
 

 

 עא( )ש  שבעים ואחתהישיבה השלוש מאות 

 

האקדמיה 12:30בשעה  (  2021ביוני    21)  פ"א התש  תמוזב  י"אביום   בבית   ,

 בירושלים.

 

איזקסוןימחברים  ה :נוכחים אליצור,,  רון  אלמגור־רמון,   שולמית    רות 

בר )יו"ר(,־משה  ברויאר,  אשר  גמליא  יוחנן  אבנר  ל,  חנוך 

הראבהנשקה,  יהודית    צמן,הול כ"ץ,  ן,  גיל  מקציעה    מן,אהרן 

נאה,   סבתו,שלמה  פלורנטיןעופר,    יוסף  חיים    ל אשמו,  משה 

 ;בקר־עפרה תירוש, שמחה קוגוטשמא יהודה פרידמן, פסברג, 

ֵאלון  צים־היועיםהחבר לינור,    ,אמונה  מור,עירית  אבי   אורי 

 ;שמידמן

האקדמיה   דורית  ו  יהודה־בן טלימנכ"לית  האקדמיה  סמנ"כלית 

 ;החשב ראובן גרוס ;ית גדישמדעית רונה ההמזכיר ;לרר

 .שנור־חיימוביץ איילתשל האקדמיה רואת החשבון 

 : של הישיבהב  בחלק

מרשו  קרייניםאורחים:   השידור  ושדרים  ומתאגיד  השידור  ת 

 .ירושלמי־יועצת התקשורת ורד ליון;  אקדמיההובדי ע הציבורי;

 

 חלק א : סדר היום

ה   .1  ועדת  הודעת    ותיקוניםהשלמות    –  זיתהמרכ  מינוחאישור 

 יחיד  מונחועּכבישנים לשמות ו גיהאפידמיולולמונחי 

 אישור הודעת ועדת הדקדוק. 2 

 2020נת לש הדוחות הכספיים המבוקרים אישור. 3 

 חלק ב  

 'שידור ובתאגיד 'כאןהחדשות ברשות ה ה לקריינימעמד הוקר 

 

 חלק א



 

נים  יקושלמות ותה  –אישור הודעת ועדת המינוח המרכזית .  1

 ד יומונח יח עּכבישנים לשמות וידמיולוגיה אפ למונחי 

אני מקדם בברכה את החברים המלאים החדשים, אבנר הולצמן,   :אשר־בר'  מ

ידור מטעמנו ת הלשון ברשות השציועשהייתה  אלמגור־רמון,    רותמירון איזקסון ו

הרבה שמח    .שנים   –נבחרו  שחדשות  היועצות  ה־ותחברהשתי    על  גםאני 

 לא יכלה להגיע היום. שעל צלה נוזיוה שמיר, שהת מנו,, היושבת עיוןֵאלאמונה 

ו  על הודעת ועדת המינוח המרכזית לא נתקבלו השגות בזה    אני מודיעכלשהן, 

 על אישורּה. 

 

 הודעת ועדת המינוח המרכזית 

  יוני ב  7תשפ"א,  סיוון  ב  כ"זבבישיבתה    נדונו בוועדת המינוח המרכזיתהמונחים  

2021 . 

בישיבה    האושרהרשימה המלאה  ]  נחי אפידמיולוגיהומכונים בם ועדיוניקתא.  

 שסט[ 

ַרת1 ַמטְּ מחקר[]הצהרת  ָעל  ־.  של  כללית  במקום  )  overarching goal  –  כוונות 

goal, purpose ) 

ִלית  2 ַתכְּ מסקנותיו;  ].  של  היישומים  יהיו  מה  או  המחקר  נערך  למה  השאלה  על  עונה 

   purpose –  [רווח גם ַיַעד 

מותנית בתשובת הוועדה המקצועית על מידת הצורך   ונחמההוספת    נוסף;  נחמו

 בו.

נ. 3 ַנת ִסּכּוִייםיַ במקום  ) odds ratio, OR –  ת ִסּכּוִייםֹוַיַחס מְּ  (ַחס מְּ

 [ בשנת תשע"ט האושרהרשימה  ] העכבישניםשמות השלמה לרשימת ב. 

