ָּה
ְִי
מְִ
ֹט
ֵואו
הג
ֵי ַ
ְח
מנ
ְֻ
ֹן ל
ִּלו
מ
ְִית
ִבִ
ִית–ע
ְל
ְג
ַאנ

ִמ ְסמְך בְ ִה ְתהַ ּוּות – גִ ְרסה ב
ִת ְש ֵרי תשע"ז

מֵ ֵאת
שרה טּוקצִ 'ינ ְְס ִקי
ע ִמית סֹולֹומֹון

הקדמה
מילון זה נכתב מתוך הצורך באוצר מלים עברי עבור מונחים הנהוגים בתחום הגאומטריה
כתרגומים למונחים הלועזיים המתאימים.
אנו מאמינים כי עלינו לעשות כל השתדלות לפתח את השפה העברית ולהנות משלל אוצרותיה.
במיוחד ראוי שהאקדמיה בכלל והאוניברסיטאות בפרט תהוונה מקור להתחדשותה של השפה
העברית ,ותשמשנה כדוגמה ומופת לכל.
לפיכך ,חשוב שחוקרים יוכלו לדון איש עם רעהו על תחומי מחקרם בעברית ,ללא צורך בשימוש
במונחים לועזיים.
אדרבא ,חשובה מכל היא היכולת ללמד תלמידים באוניברסיטה בשפה העברית ,ולהנחיל תורה
ומשנה סדורה בשפה העברית כהלכתה.
לאור כל זאת ,בתור תלמידים העוסקים בתחום הגאומטריה ,לקחנו על עצמנו לתרגם את מונחי
הגאומטריה לעברית ,ואנו תקווה כי מילון זה יהא לעזר רב לכל החפץ בכך.

מבנה המילון
הפעלים מובאים בצורת נסתר־עבר שלהם ,כמקובל .במילים הקיימות בשפה העברית ,הניקוד
נקבע בעזרת מאגר המונחים של האקדמיה ללשון העברית או המילון החדש של אברהם אבן-
שושן .המילים המחודשות נוקדו לפי מיטב הבנתנו הדלה את כללי הניקוד.
בהלחמים מחודשים הוספנו את הַ גִ זרֹון (אטימולוגיה) בסוגריים עגולים לצד המילה.
כאשר נדרשה דוגמה לביאור המושג ,היא מובאת לאחר המונח בסוגריים מרובעים וצבעּה כחול.
מילה בעלת משמעות של ש"ע וגם ש"פ ,צורתה כש"ע הובאה תחילה ,ואחריה הפועל.
צירופים הובאו בכל אחת מהמילים המופיעות בצירוף ,עם הפניות להופעה העיקרית של המילה
בעזרת היפר־קישור .לדוגמה vector bundle ,יופיע כתת־ערך של  bundleבאות  Bושוב כערך בפני
עצמו באות  ,Vעם קישור לערך שב.B-
תחיליות וסופיות מופיעות במקומן הראוי לפי הסדר המילוני ולא פורטו כל המונחים שמשלבים
תחיליות אלו ,אם התרגום למושג השרשי מוכר או מובא במקומו הראוי במילון .כךsemi- ,
מתורגם במקומו ,אך  semi-positiveלא מובא כלל ,משום שהתרגום ל positive-מושרש בלשוננו
ולכן לא הובא במילון (ר' פרק "בחירת המונחים" להלן).

בחיִת המונחים
ראשית ,התמקדנו בעיקר במונחים מתחום הגאומטריה הדיפרנציאלית והסימפלקטית ,כאלה
שייחודיים לתחומים אלו או כאלה שמאופיינים כשייכים לתחומים קרובים ומשמשים את
הגאומטראי המצוי במהלך מחקרו .לכן גם העוסקים באנליזה ,גאומטריה אלגברית ותחומים
נוספים עשויים למצוא שימוש במילון שלנו .למונחים באלגברה אנו מפנים למפעלו של פרופסור
משה ירדן.
שנית ,ככלל ,לא הכנסנו מונחים שתרגומם נפוץ ומקובל בקרב המתמטיקאים בארץ ,לא מפאת
חוסר חשיבותם כי אם משום החוסר בצורך מעשי בהכללתם במילון .בקטגוריה זו נכללים בעיקר
א

מונחים המשמשים בלימודי תואר ראשון (כגון בקורסים בחשבון אינפיניטסימלי) ,עבורם המינוח
קיים ,אחיד יחסית ומוטמע בציבור .יוצאים מכלל זה הם מונחים שהמילה המוטמעת עבורם היא
לועזית ואנו יכולים להציע לה חלופה עברית ,אם משלנו ואם משל האקדמיה ללשון העברית .כך
נכנסה למילון המילה  maximizeעם ההצעה של האקדמיה ללשון העברית ְלמַ ֵרב ,וכיוון שנכנסה
היא ,הכנסנו גם את מקבילתה  ,minimizeשתרגומה העברי ְלמַ זְ עֵ ר מקובל.

