ןושלה 1ءاا תולועפמ
תונפס-יחנמ
*)'ב המישר(

יחנומל הדעווה לש התדובע ךשמה ידפ איה ןלהל תמסרפתמה םיהגומה תמישר

םיחנומה ועבקנ םעפה םג !}.ביבא-לתב תירבעה ןושלה דעו תכשל די-לעש תונפס
םהיניעל דשא 'םינוש תודסוממ ולבקתנש תורעהב ןוידו ךשוממ תעד לוקיש רחאל
.סופדכ המסדפתה יגפל םיחנומה תעצה .דתיה
טישדפמה קד םירכזנ םישרפמיתריס לש סופיט לכ רחאל יב ךכל בל םישל שי

םירכזנ םניא 'םדוק סופיטב םייוצמ רבכ םתומכש 'םישרפמ וליאו 'הל םידחוימה
.שדחמ

היהת דשא דע התעיתעל החדנ המחלמה יצב תוגרד לש המישר םוסרפ
.הפועתה ליחבו אבצב תוגרדה תלאש םג הנודנ
, 22.7.41.ביבא-לח

םיחרפמ תוני؟םו םישרפמ-תוריס 'א
SAILING BOATS AND SAILING-VESSELS

) sailing vesselהניפס( 'םישרפמ תניפס
תישרפמ

, gaff sailףג לש שרפמ
) (12ףג-שרפמ

 ,Bermudian sailשרפמ ,ידומרב שרפמ
.) sailing boatדריס( ,סישדפמ תריס
תישרפמ

hull

ףוג

 (13) Marconi sailינ1קרמ
 (14) Lateen saleיניטל שרפמ

הטעמ Rtg
 sailsתשרפת ,םישרפמ

<16) headשאר

 sparsתואסנולכ ד ,סנולכ

 (17) luffתימדק ).דפש(

לבח

rigging

 (15) FourStded Sadעברמ שרפמ

 (18) leechתירוחא )הפש(

יעוגר הטעמ square rig
 (19) footםילבש ר ),שרפמה ( לבש

 fore and aיתש הטעמ,ךראל הטעמ

, sprit sailטומ לש שרפמ
) (10טומישרפמ

, yard sailהירקסא לש שרפמ
הירקסא-שרפמ

 (20) clewןרק

 (21) throatדאוצ

ءءءا ) (22דקדק
،هءاء ) (23טקפ

ש תומישרה יתש וללכנ )א"שת( "תונפסו יחנומ סיפדתב ٠
יונישה ןאכמ '"/א המישר''ב ' 378— 382ימע 'י ךדכ

דעווה יובח תומש םג םש .ךליאו  378ימע 'י "וננושל 'ר )1

לארשיל ימיה לבחה" י"ע הדעווה
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 (24) Three Sidשלשמ שרפמ

<66> heelבקע

 : (31، :Sloopף  ١ל ס

)<67די

tongue

32> main sailر ישאר שרפמ
 (68) fidןיפ
)שרפמ
ץולח
Jib, forecap
sail
םיילע םיקושח
)(69
uppei
)(70םייתחת םיקושח
>(34؛םירטק'ר,רטק
lower cap,
:Cutteryoke
ץולח )שרפמ(
> blockد6ر ןושאר
Jib
 peakףנ )ילגמ( לגמ
halliard

sail

 (37) foreינש
،שרפמ( דרפנ( דקדקה
ץולח,לגמ
),םילגמ ٦

top sail

דקדקה-ףנ-קולב
ילע שרפמ
)(71
)(38

• (39) :Ketchםישטק ' ٦ש ט ק

 halliardףנ

 (73) mamףנהיוו
crane
 halliardו א أ
) (40תרלוא^  ٦ל
Yawl
 (42) mizzenףסאמ )שרפמ(

 fore sailץולח )שרפמ(
 (45) :Schooner؛ ר נ  ١כ ס

: (74) :Boomרונמ

 (75) gooseneckרוקמ
 shaffleרוקמה-תיב

 Yardה ירק ם א إءرءء  (47) sailימדק )שרפמ(

 sliראוצ إ (48) fore stay sailינש ץולח שרפמ
םהיקלחו םישדפמ ירזבא 'ב

 (quarter(sםיפתכ ', ٦ףחב
, yard armדירקסאה עורז

FITTINGS andPARTS OF SAILS

• (81) Gaffף ג

םיליתפ robands

 (82) jawsםינרק

 (83)lacingםינרקה-מוסחמ
,(parrel
(on jaws
תכרשת
jaw rope

ניע )lacing-eyelets (51
םוסחמהיילג ,םילג
parrel
trucks
bolt rope
םילוש-לבח )(52
םוצמצ-ספ ) (85) throat reef-band (53ףגזן-ראוצ
םוצמצ-יליתפ )reef-points (54
םוצמצ-ייולת )reef-pendant (55
רפת

