שם המספר בעברית
מספר הגדרות:
שׁם ִמ ְס ָפּר
ֵ
מילה המציינת מספר; מילה המציינת כמות של עצמים או סידור מספרי של עצמים )כמו' שלוש'' ,שלושה',
'שלישי'' ,שליש'(.

ִמ ְס ָפּר ְס ָת ִמי )(abstract number
מספר שלא פירשו לידו את שם העצמים שהוא סופר אותם ,כגון המספר  5כשהוא לעצמו )לעומת ' 5בנות'
שהוא מספר מכוּנה( .נקרא גם :מספר בלתי מכוּנֶה.
ִמ ְס ָפּר ְמ ֻכנֶּה )(concrete number
מספר המתייחס לאובייקט מסוים .לדוגמה 10 :אנשים 3 ,כלבים; מספר קונקרטי.
סוֹדר )(ordinal number
ִמ ְס ָפּר ֵ
מספר המציין את מקומו של עצם כלשהו בשורת עצמים ,כגון 'שלישי'' ,עשירי'' ,האחד עשר'' ,המאה'' ,האלף'
וכד'.
ִמ ְס ָפּר מוֹנֶה )(cardinal number
שתים עֶשרה שמלות',
מספר המשמש למניית שמות עצם בזכר או בנקבה ,כמו 'שלוש בנות'' ,שלושה בנים'ֵ ' ,
'שנֵים עָשר חדרים'.
מתוך http://www.ravmilim.co.il :
כללי שם המספר בעברית:
מאתר "השפה העברית":
http://www.safa-ivrit.org/dikduk/numbers.php
מתוך "סנונית":
http://learn.snunit.k12.il/snunit/lashon/upload/.mispar/index.html
השימוש באותיות ,במספרים ובסימני חשבון:
•
•

מינם של שמות האותיות
שמות האותיות העברית והלועזיות הם בנקבה .לפי זה ייאמר :שתי איקס ,שלוש איקס
וכדו'
מספר סתמי
) (1מספרים סתמיים )בתרגילי חשבון ,מספרי טלפון וכיוב'( – יש להביעם בלשון נקבה.
כמספר סתמי מובעים גם שמות המספר הבאים בצירופים כגון אוטובוס )מספר( אחת,
בית )מספר( שתיים .בצירופים מעין אלה אין לראות בשמות המספר לוואי אלא תמורה – שאינה
תלויה במינו הדקדוקי של העצם.
) (2שבר פשוט המבוטא על ידי ציון המונה והמכנה – מובע כמספר סתמי הן במונה והן במכנה ,וביניהם
באה המילה 'חלקי' )כצורה קפואה( .למשל אחת חלקי שתים עשרה ) ,(1/12שמונה עשרה חלקי
שבעים ושש )(18/76

•

מיליון ,מיליארד ודומיהם
אין האקדמיה מתערבת בדרכי ההבעה של שמות המספר שבהם המילים 'מיליון'' ,מיליארד' וכדו') .לפי
זה האומר 'שלושה מיליון בני אדם'' ,שלושה מיליונים בני אדם'' ,שלושה מיליוני בני אדם' וכיוב' ,אינו
משבש(.

מתוך אתר האקדמיה ללשון עברית http://hebrew-academy.huji.ac.il/decision3.html
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נושאים שונים:
•

חלקי השעה בעברית
יואל קדם שואל :מדוע אומרים את חלקי השעה בלשון זכר כמו "שבע וחמישה",
"שמונה ועשרה" ועוד .הרי הדקות הן נקבה ,ואם מתייחסים למספר טהור ,גם
הוא בלשון נקבה.
בדרך כלל התוספת לשעה נאמרת בצירוף המילה "דקות" ואז יופיע המספר בנקבה:
חמש ושבע דקות ,שמונה ושלוש עשרה דקות .השמטת מספר הדקות הנלווית
למספר השעות נשמעת רק ב"חמישה" וב"עשרה" ,והיא מרמזת על תקופת תחיית
השפה ,שבה דיברו ברגעים ולא בדקות" :השעה שש וחמישה רגעים".

רוביק רוזנטל ,הזירה הלשוניתhttp://www.nrg.co.il/online/1/ART/963/909.html :

•

משהו בנושא "הכלל הגדול" )השימוש בשם עצם יחיד ,בכמויות הגדולות מ.(10-
http://www.nrg.co.il/online/1/ART/944/461.html
רוביק רוזנטל ,הזירה הלשונית

•

בראשית ספטמבר פרסם המילון המקוון רב מילים
) (http://www.ravmilim.co.ilהודעה לפיה הוא מציע שירות תרגום חדש מספרות וממספרים למילים
בעברית ובאנגלית .השירות פתוח לכל במסגרת המורפיקס
) ,(http://milon.morfix.co.il/Default.aspxכאשר יש להקליד במספרים
את מה שרוצים לתרגם למילים ,ללחוץ על תרגום ולקבל את מה שנכתב
במילים.

רוביק רוזנטל

אספה וערכה :צליל טקץ
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