
י הגוף תרבות מונחי
י א. ח נ ו ס מ י נ ט

advantage ל^רון
advantage receiver, , חוץ ן1ל$ר  

advantage out למקבל ל^רלן  
advantage server, , ?נים ן1ר1ק ?

advantage in לפותם ל$רון  
alley v. corridor 
back-court המגךש׳ לךכת

ה ? ך !
back-court player, לך?תן

base line player 
back-hand ( גבית )תה״פ־ גבי  
back line v. line 
back and side ground ,שוללם 

קמגךש שולי
back spin v. spin 
bad return, bad stroke v. stroke 
ball-boy ( 3 דווים3ער)־
to bounce תר}
bounce (n.) הילי׳?

double bounce יךה1ו ??פולה 
boys’ doubles v. doubles 
boy’s singles v. singles 
bye ת פנו
centre mark v. mark 
centre service line v. line 
corridor, alley פרוןז־ור
court מגךש
covered court, קךדי מגלש?

indoor court 
grass court ד־^א וגלש?
hard court מך?ף םגךש

e. g. :כגון
wood court עץ ס^לש  
asphalt court ? ל8אם גלש ¡? 

open court, תוס מגךש?
outdoor court 

receiver’s court 03 ןזמל!בל צית

server’s court 3 הפותס ן!צית  
service court סהיחום״?ת  ̂

to cut
cut (n.) 35 וןך0 ת־( )
deuce שןיון
double bounce v. bounce 
double fault v. fault 
doubles ()זוגות משחק־

9 ם זוגות שסק( י ^ו ל )
boys’ doubles

לצעירים זוגות )?שסק(
junior (boys’) double

ת זוגות )$שסק( ל^רו
girls’ doubles

לצעירות זוגות )משסק(
junior (girls’) doubles

לג?רים זוגות ^סק(9)
men’s doubles

לגשים זוגות )?שסק(
women’s doubles

מעלבים זוגות )משסק(
mixed doubles 

to drive ה^יף
drive (n.) ף3ה?נ
drop-shot v. shot 
fault סול?

double fault פסול סול ? 
foot-fault סע פ סול־ פ

follow-through ( נו?ה1^ך)־הו9ד״  
foot-fault v. fault 
foot work לולה
fore-court ל!ך?ה המ?ךש, ת3ל!ך  
fore-court player, ל!ך?ן

net player 
fore-hand ( ?ית5 )תה״פ: פפי  
frame ( המחבט )חלק מ?גךת
game מקזעזק

.17—18 עפ׳ ה/ הרך האקדמיה זיכרונות כ״א, בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
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girls’ doubles v. doubles 
girls’ singles v. singles 
good ,תקיץ ר #?
grass court v. court 
grip אחיזה
grip (part ( המחבט )חלק מא$ז

o f racket) 
ground stroke v. stroke 
half-volley v. volley 
handle (of racket) ( )המחבט קת
head (of racket) ( והמחבט ראש
heart (of racket) ( )המחבט לב
hit, shot nçnq ,מפה
hitting nç?q ,( מ?בט3) הפאה  
indoor court v. court 
keep score v. score 
to  kill a ball דור3 קשל
ladies’ doubles v. doubles 
ladies’ singles v. singles 
lawn tennis v. tennis
let (n.) * ״חזור״ מסק השופט אזור״)כגון: *
line לןל

base line אחיירי קו
service line היסה קו?

אמצעי י$ה1?ו קו
centre service line 
sideline צדי קו

צד ?היסה קו *
service sideline 

line ball 3קו דור
linesman שופט־קו
to  lob וולל
lob (מי תלול.(
long line shot v. shot 
love 0?$
love all לצל אפם

האמצע סימן
(mark) centre mark 
match תארות
men’s doubles v. doubles 
men’s singles v. singles 
mixed doubles v. doubles

net רקות
net adjuster, אך^ת ממתס

net regulator 
net band }.ך?ןת סךט

ne” ברשת כדור )פגיעת .*רקןת״ t“
הפתיחה( בשעת

net strap ןזךקןת ךצועת
open court v. court 

opponent יריב
out חוץ

outdoor court v. court 
overhead עלית( :)תח״ט עלי

partner בת־ווג בן־זוג,
perm ?סיךית קבועה anent fixture 

to העזים  place
placing השמד.

play) in play)
point ?קךה

press )למחבט( לסץ9
racket מחבט

rally חלופי־פדור חלוסין,
echange))

receiver ל3?ק
referee פוסק

to מןזךש רעזת  restring
return סזזולה

bad return  v. stroke 
score (n). ?קדות( מ?ןן)ס?!ן

 to keep score )?קדות( ??ה
scoring קונ;ה

to של3 :)ס״י( ה?שיל  scratch
טל( :בינוני ;)פ״ע בו

to seed הציב
seeded player מצב שאקן

to  serve nc? 
server פותח

service ?וזיאד.
service court v. court 
service (side) line v. line 

set הלל59
shot מפה

cross shot ו?ית0ל? מעה
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drop-shot (55 ה1ת־(ןז$ןן
ה??ים !הפועל )) 

long line shot ה $ך?ית הן  
stop shot מסת־ןצר

side grounds 
v. back and side grounds 

sideline v. line
singles ()ןךויךים מעסק

ם ןחיךים ק(0מש י ^ו ל )
boys’ singles

לצןנירים עויוים )משסק(
junior (boys’) singles

רות9ל} ןחידים )?!שסק(
girls’ singles

לצצירלת יחידים )השסק(
junior (girls’) singles

לגברים ןחידים )?שסק(
men’s singles

ם יווידים ק(0)מש שי #
women’s singles 

to  slice ןלח
to  smash ח^חית
smash (n.) ד^ותה
spin סיבוב

back spin ר1לאח סיבוב

top spin לסנים סיבוב
stop-shot v. shot 
stop-volley v. volley 
to  string ך$ת
string היתר
stringing רשות
(stroke) bad stroke, ןםולה ה?*ה  

bad return
good stroke מ?ה ?שרה, ה?ה  

ת?ןיןה
ground stroke יךה1מסת׳־}ו
swing תנופה
tennis ,טניס סק1הק טניס

(lawn-tennis) 
tennis ball 0 י3ט סזיור
Tennis player ,טניס שחל!ן טניסאי  
top spin v. spin 
umpire שו^ט
umpire’s seat פט1קש דוסן
underhand ( ה^תית ווה״ם! ) ,flflrj 
to volley ף ן בי זזןה
volley ( ).מ ?ף1ססת־( ) 
half volley )י־ל?ף1 הסת» ) 

Stop-volley )ןעף־$צר הסת ) 
walkover סי^ה!
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הגוף תרבות מונחי
ף ב. * אגרי

כלליים מונחים .1

א?ייף

®??¡וקייון

הי9?ר א?ייף

boxing
Boxen

pancratium
Pankration, Allkampf, 

Faustringkampf

French boxing, 
foot boxing 

französisches Boxen

ף1לו? ר  אג

 ד«$אגךפות

שות  ל,ת§ת

ף,1ו0 ר ן אג ^ ר ג  א

 חי??ז

מקצי?ז

גנאי[ ]תואר

 לוקס

יויבז

אמוןים ןריב

ף מא@ן רו  אג

ס;ע

to box 
boxen

boxing
Boxen

fisticuffs
Faustschlagerei

boxer, pugilist 
Boxer, Faustkampfer

amateur
Amateur

professional
Berufs(boxer)

bruiser
Faustschlager

fighter
Kämpfer

opponent, rival 
Gegner

sparring-partner
Trainingspartner,

Sparringspartner

boxing coach, trainer 
Boxtrainer

second
Sekundant

 ומיופה עסקיו ]מנהל כן 10
המתאגרף[ של כוחו

manager
Manager

ט1ש ה פ  הזין

ט1ש  ת1נ?!ד פ

ר1ש  ןמן מ

ב מ טי

ף ח?ןי אגרו ה

ה8  ?שלד. ן

ה מ$ה ל סו ?

ת ס ת מעל( מ קו ),  ל
ה הףגוך

לה35ז

ל$ה1?3

ל׳?נלה

פ׳ןןר־לחי^ה

?#ר־לחי^ה

referee
Ringrichter

judge
Punktrichter

timekeeper
Zeitnehmer

round
Runde

boxing rules, 
boxing regulations 

Boxregeln

fair hit
fairer, regulärer Schlag

foul hit, foul 
unfairer,

regelwidriger Schlag

below (, above) 
the belt 

unterhalb (, ober
halb) des Gürtels

 או המרחק. ]זהו ה^ג־^ד
 ידו מגיעה שאליו התחום,

 להבדיל יש המתאגרף. של
 ״רווח־ לבין זה מונח בין

 שבין למרחק המתכוון יד״,
המתאגרפים[ שני

 מלוא ]מרחק רנח־^ד
היריבים[ בין הושטת־יד

foul, infraction 
Verstoß

warning, caution 
Warnung

to caution 
verwarnen

fitness
Kampffähigkeit

fit
kampffähig 

reach
Reichweite

distance, arm’s 
length 

Distanz

 חברי ח(.—ז כרך האקדמיה )זיכרונות מ״ד. מ״ג, בישיבות האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
 והאדונים האקדמיה, מטעם שבטיאל וי׳ איתן ע׳ האדונים היו זו, רשימה שהכינו הוועדה,

 ר׳ האדונים היו מזכיריה למקצוע. כמומחים שיק וש׳ נשרי צ׳ גיל, ע׳ בניהו, מ׳ אלוף, י׳
 בעזרת גשרי צ׳ הא׳ ע״י שעובדה הצעה, שימשה הוועדה לדיוני יסוד — הגמן. וג׳ ספן
אבינרי. עמיאל הא׳
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sparring
Sparring

shadow-boxing ב ל נגד ]קרב-אימון £ל ק  
Schattenkampf [ דמיוני יריב

demonstration )להדגמת ה9$ל!ר קלב[ )

v־(X , 8i - V־׳  ״
boxing match, boxing ף תןןרות אגרו  

contest, bout 
Boxwettkampf

team contest ת1קבוצ תןןרות
Mannschaftswett־ 

kampf

friendly match רעים תארות
Freundschaftskampf

exhibition , ]תחרות לאוה תארות
Schaukampf [ נרשמות אינן שתוצאותיה

משקל סוגי .2

weight ק!לול9 סוג
Gewichtsklasse

weight-limit ל הקוקל בו *
Gewichtsgrenze

paperweight [ק״ג 48 ]עד ן;ר מ^לןל
Papiergewicht

flyweight [ לןל1מק ב  בו ק״ג 51 ]עד ן
Fliegengewicht

bantamweight 9 ל1ק ק ג  ךנ ל1ת
Bantamgewicht ״.ק54־ען ]

featherweight [ ק״ג 57 ]עד ןיה1נ מקזלןל  
Federgewicht

lightweight [ 9 ק״ג 60 ]עד לןל קזלןל
Leichtgewicht

light-weiterweight תת״־^צוע מקזקל
Leichtweltergewicht

welterweight [ 9 ^ ע לןל ק״ג 67 ]ער £צו
Weltergewicht

light-middleweight 9 ת־ קזלןל ^י1ני3ת
Leichtmittelgewicht , _  _  T _1 ק״ג 71 ער ]

 י5ינו3 מקזקל
ק״ג[ 75 ]עד

middleweight
Mittelgewicht

light-heavyweight, 9 ר35תת־ קזלןל  
cruiser weight 

Halbschwergewicht  ̂ *

י3? ?׳??¡ל
ק״ג[ 81ל־ ]מעל

heavyweight
Schwergewicht

 הקרב מהלך .3

התקפה א(

attackוזתקפה
Angriff

ה קלב תקפ offensive fight ]שיטת ל
Angriffskampf , K & טקטיקה על המבוססת קרב,

התקפה[ של

ב ל  long-range fight המרחק ]בו 0ליי ק
Distanzkampf -רויח״ ג.בד 0היריבי בין־

יד״[

 המרחק ]בו קליב קלב
 קטן בד״ב היריבים בין

1מ״רווח*יד״

infighting
Nahkampf

 ,initiated attackיזו$ה לן>ןה1ה?
initiated offensive

sounding
Abtasten

גשוש

opening
Blöße

- י ח י

blow, hit, sock 
Schlag

ה1מהל? מ$ה,

hitting, punching 
Schlagen

ה1הלי?

to hit, to punch 
schlagen

ן!לם ה?ה,

series, “rain of 
punches” 

Schlagserie

מכות ?רור

counter-punch
Konter

־3מ ת ?ד,3ת ךי ןן

cross-counter שכול מכת־
Cross, Kreuzschlag

lead, straight 
Gerader

?שלה )מ?ה(

double straight, 
“one-two” 

Doppelschlag

כפולה ?שלה ה($8)

jab
“Jab”

ןזטו?ה מ?ה

hook
Haken

?ל8 כת(0)
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חפוי

 תנופה ]מכת הנף ת(39)

 מושטת כשהזרוע הצד מן
וישרה[

short hook  
Kurzhaken

swing
Schwinger

uppercut ת1סב ך ק מלמטה ]מגל 
Aufwärtshaken [ ה^מ ^

blow fromמאצד ס?ה  the side 
Schlag von der Seite

ת מ ל א ש ס טי hammer blow ]מנה §
פ מןנו[״ת למעלה8 Hammerschlag יש[8נ

ת8 ?ר.(8) י ד ; ־  מנה1 ב

בגב־היד[

back-hand 
Backhand 

(, Rückhandschlag)

נמועה מ?ה
החגורה לקו מתחת אל ]]

low  blow  
Tief schlag

punch to the chin ת3מ שי  מ
Kinnschlag

punch to the jaw 8?ת ל?ת 
Backenschlag,

Schlag an die Kinnlade

punch to the neck ת ע מ ל  א ]מכה צן
Halsschlagaderhaken [ אי י־צי אל ״ו ה

 ?רון ת38

לף5ז ת30

punch to the throat 
Kehlschlag

rabbit punch 
Genickschlag

punch to the heart a h  n ? a
Schlag ans Herz,

S. in die Herzgrube

solar plexus punch 
Solarplexus-Schlag n a׳?’ i? (3

liver punch 13?3 il?B 1 3 X138 ?׳
Leberschlag

kidney punch n?Q A3Ö
Nierenschlag

 שלא נמכר. סלק מעת

פגעת[

הגנה ב(

ה מ א

miss
Fehlschlag

defence
Verteidigung

79

cover
Deckung

defence fighting קלב ,JJÇ קלב
Verteidigungskampf קונ׳ ^

 טקטיקה על המבוםםת
הגנה[ של

 ןזוקוה אןןה

 שגן מעת

 ?לם

 ?לי?ה

 ?לי?ה ת38

חסם

 ה9סי5

?פול וופוי

initiated defence

counter-punch
Verteidigungsschlag

to stop
stoppen, kontern 

stopping
Stoppen, Kontern 

stop
Konterschlag

to block  
blocken

block guard 
Abblocken

cover-up
double défense (fr.) 
Doppel deckung

deflection ט ס ה המתקיף יד ]הטיית 
Handabwehr, הצדה[

 הקזע;ה )תנועת(

אמיקה

לגז

ך?י}ה

Ablenken

feint
Finte

dodging
Ausweichen

to duck
ducken, abducken

ducking
Abducken

ומצבים פעולות ג(

ה! פנה ל  זי

א?רוף עמדת

clear the ring!
Ring frei!

stance
Boxstellung, Auslage

defensive position ת ד מ ת ע ^נו תג רי  
Verteidigungsstellung

ה ל מ ה ע נ בו ל

ןיןה

crouch
Crouchstellung,

tiefe Kampfstellung

moving (around the ring) 
Ringtänzeln
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side stepping; to side-step .* ה י| ה ז ך צ ה  
Seittreten, Sidestepping; ה זן ר צ ה  

seittreten 1 ־״•'י. |

advancing; to advance ; ? זיןר, ם3ל י  
Vorwärtstreten; ם י נ פ ל  TT

vorwärtstreten • T  ̂ *

back-stepping; ה ר זיז חל א ר זז ;ל חי א ל
to back-step 

Rücktreten; rücktreten

ש — ברגליים, ]דריכה דקזדו
ניכר[ מקום שינוי ללא

ל ו ל ג ( ן )הפועל ך ל ל { foot-work ו
Beinarbeit הרגליים תנועות נכלל

הקרב[ בשעת

״ מיר מ ת ״וז כו “to rain blows” מ
mit Schlägen 

bedecken

 אגרוף :הגוף תרבות מונחי

ט מו נש״ת[ }

מכות ?זפג

PW

גק 0

to take (punches) 
Schläge einstecken, 

Schläge bekommen

clinch
Umklammerung

to clinch 
klammern

to break (the clinch) 3 ?ל י ל
(den Clinch) trennen ת א )

break! ! ד ר ? ה
Trennen! Break!

stop! ! ק ס פ ה
Halt!

box on! ! ף ^ מ וז
Kämpfen!

to force to the ropes לים33 אל דסק?  
an die Ringseile 

drängen

to stun •. הפעולה שם ) D£!J , 1 ס מ ן
betäuben, ( 1 ם מו ז

groggy schlagen v

groggy (, dizzy) ןןמום
groggy (, angeschlagen)

 נמצא בו ]המצב, המם

ההמום[
stun

 to knock downמונןט
niederschlagen, 

zu Boden schlagen

(be) knocked down,
(be) down 

niedergeschlagen, am Boden (sein)

out!
Aus!

