זיכרונות האקדמיה ללשון העברית

ו

תש י ״ט

בהוצאת האקדמיה ללשון
י ר ו ש ל י ם ת ש״ך

העברית

א .החלטות האקדמיה בענייני הלשון ובכל שאר העניינים שבתחום
פעולתה ;
ב.

דינים וחשבונות על פעולתה;

ג.

זיכרון דברים של הוויכוחים המדעיים בישיבות המליאה;

ד.

זיכרון דברים של הוויכוחים המדעיים בישיבות שאו* מוסדותיה,
אם המנהלה רואה צורך בכך•
(עיין תקנון האקדמיה ,סעיפים )86—35

כתובת העורך והמו״ל  :האקדמיה ללשון העברית ,ירושלים
ת״ד  : 1033טלפון 4982
דפוס מרכז ,ירושלים

עהאקדמיה דדשוו העברית -מוגו בזכויות יוצרים

ב״זיכרונות האקדמיה ללשון העברית״ מתפרסמים:

החברים באקדמיה ב שנת תשי״ט
החלטות האקדמיה

1

.

31-

מונחי אפייה
תיקון טעון לרשימה א׳
ב .קונדיטאות

4
5

מונחי גיאוגרפיה
א .גיאומורפולוגיה של כוחות פנים
ב .גיאומורפולוגיח של כוחות חוץ ,חלק א׳

15
19

מונחי פסיכולוגיה
טו .הפסיכולוגיה החברתית

27

ישיבות

המליאה

.
הישיבה העשרים ושבע
דברי אזכרה לי׳ קלוזנר ז״ל — .33 ,דברי אזכרה לש' פרלמן ז״ל — .36 ,מונחי
הפסיכולוגיה החברתית — .36 ,שינויים בתקנון ובחוק — .41 ,מונחי האפייה,
 — .42דו״ח כולל.45 ,

47—33

הישיבה העשרים ושמונה ..............................................................................
הודעות — .48 ,מונחי הפסיכולוגיה החברתית — .48 ,מונחי הגיאומורפולוגיה,
 — .49דיון ראשון בבחירות — .49 ,מונחי האפייה ב׳.50 ,

55—48

הישיבה העשרים ותשע ................................................................................
ברכות — .55 ,דברי אזכרה לז׳ שניאור ז״ל — .56 ,דברי אזכרה לא׳ פורת
ז״ל — .58 ,דברי פתיחה של הא׳ ז׳ בךחיים לדיון בכללים בנטיית השם (הקמץ
הגדול) — .60 ,הצעת כללים בנטיית השם (הקמץ הגדול).68 ,

72—55

הישיבה השלושים..........................................................................................
ברכות — .73 ,הרצאת נשיא המדינה הא׳ י׳ בן־צבי ע ל ה כ ת ב ו ע ל
ה כ ת י ב  — .73 ,אישור החלטות ישיבה כ״ח — .77 ,הצעות לבחירות— .77 ,
דו״ח מישיבת ארגון התקנים הבידלאומי.77 ,

78—73

הישיבה השלושים ואחת................................................................................
בחירת חברים חדשים — .79 ,ערעור במונחי המשפט.79 ,

80—78

הוועדים

והוועדות

87—81

א.

המינוח

81

ב.

הדקדוק

85

ג.

הפרסומים

86

ד.

המילון ההיסטורי של הלשון העברית

87

ע ה א חד מי ה דדשוו העברית  -מות בזכויות יוצרים

התוכן:

ע ה א חד מי ה דדשוו העברית  -מות בזכויות יוצרים

fe

שרגא אברמסון
אפרים אלימלך אוי בך
•שרגא אירמאי
•ישראל אפרת
•יהודה בורלא
•יהושע בלאו
זאב בר חיי ם
•יחיאל בן־נון
דור צבי בנעט
ניסן ברגגרין
 0יצחק רב ברקוביץ
•לאה גולדברג
חיים אריה גינזבורג
•אירנה גרבל
אורי צבי גרינברג
חיים הזז
שמעון הלקין
•משה זיידל
נפתלי הירץ טור־סיני
שמואל ייבין
•משה ינון
יעקב כהן
שאול ליברמן
•דניאל לייבל
אהרן מירסקי
עזרא ציון מלמד
•שמשון מלצר
°משה צבי סגל
רב סדן
°אריה ליאון סימון
°נחום סלושץ
•יזהר סמילנסקי
שמואל יוסף עגנון

נבחר ביום ב׳ בתמוז תשי״ט

נבחר ביום ב׳ בתמוז תשי״ט

נבחרה ביום ב׳ בתמת תשי״ט

נבחר ביום ב׳ בתמוז תשי״ט

נבחר ביו 0ב׳ בתמוז תשי״ט
נבחר ביום ב׳ בתמוז תשי״ט

•אריה לייב פאיאנם

• — חבר־יועץ
״ —חבר־כבוד
 1מינויי החברים שנבחרו בשנת תשי״ט נתפרסמו ברשומות ,ילקוט הפרסומים
 ,692ב׳ באב תשי״ט ,ענד  .1684החברים ,שלא צוין תאריך בחירתם נתמנו
בשנים הקודמות — עי׳ זיכרונות האקדמיה ללשון העברית ברך א—ב« ,מ׳
 ,9פרך ג׳-ד ,עמ׳  2—1וכרך ה׳ ,עט׳ .2—1

^ ה א חד מי ה לדשוו העברית -מוגו בזכויות יוצרים

החברים באקדמיה בשנת תשי״ט1

נפטר ביוט כ״ח באדר שני תשי״ט
נפטר ביוט ט״ו בפסליו תשי״ט

נפטר ביוט י״ד במרחשוון תשי״ט
נבחר ביום ב׳ בתמוז תשי״ט
היה חבר־יועץ ,נבחר לחבר ביום ב׳ בתמוז תשי״ט

נבחר ביום ב׳ בתמוז תשי״ס

נבחר ביום ב׳ בתמוז תשי״ט
נפטר ביום י״ב באדר ראשון תשי״ט
נבחר ביום ב׳ בתמוז תשי״ט

^ ה א חד מי ה דלשוו העברית -מוגו בזכויות יוצרים

יעקב פולוצקי
*אפרים פורת ז״ל
שמואל פרלמן
*יצחק פרץ
יחזקאל קוטשר
יוסף קלוזנר
*ברור קרוא
*אברהם קריב
חיים רבין
יוסף יואל ריבלין
״יצחק שבטיאל
 0גרשון שופמן
חיים שירמן
אברהם שלונסקי
*מאיר שלי
•משה שמיר
זלמן שניאור ז״ל
*שלמה שפאן
°שלום שפיגל

החלטות האקרמיה
מונחי אפייה :

ב) קונדיטאות

מונחי גיאוגרפיה :

א) גיאומורפולוגיה של כוחות פנים

//

//

מונחי פסיכולוגיה :

ב) גיאומורפולוגיה של כוחות חוץ א'
טו) הפסיכולוגיה החברתית

תיקון טעות
למונחי אפייה א ,זיכרונות האקדמיה ג—ד ,עם׳ : 13
במקום חלב שלם צ״ל ח ל ב מ ל א (עי׳ שם ,עט׳ .)107—106

מוגחי אפייה
ב.
מונחים

קוגריטאות*

כלליים

שוקולד״אןתור

ק ^ די ^ או ת (המקצוע( c o n fe c tio n e ry
K o n d ito re i. F e in b ä c k e re i

קאנדיטאליי ,פיינבעקעריי
ק 1ן 1יסוך;ה (המפעל .החנות)
)c o n fe c tio n e ry (shop
K o n d ito re i. F e in b ä c k e re i

קאנדיטאליי ,פיינבעקעריי
c o n fe c tio n e ry , p a s try
קי^דיהין
F ein g e b äc k . K o n d ito rw a re

פיינגעבעקם
ק^דיטול confectioner, pastry-
cook
Konditor. Zuckerbäcker
קאנדיטאר
ןןמרים
coffee
ן)$ה
Kaffee
קאווע
coffee extract
ת?אית ק$ה
Kaffee-Extrakt
קאווע-עסענץ
שוקולד־אשול cooking chocolate
Kochschokolade
קאךישאקאלאד
עזוקולד״אפוי covering chocolate,
chocolate couverture
Tunkmasse,
 8Kuvertüreל 1ת
ך 9ק
באדעק-שאקאלאד
לןיןאו־טןלות

piping chocolate
Spritzschokolade
שפליץ-שאקאלאד

א ת״££או 99

cacao butter
Kakaobutter
קאקאא״פוטעל

ן)לנון

crystal albumen
kristallisiertes Eiweiss
קריטטאליזירט אייוויים

 0י ות ו ו י ם ?קזילוב,
קזמוךי ©רות ן ק ר רו ב

fruit preserved in syrup
Dickobst
אייגגעמאכטע וואלעגיע
&ל 1ת  9 ^ 9רים ,קזמוויי  0לו ת

)preserved (bottled, canned
fruit
Dunstobst, Einmachfrüchte.
Konservenfrüchte
קאנטעלווילטע פרוכט

פל 1ת  $9ןרי ם crystallized fruit,
candied fruit
Belegfrüchte,kandierte Früchte
פאלצוקעלטע פריכט

dried fruit
לו ת ?י^קזים8
Dörrobst. Backobst
געטליקנטע פרוכט

fruit pulp
Fruchtmark
פלוכגדפירע

) (u n sw e e te n e d
מאןהb lo ck c h o c
o la te
B lo ck k ak ao

fig
Feige

בלאקיקאקאא

פייג

בדונו ואושלו במליאת האקימיה בישיבות כ״ח ול״ב עי׳ זיכלונות האקדמיה כלל ר,
עמ ,55—49 ,וכלך ז — /הבלי הוועדה ,שהכינה לשימה זו ,היו האדונים ע ,איתן וד׳ לייבל
מטעם האקדמיה והאדונים ל׳ אדלל ,י׳ גולן ,פ׳ פץ וא׳ טופל כבעלי מקצוע ,ומזהיליה
היו האדונים ל׳ טפן יל׳ פלט — .עבודה לאשובה במונחי האפייה נעשתה מטעם ועד הלשון
העברית על יסוד חומל ,שנאטף בידי הא׳ צ׳ הבריק ז״ל והושלם בידי הא׳ י׳ בורשטין
ז״ל .עם חבלי הוועדה מטעם ועד הלשון העברית נמנו ,מלבד הא׳ צ׳ הבליק ,האדונים
נ׳ שיפליט דל ,ד׳ שמעוני דל ,והאדונים ל ,אדלר וא׳ אפשטיין יבל״ח.

