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תקן זה ה וכן ואושר על ידי הוועדה הטכנית  - 2110מונחי טכנולוגיית המידע ,בהרכב זה:
אוניברסיטת בר  -אילן

-

אריאל פרנק

אוניברסיטת תל  -אביב

-

אורה קפלן

איגוד האינטרנט הישראלי

-

יונתן בן אברהם ,דורון שקמוני

איגוד ישראלי לעיבוד אינפורמציה (איל"א)

-

מנחם דישון

האקדמיה ללשון העברית

-

מלכה זמלי ,מלכה מוצ'ניק

יבמ ישראל בע"מ

-

שלמה מסטבאום

לשכת מנתחי מערכות

-

אמנון שפירא (יו"ר)

רשות השידור

-

דוד גומבוש

רשות ההסתדרות לצרכנות

-

יובל פרידמן

כמו כן תרמ ו להכנת התקן  :שמשון הופמן ,שרה חשבי
עמית אסא ריכז ה את עבודת הכנת התקן.
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מילות מפתח:
עיבוד נתונים אוטומטי ,טכנולוגיית מידע ,פיתוח מערכות ,מונחים ,הגדרות.
Descriptors:
automatic data processing, information technology, system development, terms, definitions.
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן ,ולפחות אחת לחמש שנים ,כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.
המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.
מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון ,יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.

תוקף התקן
יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי (במלואם או בחלקם) נכנסים לתוקף
 60יום מפרסום ההודעה ברשומות ,אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.

סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
רשאי ,לפי היתר ממכון התקנים הישראלי ,לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים
 שעתוק של מונחים והגדרות הנכללים בתקן זה מותר במדריכים לימודיים ,בחוברות הוראות ,בפרסומים טכניים ובכתבי עת  -למטרות
חינוכיות או יישומיות בלבד ובתנאים שלהלן:
לא יוכנס כל שינוי במונחים ובהגדרות;
שעתוק כזה אינו מותר עבור מילונים או פרסומים דומים המוצעים למכירה;
תקן זה יאוזכר כמסמך המקור.
למעט האמור לעיל אין לשעתק או להשתמש בחלק כלשהו של פרסום זה ,בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא ,אלקטרוני או מכני ,לרבות
צילום וזיעור ,ללא רשות בכתב מאת מכון התקנים הישראלי.
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הקדמה
תקן זה הוא חלק מסדרת התקנים הישראליים ת"י  , 1080המביאה מונחים והגדרות מהתחומים השונים של טכנולוגיית המידע .
סדרת התקנים ת"י  1080מבוססת על סדרת התקנים הבין  -לאומיים  ISO 2382המתעדכנת מפעם לפעם  ,ועל איסוף מונחים חדשים
ממקורות שונים  .המונחים מובאים באנגלית ובעברית ,וההגדרות  -בעברית.
חלקי סדרת ת"י  1080שיצאו עד כה לאור הם אלה :
ת"י  1080חלק  - 1מונחים בסיסיים

