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■ )judicalization :ִמְׁשּפּוט  )באנגלית
עיסוק גובר של בתי המשפט בסוגיות פוליטיות, מוסריות, חברתיות וכדומה.
המונח משפוט נקבע במקום מילת הכלאיים )עברית ולועזית( הרווחת "משפטיזציה".

■ )delegitimization :דה־לגיטימציה )באנגלית ַהְפָסָלה 
ביטול התוקף החוקי של דבר מה. המונח ההפוך: ִּכְׁשרּור )legitimization(, פעולה או הצהרה ההופכות דבר 

מה לחוקי וכשר.
הפועל ִהְפִסיל )בבניין הפעיל( נדיר, אך מצוי בספרות חז"ל ובספרות הרבנית של ימי הביניים.

■ )ethnocentrism :אתנוצנטריות )באנגלית ֲעָדָתנּות 
נטייה לבחון את המציאות או תופעה כלשהי מנקודת השקפה של התרבות הייחודית של קבוצת המוצא של 

המתבונן. למונח אתניות נקבעה החלופה ֲעָדִתּיּות.

■ )orientalism :אוריינטליזם )באנגלית ִמְזַרְחָּתנּות 
עמדה שלפיה "המזרח" הוא אקזוטי, דמיוני, אידיאלי )במונח מגולמת ביקורת על עמדה זו(.

■ )determinism :דטרמיניזם )באנגלית ָּכְרָחנּות כורחנות 
תורה פילוסופית המייחסת סיבה חיצונית לרצונו ולמעשיו של האדם.

■ )consensus :קונסנזוס )באנגלית ִמְסָּכם 
הסכמה של רבים או דעה מוסכמת בנושא מסוים.

המונח החדש מחליף את המונח הקודם "הסכמה כללית".

■ )demagogue :דמגוג )באנגלית ַמְלִהיג 
אדם הצובר כוח פוליטי באמצעים רטוריים על ידי נגיעה ברגשות הקהל והובלתו לפעולה. השם המופשט: 

ַמְלִהיגּות.
מלהיג הוא מי שאומר דברי ַלַהג )"דברים ריקים"(; במילה יש רמז ל"מנהיג".

■ )consociationalism :באנגלית( ֶהְחֵּבִרּיּות 
צורת ממשל המתאימה לחברות חצויות או רב־תרבותיות: ההחבריות מבוססת על הסכמה בין נציגי עיליות 

)אליטות( ועל הבטחת ייצוג לכלל הקבוצות החשובות במדינה.

■ )aggregate party  :באנגלית( ִמְפָלָגה ִמְצָרִפית 
מפלגה המייצגת או השואפת לייצג מגוון של קבוצות.

■ )alignment :באנגלית( ִּגּיּוׁש 
יצירת גוש פוליטי מכמה סיעות.

המילה נוצרה משם העצם ּגּוׁש על דרך המילים ִאּיּור מן אֹור, ִּבּיּול מן ּבּול, ִּפּיּום מן ּפּום )ֶּפה בארמית(.

■ )dealignment :באנגלית( ּפֹוְררּות 
תהליך שבו הבוחרים נעים ממחויבות למפלגה או לסדר יום מובחן אל עמדה של היעדר מחויבות מעין זו, וכך 

חלה החלשה של מפלגות.
המילה נוצרה על משקל המילים ּכֹוְננּות, עֹוְררּות, ׁשֹוְטטּות.

■ )centrism :באנגלית( ִהְתַמְרְּכזּות 
שאיפה של מתמודדים פוליטיים למרכז הרעיוני־הפוליטי כדי למשוך קולות רבים ככל האפשר.

■ )filibuster :פיליבסטר )באנגלית ָשה  ְנאּום ַהָתּ
נשיאת נאומים ארוכים במיוחד בבית הנבחרים במטרה לעכב הצבעה על חוקים וכדומה.

■ )censor :צנזור )באנגלית ַּגְנָזר  
מי שמופקד מטעם המדינה על מניעת פרסום עובדות או דעות שיש בהן כדי לפגוע בביְטחון המדינה וכדומה. 

השם המופשט: ַּגְנָזרּות, ִּגְנזּור )צנזורה(. 
במונח גנזר יש רמז לפעלים גנז וגזר. בעלונים אלה מונחים ממילון מדע המדינה שאושר במליאת האקדמיה )ישיבה שע"ו( באייר תשפ"ב )מאי 2022(. 