 השופט בספירת כא1 !ף10

 לציון ,10 המספר במקום
 נוצח. המתאגרף כי

. ,2 ,1 :היא הספירה . .
פוף![ ,9 ,8

to count )למתאגרף( י8?
(the boxer) out עך

(den Boxer) auszahlen י

 to be counted out ״סוף״ עד לו נמער
ausgezahlt werden

 counted out (be) ״סוף״( )עד ?פור
(ausgezahlt (sein

ר, ט מגו או ״ ק  נו

מגור

to knock out 
k.o. schlagen

knockout 
Knockout, K.o.

knocked-out
k.o. geschlagen, k.o. (sein)

technical knockout ר גו מ ?ני׳  ט
technischer Knockout ט1נ או ״ ק

to give up, to abandon, נ?נע
to withdraw  

(den Kampf) aufgeben

giving-up ה ע י ?נ
Auf geben, Aufgabe

ם .4 וציוד מתקני  

שופטים המתאגרף ציוד א( וה

boxing gloves, < ת )ל?ןךבאגרוף פו ??

Boxhandschuhe! [ ית’?אינ 8 אי 8 ינמש?ל  
Kampfhandschuhe

training gloves 9 פ ת1פ
Trainingshandschuhe (לאמון)

8*[ מ משקלן  
ומעלה אונקיות ]

punchbag gloves [ פ ]למכשירים אמון ת1פ ? 
Ballhandschuhe

wrist (o f  glove) (¡ ת לי ???ד3) עךוו

יה
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ת5 לי ט י בו  על נלהמה ח

 בשק־ באימון האגרוף רכם
וכר׳[ אגרוף

ןק;ה1א

Schlagpolster
tightening roller לאותו יחה1מו ל[ $ ^  —

ounce
Unze

box bandage ר א^ד ]מסביב ף1אג
Boxbinde, » ,

Boxbandage [ לחיזיקה ׳היי סת’לפ

 ראש גן9

ן9 שנ?ם ג

ש?ה מגן  מפ

 אגרוף מ?ןסי

 אגריף נעלי

 גון?

ש קו מ

head-protector 
Kopfschützer

teeth protector 
Mundschutz

cup protector 
Tiefschutz

shorts 
Boxhosen

boxing boots 
Boxschuhe

gong, bell 
Gong

drumstick, stick 
Schlegel,

Trommelschlegel, Klöppel

stopw atch ק קזעון ס ף פ רי אן ל
Stoppuhr

ה ן ת מו קזיו  ן

ט גיליון פו  קז

ם ?ליון פו פ

Punktzähluhr

judge’s card 
Punktrichterkarte

ואבזריה הזירה ב(

 אגרוף זילת

זילה עמוד

ע?ז

ring
Boxring 

post
Ecksäule 

anchor
Anker, Bodenplatte

anchor chain ת ל ^ ל ש ]בין הן$ןן 
Spannkette [ הזירה לעמור העוגן

tightener 0*??®
(doppeltwirkende) ה ל

Spannschraube

Spannrolleתפקיד[

ם י ל נ ה( >קזל ה ר ropes זי
Boxring-Seile

ף פי ם ל לי ב ח rope-wrappings ל
Seilumwicklungsbinde לן|בליט ביב6]מ

 להגנת הזירה, של
המתאגרפים[

ה $ פ ל crank החבלים[ ]למתיחת א
Kurbel

ת9 ה ג ל י ו

 ]השטח שולי״זילה
 שמחוץ בזירה המרופד

לחבלים[

corner
Ringecke

apron

upholstery ה ^ פ ״ ת חלקי גבי ]על פלי
Eckpolster הןיףה׳ שבפינות הברזל

המתאגרפים להגנת ]

floor padding י ה סו פ צ את ]כולל ל ? 
Ringbodenbelag [ הבאים הפריטים שני

(felt mat) י #  O’P ?
Filzmatte, Filzunterlage

tarpaulin cover אבלזין אפוי
Segelleinen-Überdecke

אימונים מכשירי ג(

boxing-dummy ,גלס״אגרוף
“Trainingspartner”, ״םל״-ן*ם״*ל  

Dummy

sack, heavy punchbag ף ״אגרו pש
Sandsack

punchbag א?^ף א^ם
B oxbim e, Bim ball ( . ח | ן א מ ^ מ מ )

punching-ball אגרוף ]אגם דף אגס־  
Plattformball [ בדף סביבול בעזרת התלוי

standing punch ball ״ ר דו ה3פ {
Ständerboxball

double-end-ball ( 3 ף רו אן דור)־
Doppelendball קדו ף- בתקוה ]תלוי ?

לרצפה ומחובר מתלה, ע׳י  

עגן ע״י )
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ף(3 ת אג ר)־ עו^ה דו

רי רי

 ב3םו זיור3

נזיורויךאגרוף

 אגרוף :הגוף תרבות מונחי82

 ר־אגרוף3 —

ת ?י ^

Kreisball

small punch ball 
Punktball

Boxpolster

skipping rope 
Sprungseil
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f a

הגוף תרבות מונחי
ה(• אתלטיקה ג. קל (

1. ק  ר י פ ל ל כ  

כלליים מונחים א(

athletics, ■ ה׳1א? ק טי י1?8 ל לו מי ל
track and field

ךה3? אתלטיקה
 את שכלל ישן, ]מונח
 האגרוף המשקלות, הרמת

וההיאבקות[

ט1א? ל

 לל1פ אקנלט

?ןול!צ9

Athletik,
Leichtathletik

(heavy athletics) 
Schwerathletik

athlete
Athlet

all-round athlete 
vielseitiger Athlet

professional 
Berufssportler, 

professioneller Sportler

ן » י ח

 ךט(,1)קפ אוהד
)קפוךט( שוחר

 ?ןצו?נות9

ת ו נ פ ו ח

amateur
Amateur

fan
(Sport)Liebhaber,

(Sport)Freund

professionalism
Berufssport,

Professionalismus

amateurism
Amateursport, Amateurismus

competitor, contestant ה ר תןז אחר כל1 מ
W ettkämpfer, [ תדזרותה ממש״תפי '

Konkurrent

opponent, rival 
Gegner

יריב

team קב״יה
WeUkampfmann-

ת ם( צו חרי תן מ ( 

ם(1צור )מ׳׳ר: י

 קבוצה, ראש
צות ראש

captain
M annschaftsführer

 של ארעית ]קבוצה קצה9
 ביניהם המתחרים מתחרים,

 החלוקה אחת. ובעונה בעת
בתח נעשית ,ל״מקצים׳

 כאשר המוקדמות, רויות
 עולה המשתתפים מהפר

במס המקומות מספר על
 על עולה או )בריצה( לול

 הדעת על מתקבל גודל
 ה״מק־ ובקפיצה(. )בזריקה

 הנהלת ע״י נקבעים ,,צים
התחרותז

flight

champion אלוף
Champion, Meister

championship ת פו לי א
Meisterschaft

record holder ל־5נ שיא 
Rekordinhaber

triathlon שלוש קלב
Dreikampf

pentathlon ןןמש קלב
Fünfkampf

pentathlon לון,1פ}?זק קומש קלב 
Pentathlon, , * l-

griechischer Fünfkam pf

modern pentathlon חדיש מש0 קלב  
moderner Fünfkam pf

champion 
Champion, Meister

championship
Meisterschaft

record holder 
Rekordinhaber

triathlon
Dreikampf

pentathlon
Fünfkampf

 •־־n קלב

נקרב קלב־לב

רב־מקצועי[

decathlon
Zehnkampf

all-round competition 
Mehrkampf

 חברי ח(.—ז כרך האקדמיה )זיכרונות מ״ה בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
 יבל״ה שבטיאל וי׳ איתן ע׳ והאדונים ז״ל שמעוני ד׳ הא׳ היו זו, רשימה שהכינו הוועדה,

 למקצוע. כמומחים שיק וש׳ נשרי צ׳ גיל, ע׳ בניהו, מ׳ אלוף, י׳ והאדונים האקדמיה, מטעם
 הלשון ועד מטעם נעשתה ראשונה עבודה —הנמן. וג׳ ספן ר׳ האדונים היו מזכיריה
 הלשון ועד מטעם הוועדה חברי עם גשרי. צ׳ הא׳ בידי שנאסף הומר, יסור על העברית
 סגל וז׳ בניהו מ׳ אלוף, י׳ איתן, ע׳ והאדונים ז״ל, שמעוני ד׳ הא׳ מלבדו נמנו העברית
יבל״ח.
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f a

to compete 
kämpfen

competition
W ettkampf

meeting
Treffen

( . . .  nqqqq (?ם, ? 

n n q n

ש9 פג

n n q n ,מוי$? m q r t
 חמתק־ ]תחרות ?נפרז"

 אחת, ובעונה בעת יימת
שוניט[ במקומות אך

84

n n q n ,פתוקה open competition 
offene Konkurrenz >s] n n q 0

בה[ להשתתף יכול איש

 invitation competition תןןרות״מזמנים

E kontore'nz בה[ משתתפים מוזפנים ?ני

אתלטיקה :הגוף תרבות מונחי

individual 
competition, 
i. match 

Einzelkonkurrenz,

team competition 
Mannschaftswett־ 

bewerb

collective scoring, 
team scoring 

Kollektivwertung

 לחיז־ים, תוןרות
לחידים קרב

Einzelkampf

קבוצות תחרות
 צוותים או נקבוצות
בזה[ זה בה מתחרים

קבוצי דושוב
 התוצאות נכשחישוב

 סיכום ע״י נעשה
 האישיים ההישגים

 לפי המתחרים של
קבוצותיהם[

handicap; allowance , מקלם )נתן מקךם  
Vorgabe; Ausgleich י ( d^ q ו?ק,

handicap competition מקדם תטרות

Vorgabewettkampf (י ־ י  ^ P )  
(.lauf etc־)

 מ?חן, ?ן?ןחן)ת$רות
(,וכר ן0מ? מרוץ

דרוג

test
Prüfung

grading
Stufung, Wertung

elimination )ת$רות ?וילד.
Ausscheidungskampf

ד. ל י וכר׳( ?ו

preliminary rounds )תחרות מקדמות

¿ מרוץ מקוימת׳ י ?V o S
ם ד ק (Vorlauf etc). וכר״( מ

 בינלם תןץרות
וכד( ביגלם )מרוץ

intermediate 
(race etc.) 

Zwischenkampf 
(Zwischenlauf etc)

ר מ ע-ן ת רנ ^ ת ( 
מר ע-ג וכד( ךב

מר  )תטרות חצי-ג
וכד( ר1טצי־ג?

 ןמר, )תטרות גמר
וכד( ןמר מרוץ

לל ל,פיל ל״גריל, גו

quarter-final
Viertelfinale

semi-final
H albfinale

final 
Endkampf,

Schluß kampf 
(Endlauf etc).

to draw lots 
auslosen

פל ?גורלו, ע^ה  to draw, to obtain נ

ךלו3 ,bylot • u גו
1 erlösen, ziehen

overstep המתחרה ]יציאת ן£לי}ה
Übertreten המיועד לתחום מחוץ אל

 עיגול־-, שטח, שביל,—לו
 נפסל ממנה כתוצאה אשר

בתחרות[ הישגו

#ג ה

#ג  אישי ה

קבוצי השג

exploit, performance 
Leistung

personal exploit 
persönliche Leistung

collective exploit 
Kollektivleistung

record
Rekord, Höchstleistung

ם בעלי ב( די תפקי

 ת?קיד נעל

הזנוק סוךר

ןניק9

לול990 שופט

official
Funktionär

start arranger;
clerk of the course 
(U.S.)

Startordner

starter
Starter

track referee 
Bahnrichter
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אתלטיקה :הגוף תרבות מונחי

judge of the finish שופט
Zielrichter

 timekeeper, timerןמן שופט
Zeitnehmer

judge for running events ט1ש ת1ציר פ
Laufkampfrichter

judge for jumping ט1ש ת1קפיצ פ
events; field judge 
(US.)

Sprungkampfrichter

judge for throwing ת שופט קו ןוי
events; field judge 
(US.)

