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 ירושלים העברית, ללשון האקדמיה :והמו״ל העורך כתובת
32242 טלפון ! 3449 ת״ד

ירושלים מרכז, דפוס
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 בדיעקב אברהם הא׳ הרצאת — .68 ביאליק״, של ״עורפו סדן הא׳ הרצאת —
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 בעבודות כלי־יד מונחי — .80 הבטון, למונחי למילת מילואים — .76 הסכרים,

 הכתיב — .81 יב, יא, פרקים הגוף תרבות מונחי — .81 ג,—א פרקים מתכת,
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.101 וסבב, סבב הצורות
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1 תשכ״ה בשנת באקדמיה החברים

 אברמסון שרגא
אורבך אלימלך אפריט

אירמאי שרגא *
אפרת ישראל *
 בורלא יהודה *

 בלאו יהושע
 ברחיים זאב

ךנון יחיאל  ב
 בנעט צבי דוד

ברגגרין ניסן
ברקוביץ דב יצחק °
גולדברג לאה *
גינזברג אריה חיים °
 גרבל אירנה *

גרינברג צבי אורי
תשב״ה ב׳ באדר י״ב ביום נפטר דיקמן שלמה *
הזז חיים °

הלקין שמעון
ולנשטיין מאיר *
זאלצמאן זאב שמחה 0
זיירל משה *

 טור־סיני הירץ נפתלי
ייבין שמואל

ינון משה *
ליברמן שאול °
לייבל דניאל *
 מורג שלמה *

 מירסקי אהרן
מלמד ציון עזרא

 מלצר שמשון *
סגל צבי משה °

סרן דב
תשכ״ה בניטן כ״ה ביום נפטר סימון ליאון אריה 0
סלושץ נחום °
 סמילנסקי יזהר *

עגנון יוסף שמואל

 ללשון האקדמיה ״זיכרונות עי׳ — הקודמות בשנים שנתמנו החברים מינוי 1
 ו, כיד ,2—1 עט׳ ה, כרך ,2—1 עט׳ ד,—ג כרד ,9 עמ׳ ב,—א כרך העברית״,

.6—5 עט׳ יא,—י וכרך ,6—5 ׳עמ ט, כרך ,6—5 עט׳ ח,—ז כרך ,2—1 עט׳

חבר־יועץ—* חבר־כבוד — °
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 פאיאנס לייב אריה *
פולוצקי יעקב

פרסמן אידל *
 פרץ יצחק *

קוטשר יחזקאל
קרוא ברוך *
 קריב אברהפ *

רבין חיים
ריבלין יואל יוסן*

 שבטיאל יצחק *
שופמן גרשון °

 שירמן חיים
 שלונסקי אברחם

שלי מאיר
 שמיר משח *
שפיגל שלום °

האקדמיה מנהלת

 טור־סיני הירץ נפתלי
 ברחיים זאב

 ייבין שמואל
 סדן רב

 פולוצקי יעקב
קוטשר יחזקאל

 חנשיא
 חנשיא סגן

 האמרכלי הווער יר׳ר
 המינוח ועד יו״ר
 הפרסומים וער יר׳ר
הדקדוק ועד יו״ר
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ת ו ט ל ח ה ה י מ ד ק א ה
האדם של גיאוגרפיה ד. :הגיאוגרפיה מונחי

משקולות הרמת יא. :הגוף תרבות מונחי
היאבקות יב.

הבוצית משחק יג.

בחינוך המנהל ג. :החינוך מונחי
בחינוך מוסדות ד.
ותלמידים מורים הכיתה, ה.
הגבוה ביה״ס ו.

קטנים שיט וכלי מפרשיות ח. הימאות: מונחי
המספנה יב.

תפיסה כלי א. :מתכת בעבודות כלי־יד מונחי
מפתחות ב.

ושיוף חיתוך כלי ג.

הרמה כלי א. :המכונות מונחי
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הגיאוגרפיה מונחי

האדם של גיאוגרפיה ד.

כלל״ים מנחים .1
• • T  : • T \

human geography ה אוגרפי של גי
anthropogéographie י־ T: 
Anthropogeographie ם אך il

population אכלוסין אכלוסיה,
population י : י T י '

Bevölkerung

 צפיפות

 יתר מאכלם

 יתר אכלוסית

ם חסר מאכל

density
densité
Dichte

overpopulated
surpeuplé
übervölkert

overpopulation
surpeuplement
Übervölkerung

underpopulated
sous-peuplé
untervölkert

underpopuiation חסר אכלוסית
x : ”־ sous-peuplement v v

Unterbevölkerung

depopulation אכלוסין, התמעטות
dépopulation ‘ s ’ : 

Entvölkerung ןיאכ!לרס אפיסת

ילדה #עור

תמותה #עור

טבעי רבוי

birth rate 
taux de natalité 
Geburtenrate

death rate
taux de mortalité
Sterblichkeitsrate

natural increase 
accroissement naturel 
natürliche Vermehrung

population האכלוסיה תנודות א(
T : ־’’ : ’ movements T

mouvements במספר ]ההפרשים
,(variations) de האוכלוסים[

Bevôfkemngs- האכלוסיה תנועות ב(
bewegungen למקום[ ]ממקום

בץ־^בשתי

תוך־^בשתי

intercontinental
intercontinental
interkontinental

intracontinental 
international 

(à Finterieur d’un continent) 
intrakontinental

intranational
national
intranational

 מדינה, #בתוך

תוך״מךינתי

. הגירה . ל. immigration א
immigration v T 

Einwanderung בד:לב ישראל )בארץ
עליה(

מן... הגירה
בלבד: ישראל )בארץ

■ד :•ירידה(

 עקירה)ממקום

הגירה למקום(,
: T י • ־ ■ד :

עונתית נדידה

emigration
émigration
Auswanderung

גודד

migration
migration
Abwanderung,

Wanderung

seasonal migration 
migration saisonnière 
jahreszeitliche 

Wanderung

migratory
migrateur
wandernd

 והודעה יא(,—י האקדמיה )זיכרונות ס״ג ס״ב, בישיבות האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
 חברי —תשכ״ז. במרחשוון י״ג מיום 1312 ,מם הפרסומים ילקוט ב׳׳רשומות״ באה כך על

 ד׳ בראור, א״י והא׳ האקדמיה, מטעם ריבלין וי״י לייבל ד׳ ייבין, ש׳ הא׳ היו הוועדה
 נעזרה הוועדה המקצוע. כאנשי מרגלית ח׳ והגב׳ קרמון י׳ פרנס, א׳ עמירן,

מלצר, ש׳ הנמן, ג׳ ברגגרין, נ׳ אסטרחן, א׳ איתן, ע׳ אירמאי, ש׳ האדונים של בהערותיהם
קטן. משה הא׳ הוסיף לצרפתית המונחים תרגום את שלי. מ׳ סמילנסקי, י׳
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הגיאוגרפיה מונחי10

קבע יעל(

קולוניזציה

?עוב,

התיעבות

מועבה
T  T

sedentary
sédentaire
ansässig

colonization
colonisation
Kolonisierung

settlement
implantation,

installation, peuplement 
Siedlung, Ansiedlung

colony
colonie
Kolonie, Siedlung

 to pioneerל)התישבות( נחלץ
entreprendre le

peuplement (,l’exploitation) de... 
Neuland erschliessen

חלוצי יעוב

גזע

pioneer settlement 
colonie de pioniers 
Pioniersiedlung, Neulandsiedlung

race
race
Rasse

man-land-ratio יחס
relation homme-terre 
Mensch-Land-Faktor נפעות~קןרלןע

מדורים
:

ההימצאות[ ]מרחב

הסביב
• T ־

ב )על(  הסבי

 נוף

יומם
 יום מדי הנוסע ]אדם
 אל מגוריו ממקום ביומו
 בתום וחוזר עבודתו מקום

 הביתה[ עבודתו
 מעבר העבודה ]כשמקום

לגבול

יוממ״פבימה

habitat
habitat
Lebensraum

environment
milieu
Umgebung

environmental 
du milieu 
Umgebungs

landscape 
paysage 
Landschaft

commuter 
migrant alternant,

m. journalier

[frontalier
Pendler

m-commuter 
migrant ruro-urbain 

Einpendler יום מדי הנוסע ]אדם
 מגוריו ממקום ביומו

 עבודתו מקום אל לעיר שמחוץ
הביתה[ עבודתו בתום וחוזר שבעיר

out-commuter יומם~חוצה
migrant urbano-rural T

Auspendler יום ,י8 !נופעי ]אדם y מגוריו ממפום ביומו
לעיר שמחוץ עבודתו מקום אל שבעיר
הביתה[ עבודתו בתום וחוזר

יוממות
היוממים[ ]תנועת

היוממות תחום

 הסתגלות

לקויה הסתגלות ד * : : - : •

commuting 
migration journalière 
Pendelwanderung, 

Pendeln

commuting area 
aire de migration 

journalière 
Pendelgebiet

adjustment 
adaptation 
Anpassung

maladjustment 
inadaptation 
mangelhafte Anpassung

ס א( רו  ]במתכוון/ פ

מלאכותי[ באופן

נמצב[ תפרסת ב(

]מעצמו[ התפרסות ג( : יד : •

התפרסת דגם

distribution
distribution,

répartition
Verteilung

 של גיאוגרפיה

יעובים

 גיאוגרפיה

ל • Tערים ע

עיור

-ך .בירה עיר

מטרופולין

 מטרופולין, על

מטרופולי

distribution pattern 
type de distribution, 

répartition 
Lagebeziehung

Ù'SWb .2

geography of 
settlement 

géographie de l’habitat 
Siedlungsgeographie

urban geography 
géographie urbaine 
Stadtgeographie

urbanization
urbanisation
Verstädterung

capital
capitale
Haupstadt

metropolis
métropole
Metropole

metropolitan 
métropolitain 
der Metropole
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11 הגיאוגרפיה מונחי

עיר

עירה

city
cité, grande ville 
Großstadt
town
ville
Stadt
townlet, small town 
petite-ville, bourgade, bourg 
Städtchen

 city (UK), centralעסקים מרכז
business district, 
down-town d. (US) 

centre d’affaires 
City, Geschäftszentrum

! TSמעיר שטח

ערים אגד

עיר תכנית

אזורים קביעת

ר פרור, ב ר פ

ל עיריה ע

עירוני

ביךעירוגי

ראשה עיר

urbanized area 
zone urbanisée 
verstädtertes Gebiet
conurbation 
ensemble urbain 
Großstadtballung
town plan 
plan urbain 
Stadtplan
zoning (in town 

planning) 
zonage 
Zonierung

suburb
faubourg, banlieue 
Vorort

municipal
municipal
städtisch
urban
urbain
städtisch
interurban
interurbain
interurban

primate city 
ville principale

satellite town עיר״בת
dépendance, ville-satellite 
Satellitenstadt

dormitory townמגורים עיר
cité-dortoir
Wohnstadt

ghost town זנוחה עיר
ville-fantôme, ville déchue T : 
abgegangener Ort

רבע

רצפות שטח

גזרה

בגזרות, התפתחות

quarter
quartier
Viertel
floor space
aire des planchers
Bodenfläche

sector
secteur
Sektor

sectorial 
development 

développement ̂ *? גזר התפתחות
par secteurs 

blockförmige Ausdehnung

concentric במעגלים התפתחותdevelopment • t : - : : - : •
développement »קונצנטריים)

k־= S r ת  ל- ־ ־ ״־ ״י מ פ ״ ז ,
)קונצנטרית(

חשורית, התפתחות

(,ringförmige)
Entwicklung

radial
development , 

développement f l :? ל התפתחות יל  
radial 

radiale Entwicklung

ribbon , ברצועות התפתחות
development : ’ * ־ * ־

développement רצועתיוז התפתחות  
en rubans, d. 
en lanières 

lineare Entwicklung

grid-pattern (of a town) וערב עתי דגם  
quadrillage V“T ’ : ״ :
Schachbrettform ( עיר של )

ת עיר לב

עני מהכנות

העיר פני 0חדו

core of city 
coeur de la ville 
Stadtkern
slums
taudis
Elendsviertel
urban renewal 
rénovation urbaine 
Stadtemeuerung

country (opp. “/ow?!”) לעיר חוץ  
campagne (opp. “ville”) ' T
Land (Gegens. ״Stadt )

שדה ערי

כפרי

country towns 
villes de province 
Landstädte
rural
rural
ländlich, Land-

יה
מ

זד
אל

עה
 

שוו
דד

 
גן

מו
ת-

רי
עב

ה
 

ות
וי

זכ
ב

 
ים

צר
יו



(fe

הגיאוגרפיה מונחי12

ר פ כ
T  Î

עזוק

יריד
•T

 שרק ;שוב

 שוק עיר

פר  שוק כ

כפריר

village
village
Dorf

market
marché
Markt

fair
foire
Messe

market settlement
agglomération-marché
Marktsiedlung

market town 
ville-marché 
Marktstadt

market village 
village-marché 
Marktdorf

 ביותר קטן ]כפר
 מנהלית מבחינה הקשור
 — יותר. גדולה ליחידה

 גם הערבית ישראל בארץ
ועונתי[ ארעי באופן רק המיושב כפר

hamlet
hameau
Weiler

עיר(  מךפא מקום),

עיר( נפעז מקום),

ספר, יעזוב T : ״
פר הועשבות)על( ס

 פזורות, יעזוב

ת1התיעזבות)ב(פזור
 או חוות של יישוב ]צורת
 המרוחקים בודדים בתים

מזה[ זה

 כנוסות, ;שוב

הורעזבות)ב(כנוסות
 כפרים של יישוב ]צורת

כפרים[

ר פ ניישוב צבור כ T ־ ן
אחד[ גרעין סביב המתרכז

ר פ רצועה כ

spa, health resort 
station de cure, 

s. de villégiature 
Kurort

frontier settlement 
ville frontière 
Grenzsiedlung

dispersed 
settlement 

habitat dispersé 
Streusiedlung

agglomerated 
settlement 

habitat concentré 
Gruppensiedlung

nucleated village
village-tas
Haufendorf

shoe-string village
village-rue
Strassendorf

פר שורות כ

ר פ מעגל כ

אחת בעזורה

בעזורתים

ר פ רחבה כ

שקית להשקאת ]מבנה מ

village circulaire 
Rundling

linear
en une ligne 
einzeilig

in double file
bilineaire
zweizeilig

Angerdorf

Sabil
fontaine couverte 
öffentlicher Brunnen [ ובהמות דרכים עוברי  

((בערבית:סביל

מזרמה

אתור
 של מקומו ]גילוי
 בתוך הנמצא גיאוגרפי עצם

נתון[ מרחב

אתר)טופוגרפי(

fountain
fontaine
Laufbrunnen

siting
localisation, 

détermination 
de position 

Lagebestinmmung

צמת ישוב

הר הפר)ב(ראעז

site
site
topographische Lage

cross-road village 
village-carrefour

hill-top village 
village haut 
Dorf in Berglage

bridge-head settlement ראש~גשר שוב ; 
agglomération de tête 

de pont 
Brückenkopfsiedlung

חקרה ;שוב
 המתנשא הר בראש ]יישוב

לסביבתו[ מעל

acropolis 
settlement 

agglomération 
(en position) 
dominante 

Siedlung in Akropolislage

permanent settlement קבע שוב ;
agglomération permanente 
Dauersiedlung

עראי ישוב

village en ligne, v. linéaire 
Reihendorf

עונתי ישוב —

temporary settlement 
agglomération temporaire 
zeitweüige Siedlung

seasonal settlement 
agglomération saisonnière 
jahreszeitliche Siedlung
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detached settlement דל י$וב ב מ
agglomération isolée T ! s
abgesonderte Siedlung
branch village, b. settlement ת-יעזוב״ ב
dépendance
Tochtersiedlung

ספר

גבול

הגו^ב ספר

העציבו גבול

היערות גבול

frontier (zone), fringe 
zone frontalière 
Grenzgebiet
border, boundary, frontier
frontière
Grenze
frontier of settlement 
zone frontalière de 

peuplement 
Siedlungsgrenze

treeline
limite de la zone boisée 
Baumgrenze
woodline
limite de la zone forestière 
Waldgrenze

נהמרחב, ערף מרחב

 אזור או ארץ או שעיר
כלכלית[ מבחינה אליו קשורים

]המרחב קדמי מךחב

 קשור שבמל לים, שמעבר
כלכלית[ מבחינה אליו

 גרעין

לל בית פו

 מגורים בית

 מטק בניני

חוה
T "

חצר

hinterland
hinterland
Hinterland

foreland
débouchés
Vorland

nucleus
noyau
Kem(raum)

maison unique 
(pour l’habitation 
et l’exploitation) 

Einheitshaus
residential house 
maison résidentielle, 

m. d’habitation 
Wohnhaus
appurtenances 
bâtiments d’exploitation, 

(les) communs 
Wirtschaftsgebäude

farm, farmstead
ferme
Gehöft
courtyard
cour
Hof

 גמלון גג

ב( חו צב)לר נ
* T T :

