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 הקדמה
 

ננוטכנולוגיה עוסקת במדע ובשימושים ההנדסיים של מערכות קטנות. 
השם נגזר מהמילה היוונית "ננוס" שפירושה גמד וממנה גם נגזר "ננס" 
בעברית. באופן מדעי יותר, ננומטר היא מידת אורך השווה למיליארדית 

 , מידה המאפיינת רבות מהמערכות בהן עוסקת הננוטכנולוגיה.המטר

הננוטכנולוגיה פרצה לחיינו בשלהי שנות התשעים עם התפתחות ההבנה 
המדעית הנוגעת לתכונות של מערכות קטנות, והתפתחות מגוון 
טכנולוגיות ייצור ואפיון של מערכות כאלו. בשני העשורים שחלפו, 

ח בקצב הולך וגובר ושימושיה התרחבו המשיכה הננוטכנולוגיה להתפת 
לכל שטחי חיינו, מהתקנים אלקטרוניים ואופטיים ממוזערים ועד נשאי 

 תרופות מתוחכמים.

כצפוי, השפה המקצועית בתחום מבוססת על מונחים באנגלית שלרובם 
חסר מינוח עברי. ברצוני לברך לכן את מר ברוך רובינוב על המשימה  

יבור מילון מקצועי המתרגם את שלל ח –העצומה שנטל על עצמו 
המונחים המקצועיים בננוטכנולוגיה ובמדע החומרים מאנגלית לעברית. 
מילון זה צפוי לסייע רבות לסטודנטים, מהנדסים, טכנאים, והציבור הרחב  

 בקוראם טקסט מדעי רלוונטי או בנסיונם לתרגם טקסט כזה לעברית.
 

 פרופ' אורי סיון
 לפיסיקה ומכון ראסל ברי לננוטכנולוגיההפקולטה 

 הטכניון, חיפה
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 פתח דבר
 

מדע והננוטכנולוגיה התפתחו רבות בשנים האחרונות, וכיום הם -הננו
נוגעים כמעט בכל תחום בחיינו. המילון לננוטכנולוגיה שלפנינו עונה על 
 הצורך הגובר בהבנת התחום והפיכתו נגיש לאנשי מקצוע ולקהל הרחב.  

מונחים המשקפים את  1,900-עברי, הכולל יותר מ-זהו מילון אנגלי
התחום בהקשריו השונים, כגון פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, התפתחות 

אלקטרוניקה, מדע החומרים ועוד. המילון מתמודד עם השינויים בשפה 
האנגלית הטכנית, שהפכה לשפת תקשורת בינלאומית, ועם הצורך  
להעביר את השינויים הללו בתרגום לעברית, שפת התנ"ך, שאף היא  

 ויים תמידיים. שפה דינמית ומתפתחת, העוברת שינ 

המילון מיועד לסטודנטים, טכנאים, הנדסאים ולכל מי שמתעניין 
וכן  בטכנולוגיות חדשניות. הוא עשוי להיות שימושי ככלי עזר למתרגמים, 

המונחים במילון לאנשי עסקים המשתתפים במיזמים ננוטכנולוגיים. 
 העברית.. הכתיב הוא "כתיב חסר" לפי כללי האקדמיה ללשון  מנוקדים 

 תודתי הרבה לגב' רונית גדיש, המזכירה המדעית של האקדמיה ללשון
 העברית, על עזרתה בניקוד המונחים.

 תודה מיוחדת לד"ר דור עמרם עבור הערותיו המועילות. 

