
הנחיות למשתמש

מילון זה מטרתו לשמש כלי עזר יעיל ושימושי למעיין בו. בעריכתו של מילון זה
הונהגו חידושים רבים, שטרם היו כמותם במילונים דו-לשוניים. על כן, ישכיל

המשתמש לקרוא מבוא קצר זה כדי להפיק מן המילון את המרב.

 הערכים במילון מסודרים בסדר א"ב מוקפד, הן בעברית והןסדר הערכים≥
דה כתובהִבאיטלקית. סדר הערכים בעברית הוא לפי צורת הכתיב המלא, ולצ

(אם קיימת) צורת הכתיב החסר בניקוד מלא.
הפעלים מובאים בצורת המקור - ולכן יופיעו בעברית באות ”ל". (ראה בהמשך)

 ערכים בעלי סמיכות רעיונית לערך הראשי או צירוף מיליםערכי משנה≥
המכיל את הערך הראשי ואשר חורג מסדר הא"ב, יופיעו תחת הערך הראשי

כשלפניהם הסימן מקף:
ָָּדּדּדּדּד ָָבבבבָבָָ ָָ [ז]ר ר ר ר ר ָ

Ωָרָבין ּדֵ- א
Ωהָר-מְַב- ּד
Ωָרָבל ֹלא ּדַ- ע

 הערכים במילון מובאים בניקוד מלא. אם הכתיב המלא שלכתיב וניקוד≥
הערך שונה מכתיבו החסר, מובא תחילה הערך בכתיב מלא לא מנוקד ואחריו

הכתיב החסר המנוקד:
Ωיֹון [ז]ִָּסניסיון, נה [נ]ְָמגֻדוגמה, ּד

ערכים או ערכי משנה בני יותר ממילה אחת מובאים רק בכתיב מלא ובניקוד
מלא:

Ωויר [ז]ִוֲיּזּוג אִמ
כמובן, כל אחת מן המילים מובאת במקומה בשני הכתיבים:

ּזּוג [ז]ִמיזוג, מיר [ז]ִוֲאוויר, א

’מילים שכתיבן עשוי להוות ”מכשול" למשתמש אם בשל כתיב מלא (הוספת ו
 ואחריו•או י') ואם בשל צורת כתיב שגויה אך רווחת, בא אחריהן הסימן 

הערך ככתיבו במילון, להפניית המשתמש למקום הערך:
Ω דוגמה•דוגמא 
Ωדווקא•ָקא ְַוּד 
Ωהיאחזות•זּות ְחָאֵה 
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 כשניתן לגזור מן הערך בזכר צורת נקבה, מובאת צורת הנקבהצורת הנקבה≥
בסוגריים מרובעים [...] אחרי צורת הזכר.

 בלבד,’אם צורת הנקבה נגזרת מצורת הזכר כמות שהיא בתוספת סיומת ת
 :≈מובאת בסוגריים המרובעים רק הסיומת אחרי הסימן 

Ωית)ִאּוּמְין-לֵ ּבצורת הנקבה תהיה:(ת]≈י [ִאּוּמְין-לֵּב
Ωית)ִָקנֲעַ צצורת הנקבה תהיה:(ת]≈י [ִָקנֲעַצ

אם צורת הנקבה נגזרת מצורת הזכר כמות שהיא בתוספת סיומת של תנועה
 או ת', מובאת צורת הנקבה כך:’ואחריה ה

Ωית)ִנְָמגֻ דוגמנית, ּדצורת הנקבה תהיה:(ית]ִ≈ן [ְָמגֻדוגמן, ּד
Ωה)ָבֹ טוצורת הנקבה תהיה:(ה]ָ≈ב [ֹטו

אם חל שינוי כלשהו בצורת הזכר (בהגייה או בניקוד), מובאת צורת הנקבה
במלואה בכתיב מלא ובניקוד מלא:

Ωְִעיר [צִעָצ[יָרהΩמָחֻאְמאוחר, מ] ֶרת]ֶאּוחְר
Ωֶפֶטֹף [חוֵטֹחו[תΩצֹועֲִנצֹוע] יה]ִָּינֲי
Ωָדּוּמֲֹדם [אָאדום, א[הΩּדּוּבֹדוב, ּד] ה]ָב

