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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
המטר ,מידה המאפיינת רבות מהמערכות בהן עוסקת הננוטכנולוגיה.
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,
המשיכה הננוטכנולוגיה להתפתח בקצב הולך וגובר ושימושיה התרחבו
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
העצומה שנטל על עצמו – חיבור מילון מקצועי המתרגם את שלל
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
הפקולטה לפיסיקה ומכון ראסל ברי לננוטכנולוגיה
הטכניון ,חיפה

4

פתח דבר
הננו -מדע והננוטכנולוגיה התפתחו רבות בשנים האחרונות ,וכיום הם
נוגעים כמעט בכל תחום בחיינו .המילון לננוטכנולוגיה שלפנינו עונה על
הצורך הגובר בהבנת התחום והפיכתו נגיש לאנשי מקצוע ולקהל הרחב.
זהו מילון אנגלי-עברי ,הכולל יותר מ 1,900-מונחים המשקפים את
התפתחות התחום בהקשריו השונים ,כגון פיזיקה ,כימיה ,ביולוגיה,
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
שפה דינמית ומתפתחת ,העוברת שינויים תמידיים.
המילון מיועד לסטודנטים ,טכנאים ,הנדסאים ולכל מי שמתעניין
בטכנולוגיות חדשניות .הוא עשוי להיות שימושי ככלי עזר למתרגמים ,וכן
לאנשי עסקים המשתתפים במיזמים ננוטכנולוגיים .המונחים במילון
מנוקדים .הכתיב הוא "כתיב חסר" לפי כללי האקדמיה ללשון העברית.
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

5

מקורות
1. V. Borisenko and S. Ossicini
"What is what in the Nanoworld"
WILEY-VCH Verlag GmbH&Co., 2008
2. B. Bhushan
"Springer Handbook of Nanotechnology", 2010
3. L. Schramm
"Dictionary of Nanotechnology, Colloid and Interface Science"
WILEY-VCH Verlag GmbH&Co., 2008
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A
אַ בֵּ ַרצְ יָה ,עִ ּוּות (אופטיקה)
(על-פי האקדמיה ללשון העבריתְ :ס ִטיָה)

)aberration (optics

הֲ סָ ַרת חֹ מֶ רְ ,פ ִחיתָ ה

ablation

ְש ִחיקָ ה

abrasion

אֶ פֶ ס מֻ ְחלָט

absolute zero

ְס ִפיגּות (כושר ספיגה)

absorbability
absorbent

סֹופֵּ ג ,חֹ מֶ ר סֹופֵּ ג

absorber

בֹולֵּעַ  ,מַ ְבלֵּעַ (אנרגיה)

absorption

ְ .1בלִ יעָ ה (של אנרגיה)
ְ .2ס ִפיגָה (של חומר)

absorption coefficient

ְמקַ דֵּ ם ְבלִ יעָ ה

absorption edge

ְשפַ ת ְבלִ יעָ ה

(in absorption of
)electromagnetic radiation

(בבליעת קרינה אלקטרומגנטית)
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acceptor impurity

אֶ לַח קֹולֵּט

acicular particle

)חֶ לְ ִקיק מַ ְחטָ נִ י (דמוי מחט

acid (chemistry, biology)

) ביולוגיה,חֻ ְמצָ ה (כימיה

acoustic spectroscopy

קּוס ִטית
ְ ָקֹופיָה א
ְ ְספֶ ְק ְטרֹו ְס

actin (biology)

)אַ ְק ִטין (סוג של חלבון; ביולוגיה

activation energy

אֵּ נ ְֶרגִ יַת ִש ְפעּול

active film

ִשכְ בָ ה ְפעִ ילָה

active metasurface

 ִמ ְשטָ ח פָ עִ יל-מֵּ טָ א

active transport (biology)

)הֹובָ לָה ְפעִ ילָה (ביולוגיה

adaptation

ִה ְסתַ גְ לּות

adatom (ADsorbed ATOM)

אָ טֹום נִ ְספָ ח

(materials science)

)(מדע חומרים

additive manufacturing

בּורי
ִ יִּצּור ִח

(in industry)

)(בתעשיה

adenosine diphosphate
(ADP) (biology)