 המחבר
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A 
ַרְצָיה, ִעּוּות   )אופטיקה(ַאבֵּ

 ( ְסִטָיהפי האקדמיה ללשון העברית: -)על

aberration (optics) 

  

 ablation ֲהָסַרת ֹחֶמר, ְפִחיָתה

  

 abrasion ְשִחיָקה 

  

 absolute zero ֶאֶפס ֻמְחָלט

  

 absorbability )כושר ספיגה(ְסִפיגּות 

  

ג ג, ֹחֶמר סֹופֵּ  absorbent סֹופֵּ

  

ַע,  עַ בֹולֵּ  absorber )אנרגיה( ַמְבלֵּ

  

 )של אנרגיה( ְבִליָעה  .1
 )של חומר(ְסִפיָגה  .2

absorption 

  

ם   absorption coefficient ְבִליָעה ְמַקדֵּ

  

 ְשַפת ְבִליָעה 

 )בבליעת קרינה אלקטרומגנטית( 

 absorption edge       
(in absorption of  
electromagnetic radiation) 
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ט ֶאַלח    acceptor impurity קֹולֵּ

  

 acicular particle )דמוי מחט( ַמְחָטִני  ֶחְלִקיק

  

 acid (chemistry, biology) )כימיה, ביולוגיה( ֻחְמָצה

 

 acoustic spectroscopy ָאקּוְסִטית ְסקֹוְפָיהְסֶפְקְטרֹו

  

 actin (biology) )סוג של חלבון; ביולוגיה(ַאְקִטין 

 

ֶנְרִגַית ִשְפעּול   activation energy אֵּ

 

 active film ִשְכָבה ְפִעיָלה 

  

ָטא  active metasurface ִמְשָטח ָפִעיל - מֵּ
 

 active transport (biology) ביולוגיה(הֹוָבָלה ְפִעיָלה ) 

  

 adaptation ִהְסַתְגלּות 
  

 ָאטֹום ִנְסָפח 

 חומרים()מדע 

adatom (ADsorbed ATOM) 

(materials science) 
  

 ִיּצּור ִחבּוִרי 

 )בתעשיה(
additive manufacturing  

(in industry) 
  

נֹוִזין דּו   adenosine diphosphate פֹוְסָפט, -ָאדֵּ

נֹוִזין דּו  (biology) (ADP) )ביולוגיה( ADPַזְרָחִתי, -ָאדֵּ
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נֹוִזין ְטִרי   adenosine triphosphate פֹוְסָפט, -ָאדֵּ

נֹוִזין   (biology) (ATP) ביולוגיה( )  ATPַזְרָחִתי, - ְתַלת ָאדֵּ

 

 adhesion )בין חומרים שונים(ַאְדֶהְזָיה, ִהַדְבקּות 

  

 adhesive forces ּכֹוחֹות ַאְדֶהְזָיה, ּכֹוחֹות ִהַדְבקּות 

  

 ַתֲהִליְך ָאִדיַאָבִטי 

 )תרמודינמיקה(

adiabatic process 
(thermodynamics) 

  

 adsorbability )כושר ספיחה(ְסִפיחּות 

  

 adsorbate ַתְסִפיחַ 

  

חַ   adsorbent ֹחֶמר סֹופֵּ

  

 adsorption ְסִפיָחה

  

ם ְסִפיָחה  adsorption coefficient ְמַקדֵּ

  

 aeration ( ִאּוּור פי האקדמיה ללשון העברית:-)עלִאְורּור 

  

'ל  רֹוגֵּ   aerogel אֵּ

  

רֹוסֹול   אֵּ

 (ֶאְרָסספי האקדמיה ללשון העברית: -)על

aerosol 
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 affinity (chemistry) ( כימיה) ִזָקה, ָאִפיִניּות 

  
 affinity constant (chemistry) )כימיה( ִזָקה ְקבּועַ 

  

 afterglow פי האקדמה ללשון העברית(-)על ִהָשֲארּות

  

ם   agent (chemical) )כימי(גֹורֵּ

 

ָרט, ִמְצָבר    agglomerate (noun) )שם עצם(ַאְגלֹומֵּ

  

ָגט, ִמְצָרף   aggregate (noun) )שם עצם(ַאְגרֵּ

 

ש  agitator (device) )מכשיר(  ַמְבחֵּ

  