מבקשת    עם שלהלן  השמות  של  המדעי   תאר  אשלזואולוגיה    תועדהפרסום 

  :יםבריהשמות הע

ַרב. 1  Buthacus arava –ה חֹול ָהֲעָרבָ ־ַעקְּ

ַרב. 2  Buthacus levyi  – חֹול ֵלִוי ־ַעקְּ

ַרב. 3  Buthacus amitaii – חֹול ֲאִמַתי־ַעקְּ

 ADHD (attention deficit and–  ַהְפָרַעת ֶקֶשב ּוְפַעְלָתנּות ֶיֶתריחיד:    ג. מונח

hyperactivity disorder)   

ומחשבותור  לאיש  מובא  חונהמ קווים  עמותת  מקצוע    בתמיכת  לבקשת  אנשי 

ב וב,  רפואהבכירים  הילד  אקדמיים,  בהתפתחות  ממוסדות  מרכזים חינוך 

 . רפואיים ושירותי בריאות



 
 הערות:

פעילות    מצייןהוא  ו  ,פעילות יתר  =  hyperactivity  המונח  במונחי האקדמיהא.  

 ומה. בלוטות וכדלא תקינה של ומוגברת 

נ  ב. נקבע   ,חינוך תשכ"במונחי  ב  activismת  מור ה תקבעפעלתנות  מאז  אבל 

 .תנּולָ עֲ פַ  מונחהתמורת אקטיביזם 

יתר'  ג.   אדם  'פעילות  לבני  לציון  בהתייחסה  גם  להתפרש  השתתפות  יכולה 

 בפעילויות רבות )מדי(. 

ה אינו  ד.  בעברית  לצימ  הלועזי;למונח  זהה  מונח  מלאה  באנגלית ף  ורהקבלה 

פרעת חוסר קשב ופעלתנות יתר". עלתה  ש מילים: "המונח בן חמ  בלמתקה  הי

', אך הוסכם שהצירוף הקיים כבר שגור  הפרעת קשב ופעלתנותאפשרות לקבוע '

 אי־הבנה.ואם יושמט הרכיב 'יתר' עלולה להיווצר 

 רכזית. ושרה הודעת ועדת המינוח המא

 

 הדקדוק אישור הודעת ועדת  .  2

 הודעת ועדת הדקדוק 

ההחלטות  כם  לפני מישיבועדת  בתדקדוק  תשיום  ה  באדר   במרץ   8)  פ"אכ"ד 

2021.)   

רֶּ מין  .א  )שינוי החלטה( ונקבה כאחד זכר   – בהמילה גֶּ

 התָ יְּ חָ   המורשותטובות לשמש לצד הצורות  )במלעיל(    ַחָיה וַחיּו הפועל    צורות  .ב

 במלרע( )יּוחָ ו

ּנ .ג    יםר במד –עֹוֵדנּו  נסתר; –ּו )או עֹודֹו( עֹודֶּ

ֵיהּותבוא הערה על הצורה ) צירי תמידבקיום ה  הה וֵשיָ נטיית שֶּ  .ד  ( במקרא  שְּ

 

 רקע 

לשמש    גרב  המילהא.   הבשלהי  החלה  מוהי,  19־המאה  לבן־יהודה  א  יוחסת 

ֻג'ַראּבלפי  )  תבהשראת הערבי במודעות ונה  יא הופיעה לראשהבדפוס    .(מילונו 

ת חז"ל באה וורבמק  .(1885)"ה  שנת תרמוד בבעיתונו של בן־יהודה "הצבי" ע

גם  הודה  ין־ילון בבמ  וזאת',  של עור  שק'  חרס גדול' או   כלי'והוראתה    ָגָרב  המילה

ַּביִ של היחיד  צורת  .  זכר ומינהקדוקי[  לבוש הרגליים' ]יש בכך קושי ד' םַגרְּ

ב    –ניקוד המילה כפי שהיא מוכרת לנו היום   רֶּ ילין  ו  מתועד במילון גרזובסקי  –גֶּ

