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 ֵמֵאת

ִצ'יְנְסִקי ה טּוק  ר   ש 

ִמית סֹולֹומֹון  ע 



 א

 

 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.

רסיטה בשפה העברית, ולהנחיל תורה תלמידים באוניב ללמדאדרבא, חשובה מכל היא היכולת 
 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

הם, כמקובל. במילים הקיימות בשפה העברית, הניקוד עבר של־הפעלים מובאים בצורת נסתר
-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.  

רֹון )אטימולוגיה( בסוגריים עגולים  לצד המילה.  בהלחמים מחודשים הוספנו את ַהִגז 

 כחול.  צבעּהכאשר נדרשה דוגמה לביאור המושג, היא מובאת לאחר המונח בסוגריים מרובעים ו

 מילה בעלת משמעות של ש"ע וגם ש"פ, צורתה כש"ע הובאה תחילה, ואחריה הפועל. 

ים הובאו בכל אחת מהמילים המופיעות בצירוף, עם הפניות להופעה העיקרית של המילה צירופ

ושוב כערך בפני  Bבאות  bundleערך של ־יופיע כתת vector bundleקישור. לדוגמה, ־היפרבעזרת 

 . B-, עם קישור לערך שבVעצמו באות 

תחיליות וסופיות מופיעות במקומן הראוי לפי הסדר המילוני ולא פורטו כל המונחים שמשלבים 

 -semiי במילון. כך, תחיליות אלו, אם התרגום למושג השרשי מוכר או מובא במקומו הראו

מושרש בלשוננו  positive-לא מובא כלל, משום שהתרגום ל semi-positiveמתורגם במקומו, אך 
 ולכן לא הובא במילון )ר' פרק "בחירת המונחים" להלן(.

 

 בחיִת המונחים

נציאלית והסימפלקטית, כאלה פרבמונחים מתחום הגאומטריה הדי בעיקרראשית, התמקדנו 
תחומים אלו או כאלה שמאופיינים כשייכים לתחומים קרובים ומשמשים את שייחודיים ל

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.

מונחים שתרגומם נפוץ ומקובל בקרב המתמטיקאים בארץ, לא מפאת  שנית, ככלל, לא הכנסנו
חוסר חשיבותם כי אם משום החוסר בצורך מעשי בהכללתם במילון. בקטגוריה זו נכללים בעיקר 



 ב

 

מונחים המשמשים בלימודי תואר ראשון )כגון בקורסים בחשבון אינפיניטסימלי(, עבורם המינוח 
יוצאים מכלל זה הם מונחים שהמילה המוטמעת עבורם היא קיים, אחיד יחסית ומוטמע בציבור. 

לועזית ואנו יכולים להציע לה חלופה עברית, אם משלנו ואם משל האקדמיה ללשון העברית. כך 

, וכיוון שנכנסה בֵר מַ לְ עם ההצעה של האקדמיה ללשון העברית  maximize נכנסה למילון המילה

 מקובל. רעֵ זְ מַ לְ , שתרגומה העברי minimize היא, הכנסנו גם את מקבילתה

 

 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:

מקום בו קיים תרגום מושרש, ולו רק במחלקה שלנו )באוניברסיטה העברית(,  ראשית חכמה, בכל
 השתדלנו לדבוק בו. 

 עבור מונחים שהושרשו בצורתם הלועזית, נקטנו במדיניות הבאה:
 לרוב לא מצאנו צורך לתרגמו. –במקרה בו המינוח חסר משמעות מיוחדת אף בשפת המקור 

, השתדלנו להציע חלופה עברית לצד הלועזית לעומת זאת, אם המינוח הנו בעל משמעות
המקובלת, מבלי לפסול את המונח המושרש. יוצאים מן הכלל הנם מונחים לועזיים שהושרשו אף 

 מקצועית ועבורם לא הוצעה חלופה עברית.-בשפה העברית הלא

 נקודה, אך לצד זאת נציע עדיין גם את יתִד חּונקודה יִ נציע  singular pointלמשל, עבור 

כן נותיר את המילה ־לא ידרוש, לדידנו, תרגום מיוחד ועל sinus. לעומת זאת, המונח סינגולרית
 במילון(.   "ִסינּוס" על כנה )ואף לא נביאּה