ְקטתֹוָצא )  פֵּ  בֹוהם–( ַאֲהֹרנֹובאֵּ

  )מכניקת הקוונטים(
Aharonov–Bohm effect 
(quantum mechanics) 

  

י ֶאְטֶקן   ַגְרִעינֵּ

 )חלקיקים מיקרוסקופיים 
 באטמוספרה(

Aitken nuclei 
(microscopic particles 
in the athmosphere) 

 

 allotrope ָאלֹוְטרֹופ 

  

 allotropy ָאלֹוְטרֹוְפָיה 

  

 alloy ַסְגֹסֶגת
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 alloyed quantum dot ְמֻסְגֶסֶגת  ְנֻקָדה ְקַוְנִטית

  

  alumina, aluminium oxide ָאלּוִמיְניּוםָאלּוִמיָנה, ַתְחֹמֶצת 

(Al2O3)  

  

 alumina (aluminium oxide) ָאלּוִמיְניּום   ַתְחֹמֶצת   ֶחְלִקיק - ָננֹו 
nanoparticle 

  

 amino acid ֻחְמָצה ָאִמיִנית 

  

 amorphous )בעל מבנה לא גבישי(ָאמֹוְרִפי 

  

 amorphous film ִשְכָבה ָאמֹוְרִפית 

  

 amorphous material ֹחֶמר ָאמֹוְרִפי 

  

 amorphous nanoparticle ֶחְלִקיק ָאמֹוְרִפי  -ָננֹו

  

 amphiphile ַאְמִפיִפיִליּות 

  

 angle of emission (physics) )פיזיקה( ָזִוית ְפִליָטה 

  

 angle of incidence (physics) )פיזיקה( ָזִוית ְפִגיָעה

  

 angle of reflection (physics) )פיזיקה(ָזִוית ַהְחָזָרה 
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 angle of refraction (physics) )פיזיקה(ָזִוית ְשִביָרה 

  

 angle of scattering (physics) )פיזיקה(ִפּזּור ָזִוית 

  

   )meter 10-1Å =10)יחידת אורך: ַאְנְגְסְטרֹום 

ם(  פי האקדמיה ללשון העברית:-)על  אֹוְנְגְסְטרֵּ
Angstrom (Å) 

 

 anion ַאְניֹון, יֹון ְשִליִלי 

  

ל  ַאְנִאיזֹוְטרֹוִפי  ְמַאּכֵּ

 )ליתוגרפיה(

anisotropic etchant 
(lithography) 

  

 ַאְנִאיזֹוְטרֹוִפי ִאּכּול 

 )ליתוגרפיה(

anisotropic etching 
(lithography) 

  

 anisotropic material ֹחֶמר ַאְנִאיזֹוְטרֹוִפי 

 

 anisotropy ַאְנִאיזֹוְטרֹוְפָיה 

  

ִעבּוד ֶתְרִמי , ַהְרָפָיה  
 )מטלורגייה והנדסת חומרים(

annealing 

(metallurgy, materials engineering) 

 

 anode ָאנֹוָדה 

  

 anodizing ִאּנּוד 

 

 antiadhesive coating ָדִביק ַאְנִטיִצפּוי 
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 antibiotic (biology; noun) )ביולוגיה; שם עצם(ַאְנִטיִביֹוִטיָקה 
  

 antibody (biology) )ביולוגיה( נֹוְגָדן

  

ֶלְקְטִריּות  רֹואֵּ  antiferroelectricity ַאְנִטיפֵּ

 

רֹוַמְגנִֵּטיּות   antiferromagnetism ַאְנִטיפֵּ

 

ַע ַהְקָצָפה   antifoaming agent מֹונֵּ

  

ן, ֶאְנָגד  antigen (biology) )ביולוגיה( ַאְנִטיגֵּ

  

 antimony (Sb) nanoparticle ַאְנִטימֹון ֶחְלִקיק -ָננֹו

  