ב( חו ל)לר קבי מ

סטיו סטו,
: T  : T

חקלאות

saddle-roof 
toit à pignon 
Giebeldach, Satteldach

perpendiculaire (à la rue) 
giebelständig

parallèle (à la rue) 
traufständig
arcades, portico 
arcades, colonade, 

portique, péristyle 
Kolonnade, Arkaden

חקלאות .3

agriculture farming
agriculture
Landwirtschaft

 cultivation (agr.)עבור)חקלאי(
culture, agriculture 
Anbau, (Bodenbearbeitung

mixed farming, מערב משק
diversified agriculture 

polyculture 
Mischwirtschaft

 גדול קזל חקלאות

מונוקולטורה יחיד,

מטעים )מ#ק(

מטע

monoculture,
one-crop
agriculture

monoculture
Monokultur

plantation
plantation
Pflanzung

plantation
plantation
Plantage

נלמחית מחיה חקלאות
- : T : • T 1

הבית[

subsistence 
agriculture 

agriculture de 
subsistence 

Selbstversorgungswirtschaft

commercial agriculture לשווק חקלאות

נדודים עבוד

agriculture de marché 
Marktwirtschaft

shifting cultivation 
cultures tournantes 
Wanderfeldbau

oikumene הנושב
régions habitées, oekoumène T 
Ökumene, bewohnte Gegenden
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לא־נושב
T

עו־לי

תת־שולי

פרימיטיבי

עונתי
T •

טרופי

הגיאוגרפיה מונחי14

unoikumene 
régions inhabitées 
unbewohnte Gegenden

marginal
marginal
Grenz-, an der Grenze

submarginal 
sous-marginal 
unter der Grenze
primitive
primitif
primitiv

seasonal
saisonnier
Saison-, jahreszeitlich

tropical
tropical
tropisch

כולל ]שם בסתנאות \ : rr
 ירקות פרי, עצי לגידול
נוי[ וצמחי

צךכן גננות ל

horticulture 
cultures potagères 

et fruitières, 
horticulture 

Gartenbau
market gardening, 

truck-gardening 
maraîchage 
Handelsgärtnerei

נוי גננות

פרוה חיות גדול

יערנות
T ־ : —

יעור

יערות העמדת

חוזר יעור

עלחין חקלאות

landscape gardening, 
ornamental g. 

jardinage
Landschaftsgärtnerei

fur farming 
élevage de bêtes 

à fourrure 
Pelztierzucht

forestry
sylviculture
Forstwirtschaft

afforestation
boisement
Aufforstung

deforestation
déboisement
Entwaldung

reforestation
reboisement
Wiederaufforstung

irrigation farming 
culture irriguée 
Bewässerungskultur

על חקלאות  rain farmingב
culture sans irrigation 
Feldbau ohne Bewässerung

 soil conservationשמור.קרקע
entretien, conservation 

du sol
Bodenerhaltung, Bodenkonservierung

terracing דריגה
terrassement T * :
Terrassierung

cropland תגובות אךמת
sol de culture * : “
Ackerland

multiple cropping )יבולים ךבוי שיטת ) 
récoltes multiples *
mehrfache Ernte

]אחוזה לטיפונדיה T • :: ד■
 יותר בה שיש גדולה,

אחת[ משפחה מפרנסת

]אחוזה מיניפונדיה

 פרנסת מכדי הקטנה
אחת[ משפחה

latifundium 
grand domaine 

(,latifundium) 
Latifundium

minifundium
minifundium

פצול)אחזות(

חלב מעק

מעאבים

אדם פח
T ־־ T

טבע אוצרות

fragmentation (of 
land-holdings) 

morcellement (des propriétés) 
Zersplitterung

dairy farm 
vacherie 
Milchwirtschaft

resources 
ressources 
Vorräte, Schätze

manpower
main-d’oeuvre
Arbeitskräften)

natural resources 
ressources naturelles 
Naturschätze

land use, land utilization באדמות שמוש  
utilisation du sol T": “
Bodennutzung

חמס משק
V V י T  T

חומם נצול

robber economy 
économie abusive 
Raubwirtschaft
destructive exploitation 
exploitation abusive 
Raubbau
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 בור )אךמת(

ב, מובר כר : T T

ה׳גזקאה השקיה, - ! TיT ״ :TיT

טטפונות על פקוח

 אדמות מחזור

זרעים, מחזור
־ ־ • גד :

 גדולים מחזור

)ולא:טיוב גדול

ירוק( זבל

 מספוא גדולי

מקנה גדול

מרעה

רעיה

חמם רעית

גררה גדרת,

פתוח מרעה

גרור מרעה

waste land 
terre inculte 
Ödland
fallow
jachère
Brache
irrigation
irrigation
Bewässerung

flood control 
protection contre 

les inondation 
Hochwasserschutz

land rotation
assolement
Flächenwechsel
crop rotation 
culture alternante 
Fruchtwechsel, 

Wechselwirtschaft
cover crop
plante de couverture
Deckfrucht
forage crops 
culture fourragères 
Futterbau
stock raising 
élevage de bétail 
Viehzucht

pasture
pâturage, pré pâturé 
Weide
grazing
pâturage
Weiden
overgrazing 
surpâturage, pâturage 

excessif 
Überbeweidung

enclosure 
enclos 
Umzäunung

range
parcours, vaines pâtures 
offene Weide, Trift

ranch
pâturage clôture, p. à claie 
eingezäunte Weide

הרים מרעה

אדמות קזמות

אדמות ;רה &
T - : V T

alpine pasture (in 
Norway : saeter) 

pâture alpestre 
Alm, Alp

local field names
lieux-dits
Flurnamen

plot, field, holding 
terres, champ 
Flur

 נדודים)של מחזור

]נדידה עדרים( • :־ד
 של וחוזרת עונתית
שובה[ שגובהם אזורים בין ועדריהם רועים

transhumance
transhumance
Wandertierhaltung,

Almwanderung

ב בקר ל ח ל
T  T S , T T

לבשר בקר
T T : * T T

מרעה בקר

מקנה

מער

ברוא

אדמות החזקת

dairy cattle 
bétail laitier 
Milchvieh

beef cattle 
bétail à viande 
Fleischvieh

range cattle 
bétail de pâturage 
Weidevieh

livestock 
cheptel vif 
lebendes Inventar

clearing
clairière
Lichtung

land-clearing 
défrichage, essouchage 
Rodung

land-holding 
propriété foncière 
Landbesitz

îand-hoiding ( אדמות זל20 חלל!ה
bien-fonds, parcelle T_î v T ! * 
Grundparzelle

land lease אדמות׳ חכירת
fermage, bail à ferme . T־: ~!
Pacht, Verpachtung אזרמות החכרת

ranchמקנה חות)גדול(
ranch
Viehfarm

חוכר

מחכיר

lessee
preneur de bail 
Pächter

lessor
bailleur
Verpächter
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share cropping אריסות
métayage
Halbpacht
share cropper אריס
métayer ’T
Halbpächter

land owner , על קרקע ב
propriétaire foncier, . ״ : “

terrien ת קרקעו בעל.
Grundbesitzer

absentee landowner נעדר בעלים  
propriétaire forain, T : v ’ T :

absentéiste 
abwesender Grundbesitzer

 אדמות, תופס

)וכיו״ב(בנינים

squatter
squatter
Squatter

squatting , אדמות תפיסת
occupation abusive T_: * :
Ansiedlung ohne ( )וכיו״ב בנינים

Rechtstitel

detached lands ת אדמות בדולו
terres dispersées : T":
abgelegener Boden

carrying power )המרעה משא)ע(ךה
(of pasture) •••:•־ : T -

capacité (de pâture) המרעה שדה יכולת ] 
Besetzstärke [ עדר לכלכל

annual plants חד~$נתיים צמחים
plantes annuelles * *T : ‘ * T !
einjährige Pflanzen

perennial plants רב״עזנתיים צמחים
plantes vivaces ” T : “ * T 5
ausdauernde Pflanzen

 עצים, תנובת

עצים יבול

ד ראוי עבו ל

tree crop 
fruits d’arbres 
Baumfrucht

arable
arable, labourable 
ackerfähig

gallery forest גדותים יער
rideau d’arbres (en bor- :

dure d’un cours d’eau)
Galeriewald

עשב ארץ

רפורמה.קרקעית

grassland
herbages
Grünland

land reform 
réforme foncière 
Bodenreform

פר עזיבת הכ

מעבד שטח
T %־ :

היבולים שטח

resettlement, ת תקון קרקעות חלק
consolidation T :“%י" “:
of landholdings 

remembrement agricole, r. parcellaire 
Flurbereinigung

rural depopulation, 
r. exodus 

exode rural 
Landflucht

cultivated area 
surface cultivée 
Kulturfläche
crop area 
surface productive 
Anbaufläche
nomad
nomade
Nomade

nomadic 
nomade {adj.) 
nomadisch
nomadism
nomadisme
Nomadentum

semi-nomad
semi-nomade
Halbnomade
semi-nomadism
semi-nomadisme
Halbnomadentum

נוד

בודי נודים, על

נודות

למחצה נוד

למחצה נודות

sedentarization נודים הושבת
sédentarisation, fixation *T“ “ T
Sesshaftmachung

encampmentמאהל
campement
Zeltlager

דיג .4

fishery ]המקצוע[ דיג
pêche
Fischerei

fishing ]הפעולה[ דיוג דיג,
pêche
Fischfang

catch (of fish) $לי)*דגים(
prise ’ T ’ :

Fang

overfishing חמס דיג
exploitation abusive T T 

((des réserves de pêche
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ת כ דגים בר

תעשיה

fishpond
vivier
Fischteich

תע#יה .5

תעוש

גלם חמר

יצור נכסי

לואי מוצר

נצול

ת תעשיה לל דו

תע&יה

industry
industrie
Industrie

industrialisation
industrialisation
Industrialisierung

raw material 
matière première 
Rohmaterial

capital goods 
bien de production 
Produktionsgüter

by-product
sous-produit
Nebenprodukt

exploitation
exploitation
Ausnützung

extractive industry 
industrie extractive 
extrahierende Industrie

non-extractive industry 
industrie non-extractive 
nicht-extrahierende ת ״דולל תי בל  

Industrie v v : '

הרסני

יצרני

בסיסית תעסוקה

destructive
destructif
zerstörend

productive
productif
produktiv

basic employment 
emploi principal

תעסול!ה

ת סי א־בסי ל

רכוז

בזור

חפ^י סחר תחום

non-basic employment 
emploi secondaire

centralization
centralisation
Zentralisation

decentralization
décentralisation
Dezentralisation

free trade area 
zone franche 
Freihandelsgebiet

מכרה

כריה

 ?זפך ערמת

 יתר יצור

חסר יצור

יתר

])אוצרות אזיל T *
ואינם האוזלים

אזיל תי־ בל

mine
Bergwerk

mining
exploitation minière 
Bergbau

(mine) dump 
terril, cokeril 
Abraumhalde

overproduction
surproduction
Überproduktion

underproduction
sous-production
Unterproduktion

overcapacity
surcapacité
Überkapazität

exhaustible (טבע
exhaustible,

épuisable [מתחדשים
erschöpflich

inexhaustible 
inexhaustible, inépuisable 
unerschöpflich

משא בהמות

רתימה בהמות

תחבורה .6
T : ־ 

communications תחבורה
communications T : “
Verkehr

animals of burden 
bêtes de somme 
Lasttier

draught animals 
bêtes de trait 
Zugtier

caravan, train, convoy 
caravane, convoi, train 
Karawane, Zug

train of donkeys 
file d’ânes 
Zug von Eseln

camel train, c. caravan ת מל ג
file de chameaux, caravane de ch. v ~ 
Kamelkarawane

שירה

חמרת

#ביל

עץ נתיב

path
sentier
Saumweg, Pfad

plank road 
chemin de rondins 
Knüppeldamm
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ם רשת דרכי

הרצוי הקו
- T י T T

הטל גשר)חב(

גביה מחסום

יבשה דרכי

road 
route 
Strasse

road net 
réseau routier 
Strassennetz

desire line 
tracé optimal

toll-bridge 
pont à péage 
zollpflichtige Brücke

turnpike 
barrière d’octroi 
Schlagbaum, Drehkreuz

land routes 
routes terrestres 
Landwege

]בין המסלה רחב

הפסים[

מעברה
T : ־ T

מעברת

gauge (railway) 
largeur de voie 
Spurweite

ford
gué
Furt

 מים נתיב

 פרת סירת

T :*גרירה

 דחוף

 פנימי שיט

שיט ראש

ferry
bac
Fähre

waterway 
voie navigable 
Wasserweg

dug-out canoe
pirogue
Einbaum

towing
remorquage, halage 
Schleppen, Treideln

push-towing
poussage
Schieben

inland navigation 
navigation intérieure 
Binnenschiffahrt

head of navigation 
tête de navigation

(ship-)lock, sluice שיט תא
écluse, sas T
Kanalschleuse, Schiffsschleuse

sluice gate תריס
vanne d’écluse, porte d’é. ’ :
Schütze

 נתיבה)בשיט(

תעלה
T T :

פנימי מעבר

navigation channel
chenal
Fahrrinne

canal
canal
Kanal

inside passage 

innere Durchfahrt

coastal navigation, חופים ספנות
coastwise traffic 

cabotage, navigation côtière 
Küstenschiffahrt

port, harbour מל נ
port
Hafen

port, harbour (town) גמל עיר
port (ville)
Hafenstadt

outport, outer port חיצון נמל
avant-port
Aussenhafen, Vorhafen

anchorage מעגן
anchorage, mouillage 
Ankerplatz

roadstead עגן
rade
Reede

free port חפשי נמל
port franc :T “T
Freihafen

transshipment harbour שטעון נמל  
port de transbordement : ‘ ~:
Umschlaghafen

entrepôt שטעון מקום
lieu d’entrepôts ! ’ :
Stapelplatz, Umschlagplatz

buik-breakpoint של מקום פריסה)  
point de triage v T *: 5
Massenumschlagplatz (מטענים

internationalized river הר באמנה שיט נ  
fleuve internationalisé TT־S~ *־ :־ 
internationalisierter Fluss

תעופה נמל

תעופה שרה

airport
aéroport
Flughafen

aerodrome, airfield 
aérodrome 
Flugfeld, Flugplatz
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גישנות
T  ‘

גישני
* T •

 סכר

 בר־שיט

חפירה חטיטה,
־ : • T ־ : • T

 מחפר אנית

מכלא)גאות( נמל
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accessibility
accessibilité
Zugänglichkeit

accessible
accessible
zugänglich
barrage
barrage
Damm

navigable
navigable
schiffbar

dredging
dragage
Baggern
dredger
drague
Bagger
tide-gate port 
port à bassin à flot 
Flutbeckenhafen, Schleusendockhafen

terminal (of traffic) סופית תחנה
terminus ’ T_:״
Endstation

dead-end station, סים תחנת
terminal st. T 5

gare de tête de ligne 
Kopfbahnhof
main station, central st. ראשית תחנה
gare centrale * T": ”
Hauptbahnhof
shunting station עתוק תחנת
gare de triage * ~~! ’
Ver schiebebahnhof, Rangierbahnhof

hovercraft, air-cushion 
vehicle (UK)
grand-effect machine (US) 

aéro-glisseur 
Luftkissenfahrzeug

hydrofoil (vessel) 
hydroglisseur

מרחפה
T  T : V

סנפירית
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buik cargo צבר מטען ב
chargement en vrac v : T : *
Schüttladung, Bulkladung
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 משקולות הרמת

משקלת( )»״י:

weight lifting 
poids et haltères 
Gewichtheben

הגוף תרבות מונחי

משקולות הרמת יא.

בינוני משקל

1.  משתתפים 
תפקידים ובעלי

weight lifter ,מרים משקולן
athlète haltérophile •1_-T יי
Gewichtheber, Gewichtler משקולות

referee מרכזי שופט
chef de plateau ‘T *v
Hauptschiedsrichter, “Plattenrichter”

 שופטי שופטים,

צר

 ערעורים ועדת

המשקולנים סודר

judges
juges
Richter

jury
jury d’appel 
Schiedsgericht
bar assistant

lifter assistants עוזרים)ליד
__ ומפחיתים ]מעלים המשקולות(

המשקל[ את

משקל סוגי .2

משקל סוג

 תרנגול משקל

 בוצה משקל

קל משקל

weight(-category) 
catégorie de poids 
Gewichtsklasse

bantamweight 
poids coq 
Bantamgewicht

featherweight 
poids plume 
Federgewicht

lightweight 
poids léger 
Leichtgewicht

 בינוני־ משקל

על־ מ׳ פבד,
T ” ־

בינוני

middleweight 
poids moyen 
Mittelgewicht

ight heavyweight 
poids mi-lourd 
Halbschwergewicht

middle heavyweight ת״פבד משקל ת

בר משקל כ
•• T I t :  •

heavyweight 
poids lourd 
Schwergewicht

ותרגילים פעולות .3

 take-off positionמוצא עמדת
position de départ 
Ausgangsstellung

open grip (אחיזה)עלית
האצבעות לצד ]הבוהן פתוחה ] _

closed grip (אחיזה)עלית
האצבעות מול ]הבוהן סגורה ] _  

lock grip (אחיזה)עלית
• • T ־: * 

מול ]הבוהן נעולה  _  

אותו לופתות ואלה האצבעות, ]

wide grip רחבה תפיסה
T T : T  * :

  [ הגוף מרוחב גדול הידיים בין המרחק ]

normal grip, י תפיםה הלת
ordinary grasp T ־ ! T • י

הגוף לרוחב שווה המרחק ] —]

 האקדמיה )זיכרונות תשכ״ה בטבת בי״א ס״ר בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו
 במרחשוון י״ג מיום 1312 מס׳ הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, באה כד על והודעה י״ב,

 האקדמיה מטעם שבטיאל וי׳ איתן ע׳ האד׳ היו זו רשימה שהכינה הוועדה חברי—תשכ״ז.
 כמומחים תדיר וד׳ שפרינגר י׳ שי״ק, ש׳ נשרי, צ׳ גיל, ע׳ בניהו, מ׳ אלוף, י׳ והאדונים
 בן־נון, י׳ האדונים ובהצעות בהערות לוועדה עזרו הנמן. ג׳ הא׳ היה המזכיר למקצוע.

