האופר יחנומ
')1ה המישר(

מכל המלש 'רד ןושלה דעו לא הנפ ש"ת רייאב

עבקי ןושלה דעווש שקיבו .הירבט ימח לש יאופרה

ה תומוקמ לע ורקחמ לגרל ול םיצוחנה

קבל התואנ ة ןושלה דעו לש האופרה יחנומל הדעווה

טהו תדחוימ הנשמ תדעו התנימ הנש התוא לש ןוויס
.םישורדה

מכ ל"ז ןמכל 'רדה דבלמ — ופתתשה הנשמה תדעווב

ןירפלייה 'ל 'רד  2:האופרה יחנומל הדעווה ירבח

סי .ם ייח 'ן ב 'ז 'רד ריכזמבו ),ןושלה דעו( ת רופ 'א

ירבע םיחנומל תונוש תועצהו םייזעול םיחנומ

שגומה רמוחב ןודל הדעווה הקיפסה ש"ת תנש ךשמב

הלח ןוושחרמב 'כ םויב ןמכל 'רד לש ותריטפ םעו

נ הדעוולו ,הלועפה השדחתנ א"שת ןוויסב .הדעווה

פוק לש הארבהה תיב להנמ ,ץיבוביל עשוהי 'רדה

תתשה זומתןוויס םישדחב הדעווה לש תודחא

ל הדעווה ירבח םה ףא ,ץיבוניבר 'א

ראש לש םנויעל ורסמנ הנשמהיתדעוו לש היתועצה

םיחנומה תדעו לשו ןושלה דעו ירבח לכ לש ,האופרה

א"שת רייאב ייב ןושארה :םירזוח ינש י"ע תיאופרה

ארה תועצהל םינוקיתה ומכוס ינשה רזוחב .הנשה
ריכזמב ולבקתנש תוגשהבו תורעהב

נ יפורפ !הירבטמ ןמכוב 'רדו יתרפא 'א 'רד וריעה

נ 'ה ,ץיבונועמש דוד 'ה ,ןמריש 'ח 'רד ,יקסבוחינרשט

םיחנומה תדעוו ןיביי 'ש 'ה

דעווב םג ונודינ וז המישרבש םינוש םיימיכ םיחנומ

הטיסרבינואה די לע ןטרסל ןוכמה לש תימיכה הקלחמה ןמ ןירטמה 'ש 'רד י
.םהיגהלו םיילגנאה םיחנומה לע רובעל וליאוה ןמאנ ףסוי 'רדו תירבעה

, 63—82א"י ךרכ  361 1373؛ 262— 266ءو1مبو ימע 'י ךרכ ",ונתשל"ב ןייע د
 2.הרעה صو '8ע הזה ךרכג ןייע ه
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א.

םיחנומ

םייללכ

alteration of the reaction Umstimmung م הבגהה"יונש
balneologist Balneologe ר1יאגלב"אפ
balneology, medical Balneologie היגולואנלב
hydrology

baths, bathing Badehaus >ץחךמ)"תיב
establishment

bathing season Badesaison ע1הצחרה תנ

climatic health resort Luftkurort, klimatischer אפרמ"ריע

Kurort תימילקא הצחר
club-house, casino Kurhaus, Kursaal, Casmo תיב

covered promenade Wandelhalle הרקמ תליט
early season Fruhsaison תמדקמ הנוע

drinking well Tnnkquelle יוקשל ןיעמ

hydropathic establishment, Wasserheilanstalt יופד"תיב
hydrotherapeutic — םימב

late season Spatsaison תרח^מ הנוע

manager of the baths Bademe1ster,-m ינלב נ *ןלב

medical sprmg Heilquelle אפדמךיעמ

pump room Trmkhalle יוקש"תיב
reaction, thermal crisis Baderreaktion גת

seaside resort Seebadeort תימי אפרמ"ריע

spa ءwatering place Badeott, Kurort אפרמ"ריע, חר"ריע

spa patient Badegast, Kurgast ץחרתמ אפרתמ

spa treatment, spa cure Badekur ץחר>ב( ייפר
summer (holiday) resort Sommerfrische ץיק חונ הנטיק

