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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 והן בפורטוגזית.סדר הערכים≥
דה כתובה צורת הכתיבִסדר הערכים בעברית הוא לפי צורת הכתיב המלא, ולצ

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

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

החסר המנוקד:
Ωיֹון [ז]ִָּסניסיון, נה [נ]ְָמֻגדוגמה, ּ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

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

במילון, להפניית המשתמש למקום הערך:
Ω דוגמה•דוגמא 
Ωדווקא•ָקא ְַוּד 
Ωהיאחזות•זּות ְחָאֵה 

 כשניתן לגזור מן הערך בזכר צורת נקבה, מובאת צורת הנקבה בסוגרייםצורת הנקבה≥
מרובעים [...] אחרי צורת הזכר.

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

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

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

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



6

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

Ωִעְיר [צִָעצ[יָרהΩמָחֻאְמאוחר, מ] ֶרת]ֶאּוחְר
Ωֶפֶטֹף [חוֵטֹחו[תΩצֹועִנֲצֹוע] יה]ִָּינֲי
Ωָדּוּמֲֹדם [אָאדום, א[הΩּדּוּבֹדוב, ּד] ה]ָב

עיקרון זה מיושם גם בחלק הפורטוגזי של המילון. הסיומות האופייניות לצורת
הנקבה מובאות בסוגריים ומצטרפות לרוב לערך הקיים. סיומת הנקבה בסוגריים

המרובעים מחליפה את סיומת הזכר המסומנת בקו תחתי:
Ω :צורת הנקבה תהיה)fotógrafa (fotógrafo [~a]
Ω :צורת הנקבה תהיה)francesa (francês [~esa]

היעדר סימן בתוך סוגריים מרובעים ליד מילה בפורטוגזית מצביע על כך שלשני
המינים צורה זהה.

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

נקבה רבות.
Ωר [ז]ֶפֵסΩה [ז"ר]ָי-ְקִדימְֵמּד
Ωה [נ]ָָרכְּבΩם [נ"ר]ִיַתָֻקּדְנקודתיים, נ

חשוב לציין שציון המין הדקדוקי בא בסוף הערך ומתייחס לערך הכולל:
Ωת [ז]ֶֶסנְית-ּכֵּבΩיא [נ]ִית ׂשִַּיפְצ

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]ְֶׂשת-עַחַא

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

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

 צירוף מילים המכיל את הערך הראשי ואשר חורג מסדר הא"ב, יופיעערכי משנה≥
תחת הערך הראשי כשלפניו הסימן מקף (-) :

ָָּדּדּדּדּד ָָבבבבָבָָ ָָ [ז]ר ר ר ר ר ָ
Ωרָָבין ּדֵ- א
Ωהָר-מַבְ- ּד
Ωָרָבל ֹלא ּדַ- ע
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פירושים אחדים לערך אחד בפורטוגזית מעמידים את המשתמש על פרשתהתרגום ≥
דרכים ומקשים עליו בבחירת הערך המקביל הרצוי לו בעברית. אי לכך, ובניגוד

מילון זה קבעלמילונים אחרים המציעים פירושים אחדים ואוסף של מילים נרדפות, 
.לעצמו להקל על המשתמש וברוב המקרים הוצע פירוש אחד ממצה וקולע למילה
אם יש יותר מפירוש אחד, הפירוש השגור והרווח ביותר מובא ראשון ואחריו באים
הפירושים הרווחים פחות. כך למשל, אם המילה הלועזית רווחת יותר מהמילה העברית

התקנית, באה הלועזית לפני העברית ולהפך.

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

ר קצר וקולע הרומז למשתמש על בחירת התרגום הרצוי. הסברים או הקשריםְֵקשֶה
 לפניהם כדי שלא לחזור על§אלו באים לאחר הערך הראשי, או כשסימן החץ 

כתיבת הערך הראשי.
Ωֶרת] (שמח)ֶאּוּׁשְ [מָרּׁשֻאְמאושר, מ

 (שקיבל אישור)§

ערכי המשנה המתייחסים להקשרים השונים יופיעו בצמוד להקשר הרלוונטי שאליו
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 הפורטוגזי-עברי של המילון.ִעקרונות אלו מיושמים כמובן גם בצ

כלי עזר חשוב ביותר להגייה נכונה וברורה בפורטוגזית: בכל מילות התעתיקהטעמה ≥
במילון זה מסומנת ההברה המוטעמת (המודגשת בהגייה) במילה.

 .   0סימן הטעם הוא
Ω0רֶַרסְּפְסֶא אֵַּטְבלexpressar

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 הפורטוגזי-עברי ההטעמות מופיעות רק מעל התנועות: 
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 הפועל מובא במילון זה בצורת המקור שלו, ועל כן יופיעו כל הפעלים תחתפעלים≥
:’האות ל

Ωלְֹעִפלפעול, ל
Ωתֹּסוְַנל

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

, צורת המקור המקובלת.infinitivoהפורטוגזית, משום שמובאת צורת ה-

הסלנג הוא חלק טבעי של השפה, ולכן מן הראוי שיהיה חלק ממילון שימושי.סלנג ≥
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- 
שלב דומה בתרגום,ִיש לציין כי עד כמה שניתן הדבר, השתדלנו לשמור על רמת מ

לאמור: מילות סלנג בשפה אחת תורגמו למילת סלנג ”מקבילות":
Ωֶק0ְרַדהְסֶה אַ א0ֹרוֶז  בטלן)¶( ית]ִ~[יק ִנְלּומְּכ“zero à esquerda” (@)