עיקרון זה מיושם גם בחלק האיטלקי-עברי של המילון. הסיומות האופייניות
לצורת הנקבה מובאות בסוגריים ומצטרפות לרוב לערך הקיים:

Ω :צורת הנקבה תהיה)chiara(chiaro|[~a]
Ω :צורת הנקבה תהיה)ispettrice(ispettore|[~trice]
Ω :צורת הנקבה תהיה)elefantessa(elefante|[~essa]

היעדר סימן בתוך סוגריים מרובעים ליד מילה באיטלקית מצביע על כך שלשני
המינים צורה זהה:

Ω :צורת הנקבה תהיה גם כן)interessante(interessante

ציון המין הדקדוקי של שמות העצם מובא לאחר ציון המין הדקדוקי≥
הערך: [ז] לשם עצם זכר; [נ] לשם עצם נקבה; [ז"ר] לשם עצם ממין זכר רבים;

[נ"ר] לשם עצם ממין נקבה רבות.
Ωר [ז]ֶפֵסΩ[ז"ר]ה ָי-ְקִדימֵמְּד
Ωה [נ]ָָרכְּבΩם [נ"ר]ִיַָתֻקּדְנקודתיים, נ

חשוב לציין שציון המין הדקדוקי בא בסוף הערך ומתייחס לערך הכולל:
Ωת [ז]ֶֶסְנית-ּכֵּבΩיא [נ]ִית ׂשַּיִפְצ
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אחרי מספר ממין זכר בא הסימן [+ז], לאמור שלמספר זה מצטרף שם עצם
יחיד זכר; אחרי מספר ממין נקבה בא הסימן [+נ], ואחרי מספרים הגדולים

מעשר באים הסימנים [+ז"ר] או [+נ"ר] בהתאמה.
Ωד [+ז]ָחֶאΩר [+ז"ר]ָָׂשד-עַחַא
Ωת [+נ]ַחַאΩֵרה [+נ"ר]ְׂשֶת-עַחַא

 משמש לציון שם[f] משמש לציון שם עצם זכר; [m]כך גם בחלק האיטלקי: 
 משמש[m, pl]קניות; ִ משמש למקרים שבהם שתי הצורות ת[m, f]עצם נקבה; 

 משמש לציון נקבה רבות.[f, pl]לציון זכר רבים; 

פירושים אחדים לערך אחד באיטלקית מעמידים את המשתמש עלהתרגום ≥
פרשת דרכים ומקשים עליו בבחירת הערך המקביל הרצוי לו בעברית. אי לכך,
ובניגוד למילונים אחרים המציעים פירושים אחדים ואוסף של מילים נרדפות,
מילון זה קבע לעצמו להקל על המשתמש וברוב המקרים הוצע פירוש אחד

. אם יש יותר מפירוש אחד, הפירוש השגור והרווח ביותרממצה וקולע למילה
מובא ראשון ואחריו באים הפירושים הרווחים פחות. כך למשל אם מילה לועזית

רווחת יותר מהמילה העברית התקנית, באה הלועזית לפני העברית ולהפך.

 למילים רבות בעברית צורת כתיב וצורת הגייה זהה - אךציון הקשרים≥
משמעות או שימוש שונים בתכלית (הֹומֹונים). על כן, דאגנו לתת הסבר (לרוב

נה את המשתמש ורומז לו על בחירתְפַר קצר וקולע המְֵקשֶמילה נרדפת) או ה
התרגום הרצוי. הסברים או הקשרים אלו באים לאחר הערך הראשי, או כשסימן

 מקדים אותם במטרה שלא לחזור על כתיבת הערך הראשי.§
Ωֶרת] (שמח)ֶאּוּׁשְ [מָרּׁשֻאְמאושר, מ

 (שקיבל אישור)§
 וכו' במטרה להדגיש את השימושים והפירושים±¨ ≥¨ ≤לרוב יצויינו סימני 

השונים של הערך, או במקרים ובהם הפירושים השונים "מתרחקים" מהערך
הראשי בשל ערכי משנה, מעבר עמוד וכד':

Ω±ַה0בֹרוְ ּפ(בדיקה) [ז]ן ֹיוִָּס ניסיון, נprova|[f]
esperienza|[f]הְַצ0נִֶריאֶּפְסֶ א(מיומנות בעבודה) § ≥