פרץ. וי׳ מלצר ש׳

1"■ת
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צרה תפיסה 1 • T
 מרוחב קטן ]המרחק

הגוף[

לחזה[ ]הרמה הגבהה - 5 T T

לחיצה

הנפה
T T ־ :

דחיפה

בפסו־ע

בפשוק

narrow grip

הגוף תרבות מונחי

clean
épauler
Umsetzen

press

Drücken

snatch

Reissen

jerk

Stossen

in cross-stride

mit Quergrätsche, Ausfall

astride

mit (Seit-)Grätsche

trial, try, attempt שלושה ]מותרים נסיון  
essai

ניסיונות[

י יגךגילי ?ז
]באימונים[

לי תי  עמם ת

 לרגלים( )ל£ץפ,

הגוף עצוב

Versuch

body-building

ציוד .4

ת ל ק ^ ם מ ; ו מ bar-bell פ
barre à sphères • - - v : • 

Kugelstange

 disc-ioading bar-beii דסקות משקלת
barre à disques 8 * v : * 

Scheibenstange

 משקולות חלמת יא.

שקלת מאחזהמ

 קה7ךס

 עוצרת טבעת

 טבעת )גפנים(:

)בחוץ(סוגרת

 ]לאימון משקולית

 ולחימום[

משקול

משקולות פרגן

ההרמה בימת
• - - T T

משקולנים חגורת

ק מגן פי מ

משקולנים נעלי

מפסעית
• : T •

אמונים ספת

מגנסיום

קולופוניום

barהמשקלת מוט
barre
Stange

grip of bar 

Stangengriff

disc
disque
Scheibe

lock, collar 

Stellring

21

dumb-bell
haltère
Kugelhantel, Hantel

weight, kettle-bell

Wurfgewicht

rack

Gestell

podium
plateau
Podium, Platte

weight lifting belt
ceinture
Gürtel

wristband 
bracelet de force 
Gelenkschützer

weight lifting boots

suspensory belt
suspensoir
Suspensorium

bench

magnesium
magnésium
Magnesium

colophony
colophane
Kolophonium



הגוף תרבות מונחי

היאבקות יב.

 משתתפים .1
תפקידים ובעלי

wrestlingהאבקות
lutte
Ringkampf, Ringen

Greco-Roman (,classic) יוגי״רומי סגנון  
wrestling ‘ ’T: : *

חפשי סגנון

תך תפש  כיכל

 נאבק התאבק,

 מתאבק

פוסק)ראשי(

• : ]יושבים שופטים
המזרן[ בצדי

 מזרן שופט

 ערעורים ועדת

רפואית ועדה

griechisch-römischer
Ringkampf

free-style wrestling 
lutte libre 
Freistil-Ringen

catch-as-catch-can

to wrestle
lutter
ringen

wrestler
lutteur
Ringkämpfer

chairman of the mat, 
mat-manager 

chef de tapis

judges
juges
Richter

referee
arbitre
Schiedsrichter

jury

medical board

והמאבק ההתחרות סדרי .2  

fit שר־לחימה כ
en forme :
kampffähig, in Form
weighing-in שלןילה
pesage
Wiegen

weighing period השקילה מועד

 משקל סוג

לזוגות חלקה
' ד \ ־ : :

1־ : ־ ]לרישום טבלה
התחרויות[ מהלך

תחרות

ת סדרת ךו ח ת

מחזור

 האחרון ]המחזור גמר

בתחרות[

קלב מאבק,

ה פ ק  מורכב ]המאבק ה

 והפסקה הקפות, משתי

שניות, 5 ]עד ספר T -
מסוכן[ במצב

category
catégorie de poids 
Gewichtsklasse
pairing off

Paaren

list

competition
concours
Wettbewerb

toumament
toumoi
Toumier
round 
manche 
Runde, Gang

finals
finale
Schlussrunde

fight
lutte
Kampf

ביניהן[

period

to count 
scander 
auszählen

 האקדמיה )זיכרונות תשכ׳׳ה בטבת בי״א ס״ד בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
 במרחשוון י״ג מיום 1312 מם׳ הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, באה כך על והודעה י׳׳ב(,

 האקדמיה מטעם שבטיאל וי׳ איתן ע׳ האד׳ היו זו רשימה שהכינה הוועדה חברי—תשכ״ז.
 למקצוע. כמומחים שי״ק וש׳ נשרי, צ׳ גיל, ע׳ גוטפרוינד, י׳ אלוף, י' והאדונים

 בורנשטיין ר׳ הגב׳ ובהצעות בהערות לוועדה עזרו הנמן. ג׳ הא׳ היה הוועדה מזכיר
פריד. וי׳ סומך ש׳ מרכס, ק׳ ולנשטיין, מ׳ בן־נון, י׳ והאדונים



היאבקות יב. : הגוף תרבות מונחי

ח פ שניות, 2 ]עד ט T -
 פרקוד[ בעת

ד קו ר  במזרן ]הנוגע פ

מנוצח[ כתפיו, בשתי

נלןלות לפי גצחון
 זכות, נקודות ]לפי

 בהן זוכה שהמתאבק
המאבק[ בשעות פעולותיו על

 ]ניצחון נצחון״יתר

 ביתרון נקודות לפי
מכריע[

חובה נקדות

to tap

shoulder win
touche
Schultersieg
point décision 
victoire aux points 
Punktentscheidung

victoire par 
supériorité

penalty points 
points de pénalisation 
Strafpunkte [למתאבק הנרשמות

המאבק תוצאת לפי ]

draw תיקו
match nul
Gleichstand, unentschiedener Kampf

weight décision הכרעת משקל 
décision par poids T : ־־ T : ־
Entscheidung nach 1 קמיענ ריקת במצב  

Gewicht [ שבמתאבקים לקל הניצחון

רופא דעת חות

רופא החלטת

]הרחקת הךחלןה

 מתפקידו שופט
מסוים[ במאבק

medical advice, 
m. opinion 

avis de mécedin 
ärztliches Gutachten

medical verdict, 
doctor’s verdict 

décision de médecin 
ärztliche Entscheidung
withdrawal (of judge) 

from the contest

elimination (of judge) מחיקת פסילה[
from the list T ‘ !

__ הרשימה[ מן שופט

המאבק תיאור .3

שר  תפיסה ]כגון: פ

כשרה[

 תפיסה ]כגון: פסול

פסולה[

אזהרה
- : T T

התראה

permitted
permis
erlaubt

prohibited 
défendu, irrégulier 
verboten, regelwidrig

warning

23

caution

האבקות עמדת

התקפה
- : T I t

initial position 
garde
Ausgangsstellung, Bereitschaft

attack 
attaque 
Angriff

התקפת״נגד

הגנה

השתחרר

תקיפה

יד תקיפת

counter-attack
contre-attaque
Gegenangriff

defence
défense
Verteidigung, Abwehr

to escape, to break hold

freikommen, Griff 
aufbrechen

lift
ramassement
Hebel

armlock, armlift 
ramassement de bras 
Armaufreisser

 עם יד תקיפת

הסבה
־ : T T

 ראש תקיפת

רגל תקיפת

armthrow

headthrow
ramassement de tête 
Kopfdurchzug
leg lock
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to gripאחז החזיק, activityפעילות

passivity, stalling לפעילות אי״ ב וכד׳[ ]בגשר פ
T -

to hold down



z

גשר ]כבילת כבילה 5 • T
וכד׳[

 םר?לל תפיסת

 מספרים

יד הסב הסבה, ד •• T T :־

ל סבב בו כ

24

hold-down

leg action 

Beingriff

scissors 
ciseaux 
Schere

 היאבקות יב. ;הגוף תרבות מונחי

מסכן מצב

hammerlock 
retournement de bras 
Zurückdrehen des 

Arms

salto

take-down to... )להדום, ל... הבאה

ה ע Z וכד׳( לכרי
* 5 • T

escape position מפלט עמדת

Rettungsstellung

בעמידה מאבק

מפנים חבק

מאחור חבק

במהפך חבק

 צדית, לפיתה

הצד מן ,ל

T • :דחיפה

הןר;ק

 סבסוב

רגל הכשלת

upstanding wrestling 
lutte debout 
Standkampf

front throw 
ceinture de devant 
Untergriff von vorn

rear throw 
ceinture de derrière 
Untergriff von hinten

reverse throw 
ceinture en souplesse 
Untergriff mit Überwurf

hip throw
coup de ceinture de 

côté 
Hüftwurf

push

throw

swerving
pirouette

trip
croc-en-jambe
Beinstellen

danger of fall, 
pinning hold 

danger de tombée

ground wrestling הקרקע על מאבק  
lutte par terre ־ : ־־
Bodenringen

 תחתון מתאבק

 עליון מתאבק

הצי[ ]מן הפיכה

 ציר ]סביב הפוך

הרוחב[

מנוף

ל מנוף  כפו

עניבה

bottom wrestler 
dessous 
unterer Ringer

top wrestler 
dessus
oberer Ringer 

reverse
ceinture de côté 

par terre 
Seitenaufreisser
overturn

Überwurf

half nelson 
prise de tête 
Nelson
double nelson, full n. 
double prise de tête 
Doppelnelson
neck-lock
cravate
Kravatte

neck-lock with armhold חצי״עניבה

 אחיזת- ]כגון: אחיזה

אחיזת־עורף[ ראש,

העברה
ז ז ־ : ־

הזו;ק

 ]»מידת הרום

וידיים[ ברכיים

גשר

לאש גשר

hold
prise, tour 
Griff, Halt
switch

throw
jet
Wurf
ground position

bridge
pont
Brücke

head-bridge
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מרפקים גשר

 היאבקות יב. : הגוף תרבות מונחי

eibow-bridge ההאבקות תחוםfighting area

25

 תץם גשר

 למחצה גשר

מעבר גשר

T : %מצלב גשר

 מגשר ההלצות

4
מאזנים

ההאבקות בימת

חזמז

אבךזין צפוי

arm-bridge

half-bridge 
demi-pont 
halbe Brücke
passing bridge

crossed bridge

escape from bridge

הציוד
scale
balance
Waage
platform
plate-forme
Plattform

mat
tapis
Matte
tarpaulin cover

 התחום קו

]בצבע פנה סימני • T •• • ד
הזיהוי[ סרטי

 בטיחות שולי

 שפוט לוחית

 האבקות בגד

מכנסית
• ד : •

מפסעית
• ■ד : •

ו ??ז ר ?

 זהוי סרט

האבקות נעלי

boundary line

comer marks

protection margin

paddle of colour

tights
maillot de lutte 
Ringertrikot

truss
culottes de lutte 
Ringerhose
suspensory belt
suspensoir
Suspensorium

knee guard 
genouilliere 
Knieschützer

anklet

wrestling shoes



הגוף תרבות מונחי

הנוצית משחק יג.

badminton ]המשחק[ נוצית

badminton piayer נוצית שחקן נוצאי,

ק, שדה .1 ח ש מ ה

ד ציו ה
short service 1ine הפתיחה קו

~ 5. vordere Aufschlaglinie T 
הקרוב

 הפתיחה קו

הרחוק

long service line 
hintere Aufschlaglinie

את ]מחלק התוך קו

 חצאים לשני השדה
לרוחבו[ ולא לאורכו,

ימנית! חלקה
• ת״ : י יד : •״•

centre-line

right half-court;
left h.־c. .

rechtes Aufschlagfeld; 'שמאלית ח  
linkes A.

 למשחק שדה

ליחידים ש' יחידים,

 למשחק שדה

לזוגות ש׳ זוגות,

singles court 
Einzelfeld

doubles court 
Doppelfeld

singles service court; הפתיחה תחום  
doubles s.c. 5 “ , 5

_ ;ליחידים

לזוגות הפתיחה תחום

השדה אמצע

הרשת עמודי

midcourt
Mittelfeld

net posts 
Netzpfosten

 הרשת שפת

)העליונה(
top
Oberkante

face of racket המחבט פני
Schlägerkopf

facets המאחז שטוחות

racket shaft ]חלק המחבט קנה
Schlägergriff

1למאחז הראש שבין הקת

trim הרשת יתר

bird, shuttle(cock) מגביע ]מורכבת נרצית  
Federball

ומכפתור[

outdoor shuttlecock חוץ נוצית

indoor shuttlecock פנים נוצית

feather cup גביע
oberer Teil T • -

base כפתור
unterer Teil

שחק המ .2

hands in, innings הפתיחה תור
- : • T

hands out הפתיחה הפסד

short serve מקרוב פתיחה

long serve מרחוק פתיחה

 האקדמיה )זיכרונות תשכ״ה, בסיוון בל׳ ס״ח בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
 במרחשוון י״ג מיום 1312 מס׳ הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, באה כך על והודעה יב(,

 והאד׳ האקדמיה מטעם שבטיאל י׳ הא׳ היו זו רשימה שהכינה הוועדה חברי — תשכ״ז.
 עזרו סומך. ש׳ הא׳ היה הוועדה מזכיר למקצוע. כמומחים שי״ק ש׳ נשרי, צ׳ אלוף, י׳

 מלצר, ש׳ מרן, מ׳ דותן, א׳ בו־נון, י׳ בן־חיים, ז׳ איתן, ע׳ הא׳ ובהצעות בהערות לוועדה
הגרמני. התרגום את הוסיף מרכס ק׳ הא׳ מרכס. ק׳



f a

even court תיהזוגהחלקה
rechtes Aufschlagfeld -••'־ ־ ־יי

]הימנית לספירה( ])
T • 5 -

odd court א־ החלקה ל ה
linkes Aufschlagfeld , ־, , T: ־

(זוגית)לספירה
[[השמאלית

rotation teamwork סיבוב הערכות

27 הנוצית משחק יג. : הגוף תרבות מונחי

חסם
T -

עמדה

to block 
blockieren
stance
Stellung

ready (stance) )הכן עמדת )
Bereitschaft(stellung) " T “: v

פסידה
T  * J

פסירות שתי

 צר, החלפת

צדדים ה׳

down 

two down

change of ends 
Seitenwechsel

change of service הפתיחה חלוף
Aufgabewechsel * ; ״
home position )מצפה עמדת)

pivot הסב מכת

siing, throw ()דחיק החזרת

 (דחי)הסיום

ת מ^גה חלק

setting
“Setzen1

גבהה פתיחה
: • T  :  T

מרחוק

wrong half-court 
falsches Aufschlagfeld
long high service

regain of service הפתיחה שיבת
Aufgabe-Rückgewinn ־י ־ : ־

הערכות
•• T :

אלכסונית

diagonal teamwork 
schräge Aufstellung

side-by-side teamwork רחבית הערכות  
Aufstellung ’ : T 5 T **

nebeneinander

up-and-back teamwork ארכית הערכות  
Aufstellung vorn ! T : T"

und hinten

איצה

ההכרעה נוצית

rushing

gamebird
לשחקן, מוסיפה ]היא

לניצחון[ לו החסרה הנקודה את בה, זוכה הוא אם

ת .3 טו ב ח ה

anchor fingers )האצבעות(
Ankerfinger T : v T 

האצבעות: 3] הזרתיות

אמה[ קמיצה, זרת,

 net playרשת מ^חק
Netzspiel

yours

 play for an opening מפתה )מכת(
המכריחה ]מכה

לחובט[ נוחה בדרך הנוצית אח להחזיר היריב את

set upהגעה )מפת(

(14 etc.) ail 14 )ל וכיו״ב כ ל )
Gleichstand

fingering ? ^ אצ
Fingerarbeit

flexible wrist גמושה פסה
lockeres Handgelenk T

locked wrist, humped w. ל^ויה פסה
steifes Handgelenk T :
wrist snap פסה מכת

point of contact ביןהמגע נקדת(  
Kontaktpunkt T"” ״

לנוצית המחבט )

overhead (shot) )עלית מכה )
Oberkopf-
underarm (shot) )תחתית מכה )
Unterarm-

שמעבר מכה
" •• V ־  V T

ללאע
T

פסולה מכה

round the head

foul stroke 
Fehler
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גבהה מפה
- T  :  T

תלולה מפה
- T  :  T

צליף

ר^זתית מפה

ארפית מפה
- T  T : •

 הנוצית משחק יג. : הגוף תרבות מונחי

driven clear אלכסונית מכה

high clear 

pop up 

flick

“hair pin” 

down the line drive

 אל> מכת

ר^זתית

הערמה
T T ־ : -

cross court flight 
(drive)

cross court drive

deception

preliminary feints [ עברה ]היא התעיה

ה
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ם מונחים .1  כלליי

persistence in school ההמלכה מדת

החינוך מונחי
 בחינוך המנהל ג.