מי1927ת  משנ ששם  ואולם  נה,  בן  נקבה.  ה  יהודה־בעקבות  מילונים חזרו 

נמצאזכר,    שמינהוקבעו  הבאים   האקדמיה  סוליות'  ובמילוני  בעלי   ' גרביים 

ָיה)בהגדרת   ֵּבי ֻסלְּ )קשר    'גרב חצּוי'וח(  תשכ" –י"חבות הגוף, תשמונחי תרב  –  ַגרְּ

  .תש"ל( ואלקטרוניקה,



 
לא כמכנסיים , שביחיד  םגלשון נקבה )  –  ם גרבייו  רבג כידוע בפי רוב הדוברים  

כנרא'(וכד בהשפעת  ,  ייםרגליו  םינעליה  כבר    שמאחר   סבראבינרי    צחק. 

במשקל זה   יהיה נקבה )אף שרוב השמות  שמדובר במילה חדשה כדאי שמינּה

  מינם נקבה השמות במשקל הזה ש  גםא( רבים  : )זכר( מן הטעמים האלה  הם

נ גפן,  אבן,  ארץ,  חרב)כגון  סמיכ(צםע  ,פש,  )ב(  לנ;  הגרב  )ג(  ות  ולרגל;  על 

בניסן תרס"ד עוד  רשימה שהתפרסמה  מֵ ראיה  א  יבג. הוא אף השימוש הנהוה

לשון, עמ'  שניה" )יד ה  ( ב"עולם קטן": "סורגת גרבים... גרב אחת... גרב1904)

99–100  .) 

 , אך 2005ובשנת    2000בשנת    ,פעמייםהשאלה  בוועדת הדקדוק  נידונה  בעבר  

שכן ציבור גדול  ים,  ילונקביעות הבאות במל רב ליש משקש    מדהעה  ההתקבל

בלשועהמ עליהןניין  מסתמך  ואולם  ון  האחרונות    20או    15ב־.  עבר השנים 

נים מקוונים, ובהם המילון באתר האקדמיה,  מילוהציבור במידה רבה לשימוש ב

ה  דהווע את אלה קל לשנות לפי החלטות האקדמיה.  ו המבוסס על מילון ההווה.  

ל  ממליצה ג אפוא  בהכשיר  השימוש  את  ללשון    נקבה.לשון  ם  ר כזהמורגלים 

 ם.דרכיוכלו כמובן להמשיך בדווקא 

 
 חי בעבר  הפועל נטיית. ב

קל )פעלים על המצב בבניין  לל על פועלי  ולים של האקדמיה בּכהכפגזרת  בכללי  

קַ רך  ד ַקלַקּלֹוִתי  ו  יםּלִ קַ ַקל    ,רבבע  ַקּלּו  ּלֹוָת  יִ ֵיַקּל  לקַ ֵיבבינוני  או  לּודַ ּו  ִידְּ   ִיַדּלּו / ל 

 ההערה הזאת: ניתנת בעתיד( 

הצורות   קל מקצת  בבניין  'חיה'  ַחיבפועל  ַחי בעבר;  ע"ע:  דרך  על  ָיה  חַ   נוהגות 

 ַחִיים ַחיֹות בבינוני. 

  י )ע"ד וחַ   "ד ל"י(ָחָיה )ע  ,ורותשתי צ  אפשריותנסתר  בצורת השלפיה    –רה זו  עה

את פת  משק  –  נטייה על דרך ל"יק הפשרית רהעבר אות  צורבשאר    אך  ,ע"ע(

במקורות: פעמיים    , ָיהחָ לצד    ַחיבנסתר    במקרא   המצוי  ָתהבנסתרת    ָחיְּ

בנסתרת גם  הגות  עברית ימינו נוואולם ב  .)במלרע(  ּוָחי פעמים    שלוש  בנסתריםו

 מהשלבהן הרואה  ה  הוועד  . יּוַח    , ָיהַח    –  "ו()או ע  צורות על דרך ע"ענסתרים  וב

,  ָמהַת  כגון  )  הכפוליםפועלי המצב בגזרת  ד  הכשירן ע" לה  וממליצטבעית  וויה  צפ