עבור מונחים שטרם הושרשו כך או אחרת, אם בגלל חידושם היחסי בתחום או מצד ההתפתחות 
המצערת לשאול מונחים לועזיים, עתה של העולם הגאומטרי בישראל והנטייה ־הדלה לעת

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( 
זמת, את האינטואיציה העומדת מאחורי המונח העומדים בבסיס המושג או, אם הדרישה מוג

כן, מונח טוב צריך להיות נח לשימוש, עקבי עם מונחים אחרים וקליט במידת -בשפת המקור. כמו
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

היווה מקור השראה ומופת עבורנו, ואף עשינו  של פרופסור משה ירדן 1המילון למונחי האלגברה
 בו שימוש בכמה הזדמנויות, אם כי לא בהכרח אימצנו את המלצותיו.

, תוך עיון בהצעותיה לתרגום של האקדמיה ללשון העברית 2מאגר המונחיםנעזרנו רבות ב
בסוגיות  העברית כן פנינו לאקדמיה ללשון-והן בתחומים אחרים. כמו למונחים הן במתמטיקה

 (, ותמיד נענינו בנועם ובענייניות, ועל כך שלוחות תודותינו. 3האתרמספר )בעזרת 
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 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 

סופית לאילה בירון, על שעזרה ולקחה חלק פעיל בדיונים על מונחים הקרובים -תודה עמוקה ואין
רים את לתחומה וללבה. אנו חבים לה תודה רבה על מספר מונחים והצעות, ומודים ומוקי

 הדיונים הפורים שנהלנו יחד.

דתנו נתונה לכל מי שעזר, עוזר הביע ומביע עניין בפרויקט. במיוחד ברצוננו להודות מקרב לב תוכן 
למנחה המשותף שלנו, פרופסור יעקב סולומון, על תמיכתו ועידודו בחבור המילון ועל עצותיו 

 והכרעותיו אותן שש להעניק לכשנדרש להן.

 

 טוקצ'ינסקישרה 

 עמית סולומון

 

 

 



 

 

 היָּ ִִ ְְמטואוֹ י ַהגֵ ֵחנְ מֻ י לְ ִִ ְבעִ –ַאְנְגִלין וֹ ּלמִ 

 

 

A ..................................................................................................................................... 1 

B ..................................................................................................................................... 1 

C ..................................................................................................................................... 2 

D ..................................................................................................................................... 3 

E ..................................................................................................................................... 3 

F ..................................................................................................................................... 4 

G ..................................................................................................................................... 4 

H ..................................................................................................................................... 5 

I ...................................................................................................................................... 5 

J ...................................................................................................................................... 6 

K ..................................................................................................................................... 6 

L ..................................................................................................................................... 6 

M .................................................................................................................................... 6 

N ..................................................................................................................................... 7 

O ..................................................................................................................................... 7 

P ..................................................................................................................................... 8 

Q ..................................................................................................................................... 9 

R ..................................................................................................................................... 9 

S ..................................................................................................................................... 9 

T ................................................................................................................................... 11 

U ................................................................................................................................... 11 

V ................................................................................................................................... 11 

W .................................................................................................................................. 12 

X ................................................................................................................................... 12 

Y ................................................................................................................................... 12 

Z ................................................................................................................................... 12 

 



1 

 

A 
 

 acyclic יַמֲחזֹוִר ־לַא 
 adjoint חְמֻספ  

טֹור  adjoint operator מּודצ   אֹוֵפר 
 almost ִכְמַעט

ב  almost complex structure ִמְבֵנה ִכְמַעט ְמֻרכ 
 ambient אֹוֵפף

ב אֹוֵפף  ambient space ֶמְרח 
 arc ֶקֶשת

 arc-length ֶשתֶק  ֹאֶרְך
 associated ְךְמֻסמ  

ס  atlas ַאְטל 
 

B 
 

ִרית־ּוּדה ק  ת  עְ הַ , המ  גְ דֻ לְ ] ־ּוּד  bi- [e.g., a bi-linear map] [ִליֵנא 
 blow down ִצמּוק
 blow up ִנפּוחַ 
ה פ   boundary ש 