תקנון

- - : T T

בבית״הספר

academic
persistence

ההמלכה כעזר
T T 5 -  -

אקךמךם בלמודים  

course קורס

articulation משלב
T  Î *

children’s charter זכיות מגלת הילד 

resources מקזאבים

differentiated standards נפרדים תקנים
• t  :  • • I t  :

החנוך סלם

פתב, יריעת
• : : T

education ladder 

literacy

 וכתב קרא יךיעת

T : •בורות)מפתב(

תב( מפ ר) T : •בו

פלול

ל ל ?

הנהלה( הפעולה: ד ד 1-נהול),
T ד : - 17־:מנהלה),הנהלה( הגוף:

 מורים, חבר

עובדים חבר

illiteracy 

illiterate 

integration 

to integrate 

management

personnel

standardization

survey סקר

 אחר מוסד בתחום מנהל .2

accidents drill פנה0 לשעת תרגול
י - : • : * T י T

accidents prevention תאונות מניעת

alarm system אזעקה מערכת
I T T  ; -  V V־ : -

מחנה

המשלבות פעלות
: \ - : T  S

 הלמודים בתכנית

 ?זעור מערך

יום תכנית
î T ׳

ופו׳( זבוע2)׳?

camp

co־curricular
activities

lesson plan

daily (,weekly etc.) 
program, plan

departmentalization ( הוראה )של חלקה  
(of instruction) T T. . v T'u

 מקצועות לפי

ת פעלות מדרכו
: \ \ : T

 המסדרון תורנות

 תלמידים מעמרת

 בטיחות מעמרת

 ךפואי פקוח

הבריאות בדיקת

directed activities 

hall patrol 

pupils’ patrol 

safety patrol 

medical inspection 

health inspection

 יב(, האקדמיה )זיכרונות ס״ה בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו ה ד, ג, פרקים *
 —תשכ״ז. במרחשוון י״ג מיום 1912 מס׳ הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, באה כך על והודעה

 הא׳ ; האקדמיה מטעם דבלין וי״י מדן מ׳ איתן, ע׳ הא׳ היו החינוך למונחי הוועדה חברי
 השתתף בישיבות סומך. ש׳ הא׳ מזכירה המקצוע. כבעלי יפה וע׳ דושקין א׳ אורמיאן, ח׳
 אירמאי, ש אדר, צ׳ אדן, ש׳ האדונים של בהערותיהם נעזרה הוועדה דותן. א׳ הא׳ גם
 לנדאו, י״מ כהנא, י׳ ייבין, ש׳ ולנשטיין, מ׳ הנמן, ג׳ גולדשמידט, י׳ ברגגרין, ג׳ בן־נון, י׳

 רבין. וח׳ קנלר ש׳ קלינברגר, א״פ עצמון, ע׳ מלצר, ש׳
ט. כרך האקדמיה, בזיכרונות נתפרסמו החינוך מונחי של ב׳—א׳ פרקים



החינוך מונחי30

morning exercises, מסדר
opening exercises

בקר כנוס

out-of-schooi )מחוץ פעלות)
(activities), ’ V
out-of-dass ר פ ס ה ת־ לבי
(activities)

parents’ committee ההוךים ועד  

parents’ council ההורים מועצת

parents’ meeting הורים אספת

lesson; period שעור

double period ל שעור כפו

free period פנוי שעור
T

unassigned period מיעד לא״ שעור
T \  :

piayday ספורט יום

mark ציון

marking ציון קביעת ציון, מתן

self-marking עצמי ציון

school services בית״הספר שרותי  

socializing experience חברות חויות  

to socialize ( חברות )הפעילה:חברת  

subject (מקצוע)למודים

fundamental subject, , יסוד מקצוע

 בחינוך המנחל יג.

 בקור יום

הורים יום

 בסיס מקצוע

הזמן מכסת

basic subject

time allotment

time allotment of הלמודים מכסות לוח  
studies * י “ : * ״

[ מספר את המראה לוח
מקצוע לכל השבועי השיעורים ]

daily schedule, time השעורים מערכת  
schedule, daily * י ״  v v" ־ ״
program [זמני אי׳ המפרט לוח

השבוע בימי השיעורים ]

visiting day, 
open day

parents’ day

 וארצי מקומי בתחום מנהל .3

recognition הכרה
 החינוך במערכת שלא בי״ם — מפר בי״ס

 החובה חינוך חוק ידי יוצא בו שהלומד הממלכתית,

accreditation אשור

שר בי״ס כממלא שאושר חינוך, מוסד — מא
: \ T

 מסוימים צרכים לגבי שנקבעו הדרישות, את

age limit גיל גבול)ות(

appointment of מורים מבוי
teachers

 local educational מקומית חנוך רשות
authority

ד ק פ מ ד) ק פ  school census, school מ
enumeration

צרכי ילדים( חנוך ל

central authority מרכזית רשות

compulsory בקור חובת
attendance

compulsory school ד גיל חובה למו  
age

consolidated school, , מרכזי בית״ספר  
centralized school T : v .

אזורי בי״ס

educational legisia- חבוך חקיקת  
tion

exchange of students; ן תלמיךים חלופי  
exchange of .' “
teachers מודים חלופי

inspection (U K ); 
supervision (US)

פקוח

network of schools בית״הספר רשת

parent-teacher ומורים הורים אגוד
association

כ[

r ־־r־
&

rz
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C
R
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school districtsהחבוך מחוזות
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minister of education החבוך שר school system בתי״הספר, מערכת

ministry of education וך3הח משרד
החבוך מערכת

school nurse בית״הספר אחות
teacher-pupii ratio תלמיךים מספר

למולה
administrative

personnel
מנהל, עובדי יד : • :

ת עובדי אמרכלו
textbook control למוד ספרי בדיקת

educational
personnel

teaching personnel

 וך3ח עובדי

הוראה עובדי : T T

transportation of תלמידים הסעת  
pupils • • : ־ - T -

kindergarten- ובית״ספר גן תשלבת
primary unit v ” ” ״ v : *

non-teaching
personnel

 שלא עובךים

T ד :בהוראה

 ומוסדותיו המנהל עובדי .4
administration board מנהל ועד

teachers’ meeting, מורים, ישיבת supervisory board מפקח ועד

trustees, governors ,פרנסים נאמנים

assistant principalמנהל סגן

attendance officer, הבקורים פקח
attendance worker, 
truant officer

board of education, , החבוך מועצת
council of * “ v v
education וך3הח ועד

מתאם
•* T  i

שרת

coordinator 

custodian, janitor

board of examina- , בוחנים מועצת
tions, b. of . v v
examiners ד ע ם ו חני בו

staff m., faculty m. . ~ :
המועצה ישיבת

T T - ־   • î

( פר הפדגוגית)על ס ת־ בי

superintendant of החנוך מנהל
schools,
s. of education (US) 

superintendant (US) : )כגון על ה3ממ

על הבנתים, על ממנה  

וכיו״ב האספקה )
׳ T T  : -  T

inspector (UK), 
supervisor (US), 
superintendant (US)

record רשומה

 בוחן

פקולטה
T î * T

באוניברסיטה[ לימודים ]חטיבת

faculty

faculty, teaching staff, מורים חבר
school staff

headmaster, head (ר פ ס ה ת־ בי הל) מנ
teacher, principal ' " 5
(,director)

housemother הבית אם

librarian ה ? ?

 anecdotal record הילד, מעשי רשומת

התנהגות תאורי רשומת

 educational account- חבוכית פנקסנות
ing t : : *

teacher accounting מורים פנקסנות

child accounting תלמיךים פנקסנות

 cost of education, החבוך הוצאות
educational cost

 cumulative record מצטברת רשומה

register פנקס רשימה,
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score card הערכה טפס
T T - : ־ 

class diary הכתה יומן

school tax חנוך מם endowment .קרןתתרי?

וציוד ריהוט בניינים, .5
expenditure הוצאות

T

hall, auditorium אולם
T

fee חנוך אגרת אגרה;

hall (US) H» fee מי.. דמי״שרותים, ד

supplementary text- 
book

 למוד ספר

מעלים

מעבדה( דמי )בגון:
1 ; •* - : T T

tuitition fee שכר״למוד( )כגון:שכר
T T ; -

bookmobile נידת םפךמז financing ממון

display room תצוגה חדר ראוה, חדר certificate תעודה א^זור,

dormitory תלמיךים מעון ת־לדה( )כגון: תעור

drinking fountain 

flash card

 שתיה מזרקת

בזק פרטים

grade card, report 
card

תעודת תעודה,
: T :

השנים

floor space, floor area הרצפות טח $  

school grounds בית״הספר מגר^זי

grant

grant-in-aid, sub
vention, subsidy

מע?ק

 סיוע)כספי(,
ת( • î - T * :תמיכה)כספי

gymnasium התעמלות אולם inventory מצאי ךשימת מצאי,

library יד • : •ספריה investments השקעות

location of school, 
site

פר מקום ס ה ת־ בי packet record system תיקים אסף

locker room תאים מלתחת אישיים

maintenance תחזוקה questionnaire שאלון

manual of instructions, , הוראות ספר  
book of instructions

ך ךוי מ

report

periodic report

 דו״ח וחשבון, דץ

עתי וחשבון דץ

school plant הספר בית מצבת מצבה,
\ V V \ T T sick report מחלה הודעת

T - - ך :־■

הדרושים[ והציוד המתקנים ]מערכת
reward, prize T :פרס

piayfieid, playground ם מגרש חקי מו salary scale משכורות סלם

playroom משחקים חדר scholarship למודים מענק

play street משחקים לחוב accounting נאות1חשב
T : •״•



החינוך מונחי

school premises פר חצרי ס ה ת־ בי

public-address כריזה מערכת
system

reference library עיון ספרית

school store בית״הספר חנות

seating capacity מושבים קבול

swimming pool ת שדדה ברכ

wall card אותיות לוח

לימודים שנת .6

academic year; school למודים שנת  
year, educational * * ”:
year

Z
t-
C 33 rzבחינוך המנהל
r ־
r ־־ vacation, holidays פגרה חפשה, )ימי(
g T :  -  T  : \ : ״ 

rz recess <הפסקה • t t  : -

r\
r־ school day למודים יום
E;
G
R

school term זמן)־למוךים(

n וכוי'[ זמן־הקיץ שליש, מחצית, ]כגון:
—1 
ח

...weekly periods, . . לשבוע שעורים .
C ...lessons per week T •

Fi
1־ school session למודים משך
p ביום[ שעות וכך ]כך

all-day session ם משך)של( ל

half-day session חצי־יום משך)של(



z
&

החינוך מונחי

 בחינוך מוסדות ד.

ם מונחים .1 פר כלליי ס ת־ יסודי בי

פר ס ת־ של בי

אחר־הצהרים

פר ס ת־  בי

ערב )של(

afternoon school

evening school, 
night school

aii-age school פר ת־ס ל בי כ הגילים ל  

aii-day school ל ספר בית״ כ היום ל

ail year school, ל ספר בית״ כ ל
twelve-month school T : ' ’’ .

השנה
T T -

boarding school, , פנימיה בית״ספר  
residential school

פנימיתי בית״ספר
ממנו נפרד בלתי חלק היא שהפבימייה בי״ם, ]]

day school של ]היפוכו יומי ספר “בית

בי״ם - בגולה היהודי בחינוך פנימייה; בי״ם  
כאחד ויהודיים כלליים לימודים מלמדים שבו ]

boys’ school בית“ לבנים ספר 

girls’ school בית״ספר לבבות 

central school, con- אזורי בית״ספר  
solidated s., district 
s., regional s.

comprehensive school ת״ספר מקיף בי
[ או מגמות לפי שונים סוגים כולל  

אחרות בחינות לפי או גילים לפי ]

continuation school ( ת ר ס “בי ל פ $ (

ת ר “בי פ correspondence shool ס

בהתכתבות בית״ספר בכתב,

elementary school, 
primary school, , , x
grade school, ( ? לפנים. ם יע )
junior school (UK)
Volksschule (Germany)

high school, secondary תיכון ספר “בית  
school; höhere 
Schule (Germany),
Mittelschule (Austria)

grammar school תיכון בית״ספר
(UK), academic
high school עיוני

middle school, בינים כתות
middle classes,
intermediate school 
Mittelschule (Germany)

junior high school תיכון בית״ספר

נמוך

senior high school תיכון ספר “בית
גבה
-  T

modem secondary ת״ספר חדיע בי
school

moving school נודד בית״ספר

one-teacher school במורה בית״ספר
אחד

T V

part-time school, פר ס ת־ ד בי מו לל
cooperative school

חלקי

פר ס ת־ ך על בי play school משחק י

preparatory class מכינה )פתה(
• T * : T

preparatory school מכין בית״ספר

 גנון ;גן־ילדים

יותר[ נמוך גיל ]לבני

nursery school, 
kindergarten

public school (u s צבורי בית״ספר ;  
UK) ’ ■ v ״

[ הצבורי״ ״ביה״ם את גם כולל השם
הצבור של אינו שלמעשה הבריטי, ] 

rural school *כפרי ספר בית

־תr־
g
n
n

G
R
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n

E
Fi1־
p
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private school פרטי בית״ספר secular school פר ס ת־ חלוני בי

Sunday school פר ס ת־ ל בי א׳ יום ע summer school, 
vacation school

פר ס ת־ ?¡לץ בי

voluntary school 
(UK)

פר ס ת־ ל בי אגוד ע ungraded school פר ס ת־ לא בי

מדרג
T i

מקצועי בית״ספר .3 urban school עירוני בית״ספר
military acdemy צבאית אקדמיה

׳  T  :  T : V1 T ־ :

affiliated school, ספר בית״  
model s., practice s., v" ’ 
off-campus s., לאמונים 
laboratory s.

campus school, לאמונים בית״ספר  
University s. : v ” ,

ד האוניברסיטה לי
T  * 5 V * T ־ S

demonstration school, בית״ספר  
observations., v " ~ 
practice s. להדגמה

של נתמך, פרטי, בית״ספר .2
וכר הכנסייה

abbey school, monastic של ספר בית״  
school, convent
school מ$ר

aided school, grant- ת״ספר נתמך בי  
aided school

board school, council של ספר בית״  
school, county . v v “ . 
school המקומית הרשות

agricultural school פר ס ת־ חקילאי בי burgher school ת״ספר אזרחי בי
art school פר ס ת־ לאמנות בי

1־ :■ד ד cathedral school תדרלי בית״ספר ק
" T V י T  : V •

commercial school פר ס ת־ חר בי מס ל charity school פר ס ת־ ל בי חסד ע

corporation school לעובדי ספר בית־ controlled school פר ס ת־ ח בי עבפקו
ס מפעל ״ י ב ם ] ע ט מ

court school, ר פ ס ת־ ל בי הארמון ע
palace school :" T v v “

church school *־?*?*י בית״ספי!?

(Jewish) congrega- של בית״ספר  
tional school

 בית״ בית״כבסת,

כנשתי ספר

denominational עדה של ספר בית״
school

דתית
T •

 endowed school קרנות של פר ם בית״

תרומה( קרבות של )אי:

maintained school מחזק ספר בית״
\ : T

בית״ספר
פרוכיאלי

parish school, 
parochial school

[ עובדים להשתלמות המעביד

cycle plan )מחזורי למוד)מקצועי

emergency course למורים n to קורס   
for teachers * : 5 : !

industrial art school לאמנות ספר בית״
T  T! T

שמושית

reform school, חסות מעון
approval s., T N:
reformatory ('הבא קבפי יי

מתקן בי״ם )

internship התמחות

refresher course השתלמות שעורי

seminary להכשרת ]מוסד סמינר

וכיו״ב רבנים מורים, ]
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day camp יומי מחנה shop work סויגה עבודת

foster parents אומנים הורים teachers’ college, מדרש בית

אומנת( אם אומו, )אב
teachers’ training 
college, teachers’ למורים

» .. ■ן seminary, normal
foster home אמנה בית school

technical school, פר ס ת־ טכני בי
health center בריאות מרכז Technikum

hospital school
vocational guidance ה מקצועית הדרכ

- : T r • : פרו ס ת־ בבית בי

חולים vocational school, ר פ ס ת־ מקצועי בי
trade school

leisure time פנאי )שעות( מלאכה, ת־ workshop סדנה; בי
:TÎ- T T

orphanage יתומות בית ;יתומים בית עבודה קבוצת

play center משחקים מרכז פר .4 ס ת־ טיפול מיוחד! בי
והדרכה

prison school פר ס ת־ א בי פל ב adoption אמוץ

probation מבחן auxiliary class עזר פתת

probation officer מבחן פקיד תב Braille בו־איל עוו־ים, כ

מ׳( קצין )לא: camp-craft, camping מחנאות
recreation בפעז care (of children, of חנוכי־ טפול

reform school; פר ס ת־ מתקן בי
youth)

סוציאלי
• T •

reformatory בנערים( )בילדים,
sign language ם מני סי ך אזו

case work ביחיד טפול בפרט, טפול
social welfare סעד

case study הפרט חקירת
social welfare worker סעד עובד

welfare work סעד עבודת
case history הפרט קורות

delinquency עבו־ינות
school social worker, סעד עובד

visiting teacher
ת״הספר, בבי child guidance clinic, ת תחנה כ ךר ה ל  

child guidance t—: —
סוציאלי־ עובד

■ ז •
center הילד

special school, 
opportunity school

פר ס ת־ מיחד בי
ד - \ :

children’s court, 
juvenile court

Y ; •משפט בית

נער לבני
youth center, day נער מךפז

centerילדים מעון children’s home
youth hostel נער אכסנית

community center קהלתי, מרפז
T  J V : י • T •

youth service ער ערות לנ שכונתי מרפז
T  i T  J V •



החינוך מונחי

ותלמידים מורים הכיתה, ה.