ת"י  1080חלק  - 31בי נה מלאכותית  -למידת מכונה

ת"י  1080חלק  - 2פעולות אריתמטיות ולוגיות

ת"י  1080חלק  - 32דואר אלקטרוני

ת"י  1080חלק  - 3טכנולוגיית חומרה

ת"י  1080חלק  - 33היפרמדיה ומולטימדיה

ת"י  1080חלק  - 4ארגון נתונים

ת"י  1080חלק  - 34בינה מלאכותית – רשתות עצביות

ת"י  1080חלק  - 5ייצוג נתונים

ת"י  1080חלק  - 35רישות

ת"י  1080חלק  - 6הכנת נתונים ועיבודם

ת"י  1080חלק  - 36למידה מתוקשבת

ת"י  1080חלק  - 7תכנות מחשבים

ת"י  1080חלק  - 37בינה מלאכותית  -מציאות מדומה

ת"י  1080חלק  - 8בקרה ,כלילות ואבטחה

ת"י  1080חלק  - 38ביומטריה

ת"י  1080חלק  - 9תקשורת נתונים
ת"י  1080חלק  - 10טכניקות וַאפש ֹו רו ת פעולה
ת"י  1080חלק  - 11בקרה ,קלט  -פלט וציוד אריתמטי
ת"י  1080חלק  - 12ציוד היקפי
ת"י  1080חלק  - 13גרפיקה מחשבית
ת"י  1080חלק  - 14אמינות ,תחזוקתיות וזמינות
ת"י  1080חלק  - 15שפות תכנות
ת"י  1080חלק  - 16תורת המידע
ת"י  1080חלק  - 17מסדי  -נת ונים
ת"י  1080חלק  - 18עיבוד נתונים מבוזר
ת"י  1080חלק  - 19שפות שאילת ה
ת"י  1080חלק  - 20פיתוח מערכות
ת"י  1080חלק  - 23עיבוד תמלילים
ת"י  1080חלק  - 24ייצור כליל  -מחשב
ת"י  1080חלק  - 25רשתות מקומיות ( ) LAN
ת"י  1080חלק  - 26חיברור מערכות פתוחות ( ) OSI
ת"י  1080חלק  - 27המשרד הממוחשב
ת"י  1080חלק  - 28בינה מלאכותית  -מושגי יסוד
ומערכות מומחה
ת"י  1080חלק  - 29בינה מלאכותית  -זיהוי דיבור
ת"י  1080חלק  - 30בינה מלאכותית – ראיית מחשב
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זיהוי המונחים
כל מונח בתקן הסופי מ סומן בקוד בן  6ספרות .זוג הספרות הראשון (משמאל) מציין את מספר החלק בסדרה ,זוג הספרות השני
מציין את מספר הפרק וזוג הספרות השלישי מציין את מספר הסעיף (הפריט).
סוגריים מרובעים
מילה או מילים המופיעות בסוגריים מרובעים ,אינן חלק מהמונח .הן מובאות לשם הבהרה בלבד.
כתיב מלא וכתיב חסר
המונחים נכתבו בכתיב חסר ובניקוד .ההגדרות נכתבו בכתיב מלא (חסר ניקוד).
צורה לשונית
בחלק מן המונחים מוצגות שתי צורות לשוניות בצד העברי של המונח ,צורת שם הפועל שנ ועדה לספק ת יאור של עצם הפעולה וצורת
הפועל שמופיעה ב ג וף שני זכר ושנועדה לתת מענה לצורך בצורת תרגום אחידה של המינוח בעיקר ביישומו ל ממשק משתמש במערכות
שונות.
הדגשה
מילים או ביטויים המודגשים בעיבוי בגוף ה הגדרה הם מונחים.
איורים
איורים המתארים מעבר אחד ממצב למצב אחר יש ל"קרוא" משמאל לימין
רשימ ו ת מונחים
בסוף התקן מובאות שתי רשימות מונחים :רשימת מונחים עברית  -אנגלית ורשימת מונחים אנגלית  -עברית .
תחום התקן
תקן זה מביא מונחי ממשק מחוות

אזכורים
תקנים ישראליים
תקנים בין  -לאומיים
מקורות בתעשיה
Microsoft Corporation
nTrig Ltd - Israel
מקורות אינטרנט
Samsung
Apple
Other Internet sources.

הופק 13 – 05 – 2015 :
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 - 21.01מחוות בסיסיות – Basic Gestures

מס'
21.01.01

צורת פועל
מונח עברי
הקש
הקשה
טפיחה קצרה במשטח מגע בקצה אצבע.
הערה:
המגע במשטח המגע יכול להתבצע גם בחרט מיוחד.

21.01.02

הקש במספר אצבעות
הקשה רב  -אצבעית
הקשה במספר אצבעות בו  -זמנית.

21.01.03

הקש בשתי אצבעות
הקשה דו  -אצבעית
הקשה בשתי אצבעות בו  -זמנית.

21.01.04

הקש בשלוש אצבעות
הקשה תלת  -אצבעית
הקשה בשלוש אצבעות בו  -זמנית.

three-finger tap

21.01.05

הקש בארבע אצבעות
הקשה ארבע  -אצבעית
הקשה בארבע אצבעות בו  -זמנית.

four-finger tap

21.01.06

הקש בחמש אצבעות
הקשה חמש  -אצבעית
הקשה ב חמש אצבעות בו  -זמנית.

five-finger tap

21.01.07

הקשה כפולה

הקש פעמיים

מונח אנגלי
tap

multi-finger tap

two-finger tap

double tap
tap twice

נגיעה מהירה פעמיים במשטח מגע בקצה אצבע.

21.01.08

גרירה

גרור

drag
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הזזת עצם בקצה אצבע על משטח מגע מבלי לאבד
מגע.
הערה:
ניתן לגרור בכל הכיוונים.
21.01.09

גרור במספר אצבעות
גרירה רב  -אצבעית
הזזת קצה של שתיים עד חמש אצבעות על משטח
מגע מבלי לאבד מגע.

