מכון התקנים הישראלי

האקדמיה ללשון העברית

הוועדה למונחי איכות הסביבה
שבט תשס"ט ,פברואר 2009
לפניכם רשימת מונחים באיכות הסביבה שהכינה הוועדה למונחי איכות הסביבה של האקדמיה ללשון
העברית ,שחברו בה נציגי מכון התקנים הישראלי ,מומחים מהמקצוע ואנשי האקדמיה ללשון העברית.
הוועדה הוקמה באביב תשנ"ח ) ,(1998והיא פועלת ביחידת העריכה וההוצאה לאור במכון התקנים הישראלי.
מצע עיקרי לעבודת הוועדה שימשו פרקים מתוך "מונחי הנדסה סביבתית" – טיוטה שהכינה הלשכה למינוח
טכנולוגי בטכניון .הפרקים שנידונו הם :אקולוגיה ,אטמוספרה ואקלים ,פסולת מוצקה .נוסף על כך דנה
הוועדה במונחים בנושאים האלה :אגרואקולוגיה ,איכות מים ,אנרגייה ,מדיניות סביבתית ,מונחי מעבדה,
קרינה ,רעש ,כבאות והצלה ,מונחים שונים באיכות הסביבה.
נכיר לכם טובה מרובה אם תעברו על הרשימה ,תעירו את הערותיכם ותשיבו על הדברים שנשארו פתוחים.
את ההערות אנא שלחו לחסיה גדיאל ,מרכזת הוועדה ,עד חג הפסח ,י"ד בניסן תשס"ט 8 ,באפריל ,2009
באחד האמצעים האלה:
– הכתובת האלקטרוניתhgadiel@sii.org.il :
– דואר רגיל :חסיה גדיאל ,יחידת העריכה ,מכון התקנים הישראלי ,חיים לבנון  42תל אביב 69977
– פקס' :לידי חסיה.03-6412762 ,
חברי הוועדה:
ד"ר נצן איל ,מרכז נושא איכות הסביבה במכון התקנים – יו"ר הוועדה )משנת תשס"ז(; ד"ר עזרא נוריאל ז"ל ,יו"ר
הוועדה הקודם )נפטר בשנת תשס"ו(;
פרופ' הודי בניהו ,אוניברסיטת תל אביב )עד תשס"א(; פרופ' מיכאל זיס ,יועץ בין-לאומי לבריאות ולהנדסת סביבה;
בלהה נחמן ,תכניות לימודים במדעי הטבע ,משרד החינוך; פרופ' ארזה צ'רצ'מן ,הטכניון )עד תשס"ג(;
המשרד להגנת הסביבה :תמר בן-ישעיה-שנקל )עד תשס"ה(; ד"ר ארנה ברגרזון ,סגנית המדען הראשי; ראובן )רובי(
גלעד ,מרכז מידע ,האגף לחומרים מסוכנים; בני פירסט ,אשכול מדיניות ותכנון; ד"ר שלמה קפואה ,ראש אגף
אגרואקולוגיה )תשס"א-תשס"ב(;
המשרד לתשתיות לאומיות :ד"ר אילה תמרי ,לשעבר מנהלת היחידה לאיכות הסביבה )עד תשס"א(; דורון פלדמן,
לשעבר מנהל היחידה לאיכות הסביבה )עד תשס"ג(; דוד שוגרמן ,לשעבר מנהל היחידה לאיכות הסביבה;
ממ"ג נחל שורק :ד"ר ז'אן קוך ,ראש תחום הגנה מקרינה; פרופ' יעקב תדמור ז"ל )תשס"ד-תשס"ו(;
האקדמיה ללשון העברית :פרופ' שרגא אירמאי ז"ל )חבר כתב; עד תשס"ז(; מלכה זמלי ,המזכירות המדעית; פרופ'
משה פלורנטין )תשס"א ,תשס"ג-תשס"ד(; פרופ' אורה שורצולד )תשס"ה-תשס"ז(; פרופ' אורי שמעוני )עד תשנ"ז(;
הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה ,הלשכה למינוח טכנולוגי :אנה ליובומירסקי ורון אירמאי.
רכזות הוועדה מטעם מכון התקנים הישראלי :חסיה גדיאל )עד תשס"ה(; אירית גיל-עד )מתשס"ה(.
יועצים לוועדה בנושאים שונים :אילן סתר ,השירות המטאורולוגי; פרופ' פינחס אלפרט ,אוניברסיטת תל אביב; מן
המשרד להגנת הסביבה :ד"ר סטיליאן גלברג וחנה סטריק ,תחום הרעש; אביבה טרכטמן ,אגף איכות אוויר.

***

מונחי איכות הסביבה ואקולוגיה
הערה חשובה :המונחים ברשימה שלהלן הם בגדר הצעה בלבד .המונחים דורשים אישור במוסדות האקדמיה.
המונחים מסודרים לפי סדר האל"ף-בי"ת העברי.
בטור השמאלי כמה סוגים של הערות) :א( בכחול – מילוני האקדמיה שהמונח כבר מצוי בהם וקביעות קודמות אחרות של
האקדמיה; )ב( שאלות ,תהיות והצעות אחרות שעלו בוועדה .הוועדה תשמח לקבל את חוות דעתכם ופתרונותיכם בנוגע
להתלבטויותיה.
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נוֹלוֹגיָה
יּוֹט ְכ ְ
ִבּ ֶ
יּוֹמ ָסה
ִבּ ָ
יּוֹס ֵפ ָרה
ִבּ ְ
לוֹרי
יפנִ יל ַרבְ -כּ ִ
ִבּ ֵ

incineration
aquifer
) ecologyמילוני האקדמיה(
agroecology
)activity (2
acclimation, acclimatization
climate
atmospheric climate
coastal climate
urban climate
indoor climate
exosphere
non-governmental
organization, NGO
single event
) fireמילוני האקדמיה(
household refuse, domestic
refuse, household waste,
domestic waste
 repositoryלהבחין מ landfill-המתורגם ִמ ְט ָמ ָנה
)אנרגייה (.מקובל :שרפת פסולת
)שימוש כללי(

]אתר קבורה של פסולת מוצקה[.

natural site
national site
geological repository
near surface repository
) on-siteסכרים(
fecal coliform test
bubble
waste exchange
size selective
decoupling
biosafety
biogas
biodiesel
biota
biotic
biotechnology
biomass
biosphere
PCB – polychlorinated
biphenyl
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צוּרה.
ועדת הביולוגיה מציעה :יְ ָ
)תכנון מרחבי ,ביולוגיה(
)מילוני האקדמיה(
)אנרגייה ,מיקרוביולוגיה(

.130
.131
.132
.133
.134
.135

ֵבּית ִגּדּוּל
ֵבּית ַמ ְדגֵּם
ֵבּית ְק ָברוֹתֵ ,בּית ָע ְל ִמין
ֵבּית ַשׂ ִקּים ]לסינון[
ָבּלוֹן ַמ ְד ַמד ְלאוֹזוֹן,
ָבּלוֹן ַר ְדיוֹסוֹנְ ד ְלאוֹזוֹן
לּוּעת ַפּ ְח ָמן
ַבּ ַ

habitat
sampler housing
cemetery
baghouse
 ozone sounding balloonמטאורולוגיהַ :בּלּוֹן ַמ ְד ַמדַ ,בּלּוֹן
ַר ְדיוֹסוֹנְ ד sounding balloon -

carbon sink

detritus

אוֹרגָנִ ית
ְ .136בּ ִלית ְ
.137
.138
.139
.140
.141

ֶבּנְ ִזין-כּ ַֹהלֶ ,בּנְ ִזינוֹל
ירה
ְבּ ִע ָ
ירה ְבּ ִלי ֶל ָה ָבה
ְבּ ִע ָ
ֲלי ִענְ יָן
ַבּע ֵ
ֻצּה
בָּ

.142
.143
.144
.145
.146
.147
.148
.149
.150
.151
.152
.153

ׁפ ֶע ֶלת
ֻצּה ְמ ֻש ְ
בָּ
ַבּצּ ֶֹרת
קּוּע
ִבּ ַ
יסי ) ְל ַח ְשׁ ַמל(
ִבּקּוּשׁ ְבּ ִס ִ
ימה
ַבּ ַקּר ְז ִר ָ
ימת ָמ ָסה
ַבּ ַקּר ְז ִר ַ
יּוֹלוֹגית
ַבּ ָקּ ָרה ִבּ ִ
ַבּ ָקּ ַרת ֵאיכוּת
אַק ִלים
ַבּ ָקּ ַרת ְ
ַבּ ָקּ ַרת ַר ַעשׁ; וִ סּוּת ַר ַעשׁ
ָרה
ַבּרַ -ה ְחז ָ
ֵבּרוּא יְ ָערוֹת

.154
.155
.156
.157
.158
.159
.160
.161
.162

ֹופּיָה
רוֹטר ְ
ָבּ ְ
רוֹמ ֶטר
ָבּ ֶ
רוֹק ִלינִ יּוּת
ָבּ ְ
ַבּ ָשׁה
ְבּ ִריזַת י ָ
ְבּ ִריזַת יָם
ַבּרִ -כּמּוּתָ ,כּ ִמית
ַבּרִ -מ ְחזוּר
ָמה
ַבּרַ -קיּ ָ
ֻבּה
יבי ֶשׁל ָה ֲאר ָ
גּ ַֹבהּ ֵא ֶפ ְק ִט ִ
]= גובה התימרה[

השוו :בלועת-חום – ) heatsinkהנדסה
לּוּעה – ) hole sinkקרקע(,
כימית(; ַבּ ָ
במשמעות קרובה מאוד אם כי לא זהה.
אירמאי :בלועה .מקובל חלקית
במקצוע :בולען פחמן .עוד הצעות:
בלע; או מלשון שיקוע.
ַקלטן; ִמ ָ
)ביולוגיה (.קרקע :שפוכת ,שפוכת
בלית

gasohol
combustion
) flameless combustionהנדסה כימית(
stakeholders
) sludgeכימיה (.הסבר :חומרים כבדים
הברכה וכד'.
השוקעים בתחתית המכלֵ ,

activated sludge
drought
fission
baseload demand
flow controller
mass flow controller
biological control
quality control
climate control
noise control
returnable
deforestation

)מטאורולוגיה(
)פיזיקה(

בימאות :בר השבה
)ביולוגיה (.גאוגרפיה :השמדת יערות.
הצעות אחרות :הכחדת יערות )מקובל
באיה"ס(; כריתת יערות.

barotropy
) barometerמטאורולוגיה ועוד(
baroclinity
 land breezeמטאורול' :רוח יַבשה .אירמאי :בריזה.
 sea breezeמטאורול' :רוח ים .אירמאי :בריזה.
quantifiable
recyclable
sustainable
effective stack height
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.163
.164
.165
.166

ְגּבוּל ִגּדּוּל ִעירוֹנִ י
ְגּבוּל ַה ִגּלּוּי
ְגּבוּל ַה ָמּנָה
ָתית
יטה ַה ְשּׁנ ִ
ְגּבוּל ַה ְקּ ִל ָ

urban growth boundary
detection limit
dose limit
 annual limit on intakeאנרגייה - intake :יְ סוף .קליטה מקובל
)כך לפי הידרולוגיה(.

exposure limit
ceiling limit
 regulatory bodyמכון התקנים :גוף מתקין )תקנות(.

יפה
ְ .167גּבוּל ֲח ִש ָ
ְ .168גּבוּל ֶע ְליוֹן
 .169גּוּף ִרשּׁוּי

באקדמיה = regulation :אסדרה,
רישוי –  ,licensingאבל כך העדיפה
רוב הוועדה.

.170
.171
.172
.173
.174
.175
.176
.177
.178
.179
.180

יּוֹטי ]שאינו חי[
אַבּ ִ
גּוֹרם ִ
ֵ
ימי
אַק ִל ִ
גּוֹרם ְ
ֵ
יּוֹטי ]חי[
וֹרם ִבּ ִ
גּ ֵ
גּוֹרם ִסכּוּן
ֵ
גּוּשׁ
גָּז ִט ְב ִעי
גָּז ִט ְב ִעי ָדּחוּס
ָגּזֵי ֲח ָמ ָמה
רוּח
ירת ָה ַ
ְגּ ִז ַ
ִגּיּוּז
סוֹמים
ישׁה ַר ַבּתַ -מ ְח ִ
ִגּ ָ

.181
.182
.183
.184
.185
.186
.187
.188
.189
.190

גַּלֵ -אשׁ
קוֹלוֹגית
ִ
ֻמ ָחה ֵא
גְּ
ֵנוֹטיפּ
גּ ִ
יטה
ְגּ ִר ָ
ַר ִעין ֶא ְט ֵקן
גְּ
ֶשׁם ֻח ְמ ִצי
גֶּ
ָקי
ֶשׁם נ ִ
גֶּ
ִדּגּוּםִ ,מדּוּל
מוֹס ֵפ ָרה
אַט ְ
ימה ֶשׁל ָה ְ
ְדּגַם ְז ִר ָ
מוֹס ֵפ ִרית
אַט ְ
נוּעה ְ
ְדּגַם ְתּ ָ

נוּעה ְכּ ָל ִלי
ְ .191דּגַם ְתּ ָ
.192
.193
.194
.195
.196

מוֹדל
ֶדּגֶםֵ ,
אַשׁ ָפּה; ַדּ ְח ָסנִ ית
ַדּ ְח ָסן ְ
ִדּיּוּק
מוֹס ֵפ ִרית
אַט ְ
יקה ְ
ָמ ָ
ִדינ ִ
ַדּיִ ק
בּוּע
ַדּיִ ק ְבּ ִר ַ

abiotic factor
climatic factor
biotic factor
hazard
lump
natural gas
compressed natural gas
greenhouse gases
wind shear
gasification
multiple barrier
approach
flameover, rollover
ecological niche
genotype
scrapping
Aitken nucleus
acid rain
clean rain
modeling, modelling
atmospheric flow pattern
atmospheric circulation
pattern
general circulation model,
GCM
model
garbage compactor
accuracy
atmospheric dynamics
precision
squared precision
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המונח כבר התקבל מאוד.

בה"א הידיעה?

עוד הצעות :ענן-אש ,אש-רוֹם
ֵטי.
ֲר ְך ֵגּנ ִ
ביולוגיה :גם ַמע ָ

תפירה :דיגום; מונחי מידע :מידול
מטאורולוגיה :חיזור אטמוספרי.
)אירמאי העדיף חיזור והתפשר על
מחזור( .הצעה אחרת :תחזורת.