 לסוגיהם מורים .1
abecedarian א״ב, מולה

!תיקים מקריא

יועץ

מורה״חניך

מורה

 עוזר מורה

 מסמך מורה

 סובב מורה

כתה מחנך

גגנת

 במשרה מורה

חלקית

advisor, counselor

apprentice teacher

teacher, master 
schoolmaster; 
assistant master (UK)

assitant teacher

certified teacher

circuit teacher, 
itinerant teacher

homeroom teacher 

instructor

nursery school teacher 

part-time teacher

probationary teacher, 
probationer

proctor

relief teacher, sub- 
stitute teacher

 בנסיון מורה

בבחינות משגיח

א־ מורה מל  מ

מקום

special teacher, מקצועי מורה
’ ! ’ subject teacher

להתעמלות[ למוסיקה, למלאכה, ]כגון

ת״ספר מורה special teacher מיחד בבי
: “ : \ T

אמי!

אמינה

tutor

tutoring

 והשתלמותם מורים הכשרת .2

מורים הסמכת

 מאמן מורה

ם שעור תי  מ

מדגים מורה

certification of 
teachers

critic teacher 

demonstration lesson 

demonstration teacher

in-service education מורים השתלמות  
of teachers, train- * : : ’
ing in service

 החינוך: ]בתולדות מוניטור

בהוראה[ עוזר תלמיד

כשירות

, כעיר היה . . . ל
• T ״

. . . ל ר ע כ

monitor

qualifications 

to qualify for...

 student-teacher בהוראה מתאמן

מורים[ להכשרת במוסד לימודיו ]בזמן

הוראה אמוני

הוראה תעודת

מורים הכשרת

student teaching, 
practice teaching, 
teaching practice

teacher’s diploma, 
diploma of educa
tion

training of teachers, 
teacher education

ותנאיה המורה עבודת .3

 התנהגות הלכות

למורה

code of ethics for 
teachers

המקצוע מוסר

 תלמידים מנת

למורה

professional ethics 

faculty-student ratio

leave of absence א חפשה ל תשלום ל
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school-age children בגיל ילךים sick leave מחלה חפ$ת

הלמודים loyalty oath אמונים שבועת
slow learner ד קשה מ ל ל : • די••• compulsory retire- חובה פרישת

ment ד • :
teen-ager •» עשרא בן־עשךה,

sabbatical year עבתון ??זנת
teen age •• : •\ ד :שנות־העשו־ה tenure קביעות)באורות(
transient child נודד תלמיד ותק[ ]לפעמים:

הוריו עם תכופות העובר ]תלמיד
לבי״ם[ מבי״ם ועי״כ למקום ממקום transiency of teachers ההתמד מדת

העבודה( )במקום
truant, runaway (משתמט)משעורים ד ד:־ י : •

turnover of teachers המורים מחזור
working youth עובד, נער

עובדים נערים : T ־ : • לסוגיהם תלמידים .4

בתלמידים מנהלי טיפול .5 abecedarian דך_דק

absence : ד ••העדרות חסור,
alumnus, alumna בוגרת בוגר)ת(,

attendance בקור נוכחות, atypical, exceptional חריג טפוסי, לא

non-attendance אי-בקור backward, retarded דנחעל

excused absence י :ד \מצדק חסור
cadet צוער

acceleration ד ד •״•החשה
crippled ד*.*נכה

admission ה ־*דדקבל
difficult children חנוך קשי־ ילדים

admission require ה תנאי קבל gifted, talented, מחונן
ments ד ד 1 ־ •• ד : superior

selective admission בוררת קבלה ־*דד
handicapped T \ :מעכב

class(room) manage פתה נהול neglected דעזוב
ment ד •

elimination הרחקה)מביה״ס(
out-of-school youth ת־ מחוץ נער בי ל

דד* : - הספר
enrollment, registra הךשמה

tion precocious בכיר
entrance examination כניסה בחינת

problem children ילדים בעיה, ילדי • ד : :דד :•• -
expulsion גרוש פרובלמתיים ילדים בעיתיים, • • ד v : : ד• : :דד••

grouping -:*דדהקבצה repeater על דדי : ־מחלקה( חוזר)
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ותלמידים מורים הכיתה, ה. : החינוך מונחי

 placement of pupils מקום קביעת

 לתלמידים

שארה)במחלקה( non-promotion ה
“ ! T T : -  -  T T*

הדלגה
- : T T

לנסיון העלאה
T ־5 -  * :  T T י

 לסגול חרותים

 התלמידים

הדרכה
- : T T

 דרוג

הערכה
T:־־ -  T

 release (from school) שחרור)מביה״ס(

ה הי $ retardation החומר שבו ]תהליך ה
- 5 T T

 במשך ביתן אחת לימודים שבת של
משבה[ למעלה של

suspension לזמן הרחקה

tardiness באחור לשעורים ]הופעה אחור

 14 ט, שבזיכרובות tardiness זמן. של
העבודה[ איטיות על מוסב

39

 לסוגיהן כיתות .6

accelerated class כתה מזרזת/ פתה
* T  * V V : T

מואצת

auxiliary class עזר כתת

חלקה)כגון: grade מ

ד׳( למחלקה ג׳ ממחלקה עולה התלמיד

ה ת class, form במחלקה )כגון: פ

- כיתות: שלוש השבה לבו יש ד׳  ,1ד׳
- ,2ד׳־- (3ד׳

class (e.g. class of מחזור ]כגון: מחזור
(1956

[ בתשט״ז לימודיהם המסיימים כלומר תשט״ז,

classroom, school- חדר כתה, חדר  
room ־~: T ’

למודים

home room מחדרי ]להבדיל הכתה חדר  

למקצועות מיוחדים לימודים ] 

preparatory class ה מכינ
T  * S

remedial class מסיעת להוראה כתה
־ ־ ־  :  T T  : T *

[21 , ט זיכרובות הש׳ ] 

special class מיחדת כתה
V V \  ! T •

transition class, ר מעב כתת
transition group T ״

year of study למוךים שגת

double promotion

probationary promo
tion, trial promo
tion

pupil adjustment 
service

pupil work, guidance

ranking

rating



החינוך מונחי

הגבוה ביה״ס ו.

constituent colleges קולג׳ים)של academic costume אקדמאים לבועז • T דדי■• :
אוניברסיטה(

academic freedom אקדמי חפ^ז
course קיר? academican אקךמאי
complementary course משלים הורס

academy ■ד : י•״• :-ידאקדמיה
compulsory קורם בה)כגון:1ח

advanced course : Î י י Tלמתקדמים קורם
וכיו״ב( חובה

T

שלוחת
affiliated college מסגף קולג׳

university extension

האוניברסיטה
T ׳ T  * : V

associated college חבור קולג׳

extramural course, ך מו חוץ ל bachelor ב־(! ר) פוג
off campus course מסמך בטכניון:

B.A. (honours)במדעי בוגר א(

בהתמחות הרוח master מך)ב״(; מס

במדעי בוגר ב( מגיסטר בטכניון:

בהצטינות הרוח bursar ד •:גזבר
B.Sc. (honours) במדעי בוגר א( campus of university הקר:

בהתמחות הטבע האוניברסיטה( )קרית
במדעי בוגר ב(

chair בהצטינות הטבעקתדרה T : V י T

orientation course הכונה, למודי TT Î - ״• •
chancellor, president נשיא

T •

ך מו התמצאות ל college ג׳קיל
dean קזז.ד junior college תחתון קולג׳

degree תאר senior college עליון קולג׳
department )גגון:מחלקה colloquium ה שיחת א( ק ך פ

לחנוך המחלקה סמינךיון ב(
וכיו״ב( (Seminarסמיבךיון= להלן: )ור׳

 בניסן ב׳ ביום ע״ג בישיבה האקדמיה במליאת אושר החינוך, במונחי האחרון זה, פרק *
 במרחשוון י״ג מיום 1312 מם׳ הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, באה כך על והודעה תשכ״ו,
 מ׳ יפה, ע׳ דושקין, א״מ אורימאן, ח׳ הא׳ היו זו, רשימה שהכינה הוועדה חברי תשכ״ז.

 ש׳ האדונים ובהצעות בהערות לוועדה עזרו סומך. ש׳ הא' היה מזכירה ריבלין. וי״י מדן
 א׳ מלצר, ש׳ לנדאו, י״מ דרייפוס, פ׳ אירמאי, ש׳ אוקו, ס׳ אוליצקי, א״ל אדר, צ׳ אדן,

 רבין, ח׳ שנלר, ש׳ קליינברגר, א״פ צימרמן, י׳ פרץ, י׳ פומרנץ, א׳ עצמון, א׳ סולטמן,
שלומי. ח׳ והגב׳ שפר נ׳
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. . ר. פ ס ת־ בי

בי״ם )נגון:

וכיו״ב( לחנוך

:מכון ן י »  המכון )

וכיו״ב( לחנוך

 נמר, תעודת

T : •דפלומה

ההוראה על ממנה
T •ד - - 7\ :

 דוקטור; עבודת

 עבודת ;דסרטציה
 )כתנאימחקר

מסוים( תואר לקבלת

חבור עבודה, ד :־
תואר( )לקבלת

. חברות א( . )תואר( ב.

חברות־הוראה, ב(
ד ד

)תפקיד( מחקר חברות

 מחקר, מענק ג(

הוראה מענק
ד ד • —: -

 מחקר חבר

חוקר־עמית

T 5 י Tפקולטה א(
מורים חבר ב(

 בךית)סטודנטים,

 סטודנטיות,

 מקצועות בעלי
 וכיו־ב(

א׳ ^נה תלמיד
ד • : - ד

ב׳ ענה תלמיד
ד ד • : -

ג' ענה תלמיד
ד ד • : -

י ח נ ו ך מ ו נ י ח ה

school of...

institute

diploma

director of studies, 
director of 
instruction

dissertation, 
doctoral thesis

thesis

fellowship

research fellow 

research associate 

faculty

fraternity;
sorority

freshman

sophomore

junior

41 ס ו. ״ ה י ה ב ו ב ג ה

senior ר׳ ענה תלמיד
ד • : - ד

undergraduate studies ך מו תאר ל

ראעון

(postgraduate studies עלי םילמוך לב

תאר

humanities הרוח מדעי

liberal arts העפלה
ד ד : -

ת אוניברסיטאית כללי
• T : • T * : V *

lector טיי ק ל

lecturer מרצה

senior lecturer בכיר מךצה

medical school אה בי״ס לרפו
ד : •

numerus clausus קלאוזוס נומרוס

profession אקדמי מקצוע

professional אקדמי מקצוע בעל

professional school מקצועי בי״ס

יא£.למ

(full) professor מן פרופסור)
מנין( ה

associate professor חבר, פרופסור
מענה פרופסור

professor מן עלא פרופסור
extraordinarius

המרן

visiting professor אורח פרופסור

rector רקטור

registrar רעם
ד -

academic secretary אקדמי מזכיר
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על א( סמינריון scholar מענק ב

למוךים

חכם מלמד, מדע, איע ב(

scientist מרען

semester-hour לשבוע שעור
T  :

בסמסטר

סנט
T ״

סמפוזיון

seminar

senate

symposium

בחינת-קדם

ק מילואים ר פ ת ל ר תו ההוראה(: ב׳)

pretest בחינת״אחר posttest, end-test



הימאות מונחי
קטנים שיט וכלי מפרשיות ח.

מפרשים תפעול .1  
מפרשיות ותמרון

to be under sail הפריש
être sous voile *: ’
unter Segel sein

to bend (a sail to its yard) 
enverguer 
anschlagen

to unbend 
désenverguer, déverguer 
(Segel) abschlagen

to set sail, to make sail (ש )מפרש פר
établir la voilure ~T
Segel setzen, beisetzen

to hoist (up), to trice (up) (מפרש הניף(
hisser
aufholen, heissen

?¡שי

התיר

ה ל ע  )מפרש, ה

 סקריה(

)מפרשים(פון

משך

ארך משך ל

to haul up 
étarquer, guinder 
aufheissen

to trim (sails) 
orienter (les voiles) 
(Segel) trimmen

to brace
brasser
brassen

to brace up 
brasser sous le vent, 

ouvrir 
anbrassen

to brace aback להסוג משך
contre-brasser, 

brasser à culer 
backbrassen

to brace about, ך ק  ? םל ^ ?
to haul around 

changer
rundbrassen, herumbrassen

to brace sharp חד משך ל
brasser en pointe
scharfbrassen

to brace in ב משך ח ר ל
fermer
beibrassen, zurückbrassen

to top (up), to peak (up) [ ]במזקפים ף זקן  
apiquer
auftoppen, aufpieken

תפרשת מעט

צמצם

אסף

פטר

to shorten sails 
diminuer la voilure 
Segel hindern, S. kürzen

to reef
prendre un ris 
reifen

to take in 
ramasser, rentrer 
bergen

to shake out (a reef) 
carguer (un ris) 
auslassen

 בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו בדונו הימאות למונחי המילון של יב ח, הפרקים שני *
 /,ב״רשומות באה כך על והודעה יב(, האקדמיה )זיכרונות תשכ״ה בסיוון ל ביום ס״ח

 רשימות שהכינה הוועדה, חברי — תשכ״ז. במרחשוון י״ג מיום 1312 ,מם הפרסומים ילקוט
קלמפרר, ע׳ פיינגולד, א׳ הים, ז׳ הופמן, ד׳ גרינשפן, י׳ בן־נון, י׳ האדונים היו אלו, מונחים

 דיוני אגב אסטרחן. א׳ ,הא — ומזכירה )חבר־כתב(, רמגל י׳ ז״ל, שונמאן ם׳ קרא, ש׳
 ונתקבלו בחוזרים, המקצוע ובעלי האקדמיה חברי לפני המונחים הצעות הובאו הוועדה
הנמן, ג׳ ברגגרין, נ׳ בלוגובסקי, ג׳ איתן, ע׳ אירמאי, ש׳ האדונים מאת חשובות הערות

רביב. וש׳ לייבל ,ד להב, י׳ ירון, י׳
; כלליים )מונחים ד—א הפרקים פרקים. 20 תכניתו לפי יכלול הימאות למונחי המילון

 ח/—ד האקדמיה בזיכרונות נתפרסמו האנייה( של מכניקה ;האנייה מבנה ;אניות סוגי
 האקדמיה בזיכרונות — ומצופים( עוגנים ;האנייה )תפעול ו—ה הפרקים ; 37—22 עמ׳
 י״א,—י' האקדמיה בזיכרונות — וחיבל( תרונה )תפרושת, ז פרק ;44—36 עמ׳ ט׳,
 בנושאים מונחים יבואו בוועדה, לסיומם קרובים שקצתם הפרקים, בשאר .48—38 עמ׳
 סירות ;ומתקניהם נמלים ;וקשרים חבלים ;למטען הרמה כלי ;ופריקה טעינה :אלה

שונות. האנייה? חיי הסחר? בצי ותפקידים דרגות נווטות? ימית? מטאורולוגיה הצלה?
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to brail (up) ל!בץ
carguer (la voile)
(auf)geien

to clew up פל ק
ferler, serrer " T
festmachen

to siing העניב
élinguer ‘v: v
schlingen, anschlagen

to unsling ץ חל
deselinguer
ausschlagen, ausschlingen

to haul down, to lower הוריד
amener
fieren, niederholen

to strike, to dip (to lower הרכין
in token of salute) * : *

amener 
streichen

to furl ל ל ג
serrer, rabanter “T
festmachen, beschlagen

to unfurl, to loose, פתח
to heave out “ T

déferler 
losmachen

saiiing trim המפרטים כוון
allures T : ‘ “
Segelstellung

to run free, to run , 2 הרוח עם זט ?
before the wind, T ' r
to sail large ס פל

courir largue
vor dem Winde segeln, Baumschotts 

segeln

 in staysפקום
vent devant 
in der Wendung

to miss stays, to refuse s. ם מאן ק הפ ל  
manquer à virer "T ‘ :
Wendung versagen
to gybe, to jibe 
coiffer (voile), 

trélucher 
giepen

to luff 
loffer 
luven

הרוח[ עם ]פנה הפנים

ח קרב לרו

to keep away מהרוח רחק
abattre “   
abfallen

to sail close hauled הסירה העפיל[
(upon a wind) * : v

courir à plus près [מעפילה
am Wind segeln, scharf beim 

Wind s., anliegen

נפ״ע[; סבב
T ־

]פ״י[ סובב

)מפרש( הרתיע

to wear, to wäre 
virer lof pour lof 
(vor dem Wind) halsen, 

Richtung mit dem 
Wind ändern

מלא)רוח( המפח&

ץ מלא עד

to back (sail)
masquer
backholen
the sail is full 
la voile est pleine 
das Segel ist voll

full and by 
près et plein 
voll und bei

close-hauled, on a למחצה מלא
wind, by the w. T v: v : " T

au plus près
am Wind, scharf beim W.

shivering, flapping, מתנפנף
shaking 

faséyant 
killend

ר במצב פ  wing and wingפר
en ciseau 
mit beiden Bäumen abgefiert

הרוח את הוציא
T

המפרשים( )מן

אמתית רוח

to spill
étouffer
verschütten

true wind 
vent vrai 
wahrer Wind

appartent wind נדמית רוח
vent apparent : ’
scheinbarer Wind, gefühlter W.

variable wind משתנה רוח
vent variable T" 5 ’
veränderlicher Wind, unbeständiger W.

steady wind יציבה רוח
vent fait T
beständige Brise, stetiger Wind
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 מפרעזיות סוגי .2

קטנים שיט וכלי

בריגים( בריג)מ״ר:

בריגנית

 )מ״ר:ברקה

 ברקאות(

בךקנית

brigg
brick
Brigg

brigantine
brigantin
Schonerbrigg
bark
barque
Bark

barkentine, barquentine 
goélette à trois mâts 
Dreimastschoner

תרני; דו־ ר) סכונ
* ! T  T :

תי, ת ת־ ל  ת

 ארבע־תרני(

 לולפר

 סלוף

 קיטר

יולות( יול)מ״י:

schooner 
goélette franche, 

g, latine 
Gaffelschoner, 

Jachtschoner

clipper (ship) 
clipper
Klipper(schiff)

sloop
sloop
Schlup

cutter
cotre
Kutter

yawl
cotre à tapecul, yole 
Jolle, Hecksegelicutter

ketchקטעים( קטע)מ״י:
ketch
Anderthalbmaster, 

Besankutter, Beisan

ר:יכט יכטאות( )מ-
T  : -  î :  “

*IM1?

