אוֹ ָתיוֵ ,מ ְיר ָכה ֵמ ְיר ָכאוֹ ת ֵמ ְיר ָכאוֹ ת־.
ׁ ַש ְל ׁ ְש ָלאוֹ ֵת ֶ
[שסו]

[הרחבת כלל ג]

• המילים ֲענָ נָ ה ,נְ ָא ָצה נוטות בביטול הקמץַ :ענְ נַ ת־ ,נַ ֲא ַצת־ נַ ֲא ָצתוֹ
יהם .הערה :במקרא נטיית הרבים היא על דרך משקל ּ ַפ ָע ָלה:
נַ ֲאצוֹ ֵת ֶ
ָ
נֶ ָאצוֹ ת ,נָ ָאצוֹ ֶתיך[ .תוספת לכלל ט(])2
דין הקמץ בנטיית כמה מילים שאולות
• בנטיית המילים ֻס ְפ ָ ּגןַ ,סדָּ ן (מארמית ,מן השורש סד"ד) הקמץ מתקיים
(ס ְפ ָ ּגנֵ י־ַ ,סדָּ נֵ י־) [תוספת לכלל יב(])1
ֻ
• בנטיית שמות כגון ַל ְב ָקן ,גּ וֹ ָפן ,לוֹ ְכ ָסן הקמץ אינו מתקצר (אלא
אם כן הם הוחרגו במפורש)ַ :ל ְב ָקנֵ י־ ,גּ וֹ ָפנֵ י־ ,לוֹ ְכ ָסנֵ י־[ .תוספת לכלל
יב(])1

• בנטיית המילה ַּב ְלדָּ ר הקמץ מתקיים; בנטיית ִ ּגזְ ָּברַ ,ט ְפ ָסר — מתקצר.
[כלל יב(])2

[שסד]

[שסו]

[שסז]
[שסא]

• בנטיית המילה השאולה מערבית וָ זִ יר הקמץ מתקיים (וָ זִ ִירים) ,אבל
(ת ְמ ְס ֵחי־).
הוא מתקצר בנטיית המילה ִּת ְמ ָסח ִּ

[שסו]

א .כללי הפתח ()1.2
• נטיית המילים מוֹ ַרגַ ,סנְ ַסן היא בחיריק — מוֹ ִר ִ ּגיםַ ,סנְ ִס ִּנים — כבמקרא.
[שינוי בכלל ב]

[שסז]

 .2ענייני תצורה וניקוד
• הטעמת שֶׂ ְכוִ י בעברית ימינו מלרע .הערה :בכתבי יד מדויקים של
המקרא הטעמת המילה מלעיל]2.3.1[ .
9

[שסא]
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הפים
• לצד צורות הרבים הרגילות של שמות תואר מל"י ,כגון ּפוֹ ִרים ,יְ ֵפ ִ
הפ ִ ּיים.
הפה) ,אפשריות גם צורות ארוכות כגון ּפוֹ ִר ִ ּיים ,יְ ֵפ ִ
(מן ּפוֹ ֶרה ,יְ ֵפ ֶ
[]2.3.9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

צורת הרבים של ִּכ ְבשָׂ ה היא גם ְּכ ָבשׂ וֹ ת וגם ְּכ ָבשִׂ ים[ .שינוי החלטה]
הצורות לנוכחת ִה ֵּנ ְך ,עוֹ ֵד ְך טובות לשמש לצד הצורות המקראיות
ִה ָּנ ְך ,עוֹ ָד ְך]2.4.5[ .
צורת הרבים של מילים במשקל ּ ַפיִ ל שאין לה תיעוד במקורות תהיה
יצים או ְקיָ ִציםַ ׁ ,שיִ ט —
בצירי מלא או בשווא וקמץ ,למשל ַקיִ ץ — ֵק ִ
יטים או ׁ ְשיָ ִטים.
ׁ ֵש ִ
מין צורת הרבים ֲעשָׂ רוֹ ת (כשם עצם) הוא נקבה' :עשרות רבות של
אנשים'.
שם התנועה — ֶסגּ וֹ ל (ושם התואר ֶסגּ וֹ ִלי).
ַ ּג ְר ֵ ּגרּ ַ ,ג ְר ִ ּגיר (המילה הכללית); ַ ּג ְר ֵ ּגר (שם צמח)[ .שינוי החלטה]
ן־בשֶׂ ם).
ִק ָּנמוֹ ן בנסמךִ :קנְ מוֹ ן־ (הערה :במקרא ִק ְּנ ָמ ֶּ
ַצ ָּבר (שם צמח; במקום ָצ ָבר) [.]Opuntia, prickly pear
ּ ִפ ְת ָ ּגםִ ּ ,פ ְת ָגם (בגימ"ל דגושה או רפה).
דגש קל או רפיון בנטייה של שמות אחדים [תוספת לכללים כלליים
( )1.0ולכללי הסגול ( — 1.5כלל א)]:
— נטיית היחיד של ֶּב ֶגד ,יֶ ֶקבֶּ :ב ֶגד ִּב ְגדִּ י אבל יֶ ֶקב יִ ְק ִבי.
— נטיית הרבים של א ֶֹסףֶּ ,כ ֶסף ,נֶ ֶס ְךֶ ,צ ֶמדֶ ,ר ׁ ֶשף :א ֶֹסף ָא ְס ֵפי־ֶ ,צ ֶמד ִצ ְמ ֵדי־
אבל ֶּכ ֶסף ַּכ ְס ּ ֵפי־ ,נֶ ֶס ְך נִ ְס ֵּכי־ֶ ,ר ׁ ֶשף ִר ׁ ְש ּ ֵפי־ .הערה :במקרא גם ִר ׁ ְש ֵפי־.
— נטיית הרבים של ָט ָרףַ :ט ְר ּ ֵפי־.