Wurfkampfrichter
פוסק

הל רויתqrjn קנ

umpire; referee (U.S.) 
Hauptschiedsrichter

manager of the 
competition 

Wettkampfleiter

)כללי( וציוד מתקנים ג(

אצטךיון

 ריס קזטךידן,
היוונית[ האורך נמירת

ת ל ח

stadium
Stadion, Stadium

stadion
Stadion

flag
Fähnchen

ת. ]כגון ?!ימנית חי marker (as plate, לו

' ״ «  Marke,' Zefchen ™י־ ^ *
 מרחקים, גבולות, לסימון

ועוד[ הישגים

ה, מן  measuring tape מגליל ?ךט־
Bandmaß, M eßband

)״רולטקה״(

 מוט־מדה

מונד.־?סיעות

מד־רוס

 מובאות ליס

י סמנאסים ן2י

measuring rod 
Meßlatte

pedometer
Pedometer,

Schrittmesser

anemometer
Anemometer,

Windmesser

scoring board 
Anzeige-Tafel

victory stand 
Siegerbühne, 

Siegerpodest

 שופ?זים דוכן
המ^ךדי( שופטי )ד׳

judges’ stand 
Zielrichterstand

85

ה .2 צ י ה ר כ י ל ה  ו

 בהם והעוסקים המקצועות א(

walkingהלי?ה
Gehen

running, run 
Lauf, Laufen

race
Wettlauf

ה ? וי

ץ לו  ״ריצה״ בין ]ההבחנה מ

כדל תהיה ״מרוץ״ לבין
קמן:
 הפעולה, היא — ריצה
 ריצה מהירה, ריצה :כגון

 של השם גם היא איטית.
 כאן, הנדון הספורט סוג
 ממקצועותיו, אחד כל ושל
 100 ב(ריצת )אימון :כגון
 וכד״. מסוכות )ב(ריצת מ',

 החרות הוא — מרוץ
 )התקיים( :כגון בריצה,

 מ/ 100 מרוץ מרתון, מרוץ
 גם נקרא כך מסוכות. מרוץ

 התחרות, משלבי שלב כל
 מרוץ מוקדם, מרוץ :כגון
ב״[ מרוץ א׳, מרוץ ;גמר

— אמון ריצת
Trainingslauf

natural running [ ה ^ ]באימונים ך}י^ה לי  
natürlicher Lauf

interval running ת1ג1הפ ריצת
Intervallauf [באימןניס]

long distance run *,?1 אל ״ ?,T
Langstreckenlauf

middle distance run ת ליצה בינוני
M ittelstreckenlauf

short distance run ה ? ?¡?יה וי
Kurzstreckenlauf

 endurance runממשכת ריצה
Dauerlauf

 dromos (race) OtaíTJ ].1?!טךי ליצת
Dromos הך״יםטוייה ןמ מונח]

הספורט[
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ת צ ל, JVHDD רי diaulos (race) ?פי
Diaulos מן נמינח דיאולוס

הספורט[ של ההיסטוריה

 ®לתון, ריצת
?:לתון מרוץ

 שךה, ריצת
שלה מרוץ

 מלשולים, ריצת
?ולעולים ?ורוץ

 מסוכות, ריצת
מסוכות מרוץ

 למסלול )רילה( ®רוץ
מלעולים ללא

Marathon race 
Marathonlauf

cross-country
(running)

Geländelauf,
Querfeldeinlauf

steeplechase
Hindernislauf

hurdling
Hürdenlauf

flat race 
Flachlauf

running styles מ י1ז שגי ]והם ףיןיה נ ? 
Laufstile [:הבאים

floating style תנו?ה סגנון
Schwungstil, Schrittstil

 ,driving styleךקי?ה סגנון
sprint style 

Tretstil

 time-running ן0ן ®רוץ ן,5ן ריצת
Lauf auf Zeit

 accelerating runהסשה ריצת
Steigerungslauf

(Olympic, Swedish , ת צ ם רי חי מלי
etc.)relay race שליחים מריץ

(olympischer, • • 7 1
schwedischer usw.) ,׳?ודי אולמפי ) 
Staffellauf,
Stafettenlauf ונד׳(

 ׳סליווים, קבוצת
׳סלידוים לות

relay team 
Staffel

selected relay team 5 קזליךוים ךת0ל  
Auswahlstaffel

 מל?ז

וז

sprinter , ת קןרו )ריצות( לץ
Sprinter, גמאן

Kurzstreckenläufer 8" ״

walker
Geher

runner
Läufer

 )ריצות( לץ
ןינו?יות

 לץ)ריצות(
ךכות8

 לץ)ליצות(
ממשכות

medium distance 
runner 

Mittelstreckenläufer

long distance runner 
Langstreckenläufer

endurance runner 
Dauerläufer

צת( ץ)רי  ל

 לסוכות )ריצת( לץ

מוליך

steeplechaser ם לי שו ל !? 
Hindernisläufer

hurdler
Hürdenläufer

pacemaker
Schrittmacher

ותיאורה התחרות מהלך ב(

warm(ing) up ךומום
Aufwärmen ל״ססמם( * )הפועל

on your marks! 
Auf die Plätze!

למקומות!

get set ! 
fertig!

זזפון!

run! go! 
los!

רוץ!

starting signal 
Startzeichen

זנוק אות

starting shot 
Startschuß

זנוק לר!ת

to start (tr.); start 
Start geben, starten 

(tr.); Start

ל,ןנקה ;הן?יק

to start (intr.) 
starten (intr.)

ק3ז

start
Start

זנוק

running position 
Laufstellung

ריצה ?מדת

starting position 
Startstellung

זנוק ??ודת

high start 
hoher Start, 

stehender Start

3^ זנוק

crouch start נמוך זנוק
Tiefstart, niedriger Start

false start 
Fehlstart

ל זנוק םו ן
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87 אתלטיקה :הגוף תרבות מונחי

reception, קל83 ק?לת to run לץ
receiving of baton 

Stabübernahme,
laufen

Stafettenübernahme acceleration הקשה
receiver קל(33) מקבל

Beschleunigung

Übernehmer, to catch up Empfänger (des Stabes)ל׳ד?יק einholen
to roll up
den Fuß abwickeln

ל ף3 ?לל מ ס to shoot forwards 
vorstoßen

קדימה[ ]פרץ ל׳גיס

(race) distance ףיצה( ק0)מך מראק
rush
Vorstoß

Strecke(-Lauf)?יסה

וציוד מתקנים ג( to get ahead of ?גי
track ליל)וי?יה(95

überholen

Laufbahn to break away, to cut סן)ה;ריב( ןתק
straight of track, 

straightaway 
Bahngerade

המכלול ?שר
האורך[ ישר ]הוא

off (the rival)
(den Gegner) abschütteln

sprint
curve (of track) המסלול קמת

(
Spurt

Kurve (der Laufbahn
starting sprint ng’fl? fi«a

round, lap 
Runde

?זלול(93) יב,ב9 Anfangsspurt

יל?9י mid-sprint d?3’3 fl»?
lane
Einzelbahn

Zwischenspurt

starting line, 
starting mark 

Startlinie

סזנוק קו finishing sprint, 
final spurt 

Endspurt

a w  f1»ip

changing line 
Stabwechsellinie,

ההלוף לוי finish ( )ףי$ה סיום
“Finish” (, Endkampf)

Wechselmarke dead finish ?שוה, סיום
stagger of lines קוים0 הרוג — ?אקר סיום
Staffelung der Linien

passing zone, ההלוף ^נחום dead heat תיקו סרוץ
starting zone unentschiedenes

Wechselzone Rennen, totes Rennen
finish(!‘ng) line המשלה קו cooling down Ziellinieך»?מ0

outrun ה§סלול יותךת change un*״־״״שליהים הלוף ,״״*״ ןןמםליל Wechsel der Läufer,
המטרד«[ לקו מעבר Ablösung

starting pistol 
Startpistole

זניק אקדח flying Start 
fliegender Start

 הלוף)שליהים(
?רי?ה

blank cartridge 
Platzpatrone

?זלק דיר3 baton pass, 
baton change

קל93 ססילת

starting hole זגוק Übergabe des Stabes,
Startloch Stabwechsel

starting block ךזנוק3 passer קל(8מוסר>ה
Startgestell Übergeber (des Stabes)
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 המ^ךה, חוט

סמ^רה טךט

ק99 קיעיז

מסוכה

קזליסים סקל

 ריצה נעלי

]נעלי ?מורות )געללם(
 שחודי מסומרות, ריצה

 מן בולטים מםמריהן
 בנעליים החוצה. הסוליה

 בולטים רגילות מסומרות
המסמרים[ ראשי

אתלטיקה :הגוף תרבות מובחי88

finish(ing) tape 
Zielband

stopwatch
Stoppuhr

hurdle
Hürde

relay baton 
Staffelstab, 

Stafette(nstab)

running shoes 
Laufschuhe

(shoes with) 
spikes, 
track shoes 

Rennschuhe 
mit Dornen

ה .3 צ י פ ק  

 בהם והעוסקים המקצועות א(

ה קפיןיה מין מע

ך,ןי?ה3 קפיצה

ה, ת־גב צ  קפי
ה י?ה9ק לגנ

 טקוטית קפי?ה
קפיצת־ ה1),  נ

טקוטי( ?סגנון

*נה ת)־ צ  ?סגנון( קפי
סטפרת

ה( ק?י?ה  )לגג
צה ת־ טג ר׳  ג

ריטגת־צי ״.?סגנון

ה( קפי?ה לגנ ( 

טן,3 ת־? טנ  ח
. .  ?ס?נון .

טן ת־? טנ ה

 קפיצת־מוט,
?מוט קפיקיה

standing jump 
Sprung aus dem 

Stand

running jump 
Sprung mit Anlauf

high jump 
Hochsprung

scissors
Schottischsprung

eastern cut-off 
Scherensprung

western roll 
Drehsprung

straddle
Rollsprung

pole vault 
Stabhochsprung

קפיצת־רהק,
long jump, broad jump ה'קפי^

ת)־ל9ק צ  ק?ס?נון(0י
קריסה

Weitsprung

float style, 
crouch style 

Hock(weit)sprung

hang style, ( ק ס רי ת צ פי ?סגנון ק
kneetuck style ר פ י ל ז

Schneppersprung ״ t 1• I

hitchkick style (]^ ק??? ס ל ר ת צ סי ק
Scherenschritt-  ?סי?ה

משלקזת קפי?ה

ה, קופץ  לגנ
לן?צן־גנר.

 ?מוט, קופץ
ק?צן־מוט

 לרסק׳ קופץ
צן־רסק קפ

 מדלקות, קופץ
ל,פצךמ?זלקןת

weitsprung

hop, step and jump 
Dreisprung

jumper
Springer

high-jumper
Hochspringer

pole vaulter 
Stabhochspringer

long-jumper,
broad-jumper

Weitspringer

hop-step-jumper
Dreispringer

ת מהלך ב( ותיאורה התחרו

free trial (jump) )ת־ צ הכנה קפי ) 
Probe(sprung) [ ה״חרות לפני  ^

trial, try, attempt בשעת ]קפיצה * ן1נםי  
Versuch .מותרים גובה בפל התחרות

בלבד ניסיונות שלושה ]

פסולה ק?י?ה

הר?ה

נסילה

ל ס?תיךה ה

disqualified jump 
ungültiger Sprung

run-up
Anlauf

take-off
Absprung

jumping leg, 
jumping foot, 
take-off foot 

Sprungbein

.4 בפרק להלן, גם מובא
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lead leg, swing leg * התנובה ך$ל
Schwungbein

closed take-off בקפיצה ?גוךה יךה1ר[ ?
geschlossener 

Absprung *

impression of take-off ת הנרגילה ג ¡?? 
Spur des Absprungs

height of jump ה ב *ק?י?ה 
Sprunghöhe

width of jump *0ו? ק?י?ה 
Sprungweite

landing תה {חי
Niedersprung

landing leg, landing foot תה1ך33 ל^ל י  
Niedersprungbein

 אתלטיקה :הגוף תרבות מונחי

י?ה9ק ט1מ

הנחיתה עקבת

?מוט ?סע

landing point 
Spur des

Niedersprungs

den Stab unterlaufen

to put in the box, המוט $ת עץ } 
to plant the pole 

den Stab einstecken

וציוד מתקנים ג(

run-up ground ]לקפיצת הל?ה קןטח
Anlaufsfläche ג

ה קז?יל run-way ]לשאר הל?
Anlaufbahn [ןכיךן ןן1,הט1,ו פיצותקה

 ק?י?ה עמילי

ל0 קטיןנה ;

כף)קסי?ה(

jumping Stands, 
posts, uprights 

(Hoch) Sprungständer

jumping rope 
Sprungschnur

crossbar
Sprunglatte

י two-part crossbarדי־סלק׳ רף
zweiteilige 

Sprunglatte

sliding support ̂מןד {חיס ם
Schieber (mit l ״ , ,

Auflageplättchen ' * • * י
oder Bolzen)

ייקלז

.4 בפרק להלן, גם מובא *

fork
Auflagegabel

 סמוט חד

ת #  ??י?ה ן

ת }?י?ה תג

vaulting pole 
Sprungstab,

Sprungstange

pole vault point 
Spitze des Stabes

Einstichgrube

pole plant box 
Einstichkasten

jumping pit, landing pit קפי?ה  
Sprunggrube

take-off board הנהיל  m
Absprungbalken, -brett

(levelling) rake ( )??שרת מגרפה
Rechen ’  שיניים; ללא מגרפה ]כעין

 החול ליישור משמשת
הקפיצה[ בבור

ה .4 ק י ר ה ז פ י ד ה  ו

בהם והעוסקים המקצועות א(

throwing בכלל, ]הפעולה ןףילןה
 Wurf, Werfen משקול, דיסקום, ולגבי
בפרט( וכדורים רימון

javelin throwing ?ידון הקלת
Speerwerfen,

Speerwurf

hammer throwing §טיש לדוי
Hammerwurf

shot-put ךזל(3?דור)־ הדיפת
Kugelstoßen

thrower זךקן זורק,
Werfer

ק־1ז  javelin thrower אי31יד9 ן,1יד9ך
Speerwerfer

89

discus thrower 
Diskuswerfer

זולק־דיסקוס,
דיסקוסאי

ש,1ז  hammer thrower ?טישאי ךק־§טי
Hammerwerfer

 shot putterהוךף-עדור
Kugelstoßer

standing throwing מעפןיןה זריקה
Wurf aus dem Stand

throw with turning סיבוב ןרי£יג
Drehwurf



אתלטיקה :הגוף תרבות מונחי90

throwing with running ה ק ה8 ןוי ? הן  
Wurf mit Anlauf

ת מהלך ב( ותיאורה התחרו

throwing position ת זורק ד ??
Wurfstellung

stand(ing) leg, ה׳ י]* ?מ ל^ל

S Ä “  "?'0 י לה
belastetes Bein

swing leg * ךןל התנופה 
Schwungbein

trajectory ל לו מנ תעי?ה 
Flugbahn

free trial (throw) )~ו״0ןךירןת{? )
Probc(wurf) [ הןןן(ףית ל״י זריקה ]

trial, try, attempt בשעת ]זריקה # ן ?יו נ
Versuch .מותרים שלב בכל התחרות

בלבד ניסיונות שלושה ]

false throw, foul throw סולה ןריל!ה?
Fehlwurf, 

disqualifizierter Wurf

וציוד מתקנים ג(

 throwing lineןוילויי לוי
Abwurflinie

throwing circle ה: גול ק ?גיל ןוי ?

