
 שווא ניקודם בנסמך אבל בנפרד, צירי( )או סגול או חטף( )או שווא שתחילתם שמות ב.

שבי. קרי, מרי, לחי, ירי, חצי, דחי, בכי, חטף(: )או

שפי. שחי, פתי, משי, בנסמך: הן בנפרד הן סגול, שתחילתם שמות ג.
* * *

 פרי, מעי, כלי, מן: חוץ הסגוליים, דרך על היא כאלה שמות של הריבוי צורות ד.

 מעי של הריבוי צורת לחיים. לחי: של הזוגי צורת פרות. מעים, כלים, שריבויים:

לחיים. קורה(: לחי)=לוח, ריבוי מפלת(; )מעי מעיים )מפלת(:

 בסגול. ־ גרונית לפני או ובגרונית בחיריק, פה״פ הסגוליים: דרך שעל היחיד בנטיית ה.

בפתח. - ארי נטיית מעיו. חציו, כליך, פךיכם, גךיו, כגון:

שביכם. פריהם, פריכם, פריך, כליך, - במקרא הערה:

 ומעים: פרות כלים, נטיית חצאיהם. גדייך, הקמץ: בקיום נטייתו בשווא-קמץ הריבוי ו.

מעיהם(. )במקרא: מעיהם הדגה, מעי מעיך, פרותיכם, פרותיך, כליהם; כליכם, כליך,

קס״ב-קס״^ ]ישיבה

פללי בשימוש ומלים צירופים

רחק״( ״קשרי )ובוטל telecommunication - בזק

קמ״ח[ ]ישיבה

 )״סופרמרקט״( supermarket - זה[ מסוג הגדולות החנויות לכל כולל, ]שם ־ מרכול

 ענק( מרכול גדול, מרכול כגון )גם

drive-in ־ -״רכב

 הצירופים: גם זה ועל״פי

 קולנוע-רכב

 בנק״רכב

 מסעדת״רכב

 camping - מחנאות

 camping site - מחנאות אתר

 to camp - למחנאות יצא

camper - מחנאי

 caravan - מעוועים( )בריבוי: נ^ע1םע

 )״טיפ״< tip ־ תשר

 )״לובי״( lobby - שדלה

 lobbyist - שדלן

 lobbying - שדלנות

 traveler’s check - נוסעים המחאת

)״סוויטה״( suite - )במלון( מדור

ק״ן[ ]ישיבה
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 paper clip - פעל[ בינוני ]משקל )ניירות( מהדק

 bulldog clip - ניירות[ להצמדת קפיצי ]התקן )ניירות( אטב

stapler - ניירות[ לחיבור ]מכשיר מכלב

 גסים( בתפרים חיבור שעניינו כל״ב, משורש נגזר )מכלב

to staple - במכלב[ ]חיבר הכליב

 (wire) staple - ח[ האות צורת צורתה - המכלב ]סיכת כליב

 clip [of pen, of pencil] - וכדומה[ לתיק לבגד, העיפרון או העט ]להצמדת תפס

 push button- כתיבה[ לשם המילוי חוד לדחיקת וכדומה, בעט ]התקן לחיץ

eraser, rubber - מחק

 clip pad - באטב[ מוצמד שעליו הכתיבה שנייר קשיח, ]מצע אטב לוח

 paper dispenser ־ נייר[ מגליל פיסות לתלישת ]התקן נייר מנפק

 יצא( שעניינו נפ״ק משורש נגזר )מנפק

slip tray ־ פתקים מגשית

 desk caddy - מחדד[ מחק, מהדקים, עטים, כגון: משרד, אבזרי שבתאיה ]קערית קלמרית

 self-adhesive lable ־ הרטבה[ בלא ]מדבקה דבקית

 adhesive paper tape - דבק נייר סרט

 self-adhesive tape - הרטבה[ ]בלא דביק סרט

self-adhesive tape dispenser - דביק סרט מנפק

 window envelope - שבתוכה[ שבמכתב המען לקריאת פתח שבה ]מעטפה חלון מעטפת

 post (office) box - הדואר[ בבית דואר דברי ]לקבלת ת״ד דואר, תא

 mail box, pillar-box - ]למשלוח[ דואר תיבת

 letter box - לבית[ ]בכניסה מכתבים תיבת

 catering - הסעךה[ שירות ]כגון: הסעז־ה

caterer - מסעיד

קנ״א[ ]ישיבה

 funicular, teleferage, cable car - רכבלים[ ]בריבוי: רכבל

cassette - קלטת

קנ״ב[ ]ישיבה

 prime time - שיא שעת

 recycling, to recycle - מחזור מחזר,

adjustable - מתכונו

 תקרה״( ״מחיר )ובוטל floor price, ceiling price - תחתון מחיר עליון, מחיר

 legitimate - לגיטימי מתר, כדין, כשר,

 legitimacy - לגיטימיות כשרות,

 אמנות - ועיסוקי ארטיסט, - אמן

אמנות ־ ועיסוקו מלאכה, בעל - אמן

קנ״ה[ ]ישיבה

 הלועזי ל־״הפנינג״ תחליף למבקשי תוצענה התרחשות, ארוע, הלולה, חנגה, המלים

trade-in ־ בהמו־ה קניה( )או מכירה

קנ״ח[ ]ישיבה