’BO

אנית־מפרשים

yacht
yacht
Yacht

lugger
lougre
Lugger

settee
sétie
Settie

full-rigged ship, 
square-rigged s. 

trois (quatre) mâts carré 
Vollschiff, vollgetakeltes S.

 לרתנית

ארבה)מ״י:
T î -

ארבות(

עטיחה ארבה
- : T  : T

עומטת )ארבה(

whaleboat, whaler
baleinière
Walboot

barge
chaland
Kahn, Prahm, Schute

flat barge 
chaland plat 
Flachprahm

hopper (barge), 
dump scow 

chaland ä clapets 
Baggerschute, Klappschute, 

Baggerprahm, Klappenprahm

מפמ&ים ארבת

 פורקת

דוברה
T :

רפסודה
- : T

)מ״ר: אלפה
« : T

אלפאות(
• : T

• :\פנטית

דנגית

sailing barge 
chaland à voiles 
Segelprahm

lighter
allège
Leichter

float

raft
radeau
Floss
(harbour) launch 
vedette
Hafenbarkasse

punt
bateau plat (à la parche), 

plate 
Stechkahn, Plinte
dinghy 
youyou 
Beiboot, Dingi

 גיגים( גיג)מ״י:

. .בצית בצית, דוגית,

 חסקה

קגואות( >מ״ר: קנו

gig
gig
Gigboot
dory
doris
Dory
“chassaka”

canoe
canoe, canadienne 
Kanu, Kanadier
hydrofoil (vessel) rPTDIO
hydro-glisseur
Tragflächenboot, Tragflügelboot
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hovercraft, air-cushion פה ח מך
vehicle, grand effect machine T T : v 

aero-glisseur 
Luftkissenfahrzeug

dugout canoe פרת סירת
canot creusé (d’un tronc 

d’arbre)
Einbaum

ונסים דגלים .3

אות

דגל

דגלון)חו־טום(

לאמי דגל

הסחר דגל צי־

standard
étendard
Standarte

fi¿ g
pavillon
Flagge

jack
pavillon de beaupré, 

pavillon avant 
Bugflagge

ensign, national flag 
pavillon national 
Nationalflagge

merchant flag 
pavillon marchand 
Handelsflagge

house flag בןת דגל
pavillon de compagnie, ’ “ v v

p. d’armateur 
Reedereiflagge, Hausf., Kontorf.

member’s flag, private flag פרטי דגל  
pavillon particulier T :

club burgee, club’s flag מועדון דגל
fanion du club
Klubflagge

burgee 
guidon
Doppelständer, Splittflagge

signalling flag 
pavillon signalétique, 

p. de signalisation 
Signalflagge

signal flag 
pavillon de signaux 
Signalflagge

pennant, pendant 
flamme 
Wimpel

שסוע דגל

איתות דגל

דקי מל

נס

commission pendant, שרות נס
streamer 

flamme
Indienststellungswimpel

answering pennant, code p. קוד נס  
flamme du code 
Signalbuchwimpel, Antwortw.

mail pennant דאר נס
flamme postale
Postwimpel

to hoist a flag דגל הניף
hisser un pavillon 
Flagge h(e)issen

to haul down the flag דגל הוריד  
amener le pavillon 
Flagge niederholen

to dip the flag צי הו־פין דגל)לח
(to halfmast) ’ " * i '

fair marquer (le pavilion)
Flagge dippen 

(zu Halbmast)

 הדגל)מרפן(

התרן בחצי

ם קשט לי ת  ב

רב קשוט

מעט קשוט

דגלים אריג

flag at the dip, 
flag at halfmast 

pavillon à mi-drisse 
Flagge Halbstock

to dress ship 
pavoiser 
ausflaggen

dressing full, flags fore 
and aft 

grand pavois 
grosse Flaggengala
dressing with masthead 

flags 
petit pavois 
kleine Flaggengala
bunting 
étamine 
Flaggentuch

fly (of a flag) ( דגל או־פית)של
battant (de pavillon)
Länge (einer Flagge)
hoist (of a flag) ( דגל )של גבהית
guindant (de pavillon)
Tiefe (einer Flagge)

flagstaff ל מוט ת ה
bâton de pavillon, 

mât, hampe 
Flaggenstock, Pol, Stange
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המספנה יב.

shipyard, (shipbuilding) מספנה
dockyard TT *’

chantier des constructions navales 
Schiffswerft

מדרון רצפת

בניה חצר

אניות לבנין הנגר
• T • : t : -

building berth 

Helling

building hangar 
hall de construction 
Schiffsbauhalle

התויה אולם

יצור אולם

mould loft 
salle ä tracer, 

s. des gabarits 
Schnürboden, Mallboden

plating shop, plate and 
angle shop

préfabrication shop להרכבת״״ אולם
-  T  : -  :  T

Z  *V :

erection shop ה אולם הרכב
atelier de montage, 5 “

hall de m.
Werkhalle
welding shop 
atelier de soudure 
Schweisshalle

fitting-out quay 
quai d’armément 
Ausrüstungskai
fitting-out basin, 

f.־o. dock 
bassin d’armément,

b. d’achèvement 
Ausrüstungsdock,

Ausrüstungsbassin

 רתוך אולם

ל רציף  פלו

ל מספן ו ל כ

תקונים רציף

ברה מספן

repair quay
quai des réparations
Reparaturkai
building dock, b. basin 
bassin de construction 
Baudock
building slip, slipway בניה מדרון  
gril de carenage, T’: 5 ’

cale de construction, c. de halage 
Bauhelling, Hellingen, Helgen

הבניה
T•  : -

שדרית סד

שפולים סר

תומכה

slipway floor 
sole de la cale de 

construction 
Hellingssohle
keel block, middle b. 
tin de quille 
Stapelklotz, Kielk.

bilge block
tin latéral, t. de bouchain 
Kimmklotz

shore
accore, épontille 
Stütze

 bottom shoreתחתית תומכת
accore de fond 
Bodenstütze

 bilge shoreשפולים תומכת _
accore latérale,

a. de bouchain, a. de muraille 
Kimmstütze

ירכתים תומכת

ספון תומכת

 ספון תומכת

בינים

השיק

- Irrהשקה

השקה מסלות
: • - t t •

stern shore 
accore de l’arrière 
Heckstütze, Gatts.

hold shore 
accore de cale, 

épontille de c. 
Laderaumstütze

tweendeck shore 
épontille d’entrepont 
Zwischendeckstütze

to launch 
lancer
vom Stapel lassen

launching 
lancement 
Stappellauf, Ablauf

launching ways 
voie de lancement, 

chemin de glissement 
Ablaufbahn, Schlagbetten

launching cradle השקה עריסת
ber(ceau) de lancement TT“ " 
Wiege, Ablaufgerust

standing ways, ground w. גהה מסלה  
coulisse morte 
Scnlagbalken, Ablaufbahn
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נעה מסלה

השקה משענות

sliding ways, bilge 
w., b. logs 

coulisse vive, couette 
mobile, coulisseau 

Schlittenbalken, Läufer, 
Ablaufschlitten

(lauching) poppet 
colombier 
Schlittenstütze

לקדמה משענות • : 7 T

לאחרה משענות 7 : - ד 7 : •

 בטחה תומכת

השקה מתר י 7 7 - ״ -

מכון פם

ת  )מ״ר:כפ

כפתימ(
• ד :

כפת

 כפות טבעת

ד : •משענות כפות

 מספן מבדוק,

בדק

fore poppet 
colombier avant 
V orschlittenstütze

after poppet 
colombier arrière 
Achterschlittenstütze

dogshore, dagger 
clef de bercau,

c. de lancement 
Schlittenständer

launching trigger 
vérin de retenue 
Stopphebel

launching ribband 
joue de guidage 
Führungsleiste
lashing
rousture, saisine, 

aiguillette 
Laschung, Zurrung

to lash
aiguilleter, saisir 
laschen, seefest zurren

lashing eye

poppet lashing

מספון

dry dock, graving 
(dry) dock 

cale sèche, bassin de 
radoub 

Trockendock

to dock
faire entrer en cale 

sèche; f.e. au bassin 
docken
docking
échouage dans un bassin ;

entrée au bassin 
Docken, Eindocken

marine railway, slipway, ממשה
patent slip 

slip de carenage 
(Auf)schlepphelling

floating dock, pontoon d., צף מבדוק  
floating dry d. 

dock flottant, chantier ä flot 
Schwimmdock

docking plan מספון תכנית
plan d’echouage
Dockplan

working length, ארך שמושי 
available 1., usable 1. 

longueur utile 
Nutzlänge

length over keel blocks שעל הארך  
longueur sur tins “ * T
Länge auf Kielstapeln השךרית סדי

לל הארך כו ה

הנצבים בין הארך

length overall 
longueur hors tout 
Länge über alles

length between 
perpendiculars 

longueur entre perpendiculaires 
Länge zwischen den Loten, 

Konstruktionslänge

 tonnage lengthהתפוסה ארך
longueur de jauge 
Vermessungslänge

waterline length פרם ה ו״ ק ארך
longueur à la flottaison , “ *
Wasserlinienlänge ה של פינ ס ה )

 של מספן, )של מבוא

מבדוק(

 של מספן, )של שער

מבדוק(

צף שער

entrance gâte 
écluse d’entrée, 

tête d’écluse 
Dockhaupt

dockgate 
porte du bassin 
Docktor

ship caisson 
bateaux-porte 
Schwimmtor, Torschiff, Schleusen- 

ponton

של תן)  של מספן, מפ

מבדוק(

צד מזחילות

sill of dock 
seuil de cale 
Pfortendrempel

side gutters 
rigoles laterales 
Seitenrinnen
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T• T **

מאחז
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rudder pit, r. well 
fosse de gouvernail 
Rudergrube

altar (step)
gradin
Galerie

air chamber 
caisse à air 
Luftkasten

water chamber 
caisse à eau 
Wasserkasten

inspection shaft, i. well 
puits de visite 
Einsteigeschacht

dog, dogiron
crampe
Klammer

 dolly (bar)למסמרות סומך
tas
Nietstöckchen, Gegenhalter

to fay אחה
affleurer, accorder T ‘
zusammenfügen, zusammenpassen

faying surface האחר פן
face de placage, f. de contact ’ T 
zusammenzufügende Fläche, 

Dichtungsf.

ductkeei מובל שז־רית
quille en caisson T ‘
Tunnelkiel, kastenförmiger K.

girth הקף
périmètre
Umfang

rolled section (מוט)פרופילי
fer façonné, f. profilé * * ;
gewalztes Profil, Walzp.
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scrive board  ̂ חריתה רצפת  bending slab טבלת כפוף 
panneau de tracé T ’ : plaque à cintrer * " : ”
Spantenplan Richtplatte
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תפיסה כלי א.

 vice, jaw viceמלחצים
Schraubstock

מלחצי־שלחן
מלחצי־שלחן

ברג

לחיים
: T • ־

לחיים תותבי

?ז

חצובה
־ : T

 לדינלם הפרי

 עץ אטב)של(

נטוי אטב
T V V

 אטב)ל(צנורות

צנור סד

bench vice 
Bankschraubstock

spindle
Spindel

jaws
Backen

jaw plates, jaw- 
pieces 

Backeneinsatz

(vice) stand 
Gestell

(folding) tripod 
vice stand 

Dreifuß

vice clams 
Schutzbacken

wood vice clam 
Holzspannkluppe

bent vice clam 
Reifkloben

pipe vice clams 
Rohrklemmfutter

pipe vice stock

העבד את אדק
T י •• •  S  T  V

)במלחציים(

o clamp the work
piece (in the vice) 

das Werkstück (in
den Schraubstock) einspannen

 מלחצי־שלחן

מקבילים

parallel bench vice 
Parallelschraubstock

 מהירי מלחצים

הפעלה

quick grip vice, 
quick release v.

utility vice, universal ם מלחצים כוללי  
v., combination v. :

סובבים מלחצים

כפולים מלחצים

swivel base vice 
drehbarer Schraub- 

stock

Swinden vice

נקבעים מלחצים
T S V• • T * i • ־

)במלחצת(

 זקופים, מלחצלם

נפח מלחצי

 חו־ש־ מלחצי

כלים

clamp type bench 
vice

Anschraub-Schraub-
stock

leg vice, smith’s v. 
Flaschenschraubstock, 

Feuers.

toolmaker’s clamp

r־־r־
&

n

a
R
nI—
ח

-ןו?
p

 האקדמיה במליאת ואושרו נדונו מתכת בעבודת העבודה כלי ממונחי האלה הפרקים
 באה כך על והודעה יב(, כרך האקדמיה, )זיכרונות תשכ״ה בטבת בי״א ס״ד בישיבה

 הוועדה, חברי — תשכ״ז. במרחשון י״ג מיום 1312 מס׳ הפרסומים ילקוט ב״רשומות״,
 קימלמן, א׳ מלצר, ש׳ ישראלי, ש׳ אלרואי, י׳ איתן, ע׳ האדונים היו האלה, במונחים שעסקה

 הראשונה, המונחים הצעת את הנמן. ,ג הא׳ היה ומזכירה שלוש, ע׳ רול, י׳ קרוא, ׳ב
 החוזרים, על איתן. ע׳ הא׳ עם בעצה רול י׳ הא׳ הכין הוועדה, דיוני ביסוד שהונחה
 העירו דעתם, חוות לשם המקצוע ובעלי האקדמיה חברי לפני המונחים בהם שהובאו
 ברנט, מ׳ בראון, ש׳ בן־נון, י׳ ברחיים, ז׳ בורלא, י׳ אלרואי, י׳ אירמאי, ש׳ האדונים

 ש׳ טירקל, א׳ חקלאי, מ׳ זיידל, מ׳ הלבץ, י׳ דותן, א׳ גפני, ד׳ ברץ, י׳ ברנשטיין, י׳
 ב׳ עמי, מ׳ סלידע, ע׳ מלצר, ש׳ מלמד, ע״צ מדן, מ׳ לוי, ר׳ לוי, א׳ כהן, י׳ ייבין,

 מטעם האישורים ועדת — שץ. י״א רוזנפלד, י׳ קסל, י׳ קאט, מ׳ פרנקל, י׳ פלדשטיין,
 במונחים ועיינה חזרה ולטכניון, לאקדמיה המשותפת הטכניקה, למונחי המרכזית הוועדה

 אירמאי, ש׳ האדונים השתתפו האישורים ועדת בישיבת המליאה. לאישור הבאתם לפני
כמזכיר. אסטרחן א׳ והא׳ בו־נון י׳ איתן, ע׳
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יד מלחצי

 hand viceיד מלחצי
Feilkloben

צי; ח  דקים׳ דמל
שענים מלחצי

jeweller’s vice 
Uhrmacher-Stiel- 

kloben

level jaws hand vice ( בעלי מלחצי)יד  
Stielkloben ״ " T 7 ״ : v

מנופים

pin vice גבתה מלחצי
Stiftkloben T:x "־::v

צינורות מלחצי
open(-side) pipe vice ר13צ מלחצי
offener Rohrschraub- ’ : v

stock פתוחים

hinged pipe vice ר1צנ מלחצי
aufklappbarer ’ ” : v

Rohrschraubstock נפתחים

 שרשרת מלחצי

לצנורות

chain-type pipe vice 
Kettenrohrschraub- 

stock

מלחצות

“C”-clamp
Schraubzwinge

מלחצת

toolmaker’s (parallel) מקבילים מלחצת  
clamps : ” v v : ־

Parallelzwinge

אתנח גוש
T : •״•

עם אתנח גוש ד : :•
תמלח?