בחיִת התִגום
אנו מודעים לכך כי לאנשים שונים ודאי תתכנה דעות שונות באשר לתרגומם של מונחים ,ונשמח
מאד לקבל כל בקורת ,הערות ,הארות והצעות .במלאכת התרגום ובחירת המונחים ,עמדו לנגד
עיננו השיקולים המרכזיים הבאים:
ראשית חכמה ,בכל מקום בו קיים תרגום מושרש ,ולו רק במחלקה שלנו (באוניברסיטה העברית),
השתדלנו לדבוק בו.
עבור מונחים שהושרשו בצורתם הלועזית ,נקטנו במדיניות הבאה:
במקרה בו המינוח חסר משמעות מיוחדת אף בשפת המקור – לרוב לא מצאנו צורך לתרגמו.
לעומת זאת ,אם המינוח הנו בעל משמעות ,השתדלנו להציע חלופה עברית לצד הלועזית
המקובלת ,מבלי לפסול את המונח המושרש .יוצאים מן הכלל הנם מונחים לועזיים שהושרשו אף
בשפה העברית הלא-מקצועית ועבורם לא הוצעה חלופה עברית.
למשל ,עבור  singular pointנציע נקודה ִיחּו ִדית ,אך לצד זאת נציע עדיין גם את נקודה
סינגולרית .לעומת זאת ,המונח  sinusלא ידרוש ,לדידנו ,תרגום מיוחד ועל־כן נותיר את המילה
"סינּוס" על כנה (ואף לא נביאּה במילון).
ִ
עבור מונחים שטרם הושרשו כך או אחרת ,אם בגלל חידושם היחסי בתחום או מצד ההתפתחות
הדלה לעת־עתה של העולם הגאומטרי בישראל והנטייה המצערת לשאול מונחים לועזיים,
השתדלנו להעלות הצעות שנראות לנו המתאימות ביותר ,גם אם הן שונות מהמונחים המשמשים
חוקרים מסוימים בסביבתנו.
מונח נחשב לטוב בעינינו אם הוא משקף את האינטואיציה הנכונה והרעיון (הגאומטרי ,ע"פ רוב)
העומדים בבסיס המושג או ,אם הדרישה מוגזמת ,את האינטואיציה העומדת מאחורי המונח
בשפת המקור .כמו-כן ,מונח טוב צריך להיות נח לשימוש ,עקבי עם מונחים אחרים וקליט במידת
האפשר .לא נעשה מאמץ מיוחד דווקא לשמר את משמעות המונח בשפת המקור ,אם כי לעיתים
קרובות תרגום מילולי אכן ִאפשר להפיק מונח שעונה לדרישות.

מקוִות ותודות
המילון למונחי האלגברה 1של פרופסור משה ירדן היווה מקור השראה ומופת עבורנו ,ואף עשינו
בו שימוש בכמה הזדמנויות ,אם כי לא בהכרח אימצנו את המלצותיו.
נעזרנו רבות במאגר המונחים 2של האקדמיה ללשון העברית ,תוך עיון בהצעותיה לתרגום
למונחים הן במתמטיקה והן בתחומים אחרים .כמו-כן פנינו לאקדמיה ללשון העברית בסוגיות
מספר (בעזרת האתר ,)3ותמיד נענינו בנועם ובענייניות ,ועל כך שלוחות תודותינו.

