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שנישביוהגבולאזורארקו . 4

וכד•עצמיםשנישטחים,שנואזורים,
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ניסיתיתמלילים.'ל•מעבדנרדפתכמלה
ספירבמילון•תמלילן•המלהאתלאתר
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חתוכנהבאמצעותשונותפעולותלבצע

אבזרהואה•עכבר•אותה.המפעילה
חשוב.חומרה

לשימוששנכנסומונחים
האחרונותבשנים

מעודכןאכןהמילוןמידהבאיזו
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בלשונה.זהההגדרהמופיעה
[גם•אורינות•המלהאתבדקתי
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[מארמית]

<בייחודבשפהלהשתמשהיכולת . 1
רמותיהבמגווןהכתובה)בשפה

וגילוייה.
מסויםבנושאלהתמצאהיכולת . 2

 .מסויםבתחוםאו
"מידת :זומלהמגדירספירמילון

בעולםמעורבלהיותהיחידשליכולתו
השונים'.'ותפקודיותחומיועלהתרבות

טובהמיליםרבשלשההגדרה ,דומני
חסרה.ההגדרהההווהבמילוןיותר.

ופרסום><שיווקז•שם-מ~נ;וג •

חיצונייםזיהויסימניבעלמוצר
צלי)לאריזה,סמל,שם,(כגוןמוגדרים

כלבלעדי.זיהויאיתרהמזוהים
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כתומות-ירוקות.באריזות

טועןספירמילוןזאת,לעומת
המזוההשםאו"סימןהואש•מותג•

 .פירמה"אומוצרעםבלעדיזיהוי
זהההגדרהמופיעהההווהבמילון

השתמשהמאוחרספירשמילןו(וכנראה
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 :המקובלהישן'המונחאתניסיתי
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מסחרישעסקסמלאושם . 1

ושעסקשלוהיכרכסימןבומשתמש
 .בומלהשתמשהחוקעל-פימנ~עאחר

עיגולהואהחברהשלהמסחריהסמל
 .בוטבועהלישהאות

היכרלסימןשהפןבולטאפיון . 2
לשובנעיםכמה .משהושלאומישהושל

שהפןוהעמוקהצרודלקולולהקשיב
 .המסחרילסמלה

ז•שם-זןף iת •

קטנותבכמויותשמוסיפיםחומר

עמידלעשותואותו'לשפרכדימהלדבר
וכד.'יותר

המנוע,לשמןתוספיםהזמנתי
 .חלודהלמניעת

ספירבמילוןכללמופיעאינו•תוסף•
 .ההווהבמילוןלאואף

בשפהחדשיםמונחיםכמהועוד

העברית:

[יושרה]נ•שם-?ץ.~ןה •

אינטגריטי]. Jלהעבריתהחלופה
ובכן'הדגמות.כלואיוהסברכלאיו
 :ומצאתיב•אינטגריטי•חיפשתי

זישם-אינטגריטי

 '·--- ] integrity[אנגלית
פשרותחסרתנאמנותאישי'יושר

יושרה. :עבריתחלופהלעקרונות.
הטילשלוהבחירותמסעבמהלן
שלבאינטגריטיספקלנשיאותהמועמד

 .יריבו
"יושר, :ההגדרהספירבמילוןואילו

המוסרבעקרונותודבקותכנות

 :ההווהבמילוןאינטגריטי"). :(בלועזית
(כתכונותואמינותהגינות"יושר'
אופי)'.'

נ•שם-ר~ת i~א •

עולםהשקפתתרבותית,פתיחות
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הממוחשבמילים''רבמילון

פלאימשהמאת

יי)מגליון(המשך

הדיבורללשוןשנתקבלומילים

בלשון-בגעהגםמעודכןהמילון
ביובישראל.המקובלתהדיבור

מיידיש'שיובאוכאלהישהמונחים
אימוץוכןאחרותומשפותמאגנלית
הדיבורבלשוןהשכיחיםשימושים
 :דוגמותכמהלהלןבצהייל.

פיעלפי-~וגו •
הצלחתואתראההדיבור><בלשון

טובהבעירהזולתשליתרונואו
קנאה.ובלאעירצרותבלאובאהדה,

כןשכלאמניםשנילראותנדיר
לזה.זהמפרגנים

מתייחסייימפרגןי :ספירבמילון
איןקאנה'בחוסראחר)של(להצלחה

ההווהבמילוןההגדרה(עגה)יי.צרהעינו
לזו.זהה

פיעלפי-ס RVד •
 , , discussהאגנליתהמילה[על-פי
•לדוןי)שפירושה

הםמסוים.בנושאדן<סלגנ>
עודאבלשעות,כברומדסקסיםיושבים

 .כלוםהחליטולא
זישם-צי~~ר *

אוכפרסשמקבליםדבר<סלגנ>
לילותשלושהעבורשמשלםמי .כהטבה
 .חינםרביעילילה-צירפומקבלבמלון'
המוןוקיבלנו.במלון'סוויטהלקחנו

שוקולדייו'בקבוק-לחדרציופרים
רות.ופי

קל.רץ-פ•

בבחירות.כמועמדעצמואתהציג . 3
לוועדבבחירותלרוץהחליטהוא

האגודה.

