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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה

1

והפעם :מתחילים ב -א ב'אוֹטוֹ' ב'עצמי'
התחילית 'אוֹטוֹ' ] [autosמצויה במושגים רבים בלעז ומשמעה הוא 'עצמו'

2

אוֹטוֹאֶ מַ ְנ ִציפַּ ְציָה

שחרור עצמי

אוֹטוֹדידקטיקה

למידה עצמית

אוֹטוֹריטה

תוקפו או השפעתו של אדם או של מוסד

אוֹטוֹבִּ יּוֹגְ ַרפְ יָה

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

אוֹטוֹֹסוּג ְֶס ְטיָה

הַ שָּׂ אָה עצמית ]היכולת לשנות את העמדות ,הרגשות והאמונות של האדם
עצמו; בפסיכולוגיה סוגסטיה משמעה הַ שָּׂ אָה שליטה ברצון הזולת העשויה
לכוון את מחשבתו או את פעולותיו בכיוון מסוים[.

אוֹטוֹפּו ְֹר ְט ֶרט

ציור של דמות עצמו ,תמונת עצמו

אוֹטוֹנו ְֹמיָה

שלטון עצמי

אוֹטוֹ ְק ַר ְטיָה

שלטון יחיד

אוֹטוֹמָ ִטי

מונע ומופעל על ידי מנגנון פנימי

גם המילה אוֹטוֹמוֹבִּ יל נושאת את משמעות ה'עצמי' ומשמעה מונע בעצמו.
ואילו המילה אוֹטוֹ ְס ְט ָרדָ ה – בנויה מן אוטו )אוטומוביל(  strada +האיטלקית שמשמעה רחוב .משמעות
המילה היא כביש ארוך ורחב ,על פי רוב בעל מסלולים אחדים ושאין בו כל הצטלבויות.
אולם כשמשתמשים במילה אוֹטוֹ לציון שמו של המנוע ]מנוע אוטו[ אין הכוונה ל'עצמו'; כינוי זה דבק
במנוע בשל שמו של ממציאו ניקולאוס אוגוסט אוֹטוֹ ) 10 ,Nikolaus August Ottoביוני  26 – 1832בינואר
 .(1891מנוע זה משמש כאב טיפוס למכוניות המונעות על-ידי מנוע בנזין מאז תחילת המאה ה.20-
למרות כתיבן השונה של התחילית autos :והשם Otto -הן נהגות באותו האופן.
מעט היסטוריה לעניין המילים הללו שחדרו לעברית מן הלועזית -
בעבר נהגו לומר :אבטובוס ,אבטומוביל ,אבטומטי ודומיהם – זאת בהשפעת
הרוסית ושפות סלאביות נוספות; כיום הנטייה ]בכגון אלה[ לנהוג על פי האנגלית
או בחלופות שמציעה העברית.

 1ד"ר עדית שר מרכזת ,נעה עמרני
 2ההסברים הם על פי אבן-שושן המילון החדש ובהט ומישור מילון ההווה.

הַ ִצּיּוּר הֶ חָ ָדשׁ –
הוּא ִציּוּר שֶׁ ָכּבַ ש
לְ עַ ְצמ ֹו אַבְ טוֹנו ְֹמ ָיה
מֵ חֻ ֵקּי אָנָטו ְֹמ ָיה.
חנניה ריכמן