,פֹוספָ ט
ְ -אָ דֵּ נֹוזִ ין דּו
) (ביולוגיהADP ,ז ְַרחָ ִתי-אָ דֵּ נֹוזִ ין דּו
9

adenosine triphosphate
)(ATP) (biology

פֹוספָ ט,
אָ דֵּ נֹוזִ ין ְט ִריְ -
אָ דֵּ נֹוזִ ין ְתלַת-ז ְַר ָח ִתי( ATP,ביולוגיה)

adhesion

אַ ְדהֶ זְ יָהִ ,הדַ ְבקּות (בין חומרים שונים)

adhesive forces

ּכֹוחֹות אַ ְדהֶ זְ יָהּ ,כֹוחֹות ִהדַ ְבקּות

adiabatic process

תַ הֲ לִ יְך אָ ִדיאַ בָ ִטי

)(thermodynamics

(תרמודינמיקה)

adsorbability

ְס ִפיחּות (כושר ספיחה)

תַ ְס ִפיחַ

adsorbate

חֹ מֶ ר סֹופֵּ חַ

adsorbent

ְס ִפיחָ ה

adsorption
adsorption coefficient

ְמקַ דֵּ ם ְס ִפיחָ ה

ִאוְרּור (על-פי האקדמיה ללשון העבריתִ :אּוּור)

aeration

אֵּ רֹוגֵּ'ל

aerogel

אֵּ רֹוסֹול

aerosol

(על-פי האקדמיה ללשון העברית :אֶ ְרסָ ס)
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affinity (chemistry)

) אָ ִפינִ יּות (כימיה,זִ קָ ה

affinity constant (chemistry)
afterglow

)ְקבּועַ זִ קָ ה (כימיה

)פי האקדמה ללשון העברית-שאֲרּות (על
ָ ִה

agent (chemical)

)גֹורם (כימי
ֵּ

agglomerate (noun)

) ִמצְ בָ ר (שם עצם,אַ גְ לֹומֵּ ָרט

aggregate (noun)

) ִמצְ ָרף (שם עצם,אַ גְ ֵּרגָט

agitator (device)

)מַ ְבחֵּ ש (מכשיר

Aharonov–Bohm effect

תֹוצָ א (אֵּ פֵּ ְקט) אַ הֲ רֹנֹוב–בֹוהם

(quantum mechanics)

)(מכניקת הקוונטים

Aitken nuclei

ג ְַרעִ ינֵּי אֶ ְטקֶ ן

(microscopic particles
in the athmosphere)

(חלקיקים מיקרוסקופיים
)באטמוספרה

allotrope

לֹוטרֹופ
ְ ָא

allotropy

רֹופיָה
ְ לֹוט
ְ ָא

alloy

סגֶת
ֹ ְסַ ג
11

alloyed quantum dot

נְ קֻ דָ ה ְקוַנְ ִטית ְמסֻ גְ סֶ גֶת

alumina, aluminium oxide
(Al2O3)

לּומינְ יּום
ִ ָ תַ ְחמֹצֶ ת א,לּומינָה
ִ ָא

alumina (aluminium oxide)
nanoparticle

לּומינְ יּום
ִ ָ ֶחלְ ִקיק ַת ְחמֹצֶ ת א-ָננֹו

amino acid

חֻ ְמצָ ה אָ ִמינִ ית

amorphous

)מֹור ִפי (בעל מבנה לא גבישי
ְ ָא

amorphous film

מֹור ִפית
ְ ִָשכְ בָ ה א

amorphous material

מֹור ִפי
ְ ָחֹ מֶ ר א

amorphous nanoparticle
amphiphile

מֹור ִפי
ְ ָחֶ לְ ִקיק א-נָנֹו
יפילִ יּות
ִ אַ ְמ ִפ

angle of emission (physics)

)ָזוִית ְפלִ יטָ ה (פיזיקה

angle of incidence (physics)

)ָזוִית ְפגִ יעָ ה (פיזיקה

angle of reflection (physics)

)ָזוִית הַ ְחז ָָרה (פיזיקה
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angle of refraction (physics)

)ירה (פיזיקה
ָ ָזוִית ְש ִב

angle of scattering (physics)

)ָזוִית ִפּזּור (פיזיקה

Angstrom (Å)

(1Å =10-10 meter :אַ נְ גְ ְס ְטרֹום (יחידת אורך
) אֹונְ גְ ְס ְט ֵּרם:פי האקדמיה ללשון העברית-(על

anion

 יֹון ְשלִ ילִ י,אַ נְ יֹון

anisotropic etchant

רֹופי
ִ יזֹוט
ְ ְמאַ ּכֵּל אַ נְ ִא

(lithography)