water cure Trmkkur םייוקוק"יופר
ב. ילדנימה ןיעמה

encasing Fassung זוחא

gas bubble Gasblase זג"תעוב

mineral spring Mmeralquelle t לרנימ ^עמ

sediment Bodensatz 2 טקשמ

היפרגואיגה יחנומ תמישרבש "םינדעמ ןיע* םוקמב ل, ""ןושלה דעו תונורכז,  תרבחמ١',

 לגע43 ל"נה םיחנומה תמישרל רבעשל היפרגואיגה יחנומל הדעווה ינוקיתמ, קוטורפ פ"ע
ב"צרת זומתב 'ג םויב הבישיה. דוחל ומסרפתי הדעווה ינוקית לכ.

2  ושוריפש עקשמ אלוpreciptfate, Nuderschlag המכה יחנומל הדעווה ןוקית,

250 ןושלה דעו תולועפמ
sinter

Quellsmter

תי?؟"ןבא

spring ٠

Quelle

^ןיע, ןיע

spring head

Zapfstelle

spring salt

Quellsalz

thermal water

Therme

to well up

zu Tage treten

well gas

Quellgas

water gauge

Standglas

ןיעמה"י؟

עעמ"ח؛מ1ת
םימח

הכפ, צי1א, עובנ
תוניעמדג

)םימהדהבגךמ

םהינימל םיילרינימה תוניעמה
alkaline spring

alkalische Quelle

arsenouse spring

Arsenquelle

bitter springs

Bitterquelle

brine

Sole

bubbling spring

sprudel

ילקלא ןיעמ
ךי;ורז ןיעמ, ןסרא ןיעמ

דמ ןיעמ
תחלמת

גז1ק8

waters Gipsquelle (ןדיז

calcium sulphate

ג.

calcium chloride
waters Chlorcalciumquelle
carbonated waters

Kohlensaurequelle

calcareous spring

erdige Quelle

כ תדפג ןיעמ( םבג ןיעמ

יראכ ןדיס ןיעמ

םחפ תצמח לש ןיעמ
יתרפע ןיעמ

effervescent sour spring Sauerlmg (יגססות ץומח ןיעמ( הצמח ןיעמ
ferrous waters

Eisenquelle, Stahlquelle

hydr0gen*10n

Wasserstoffionen
konzentration

concentration

hydrogen sulfide

לתב"ןיעמ
י זוכד1ד"ינ،ןמימ

springs Schwefelwasserstoff

יתידפג ןמימ ןיעמ

quelle
iodine waters

Iodquelle

low in minerals

mmeralarm

muriatic springs

muriatische Quelle

י"ןיעמ1ד
םיחלמ"ליז

יחלמ ןיעמ-יתידפג

םי؟וועפ םימח,  םייוצמ םימק-ordinary warm springs Akratotherme, indiffe
rente Therme, Wildbad

radio-active springs radioaktive Quelle
radio-activity

Radioaktivitat

radium-salt

Radiumsalz

ידד ןיעמ1יביטקא
תויביטקאיוידר

םויךר"חלמ

יב הימיכה יחנומ תמישרב, (,' ימע 'י ךדכ "וננושל376) 'א הימיכה 'מ תמישרבש תעבוק םוקמב

("יו תרבחמ "ןושלה דעו תונחכו,  ימע56).
3 רונצ לקשמ לע, םש היפרגואיגה יחנומ תמישרבש עובמ םוקמב. לוקוטורפ פ"ע ןוקיתה
ב"צרת זומתב 'י םויב הבישיה.
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 םויךרה תליצאradon Radiumemanation

 ןרתנ תרפ؛ ןיעמsodium sulfate springs Glaubersalzquel
 יתרפג ןיעמsulphatous sprmgs sulfatische Quelle