ה פ   boundary condition ְתַנאי ש 
 bounding תֹוֵחם

 bounding chain תִנְתֶחמֶ ַשְרֶשֶרת 
 braid המ  צַ 

ת ה ֲחבּור   braid group ַצמ 
ף נ   branch ע 

 branch point ְנֻקַּדת ִהְסַתֲעפּות
ה  bubble בּוע 

 bubbling ִבְעבּועַ 
ִאיםבּועַ   ghost bubble ת ְרפ 

 bump function ַּדֶבֶשת
 bundle ֶאֶגד

 fiber bundle ֶאֶגד ִסיִבים
ֶגד ִקּלּוִחים  jet bundle ֵאֶ

ב  normal bundle ֶאֶגד ִנצ 
ִרי  principal bundle ֶאֶגד ִעק 
ֶגד ַקִּוים  line bundle ֵאֶ
 tangent bundle ֶאֶגד ַמִשיק

 vector bundle ֶאֶגד ֶוְקטֹוִרי
 

  



2 

 

C 
 

 cap product (product)ר'   קק  פְ ת ַמְכֵפלַ 
טֵ   category גֹוְרי הק 

 chain ַשְרֶשֶרת
ן, ְמַאְפֵין ְפי   character א 

ִני ְפי   characteristic (adj.) א 
ִנית ְפי  ה א  ק   characteristic class ַמְחל 

ן, ְמַאְפֵין ְפי   characteristic (n) א 
 Euler characteristic ֶלריְ אֹו ְמַצֵין

 cobordant [to] [-י ]לְ ִת פ  ֹשְ 
 cobordism יּופִש 
 coherent ידכִ ל  

ה   coherent sheaf (sheaf)ר'  היד  כִ לְ ֲאֻלמ 
ארֹוִנית ה ַצּו   collar neighborhood ְסִביב 

 commutator ַמְחֵלף
 compact יִט ְק פַ ְמ ק  

 compatibility ְתִאימּות
ׂ  ְמ   compatible םא  ת

ב ה] ְמֻרכ   complex (adj.) [בכ  רֻ ר ְמ פ  ְס ִמ , ְלֻדְגמ 
הַתְלִכיד ]  complex (n) [ַתְלִכיד ַשְרֶשַראֹות, ְלֻדְגמ 

ה ב   compositum [of fields] ְשֵדה ַהְרכ 
 concatenation ִשְרשּור
רּוט  cone ח 

החֲ  ק  ַהְעת   mapping cone רּוט ה 
ה  configuration ְתצּור 
 connection ִקשּור

 constructible ְבִני ה־ֶבן
ה ְמַכֶּוֶצת. כִ 1 ק   יּוּוץ, ַהְעת 
ה ]ֶשל ֶטְנזֹור[2  . ְצִמית 

contraction (n) 

הְמַכֵּוץ ] ה ְמַכֶּוֶצתְלֻדְגמ  ק   contraction (inf.) [, ַהְעת 
ַרג  convolute (v) א 

ג  convolution ַמֲאר 
הקֹואֹו ט    coordinate ְרִּדינ 

 coordinate chart קֹואֹוְרִּדינ טֹותַמֲעֶרֶכת 
ע  contact ַמג 

ע  contact form ַתְבִנית ַמג 
ע ְיִריַעת  contact manifold ַמג 

ע  contact structure ִמְבֵנה ַמג 
 cover (n) ִכּסּוי

פּול ה, ַיַחס כ  ב   cross ratio ַיַחס ַהְצל 
 crossing ִהְצַטְּלבּות

 cycle ַמֲחזֹור

 cup product (productַמְכֵפַלת כֹוס )ר' 
טֹור] ַמְסֵבב ִּלי[ אֹוֵפר   curl [differential operator] ִּדיֶפֶרְנִצי 

 curvature ַעְקמּוִמיּות
 mean curvature ַעְקמּוִמיּות ְמֻמַצַעת
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אּוס  Gaussian curvature ַעְקמּוִמיּות ג 
 Ricci curvature ַעְקמּוִמיּות ִריִצ'י

 Riemannian curvature ַעְקמּוִמיּות ִריַמִנית
ִרית ל   scalar curvature ַעְקמּוִמיּות ְסק 
 sectional curvature ַעְקמּוִמיּות ֲחַתִכית