 1ניתן למצוא את המילון בכתובת www.math.tau.ac.il/~jarden/Dictionary
 2מאגר המונחים זמין במרשתתhttp://hebrew-terms.huji.ac.il :
 3ניתן לשלוח שאילתא לאקדמיה ללשון העברית דרך הכתובת http://hebrew-
academy.huji.ac.il/Pages/haveQuestion.aspx

ב

להבנת המשמעות והגיזרון של המינוח האנגלי נעזרנו בספר הנהדר
Steven Schwartzman, The words of mathematics – an etymological dictionary of
mathematical terms used in English, The Mathematical Association of America, 1994
תודה עמוקה ואין-סופית לאילה בירון ,על שעזרה ולקחה חלק פעיל בדיונים על מונחים הקרובים
לתחומה וללבה .אנו חבים לה תודה רבה על מספר מונחים והצעות ,ומודים ומוקירים את
הדיונים הפורים שנהלנו יחד.
כן תודתנו נתונה לכל מי שעזר ,עוזר הביע ומביע עניין בפרויקט .במיוחד ברצוננו להודות מקרב לב
למנחה המשותף שלנו ,פרופסור יעקב סולומון ,על תמיכתו ועידודו בחבור המילון ועל עצותיו
והכרעותיו אותן שש להעניק לכשנדרש להן.
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עמית סולומון
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A
זֹורי
ִ ֲַאל־מַ ח
ְמסֻ פח
אֹופֵרטֹור צמּוד
כִ ְמעַ ט
ִמבְ נֵה כִ ְמעַ ט ְמרֻ כב
אֹו ֵפף
מֶ ְרחב אֹו ֵפף
ֶקשֶ ת
א ֶֹרְך ֶקשֶ ת
ְמסֻ מְך
ַא ְטלס

acyclic
adjoint
adjoint operator
almost
almost complex structure
ambient
ambient space
arc
arc-length
associated
atlas

B
] הַ עְ תקה ּדּו־לִ ינֵא ִרית,ּדּו־ [ ְל ֻדגְ מה
צִ מּוק
ִפּוח
ַ נ
שפה
ְתנַאי שפה
תֹוחֵ ם
שַ ְרשֶ ֶרת נ ְִתחֶ מֶ ת
צַ מה
חֲ בּורת צַ מה
ענף
נ ְֻקּדַ ת ִה ְס ַתעֲפּות
בּועה
ַבִ עְ בּוע
בּועַ ת ְרפ ִאים
ּדַ בֶ שֶ ת
ֶאגֶד
ֶאגֶד ִסיבִ ים
ּלּוחים
ִ ֵֶאגֶד ִק
ֶאגֶד ִנצב
ֶאגֶד עִ ק ִרי
ֵֶאגֶד ַקּוִ ים
ֶאגֶד מַ ִשיק
טֹורי
ִ ֶאגֶד ו ְֶק

bi- [e.g., a bi-linear map]
blow down
blow up
boundary
boundary condition
bounding
bounding chain
braid
braid group
branch
branch point
bubble
bubbling
ghost bubble
bump function
bundle
fiber bundle
jet bundle
normal bundle
principal bundle
line bundle
tangent bundle
vector bundle

1

C
)product 'מַ כְ ֵפ ַלת פְ קק (ר
גֹוריה
ְ ֵקט
שַ ְרשֶ ֶרת
 ְמ ַאפְ יֵן,אפְ ין
אפְ ינִ י
מַ ְחלקה אפְ ינִית
 ְמ ַאפְ יֵן,אפְ ין
ְמצַ יֵן אֹו ְי ֶלר
]- ְְֹשפ ִתי [ל
ִשפּוי
לכִ יד
)sheaf 'אֲ לֻמה ְלכִ ידה (ר
ְסבִ יבה צַ ּוארֹונִ ית
מַ ְח ֵלף
ק ְמ ַפ ְק ִטי
ְת ִאימּות
ְמתׂאם
] ִמ ְספר ְמרֻ כב,ְמרֻ כב [ ְלדֻגְ מה
] ַת ְלכִ יד שַ ְר ֶש ַראֹות,ַתלְכִ יד [ ְל ֻדגְ מה
ְשדֵ ה הַ ְרכבה
ִש ְרשּור
חרּוט
חֲ רּוט ההַ עְ תקה
ְתצּורה
ִקשּור
בֶ ן־בְ נִ יה
 ַהעְ תקה ְמכַ ֶּוצֶ ת, כִ יּוּוץ.1
] צְ ִמיתה [שֶ ל טֶ נְזֹור.2
] הַ עְ תקה ְמכַ ֶּוצֶ ת,ְמ ַכּוֵץ [ ְל ֻדגְ מה
א ַרג
מַ אֲ רג
קֹואֹו ְר ִּדינטה
קֹואֹור ִּדינטֹות
ְ
מַ ע ֲֶרכֶת
מַ גע
ַתבְ נִית ַמגע
י ְִריעַ ת מַ גע
ִמבְ נֵה מַ גע
כִ ּסּוי
 יַחַ ס כפּול,יַחַ ס הַ צְ לבה
ִהצְ טַ ּלְבּות
מַ חֲ זֹור
)product 'מַ כְ ֵפלַת כֹוס (ר
]מַ ְסבֵ ב [אֹופֵרטֹור ִּדי ֶפ ֶר ְנצִ יּלִ י
מּומיּות
ִ עַ ְק
מּומיּות ְממֻ צַ עַ ת
ִ עַ ְק

