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■ )ampule :באנגלית ;ampulla :ַּבְקּבּוִקית           אמפולה )מלטינית
שפופרת קטנה אטומה העשויה זכוכית או פלסטיק המשמשת לאחסון כמות 
קטנה של חומר )רפואי או אחר( שיש לשומרו ממגע עם האוויר. הוצאת 

החומר נעשית בשבירת ראש הבקבוקית.
המילה ַּבְקּבּוִקית בנויה מן המילה ַּבְקּבּוק שאליה נוספה הסיומת ִִ  ית המציינת הקטנה.

"שלוקר" ■ ֵחֶמת 
תיק לנשיאת מים המצויד בצינורית ארוכה שבקצה – פייה. החמת מאפשרת 
מבלי  מרבית,  בנוחות  הטיול  בזמן  לשתות  גבו  על  אותּה  הנושא  למטייל 

שיידרש להסירּה מעל גבו, לפתוח פקק וכדומה.
נשיאתּה  שלצורך  אטומה  שקית  אלא  כשלעצמּה  תיק  אינּה  שהחמת  יש 

מושמת בתרמיל גב.
המילה ֵחֶמת לציון שק לנשיאת מים מוכרת מן הסיפור על גירוש הגר וישמעאל:

ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוִּיַּקח ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ַוִּיֵּתן ֶאל ָהָגר ָׂשם ַעל ִׁשְכָמּה ְוֶאת ַהֶּיֶלד ַוְיַׁשְּלֶחָה ַוֵּתֶלְך ַוֵּתַתע ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע 
ַוִּיְכלּו ַהַּמִים ִמן ַהֵחֶמת ַוַּתְׁשֵלְך ֶאת ַהֶּיֶלד ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחם ]...[ ַוִּיְפַקח ֱאֹלִהים ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ְּבֵאר ָמִים ַוֵּתֶלְך ַוְּתַמֵּלא ֶאת 

ַהֵחֶמת ַמִים, ַוַּתְׁשְק ֶאת ַהָּנַער )בראשית כא, יד–יט(.

בלשון המקרא צורת הנסמך – ֵחַמת־; לפי החלטת האקדמיה צורת הנסמך כיום היא כצורת הנפרד: ֵחֶמת־ )ברבים: ֲחָמתׂות, 
ובנסמך: ֶחְמתׂות־(.

כדאי לשים לב שגם ֵחֶמת ַהֲחִליִלים מצוידת בצינור שבקצהו פייה )המיועדת לנשיפת המנגן(.

■ )coffee capsule :קפסולת קפה )באנגלית ְּכמּוַסת ָקֶפה 
מכל קטן עשוי פלסטיק או אלומיניום שבתוכו מאוחסן קפה טחון בכמות המתאימה להכנת ספל קפה אחד. 

הכמוסה מוכנסת למכונת הקפה ושם היא מנוקבת ותכולתּה משמשת להכנת המשקה החם.
בדומה לכמוסות הקפה יש גם כמוסות קקאו, כמוסות וניל וכדומה.

המילה ְּכמּוָסה כחלופה ל'קפסולה' לקוחה מעולם התרופות: מנת תרופה הנתונה בתוך עטיפת ג'לטין קטנה ומיועדת לבליעה. 

■ )QR code [Quick Response code[ :באנגלית( קֹוָדר 
קוד תגובה מהירה; שיטה לזיהוי אופטי של קוד גרפי, שבּה בתוך מסגרת ריבועית 
מסודרים רכיבים שחורים על רקע לבן המאפשרים לבטא מספר רב של תווים מסוגים 

שונים.
הקודר נקרא באמצעי סריקה אופטית מקובלים, כגון סורק או מצלמת רשת.