[שסא]
[שסא]

[שסא]

[שסד]
[שסד]
[שסד]
[שסו]
[שסו]
[שסו]
[שסז]

[שסז]

 .3הפועל
השלמה לכללים בגזרת השלמים ()3.1
• צורת הבינוני של הפועל ָא ַפס היא ָא ֵפס בלבד (ולא אוֹ ֵפס).
[תוספת לכלל א]

[שסא]

שינוי בכלל מכללי הגרוניים בפועל ()3.2
• בבניין קל כשפ' הפועל היא אל"ף צורות נוכחת ,נוכחים ונסתרים
בפתח על דרך ַּת ַא ְס ִפי יַ ַא ְספוּ שבמקרא כשרות (לצד ֶּת ֶא ְס ִפי יֶ ֶא ְספוּ ).
[כלל ג(])2

חילופי גזרות בפעלים שונים ()3.9
א .מן השורש החדש זו"ח נגזרים בעברית ימינו הפעלים זָ ח (כגון תזוּ ח
יח .הפועל ֵהזֵ ַח (מגזרת ע"ע) הוא הצורה הספרותית.
דעתו)ֵ ,הזִ ַ
(ה ִגיס) בשתי
ב .הפועל ֵה ֵגס (מן השורש גס"ס) נוטה גם על דרך ע"ו ֵ
המשמעויות (גם הגסת הדעת וגם הגסת הקדרה).
ג .השורש מש"ש בבניין נפעל נוטה על דרך ע"ו (נִ ּמוֹ ׁש).

[שסא]

[שסא]
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 .5מילים לועזיות
השלמות לכללי ניקודן של מילים לועזיות בלשוננו ()5.2
במילים לועזיות באות ג' [ ]ğלא יסומן דגש קל ,למשל :ג'וּ נְ ֶ ּגל.
לאחר אותיות מש"ה מסומן דגש חזק באות הראשונה של מילים ושמות
לועזיים כבמילים עבריות ,למעט בפ"א רפה ובכ"ף רפה ,לדוגמה ַהגּ 'וּ נְ ֶ ּגל,
'יטה ,אבל ַה ַפנְ ַטזְ יָ הַ ,ה ְכרוֹ נִ י (לצד ַה ְּכרוֹ נִ י).
ַה ָ ּז ֵ'קטַ ,ה ִ ּצ ָ

[שסא]

[שסו]

ב .הכתיב והתעתיק
 .1הבהרה והשלמה לכללי הכתיב המלא
א .המילה ִראשוֹ ן בכל נטיותיה ונגזרותיה נכתבת גם בכתיב המלא בלי
יו"ד[ .הבהרה]
ב .צורת הנסמך ִּבן־ נכתבת גם בכתיב המלא בלי יו"ד.

[שסד]
[שסו]

 .2השלמות לכללי התעתיק מלועזית לעברית
א .אותיות ּבּ ,פ (וכן ּכ) בראש שמות זרים שומרות בדרך כלל על הגייתן
זו גם אחרי אותיות וכל"ב .ואולם הרוצה לרפות אותן הרשות בידו,
יטנְ יָ ה.
למשל :וּ ָפ ִריזִּ ,ב ְב ִר ַ
ב .לאחר אותיות מש"ה מסומן דגש חזק כבמילים עבריות ,למעט בפ"א
רפה ,למשלִ :מ ָ ּג ַ'ק ְר ָטהֶ ׁ ,ש ֶ ּצ ְ'כיָ הִ ,מ ּת'ור אבל ִמ ִפינְ ַלנְ ד.