ַ .197דּיִ ק ִמ ְת ַק ֵדּם
ִ .198דּ ְלדּוּל ִשׁ ְכ ַבתָ -האוֹזוֹן
לוּחים
ְ .199דּלוּ ִחיםַ ,מיִ ם ְדּ ִ
.200
.201
.202
.203

יפה
ְדּ ִל ָ
ְדּ ִליקוּת
יּוֹלוֹגי
ֶדּ ֶלק ִבּ ִ
ֶדּ ֶלק ְגּזוּרְ -פּס ֶֹלת

.204
.205
.206
.207
.208
.209

ׁמּשׁ
ַר ִעינִ י ְמ ֻש ָ
ֶדּ ֶלק גּ ְ
לוּפי
ֶדּ ֶלק ֲח ִ
ֶדּ ֶלק ְמ ֻשׁ ָפּר
ָקי
ֶדּ ֶלק נ ִ
דוּמים
ֶדּ ֶלק ְק ִ
יקה
יקת ְפּס ֶֹלתְ ,דּ ֵמי ְפּ ִר ָ
ְדּ ֵמי ְפּ ִר ַ

propagated precision
depletion of the ozone layer
) gray water, waste waterביוב ועוד (.הסבר :מי מטבח ,כיור,
מקלחת.
מקובל לאחרונה :זליגה.

leakage
) flammability, inflammabilityהנדסה כימית ,צבעות(
biofuel
 refuse-derived fuel, RDFאנרגייה :דלק תולד-אשפה ,דלק
תולד-פסולת

spent nuclear fuel
alternative fuel
reformulated gasoline
neat fuel
 fossil fuelאנרגייה :דלקי מאובנים
 tipping feeהצעה :דמי סילוק אשפה; אירמאי:
אַגרת טיפול-אשפה

טוֹלוֹגיָה,
ְ
ימ
רוֹק ִל ָ
ֶ .210דּנְ ְדּ ְ
טוֹלוֹגיָה ֶשׁל ַט ְבּעוֹתֵ -עץ
ְ
ימ
ְק ִל ָ
יק ְציָה
יפ ַ
יט ִר ִ
ֵ .211דּנִ ְ

.212
.213
.214
.215
.216
.217
.218
.219
.220

יבית
יוֹאַק ִט ִ
יכה ַר ְד ְ
ְדּ ִע ָ
יבּל
ֵדּ ִצ ֵ
ׁח ָרה ]של אוויר[
ַדּ ְרגַּת ַה ְש ָ
ׂיפה
ַדּ ְר ֵכי ֲח ִש ָ
ֶדּ ֶשׁן
ַה ֲא ָב ָקה ֲה ָד ִדית
אָטה
ֶה ָ
ַה ְב ָט ַחת ֵאיכוּת
אָדם
יטטָ -
ַה ִבּ ַ

.221
.222
.223
.224

ָה ִביל
ֵבי
ֶהגּ ִ
ַה ְג ָבּ ַלת ַר ַעשׁ
יביּוּת
יוֹאַק ִט ִ
ֲה ָגנָה ֵמ ַר ְד ְ

.225
.226
.227
.228
.229
.230
.231

ֲה ָגנָה ֵמ ַר ַעשׁ
אַק ִלים
ֲה ָג ַנת ְ
ֲה ָגנַת ֲא ָת ִרים
ֲה ָגנַת ַה ֶטּ ַבע
יבה
ֲה ָגנַת ַה ְסּ ִב ָ
ִהדּוּד ֲאוִ יר–יָם
מוֹס ֵפ ָרה
אַט ְ
אוֹקיָנוֹס– ְ
ִהדּוּד ְ

dendroclimatology,
tree-ring climatology
ילתִ -חנְ קוּן; וכן
 denitrificationכך באנרגייה לצד נְ ִט ַ
ָטל חנקון– denitrified ,
 – denitrifyנ ַ
נטול-חנקון .לדעת הוועדה 'נטילת
חנקון' שגוי ובלתי אפשרי.
)פיזיקה(

radioactive decay
Decibel, dB
soiling level
exposure pathways
) fertilizerקרקע(
cross-pollination
) retardationהנדסה כימית(
quality assurance
) human habitatתכנון מרחבי (.ועדת הביולוגיה :בית
sultry
reactive
noise restriction
protection against
radioactivity
noise prevention
climate protection
site protection
nature protection
environmental protection
air-sea interaction
ocean-atmosphere interaction
8

גידול – .habitat
)מטאורולוגיה(
)מילוני האקדמיה(

leaching
reproducibility
 backdraftעוד הצעות :התלבות  /השתלהבות /
)אנרגייה(

ֲ .232ה ָד ָחה
ֲ .233ה ִדירוּת
ֶ .234ה ֶדףֵ -אשׁ

)הנדסה כימית(

נפץ-אש ,נפץ-להבה ,נפץ-להבות /
הרשפה .אירמאי :ממשך אחורני

.235
.236
.237
.238

דּוֹרית
הוֹגנוּת ֵבּיןִ -
ְ
יב ִתית
הוֹגנוּת ְס ִב ָ
ְ
הוֹמוֹס ֵפ ָרה
ְ
ֲר ֶפל
ָצרוּת ע ָ
ִהוּ ְ

.239
.240
.241
.242
.243

ָחה
ַה ְזנ ָ
ָקה
ַהזּ ָ
ֲמ ָקּה
ַה ְט ָמנָה ) ְבּ ִשׁ ְכ ָבה( ע ֻ
דוּדה
ַה ְט ָמנָה ְר ָ
יפּוֹתזַת ַה ַה ְפ ָרעוֹת ַה ְמּתוּנוֹת
ִה ֵ

ַ .244ה ְכ ָח ָדה
ֲ .245ה ָכ ָלה; ַמ ֲא ָטם ]בקרינה[

ַ .246ה ְכ ָל ָרה ]טיהור מים באמצעות
כלור[
יב ִתית
ַ .247הנְ ָד ָּסה ְס ִב ָ
אַק ִלים
ָלת ְ
ַ .248ה ְסגּ ַ
אַק ִלים לֹא ְמ ֻכ ֶוּנֶת
ָלת ְ
ַה ְסגּ ַ
ימי
אַק ִל ִ
ֶ .249ה ֵסּט ְ
ֶק ְציָה
ָכית( ,קוֹנְ ו ְ
ַ .250ה ָסּ ָעה ) ֲאנ ִ
.251

.252
.253
.254
.255
.256

ַה ָסּ ָעה ]שם כללי לתהליכי
הסעה בתווך גזי ,נוזלי ומוצק[,
ֶק ְציָה
אַדו ְ
ְ
מוֹס ֵפ ִרית
אַט ְ
ַה ָסּ ָעה ְ
ַה ָסּ ַעת אוֹזוֹן ]כלפי מטה ,כלפי
מעלה ,אופקית[
ַה ָסּ ַעת אוֹזוֹן עוֹ ָל ִמית
ֶה ְס ֵפּק קוֹל
ִה ְס ַתּ ְגּלוּת

intergenerational equity
 environmental equityבידול מן environmental justice
homosphere
 foggingלפי מילון אנגלי-אנגלי בהנדסה
סביבתית :חימום נוזל כך שייווצרו
טיפות ערפל לצורך ריסוס מזיקים.
)תכנון מרחבי( אולי ?neglect

neglection
damaging
(deep) geological disposal
near surface disposal
intermediate disturbance
hypothesis
) extinctionביולוגיה(
 containmentאנרגייה= reactor containment :

chlorination

ְכּ ִליאַת-כּוּר .מאטם יחליף מונח שגוי זה.
אירמאי :מכלאת כור; הוועדה מתנגדת
)'מכלאה' נתפס כמקום המכיל פרטים
רבים( .נחוץ גם מונח כללי .במקצוע
משמש ֲה ָכ ָלה כפועל גרימה :זורמים
שנשפכו ויש לאספם או לעצור את
זרימתם בכל דרך שהיא' ,להכיל אותם'.
)כימיה ,ביוב(

environmental engineering
climate modification
inadvertant climate
modification:
) climatic shiftתחבורה ,כימיה(
 convectionמטאורולוגיה :קונווקצייה .הנדסה
advection

כימית :הסעה .ראו גם .advection
מטאורולוגיה :אדווקצייה.
ראו גם .convection

atmospheric transport
 ozone transport [downward,הסעה? ראו  convectionוadvection-
]upward, horizontal
global ozone transport
sound power
adaptation, adaption
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.257
.258
.259
.260

מוֹס ֵפ ִרית
אַט ְ
ֲב ָרה ְ
ַהע ָ
מוֹס ֵפ ַרת ַכּדּוּר
אַט ְ
ֲט ָרה ֶשׁל ְ
ַהע ָ
אָרץ
ָה ֶ
מוּכנוּת
ֵה ָע ְרכוּת ְל ַבצֹּ ֶרת; ָ
ְל ַבצּ ֶֹרת
יבה
ֲר ַכת ַה ַה ְשׁ ָפּ ָעה ַעל ַה ְסּ ִב ָ
ַהע ָ

ֲר ַכת ִסכּוּנִ ים
ַ .261הע ָ

atmospheric transfer
corona of the terrestrial
atmosphere
 drought preparednessחירום :היערכות )מילולית צריך להיות
בכיוון של 'מוכנות'(.

environmental impact
assessment, EIA
) risk assessmentמידע (.משמש כיום הרבה יותר מrisk -
]) .analysis [risk analysis (obs.לכן אין עוד צורך במונח
'ניתוח סיכונים'.

תּוֹצאוֹת
ֲר ַכת ָ
ַ .262הע ָ
ַ .263ה ְפ ָח ָתה
.264
.265
.266
.267
.268
.269

ַה ְפ ָח ָתה
ַה ְפ ָח ָתה ַבּ ָמּקוֹר
ַה ְפ ָח ַתת ַר ַעשׁ
ֵה ֶפ ְך ַמ ָפּל ]של טמפרטורות[
מוֹככוּת
ֵה ֶפ ְך ַמ ָפּל ֵמ ִה ְת ְ
ַה ְפ ָל ָרה ]הכנסת אטום פלואור
לתרכובת[
ָמת ֲעלֻיּוֹתִ ,א ְפנוּם
ַה ְפנ ַ
יעה
ֶה ְפ ֵסד ְשׁ ִמ ָ
ַה ְפ ָר ָדה ַבּ ָמּקוֹר
מוֹס ֵפ ִרית
אַט ְ
ַה ְפ ָר ָעה ְ
ֵטית
רוֹמ ְגנ ִ
ַה ְפ ָר ָעה ֵא ֶל ְק ְט ַ
מוֹס ֵפ ָרה(
אַט ְ
) ָבּ ְ

.275

יּוֹלוֹגית; ִה ְצ ַט ְבּרוּת
ִה ְצ ַט ְבּרוּת ִבּ ִ
ַבּ ַחי
מוֹס ֵפ ָרה
אַט ְ
ִה ְצ ַט ְבּרוּת ְכּלוֹר ָבּ ְ
ֲה ָצ ַפתֵ -אשׁ
ֲה ָצ ַקת ַר ַעשׁ

.270
.271
.272
.273
.274

.276
.277
.278

ַ .279ה ָצּ ָתה
ֶ .280ה ְר ֵכּב ִמ ְשׁ ַתּנֶּה
מוֹס ֵפ ָרה
אַט ְ
ֶ .281ה ְר ֵכּבֶ -ר ַקע ֶשׁל ָה ְ
.282
.283
.284
.285

ַה ְר ָשׁאָה ֶח ְב ָר ִתית ִל ְפעֹל
ַה ְשׁ ָבּ ָחה
ַה ְשׁ ָח ָתה
ַה ְשׁ ָל ַכת ְפּז ֶֹרת; ִרפּוּד ַק ְר ַקע

consequence assessment
])[consequence analysis (obs.
 abatementיתווספו הגדרות מבחינות לכל אחת מן
ה"הפחתות".
)תכנון מרחבי ,אנרגייה) (.כנ"ל(

reduction
source reduction
noise reduction
) inversionמטאורולוגיה(.
subsidence inversion
) fluorinationכימיה אורגנית ,לעומת רפואת שיניים:
אפלור – (fluoridation

internalizing the externality
hearing loss
source separation
 atmospheric disturbanceמטאורולוגיה
atmospherics [n.
electromagnetic wave
resulting from an electric
]discharge
bioaccumulation

מ' זמלי :אפנום בלבד.

atmospheric chlorine build-up
 flashoverהמונח מקובל .חשמל ומגנטיות :רשף
noise annoyance
ignition
changing composition
background atmosphere
composition
social license to operate
retrofitting
disfigurement
) litteringתכנון מרחבי(

)הנדסה כימית(
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.286
.287
.288
.289
.290
.291

ַה ְשׁ ָפּעוֹת ִחיצוֹנִ יּוֹת
ָתית
ִה ְתאַדּוּת ְשׁנ ִ
ִה ְתאַדּוּת; ִאדּוּי
אַק ִלים
ִה ְת ַח ְמּמוּת ְ
עוֹל ִמית
ִה ְת ַח ְמּמוּת ָ
ָרקוּת
ִה ְתי ְ

.292
.293
.294

ִה ְת ַל ְקּחוּת
ִה ְת ַעבּוּת; ִעבּוּי
ירנִ ית; ִעכּוּל
ִה ְת ַע ְכּלוּת אַלֲ -אוִ ָ
ירנִ י
אַלֲ -אוִ ָ
ַה ְת ָפּ ָלה

.296
.297
.298
.299
.300

מוֹס ֵפ ָרה
אַט ְ
ִה ְת ָק ְררוּת ָה ְ
ילית ) ַמ ְק ִרינָה(
ִה ְת ָק ְררוּת ֵל ִ
יטה
ֶה ֵתּר ְפּ ִל ָ
יטה ָס ִחיר
ֶה ֵתּר ְפּ ִל ָ
קּוּח
ַה ָתּ ָרה ִמ ִפּ ַ

.295

externalities
annual evaporation
evaporation
climate warming
global warming
 greenwashגופים מזהמי סביבה המתחזים לשומרי

deflagration
condensation
anaerobic digestion
desalinization, desalination,
desalting, demineralization

.302
.303
.304
.305
.306

ִ .307זהוּם ִמ ָמּקוֹר לֹא נְ ֻק ָדּ ִתי
ִ .308זהוּם ִמ ָמּקוֹר נְ ֻק ָדּ ִתי

)הנדסה כימית (.קרקע :הוצאת מלחים
)אירמאי :נכון רק לקרקע( ,התפלה.
הוועדה מתנגדת ל'המתקה'.

cooling of the atmosphere
nocturnal (radiative) cooling
 discharge permitאירמאי :היתר סילוק
tradable emissions permit
 clearanceתחבורה ,מידע ,משפטִ :מ ְר ֶשׁהֶ ,ה ֵתּר,

humification

ִ .301ה ְת ַר ְק ְבּבוּת
וַנְ ָדּ ִלי
וַנְ ָדּ ִליּוּת
ִזהוּם ]סביבתי[
ִזהוּם ֲאוִ יר
אוֹפף ָבּ ֶר ַקע
ִזהוּם ֲאוִ יר ֵ

סביבה greenwash .כמו – whitewash
'הלבנה' )הלבנת כספים( .צבעות:
התיירק .עוד הצעות :התיירקקות,
מרקוק.
)הנדסה כימית(

