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ტერმინი „ბიზნესენა“, „საქმიანი ენა“ ფართო მნიშვნელობისაა 
და მოიცავს საქმიან-ოფიციალური სფეროს ყველა ასპექტს – 
ბიზნესი, ვაჭრობა, საერთაშორისო ურთიერთობები, პრეზენტაციები, 
ოფიციალური შეხვედრები, მოლაპარაკები და ა.შ.

ზოგადად, ოფიციალურ-საქმიანი სტილის ძირითადი დამახასია-
თებელი ნიშნებია: 

– თემისა და აზრის კონკრეტულობა; 
– მიზნის გამოხატვის სიზუსტე; 
– ლაკონიზმი; 
– ოფიციალური დოკუმენტური სტანდარტის არსებობა;
 ებრაულმა ენამ, რომელიც მე-18 საუკუნემდე მხოლოდ „წიგნის 

ენა“ იყო, განვლო განვითარების მტკივნეული და რთული პროცესები, 
სანამ იქცეოდა ისრაელის სახელმწიფო ენად. 

საქართველოსა და ისრაელის საქმიანი ურთიერთობები უკვე 
20 წელზე მეტს ითვლის. ორ ქვეყანას შორის პარტნიორობის გან-
ვითარებასთან ერთად გაჩნდა საჭიროება ოფიციალური დოკუ-
მენტაციის თარგმნისა ებრაულიდან ქართულად და პირიქით. 

 ქართულიდან ებრაულ ენაზე თარგმნისას ხშირად რთულია 
შესაბამისი ეკვივალენტის შერჩევა, ამიტომ საჭირო ხდება სიტყვა-
სიტყვითი თარგმანი, რათა თავიდან ავიცილოთ უზუსტობა.

თუ შევადარებთ სხვადასხვა შინაარსის ოფიციალურ დოკუ-
მენტებს ქართულ და ებრაულ ენებზე, განსხვავება სტილსა და 
სტრუქტურას შორის საკმაოდ დიდია, რაც, პირველ ყოვლისა, ებრაუ-
ლი ენის სპეციფიკას უკავშირდება.

თარგმნის პროცესში შეიძლება შეიცვალოს წინადადების წყო-
ბა, მეტყველების ნაწილები ნათარგმნ ტექსტში შეიცვალოს სხვა 
მეტყველების ნაწილებით, რაც იწვევს გრამატიკულ ტრანსფორმაციას 
და შესაბამისად ეს აისახება ტექსტის მოცულობაზე.

თარგმნის პროცესში იცვლება წყობა, თანმიმდევრობა და სა-
ჭიროა განსაკუთრებული ძალისხმევა, რომ ზუსტად გადმოიცეს 
კონტექსტი, ნიუანსი და კატეგორიულობის ხარისხი.
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The term “business language” has a broader meaning incorporating all 
aspects of the offi  cial-business domain. The history of business relations 
between Georgia and Israel span over more than two decades. In paral-
lel with the development of partnership between the two countries, the 
need for Hebrew into/from Georgian translation of offi  cial documents has 
emerged. Apart from business agreements, the references/certifi cates, li-
censes, medical opinions, and legal documents (i.e. sentence, examination 
minutes, etc.) issued in Israel undergo translation. When translating from 
Georgian into Hebrew, the selection of a relevant equivalent is often com-
plicated, therefore, word-for-word translation becomes necessary in order 
to avoid inaccuracies.

Unlike Georgian, where even if Georgian equivalent is available the 
overabundance of foreign-language terminology is striking in any offi  cial 
text, the Hebrew text, on the contrary, has the smallest possible number 
of foreign terms. Even such wide-spread words as “business” םיקסע ,קסע), 
(, “holding” (ת ֹוקָזְח ַא תַרְבֶח), “corporation” ( דיִגֲאַּת), “management” (הָלָהְנַה), 
“investment” (הָעָקְׁשַה), and “investor” ַעיִקְׁשַמ have Hebrew counterparts and 
international terms (specifi cally in written texts) are hardly ever attested.

The use of Abbreviations is accepted which are translated in full in 
Georgian except for rare exceptions since their equivalents are absent in 
Georgian.

Infi nitive constructions (instruction, recommendation, order) that are 
typical to Hebrew add fl exibility to texts, therefore, Georgian-to-English 
translations are shorter and the other way around. When translating from 
Hebrew into Georgian, there is a need for expanding the text to ensure co-
herence of meaning. 

In the course of the translation process, the sentence structure may be 
altered, parts of speech may be rendered with other parts of speech in the 
target text, leading to grammatical transformation and relevantly impact-
ing the volume of the text.




