
 עברי/מילון לועזי

 

 בעיקר ממשלתי , של המנגנון, מנהלי, פקידותי –ַאְדִמיִנְסְטָרִטיִבי 

 פקידות ממשלתית  –ַאְדִמיִניְסְטַרְצָיה 

 מושא של פעולה , עצם, דבר –אֹוְבֶיְקט 

 מושא של פעולה , עצם, דבר –אֹוְבֶיְקט 

 ( וביקטיביס: ההפך)נקי מנטיות ומרגשות , ענייני –אֹוְבֶיְקִטיִבי 

 בלתי מציאותי , וניודמי –אּוטֹוִפי 

 כללי , עולמי –אּוִניֶבְרָסִלי 

 אפשרות  –אֹופֹוִזיְצָיה 

 חזון , חלום, שאיפה –ִאיֵדָאל 

 מופתי , מושלם –ִאיֵדָאִלי 

 אישי , פרטי –ִאיְנִדיִבידּוָאִלי 

 תרבותי , משכיל –ִאיְנֶטִליֶגְנט 

 מעמד המשכילים . 2תבונה , שכל. 1 –ִאיְנֶטִליֶגְנְצָיה 

 איש רוח  –ִאיְנֶטֶלְקטּוָאל 

 שכלי , רוחני –ִאיְנֶטֶלְקטּוָאִלי 

 נמרץ , מאומץ, מרוכז –ִאיְנֶטְנִסיִבי 

 טובת הנאה , עניין –ִאיְנֶטֶרס 

 ידיעות והסברים , מידע –ִאיְנפֹוְרַמְצָיה 

 ירידת ערך הכסף  –ִאיְנְפַלְצָיה 

 חלופה , אפשרות אחרת, הברר –ַאְלֶטְרָנִטיָבה 

 בסיסי , עיקרי, יסודי –ֶאֶלֶמְנָטִרי 

 שיטת פעולה , ניהול מלחמה –ֶאְסְטָרֶטְגָיה 

 עשוי בטעם טוב , יפה –ֶאְסֶתִטי 

 מרשים , ממשי, יעיל –ֶאֶפְקִטיִבי 

 עומד על הפרק , שייך להווה –ַאְקטּוָאִלי 

 ( פסיבי: ההפך)בעל יזמה , פעיל –ַאְקִטיִבי 

 ניירת , סחבת, שלטון פקידות –יּורֹוְקַרְטָיה בְ 

 משתנה , פעיל, תוסס, ערני –( דינאמי)ִדיָנִמי 

 פיקח וערמומי . 'מדינאי . 1 –ִדיְפלֹוָמִטי 

 מבוסס על שוויון , לפני עקרונות הדמוקרטיה –ֶדמֹוְקָרִטי 

 היתולי , מבדח –הּומֹוִריְסִטי 

 מוחלט , כולל, מקיף –( הומאני)הּוָמִני 

 שלטון המתיר קיום מפלגה חוקית אחד בלבד , רודני –טֹוָטִליָטִרי 

 הפחדה , מעשה אלימות –ֶטרֹור 

 אדם המנסה להשיג את מטרותיו באמצעות הפחדה ואלימות , מחבל –ֶטרֹוִריְסט 

 מזעזע , עצוב –( טראגי)ְטָרִגי 

 תחום מחיה , אדמה, שטח –ֶטִריטֹוְרָיה 

 ( מים טריטוריאליים: למשל_ייך לארץ מסוימת ש –ֶטִריטֹוְרָיִלי 

 שמותר לעשותו , חוקי –ֶלִגיִטיִמי 

 פי החוק -מותר על, חוקי –( ליגאלי)ִליֶבָרִלי 

 חדיש  –מֹוֶדְרִני 

 זכות שליטה  –מֹונֹופֹול 

 ( מקסימלי: ההפך)מזערי , הקטן ביותר –( מינימאלי)ִמיִניָמִלי 

 ( מינימום: ההפך)הכי הרבה , לה ביותרהכמות הגדו, מרב –ַמְקִסימּום 

