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הקדמה

מטרת המילון וקהל היעד שלו:
מילון עסקי זה נכתב כדי לשמש כלי עזר חשוב לציבור רחב של אנשים המשתמשים בשפה
האנגלית והעברית בעיסוקיהם המקצועיים והמסחריים, וכדי לספק את צורכיהם של אנשי
המקצוע בתחומי המשפט, הכלכלה, המסחר המקומי והבינלאומי, חשבונאות, כספים, שוק

ההון ועוד.
מילון זה אינו מיועד לשמש תחליף למילון אנגלי "רגיל" - אלא להוות אמצעי משלים למגוון
של מילים או של ביטויים מקצועיים באנגלית ובעברית, שלרוב לא יבואו לידי ביטוי במילונים

הקיימים. על כן, מילון זה מיועד לבעלי רמה בסיסית טובה באנגלית.

היקף המילון:
במילון זה קובצו כ-18,000 ערכים וביטויים בחלק העברי-אנגלי, ועוד כ-35,000 בחלק האנגלי-
עברי. ערכים אלו הם פרי מאמץ קפדני של איסוף ותיעוד ממושך מתוך פרסומים מקצועיים

שונים, מתוך מאמרים ומאמצעי התקשורת האלקטרונית והכתובה.

אוצר המילים הכלול במילון:
מטרתו של מילון זה לספק תרגומים ופירושים ייחודיים למילים ולביטויים רבים, שבהקשר

 - עשויים לקבל משמעות ייחודית השונה’הנתון - בעסקים, בתחומי המשפט, הכלכלה וכד
במעט או בתכלית מהפירוש המקובל, כפי שלרוב תבוא לידי ביטוי במילון אנגלי "רגיל".
ברור על כן, שלא ניתן לכלול במילון כזה את כל הערכים שמילון אנגלי "רגיל" מציע, אלא
להתמקד באותם ערכים וביטויים (צירופי מילים) שיש להם הקשר ושימוש בתחומים שלעיל.
לכן ייתכנו מצבים שמילון זה לא תמיד יספק ויכלול את מגוון כל הפירושים הרֹווחים של
ערך מסוים, אלא רק את הפירוש הרלוונטי לתחומים האמורים לעיל. כך למשל, הפירוש ל-

plant ;(ולא: צמח) "יהיה "מפעל; ציוד poolיהיה "קרן משאבים" (ולא: בֵרכה) וכד ’.

ערכים ראשיים וערכי משנה:
ערכים ראשיים מובאים באות שמנה ומודגשת, ואילו ערכי המשנה מובאים באות דקה יותר ומוזחים
(מוכנסים) פנימה. ערכי המשנה הינם ערכים הקשורים רעיונית לערך הראשי, כשערך הראשי נכלל

בהם, בצורה זו או אחרת, אך לרוב לא כמילה ראשונה (שכן אז היה הופך לערך ראשי).
מכיוון שטיבם של ערכים מקצועיים הינו לרוב ביטוי הכולל צירוף של שתיים או שלוש

מילים, ישנה אפשרות שביטוי מסוים יופיע כערך ראשי:
Áחתימה מזויפתforged signature

או כערך משנה, כפי שהוסבר לעיל:
...forged; false; counterfeitמזויף

not forged; authentic     לא מזויף
forged document     מסמך מזויף

Áחתימה מזויפת     forged signature
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ערכי משנה שבהם מופיע הערך הראשי בצורת סמיכות, בצורת נקבה או בצורת רבים, יופיעו
בסוף רשימת ערכי המשנה של הערך האמור. למשל, בדוגמה שלעיל, תופיע "חתימה מזויפת"

לאחר כל ערכי המשנה שבהם מופיעה המילה "מזויף".

כפילות כזו של מיקום ערכים, שבה ביטוי מסוים יכול להופיע כערך ראשי או כערך משנה
תחת אחד ממרכיביו, נועדה להקל על המשתמש במילון למצוא את מבוקשו ביתר קלות
ויעילות. בנוסף, יש בכך כדי לחדד את חשיבות ואת משמעות הצימּוד של שני שמות עצם

באנגלית, כששם העצם השני מתפקד כשם תואר:
Áתקן עבודהlabor standard

standard laborעבודה תקניתבעוד:

סדר הערכים:
הערכים במילון זה סודרו ע"פ סדר אלפבתי מוקפד, גם בעברית וגם באנגלית.