Ω±ַה0לַ ּפ [ז]ּדּור ַ ּכpalla|[f]
pallone|[m]ֶה0נֹלוַּפ
0ֹglobo|[m]ּבוֹלוְ ג[ז]ֶרץ ָאָּדּור-הַ- ּכ
pallacanestro|[f]ֹרוְט0ְֶסַקנַַל ּפ[ז]ל ַּדּור-סַ- ּכ
calcio|[m]ֹו’ְצ ַק0ל[ז]ל ֶּדּור-ֶרגַ- ּכ
aerostato|[m]ֹטוַט0ְסֹרוֶאַ א[ז]ַ ֵרחֹּדּור-ּפוַ- ּכ
pallottola|[f]ַהל0ֹטוֹלוַ ּפ(קליע) § ≥
pastiglia|[f]ַהִי0ילִטְסַ ּפ(גלולה) § ≤
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ערכי המשנה המתייחסים להקשרים השונים יופיעו בצמוד להקשר הרלוונטי
שאליהם הם מתייחסים:

Ω [נ] (של אנרגיה)ֶקֶרן
 [נ]רֹ- ֶקֶרן או

 (של בעלי-חיים)§
 (מוסד כספי)§

 [נ]ָהיְְסֶנ- ֶקֶרן ּפ
 (פינה)§
ן [נ] (בכדורגל)ת ֶקֶרַיטְִע- ּב

לאמור: בדוגמה שלעיל, ההקשרים השונים שבסוגריים (”של בעלי-חיים", ”מוסד
[נ]".ֶקֶרן  מתייחסים לערך הראשי ”§כספי", ”פינה") והסימן 

דו האיטלקי-עברי של המילון.ִעקרונות אלו מיושמים כמובן גם בצ

בכל מילות התעתיק במילון זה מסומנת ההברה המוטעמת (המודגשתהטעמה ≥
 .0   בהגייה) במילה. סימן הטעם הוא

Ωֶה0נֹיוִצַטּואְנֶ’צַ א[נ]ה ָָמְעטַהaccentuazione|[f]
מובן שלסימון ההברה המוטעמת חשיבות רבה בהדרכת המשתמש בהגייה נכונה,

בייחוד כאשר שינוי מקום הטעם משנה את פירוש המילה:
Ωֶרת] (לא דתי)ֶפֹ [ּכוֵרפֹּכוkofèr

kòfer [ז] (תשלום)ֶרפֹכופר, ּכ

à, è, ì, ò, ùבחלק האיטלקי-עברי ההטעמות מופיעות רק מעל התנועות: 

הפועל מובא במילון זה בצורת המקור שלו, ועל כן יופיעו כל הפעלים פעלים≥
:’תחת האות ל

Ωֹלְעִפלפעול, ל
Ωתֹּסוְַנל

מצאנו צורה זו נוחה ויעילה למשתמש, בעיקר משום שהדבר אינו דורש ממנו
מיומנות במציאת השורש, או בהטיה לצורת עבר-יחיד-נסתר. הדבר נוח ומתאים

 , צורת המקור המקובלת.infinitoגם לשפה האיטלקית, משום שמובאת צורת ה-

הסלנג הוא חלק טבעי של השפה, ולכן מן הראוי שיהיה חלק ממילוןסלנג ≥
שימושי. שילובן של מילות הסלנג במילון יסייע למשתמש להשתלב בשיחה
היומיומית, וסימונן של מילים אלו כמילות סלנג עשוי למנוע מהמשתמש מצבים

מביכים, כשידע שבמקומות מסוימים עליו להימנע ממילים אלה.
. לרוב, יובא פירוש קצר למילות הסלנג:¶מילות סלנג מסומנות ב-

Ωבאופן גלוי)¶ (ִריְּדּוג = 
Ωהחטאה, החמצה)¶ [ז] (ְקׁשּוׁשִפ = 

.™מילות סלנג בעלות אופי גס מסומנות ב- 



9

שלב בתרגום,ִיש לציין כי עד כמה שניתן הדבר השתדלנו לשמור על אותה רמת מ
לאמור: מילות סלנג בשפה אחת תורגמו למילת סלנג ”מקבילות":