Ä S ? »״ל ״״  M n״  a
Wurfkreis; [ אוההודף הזורק שבועומד

Stoßkreis

(throwing) ring עיגול של ]לסימונו חשוק  
(Wurf-)Ring [ יו!וןייפה ויקה,ה

throwing platform מן נמוגה ןלילןה דו?ן  
Wurfständer, Um

Wurfplattform [ הםפייט של ייהיההיםט

תן  הדי?ה ?פ

ת W גךל

הזריקות חחום

stop board 
Abwurfbalken

safety cage 
Schutzgitter,

Wurfhammergitter

throwing area

distance marking (line) 3לסק ןי
Markierungslinie

.3 בפרק למעלה, גם מובא *

discus
Diskus

דיןזקום

javelin ?ידון
Speer — הכירון נסוגי

?ידון המשקל: לפי —
ןשים, נידון נער׳

ה :!נרים ייי
?ידון :החומר לפי —

- הזו־ן במבוק(, )

נידון מ$נת׳ נידון
?ץ:

נידון :המבניז למי —
ןבוב, נירון קמום,
לביד[ נידון

shaft of javelin הנידון מוט
Schaft des Speers

javelin grip 
Speergriff

הנידון ז0$מ

(grip) binding )המ^סי( לפוף
Umwicklung 

(des Griffes)

ה?ידון ראש ,javelin pointה?ידון ראש

sPä ä S "v־ in“ -״׳ w ^׳ < ״ ״״' ׳
hammer 9ש טי
Wurfhammer

head of hammer ד דו נ
Hammerkopf בעזרת הכבל אל נקשור

[swivel= ל  בו סלי

ל ש פנ טי סו

 נל(3) ידית
הפטיש

ר־3  ךזל3די

 מ?ןקדל

« (1ו י י ־ (  ן

ר דו  הוקי נ

ר די לי9 נ

hammer handle 
Draht des Hammers

hammer grip 
Griff des Hammers

shot
Kugel

throwing-weight
Wurfgewicht

hand grenade 
Handgranate

hockey ball 
Hockeyball

slingball
Schleuderball
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הגוף תרבות מונחי
ם שחייה ד. וכדור״מי

תפקידים ובעלי משתתפים א(

nmer בשחייה[ ]העוסק שחין
nageur 
Schwimmer

“free-swimmer” את ]שעבר עצמאי שחין  
nageur éprouvé * T : ” T 5 ’
Freischwimmer העצמאית׳ השחייה מבחן  

סקנדינביה בארצות הנהוג  
המרכזית ואירופה ]

underwater זמן לשהות ]שיודע צולל
swimmer, diver 

plongeur ־־־ ♦יםלמ מתחת ממושך
Taucher לעוסק הכוונה כאן אין

למים בקפיצות ]

champion אלוף
champion
Champion, Meister

ה .1 י י ח ש

חלוטים טופס
swi שליחים[ ]במשחה

המטרה שופט

trainerמאמן
entraîneur
Trainer

cierk of the course התחרות מזכיר  
secrétaire du concours ‘ ~

 הזגוק סודר

מזניק

 סגנון שופט

פניות #ופט

start arranger 
juge de départ 
Startordner

starter
starter
Starter

stroke judge
(juge de style de nage)

turn judge;
inspector (US.) 

juge de virages 
Wenderichter

שופט!מן

ראשי שופט

relay relief judge, 
take-over judge 

juge de relais 
Wechselrichter

finish judge 
juge à l’arrivée 
Zielrichter

timekeeper
chronométreur
Zeitnehmer

chief judge 
chef des juges
Richterobmann, Schiedsrichterchef

referee pÇÎD
arbitre
Hauptschiedsrichter

manager of the !התחרייו מנהל
competition *”*

directeur du concours 
Wettkampfleiter

שחייה סוגי ב(

 swimming עולה, חפ את ]מציינת שחיה
natation T ’ * 

 Schwimmen ממושכת׳ שחייה כגון:
 את וכן בבגדים; שחייה

 ומקצועותיו/ הספורט ענף
 מ״ 100 שחיית כגון:

חזה[ שחיית

 swimming contest, תחרות ]מציין משחה
s. race v : ‘ 

 épreuve de natation משחה :זכגו בשחייה׳
 Wettschwimmen, גמר[ משחה שליחים/

Schwimmwettkampf

ר־ו

c

R—1ר־ו

c
־rו?
P

 פך על הודעה (.,ט כרך האקדמיה מ״ו)זיכרונות בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
 הוועדה, הברי תשכ״ג. בתשרי י״ג מיום 966 ,מס הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, נתפרסמה

אלוף, י׳ והאדונים האקדמיה, מטעם שבטיאל וי׳ איתן ע׳ האדונים היו זו, רשימה שהכינו
 עבודה — הנמן. ג׳ הא׳ היה המזכיר למקצוע. כמומחים שי״ק וש׳ נשרי צ׳ גיל, ע׳ בניהו, מ׳

 נשרי צ׳ הא׳ בידי שנאסף חומר, יסוד על העברית הלשון ועד מטעם נעשתה ראשונה
 העברית הלשון ועד מטעם הוועדה חברי עם נמנו מלבדם למים(. )קפיצות אלוף י׳ והא׳
יבל״ח. סגל וז׳ בניהו מ׳ איתן, ע׳ והאדונים ז׳׳ל, שמעוני ד׳ הא׳
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שמושית שחיה -ך . .

 שימוש לצורך ]שחייה
 הצלה/ כגון: מעשי/
וכד׳[ חפצים העברת

28

competitive swimming תחרות שחיית  
nage de compétition ~ ״ * *
W ettschwimmen

synchronized אמנותית שחיה
swimming, fancy s. T T: T ’ :

nage artistique 
Kunstschwimmen

formation swimming צורתית ציפה
  * T T  *

Reigenschwimmen,
F igurensch wimmen

swimming styles שחיה סגנוני
styles de nage T ‘ : ~ : ‘
Schwimmstile

free style (swimming) 
nage libre
Freistil(schwimmen)

 וכדור-מים שחייה :הגוף תרבות מונחי

שליחים משחה —

חפשית שחיה • : T יד • !
 רשאי שחיין ]כל

 צורה בכל לשחות
שירצה[

 גב)בסגנון שהית
 בסגנון קלסי!

חתירה(

חזה שהית

back-stroke (classic, 
crawl style) 

nage sur le dos (style 
classique, crawlé) 

Rückenschwimmen 
(klassischer Stil, 
Kraulstil)

breast-stroke 
(classic
butterfly, ; פרפר לןלםי;בסגנון

bras°seP?styleyle) 
classique, 
papillon, dauphin)

Brustschwimmen (klassischer Stil, 
Schmetterlingsstil, Delphinstil)

crawl stroke חתירה שחית
crawl T ’ 5
Kraul

ד סגנון ר-י ח א ר- י
מיושן[ שחייה ]סגנון

צד שחית

מערב אישי משחה

over-arm-stroke 
nage à l’indienne 
Hand-über-Hand- 

Schwimmen
side-stroke 
nage sur le côté 
Seitenschwimmen

 מן רבע כל עובר ]השחיין
שונה[ בסגנון המרחק

medley swim, 
individual 
medley 

quatre nages 
individuelles 

(Einzel-)Lagenschwimmen

מערב שליחים משחה
 את עובר ״שליח״ ]כל

 שונה בסגנון שלו הקטע
חברו[ משל

־ * T׳׳שליח״
שליחים[ מקבוצת ]אחד

relay race,
relay swimming 

relais
Staffelschwimmen

medley relais 
relais quatre 

nages 
Lagenstaffel

leg
relayeur
Staffelmann

קצרה שחיה
T T  • : T * Î

קצרים[ ]למרחקים

short dash, 
short distance 
swimming 

nage de vitesse 
Kurzstreckenschwimmen

longdistance ארכה שחיה
swimming T s": T* :

nage de grand fond [ ארוכים למרחקים ] 
Langstreckenschwimmen

ממשכת שחיה
V V \  : t  • î

ממושך[ ]לזמן

הפוגות שחית
]באימונים[

endurance swimming 
nage d’endurance 
Dauerschwimmen

interval swimming 
(entraînement de) 

nage en étapes 
Intervallschwimmen

underwater מימית תת״ שחיה
swimming 

nage sous-marine 
Unterwasserschwimmen

obstacle swimming במכשולים שחיה  
nage (cours) d’obstacles 
Hindernisschwimmen

swimming in clothes, בבגךים שחיה  
s. fully dressed T ’ T

nage habillée 
Schwimmen in Kleidern

במים ופעולות המשחה תיאור ג(

 אחד, אורך ]כגון: ארך
ונו׳. ארכים שני

t :

 הברכה לאורך הכוונה
 השחייה מרחק של כחלק

 הברכה אורך אם השלם.
 של במשחה הרי מ׳/ 25

 השחיינים על מ׳ 100
״אורכים״[ ארבעה לעבור

distance
distance, parcours 
Strecke

length, lap 
longueur 
Länge, Bahn

r־־־r־
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 זנוק עמזית

ההון!

!,קפץ

 זבוק אות

 זנוק מ־ית

זנוק

פסול זנוק

־ T T Tצלח חצה,
צליחה( )!חציה, ד • : T • :־

•־ד :פרה

 ]התפעל[ מ.״ הדחף

קדימה[ ]פרץ הגיח

starting position 
position de départ 
Startstellung

get set!
prêt!
fertig!

go!
partez!
los!

starting signal 
signal de départ 
Startzeichen

starting shot
coup de feu de départ
Startschuß

start
départ
Start

false start 
faux départ 
Fehlstart

to cross
traverser
überqueren

turn(ing)
virage
Wendung

to push off
s’élancer
abstoßen

to shoot forward 
(s’élancer en avant) 
vorstoßen

גיחה

מטרה

תיקו מקזחה

rush forward 
(élancement en avant) 
Vorstoß

finish
arrivée
Ziel

dead heat 
course ex aequo 
toter, unentschiedener שחיינים ששני ] 

Schwimmwettkampf סיימוהו יותר או  
[בשווה

עויון
 נקודות במספר ]בהישג,

וכד׳[

tie
égalité
Gleichstand

 change, take-overמליחים חלוף
prise du relais 
Ablösung, Wechsel

infraction (of rules) ה ר ב ע
violation (des règles), T"

infraction (aux règles)
Verstoß (gegen die Regeln)

to swim עזחה
nager T T
schwimmen

fiutterkick רגלים משק
battement des f . ’ ": "

pieds en crawl :שקשלף הפועל ) 
Kraulbeinschlag [ בשחיית הרגליים פעןלת

[חתירה

במים דרך

ציפה צף;

to tread water 
marcher dans l’eau 

(, nager debout) 
Wasser treten

to float; floating 
flotter; flottage 
schwimmen, treiben

to drift (in tr.) נסחף
être charrié, ê. entraîné " : ’
treiben (imtr.), abgetrieben werden

ם( החליק)במי

טבל

הטביל

צלל

to glide 
glisser 
gleiten

to dip
(se) plonger 
(unter)tauchen (intr.)

to immerse
plonger (tr.), submerger 
(unter)tauchen (tr.)

 מתחת ושהה ]ירד
 להחליפו אין — למים.

 כי אף למים״, ב״קפץ
 מלה משמשת שפות בכמה
הפעולות[ לשתי אחת

to dive
plonger
tauchen

ועלה צף
T T î  * T

שקע

עוית

השתנק

to corne up, to emerge
émerger
auftauchen

to sink, to go down 
s’enfoncer 
untergehen, sinken

cramp
crampe
Krampf

to choke (with water) 
avaler de l’eau 
Wasser schlucken

יה
דמ
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טבע
"  T

משה;
T  T

ה ל וכד׳[ ]חפצים ע

הגוף תרבות מונחי

to drown (intr.) 
se noyer 
ertrinken
to pull out, 

to draw out 
tirer (de l’eau) 
herausziehen

ותכונותיהם מימות ר(

מימות

מתוקים מים

מלוחים מים

צלולים מים

 עכורים, מים
דלוחים מים

:רדודים מים

 עמקים מים

עומדים מים

זווימים מים

סוחפים, מים
• :גורפים מים

גל

eaux
Gewässer
fresh water 
eau douce 
Süßwasser
sait water, sea water 
eau saline, eau de mer 
Salzwasser
clear water 
eau claire 
klares Wasser

troubled water, 
muddy water 

eau trouble 
trübes Wasser
shallow water 
eau peu profonde 
seichtes Wasser
deep water 
eau profonde 
tiefes Wasser
stagnant water, 

standing water 
eau stagnante, 

eau dormante 
stehendes Wasser
running waier 
eau courante 
fließendes Wasser
rapid water 
eau rapide 
reißendes Wasser

wave
vague
Welle

 מעברי״חוף מעברים,

חוף( דכי)־

breakers 
brisants 
Brecher, Brandungswellen
surf
ressac
Brandung

 וכדור-מים עחייה

מעו־בלת

מהמוו־ה

הנהר שבלת

whirlpool 
tourbillon d’eau 
Strudel
pit
fosse, trou 
Loch
line of greatest 

current velocity 
ligne de vitesse 

maximum du courant 
Stromstrich

 לשחייה והציור הברכה ה(

 ן שחיה ברכת
רחצה ברכת

swimming-pool 
piscine, bassin 

de natation 
Schwimmbecken, 

Schwimmbassin

גלויה, ברכה
: ** T  î  T

פתוחה ברכה
open swimming-pool 
piscine découverte 
offenes 

Schwimmbecken

covered swimming-pooi מקרה ברכה  
piscine couverte T : T
Schwimmhalle

sections of the אזור הברכה אזורי(  
pool ־־. V ': ־* "

sections dans la > שחיה אזור  * TH7

Abteilungen im 
Becken

rim of pool עפת כההב.ר 
bord de la piscine t :
Rand des Schwimmbeckens

turning board להגבלת פניות לוח[
planche de virage *:
(Wendebrett) המשחה לילמם לש האורך  

טבעיים במימות ]

זנוק מאחזת
 בקצה כדו׳ או ]ידית

 השחיין מחזיק בה הברכה,
 לשחיית הזינוק בשעת

 בעשה זה זינוק — גב.
הדוכן[ מן לא במים,

starting rail, 
hand rail 

barre de départ 
Startgriff

זגוק דוכן

שחיה שביל

starting platform, 
starting block 

plate-forme de départ 
Startsockel, Startblock

swimming lane 
couloir de course 
Schwimmbahn
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lane marker חבל ?זביל 
corde de séparation * *

des couloirs 
Abgrenzungsleine(der Bahn)
floaters, [ השבילים ]לחבלי מצופים

float coverings * 5
flotteurs (de la corde)
Schwimmer

מזחילה

הברכה קךרןעית

אטיפ־מים

רחצה מכנסי
T S “ ״

מכנסית

gutter
rigole, caniveau 
Rinne
bottom of pool 
fond du bassin 
Boden des Beckens
impermeable 
imperméable, 

étanche à l’eau 
wasserundurchlässig
bathing drawers 
caleçon de bain 
Badehose
slip
slip
Dreieckhose

טחיה בגד

rrnfr כובע

bathing-dress, 
swimming suit 

maillot de bain 
Badeanzug
swimming cap 
bonnet de bain, 

serre-tête 
Schwimmkappe
beach sandals, sand shoes חוף סנדלי  
sandales de bain :î~
Strandschuhe, Badeschuhe
bathing-gown, חלוק רחצה, מעיל

bath robe ~ T : * :
sortie de bain, cape de b. רחצת
Bademantel

31

שחיה חגורת

ציפה לוח

swimming belt, 
life-belt 

ceinture de natation 
Schwimmgurt
swimming board 
planche de nage 
Schwimmbrett

diver למים׳ קופץ
plongeur
(Kunst-)Springer ם קפצן״מי

dive judge ( קפיצות)למים פט ^
juge de plongeons
Sprungrichter
(competitive dives) תחרות קפיצות
plongeons *

de compétition בתחרויות המקובלות ]
(Wettkampfsprünge) [ביךלאומיות

compulsory dives, חובה קפיצות
required d. T *

plongeons 
obligatoires, p. imposés 

Pflichtsprünge
optional dives, בחירה קפיצות

voluntary d. T ’ : 1
plongeons au ! לבחי יכול שהמתחרה ]

choix, p. libres או מוגבל מבחר מתוך
Kürsprünge, [ מוגבל בלתי

freigewählte Sprünge
take-off position מוצא עמדת
position de départ T ’ ! v
Ausgangsstellung

forward standing 
position de 

départ en avant 
Stand vorlings
backward standing אחורית עמידה
position de • ־: t •

départ en arrière ישפניכ עומד׳ הקופץ ] 
Stand rücklings [ מגדל־הקפיצות אל

standing dive מעמידה קפיצה
plongeon sans élan ▼ ״•*־־ י ■ * : 
Sprung aus dem Stand
running dive 
plongeon avec élan 
Sprung mit Anlauf
springboard dives 
plongeons du 

tremplin 
Kunstsprünge
platform dives, 

high-dives 
plongeons de haut vol 
Turmsprünge
forward dive לפנים קפיצה
plongeon en avant ’T : T * *
Sprung vorwärts קךמית מעמידה

