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a
a

à adv. -ֶאל-, ַעד
à prép. -ל-, ליֵדי
a cappella מּוׁשר ללא ליוּוי כלי נגינה
a contrario להֶפך
a fortiori קל ָוחומר, על אחת כמה וכמה
à la revoyure !☺ !להתראות
a posteriori בדיֲעַבד, אַחר מעׂשה
a priori לַכתחילה, ִמלַכתחילה
a priori m. 'ֵדעה קדומה נ
abaissant adj. משּפיל, מַבזה
abaissé adj. מּורד
abaisse f. 'ְרדיד בצק ז
abaissement m. [baisse] ;'הֹורדה נ', הנמכה נ 

שיטוח ז', רידוד ז'
abaissement m. [avilissement] 'השפלה נ', שפילה נ
abaissement m. d'un store 'הגַפת תריס נ
abaisser v. [diminuer] להוריד, להנמיך
▷  s'abaisser v.pr. להתכופף
abaisser v. [avilir] להשּפיל, לַבזֹות
▷  s'abaisser v.pr. להשּפיל את עצמו
▷  être abaissé שַפל, הּושּפל, ּבּוזה
abaisser v. une perpendiculaire להוריד אָנך
abandon m. [retrait] ,'עזיבה נ',הזנחה נ 

 היָנטשּות נ', היָנתקּות נ', נטישה נ', נשירה נ', זניחה נ',
שמיטה נ', ֶנעזבּות נ', ויתור ז'

▷  à l'abandon מופקר, זנּוַח, עזוב, נטוש
abandon m. [délaissement] 'גלמּודיּות נ', עגינּות נ
abandonnataire n. 'רכוש נטוש ז אוחז ּבִ
abandonné adj. ;עזּוב, ֶנעזב, מיּותם, נטוש; מופקר 

מוזנח, זנּוַח
abandonné adj. à son destin נתון לחסֵדי הגורל
abandonner v. ;לעזוב, לנטוש, להזניַח, לזנוַח 

להשאיר; לוותר; להפקיר
▷  s'abandonner v.pr. להתייֵאש
▷  s'abandonner v.pr. à son sort נע לגורלו להיּכָ
▷  s'abandonner v.pr. au désespoir לשקוַע 

בֵייאּוש
▷  être abandonné ,נזנח, הּועזב, ניַטש, ננטש, נעזב 

הוזנח
abandonner v. son épouse לעֵגן אישה
abasourdir v. [étonner] להדהים, להֵמם, לגרום 

לֶהלם
abasourdir v. [étourdir] להחריש אוזניים, להרעיש 

אוזַניים

abasourdissement m. ,'תדֵהמה נ', ֶהלם ז 
השתוממּות נ', תיָמהון ז'

abâtardir v. לבֵהם, לטמֵטם
▷  s'abâtardir v.pr. להתּבֵהם
abat-jour m. 'אהיל ז', ָמגינֹור ז
abattage m. 'הריסה נ', הריגה נ
abattage m. d'animaux 'שחיטה נ', טביחה נ
abattage m. d'arbres 'כריתת עצים נ
abattant m. 'מדף מתקפל ז', לוַח מתקפל ז
abattement m. 'און נפשי ז', ִדכדוך ז דיּכָ
abattement m. d'impôt à la source זיּכּוי מס 

מקֹור ז' ּבַ
abattement m. fiscal 'הפחתת מס נ
abatteur m. rituel 'שֹוֵחט ז
abattis m.pl. de volailles טֵפֵלי עֹופֹות ז"ר
abattoirs m.pl. ,'ִמטבחים ז"ר, בית ִמטבַחיים ז 

ִמשָחטה נ'
abattre v. לירֹות ב-, להרוג, לקטול
▷  s'abattre v.pr. ליּפול, לקרוס, לרדת
▷  être abattu הּוּפל, הּורד
abattre v. des animaux לשחֹוט
abattre v. des distances לְגמֹוא מרחקים
abattre v. ses cartes לגלות את קלפיו
abattre v. son jeu לגלות את קלפיו
abattre v. un arbre ִלכרות עץ, ִלגדום, לחטֹוב עץ
abattre v. un avion להּפיל ָמטוס
abattre v. un mur להרוס קיר
abattre v. une personne לרצוַח, לחֵסל
abattu adj. [tué] שחּוט, טבּוַח
abattu adj. [atterré] ,א, נֹואש בּור לב, שפּוף, מדוּכָ  ׁשְ