3 יתירפג ןיעsulphurous springs Schwefelqueile
ד. םיטושפו םיילרנימ םימ לש תואצחרמב לופיטה יכרד
alterating shower

schottische (wechselwarme)
םיפולח"חולק, קס סילק1י؟
Dusche

aftersweatmg

Nachschwitzen
Bad

to bathe, to take a bath

baden, em Bad nehmen

bathing pool

Bassmbad, Gemem
schaftsbad

body pack

Stamm, Rumpfpackung

calf pack

Wadenwickel

complete bath

Vollbad

cooling coil

Herzschlauch

to douche

duschen, brausen

fango-pack

Fangopackung

flushing (with water)

Abklatschung

haemorrhoidal douche

Haemorrhoidaldusche

half-bath

Halbbad

םוי؟"תעזה
)הלועפ( ץחר )םוקמ( ץחרמ

חר1)םיצחר( ץ, ץחרתה
הכרב ץסר
כ תשיבח،וג،הי

מת،שה"תכ1םיק
םלש ץחר

_ל-?3ןו, רתק"לא؟ע
חלקתה חלק
גןפ"תשיבח1
הפלצה

 תחלקמbp חט1םיך
טבמא"יצזן

half pack

Halbpackung

hip-bath

Sitzbad

jet-shower

Strahldusche

partial bath

Teilbad

pool

Bassin, Pisane

pouring water on

Abguss

חאק

abreiben, trockenreiben,

פח1ף

to rub

הצחמל השיבח

ישיךזןר5ה
 שולק9 bpלי1ן
יקלח ץחר
הכרב

frottieren

shower

Dusche, Brause

steam bath, Turkish

Schwitzbad

)ןקתמ רישכמ( תחלקמ
)הלועמ(ןתלק

bath

דעזה ץחר،ן

)םוקמ( העזהךזןרמ

steam jet

Dampfstrahl

steam shower

Dampfdusche

tub bath

(jnnpnf^r؛W

רוטיקךוליס םידאךוליס
רוטיקדחלק

1טב؟א"ץס

للقك
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Unterleibdusche
vaginal
douche
תחדה
ה
wrapping
in
wet
sheets
Packung
ה؟<י؟ח

)(pack

1

םירחא תואצחרמב לופיט !٠
Badesalz

bath salt

Kessel

boiler

Paternosterwerk

chain pump

Reinigungsbad

cleaning bath

kohlensaures Bad

effervescent,
aerated bath

abstechen, abgraben

to dig

Schlamm, Pelose

mud

המאיפ-תשיבח

Schlammpackung

mud pack

המאיפ-תפיפל

Schlammumschlag

mud-poultice

ןצמח לש ץחר

ץחר-חלמ
הדוי ,החתרה ٦١٦

תוילעמיתדשדש

יוקנךחר
םחפ תצמח לש ץחר
הרכ ,ר1פח

 ٠המאיפ

*אלמכ
*אלמכ תפיפל

ןד،ז-יטןןמ לש תיצמת
םי-חלמ

הלבגמ ,למג תנממ
.רפכתמ ןמק
טיבע

Sauerstoffbad

oxygenated bath

Moor

peaj

Moorumschlag

peatpoultice

Fichtennadelextrakt

pine-needle-extract

Seesalz

sea salt

Ruhrwerk

stitrmg machinery

Kippwagen

tip car

Bottich

tub

לופיטה ילכ ٠٦
Luftbad

air bath

BadeJaken

bath sheet

תחלקמה ףלזמ

Brausekopf

bath sprayer

ץחר"תמילג

Bademantel

bathing gown

טבמא

Badewanne

bathing tub

ריוא"ץקד
ןידס

יחנומ תמישרבו ןוי ,ץוב ,ןיט והזה גשומל וחנוה  44,ימע טש ,היפרגואיגה יחנומב *
תובישימ טילוקוטורפ( היפרגואיגה ימל הדעווה ינוקיתב שפר ,ץוב ספדנ  36,ימע םע ,תואנבה

ימל הדעווה לבא .םירחא םיגשומל וחנוהו ןויו ןיט וקחמנ )ב"צרת בא 'גבו זומת ד"כב
ןושלב וז הלמבש יאנגה-קבא תמחמ ץוב חנומה תא םייקל תורשפא התאר אל היגולואינלבה
םיענמנ ומצע םעט ותואמ .הי_1וו>י תינויה ןמ הלואשה )א''ע ז''מק תבש(המוליפ העיצמו הליגרה