)(ליתוגרפיה

anisotropic etching

רֹופי
ִ יזֹוט
ְ ִאּכּול אַ נְ ִא

(lithography)

)(ליתוגרפיה

anisotropic material

רֹופי
ִ יזֹוט
ְ חֹ מֶ ר אַ נְ ִא

anisotropy

רֹופיָה
ְ יזֹוט
ְ אַ נְ ִא

annealing

 עִ בּוד תֶ ְר ִמי,הַ ְרפָ יָה

(metallurgy, materials engineering)

anode

)(מטלורגייה והנדסת חומרים

אָ נֹודָ ה

anodizing

ִאּנּוד

antiadhesive coating

צִ פּוי אַ נְ ִטידָ ִביק
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antibiotic (biology; noun)

)יֹוטיקָ ה (ביולוגיה; שם עצם
ִ יב
ִ אַ נְ ִט

antibody (biology)

)נֹוגְ דָ ן (ביולוגיה

antiferroelectricity

אַ נְ ִטיפֵּ רֹואֵּ ל ְֶק ְט ִריּות

antiferromagnetism

אַ נְ ִטיפֵּ רֹומַ גְ נ ִֵּטיּות

antifoaming agent

מֹונֵּעַ הַ ְקצָ פָ ה

antigen (biology)

) אֶ נְ גָד (ביולוגיה,אַ נְ ִטיגֵּן

antimony (Sb) nanoparticle
antioxidant

חֶ לְ ִקיק אַ נְ ִטימֹון-נָנֹו
נֹוגֵּד ִח ְמצּון

aperture

ִמ ְפתָ ח

aromatic compound (chemistry)
aromaticity (chemistry)

)ִת ְרּכֹבֶ ת אָ רֹומָ ִטית (כימיה
)אָ רֹומָ ִטיּות (כימיה

arsenic (As) nanoparticle

חֶ לְ ִקיק אַ ְרסֵּ ן-נָנֹו

artificial enzyme

ָאכּותי
ִ
אֶ נְ זִ ים ְמל

artificial intelligence (AI)

ָאכּותית
ִ
ִבינָה ְמל
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artificial plasma source

ָאכּותית
ִ
ְמקֹור ְפלַזְ מָ ה ְמל

aspect ratio

יַחַ ס ְממַ ִדים

)asperity (of surface

ִח ְספּוס (של פני שטח)

assembler

 .1אָ סֶ ְמ ְבלֶר (תכנית מחשב)
 .2אָ סֶ ְמ ְבלֶרְ ,מאַ סֵּ ף (ננוטכנולוגיה)
(התקן למניפולציות על אטומים ומולקולות)

asymmetric film

ִשכְ בָ ה אָ ִסימֶ ְט ִרית

(שכבה המוקפת בשני חומרים בעלי מצבי צבירה שונים)

atom

אָ טֹום
טֹומית
קֹופיַת ְבלִ יעָ ה אָ ִ
רֹוס ְ
ְספֶ ְק ְט ְ

atomic absorption
spectroscopy

טֹומית
קֹופיַת ְפלִ יטָ ה אָ ִ
רֹוס ְ
ְספֶ ְק ְט ְ

atomic emission
spectroscopy

טֹומי
רֹוסקֹופ ּכֹוחַ אָ ִ
יק ְ
ִמ ְ

)atomic force microscope (AFM

טֹומי
קֹופיַת ּכֹוחַ אָ ִ
רֹוס ְ
יק ְ
ִמ ְ

)atomic force microscopy (AFM
atomic layer deposition
)(ALD

טֹומיֹות
ִרבּוץ (דפוזיציה) ִשכְ בֹות אָ ִ
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atomic manipulation

,טֹומים
ִ ָמָ נִ יפּולַצְ יָה עַ ל א
טֹומי
ִ ִָט ְפלּול א

atomic modeling

טֹומי
ִ ִָמדּול א

atomic orbital

טֹומי
ִ ָאֹור ִביטָ ל א
ְ

atomic radius

טֹומי
ִ ַָר ְדיּוס א

atomic spectroscopy

טֹומית
ִ ָקֹופיָה א
ְ ְספֶ ְק ְטרֹו ְס

atomic structure

טֹומי
ִ ִָמ ְבנֶה א

atomic weight

טֹומי
ִ ִָמ ְשקָ ל א

atomic wire

טֹומי
ִ ָחּוט א

atomization

טֹומים
ִ ָ הַ ְפ ָרדָ ה לְ א,טֹומיזַצְ יָה
ִ ָא

(chemistry)