 מוגו בזכויות יוצרים-!האחדמיה לדשוו העברית/

מונחי אפייה
currant
Johannisbeere
וויינפערלעך
gooseberry
Stachelbeere
אגרעס
angelica
A ngelica
8נגעליק8

 י־עי?ל3 ?ע

סו ח ר

*לי?ןה3א

ןרךת ?¡לןת לימון
grated lemon peel
abgeriebene Zitronenschale
געריבעגע ציטרארשיל
 פוז0  ת6קל
candied orange peel
Orangeat
(פארצוקערטע) פאמעראנצךשאלעכץ
ןו?רת9  י ג1? ת א6קל
candied citron peel
Zitronat
ציטראבאט

date
D attel
orange
Orange
grape-fruit
Grapefruit
apple
Apfel

אקזכזלית

תפיס

*?&V

cherry
Kirsche
m8P
morello cherry
W eichsel
^ 3 ”Y!
apricot
Aprikose
יץ9
pineapple
Ananas

juice
Saft
 סאק,ז»םט

« תפי,ב$׳ץ0 פי0

 קאה9 ,אpeach
 קן9
Pfirsich
yw rpu
quince
chips of almonds
שןגי קזקדים
gehobelte Mandeln
Quitte
מאנדל־שביצלעך
yo*np
jelly
G elee
זשעלעע

ד?דמ

ך ? ך;ן ס מיז

»«ם

 מךםק8

 נו ש0

to chip (almonds ( ) ב (שקדים3 ש
hobeln
הובלען
יי9 קזני »ד9 ,י אןי^ה1 אגי
pea nuts, ground nuts
Erdnüsse, Aschantinüsse
 עדדנוס,פיסטאשקע
walnut
אגוז
W alnuss
וועלטשעגע בוס

plum
*H#
Pflaume
a»־i^D
prunes
O’p’tp
Dörrpflaumen, Backpflaumen
lyn^D yjypvw

hazelnut
Haselnuss
 טערקישע גיסלעך,גום-האזל

rhubarb
Rhabarber

אל^ר

to stone O’p?
entsteinen

' *'*׳a 5JSfa

pyp n x m i w r n

y^ynsasn

09*1

7
p a s try m a rg a rin e
Z ie h m a rg a rin e

 קונדיטאית.ב
9 ה5 ו * ך ?ו י$ ך

צימאלגאלין
potato-starch עאילן תפיסי״אן^ה
Kartoffelstärke, Kartoffelmehl
 ?אלטאפל־מצל,?לאכמאל
י?ה50  א?לןת,ליץ0 א?ל!ת
custard powder
Puddingpulver
פולווצל-פודינג
 י ם91 אץלןת־א, ; ה9 א?לןת״א
b ak in g p o w d e r
B a c k p u lv e r

בא?פולווצל
potash
Pottasche
פאטאש

א?לג

, p ip n s(-H )אמון

vol, ammonium (bi)carbonate
Hirschhornsalz, Ammoniumkarbonat
 ג^ךן דיו־פןומתי,!ה9וךה לא0
bicarbonate of soda,
baking soda
doppelkohlensaures Natron,
Speisesoda
alu m
A la u n
אלוין

ךיף$ ,אלום

) ן רמלח לימוך1ח?צת לימ
citric acid
Zitronensäure
ציטלינזויצל
tartaric acid
W ein(stein)säure
וויינשטייךזויעל

חמצת יין

שית$ה א$ וומ,ץ$•חמצת ח
acetic acid
Essigsäure
צטי^יזויצל
* המוגהים המסומנים בכוכב ליד המספר באים כאן
.) רשימה א׳,כתוספת למונחי הלחם(מונחי אפייה

coconut
Kokosnuss

olplp *13$

oiro^p^P

pistachio nut
Pistazie

pJ?99

pine nut
Pignolie

on-y^B

chestnut
Kastanie

pa״JS

looyp ,&oyp

־1910
semi-finished product
Halbfarbikat
08p^3KDma

marchpane, marzipan
Marzipan

19$18

18B'*18»

marchpane surrogate
Persipan
persipain (fr.)
WPOWB

IIP?)״

nougat
Nougat
08313

gelatine
Gelatine

J’pfa

po8^y^t

almond (nut) brittle
Krokant, Grillage
croquante (fr.)
chocolate tablets ifaplff
Schokoladeplätzchen

lyttmytrrtfwsiy
mocha beans
Mokkabohnen

ifapltf , fas

*7y^,7383m*T8^^P^^

chocolate vermicelli ifapltf ,JJJO
Trüffelstreusel
■jytyyia-nityp**

nonpareils
Nonpareille
^y‘i8B“l83

 מוגו בזכויות יוצרים-עהאלזדמיה דדשוו העברית

ממחי אפייה
poppy seed
Mohn
מאן
fennel
Fenchel
פעבעכל
vanilla
Vanille
וואגיל
aniseed
Anis
עבעס

ילג

יל3ר• י3ט

ןמיםיז

•,)(המוזר
peppermint
Pfefferminz
) ה (הזמהS3}?. $39
מעגטע
cream of tartar )ורדית מ*ד!יז
W einstein
וזייבשטיין

rose-water
Rosenwasser
ראזךוואסער

©י־ורדים

alcohol
Alkohol
אלקאהאל

&?׳ל

rum
Rum
ראם

תם

glue
Leim
ליים

קדלן

agar-agar
Agar-Agar
אגאריאגאר
pectin
Pektin
פעקטין
essence
Essenz
 עקסטראקט,עסענץ
vanillin
Vanillin
עסענץ-וואניל

lactic acid
Milchsäure
מילדזויער
saccharine
Sacharin
םאכארין
cinnamon
Zimt
צימעריגג
quill of cinnamon
Zimtstange
רערל

 ן1קןמ

ן1 ה קןמ3ק

cumin seed
Pfefferkümmel (Cuminum
cyminum, L.)
קימל

caraway seeds
״1?*?לי
Kümmel (Carum carvi, L.)
פעלדקימל
coriander
Koriander
קאריאגדער
cardamom
Kardamom
קארדאמאם
ginger
Ingwer
אינגבער

!,»יקי

sesame
Sesam
סעזאם

 ען*ית,»ילין

?לרין

fennel flower
Schwarzkümmel
(Nigella sativa)
 שווארצקימל,טשארגיטשקע

 *י־ »י$

תןןי ת

n s91j•

pimento, Jamaica
pepper, allspice
Piment
עגגליש(ער) פעפער

clove
Gewürznelke
נעגעלעד

ZU

ןומס

1?*3יל

לי$3לשל א$

קופיל׳

9

 קובדיטאות.ב

)?רי?ד> (של בצק־שמרים כרוך או בצק־עליס
tu r n s (of p a stry )
T o u r (des P lu n d e rte ig s, d es
B lä tte rte ig s)

גאנג פון בלעטערטייג
?לי

flak y
b lä tte rig

בלעטעריק
honey dough
H o n ig te ig

?צק״רב׳ש

האביק טייג
ch o u x p a s te
? צ? ךןןלי? ה
B ra n d te ig , B rü h te ig

בריטייג
s h o rt p a ste
M ü rb te ig

?צק ?ריר

מערביק טייג
sh eet of dough
T e ig b la tt

>ףר?צק1

טייגבלאט
ר?ד

la y e r
B o d en

גאדו
b a tte r
M asse

? ליל$

מאסע

malt extract,
*©?צית״לוןת
diamalt
Malzextrakt, Diamalt
עקםטראקט-מאלץ
essential oil
ätherisches Öl
עטערישער אייל

 י1ת??יו

gum arabic
Gummi arabicum
)גומאראביק(ע

*«י עךבי

gum tragacanth
Tragant(gummi)
טראגאבט גומי

קזלף״ קדי

milk cream
Sahne, Rahm
טמעטענע
ןביןה

cheese
Käse
קעז

curds
 »מ#
W eisskäse, Quark, Topfen
ווייסער קעז
בצק

ת?ליל״ךבש
H o n ig m asse

האניק־מאסע
m erin g u e b a tte r
0? ? ף£ ליל״
S chaum m asse, W in d m a sse ,
B aiserm asse

שויכדמאסע
sponge b a t t e r
B isq u itm asse

ת?ליל־ל?{ן

ע0ביםקוויט~מא
עיבוד
to s e p a ra te th e yolk
a b k la re n (Ei)