cap product
category
chain
character
characteristic (adj.)
characteristic class
characteristic (n)
Euler characteristic
cobordant [to]
cobordism
coherent
coherent sheaf
collar neighborhood
commutator
compact
compatibility
compatible
complex (adj.)
complex (n)
compositum [of fields]
concatenation
cone
mapping cone
configuration
connection
constructible
contraction (n)
contraction (inf.)
convolute (v)
convolution
coordinate
coordinate chart
contact
contact form
contact manifold
contact structure
cover (n)
cross ratio
crossing
cycle
cup product
curl [differential operator]
curvature
mean curvature
2

מּומיּות גאּוס
ִ עַ ְק
מּומיּות ִריצִ 'י
ִ עַ ְק
מּומיּות ִרימַ נִ ית
ִ עַ ְק
מּומיּות ְסקל ִרית
ִ עַ ְק
מּומיּות חֲ ַתכִ ית
ִ עַ ְק
 ע ֲֻקמה,עקׂם
] חֹד [בְ גֵאֹומֶ ְט ִריה חֲ לקה.1
] חֶ דֶ ק [בְ גֵאֹומֶ ְט ִריה ִהיפ ְֶרבֹולִית.2
ְק ִטימה
פּונ ְְקצִ יַת ְק ִטימה

Gaussian curvature
Ricci curvature
Riemannian curvature
scalar curvature
sectional curvature
curve
cusp
cutoff
cutoff function

D
decomposition
decomposable
[e.g., a decomposable representation]
defect
deformation
deformation retract (n)
deformation retracts [to] (v)
[e.g., 𝑋 deformation retracts to 𝐴]
degree
degree [of a polynomial]
derived category
diagram
differential
differentiation
disc
distribution

] הַ צגה פְ ִרידה,[ ְלדֻגְ מה

ֵפרּוד
פ ִריד

פְ גם
 עִ ּוּות,עִ ּוּוי
) ֶנסֶ ג+  עִ ּוּוי:(מן
ִ עִ ּוּונֶסֶ ג
]- ְעִ ּוּונסֹוג [ל
]A- ְ 𝑋 עִ ּוּונְסֹוגה ל,[ ְלדֻגְ מה
 ּדַ ְרגה,מַ ֲעלה
]מַ עֲלה [שֶ ל פֹולִ ינֹום
גֹוריה נִגְ ז ֶֶרת
ְ ֵקט
ַת ְר ִשים
 ִּדיפ ֶֶר ְנצִ יל,נִגְ ז ֶֶרת
גְ זִ ירה
 ִּד ְסקה,עִ גּול
] ִה ְת ַפּלְ גּות [בְ אנ ִליזה.1
] ִמצְ רר [בְ גֵאֹומֶ ְט ִריה חֲ לקה.2
]מַ ְסעֵ ף [אֹו ֵפרטֹור ִּדיפ ֶֶר ְנ ִציּלִי
ְמחַ ֵּלק
ְתחּום

divergence [differential operator]
divisor
domain

E
ִשכּון
עטּוף
] ַא ְל ֶג ְברה עֹוטֶ פֶ ת,עֹוטֵ ף [ ְל ֻדגְ מה
)ְמשַ ֵתף פְ ֻעּלה (משת"פ
אֻ ְמּדן
הַ עֲרכה

embedding
enveloped
enveloping [e.g., enveloping algebra]
equivariant
estimate
evaluation
3

הֲ סרה
ִמצּוי
)product 'מַ כְ פֵלה ִחיצֹונִית (ר
)product 'מַ כְ פֵלה חּוצִ ית (ר

excision
exhaustion
exterior product
external product

F
גֹורם
ֵ
פֵרּוק
ִסיב

factor
factorization
fiber, fibre
fiber bundle
fibered
fibered product
fibration
filter
filtration
fine sheaf
forgetful map
form
contact form
differential form
formal
flabby sheaf, flasque sheaf
flat [musical isomorphism] (n)
flat (adj.)
flux
frame
framing
functor
fundamental
fundamental domain

