
תונפס יחנומ 
(,ב /א תומישר) 

לש דובכה ריכזמ ,טרבלג 'מ רני'זניא עיצה ו"צרת ביבא תישארב רבכ 

יחנומ תומישר תא קודבתש ,תדחוימ הדעו ןנוכל ןושלה דעול ,ןולובז םי-ידרוי תדוגא 

ינינעב הכרדה תעשב םישרדנ ויהש םיחנומ וללכ תומישרה .ןניכהש תונפס 

.עוצקמה 

ןמזהש ףוחד ךרוצל הלאה םיחנומה תעיבק התיה ביבא-לת למנ תחיתפ םע 

.התדובעב הלחהו תונפס יחנומל הדעוה הננוכתנ ח"צרת תנש תישארב קר לבא ,ומרג 

ןושלה דעו ירבחכ ןמכיפ 'יו 'ץשולס 'נ יפורפ הדעוה ירבח ויה הנושארב 

ןטיפק ,טרבלג 'מ רני'זניא ה"ה ,תונפסו םי-תודובע יניינעל םיחמומ השולשו' 

.ןיביי 'ש רמ היה הדעוה ריכזמ .ילודופ ןטיפקו םיה באז 

הקסע םהבש ,םיחנומ תומישר םעפל םעפמ הדעוה ינפל איבה טרבלג דמ 

١ תחא הבישיב קר חכנ םיה באז רמ .היתובישי לכב ףתתשהו ,ןמזה ךשמב הדעוה 

ותדובע יוביר ינפמ הדעוה תדובעב ףתתשהלו ףיסוהל היה לוכי אל תאז רחאלו 

.ןושלה דעו תנמזהל ונרעצל הנענ אל (ילודופ רמ)ישילשה החמומה ;א''ת למנב 

ונממ הלביקו לארשיל ימיה לבחה םע הדעווה הרשקתה הדובעה ךשמהב 

,זמר 'ד רמ םחוכ אבכ הדעול ףרוצ לבחה תעצה יפל .הנטק תיפסכ הכימת םג 

.יאנפ רסוח תמחמ תובישיב ףתתשה אל אוה םגש אלא 

תנש ףוס דע הבר תוליעפב הדעוה תדובעב ףתתשה 'ץשולס 'נ 'פורפ 

םיתעל אלא תובישיב ףתתשהל לוכי אל תולילב םיכרד רצוע לטוה זאמ ؛1938 

.תוקוחר 

יושלה דעו רבח היתובישיב ףתתשהו הדעול ףרוצ ט"צרת רדא שדוח ןמל 

.ןינורבא 'א רמ 

טרבלג 'מ רמ הנעמל ןיכהש תומישר שולש יפל רקיעב הדבע הדעוה 

.(שרפמ תוניפסו שרפמ תוריס יטרפ .ג ؛המחלמ תוינא .ב ؛םיטושמ תריס יטרפ .א) 

.בורקב םסרפתתו הנודנ הנדוע 'ג המישר .יבו 'אתומישרה תומסרפתמ הזב 

؛תונוש תולאשב הילא ונפש םישנאו תודסומ המכל הדעוה התנענ תאז דבלמ 

ונא טישה תודוקפל ותמישר תאש ,הפיחב "למרכה" םיטיישה תדעומ םג םהיניב 

.וז תרבוחב םימסרפמ 
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'ארריצ 

ت רויצ 



'א המישר 

טושמ-תריס יטרפ 

רויצ לע-תוידבע"ר תויתואה וליאו /א דויצ לע םיארמ םייזעולה םירפסמה) 

הריס"ד-יקלח 1 
rowing boat ט1שמ תריס 
keel (1) תידרש 

stem ,הנק ,םוטרחה הנק 
(2) תימוטרח 

stern-post ,ם?תכך؛3-תזיזמ 
(3) תיתכדי הזוזמ 

stem head (4)תימוטדקה שאר ,הנקה שאר 

framing דלש 

skid-band (5> הנקה יופח 
bow(s) (יא) ם1טךח 
stern ('ق> םיתכרי 

rib, timber, futtocl؛ (6) עלצ 

stringer (7) חירבמ 

bow (starboard יחל ,םוטרחהייחל 
ه port) (יד ,למש-יחל ן'ג ןמי-יחל) 