21.01.10

גרור בשתי אצבעות
גרירה דו  -אצבעית
הזזת קצה של שתי אצבעות ,אופקית או אנכית  ,על
משטח מגע מבלי לאבד מגע.

two-finger drag

21.01.11

גרור כף יד
גרירת כף  -יד
הזזת האצבעות וכף היד על משטח מגע מבלי לאבד
מגע.

drag hand

21.01.12

החלקה

החלק

Multi-finger drag

flick
swipe
slide

העברה מהירה של קצה אצבע על משטח מגע מבלי
לאבד מגע.
הערה:
ניתן להחליק בכל הכיוונים.

21.01.13

לחץ
לחיצה
הפעלת לחץ בקצה אצבע על משטח מגע.

press

21.01.14

צבוט
צביטה
נגיעה במשטח מגע בשתי אצבעות וקירובן זו לזו.

pinch

21.01.15

פסק
פיסוק
נגיעה במשטח מגע בשתי אצבעות וריחוקן זו מזו.

spread

21.01.16

סחיטה

הופק 13 – 05 – 2015 :

סחוט

squeeze
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נגיעה במשטח מגע בחמש אצבעות פתוחות וק י רובן
זו לזו על ידי סגירתן.

21.01.17

פרוש
פרישה
נגיעה במשטח מגע בחמש אצבעות סגורות ור י ח ו קן
זו מזו על ידי פתיחתן.

splay

21.01.18

גע
נגיעה
מגע במשטח מגע לפרק זמן ארוך יותר מהקשה.

touch

21.01.19

נגיעת כף  -יד
נגיעה במשטח מגע בכף יד.

21.01.20

גע בשתי כפות ידיים
נגיעת כפות ידיים
נגיעה במשטח מגע בשתי כפות ידיים בו  -זמנית.

21.01.21

נגיעה ממושכת

גע בכף יד

גע ממושכות

hand touch

multi-hand touch

tap and hold
touch and hold

נגיעה במשטח מגע באצבע במשך כמה שניות
ושחרור.

21.01.22

לחיצה ממושכת

לחץ מ מ ושכות

press and hold

לחיצה במשטח מגע באצבע במשך כמה שניות
ושחרור.
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 - 21.02מחוות מורכבות – Composite Gestures
21.02.01

לחץ והקש
לחיצה והקשה
לחיצה על משטח מגע באצבע אחת והקשה בו -
זמנית על המשטח באצבע אחרת.

21.02.02

לחץ וגרור
לחיצה וגרירה
לחיצה על משטח מגע באצבע אחת וגרירה בו  -זמנית
באצבע אחרת על המשטח מבלי לאבד מגע.

21.02.03

לחיצה והקשה ואז
גרירה

לחץ הקש ואז גרור

press and tap

press and drag

press-tap-drag
press and tap, then drag

לחיצה על עצם במשטח מגע באצבע אחת ובמקביל
הקשה באצבע אחרת על עצמים אחרים כדי לבחור
אותם ,ואז גרירת העצמים הנבחרים על ידי האצבע
הראשונה.
21.02.04

21.02.05

סובב
סיבוב
החלקה מעגלית במשטח מגע בשתי אצבעות עם
השעון או נגדו.

פיתול

פתל

rotate

twist

סיבוב עצם לכיוונים מנוגדים בשתי אצבעות או
יותר.

21.02.06

סחרור

סחרר

פיתול עצם במהירות.
21.02.07

21.02.08

.

הקף וסמן
הקפה וסימון
החלקה בתנועה מעגלית באצבע סביב עצם על
משטח מגע כדי לבחור אותו ,ואז החלקה על
האזור המוקף כדי לסמנו.

סיבוב צירי

הופק 13 – 05 – 2015 :

spin

סובב על ציר

Lasso and cross

pin turn
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הנחת שתי אצבעות או כפות ידיים על עצם,
שימוש באחת מהן כעוגן וביצוע תנועה מעגלית
בשניה.

21.02.09

נגיעה וסיבוב

גע וסובב

touch and turn

סיבוב של עצם באמצעות נגיעה בנקודה על העצם
וביצוע תנועה מעגלית באצבע.

21.02.10

מתיחה

מתח

stretch

אחיזה בעצם בשתי נקודות ושינוי צורתו על ידי
ריחוק כפות הידיים או האצבעות זו מזו.

21.02.11

כיווץ

כווץ

shrink

אחיזה בעצם בשתי נקודות ושינוי צורתו על ידי
קירוב כפות הידיים או האצבעות זו לזו.

21.02.12

פעולת שתיים ואחת

בצע שתיים ואחת

two-plus-one finger action

לחיצה בשתי אצבעות על עצם ובחירת פעולה
באצבע שלישית.