אפווייטלען
to r o a s t
rö s te n

ברענען

(ן(ביצה$ ל1ך

yeast-raised dough
H efeteig
הייווךטייג

??רים7?צק״

kalter H efeteig, 3קז?רים ?ריר-?} ק
Pressburger Teig
pâte sèçhe à la levure (fr.)
קאלכדקרוכלע הייווךטייג
fermented
?צק״קי?רים ?רוך
pastry, Danish pastry
Plunderteig, eingezogener
H efeteig
פלונדערטייג
puff)אגוזים
pastry
?צק״עליס
,קלה (שקדים
Blätterteig, Butterteig
בלעטערטייג

 מו^ו בזכויות יוצרים-עהאלזדמיה דדשוו העברית

מונחי אפייה
to p ip e

((קישוט ילעוגה

spritzen
שפריצן
paper lining
Papiereinlage
פ&פידיאיינלאג

י:? ידת־9 ך

to cut out
ausstechen
אפזענגען

קיי

golden brown
goldgelb
ברוין-גאלד

 ב0 ?ןה

to scorch
abflammen
אפזעבגען

ה?הב

to skim
abschäumen (Zucker)
אפשוימען

קןה

thread degree
Faden
פאלענבגלאד

?מם״^?ר

דךןת חוט

חוט ר?ה
schwacher Faden
שוואכעל פאדעם
 ?תח3 חוט
starker Faden
שטאלקעל פאדעם
pearl degree
Perle
פעלל״גראד
kleine Perle
קלייבע פעלל

to sprinkle
bestreuen
באשפלענקלען

?זק

to mix
mischen
דולכמישן

ערב

to strain
durchpassieren
פאסילן

הןצ?יר ?טמחה

to beat, stir
verrühren
צעקלאפן

?לף

to stir
rühren
מישן

tfrj?

to beat, to whip, to whisk הקאיף
schlagen
אויפקלאפן
) קצף בתבליל, (קמח5 ה?לי

 ת הסכר0 דךגות הךת
degrees of boiling sugar
Zuckergrade
אויפקאדמלאדן פון צוקעל
stock syrup
Läuterzucker
 צוקעלוואסעל,לייטעלצוקעל

10

to fold in, to stir in
unterziehen
אליינבעמען
to blanch, to scald
blanchieren, abbrühen
אפבליען

חלט

abrösten (eine Masse) (?וסן(תבליל
mélanger sur feu doux (fr.)
אנהיצן
to pin out, to roll out
ausrollen, auslängen
אויטוועלגערן

ףךד

to pull
ziehen, ausziehen
אויטציען

?תח

) מרגרין וכר,| ל ך (חמאה

דךגת ?נינה

to roll in (butter, fat)
(Butter, Fett) einziehen
) פוטעל,אייגציען (מאלגאלין

?ני;ה קטנה

to dtop
dressieren
דלעסילן

)צ^תר (קובריטין

11

 קונדיטאות.ב

fondant
Fondant
פאנדאן

¡לד1ד$ ?ןיןה

1«©דז
grosse Perle
גלויסע פערל

 ?ה1ך*ת נ1

)? ? ה (ןמןית או במכונה

to work up (with a spatula)
abspachteln, tablieren
 טאבלילן,אפשפאכטלען
to grain
absterben
אפשטאלבן
to regulate the taste,
טעם
to com plete the taste
abschmecken
צופאסן לעם טעם
גימור עוגות
finishing
Ausfertigung
אויסענליקובג
to finish
ausfertigen
אויטענליקן
filling
Füllung
פילעכץ

מלוי

to sandwich
Böden füllen
צוזאמענקלעבן באלנם

הך?יד

cream, whip
Krem
קרעם

 ה9 י¥¡?

butter frosting,
butter cream
Butterkrem
פוטעלקלעם
foam, froth
Schnee, Schaum
 שוים,שניי

Flug
בלאז גלאל
blow degree
schwacher Flug
?אטם
שוואכעל בלאז
feather degree
starker Flug
שטאלקעל בלאז

נו?ה ?¡טןה

 דיל ה1 נ ^ ה

נוצת 'שףןזןת
Kettenflug
קייטדבלאז
ball degree
Ballen
באלעלאד

דל^ת |^ה
גמור

soft ball
קוכנם
schwacher Ballen
ר$ג
ווייכעל באל
hard ball
starker Ballen
האלטעל באל
degree crack
Bruch
בלול

ןלה ר?ה

גלה ל!קזה

דךגתץגוגית

ה$ןגיגית ל
weicher Bruch
7\ypr ןגוגית

starker Bruch
קציטת־המאה

קאף

whipped cream
 ת9 לןא
Schlagsahne, (Schlag)obers
געקלאפטע סמעטענע

caramel
קזןף״??ר
Schmelzzucker,
(brauner) Karamell
קאלאמעל״צוקעל
caramélisation
קזזוף
Karamellisieren
קאלאמעלילונג
burned sugar
 ר־??ר1קזח
gebrannter Zucker,
Zuckercouleur
צוקעלקאליל

 מות בזכויות יוצרים- ע ה א חד מי ה דדשוו העברית

מונחי אפייה
קזקדים-מ שללת

almond chipping machine
M andelhobel
מאנדליהובלער
mill
ןה09 מ
M ühle, Reibmaschine
מילעכל
set of rolls
 נ ת גלילים1ק!כ
W alzenpaar,
W alzenreibmaschine
וואלצגמאשין
mortar
Mörser
מערזל
pestle
Stössel
שטייטל
drainer, filter
Filter, Seiher
 פילטער,זייער

מכתש

 לי5ן

ממינת־מחוי לפו^דן

Fondant-T abliermaschine
פאגדארטאבלירמאשין
marble slab !!{$• ט?לת־1W | ־0 ^
Stein
שטייבטיש
sugar thermometer
Zuckergrade
צוקערטערמאמעטער

מך&ם לסלר

custard (cream)
 ןזליצה,מליץ
gelbe Krem, gekochte Krem,
Vanillekrem
וואניל־קיעם
to spread
9לח
aufstreichen
אנשמירן
to decorate
Dtf,ר$ק ע
dekorieren, garnieren
באפוצן
dip to
tunken
טונקען
coating, covering
Überzug
איבערצוג
to coat, to cover
überziehen

הקזליל

צפוי

ה$צ

to glaze, to ice
glasieren
icing
Glasur
•nn^a
royal icing,
glace royal
Eiweissglasur

זגוג

 ן13ל0 זגוג

•ntitaown

areometer אפיפות- מד־,אריאומטר
Zuckerwaage, Aräometer
צוקערוואג
spatula
Spa(ch)tel
שפאכטל

9רית

קלף־ןריךה

(celluloid etc.) scraper
Teigkarte
טייגקראצער
cake mixer, whisking
machine
Anschlagmaschine
שויממאשין

12

מקללה

זגוג
water icing
Wasserglasur
צוקערגלאזור
marshmallow
 ת־קולן9 קאי
Leimmasse, gesülzte Krem
ליים־מאםע
to drain
(}®(זיגוג ף
abtropfen lassen
אפטראפן
מכשירים
¡דים# מקללת
almond peeling machine
Mandelschälmaschine
שיילמאשין-מאנדל

13

 קוגדיטאות.ב

depositor
מכונת ־צנתור
Dressiermaschine,
Auspressmaschine
דרעםיר־מאשין
Tiillenplatte
לוח צןתרות
טובנפלאטע
pastry tube, Savoy tube
צנו!נר
Tulle
שפרידטובע
plain tube
ר לגל$צנ
runde Tulle
קיילעכדיקע טובע
star-shaped tube
צ^תר כוללי
Sterntulle
שטערךטובע
cake pan, fancy pan לח דפוסים
Formenblech
פארמעבבלעך
wire sheet
לדיג
Backgitter
באקגראטע
hoop
Tortenring
טארטברינג
confectionery oven ור~קוןדימין3ת
Konditorofen
קאנדיטאר־אויוון
Sagemesser
זעגמעסער
) לטורט,(לעוגות

(fancy-)cake divider,
torte divider
Kuchenteiler, Tortenteiler
palette knife
Palette
שמיר־מעטער

 םפיךמרימה,מולסת

מלשיר מלוי ^ל??ניות
cream filling machine
Pfannkuchenfiillapparat
פילאפאראט

pincers
Pinzette
צוויקער

9?לטןם

whisk, (cake) beater
(Schnee)rute, Schläger
שוימער
whisking bowl
Schneekessel
שנייקעסל

מק?ף

דוד ןזק?לה

 דוד ןי?נ?ם,דוד לפיל״ימן
double cooker
Duplikatkessel
casserole à cuisson à la vapeur
טאפלווענט־קעסל
pastry brakes
Teigwalze
טייגוואלץ

ק$$ס?«ילת־

Riefenwalze
שטיידוואלץ
Karierwalze
געקעסטלטער וואלץ

 דוך־סוי?ים$0
 ף ־ ה ^ צו ת1 ר5הן

Schneidewalze
דושוק &ך? שניידוואלץ
pastry cutter
Ausstechmaschine
אויסשטעכמאשין
cutter
Ausstecher
םליךמםוראויסשטעכער

ןליל־ס?י^ים
קידות

ס קי

pastry press
Queenpresse

מדסק

pastry wheel
Teigradchen
טייגרעדל

גל*לין ןותוף

pastry bag, Savoy bag שק ?נתור
Dressiersack
דרעסירבייטל
 ר1 ןלק *ןתg
cake decorator,
cake bag, cookie press,
forcing bag
Spritze
seringue ä päte (fr.)
שפריץ

