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< 3 ^

1"זי התשנ״א-התשנ״ג בשניס באקדמיה החברים

 אבנר ארי
 אברמסון שרגא

 אורבך אלימלך אפרים
 אורנן עוזי
 אזר משה

 אירמאי שרגא

 איתן עלי
 אלדר אילן
 אמיר אהרן

 בהט שושנה
 בלאו יהושע

 בנדויד אבא

 בךחיים זאב

 בךטולילה יעקב
 בר־אשר משה

 ברוידא אפרים
 גולדנברג גדעון
 גינזברג אריה חיים
 דותן אהרן

 הראבן שולמית
 ולנשטיין מאיר
 זוסמן יעקב

 חזן אפרים
 טל אברהם

 טנא דוד
 טריינין אבנר
 טשרני כרמי

יבין אברהם

התשג״א. בתמוז בכ׳ נפטר

התשנ״ג. בכסלו בד לחבר נבחר חבר״יועץ. היה

התשנ׳׳א. באייר בי׳ לחבר נבחר חבר־יועץ. היה

התשנ״ג. בכסלו בז׳ לחבר״יועץ נבחר

התשנ״א. בתשרי בט״ז נפטר

 התשנ״ג. בסיוון בי״ג לחבר״יועץ נבחר

התשנ״ג. בסיוון בי״ג לחבר־יועץ נבחר

 זיכרונות של הקודמים הכרכים בראש מופיע קודמות בשנים שנתמנו החברים של המינוי תאריך .1

העברית. ללשון האקדמיה

כבוד חבר °

חבר־יועץ *
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התשנ״א. באייר בי׳ לחבר נבחר חבר־יועץ. היה יהלום יוסף

 ייבין ישראל

 מגד אהרן

מורג שלמה

 התשנ״א. באלול בב׳ נפטר מיקם משה *

מירסקי אהרן
 מלמד ציון עזרא

מלצר שמשון
מנצור יעקב *
סיוון ראובן *

סמילנסקי יזהר *
התשנ״א. באייר בי׳ לחבר נבחר עוז עמום

עסיס משה *

התשנ״א. באב בל׳ נפטר פולוצקי יעקב חיים
פורת אמציה

פליקם יהודה *
 צרפתי בן־עמי גד

 קדרי צבי מנחם
 רבין חיים

רצהבי יהודה
התשנ״ב. בתמוז בי״ב נפטר שלו יצחק

שמעוני אורי *
שפרבר דניאל *

התשנ״ג. בכסלו בז׳ לחבר־יועץ נבחר שרביט שמעון *

האקדמיה מנהלת

התשנ׳׳ג* בסיוון י״ג עד האקדמיה נשיא - בלאו יהושע

 התשנ״א באייר בי׳ מחדש גבחר הנשיא סגן - בר־אשר משה

 התשנ״ג בסיוון מי״ג האקדמיה נשיא

 התשנ׳׳ג בכסלו מז׳ גולדנברג גדעון

טל אברהם
 התשנ״ג בכסלו ז׳ עד ייבין ישראל

 התשנ״ג בכסלו ז׳ עד צרפתי בן־עמי גד

קדרי צבי מנחם

יה החברים 8 באקדמ

 ועד כיו״ר תפקידו בתוקף המנהלה, חבר להיות בלאו הא׳ המשיך האקדמיה כנשיא כהונתו סיום אחרי *

הדקדוק.
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הפיסוה כללי א.

u,
¿ .173-149 עט׳ )התשנ״ג(, ד מד, לעם בלשוננו ופורסמו ר״ז, בישיבה סופית אושרו הכללים