ה ׂ ם, ֲעֻקמ  ק  curve ע 
ה[1 ק   . ֹחד ]ְבֵגאֹוֶמְטִרי ה ֲחל 
 ]ְבֵגאֹוֶמְטִרי ה ִהיֶפְרבֹוִלית[. ֶחֶדק 2

cusp 

ה  cutoff ְקִטימ 
ה  cutoff function פּוְנְקִצַית ְקִטימ 

 

D 
 

 decomposition דרּופֵ 
 ידִר פ  

ה, הַ ]  [היד  ִר ה פְ ג  צ  ְלֻדְגמ 
decomposable 

[e.g., a decomposable representation] 
 defect םג  פְ 
 deformation תּוּוי, עִ ּוּועִ 
 deformation retract (n) (גסֶ ן: ִעּוּוי +נֶ )ִמ  ּוֶנֶסגּועִ 

סֹוג  [-]לְ   ִעּוּונ 
ה] ה לְ ּועִ  𝑋, ְלֻדְגמ   [A-ּוְנסֹוג 

deformation retracts [to] (v) 

[e.g., 𝑋 deformation retracts to 𝐴] 
ההל  עֲ מַ   degree , ַּדְרג 

ה  degree [of a polynomial] ם[ֹוינלִ ֹול פ]שֶ   ַמֲעל 
ֵטגֹוְרי ה ִנְגֶזֶרת  derived category ק 

 diagram ַתְרִשים
 differential לִּדיֶפֶרְנִצי   ִנְגֶזֶרת,
ה  differentiation ְגִזיר 

ה  disc ִעגּול, ִּדְסק 
 ה[יז  לִ נ  א  ת ]בְ גּוּלְ פַ ְת . ִה 1
ר2 ה[ . ִמְצר  ק   ]ְבֵגאֹוֶמְטִרי ה ֲחל 

distribution 

טֹור] ףַמְסעֵ  ִּלי[ אֹוֵפר   divergence [differential operator] ִּדיֶפֶרְנִצי 
 divisor ְמַחֵּלק
 domain ְתחּום

 

E 
 

 embedding ִשכּון
טּוף  enveloped ע 

 enveloping [e.g., enveloping algebra] [תפֶ טֶ ה עֹור  בְ גֶ לְ ה, ַא ְלֻדְגמ  ] ףטֵ עֹו
 equivariant ה )משת"פ(ּל  עֻ ף פְ ֵת שַ ְמ 

ן  estimate ֻאְמּד 
ה כ   evaluation ַהֲער 
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 excision הר  ס  הֲ 
  exhaustion ִמצּוי

ה ִחיצֹוִנית )ר'   product) exterior productַמְכֵפל 

ה חּוִצית  external product (product)ר'  ַמְכֵפל 
 

 

F 
 

 factor גֹוֵרם
 factorization ֵפרּוק

 fiber, fibre יבִס 

 fiber bundle (bundle)ר'  יםיבִ ִס ֶאֶגד 
  fibered ְמֻסי ב

ה ְמֻסֶיֶבת  fibered product (product)ר'   ַמְכֵפל 
 fibration ִסיּוב
 filter ַמְסֵנן
 filtration ִסנּון

ה )ר'  ה ַּדק   sheaf) fine sheafֲאֻלמ 
ִנית ה ַשְכח  ק   forgetful map ַהְעת 

 form ַתְבִנית

ע  contact form (contact)ר'   ַתְבִנית ַמג 

ִלית )ר'   differential) differential formַתְבִנית ִּדיֶפֶרְנִצי 
ִני ִלי, צּור   formal פֹוְרמ 

ה )ר'  פ  ה ר   sheaf) flabby sheaf, flasque sheafֲאֻלמ 
ֵחת ִלי[ נ   flat [musical isomorphism] (n) ]ִאיזֹומֹוְרִפיְזם מּוִזיק 