 מוגו בזכויות יוצרים-!האחדמיה לדשוו העברית/

14

מונהי אפייה
מ*;ח

cracker
ungesüsste Keks

מצ?ןת

ladle
Schöpflöffel, Kelle
שעפלעפל

מצה׳לע

biscuit
Plätzchen

בלךקוע

קנה־?ייר

M odellierstäbchen
מאדעלירשטעקל

ביסקוויט
רקיק
?רו?ית

)(־־־פיתה דקה מאוד

strudel
Strudel
שטרודל

ו סי

שניטע

tart
Torte

טרק

Tunkgabel
skimming ladle
Schaumlöffel
שוימלעפעל
עוגות

טארט

tartlet
Törtchen, T ortelette

baba
Baba, Bäbe

טוגקמאשין

cake drainer
Tunkgitter

bar
Schnitte

savarin
Savarin

מכונת״צפוי

Tunkmaschine

 ית1הלד

cake
Kuchen
קוכן

מרין
 ?ה3

doughnut
Pfannkuchen, Krapfen
פאגטשקע

באבקע

pound cake
G leichgewichtskuchen

Turkish head
גו ^י ת
Napfkuchen, Guglhupf

Blätterteiggebäck

coffee cake (Am.) ) ע ו ג ת ־ ^ ל ו ל
Schnecken
Schnecke
שבעקל

crumb coffee cake
Streuselkuchen
bienenstich
Bienenstich
braided wreath
Kranzkuchen
Danish pastry
Stollen
Plunderstange
roll cake
Roulade

8 ךת0ך
עוגת־!עךה

עוגת־זר

ם???ית

עי? ה

ק־)?לים$?(  ת3עו

yeast-cake
Hefekuchen

עוגת״קז^רים

הייוורקיכן

patty
Pastete

ידית$פקז

פאשטעט

honey cake
Honigkuchen

ךןקזן

לעקעך-האניק

honey cookie
וי^קזגית
Lebkuchen, Pfefferkuchen
האביק־יקיכל

) עו?ה) ויפונה

sponge cake
Bisquitkuchen

ל «ו

לעקעך- צוקער,ביסקוויט־קוכן

?לילדי

macaroon
Makrone
 מאקאראנדל,מאקאראן

1^לן ר9

 מוגן בזכויות יוצרים-ע ה א קד מי ה דדשוו העברית

מונחי גיאוגרפיה
 גיאומורפולוגיה של כוחות פנים׳.א
continental slope
talus continental
Kontinentalabhang
continental shield
bouclier
Schild

מדרון היבשה

מגן;בשתי

) תורת המבנה(הגאולוגי, טקטוניקה.1

fracture
fracture
Bruch

שבר

fractured
fracturé
zerklüftet

שבורr

block mountains
montagnes en blocs
Schollengebirge
downthrown block,
down faulted block
lèvre abaissée
abgesunkene Scholle
fault
faille
Bruch, Verwerfung
throw (of a fault)
rejet
Sprunghöhe
tüt
regard
Schrägstellung
tilted block
bloc basculé
schräggestellte Scholle
fault block
block faillé
Bruchscholle

endogenetic, endogenic ) כוחות)״פנים ׳
endogène
.*: ,
\
endogen
))אגדוגניים כוחות

הרי העתק

tectonics
tectonique
Tektonik

העתק

עתק

לכסון

גוש מלכ סן

גוש העתק

.

א

*T

:

t•

:v

orogenic
orogénique
orogenetisch

orogenic

גוש דנחות

,

”’orogénie
Orogenese
posthumous
posthume
posthum

:‘

T

(אורוגנזה) עוקבת

epeirogencsis
,אפירוגנזה
épeirogénie
. .
, 1“ל
Epirogenese,
הת חוללו ת יבשות
epirogene Bewegung
isostasy
isostasie
Isostasie

איזוטטזה
TT :

isostatic
isostatique
isostatisch

איזוסטטי
• T :

eustasy
eustasie
Eustasie

איסטזה
TT :
״

eustatic
eustatique
eustatisch

איסטטי
• T :
-

faultline
ligne de faille
Verwerfungslinie

קו העמק

foredeep
avant-fosse
Vortiefe, Randtiefe

upfaulted block
lèvre surélevée
gehobene Scholle

גוש נסוק

geosyncline
géosynclinal
Geosynkline

גאוסנקלינה

continental shelf
plateau continental
Kontinentalschelf

אדן היבשה

rift valley
fossé tectonique
Graben

בקע

שקע קדם

.)77 ,49  עט׳/ כרך ו, ל׳ (זיכרונות האקדמיה,אושדו במליאת האקדמיה בישיבות כ״ח
, ד״ד א״י בדאווד:  השתתפו, שהכינה מונחים אלה,בישיבות הוועדה למונחי הגיאוגרפיה
 ד״ד י׳, הא׳ א׳ פרנס, פרופ׳ ד׳ עמירן, הגב׳ ח׳ מרגלית, הא׳ ד׳ לייבל,הא׳ ש׳ ייבין
. פרופ׳ י״י ריבלין והמזכיר הא׳ א׳ דותן,קדמון

 מוגן בזכויות יוצרים-ע ה א קד מי ה דדשוו העברית

מונחי גיאוגרפיה
hogback
dos d’âne, chevron
Schichtrippe

מ צל עת
- י:•

(mountain) knot
noeud de chaînes de
montagnes
Scharung, Gebirgsknoten
en echeion fauit
système de failles en
gradins
Staffelbruch

צמת

העתק
’:

homocline
isocline
Isokline

איזוקלינה
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hörst
hörst
Horst

הורסט
:: :

 הריםfold
pli
Falte

קמט

folding
שלביםplissement
Faltung

קמוט

folded mountains
montagnes plissées
Faltengebirge

הרי ?¡מטים

flexure, monoeiine  מונוקלינה,פ פי פ ה
flexure
Flexur

homoclinal
isoclinal
isoklinal

anticline
anticlinal
Antiklinale
געשות

volcanism
volcanisme
Vulkanismus

 אנטיקליגה,קמר.

anticlinal
anticlinal
antiklinal

.2
געשות

קמרי

anticlinorium pnirVjrm X
anticlinorium
:
:
Antikilinorium

volcanic action # פ ע ל ת גע,התגעשות
: action volcanique *"* " x
vulkanische Tätigkeit

dome
dôme
Kuppel, Aufwölbung

volcano
volcan
Vulkan

syncline
synclinal
Synklinale

active volcano
volcan actif
tätiger Vulkan
extinct volcano
volcan éteint
erloschener Vulkan
mud volcano
volcan de boue
Schlammvulkan
caldera
caldera
Kaldera
somma iyulkan)
somma
Somma
crater
cratère
Krater
crater lake
lac-cratère
Kratersee

# ג ע-ה ר

ה ר־ג ע ע פ עיל

הר־געש פביי

מגעש בץ

 ק ל ח ת,קלדו־ה

סמה

לע

י מ ת־ ל ע

synclinal
synclinal
synklinal
synciinorium
synclinorium
Synklinorium

*
פפה
T*

 « ק לינ ה,ק ע ר

?¡? לי
"
/קערת
ן1סגקליגוךי
:
!:’
v

synclinal bowl
nacelle
Synklinalbecken

קערור

subsidence
subsidence
Senkung

קיעה#
T

uplift
soulèvement
Hebung
truncated
tronqué
abgestutzt
truncated spur
éperon
abgestutzter Sporn

~

 ממות1התר
:
:’
קטום
T
קטומה לו חה#
t
: t :

 מוגן בזכויות יוצרים-^ ה א חד מי ה דלשוו העברית
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 גיאומורפולוגיה של כוחות פנים.א

lapilli
lapilli
Lapilli

גלות

fumarole
fumerolle
Fumarole

lava
lave
Lava

לבה

volcanic cone
cône volcanique
Vulkankegel

#ק טר גע

קונוס גע

lava fiow (ז ר ם,( ל ב ה ה ל ך ל ב ה
coulée de laves
Lavastrom

composite cone
strato-volcan
Stratovulkan

pahoehoe, rope lava ל ב ה מ קל ע ת
lave visqueuse
Fladenlava, Gekrôselava

cinder cone
קונוס
cône de cendres
Aschenkegel, Aschenvulkan

פפת לבה
lava dome
dôme de laves
Quellkuppe, Schildvulkan

volcanic neck
צואר
neck volcanique
vulkanischer Stiel, vulkanische Nadel

effusive lava
lave d’effusion
Ergußlava

funnel
cheminée
Vulkanschlot

ל ב ת ה שתפכות

אפר

)?¡מץ(געשי

מגופה

plug
bouchon volcanique
Vulkanpropfen

מגמה

magma
magma
Magma

כ ב תי# קונוס

ה תפר צות

basic magma
magma basique
basisches Magma

מגמה

éruption
בסיסית
éruption
Ausbruch

acid magma
magma acide
saures Magma

מגמה

המציתvolcanic explosion התפוצצות גע^זית
explosion volcanique
vulkanische Explosion

tuff
tuf (volcanique)
(vulkanischer) Tuff
sinter
concrétion
Sinter

טוף

0נ טר

geyser
geyser
Geiser, Geysir

גיור

hot springs
-  חמי מעינות,חמים
sources chaudes
heiße Quellen
mineral springs
sources minérales
Mineralquellen