)(56

seam

(57) clothהעירי

 (86) thumb cleatזיז

p؟3؛؛ ) (87ףגה-דקדק
• (88) :Bowspritםוטרחד-טומ

(58) tablingםילוש

0 (89) cranse-ironכךמ
 (90) travellerחיחז

 :Spars؛תואסנולכ

 (92) gammoning ironט1מה*תיב

 (59) cringleתקזע
 (91) Jib outhaulץלוח

 (61) lowerיתחת ןרת  knightheadהנקהישאר

 (62) top mastילע ןרת bowsprit bittsםוטרחהיטומייפקז
!(63) truckדלג
)טיפקז ', ٦ףקז ؛דרפנ(

 (64) houndmgעזג  (95) heelבקע
 (97) holeבקנ  (65) housingשרש

قلتتحم

r

P

r

םיךער32כpתדגבוע

5

10

ד-

דינ לב.ח

זוטע*נ יגוס
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hound (on mast) (ןדחה( זיז

 תונוש' 'גVARIA

mast hole
set of sails
balloon لدت

םישרפמ תפילח
יגולב ץולח

spinnaker

רקנפס

spinnaker boom
baJloon canvas

יפ-טשוה

jury mast

יארע ןדת

mast case

תיב-ןרחה

cross trees

דב-בדע

דקנפסה"רונמlowermg mast
ןולב"ישדפמ

raking mast

ןיכד ןדת
ות-יוטג ן

תודחת"ישדפמ

press canvas
crutch

מח1ר

standing ri  תינלבחgging

board (keel)
>ברח؛ןךךנ< ןדנ
cleat, kevel

זודב, םיזוךב 'ר

lib boom

ץולחה"רונמ

bumpkin

םיתכך؛؛ןדממ

לבח:

Riggtngi

drop keel, center ברח ברח תירדש

fore stay (107)
 ימדק ךומס٦ מס1כ1ת
back stay

( ירוחא ךומס108)

shroud

( דסכד109)

topmast stay

ךומס-וד1( ילעד ןר110)

jackstay

ךומס-( סנכ111)

טומךומם-טרחה1( ם112) bobstay
bowsprit shroud(; תסכר-(מ1)ט-טדחה1( טs

collar of jackstay סגהךומס"רלוק

 תוחור 'דWINDS

collar of shroud

רלוק-הסכדה

hound
םילימב התוריהמ( חורה תגרד
؛העשל םיילגנא

calm 3

הממד, ינילג

light air 8
light breeze 1و
gentle breeze 18

תישירח חור

moderate breeze 23

fresh breeze 28

strong breeze 34
moderate gale 40

fresh gale 48 ١
strong gale 6و
whole gale 6و
storm 75

hurricane 90
cyclone
the wind freshens

זיז

purchase

תלגלג

running rigging

הלק הזירב

topsail halliard

הפר הזירב

peak halliard

הנותמ הזירב

האג הזירב
הזע הזירב

הנותמ הרעס
האג הרעס

halliard (121)יעאר ףג

( ילעה שרפמק"דםימ122) topsail sheet
mam sheet
( )יעאר( רתימ123)
topping lift

( ףקזמ124)

( ןועארה ץולחד ףג125) Jib halliard
Jib outhaul

א"תרעס1ן

fore halliard

( ינשס ץולחד ף؟126)
( ץלוח127)

הפוסfall

חרס

ןגרוה

ג םורה1הא

( ילעה עדפמד ףג119)
( דקדלד ףג120)

throat or mam

הזע הרעס

תרחרחס ןולקיק

דיג לבח

(
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 לכלכsteward

יצב תוגרדה 'ה

 )ישאר( חבטchief cook

RANKS IN THE FLEET

 קדב קיזחמcarpenter
 )כ מ( ר שכ חלמable bodied

seaman (A.B.)

( חלמ"םתם0" )מordmary
seaman (OS)

תילוש- םיחלמdeck-boy
 דרפנ( םילבוח"חרפapprentice
חרפ, )םיחרפ ד

רחסמה צב ת גרדה

in the Merchant Fleet٠ "Ranks

 היבא"רבחcrew, ship s company
 לבוח"ברmaster

ח1 ןושאר לבוח( לבmate (f

וכו ינש,) (etc

 ישאר ןיצקchief officer
 ןגסpetty officer

pilot

בר-( םיחלמboatswam(bo,sn

 יאגהquartermaster

ד לש< רבזג، >הינאpurser

ליבוא