)(כימיה

atom probe

טֹומים
ִ ָגָשֹוש א

atom probe tomography (APT)

טֹומים
ִ ָטֹומֹוגְ ַר ְפיַת גָשֹוש א
)10-18 ;אָ טֹו (קידומת

atto
attraction

ְמ ִשיכָה
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attrition

ְש ִחיקָ ה

Auger effect

תֹוצָ א (אֵּ פֵּ ְקט) אֹוזֶ'ה

Auger electron

אֵּ ל ְֶק ְטרֹון אֹוזֶ'ה

Auger electron
spectroscopy (AES)

קֹופיַת אֵּ ל ְֶק ְטרֹונֵּי אֹוזֶ'ה
ְ רֹוס
ְ ְספֶ ְק ְט

autoproductivity

יַצְ ָרנּות עַ צְ ִמית

autosome (biology)

)אֹוטֹוזֹום (ביולוגיה

avalanche breakdown

ְפ ִריצַ ת מַ פֹ לֶת

avalanche diode

 ְדיֹודַ ת גַלְ שֹון,ְדיֹודַ ת מַ פֹ לֶת

B
background radiation

ְק ִרינַת ֶרקַ ע

backscattered electron

אֵּ ל ְֶק ְטרֹון ְמ ֻפּזָר לְ אָ חֹור

backscattering energy

)אֵּ נ ְֶרגִ יַת ִפּזּור לְ אָ חֹור (של חלקיק

bacteria
(single: bacterium)

חַ יְדַ ִקים
) חַ יְדַ ק:(יחיד
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)bacteriophage (phage

נְ גִ יף הַ חַ יְדַ ק
יס ִטי (פיזיקה)
אֵּ ל ְֶק ְטרֹון בָ לִ ְ

)ballistic electron (physics

יס ִטית (פיזיקה)
הַ עֲבָ ָרה בָ לִ ְ

)ballistic transport (physics
)band gap (energy gap

פַ עַ ר בֵּ ין-פַ ִסי (פַ עַ ר אֵּ נ ְֶרגִ יָה)

bandwidth

רֹחַ ב פַ ס ,רֹחַ ב סֶ ֶרט
מַ ְפצֵּ ל ֲאלֻמָ ה
נָנֹו-חֶ לְ ִקיק בֵּ ִרילְ יּום

beam splitter
beryllium (Be) nanoparticle
bilayer

דּוִ -שכְ בָ ה
גְ ָרפֶ ן דּוִ -שכְ בָ ִתי
ִשכְ בָ ה דּו-מֹולֵּקּול ִָרית (ביולוגיה)

bilayer graphene
)bimolecular film (biology
binding

ִקשּור

binding energy

אֵּ נ ְֶרגִ יַת ִקשּור

bio

ִביֹו-
(קידומת למונחים הקשורים לחיי אדם ולאורגניזמים חיים)
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biocatalyst

ז ָָרז ִביֹולֹוגִ י

biochip

ְשבָ ב ִביֹולֹוגִ י
ְת ִאימּות ִביֹולֹוגִ ית

biocompatibility

הֹורנּות ִביֹולֹוגִ ית
לּומינֵּסֶ נְ צִ יָה ,נְ ָ
ִביֹו ִ

bioluminiscence

סַ מָ ן ִביֹולֹוגִ יִ ,ביֹומַ ְרקֶ ר

)biomarker (biological marker
biomaterial

ִביֹו-חֹ מֶ ר ,חֹ מֶ ר ִביֹולֹוגִ י

biomechanics

ִביֹומֵּ כָנִ יקָ ה
יֹומימֵּ ִטיקָ הִ ,חקּוי ִביֹולֹוגִ י
ִב ִ

biomimetics

ִביֹומֹולֵּקּולָה ,מֹולֵּקּולָה ִביֹולֹוגִ ית

biomolecule

ִביֹו-נָנֹוטֶ כְ נֹולֹוגְ יָה
(ביוטכנולוגיה בסקלה ננומטרית)

bionanotechnology
)(biotechnology at the nanoscale

ִביֹופֹולִ ימֵּ ר ,פֹולִ ימֵּ ר ִביֹולֹוגִ י

biopolymer

יֹורֹובֹוטיקָ ה
ִ
ִב

biorobotics

ישה ִביֹולֹוגִ ית
ִח ָ

biosensing
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biosensor

ְשן ִביֹולֹוגִ י
ָ  חַ י,ְשן
ָ חַ י-ִביֹו

biotechnology

ִביֹוטֶ כְ נֹולֹוגְ יָה

bipolar junction transistor (BJT),
bipolar transistor

,ֹוש ִאי
ְ נ-ְט ַרנְ זִ ְיסטֹור צ ֶֹמת דּו
,נֹוש ִאי
ְ -יסטֹור דּו
ְ ְִט ַרנְ ז
קָ ְט ִבי-יסטֹור דּו
ְ ְִט ַרנְ ז

birefringence (optics)

