לַ ֵּמ ד לְ ׁש וֹ נְ ִךַ
התשע"ד — 2013

ּבֹונְ נּות

100

האקדמיה ללשון העברית * המזכירות המדעית * בעריכת רחל סליג

מדיטציה

(מלטינית = meditatio :חשיבה על דבר ,התבוננות ,תרגול) ■

טכניקה של התבוננות פנימית עמוקה המביאה לידי שליטה עצמית ושלווה נפשית .הבוננות נעשית בעזרת
נשימה עמוקה וסדירה ,הרפיה ,חזרה רצופה על מילים ועוד.
(מֹודט).
הפועלּ :בֹונֵ ן; מי שעוסק בבוננות דרך קבע הוא ּבֹונָ ן ֵ
ּתֹובנָ ה.
בעבר המילה ּבֹונְ נּות נקבעה תמורת  ,insightואולם לא מכבר אושרה במקומה המילה הרווחת ָ

ּבֹור ָחנּות
ְ

ֶא ְס ֶק ִּפיזְ ם (באנגלית■ )escapism :

נטייה לברוח מן המציאות ומשגרת החיים באמצעות שקיעה בדמיונות או באמצעות בידור ובילוי.
ּבֹור ָחנִ י (.)escapist
ּבֹור ָחן ( ;)escapistשם התוארְ :
האדם הוא ְ

ֶס ֶבב

רוטציה (באנגלית ;rotation :מלטינית = rotatio :תנועה של דבר סביב צירו) ■

חילופי אישים לפי סדר קבוע במילוי תפקיד או בנשיאת משרה ,למשל ֶס ֶבב בין שני אישים בתפקיד פוליטי,
ֶס ֶבב מינויים בין בעלי תפקידים בצבא ,במשטרה וכדומה.

ְּתקּופַ ת ּכְ ֻהּנָ הּ ,כְ ֻהּנָ ה

קדנצייה (מלטינית = cadere :ליפול; באנגלית■ )term of office :

תקופת כהונה ,כהונה
תקופה קצובה למילוי תפקיד ,בעיקר תפקידים ציבוריים בכירים .למשל :תקופת הכהונה של נשיא המדינה היא
שבע שנים; כהונתו של חבר מועצת המנהלים תהיה ארבע שנים והוא יוכל להיבחר לתקופת כהונה נוספת.
המילה כהונה מקורה במקרא ,ומשמעה בדרך כלל תפקידו של הכוהן בעבודת הקודש .בלשון חז"ל כהונה מציינת את מעמד
הכוהנים .בעברית החדשה קיבלה המילה משמעות של משרה חשובה ,תפקיד חשוב ואף של התקופה שבה ממלאים אותם.

תנו דעתכם
•
•
•
•

מונחים מהלכים שאימצה האקדמיה

ִס ְס ָמה (סלוגן –  ,sloganכגון ססמת בחירות ,ססמת פרסומת).
ְר ִׁש ַימת ַה ְׁש ָמ ָעה (פלייליסט –  ,playlistרשימת שירים להשמעה בתכנית ברדיו או לשמיעה עצמית וכדומה).
ֲא ִביזְ ֵרי ָא ְפנָ הַ ,א ְבזְ ֵרי ָא ְפנָ ה (אקססוריז – .)fashion accessories
המ ְצלֶ ה [מנגל]); הגייתו התקנית במלרע.
נַ ְפנַ ף (כלי לליבוי אש בגַ ֲחלֵ י ַ

בעלונים האלה מילים בשימוש כללי שאושרו במליאת האקדמיה בשנים תשע"ב—תשע"ג ( .)2013—2012המילים
במרשתת.
מתפרסמות באתר מונחי האקדמיה ִ