)bundle 'ֶאגֶד ִסיבִ ים (ר
ְמסֻ יב
)product 'מַ כְ פֵלה ְמסֻ יֶבֶ ת (ר
ִסיּוב
מַ ְסנֵן
ִסנּון
)sheaf 'אֲ לֻמה ּדַ קה (ר
הַ עְ תקה שַ כְ חנִית
ַתבְ נִית
)contact 'ַתבְ נִית ַמגע (ר
)differential 'ַתבְ נִית ִּדיפ ֶֶר ְנ ִצילִית (ר
 צּורנִ י,פֹורמלִ י
ְ
)sheaf 'אֲ לֻמה רפה (ר
]יזֹומֹורפִ יזְ ם מּוזִ יקלִ י
ְ
[א
ִ נחֵ ת
טּוח
ַ ש
שֶ טֶ ף
ִמ ְסג ֶֶרת
ִמ ְסגּור
פּונ ְְקטֹור
ְסֹודי
ִ י
סֹודי
ִ ְתחּום ְי

G
נֶבֶ ט
)bubble 'בּועַ ת ְרפ ִאים (ר
הַ ְדבקה
]מַ נְסֵ ק [אֹופֵרטֹור ִּדיפ ֶֶר ְנ ִציּלִי
ְֹשדֵ ה הַ מַ נְסֵ ק
ּדֵ רּוג

germ
ghost bubble
gluing
gradient
gradient vector field
grading
4

H
)(ת ִח ִּלית
ְ עַ ל־
עַ ל־ ִמישֹור
ִמ ְדרג
ִמ ְד ַרג קד"ו

hyper- (prefix)
hypersurface
hierarchy
KdV hierarchy

I
עַ צְ מֹו ִני
ְתמּונה
ְמדֻמֶ ה
ִַשקּוע
] ְמצַ יֵן שֶ ל אֹופֵרטֹור, ְמצַ יֵן [ ְלדֻ גְ מה.1
]"n  בְ צִ יּוןx" " ִנ ְקראxn "  הַ בִ ּטּוי, צִ יּון [ ְלדֻגְ מה.2
צִ יּון ַת ְח ִתי
)multi 'ַרב־צִ יּון (ר
צִ יּון עִ ִּלי
] טֹופֹולֹוגְ יה ַהמֻ ְש ֵרית ִממֶ ְט ִריקה: מֻ ְש ֶרה [כְ מֹו.1
] הַ ּטֹופֹולֹוגְ יה ַהנֹו ֶרשֶ ת ְל ַתת־מֶ ְרחב: נֹורש [כְ גֹון.2
ְת ִחיּלִ י
עֶ צֶ ם ְת ִח ִּלי
)חַ ד עֶ ְרכִ י (חח"ע-חַ ד
חַ ד־חַ ד עֶ ְרכִ י ֵאי־שֶ הּוא
ַר ְדיּוס ִשכּו ִניּות
)product 'ִימית (ר
ִ מַ כְ פֵלה פְ נ
]כּומיּות לֶבֶ ג
ִ  ִא ְס: בֶ ן ִא ְסכּום [כְ מֹו,כּומי
ִ  ִא ְס.1
] ִמ ְבנֵה כִ ְמעַ ט ְמרֻ כב שלּום: שלּום [כְ מֹו.2
 ִאינְ טֶ גְ ַרל,ַא ְסכֶמֶ ת
ְמאֻ ְסכם
ִא ְסכֶם
פְ נִים
)product 'מַ כְ פֵלה תֹוכִ ית (ר
בִ יּון
ִחתּוְך
ִחתּוְך גמּור
ק ַלע
ֶק ַלע
אֹופֵרטֹור ְק ִליעה
ְשמּורה
]... [תחַ ת
ַ נ ְִשמר
ִה ֵפְך
מַ הַ ֶפ ֶכת
ִחזְ רּור

idempotent
image
imaginary
immersion
index
lower index
multi-index
upper index
induced
initial
initial object
injective
somewhere injective
injectivity radius
inner product
integrable
integral
integrand
integrate (v)
interior
interior product
interpolation
intersection
complete intersection
intertwine (v)
intertwine (n)
intertwining operator
invariant (n)
invariant [under …] (adj.)
involute (v)
involution
iteration
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J
ּלּוח
ַ ִק