 (.מּוַת  

בכתב עולות  ל  עדויות  חיה  ההיסטוריבנסתרת  המילון  תקופת  מן  ל  מאגרי 

י  ך, שבילון בלו" )שמשוחיהִמלטה  נפשה  את  "האשה...    :למשל  ,ההשכלה ואילך

א "והחכם1822  ;עולם  יד(,  אחת,  ...  תרנוגלת  )מנדלי,  נש שלשים    שחיהע  ה" 

שפתכם בספריכם    חיההאם לא  ..  אבל מדינה למה?.(, " 1867;  תולדות הטבע ב

   .(1907ישראל; אלפי שנים בלי שופטים ושומרים?" )יעקב רבינוביץ', בארץ 



 
ישוע כי כבר במקרא  ד  ָתהלצד  יש    לציין  צו  ָחיְּ וְּקטלגם פעם אחת  בהפסק    רת 

ת משום שחסרת דגש היא,  לסיע"ע קא, טז(. צורה זו איננה צורת  )שמות    ָוָחָיה

 . יאיננה ל"  , אך בוודאיוהיא על דרך ע"ו

 
   עודנו .ג

במקרא:   ּנִ הצורות  עֹוָדְךעֹוִדי/עֹודֶּ ָך,  עֹודְּ עֹודֶּ י,  ּנָ /עֹועֹוָדּה  ּנּו,,  עֹודָ עֹוֵדינּו ה,  דֶּ .  ם , 

,  היקש למדבר ולנסתרת()  עֹודֹו את  גם  בנסתר  נותנים  ולוחות הנטייה  המילונים  

קרי  צורת העל פי  )  עֹוֵדנּו  –רב־מילים  אבן־שושן,    מדברים:צורת הב  קיםחלואך  

ּנּו  –י  ברקל;  באיכה ד, יז(  עֹוֵדינּו דה ן־יהוב  ;(ראמקב  ןיִ אַ ו  ִמןיית  בדומה לנט)  עֹודֶּ

ּנּו , ינּו דֵ עֹו –  .  עֹודֶּ

 הנסתר.  ת לפחות בניקוד מצורתדלשהיא נב עֹוֵדנּוהצורה היתרון של 

 
 ָיהושֵ  הטיית שֶּ ד. נ

היית נטרה על תנת העסגול ניבכללי ה  :שֶּ

ה נמצאות במק  ה שֵ   רא צורות אלו:מן השם שֶּ ֵיהשֶּ ּו. צורת הרבים: ֵשִיים  ה־ ֵשיֹו שְּ

 יֹות.שֵ 

השאלה   הטעםיה  הנטי מה  נשאלה  מן  הצירי  או  יום  בק  –  בהתרחק  הצירי 

הבכ  בביטולו החריגים  נטיית  ֵשםֵּבןשמות  הצורה    פי  על  (חלקיטול  בי )  ֵעץו   , 

ם)  לאֵ ות כגון  קיום הצירי הוא הכלל בשמ  )לצד ֵשיֹו(.   ּוֵיהשְּ המקראית     דשֵ   ,(ֵאֵליהֶּ

הנקביים  ב השמות  ברוו  (ה ֵשדָ ,  ֵאָלה)הנקבה שלהם    צורת  נטייתוכן ב  (םֵשֵדיהֶּ )

ם()למשל ֵתבֹותֵ   ֵתָבהת  דוגמ  הדו־הברתיים כֶּםשֵ   ֵשָיהן  כ  על  .יהֶּ   .ואף ֵשיֹוֵתיכֶּם  ַיתְּ

  קיום   כלומר את,  חדש  אינה קובעת חריגשוטה שדרך הפהוועדה העדיפה את ה

 ירי.  הצ

ה  תנטיי ,  ֵשֵינּו,  ֵשיֶּהָ וגם  ֵשָיּה    *,ֵיהּושֵ ם  גו ֵשיֹו    ,ֵשֵיְך  , ֵשיֶָּךוגם    יְָּךשֵ   ,ֵשִיי  לאה:מה  שֶּ