21.02.13

תיחום בארבע אצבעות

תחום בארבע
אצבעות

four-finger select

הנחת ארבע אצבעות על אזור במשטח מגע כדי
לבחור שטח מרובע על ה מרקע לביצוע פעולה
מבוקשת בתוכו.
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 - 21.03מחוות אל  -מגע – Non-Touch Gestures
21.03.01

כף  -יד

hi five

הצגת כף יד פתוחה אל מול המסך.

21.03.02

תיחום בשתי כפות ידיים

zoom

הצגת שתי ידיים לשם יצירת תחום לזום מתקרב
או מתרחק.
הערה :
שינוי הזום מבוצע על ידי הרחקה או קירוב של
הידיים
21.03.03

בוהן מעלה

thumbs up

הצגת כף יד סגורה עם בוהן זקורה.

21.03.04

בוהן מטה

thumbs down

הצגת כף יד סגורה עם בוהן מופנית כלפי מטה.

21.03.05

איגרוף כף יד

תפוס

fist

איגרוף כף  -יד לתפיסת עצם על ה מרקע שנבחר
קודם לכן .

21.03.06

איגרוף כף יד ממושך

תפוס ממושכות

fist and hold

איגרוף כף יד לתפיסת עצם על ה מרקע לפרק זמן
ארוך.
21.03.07

ריחוק אגרופים

fist spread

תפיסת עצם על ה מרקע ומתיחתו על ידי הרחקת
האגרופים זה מזה.
21.03.08

קירוב אגרופים

two fist close

תפיסת עצם על ה מרקע וכיווצו על ידי הרחקת
האגרופים זה מזה.
21.03.09

איגרוף וסיבוב

grab and rotate

תפיסת עצם על ה מרקע וסיבובו באמצעות תנועה
סיבובית של שני האגרופים.
21.03.10

נפנוף ימינה
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העלמת עצם מה מרקע על ידי השלכתו ימינה.

21.03.11

נפנוף שמאלה

נפנף שמאלה

left flip

העלמת עצם מה מרקע על ידי השלכתו שמאלה.

21.03.12

הצבעה

הצבע

pointing

הפניית אצבע אל עצם מסוים.

21.03.13

מחיאת כפיים

clapping

הטחת שתי כפות ידיים זו בזו תוך כדי השמעת
צליל.

21.03.14

הכאה באצבע צְ רֵ דָ ה

finger snap

הקשה באצבע כלשהי (כגון האמה) על הבוהן
ליצירת צליל.

21.03.15

ציור מעגל

drawing a circle

הנעת אצבע בתנועה מעגלית.

21.03.16

הנמכת יד

lowering hand

הורדת יד אופקית כלפי מטה בצורה אנכית.

21.03.17

מורה לשמאל

indicate to the left

הצבעה שמאלה באצבע מורה.

21.03.18

מורה לימין

indicate to the right
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הצבעה ימינה באצבע מורה.

21.03.19

הזזה ימינה

move to the right

הזזת היד ימינה.

21.03.20

הזזה שמאלה

move to the left

הזזת היד שמאלה.

21.03.21

סיבוב יד נגד השעון

counter-clockwise hand rotation

הנעת יד בתנועה מעגלית נגד השעון.

21.03.22

סיבוב יד עם השעון

clockwise hand rotation

הנעת יד בתנועה מעגלית עם השעון.

21.03.23

הרמת כף יד

upward hand curl

הנעת כף היד כלפי מעלה.

21.03.24

הורדת כף יד

downward hand curl

הנעת כף היד כלפי מטה.

21.03.25

הרחקת ידיים

spreading palms

הרחקת הידיים לכיוונים מנוגדים.

21.03.26

הצמדת ידיים
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הצמדת כפות הידיים זו לזו.

21.03.27

פרישה

pinch out

הרחקת הבוהן והאצבע זו מזו.

21.03.28

צביטה

pinch in

קירוב הבוהן והאצבע זו לזו.

21.03.29

ציור איקונים

icon drawing

הנעת אצבע במתווה של איקון מוכר.

21.03.30

הצלבת אצבעות

two index-finger cross

הצלבת שתי אצבעות משתי כפות ידיים.

21.03.31

נפנוף יד

waive

הנעה מהירה של כף היד מצד לצד.

21.03.32

הנדת ראש

shaking head

הנעת הראש מצד לצד.

21.03.33

אצבע לרקה

reaching a finger to head

קירוב אצבע לרקה.
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21.03.34

ידיים לאוזניים

cover the ears with hands

הצמדת שתי כפות הידיים לאוזניים.

21.03.35

אצבע לשפתיים

cover the mouth with finger

הצמדת אצבע לשפתיים.