טּוחַ   flat (adj.) ש 
 flux ֶשֶטף

 frame ִמְסֶגֶרת
 framing ִמְסגּור

 functor פּוְנְקטֹור
 fundamental ְיסֹוִדי

 fundamental domain ְתחּום ְיסֹוִדי
 

G 
 

 germ ֶנֶבט

ִאיםבּועַ   ghost bubble (bubble)ר'   ת ְרפ 
 gluing הק  ב  ְד הַ 

טֹורַמְנֵסק ] ִּלי[ אֹוֵפר   gradient ִּדיֶפֶרְנִצי 
ֵדה ַהַמְנֵסק  gradient vector field ֹשְ

 grading ֵּדרּוג
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H 
 

 hyper- (prefix) (יתּלִ ִח )ְת  ־לעַ 
 hypersurface רֹוישִמ ־לעַ 
ג   hierarchy ִמְדר 

 KdV hierarchy ִמְדַרג קד"ו
 

I 
 

 idempotent ַעְצמֹוִני
 image ְתמּונ ה
 imaginary ְמֻדֶמה

 immersion עַ ּוקִש 
ה. ְמַצֵין ]1 טֹורְלֻדְגמ   [, ְמַצֵין ֶשל אֹוֵפר 
ה. ִציּון ]2  ["nן ּויצִ בְ  xא "ר  ְק " נִ xnי "ּוּטבִ , הַ ְלֻדְגמ 

index 

 lower index ִציּון ַתְחִתי

 multi-index (multi)ר'  ִציּון־ַרב
 upper index ִציּון ִעִּלי

הֻמְשֶרה ] .1  [ְכמֹו: טֹופֹולֹוְגי ה ַהֻמְשֵרית ִמֶמְטִריק 
ש ]2 ב־ֶרֶשת ְלַתתגֹון: ַהּטֹופֹולֹוְגי ה ַהנֹוכְ . נֹור   [ֶמְרח 

induced 

 initial ְתִחיִּלי
 initial object ֶעֶצם ְתִחִּלי

 injective ַחד ֶעְרִכי )חח"ע(-ַחד
 somewhere injective ֶשהּוא־ַחד ֶעְרִכי ֵאי־ַחד

 injectivity radius ַרְדיּוס ִשכּוִניּות

ה ְפִניִמית )ר'   product) inner productַמְכֵפל 
 [ֶלֶבג ּותִאְסכּוִמיְכמֹו: . ִאְסכּוִמי, ֶבן ִאְסכּום ]1
לּום ]2 לּום ְכמֹו:. ש  ב ש   [ִמְבֵנה ִכְמַעט ְמֻרכ 

integrable 

  integral ַאְסֶכֶמת, ִאיְנֶטְגַרל
ם  integrand ְמֻאְסכ 
 integrate (v) ִאְסֶכם
 interior ְפִנים

ה תֹוִכית )ר'   product) interior productַמְכֵפל 
 interpolation ִביּון

 intersection ִחתּוְך
מּור  complete intersection ִחתּוְך ג 

ַלע  intertwine (v) ק 
 intertwine (n) ֶקַלע

טֹור ה  אֹוֵפר    intertwining operator ְקִליע 
ה   invariant (n) ְשמּור 

ר ]ַתַחת ...[   invariant [under …] (adj.) ִנְשמ 
 involute (v) ִהֵפְך

 involution ַמַהֶפֶכת
 iteration ִחְזרּור
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J 
 

 jet ִקּלּוחַ 

ֶגד ִקּלּוִחים   jet bundle (bundle)ר' ֵאֶ
 join [topology] ה[י  גְ לֹוֹופר ]טֹובֶ חֶ 

 juxtaposition ִשְרשּור
 

K 
 

 kernel ַגְרִעין
 knot ֶקֶשר

 

L 
 

ִוית ִגית, ת   label (n) ת 
 label (inf.) גּויִת 

ג ] הְמֻתי  ב , ְלֻדְגמ   labeled [e.g., labeled space] [ְמֻתי גֶמְרח 
 lamination ִלּוּוחַ 
ִריג  lattice ס 
ֶלה  leaf ע 
ה מ   level ר 

 level set ֹגַבּהו ַק 
ר, ַקו  line י ש 

ֶגד ַקִּוים )ר'   bundle) line bundleֵאֶ
 link ֶשֶזר

ְזרּות ] ה,ִהש  ְזרּותתֹופ   ְלֻדְגמ   [ַעת ִהש 
 

linking [e.g., linking phenomenon] 