ְפּ ִדיָּה )ממכס( .מקובל במקצוע 'שחרור'
אבל שחרור =  ,releaseהמשמש הרבה
באיה"ס )בנושאי פליטה( .עוד הצעות:
היתור ,התרור.
על פי רקבובית –  .humusלא 'הימוס'!
קרקע :הומיפיקציה

]vandal [adj
vandalism
 pollutionכך בביולוגיה
air pollution
 background ambient airמי ברקע?
pollution
nonpoint source pollution
 point source pollutionאופטיקה ,הנדסה כימיתpoint :
 = sourceמקור נקודי

.309
.310
.311
.312
.313
.314
.315

יבי
ִזהוּם ַר ְדיוֹאַ ְק ִט ִ
ִזהוּם ַר ַעשׁ
ִזהוּם ֶר ַקע
ִזהוּם ֶתּ ְר ִמי
מוֹס ֵפ ָרה
אַט ְ
אוֹשׁשׁוּת ָה ְ
ְז ַמן ִה ְת ְ
ִזקּוּק
ֶך לֹא ָרווּי
ימה ְבּ ָתו ְ
ְז ִר ָ

radioactive pollution
noise pollution
background pollution
thermal pollution
atmospheric recovery time
) distillationמילונים שונים(
flow in unsaturated medium
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.316
.317
.318
.319
.320
.321
.322
.323
.324
.325
.326
.327

ֶרת
ימה חוֹז ֶ
ְז ִר ָ
ימת ֲאוִ יר
ְז ִר ַ
ימת גֵּנִ ים
ְז ִר ַ
יעת ֲענָנִ ים
ְז ִר ַ
ֶרם ֲאוִ יר
זֶ
יוֹרד
ֶרם ֵ
זֶ
ָמוּך
ָמוּךִ ,סילוֹן נ ְ
ֶרם ִסילוֹן נ ְ
זֶ
עוֹלה
ֶרם ֶ
זֶ
ִחדּוּר
ֲח ִדירוּת
ֲמי
ֲמיְ ,ל ִשׁמּוּש ַחדַ -פּע ִ
ַחדַ -פּע ִ
אַק ִלים
חוֹל ַקן ְ
ְ

.328
.329
.330
.331
.332

מוֹס ֵפ ָרה
אַט ְ
חוֹקר ְ
ֵ
חוֹר-אוֹזוֹן אַנְ ַט ְר ְק ִטי
ִחזּוּי ִל ְטוָח ָק ָצר ] 2–0שעות[
ֲח ִזית ֶל ָה ָבה
ָקה ]הקצאת זכות פליטה
ֲחז ָ
לפי מה שהמפעל פלט עד כה[
ַחיּוֹת ַבּר ]בעלי החיים[; ַחיֵּי
ַה ַבּר ]החיים עצמם[
ישׁת ַר ַחק
ישׁה ֵמ ָרחוֹקִ ,ח ַ
ִח ָ
ישׁת ַר ַחק ִמ ַלּוְ יָן
ִח ַ
חל"ב ]חלקים לביליון[
חל"מ ]חלקים למיליון[
מוֹס ֵפ ִרי ]ספקטרום
אַט ְ
ַחלּוֹן ְ
אורכי הגל שאינם נבלעים
באטמוספרה[
ִח ְלחוּל
יקים
ֶח ְל ִק ִ
ִח ְמצוּן
מוֹס ֵפ ִרית
אַט ְ
ֻח ְמ ִציּוּת ְ
אָטוֹמי
ִ
ַח ְמ ָצן
יע
ח ֶֹמר ָבּ ִק ַ
יקי ]לדוגמה– PMx :
ח ֶֹמר ֶח ְל ִק ִ

.333
.334
.335
.336
.337
.338

.339
.340
.341
.342
.343
.344
.345

recirculation
airflow
gene flow
cloud seeding
air current
downdraught, downdraft
low-level-jet
updraught, updraft
infiltration
permeability
disposable
climatic divide

)מטאורולוגיה(
)הידרולוגיה(
)מילונים שונים(
)כימיה(
אירמאי :פרשת אקלים ,כמו 'פרשת
מים'.

atmospheric researcher
antarctic ozone hole
 nowcastהמונח המשמש :חיזוי עכשווי.
) flame frontהנדסה כימית(
 grandfatheringבנקאות :כיבוד חזקה
wildlife

הצעות אחרות כשמדובר בחיים עצמם:
חיי בר ,חיי הבר ,חיי פרא

remote sensing
satellite remote sensing
ppb
ppm
atmospheric window

percolation
) particles, particulatesפיזיקה; תכנון מרחבי(
oxidation
atmospheric acidity
atomic oxygen
) fissile materialפיזיקה מודרנית(
particulate matter, PM

חומר חלקיקי שגודלו עד x
מיקרומטר[

.346
.347
.348
.349
.350

ח ֶֹמר ִחפּוּי
ֻח ְמ ָרה ִבּ ְמ ִדינִ יּוּת
ֶלם
ָח ְמ ֵרי גּ ֶ
ֳח ָמ ִרים ְמ ֻס ָכּנִ ים ,חומ"ס
יב ִתי
נּוּך ְס ִב ָ
ִח ְ

cover material
policy stringency
) raw materialsגאוגרפיה(
hazardous materials
environmental education
)משפט(
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.351
.352
.353
.354
.355
.356
.357
.358
.359
.360
.361
.362

ֲח ִסין קוֹל
ֲח ִסין ַר ַעשׁ
ִח ְספּוּס ַה ָפּנִ יםִ ,ח ְספּוּס ָפּנִ י
ִחפּוּי ִצ ְמ ִחי
אוֹרגָּנִ ית
ַח ְק ָלאוּת ְ
ַמּית
ַח ְק ָלאוּת י ִ
ַח ְק ָלאוּת ַמיִ ם
אַק ִלים
ֲח ִריגַת ְ
יפה
ֲח ִשׂ ָ
יפה ְל ַר ַעשׁ
ֲח ִשׂ ָ
ִטהוּר
טוֹן ָטהוֹר

soundproof
noise-proof
surface roughness
living mulch
organic agriculture
mariculture
aquaculture
) climatic anomalyפיזיקה מודרנית( .חריגה אקלימית??
exposure
noise exposure
 decontaminationאנרגייה :טיהור לצד הסרת ניגוע.
 pure toneהסבר :טון של גל אחד בלבד ,ללא שום
תוספת זרה .דעה אחרת :טון נקי.

מוֹס ֵפ ִרית
אַט ְ
בּוּלנְ ִטיּוּת ְ
טוּר ֶ
ְ
.363
בּוּלנְ ִטיּוּת ֵמ ָכנִ ית
טוּר ֶ
ְ
.364
יט ִבית
נוֹלוֹגיָה ְז ִמינָה ֵמ ָ
ֶ .365ט ְכ ְ
אוֹפ ֶפת
טוּרה ֶ
ֶ .366ט ְמ ֵפּ ָר ָ
טוּרה יְ ָמ ִמית ְמ ֻמ ַצּ ַעת
ֶ .367ט ְמ ֵפּ ָר ָ
.368
.369
.370
.371
.372
.373
.374
.375

טוּרה ֻמ ְח ֶל ֶטת
ֶט ְמ ֵפּ ָר ָ
טוּרה ֻמ ְח ֶל ֶטת
ֶט ְמ ֵפּ ָר ָ
פּוּח
ִט ַ
ִטפּוּל
ִטפּוּלְ -גּ ָמר
קוֹלוֹגי
ִ
ִטפּוּס ֵא
יג ָר ָמהַ ,תּ ְר ִשׁים ַה ַמּ ְד ַמד
ֵט ִפּ ְ
אוּמת ֵשׁ ַמע
ְט ָר ַ

atmospheric turbulence
mechanical turbulence
best available technology,
BACT
ambient temperature
mean daily temperature,
mean diurnal temperature
absolute temperature
absolute temperature
fostery
care
polishing treatment
ecotype
tephigram
acoustic trauma

territory

ֲלי ַחיִּ ים(
ֹוריָה ) ְל ַבע ֵ
ֵ .376ט ִריט ְ

יממית – לפי מילוני גאודזיה
ואסטרונומיה

)תכנון מרחבי(

)ביולוגיה(
)רפואה (.לפי הוועדה למונחי רפואה
המונח ֲח ָב ָלה נקלט .הוועדה למונחי
חירום מתנגדת מאוד ,ומבקשת
מהאקדמיה שינוי.
תכנון מרחבי :תחום )לבעלי חיים(.
ַח ָלה
ביולוגיהְ :תּחוּם ) ִמ ְחיָה( ,נ ֲ
]זואולוגיה[

ionosphere
 effluentsהגדרהsolid, liquid or gas waste :

יוֹנוֹס ֵפ ָרה
ְ
.377
יוֹצ ִאים
זוֹר ִמים ְ
יוֹצ ִאיםְ ,
ְ
.378

that can enter the environment as a
by-product of a chemical or
biological process
אירמאי :במכניקת זורמים אין הבדל
בין תנועת גזים ונוזלים )גם בלשונות
אירופה אין הבדל( .עוד הצעות :פלט /
ֶפק ,נְ ָפקים  /נפלטים
נְ פוֹ ֶקת  /נ ֶ

דוֹבּסוֹן
ידת אוֹזוֹן ,יְ ִחי ַדת ְ
 .379יְ ִח ַ

Dobson unit, Dobson ozone
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לוֹמ ְט ִרית
ֵפ ֶ
ֲכירוּת נ ֵ
ידת ע ִ
 .380יְ ִח ַ
]נמדד ביחידות [Nph
ַחס ֵערוּב ) ֶשׁל ֵא ֵדי ַמיִ ם(
 .381י ַ
 .382יִ עוּר ֵמ ָח ָדשׁ
.383
.384
.385
.386

יב ִתיתַ -כּ ְל ָכּ ִלית
יְ ִעילוּת ְס ִב ָ
יִ צּוּר ְמ ֻשׁ ָלּב
ַצּיבוּת
יִ
ֶבל ָירֹק
קוּבית ,ז ֶ
ַר ִ
יְ

unit
nephelometric turbidity unit,
NTU
mixing ratio
 reforestation,גאוגרפיה :ייעור חוזר .ההצעה כאן לפי
 reafforestationמילון מגידו.
ecoefficiency
cogeneration
stability
 green manureירקובית = ירוק  +רקוב .מ' זמלי
הסתייגה מ'ירקובית' בגלל סדר מילים
הפוך לנהוג בעברית )רקב ירוק(.
קרקע = manure :זבל אורגני.

ְ .387כּ ָד ִאי ַכּ ְל ָכּ ִלית
 .388כּוֹנַן ִאזּוּן

cost-effective
equilibration rack

אַק ִלים
 .389כּוֹנְ נוּת ְ

climate alert

.390
.391
.392
.393
.394
.395

ימוֹס ֵפ ָרה
ִכּ ְ
גּוּפי
ָכּלִ -
ַכּמּוּת ֲענָנִ ים
פּוּעי
ֲלת גַּגּוֹן דּוִּ -שׁ ִ
יסה ַבּע ַ
ְכּנִ ָ
]למכשיר דגימה בנפח גבוה[
כּ ֶֹשׁר נְ ִשׂיאָה
לֹא ַבּרִ -גּלּוּי

chemosphere
whole body
cloud amount
peaked roof inlet [of high
]volume sampler
carrying capacity
nondetectable
nonrenewable
anaerobic

 .396לֹא ִמ ְת ַח ֵדּשׁ
ירנִ י
 .397לֹאֲ -אוִ ָ
.398
.399
.400
.401
.402
.403
.404
.405
.406
.407
.408
.409

ַלחוּת
מוֹס ֵפ ִרית
אַט ְ
ַלחוּת ְ
ַח ִסית
ַלחוּת י ֲ
ַלחוּת ֻמ ְח ֶל ֶטת
מוֹס ֵפ ִרי
אַט ְ
ַל ַחץ ְ
ַל ַחץ ֻמ ְח ָלט
ַל ַחץ קוֹל
יתוֹס ֵפ ָרה
ִל ְ
ידה ֵמ ָח ָדשׁ
ְל ִכ ָ
ידת ַפּ ְח ָמן
ְל ִכ ַ
לוּך
ִל ְכ ְ
ִל ְמ ִבּ"י ]=לא מסכים בחצרי[

ַ .410מ ֲאזַן חֹם

הצעות אחרות :כוננות אקלימית
)אירמאי(; התרעת אקלים.
)שם תואר(
מתייחס לגגון של  HVSשצורתו גמלון.
)תכנון מרחבי ,ביולוגיה(
פיזיקה מודרנית = detectable :בן-
גילוי ,מתגלה.
)לפי אנרגייה(
וִירנִ י;
וִירנִ י ,לֹאֲ -א ָ
ביולוגיה :אַלֲ -א ָ
במילונים אחרים :לא-אווירני

humidity
atmospheric moisture
relative humidity
absolute humidity
atmospheric pressure
absolute pressure
sound pressure
) lithosphereאנרגייה(
re-entrainment
carbon sequestration
dirt, soiling
 NIMBY [not in my backמילה דומה בצלילה ובשיטת חידושה.
]yard
heat balance
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host
incinerator

אַכ ֵסן ,פֻּנְ ְדּ ַקאי
ְ .411מ ְ
אַפ ֵררִ ,מ ְשׂ ָר ָפה
ְ .412מ ְ

ַ .413מ ֲא ֵצ ָרה

containment system, still
containment

משרפה גם לפי האקדמיה וגם כמקובל.
אַפ ֵרר )לפי 'אפרור' – אנרגייה ותכנון
ְמ ְ
מרחבי( – כיוון שזו מכונה ולא אתר
וכדי להימנע מהקונוטציה השלילית.
כלי האוצר נוזלים הדולפים מכלי אחר;
אף שמטרתו העיקרית לעצור דליפה,
הפעולה למעשה היא אצירה .לעתים
הנוזל הנאצר נאסף ומשמש הלאה.

acclimated
weave
) food webביולוגיה (.לדעת הוועדה המונח

ְ .414מ ֻא ְק ָלם
ַ .415מ ֲא ָרג
ַ .416מ ֲא ַרג ָמזוֹן

ַשׁ ְר ֶשׁ ֶרת ָמזוֹן =  – food-chainמיושן.