מינרליים מעיגות
*
r: ‘

volcanic rock
roche volcanique
vulkanisches Gestein

גע?זי ס ל ע

volcanic intrusion
intrusion volcanique
vulkanische Intrusion

מ חדר געשי

intrusive rock
roche intrusive
intrusives Gestein

(סלע) מ ח ד ר

volcanic effusion,
ה שתפכות גע?זית
volcanic extrusion
effusion volcanique
vulkanischer Erguß
volcanic ejection
פליטה
extrusion volcanique
vulkanischer Auswurf
fissure eruption ה תפר צות מסדקים
éruption en fissures ’ T:
:T: ’
Spaltenausbruch
submarine eruption
ה תפר צות
éruption sous-marine
'י
unterseeischer Ausbruch תת״ימית
eruption fissure
ס ר ק הה תפר צות
fissure d’éruption
Eruptionsspalte
volcanic ash
א פ ר געשי
cendre volcanique
vulkanische Asche
volcanic breccia
ב ר צ׳ ה גע^זית
breccia volcanique
vulkanische Breccie
scoria
סיגים
scorie
(vulkanische) Schlacke

געשי ת

 מוגו בזכויות יוצרים-^ ה א חד מי ה לדשוו העברית

מונחי גיאוגרפיה
aftershock
Nachbeben
seismic wave
onde sismique
Erdbebenwelle

זעזוע מסיים

 גל רעש,גל סיסמי
-  ־:

seismic zone $  אזור ך עי,אזור סיסמי
” zone sismique *
*’ * V
Schütterzone
submarine earthquake
séisme sous-marin
Seebeben

רעש תתאימי

tsunami (, sea-wave( ,ול סיסמי$בח
:’
tsunami
Tsunami
 צונמי,tfsn נחשול
microseism  מקרוסיסמיות,מקרוסיס ם
microseisme
Mikroseismus
seismograph
séismographe
Seismograph

סיסמוגו־ף
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 רעעיות, סיסמיות.3

seismicity
" :
~ ’
Seismizität

séismicité

earthquake
:
:"séisme
Erdbeben

TT

tremor
frémissement
leichtes Erdbeben
shock
choc
Erdbebenstoß
epicentre
épicentre
Epizentrum

ר עד

זעזוע

מ רפז עלי

hypocentre
hypocentre
Hypozentrum

עמקי
מרפז
I . ; T
T : V

preliminary shock
Vorbeben

זעזוע מבשר

 מוגן בזכויות יוצרים-ע ה א קד מי ה דדשוו העברית

מונחי גיאוגרפיה
* ,  חלק א, גיאומורפולוגיה של כוחות חוץ.ב
weathering
érosion
Verwitterung

בלי ה
 מנחים כלליי ם. 1

chemical weathering,
בליה כימית
decomposition
TT '
corrosion
chemische Verwitterung
physical weathering,
בליה מכנית׳
disintegration
T . TT :
désagrégation
התפוךרות
mechanische Verwitterung
frost weathering
gélivation
F rostverwitterung

בלית קרה

organic weathering
בליה אורגנית
décomposition
organische Verwitterung
to disintegrate
désintégrer
verwittern, zerfallen

ה תפו רר

eluvium
éluvium
Ausspül

אלוביום

mantle rock, debris
débris
Verwitterungsschutt

בלית

detritus, scree, debris
(שפכת (בלית
amas
Schutt, Geschiebe, Felsengerölle
)שפיע(בלית
talus (cone)
talus d’éboulis
Schutthalde, Schuttkegel
residual soil
sol résiduel
Verwitterungsboden

(קךקע) שירת

 חסיפה.3
denudation
dénudation
Abtragung
accumulation
accumulation
Akkumulation

גאומוו־פולורה
geomorphology
géomorphologie
Geomorphologie
תבלי ט
relief
relief du terrain
Relief, Formenschatz
צורה
form
T
forme
Form
גלוף
sculpture
sculpture
Skulptur
מבנה
structure
structure
Struktur
סדק
fissure
fissure
Kluft, Spalte
joint
משק
diaclase
Fuge
תבלי ט מתון
subdued relief
relief faible
geringes Relief
תבלי ט עז
strong relief
relief vigoureux
starkes Relief
relative relief
עזוז ה תבלי ט
énergie du relief
Reliefenergie
exegenetic dynamics , פ ע ל ת פחות חוץ
action des forces
,
~s :
extérieures נה1דינמיקה חיצ
außenbürtige Kräfte
exogenetic
 חיצונה,חיצון
exogène
exogen, außenbürtig

) חטף:חטיפה ( ה פו ע ל
 בלי ה. 2
;)(הפעולה
)(החומר

צבירה
מ צ בר

to weather
eroder
verwittern

בלה

.)77,49  עט׳, כרך ר, ל׳ (זיכרונות האקדמיה,אושרו במליאת האקדמיה בישיבות כ״ח
, ד״ר א״י בראוור:  השתתפו, שהכינה מונחים אלה,בישיבות הוועדה למונחי הגיאוגרפיה
 ד״ר י׳, הא׳ א׳ פרנס, פרופ׳ ד׳ עמירן, הגב׳ ח׳ מרגלית, הא׳ ד׳ לייבל,הא׳ ש׳ ייבין
. פרופ׳ י״י ריבלין והמזכירים הא׳ א׳ דותן והא׳ מ׳ מדן,קרמון

 מוגן בזכויות יוצרים-עהאלזדמיה דדשוו העברית

מוגחי גיאוגרפיה
surface polygons
sol polygonal
Polygonboden

?¡ךיןע מצלעים

desert
désert
Wüste

מדבר

erg
erg, désert de sable
Sandwüste
hammada
hamada, désert
pierreux
Steinwüste
serir
serir
Serir

מ ד ב ר חול

אבנים
ד ־ב ר: •מ,חמדה
• T ־־:
T T “:

aggradation
מתון
aggradation
Aufschüttung, Anschwemmung
transport
transport
Transportierung

הסעה
T T -

in situ
in situ, en place
an Ort und Stelle

נאתר

not in situ

 מ ד ב ר צרורות,צריר

סחיפת רוח

rock fall
chute de pierres
Steinschlag

ב א תר

סחוי

mudflow
הלך
coulée boueuse
Murgang

eolian
éolien
äolisch

רוחי

landslip
glissement de montagne
Bergrutsch, Erdrutsch

eolian deposit  מ ר ב ד, ( מ ר ב ד רוחות
dépôt éolien
T :* ( .
“ *
Windablagerung
(של רוחות
חולית

seif-dune, longitudinalחולית סיף
dune, dune chain
dune longitudinale
Strichdüne
barchane, horse shoe, חולית סהרונית
crescentic dune
barkhane
Barchan, Sicheldüne
גוש חוליות

sand
חול
sable
Sand
ventifact
קצועת רוח
caillou façonné,
caillou éolisé
Windkanter
honeycomb weathering בליה רשתית
érosion alvéolée
Wabenverwitterung

v v : **

chutes חר ץ( של) זירדרת
fente de glissement
Steinschlagrinne

deflation
déflation
Deflation

dune massif
massif de dunes
Dünenmassiv

שלא

hereingebracht

wind erosion
érosion éolienne
(Wind )־Korosion

dune
dune
Düne

20

landslide
éboulement
Bergsturz
scar
niche d’arrachement
Ausbruchsnische

‘!

 ץ3 בץ׳ זךימת
,״

זיחת הרים

מ&לת הרים

מגרע המ&לת

exfoliation, desquamation ה תפד דו ת
exfoliation
:~ : ״
Wollsackverwitterung
exfoliation dome
pain de sucre
Zuckerhutberg
demoiselle
demoiselle
Eidpyramide

פ דו ד

על מ ת

Deckstein

אבן פסוי

permafrost
gel permanent
Gefromis

?¡פאת ע ד

frostwedging
fissures de gélivation
Spaltenfrost
solifluction
solifluxion
Erdfluß

קי קפאין.םך
זחילת ע פ ר

21

 חלק א׳, גיאומורסולוגיה של כוחות חיץ.ב

to erode
éroder
erodieren

סחף

desert vamish
מק ר ם
patine, vernis désertique ’T : י
Wüstenlack

eroded
érodé
erodiert

סחוף

desert pavement
pavage désertique
Wüstenpflaster

agents of erosion
facteurs d’érosion
Erosionsfaktoren

גוךמי סחיפה

מ ד ב רי
T: ‘

חספסת המדבר

crust
croûte
Kruste

ק ת ם,

deflation-crast
reg
Lesedecke

קרום ס ח ר

erosionai surface פני״״קךלןע סחופים
surface d’érosion
* : “ 5 ” ”:
Verebnungsfläche, Abtragungsf1äche

dust crust
croûte de poussière
Staubkruste

קרום א ב ק

headward erosion, סחיפה אחוךנית
érosion régressive
.
T :
rückschreitende
סחיפה ל א חור
Erosion

salt crust
croûte saline
Salzkruste

קרום מל ח

processes of erosion
processus d’érosion
Erosionsvorgänge

תהליכי סחיפה

stream erosion
סחיפת
érosion des eaux courantes TT
Flußerosion

lime crust, calcareous crust קרום גיר
 נהרcroûte calcaire
:
Kalkkruste

סחיפת ר ח ב

pediment
pédiment
Felsfufiflàche

אדן ס ל ע

lateral erosion
érosion latérale
Seitenerosion

סחיפת עמק

fanglomerate
fanglomérat
Fanglomerat

פנגלומרט

downcutting
érosion verticale
Tiefenerosion
scouring
creusement
Auskolkung

חתירה

scour
marmite des géants
Kolk
surface runoff
ruissellement,
écoulement
Oberflächenabfluß