ד ִחְמצּון   antioxidant נֹוגֵּ
  

 aperture ִמְפָתח 
  

 aromatic compound (chemistry) )כימיה(ִתְרֹּכֶבת ָארֹוָמִטית 

  

 aromaticity (chemistry) )כימיה( ָארֹוָמִטיּות

  

ן  ֶחְלִקיק-ָננֹו  arsenic (As) nanoparticle ַאְרסֵּ

  

 artificial enzyme ְמָלאכּוִתי ֶאְנִזים 

  

 artificial intelligence (AI) ִביָנה ְמָלאכּוִתית 
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  artificial plasma source  ְמקֹור ְפַלְזָמה ְמָלאכּוִתית 
  

 aspect ratio ַיַחס ְמַמִדים
  

 asperity (of surface) )של פני שטח(ִחְספּוס 
  

 )תכנית מחשב(ָאֶסְמְבֶלר   .1

ף   .2  )ננוטכנולוגיה(ָאֶסְמְבֶלר, ְמַאסֵּ
 )התקן למניפולציות על אטומים ומולקולות( 

assembler 

  

 asymmetric film ָאִסיֶמְטִרית  ִשְכָבה

שונים()שכבה המוקפת בשני חומרים בעלי מצבי צבירה   

  

 atom ָאטֹום 
 

 atomic absorption ְסֶפְקְטרֹוְסקֹוְפַית ְבִליָעה ָאטֹוִמית 
spectroscopy 

  

  atomic emission ָאטֹוִמית   ְפִליָטהְסֶפְקְטרֹוְסקֹוְפַית 
spectroscopy 

  

 atomic force microscope (AFM) ִמיְקרֹוְסקֹופ ּכֹוַח ָאטֹוִמי 

  

 atomic force microscopy (AFM) ּכֹוַח ָאטֹוִמי ִמיְקרֹוְסקֹוְפַית 

  

  atomic layer deposition ִשְכבֹות ָאטֹוִמיֹות )דפוזיציה(  ִרבּוץ  
(ALD)  
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 ָמִניפּוַלְצָיה ַעל ָאטֹוִמים,
 ָאטֹוִמי  ִטְפלּול

atomic manipulation 

 

 atomic modeling ִמדּול ָאטֹוִמי 

  

 atomic orbital אֹוְרִביָטל ָאטֹוִמי 

  

 atomic radius ַרְדיּוס ָאטֹוִמי 

 

 atomic spectroscopy ָאטֹוִמית  ְסקֹוְפָיהְסֶפְקְטרֹו

 

 atomic structure ִמְבֶנה ָאטֹוִמי 

  

 atomic weight ָאטֹוִמי   ִמְשָקל

  

 atomic wire חּוט ָאטֹוִמי 

  

 ָאטֹוִמיַזְצָיה, ַהְפָרָדה ְלָאטֹוִמים

 )כימיה(

atomization  
(chemistry) 

  

 atom probe ָגשֹוש ָאטֹוִמים 
  

 atom probe tomography (APT) טֹומֹוְגַרְפַית ָגשֹוש ָאטֹוִמים

  

 atto (18-10)קידומת; ָאטֹו 
 

 attraction ְמִשיָכה 
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 attrition ְשִחיָקה 
  

ְקט) תֹוָצא  פֵּ  Auger effect אֹוֶז'ה  ( אֵּ

  

ֶלְקְטרֹון אֹוֶז'ה   Auger electron אֵּ

  

ֶלְקְטרֹונֵּי אֹוֶז'ה   Auger electron ְסֶפְקְטרֹוְסקֹוְפַית אֵּ
spectroscopy (AES) 

  

 autoproductivity ַיְצָרנּות ַעְצִמית 

  

 autosome (biology) )ביולוגיה(אֹוטֹוזֹום 

  

 avalanche breakdown ְפִריַצת ַמֹפֶלת  

  

 avalanche diode ְדיֹוַדת ַמֹפֶלת, ְדיֹוַדת ַגְלשֹון 

B 
 background radiation ֶרַקע ְקִריַנת 

  

