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ההתמחות בלשון העברית

תחדישי לשון
מבית היוצר של האקדמיה ללשון העברית
בתחום בריאות הנפש
זוּל ָתנוּת )אלטרואיזם(
ָ
זולתנות היא אהבת הזולת ,העדפת ַרווחת האחר על ַרווחת עצמו ,ההפך מאנוכיות )אגואיזם(.
בּוֹרי ַה ַחיִ ל ]…[ א
ׂרים וְ ֵאת ָּכל ִּג ֵ
יְרוּש ִַלם וְ ֶאת ָּכל ַה ָּש ִ
ׁ
'זולת' ביסודה היא מילת יחס" :וְ ִה ְג ָלה ]נבוכדנאצר[ ֶאת ָּכל ָ
אָרץ )מלכים ב כד ,יד( .משמעה' :אלא רק'' ,חוץ מֿ' .בימי הביניים החלה המילה לשמש
זוּלת ַּד ַּלת ַעם ָה ֶ
נְִׁשאַר ַ
כשם עצם' :הזולת' הוא 'האחר' .כיום 'זולת' משמשת בשני התפקידים :כמילת יחס )למשל "אין אויב זולת
הזמן"( וכשם עצם )למשל בצירוף 'עזרה לזולת'(.
הסיומת ֿנוּת שבמילה זולתנות מציינת שמדובר בנטייה אופיינית .לא מעט מילים בסיומת הזאת מתרגמות
ילנוּת )נגטיביזם(,
יזם ,כגון ָח ְמ ָרנוּת )מטריאליזם(ִ ,מינָנוּת )סקסיזם(ְׁ ,ש ִל ָ
מילים לועזיות המסתיימות ב ֿ ְ
יתנוּת )אליטיזם(.
ִע ִּל ָ

)פוֹביָה(
ַּב ַעת ְּ
בעת הוא פחד מוגזם ממצב מסוים או מנוכחות של דבר מסוים ,פחד שאינו תואם את המציאות .לעיתים
הבעת מלֻווה בהתקף חרדה ואף בתבהלה )פניקה( .סוגי בעת מוכריםַּ :ב ַעת גבהיםַּ ,ב ַעת ֶסגֶר )בעת הוא פחד
מוגזם ממצב מסוים או מנוכחות של דבר מסוים ,קלאוסטרופוביה( .המילה 'בעת' לקוחה מלשון הפיוט
"ב ָע ָתה".
ומשמעותה כמשמעות המילה המקראית ְּ
וב ָע ָתה מצטרפות לקבוצה לא קטנה של מילים בעברית שמשמען פחד ,ולכל אחת מהן גוֹןֿ
המילים ַּב ַעת ְ
יִראָה ,מורא,
משמעות ייחודי :אימה ,בהלהַּ ,ב ָּל ָהה )למשל בצירוף 'חלום בלהות'( ,ביעותים ,חלחלה ,חרדהְ ,
מוֹר לב ופיק ברכיים.
ִחילָ ,מגוֹרַ ,חת )בביטוי 'ללא חת'( ועוד ,ואף צירופים כמו ֶ

ִח ָשּׁכוֹן )בלקאאוט(
חישכון הוא איבוד זיכרון רגעי ,לרוב בשל לחץ או חרדה .מושג זה מוכר בהקשר של חרדת בחינות" :באמצע
הבחינה היה לי חישכון ולא זכרתי את התשובה".
המילה נוצרה על פי מילים אחרות שמשמען פגע ומחלה ,כמו ִעוָּרוֹןִׁ ,שגָּעוֹן ,וכן החידושים ִא ָּדשׁוֹן )אפתיה(,
ִׁשגָּרוֹן )רימטיזם(ֵ ,ט ָרדוֹן )אובססיה(.
המילה נדונה בוועדה למילים בשימוש כללי של האקדמיה ללשון העברית ואושרה במליאת האקדמיה בשנת
תשנ"ה ).(1995
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