 בריא , תקין, רגיל –( נורמאלי)נֹוְרָמִלי 

 תקין , הבאה למצב נורמלי –נֹוְרָמִליַזְצָיה 

 ( במלחמה, בסכסוך)לא שייך לשום צד  –( ניטראלי)ֵניְטָרִלי 

 חברתי  –סֹוְציֹולֹוִגי 



 מעמד , מצב –( סטאטוס)ְסָטטּוס 

 מעמד , מצב –( סטאטוס קוו)ְסָטטּוס קוו 

 המצב הקיים  –( סטאטוס קוו)ְסָטטּוס קוו 

 תקני , לפי התקן, עשוי לפי מתכונת מקובלת –ְסַטְנַדְרִטי 

 רקע , מצב עניינים –ִסיטּוַאְצָיה 

 עירוב , מיזוג, איחוד –ִסיְנֶתָזה 

 הנאשם  האנשים המגנים על. 2דברי הגנה על הנאשם . 1 –( סניגוריה)ָסֶנגֹוְרָיה 

 רגשני  –ֶסְנִטיֶמְנָטִלי 

 ידיעה מסעירה , מאורע מרגש -( סנסאציה)ֶסְנַסְצָיה 

 טבעי  –( ספונטאני)ְספֹוְנָטִני 

 מסוים , מיוחד –ְסֶפִציִפי 

 תחום , מגזר –ֶסְקטֹור 

 ( אקטיבי: ההפך)חסר יזמה , לא פעיל –ָפִסיִבי 

 ( יאופטימ: ההפך)חסר תקווה , ספקני –ְפִניִמי 

 מדיני  –פֹוִליִטי 

 שיטת ניהול , מדיניות –פֹוִליִטיָקה 

 מכלול האפשרויות , יכולת –פֹוֶטְנְצָיאל 

 ( לקוח פוטנציאלי הוא לקוח בכוח)אפשרי  –פֹוֶטְנְצָיאִלי 

 תפקיד  –פּוְנְקְצָיה 

 נפשי  –ְפִסיכֹולֹוִגי 

 בעייתי  –( פרובלמאטי )פרובלמטי 

 תואם , יחס –ְפרֹופֹוְרְצָיה 

 ( אופוזיציה: ההפך)צירוף מפלגות המרכיבות ממשלה או עירייה  –קֹוָאִליְצָיה 

 כללי , מואחד, שיתופי –קֹוֶלְקִטיִבי 

 בית המחוקקים בארצות הברית . ק( לאומית-בעיקר בין)ועידה , כנס. 1 –קֹוְנְגֶרס 

 ( יהרסנ –דסטרוקטיבי : ההפך)יוצר , בונה –קֹוְנְסְטרּוְקִטיִבי 

 תמימות דעים  –קונצנזוס , קֹוְנֶסְנזּוס

 השקפה , תפיסה –קונצפציה , קֹוְנֶסְפְצָיה

 ( מופשט: ההפך)מוחשי , ממשי –קֹוְנְקֶרִטי 

 שואה , אסון –ָקַטְסְטרֹוָפה 

 קבוצה , סוג מין. 3האנשים התובעים את הנאשם . 2האשמה , דברי התביעה. 1 –ָקֶטגֹוְרָיה 

 גורלי  -ְקִריִטי ( של היוונים והרומאים)מן התקופה הקלסית . 3מופתי , מעולה. 1 –( קלאסי)ְקָלִסי 

 עיקרון לשיפוט , מידה-אמת –ְקִריֶטְריֹון 

 מעשי , ממשי, מציאותי –ָראִלי 

 נסיגה . 3תגובה , פעולת נגד. 1 –( ראקצייה)ֵרַאְקְצָיה 

 קיצוני  –( רדיראלי)ָרִדיָקִלי 

 תבוני , שכלי, הגיוני, נבון – (רציונאלי)ַרְציֹוָנִלי 

 עיוני  –ֵתאֹוֶרִטי 

 מערכת השערות, תורה –ֵתאֹוְרָיה 

 

 