)ירה ּכְ פּולָה (אופטיקה
ָ ְש ִב

bismuth (Bi) nanoparticle
Bloch wall (physics)

יסמּוט
ְ חֶ לְ ִקיק ִב-נָנֹו
)ְמ ִחּצַ ת ְבלֹוְך (פיזיקה

Bloch wave function

פּונְ ְקצִ יַת גַל ֶשל ְבלֹוְך

(physics)

)(פיזיקה

block copolymer

גּושי
ִ  קֹופֹולִ ימֵּ ר,גּושים
ִ קֹופֹולִ ימֵּ ר

boiling

ְר ִתיחָ ה

bond (chemical)

)קֶ ֶשר (כימי

boron (B) nanoparticle

חֶ לְ ִקיק בֹורֹון-נָנֹו

boron nitride nanotube

יט ִריד
ְ ִּנֹורית בֹורֹון נ
ִ ִצ-נָנֹו
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Bose-Einstein condensate (BEC)
bottom–up approach

אַ יְנְ ְשטַ יְן-עִ בּוי בֹוזֶה
,""מלְ מַ טָ ה לְ מַ עְ לָה
ִ ישת
ַ ִג
"מַ עְ לָה-ישת "מַ טָ ה
ַ ִג

boundary layer

ִשכְ בַ ת גְ בּול

boundary surface

ִמ ְשטַ ח גְ בּול

Bragg scattering

ִפּזּור ְב ַראג

Bragg's law

חֹ ק ְב ַראג

(X-ray crystallography)

)(קריסטלוגרפיה בקרני רנטגן

Bravais lattice (crystallography)

)ְס ִריג ְב ָרוֶה (קריסטלוגרפיה

breakdown (in theory)

)ֶשל (בתיאוריה
ֶ ּכ

bridged fullerene

פּול ֵֵּּרן גָשּור

Brillouin scattering

ִפּזּור ְב ִרילּואֵּ ן

Brillouin zone (in crystal)

)אֵּ זֹור ְב ִרילּואֵּ ן (בגביש

brittle fracture

ֶשבֶ ר פָ ִריְך

(materials engineering)

)(הנדסת חומרים
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brittleness

ְפ ִריכּות

(materials engineering)

)(הנדסת חומרים

Brownian motion (physics)
(Brownian movement)

)ְתנּועָ ה ְב ָראּונִ ית (פיזיקה
:פי האקדמיה ללשון העברית-(על
)ְתנּועַ ת ְב ָראּון

Brownian motor

ְמנֹועַ ְב ָראּונִ י

bubble

בּועָ ה

bubbling (chemistry)

)ִבעְ בּועַ (כימיה

buckling (materials engineering)

)ְק ִריסָ ה (הנדסת חומרים

buckyball (spherical fullerene),
buckminsterfullerene (chemistry)
bulk acoustic wave (BAW)
bulk defect

ַדּורי
ִ פּול ֵֵּּרן ּכ
)(כימיה

קּוס ִטי נִ ְפ ִחי
ְ ָגַל א
ְפגָם נִ ְפ ִחי

(in crystal structure)

)(במבנה גבישי

bulk diffusion

 ִפעְ פּועַ נִ ְפ ִחי,ִדיפּוזְ יָה נִ ְפ ִחית

bulk effect

תֹוצָ א (אֵּ פֵּ ְקט) נִ ְפ ִחי

bulk material

חֹ מֶ ר ְב ִת ְפז ֶֹרת
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bulk micromachining

יקרֹומֵּ כָנִ י נִ ְפ ִחי
ְ עִ בּוד ִמ

bulk modulus
מֹודּול הַ ּנֶפַ ח
) מֹודּול אֵּ ל ְַס ִטיּות הַ ּנֶפַ ח:פי האקדמיה ללשון העברית-(על
bulk plasmon (physics)