jet

)bundle 'ּלּוחים (ר
ִ ֵֶאגֶד ִק
]חֶ בֶ ר [טֹופֹולֹוגְ יה
ִש ְרשּור

jet bundle
join [topology]
juxtaposition

K
ג ְַרעִ ין
ֶקשֶ ר

kernel
knot

L
 תוִ ית,תגִ ית
ִתיּוג
] מֶ ְרחב ְמתֻ יג,ְמתֻ יג [ ְל ֻדגְ מה
ִּוּוח
ַ ל
ס ִריג
ע ֶלה
רמה
ַקו גֹבַ ּה
 ַקו,ישר
)bundle 'ֵֶאגֶד ַקּוִ ים (ר
שֶ זֶר
] תֹופעַ ת ִהשזְ רּות,ִהשזְ רּות [ ְלדֻגְ מה

label (n)
label (inf.)
labeled [e.g., labeled space]
lamination
lattice
leaf
level
level set
line
line bundle
link
linking [e.g., linking phenomenon]

ִמ ְספר ְשזִ ירה

linking number
localization

ִמקּום

M
הַ עְ תקה
)חֲ בּורת מַ ְחלקֹות הַ הַ עְ תקה (חמ"ה

map
mapping class group (m.c.g)
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ְי ִריעה
ִסימן

manifold
mark
marking
marked [e.g., marked point]
maximum
maximal
maximization
maximize
minimum
minimal
minimization
minimize
moduli space
mollification
mollifier
monoid
multimulti-index
multi-covered map

ִסמּון
] נ ְֻק ַּדה ְמסֻ ֶמנֶת,ְמסֻ מן [ ְלדֻגְ מה
 מַ ְק ִסימּום,ִשיא
ְמ ַרבִ י
מֵ רּוב
מֵ ֵרב
 ִמינִ ימּום,שֵ פֶל
ִמזְ עַ ִרי
ִמזְ עּור
ִמזְ עֵ ר
)מֵ צַ ד+ מֶ ְרחב:(מן
ִ מֶ ְרצד
ִשכּוְך
ְמשַ ֵכְך
אֲ חַ ּדֹון
ַרב־
ַרב־צִ יּון
הַ עְ תקה ְמרֻ בַ ת כִ ּסּוי

N
ֹצמֶ ת

node
nodal point
nodal surface
normal
normal bundle

ְנ ֻקּדַ ת ֹצמֶ ת
ִמ ְשטח ְמ ֻצמת
ִנצב
)bundle 'ֶאגֶד ִנצב (ר

O
עֶ צֶ ם
מַ כְ שֵ לה
מַ ְח ֶל ֶקת מַ כְ שֵ לה
מֻ כְ של
ל ֹא־מֻ כְ של
אֹופֵרטֹור
לּורגֶד
ֶ מַ ְס
לּוריעה
ִ מַ ְס
סֵ דֶ ר
סדּור
כּוּונִ יּות
ְמ ֻכּון

object
obstruction
obstruction class
obstructed
unobstructed
operator
orbibundle
orbifold
order
ordered
orientation
oriented
7

כוִ ין
כִ ֵּון
ִמישֹור נֹושֵ ק

orientable
orient (v)
osculating plane

P
זִ ּוּוג
) (ש"פ- ְ הֹולכה בְ מַ ְקבִ יל ל,)הֹולכה מַ ְקבִ ילה (ש"ע
]י ְִריעה ִמ ְקבּולִית,ִמ ְקבּו ִלי [ ְלדֻגְ מה

pairing
parallel transport
parallelizable [e.g., parallelizable
manifold]
parameter
parametrization
parametrize
reparametrization
reparametrize
partition
partition of unity
patch
affine patch
perturbation
pin group
pin structure
pointed [e.g., pointed space]
position
general position
potential
presentation [of a group]
product
cap product
cup product
exterior product
external product
fibered product
inner product
interior product
smash product
wedge product
principal
principal bundle
pseudo