חתר

 ק ך ק עי- נגר ע ל

sheet flood
ruissellement en nappe
Schichtflut

sheet wash
סחיפה
שטחית
ruissellement en nappe
*: * T **
Flachenabspülung
mushroom rock
roche champignon
Pilzfelsen

) ס ל ע) פטריה
T *: *

arch rock

subsurface runoff
נגר ת ת״ ק ר ק עי
écoulement souterrain
T J ~ ” vv
unterirdische Entwässerung

קו אפיצינט) הנגר ה ע ל ־ ק ך ק עי,(מקדם

meteoric crater
cratère météorique
Meteorkrater

ל ע מטאוו־י

סחיפה
.4
: •
T
חריצי

,

ת$ק

arche naturelle
Felsentor

coefficient of runoff
cofficient d’écoulement
Abflußfaktor
runoff riiis
rigoles d’écoulement
Abflußrillen

שטפון שטחי
:
T

־״

*״־ ״

deposit
;(מרב ץ(בכלל
dépôt, gisement ,
T
Ablagerung(מ ך ב ד (עשוי שכבית

 הנגרerosion
érosion
Erosion
erosive
erosiv

סחיפה
T
* :
חפגי
1ס
• T :

סלעים
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מונחי גיאוגרפיה
alluvium
alluvion
Alluvium
alluvial
alluvial
alluvial

אלוביום

אלובי

alluvial deposit
alluvionnement
Anschwemmung

,מו־בץ אלוביום

alluvial plain
plaine alluviale
Schwemmlandebene

,מישור אלוביום

מרבץ אלובי

מישור אלובי

alluvial fan,
, מניפת אלוביום
alluvial cone
\
cône d’aiiuvions
מניפה אלובית
alluvialer Schuttfächer,
Schwemmkegel
valley
vallée
Tal
valley ground
thalweg
Talboden
water course
cours d’eau
Wasserlauf
river
fleuve
Strom

עמק

קר קעית העמק

מרוץ מים

)הר(גדול
נ
T
ד ו

stream
rivière
Fluß

גהר
^T

brook
ruisseau
Bach

פלג

wadi
oued
Wadi

)נ חל( א כז ב

נהרי

fluviatile
fluviatile
fluviátil
conglomerate
conglomérat
Konglomerat

קונגלומרט
T ״
; ; I

sorting
classification
Sortierung

סווג

סחפת

silt, sediment
matière transportée
Flußsedimente

סילט

silt
vase
Schlick

שקע ס ח פ ת
to silt
envaser
aufschlicken, verschlammen
bed load (of river)
galets
Schotter, Geschiebe, Gerölle

גרפת

צרורות

gravel
gravier
Schotter
suspended load material
matières en suspension
Schweb, Flußtrübe

רחפת

(river) load
charge
transportiertes Material

טענת

overloaded stream
rivière surchargée
überlasteter Fluß
pebble

נהר טעון~יתר

,) א בני ם-(חלו ק

(חלו
Kies,Schotter ) חלוק חוף,(חלוק נחל

upstream
vers l’amont
flußaufwärts

ב מ עלה הנהר

downstream
vers l’aval
flußabwärts
course of river
cours de rivière
Flußlauf

channel of river
bras de rivière
Flußarm

to deposit (רב ץ (בכלל) ן הרביד (בשכבות
déposer
ablagern

mud
boue
Schlamm

 פילומה,בץ

הנהר
זו- מור ד
- ב:

ooze
vase
Schlamm

מ:

מ ה לך הנהר׳

loam
limon
Ton

ז:?י

מרוץ הנהר
נהר
;זרוע
TT -

erosional debris
débris d’érosion
Abtragungsschutt

בלי ת סחיפה

 מות בזכויות יוצרים- ע ה א חד מי ה דדשוו העברית

fe
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 חלק א, גיאומורפולוגיח של כוחות חוץ.ב

gradient (of river)
gradient
Gefälle

)שפוע(הנהר

(river) bed
lit (de rivière)
(Fluß-) Bett

at grade
,בשפוע ממתן
au profil régularisé
mit ausgeglichenem Gefälle ÎÇÇ*??

(river) bank
rive
Ufer

perennial (river)
(rivière) péreime
ganzjährig (er Fluß)

bar (in the river)
écueil
Sandbank

(נהר) איתן

periodic, seasonal
saisonnier
periodisch
episodic
intermittent
intermittierend

עונתי

 אפיזודי,ארעי

) א פי ק הנהר,(א פי ק

) ע)פת נהר, ( עופה

)שרטון(בנהר

line of greatest current שבלת הנהר
velocity
TT~
ligne de vitesse maximum du courant
d’une rivière
Stromstrich

transverse valley
vallée transversale
Quertal, Durchbruchstal

עמק רחבי

river bend
ברך
coude de rivière
TT"
Flußbiegung, Flußwendung

longitudinal valley
vallée longitudinale
Längstal

עמק ארבי

affluent, tributary
affluent
Nebenfluß

V-shaped valley
vallée en V
V-förmiges Tal

vallée

auge
Kastental
canyon
canyon
Kanyon
gorge, defile
gorge
Schucht

v )עמק(דמוי

junction
( מפגש נהרות, ( מפגש
confluent
T:
’
T:
Zusammenfluß
delayed junction
confluent déplacé
verschleppte Mündung
)עמק(דמוי
אבוס

קניין.
נלא

bifurcation
bifurcation
Flußgabelung

Klamm

מעוק

delta
delta
Delta

מפ ער

)שפך(נ הר

drowned river mouth
ופך משקע2?
embouchure ennoyée
ertrunkene Flußmündung
estuary
estuaire
Trichtermündung

נהר פזרות

שפך נדחה

ר דTפ: *מ

mouth (of a river)
embouchure
Flußmündung

חרוץ

gap
percée, cluse
Durchbruchstal

יובל

headwaters
*נהיייי
première partie d’un
. T ,
cours d’eau
מקור נחלי
Quellbäche, Quellströme

gulch
ravin
Wildbachschlucht

braided river
lit réticulé
verwilderter Fluß

הנהר

)הנהר
 פי, ( פה
T T־
)דלתאות
ת ה (י׳T ל: דV
T : V

cross section
profil en travers
Querprofil

ח תך ר חבי

longitudinal section
profil en long
Längsprofil

ח תך ארפי

,ח תך ל ר ח ב

 לאיך׳m

קי ר ׳$

 מות בזכויות יוצרים- ע ה א חד מי ה דדשוו העברית

מונחי גיאוגרפיה
סחיפה
בסיס
T
* :
* :

absolute base-level
niveau de base absolu
absolute Erosionsbasis

מחלט

relative base-level בסיס סחיפה יחסי
niveau de base
*~’
relatif
relative Erosionsbasis

T

:

wind-gap
ח "ר בT ע רT מפ
: ״
cluse sèche
vom Wasser verlassenes Talstück

water-gap
cluse active
Talpforte

secondary divide
פרשת מים מענית
ligne secondaire de
י: *
partage des eaux
Nebenscheide

נפתול

עמק

חרב

קןע#עמק מ

superimposed stream
rivière surimposée
epigenetischer Fluß

בהר אפיגנטי

epigenesis

free meander
méandre libre
freier Mäander

נפתול חפשי

incised meander,
entrenched meander
méandre encaissé
eingesenkter Mäander

נפתול חרות

antecedent
antécédent
Antezedent

אפיגנזה

קיךמן

antecedence
antécédence

קודמנות

Antezedenz

cutoff meander
נפתול קטוע
méandre recoupé
abgeschnittener Mäander

underfit stream
fleuve sous-adapté
Kümmerfluß

meander spur
éperon sectionné
Umlaufberg

basin (hydraulic)
bassin
Becken, Wanne, Kessel

גבעת נפ תול

cutoff
recoupement de méandre
M äanderdurchbruch

קצר.

צואר הנפתול

Mäanderhals

תשוש
גהר
T
TT

ימת נפתול

aquifer, aquafer(נושא מים (ש״ע
aquifère
Aquifer

slip-off slope
versant en pente douce
Gleithang

גדה שפועה

water bearing,(נושא מים (ש״ת
aquiferous
aquifère
wasserführend

undercut slope,
undercut bank
versant raide
Prallhang

גרה תלול ה

drainage system
מ ער כ ת נקוז
système de drainage
Entwässerungssystem, Abflußsystem

מ ערכ ת נחלים

אגן

catchment area,
גליל הגהר
drainage area
bassin de
()תחום ההתנקזות של נהי
réception
Einzugsgebiet

oxbow lake
bras mort
Altwasser, toter Arm

drainage system
réseau fluvial
Entwässerungsnetz

מים
“: *

drowned valley
vallée ennoyée
ertrunkenes Tal

épigénie
Epigenese

meander neck

מפ ער
*’

dry valley
vallée sèche, vallée morte
Trockental

divide, watershed פרשת מים
ligne de partage des eaux
Wasserscheide

meander
Méandre
Mäander

24

permeable
perméable
wasserdurchlässig

ח די ר

impermeable
imperméable
undurchlässig

אטים

base-ievei
בסיס
niveau de base (, niveau T ‘ :
d’érosion)
Erosionsbasis, Abtragungsniveau