ה ר ְשִזיר   linking number ִמְספ 
 localization םּוקִמ 
 

M 
 

ה ק   map ַהְעת 
הת הַ קֹול  ְח מַ  תר  בּוחֲ  ק   mapping class group (m.c.g) )חמ"ה( ַהְעת 
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 manifold היע  ִר יְ 
  mark ןימ  ִס 

 marking ןּומִס 
ה, ] ןמ  סֻ ְמ   marked [e.g., marked point] [ֶנתֻסמֶ ְנֻקַּדה ְמ ְלֻדְגמ 

 maximum ִשיא, ַמְקִסימּום
 maximal ְמַרִבי
 maximization ֵמרּוב 
 maximize ֵמֵרב

 minimum ֵשֶפל, ִמיִנימּום
 minimal ִמְזַעִרי
 minimization ִמְזעּור
 minimize ִמְזֵער

 moduli space ד(צַ ב+מֵ ח  ְר )ִמן: מֶ  דצ  ְר מֶ 
 mollification ְךּוכִש 
 mollifier ְךכֵ שַ ְמ 
 monoid ןֹוּדחַ אֲ 
   -multi  ־בַר 

 multi-index ִציּון־ַרב
ה ק   multi-covered map יּוּסת כִ בַ רֻ ְמ  ַהְעת 

 

N 
 

 node תמֶ צֹ 
 nodal point תמֶ ת צֹ ּדַ ֻק נְ 
 nodal surface תמ  צֻ ְמ ח ט  ְש ִמ 

ב   normal ִנצ 

ב   normal bundle (bundle)ר' ֶאֶגד ִנצ 
 

O 
 

 object ֶעֶצם
 obstruction הל  שֵ כְ מַ 

הת ֶק לֶ ְח מַ   obstruction class ַמְכֵשל 
ל  obstructed ֻמְכש 

ל־לֹא  unobstructed ֻמְכש 
טֹור  operator אֹוֵפר 
 orbibundle ַמְסלּוֶרֶגד

ה  orbifold ַמְסלּוִריע 
 order ֵסֶדר

דּור  ordered ס 
 orientation כּוּוִניּות

ןְמכֻ   oriented ּו 
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ִוין  orientable כ 
 orient (v) ִכֵּון

 osculating plane ִמישֹור נֹוֵשק
 

P 
 

 pairing ִזּוּוג
ה ְבַמְקִביל לְ  כ  ה )ש"ע(, הֹול  ה ַמְקִביל  כ   parallel transport )ש"פ( -הֹול 

הִמְקבּוִלי ] ה ְלֻדְגמ   parallelizable [e.g., parallelizable [ִמְקבּוִלית,ְיִריע 

manifold] 
 parameter רטֶ מֶ ר  , פ  : ְמַצִּדים(ַרִביםֵמַצד )

 parametrization ּודִמצ
 parametrize ִמֵצד
 reparametrization ּודִשְמצ

 reparametrize ִשְמֵצד
ה ,לּוצפִ   partition ֲחֻלק 

 partition of unity היד  ִח ל יְ ּוצפִ 
 patch ְטַלאי

 affine patch ַאִפיִני ְטַלאי
 perturbation הע  ר  פְ הַ 

ת ַסח  pin group ֲחבּור 
 pin structure ִמְבֵנה ַסח

ד ב ] ְמנֻק  ה, ֶמְרח  דְלֻדְגמ   pointed [e.g., pointed space] [ְמנֻק 
 position ִכנּון

ִלי  general position ִכנּון ְכל 
ה ְכל   potential לי  צִ נְ טֶ ֹופ, י 

 presentation [of a group] ה[ר  בּול חֲ ג ]שֶ ּוציִ 
ה  product ַמְכֵפל 

קַמְכֵפלַ   cap product ת ְפק 
 cup product ת כֹוסַמְכֵפלַ 

ה   exterior product ִחיצֹוִניתַמְכֵפל 
ה  external product ִציתחּו ַמְכֵפל 

ה ְמֻסֶיֶבת  fibered product ַמְכֵפל 
ה ְפִניִמית  inner product ַמְכֵפל 

ה תֹו  interior product ִכיתַמְכֵפל 
ה ַעְכֵפל   smash product מ 

 wedge product ת ְטִריזַמְכֵפלַ 
ִרי   principal ִעק 

ִרי )ר'   bundle) principal bundleֶאֶגד ִעק 
ה, ַמֲחזֹור ֶּדֶמה] . ֶּדֶמה1  [ְלֻדְגמ 
ה, ] ְּדמּוי. 2  [ְּדמּוי הֹוְפִכיְלֻדְגמ 

pseudo   

חֹור ה ְלא   pull back ְמִשיכ 
 puncture (n) ֶנֶקב

ִנים ה ְלפ   push forward ְּדִחיפ 
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Q 
 

 quasi- (prefix) )ְתִחִּלית( ־, ֵמֵעין־ְכמֹו
ה, ַאְשַפת ִחִצים  quiver ַאְשפ 

 