 פרמֶ טֶ ר,) ְמצַ ִּדים:מֵ צַ ד ( ַרבִ ים
ִמצּוד
ִמצֵ ד
ִש ְמצּוד
ִש ְמצֵ ד
 חֲ לֻקה,פִ צּול
פִ צּול יְ ִחידה
ְטלַאי
ְטלַאי ַאפִ ינִ י
הַ פְ רעה
חֲ בּורת סַ ח
ִמבְ נֵה סַ ח
] מֶ ְרחב ְמנֻקד,ְמנֻקד [ ְלדֻגְ מה
כִ נּון
כִ נּון כְ ל ִלי
 פֹוטֶ ְנ ִציל,יכְ לה
]ִיצּוג [שֶ ל חֲ בּורה
מַ כְ פֵלה
מַ כְ ֵפ ַלת פְ קק
מַ כְ ֵפ ַלת כֹוס
מַ כְ פֵלה ִחיצֹונִית
מַ כְ פֵלה חּוצִ ית
מַ כְ פֵלה ְמסֻ יֶבֶ ת
ִימית
ִ מַ כְ פֵלה פְ נ
מַ כְ פֵלה תֹוכִ ית
מעַ כְ פֵלה
מַ כְ ֵפ ַלת ְט ִריז
עִ ק ִרי
)bundle 'ֶאגֶד עִ ק ִרי (ר
] מַ חֲ זֹור ּדֶ מֶ ה, ּדֶ מֶ ה [ ְלדֻגְ מה.1
] ְּדמּוי הֹופְ כִ י, ְּדמּוי [ ְלדֻגְ מה.2
ְמ ִשיכה ְלאחֹור
נ ֶֶקב
ְּד ִחיפה ְלפנִים

pull back
puncture (n)
push forward
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Q
)(ת ִחּלִ ית
ְ  מֵ עֵ ין־,כְ מֹו־
 ַא ְשפַת ִח ִצים,ַא ְשפה

quasi- (prefix)
quiver

R
ְטוח
ּדַ ְרגה
ִשּורי
ִ י

range
rank
rectifiable
rectifiable curve
reduction
refinement
reflexive [topological vector space]
regular
regularize
representation
residue
residual
resolution
acyclic resolution
retract
deformation retract (n)
rigidity
ringed space
root
rotor [differential operator]

ְמ ִסּלה בַ ֲעלַת אׂ ֶרְך
צִ ְמצּום
עִ ּדּון
]טֹורי טֹופֹולֹוגִ י
ִ בבּו ַא ִתי [מֶ ְרחב ו ְֶק
 ֵרגּול ִרי,ס ִדיר
ִה ְס ִּדיר
הַ צגה
ְש ֵא ִרית
ִשי ִּורי
הַ תרה
זֹורית
ִ ֲהַ תרה ַאל־מַ ח
נֶסֶ ג
)deformation retract 'עִ ּוּו ֶנסֶ ג (ר
צְ פִ ידּות
מֶ ְרחב ְמחֻ גג
ש ֶֹרש
]מַ ְסבֵ ב [אֹופֵרטֹור ִּדי ֶפ ֶר ְנצִ יּלִ י

S
כִ יּול

scaling
rescaling
section
semi- (prefix)
separable [in topology]
sequence
exact sequence
long exact sequence (l.e.s)

ִשכְ יּול
חֲ תְך
)לְמֶ חֱ צה (סֹופִ יתפ ִריד
ִס ְדרה
ִס ְדרה ְמ ֻדי ֶֶקת
)ִס ְדרה אֲ רֻ כה ְמדֻ י ֶֶקת (סא"מ
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)ִס ְדרה ְקצרה ְמדֻ י ֶֶקת (סק"מ
ִס ְדרה ִמ ְת ַפצֶ ֶלת
 ִס ְדרה ְמפֻצֶ ֶלת:ּובְ ִהנ ֵתן פִ צּול
]יזֹומֹורפִ יזְ ם מּוזִ יקלִ י
ְ
[א
ִ נסֵ ק
אֲ לֻמה
אֲ לֻמה שֹו ַפעַ ת
אֲ לֻמה ְלכִ ידה
אֲ לֻמה ּדַ קה
אֲ לֻמה רפה
אֲ לֻמת ִּדיפֶ ֶר ְנצִ ילִ ים
אֲ לֻמה ַרכה
אֲ לֻמה שֹופַעַ ת ְמאֹוד
ִאּלּום
 הֶ ּסֵ ט,זִ יזה
הֵ ִסיט
ִסימ ִנית
פשּוט
י ְִחידֹון
 ִסי ְנגּול ִרי,) חּודיֹות
ִ  ִי,חּודיִ ים
ִ  ִי:ִחּודי ַ(רבִ ים
ִ י
 ִסי ְנגּול ִריּות,ִחּודיּות
ִ י
)sheaf 'אֲ לֻמה ַרכה (ר
ְס ֶפ ְק ְטרּום
סַ ְח ִריר
פִ צּול
ֶרסֶ ס
ַיצִ יב
מַ ֲערֹם
גִ בְ עֹול
ִרבּוד
ְמרֻ בד
) ְרב ִדים:רֹבֶ ד ַ(רבִ ים
] ִאי־ ִשוְ יֹון מֻ ְקפד,מֻ ְקפד [ ְלדֻגְ מה
הֲ צפה
]- ְכפּוף [ל
)index 'צִ יּון ַת ְח ִתי(ר
)־על (סֹופִ ית
ַא ְלגֶבְ ַרת־עַ ל
)potential ' פֹוטֶ ְנצִ יַל־עַ ל (ר,יכְ לת־עַ ל
)index 'צִ יּון עִ ּלִי (ר
ִמ ְשטח
עַ ל
ְתלִיה
ְתלִיה ְמצ ְֻמצֶ מֶ ת
 ִסימן,סֵ מֶ ל
יסטֹו ֶפל
ְ ִסימַ ן ְק ִר