ת .2 ו צ י פ ם ק י מ  ל

קדמית עמידה תחרות בקפיצות יסוד מונחי א(
 כשפניו עומד, ]הקופץ

המים[ אל

בהרצה קפיצה
• י T נ  T - :  -  T

 מקפצה קפיצות

רבד קפיצות
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לאחור קפיצה
T : T * * Í
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backward dive 
plongeon en arrière
Sprung rückwärts אחורית מעמידה

לפנים קפיצה • ד : ד • ו :
 אחורית מעמידה

לאחור קפיצה ד : ד • י :
קדמית מעמידה

 הנ״ל הסוגים 4 ]בכל
הרוחב[ ציר על הסיבוב

)בכפולות:ברג קפיצת

ת חצי״ברג, וחצי, ב
*.״דו־ברג(

 ציר על הוא ]הסיבוב
האורך[

מעמידת״ קפיצה

inward dive 
plongeon retourné 
Delphinsprung

reverse dive 
(, gainer) 

plongeon renversé 
Auerbachsprung

spiral dive, 
twisting dive 

plongeon 
en vrille 

Schraube, 
Drehsprung

dive from 
the handstand 

plongeon en équilibre ם די י
Sprung aus dem Handstand

במתוח
 מסומן ומתוח; ישר ]הגוף

)מ([ בקיצור:

בקפול
 ומקופל כפוף ]הגוף

 והרגליים במותניים
)ק([ בקיצור: מסומן מתוחות;

lay-out (L);
straight

droit
gestreckt

pike (P)
carpé
gehechtet

בשיפוף
 במותניים כפוף ]הגוף

 מסומן ;ובברכיים
)ש([ בקיצור:

 סבב )בכפולות: סבב
 דו״סבב, וחצי,

תלת־סבב(
לאחור[ או לפנים שלם ]סיבוב

ברחף
 מתוח אופקי, במצב ]הגוף
 פרושות והידיים וישר,
כמרהף[ הצדה

רא# קפיצת

tuck (T)
groupé
gehockt

somersault, salto 
saut périlleux 
Salto

flying 
au vol 
schwebend, 

fliegend

 למים מגיע ]הקופץ
תחילה[ בראשו

ם קפיצת לי ת
 למים מגיע ]הקופץ
תחילה[ ברגליו

header, dive 
plongeon ordinaire 
Kopfsprung

dive with 
feet-first entry 

plongeon par 
les pieds 

Fußsprung

מ»קךם
 כפופות רגליים ]העברת

 השעונות הידיים בין
 הרגליים; על וירידה

ידיים[ מעמידת בקפיצות

התזה

forward 
cut-through 

passage avant 
Durchschub 

gehockt

splash
éclaboussement
Spritzen

2
Cit-
G
rz
r־־r~
3>

nr־
GI
G
R
nt—n

5
־rו?
P

 תחרות קפיצות של דוגמאות ב(

מקפצה קפיצות (1)

 לפנים ראש קפיצת קדמית׳ מעמידה
 במתוח( אי )בקפול

 לאחור סבב אחורית׳ מעמידה
 במתוח( אי בקפול )בחיפוף,

סבב קדמית׳ מעמידה  לאחור דו־
 בקפול( אי )בשיפוף

 לפנים וסבב רחף אחוו־ית׳ מעמידה
)בשיפוף(

front dive or front jack-knife 
(Pike or Lay-out)

back somersault (Tuck, Pike 
or Lay-out)

double gainer (Tuck or Pike)

inward flying somersault (Tuck)
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 לפנים וחצי סבב קדמית, מעמידה
ת ב ל( ב  )עלם()בקפו

ת אחורית, מעמידה ב ־ ו  לאחור וחצי ד
ל בסבב פו ק ב צי) ח במתוח( או ו

33וכדול־מים שחייה :הגוף תרבות מונחי

full twisting forward \y 2 somersault 
(Pike)

back 2l/ 2 twisting 1 y2 somersault 
(Pike or Lay-out)

י אן )¿\

ת־סבב בהרצה,  לפנים וחצי תל
 בקפול( או )בשיפוף

 וסבב )לפנים( רחף אחורית, מעמידה
 )בשיפוף( לפנים וחצי

 וחצי־סבב מקרם מ־ים, מעמידת
 בקפול( או )בשיפוף לאחור )נוסף(

ת בהרצה, ב ־ צי  במתוח לאחור ח
בקפול( או לפנים)בשיפוף וסבב

רובד קפיצות (2)

running 3 x/ 2 somersault forward 
(Tuck or Pike)

standing flying \y2 inward somersault 
(Tuck)

armstand, forward cut through and 
reverse dive (Tuck or Pike)

running reverse dive, half twist 
Lay-out followed by somersault 
(Tuck or Pike)

אחרות קפיצות ג(

ראוה קפיצות

ע קפיצות עעעו

ת עמידה צדי
 עומד, ]הקופץ
המים[ אל כשצדו

ת קפיצה צדי
 מעמידה לצדו ]קופץ
צדית[

דג קפיצת

exhibitions dives 
plongeons

de démonstration 
Schausprünge

comic dives 
plongeons comiques 
Scherzsprünge

(sideward standing) 
position 

de côté,p. latérale 
(Stand seitwärts)

(sideward dive) 
plongeon de côté, 

p. latéral 
(Sprung seitwärts)

header
plongeon sur la

tête, saut de carpe [ לןרוחל ראש קפיצת ] 
Hechtsprung, Kopfweitsprung

 dive from a)מיטיבה קפיצה
sitting position) 

(plongeon d’une 
position assise) 

Sprung aus dem Sitz

double dive ״תאומים״ קפיצת
plongeon à deux, ! :

p. par couple לשככ שניים׳ קפיצת ]
Paarsprung, [ חברו בקרסול אוחז אחד

Doppelsprung

מתקנים ד(

מגדל־קפיצה
• ; T . I

U'J|,

diving tower, 
diving stage 

tour pour les
plongeons haut vol 

Sprungturm

 כן, מן ]מורכבת מקפצה
 קפיצה, לוח

 זחיח[ סמך

ה צ קפי רבד־

springboard
plongeoir,

tremplin
Sprungbrett

הקפיצות אזור

(diving) platform
plate-forme
Plattform

diving area
zone de plongeons
Sprungfeld
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ם .3 י מ ־ ר ו ד כ

תפקידים ובעלי משתתפים א(

ם ר־מי water-polo]המשחק[ פדו
water-polo
Wasserball
water-polo piayer מים ~ דור פ שחקן  
joueur de water-polo * _î
W asserballspieler

substitute חליף
remplaçant, joueur 

de remplacement 
Ersatzspieler
goalkeeper שוער
gardien de but
Torwart
back מגן
arrière, défenseur
Verteidiger
half-back מקשר
demicentre
Verbindungsspieler
forward חלוץ
avant
Stürmer
captain קבוצה ראש
capitaine T *
Mannschaftsführer

referee שופט
arbitre
Schiedsrichter

goal judge שער DÇW
juge de but
Torrichter

timekeeper, timer זמן שומר
chronométreur ” *
Zeitnehmer

extra-period, extra-time זמן תוספת  
prolongation (du jeu) ”!
Verlängerung
(throw at start) פתיחה זריקת
mise en jeu : **
Einwurf
neutral throw, referee’s t. שופט זריקת  
mise en jeu par l’arbitre " ״î
Schiedsrichterwurf

שוער זריקת

ענש זריקת
לשער[ לכוון ]מותר

חפשית זף;קה
לשער[ לכוון ]אסור

פסולה זריקה ^ 5 T

ןרי.קת.^ין

goal throw 
remise en jeu par le 

gardien de but 
Abwurf vom Tor

penalty throw
penalty
Strafwurf

free-throw 
coup franc 
Freiwurf

improper throw 
coup non valable

corner throw 
coup de coin 
Eckwurf, Corner

 שער, הבקיע
שער פבש

T - ־ ־

מסירה

to score a goal, 
to throw a g. 

marquer un but 
Tor erzielen, T. werfen

pass
passe (du ballon) 
Übergabe, Abgabe

 )ממשיכה, פוץ מפת
מחזירה( מטה,

המשחק תיאור ב(

start of game המשחק פתיחת
commencement du jeu T 
Spielbeginn

ברג זריקת

מחצית
שניה( )ראשונה,

t : י־ד

המשחק סיום

halftime
mi-temps, reprise 
Halbzeit

end of game 
fin du jeu 
Spielende

vrille
Schraube

(the bail is) in play )במשחק הפדור )
(le ballon est) en jeu T : * "
(der Ball ist) im Spiel,

(der Ball) spielt

(the bail is) out of piay, (ר הפדו ) 
dead . 7»"

(le ballon est) 
hors du jeu 

(der Ball ist) nicht im Spiel, “tot”
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to sink (the opponent) [ היריב ]את שקע  
couler (l’adversaire)
(den Gegner) untertauchen

 וכדור־מים שחייה :הגוף תרבות מונחי

שער

קלה עברה
T י -  T ״ ־  :

חמורה עברה

ordinary foul 
faute ordinaire 
einfacher Fehler

major foul 
faute grave 
schwerer Fehler

והציור המשחק שדה ג(

המשחק תחום
 המותחם הברכה ]קטע

המשחק[ לצורכי

השער קו

field of play 
champ de jeu 
Spielfeld

goal line 
ligne de but 
Torlinie

two-meter line המטרים, שני קו
 ligne de deux mètres *: v ־

Zweimeterlinie השני^ קו

 four-meter line המטרים, ארבעת קו
ligne de ** v ” ־

הארבעה קו
י - T ־־ : T  T

האמצע קו

quatre mètres 
Viermeterlinie 
half distance line 
ligne du milieu 
Mittellinie

 השער, מזוזת
השער עמוד

 השער, משקוף
השער קורת

השער רשת

goal
but, goal 
Tor

goal post 
poteau de but 
Torpfosten

crossbar
barre transversale 
Torlatte, Querlatte

goal net 
filet (du but) 
Tornetz

35

water-polo ball [ ]הכדור מים כדור
ballon de water-polo
Wasserball

פובע)שחיה(

שפוט ון דג;

פסק שעץ

(swimming) cap 
bonnet (de bain), 

serre-tête 
(Schwimm-)Kappe

referee’s flag, 
judge’s f . 

drapeau d’arbitre, d. de juge 
Schiedsrichterflagge

stop watch 
chronomètre 
Stoppuhr

 rescue, savingטובע הצלת
sauvetage 
Rettung
self rescue הצלה עצמית 
sauvetage par soi-même ״ ״  T T 
Selbstrettung

rescue training הצלה אמוני
entraînement de sauvetage T T * 
Rettungsübungen

ה .4 ל צ  ה

וציור פעולות

)מטובע(; נחלץ
ההלצות)מטובע(

 to float (tr.)השיט)טובע(
faire flotter

השטה; תפיסת
î * ־ T  T

מלחים תפיסת
carry hold 

(rescue grip) 
prise de sauvetage

Tz S  [ טובעיפ בתפיסת נשיטית

to detach oneself 
se dégager 
sich freimachen

הנשמה

הצלה חגורת

הצלה גלגל

הצלה סירת

artificial respiration 
respiration artificielle 
künstliche Atmung

life-belt
ceinture de sauvetage 
Rettungsgürtel

life buoy
bouée de sauvetage 
Rettungsring

life-boat
canot de sauvetage 
Rettungsboot



הגוף תרבות מונחי
* ה. ת חבו ר-ת כדו

base umpire שדה שופט
V T

ומשתתפים תפקידים בעלי .1

scorer רשם
T -

softball ת )משחק( חנו ת ר- פדו

softball player ת שחקן חנו ת ר- פדו
רי .2 ד ותיאורו המשחק ס

game מחזורים[ 7 ]כולל משחק

offensive team, 
team at bat

צת  ה״בית״, קבו

צה החובטת הקבו
inning

run

מחזור

ה פ ק ה
TיT־

defensive team, 
team in field

צת  ה״שדה״, קבו

צה פסת הקבו התו

to score ה, זכה קד ת בנ קדו בנ
ד ־ • ד \י :1 *

home team חת קבוצה מאר
*: T : - ־ ד

score נקדות( ממן),מנין visiting team צה אורחת קבו
־ ־ T י :

tie game תיקו משחק coacher מנחה

(to win, to lose) 
by forfeiture

ד( )זכה, סי הפ
ז • : • ז

י פ - ל ק ע ס פ

batter חובט  

runner, base runner * ןיק ?

protest ר עו ער pitcher מגיש

foul ה ר ב ע
ד :־ ״ catcher פס תו

ה ר ב ל ע ה( ע א מח אי)־ appeal play תנ baseman תחבה שומר תחנאי,
 לה, להיזקק רשאי השופט ]אין

הנפגעת[ הקבוצה מוחה כן אם אלא
shortstop ם ל T ־ב

batting order החובטים תור
fielder חב שחקן ר מ

play! !שחק
courtesy runner א מקום ממל

זמני[ מקום ]ממלא
pitching position מדת הגשה ע

v :ז ־ ז ״ substitute ף קבוע[ מקום ]ממלא חלי

wind-up [n.] ם ד ק ת- פ הנ
:—T“ : י־ז

umpire שופט

to pitch, to deliver הגיש plate umpire הבית תחנת שופט

 כך על הודעה יא(.—י כרך האקדמיה )זיכרונות נ״ד בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
 חברי — תשכ״ה. ב באדר י״ד מיום 1166 ,מם הפרסומים ילקוט ב״רשומות׳/ נתפרסמה

 הגברת האקדמיה, מטעם שבטיאל וי׳ איתן ,ע האדונים היו זו, רשימה שהכינו הוועדה,
 כמומחים שי״ק ,וש )מארה״ב( ז״ל פישר ב׳ נשרי, ,צ גיל, ,ע אלוף, י׳ והאדונים עקביא מ׳

 ,ש האדונים בכתב בהערותיהם לוועדה עזרו הנמן. ,ג הא׳ היה הוועדה מזכיר למקצוע.
 לדיוני יסוד — שלי. ,ומ פריד ,י ספן, ר׳ לייבל, ד׳ ייבין, ש׳ ברגגרין, נ׳ בךנון, י׳ אירמאי,
עקביא. ,מ ,הגב בידי שהוכנה הצעה, שימשה הוועדה
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pitching, delivering