)ְפלַזְ מֹון נִ ְפ ִחי (פיזיקה

bulk scattering

ִפּזּור נִ ְפ ִחי

Burgers vector

בּורג ְֵּרס
ְ ו ְֶקטֹור

(crystallography)

)(קריסטלוגרפיה

bulk technology

טֶ כְ נֹולֹוגְ יָה ְבצֹבֶ ר

C
cadmium based quantum dot

נְ קֻ דָ ה ְקוַנְ ִטית ְמבֻסֶ סֶ ת
קַ ְד ִמיּום

cadmium free quantum dot
(CFQD)

נְ קֻ דָ ה ְקוַנְ ִטית לְ ל ֹא קַ ְד ִמיּום

cadmium (Cd) nanoparticle

 ֶחלְ ִקיק קַ ְד ִמיּום-ָננֹו

calcium oxide (CaO)
nanoparticle

חֶ לְ ִקיק ַת ְחמֹצֶ ת ִסידָ ן-נָנֹו

calorimeter

לֹורימֵּ טֶ ר
ִ ָק
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calorimetry

לֹורימֶ ְט ִריָה
קָ ִ
תֹומכָה
ְ

cantilever

קַ בָ ל

capacitor

ימיּות ,קַ ִפיל ִָריּות
נִ ִ

capillarity
capillary

נִ ימָ ה
ימי
ּכֹוחַ נִ ִ

capillary force

קַ ְפ ִסיד (ביולוגיה)
(על-פי האקדמיה ללשון העברית :קֻ ְפ ִסית הַ ּנְ גִ יף)

)capsid (biology

נָנֹו-חֹ מֶ ר ְמבֻסס פַ ְחמַ ן

)carbon based nanomaterial (CBN

ִשכְ בַ ת פַ ְחמָ ן

carbon film

נָנֹו-נִ ּצָ ן פַ ְחמָ ן

carbon nanobud

(מבנה המשלב ננו-צינורית פחמן ופולרן ספֵּ רואידלי)

carbon nanofiber

נָנֹוִ -סיב פַ ְחמָ ן

carbon (C) nanoparticle

נָנֹו-חֶ לְ ִקיק פַ ְחמָ ן
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ּנֹורית פַ ְחמָ ן
נָנֹו-צִ ִ
ּנֹורית פַ ְחמָ ן
הֶ ְתקֵּ ן ְמבֻסָ ס נָנֹו-צִ ִ
יסטֹור ְמבֻסס
ְט ַרנְ זִ ְ
ּנֹורית פַ ְחמָ ן
נָנֹו-צִ ִ

)carbon nanotube (CNT
carbon nanotube device
carbon nanotube transistor

קָ ז ִֵּאין (סוג של חלבון; ביולוגיה )

)casein (biology

ימיר
תֹוצָ א (אֵּ פֵּ ְקט) קָ זִ ִ

Casimir effect

ימיר
ּכֹוחַ קָ זִ ִ

Casimir force

זֵּרּוז ,קָ טָ לִ יזָה (כימיה)

)catalysis (chemistry

ז ָָרז ,קָ טָ לִ יזָטֹור (כימיה)

)catalyst (chemistry
catenane

קָ טֵּ נָן (מבנה מולקולרי)

)catenation (chemistry

ש ֶרתִ ,ש ְרשּור (כימיה)
יְצִ ַירת ַש ְר ֶ

cathode

קָ תֹודָ ה

cathodoluminescence
תֹודית
לּומינֵּסֶ נְ צִ יָה קָ ִ
ִ
תֹודית)
הֹורנּות קָ ִ
(על-פי האקדמיה ללשון העברית :נְ ָ
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zeolite (mineral)

])זֵּאֹולִ יט [מינרל (מחצב

zeolite film

ִשכְ בַ ת זֵּאֹולִ יט
)10-21 ;ז ְֶפטֹו (קידומת

zepto
zero-dimensional (0D)
nanostructure

 ְממַ ִדי- ִמ ְבנֶה אֶ פֶ ס-נָנֹו

zeta potential (see electrokinetic potential)
)1021 ;זֵּטָ ה (קידומת

zetta
zettatechnology

טֶ כְ נֹולֹוגְ יָה-זֵּטָ ה

zinc (Zn) nanoparticle

חֶ לְ ִקיק אָ בָ ץ-נָנֹו

zirconium (Zr) nanoparticle
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 ֶחלְ ִקיק זִ ְירקֹונְ יּום-ָננֹו