short exact sequence (s.e.s)
split sequence
sharp [musical isomorphism]
sheaf
ample sheaf
coherent sheaf
fine sheaf
flabby sheaf, flasque sheaf
sheaf of differentials
soft sheaf
very ample sheaf
sheafification
shift (n)
shift (v)
signature
simple
singleton
singular
singularity
soft sheaf
spectrum
spin
splitting
spray
stable
stack
stalk
stratification
stratified
stratum (plural: strata)
strict [e.g., a strict inequality]
submersion
subordinate [to]
subscript
super- (prefix)
superalgebra
superpotential
superscript
surface
surjective
suspension
reduced suspension
symbol
Christoffel symbol
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T
tame [e.g., an 𝜔-tame almost complex
structure]
tangent
tangent bundle
tangle
tautology
tautological relation
terminal
terminal object
test function
thimble
Lefschetz thimble
torsion
total space
totally [e.g., totally real subspace]
transverse [to]
[e.g., the map 𝑓 is transverse to 𝑔]
transversality
triangulation
triangulizable
trivialization
twist (v)
twist (n)

] ְמרֻ ּסן-ω  ִמבְ ֶנה כִ ְמעַ ט ְמרֻ כב,ְמרֻ ּסן [ ְלדֻגְ מה
מַ ִשיק
)bundle 'ֶאגֶד מַ ִשיק (ר
ְסבַ ְך
קֹשֶ ט
יַחַ ס קֹשֶ ט
סֹופִ י
עֶ צֶ ם סוׂפִ י
פּונ ְְקצִ יַת בֹחַ ן
ֶאצְ בעֹון
ֶאצְ בעֹון לֶ פְ שֶ ץ
פִ תּול
מֶ ְרחב כֹולֵ ל
] ַתת־מֶ ְרחב מַ מ ִשי כלִיל,כלִיל [ ְלדֻ גְ מה
]-נ ְַחצִ י [ ְל
] 𝑔 - ְ ההַ עְ תקה 𝑓 נ ְַח ִצית ל,[ ְלדֻגְ מה
נ ְַחצִ יּות
ִשּלּוש
בַ ר ִשּלּוש
פִ שּוט
עִ ֵקל
 עַ קל: האֹו ֵפרטֹור.1
 עִ קּול:)קֹומי
ִ (מ
ְ  הַ תֹוצאה.2
 ע ֲַקּלתֹון:) הַ תֹוצר (הַ ְמ ִסּלה כֻּלּה.3

U
)(ת ִחּלִית
ְ עַ ל־
עַ ל־מַ ְסנֵן
ְנ ֻקּדה טַ בּו ִרית

ultra- (prefix)
ultrafilter
umbilical point

V
נגֹוז

vanishing
vanishing cycle
vanishing path

מַ ְחזֹור נגֹוז
ְמ ִסיּלַת מגֹוז
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הֶ גְ ֵון
חֶ ְשבֹון הֶ גְ וֵ נִים
)bundle 'טֹורי (ר
ִ ֶאגֶד ו ְֶק

variation
calculus of variations
vector bundle

W
ְט ִריז
טֵ ֵרז

wedge (n)
wedge (v)
wedge product
weight
weighted
weighted Sobolev norm
winding
winding number
wrapped
wrapped Floer homology

)product 'מַ כְ ֵפ ַלת ְט ִריז (ר
ק ֶלת
ֹ  ִמ ְש,ִמ ְשקל
ְמשֻ ְקלל
נֹורמת סֹובֹולֶ ב ְמשֻ ְק ֶל ֶלת
ְ
לִפּוף
 ִמ ְספַר ִלפּופִ ים,ִמ ְספַר ְלפפֹות
כרּוְך
הֹומֹולֹוגְ ַית פְ לֹואר כְ רּוכה

X

Y

Z
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