ימי
אַק ִל ִ
ְ .417מא ָֹרע ְ
ְ .418מ ַב ֵדּד ְר ִעידוֹת

.419
.420
.421

.422

ַמגּוֹב ]מסנן גס[
קוֹלוֹגי
ִ
ִמ ְגוָן ֵא
יּוֹלוֹגי ]המינים עצמם[;
ִמ ְגוָן ִבּ ִ
הקרבה
יּוֹלוֹגית ]מידת ִ
שׁוֹנוּת ִבּ ִ
וההבדלים בין המינים[
ִמ ְגוָן; שׁוֹנוּת

climatic event
 vibration isolatorמקובל :מבדד תנודות; באקדמיה
תנודה =  ;oscillationלדעת הוועדה
'רעידות' מתאים יותר לעניין.
)ביוב ,סכרים (.מהשורש גב"ב

bar screen
ecological diversity
 biodiversity, bio-diversityביולוגיה (1) :מגוון ביולוגי ]מספר

היחידות הטקסונומיות באזור מסוים[;
) (2שונוּת ביולוגית ,שונוּת – variation

diversity
ecotone

קוֹלוֹגי
ִ
ִ .423מ ְג ָשׁר ֵא
נוֹמ ֶטר נֵטוֹ
יר ֶ
ַ .424מד ַמ ֲאזַן ְק ִרינָהִ ,פּ ָ
ַ .425מד ָמנוֹת

רוּח
ַ .426מד ַ
ַ .427מד ָר ַמת קוֹל

net pyranometer
dosimeter

ביולוגיה :מגוון =  .diversityחשוב גם
המובן השני.
ביולוגיה :רצועת מנשק .מתנגדים
להצעת הוועדה לאיכות הסביבה
מקף? )יש להחליט גם להלן(
אנרגייה והנדסה כימית :מד-מינון-
קרינה ,דוזימטר .ראו הסתייגות להלן
במונח 'מדידת מנות'.
)מטאורולוגיה(

anemometer
) sound level meterאקוסטיקה (.בשטח ובתקנות :מד
רעש.

.428
.429
.430
.431
.432
.433
.434
.435
.436
.437
.438

ַמד ֵשׁ ַמע
ִמ ְדבּוּר
ָבוֹהּ
ֶפח גּ ַ
ַמ ְדגֵּם ְבּנ ַ
ֶשׁם
ַמד-גּ ֶ
ַמ ַדּד ַה ְשׁ ָח ָרה ) ֶשׁל ֲאוִ יר(
ַמ ַדּד נוֹחוּת
ַמ ַדּד ָע ַקת חֹם
ַמ ַדּד ַר ַעשׁ
אַק ִלים
ִמדּוּל ְ
ימה
ַמדְ -ז ִר ָ
ידת ָמנוֹת ) ְק ִרינָה(
ְמ ִד ַ

audiometer
desertification
(HVS) high volume sampler
rain gauge
soiling index
comfort index
heat stress index
)noise metric (Ldn, SEL
climate modeling
flow meter
 dosimetryאנרגייה  :מדידת מינון ,דוזימטריה.
)שימוש כללי(

לדעת הוועדה 'מינון' לא מתאים
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)בפרמקולוגיה = קביעת מנה לפי משקל
גוף המטופל ,ולא המנה עצמה( .מנת
קרינה היא כמות האנרגייה שנספגה
בתווך שמתעניינים בו.

יב ִתית
ְ .439מ ִדינִ יּוּת ְס ִב ָ
מוֹס ֵפ ִרי
אַט ְ
ַלּי קוֹל( ְ
ַ .440מ ְד ַמד )גּ ֵ

.441
.442
.443
.444
.445
.446
.447
.448
.449

ַמ ְד ַמד ַר ְדיוֹ
ִמ ְדמוּד ַלוְ יָנִ י
אַק ִלים
ַמ ְדּ ֵעי ָה ְ
יבה
ַמ ְדּ ֵעי ַה ְסּ ִב ָ
ֲכירוּת
ַמד-ע ִ
קוֹלוֹגי
ִ
ִמ ְד ָר ְך ֵא
רוּח ְמ ֻמ ַצּ ַעת
ְמ ִהירוּתַ -
מוֹס ֵפ ִרי
אַט ְ
מוֹדל ְ
ֵ
אַק ִלים
מוֹדל ְ
ֵ

.450
.451
.452
.453
.454
.455

עוֹל ִמי
אַק ִלים ָ
מוֹדל ְ
ֵ
מוֹדל ִתּקּוּף
ֵ
יבה
מוּדע ַל ְסּ ִב ָ
ָ
יב ִתית
מוּדעוּת ְס ִב ָ
ָ
רוֹלית
יד ִ
מוֹליכוּת ִה ְ
ִ
מוֹק ָדה
ֵ

environmental policy
atmospheric sounder

radiosonde
satellite sounding
climate science
environmental science
nephelometer
ecological footprints
average wind speed
atmospheric model
climate model, climatic
model
global climate model
validation model
environmentally aware
environmental awareness
hydraulic conductivity
hotspot

dump

ִ .456מ ְז ָבּ ָלה

.457
.458
.459
.460
.461
.462
.463
.464

ַהם ִראשׁוֹנִ י
ְמז ֵ
ַהם ְשׁנִ יּוֹנִ י
ְמז ֵ
ַמ ִזּיק
ַמ ִזּיקוּת
ֻמ ְזנָח
ִמ ְז ָרע
ֶמ ְח ַדּר ֲאוִ יר
אַק ִלים
ַמ ְחוַן ְ

מטאורולוגיה= radiosonde :
ַמ ְד ַמד ַר ְדיוַֹ ,מ ְד ַמדַ ,ר ְדיוֹסוֹנְ ד.
אולי :גשוש אטמוספרי )במילוני
האקדמיה = sounder :גשוש(

)כימיה(

)מידע (.משמש גם :מודל השררה.

)תחבורה(
מוקדה =  hearthבהנדסה כימית;
מוקדת =  focusבגאוגרפיה ישן.
במונח המוצע שני רכיבי משמעות:
מדורה ,מקום חם; נקודת מפגש ,מרכז.
מוֹקד ְפּ ִעילוּת;
מוֹקדֵ ,
הצעות נוספותֵ :
מוּעד )מיקרוביולוגיה(; ֵאזוֹר ָרגִ יש
ֲא ָתר ָ
)מידע(; ֲא ָתר ַחם )הנ' כימית(
now illegal, dumps were open,
unsa-nitary disposal sites used
before here were sanitary landfills
שפּך .אך לא
אנרגייה ותכנון מרחביִ :מ ָ
ברור אם הפסולת שם היא אותה
פסולת; כנראה עפר.

primary pollutant
secondary pollutant
noxious, harmful
noxiousness, harmfulness
neglected
) inoculumמיקרוביולוגיה(
) air intrusionלפי גאוגרפיה(
climate indicator
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.465
.466
.467
.468
.469
.470

ַמ ְחוַן ַלחוּת
ִמחוּץ ָל ֲא ָתר
ִמ ְחזוּר
אַק ִלים
ַמ ְחזוֹר ְ
ַמ ְחזוֹר ֶדּ ֶלק ]גרעיני[
רוֹלוֹגי
ִ
יד
ַמ ְחזוֹר ִה ְ

.471
.472
.473
.474

דּוּלים
ַמ ְחזוֹר ְז ָר ִעיםַ ,מ ְחזוֹר ִגּ ִ
ַמ ְחזוֹר ַחיִּ ים
ַמ ְחזוֹר ְמ ֻשׁ ָלּב
ַמ ֲח ֶסה

אכוּתי
ִ
ַ .475מ ְחסוֹם ְמ ָל

.476
.477
.478
.479

ַמ ְחסוֹם ַר ַעשׁ ]כגון קיר ,נטיעות[
ַמ ֲח ִציתַ -חיִּ ים
ִמטּוּב
ִמ ְט ָמן ]מתקן הטמנה[ ) ְלח ֶֹמר
יבי(
יוֹאַק ִט ִ
ַר ְד ְ

.480

ִמ ְט ָמנָה ]אתר קבורה של פסולת
מוצקה[
ִמ ְט ַרד ֵריחוֹת
ִמ ְט ַרד ַר ַעשׁ
ידה
ֵמי ְכּ ִב ָ
ֵמי ְתּהוֹם

.485
.486

ִמיּוּם
אוֹפּ ִטימוּם
ימיְ ,
אַק ִל ִ
יטב ְ
ֵמ ָ
ימי
אַק ִל ִ
ְ
מוֹס ֵפ ִריִּ ים
אַט ְ
ַמיִ ם ְ
ימיִּ ים
ַמיִ ם נִ ִ
ָסים ]נוזל[
ָסים ,נִ ְכנ ִ
ַמיִ ם נִ ְכנ ִ
פוּחים
ַמיִ ם ְס ִ

.481
.482
.483
.484

humidity indicator
off-site
recycling
climate cycle, climatic cycle
) fuel cycleאנרגייה(
hydrological cycle,
hydrologic cycle
) crop rotationגאוגרפיה(
life-cycle
combined cycle
 shelterמבנה לכיסוי הפילטרים בשטח בזמן
engineered barrier

הדגימה
מקובל – engineered :מהונדס,
הנדסי .לדעת הוועדה תרגום כזה אינו
מתאים כאן.

noise barrier
 half-lifeמקובל מאוד.
) optimizationאנרגייה ועוד(
 vaultבין המשמעויות :קבר ,כספת .עוד

landfill

הצעה :טמיון )מתאים במשמעו' ,אוצר
המלך' ,ובאותיות( .קרובים :מטמנה –
 ,landfillאתר הטמנה – repository
)שימוש כללי(

smell nuisance
 noise nuisanceהשוו לעיל 'הפרעת רעש'.
 gravitational waterבאקדמיה' :מי כובד' אבל פחות ברור.
) groundwaterמילונים שונים( אפשר גםground :
 .waterזהה לוunderground water :

.487
.488
.489
.490

hydration
climatic optimum; optimum
atmospheric water
) capillary waterקרקע(
influent
 hygroscopic waterבאקדמיה- hygroscopic moisture :
surface water

ַ .491מיִ ם ִע ִלּיִּ ים

ַ .492מיִ ם ָק ִשׁים
ִ .493מין ְבּ ַס ָכּנַת ַה ְכ ָח ָדה; ִמינִ ים
ְבּ ַס ָכּנַת ַה ְכ ָח ָדה
ִ .494מין ַשׁ ְל ָטנִ י

רטיבות היגרוסקופית.
הידרולוגיה :מים על-קרקעיים .כך גם
אירמאי והמדען הראשי .לדעת הוועדה
מדובר במים על פני הקרקע ולא מעליה.
)שיתוך (.וכך בכל השפות

hard water
) endangered speciesביולוגיה (.אירמאי :מינים בסכנה )ע"פ
האנגלית(

dominant species
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)לפי דמוגרפיה( .ביולוגיה :שלטן.
ָבר .בוועדה התנגדו
פיזיקה ועוד :ג ֵ

ל'שלטני'.
קרקע ,שם גם :הפיכה למינרל.

mineralization
 microclimateמטאורולוגיה :מיקרוקלים .הוועדה

ַציָה
ֵר ִליז ְ
ִ .495מינ ָ
אַק ִלים
יקרוְֹ -
ִ .496מ ְ

מתנגדת )נראה כטעות(.

container
" = dumpsterצפרדע"; במשרד איה"ס :מכל

כוּלה ]מכל לפסולת בניין ,לגזם[
ְ .497מ ָ

אַשׁ ָפּה
כוּלת ְ
ְ .498מ ַ
ְ .499מ ַכל ִאסּוּף ְל ִמ ְחזוּר
אַשׁ ָפּה ]של הבניין[
ְ .500מ ַכל ְ
יב ִתי
ִ .501מ ְכלוֹל ְס ִב ָ

אצירה ,אולם המונח אינו ברור דיו.
הידרולוגיה = drop-off :מואץ.

drop-off box
garbage bin
) environmental complexרפואה (.ביולוגיה וכימיה :תצמיד –
.complex

.502
.503
.504
.505
.506
.507

ַמ ָכּם
ַלּי קוֹל
ַמ ַכּם גּ ֵ
ִמ ְכ ֵסה ֲענָנִ ים
ְמ ֻמ ְד ָבּר
אַחר ִשׁמּוּשׁ
ְמ ֻמ ְחזָר ְל ַ
ְמ ֻמ ְחזָר ִל ְפנֵי ִשׁמּוּשׁ ]בתהליך
הייצור[
קוֹס ִמיּוֹת,
ִמ ְמ ַטר ַק ְרנַיִ ם ְ
ִמ ְמ ַטר ֲא ֶשׁ ֶדת
יטי
ֵמ ִמיר ָק ָט ִל ִ
ִמ ְמ ַשׁק ַה ֶטּ ַבע
ִמ ְמ ַשׁק ְפּס ֶֹלת ְמ ֻשׁ ָלּב

.512
.513
.514
.515
.516
.517

יבית
ָמנָה ֵא ֶפ ְק ִט ִ
לוּעה
ָמנָה ְבּ ָ
ָמנָה ִחיצוֹנִ ית
ידנִ ית
ָמנָה יְ ִח ָ
ימית
ָמנָה ְפּנִ ִ
בּוּרית ]מנת היחיד מן
ָמנָה ִצ ִ

.508
.509
.510
.511

radar
sodar
cloud cover
 desertifiedולא :מדברי
 post-consumer recycledהסבר :חומר משומש ממוחזר
pre-consumer recycled
cosmic ray shower, air
shower, cascade shower
catalytic converter
nature management
integrated waste
management, IWM
effective dose
absorbed dose
external dose
individual dose
internal dose
public dose

הציבור[

.518
.519
.520
.521
.522
.523
.524
.525
.526
.527
.528
.529

בּוּצית
ָמנָה ִק ִ
ילה
ָמנָה ְשׁ ִק ָ
ֲסוּק ִתית
ָמנָה ַתּע ָ
יעה
ְמנִ ָ
יעת ִזהוּם
ְמנִ ַ
יעת ַר ַעשׁ
ְמנִ ַ
ֻק ָבּב
ְמנ ְ
ְמנַת ְק ִרינָה
ַמ ְסנֵן
ְמ ַס ְר ֵטן
ָמ ַסת ֲאוִ יר
ְמ ַע ֶבּה

)אנרגייה(
תכנון מרחבי :ממשק = management

)אנרגייה(.
ולא :אישית.
המנה שסופג כל פרט מן הציבור
שבסביבת האירוע.

collective dose
equivalent dose
 occupational doseהמנה שסופג הפרט בסביבת העבודה.
prevention
pollution prevention
noise prevention
perforated
radiation dose
filter
carcinogenic
air mass
condenser
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יבה
ְ .530מ ַעוֵּל ְס ִב ָ

environmentally abusive

ֲט ֶפת ֲאוִ יר
ַ .531מע ֶ
ירה
ְ .532מ ַע ֵכּב ְבּ ִע ָ

air shed, airshed
fire retardant

.533
.534
.535
.536
.537

ירה
ְמ ַע ֵכּב ְבּ ִע ָ
ְמ ַע ֵכּל
ַמעֲלוֹת-יְ ָמ ָמה ְל ִחמּוּם
ַמ ֲעלוֹת-יְ ָמ ָמה ְל ֵקרוּר
ֵּאוֹג ָר ִפי
ידע ג ְ
ַמ ַע ְרכוֹת ֵמ ָ