מדּוכדך
abbaye f. 'ִמנזר ז
abbé m. 'אב ִמנזר ז
abbesse f. 'אם ִמנזר נ
abcès m. 'צע מּוְגלתי ז ְסֵצס ז', מּוְרסה נ', ּפֶ אּבְ
▷  percer un abcès להפיס מּורסה, לבצֹוַע מּורסה
▷  vider l'abcès לבֵער את הרע
abdication f. ;'תר ז לטון ז', ויתור על הּכֶ  ויתור על ׁשִ

פריׁשה נ', התפטרּות נ'
abdiquer v. נע לטון, להתפטר; להיּכָ לוותר על הׁשִ
abdomen m. 'ֵרס נ בטן נ', ּכָ
abdominal adj. ֵרסי טני, ּכְ ּבִ
abdominaux m.pl. [exercices d'] ׁשכיבֹות סמיכה נ"ר
abécédaire m. [agenda] 'אלפֹון ז
abécédaire m. [livre] 'ספר ללימוד קריאה ז
abeille f. 'דבורה נ
abeille f. ouvrière 'פועלת נ
abêtir v. לבֵהם, לטמֵטם
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a ▷  s'abêtir v.pr. להיַטמֵטם, להתּבֵהם
▷  être abêti בֹוַהם
abêtissement m. 'ִהתבהמּות נ', היַטמטמּות נ
abhorré adj. ׂשנּוא, ארּור, מאּוס
abhorrer v. למאֹוס ב-, לתֵעב, לׂשנוא
abîmé adj. מקולקל, פגום
abîme m. 'ְתהום נ', מצּולה נ', מעמקים ז"ר; תהֹומיּות נ
▷  au bord de l'abîme חת, במצב  בֶעבֵרי ּפי ּפַ

ְקריטי, על סף/ּפי הְתהום
abîme m. impénétrable ִסתֵרי ְסתרים ז"ר
abîmer v. לקלֵקל, לַהשחית, ִלפגום
▷  s'abîmer v.pr. להתקלֵקל, להיָנזק
▷  être abîmé קּולקל, ִנשחת, נפגם, נעכר
abject adj. שֵפל, ִנבֶזה
abjection f. 'פל הַמדרגה ז פלּות נ', ׁשֵ ׁשִ
abjuration f. 'פירה נ', חָזרה ִמשבועה נ ּכְ
abjurer v. -להסתלק משבועה; להתּכחש ל
abjurer v. sa foi להמיר את דתו
ablation f. 'כריתה נ', גידּוַע ז
ablation f. d'une tumeur עקירת גידּול נ', הוצאת 

גידּול נ'
ablette f. 'ַלבנּון ז
ablution f. 'רחיצה נ', התרחצּות נ
ablution f. des mains 'נטילת ידיים נ
ablutions f.pl. après le repas מים אחרונים ז"ר
ablutions f.pl. avant le repas מים ראשונים ז"ר
abnégation f. מסירּות ֶנפש נ', התמסרּות נ', הְקרבה 

עצמית נ', ֵחירוף ֶנפש ז'
aboiement m. 'נביחה נ
abolir v. לבטל, לפסול, לשלֹול; לׂשים ֵקץ
▷  s'abolir v.pr. סל להתּבטל, להיּפָ
▷  être aboli בּוטל, נפסל, נשלל
abolir v. une loi לבטל חוק
abolition f. ,'ביטול ז', התבטלּות נ', פקיעה נ', פסילה נ 

חיָדלון ז'
abolition f. de la peine de mort ביטול עונש 

המֶוות ז'
abolitionnisme n. 'תנועה לביטול חוק ז
abolitionniste n. 'תומך בביטול חוק ז
abominable adj. ִנתעב, איֹום ונורא, מעורר ְסלידה
abominablement adv. באופן ִנתעב, בצורה איּומה
abomination f. 'קץ ז', ָתעוב ז', תֹוֵעבה נ תיעּוב ז', ׁשֶ
abominer v. לתֵעב, לׂשנוא
abondamment adv. פע, לַמכּביר בׁשֶ
abondance f. ,'נּות נ', טּוב ז ר ז', דׁשֵ פע ז', עוׁשֶ  ׁשֶ