ֶלְקְטרֹון ְמֻפָּזר   backscattered electron  ְלָאחֹוראֵּ

 

ֶנְרִגַית  backscattering energy )של חלקיק( ִפּזּור ְלָאחֹור אֵּ

  

 ַחְיַדִקים 
 ַחְיַדק( יחיד: ) 

bacteria 
(single: bacterium) 
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 bacteriophage (phage) ְנִגיף ַהַחְיַדק 

 

ֶלְקְטרֹון   ballistic electron (physics) )פיזיקה(ָבִליְסִטי אֵּ

  

 ballistic transport (physics) )פיזיקה( ָבִליְסִטית ַהֲעָבָרה 

  

ין ַפַער  ֶנְרִגָיה( -בֵּ   band gap (energy gap) ַפִסי )ַפַער אֵּ

  

 bandwidth ֶסֶרטֹרַחב ַפס, ֹרַחב 

  

ל ֲאֻלָמה   beam splitter ַמְפצֵּ

  

ִריְליּום ֶחְלִקיק-ָננֹו  beryllium (Be) nanoparticle בֵּ

  

 bilayer ִשְכָבה -דּו

  

 bilayer graphene ִשְכָבִתי -דּו ְגָרֶפן

  

קּוָלִרית-דּו ִשְכָבה  bimolecular film (biology)  )ביולוגיה( מֹולֵּ

  

 binding ִקשּור
  

ֶנְרִגַית ִקשּור   binding energy אֵּ
  

 - ִביֹו
 הקשורים לחיי אדם ולאורגניזמים חיים()קידומת למונחים 

bio 
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 biocatalyst ָזָרז ִביֹולֹוִגי 

  

 biochip ְשָבב ִביֹולֹוִגי 

  

 biocompatibility   ְתִאימּות ִביֹולֹוִגית 

  

ֶסְנִצָיהִביֹו  bioluminiscence   , ְנהֹוָרנּות ִביֹולֹוִגית לּוִמינֵּ

  

 biomarker (biological marker) ִביֹולֹוִגי, ִביֹוַמְרֶקר ַסָמן 

  

 biomaterial ֹחֶמר,  ֹחֶמר ִביֹולֹוִגי-ִביֹו

 

ָכִניָקה ִביֹו  biomechanics מֵּ
  

 biomimetics ִטיָקה, ִחקּוי ִביֹולֹוִגימֵּ ִביֹוִמי

  

קּוָלה   biomolecule ִביֹולֹוִגית ִביֹומֹולֵּקּוָלה, מֹולֵּ

  

 ָננֹוֶטְכנֹולֹוְגָיה -ִביֹו

 )ביוטכנולוגיה בסקלה ננומטרית( 

bionanotechnology 
(biotechnology at the nanoscale) 

  

ר ִביֹולֹוִגי ר, פֹוִלימֵּ  biopolymer ִביֹופֹוִלימֵּ

 

 biorobotics ִביֹורֹובֹוִטיָקה 

  

 biosensing ִביֹולֹוִגית  ִחיָשה
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 biosensor ַחְיָשן,  ַחְיָשן ִביֹולֹוִגי-ִביֹו

  

 biotechnology ֶטְכנֹולֹוְגָיה ִביֹו

 

 נֹוְשִאי, - דּו   ֹצֶמת ְטַרְנִזיְסטֹור  
 נֹוְשִאי, - ְטַרְנִזיְסטֹור דּו
 ָקְטִבי - ְטַרְנִזיְסטֹור דּו

bipolar junction transistor (BJT), 
bipolar transistor 

  

 birefringence (optics) )אופטיקה(ְשִביָרה ְּכפּוָלה 

  

 bismuth (Bi) nanoparticle ֶחְלִקיק ִביְסמּוט -ָננֹו
  

 Bloch wall (physics) )פיזיקה( ְמִחַּצת ְבלֹוְך 

  