כֶּם/ן   כֶּם  יַ , שֵ ֹותיָ שֵ ָך,  ָיתְּ שֵ   ,ָיִתי: שֵ ֵשָיהנטיית    ; ם/ןֵשֵיהֶּ וגם  ֵשָים/ן  ,  ֵשֵיכֶּם/ןוגם  ֵשיְּ תְּ

 . וכו'

 . הּויֵ שְּ  ֵשיֹו גםלצד   במקרא  *

 

על ההחלטה לא    אף איש לא ערער,  גם על הודעת ועדת הדקדוק    :אשר־בר'  מ

לה   שותף  ממנה  שאינני  מסתייג  שלכי  ואף  הדקדוקי  יהיה    גרב  המילה  המין 

 . מאליה שרתאתודעה זו מגם ה על כן מעתה גם זכר וגם נקבה.

 .קהדקדוושרה הודעת ועדת  א
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חיימוביץלאיילת    הודבת   אפתח  :יהודה־בן  'ט החשבון    ,שנור־איילת  רואת 

האק של  ולראובןהדמיוהמבקרת  האקדמיה,  ח  ,גרוס  ,  הכנת   ובדעששב    על 

האלה התקנון  .הדוחות  פי  מת   על  לאשרבקהמליאה    ו שרושא  אחרל   םשת 

 מנהלה. בהביקורת ו דתועבו

, שלא א' חזן  יושב ראש הוועדה  את דברי  תקראג' הראבן  נציגת ועדת הביקורת  

 . יכול להגיע היום

 

   :(, יו"ר ועדת הביקורת )בשם א' חזן הראבן 'ג

כמתכבד    אני למליאה  הי  להודיע  מיום  בישיבתה  הביקורת  בתמוז    'ועדת 

הכספי  , 2021ביוני    15תשפ"א,   הדוחות  את  המשונה  אישרה  לשנה  ים 

שנת בתוהמורכ גנור2020  ,  עזרא  הוועדה  לחבר  מיוחדת  תודה  המיומן   ,. 

המנכ"לית   לתשובות  שזכו  שונות  שאלות  שהעלה  כספיים,  דוחות  בקריאת 

 והצוות המקצועי. 

  :ועדת הביקורת העלתה שתי נקודות הראויות לתשומת לב

בהוצאות.  1 שנת   2020שנת  בוהמחשוב  המרשתת    ההפחתה   לעומת 

יש  :2019 הוועדה  ולחזק    לדעת  בין להגביר  הקשר  שהוא  זה,  תחום 

 ונעזר בו. האקדמיה לציבור, וציבור גדול מאוד נהנה ממנּו

ולא הניבה תשואה  קרן זלצמן העומדת לרשות האקדמיה לא     .2 הושקעה 

 כלשהי. 

את    הוועדהכאמור   את  וצ  2020לשנת    יםהכספי  ותהדוחאישרה  ירפה 

 אלה. ות הבשתי הנקודהמלצותיה 

 

ה   יבתביש  :אשר־בר'  מ ועדת נקודות  השתי  ו  תקבלהמנהלה  שהעלתה 

עם  , תושקע  שקל  400,000כ־  אוצרת, שקרן זלצמן  . על כן הוחלט כי הביקורת

של  אחרת,    קרן גם  אוחנהמשפחת  תרומתה  ב.  על תמחשוב  ההשקעה  בוא 

שהפגישה    ה,תיקונ ורבות  התשר  עם  המתוכננת  בהנחה  פרי    חלקתישא 

לרשות.  נהיעיו  מבקשותינ שיעמדו  לשיפור כספייםהים  אמצעהנו  ברגע  נדאג   ,

משמעות  בפועל  , והמדינהתקציב  שנתיים לא עודכן  במשך  המצב. אין לשכוח ש

 . בתקציב %5קיצוץ של הייתה הדבר 

 

לתשומת ליבנו ונמצא ניקח    שתי ההערות של ועדת הביקורת את    :יהודה־בן  'ט

ש ל  דרך כדי  תקציב  ב  האחרונות  יםבשננו  הישגיהשיג  בקשרי  גם  וגם  מחשוב 

טוב, ואני מקווה  של השר החדש יש רצון  מקצועי  וות הצלירדו לטמיון.  לא  הקהל  

 ה יבוא לידי ביטוי בתקציב האקדמיה.שז

 



 
כי    :אשר־בר'  מ רק  האקדמיה   בכינוסהיה  והספורט    התרבות  שראוסיף  של 

א ביקש הוו  ה לנהייתה שחה חטופבשישבועות, ו  לפני שלושה  " לשון ומנהיגות" 

לבקש   לא  לממני  אחרלעבור  הוא  משרד  בהב.  שינוי  שנראה  שרד  מיחס  טיח 

   התרבות לאקדמיה. בקרוב צפויה לנו פגישה נוספת. 