תּוֹמכוֹת ַחיִּ ים
ֲרכוֹת ְ
ַ .538מע ָ
אוֹקיָנוֹס-
מוֹס ֵפ ָרהְ -
אַט ְ
ֲר ֶכת ְ
ַ .539מע ֶ
ַבּ ָשׁהֶ -ק ַרח
יָ
ֲר ֶכת ֵאקוֹלוֹגית
ַ .540מע ֶ
.541
.542
.543
.544
.545

קוֹלוֹגית ) ְמ ֻא ֶזּנֶת(
ִ
ֲר ֶכת ֵא
ַמע ֶ
ְבּ ִשׂיאָהּ
קוֹלוֹגית ַח ְק ָל ִאית
ִ
ֲר ֶכת ֵא
ַמע ֶ
אַק ִלים
ֲר ֶכת ְ
ַמע ֶ
זוֹרית
ֲר ֶכת ִחזּוּי ֲא ִ
ַמע ֶ
עוֹל ִמית
אַק ִלים ָ
ֲר ֶכת ַתּ ְצ ִפּיּוֹת ְ
ַמע ֶ

עוֹל ִמית
ֲר ֶכת ַתּ ְצ ִפּיּוֹת ָ
ַ .546מע ֶ
.547
.548
.549
.550
.551
.552
.553
.554

ינוֹפּ ִטית
ַמ ָפּה ִס ְ
טוֹלוֹגית
ִ
ימ
ַמ ָפּה ְק ִל ָ
פּוּח
ַמ ַ
ַמ ְפ ֵרד ְגּר ֶֹסת
יקלוֹן
ַמ ְפ ֵרדִ -צ ְ
ְמ ָפ ְר ִקים
ַמ ַפּת ִה ְס ַתּ ְבּרוּת ְל ַבצּ ֶֹרת
יפה ְל ַר ַעשׁ
ַמ ַפּת ֲח ִשׂ ָ

.556
.557
.558
.559
.560

מעכב-אש,
צבעות ,הנדסה כימיתַ :
מעכב התפשטות-אש
מעכב להבה
הנדסה כימיתַ :

flame retardant
digester
heating degree-days
cooling degree-days
geographic information
systems, GIS
life-support systems
atmosphere-ocean-land-ice
system
) ecosystemביולוגיה (.אנרגייה ותכנון מרחבי:
climax ecosystem

מערכת אקולוגיה.
אירמאי :אקוסיסטמה במפנה.

agroecosystem
climate system
area forecast system
global climate observing
system, GCOS
global observing system,
GOS
synoptic chart
climatological chart
blower
) grit chamberביוב(
cyclone separator
 decomposersביולוגיה :גם ְמ ַרקבים .כולם התנגדו.
drought probability map
 NEM, noise exposure mapעוד הצעות :מפת מפלסי רעש; מפת
)ביולוגיה(

immobilization

ִ .555מצּוּב

ְמ ַק ַבּעַ -פּ ְח ָמן
ְמ ַק ֵדּם א ֶֹב ְך
ְמ ַק ֵדּם ִה ְת ַפּ ְלּגוּת
רוּח
ְמ ַק ֵדּם ַמ ָשּׁבְ ,מ ַק ֵדּם ַמ ַשּׁב ַ
ְמ ַק ְדּ ֵמי ִשׁ ְקלוּל ְלסוּג ַה ְקּ ִרינָה

אירמאי :לפי הסיומת  lyצ"ל :מזיק
)או פוגעני( סביבתית

קווי רעש; מפת מתחמי רעש
אבל :מיצוב =  ;positioningגם ייצוב,
קיבוע תפוסות לדברים דומים.
עוד הצעות :ניוח; הקבעה ]הפיכה ללא-
שבּת
נע ,לא-אקטיבי[ .שימוש כלליַ :מ ֵ
=  ,immobilizerאך לא נכון כאן.

]carbon-fixing [adj
coefficient of haze, COH
distribution coefficient
gust factor
 radiation weighting factorsהופרד לשני מונחים )ר' להלן(
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.561
.562
.563
.564
.565
.566
.567
.568
.569
.570
.571
.572
.573
.574
.575
.576
.577
.578
.579
.580
.581
.582
.583

ְמ ַק ְדּ ֵמי ִשׁ ְקלוּל ִל ְר ָקמוֹת
בוּרהְ ,מקוֹם ַה ְט ָמנָה
ְמקוֹם ְק ָ
ָנוּח
ָמקוֹר ז ַ
ָמקוֹר נְ ֻק ָדּ ִתי ]של זיהום ,קרינה
וכיו"ב[
ָמקוֹר ַקוִּ י ]של זיהום ,קרינה
וכיו"ב[
אַבּים
ְמקוֹרוֹתַ ,מ ְשׁ ִ
ֻמ ְק ָרנוּת ֶשׁ ֶמשׁ
ֶמ ְר ַכּז ִאסּוּף ְל ִמ ְחזוּר
ֶמ ְר ַכּז ִמ ְחזוּר
אַק ִלים
ֶמ ְר ַכּז נְ תוּנֵי ְ
ֶר ִגיָּה ִמ ְת ַח ֵדּשׁ
ַמ ְשׁאַב ֵאנ ְ
זוּתי
ַמ ְשׁאָב ֲח ִ
ַמ ְשׁאַב ֶט ַבע
אַבּים לֹאִ -מ ְת ַח ְדּ ִשׁים
ַמ ְשׁ ִ
אַבּים ִמ ְת ַח ְדּ ִשׁים
ַמ ְשׁ ִ
רוּח
ַמ ָשּׁבַ ,מ ַשּׁב ַ
גּוֹח
ַמ ְשׁ ַ
אוֹפף
גּוֹח ֲאוִ יר ֵ
ַמ ְשׁ ַ
ָמשׁוֹב
ְמשׁוֹב ֲענָנוּת– ְק ִרינָה
יעה
ִמ ְשׁ ַטח ְפּ ִג ָ
ֶתר
יכת י ֶ
ְמ ִשׁ ַ
ִמ ְשׁ ָמ ִריּוּת ]אחריות החברה
להעביר לדורות הבאים את נכסי
הקרקע במצב טוב ככל האפשר[

tissue weighting factors
burial place
orphan
point source [of pollution,
]radiation etc.
line source [of pollution,
]radiation etc.
resources
insolation
drop-off center
recycling center
climate data center
renewable energy resource
visual resource
natural resource
non-renewable resources
renewable resources
gust
]monitor [n.
ambient air monitor
feedback
cloud-radiation feedback
impaction surface
overdraft
(land) stewardship,
(environmental) stewardship
filter cake

ִ .584מ ְשׁ ַקע ִסנּוּן; ִמ ְשׁאָר

.585
.586
.587
.588

ָתיִ ּים
ִמ ְשׁ ָק ִעים ְשׁנ ִ
ִמ ְשׂ ָר ָפה ]לשרפת גופות[,
ִכּ ְב ָשׁן
ׁתּ ְך
ְמ ַש ֵ
ימית
אַק ִל ִ
ִמ ְשׁ ַתּנּוּת ְ

וּמ ְחזוּר
ִ .589מ ְת ַקן ִמיּוּן ִ

הופרד לשני מונחים )ר' לעיל(

לפי האקדמיה רק משאבים

עדיף על מתכלים

הצעות אחרות :משמרתיוּתִ ,אשמוּר,
שמירתיות ,שימוריותִ ,משמוּר,
שמירוּתִ ,משמרוּת ,שמרתנות,
משמרנות ,שמירנות.
הנדסה כימית :עוגת סינון .כימיה
כללית :משקע סינון ]המוצק שנשאר על
המסנן[.
ִמשאָר – חידוש :כולל גם 'מוצקים'
שנשארים על המסנן ,למשל בסינון של
דפניות ]משקע שימושי[ .בסוף הוחלט
לא להבחין.

annual precipitation
 crematoryתכנון מרחבי :משרפה .אבל :יש כאן
גם  = incineratorמאפרר ,משרפה

corrosive
) climatic variabilityלפי מילון גלי ים ועוד( .לפי
)שיתוך(

materials recovery facility
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מטאורולוגיה ועוד  -אפשר גם השתנות
פיזיקה ,אנרגייה ,הנדסה כימית:
 = recoveryשיוּב .מקובל גם :מתקן
הפרדת פסולת.

.590
.591

ִמ ְת ַקן ִסלּוּק
ִמ ְת ַקן ֶפּ ֶל"א ]מתקן פסולת
לאנרגייה[
יבה
ֶא ָמן ַל ְסּ ִב ָ
נֱ
גּוּע
נִ ַ

.594
.595
.596
.597
.598

יבי
יוֹאַק ִט ִ
גּוּע ַר ְד ְ
נִ ַ
ֶנגֶר ) ִע ִלּי(
ידה
נְ ִד ָ
יט ִבי
הוּלי ֵמ ָ
נ ַֹהג נִ ִ
חוֹפים
נִ הוּל ִ

.592
.593

 .599נִ הוּל ִמ ְס ַתּגֵּל
יבה
יבהִ ,מ ְמ ַשׁק ַה ְסּ ִב ָ
 .600נִ הוּלַ -ה ְס ִּב ָ
יבי
יוֹאַק ִט ִ
נוֹתב ַר ְד ְ
ֵ
.601

disposal facility
waste-to-energy facility
environmentally sound
 contaminationמידע ואנרגייה :ניגוע .מיקרוביולוגיה:
זיהום .ביולוגיה :זיהום ]כללי[
הוועדה מעדיפה זיהום רדיואקטיבי.

radioactive contamination
) run-offמילונים שונים(
) migrationאנרגייה(
best management practices
coastal zone management,
CZM
adaptive management
environmental management
) radioactive tracerנותב לפי כימיה ועוד(; יש גם עוקב
)אלקטרוניקה(

.602
.603
.604
.605
.606
.607
.608
.609
.610
.611
.612
.613
.614
.615
.616
.617
.618
.619
.620

ֶנזֶק
יב ִתי
ֶנזֶק ְס ִב ָ
נִ חוּת
נִ טּוּר
אַק ִלים
נִ טּוּר ְ
יבה
נִ טּוּר ַה ְסּ ִב ָ
נִ טּוּר ִזהוּם ֲאוִ יר
ידנִ י
נִ טּוּר יְ ִח ָ
ָנוּחָ ,עזוּב
נָטוּשׁ ,ז ַ
נִ ֵטּר
יגים
יּוּדים ֲח ִר ִ
נִ ִ
נִ פּוּי; ִסנּוּן
נִ צּוּל
ֶתר
נִ צּוּל י ֶ
בּוּביּוּת
ַק ִ
נְ
ָקה
נְ ֻק ַדּת ַה ְבז ָ
נְ ֻק ַדּת ַה ַטּל
ישׁה
נְ ֻק ַדּת ַה ְכּ ִמ ָ
נְ ֻק ַדּת ַה ְפ ָר ָדה

.621
.622
.623
.624

נְ ֻק ַדּת ִה ְת ַמ ְס ְמסוּת
נִ ָקּה
נִ קּוּי
נִ קּוּי ) ְל ֵשׁם ִשׁקּוּם(

damage
environmental damage
attenuation
monitoring
climate monitoring
environmental monitoring
air pollution monitoring
individual monitoring
]derelict [adj
]monitor [v
anomalous fluctuations
screening
exploitation
overexploitation
porosity
flash point
dew point
(permanent) wilting point
cut point

)אקוסטיקה(
)רפואה(

תכנון מרחבי :נטוש
ברבים!
)אנרגייה(
)כימיה(
)צבעות(
קרקע :רטיבות הכמישה
חלקיקים מרחפים בעלי קוטר נמוך מן
ה cut point -של הפתח של HVAS
)הנדסה כימית(

deliquescence point
]clean out [v
cleaning, cleansing
) cleanupמידע = file clean-up :ניקוי קובץ(

בקשר ואלקטרוניקה – טיהור .הצעות
טה ָרה.
נקיָהַ ,ה ָ
מר ָקהַ ,ה ָ
אחרותַ :ה ָ
במקצוע מקובל טיהור ,אך באיה"ס
יותר מדי מונחים מתורגמים כך.
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.625
.626
.627
.628
.629
.630
.631
.632

נִ ָקּיוֹן
יבית
יוֹאַק ִט ִ
נְ שׁ ֶֹרת ַר ְד ְ
תּוּח
נִ ַ
ַדּאוּת
תּוּח ִאי-ו ָ
נִ ַ
תּוֹע ֶלת
תּוּח עֲלוּתֶ -
נִ ַ
נְ תוּנֵי יִ חוּס
יבה ]התחום הקרוב[
ְס ִב ָ
יבה ]כל הגורמים הפיזיים,
ְס ִב ָ

cleanliness
radioactive fallout
)analysis (2
uncertainty analysis
) cost-benefit analysisבנקאות(
 baseline dataבאקדמיה :קו בסיס
surroundings
environment
)פיזיקה(

הכימיים ,הביולוגיים והחברתיים
העשויים להשפיע על הצומח ,על
החי ועל האדם[

atmospheric environment
natural environment
marine environment
accessible environment
physical environment
environmental
 environmentalistהצעות אחרות :סביבאי ,סביבן ,איש

.633
.634
.635
.636
.637
.638
.639

מוֹס ֵפ ִרית
אַט ְ
יבה ְ
ְס ִב ָ
יבה ִט ְב ִעית
ְס ִב ָ
ַמּית
יבה י ִ
ְס ִב ָ
ישׁה
יבה נְ ִג ָ
ְס ִב ָ
יזית
יבה ִפ ִ
ְס ִב ָ
יב ִתי
ְס ִב ָ
יב ָתן
ְס ִב ָ

.640
.641
.642
.643
.644
.645
.646
.647
.648

ְסב ֶֹלת
ְס ִגילוּת ]כושר הסתגלות[
סוּג ַה ִשּׁמּוּש ַבּ ַקּ ְר ַקע
סוֹל ָקן
ְ
אָבק
סוּפת ָ
ַ
סוּפת חוֹל
ַ
יפה
ְס ִח ָ
ידה ]בבסיס מדרון[
ְסח ֶֹפת ְכּ ִב ָ
זוֹר ִמים,
ְסח ֶֹפת ַמיִ םְ ,סח ֶֹפת ְ
אָלוּביּוּם
ִ
ְסח ֶֹפת ַק ְרחוֹנִ ים
רוּח
ְסח ֶֹפת ַ

glacial soil
eolian soil

ַ .651ס ַחר ִבּ ְפ ִליטוֹת ]של מזהמים[

emissions trading

איכות הסביבה

.649
.650

.652
.653
.654
.655
.656
.657
.658
.659
.660

טוֹס ֵפ ָרה
ְס ְט ָר ְ
אַז ֵבּ ְסט
יבי ְ
ִס ֵ
ִסילוֹנִ ים נ ְֶג ִדּיִּ ים
כּוּך
ִס ְ
ִסכּוּם ְתּ ַלתֶ -ע ְר ִכּי
ימי
אַק ִל ִ
ִסכּוּן ְ
יב ִתי
ִסכּוּן ְס ִב ָ
ִסלּוּק
ִסלּוּק ְגּוִ יּוֹת

tolerance
adaptability
land utilization type, LUT
scrubber
dust storm
sandstorm
erosion
colluvium
alluvium