ושדיחו םהיתונושלב הז ןיינעל תולבוקמה תולמב שמתשהלמ םייזעולה עוצקמה ישנא התע
 Petoseחנומה תא תינויה ןמ
.רתוי םיאתמ חנומ אצמייש דע ,דעצה רותב ןאכ ןתינ ףרוט גשומל שמשמה הזה הנומה א*

),הציב רמוח( ן צ , aדעצה םג ,רתיה

האופר יחנומ

ילמשק דוא ץחר

elektrisches Gluhlichtbad

electric light bath,
radiant heat at

Fussbadewanne

foot bath tub

םילגדיטבמא

Sitzbadewanne

hip bath tub

Heissluftbad

hot air bath

Mischventil

mixing valve

Badetuch aus Frottierstoff

rough towel

Sandbad

sand-bath

םימרוז-ץחד

Strombad

streaming bath

ר1טיק*ץחר

Dampfbad

vapour, steam-bath

Uentil

valve

ה5؛ישי*טבמא

םח ריוא לש ץחר
ברעמ םותסש

ה؟יפחל ןידס
לוח-ץןןר

riverbath

םות؟ש

ינכימ לופיט .ז
החירמ לש ؛؛יוסע

Streichmassage

effleurage

,ףושפש לש יוסע

Reibmassage

friction

ךוכחלש יוסע
פיוסע
הסע

Massage

massage

massieren

to massage

 Masseuseأ Masseur

זןיסע

massagist, massor,
masseur; masseuse

השיל לש יוסע

Knetmassage

petrissage

טובח לש יוסע

Klopfmassage

tapotement

עוזעז לש יוסע

Erschutterungsmassage

vibratory massage

המישנ ידי לע לופיט ,ח
םג סוסר

Grobzerstaubung

coarse spray

הבעמ ריוא

verdichtete Luft

compressed air

Tropfchen

droplet

חיפט

תורפסבו וניתורוקמב תושמשמ  massageגשומה ןויצל .הז ךרכ לש , 69מע םג ןייע ٠٩
הדעווה ).יקסבוחינרשט-איזמל םיחנומה רפסב לשמל ןייע( תונוש םילמ ונרוד לש תיאופרה
תועמשמב ןושלב טלקיהל לקנב הלולעו תובורמ תוארוה הסומע הניאש יוסיע הלמה תא הרחב

תועטהל יושע ,יזעולה חנומל ולוצלצב המוד אוהש פ"עא ",ששמ" חנומה הדעווה הל הדחייש

םיאתמ ששמ לקשמה ןיא תאז דבלמ  palpatio.תעבהל םישמתשמ "ששמ" שרושבש ןתיב

תנווכ וליאו )ןפוחב חוקל=( ךפח" שרושה ןמ הרוזגב ףלחות "הניפח" .הלועפ ןומיסל
אפוג "ןפח" הלמהש ןוויכמ לבא ,ד"י 'ט מ"ב אתפסותבש ףפח" ןמ הרזגל הב םישמתשמה
"השיל" תוביתב שומישה .דוסי לכ הנממ הרוזגל ןיא — ן פ ם רחא חסונ — קפסב תלטומ
ןושלה דעו חינה '"ףפח" .המישרב אבומכ יוסיעה לש םיוסמ גוסל קר םיאתמ "שויל" וא
ء , 251.מע ליעל ,יעו ,רחא רבדל