:הגוף תרבות מונחי

strike zone טה אזור 1־ 1־ :־ - ]האזור׳ החב

להיות הכדור חייב שבתחומו

לחובט[ מוגש

“ball” ! השופט/ ]הכרזת !לקוי

כשר[ בלתי באופן הוגש שהכדור

“strike” ! השופט/ ]הכרזה !תקין

כשר[ באופן הוגש שהכדור

batting stance, ת מד טה ע חב
batting position T T : v

to swing החבטה[ אלת ]את הניף

to hit ט חב
T ־

to bunt תנופה[ ללא קלות/ ]חבט טפח

fly ball ) ל לו ס מ ב ( ר לו ל כ לו ת

line drive ל( לו ס מ ב ר) לו שטוח כ

blocked ball ר לו קל כ ת נ

foul tip ר לו קלות ]שנגע משק כ
ו ד \

 אל והגיע החבטה באלת

 החובט[ מאחורי

ר דו ל פ סו foul ball פ T “

א )הכדור(  dead (the ball is), במשחק ל
out of play t ־ • -

ר( הכלו ( ¡?¡??the ball is) in play pH) 

free base ל״מחנה״ זכות

free run ל״הקפה״ זכות T'T“ : I

ק ל  to force out מתחנתו[ הקודם המקיף ]את ס

ק force-out (n). סלו

out ה^בית הלשון: ]שימוש מ$בת \ : T • : •
מ)?זבת[ שחקן שחקן,

 והציול המשחק שלה .3

fair ground המשחק שלה

למשחק[ חחוקי ]התחום

כדור־תחנות ה.

infield הפנימי השדה

[diamond = ע ]שבתוך הרבו

outfield החיצון השדה

לריבוע[ ]שמחוץ

foul ground לשדה- ]שמחוץ חוץ

כולו[ המשחק

foul line קו ( את ]תוחם גבול( קו

כולו[ שדה־המשחק את

baseline ע( בו ר ה ע) ל צ

הריבוע[ את ]תוחם

base תחנה

base ה( חנ ת ת) T;- - . ■ןפרי

לקרקע ]מהודקת

[straps and spikes ם ברצועות = ומסמרי

home base, home plate הבית תחנת

home plate ת( תחנ ח) ת לו הבי

pitcher’s plate המגיש לוח

batter’s box החובט תחום

catcher’s box פס תחום תו ה

backstop ??ז קיר

coacher’s box המנחה תחום

softball ר לו ]הכיור[ תחנות כ

bat ת אלה, ה אל ט חב ־--- T ־ : T T

glove ה פ פ : T Tכ

mit ה פ אצבעות/ ]חסרת פ T ־
יותר מרופדת לבוהן; פרט

הכפפה[ מן

mask פגים מגן

body-protector גו מגן

shin protector שוק מגן
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הגוף תרבות מונחי

* ו. ל ס ־ ר דו פ

עלי .1 ם ב די ומשתתפים תפקי

שופט

שופט־משנה

רשם

זמן שומר

referee
arbitre
erster Schiedsrichter

umpire
aide-arbitre
zweiter Schiedsrichter

scorer
marqueur
Anschreiber

timekeeper
chronométreur
Zeitnehmer

צה ראש T י :קבו

קלמי שחקן

י שחקן צי

חוןי שחקן א

captain
capitaine
Mannschaftsführer

forward
avant
Vorderspieler

pivot player, center 
joueur pivot, centre 
Pivotspieler, Mittelspieler

guard 
arrière 
Verteidiger

פז ר ,( פז  play makerהמשחק( ר
meneur de jeu

30-second operator , השניות 30 סמן
opérateur des 30 secondes : " 
30-Sekunden-Ansager 30~ה סמן

coach, trainer ן? א ?
entraîneur 5 “ ״
Trainer

basketball player סל שחקן ר״ פזיו
joueur de basket-ball ־ ־  -
Basketballspieler

professional (player) ען צי ק מ
joueur professionnel
Berufsspieler

amateur (player) בן ב חו
joueur amateur
Amateur(spieler)

basketball team צת ל קבו ס ־ ר דו פ  
équipe de basketball ” ־ ־  :
Basketballmannschaft

center-player, “jumper” בינים ה איש  
joueur-centre, “sauteur”
Mittelspieler, “Springer” [השחקן׳

הביניים לזריקת המתייצב ]

substitute, bench playerחליף
remplaçant
Auswechselspieler

 home teamביתית קבוצה
équipe locale 

Platzmannschaft המשחק[ מתקיים ]שבמגרשה

ת קבוצה ח אר — מ
t : t :- ־ équipe recevante

gastgebender Verein המשחק׳ את ]המארגנת

אחר[ במגרש ואם במגרשה אם

visiting team אורחת קבוצה
équipe jouant à l’extérieur ״ " T 
Gastmannschaft

 על הודעה יא(.—י כרך האקדמיה, )זיכרונות נ״ב בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
 — תשכ״ה. באייר ה׳ מיום 1179 ,מס הפרסומים״ ילקוט ב״רשומות״ נתפרסמה כך

 האקדמיה, מטעם שבטיאל וי׳ איתן ע׳ האדונים היו זו, רשימה שהכינה הוועדה, חברי
 למקצוע. כמומחים שי״ק ,וש רוזין י׳ גשרי, צ׳ זמרי, א׳ גיל, ע׳ אלוף, י׳ אטלס, ,א והאדונים

ך י׳ אירמאי, ש׳ האדונים בכתב ובהצעות בהערות לוועדה עזרו הנמן. ג׳ הא׳ היה המזכיר  ב
 את פרוסק. ,וד סיימון א״ל מרכס, ק׳ מלצר, ש׳ מירסקי, א׳ מדן, מ׳ לייבל, ד׳ ייבין, ש׳ נון,

J הא׳ הכין הצרפתי התרגום . Paquet לכדור־סל הצרפתית ההתאחדות של פדרלי מאמן 
.institut National des Sports) לספורט״ הלאומי ב״מכון  ברשימה ראשונה עבודה — (

 חברי עם נשרי. צ׳ הא׳ בידי שנאסף חומר יסוד על העברית, הלשון ועד מטעם נעשתה זו
סגל. וד בניהו ,מ איתן, ע׳ האדונים מלבדו נמנו הלשון ועד מטעם הועדה
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רי .2 ד המשחק ס

ל )משחק( ס - ר דו כ

המשחק פתיחת

basketball (play) 
(jeu de) basket-ball 
Basketball(spiel)

start of play 
début du jeu 
Spielbeginn

 half-timeשבייה( )ראשונה, מחצית
mi-temps 
Halbzeit, Spielhälfte

half time intermission ת ק ס פ המחצית ה  
repos, mi-temps • - - T : ־
Halbzeitpause

extra period, extra-time ספת זמן תו
prolongation, en dehors "! v v

du temps de jeu 
Verlängerung

last five minutes ת חמש הדקו
cinq dernières minutes ( . . ־־ ־ '
letzte fünf Minuten (האחרונות)

time-out מן ק-ז ס פ
temps mort י :
Auszeit

substitution of player ת פ ל ח שחקן ה
remplacement de joueur T_: ’ " T : "
Spielerwechsel

ה ר ב  אישית ע

ה ר ב ת ע צדדי ״ דו
• T : T “ ־5

ה ר ב ה ע ל פו כ T : T ” :־
 שחקנים, שני !שעוברים

אחד[ יריב בגד יותר, או

personal foul 
faute personnelle 
persönliches Foul

double foul 
double faute 
Doppelfoul

multiple foul 
fautes multiples 
mehrfache Fouls

ה חק הר
- : * ד ד

 שחקן ]הרחקת

המשחק[ מהמשך

ה ל  שחקן ]פסילת פסי

 במשחקים מהשתתפות

 הסגר גיל, תקנות בגלל

וכד׳[

sending off, exclusion 
exclusion, expulsion 
Feldverweis

disqualification
disqualification
Ausschluß,

Disqualifizierung

פי הפסיד ־ ל ע

ק ס  שופט, ]של פ

וכד׳[ משמעת ועדת

to forfeit (the game), 
to lose by forfeit 

perdre par pénalité 
(das Spiel) verwirken

to win by forfeit פי זכה~ ק על ס פ  
gagner par pénalité

ר  appealערעו
réclamation 
Protest, Berufung

המשחק תיאור .3

ה תקפ T ,T : ־ה

ת תקפ בזק ה י T T ־ T 1 ! ־

I

attack
attaque
Angriff

fast break
contre-attaque
Gegenangriff

zone defence אזורית הגנה
défense de zone ’ TT~:
Zonenverteidigung, Raumdeckung

ה ר ב  טכנית ע

ה פר ה
TT :־־

 בינים זו־יקת

ענש קליעת

technical foul 
faute technique 
technisches Foul

violation
violation
Regelverletzung

jump ball 
entre-deux
Sprungball, Springball

free throw, free shot 
lancer franc, lancer 

de réparation 
Freiwurf

man-to-man defence אישית שמירה  
défense homme à homme , T ’ : 
Mann-gegen-Mann- 

Verteidigung,
Manndeckung

שמירה)אישית(
: • T . .

ת צ לוח

pressing defence 
défense en pressing 
Pressing-Verteidigung

מרה מר נהפקודה: ה switch![ה
changement
Wechsel
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53כדור־סל ו. :הגוף תרבות מונחי

combination defence שלבת הגנה מ  
combinaison de la défense v v ’’־ : TT_:

ואזורית[ ]אישית

ר ת ד פ

ה צ קפ ה

ה פ ח הר

kombinierte
Verteidigung

dribbling
dribble
Dribbeln

bouncing
bond
Prellen

air dribble 
dribble en Pair

pivot(ing)
pivot
“Sternschritf

ב סו ב ס

 מסתובב ]השחקן

 הקרקע על קבועה האחת כשרגלו

ציר[ נקודת לו ומשמשת

pass מסירה
passe T י :
Paß, Übergabe, Zuspiel

ehest pass מסירת מסירה חזה, 
passe poitrine T ’ : VT :
beidhändiger Stoßwurf, Htrin מן

Druckwurf

basebaii pass , תף מסירת כ
passe de “base-ball” "T :
Schlagwurf *)??•? Ö ]? מסירח

הדיפה מסירת

ת ה מסיר צ הקפ T y I : “ ־ * :

תחתית מסירה

הגשה מסירת

push pass 
passe poussée 
StoBwurf

bounce pass 
passe au rebond 
PrellpaB

underhand pass
passe-cuiller
(Unterhand-)SchockpaB

hand-off pass 
passe main à main 
leichtes Zuspiel, ׳רובק לשחק! מסירה ] 

Schwungwurf [ קלה ם״יד בוןנועת

overhead pass על מסירה מ
passe au-dessus de la tête . r ' :
Paß über den Kopf ש לרא

 hook passוו מסירת
passe crochet

— מאחירי מסירה
passe derrière le dos t • :
Paß hinter dem Rücken ה^ו

ר מסירה אחו ל

קשתית מסירה

פני ל ה) צ צי יריב( ח T • :־־
 חבר/ על חיפוי ]שיטת

בכדור[ המחזיק

1־ • :־- דרך ]חסימת חסימה
יריב[ של התקדמותו

ב( רי בי ה) ד * :׳־*אחיז

 המשחק השהית

ר דו מחזק כ

 יותר או שחקנים ]ששני

ביחד[ בו מחזיקים

back pass 
passe en arrière 
Paß (,Abgabe) rückwärts

loop pass 
passe arrondie

“give and go” 
“passe-et-va”
“gib ab und lauf”

screen(ing)
écran
Sperren

blocking
blocage
Blockieren

holding

Halten

delaying of play 
retard de jeu 
Spielverzögerung

held ball 
balle tenue 
Halteball

ר דו חוץ כ

ת ר הכנס דו כ

)למשחק(

out-of-bounds ball 
balle sortie du terrain 
Ausball

throw-in 
mise en jeu 
Einwurf

the ban is) out of )ר א הכדו במשחק ל ) 
play, dead 

(la balle est) hors du jeu, “morte”
(der Bail ist) nicht im Spiel, “tôt”

(the bail is) in play )ר במשחק הכדו )
(la balle est) en jeu T : ’ “
(der Bail) ist im Spiel, spielt

ל( ס ל ה) ע לי ק
 המתכוונת הזריקה ]היא

לאו[ אם בין סל/ לכיבוש תביא אם בין לסל/

shot
shoot
Korbwurf
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כדור־סל ו. :הגוף תרבות מונחי54

ב בו סי

עת  חזה, קלי

החזה מן קליעה

עה תחתית קלי

spin
effet
Effet

set shot 
shoot monté

underhand shot 
shoot par 

en-dessous 
Korbwurf von unten

עה על קלי ע מ א ר ל
T ־ ״ T * י :

עת וו קלי

ת ע נתירה קלי

עה מג^זת קלי
\ V V • י :  T

ל( ס ל ה) ת ח הנ

over-head shot 
shoot au-dessus 

de la tête 
Wurf über den Kopf

hook shot 
shoot crochet

jump shot
shoot en suspension
Sprungwurf

lay-up shot 
shoot en course

dunking shot

tip shot, (ל ס ל ה) ח פי ט
tap(ping) shot " “ T ’ :

shoot-claquette
Schlagen, Tippen des Balles (in den 

Korb)

to miss החטיא
manquer *v: v
verfehlen

rebound(ing) bail ( ר דו מן כ תר) ח נ הלו  
balle rebondissant ־ ־  * T ״

(du panneau)
(vom Brett) abprallender Ball

rebound catch ר תפיסת דו תר כ נ
attraper (la balle) T ’ “ ’ :

au rebond 
Abfang des abprallenden Balles

ר תופס דו  rebounderנתר כ
sauteur au rebond

ע ב ל פ ס

ע ל, פבו  ס

״סל״ ]בקיצור:[

to score
marquer (un but)
(Korb) erzielen, einwerfen

goal (made) 
but
Korberfolg, “Korb”

עצמי ״סל״

 שחקן בידי ]שבכבש

המגנה[ הקבוצה

מנין ת( מרן), נקדו

 תיקו הלשון: ]שימוש תיקו

[,וכו אחד תיקו אפס,

own-goal

“Selbstkorb״

marque
Punktzahl

draw, tie 
match nul, 

partie nulle 
Unentschieden

וציודו המשחק שדה .4

ל מגו־ע ס ־ ר דו פ

 שדה־המשחק/ את ]כולל

[,וכד לקהל יציעים

שחק  ]התחום שדה-המ

עצמו[ למשחק החוקי

*דד .קי־

ב קו ח  ר

האמצע סימני * 7" T '-:*•*
האורך[ קווי גבי ]על

המרפז מעגל

מרפז קו  של ]הקוטר ה

 המקביל המרכז מעגל

הרוחב[ לקווי

basketball ground 
terrain de 

basket-ball 
Korbball- 

Spielplatz

playing court, 
field of play 

champ de jeu 
Spielfeld

side line 
ligne de côté 
Seitenlinie

end line 
ligne de fond 
Endlinie

(division marks) 
marques de 

milieu 
(Mittelmarke)

center circle 
rond central 
Mittelkreis

middle line 
(of circle) 

ligne du milieu 
(dans le rond 
central) 

(Kreis)Mittellinie

הענשין קו

קךמי תחום

free throw line 
ligne de lancer-franc 
Freiwurflinie

front court, front area 
zone avant 
Vorfeld
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ל זרועאחורי תחום ס את ]מחברת ה

55כדור־סל ג :הגוף תרבות מונחי

back court 
zone arrière 
Rückfeld

three second lane, השניות $לועז תחום
restricted area ’ : " : :

zone des trois secondes 
abgegrenzte Zone

העניין תחום

חוץ

free throw lane 
“raquette”, 

zone des lancers-francs 
Freiwurfraum, “Flur”, “Gasse

out-of-bounds area 
sortie du terrain 
Aus

?טולים

המשחק[ שדה ]שולי

ל ס

ל רשת ס  ה

ת ע ל טב ס ה

apron
espace libre 

(autour du 
champ de jeu) 

Freiraum

basket
panier
Korb

net of basket 
filet du panier 
Korbnetz

ring, rim of basket 
cercle, bord du 

panier 
Ring des Korbes

הלוח[ אל הטבעת

ל תמוכת ס ה

הסל[ בטבעת ]תומכת

ל לוח ס ה

 על ]»סומן הפוון מלבן

הסל[ בגובה הסל, לוח

ל עמודי ס ה

Korbstütze

backboard
planche
Zielbrett

ר ל פדו ]הכיור[ ס

מעטה

uprights, supports 
montants, supports

basket ball 
ballon de 

basket-ball 
Basket-Ball

case
enveloppe, sphère /
Ballhülle ( טה ר מע דו הכ ,)

bladder שלפוחית
vessie du ballon , י v ~
Baiibiase ( ר שלפוחית דו פ ה ,)
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הגוף תרבות מונחי

* ז. ל ת ־ ר דו פ

לי .1 ע ם ב די ומשתתפים תפקי

שופט

ץ ןו,7 שופט  ק

ל שחקן ת ־ ר ו ד  פ

מיקצר?ן

חיבב!