)פסיכולוגיה(

)שיתוך(
הצעה אחרת :דרדורת
המונחים במילוני האקדמיה אינם
מתאימים.
לפי גאוגרפיה :סחופת קרחונית
לפי גאוגרפיה :סחופת רוחות  /סחופת
רוחית
רוב המילונים = trading :מסחר ,אבל
יש גם סחר.

stratosphere
) asbestos fibersאריגה(
opposed jets
) shieldingאקוסטיקה(
triple bottom line
climatic hazard
endangering the environment
) disposalמילוני האקדמיה(
disposal of the dead
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ִ .661סנּוּן
ַ .662סף ַה ַמּ ִזּיקוּת
יעה
ַ .663סף ְשׁ ִמ ָ

filtration
threshold of noxiousness,
threshold of harmfulness
 hearing thresholdכמקובל ולפי אירמאי; מונח זה יובחן
)מילוני האקדמיה(

מן סף השמיעוּת – threshold of
 ,audibilityשלא כקביעת האקדמיה
באקוסטיקה

.664
.665
.666
.667
.668
.669

מוֹס ֵפ ִרית
אַט ְ
ְס ִפיגָה ְ
ירל ֶא ְק ָמן
ְס ִפּ ַ
ימה
ימהַ ,סף ְס ִת ָ
ְס ִת ָ
ִעבּוּד חוֹזֵר; ִמְחזּור
עֹגֶן
עוֹט ַפן נְ יָר
ְ

.670
.671
.672
.673
.674
.675

ֲזוּבה ,נְ ִטישׁוּת
ע ָ
אַר ִצית
ֲט ָרה ְ
עָ
ֲכירוּת ]בנוזל[
עִ
מוֹס ֵפ ִרית
אַט ְ
ֲכירוּת ְ
עִ
עֲלוּת ִחיצוֹנִ ית
רוּחִ ,תּ ְמ ַרת אָ ָבק ]"שד
ַע ְלעוֹל ַ
המדבר"[
מּוּדת ֲאוִ יר
ַע ַ

.677
.678
.679
.680

יבה
ֲמידוּת ַל ְסּ ִב ָ
עִ
ֲענָנוּת
ימית
אַק ִל ִ
ָע ָקה ְ
ָהרוּת
ֶע ְקרוֹן ַה ִהזּ ֲ

.681
.682
.683
.684

בּוּליּוּת
ִע ְר ִ
ַע ְרבּ ֶֹלת
יכת ִמ ְב ָדּק
ֲר ַ
עִ
לּוּלי ]סך כל האוזון
ֵע ֶר ְך אוֹזוֹן ִכּ ִ
בעמוד אטמוספרי[
ֵע ֶר ְך ֶה ֵסּק נֵטוֹ
ֵע ֶר ְך ִתּ ְק ָרהֵ ,ע ֶר ְך ֶע ְליוֹן
יח
ַע ְר ִפּ ַ
ֲר ֶפל
עָ

.676

.685
.686
.687
.688

atmospheric absorption
Ekman spiral
 clog, clogging levelהידבקות של חלקיקים לפילטר
) reprocessingאנרגייה(
armature
) paper folderלפי ספרנות( מעטפות נייר לשמירה על
הפילטר
תכנון מרחבי :נטישות

dereliction
geocorona
) turbidityמילוני האקדמיה(
atmospheric turbidity
externality
) whirlwind, dust devilמטאורולוגיה ועוד( = dust devil
תימרת אבק – לא הובא בפני הוועדה

atmospheric column; air
column
 environmental resistanceבמונחי האקדמיה פעמיים :עמידות ל-
) cloudinessמטאורולוגיה(
climatic stress
’ ‘the precautionary principleמקובל' :עקרון הזהירות המקדימה'

vorticity
eddy
auditing
integrated ozone value

וגם 'המוֹנעת' ,ואולי 'עקרון הקדם-
זהירות' .בוועדה התנגדו למונחים אלו
שהרי כל זהירות היא מוקדמת ומיועדת
למנוע; אפשר לכאורה להסתפק בעקרון
הזהירות ,אך ראינו לבטא את רכיב
הפעילות )ולכן שם פעולה( שבהיזהרות
)כגון התקנת מצלמת וידאו לקליטת
סימנים חשודים(.
)פיזיקה מודרנית ,מטאורולוגיה(

net heating value
 ceiling valueמטאורולוגיה = ceiling :ר ַֹקע ֲענָנִ ים
smog
fog
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.689
.690
.691
.692
.693

.694
.695
.696
.697
.698
.699
.700
.701
.702
.703
.704
.705

ֲר ֶפל ַקל
עָ
ֲר ֶפל ְק ִרינָה
עָ
ֶע ְשׂבּוֹנִ י
ָע ָשׁן
ִע ְשׁנוּן ]תהליך שבו התימרה
המצטברת מתחת להפך מפל
רום מגיעה לקרקע דרך ערבוב
קונווקטי[
יעה
ְפּ ִג ָ
ְפּ ִגיעוּת
ֵטית
ְפּ ִגיעוּת ֵגּנ ִ
פּוֹטנְ ִציָּל ִט ְב ִעי ]לניצול בידי
ֶ
אדם[
ִפּזּוּר
יפוּזיָה
ִפּזּוּר ]של אור וקרינה[ִ ,דּ ְ
בּוּלי
ִפּזּוּר ִע ְר ִ
זּוּריּוּת
ִפּ ִ
אַשׁ ָפּה ]בדירה[
ַפּח ְ
ִפּחוּם
ֵטית
יתה ֵגּנ ִ
ְפּ ִח ָ
ירי
ַר ִגּ ִ
ֶפּ ָחם ְמ ֻשׁ ְפ ָעל גּ ְ

אָרוֹמ ִטי ַרבַ -ט ַבּ ְע ִתּי
ָ
ימן
ַ .706פּ ְח ֵמ ָ
.707
.708
.709

מוֹס ֵפ ִרי
אַט ְ
ַפּ ְח ָמן ְ
יקת ֲענָנִ ים
יז ַ
ִפ ִ
יוֹמ ֶטר ]מד קרינת שמש
יר ֶה ְל ֶ
ִפּ ְ
ישירה[
נוֹמ ֶטר ]מד קרינת שמש[;
יר ֶ
ִפּ ָ
נוֹמ ֶטר נֵטוֹ
יר ֶ
ִפּ ָ
יטה
ְפּ ִל ָ
ְפּ ִליטוֹת ]של מזהמים[
יקים
יטת ֶח ְל ִק ִ
ְפּ ִל ַ
ֵפן ]רוח חמה[
ֵפן ֵבּינִ י ֲאוִ יר–יָם

.716
.717
.718
.719

ְפּנֵי ֵמי ְתּהוֹםִ ,מ ְפ ַלס ֵמי ְתּהוֹם
אוֹק ָט ָבה
ַפּסְ -
קוֹלוֹגית
ִ
יכוֹלוֹגיָה ֵא
ְ
ְפּ ִס
יביּוּת
יוֹאַק ִט ִ
ְפּס ֶֹלת ְבּ ָר ַמת ַר ְד ְ
בוֹהה ,פר"ג
ְגּ ָ
יביות
יוֹאַק ִט ִ
ְפּס ֶֹלת ְבּ ָר ַמת ַר ְד ְ

.710
.711
.712
.713
.714
.715

.720

mist
radiation fog, radiative fog
herbaceous
smoke
) fumigationאנרגייה(

injury
vulnerability
genetic vulnerability
natural potential
dispersion
diffusion
eddy diffusion
diffusivity
garbage can
char
genetic erosion
granular activated carbon,
GAC
polycyclic aromatic
hydrocarbon, PAH
atmospheric carbon
cloud physics
pyrheliometer

)מידע(

)מטאורולוגיה (.זה המובן בהקשר זה.

באקדמיה :דיפוזיביות
)מטבח(
באקדמיה = erosion :סחיפה.
)לפי כימיה( בציבור מקובל מאוד :פחם
פעיל ,אבל פעיל =  ,activeולא
.activated
ארומה = בסומת או בשומת.

pyranometer
exhaust
) emissionsמילונים שונים( ברבים!
particulate emission
) foehnמטאורולוגיה(
 air-sea interfaceלפי הנדסה כימית :מישק/מנשק
אוויר-ים
)הידרולוגיה ,תחבורה( גם :פני תהום

water table
) octave bandאקוסטיקה(
ecopsychology
high level waste, HLW
low level waste, LLW
24

כולל גם את הרמה הבינונית.

.721
.722
.723
.724
.725
.726
.727
.728
.729
.730
.731

מוּכה ,פר"נ
נְ ָ
ְפּס ֶֹלת ִגּנָּה
ְפּס ֶֹלת ֲח ִריגָה ]פסולת שאינה
ניתנת לסילוק עם האשפה[
מוּצ ָקה
ְפּס ֶֹלת ָ
מוּצ ָקה ִעירוֹנִ ית
ְפּס ֶֹלת ָ
ְפּס ֶֹלת ְמ ֻס ֶכּנֶת
ְפּס ֶֹלת ְמע ֶֹר ֶבת
ְפּס ֶֹלת ֻמ ְשׁ ֶל ֶכתְ ,פּזֹ ֶרת
יבית
יוֹאַק ִט ִ
ְפּס ֶֹלת ַר ְד ְ
ָתית,
ֲשׂיּ ִ
ְפּס ֶֹלת ַתּע ִ
ֲשׂיָּה
ְפּס ֶֹלת ַתּע ִ
ְפּ ִעילוּת
מוֹס ִדי
קּוּח ָ
ִפּ ַ

yard waste
special refuse
solid waste
 municipal solid wasteמקובל גם :פסולת עירונית מוצקה
hazardous waste
commingled waste
) litterלפי תכנון מרחבי(
radioactive waste
industrial waste
)activity (1
 institutional controlהסבר :אתר הפסולת נמצא בפיקוח
מוסדי  500שנה ,ואחר כך מותר
)משוחרר( מפיקוח.

ֵאוֹג ָר ִפי ֶשׁל אוֹזוֹן
ֵ .732פּרוּס גּ ְ
טוֹלוֹגי
ִ
ימ
ֵ .733פּרוּס ְשׁ ִכיחוּת ְק ִל ָ
.734
.735
.736
.737

רוֹפיל אוֹזוֹן
ְפּ ִ
רוֹפיל ֶח ְז ָקה ]של הרוח[
ְפּ ִ
ית ִמי
ָר ְ
רוּח לוֹג ִ
רוֹפיל ַ
ְפּ ִ
יּוֹלוֹגי
ֵפּרוּק ִבּ ִ

geographic ozone distribution
climatological frequency
distribution
ozone profile
power law profile
logarithmic wind profile
) biodegradationמיקרוביולו'( תכנון מרחבי :התבלות
ביולוגית; ביולוגיה :התכלות ביולוגית
כך מקובל במקצוע

algal bloom
 biodegradableאנרגייה :מתגרע ביולוגית; ביולוגיה:

יחת אַצּוֹת
ְ .738פּ ִר ַ
יּוֹלוֹגית
ָ .739פּ ִריק ִבּ ִ

ִמתכלה ביולוגית; אירמאי בעד הצעת
הוועדה ,שכן פריק = .decomposable

.740
.741
.742
.743
.744

ְפּ ִריק-אוֹר
ֶפּ ֶשׁט ַה ֲה ָצ ָפה
ָמה
תּוּח ַבּרַ -קיּ ָ
ִפּ ַ
ֶתר
תּוּח י ֶ
ִפּ ַ
תּוּח ְמ ֻא ְשׁ ָכּל
ִפּ ַ

.745
.746
.747
.748
.749
.750

יסה ָחשׂוּף
ֶפּ ַתח ְכּנִ ָ
יסה
יסהְ ,כּנִ ָ
ֶפּ ַתח ְכּנִ ָ
יקלוֹנִ י
ֶרם ִצ ְ
יסת ז ֶ
ֶפּ ַתח ְכּנִ ַ
יב ִתי
ֶצ ֶדק ְס ִב ָ
צוֹאים
צוֹאיםַ ,מיִ ם ִ
ִ
ְצ ִחיחוּת

photodegradable
floodplain
) sustainable developmentשימוש כללי(
overdevelopment
) clustered developmentע"פ פסיכולוגיה (.הסבר :בנייה חדשה
המוצמדת לבנייה קיימת ,למניעת
התפזרות המחייבת פיתוח נוסף של
תשתיות .עוד הצעות :פיתוח ֶאשכולי /
ִאשכּוּלי ,פיתוח ִמקבצי ,פיתוח צבירי,
פיתוח צמוד-דופן.

denuder inlet
inlet
cyclonic flow inlet
 environmental justiceמשמש במקצוע
) soilביוב (.הכוונה למי אסלה.
aridity
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.751
.752
.753
.754
.755
.756

ִציפוּף
יקלוֹן
ִצ ְ
אָקוּס ִטי
ְ
ֵצל
ְצ ִפיפוּת נִ ְפ ִחיתְ ,צ ִפיפוּת
ֶמ ְר ָח ִבית
ְצ ִפיפוּת ֶשׁ ֶטף ְק ִרי ָנה
צ ֶֹפת

ְ .757צרוֹר ֲאוִ יר
ימית ,צח"ב
יּוֹכ ִ
יכת ַח ְמ ָצן ִבּ ִ
ְ .758צ ִר ַ
ימית ,צח"כ
יכת ַח ְמ ָצן ִכּ ִ
ְ .759צ ִר ַ
ִ .760קבּוּל ַה ָשּׂ ֶדה
ִ .761קבּוּל ִחלּוּף ַק ְטיוֹנִ ים
]מקובל :קק"ח[
.762
.763
.764
.765
.766
.767
.768
.769
.770
.771
.772

בּוּע ַה ַפּ ְח ָמן
ִק ַ
בוּע
בוּע ְק ִרי ַנת ַה ֶשּׁ ֶמשָׁ ,ק ַ
ְק ַ
סוֹל ִרי
ָ
יּוֹלוֹגי
בּוּעַ -חנְ ָקן ִבּ ִ
ִק ַ
יטית ]הקבוצה
בוּצה ְק ִר ִ
ְק ָ
הפגיעה ביותר[
בוּרהַ ,ה ְט ָמנָה
ְק ָ
ֶק ֶבר
ָק ַברִ ,ה ְט ִמין
ַקו ַר ַעשׁ ]ממוצע יום–לילה,
מי"ל[
ֲשׂ ִבים
קוֹטל ע ָ
ֵ
קוֹל נִ ָשּׂא ָבּ ֲאוִ יר
קוֹל ִחים ]המים היוצאים ממתקני
ְ

densification
cyclone
) sound shadowאקוסטיקה (.וגם acoustic shadow
bulk density
)פיזיקה מודרנית(

radiant flux density
floating matter, floating
debris
air parcel
biochemical oxygen demand,
BOD
chemical oxygen demand,
COD
field capacity
cation exchange capacity
carbon fixation
solar constant
biological nitrogen fixation
critical group

.773
.774
.775
.776
.777
.778
.779
.780

באקדמיה :צריכוּת .הוועדה מתנגדת.