Ωֶהלַֹק0טוְיסִּפְמֹרו  = טרדן)¶( ית]ִ~[יק ִנּוְדנrompiscatole [m, f] (@)

(^) rompipalle [m, f]ֶה0ַליּפִּפְמֹרו

מילים רבות בעברית נהגות או נכתבות שלא כתיב או הגייה לא תקניים≥
לפי התקן שקבעה האקדמיה ללשון העברית. מכיוון שמילון זה מטרתו להיות
כלי שרת לעברית המדוברת והיומיומית, מצאנו לנכון לציין לצד המילה התקנית

גם את המילה הלא תקנית (אם בהגייה ואם בכתיב).
מילה שכזו באה בין צומדיים {...} :

Ω:ְָנפֹ [נ] {אוָהְנפָא בכתיב{הΩ:חֶרקֶח בהגייה} [נ] ָ{ָרק
ק}ְֹדפוִ {לֹקְדּפִלדפוק, לה}ָנְכֹ [נ] {ּתוָהְנָכּת

מילים לועזיות רבות משמשות בעברית - לחלקן יש לועזית במילון עברי≥
מקבילה עברית תקנית ולחלקן אין. בהיות מילון זה מילון שימושי הוא מכיל
את המילים הלועזיות הרווחות בעברית כמות שהן, וטוב יעשה המשתמש אם
ידבר בשפה מובנת ומקובלת. עם זאת, אם למילה הלועזית יש חלופה בעברית,

:£רשמנו אותה ליד המילה הלועזית אחרי הסימן 
Ωכּות)ְמַ ס£[נ] (ה ָאֹוטֹוִריט

 מאפיין ייחודי ושימושי של מילון זה הוא התעתיק. כדיתעתיק האותיות≥
להקל על המשתמש שהעברית זרה לו בהגיית המילה, מובא הפירוש העברי גם
באותיות לטיניות, וכדי להקל על המשתמש ששפתו עברית בהגיית המילה
האיטלקית, מובא הפירוש האיטלקי גם באותיות עבריות. שיטה ייחודית זו

מונעת שגיאות בהגיית המילה.
חשוב לזכור שהתעתיק, טוב ככל שיהיה, לעולם לא יוכל לשקף במדויק את כל
צלילי השפה הזרה. עם זאת, התעתיק הוא כלי עזר חשוב שבלעדיו יתקשה

מאוד לומד חדש בהגייתן של מילים רבות בשפה הנלמדת.
משיקולי מקום, לא נכתבו תעתיקים לצורת הנקבה.

התעתיק בחלק העברי-איטלקי
עתוק, כי הכתב משקף בצורה די נאמנהִהאיטלקית קלה יחסית לקריאה ולת

את הצלילים, כלומר כמעט כל אות מייצגת צליל ייחודי ויחד עם זה כל צליל
מיוצג על-ידי אות (או צירוף אותיות) באופן חד-משמעי.

עם זאת, צלילי השפה האיטלקית שונים מאזור לאזור. גם בתוך המדינה ייתכנו
הבדלים באופן הגייתם של עיצורים שונים. כדי להקל על המשתמש נמצאה
מעין פשרה, והתעתיק משקף את צורות ההגייה הרווחות ביותר ברוב אזורי

איטליה.
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מילות התעתיק נוקדו על-פי השמיעה ועל-פי ההגייה, ללא כל זיקה לחוקי
 בסימני הניקוד הבאים:a-e-i-o-uהניקוד בעברית. בחרנו לתעתק את התנועות 

 ); שּורּוק ( ּו )ֹ ); חולם מלא ( וִ ); חיריק (   ְ ); שווא (   ֶגול (   ֶ ); סַתח (   ַפ

:הערות לאופן ההגייה ולאופן התעתיק
ה-א"ב האיטלקי מורכב מ-21 אותיות:

 a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, z
 הנן תנועות. שאר האותיות הן עיצורים.a, e, i, o, uהאותיות 

 הנן בשימוש רק בכתיבת מילים לועזיות.j, k, w, x, yחמשת האותיות 

 אוe, i (cena, cinta)) לפני התנועות ’צ (tch: מבטאים אותה לרוב כ-cהאות 
.a, o, u (casa, conto, cubo)) לפני התנועות ק (kכ-

) לפניג (g או כ-e, i (gente, giro)) לפני ’ג (j: מבטאים אותה לרוב כ-gהאות 
(gara, gomma, guida) a, o, u.