beam ('הז תיעצמא 

quarter (יו) הבגע 

transom, stern board (8) םיתבדיה ףר 

forefoot اور רטנס 

flat floor, floor (10) הפקסא 
bottom boards (11) תםךךמ 

head sheets (12) םוטרהק יעצמ 

stern sheets (13) טיתכדיס יעצמ 

bottom רעק ,לקע 
bilge, bilges יליפש) םיליפש 

(יוכו הינא ,הריס 

bilge-keel (14) ריפנס 
keelson (15) הנוילע תירדש 

seer ףפכ 

tumble home, fall הרצ ,ץוב 
 home

gunwale gun'le (16) תזבזל 

thwart (17) ם ט שה לספס 

stretcher םיט^עהיףם 
sailing thwart (18) זףקהילספס 

mast step (19) ןרתהךדא 
breast hook (20) םוטרחה תיוז 

washstrake (thoval ירק) םילג לב؛י 

(standard) knee (21) הבכדא 

quarter knee (22) הבגעה תיוז 

planking םיתוחול ,הוול 

to plank חול 

.הז סשב תארקנה היוול אלו ,טתמ לש הפקב לוגע ףוקל הנווכה ,ןבומכ 1 
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sheathing יופצ 
strake רוט 

garboard strake <2ق) ןושאר רוט 

sheer strake (24) ןוילע רוט 
rubb ng strip, (25) ןגמ זבזל 
 rubbing piece

rowlock (26) טושמה דס 

(row-lock) crutch (27) גלזמ 

tholepin, thole (28) הדתי ,דתי 

םהיקלחו הךיסה-ירזבא .2 

rudder ،29) םייגד 'ר ד ג ך 

steering oar טושמ"דגד 

tiller helm (30) גידנמ 

yoke ،31) לע 
yoke-lines (32) הגהה-תוכשומ 

pintle (33) הגההיןיפ 
gudgeon ،34)ןיפה תעבט 

oar טושמ 

g،،p (35)תל 

loom (36)،טושמה )עורז 

neck (37)،טושמה דאוצ) דאוצ 

blade (38) (ט1שמה )ףכ 
tip (39) דפש דצל 

scull הטטוש 

anchor ןג؛ן 
ring, shackle, Jew's (40)(ןגע.ד )תעבט 
 harp

stock (41) דטמ 

throat (42)(ןגעה ראוצ) דאוצ 
crown (43) רימא 

shank (44) עזג 

arm (45) ،ןגע.די) עורז 

fluke, palm (46) ןרפצ 
bill peak (47) ץלע 

הזלח 

stud-link תקספמ-תילה 
pamter, bow fast הלשא ,םוטרחה לבח 

pamter ring (48) םוטרחה-תעבט 

fender ןגמ תדיפר דדיפר 

strop, grommet קבח ,דינע 

apron (49) הנ؛לה-לומ 

foremost deadwood (50) ימדק םטא 

aftermost deadwood (50) ירוחא םטא 

hog piece (51) הנוילע תירדש 

flash keel (52) תירדש-תת 

bit (60) ףקז 
ground futtock (53) תיתחת עלצ 

top futtok (54) תילע עלצ 

chime gusset (55) עוצקמה תיוז 

chime block(s) (56) עוצקמה ינדפ ,ןדמ 

cutwater םילג חלופ 
board, side דצ,(נ"וז)ןפל 
(starbord&port) (למשו ןמי) 

counter(-sternj ،57) ןכוד'-,זיזייתכרי 

shelf (58) ןופסה-ףדמ 
deck ן 
deck beam(s) (59) םיבע ,בע 



תונפס יחנומ תמישר 

תורים~ינבמ .3 

Various Builds םינוע םינבמ 

moidded decked הרועקו הנופס הריס 

chime built boat תיזגרא ,זגרא תריס 

clinker, lapped ,םיפעלמ ת1חול ,רקנילק 
planks ףעלמ הנבמ 

carvel, edge to edge הנבמ ,םירב1ח תוחול 
planks רבחמ 

ribband carvel דלטמ רב1ח חוול 

seam ribband(s) (61) (תולטמ) תלטמ 
םייוחאה 

double skinned חוול"לופכ הנבמ 

diagonal built boat -תנסכלמ הריס 
םידחאה 

chime flattie זגךא"תריס 
החוטש תיזגדא 

chime V-bottom םיעופש"תריס 

תוריס ינימ 4 

cutter רוט؛? 

barge דבךא 

תינתיול 

תירוד ,תיגוד 

תיטנופ 

הרבמ 

הריסב תולעפ 5 

םיטושמב רותח 

םיטושמב הריתח 

תוטטושב רותח 

תוטטושב הריתח 

רופכ 

רוגס ,ריגט 

לסיס 

םובן؛? 