במקצוע מקובל :קק"ח = קיבול
קטיונים חליפים.
הנדסה כימית :כושר חילוף קטיונים
ביולוגיה :קיבוע פחם.

באקדמיה :קריטי ,קובע ,מזערי ,גבולי

burial
tomb
]bury [v
day-night average sound level
contour, DNL contour
herbicide
) airborne soundמיקרוביולוגיה( משמש במכון התקנים.
 treated waste waterשפכים שעברו טיפול להסרת מזהמים
)"טיהור"( .במקצוע מקובל כתרגום ל-
.effluent

הטיהור )שאליהם הם מגיעים
כשפכים( ועוברים לשימוש חוזר
או מוזרמים לנחלים ולים[

קוֹמ ָבּהֵ ,בּית ְק ָברוֹת ַתּת-
ָק ָט ְ
ַק ְר ָק ִעי
ַקיָּמוּת
יטה; ַכּמּוּת נִ ְק ֶל ֶטת
ְק ִל ָ
ימוֹג ָרף
ְק ִל ְ
טוֹג ָר ְפיָה
ימ ְ
ְק ִל ְ
טוֹלוֹגיָה
ְ
ימ
ְק ִל ָ
קוֹלוֹגית
ִ
טוֹלוֹגיָה ֵא
ְ
ימ
ְק ִל ָ
טוֹלוֹגיַת ֲענָנִ ים
ְ
ימ
ְק ִל ָ

)ביוב (.החלקיקים הקלים הצפים על
פני המים.

catacomb
sustainability
 uptakeהראשון לפי ביולוגיה.
climograph
climatography
climatology
ecoclimatology
cloud climatology
)שימוש כללי(
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atmospheric shell
filter cassette
dose rate
 בר, בר קיום, – בן קיוםdurable non-durable

מוֹס ֵפ ִרית
ְ אַט
ְ ְק ִל ָפּה
 ֻק ְפ ַסת ַמ ְסנֵן.781
יעת ַה ָמּנָה
ַ  ֶק ֶצב ְב ִּל.782
ָמים
ִ י- ְק ַצר.783

sustainable קיימה )צבעות(; וראו גם
.קיימה- = פיתוח ברdevelopment

cryosphere
radiation
( )פיזיקהnuclear radiation
direct radiation
global radiation
non ionizing radiation
 מייננת: רווח. )אנרגייה( מן יוֹןionizing radiation
diffuse radiation
ultraviolet radiation
cosmic radiation,
cosmic rays
short-wave radiation

 מייננת: רווח.)אנרגייה( מן יוֹן

infrared radiation
? אלומת קרינה: אולי צ"לdirect beam radiation
Alpha radiation
Beta radiation
Gamma radiation
terrestiral radiation
background radiation
diffused : לא לתקן באנגליתdiffuse solar radiation,
diffused sky radiation
X-rays
potable
visibility
environmentally sensitive
climate sensitivity
noise sensitivity
radioactivity
air radioactivity,
atmospheric radioactivity
natural radioactivity
( )פיזיקה מודרניתradionuclide
atmospheric free radical
anabatic wind
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יּוֹס ֵפ ָרה
ְ ְק ִר
ְק ִרינָה
ַר ִעינִ ית
ְ ְק ִרינָה גּ
ירה
ָ ְק ִרינָה יְ ִשׁ
כּוֹל ֶלת ]סך כל קרינת
ֶ ְק ִרינָה
[השמש הישירה והעקיפה
ְק ִרינָה לֹא ְמיוֹ ֶננֶת
ְק ִרינָה ְמיוֹ ֶננֶת
ֶרת
ֶ ְק ִרינָה ְמ ֻפזּ
ֻלּה
ָ  ְסג-ְק ִרינָה ַעל
,קוֹס ִמית
ְ ְק ִרינָה
קוֹס ִמיּוֹת
ְ ַק ְרנַיִ ם
ַלּים
ִ  ְק ִרינַת גּ,גַּל-ְק ִרינָה ִק ְצ ַרת
ְק ָצ ִרים
ֻמּה
ָ  ֲאד-ְק ִרינָה ַתּת
ֻמּה
ָ ְק ִרינַת ֲאל
אַל ָפא
ְ ְק ִרינַת
יתא
ָ ְק ִרינַת ֵבּ
ָמא
ָ ְק ִרינַת גּ
אָרץ
ֶ ְק ִרינַת ַכּדּוּר ָה
ְק ִרינַת ֶר ַקע
ֶרת
ֶ ְק ִרינַת ֶשׁ ֶמשׁ ְמ ֻפזּ

.784
.785
.786
.787
.788

ַק ְרנֵי ֶרנְ ְטגֵן
ָראוּי ִל ְשׁ ִתיָּה
 נִ ְראוּת,ְראוּת
יבה
ָ ָר ִגישׁ ַל ְסּ ִב
אַק ִלים
ְ ְר ִגישׁוּת
ְר ִגישׁוּת ְל ַר ַעשׁ
יביּוּת
ִ יוֹאַק ִט
ְ ַר ְד
,יביּוּת ָה ֲאוִ יר
ִ יוֹאַק ִט
ְ ַר ְד
מוֹס ֵפ ָרה
ְ אַט
ְ יביּוּת ָה
ִ יוֹאַק ִט
ְ ַר ְד
יביּוּת ִט ְב ִעית
ִ יוֹאַק ִט
ְ ַר ְד
יוֹנוּק ִליד
ְ ַר ְד
מוֹס ֵפ ִרי
ְ אַט
ְ יקל ָח ְפ ִשׁי
ָ ָר ִד
ָאבּ ִטית
ָ רוּח אָנ
ַ

.803
.804
.805
.806
.807
.808
.809
.810

.789
.790
.791
.792
.793
.794
.795
.796
.797
.798
.799
.800
.801
.802

.811
.812
.813
.814

.815
.816
.817
.818
.819
.820

רוֹפית
ֵאוֹס ְט ִ
רוּח גּ ְ
ַ
רוּח ְגּ ָר ִדיֶנְ ִטית
ַ
רוּח ָחגָה ְלאָחוֹר
ַ
רוּח ָפּנִ ית
רוּח ָפּנִ יםַ ,
ַ
רוּח ַצד
ַ
רוּח ָק ַט ָבּ ִטית
ַ

.821
.822
.823

יחה
רוּח ְשׁ ִכ ָ
ַ
רוּח ֶשׁ ֶמשׁ
ַ
רוּחוֹת ִמ ְז ָר ִחיּוֹת ]באזורים
טרופיים[ ,רוּחוֹת ַה ַסּ ַחר
רוּם ַהקּוֹל
ְרח ֶֹפת
כּוֹל ֶלת
יקים ֶ
ְרח ֶֹפת ֶח ְל ִק ִ

.824
.825
.826

מוּצ ִקים
ְ .827רח ֶֹפת ָ
ְ .828רח ֶֹפת נִ נְ ֶשׁ ֶמת
אַשׁ ָפּה
ֶ .829ר ֶכב ִאסּוּף ְ
ֶ .830ר ֶכב ִכּ ְלאַיִ ם
ִ .831רכּוּז אוֹזוֹן ְבּ ִשׁוּוּי ִמ ְשׁ ָקל
יּוֹלוֹגי; ִרכּוּז ַב ַּחי
ִ .832רכּוּז ִבּ ִ
ִ .833רכּוּז נִ ְגזָר ָבּ ֲאוִ יר
.834
.835
.836
.837
.838
.839
.840
.841
.842
.843
.844
.845
.846
.847
.848

ֶר ֶכס ]ברומטרי[
ָר ָמה ]ברומטרית[
יבה
ַצּ ָ
ָר ַמת אוֹזוֹן י ִ
ֻלּה
ָר ַמת ְפּע ָ
ָר ַמת קוֹל
יביּוּת
יוֹאַק ִט ִ
ָר ַמת ַר ְד ְ
ָר ַמת ַר ַעשׁ
ָר ַמת ֶר ַקע
ֶר ֶסס ֵמי יָם
ֳברוֹתַ -ק ְר ַקע
ְר ִעידוֹת ָמע ָ
ָר ִעיל
ַר ַעשׁ
אוֹפף ]מקובל :רעש
ַר ַעשׁ ֵ
סביבה[
ַר ַעשׁ ְמ ַמ ֵסּ ְך
ַר ַעשׁ ְמ ֻס ָכּן

geostrophic wind
gradient wind
backing wind
surface wind
cross wind
fall wind, katabatic wind,
gravity wind
prevailing wind
solar wind
easterlies, trade winds
loudness
suspended material
total suspended particulates,
TSP
suspended solids
respirable suspended
particulates
refuse-and-garbage truck,
refuse-and-garbage lorry
hybrid vehicle
equilibrium ozone
concentration
bioconcentration
derived air concentration,
DAC
ridge
high
steady state ozone level
action level
sound level
radioactivity level
noise level
background level
sea spray
ground-borne vibrations
toxic
noise
ambient noise
masking noise
hazardous noise
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)ימאות – מטאורולוגיה(
)מטאורולוגיה(
)מטאורולוגיה(
)מטאורולוגיה(
ברבים!
)פסיכולוגיה ,קשר ואלקטרוניקה(

)תכנון מרחבי(

אירמאי :צריך להיות :ריכוז-אוויר
נגזר.

)אנרגייה(
)אקוסטיקה(
אירמאי :רעש מיסוך
בתקנות :רעש מזיק ,ומשמש הרבה

.849
.850
.851
.852
.853
.854
.855
.856

ַר ַעשׁ ִמ ְת ָק ִפי
בוּע
ַר ַעשׁ ָק ַ
ַר ַעשׁ ְר ַחבַ -פּס
ַר ַעשׁ ָר ִציף
ַר ַעשׁ ֶר ַקע
ֲשׁי ִמ ְבנֶה ) ַה ָמּטוֹס(
ַרע ֵ
בּוּבית
ַר ְק ִ
ירנִ יתְ ,רק ֶֹבת
ְרק ֶֹבת ֲאוִ ָ

.857
.858
.859
.860
.861

אַק ִלים
שׁוּמת ְ
ְר ַ
אַק ִלים
ִר ְשׁ ַמת ְ
ׁמע
ִר ְשׁ ַמת ֵש ַ
ֶר ֶשׁת ִשׁ ְקלוּל
יעת ַה ֶלּ ָה ָבה
ְר ִת ַ

.862
.863
.864
.865
.866

ִשׁבּוּט
ְשׁ ַבח חֹם
ׁבט
ֵש ֶ
שׁ ֶֹבל
יּוֹלוֹגי
שֹׁד ִבּ ִ

.867
.868

ְשׂ ֵדה ִה ְדהוּד
בּוּרית ]אזור תעשייה
ְשׂ ֵדה ִז ִ
נטוש ,ספק מזוהם[
ָמי
ִשׁוּוּי ִמ ְשׁ ָקל ִדינ ִ
שׁוֹשׁנַּת ָהרוּחוֹת
ַ
ֶשׁם ]של מזהמים[
יפה ְבּג ֶ
ְשׁ ִט ָ
ֶשׁ ֶטף ְק ִרינָה
אַבּים
ִשׁיּוּב ַמ ְשׁ ִ
ִשׁיּ ֶֹרת
ִשׁ ְכ ָבה
מוֹס ֵפ ִרית
אַט ְ
ִשׁ ְכ ָבה ְ
ִשׁ ְכ ַבת ֶא ְק ָמן

.869
.870
.871
.872
.873
.874
.875
.876
.877

ִ .878שׁ ְכ ַבת ְגּבוּל
מוֹס ֵפ ִרית
אַט ְ
ִ .879שׁ ְכ ַבת ְגּבוּל ְ
ִ .880שׁ ְכ ַבת ְגּבוּל ַה ָפּנִ יםִ ,שׁ ְכ ַבת ְגּבוּל
ָפּנִ ית

impulse noise
steady noise
broadband noise
continuous noise
background noise
airframe noise
duff; humus
compost

climate record
climagram
audiogram
weighting network
back fire, flash back,
flashback
cloning
heat gain
clone
wake
biopiracy

מאוד!
)אקוסטיקה (.בתקנות :רעש התקפי
)אקוסטיקה(
)מידע(
)אקוסטיקה (.בתקנות :רעש מתמשך
)אקוסטיקה(
רבים  /יחיד?
גם בביולוגיה :רקבובית.
עוד הצעות :תרקובת ,תרקיב.
אנשי המקצוע :חשוב שלמונח תהיה
קונוטציה חיובית כדי לעודד את
השימוש .ל'רקובת' קונוטציה שלילית,
אולם שה"ת 'אווירנית' יכול להועיל.
)תקן ישראלי לקומפוסט – ת"י (801
ִרשמה – לפי מילוני האקדמיה.
)קשר ואלקטרוניקה(
)רתכות ,ובדומה הנדסה כימית(

על פי 'שוד עתיקות'' ,שוד לאור היום'
וכד' .אפשר גם גנבה ביולוגית.
)אקוסטיקה(

reverberant field
 brownfieldsבאנגלית רבים!