ַמּבול☺ ז'
▷  se trouver en abondance פע להיות מצוי בׁשֶ
abondance f. de biens ne nuit pas ה  טוב הרּבֵ

ִממַעט

abondance f. des pluies 'ריבוי הגשמים ז
abondant adj. שוֵפַע, עשיר, לַמכּביר, רב
abonder v. פע להיָמצא בׁשֶ
abonder v. dans le sens de להיות תמיֵמי ֵדעים 

עם-
abonné m. 'ָמנוי ז', חתּום ז
abonnement m. 'מינּוי ז', החתמה נ
abonner v. להחתים על מינּוי
▷  s'abonner v.pr. ☺לחתום על מינּוי, לקחת מינוי
abord m. 'תחה נ גישה נ', ּפִ
▷  d'abord תחילה, ֵראשית
▷  au premier abord ִלכאֹורה
▷  tout d'abord ,ראש ּוָבִראשונה  קודם ּכֹול, ּבָ

ֵראשית חכמה
abordable adj. נגיש, נוַח לגישה, בֶהיׂשג יד
abordage m. 'התנקשּות נ'; הסתערּות על ספינה נ
aborder v. -ִלנחות; להתקרב אל-, לֶגשת ל
aborder v. un navire להסתֵער על ספינה
aborder v. un problème לגשת ִלבעיה, לטּפל 

בעיה ּבִ
abords m.pl. בֹוֲאָך, סביבֹות, ּביאה
abords m.pl. de la ville ְמבֹואֹות העיר ז"ר
aborigène adj. מקומי, ְיליד המקום, ַאּבֹוריג'יני
aborigène n. 'ן המקום ז ְיליד המקום ז', ּבֶ
aboulique adj. חַסר רצון
abortif adj. לה שגורם להּפָ
aboulie f. 'ַאל-רצון ז', חוֶסר רצון ז
abouter v. לחּבר קֶצה אל קֶצה
aboutir v. -להגיַע ל-, להוביל ל
▷  ne pas aboutir ,תֹוהּו, לא לִהתממש  לעלות ּבַ

לרדת לִטְמיֹון
aboutissant m. 'תוצאה נ
aboutissement m. 'תוָלדה נ', תוצאה נ'; הגשמה נ
aboyant adj. נוֵבַח
aboyer v. לנּבֹוַח
aboyeur adj. ִנבָחן
aboyeur m. 'רֹוז ז ּכָ
abracadabra m. 'מילת ֶקסם נ', ַלחש ַנחש ז
abracadabrant adj. מפליא, מדהים , מתמיּהַ
abraser v. ף פׁשֵ ִלׁשחוק, לׁשַ
▷  s'abraser v.pr. לִהשתחק
▷  être abrasé שּופשף
abrasif adj. ף, צוֵרף פׁשֵ מָמֵרק, ׁשוֵחק; מׁשַ
abrasif m. 'פשּוף ז', חומר לִקרצּוף ז חומר ׁשִ
abrasion f. ,'חיקּות נ פשּוף ז', ִהשתחקּות נ', ׁשְ  ׁשִ

חיּכוך ז'
abréaction f. 'תגובת ּפּורקן נ', קַתְרזיס ז
abrégé adj. מקוצר, מסוּכם
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aabrégé m. 'תקציר ז', תמצית נ', קיצור ז
abréger v. לקצר, לתמֵצת, לצמֵצם
▷  s'abréger v.pr. להתקֵצר, להצטמֵצם
▷  être abrégé קּוצר, תּומצת
abreuvage m. 'השָקיית בֵהמה נ', ַהרווַית ׂשֶדה נ
abreuvé adj.  רוּוי, מּושֶקה
abreuvement m. 'השקיה נ', הגמעה נ
abreuver v. להשקֹות, לַהרוֹות
▷  s'abreuver v.pr. לשתות ִלרָוויה, לשאוב
▷  être abreuvé קה הּוׁשְ
abreuver v. d'outrages לשּפוך חָרפֹות וגידּופים
abreuvoir m. 'שֹוֶקת נ', ַרהט ז
abréviateur m. 'ם ז מַתמֵצת ז', מקֵצר ז', מסּכֵ
abréviatif adj. מקֵצר
abréviation f. 'קיצור ז
abri m. ,'מחֶסה ז', מעֹוז ז', ִמקלט ז', קורת גג נ'; סוֵכך ז 