ערכי המשנה מובאים מיד לאחר הערך הראשי, ולאחר רשימת כל ערכי המשנה יופיע המשך
הצירופים השונים של הערך הראשי בסדר האלפבתי הרגיל:

…company; societyברהֶח
company establishment     ייסוד חברה
corporate tax     מס חברות

Áםֵחברה אparent company
private companyחברה פרטית

לרוב, מקף מחבר (-) או רווח קודמים לאות. לדוגמה:
Áהכשרה במקום העבודהin-house training
Áבתמורהin return

ÂÂ

inadequateבלתי מתאיםיבוא לפני:

מילים ממקור לטיני או צרפתי:
בצד האנגלי-עברי של המילון, כדי להדגיש מילים או ביטויים שאינם אנגליים "טהורים",

סומנו מילים שכאלה באותיות נטויות.
Áדרגה; שלבéchelon

political échelon     דרג פוליטי
ex officio claimתביעה מכוח תפקיד
plead pro domoלסנגר לטובת עצמו

כתיב עברי וכתיב אנגלי:
בעברית, הערכים נכתבו וסודרו ע"פ כללי הכתיב המלא חסר הניקוד. במקומות מסוימים,

 לעומתיןְָיִקנשבהם מצאנו לנכון, הוספנו סימני ניקוד מסייע כדי להקל על המשתמש. למשל: 
 ועוד.זֹורְחַמ לעומת זּורְחִמ, יןְָיַקנ

השימוש בלשון זכר במילון נעשה לשם נוחות ופשטות בלבד.
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באנגלית שולבו לרוב גם מילים מן האנגלית האמריקאית לצד אלו מן האנגלית הבריטית.
 אמריקאית) לצד’ (אנגstock  מילים כאלה עשויות להיות שונות במהותן, למשל: מניות

sharesאו בשינויי כתיב בלבד, למשל: המחאה ’ (אנג ;(בריטית checkאנג) ’אמריקאית) לצד 
chequeבריטית).’ (אנג 

סימני כתיב שונים:
 - ערכים רבים במילון הם צירופי מילים המקובלים בשימוש רק בצורת הסמיכות או<

בצורת הרבים של הערך הראשי. מטרתו של סימן זה להביא לתשומת לבו של המשתמש
שישנם ערכים נוספים כאלה, ועל כן יש לחפשם במקומם בהתאם לסדר האלפבתי המקובל.

factמעשה; עּובדה
Á> facts

failureכישלון
factoryבית חרושת; מפעל

Áעּובדותfacts
distortion of facts     סילוף העובדות

.’מכוון את המשתמש לחפש בצורת כתיב שונה, או גם בצורת הרבים, הסמיכות וכד - Û ו-•
Áמטבע Û מטבעות

דייר •ר ַָדי

פסיק-נקודה (;) - יפריד בין משמעויות שונות:
Áאיכות; טיבquality

קו נטוי (/) - בעיקר בשימוש בחלק האנגלי-עברי. מטרתו להרחיב ולהעשיר את אפשרויות
התרגום של הערך, ועם זאת, משיקולי מקום, לא לחזור על אחד המרכיבים שאינו משתנה.
יש לזכור שהקו הנטוי יחליף רק את המילה או את הביטוי שאליו הוא צמוד בזה הבא

אחריו:
Áבדן כליל/ מוחלט/ גמורָאtotal loss

בדן גמור".ָבדן מוחלט" או "אָבדן כליל", או "אָלאמור, התרגום יהיה "א

סימני (1) (2)... - מסמנים פירושים, משמעויות או שימושים שונים בתכלית של הערך הנתון.
Áה; הסכםָנָמ1ֲ) כינוס; כנס 2) אconvention

הֹומֹונים - למילה השווה בהגייתה או בכתיבתה למילה אחרת, אך נבדלת ממנה במשמעותה,
יתווסף לרוב הסבר קצר המכוון את המשתמש לתרגום ולשימוש המקובלים:

Á (חיבור)איחודconsolidation
Á (איגוד)איחודunion
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סימון חלק הדיבר באנגלית - מילים שוות כתיב באנגלית עשויות לקבל משמעות שונה
בהתאם לתפקיד התחבירי שאותו הן ממלאות במשפט. על כן, כדי לחדד את כוונת התרגום,

 -adjective = (adj) - פועל; verb = (v) - שם עצם; noun = (n)צוינו הסימנים בהתאם: 
 - מילת יחס.preposition = (prep) - תואר הפועל; adverb = (adv)שם תואר; 

 אדיב.kind (adj) מין (סוג) ו-kind (n) לנהוג; drive (v)  נהיגה ו-drive (n)לדוגמה: 

ראשי תיבות - הביטוי בשלמותו מובא לרוב כביאור בצמוד לראשי התיבות שלו.
Áהָׂשּואְשיעור החזר/ ּתROR (rate of return)

במידת האפשר, השתדלנו להביא את הביטוי וגם את ראשי התיבות המקבילים זה לזה,
בעברית ובאנגלית.

Á(תוצר לאומי גולמי) תל"גGNP (gross national product)

כמו כל מילון, גם מילון זה, קרוב לוודאי, אינו נקי מפגמים ומהערות הקוראים, וזאת למרות
המאמץ הנכבד שהושקע בעריכתו ובהפקתו. על כן, נהיה אסירי תודה לקבל כל תגובה,

עדכון או הערה, במטרה לשפר, לתקן ולעדכן את המהדורות הבאות.

המחברת והמוציאים לאור