ת צ ל קבו ת ־ ר ו ד  פ

צה לאש  קבו

שוער

 שמאלי[ ]ימני׳ מגן

שמאלי[ ]ימני/ רץ

referee
arbitre
Schiedsrichter

linesman 
juge de touche 
Linienrichter

football player 
joueur de football 
Fußballspieler

professional (player) 
joueur professionnel 
Berufsspieler

amateur (player) 
joueur amateur 
Amateur (spieler)

football team 
équipe de football 
Fußballmannschaft

captain
capitaine
Mannschaftsführer

goalkeeper 
gardien de but 
Torwart

fullback, back
arrière
Verteidiger

halfback, half
demi
Läufer

ך רץ כ ר  מ

חלוץ

קיצוני )חלוץ(

שמאלי[ ]ימני,

מקשר )חלוץ(

שמאלי[ ]ימני,

מי חלוץ ר מ

centre-half
demi-centre
Mittelläufer

forward
avant
Stürmer

outside
ailier
Außenstürmer

inside
intérieur
Halbstürmer,

Verbinder

centre forward
avant-centre
Mittelstürmer

substitute (player) ף חלי
remplaçant ' T
Ersatzspieler, Auswechselspieler

מלואים שחקן

צת מלואים קבו

reserve player 
joueur d’équipe 

réserve 
Reservespieler

reserve team 
équipe réserve 
Reservemannschaft

?ל ?

 תיבחר שמהם ]השחקנים,

למשחק[ הקבוצה

cadre
cadre
Kader

 הודעה יא(.—י כרך האקדמיה )זיכרונות ונ״ד ב״ב בישיבות האקדמיה במליאת ואושרו בדונו *
 — תשכ״ה. באייר ה׳ מיום 1179 מם׳ הפרסומים ילקוט /,ב״רשומות נתפרסמה כך על

 האקדמיה, מטעם שבטיאל וי׳ איתן ,ע האדונים היו זו, רשימה שהכינו הוועדה, חברי
 המזכיר למקצוע. כמומחים שי״ק וש׳ נשרי צ׳ גיל, ע׳ בךאברהם, נ׳ אלוף, י׳ והאדונים

ברגגרין, נ׳ בךבון, י׳ אירמאי, ש׳ האדונים בכתב בהערותיהם לוועדה עזרו הנמן. ג׳ הא׳ היה
 פרץ. וי׳ פריד י׳ סיימון, א״ל מנצור, י׳ מדן, מ׳ לייבל, ד׳ יקותיאלי, י׳ ייבין, ש׳ דותן, א׳

 הצרפתית ההתאחדות של הכללי המזכיר ,P. Delaunay הא׳ והשלים בדק הצרפתי התרגום את
 שהושלמו העברית, הלשון ועד מטעם הוועדה הצעות שימשו לדיונים יסוד — לכדור״רגל.

 ז״ל, שמעוני דוד הא׳ היו העברית הלשון ועד מטעם הוועדה חברי בךיאבדהם. ,ב הא׳ בידי
שרי)שאף צ׳ בניהו, מ׳ אלוף, י׳ איתן, ע׳ האדונים ויבל״ח סגל. וז׳ לדיון( החומר את אסף נ
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57כדור־־רגל ו. : הגוף תרבות מונחי

ת ר ח ב  השחקנים ]קבוצת נ

 גוף או אזור המייצגת

מסוים[

ה צ מארחת קבו ־ ־ 1־ : T י :
 את המארגנת ]הקבוצה

 ואם במגרשה אם המשחק,

אחר[ במגרש

צה ביתית קבו

 מתקיים ]שהמשחק

במגרשה[

selected team 
(une) sélection 
Auswahl- 

mannschaft

équipe recevante 
gastgebender 

Verein

home team 
équipe locale 
Platzmannschaft

צה חת קבו  visiting teamאור
équipe visiteuse, 

é. jouant à l’extérieur 
Gastmannschaft

רי .2 ד המשחק ס

תל )משחק( ר־״ פדו

ת תחרו

משחק

 משחקים, תכנית

ת תכנית תחריו T : * ־\ ־:

 קבוצה ]כל ליגה עיטת

קבוצה[ כל נגד משחקת

ת ל ב דרוג ט

סופי[ או ]זמני

גביע שיטת)משחקי(

 נערכים ]המשחקים

 ־־ שלב ובכל בשלבים,

יוצא[ המפסיד כל

football (play)
football
Fußball(spiel)

match
partie
Wettspiel, Match

game
jeu
Spiel

roster

league system 
système 

de ligue 
Ligasystem

table, tabulation
classement
Tabelle

cup system 
système de 

coupe, 
système par 
élimination 

Pokalsystem

פנות

ר מ ע-ג ב ר

מר צי-ג ח

: Tגמר

 גומלין, תחרות

גומלין מקוחק

bye
(exempt)
Freilos

quarter-final 
quart de finale 
Viertelfinale

semi-final 
demi-finale 
Halbfinale

final 
finale
Finale, Endspiel

return match, 
revanche match 

match retour, 
match revanche 

Rückspiel, Revanchespiel

 חוזרת, תחרות

חוזר משחק • : T י

נחומים, תחרות

replay
match à rejouer 
Wiederholungs- 

spiel

consolation match 
match de consolation 
Trostspiel גחומים משחק

ס ר נחומים פ

 רעים, תחרות

רעים משחק

ת הגרלה, ל פ גורל ה - :T T ד ־־ ■ד ־
מטבע[ ]על־ידי

consolation prize 
prix de consolation 
Trostpreis

friendly match 
match amical 
Freundschaftsspiel

draw of lots, 
toss (of coin) 

tirage au sort 
Losen

to win the toss , הגרלה זכה ב
gagner le tirage , T T: " " TT

au sort, בגורל זכה
gagner le choix du camp 

gewinnen (beim Auslosen der Platz-
wähl)

 צד, בחירת

ת שער בחיר

choice of ends, 
choice of goals 

choix du côté 
Torwahl, Platzwahl

ח עם השמש; עם ; with the sunהרו
with the wind 

avec le soleil; avec le vent 
mit der Sonne; mit dem Wind
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 השמ^ז¡ מול

ח מול הרו

כדול־רגל ז. :הגוף תרבות מונחי58

against the sun;
against the wind 

contre le soleil;
contre le vent 

gegen die Sonne; gegen den Wind

לסיום, ]לפתיחה, שריקה
1T * :

וכר׳[ לעברות

המעזחק פתיחת

פתיחה בעיטת

שנייה[ ]ראשונה, מחצית

המחצית הםםקןת

ה ארכ ה

יבמשחק ש : • ־

א במשחק ל

whistle
coup de sifflet 
Pfiff

start of play 
commencement 

du jeu, début 
Spielbeginn

kick-off 
engagement, 

coup d’envoi 
Anstoß
halftime 
mi-temps 
Halbzeit, Spielhälfte

halftime 
(interval) 

repos, mi-temps 
Halbzeitpause

extra-time, prolongation
prolongation
Verlängerung
in play 
en jeu 
im Spiel

out of play, “dead” 
hors jeu
nicht im Spiel, “tot”

ר דו חוץ כ

לחוץ[ שיצא ]כדור

‘‘out” (ball in touch) 
balle sortie (en touche) 
Ausball

ר( דו פ ת) ק רי חוץ ז

 למשחק חוץ כדור ]הכנסת

האורך[ מקו

throw-in 
remise en jeu 
Einwurf

ה זריקה ל סו פ
T : ■t •:

improper throw(-in) 
mauvaise remise en jeu 
ungültiger (Ein)Wurf

goai-kick )ר דו כ ת) ט עי חוץ ב
dégagement, - - • :

coup de pied למשחק חוץ בדור הכנסת ]
de dégagement r 

Torabstoß [ הייתב ▼ מקיבת

goaikeeper’s kick, , שוער בעיטת
g.’s throw “ . :

dégagement par שוער זרי^ת
le gardien du but 

Abstoß des Torwarts, Abwurf des T.

קרן; ת. עיט ב

׳;קרן ]בקיצור:[

ה ר ב ע

corner-kick, “corner” 
corner, coup de 

pied de coin 
Eckball, Eckstoß, Corner

infraction, infringement 
(of rules) 

faute
Vergehen, Verstoß

foulפגיעה)גופנית(
foul
Foul

handling, “hands” ; T [בכדור]  נגיעת 
faute de mains,

“mains” ״יי״ בקיצורי ]
Handfehler, “Hand”

ל ד ב נ

היתרון חק

אה תר ה

קזרפט זריקת

off-side
(position de) hors-jeu 
abseits

advantage rule 
règle de l’avantage 
Vorteilsregel

caution
avertissement
Verwarnung

referee’s ball 
balle d’arbitre 
Schiedsrichterball

free kick ענעז בעיטת
(direct; indirect) 

coup franc 
(direct; indirect)

Freistoß (direkter; indirekter)

עקיפה( )ישירה!
: * T * י T

ר בעיטת ש ע ד- ח א

)מטרים(

הפדור( נח )
T -----

בתנועה[ ]אינו

penalty kick 
coup de pied T 1

de réparation 
Strafstoß, Elfmeter(stoß)

(the ball is) 
stationary, still 

(la balle est) arrêtée 
(der Ball) ruht

sending off, exclusion [ ה חק שחקן ]של הך  
exclusion, expulsion TT
Feldverweis

ת פ ל ח  substitution of playerשחקן ה
remplacement 

de joueur 
Spielerwechsel
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59כדור־רגל ז. :הגוף תרבות מונחי

to forfeit, to lose ד ק על״־פי הפסי ס פ
by forfeiture T 5 “ : *

perdre par 
forfait
(das Spiel) verwirken

ה, עצר כ רי ד ך ב ר ד T ־ ־. • ־ I - T T
וכד׳[ משמעת ועדת ]של

ה כ י ז פ ־ ל ק ע ס  to win byפ
forfeiture 

gagner par forfait

ה קפ ת - : T *Tה

ת פ ק ת נגד ה

צה גיחה, פרי * T • : T

ת ב תשל

ה מסירה פ ר א 5 T * Î\ T ־

צרה מסירה ק : * T : י TT

T * :מסירה
 פנוי לשטח

גבהה מסירה

 בגבה מסירה

בינוני

ה נמוכה, מסיר T : ,ץ • :
שטוחה מסירה

T : יד • :

ת א ר) צ ר( ע הכדו

המשחק תיאור .3

attack
attaque
Angriff

counter-attack 
contre-attaque, 

contre offensive 
Gegenangriff

fast raid 
attaque rapide 
Vorstoß

combination
combinaison
Kombination

long pass, long ball
passe longue
weite Vorlage, Langpaß

short pass 
passe courte 
Kurzpaß

pass into the gap, 
pass into the space 

passe dans le “trou” 
Spiel in die Gasse

high pass, high ball 
passe haute, 

balle haute 
hoher Paß, hoher Ball

medium high pass 
passe à mi-hauteur 
halbhoher Paß

ground pass, 
low pass 

passe à ras de terre 
Flachpaß

to stop (the ball) 
arrêter (la balle) 
(den Ball) anhalten

to trap, to “kill” 
under the sole .

stopper sous les pieds ( ר את דו הכ )
mit der Sohle stoppen

ד ר ד פ

ר את הוליך דו כ ה

ברגל[ ]בראש,

to dribble
dribbler
dribbeln

to dribble 
conduire la balle 
den Ball führen

ף ר את הרחי דו הכ

ברגל[ בברך, ]בראש,

גגיחת״ראש נגיחה,

ם בעיטה כ ר ב ,( ס כ ר  ב

על בגב ב׳ הנעל(, הנ

den Ball in der 
Schwebe halten

heading 
coup de tête 
Kopfstoß

kick with the 
instep 

tir du 
cou-du-pied 

Riststoß,
(Voll-)Spannstoß

kick with the toe ם בעיטה טו חר ב  
coup de pied /L : \ :

de 1a pointe ם טו חר ב ,)
Stoß mit der Fußspitze

בשפה בעיטה : • T ־TT
 הנעל( ),בשפת

החיצונה

kick with the 
outside 
(of the foot) 

tir de l’extérieur 
du pied 

Schlag mit der 
Außenseite (des Fußes)

בשפה בעיטה : • T ־T T
על( שפת־הנ ),ב

הפנימית

kick with the inside 
(of the foot) 

tir de l’intérieur 
du pied 

Schlag mit der 
Innenseite (des Fußes)

ת בעיטת ר פ ס מ

יעף בעיטת

סיבוב

scissor kick 
tir en “ciseaux”, 

dégagement en “ciseaux 
Scherenschlag

volley kick 
reprise de volée 
Flugschlag

spin
effet
Effet

ת בעיטה בב מסו

סיבוב[ ]גורמת

swerving shot 
tir à effet 
Effetschuß
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60

נסיגה

הגבה

אזורית הגנה

אישית שמירה

כדור-רגל ז. :הגוף תרבות מונחי

retreat, withdrawal 
retrait
Zurückweichen

defence
défense
Verteidigung, Abwehr

zone defence 
défense de zone 
Raumdeckung

man־to־man marking 
défense individuelle 
Manndeckung

ל חציצה, ע ( י פו screeningחבר( ח
écran

T • :־חסימה
היריב[ דרך ]חכימת

ה פל על, על ט ל נ א

blocking
blocage
Sperren, Hindern

to tackle 
faire un tacle 
tackeln

to charge fairly, [ ק ח ]בכתף ד
to charge " T
with the shouldre 

charger régulièrement, 
charger de l’épaule 

remplen (mit der Schulter)

to push דחף
pousser, charger

irrégulièrement ̂ 1 בכת אשל
unkorrekt stoßen

) ל ת ב ל) ^י כ V VT • ; יה

ת ע ק פ

 הבקיע?«ער,

וער2ז)2כב)