   ֶשל ְבלֹוְך  ַגל פּוְנְקִצַית

 )פיזיקה(

Bloch wave function 
(physics) 

  

ר גּוִשי ר גּוִשים, קֹופֹוִלימֵּ  block copolymer קֹופֹוִלימֵּ

  

 boiling ְרִתיָחה 

  

 bond (chemical) ֶקֶשר )כימי( 

 

 boron (B) nanoparticle ֶחְלִקיק בֹורֹון -ָננֹו

  

 boron nitride nanotube בֹורֹון ִניְטִריד  ִצּנֹוִרית- ָננֹו
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 Bose-Einstein condensate (BEC) ַאְיְנְשַטְין - בֹוֶזהִעבּוי 

  

 ִגיַשת "ִמְלַמָטה ְלַמְעָלה", 
 ַמְעָלה" - ִגיַשת "ַמָטה

bottom–up approach 

  

 boundary layer ְגבּול ִשְכַבת 
 

 boundary surface ְגבּול ִמְשַטח 

  

 Bragg scattering ַראג ִפּזּור בְ 

  

 ַראג ֹחק בְ 

 )קריסטלוגרפיה בקרני רנטגן(

Bragg's law 

(X-ray crystallography) 

  

 Bravais lattice (crystallography) )קריסטלוגרפיה(ְסִריג ְבָרֶוה 

  

 breakdown (in theory) )בתיאוריה(ֶּכֶשל 

  

ן רֵּ  bridged fullerene ָגשּור  פּולֵּ

  

ן   Brillouin scattering ִפּזּור ְבִרילּואֵּ

  

זֹור  ן אֵּ  Brillouin zone (in crystal) )בגביש( ְבִרילּואֵּ

  

 ֶשֶבר ָפִריְך
 )הנדסת חומרים(

brittle fracture 

(materials engineering) 
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   ְפִריכּות

 חומרים()הנדסת 

brittleness  
(materials engineering) 

  

 )פיזיקה(ְתנּוָעה ְבָראּוִנית 
 פי האקדמיה ללשון העברית:-)על

 ( ְתנּוַעת ְבָראּון

Brownian motion (physics) 

(Brownian movement) 

  

 Brownian motor ְמנֹוַע ְבָראּוִני 
  

 bubble בּוָעה 
 

 bubbling (chemistry) )כימיה( ִבְעבּועַ 

  

 buckling (materials engineering) )הנדסת חומרים( ְקִריָסה

 

ן רֵּ  ַּכדּוִרי  פּולֵּ
 )כימיה(

buckyball (spherical fullerene), 
buckminsterfullerene (chemistry) 

  

 bulk acoustic wave (BAW) ַגל ָאקּוְסִטי ִנְפִחי 

 

  ִנְפִחיְפָגם 

 )במבנה גבישי(

bulk defect  

(in crystal structure) 
  

 bulk diffusion ִנְפִחי , ִפְעפּועַ ִנְפִחיתִדיפּוְזָיה 

  

ְקטתֹוָצא )  פֵּ  bulk effect ( ִנְפִחיאֵּ

  

 bulk material ְבִתְפֹזֶרת  ֹחֶמר 
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ָכִניִמיְקרֹוִעבּוד   bulk micromachining ִנְפִחי  מֵּ

  

 bulk modulus ַהֶּנַפח  מֹודּול

ַלְסִטיּות ַהֶּנַפח  פי האקדמיה ללשון העברית:-)על  (מֹודּול אֵּ

  

 bulk plasmon (physics) )פיזיקה( ִנְפִחי ְפַלְזמֹון

  

 bulk scattering ִנְפִחי ִפּזּור

  

ְרסֶוְקטֹור      בּוְרגֵּ

 )קריסטלוגרפיה(
Burgers vector 
(crystallography) 