אפשר גם :שדה זיבורי.

dynamic equilibrium
wind-rose
rain washout
radiant flux
 resource recoveryהידרולוגיה וביובִ :שיוּב.
) tailingsאנרגייה ,הנדסה כימית(
layer
atmospheric layer
Ekman layer
boundary layer
atmospheric boundary layer,
ABL
surface boundary layer
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ֻבּ ֶדתִ ,שׁ ְכ ַבת ְגּבוּל
ִ .881שׁ ְכ ַבת ְגּבוּל ְמר ֶ
ָרית ]מספר מ"מ מעל פני
ָל ִמינ ִ

laminar boundary layer

השטח[

.882
.883
.884
.885
.886
.887
.888
.889
.890
.891
.892
.893
.894
.895

ֵטית
ִשׁ ְכ ַבת ְגּבוּל ְפּ ָלנ ִ
ימית
ִשׁ ְכ ַבת ְגּבוּל ְפּנִ ִ
ִשׁ ְכ ַבת ְגּבוּל ֶשׁל ֲאוִ יר–יָם
ירה
ִשׁ ְכ ַבת ְגּ ִז ָ
אוֹזוֹנוֹס ֵפ ָרה
ְ
ִשׁ ְכ ַבת ָהאוֹזוֹן,
ִשׁ ְכ ַבת ֵה ֶפ ְך ַמ ָפּל
כּוּך; ִשׁ ְכ ַבת ְגּבוּל
ִשׁ ְכ ַבת ִח ְ
ִשׁ ְכ ַבת ֵערוּב
ַבּ ְשׁ ִתּית
ִשׁ ְכ ַבת ֶק ַרח י ַ
כּוּך
ִשׁ ְ
דּוּלים
ִשׁלּוּב ִגּ ִ
ִשׁמּוּר
אַק ִלים
ִשׁמּוּר ְ
ִשׁמּוּר ַהנּוֹףֲ ,ה ָגנַת ַהנּוֹף

.896
.897
.898
.899
.900
.901
.902
.903
.904

ֲתוּדה
מוּרה; ע ָ
ְשׁ ָ
מוּרת ֶט ַבע
ְשׁ ַ
ִשׁמּוּשׁ
ִשׁמּוּשׁ חוֹזֵר
מוֹס ֵפ ִרי
אַט ְ
ִשׁנּוּי ְ
אַק ִלים
ִשׁנּוּי ְ
עוֹל ִמי
אַק ִלים ָ
ִשׁנּוּי ְ
אַק ִלים
ִשׁנּוּי ֻמ ְשׁ ֵרהְ -
ִשׁנּוּי-אַ ְק ִלים ְמנֻגָּד

planetary boundary layer
internal boundary layer
air-sea boundary layer
shearing layer
ozone layer, ozonosphere
inversion layer
friction layer; boundary layer
mixing layer
continental ice sheet
damping
intercropping
conservation
conservation of climate
preservation of the landscape,
protection of the landscape
reserve
nature reserve
use, usage, utilization
reuse
atmospheric change
climate change
global climate change
climate induced change
adverse climate change

)מילוני האקדמיה(
אך בגאוגרפיה = cropping :יבולים.
)מילוני האקדמיה(

במונחי הדברה = adverse :שלילי.
לענייננו נפסל שם התואר שלילי והועדף
מנוגד.

annual
 exchange rateמשמש בשטח ומוצלח .אירמאי :קצב

ָתי
ְ .905שׁנ ִ
ִ .906שׁעוּר ֲה ָמ ָרה

המרה .כימיה אורגניתֶ - rate :ק ֶצב,
ְמ ִהירוּת ]נגזרת לגבי הזמן[; ִשׁעוּר
]נגזרת לגבי גודל שאינו זמן[

.907
.908

.909
.910

לּוּפי ֲאוִ יר
ִשׁעוּר ִח ֵ
ַבּ ִטי ]שינוי
אַדי ָ
ִשׁעוּר ַמ ָפּל ְ
טמפרטורה עם הגובה ללא
מעבר חום[
ָכי ]של
ִשׁעוּר ַמ ָפּל ֲאנ ִ
טמפרטורה ,לחץ ,לחות[
גוּרים
ָשׁ ְפ ֵכי ָבּ ֵתּי ְמ ִ

ְ .911שׁ ָפ ִכים ִעירוֹנִ יִּ ים

air exchange rate
) adiabatic lapse rateמטאורולוגיה(

lapse rate [of temperature,
]pressure, humidity
) domestic sewageביוב( כל השפכים היוצאים מהבית.
municipal wastewater,
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מקובל' :שפכים סניטריים'.
מילון ביוב :שופכי ערים .מקובל 'מי
ביוב'; מכילים שפכים של דירות ושל

municipal sewage
affluence
) atmospheric abundanceלפי פיזיקה מודרנית(
תעשייה.

.912
.913

ֶשׁ ַפע
מוֹס ֵפ ָרה ]ריכוז של גז
אַט ְ
שׁ ַֹפע ָבּ ְ
באטמוספרה[
יּוֹלוֹגי
ִשׁקּוּם ִבּ ִ
קּוּע
ִשׁ ַ
מוֹס ֵפ ִרי
אַט ְ
קּוּע ְ
ִשׁ ַ
הוּתית
ְשׁ ִקילוּת ַמ ִ
יבי
יוֹאַק ִט ִ
יעת ח ֶֹמר ַר ְד ְ
ְשׁ ִק ַ
ְשׂ ֵר ָפה
ֻקּ ֶרת
ְשׂ ֵר ָפה ְמב ֶ
ְשׂ ֵר ָפהְ ,בּ ֵע ָרה ]תופעה[;
ירה ]תהליך[
ְבּ ִע ָ
ְשׂ ֵר ַפת ְגּוִ יּוֹת
ַשׁ ְר ֶשׁ ֶרת ִמ ְשׁמ ֶֹרת
יעה
ָתּא ְשׁ ִק ָ
יּוֹלוֹגי
ַתּ ְב ִחין ִבּ ִ
מוֹס ֵפ ִרית
אַט ְ
גוּבה ְ
ְתּ ָ
אַק ִלים
גוּבת ְ
ְתּ ַ

.928

ַבּ ִטי ]תהליך שבו לא
אַדי ָ
יך ְ
ַתּ ֲה ִל ְ
מוחלפת אנרגייה בין גוף
לסביבתו[
ַבּ ִטי ]תהליך שבו
יך ְדּי ָ
ַתּ ֲה ִל ְ
חבילת אוויר מחליפה אנרגייה
עם הסובב[
אַק ָר ִאי
תּוֹצא ְ
ָ
תּוֹצא ֲח ָמ ָמה
ָ
תּוֹצא ְמנֻגָּד
ָ

.933
.934
.935
.936
.937
.938
.939
.940
.941
.942

ֲטה
תּוֹצא ַמע ֶ
ָ
תּוֹצא ִמ ָשּׁק
ָ
יב ִתי ְמנֻגָּד
תּוֹצא ְס ִב ָ
ָ
קּוּע
תּוֹצר ִבּ ַ
ַ
ַתּ ְז ִרים ְפּס ֶֹלת
אַק ִלים
ְתּחוּם ְ
ָתּחוּםֶ ,אנְ ֵדּ ִמי
אַק ִלים
ַתּ ֲח ִזית ְ
טוֹלוֹגית
ִ
ימ
ַתּ ֲח ִזית ְק ִל ָ
כּוֹח ְבּ ַמ ְחזוֹר ְמ ֻשׁ ָלּב,
ַתּ ֲחנַת ַ
מחז"מ
ַתּ ֲחנַת ַמ ָכּם ַק ְר ָק ִעית ְל ֶמזֶג ֲאוִ יר

.914
.915
.916
.917
.918
.919
.920
.921
.922
.923
.924
.925
.926
.927

bioremediation
sedimentation
atmospheric deposition
) substantial equivalenceהנדסה כימית ,כימיה(
radioactive fallout
burning
prescribed burn
) combustion, burningאנרגייה ,הנדסה כימית(
cremation
 chain of custodyמונחי משפט
baffle chamber
bioassay
atmospheric reaction
 climate responseלפי בינה מלאכותית .אירמאי :היענות
אקלימית.

.929

.930
.931
.932

.943

adiabatic process

diabatic process

stochastic effect
greenhouse effect
adverse impact, adverse
effect
blanket effect
edge effect
adverse environmental effect
fission product
waste stream
climatic region
endemic
climatic forecast
climatological forecast
energy recovery facility

ground weather radar station
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)תחבורה ,מתמטיקה(
)אנרגייה  ,פיזיקה מודרנית(

מעטה – לפי מילון אנרגייה
ולא :תוצא קצה
)פיזיקה מודרנית(

 = recoveryשיוּב )פיזיקה ,אנרגייה,
הנדסה כימית(

ֲבר
ַ .944תּ ֲחנַת ַמע ָ
ַ .945תּ ֲחנַת נִ טּוּר ָה ֶר ַקע
.946
.947
.948
.949
.950

אַק ִלים
ַתּ ֲחנַתַ -תּ ְצ ִפּית ְ
ַתּ ֲחרוּת ֵבּיןִ -מינִ ית
תּוֹךִ -מינִ ית
ַתּ ֲחרוּת ְ
נוּד ִתית
ימ ָרה ְתּ ָ
ַלּיתִ ,תּ ָ
ימ ָרה גּ ִ
ִתּ ָ
רוּטית ]פיזור התימרה
ימ ָרה ֲח ִ
ִתּ ָ
בצורת חרוט[
יפ ִתית
ימ ָרה ְמנִ ָ
ִתּ ָ
מּוּדה
כוּלת אוֹזוֹן ְבּ ַע ָ
ְתּ ַ
ָתּ ְכנִ ית ִשׁמּוּר
ַתּ ְכ ִשׁיר נִ קּוּי
ֲר ֶכת
ָאי ַמע ֶ
ְתּנ ֵ
יבה ִקיצוֹנִ יִּ ים
ָאי ְס ִב ָ
ְתּנ ֵ

.957
.958
.959
.960
.961

מוֹס ֵפ ָרה
אַט ְ
נוּעה ָבּ ְ
ְתּ ָ
אָרץ
נוּעה ַבּ ֲח ִצי ַכּדּוּר ָה ֶ
ְתּ ָ
נוּעת ִע ְרבּוּל
ְתּ ַ
ַתּ ְסנִ ין
יבה
ׁפּ ָעה ַעל ַה ְסּ ִב ָ
ַתּ ְס ִקיר ַה ַה ְש ָ

.951
.952
.953
.954
.955
.956

זוֹרית
אוֹרוֹלוֹגית ֲא ִ
ִ
ַ .962תּ ְצ ִפּית ֵמ ֵט
ֲב ָרה ַעל יְ ֵדי ִפּיָּה
ֶ .963תּ ֶקן ַהע ָ

אוֹפף
ֶ .964תּ ֶקן ַל ֲאוִ יר ֵ

יב ִתי
ֶ .965תּ ֶקן ְס ִב ָ

transfer station
background monitoring
station
climate observing station
interspecific competition
intraspecific competition
 looping plumeמשמש במקצוע  :תימרה תונדת.
 coning plumeאירמאי :קונית.
)תחבורה מסילתית(

fanning plume
column content of ozone
conservation program
cleanser
system conditions
extreme environmental
conditions
atmospheric circulation
hemispherical circulation
swirling (vortex) motion
filtrate
environmental impact
statement, EIS
area meteorological watch
orifice transfer standard
ambient air standard

environmental standard
resuspension

ִ .966תּ ְרחוּף חוֹזֵרַ ,ה ְר ָח ָפה ]של מה
ששקע אחרי התרחוף[

suspension

ַ .967תּ ְר ִחיף
אוֹרגָנִ יּוֹת נְ ִדיפוֹת
ִ .968תּ ְרכּוֹבוֹת ְ
שׁוֹשׁנְ ִתּי ]תרשים
ַ .969תּ ְר ִשׁים רוּחוֹת ַ
שכיחות מהירות הרוח וכיוונה[
ַ .970תּ ְשׁ ִטיף

volatile organic compounds
wind-rose
leachate
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בשירות המטאורולוגי :תחזורת.
)כימיה(
מקובל

נחיר כבול ל.HVS-
]עדיף :על ידי פתח = ;orifice
באקדמיה פייה ונחיר הם [nozzle
א .אנרגייהֶ :תּ ֶקן )גְּ בוּל( ֶה ְט ֵרד ֲאוִ יר
אוֹפף ambient air quality standard, -
ֵ
abmient air immission standard
)מונח דומה אך לא זהה(; ב .במשרד
לאיה"ס משמש 'תקן סביבה  /סביבתי
לאיכות אוויר' .אך השוו 'תקן סביבתי'.
בהבחנה מהמונח 'תקן לאוויר אופף'
ובניגוד להערה )ב( שם.
כימיה כללית - suspension :תרחוף.
י' תדמור :משמש – suspension
תרחוף – resuspension ,הרחפה.
באקדמיה הרחפה = .fluidization
)כימיה( הנוזל עם הרחופת שבתוכו;
הפעולה :תרחוף

נספח :שמות ארגונים; קיצורים; שמות חיבורים
שמות ארגונים ועוד
ִ .971א ְרגּוּן ַה ָמּזוֹן וְ ַה ַח ְק ָלאוּת
ִ .972א ְרגּוּן ְל ִשׁתּוּף ְפּ ֻע ָלּה וּ ְל ִפתּוּ ַח ַכּ ְל ָכּ ִליִּ ים

Food and Agriculture Organization, FAO
The Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD
The U.S. Environmental Protection
Agency, EPA
Convention on Biological Diversity

יבה
יקנִ ית ַל ֲה ָג ַנת ַה ְסּ ִב ָ
ַ .973הסּוֹ ְכנוּת ָהאָ ֵמ ִר ָ
א ָמ ָנה ִבּ ְד ַבר ַה ִמּ ְג ָון ַה ִבּיּוֹלוֹ ִגי משמש למשל
ֲ .974
במחלקה המשפטית של המשרד לאיה"ס :אמנה
בדבר מגוון המינים

קיצורים
יטה ְמ ֻא ָשּׁרוֹת )לפי מנגנון
ַ .975ה ְפ ָחתוֹת ְפּ ִל ָ
(CDM

;CERs, Certified Emission Reductions
CERUs, Certified Emission Reduction
Units
BAT, Best Available Technology
ETS, Environmental Tobacco Smoke
ALARA

ַ .976ה ֶטּ ְכנוֹלוֹ ְג ָיה ַה ְזּ ִמי ָנה ַהטּוֹ ָבה ְבּיוֹ ֵתר
יב ִתי
ֲ .977ע ַשׁןַ -ט ָבּק ְס ִב ָ
ָ .978נמוּ ְך ְכּ ָכל ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִשּׂיג ְבּ ֶא ְמ ָצ ִעים
ירים
ְס ִב ִ
ֵ .979ע ֶר ְך ַסף
ְ .980מ ֻמ ָצּע ְמ ֻשׁ ְק ַללְ -ז ַמן
שמות חומרים
ַ .981פּ ְח ָמן דּוַּ -ח ְמ ָצנִ י

TLV, Threshold Limit Value
Twa, Time Weighted Average
CO2
SO2

ָ .982גּ ְפ ִרית דּוַּ -ח ְמ ָצנִ ית
ַ .983חנְ ָקן דּוַּ -ח ְמ ָצנִ י

nitrogen dioxide, NO2
COX

ַ .984תּ ְחמוֹצוֹת ַפּ ְח ָמן
ַ .985תּ ְחמוֹצוֹת ָגּ ְפ ִרית
.986
.987
.988
.989

SOX
)nitrogen oxides (NOX

ַתּ ְחמוֹצוֹת ַחנְ ָקן
דּוְּ -כּלוֹרוֹ-דּוֵּ -פנִ ילְ -תּ ַלתְ -כּלוֹרוֵֹ -א ָתאןִ ,דּי-
ִדּיִ -טי )דד"ט(
ארבּוֹןְ ,כּלוֹרוְֹ -פלוּאוֹרוֹ-
ְכּלוֹרוְֹ -פלוּאוֹרוַֹ -ק ְ
ַפּ ְח ָמן
ִתּ ְרכּוֹבוֹת אוֹ ְר ָגּנִ יּוֹת נְ ִדיפוֹת

DDT
chlorofluorocarbons, CFCs
VOC, Volatile Organic Compounds

33