’ל, בדומה לספרדית ולצרפתית, מציגים במילון ע"י ll המבטאים כ-glאת הצירוף 
(luglio, famiglia);

.(giugno, pugno) ’נ, מציגים במילון ע"י ni המבטאים כ-gnאת הצירוף 

g או c: אינה מבוטאת כלל כשלעצמה, אך היא משמשת כאשר האותיות hהאות 
.(chiesa, ghetto)ג  וכ-ק צריכות להיות מבוטאות כ-i או eהבאות לפני 

).quanto, quadro (לדוגמה: u: באה אך ורק אחרי האות qהאות 

.ז) ולעתים כ-p, q, t (לפני העיצורים ס: מבוטאת לעתים כ-sהאות 

.צ ולעתים כ-ז: מבוטאת לעתים כ-zהאות 

סימני כתיב:
באיטלקית קיימים שני סימני כתיב: תג וגרש.

e, o היכול להופיע מעל התנועות accento acuto ( ´ )שני התגים הם: התג החד - 
)e, o (סגורה (perché, ancóra) - התג המאריך ;( ` ) accento graveהמופיע 

 אך הוא יכול להופיע גם מעל שאר אותיות התנועהe (caffè)בדרך כלל מעל לתנועה 
(libertà, così, potrò, virtù) a, i, o, u.

.(palla, sette)זכור! לעולם לא יופיע תג לפני עיצור כפול 
במילים המתחילות בתנועה, מבטלים את התנועה שלפניה. הגרש מסמן את מקומה

.(l’abito, l’entrata, l’indice, l’ordine, l’uscita)של התנועה שבוטלה 
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התעתיק בחלק האיטלקי-עברי
:$ שאינו קיים באיטלקית מתועתק בסימן /ח, כ/העיצור 

Ω[ז]|ָחְקּדֶאpistola [f] ekdà$

Ω[נ]|ָהְנֻכבוכנה, ּבpistone [m] bu$nà

:& שגם הוא אינו קיים באיטלקית מתועתק בסימן /ז/העיצור 
Ωתֹזוֲַחלprevedere la$a&òt

במקרים שבהם קיים חשש לקושי בהגיית המילה, חולקה המילה להברות בסימון
 בין ההברות.(')מתג 

resistere la’amòdֹדמֲַעלעמוד, ל

       קיצור מקרא הסימנים

ביאור, הקשר, הסבר(...)
ציון המין הדקדוקי או צורת הנקבה[...]
ציון למילה רווחת בשפה אף שכתיבתה או הגייתה אינם תקניים{...}
ראה בצורת כתיב שונה•
חלופה עברית תקנית למילה לועזית£

חזרה על כתיב צורת הזכר≈
הסבר או הקשר שונה המתייחס לערך הראשי§
הסבר או הקשר שונה המתייחס לערך משנה*

מילת סלנג¶
מילת סלנג בעלת אופי גס™

à, è, ì, ò, ùציון מקום הטעם במילה
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l'alfabeto italianoאותיות הא"ב האיטלקי - 

הערותצלילשםקטנהרבתי
Aaַאַא
Bbּבִיּב
Ccראה הקדמהצ', ק'יִצ
Ddדִדי
Eeֶאֶא
Ffפהֶפֶא
Ggראה הקדמה’ג, ג'יִג
Hhראה הקדמההַקהַה
Iiי, יִאיִא
Jjממילים לועזיות בלבד
Kkממילים לועזיות בלבד
Llלֶהלֶא
Mmמהֶמֶֶא
Nnנֶהנֶא
Ooאֹו, ֹואֹו
Ppּפיִּפ
Qqראה הקדמהקקּו
Rrרֶרהֶא
Ssראה הקדמהס, זהֶסֶא
Ttט, תיִת
Uuאּו, ּואּו
Vvבַ (בֶ, וַוי)ִי (בִו ,(ֶ
Wwממילים לועזיות בלבד
Xxממילים לועזיות בלבד
Yyממילים לועזיות בלבד
Zzראה הקדמהצ, זהֶַטז