מילים רבות בעברית נהגות או נכתבות שלא לפי התקןכתיב או הגייה לא תקניים ≥
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:ָנְפֹ [נ] {אוָהְנפָא בכתיב{הΩ:חֶרקֶח בהגייה} [ז] ָ{ָרק
ק}ְֹדפוִ {לֹקְדּפִלדפוק, לה}ְָנכֹ [נ] {ּתוָהְנָכּת

מילים לועזיות רבות משמשות בעברית - לחלקן יש מקבילהלועזית במילון עברי ≥
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. כדי להקל עלתעתיק האותיות≥
המשתמש שהעברית זרה לו בהגיית המילה, מובא הפירוש העברי גם באותיות לטיניות,
וכדי להקל על המשתמש ששפתו עברית בהגיית המילה הפורטוגזית, מובא הפירוש

הפורטוגזי 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.



9

:הערות לאופן ההגייה ולאופן התעתיק בפורטוגזית

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

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

נהגית בצורות שונות::xהאות 
xicaraיַק0ַרהִש /ש/בתחילת המילה מבטאים אותה כ-

exameה0ֶַמזֶא /ז/בין שתי אותיות ווקליות (תנועה) כ-
extaseֶה0זַטְסֶא /ס/לפני אות קונסוננטית (עיצור) כ-

alexְקס0ֶלַא  אנגלית, לרוב בסוף המילהxולעתים כ-

סימני כתיב:
bárbaroרֹו0ְַרּבַּבacento agudo ( ´ )דגש חזק - 

0caféהֶַקפ
câmaraַרהַַק0מacento circunflexo ( ˆ )דגש חלש - 

0pêraַרהֶּפ
côrקֹור

י, שאותם יש לומרִָלָז  ניתן לאות או לצירוף אותיות בעלות צליל נtil ( ˜ )יּו” - ִ”ט
lãַןלבבת-אחת:

nãoאּוןַנ
põeןֶּפֹוא

אותיות מיוחדות:
l, L Ω ילם, בדומה מאודִ א/אּו/לפני עיצור ובסוף מילה, מקבלת צליל של

0Brazil, alma, altoּוטֹוַה, א0ַּומ0ַיּו, אִַרזְּבלאנגלית

ç, Ç Ωאין /ס/יה: צליל של ִִדילֶי סִס) ç לפני e, i (ה, סֹו, סּוַסça, ço, çu

ch, Ch Ω הַשּו0ב/ש/צליל שלchuva

lh, Lh Ω יֹו0ִלַא, אך בבת-אחת/ַהִיל/צליל שלalho

nh, Nh Ω יֹורִנֶס, אך בבת-אחת/ַהִינ/צליל שלsenhor



10

אותיות בעלות צליל ייחודי בפורטוגזית (בהשוואה לשפות אחרות):

h, H Ωאּוַיטִּפְאֹוסאין מבטאים אותהhospital

r-בתחילת המילה ו  rr Ω טֹוַַקשֹוחֹו, ח/ח/ צליל שלcachorro, rato
enredoדֹוְֶחנֶא/ח/צליל של בין תנועה ועיצור, גם    
comer, caraר, ַקַרהֶקֹומ /ר/צליל של בין שתי תנועות או בסוף המילה,    
cartaהַַקְרט/ר/צליל של לפני עיצור,    

s, S Ω,בתחילת המילה, לא בין שתי תנועות
sapos, ensaioיֹוְַסנֶֶּפֹוס, אַס/ס/ובסוף המילה, צליל של 

 Ω ַהַקז/ז/בין שתי תנועות צליל שלcasa

 ss Ω סֹוַּפ/ס/בין שתי תנועות צליל שלpasso

 Q(u) Ω לפניa, o טֹוְנַה, קּואַקּוֹוט/הַקּוא/ צליל שלquota, quanto

 Ω לפניe, i טֹו, ֶקיןְ ִקינ/ק/ בתחלת מילה צליל שלquinto, quem

 Ω לפניe הְֶטנִֶריקּואְ פ/הֶקּוא/ באמצע מילה צליל שלfrequente

 c, C Ω לפניe, i טֹוְינִין, סֶס/ס/ צליל שלcem, cinto

 Ω לפניa, o, u ַהה, קּוּבְַט ַקחֹו, קֹונ/ק/ צליל שלcarro, conta, cuba

 g, G Ω לפניa, o, u ה, גּורּוַטֹו, גֹולַג/ג/ צליל שלgato, gola, guru

 Ω לפניe, i ַהְגינִ’ה, גַמֶ’ג/ה’ג/ צליל שלgema, ginga

 m Ω -יןִין, מֶּבְמַט/נ/נשמע לרוב כtambém, mim
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       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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אותיות הא"ב הפורטוגזי

הערותצלילשםקטנהרבתי
Aaַאהַא
Bbּבֶהּב
Ccראה הקדמההֶס
Ddדֶדה
Eeֶאהֶא
Ffפהֶפֶא
Ggראה הקדמההֶ’ג
Hhראה הקדמהַהגַא
Iiי, יִאיִא
Jjהַֹוט’ז
Llראה הקדמהלֶהלֶא
Mmמהֶמֶא
Nnנֶהנֶא
Ooאֹו, ֹואֹו
Ppּפֶהּפ
Qqראה הקדמהֶקה
Rrהֶחֶא
Ssראה הקדמההֶסֶא
Ttט, תהֶט
Uuאּו, ּואּו
Vvהֶו
Xxְקסיסִש
Zzצֶהז

 לא קיימות בשפה הפורטוגזית.k, w, yהאותיות 