ןו^עות^וממ
exhale ٠؛

٦١١٨

ausatmen

fine spray

Feinzerstaubung

ק؟ םוסר

raduator؟

Gradierwerk

יודא"תיב

impermeable cloak

undurchlassiger Mantel

inhalatorium

Inhalatorium

to inhale

inhalieren

®ףאש

inhaler

Inhalierapparat

ףא؟<מ

inhaling room

Rauminhalatorium

to inhale

einatmen

pneumatic room

pneumatische Kammer

המיקא המילג, המילג
דריד؟*אל.
הפאשמ

רדח-®ףואש
אןק1ף

יקמבנפ את

pneumotheraphy

Pneumotherapie

rarefied air

verdunnte Luft

sprayer

Zerstauber

5םקד

spraying, conversion into

Zerstaubung

םוסר

to steam

beschlagen mit
Wassertropfchen

climate at high
altitudes

Hochgebirgskhma

םורמיידה םילקא

climate at moderate
altitudes

Mittelgebngsklima

םיניב ידה טילקא

dush

המיש{לש לופט
שלקמ דףא

דאב תוסנתה

ט. ימילקא לופיט

depth action

Tiefenwirkung

degree of cooling

Abkuhlungsgrosse

electric charge

elekttische Ladung

electric potential

elektrisches Potential

dryness

Trockenheit

שבי

ground-water

Grundwasser

הת*ימ1ם

heat rays

Wannestrahlen

air humidity

Luftfeuchtigkeit

ion

Jon

ionisation

Ionisation

long waved
marine climate

langwellig

תוליעפ-קמ؛ן
תודדקתהה תדמ

ילמשח ןעטמ

ילמשח ליצנטופ

ינרק-םח
תוחל-ריואה

ןיי

י1תונן
םילג ךדא, טינדאמילג לש

Seeklima

٠ ףואש טיחנומל ןוקית, 'וגנושל"ב האופרה יחתמ תמישרבש הפיאש/ 'هء م ךרכ
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רוטיק ידודל םיחנומ

midland climate

Binnenlandklima

permeability

Durchlassigkeit

seaside climate

Kustenklima

sedative climate

Schonunggsklima

shortwaved

kurzwellig

soil humidity

Bodenfeuchtigkeit

המדאה תוחל

stimulating climate

Reizklima

הדגמ םילקא

surface action

Oberflachenwirkung

תוליעפ-חטש

ultraviolet radiation

ultraviolette Strahung

wind-shade

Windschatten

wind-protection

Windschutz

יתשבי םילק؛؟
תורידח

יפוח םילקא
עיגרמ םילקא

םילג רצק םירצק םילג, לש

הלגס

הרטלא הנרקה

חורמ לצ
סורמ הסחמ

ידודל םיחנומ-רוטיק
()הקינכתה יחנומל הדעווה לש התדובעמ

א"תב ןושלה דעו תכשל לא רוגי תצובק ירבחמ דחא הגפ א"שת ףרוחב
לגרל םהל וירצ היהש רוטיק"ידוד ינינעל םידחא םיהגומ תודוא"לע הלאשב
ותדובע. הקינכת יחנומל הדעווה ינפב ןוידל האבוה וז המישר, הגד איהש רחאלו

)העש תארוהכ( הבישהש המ לאושל הבישהו םדקומ ןויד, לכל המישרה החלשנ
דחוימ רזוחב םינוש םיחמומלו ןושלה דעו ירבח. תורעהה רואל, סדנהמה וריעהש

 ןהכ בקעי 'רדו גרבדלוג הידעס-  תאז לע םהל הדומ הדעוהו- הדעווה הבש
המישרב הנדו. תחא ןודתש דע העש תארוהכ ןה"ףא הזב תומסרפתמ היתונקסמ
רוטיק"ידודל םיחנומ לש הפיקמו האלמ המישרב תוינכתה תודעווה.

heatmg gas, combustible gas הקסה זג

gaz chaud, gaz de(la)
combustion

Heizgas, Brenngas

heating surface הקסהדזטש

surface de chauffe
eizflache

high-pressure steam ץחל"הבג רוטיק
vapeurahaute pression
hochgespannter Dampf,
Dampf von hoher

spannung, Hochdruck
dampf

fire or smoke tube
tube de fumee
tube He chauffe
Heizrohre Feuerrohre
Feuerrohr

{pipe) flange
bride (de tuyan)
Flansch, Rohrflansch

flap (valve)
clapet de soupape
Ventilklappe
grate
grille

induced draught ךשמ

Rost

tirage induit, tirage par
aspiration

grate bar, fire bar

Saugzug

barreau de grille
Roststab