ׁשּוחה נ', תריס ז'
▷  à l'abri de -חסּות מּוגן ִמּפני-, ּבְ
▷  sans abri ללא קוַרת גג, דר רחוב
▷  se mettre à l'abri לתּפֹוס מחֶסה
▷  se trouver à l'abri de -להיות מּוגן ִמּפני
abri m. blindé 'מחּפֹוֶרת נ
abri m. de mitrailleuse 'ׁשּוחת אש נ
abri m. de sentinelle 'שֹוֵמרה נ
abri m. de tirailleur 'ׁשּוחת רֹוָבאים נ
abri m. enterré 'ה ז', דיר תת-קרקעי ז ַמחּפֶ
abri m. public 'ִמקלט ציבורי ז
abribus m. 'סָככת אוטובוס נ
abricot adj. בצבע ִמשֵמש
abricot m. 'ִמשֵמש ז
abricot m. sec 'ֶלדר ז
abricotier m. 'עץ ִמשֵמש ז
abrité adj. חסוי
abriter v. לתת ִמקלט, לתת מחֶסה, לאכֵסן
▷  s'abriter v.pr. לתּפֹוס מחֶסה; להסתתר
abrivent m. 'סָככה נ', ָמֵגן רוַח ז
abrogatif adj. מבטל, פוסל
abrogation f. 'ביטול דין ז', פסילה נ
abrogation f. de validité 'הְפקעת תוֶקף נ
abrogeable adj. בר ביטול, ניָתן ִלפסילה, שאפשר 

לשלֹול
abroger v. לבטל, לפסול, לשלֹול
abrupt adj. [pentu] תלול
abrupt adj. [soudain] תאומי ּפִ
abruti adj. מטומטם, אטּום מֹוַח, מבֹוַהם; המּום
abruti m. 'טיפש ז', מטומטם ז
abrutir v. לטמֵטם, לבֵהם
▷  s'abrutir v.pr. ֵהם להַיטמֵטם, להתּבַ

abrutissant adj. מַטמֵטם, מַבֵהם, גורם לִהתּבהמּות
abrutissement m. 'היַטמטמּות נ', ִטמטום ז
abscisse f. 'ציר אֹוְפקי ז
abscons adj. סתּום, נסתר
absence f. [défection] 'נפקדּות נ', אי-התייצבּות נ
absence f. [manque] 'ֶהעדר ז', ֵהיָעדרּות נ', חוסר ז
▷  en l'absence de -ּבֵאין, בֵהיָעדר-, ּבֶהְעדר
▷  en son absence שלא בָפניו
absence f. de la mémoire 'שמיטה מן הזיכרון נ
absent adj. ֶנעדר
▷  être absent לא נמצא, ֶנעדר
absent m. 'ֶנעדר ז', נפקד ז
absentéisme m. נפקדּות נ', שמטות נ'; רמת 

הֵהיעדרּות נ'
absentéiste n. ,'ֶנעדר ֵמהעבודה לִעתים קרובות ז 

משתֵמט ז'
absenter (s') v.pr. לֵהיָעדר, לא להיות נֹוֵכַח, לא 

להופיַע; לֵהיעלם
absinthe f. 'ַלֲענה נ
absolu adj. לתי סקני, חלּוט; ּבִ  מוחלט, ֶהחלטי, גמור, ּפַ

מסּוָיג
absolu m. 'ֶהחלטיּות נ
absolument adv. בֶהחלט, לגמֵרי, ַלֲחלּוטין, ֶהחלטית
absolument ! ☺!יש ָויש
absolument adv. faux לל חר ּכְ שאין לו ׁשַ
absolument adv. pas ,נים ָואוֶפן, ממש לא  בשום ּפָ

כלל לא לל ועיקר לא, ּבִ ּכְ
absolution f. 'סליחה נ', מחילה נ
absolution f. à cautèle 'מחילה על ְתנאי נ
absolutisme m. [caractère] 'מּוחלטּות נ
absolutisme m. [dictature] 'לטון יחיד ז', עריצּות נ ׁשִ
absolutoire adj. מוֵחל, שגורם ִלמחילה
absorbable adj. ִתיא; ָספיג; ָקליט ראוי ִלשתייה, ׁשָ
absorbant adj. ספֹוגי, סופג; קולט
absorbant m. 'חומר סופג ז
absorbé adj. מעּוּכל; ָקלוט
absorbé adj. par le travail עבודה, מרותק  שקּוַע ּבַ