21.03.36

השלכה

throwing away

תנועת יד המדמה זריקת חפץ.

21.03.37

הברקה

polishing

הנעת יד ימינה ושמאלה המדמה ניקוי של
משטח.

21.03.38

קימוט

rumpling

סגירת הידיים בתנועה המדמה מעיכה או
סחיטה.

21.03.39

כ יתוב

lettering

הנעת אצבע במתווה של תו מוכר.

21.03.40

הצגת ריבוע

making a square

קירוב אצבעות שתי ה ידיים בצורת ריבוע.

21.03.41

ציור כוכב

drawing a star

הנעת אצבע במתווה קווי השפה של כוכב.

21.03.42

תיוג √

הופק 13 – 05 – 2015 :
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הנעת אצבע במתווה של תו תיוג.
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 - 21.04נספח – שימושים ב מחוות – User Actions
תפקודים בסיסיים
תפקוד

מחווה

תיאור

שינוי מצב

לחיצה

מגע בהפעלת לחץ על משטח מגע

פתיחה

הקשה כפולה

ראו מונח21.01.13 :
נגיעה מהירה פעמיים במשטח מגע בקצה
אצבע

ראו מונח21.01.07 :
הקשה

טפיחה קצרה במשטח מגע בקצה אצבע.

ראו מונח21.01.01 :
בחירה

הקשה

כוונון

לחיצה וגרירה

טפיחה קצרה במשטח מגע בקצה אצבע.

ראו מונח21.01.01 :
לחיצה על משטח מגע באצבע אחת
וגרירה בו  -זמנית באצבע אחרת על
המשטח מבלי לאבד מגע

ראו מונח21.02.02 :
הקפה וסימון

החלקה בתנועה מעגלית באצבע סביב
עצם על משטח מגע כדי לבחור אותו,
ואז החלקה על האזור המוקף כדי
לסמנו
ראו מונח21.02.09 :

איגוד

לחיצה ,הקשה ו אז
גרירה

מחיקה

גרירת הפריט (לרוחב
המרקע או החוצה)

לחיצה על עצם במשטח מגע באצבע
אחת ובמקביל הקשה באצבע אחרת על
עצמים אחרים כדי לבחור אותם ,ואז
גרירת העצמים הנבחרים על ידי האצבע
הראשונה
ראו מונח21.02.03 :
הזזת עצם בקצה אצבע על משטח מגע
מבלי לאבד מגע
ראו מונח21.01.08 :
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תפקודים בסיסיים
תפקוד

מחווה

תיאור

העתקה

הקשה (מקור ויעד)

הקשה על עצם ולאחר מכן הקשה במקום
אחר על משטח המגע

העברה

גרירה (והשמטה)

ראו מונח21.01.01 :
הזזת עצם בקצה אצבע על משטח מגע
מבלי לאבד מגע

ראו מונח21.01.08 :
גרירה רב  -אצבעית

העברת קצה של שתיים עד חמש אצ בעות
על משטח המגע מבלי לאבד מגע

ראו מונח21.01.09 :

החלקה

העברה מהירה של קצה אצבע על משטח
המגע מבלי לאבד מגע
ראו מונח21.01.12 :

לחיצה והקשה

לחיצה על משטח מגע באצבע אחת והקשה
בו  -זמנית על המשטח באצבע אחרת

ראו מונח21.02.01 :

תנועה מעגלית

סיבוב

הקטנה

צביטה

החלקה מעגלית במשטח מגע בשתי
אצבעות עם השעון או נגדו

ראו מונח21.02.06 :

נגיעה במשטח המגע בשתי אצבעות
וקירובן זו לזו
ראו מונח21.01.14 :
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תפקודים בסיסיים
תפקוד

תיאור

מחווה

נגיעה במשטח מגע בחמש אצבעות
פתוחות וקירובן זו לזו על ידי סגירתן

סחיטה

ראו מונח21.01.16 :
פיסוק

הגדלה

נגיעה במשטח מגע בשתי אצבעות וריחוקן
זו מזו

ראו מונח21.01.15 :
נגיעה במשטח המגע בחמש אצבעות
סגורות והרחקתן זו מזו על ידי פתיחתן

פרישה

ראו מונח21.01.17 :

פעולות ניווט
תפקוד

מחווה

תיאור

כיו נ ון תצוגה
(סיבוב)

סיבוב

נגיעה במשטח המגע בשתי אצבעות וקירובן זו לזו

כיו נ ון תצוגה

צביטה

ראו מונח21.02.06 :