 

 ? כנית כוללתות יש מחשובמדור ה להאם  :איזקסון 'מ

 

 בהחלט.כן,  :יהודה־בן 'ט

  

 ? עם מפעל הפיסתנו פגישמאז י כלשההתקדמות  הייתההאם  :סבתו 'ח

 

ההיסטורי  למילון  תינתן  ששקל    440,000סך  על  עזרה  כן, מדובר ב  :אשר־בר'  מ

 .ים הסופיים של עריכת ההסכם. אנו בשלבלבדלשנה אחת ב

  

שנת להכספיים  את הדוחות  לכל החברים  שלחנו  שבוע שעבר  ב  :יהודה־בן  'ט

 : שחשובים בעינייוחות בדם דברי  רק שני. אציין הערות כל בלויקלא , ו2020

התחתושורבהמעיין  ת  שירא הה  של  ש  דוחנה  רושם  לקבל  יה  קדמאהעלול 

יפים , ואם מוסבונאיהוא גירעון חשהזה  הגירעון    .שקלים  445,000של  גירעון  ב

 ב. וטמצבה של האקדמיה מתברר ש, חתפלו את ה

 ולג ז  אלונפרד,  ה מתנהלים בדמיכספי האקוווה  להקמת המנכספי המיזם    שנית

על המיזם    ו נוצאה  2020בשנת  תוכלו לראות ש  .הפשם לאו מ  שםכסף מפה ל

ל־ כשקלים  844,000קרוב  ב  ממהפול  ,    2021  תשנוב,  2019שנת  שהוצאנו 

הולכת  המיזם  על  שהעבודה  לכך  ברורים  סימנים  אלה  לגדול.  צפויה  ההוצאה 

אדריכל  תקדמת.מו חודש  ,בחרנו  אחדים לפני  במכרז    ים  מנהל בחרנו  את 

ואנו עתידים לזםהמי יועצים  שירותי  שכור את,  יש רק    .נוספיםהם של  בינתיים 

  2021שנת  שב  ווהמק  אני־אשר, ו המשולמות מכספי תרומות שגייס ברהוצאות,  

 . ציג הכנסותחיל להלהת נוכל גם

 

א  :אשר־בר'  מ רוצה  גם  ראובן ללרואת החשבון,    ות דוחהכנת  על הלהודות  ני 

 וכמובן למנכ"לית. גרוס 

 

 מנווה? הבניין ום למתי מתוכנן סי :קוגוט' ש 

 

 .שנים שבעמדברים על ם  אופטימיה :יהודה־בן 'ט

 



 
בהבטח   :אשר־בר'  מ תעמוד  הממשלה  הקודמתת  אם  אף הממשלה  אולי   ,

לפי שעה  לוטים בערפל.  החיים הפוליטיים בארץ  , אבל כידוע  שבע שניםפחות מ

על   יהבי  את  משליך  של  אני  הטוב  התרבות  הרצון  טרופרשר  וממתין     חילי 

תוכניתלפגישתנו יש  כאמור  א  .  יש  מנהל  לבניין,  יש  כמובן מדריכל,  ויש  יזם, 

שבידיה לרר,  המסור  מופקד    דורית  המהניהול  של  ועוד, והמקצועי  זאת    יזם. 

הודיעה   לישראל  ועלות  ן את  שתממנו  להקרן הקיימת  והחפירה  מדובר הגינון, 

 כסף רב. ב

 ה. אשר את הדוחות בהצבע, אני מבקש שנאם אין שאלות

 . 2020הכספיים המבוקרים לשנת דוחות ו האושר 

 

 