סוקוק-יכיפ 

הליגמ 

תונוש 

'ב המישר 

הסחלמ-תוינא 

War Ships, Men of תוינא 
War Naval Vessels דמחלמ 

capital ships תוישאר תוינא 

battleship (בךקיתוינא ؛דיימ) ברק-ינ،؟ 

cruiser תריס 

battle cruiser ברק תריס 
flotilla תטיש 

aircraft-carrier ,ם גוד וא תאשונ 
םיסוטמ-תאשונ 

flotilla _،תטיש-תבר תישאךתינלבח 

torpedo (מי؛1דפךט •ר"מ) ודפךט 

torpedo boat ולפרט תינא 

TB destroyer, ת חשמ ת גא ,ת גלבח 
 destroyer
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submarine תללוצ 

sloop פול؟ 
convoy ship היול תינא 

coastal ship coastal sloop ףוחדוינא 

mine שקומ 

minelayer תשקוי 

minesweeper םישקומ תל1ש 
gunboa ם חתות תר ס ,ת נחתות 

patrol boat רמשמ"תריס 

depot ship ןסחמדענא 
repair ship םינוקת-תינא 
depth charge םיקמעמ תצצפ 
training ship םינומא-תינא 

surveying vessel דדמ-תינא תודידמדוינא 

 scout, scouting vessel תיפ1צ

 netlayer תותשר"תנמוט

 target towing vessel תורטמ תררוג

 tender תשמש

 coast defence ship םיפוחדונעג

 submarine chaser תוללוצ"תדיצ

 coastal motor boat םייודפרטלעיטמ תריס

 (CMB), motor ודיפרט תריס
 torpedo boat (MTB)

 coastguard vessel ףוחד-רתשמ תניפס

 naval picket boat ימי רמשמ תריס
 (NPB)

 auxiliaries רזע תוינא

 fleet יצ
 home fleet תיבה"יצ



♦םישרפמ טישל תודקפ 
הנקותו הדבועו הפיחב "למרכה" םיטיישהךודעומ םעטמ העצוהש העצה) 

(ביבא-לת תכשל ,תירבעה ןושלה דעו די-לעש תונפס יחנומל הדעוה ידי-לע 

!ומוקמב שיא ؛1 הדוקפ 

؛םישרפמב הלועפ לכ לחה טפל תנתינ הדוקפה .א 

ןייוצש םוקמל רתויב רצקה ןמזב עיגהל טיש לכ בייח הדוקפה ןתניה םע ,ב 

.שארמ ול 

ا שיחפ - ישאר שרפמ 2 הדוקפ 

؛הפנהל ןכומ שרפמה דשאכ תנתינ הדוקפה .א 

םירדסמו םירשוק ,שרפמה תא םישרופו םיפינמ הדוקפה ןתניה םע .ב 
.םיסוסמהתאהפי 

!שיחפ - ימדק שרפמ 3 הדוקפ 

.ליעלכ .ב י .א 

إ שיחפ - ינש ץולח ؛4 הדוקפ 

.ליעלכ .ב — .א 

!שיחפ-ןושאר ץולח ؛5 הדוקפ 
.ליעלכ .ב — .א 

ا דיוקע - ןגע ة יוא أ הלעה - ןגע ت6 הדוקפ 

؛גילפהל הנכומ הריסהשכ תנתינ הדוקפה .א 

ותוא םירדסמו ,הפי ותוא םיקנמ ,ןגועה תא םילעמ הדוקפה ןתניה םע .ב 

.ךכל דעוימה אתב ותרשרש לכשכ — ןופיסה לע 

!חותמ - (ןיושאר ,ינש ץולח ,ישאר ,ימדק) שרפמ 7 הדוקפ 

؟םישרפמה תא חותמל םיצורש העשב תנתינ הדוקפה .א 

.שרדנה ידכ םירתימה תא םיחתומ הדוקפה ןתניה םע .ב 

!הפר - (יוכו ימדק) שרפמ 8 הדוקפ 

ؤ םישרפמה תא תופרל םיצורשכ תנתינ הדוקפה .א 

.שרדנה ידכ םירתימה תא םיפרמ הדוקפה ןתניה םע .3 
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!הנפ - םינכומ jןיטה םקפמל تو הדוקפ 