ַלעבודתו
absorber v. [retenir] לשאוב
absorber v. [s'imbiber] ;ל  לסּפֹוג, לקלוט, לעּכֵ

להטמיַע
▷  s'absorber v.pr. -אב; לשקוַע ל להיסֵפג, להיׁשָ
▷  être absorbé נטמע , נסּפג, נעקל; שקּוַע
absorption f. ;'ספיגה נ', היָספגּות נ', מיזוג ז', איחוד ז 

שאיבה נ'; קליטה נ'
absorptivité f. 'ספיגּות נ', כושר ספיגה ז
absoudre v. למחול, לסלוַח
▷  être absous נמחל, נרָצה עוֹונֹו



[10]

a absous adj. ָסלּוַח
absoute f. 'בה נ'; צידּוק הדין ז תפילת ַאשּכָ
abstenir (s') v.pr. להימַנע; להתנֵזר
▷  abstenir (s') d'intervenir ,לעמוד מן הצד 

בת על הגדר לׁשֶ
abstention f. 'הימנעּות נ', התנזרּות נ', היָנזרּות נ
abstentionniste n. 'נמנע ִמלַהצּביַע ז
abstinence f. ;'רישּות נ', נזירּות נ  הינזרּות נ', ּפְ

פרישה נ'; צֹום ז'
▷  faire abstinence לִהתנזר
abstinent adj. רּוש, ִמתנזר ּפָ
abstinent m. 'רּוש ז ִמתנזר ז', נזיר ז', ּפָ
abstractif adj. מפשיט
abstraction f. 'הפשטה נ', מּופשטּות נ'; ַערטילאיּות נ
abstraire v. להפשיט
▷  s'abstraire v.pr. עניין בעיה, להתרּכז ּבְ לשקוַע ּבִ
abstrait adj. ְסטַרקטי ַערטילִאי, מופשט, ַאּבְ
abstrus adj. קשה, מסּוּבך, סתּום, מעּורּפל
absurde adj. שטּותי, נוגד את ההיָגיון, ַהְבלי, אּבסּוְרדי
absurdement adv. בניגוד ַלהיָגיון, באופן מגּוחך
absurdité f. שטּות נ', ֶהבל ז', ַהבלּות נ', איָגיון ז', עֹוְרבא 

רח ז' )ארמית( ּפָ
abus m. ת  ניצול ז', שימוש לרעה ז', אי-חּוקיּות נ', הגדׁשַ

הְסאה נ'
▷  prévenir les abus ל כל שימוש לרעה, למנוַע  לסּכֵ

אי-ְסדרים
▷  remédier à des abus לתקן ַעוולֹות, להחזיר את 

הֵסדר על כנו
abus m. de confiance הפַרת ֱאמּונים נ', מעילה 

בֵאמּון נ', הטעיה נ'
abus m. de droit 'עיוּות דין ז
abus m. de pouvoir חריגה ִמַסמכּות נ', מעילה 

בתפקיד נ'
abus m. de procédure 'עיוּות הליך משפטי ז
abus m. sexuel 'ניצול מיני ז
abuser v. ,לַרמות, להוליך שוָלל 
 לגנוב ַדעת, לתעֵתַע ב-, להֲערים על-, לתחֵמן☺, להּפיל

ן☺, לדפוק☺, לַסדר☺ ּפח, לסּבֵ ּבַ
abusif adj. [excessif] מּופרז, מּוגזם
abusif adj. [injuste] לתי צודק לתי חוקי, ּבִ ּבִ
abyssale adj. ְתהֹומי
abysse m. ַקרקעית הים נ', מצּולה נ', מעַמקי הים ז"ר
acabit m. 'סוג ז', אופי ז', ֵאיכות נ
acacia m. 'שיטה נ
académie f. 'אָקֶדמיה נ', ִמדרשה נ
académie f. talmudique 'ישיבה נ
académique adj. אָקֵדמי, של האָקֶדמיה, לא מעׂשי
académisme m. 'אָקֵדמיּות נ

acajou m. 'ַמֲהגֹוני ז', תֹוַלְענה נ
acalorique adj. דל קלוְריֹות
acarien m. 'ית נ ַקרדית אבק הּבַ
acaules adj. חסֵרי קֶנה ז"ר
accablant adj. ֵמעיק, מכּביד
accablé adj. מרּוד, מדּוכדך
accablement m. 'דיּכאון ז', דכדּוך ז', מּועקה נ
accabler v. להכּביד, להעיק, לייֵגַע
accalmie f. 'הפּוגה נ', רגיעה נ', ארגעה נ
accaparer v. -להשתלט על
▷  s'accaparer v.pr. ,לקחת לעצמו, למשוך לעצמו 