R 
 

ח  range ְטו 
 rank ַּדְרג ה
 rectifiable ִישּוִרי

  ׂ ה ַבֲעַלת א  rectifiable curve ְךֶר ְמִסּל 
 reduction םצּוְמ צִ 

 refinement ִעּדּון
ב ֶוְקטֹוִרי י ]ִת ַא בּוב    reflexive [topological vector space] י[גִ לֹוֹופטֹוֶמְרח 
 regular יִר ל  גּו, ֵר ירִד ס  

 regularize ִהְסִּדיר
ג ה  representation ַהצ 
 residue יתְשֵאִר 
 residual ּוִריִשי

ה ר   resolution ַהת 
ה  ר   acyclic resolution תַמֲחזֹוִרי־ַאלַהת 

 retract ֶנֶסג

 deformation retract (n) (deformation retractר' ) גסֶ נֶ ּוּועִ 
 rigidity תידּופִ צְ 
גחֻ ב ְמ ח  ְר מֶ   ringed space ג 

 root ֹשֶרש
טֹור] ַמְסֵבב ִּלי[ אֹוֵפר   rotor [differential operator] ִּדיֶפֶרְנִצי 

 

 

S 
 

 scaling ּולִכי
 rescaling ִשְכיּול

ְך  section ֲחת 
ה-  semi- (prefix) )סֹוִפית( ְלֶמֱחצ 

ִריד  separable [in topology] פ 
ה  sequence ִסְדר 

ה ְמֻדֶיֶקת  exact sequence ִסְדר 
ה ְמֻדֶיֶקת )סא"מ( ה ֲאֻרכ   long exact sequence (l.e.s) ִסְדר 
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ה  ר  ה ְקצ   short exact sequence (s.e.s) ְמֻדֶיֶקת )סק"מ(ִסְדר 
ה   תלֶ צֶ פַ ְת ִמ ִסְדר 

ה ְמֻפֶצֶלתּוצן פִ ֵת נ  ִה בְ ּו  ל: ִסְדר 
split sequence 

ֵסק ִלי[ נ   sharp [musical isomorphism] ]ִאיזֹומֹוְרִפיְזם מּוִזיק 
ה  sheaf ֲאֻלמ 

ה  ample sheaf תעַ פַ ֹוש  ֲאֻלמ 
ה  הֲאֻלמ   coherent sheaf ְלִכיד 

ה ה ַּדק   fine sheaf ֲאֻלמ 
ה פ  ה ר   flabby sheaf, flasque sheaf ֲאֻלמ 

ת ִּדיֶפֶרְנִצי    sheaf of differentials ִליםֲאֻלמ 
ה ה ַרכ   soft sheaf ֲאֻלמ 

ה  very ample sheaf ְמאֹוד שֹוַפַעת  ֲאֻלמ 
 sheafification ִאּלּום
ה,   shift (n) ֶהֵּסטִזיז 
 shift (v) ֵהִסיט

ִנית  signature ִסימ 
שּוט  simple פ 
 singleton ֹוןְיִחיד

ִרי  singular ִיחּוִדי )ַרִבים:ִיחּוִדִיים, ִיחּוִדיֹות (, ִסיְנגּול 
ִריּות  singularity ִיחּוִדיּות, ִסיְנגּול 