 •המיליםאתמוצאיםאנווכן
שוםדבר,שום<סלנג>[מערבית]-~טיח
קיבלתילאזה.כהואלאאפילו ;כלום
 ,לאכסף'לאעבודה'לא-כלוםממנו
[מטורקית]זישם-~'?ריש O • !בטיח

ילא ;חשיבותחסרערן,חסר<סלנג>
הזההזמרמוצלח.לארציניי,ילאשוותי,
במוזיקה.*מושגלואיו-חנטרישסתם

<בלשון . 1[רוסית]נישם-וכדט~ןה
למסגרתמחוץבימתיתהופעההדיבור>

וללאמרובההכנהבליהתיאטרון
רווחלשםהביצוע,טיבעלהקפדה
ולאקלהצדדית,מעבודההכנסה ;בלבד

משתתףהזההמפורסםהנגןרצינית.

זואבלחתונות,שלבתזמורותלעיתים
לאהמשכורת .בשבילוחלטורהרק

אותהמשלימיםוהםלהם,מספיקה
בחלטורות.

z . שנעשתהעבודההדיבור><בלשון
לאעבודהי,דוכלאחרמרושלתבצורה

מוכןשאנילקבלןאמרתימקצועית.
חלטורות.בלירק-כסףיותרלולשלם

מקובליםביטויים

הלשוןלשגרתשנכנסהביטוי
במילוןמופיעבשאלתייחזרבישראל
ומשמעו:

הדיבור><בלשון-בשאלהחזר
מדתיהפןמצוות,לשמורהפסיק
אבלדתי'ספרבביתלמדהוא .לחילוני
וחזרהכיפהאתהורידלצבאכשהגיע
שלכהיפוכונוצרהביטוי .בשאלה
 ...בתשובהייייחזוהמקובלהביטוי

'גבוהה'ועברית •••

בביטוייםהמילוןאתלבחוןניסיתי
כגוןיהגבוהה•,העבריתמןהלקוחים
למזבח.המתייחסגבוהיישולחוהביטוי
מופיעישולחןיאןמופיע,אינוהביטוי

אינואףזחביטוישונים.צירופים-40ב

נדפסהואאןספיר'במילוןמופיע
 .אבן-שושןשלהחדשבמלוןבהדגמות
שישהולהמופיעהיקרבןיהמלה
קרבן :וכיניתםצירופים-10ופירושים

 .קרבנובטלזמנועברויורד'עולה
יחידאיתנדירה'מלהחיפשתי

יז:וו;;וסי, :בתהיליםהמופיעהבמקרא,
שה 1riשיאתרקשלפנינובמילוןומצאתי

 .וברפואהבכימיהמודרנייםבצירופים
והביטוייתמסימופיעספירבמילון
שבולפסוקהרימוזבלאיהלוןייתמס
שלהחדשבמלוןואילוזה.ביטוינמצא

הרימוזעםהביטוימצויאבן-שושן'

המלוןאכן' .ט• :נייחבתהיליםלפסוק
עדייוהואאןחדש'אינוכברהחדש

 ...ומחנןמהנהויעיל,שמיש
רבהממוחשבהמילון :דברסוף
ולכלוקלדניתקלדןלכלמומלץמילים
לשימושהעבריות,המיליםאשפי

היומיומית.בעבריתיומיומי

פלורידהמרכזאוניברסיטת

המילוןעלוכןאלהמילוניםעלעוד *
ראהאוקספורד,בהוצאתהאגנלי-עברי

 Theבכתב-העתשליהביקורתמאמר
2 . Modem Language Joumal, Vol. 83, No 
. 289-290 . Summer 1999), pp ( 

הדואר

דרותלהםתירושות

באמריקההעברית

להסתדרותמסורכחבר

וכקוראבאמריקההעברית .

"הדואר"שבועוןשל,נאמן

בשפהתמיכתךאתהוכחת

מקוויםואנוותרבותה,העברית

מתמיכתך.נהנהבעתידגםכי

הורישונאמניםוידידיםקוראים

מסויםכסףסכוםבצוואתם

העבריתלהסתדרות ,ל"הדואר"
כאחד.לשניהםאו

אםלךתודהאסירינהיה

לקבוצתאתהגםתצטרף

בצוואתךותכלולזוידידים

ולהסתדרותל"הדואר"תרומה
להבטחתתסייעבכךהעברית.

ולהנצחתפעילותנוהמשך

שמך.

HISTADRUTH IVRITH 
OF AMERICA 

426 WEST 58th St. 
NY NY 10019-1102 
Tel: 212-957-6659 

התרבות

העבירת
באמירקה

פלאימשהמאת

התנועהשנות 80

בארה"בהעברית

חובהספרהוא

שמתענייןמילכל
תרבותיתבהיסטוריה •

העולםיהדותשל
אמריקהביהדות •

העבריתבתרבות •

הספרותובמרכזי •

העברית

דולר 30המחיר
וחברי"הדואר'לקוראי

העבריתההסתדרות

 25o/oלשחנתה
 212-957-6659טלפון:

23 


	160132
	160152
	160338