ס לעצמו לנּכֵ
accéder v. להגיַע, לֶגשת
accéder v. à -לֵהיענֹות ל-, לֵהיעתר ל-, להסּכים ל
accéder v. au pouvoir לעלות ַלשלטון, לתּפוס את 

השלטון
accélérateur adj. מזֵרז, ֵמאיץ, ֵמחיש
accélérateur m. 'ֵמחיש ז', ֵמאיץ ז'; ַדְוושת הֶדלק נ
accélération f. רת  ֶהחשה נ', ֶהאצה נ', ְתאּוצה נ', הגּבָ

המהירּות נ'
accélération f. négative 'ְתאּוטה נ
accéléré adj. מּואץ, מזֹורז, מּוחש
accélérer v. ;להחיש, להאיץ, לזֵרז, להגּביר מהירּות 

לדחוק
▷  s'accélérer v.pr. להגּביר את הֶקצב
▷  être accéléré הּוחש, הּואץ, זֹורז
accélérer v. la fin לקֵרב את הסוף, להחיש את הֵקץ
accélérer v. le pas להרחיב את צעדיו
accéléromètre m. 'מד ְתאּוצה ז', מד התנגדות ז
accent m. 'ִמבטא ז'; טעם ז', הטעמה נ'; תג ז
▷  mettre l'accent ,לׂשים את הָדגש, להדגיש 

לעמוד על-
▷  mettre les accents toniques להטעים
accent m. aigu 'תג חד ז
accent m. circonflexe 'תג כפול ז
accent m. grave 'תג מאריך ז
accent m. tonique 'הטעמה נ
accentuation f. ;'הדגשה נ', דיגוש ז', הבלטה נ 

הטעמה נ'
accentué adj. מודגש, דגוש; מוטעם
accentuer v. להדגיש, להבליט; להטעים
▷  s'accentuer v.pr. להתחדד, ָהלך וגַבר
▷  être accentué הודגש
acceptabilité f. 'מקּוּבלּות נ', התקּבלּות נ
acceptable adj. ק; מתקּבל על הדעת ָקביל, מסּפֵ
acceptation f. ,'הסכמה נ', ֵהיעתרּות נ', ֵהיענּות נ 

לה נ' קיבול ז', קּבָ
accepté adj. מקובל, מוסכם
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aaccepter v. להסכים, לקבל, לֵהיעתר, להשיב בחיּוב
▷  s'accepter v.pr. לקבל את עצמו כפי שהוא
▷  être accepté התקבל
▷  j'accepte מקּוּבל עליי
accepter v. un compromis להתּפשר, לבוא לעֶמק 

ֶווה הׁשָ
accepter v. volontiers לקבל ברצון
acception f. ,'מובן ז', משמעות מקּוּבלת נ', ַמשמע ז 

ירוש ז' ּפֵ
▷  dans toute l'acception du mot מלֹוא מּובן  ּבִ

המילה, פשּוטֹו כמשמעו
acception f. du terme הוראת המילה נ', ּכווַנת 

המילה נ'
accès m. 'גישה נ', כניסה נ', פתיחה נ'; דריסת רגל נ
▷  facile d'accès נוַח לגישה
accès m. aléatoire 'גישה אקראית נ
accès m. de colère 'התפרצּות זעם נ', התקצפּות נ
accès m. de fièvre 'ֶהתקף חֹום ז', עליית החֹום נ
accès m. de fou rire 'ֶהתקף צחוק פרּוַע ז
accès m. interdit אין כניסה
accessibilité f. 'נגישּות נ'; פתיחּות נ
accessible adj. נגיש, שניתן לֶגשת אליו, שניתן 