ה )ר'  ה ַרכ   sheaf) soft sheafֲאֻלמ 
 spectrum םרּוְט ְק פֶ ְס 

  spin ַסְחִריר
 splitting ִפצּול

 spray ססֶ ֶר 
 stable יבצִ יַ 

 stack ַמֲעֹרם
 stalk ִגְבעֹול
  stratification ִרבּוד

 stratified דב  רֻ ְמ 
ִדים(ֹרֶבד )ַרִבים:   stratum (plural: strata) ְרב 

הד ]פ  ְק מֻ   strict [e.g., a strict inequality] [דפ  ְק ן מֻ יֹווְ ִש ־ִאי , ְלֻדְגמ 
ה פ   submersion ֲהצ 

 subordinate [to] [-]לְ  ףפּוכ  

 subscript  (index)ר' ִציּון ַתְחִתי
 super- (prefix) ל )סֹוִפית(ע  ־

 superalgebra ַעל־ַאְלֶגְבַרת

ְכל    superpotential (potential )ר' ַעל־פֹוֶטְנִצַיל ,ַעל־תי 

 superscript (index)ר'  ִציּון ִעִּלי
ח  surface ִמְשט 

 surjective ַעל
 suspension ְתִלי ה

 reduced suspension ְמֻצְמֶצֶמת ְתִלי ה
ן   symbol ֵסֶמל, ִסימ 

 Christoffel symbol ִסיַמן ְקִריְסטֹוֶפל
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T 
 

ה] ןּס  רֻ ְמ  בִמְבנֶ , ְלֻדְגמ  ן -ω ה ִכְמַעט ְמֻרכ   tame [e.g., an 𝜔-tame almost complex [ְמֻרּס 

structure] 
 tangent ַמִשיק

 tangent bundle (bundle)ר' ֶאֶגד ַמִשיק 
 tangle ְסַבְך
 tautology ֹקֶשט

 tautological relation ַיַחס ֹקֶשט
 terminal יפִ ֹוס

ׂ ִפי ֶעֶצם  terminal object סו
 test function פּוְנְקִצַית ֹבַחן

עֹו  thimble ןֶאְצב 
עֹו  Lefschetz thimble ן ֶלְפֶשץֶאְצב 

 torsion ִפתּול
ב כֹוֵלל  total space ֶמְרח 

ִליל ] הכ  ִליל־ַתת, ְלֻדְגמ  ִשי כ  ב ַממ   totally [e.g., totally real subspace] [ֶמְרח 
 [-]לְ  ַנְחִצי

ה] ה, ְלֻדְגמ  ק  ַהְעת   [𝑔  -לְ  ַנְחִצית 𝑓  ה 
transverse [to] 

[e.g., the map  𝑓 is transverse to  𝑔] 
 transversality ַנְחִציּות
 triangulation ִשּלּוש

 triangulizable ַבר ִשּלּוש
 trivialization ִפשּוט
 twist (v) ִעֵקל

ל .1 טֹור: ַעק  אֹוֵפר   ה 
ה )ְמקֹוִמי(: ִעקּול2 א   . ַהתֹוצ 
תֹון. 3 ּה(: ֲעַקּל  ה ֻכּל  ר )ַהְמִסּל   ַהתֹוצ 

twist (n) 

 

U 
 

 ultra- (prefix) )ְתִחִּלית( ־ַעל
 ultrafilter ַמְסֵנן־לעַ 

 umbilical point יתִר ּובה טַ ּד  ֻק נְ 

 

 

V 
 

גֹוז  vanishing נ 
גֹוז  vanishing cycle ַמְחזֹור נ 

גֹוז  vanishing path ְמִסיַּלת מ 
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 variation ֶהְגֵון
 calculus of variations ֶחְשבֹון ֶהְגֵוִנים

 vector bundle  (bundle )ר'ֶאֶגד ֶוְקטֹוִרי 
 

W 
 

 wedge (n) ְטִריז
 wedge (v) ֵטֵרז

 wedge product (product)ר'   ת ְטִריזַמְכֵפלַ 
ל,   weight ִמְשֹקֶלתִמְשק 
ל  weighted ְמֻשְקל 

ת סֹובֹוֶלב ְמֻשְקֶלֶלת  weighted Sobolev norm נֹוְרמ 
 winding ִלפּוף

פֹות, ִמְסַפר ִלפּוִפים  winding number ִמְסַפר ְלפ 
רּוְך  wrapped כ 

הת ְפלֹואר הֹומֹולֹוְגיַ   wrapped Floer homology ְכרּוכ 
 

X 
 

  
 

Y 
 

  
 

Z 
 

  

 