«2,
n

ח דקיילו ב״
P בבי״ת. דגש בלא יבוא סבסד הפועל -

p .(repressor)דיכאן ייתוסף השנייה באות הדגושים פעלן במשקל השמות לרשימת -

p ר״ח[ ]ישיבה

וח ג. נ מי

ותרמודינמיקה כימית הנדסה מונחי

storage - אחסון החסנה, -

unattainability - נבצתת -

בדרכים התחבורה מונחי

van - סגורה משאית ־ — T • ▼

הגאורזיה מונחי

scribe coating, scribing coating - חךיטה צפוי -

ר״ג[ ]ישיבה

ר״ט[ ]ישיבה

ר״ח[ ]ישיבה

ר״ט[ ]ישיבה

אוטומטי נתונים עיבוד מונחי  

fail safe - בכשל בטיחות  - 

interface -  - משק מנשק, 

המיקרוביולוגיה מונחי

repressor - - דפאן

הפסיכולוגיה מונחי

image - תךמית - 

המודרנית הפיזיקה מונחי

final, terminal - סיומי -

אחרים מונחים

manipulation - טפלול -
ר״ג[ ]ישיבה [treatment - טפול ]לעומת



statechart - מצוב תרשים -

מצוב -

abundance (of atomic species) - אטומיים[ צורנים ]של שפע -

telematic - ממחשבת תלןשךת -

retrofit - סגלול - • :

מונחים ורשימות מילונים אישור

23 ופרק 18-1 פרקים אוטומטי, נתונים עיבוד למונחי המילון -

גאודזיה למונחי המילון -

אנרגיה למונחי המילון -

צבעות למונחי המילון מתוך הצבעים רשימת -

 ד<, מנספח אורגנית)חוץ כימיה למונחי המילון -

האורגנית הכימיה של הנומנקלטורה לו וכנספח

המיקרוביולוגיה למונחי המילון -

הפסיכולוגיה מונחי -

המודרנית הפיזיקה למונחי המילון -

 ההנדסה למונחי המילון מן תברואה)הל״ת( למתקני הוראות הפרק -

הסביבתית

וש מילים ד. ימ כללי בש

פריבטיזציה - הפרטה -

 זיפים בעל האחד - חלקים שני בעל רכיסה >התקן ולקרו - צמדן -

וכד׳( בתיקים בבגדים, משמש בזה. זה הנאחזים - צמרירי מצע והאחר

spot - תשדיר -

news flash - חדשות מבזק -

compact-disk - תקליטור -

דאון מעין - גלישון -

מים לספורט התקן - גלשן -
הגלשן או הגלשון איש - גולש -
primaries - מקדימות( )ובקיצור: מקדימות בחירות -

caravan - ל!ךון -

 משמיע הטלפון, למכשיר המחובר ]מתקן אוטומטי מענה משיבון, -

הודעה[ וקולט מוקלט מענה

 מקמח העשויים ודומיהם, קרפ ]רוסי[, בלין פנקיק)גם - חמיטה -

וביצים(

פופקורן - תירם פצפוצי -

האקדמיה החלטות 10

 ר״ח[ ]ישיבה

ר״ט[ ]ישיבה

 ר״ג[ ]ישיבה

ר״ח[ ]ישיבה

ר״ט[ ]ישיבה
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 ג׳ינגל - זמו־יר

 פלסטלינה - טינית

 קומפקטי - צמום

קומיקס - ^לילון
 הפעולה: שם צנר: הפועל: לצוללים(. נשימה )מכשיר שנורקל - צנו־ן

▼ • Iצנירה.

 קלאב קאנטרי - שידה מועדון

 ויטרז׳ - מספית חלון

 jet lag - יעפת

דנר - סוגה

דיסאינפורמציה - הונאה
T ▼

 פריטטי - ישקול

 פריטטית ועדה - שקולה רעדה

פריטטיות - שקילות

פציינט - מטפל ־״־ \ »
מוצקה לפסולת קבורה״ ״אתר - מטמנה

 come-back - שיבה
▼

stand-up comedy - מצחק

doormat לבית, בכניסה נעליים לניגוב שטיחון - אסקפית

האקדמיה החלטות

קצ״ח[ ]ישיבה

ר״ח[ ]ישיבה

ר״ט[ ]ישיבה
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