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לש שדחה םחוסינל םיצוחנה םיחנומה תא תללוכה ,וז תואמי יחנומ תמישר 

הנושארה םוגרתה תועצה תא .הרוכעה דרשמ לש ותשקב י"פע הנכוה ١ ,םינגא יללכ 

ןפשנירג 'י ינניא ,יאמריא 'ש ינניא 'אהו ילודופ יי לבוחהיבר ודביע 

,ב"ישתזומת דע וילסכ םישדחב תובישי 9יב המישרב הנדש ,הנשמה תדעווב 

.ןוינכטב הקילוארדיהל ישאר. הצרמ .יאמריא 'ש ינניא יאה ופתתשה 
דמ .ןושל יניינעל ץעויכ רגי 'י דמ .הדובעה דדשמ םעטמ ןפשנירג 'י ינניא 
'ס לבוה-ברו םיה ליחמ ןדפלה 'י ףולאךגם הנורחאבו ריכזמכ ןחרטסא 'א 
.ןמסרפ 'א דמ םג ףתתשה תונושארה תובישיב .הפיחב למנה תלהנהמ ןמנוש 

.עוצקמה ישנאלוןושלהדעו ירבחל רזוח תרוצב 1952 ץיקב וקלוח הדעווה תוטלחה 

'א ינניא ,לטיבא 'ש ,ןתיא 'ע ריד יאה תאמ תורעה ולבקתנ 
.ןילביר 'מ .אבס ריד ,ןיביי 'ש .םיה באז ,דשטיור'א ,גרבדלוג 
.ועיגהש תורעהב הנשמה תדעו הנד גיישת ןסינ-טבש םישדחב תובישי עבראב 

'י ףולא-ןגס ,ןפשנירג ינניא 'אה ופתתשה הלא םינורחא םינוידב 
.ןחרטסא 'א ריכזמכ ,ןמנוש לבוחהיבר ,ינימי 'י ינניא ,ןרפלה 

'ש ינניאו ןתיא 'ע ריד 'אה לש םתצעב ןמזה לכ הרזענ הדעווה 

.ילגנאה ב"אה יפל אוה וז המישרב םיחנומה רודיס 

accomodation ladder ב؟ה ם?ס 
 Ichelle de couple

 Fallreepstreppe

alongside أوآءدإور 
ship alongside another ship ת1ני?؟ 

תונ؟ןמ 

anchorage ן؛؟מ 
 mouillage

 Ankerplatz

barge ה؟ך8 
 chaland

 Leichter, Prahm, Kahn, Schute

Hat barge ה؟ןוטןק ה؟ך8 
 chaland plat
 Flachprahm

 sailing barge 8םישלפמ ת5ך
 chaland k voiles

 Segelprahm

 fore and aft beam הךוק #ףך8 תרוק

galfote תי5ך؟ 
 Ilngsbalken

thwartship beam תיבחין הלוק ,במר תביק 
 barrot

 Querbalken

םוגרת إ8 שמיש טדנמה תלשממ ןמזמ םיללכה חסונב—.א10؟،7 (םינגא) תשורח-יתב יללכ" .1 

.(ןלהל םיחנומה תמישרב האר) ןמסמ :ךכל עבקנ התע ._-ל 
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bottom of the hold הןפסה תיעקךק 
 petit fond de cale
 Laderaumboden

bulk carge ,(רבצמב וא) ٠ ןעטמ 
chargement en vrac ٦٣٣ أ؟مو 
 Bulkladung, Schuttladung

bulkhead תצה؟ 
 clolson

 Schott

to break bulk רבצ רתס ءم ע8ק 
 entrer en d_argement
 Last brechen

partition bulkhead ץי؟ח 
 clolson de separation

 Trennungsschott

caisson ן1סק 
 0n؟su

 Schwalbennest

bridle chain ןסך תך^ךע 
 patte d'oie

 Hahnepot, Sprut

coaling, bunkering *(הלועפה) ה؟؟ןפה 
charbonnage (הלועפה תאצוה) םןןפה 
 Bunkerkohlen elnnehmen