נגיעה במשטח המגע בשתי אצבעות וקירובן זו לזו

( ריחוק )
ראו מונח21.01.14 :

הקשה כפולה

נגיעה מהירה פעמיים במשטח מגע בקצה אצבע

ראו מונח21.01.07 :

כיוון תצוגה
( קירוב )

פיסוק

נגיעה במשטח מגע בשתי אצבעות וריחוקן זו מזו

ראו מונח21.01.15 :
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פעולות ניווט
תפקוד

מחווה

תיאור

פקודות תצוגה

לחיצה

מגע בהפעלת לחץ על משטח מגע

ראו מונח21.01.13 :
לחיצה והקשה

לחיצה על משטח מגע באצבע אחת והקשה בו  -זמנית
על המשטח באצבע אחרת

ראו מונח21.02.01 :
הקשה כפולה

נגיעה מהירה פעמיים במשטח מגע בקצה אצבע

ראו מונח21.01.07 :

הקשה בפינה

הקשה בקצה אצבע על פינה מוגדרת של משטח המגע

ראו מונח21.01.01 :

תנועה לאורך

גרירה דו  -אצבעית

רשימה

מ עבר לפריט הקודם או לפריט הבא ברשימה על ידי
הזזת קצה של שתי אצבעות ,אופקית או אנכית ,על
משטח מגע מבלי לאבד מגע
ראו מונח21.01.10 :

סיבוב

החלקה מעגלית במשטח מגע בשתי אצבעות עם השעון
או נגדו

ראו מונח21.02.06 :

צידוד

גרירת כף יד

גלילה

גרירה

הזזת האצבעות וכף היד על משטח מגע מבלי לאבד
מגע
ראו מונח21.01.11 :

העברת אצבע על סרגל הגרירה מבלי לאבד מגע עם
המשטח

ראו מונח21.01.08 :
גרירה דו  -אצבעית

העברת שתי אצבעות כלפי מעלה או כלפי מטה על
סרגל גלילה מבלי לאבד מגע
ראו מונח21.01.10 :
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פעולות ניווט
תפקוד

מחווה

תיאור

לחיצה

נגיעה והפעלת לחץ על סרגל הגלילה לפרק זמן ארוך

ראו מונח21.01.13 :

גלילה (מהירה)

העברה מהירה של קצה אצבע על סרגל גלילה בכיוון
הגלילה הרצוי

החלקה

ראו מונח21.01.12 :

נגיעה מהירה בקצה אצבע ב סרגל הגלילה בעוד
הגלילה בביצוע

הקשה

ראו מונח21.01.01 :
גרירה

קירצוף

העברת אצבע על ב סרגל הגלילה מבלי לאבד מגע עם
המשטח

ראו מונח21.01.08 :

תפקודי שרטוט
פעולת משתמש

מחווה

הסכמה
גזירה
בקשת עזרה
דחייה
ביטול פעולה

ציור סימן תיוג ( √ ) בקצה אצבע על משטח מגע .
ציור לוכסן ( )/בקצה אצבע על משטח מגע .
ציור סימן שאלה (?) בקצה אצבע על משטח מגע .
ציור סימן דחייה (  ) Xבקצה אצבע על משטח מגע .
שפשוף של שטח בקצה אצבע על משטח מגע .
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מפתח מונחים א  -ב
מס' מונח

עברית

צורת פועל

Englisg

21.03.09

איגרוף וסיבוב

21.03.05

איגרוף כף יד

21.03.06

איגרוף כף יד ממושך

21.03.33

אצבע לרקה

21.03.35

אצבע לשפתיים

21.03.04

בוהן מטה

21.03.03

בוהן מעלה

21.01.08

גרירה

גרור

21.01.10

גרירה דו-אצבעית

גרור בשתי אצבעות

two-finger drag

21.01.09

גרירה רב-אצבעית

גרור במספר אצבעות

Multi-finger drag

21.01.11

גרירת כף-יד

גרור כף יד

21.03.37

הברקה

21.03.24

הורדת כף יד

21.03.19

הזזה ימינה

21.03.20

הזזה שמאלה

grab and rotate
fist
fist and hold
reaching a finger to head
cover the mouth with finger
thumbs down
thumbs up
drag