*T

סחיפה

 מוגן בזכויות יוצרים-(¿האחדמיה דלשוו העברית
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to capture
capturer
anzapfen
beheaded river
cours d’eau décapité
enthaupteter Fluß
terrace
terrasse
Terrasse
river terrace
terrasse fluviale
Flußterrasse
terrace surface
surface de la terrasse
Terrassenoberflâchc

 חלק א׳, גיאומורפולוגיה של כוחות חוץ.ב
כבש
 *־T

surface drainage
בקח על״ל!ךקעי
écoulement en surface  יr י- ~
Oberflächenentwässerung

בהר ע ת ף

subsurface drainage בקרז ת ת ~ קךק עי
drainage souterrain
T: "
unterirdische Entwässerung

מדתה

drainage pattem
 הנחליםDH
type des réseaux fluviaux ’ T:
:
Flußnetzanordnung

שלח המדרגה

trellis drainage pattern
דגם סריג
type en espalier
T ’:
Kammersystem, gitterförmiges
Flußnetz
rectangular drainage
דגם מלבני
pattern
**’ : " T :
type rectangulaire
rechtwinkliges Flußnetz

ת ם המדרגה

terrace gradient
שפוע המדרגה
gradient de la terrasse
Terrassengefâlle
terrace of erosion
terrasse d’érosion
Erosionsterrasse

מדרגת סחיפה

terrace of accumulation מדרגת מ צבר
terrasse d’accumulation
Ak kumulationsterrasse
brim of terrace
bord de la terrasse
Terrassenkante

שפת המדרגה

structural terrace
terrasse structurale
Schichtterrasse
ledge
bord
Leiste
notch
entaille
Hangkolk
knickpoint
rupture de pente
Gehângeknick
flood
crue
Ü berschwemmung
flood plain
plaine d’inondation

מדרגת שכבות

Flufîebene

בקוז
‘

בהר
מדרגת
TT
- ״
-

incline of terrace (n rn ö n ) nVtf TW}
inclinaison de la
T ״: !*־* • “ ־ ־
terrasse
Terrassenneigung
terrace slope
pente de la terrasse
Terrassenabhang

interior drainage
drainage endoréique
Abflußlosigkeit

מי ף
צביר
פ ר ק המדרון
 הצפה,שספון
)פ שט(הצפה

radial drainage pattern
,דגם חשורי
T S
type radial
,
zentrifugale
{'*לי ? לי0 {ד
Entwässerung
parallel drainage pattern דגם מקבילי
paralleles Flußnetz
dendritic drainage pattern דגם סעיפי
type dendritique
* * T:
verzweigtes Flußnetz
exoreic
אקסוראי
exoréique
exoreisch
endoreic
אנדוראי
endoréique
endoreisch
areic
אראי
aréique
abflußlos
waterfall, cascade
מ פ ל מים
cascade
Wasserfall
rapid, cataract
)נ ח ל- ,נ ה ר-(א ש ד
rapide
Schnelle
pothole
מכתשת
marmite des géants
Strudelloch
piracy, capture
וש3 פ
capture
Anzapfung
elbow of stream capture &ב ר ך ה כב ח
coude de capture
Anzapfungsknie

פנימי
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מונחי גיאוגרפיה
cave
caveme
Höhle

מערה
TT :

drip-stone
Tropfstein
stalactite
stalactite
Stalaktit

נטוף
 נטוף תלוי,סטלקטיט

stalagmite
stalagmite
Stalagmit

 בטרף נצב,סטלגמיט

sink hole
aven, ponor
Ponor

עהT בלו

sea-mill
Meermiihle

בלו עה ימית

karst funnel
Karstschlot

ל!מין יןךםטי

doline
doline
Doline, Karstwanne

רולינה

uvala
uvala
Karstmulde

אובל ה

polje
polje
Polje
karst-lake
lac karstique
Karstsee
subterranean river
rivière souterraine
Hôhlenfluô

פוליה

ימה קרסטית

 •עיIר ק: קי- נהר ־ת ת־
TT

Gipskarst

levee, bund
levée
Hochwasserdamm

סול ל ה ארפית

gully-erosion  ערוץ,סחיפת ערוצים
ravinement
Zerschluchtung
gully
ravin
Erosionsrinne

ערוץ

gullying
ravinement
Zerschluchtung

התהוות ערוצים

soil erosion
érosion du sol
Bodenerosion

סחיפת ילןךלןע

cycle of erosion
cycle d’érosion
Erosionszyklus

מחזור סחיפות

maturely dissected מב תר ב תור מל א
très disséqué
"T
Ts :
stark zertalt

 קןךסט.5
karst
karst
Karst

לןךסט

karst topography
תבלי ט קרסטי
topographie karstique
Karstenrelief
solution
solution
Lôsung

המסה

t

karstic ground-water level מ פל ס מים
nappe karstique
*" ’ : ’
Karstwasserspiegel
?¡ ך ס טי
Salzkarst
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?¡רטט(על) מל ח
ק ר ס ט( ע ל) גבם

fluting
cannelure
Rillung
flutes
diaclases
Karstrillen
lapies, karren, dints
lapiès
Karren

חייץ
חריצים קןךסטיים

טר^ובים

טו .הפסיכולוגיה החברתית #
דגם ל מידת טנדו

 . 1מגחים כלליי ם

dyadic learning model
allocation

הקצאה
 T T 1îהקצאה
תהליך ־ T y »:
־ :־ ־ י

allocative process

ךינמילןה

dynamics

בסי

emergence

?ן ה

anomie

נםילןה (ש״ע נוסק (תואר) ;( emergent

שיוך

ascription

ethnic

סמכות

authority

אנומיה
T :
״־:

אתני
אתבוצנטריות

barrier

מחצה
T * :

boundary

גבול
מ ע ר כ ת מקימת גבולות

צפייה
הד

expectation,expectancy

סווג

categorisation

סוג

to categorise

סוג
קבוצניות
המשגה
־ TT I
המשיג

תגובת

(social) category
collective presentation
collectivism

field theory
הליכו ת־ ע ם1
תפ קוד
תפקוזיי
תפקודנות
אידאולוגיה
t:
• ••

conceptualization

מוסד
T

to conceptualize

מוסדי
 T־

שתוף פ ע ל ה

cooperation

מסוד

א חור ב ת ר בו ת

cultural lag

ממסד
T \ :

?יל

to differentiate

ב דו ל

differentiation

ה תפו ררו ת

feed-back

) ״תורת השדה״ (של קורט לוין

boundary maintaining system

מצג • Iקבוצי
X

ethnocentrism

disorganization

פעילות גומלין בטנדו
dyadic interaction

מכשירי

folk-ways
function
functional
functionalism
ideology
institution
institutional
institutionalization
institutionalized
instrumental

יחסים מכשיריים
instrumental relations
מכשיריות
שארות

instrumentality
kinship

* נידונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבות כ״ג ,כ״ז ,כ״ח (זיכרונות האקדמיה ,ברך ה/
עמ'  ,36—29כיד ר ,עמ ׳  .)48 ,41—36הפרקים הקודמים נתפרסמו ב״לשוננו״ כרכים

יא—יח.
בישיבות הוועדה למונחי הפסיכולוגיה ,שהכינה מונחים אלה ,השתתפו  :ד״ר צ' וויסלבסקי
ז״ל ,וייבדלו לחיים ד״ר ח ,אורמיאן ,ד״ר י׳ בן־דוד ,ד״ר ש״נ הרמן ,פרופ׳ ד ,סדן
והמזכיר הא׳ א׳ דותן.
הכוכב ליד מונחים אחדים ברשימה זו מציין ,שהמונח כבר נזבר קודם לכן בפרק־
משנה אחר ,וכדי להקל על המעיין ,הוא מובא שנית גם במקום זה.
מונחים ,שיש להם שימוש כללי בפסיכולוגיה החברתית והם משמשים גם באחד
התחומים ,שיוחדו להם פרקי־משנה ,באים רק בפרק־המשנה ״מונחים כלליים״ ,ועל
המעיין לחפשם שם.
 1וכן יתורגם  folkבצירופים אחרים,

עהאלזדמיה דדשוו העברית -מוגן בזכויות יוצרים

מונחי פסיכולוגיה

 מוגן בזכויות יוצרים-ע ה א קד מי ה ללשוו העברית
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m i^ O D *run»
questionclosed

שאלה תוחמת

analysiscontent

נתוח תכן

מחקרים בי ך ת ך בו ת ץ ם
cross-cultural studies
חקירה) ל מ פ ר ע
T• י-•(תכנית
5T
 ל ת הליך פ ע ל ת גומלין# נתוח
interaction process analysis
matrix
observer

צופה

עלמי

molecular
power

חלקיקי
J
פח

primary

ךאשוגי
גזע

open-ended question

serial position
sociogram

חברתית
תמורה
,חברתי
נוי#
• T : V
T
:
* T J V
social climate

אקלים חבר תי

 ל מדגם ק ב ע# ד ר ך

social control

חברתית
שליטה
• T : V
T
* I

תנה הדגם#מ

)חזוי(פעולה); תחזית (תוצאה

self-survey

לגיוני

secondary

השואת זוגות

participant observer

prediction

רויה
גקדת
TT :
\י־־:

social change

תתף# מ ס ת כ ל מ,תתף#צופה מ

scale analysis

!חס

saturation point

 אלה ל א־ תו ח מ ת#

pattern variable

'מפות״

פךיטים
relation, relationship

מטריצה

panel technique

ניעה
T *

locomotion
“maps” (semantic usage)

race
גתוח

paired comparisons

חיים
ר ״חבsמv
*-

molar

cx-post-facto design

item analysis

life space

social distance

ר חק חבר תי

social mobility

ניעות חבריתית

socialization

חברות

to socialize

חב ר ת

סל מות
T\ נתוח
־

specifity

סגליות

ס ק ר עצמי

structural

ר הtב •ס{ד: מקום
It
סוציוגרמה

•%
:

מבני

to structure

ע צ ב מבנה

structuring

עצוב מבנה

sociometric

סוציומטךי

symbol

ס מל

sociometry

סוציומטריה
T: : V J
סקר

tertiary

שלישוני

survey
variable

topology

טופולוגיה
T:
טיקולריז ם
 פר- אוגיברסליזם
:
*T י
•• : * T : V

משתנה

universalism — particularism
vector

 !חידות חברתיות.3
age-grade
age group
aggregate
to aggregate
aggregation

וקטור

דרגת גיל
קבוצת גילאים
אסף
 האסיף/התאסף
הת אספות

caste

) קסטאות,ק ס ט ה (י

class

מעמד

 מ חקר:2
מפעילה
חקירה
,מפ •עיל
חקר
מ
* J **
TT  ־ • י:
: יT : V
action research
) ל גפוי# ( תכנית א חר ב ל ב ד
after-only design (in experiment)
before-after design ואחר
 ־־- J קדם
t! Jתכנית
•IT

 בזכויות יוצריםwn -((האחדמיה לדשוו העברית
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 הפסיכולוגיה החברתית.טו

actor

clique

פו על

)פנוות
פגו ה(י׳
T :
TTÎ

alienation

התנכרות

alienative

מתנכר

collectivity

תואמן

crowd
Masse

conforming person
conformity

תואמות

dependence

תלות

deviant

סוטה

deviation, deviance

סטיה
T * :

collective

face-to-face group
in-group

ראשות

interpersonal

בין״

אישי

מבודד
T
:

isolation

בידוד

leader— follower מנהג- מנהיג
T : \

* ! ־

מנהגות
־מנהיגות ־־
T : \

המין

membership group
זהים

isolate

קבו צ ת פגים

mass
Masse

followers (of a leader)
תאומים

ארה
 די,)טנדואות
טנ דו(י׳
T
JT ־
: קבו צ ת פני ם־ א ל־ פני ם

t

identical twins

קבוציות
המון

dyad

מנהגים
,)נוהים( של מנהיג
,חסידים
•
\ נ
•
• • ־:
headship

קבוצי

קבוצת השתיכות

mob
out-group
peer-group
reference group
siblings
social setting

תחום חבהתי

leadership — followership
marginal

שולי

marginal man

איש

marginality

שוליות

marriage roles

תפקידי
חברות׳ השתיכות

)group) membership

 תהליכים קבו צ תכ ם.4
השוליס
atmosphere
)ל כי דו ת( של קבוצה
 אשותcohesiveness (of a group)
group dynamics

בקיעים בי ך ק בו צ תיי ם
inter-group cleavages (אדם) ב ע ל ניעות

mobile (person(
השתיכות רב״ קבו צ תי ת
multiple group membership
participation

יחסים בי ך ק בו צ תיי ם
intergroup relations

השתתפות

status

מצב

בקיעים תוך־קבו צתיים
intra-group clevages
“laissez-faire”

 אישיות.6

'״שב והגה״

modal personalityאישיות שכיחה

affect

•הפ ד*עלות

morale

affective

הפעלותי
־: T •

We-feeling

t

affectivity

הפעלותייות

aggression

תקיפה

aggressivity

דינמיקה קבוצתית

תוקפנות

רלT מו,רוח
“
הרגשת האנחנו

 דדחיד בקבו צה.5
acceptance

ה ת ק בלו ת

 בזכויות יוצריםwn -((האחדמיה דלשוו העברית
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spontaneity

ספונטניות

מונחי פסיכולוגיה
alienation

* התנכרות

aiienative

* מתבפר

־7

מבנה איעיות בסיסי

תופעה אוטוקינטית
autokinetic phenomenon

basic personality structure
dependence

cognition

הXרTהכ
•־

ego-defence

cognitive mapping

מפוי הכר תי

ego-identity

cognitive structure

תי
מבנה הכר
* T T ־
V : •

figure and ground

*צורי

* תלות
התגוננות
 ־: T

האני
: *

Î

האני זהות

ego-invoivement
egocentrism

מערבות
• ■ ־: T

האני
T
:

אגוצנטריות

frame of reference מסגרת ההתיחסות

expression(הבעה(ש״פ); מבע(ש״ע

halo effect

רשם
ה הל ה
T • “

expressive

halo error

ההלה טעות

introjection

* פנימה
הטלה
T • :
T T ־:

path

נתיב

perceptual

תפיסתי
,תפיסה
על
• T
• :
T
* נ

perceptual field

תפיסה
שדה
T
* ;
 ״:

הבעתי
• T T -

extrapunitiveness ענשנות לזול ה
guilt

אשמה
T : -

to inhibit

עצר

inhibited

צרT מע
\ :

inhibition

,מעצור
T T "

 ־ב ה:עכ
־

projection

* הטלה
T T

interiorization, internalization הפנמה
T T : ־

rationalization

* שכלון

intrapersonal

תוך “אישי
ענוגות לעצמו

to rationalize

* שכלן

intrapunitiveness

salience

בולטות
:

introjection

salient

בולט

הטלה
פנימה
T * :
T T

to be invovied in“  היה ; מערב בT

selective (perception)ר תVתפיסה) בור
)
T
• :

involvement

selectiveness

modal personality

™ב ר ל

T T

* אישיות שכיחה

permissive person
נעה
TTה-: •8

:

מערבות
T
:
מתידז

. .
permissiveness

 ״,-,״ ״
מתירנות

affect

* עלו ת
הפ
-ST י

projection

טלה
ה
T T

affective

* הפעלותי

rationalization

ש?למ

to rationalize

שכלן

affectivity
affiliation need

* הפעלותיות
צ ר ך ל ה ס תפ חו ת

aggression

*

aggressivity
approval
biogenic motives

réaction-formation

* תוקפנות
T  י:

self

 מענה אמן,מתן אמן

self hate

מניעים ע מ טבע

self ideal

) ע רו ץ( ע ל התנהגות
canalisation (of behaviour)
cathexis

הפוך(פעולה); תגובת״הפוך-הגבת

self image
self orientation

?¡ ת ק סי ס

somatotypes

()תוצאה

(צ מו( ע ל אדםT ע
T

V

Ï ־

עצמו ענאת
איד אל

עצמו

עצמו דמות
מכמות ב ל פי עצמו
“ ” ־::
T\ î
גוף טפוסי
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 הפסיכולוגיה החברתית.טו
 ת ו ת קערת1עמד

מכונות כ ל פי הקבוץ

.9

anchorage (of social attitudes( אחיזה

collectivity orientation

authoritarian

deprivation

סמכותי

authoritarianism

evaluation

סמכותיות

communicant 1. receiver of
communication

מתק טר

T':\ :

תיז^ר

to communicate

communication, communiqué ת קשר ת
communicator

ר$מ תק

contagion

קפוח
כ הT ער
ה
T-: -

evaluative

רכ *תי
 ־ע: ־ה
T

to frustrate

גרם
T -

t

frustrated

מפח
T \

frustration

מפח
T -

goal

הדבקות

ספוק

information (specific)

ידיעה

level of aspiration

information (general)

ין*ע£

motivation

דעה
T -

panic
prejudice

הל ה
תב
T « ; -

public opinion

תעמולה
דעת
* תרגי^ז

sentiment
מיחדים
התענינות
תחומי
•T \ î
îî
* ! ־
**

Î

. 10

oriented

מכין

press

לח ץ
לח ץ

— צרך

*()תוצאה

reinforcement

חזוק

self orientation * מכונות פ ל פי עצמו
sentiment

תרגיש

delinquency

sociogenic motives
מניעים ל מ ח ב ר העברינות

human relations

stress

psychodrama

task orientation
מכמות לפמ טל ה
סיכוך רמה
T T ־ ־־

psycholinguistics

task פסיכולנגויסטיקה
oriented

role playing

tension חק תפקידים4פה

מתיחות

social engineering

valence הנדוס חברהי

ע רכו ת

sociodrama
sociopathoiogie

:

T

T Î

שלהנעה

הג ב ת־ ה פו ך(פעולה); תגוב ת־ הפוך
reaction-formation

קהל

• T T-:

מכונות
T \ î

press — need

משפט
קדו ם
 »קדוםT מ^זפט
T î *

propaganda

,הנעתי
TT -: “ V

orientation

mass communication media
opinion

רמת השאיפה
הנעה
TT-:

motivational

אמצעי תק שרת־המונים

מפח

מטרה
TT -

gratification

mass communication תקשרת המונים

-T

value

יחסי אנוש

סוציודרמה

דייק

מכון
T T

T \

Î

>T\

:

ערך

viscerogenic
 חברתיתdrives
 מ קךבי םפתולוגיה$ יצרים

 אבל.communicator  שווה למשמעותו שלcommunicant  המשמעות המילונית של1
 לציון מקבלcommunicant  במונח, כנראה בטעות,בפסיכולוגיה החברתית משתמשים
Hartley & Hartley, Fundamentals of Social  בספר, למשל, עיין.התקשורת
.27 ' עט,Psychology (New York 1952(
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