coaming ר؟؟מ 
 hlloire, surbau
 Luksulle

cleat (coaming) ב؛ןןע 

ladder cleat أووو 
 tasseau, latte de pled
 Fusslafte

cogwheel هآلآم؟ة؟حم 
 dents ةا roue

 Kammrad

 ladder cups on the coamings ידוק
 ٦٠١٣٠٦

 skeleton deck ד^שךופס

tween deck םי^בךופ؟ 
 entrepont
 Zwlschendeck

derrick קירד 

 m^t de charge
 Ladebaum

derrick-boom קירד،כ עירן 

 derrick band קיךדה קבח
 cercle de mbi de charge

 Ladebaum Loschrlngband Nockband

 foot of the derrick קירדה בקע

dock أو؟اآل 
 bassi

 Dock Hafenbecken

dockyard הנ؟؟מ 
 chantier de constructions navales

 Schlffswerft

eye-bolt ןזא-ב?ול ןזא לעג בלול 
 piton k tige taraud^e
ه56ألف0ادس 

fall חכס 

 garant

 Laufer,Scil

freeboard ץוב؟ב 
 franc bord

 Freibord
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 gangplank gangway ،٦٣
 planche (passerelle) de d^barquement
 Laufplanke, Laufgang Gangplanke

 gangway

 couple

 FaUreep

 gooseneck םיןלךפמ
 vit de mulet

 Schwanenhals

hatch (הו כה תא הם؛נמח הנגמה) הוכ 
 coutille^

 Luke

hatchway (הייגאח ןופיפג חתפ) הן5 
 Routine

 Luke

hatchcover, hatchway cover הן5 הס؟מ 
 planneau d^coutiile
 Lukendeckel

 hold הנפה
 cale

 Laderaumr Raum

 automatic indicator وولءائأء ןןןןמ

jib (of crane) أآلأت؟أأ ءظأ 

 Kranschnabel

 lift, topping iift - ףקןמ
 baiancine martinet

 Toppenant Hanger

 lighter ٠ תןןןזפ
 allege

locking arrangement ר؛؟1؟ג 
 encliquetage

 Qesperre

loop הא؟ו? 
 boucle

 Ose

mast band ןך؛ופ קב؟ן 
 cercle de milt

 Mastband

 driver's piatform תלשיפ ן5יד

 port آوو
 port
 H

quay ףי؟ך 
 quai
 Kai

ft דן1ם؟כ 
 radeau

 Floss

link motion reversing gear הלם؟9 
(of crane or winch) (مدأبه וא) 

תעוג؟ ת5יפה? 

(תננכ וא ןרוגע לש) הסי؟ןק،ד 

roadstead םי؛במ 

 rade

 Reede

runner ה؟>ה)ר 
 poulie courante ة cartahu simple

 Klapplaufer

 shoring ٩٥٢١٢١

 chain sling תך9לש ב3יןמ
 elingue en chaine

 Kettenschlinge

wire (rope) siing לית-לבח 3لإله 
 eltngue en ill d'acier
 Drahtseiistropp

socket support (קיידו גק؟؛>) ך؟؟9 
 (ot foot of derrick)
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to splice גד؛ן 

 episser

 splissen

splice (مأ) داآل؟آء 
 epissure

 Splissung

loop splice הא?؟؟"גד0؟ 
 epissure de boucle

 Osensplissung

stacking ٦١١؟ 

 stapeln

cargo stage ]٣؟ ןכת 

deck stage ٣؟ ןגת 

to stow cargo ןע؟؟ ןפ؟ 
 arrnner

 stauen

stowage ן؟ס 
 arrimage

 stauung, stauen

stowage plan ןפס תי}؟ת 

stowing ן؟סה תכיו؟ 
 arrimage
 stauen

swivel ؟ادوو؟ 
 emerillon

 Wirbel

thimble !דקו؟ 
 cosse

 Kausche

trim (ه) أ •و 
 assiette

 Trimm

to trim (היינאה תא) ץ5 
 arrimer

 trimmen

trimmed (or down) תניכמ (היינא) 

by the head ם؛טךס(תעופ؟7 וא) 
 piquant, en coutre difference

 kopflastig

trimmed (or down) תץכ؟ (היינא) 

by the stern ם?תכךי (תעופשוא) 
 sur cul, en difference

 steuerlastig

to be out of trim ןוי5 ידי؟ א^ 

to trim (cargo) (ןעטמ) ה؟י 
 arrimer (charge)

 trimmen (Ladung)

trimmer ןע? 
 soutier

 Kohlentrimmer Kohlenzieher

trimming shoveling היעי 
 ia pelle ةا arrimage
 Trimmen

tonnage ליבק ,יזגיןט 
 tonnage

 Tonnage

shafttunnel, shaftalley לנה תגקנ 
 tunnel

 Wellentunnel

unstackmg ٦٠ תריתס 

unstowing breaking out ן؟ם0 תריתס 
 desarrimage

 auseisen, urnstauen

 ٦١۶٣> wharf, pier
 debarcadere

 Landungsplatz, Anlegeplatz, Pier

winch الوأو 
 treuil cabestan

 Winde Wmsch

winch end ^قوو הצק 
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