
המילה פרוטוקול נתגלגלה ללשונות אירופה
מן היוונית והלטינית. בבסיס המילה 

ֶבק.   proto – ראשון, kolla – ּדֶ
בעבר היו שביקשו לשוות למילה פרוטוקול
ָרֵטי ּכֹל". צירוף זה צורה עברית: "ּפְ
מצאנו בעיתונות  העברית למן המחצית

השנייה של המאה ה-19.

המילה ּדוַּח נוצרה מראשי תיבות של הצירוף 'דין

וחשבון' הנזכר לראשונה במימרה הידועה

ה הֹוֵלְך אָת וְּלָאן ַאּתָ ע ֵמַאִין ּבָ ממסכת אבות: "ּדַ

ּבֹון" (ג, א). ין ְוֶחׁשְ ן ּדִ ה ָעִתיד ִלּתֵ ְוִלְפנֵי ִמי ַאּתָ

ההגייה התקנית של המילה היא ּדוַּח – כהגיית

המילים רוַּח ולוַּח. ברבים: דוּחֹות (כמו לוּחֹות,

רוּחֹות).

הצורה השגויה והרווחת "דֹוְח" אינה אפשרית

בעברית.

המבנה ו/או שכיח מאוד בלשון המשפטית וחדר

אף ללשון הכללית. שופט בית המשפט העליון

חיים ה' כהן (1911–2002) סבר כי מבנה זה

זר לעברית וכי אין בו צורך אמיתי – לא מצד

הלשון ולא מצד הדיוק המשפטי. פרופ' משה

אזר הרחיב את הדיון בשאלת היווצרותו של

מבנה זה ובצורך בו. לדעתו אין לצאת חוצץ

נגדו, אך ראוי להגבילו.

חטיבת התביעות מציינת את 



ֵפלֹות–צורות שונות של אותו השורש באותו בניין.  הצורות נִּדֹון ונָדֹון הן ּכְ
בתנ"ך אנו מוצאים את הצורה נָדֹון כשהנו"ן  באה בקמץ כמו  מפעלים מקראיים

נוספים כגון: נָסֹוג, נָמֹוג, נָבֹוְך ונָפֹוץ. 
לעומת זאת בספרות חז"ל רווחת הצורה נִּדֹון והדרך הרגילה לניקוד היא בחיריק ובדגש
בימינו מקובל לנקוט את הצורה נידון בהקשר של גזר דין, כגון 'הנידון למוות'.  לעומת

זאת בציון הנושא במכתבים רשמיים מקובלות שתי הצורות: הנידון וגם הנדון.
קיצורו של דבר: שתי הצורות נדון ונידון תקניות בכל המשמעויות. דרך השימוש בהן היא

עניין לסגנונם ולטעמם של הדוברים והכותבים.

 מקומה המתבקש של ה"א הידיעה הוא כבכל צירוף
סמיכות, לפני הרכיב השני: עורך הדין, בדיוק כמו 'רופא
השיניים', 'דוברת המשרד', 'אוצר התערוכה', 'מנהלת

הלשכה', 'מדריך התיירים', 'מבקרת המדינה'.
עם זאת בעבר היו שהתירו (ואף המליצו) ליידע את הצירוף

בראשו: העורך דין.
כיום מומלץ על יידוע הצירוף כצירוף סמיכות: עורך הדין. 

חטיבת התביעות מציינת את 

 רישום של מספר האנשים הנמצאים 
ביחידה מסויימת בזמן מסויים

 
פירוש נוסף: חיל-מצב, יחידה צבאית

החונה במקום מסויים: "אנשי המצבה".