drag hand
polishing
downward hand curl
move to the right
move to the left

21.01.12

החלקה

החלק

flick

21.01.12

החלקה

החלק

swipe

21.01.12

החלקה

החלק

slide

21.03.14

הכאה באצבע ְצ ֵר ָדה

21.03.32

הנדת ראש

shaking head

21.03.16

הנמכת יד

lowering hand

21.03.12

הצבעה

21.03.40

הצגת ריבוע

21.03.30

הצלבת אצבעות

finger snap

pointing
making a square
two index-finger cross

21.03.26

הצמדת ידיים

21.02.07

הקפה וסימון

הקף וסמן

21.01.01

הקשה

הקש

21.01.05

הקשה ארבע-אצבעית

הקש בארבע אצבעות

four-finger tap

21.01.03

הקשה דו-אצבעית

הקש בשתי אצבעות

two-finger tap

21.01.06

הקשה חמש-אצבעית

הקש בחמש אצבעות

five-finger tap

21.01.07

הקשה כפולה

הקש פעמיים

palms together
Lasso and cross
tap

double tap

21.01.07

הקשה כפולה

הקש פעמיים

21.01.02

הקשה רב-אצבעית

הקש במספר אצבעות

multi-finger tap

21.01.04

הקשה תלת-אצבעית

הקש בשלוש אצבעות

three-finger tap

21.03.25

הרחקת ידיים

21.03.23

הרמת כף יד

21.03.36

השלכה

21.03.34

ידיים לאוזניים

21.02.11

כיווץ

21.03.39

כיתוב

21.03.01

כף-יד

21.01.13

לחיצה

tap twice

spreading palms
upward hand curl
throwing away
cover the ears with hands
כווץ

shrink
lettering
hi five

לחץ

press

21.02.02

לחיצה וגרירה

לחץ וגרור

press and drag

21.02.01

לחיצה והקשה

לחץ והקש

press and tap
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עברית

צורת פועל

מס' מונח
21.02.03

לחיצה והקשה ואז גרירה

לחץ הקש ואז גרור

press-tap-drag

21.02.03

לחיצה והקשה ואז גרירה

לחץ הקש ואז גרור

press and tap, then drag

21.01.22

לחיצה ממושכת

לחץ ממושכות

21.03.18

מורה לימין

21.03.17

מורה לשמאל

21.03.13

מחיאת כפיים

21.02.10

מתיחה

Englisg

press and hold
indicate to the right
indicate to the left
clapping

מתח

stretch

21.01.18

נגיעה

גע

21.02.09

נגיעה וסיבוב

גע וסובב

21.01.21

נגיעה ממושכת

גע ממושכות

tap and hold

21.01.21

נגיעה ממושכת

גע ממושכות

touch and hold

21.01.19

נגיעת כף-יד

גע בכף יד

21.01.20

נגיעת כפות ידיים

גע בשתי כפות ידיים

21.03.31

נפנוף יד

21.03.10

נפנוף ימינה

21.03.11

נפנוף שמאלה

touch
touch and turn

hand touch
multi-hand touch
waive
right flip
left flip

21.01.16

סחיטה

סחוט

squeeze

21.02.06

סחרור

סחרר

spin

21.02.04

סיבוב

סובב

21.03.21

סיבוב יד נגד השעון

rotate
counter-clockwise hand
rotation

21.03.22

סיבוב יד עם השעון

clockwise hand rotation

21.02.08

סיבוב צירי

סובב על ציר

pin turn

21.01.15

פיסוק

פסק

spread

21.02.05

פיתול

פתל

twist

21.02.12

פעולת שתיים ואחת

בצע שתיים ואחת

21.01.17

פרישה

פרוש

21.03.27

פרישה

21.01.14

צביטה

צבוט

two-plus-one finger action
splay
pinch out
pinch

21.03.28

צביטה

21.03.29

ציור איקונים

21.03.41

ציור כוכב

drawing a star

21.03.15

ציור מעגל

drawing a circle

pinch in
icon drawing

21.03.38

קימוט

21.03.08

קירוב אגרופים

two fist close

21.03.07

ריחוק אגרופים

fist spread

21.03.42

תיוג V

21.02.13

תיחום בארבע אצבעות

21.03.02

תיחום בשתי כפות ידיים
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rumpling

drawing a V
תחום בארבע אצבעות

four-finger select
zoom
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מפתח מונחים A-B
מס' מונח