[שסו]

 .3הבהרה לכללי התעתיק מערבית לעברית
בתעתיק המנוקד לא תנוקדנה ד ,ת בדגש קל בראש המילה או אחרי שווא,
למשלַ :ד ְח ַלאןַ ,תוְ ִפיקַ ,מ ְג ַ'דל ַש ְמסִ ,א ְּב ִת ַסאם.

[שסא]

[שסא]

ג .החלטות במינוח ומילים בשימוש כללי
אישור מילונים ורשימות מונחים
 .1משפט
הדין האזרחי
הדין הפלילי (רשימה משלימה)
 .2זואולוגיה
שמות מחלקת העכבישנים
שמות קווּ צי העור (כוכבי־ים ,קיפודי־ים ומלפפוני־ים)
שמות מדוזות
אישור מונחים יחידים
מ ַֹחל (פסולת נוזלית שמנונית מעיבוד זיתים)

[שסד ,תיקונים :שסו ,שסז]
[שסד]

[שסג]
[שסו ,עדכונים :שסז]
[שסז]
[שסג]

12

ה ח ל ט ות ה א ק ד מיה

מוּ ָעדוּ ת — recidivism

ֻמ ְג ָּבלוּ ת שִׂ ְכ ִלית ִה ְת ּ ַפ ְּתחוּ ִתית — intellectual developmental disability,
intellectual disability
סוֹ ְב ָבן (מתקן לסיבוב קטרים) — turntable
נִ ּצוּב —  ;orthogonalizationנִ ֵ ּצב — ]orthogonalize [v.
ילנַ אי (אדם העוסק בטיפוח עצים ובטיפול בהם) — ;arborist
ִא ָ
ילנָ אוּ ת — arboriculture
ִא ָ

[שסד]

נֶ ֶתר ִא ּכוּ ל (במקום נתר ְמ ַא ֵּכל)

דִּ ְל ִ ּגית (במקום דַּ ְל ִ ּגית) — skipping rope
ִמ ְצ ָהר (במקום ֵמ ִר ְידיָ אן) — [ meridianבאסטרונומיה]

ר־ג ּלוּ י (בכלים הקיימים; כגון גידול לא בר־גילוי) — undetectable
לֹא ַּב ִ ּ
[בריאות הציבור]

ת־ס ּ ִפי; כגון עומס נגיפי
ַּת ַחת ַסף ַה ִ ּג ּלוּ י (בבדיקות הקיימות .בקיצורַּ :ת ִ
תת־סיפי) — [ undetectableבריאות הציבור]
ֻא ָּמה ֶאזְ ָר ִחיתְ ,לאֹם ֶאזְ ָר ִחי — [ civic nationסוציולוגיה]

[שסו]
[שסז]

אישור מונחים שהתקבלו במיזמים עם גורמי חוץ
ֶה ְס ֵּכת — podcast
ֻח ְפ ׁשוֹ ן — "אפטר"
ׁשוֹ ֵפט ָמ ָס ְךִ ׁ ,ש ּפוּ ט ָמ ָס ְך — VAR

[שסו]

מילים בשימוש כללי
ִמשְׂ ֲח ָקן (ִ ;)gamerמשְׂ ֲח ָקנוּ ת ([ )gamingבתחום משחקי מחשב ומשחקי חוזי]
ַעשְׂ יָ ן ([ )makerממציא ויוצר דברים]; ַעשְׂ יָ נוּ ת ()making
ַה ְר ָצ ַאת ִמשְׂ ָרה ([ )job talkהרצאה לצורך קבלה למשרת הוראה במוסד להשכלה גבוהה]
ַה ֲא ָד ַרת ְמיֻ ָּמנוּ יוֹ ת (  ,upskillingפיתוח והרחבה של מיומנויות של
עובדים)
ִע ּלוּ י ַס ְמכוּ ת ( ,escalationהעברה של עניין לטיפולו של דרג בכיר יותר
במדרג ארגוני)
ִמשְׂ חוּ ק ( ,gamificationשימוש במאפייני משחק בהקשרים אחרים ,כגון
למידה ועבודה)
ַמ ֲע ֶר ֶכת גּ וֹ ְמ ִלין — ecosystem
ְמכוֹ נַ ת ִמ ְמ ָּכר — vending machine
ִס ְמלוֹ ן — emoji
ב־ס ּכוּ י — favorite
ל־ס ּכוּ י —  underdogוהיפוכו ַר ִ
דַּ ִ

[שסא]

[שסג]
[שסד]
[שסז]