לַהׂשיגו
accession f. 'גישה נ', הגעה נ
accession f. au pouvoir 'לטון נ עלייה לׁשִ
accessit m. 'רס עידוד ז רס ַתנחומים ז', ּפְ ּפְ
accessoire adj. ניֹוני, טֵפל, זנּוַח; ִנלֶווה ִמשני, ׁשְ
accessoire m. ַאבזר ז', אביזר ז', תוְספות ְלבוש נ"ר
accessoirement adv. דרך אגב, באופן ְצדדי, באופן 

ִמשני
accessoires m.pl. עזרים ז"ר, אבזרים ז"ר, אביזרים ז"ר
accessoirisé adj. מאּובזר
accessoiriser [action d'] 'ִאבזּור ז
accessoiriser v. לַאבזר
accessoiriste n. 'ַאבְזרן ז', ממּונה על הַתפאּורה ז
accident m. 'תאונה נ'; אסון ז
▷  par accident ,שגגה, בטעות  באקַראי, במקרה, ּבִ

ללא כוונה, בלי ֵמׂשים
accident m. avec délit de fuite גע  תאונת ּפָ

ּוָברח נ'
accident m. de la route 'תאונת דרכים נ
accident m. fatal 'תאונה קטלנית נ
accidenté m. 'פצּוַע ז', נפגע תאונה ז
accidentel adj. ִמקרי, אָגבי, לא צפוי; אָרעי
accidentellement adv. במקרה, אגב אֹוְרחא
accises f.pl. (Belgique) 'לֹו ז ּבְ
acclamation f. ,'תרועה נ', תׁשּואֹות נ"ר, קריאת ֵהידד נ 

יים נ' מחיאת כּפַ

acclamer v. תׁשּואֹות להריַע ִלכבוד-, לקבל ּבִ
acclimatation f. ,'ִאקלום ז', הסתגלּות נ 

התאקלמּות נ'; סיגּול ז'
acclimaté adj. מאּוקלם; מאוְזרח
acclimater v. לַאקלם, לַסגל
▷  s'acclimater v.pr. לִהתאקלם, להסתגל, להּכות 

שורשים
accointer (s') v.pr. לִהתיידד, לקשור קשרים
accolade f. 'חיבוק ז', התחבקות נ
accolades f.pl. סוגַריים צֹומדים ז"ר, צומַדִיים ז"ר
accoler v. ,להצמיד, לקשור, לחּבר, לָצרף, להיצמד 

להיקשר, להתחּבר
accommodant adj. שרני, סַתְגלן, נוַח ִלרצֹות ּפַ
accommodation f. 'התאמה נ', סיגּול ז
accommodement m. [compromis] ,'התפשרּות נ 

שרה נ' ּפְ
accommodement m. [accord] 'ֶהסדר ז' , סידור ז
accommoder v. לַסדר, להתאים, להכין
▷  s'accommoder v.pr. -להתפשר; להסתפק ב
accommoder v. un repas להכין ארוחה
accompagnateur adj. ִנלֶווה
accompagnateur m. 'ְמַלווה ז
accompagnatrice f. 'בת ְלוויה נ
accompagné adj. מלּווה
accompagné de -בִלְווַיית
accompagnement m. [escorte] 'ליוּוי ז
accompagnement m. [garniture de plat] 'תוספת נ
accompagnement m. [ajout] 'ְצרּופה נ
accompagnement m. orchestral 'ליוּוי ִתזמֹורתי ז
accompagner v. -לַלוֹות, להיָלוֹות ל
accompli adj. [achevé] גמור, מושלם
accompli adj.[effectué] מבוצע; עשוי
accomplir v. ;לבצַע, להשלים, לקיים, למֵמש, לחֹולל 

לעֹולל
▷  s'accomplir v.pr. להתקיים, להתמֵמש, להתחֹולל

להתמֵלא, לצאת אל הּפוַעל
▷  être accompli קּוַים, מּומש, מּולא, התקיים, יצא 

אל הּפוַעל, התרחש
accomplir v. des miracles לחֹולל ִנסים
accomplir v. les désirs למֵלא את רצונו
accomplir v. son devoir למֵלא חובה, לצאת יֵדי 

חובה
accomplissement m. ,'ביצוַע ז', התמלאּות נ 

הגשמה נ', התממשּות נ'
accomplissement m. des désirs de מילוי רצונו 

של-
accomplissement m. du devoir 'מילוי חובה ז
accord m. 'ֶהסּכם ז', ֶהסדר ז'; התאמה נ