מלקחת

•“ T :לחיים

פה

עלז

חרפה

Vee block 
Prismenstück, 

Prismenauflegebock
Vee block and clamp 
Prismenstück mit 

Schraubzwinge

מלקחות
pliers
Zange

jaws
Backen
mouth
Maul
eye

cutting edge 
Schneide

 זרו?

הלל גוזר

 טטוחת מלקחת

מ׳^זטוחה לחי, : * : 7

 עגלת מלקחת

עגלה מ׳ לחי, ר\ז • :

מעגלת מלקחת

חלולה מלקחת

 ארכת מלקחת

ארכה מ׳ לחי, ד • :

שפיז־ה מלקחת

חרומה מלקחת

 נטרה: מלקחת

כפופה מלקחת
 במישור — ]נטויה

 — כפופה הזרועות;
 למישור בניצב

הזרועות[

ת מלקחת לל  כו

 חותכת מלקחת

הלל מלקחת

 מקבילת מלקחת

מ' לחיים, ־־ 7 :
7 * י : ־מקבילה

 מלקחת)צנורות(

עגלה גז ר\ז 7

 מלקחת)צגורות(

גז

leg
Schenkel

wire cutter 
Drahtschneider

flat nose pliers 
Flachzange

round nose pliers 
Rundzange

half round nose plier, 
chain n. p.

Kettenzange

hollow nose plier
Hohlmaulzange

long nose plier, snipe 
n. p.

Nadelzange, Z. mit 
langen Backen

needle nose pliers
Spitzzange

blunt pliers
abgestumpfte Zange

bent nose plier, 
curved n. p.

Zange mit geboge
nem Maul

combination pliers 
Kombinationszange
side cutting pliers 
Champagnerzange
fencing pliers, 

telegraph p. 
Telegrafenzange
parallel (action) 

pliers 
Parallel-Zange

gas (and burner) 
pliers 

Parallel-Zange

cone pliers, gas 
(burner) p. 

Gasrohrzange, 
Brennerz., Konusz.



soft gripping pliers מרפדת מלקחת
Greifzange mit vv x: ~

Gummibacken

fine pliers דקה מלקחת
Feinmechanikerzange T ” ־ ־: ־ •

truing pliers, מקור מלקחת
adjusting p. - ־ ־ :•.•

Justierzange

(combination) slip זחיחה מלקחת
joint pliers ' י ־  ’ v

im Gelenk verstellbare (ןשרה)
Gaszange, 
v. Mechanikerz.

water pump pliers זחיחה מלקחת
Wasserpumpen-Zange ’ : ~: v

נטויה
T J

angle nose (slip joint) זחיחה מלקחת  
gripping pliers V  : ‘ ‘

_ עגלה נטויה
i  T  S\ T־

פחים מלקחת

 פחים מלקחת

רחבה
T T  :

forming pliers פחים מלקחת
Driickzange, , , * ״ ץ  “ ’ ! v
Blechbiege-Rundzange מעגלתו נטויה(

stretching pliers מתיחה מלקחת
Ziehzange : ־ ”5 י •

pressure lock wrench ונינה כ מלקחת
pliers T ־ ־ :v

Schnellmutterzange ננעלות
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sheet pliers 
Falzzange

broad sheet pliers 
Deckzange

מלקחיים
על ם) חי ק  מל

נפחים(
-T •

בירית

forge-tongs, 
smith’s tongs 

Schmiedezange

clamping ring 
Klemmring

flat smith’s tongs, שטוחים מלקחים
straight lip t. * ’ T: v

Schmiedezange (,Feuerzange) 
mit flachem Maul, Flachz., Plattz.

hollow bit tongs, חלולים מלקחים
round pliers ’ : ” T 5 ‘

Rundzange, Feuerz. 
mit hohlem Maul

round mouth tongs, “ עגלי מלקחןם
round box t. x’: *־ T: v

_ שפתים 
• -  T  !

square mouth tongs, ~ ךבועי מלקחים  
flat box t.  T.’ '

_ שפה
T T

universal blacksmith’s משננים מלקחים
• T \ ־ * :  • >T : vtongs

Feuerzange mit Wolfsmaul 

smith’s bolt tongs לולבים למקחי

תפיסה כלי א. : מתכת

 ,smith’s pliersלקיטה מלקחי
pick-up tongs

rivet tongs, link t. מסמרות מלקחי  
Nietzange T 1 '־ :י' יי

מלקט

המלקט עפתי

מלקטים
tweezers
Pinzette, Komzange 

tips
Enden, Spitzen

instrument maker’s מחדד מלקט
tweezers, pointed t. TX :

Pinzette

rounded tweezers מעגל מלקט
abgerundete Pinztete TS : "

(watchmaker’s) nipping צביטה מלקט  
tweezers /  ' 1 . "

Pinzette für Uhrzeiger ' שענים של )

(watchmaker’s) balance רד3בירית מלקט

עזענים( )של

G
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n
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screw holders



ד מונחי מתכת בעבודות כלי־י

ם מפתחות תי ב  ל

ם, מפתח תי ב  spanner, wrenchל
Schraubenschlüssel, ’ T 5 5 י ־ ״  

Mutterschlüssel 'ברגים מ

 פתוחים מפתחות

פתוח מפתח

מפתחות ב.

 הצמיד, חבר,

בברגים חזק

open jaw spanner, 
open end(ed) 
spanner, o. e. wrench 

Gabelschlüssel

 פה המפתח, פי

 מדת הפה, מפתח

הפה

ראעז

:זרוע

 )נטית נכחה,

הראע(

jaw, opening 
Maul

size of jaw, span 
Schlüsselweite, 

Maulw.

offset
Maulstellung

 הכניס, הבריג,
לולב, )בורג, סגר

T -

אום(

to screw in, to s. on 
ein-, an-, auf- 

schrauben

to tighten (screw, nut) ( אום )בורג, הדק  
anziehen, anspannen 

(Schraube, Mutter)

ה פ  to loosen, to slacken)בורג( ר
(screw) 

lockern (Schraube)

to screw,-out,-off, ( )בורג הוציא פתח,  
to unscrew 

heraus-, ab-, losschrauben

שבור( )בורג חלץ

התרפה
T ־ : •

תבליג עקר

to extract 
ausziehen

to get loose 
sich lockern

to strip a thread 
ein Gewinde 

überdrehen

to screw (,to bolt) 
together, -  on, to 
fasten with screws 

zusammen-, an-, fest
schrauben (,verbolzen)

 single-ended spannerיחיד־ מפתח
einmäuliger ' J ". ״ י; ״

Schraubenschlüssel, ,יליל מ' ראש  
einfacher S.

double-ended spanner ל״ מפתח כפו  
Doppelschlüssel, , 

doppelmäuliger s. ,$ל מ' רא כפו

זויתי מפתח
[90° ]נטוי

 מחדד מפתח

 דק מפתח

רב״פיות מפתח

obstruction spanner

spearhead spanner

flat spanner 
flacher Schlüssel

Vielmaulschlüssel

מפתח)זרוע(

יקי

ל מפתח פו  כ

וסגור פתוח

podger-ended spanner, 
open ended podger s., 
spud-end wrench, 
structural w.

combination spanner, 
open end box wrench 

Gabel-Ringschlüssel

סגורים מפתחות

ring spanner, box סגור מפתח
wrench T ’ ” : ~

Ringschliissel, Hulsens.

 רבועי ס׳ ,מ

עי ,ס ,מ  דו-רבו

• s :מ##י ,ס ,מ

דו־מעעי ם׳ מ׳
: \ •

פרוץ סגור מפתח

square —
Vierkant-

eight-point — 
Achtkant-

hexagon — 
Sechskant-

bi-hexagon — 
Zwolfkant-

flare nut spanner 
offener Ringschliissel
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 סגור מפתח

מארפב
T J \  J

הקעזה מפתח

קרקש מפתח

 סגור מפתח

רב״פיות

offset spanner 
verkröpfter Schlüssel

striking (box) wrench, 
slogging ring spanner

ratchet spanner 
Knarrenschlüssel

wrench with (ten etc.)
openings

Vielloch-Schlüssel

חלזון

גביעיים מפתחות

socket wrench גביעי מפתח
Steckschlüssel * •* ־ ׳* : ־

socket wrench with בעל גביעי מפתח  
“T” handle ’ ” ״ • : ־ • • : ־

Steckschlüssel (,Auf- סיבוב מוט
satzschlüssel) mit 
Quergriff

offset handle socket 
wrench, solid box 
spanner, cranked 
handle s. 

Steckschlüssel mit 
gebogenem Kopf

tubular box spanner 
Rohrsteckschlüssel

cross-bar, sliding bar 
handle 

Drehstift, Drehgriff

 גביעי מפתח

ט עו פ ף)  אי כפו

פפול(

 צנורי מפתח

סיבוב מוט

 לשקע, מפתח

אלן מ׳

wrench for Allen 
screws, Allen key 

Sechskant-Vollschlüssel

מתכווגנים מפתחות

 מתכונן, מפתח

טוי,כונין מ' )נ

וביו״ב( לשר־זוית

 קבועה לחי

 זחיחה לחי

פונון אם

adjustable spanner, 
shifting wrench 

verstellbarer 
Schraubenschlüssel

stationary jaw, fixed 
jaw 

feste Backe

adjustable jaw, 
movable jaw 

bewegliche Backe

adjusting nut 
Stellmutter

היי״ מפתח  מ
תפיסה,

: • T

מהיר מ׳

worm, endless screw 
Schnecke

quick action wrench 
Einhand-Schrauben- 

und Rohrschliissel

תקע מפתחות

 socket spannerתקע מפתח
Einsatzschlüssel

wrench (,screw driver) ( ),מברג מפתח  
socket 

Schlüssel (,Schrauben- 
zieher)-Einsatz

תקיע

 תקע יךית

 תקע

שקע

תקע מתאם

socket handle 
Schaft für Einsätze

Ansatz, Verbindungsstück

socket
Einsatz

socket wrench adaptor 
Übergangsstück, 

Zwischens.

 תקע מארך

גמיעז תקע מארך

־קרח ??לק

תקיע גביעי מפתח

תקיע פתוח מפתח

תקיע מברג

extension bar 
Verlängerungsst ück

flexible extension 
biegsames Verlänge

rungsstück

universal joint 
Kardangelenk

socket spanner 
Steckschlüssel
open jaw socket 

spanner

 בלורקעז׳ תקע ק־ית
קרקש ;ךית

מפרק, תקע מ־ית  ב
מפרק ידית

l T : •  • t

ת תקע אךכב

socket screwdriver

ratchet handle 
Schl üsselknarrgr iff

swivel handle 
Griff mit beweg- 

lichem Gelenk

speed handle 
Kurbelwinde
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זחיחה תקע ידית - ■ך. . .T . ;  I

זויתית תקע ידית T• - . ■ן. I״

 ידית)ת_קע(
פתול מודדת

slide T-handle 
Gleitgrifî

L־handle
Winkelgriff

torque wrench 
Drehmomentschi lissel

לליני מברג - S ״ \ : T•
)״מברג

• Tאוטומטי״(

ה מברג ארפב ל

automatic spiral 
ratchet screwdriver 

automatischer 
Schraubenzieher

brace screwdriver 
Bohrwinden- 

Schraubenzieher

מברג

מברגים

screwdriver
Schraubenzieher

 לצינורות מפתחות

לצנורות מפתח

שו־שרת מפתח
blade
Klinge

להב

לצגורות shank קנה
Schaft vIt

צפרדע מפתח handle נצב
)לצנורות( Heft T *

pipe wrench 
Rohrschlüssel

stiiison pipe wrench סטילסון מפתח  
Stillson-Rohrschlüssel : : ־ * : ־

chain pipe wrench 
Ketten-Rohrzange

Blitz-Rohrzange

stubby screwdriver, גוץ מברג
short blade s. “: ”

kurzer Schraubenzieher

 זויתי מברג

 צלב, מברג

״פיליפם״ מ'

offset screwdriver, 
angular s. 

Winkelschraubenzieher

cross recess (,Philips) 
screwdriver 

Kreuzschlitzschrau- 
benzieher

instrument makers’ שענים מברג  
screwdriver, watch- ‘T T ’*: " 
makers’ s. 

Uhrmacher-Schraubenzieher

 pngratchet screwdriver מברג
Knarrschraubenzieher

 תבין מפתח

 )לצבורות(

 פינים מפתח

 פינים מפתח
 ,פ מ׳ מתכונן,

 כונץ

 קרסי פין מפתח

 _קךסי פין מפתח

 ,פ ,מ מתכונן,

כורן ?

alligator wrench 
Alligator-Rohr- 

schlüssel

pin face spanner 
Gabelschlüssel
adjustable pin face 

spanner 
verstellbarer 

Gabelschlüssel

pin hook spanner 
Hakenschlüssel
adjustable hook 

spanner

ה
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 חתוך פלי

 ושיוף

 חתוך פלי

משבבים

ד מונחי מתכת בעבודות כלי־י

ושיוף חיתוך כלי ג.

שנים חקק cutting tools 
schneidende Werkzeuge

spanabhebende Werkzeuge

מסורים
hand saw 
Handsäge

saw frame 
Sägenbogen

blade
Sägeblatt, Sägeklinge

saw tooth 
Sägezahn
(tooth) flank

(tooth) face

cutting edge

(tooth) root

pitch

to saw 
sägen

sawdust
Sägespäne v :

blade with staggered set מסכסך להב  
Blatt mit geschränkten r : :

Zähnen

יד מסור
T -

 המסור קשת

 המסור להב

 המסור שן

השן גב

 השן פני השן, חזה

 השן ראש

 השן עקר

 T • :פסיעה

 ??י

נסרת

הב גלי ל

 קשת)מסור(
 מ׳ ק׳ מתכוננת,

 כונינה

קשת)מסור(

wavy set
gewelltes Sägeblatt

adjustable frame 
verstellbarer Bogen

deep throated (rail) 
(hack saw) frame 

Sägenbogen mit tiefer 
Ausladung

to cut teeth 
Sägezähne hauen

שופינים),פצירות(

פצירה שופץ,

• Tפנים

T ״פאה

שפה

,קצה

 הפנים ]חלק שכם

מחורק[ שאינו

file
Feile

face

edge

corner, cutting ridge 
Kante

point, tip, end 
Spitze

shoulder

 watchmaker’s sawעזענים מסורית
Uhrmachersäge

heel ?תף

tang
Angel, Griffzapfen

עקץ

handle
Heft

• Tנצב

cut of file 
Feilenhieb

מחלקת

grade of cut המחלקת דרגת

rough cut 
Grobhieb

“ :־ V י T Tעבה מחלקת

bastard cut 
Bastardhieb

T ־גסה ,מ

second-cut cut 
Halbschlichthieb

בינונית ,מ

smooth cut 
Schlichthieb

ה מ׳ ק י

dead smooth cut 
Doppelschlichthieb, 

Feins.

ךקילןה מ׳

finishing cut גמור מ׳

rasp cut
Raspenhieb, Pockenh.

משוף ,מ
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T • :יחידה ,מ

ה מ׳ ל יל :כפו

משלשת מ'

 תחתונה, מ׳

Tראשונה מ׳

T 5 7עליונה, מ'
T• :שניה מ׳

צי ערף,  פ

החליק

 השופין מהלך

 השיוף עקבות

 שיוף שבבי

 שיוף נשפת

סדנה שופץ

single cut
Einhieb, einfacher H.

double cut, cross c. 
Doppelhieb, Kreuzh.

triple cut

first cut, lower cut, 
upcut 

Unterhieb

overcut, upper cut 
Oberhieb

to file 
feilen

to smooth 
schlichten
file stroke 
Feilhub
file strokes 
Feilstrich

filings
Feilspäne, Feilicht

file dust 
Feilstaub

engineer’s file, 
mechanic’s f.

Mechanikerfeile, Werkstattf.

Swiss type file, עךין ופין #
precision f.

 needle fileמחטי #ופין
Nadelfeile
escapement file, - רבוע״ מחטי ופין #  

Geneva f., square “ ,
handle needle file ^ #עני ש' עקץ,  

Feile mit viereckigem 
Stahlheft

die sinker’s file # ם חך#י ופין כלי  

# עקם ופין  

לפליז שופץ

riffler file 
Riffelfeile

brass file

light metal file לאלומץ שופץ
Aluminiumfeile
lead float file, vixen f. ת ופין לעופר #  
Zinnfeile vv !

 מכונה #ופין

מ#וף

machine file 
Maschinenfeile

rasp
Raspe(l)

flat (taper) file, ( שטוח)מצר שופץ
taper hand f.

Flachfeile

hand file T #ופין 
Flachstumpffeile, Handf.

warding file מפתחות ופין #
Raumfeile, Schlusself. : : “

 מלבני שופץ
)מדק(

pillar file 
Stiftenfeile

cotter file, equalling f. (ופין)מלבני#
vierkantige zylindrische ־ ״ 5 ־

Feile, Ausgleiche

 square fileרבוע #ופין
Vierkantfeile

three square file, # מ#ל ופין #
triangulär f. t •

Dreikantfeile

עגל שופץ

 מקטעי שופץ

למחצה( עגל ),ש׳
T 75 V J T

 סכיני #ופין

סיפי #ופין

חרצני #ופין

round file 
Rundfeile

half-round file 
Halbrundfeile

knife file 
Messerfeile
feather-edge file, 

ensiform f. 
Schwertfeile
pippin file 
herzförmige Feile

ת שופץ crochet file מעגל־פאו
מחורקות[ פאותיו ]ארבע

 oval fileסגלגל שופץ
Ovalfeile

crossing file, double קטעי מ דו* ופין #  
half round f. * T : ’

Vogelzunge(n)feile
lozenge file, diamond f. מעין ופין #  
Rautenfeile
pivot file מקבילית שופץ
Zapfen(10ch)feile • •



2:

טרפזי שופץ
מחורק[ ]הבסיס

חצי״סיפי שופץ
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barrette file 
Barrettfeile

cant file
Halbschwert-Prisma- 

feile, Kantenf.

