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  2016 ינואר –  36  מספרגיליון

  1הלשון במכללה  העברית באכסנייתמשולחנו של צוות - לכתיבה  שימושייםיםטיּפ

  
  

  'עצמי'ב' טוֹ אוֹ 'ב   א-מתחילים ב: והפעם

  2'עצמו'מצויה במושגים רבים בלעז ומשמעה הוא ] autos[' טוֹ אוֹ 'התחילית   

  

  שחרור עצמי  ֶאַמְנִציַּפְצָיהאוֹטוֹ 

  למידה עצמית  דידקטיקהאוֹטוֹ 

  תוקפו או השפעתו של אדם או של מוסד   ריטהאוֹטוֹ 

  ] סיפור חיים–האקדמיה קבעה ביוגרפיה [קורות אדם כתובות בידי עצמו   ִּבּיֹוְגַרְפָיהאוֹטוֹ 

  ֹסּוֶגְסְטָיהאוֹטוֹ 
הרגשות והאמונות של האדם , היכולת לשנות את העמדות[ַהָּׂשָאה עצמית 

וגיה סוגסטיה משמעה ַהָּׂשָאה שליטה ברצון הזולת העשויה בפסיכול; עצמו
  ].לכוון את מחשבתו או את פעולותיו בכיוון מסוים

  תמונת עצמו, ציור של דמות עצמו  ּפֹוְרְטֶרט ֹאוֹטוֹ 

  שלטון עצמי  נֹוְמָיה ֹאוֹטוֹ 

  שלטון יחיד  ְקַרְטָיהאוֹטוֹ 

  מונע ומופעל על ידי מנגנון פנימי  יִט מָ טוֹ אוֹ 

 

  . ומשמעה מונע בעצמו'עצמי' נושאת את משמעות הילּבִ מוֹ אוֹטוֹ ם המילה ג  

משמעות .  האיטלקית שמשמעה רחובstrada) + אוטומוביל( בנויה מן אוטו – ְסְטָרָדהאוֹטוֹ ואילו המילה 

  .לים אחדים ושאין בו כל הצטלבויותעל פי רוב בעל מסלו, המילה היא כביש ארוך ורחב

  

כינוי זה דבק '; עצמו'אין הכוונה ל] מנוע אוטו[ לציון שמו של המנוע אוֹטוֹ אולם כשמשתמשים במילה   

 בינואר 26 – 1832 ביוני Nikolaus August Otto, 10 (אוֹטוֹ  ניקולאוס אוגוסט ובמנוע בשל שמו של ממציא

  .20- תחילת המאה המאזידי מנוע בנזין -המונעות עלמכוניות ע זה משמש כאב טיפוס למנו). 1891

  . הן נהגות באותו האופןOtto - והשםautos: למרות כתיבן השונה של התחילית

  

  - מילים הללו שחדרו לעברית מן הלועזיתה לענייןמעט היסטוריה   

 זאת בהשפעת –אבטומטי ודומיהם , אבטומוביל, אבטובוס: לומר נהגו בעבר

לנהוג על פי האנגלית ] בכגון אלה[כיום הנטייה ; הרוסית ושפות סלאביות נוספות

  .תאו בחלופות שמציעה העברי

                                                 
   נעה עמרני,  מרכזתר עדית שר"ד 1
  .שושן המילון החדש ובהט ומישור מילון ההווה-על פי אבןהם ההסברים  2

  –ַהִּצּיּור ֶהָחָדׁש 

  הּוא ִצּיּור ֶׁשָּכַבש

  הְלַעְצמֹו ַאְבטֹונֹוְמיָ 

  .הֵמֻחֵּקי ָאָנטֹוְמיָ 

  

 חנניה ריכמן