  

 bulk technology ְבֹצֶבר  ֶטְכנֹולֹוְגָיה

 C 
ְנֻקָדה ְקַוְנִטית ְמֻבֶסֶסת  

 ַקְדִמיּום 
cadmium based quantum dot 

  

  cadmium free quantum dot ַקְדִמיּום ְנֻקָדה ְקַוְנִטית ְללֹא
(CFQD) 

  

 cadmium (Cd) nanoparticle ַקְדִמיּום ֶחְלִקיק  - ָננֹו 

  

 calcium oxide (CaO) ִסיָדן ַתְחֹמֶצת ֶחְלִקיק -ָננֹו
nanoparticle 

  

ֶטר   calorimeter ָקלֹוִרימֵּ
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 calorimetry ָקלֹוִריֶמְטִרָיה 

  

 cantilever תֹוְמָכה 

 

 capacitor ַקָבל 

  

 capillarity ִניִמיּות, ַקִפיָלִריּות 

  

 capillary ִניָמה 

  

 capillary force ּכֹוַח ִניִמי 

  

 )ביולוגיה(ַקְפִסיד 
  (ֻקְפִסית ַהְּנִגיף פי האקדמיה ללשון העברית:-)על

capsid (biology) 

  

 carbon based nanomaterial (CBN) ַפְחַמן  סְמֻבס   ֹחֶמר-ָננֹו

  

 carbon film ַפְחָמן ִשְכַבת 

  

ִנָּצן ַפְחָמן - ָננֹו  carbon nanobud 

רואידלי(-)מבנה המשלב ננו צינורית פחמן ופולרן ספֵּ  

  

 carbon nanofiber ִסיב ַפְחָמן -ָננֹו

  

 ַפְחָמן ֶחְלִקיק -ָננֹו
 

carbon (C) nanoparticle 
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 carbon nanotube (CNT) ִצּנֹוִרית ַפְחָמן - ָננֹו

  

ן ְמֻבָסס ָננֹו  carbon nanotube device ִצּנֹוִרית ַפְחָמן-ֶהְתקֵּ

 

 ס ְמֻבס   ְטַרְנִזיְסטֹור
 ִצּנֹוִרית ַפְחָמן - ָננֹו

carbon nanotube transistor 

  

ִאין   casein (biology) ביולוגיה ()סוג של חלבון; ָקזֵּ

  

ְקט)  תֹוָצא פֵּ  Casimir effect ָקִזיִמיר  ( אֵּ

  

 Casimir force ּכֹוַח ָקִזיִמיר 

  

רּוז, ָקָטִליָזה  catalysis (chemistry) )כימיה( זֵּ

  

 catalyst (chemistry) )כימיה( ָזָרז, ָקָטִליָזטֹור 

  

ָנן   catenane )מבנה מולקולרי( ָקטֵּ

  

 catenation (chemistry) )כימיה(                             ְיִציַרת ַשְרֶשֶרת, ִשְרשּור 

  

 cathode ָקתֹוָדה 

  

 cathodoluminescence לּוִמינֵֶּסְנִצָיה ָקתֹוִדית  

( ָקתֹוִדיתְנהֹוָרנּות פי האקדמיה ללשון העברית: -)על  
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אֹוִליט   zeolite (mineral) ]מינרל )מחצב([  זֵּ

  
 zeolite film זֵּאֹוִליט  ִשְכַבת

  
 zepto (21-10)קידומת; ֶזְפטֹו 

  
 zero-dimensional (0D) ְמַמִדי -ֶאֶפס  ִמְבֶנה-ָננֹו

nanostructure 
  

zeta potential (see electrokinetic potential) 
  

ָטה   zetta (2110)קידומת; זֵּ
  

 zettatechnology ֶטְכנֹולֹוְגָיה - זֵָּטה
  

 zinc (Zn) nanoparticle   ֶחְלִקיק ָאָבץ-ָננֹו
  

 zirconium (Zr) nanoparticle ִזיְרקֹוְניּום ֶחְלִקיק  - ָננֹו 
  

 