עברית

צורת פועל

Englisg

21.03.13

מחיאת כפיים

21.03.22

סיבוב יד עם השעון

21.03.21

סיבוב יד נגד השעון

21.03.34

ידיים לאוזניים

cover the ears with hands

21.03.35

אצבע לשפתיים

cover the mouth with finger

21.01.07

הקשה כפולה

clapping
clockwise hand rotation
counter-clockwise hand
rotation

הקש פעמיים

21.03.24

הורדת כף יד

21.01.08

גרירה

גרור
גרור כף יד

double tap
downward hand curl
drag

21.01.11

גרירת כף-יד

21.03.15

ציור מעגל

drawing a circle

21.03.41

ציור כוכב

drawing a star

21.03.42

תיוג V

21.03.14

הכאה באצבע ְצ ֵר ָדה

21.03.05

איגרוף כף יד

21.03.06

איגרוף כף יד ממושך

21.03.07

ריחוק אגרופים

21.01.06

הקשה חמש-אצבעית

drag hand

drawing a V
finger snap
fist
fist and hold
fist spread
הקש בחמש אצבעות

five-finger tap

21.01.12

החלקה

החלק

21.02.13

תיחום בארבע אצבעות

תחום בארבע אצבעות

21.01.05

הקשה ארבע-אצבעית

הקש בארבע אצבעות

21.03.09

איגרוף וסיבוב

21.01.19

נגיעת כף-יד

21.03.01

כף-יד

21.03.29

ציור איקונים

icon drawing

21.03.17

מורה לשמאל

indicate to the left

21.03.18

מורה לימין

21.02.07

הקפה וסימון

21.03.11

נפנוף שמאלה

21.03.39

כיתוב

21.03.16

הנמכת יד

21.03.40

הצגת ריבוע

21.03.20

הזזה שמאלה

flick
four-finger select
four-finger tap
grab and rotate

גע בכף יד

hand touch
hi five

indicate to the right
הקף וסמן

Lasso and cross
left flip
lettering
lowering hand
making a square
move to the left

21.03.19

הזזה ימינה

21.01.09

גרירה רב-אצבעית

גרור במספר אצבעות

Multi-finger drag

21.01.02

הקשה רב-אצבעית

הקש במספר אצבעות

multi-finger tap

21.01.20

נגיעת כפות ידיים

גע בשתי כפות ידיים

21.03.26

הצמדת ידיים

21.02.08

סיבוב צירי

סובב על ציר

21.01.14

צביטה

צבוט

21.03.28

צביטה

pinch in

21.03.27

פרישה

pinch out

21.03.12

הצבעה

pointing

21.03.37

הברקה

polishing

21.01.13

לחיצה

לחץ

21.02.02

לחיצה וגרירה

לחץ וגרור

move to the right

multi-hand touch
palms together
pin turn
pinch

press
press and drag
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עברית

צורת פועל

מס' מונח
21.01.22

לחיצה ממושכת

לחץ ממושכות

21.02.01

לחיצה והקשה

לחץ והקש

21.02.03

לחיצה והקשה ואז גרירה

לחץ הקש ואז גרור

press and tap, then drag

21.02.03

לחיצה והקשה ואז גרירה

לחץ הקש ואז גרור

press-tap-drag

21.03.33

אצבע לרקה

21.03.10

נפנוף ימינה

21.02.04

סיבוב

Englisg
press and hold
press and tap

reaching a finger to head
right flip
סובב

rotate

21.03.38

קימוט

21.03.32

הנדת ראש

21.02.11

כיווץ

כווץ

21.01.12

החלקה

החלק

slide

21.02.06

סחרור

סחרר

spin

21.01.17

פרישה

פרוש

splay

21.01.15

פיסוק

פסק

spread

21.03.25

הרחקת ידיים

21.01.16

סחיטה

rumpling
shaking head
shrink

spreading palms
סחוט

squeeze

21.02.10

מתיחה

מתח

stretch

21.01.12

החלקה

החלק

swipe

21.01.01

הקשה

הקש

21.01.21

נגיעה ממושכת

גע ממושכות

tap and hold

21.01.07

הקשה כפולה

הקש פעמיים

tap twice

21.01.04

הקשה תלת-אצבעית

הקש בשלוש אצבעות

21.03.36

השלכה

21.03.04

בוהן מטה

21.03.03

בוהן מעלה

tap

three-finger tap
throwing away
thumbs down
thumbs up

21.01.18

נגיעה

גע

21.01.21

נגיעה ממושכת

גע ממושכות

touch and hold

21.02.09

נגיעה וסיבוב

גע וסובב

touch and turn

21.02.05

פיתול

פתל

21.03.08

קירוב אגרופים

two fist close

21.03.30

הצלבת אצבעות

two index-finger cross

21.01.10

גרירה דו-אצבעית

touch

twist

גרור בשתי אצבעות

two-finger drag

21.01.03

הקשה דו-אצבעית

הקש בשתי אצבעות

two-finger tap

21.02.12

פעולת שתיים ואחת

בצע שתיים ואחת

two-plus-one finger action

21.03.23

הרמת כף יד

21.03.31

נפנוף יד

waive

21.03.02

תיחום בשתי כפות ידיים

zoom
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upward hand curl