=םקפמ=)חורה דגנ הנפמב הניפסה תא תונפהל םיצורשכ תנתינ הדוקפה .א 

 tack) ا

שרפמהו םיצולחה ירתימ תא םיריתמ (!ןוכה—םקפמל) הארתהל .ב 

؛םינכומ :יאגהל םידבועה םירבחה םינוע זא ;ישארה 

!םיצולחהיירתימ תא םיטמוש !"הנפ" הדוקפל .ג 

תחיתמ ידי-לע ץולחה תא םישרופ ,חורהיוק תא תרבוע הניפסהש רחאל .ד 

؛הנפמל םירזוע — ץולחב ؛וז הלועפ תליחת ינפל רתומ היהש רתימה 

ירוחאה ךומסה תא םיריתמו חודה דצמ ירוחאה ךומסה תא םיחתומ .ה 

؛ולוממש 

.ליגרכ םישרפמה תא םירדסמ חורהיוק תא הניפסה הרבעש רחאל .ו 

!שורפ - חורה דגנכ ץולח 10 הדוקפ 

!תוריהמב הניפסה תא תונפהל םיצורשכ תנתינ הדוקפה .א 

.רשפאה לככ חורל ץולחה תאפ תא םיטמ הדוקפה ןתניה םע .ב 

!٠٠ !ןיטה - חורה םע הנפמל 11 הדוקפ 

י (gybing ==) חודה םע הניפסה תא תונפהל םיצורשכ תנתינ הד_ .א 

םיצולחה תא םיחינמ (!ןוכה — חורה םע הנפמל) הארתהל .ב 
؛םיפרמ — ישארה שרפמה תאו םמוקמב ימדקה שרפמה תאו 