(rounde-edge; square- משק שופץ  
edge) joint file, . T/ \
topping f. t מעגל״פאות)

(flachzylindrische;
Vierkant-)
Schamierfeile,
Fugenf.

ישר״פאות(

מקביל

מצר

חד שופץ

חרום

בטנוני

צר

צריר

דו״קצוי

parallel
parallel

taper
verjüngt

pointed file 
Spitzfeile

blunt
stumpf

bellied
gebaucht

slim
schmal

extra slim 
besonders schmal

double-ended
doppelendig

מסורים שופץ

 מסורים שופץ

קהד )משלש( : \ l : t״
יד( מסורי שפ)ת),ש׳

saw file 
Sägefeile

handsaw file 
(,taper saw f.) , ץ

Handsägefeile )קהה״ משלש )

 מסורים שופץ

מעגל״ )משלש(
T \  S : ־ ־ \

סרט( מסורי שפות),ש׳

band saw file 
Bandsägefeile

 מסורים שופץ

חצי״סיפי

 מסורים שופץ

שטוח

cant saw file, 
circular saw f. 

Kreissagefeile, 
Segmentf., Wolff.

mill saw file 
Muhlsagefeile

 מסורים שופץ

מעגל־גב סכיני

cross cut saw file 
Schrottsägefeile

pit saw file, frame s. f. מסורים שופץ  
Kransägefeile /

חצי״עגולי

gulleting file עגל מסורים שופץ
runde Sägefeile

contact file מגעות שופץ
Magnetfeile, Kontaktf. T -  1 •

screwhead file, חריצי שופץ
slitting f.

Einstreichfeile,
Schraubenkopff.

ברגים
: T *

knife sharpening file השחזה שופץ
M esserschärffeile
polishing file 
Polierfeile

מרוט שופץ

file blades הב שיוף ל
Bezugfeilenblatt

file (biade) holder שיוף להב מחזק
Aufspannbolzen

to cut (files) (חרק)שופינים
(Feilen) hauen

to recut מחלקת חדש
nachhauen, (wieder) 

aufh.
cut מוזרק
gehauen : T י

stamped מטבע
geprägt

מגרדים

T : \

scraper מגרד
Schaber

to scrape גרד
schaben
flat scraper שטוח מגרד
Flachschaber T :״־
three square solid משלש מגרד

scraper T %. : *•: -

Dreikant-V ollschaber טמום
T

(three square) fluted משלש מגרד
scraper \

Dreikant-Hohlschaber ?¡עור

halfround scraper, ף פ מגרד
bearing s. “ ״

Löffelschaber, Lagers.
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ב מגרד״־יקרס  heart shapedלבו
shave hook 

herzförmiger Zinkschaber

triangular shave hook מגרד״/קרס
 Dreikantzinkschaber v ' :־

: \ Tמשלש

ס soiipipe shave hook מששה מגרד-קר

אזמלים
אזמל

ח מל)  באזמל ןק7ז
א' קטע והיו״ב( ב

עזטוח אזמל

Zinkschaber

chisel
Meissei

to chisel (off) 
(ab)meisseln

flat chisel
Flachmeissel “ T :"

crosscut chisel, cape c. סיפי אזמל
Kreuzmeissel  : ’
diamond point chisel מעץ אזמל
Spitzmeissel, Diamantm. T % : : ’

half-round point , מעגל״חרפה אזמל  
chisel, round : '* לs : *: *
nosec. מעגל א׳

(Halb)rundmeissel
grooving chisel 
Nutenmeissel

blacksmith’s chisel 
Schrotmeissei, Setzeisen

קךסי אזמל  

(, חורץ א׳ ) 

מקטע

blacksmith’s cold chisel, קר ב( טע) מק  
smith’s cold set -

Kalt(schrot)meissel

blacksmith’s hot chisel, מקטע)ב(חם  
smith’s hot set - : ־:••־

Warm(schrot)meissel

smith’s sidecutting set, דפן מקטע  
side chisel

anvii-chisei, a. cutter, סדן מקטע  
hardie T"

Abschrot, Abschröter
flat anvil cutter, י$ר סדן מקטע  

f. hardie TT T :־

half-round anvil מעגל סדן קטע״ מ
, ,  t  \ t י ;   -  - cutter- : י 

מנשכיים
nipper מבוכים
Abschneider, Beisszange

jaw לחי
Backe
cutting edge חרפה
Schneide T : \

leg זרוע
Hebelgriff, Schenkel

end cutting nipper פנים מנשכי
Vor schneider • t .

diagonal cutting nipper צד מנשכי
Seitenschneider

toggle joint cutting מנוף, מנשכי
nipper

Hebelschneider מנופיים מנשכים

wire cutting nipper תיל מנשכי
Drahtschneider,

Drahtschneidezange

bolt cropper, (q•**מנופ ם) מנוכי
bolt cutter : י ״ T : י

Bolzenschneider • :־.ייארפים

מספריים

 rivet busterמסמרות מקטע
Nietenquetscher

tinmen’s hand ם יד מספרי לפחי
shears, snips 

Handblechschere
mouth פה
Maul

blade להב
Klinge
cutting edge חרפה
Schneide \ 5 T

pin
Stift

פין

leg זרוע
Schenkel
straight shears ישרים מספרים
gerade Schere, • : T — • : יד •

S. mit geradem Maul
curved shears פפופים מספרים
Krummschere, S. mit : • -1:־ •

gebogenem Maul  כפופים ]הלהבים
 למישור בניצב

הזרועות[

bent shears פפופים מספרים
winkelig gebogene : •ד- :

Schere ד• :בזוית
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oblique shears נטויים מספרים
schrägmäulige Schere, * : ׳ “T : * 

geschweifte S. [ כפופים הלהבים
למישור במקביל  

[הזרועות

convex blade shears “ ם רי פ ס לי מ מו ק  
Figurenschere ” ! "T: ’

חרפה

right hand shears ימניים מספרים
rechte Schere, ” T: ’ : ’

S. mit Rechtsschnitt P3״r [ ,יהימב הלהב  
לשמאלי מעל ]

left-hand shears שמאלים מספרים
linke Schere, * T 8 ' ־T : ‘

S. mit Linksschnitt [ יזנת השמאלי הלהב  
לימני מעל ]

tinman’s Scotch shears, ( רי פ ס ח “מ פ  
t. S. snips " •

Augen-Bleehschere ם בי אן עלי-( ב

 תיל מספרי

תיל מגזרי

wire shears 
Drahtschere

wire cutter 
Drahtschneider

צינורות מחתכי

 צנורות מחתך

חד־דסקי, (
, י ו ל ס ד ־ ת ל ת

קי( ס ך ךב־

חתוןי ךסלןת

pipe cutter (single 
wheel, three wheel, 
etc.)

Rohr(ab)schneider 
(mit 1, mit 3 
Rädchen usw.)

cutting wheel 
Schneidrädchen

link type pipe cutters צנורות מחתך  
Glieder-Rohrschneider . . ’ , ” 8 ~

על חליות ב

eyeאזן
Auge

raised handles shears “ ם רי פ ס מי מ ר מו

זרועות

לחדים מספרים

Durchlaufschere

קוץ

צורפים מספרי

hole cutting shears 
Lochblechschere

pin
Stift, Durchschlagdom

jeweller’s snips 
Goldschmiedeschere

 stock (tinmen’s)נקבעים מספרים
shears, bench s., 
block s. 

Stock-Blechschere, Blocks.

boiler tube cutter צגורות מחתך  
Siederohr- ’ “ : “

Ausschneidemaschine * 3 ביל !

 צגורות מחתך

עופרת

lead pipe cutter 
Bleirohrschneider

 עונים חיתוך כלי

עופרת מחתך

שרברבים מגרד

zinc cutting knife 
Zinkreisser

plumber’s scraper 
Schaleisen
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המכונות מונחי
הרמה כלי א.

הרמה, מכעיר
- : • - :T  T

הרמה כלי

הרמה אבזרי

lifting device,
1. appliance 

appareil de levage 
Hebevorrichtung, 

Hubwerk, Hebezeug

hoisting tackle

העמסה עמיסה,
T T ־ : -  T ־ •  :

 עמיסת־יתר,

תר העמסת-י

loading
chargement
Belastung

overloading
surcharge
Überlastung

טען  הנטען[; ]החומר מ

המטען[ ]משקל עמס

נציל עמם

קבע עמס

לל עמס כו

מתר עמם
T  \

מבחן עמס

הרמה כ^זר

העמיס עמם,

load
charge
Last

useful load 
charge utile, 

c. de travail 
Nutzlast

dead load 
charge permanente, 

poids propre 
ständige Last

total load 
charge totale 
Gesamtbelastung

safe working load 
charge nominale 
Höchstlast

test load 
charge d’essai 
Prüflast

carrying capacity 
charge admissible 
Belastungsfähigkeit
to load 
charger 
belasten

to overload (עמס),העמיס
surcharger, surmener "u u *
überlasten ^ למת ל ??

העליון המצב
V ־ - T  T: י

ל האנקל ע
T : \  T *

height of lift 
limite supérieure du 

crochet, guindant 
höchste Hakenstel

lung über Flur

 התחתון המצב

האנקל על
T :  \  T י

ההרמה גבה
T T ־ : -

מרוח

lowest position of 
hook 

limite inférieure du 
crochet

tiefste Hakenstellung über Flur

range of lift 
hauteur de levage 
Hubhöhe

height under girder 
hauteur sous poutre 
lichte Höhe bis Träger
range of luffing 
course de relevage 
Lastwegkurve

ההרמה מסלול

to lower ;הנמיך
(faire) descendre : *
senken, herablassen ( עללןיק )עד הוריד

 to put downהמטען( )את הגיח
mettre au repos 
stillsetzen

 ס״ז בישיבה האקדמיה במליאת ואושר נדון וחלקיהן מכונות למונחי המילון מן זה פרק *
 ב׳׳רשומות״, באה כך על והודעה י״ב(, כרך האקדמיה, )זיכרונות תשכ״ה בניסן ו׳ מיום

 במונחים שדנה הוועדה, חברי — תשכ״ז. במרחשוון י״ג מיום 1312 מם׳ הפרסומים ילקוט
 מ׳ קריב, א׳ נווט, ק׳ זיפר, ד׳ גולדפרב, א׳ ארנסט, ג. אורדיאן, ג׳ האדונים היו אלו,

 זו מונחים רשימת של הראשונה ההצעה את אסטרחן. הא׳ שימש הוועדה וכמזכיר שטרן,
 בכתב העירו קביעותיה, את הוועדה בהם שהציעה החוזרים, ועל ועליה סגל, ז׳ הא׳ הכין

 מ׳ הנמן, ג׳ בן־־נון, י׳ ברחיים, ז׳ בורלא, י׳ ארנסט, ז׳ איתן, ע׳ אירמאי, ש׳ האדונים
 פרידמן א׳ סגל, ז׳ נווט, ק׳ מלצר, ש׳ מורג, ש׳ לסקוב, ח׳ לייבל, ד׳ זיידל, מ׳ ולנשטיין,

 האישורים בוועדת ואושרו נדונו המליאה לאישור המונחים הבאת לפני ז״ל. שונמן ום׳
 ועדת חברי ולטכניון. לאקדמיה המשותפת הטכניקה, למונחי המרכזית הוועדה מטעם

אסטרחן. א׳ הא׳ ומזכירה בן־נון, י׳ איתן, ע׳ אירמאי, ש׳ האדונים הם האישורים
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המטען( )את תפס

המטען( )את הרים

 הורדה; משך

הרמה מעך

הרמה כלי א. :המכונות מונחי

to pick up 
recevoir 
aufnehmen

to hoist, to raise, to 
lift

monter, lever 
heben, hissen
lowering time, 

lifting t. 
période de descente, 

p. de levage 
Senkdauer; Hebedauer

העגורן סיבוב
 של סיבובית ]תנועה

 להעברת העגורן
המטען[

נדנוד

slewing motion 
mouvement 

d’orientation, 
m. de giration 

Drehbewegung

swinging
branlement
Schaukeln

 ,to raise the jibהזרוע את הגביה
to luff (,to derrick) 
the crane 

relever la flèche 
den Ausleger einziehen

 to lower the jibהזרוע את הנמיך
abaisser la flèche, 

incliner, pencher 
den Ausleger auslegen

luffing (motion) of הזרוע נטית
the jib, derricking (m.) “ 5 “ :

mouvement de relevage de flèche 
Einziehen des Auslegers

מט העגורן

ממיט עמס

עגותאי

מענב

ענבן

the crane tips, tilts 
la grue se renverse 
der Kran kippt

tipping load 
charge renversante 
Kipplast

crane driver, 
c. attendant 

conducteur de grue 
Kranführer

sling
élingue
Stropp

slinger
élingueur
Anbinder, Anschlager

.דויק

עלי עגורן

 עער׳ עגורן
מסגרת עגורן

 ניר עגורן

עגורן( )שלקרונית

derrick 
derrick 
Derrickkran

overhead crane, 
travelling c. 

pont roulant 
Laufkran

travelling bridge 
crane 

portique (roulant)
Portalkran

low truck crane 
grue sur truck 
Mobilkran

crab
chariot treuil 
Laufkatze
lift (UK), elevator (US) מעלית
ascenseur, monte-charge 
Aufzug, Fahrstuhl

jib זרוע
flèche
Ausleger

driver’s cab 
cabine de manoeuvres 
Führerhaus

mast 
mât 
Pylon

winding drum 
tambour 
Seiltrommel

crane girder 
poutre de grue 
Kranträger

steel wire 
câble acier 
Drahtseil

guy rope 
câble d’ancrage 
Abspannseil

העגורנאי תא
T T  T -

תרן

תף

 העגורן קורת

ל ב ורל פ

 F?* ??ל

ל ב derricking ropeהזרוע פ

־תr־
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swivel סביבול
maillon tournant, émerillon * :
Wirbel

mcrane
grue
Kran

winchתפב?
treuil
Trommelwinde
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side of winch, cheek ]ST
joue de treuil " v
Seitenteil der Winde, Schild

drum flange ftK
bride du tambour, joue “ v
Trommelflansch

core (o f rope) [b tt bv] D1?
âme
Seele

strand *?Hä
toron 's
Litze

spin of the rope *lîttfô
toronnage du câble T 5 *
Seilschlag

מקביל משזר

נגדי משזר

Lang’s lay
câblage Lang, c. parallèle 
Lângsschlag, Gleichschlag

ordinary lay, cross 1. 
câblage croisé 
Kreuzschlag

 )אחוי־(קליעה
אחה )הפועל:

T •

בקליעה(

צנפה

צנפה סתר
T •• S -  T

splicing
épissure
Spleissung, Splissung

to coil, to wind up 
enrouler
aufrollen, aufwickeln
coil
glène
Tauwerkrolle

to uncoil, to unwind 
dérouler, délover 
abwickeln, abrollen

non-rotating, pre- ( פבל חבל, )
formed without twist , v v V־' 

preforme, non tordu , מתפתל לא
draiifrei / בעצוב-קדם כ׳( ח )

torsion התפתלות
torsion, tendance giratoire : “ : 
Drill

פתלתלת

 את התיר
הפתלתלת

twist
torsion
Drall
to untwine, to untwist
détordre
aufdrehen

to coil on the drum, , תף על כבן
wind up . , “ ” '

enrouler sur le tambour ף תף על לפ
auf die Trommel auf- 

wickeln
slack רפוי
lâche T
schlaff, schlapp
chain
chaîne vv
Kette
chain guide (device) השרשרת כמת
guide de chaîne w : - ־
Kettenführung
whipping of chain השרשרת צליפת
flottement de la vv :

chaîne, fouettement 
Peitschen der Kette, Schlagen
lifting tongs 
pince 
Zange
rope pulley 
poulie, réa 
Seilrolle
groove (o f pulley) 
rainure, gorge 
Seilrille
block 
poulie 
Flasche
hook block 
poulie à croc 
Hakenblock
pulley casing 
caisse de pulie, 

chape de p.
Rollengehäuse
reeving 
mouflage
Flaschenzug, Rollenzug
hook 
crochet 
Lasthaken
safety hook 
crochet de sécurité 
Sicherheitshaken
grooved winding drum 
tambour rainuré 
Rillentrommel
shackle 
manile
Kettenschloss

מלקחיים

גלגל

רהט

מגלה

באנקל מגלה
T :  \  S T  \  Î

הגלגל תיק

גלגלת

אנקל

בטיחות אנקל

רהטים תף

סגיר
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הרמה כלי א. :המכונות מונחי64

eye hook 
crochet fermé 
Lastôse

 חבל, מהדק

ל מהזיק ב פ

wire clamp, 
bulldog grip 

serre-câble 
Seilklemme
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