ימדקה שרפמה תאו ישארה שרפמה תא םיחתומ ؟"הנפ" הדוקפל .ג 

؛ הניפסה ריצ דע תירשפאה תוריהמב 

ירוחאה ךומסה תא םיריתמו חורה דצמש ירוחאה ךומסה תא םיחתומ .ד 

؛ולוממש 

.ליגרכ םישרפמה תא םירדסמ חורהיוק תא הניפסה הרבעש רחאל .ה 

.חורהיוק לא הניפסה ריצ ברקתמשכ תנתינ !"הנפ" הדוקפה :הרעה 

!ברק ؛וא !ברקה ؛12 הדוקפ 

ייק ןיבו הניפסה ריצ ןיב תיוזה תא ןיטקהל םיצורשכ תנתינ הדוקפה .א 

שי ؛םישרפמה תופנפנתה תלחתה תנמסמ תוברקתהה לובג תא ؛חורה 

؛הז בצמל עיגהלמ רהזהל 

؛תכשוממ המעטהב תנתינ הדוקפה .ב 

.שרדנה ידכ םישרפמה לכ תא םיחתומ הדוקפה ןתניה םע .ג 



תונפוצ יפגומ תמישר 

!קחר ؛וא !קחדה ؛13 הדוקפ 

"וק ןיבו הניפסה דיצ ןיב תיוזה תא לידגהל םיצורשכ תנתינ הדוקפה .א 

?חורה 

הווהתי ןכ אל םאש ,1800*מ הלעמל תיוזה תא לידגהלמ רהזהל שי .ב 

ןרותה תא רבשל לולעה ,(יאגהה לש ונוצר תורמל) חורה םע הנפמ 

?ןוסאל םורגלו 

?תכשוממ המעטהב תנתינ הדוקפה .ג 

.שרדנה ידכ םישרפמה תא םיפרמ הדוקפה ןתניה םע .ד 

!רשיה - חודה לומל 14 הדוקפ 

,(םדא תלצהל ,הניגעל) הניפסה תא רוצעל םיצורשכ תנתינ הדוקפה .א 

?ב"ויכו תושגנתה עונמל 

.חורה םע םירישימו םיימדקה םישרפמה תא םיעיקפמ הדוקפה ןתניה םע .ב 

!עקפה -םישרפמ 15 הדוקפ 

?חודה תעפשהמ םישרפמה תא עיקפהל םיצורשכ תנתינ הדוקפה .א 

.םתוא םיטמושו םישרפמה תא םיריתמ הדוקפל .ב 

!סופת-ףוצמ ؛16 הדוקפ 
?הניגעה ףוצמ לא הניפסה ברקתהב תנתינ הדוקפה .א 

רשפא םא וא ,לוקנא תרזעב ףוצמה תא םיספות הדוקפה ןתניה םע .ב 

.תירשפאה תוריהמב הניפסל ותדשרש תא םירשוקו ,דיב — רבדה 

!לט,ד-ןג؛ז ؛17 הדוקפ 
?הניפסה תא ןגעל שורדשכל תנתינ הדוקפה .א 

?הדימע ללכל הניפסה העיגהש רחאל קד םיליטמ ןגועה תא .ב 

לופית לבל דהזהל שי ?טאל ,טאל ןגועה תא םידירומ הדוקפה ןתניה םע .ג 

תא) ונרקעתו ןגועה עורזב זחאת ןכ אל םאש ,ןגועה לע תרשרשה 

.עקרקה ןמ (ןגועה 

!לשלש-תרשרש .18 הדוקפ 

?הניגעה תא קזחל ךרוצ שישכ תנתינ הדוקפה .א 

.שרדנה ידכ תרשרשה תא םילשלשמ הדוקפה ןתניה םע .ב 

!ףוסא- תרשרש ؛19 הדוקפ 

?ןגועה לש ותרשרש ךרוא תא ןיטקהל םיצורשכ תנתינ הדוקפה .א 

.שרדנה ידכ ןגועה תרשרש תא םיפסוא הדוקפה ןתניה םע .ב 



ןושלה דעו תולועפמ 

ا דדיה - םישרפמ 20 הדוקפ 

؟םישרפמה תא דירוהל םיצורשכ תנתינ הדוקפה .א 

,תכרשתה לע ןיע םימש ,םיפוסמה תא םיריתמ הדוקפה ןתויה םע .ב 

.םישרפמה תא םידירומו ,תישפח היהתש 

גרדה - הניפס 21 הדוקפ 

؛המוקמב תנגוע הניפסהש רחאל תנתינ הדוקפה .א 

םילבחה תא םירדסמ ,םישרפמה תא םירשוקו םיללוג הדוקפה ןתניה םע .ב 

.ןופיסה תא םיקנמו 

"ירבעה אפורה" יצבק תשלש 

רייד תכירעב יעדמ-יאופד ץבוק ,קרוי-ויגב עיפומ הגש הרשע ןניתש הז 

םיאפורה רובצ ןיב קר אל בוט םש ול הנקש "ירבעה אפורה" םשב ,ןרוהנרא השמ 

.ללכב ירבעה ארוקה לש םיבחרה םיגוחה לע םג בבחתנ אלא דבלב 

םיאפור תצובק ויה תירבעב יאופר ןואטב תאצוה לש ןויערה יללוחמ 

— וז הצובקל — הל ורסח יכ םאו .לארשי ץראב םכוניח תא ולבקש םיריעצ 

תאז לכב ,הזה ןויערה תמשגה םשל ,םיינחורהו םיירמחה ,םישורדה םיעצמאה 

לעפמל דוסי החינמ איהש הבר הנומא ךוחמו םילושכמה לכ לע רבגתהל החילצה 

ןותנשיודל ותוא הכפהש דע הזה ףסאמה תא הרציו הכלה ,דיתעל ךרע ברו ריבכ 

.עובק 

דחאו 1938 תנשמ םינש ,"ירבעה אפורה" לש םינורחאה םיכרכה תשלש 

האנה םתוינוציחב םינייטצמ ,דומע 750 םיליכמה ,1939 תנשל הנושארה תיצחממ 

.תירבעב תיעדמ תורפס לש בר רצוא םיוהמו רישעה םנכתבו 

םיירבעה םיאפורה ברקב קזח דה "ירבעה אפורה" אצמ תונורחאה םינשב 

ץרא ןעמל תדחוימ האצוה ןכ לע האיצוה "ירבעה אפורה" תדעו ,לארשי ץראב 

.ץראב אפור לכל םניח וחלשנ רפס 2.000-ו לארשי 

؛תכרעמה תבותכ 
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