החטיא

to trip 
faire un 

croc-en-jambe 
ein Bein stellen

mix-up
mêlée
Gedränge

to score a goal 
marquer un but 
ein Tor erzielen

to miss (a shot) 
manquer, rater (un tir) 
(Ball) verfehlen

) ר דו כ ף) ד  to punch outה
dégager du poing, 

renvoyer du poing 
wegschlagen, ausschlagen

ר( דו כ ץ) פי ק  to bounce (the ball)ה
jaire rebondir 

(la balle) 
tippen (den Ball)

draw, tie : הלשון ]שימוש תיקו
match nul,

partie nulle [ י׳כי יאח קיתי ׳אפם קיתי
Unentschieden

והציוד המשחק שדה .4

ל מגרש ת ־ ר ו ד כ

 שדה־המשחל!/ את ]כולל

[,וכו לקהל יציעים

המעזחק עזדה

למשחק[ החוקי ]התחום

football ground 
terrain de 

footballl 
Fußballplatz

field of play 
terrain de jeu 
Spielfeld

ך לוי ר א

ב קו ח ר

השער קו

touch line, side line 
ligne de touche 
Seitenlinie

goal line, end line 
ligne de but 
Grundlinie

goal line 
(between
the posts) [ השער מזרזות בין ]

ligne de but (entre les poteaux) 
Torlinie

האמצע קו

המרכז נקדת

מרכז מעגל ה

half-way line, 
middle line 

ligne médiane 
Mittellinie

centre spot 
milieu du terrain 
Mittelpunkt (des Feldes)

centre circle, 
kick-off circle 

rond central 
Mittelkreis

ת( ט עי ם)ב חו הקרן ת

ת ב ח הששה־עשר ר

corner area 
surface de coin 
Eckball(viertel)kreis

penalty area 
surface de 

réparation 
Strafraum
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כדור־רגל ז. :הגוף תרבות מונחי

ת קד שר נ ע חד־ א ה
־  T T T י

ת ב ח השער ר

penalty spot, 
penalty-kick mark 

point de réparation, 
point de penalty 

Elfmeterpunkt

goal area 
surface de but 
Torraum

goal
but, goal 
Tor

goal post, upright 
poteau de but 
Torpfosten

crossbar (of goal) 
barre transversale 
Torlatte, Querlatte

goal net 
filet du but 
Tornetz

flag
drapeau, fanion 
Fahne, Fähnchen

שער

 השער, מזוזת

השער עמוד

 השער, משקוף

ת השער קור

השער רשת

 כגון ]לסימון; דגלון

 שדה־המשחק/ בפינות

וכד׳[ שופטי־הקו בידי

ן מוט לו מ  ה

ל נעלי ת ־ ר ו ד פ

ה זיזי studs and bars סלי
of the sole) T : s) 

 crampons et lamelles ומוארכים[ ]עגולים
des chaussures))

(Stollen und Leisten (der Schuhe

flag post 
hampe
Fahnenstange

football boots 
chaussures 

de football 
Fußballschuhe

 שוק מגן

ביד מגן

shin guard, shin pad
protège-tibia
Schienbeinschutz

knee pad
genouillère
Knieschutz

61

 מוקית( )היחיד:מוקיות

 עד הקרסול מן ]גרביים

הברך[

ר ]הכדור[ רגל פדו

 מעטה

ר( ),מעטה הפדו

 שלפוחית

ר( ),שלפוחית הפדו

קב פזיור נ

leggings

Stutzen

football
ballon de football 
Fußball

case
enveloppe, sphère 
Ballhülle

bladder
vessie (du ballon) 
Blase

laceless bail 
ballon sans lacet 
schnurloser Bail [ שפתחו שרוך׳ ללא כדור

בלבד נקב הוא ]

ר מ ל פ ע  שרוך ב

^חלת מ
השרוכים[ ]להשחלת

מותחן

השרוכים[ ]למתיחת

ת) חי זסתום2שלפו

laced ball 
ballon à lacet 
geschnürter Ball

lacing awl 
alêne à lacet 
Schnürahle

lacing tightener 
tendeur à lacet 
Schnurspanner

valve bladder 
vessie à valve 
Ventilblase
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הגוף תרבות מונחי
ד* ח. ר-י פדו

עלי .1 ם ב די ומשתתפים תפקי

ט  $ופ

 שער שופט

 קון קו,ז שופט

 זמן שומר

T ־רשם

ד שחקן ר־י דו  פ

 מקצוען

 חוב?!

ת צ ד קבו ר־י דו פ

ה ראש צ קבו

שוער

שמאלי( )ימני,מגן

referee
arbitre
Schiedsrichter

goal-linesman 
juge de but 
Torrichter

side-linesman 
juge de touche 
Linienrichter

timekeeper
chronométreur
Zeitnehmer

scorer
secrétaire
Sekretär

handball player 
joueur de handball 
Handballspieler

professional (player) 
joueur professionnel 
Berufsspieler

amateur (player) 
joueur amateur 
Amateur(spieler)

hand-ball team 
équipe de handball 
Handballmannschaft

captain
capitaine
Mannschaftsführer

goalkeeper 
gardien de but 
Torwart

fullback, back 
arrière, défenseur 
Verteidiger

 שמאלי( )ימני, רץ

מי רץ ר  מ

חלוץ

קיצוני )חלוץ(

שמאלי( )ימבי,

מקשר )חלוץ(

שמאלי( )ימני,

מי חלוץ ר  מ

 חליף

מלואים שחקן

halfback, half
demi
Läufer

centre-half
demi-centre
Mittelläufer

forward
avant
Stürmer

outside
ailier, extrême 
Außenstürmer

inside
intérieur
Halbstürmer, Verbinder

centre forward
avant-centre
Mittelstürmer

substitute (player) 
remplaçant
Ersatzspieler, Auswechselspieler

reserve player 
joueur d’équipe 

réserve 
Reservespieler

ת צ  reserve teamמלואים קבו
équipe réserve 
Reservemannschaft

סגל

 תיבחר שמהם ]השחקנים,

למשחק[ הקבוצה

ת ר ח ב  השחקנים ]קבוצת נ

 גוף או אזור המייצגת

מסוים[

cadre
cadre
Kader

selected team 
équipe 

sélectionnée 
Auswahlmannschaft

 כך על הודעה יא.—י כרך האקדמיה, )זיכרונות ,ס בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
 הוועדה חברי —תשכ״ה. באייר ה׳ מיום 1179 מס׳ הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, נתפרסמה

 ע׳ אלוף, י׳ והאדונים האקדמיה, מטעם שבטיאל וי׳ איתן ע׳ האדונים היו זו, רשימה שהכינו
 לוועדה עזרו הנמן. ,ג הא׳ היה המזכיר למקצוע. כמומחים שי״ק וש׳ פריד י׳ נשרי, צ׳ גיל,

 מלצר, ש׳ לייבל, ד׳ ייבין, ,ש בךנון, י׳ ברחיים, ז׳ אירמאי, ש׳ האדונים בכתב בהערותיהם
 ההתאחדות גזבר ,G. Wendling הא׳ והשלים בדק הצרפתי התרגום את פרץ. וי׳ סימון א״ל

 והושלמה נשרי צ׳ הא׳ בידי שהוכנה הצעה, שימשה לדיונים יסוד — לכדור-יד. הצרפתית
פריד. י׳ הא׳ בידי
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63כדור־יד ח. :הגוף תרבות מונחי

צה ת קבו ארח מ 5 1 T : ־ ־1־
 את המארגנת ]הקבוצה

 ואם במגרשה אם המשחק/

אחר[ במגרש

צה ביתית קבו

 מתקיים שהמשחק

במגרשה[

צה אורחת קבו

équipe recevante 
gastgebender 

Verein

home team 
équipe locale, 

é. visitée 
Platzmannschaft

visiting team 
équipe invitée, 

é. visiteuse 
Gastmannschaft

פנות —

רי .2 ד המשחק ס

outdoor handball )כדור״״יד משחק )
handball à onze T, . " " /  ’

(joueurs) (שר ~ע אחד (ל
Feldhandball [ קבוצון בגל שיזקניט ״ ]

indoor handball )ד משחק ״י ר דו כ ) 
handball en salle, T ’ "

handball à sept ?

Hallenliandball 71 בנל ניפ'שחל

ת תחרו

משחק

משחקים, תכנית T : * * : 1־ • «
תחריות תכנית T : * ־% ־:

קבוצה ]כל ליגה שיטת

קבוצה[ כל נגד משחקת

ת ל ב דרוג ט

סופי( או )זמני

גביע שיטת)משחקי(

 נערכים ]המשחקים

 — שלב ובכל בשלבים/

יוצא[ המפסיד כל

match
match, partie 
Wettspiel

game
jeu
Spiel

roster
tableau des jeux, 

liste des jeux 
Spielplan

league system 
système de ligue 
Ligasystem

table, tabulation 
classement, tableau 
Tabelle

cup system 
système de coupe 
Pokalsystem

מר רבע״ג

חצי״גמר

ד :גמר

 גומלין, תחרות

גומלין משחק

1

ת  חוזרת, תחרו

חוזר משחק

bye
(exempt, qualifié d’office) 
Freilos

quarter-final 
quart de finale 
Viertelfinale

semifinal
demi-finale
Halbfinale

final
finale
Finale, Endspiel

return match, 
revanche match 

match retour, 
match revanche 

Rückspiel, Revanchespiel

replay
match à rejouer 
Wiederholungsspiel

ת  נחומים, תחרו

נחומים משחק

ס ר גחומים פ

 רעים, תחרות

רעים משחק

ת הגרלה, ל פ גורל ה

בהגרלה, זכה  T T T T:
רל זכה בגו

ז T ז

 צד, בחירת

שער בחירת

consolation match 
match de 

consolation 
Trostspiel
consolation prize 
prix de consolation 
Trostpreis
friendly match 
match amical 
Freundschaftsspiel

draw of lots, 
toss (of coin) 

tirage au sort 
Losen

to win the toss 
gagner le toss 
gewinnen (beim 

Auslosen der 
Platzwahl)

choice of ends, 
choice of sides 

choix du camp 
Torwahl, Platzwahl

ח עם השמש; עם ; with the sunהרו
with the wind 

avec le soleil; avec le vent 
mit der Sonne; mit dem Wind

against the sun ; ; השמש מול
against the wind v ’* ~

contre le soleil; מול
contre le vent 

gegen die Sonne; gegen den Wind
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כדור-יד ח. :הגוף תרבות מונחי64

whistle / לסיום ]לפתיחה, שריקה
coup de sifflet T *:
Pfilf [ וכר׳ לעברות

המשחק פתיחת

פתיחה זריקת

start of play 
commencement du jeu, 

début 
Spielbeginn

throw-on
engagement
Anwurf

half(-time)שנייה( )ראשונה, מחצית
demi-temps
Halbzeit

halftime (interval) ת ק ס פ המחצית ה  
pause de demi-temps • ־־ ־:  - t : ־ 
Halbzeitpause

extra-time, ה רכ א ה
extra-period T T”: ~

prolongation 
Spielverlängerun g

in play במשחק
en jeu t : • -
im Spiel

out of play, “dead” א ל במשחק 
hors jeu T :
nicht im Spiel, außer Spiel

“out” (bail in touch) ר דו כ חוץ 
balle sortie 

(en touche) [לי״ץ שיצא כדור ]
Ausball

חוץ זו־יקת)פזיור(

 לשדה חוץ הדור ]החזרת

האורך[ מקו המשחק

 שוער זריקת

קרן; זריקת

ר ]בקיצור״״[ ר ק  ״

ה זריקה ל סו פ

throw-in 
remise en jeu 
Einwurf

throw-off
renvoi
Abwurf

corner-throw, 
“corner’י 

jet de coin 
Eckwurf

faulty throw 
jet irrégulier 
fehlerhafter Wurf

infraction, ה ר ב ע
infringement (of rules) T ”

faute, infraction (aux règles)
Vergehen, Verstoß

פגיעה)גופנית(
: • T T •

ל נגיעת ר(ת  ;)בכדו

״רגל״ ]בקיצור:[

foul
foul
Foul

faute de pied 
Fußfehler

ה תפיסה ל פו — כ
double réception :
Doppelfang, כפולה נגיעה [בכדור 

Fangfehler [ m בשעת

]נגיעה חוזרת נגיעה

 שנגע לפני בכדור שנייה

אחר[ בשחקן או בקרקע

היתרון חק

התראה
T T : ־

ט זריקת עופ

 ]»»קום ענש זריקת

העברה[

advantage rule 
règle de l’avantage 
Vorteilsregel

caution, warning
avertissement
Verwarnung

referee’s throw 
jet d’arbitre 
Schiedsrichterwurf

free-throw
jet-franc
Freiwurf

19-m free throw; $ ענ זריקת : *(11 )
9-m free throw 

jet franc de 19m; 19מ־ מטרים׳ 
jet franc de 9m 

Freiwurf von der תשעה״עשר; זריקת
T : * י - * : T T

Freiwurflinie (7)* : ענש זריקת

ת^עה זריקת מטרים׳ 9מ־

penaity throw 11)* : ענש זריקת )
jet de 14m; v

jet de 7rn 14מ״ מטרים׳ 
14-Meter-Wurf; י-ירית*

7-Meter-Wurf !י
ה־ ע ב ר עשר א ;

T T  T T : ־

מטךים 7מ־ ענש זריקת : *(7) , 

שבעה זו־יקת

exclusion, expulsion ( שחקן )של הרחקה  
exclusion TT
Ausschluß

שחקנים. 7ל~ במשחק פירושו: (7)שחקנים; 11ל״ במשחק פירושו: (11) *
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t e •

substitution of player, ת פ ל ח שחל!ן ה  
replacement of player T : ” “ T ”

remplacement de joueur, 
changement de joueur 

Spielerwechsel

 כדור־יד ח. :הגוף תרבות מונחי

נתירה זריקת

ד( )זכה, הפסי
S * T T •

י פ ־ ל ק ע ס פ
: T י

וכד׳( משמעת ועדת )של

(to win, to lose) 
by forfeit 

(gagner, perdre) 
par pénalité

המשחק תיאור .3

attack
attaque
Angriff

ה קפ ת ■ל ׳!י : - ה

counter-attack
contre-attaque,

contre-offensive
Gegenangriff

ת תקפ נגד ה

combination
combinaison
Kombination

שלבת ת

long pass, long ball
passe longue
weite Vorlage, Langpaß

ה מסירה ארפ : * T \־: ▼

short pass 
passe courte 
Kurzpaß

ה מסירה צר ק ז י : יד • ז ז

high pass, high ball 
passe haute, 

balle haute 
hoher Paß, hoher Ball

גבהה מסירה 1־ : זי ■ :

medium high pass 
passe à demi-hauteur 
halbhoher Paß

 מסירה

בינוני בגבה

ground pass, 
low pass 

passe basse, balle basse 
Flachpaß

נמוכה מסירה T : ת״ • :

ר ר ד to dribble כלל ]בדרך כ
dribbler

ת dribbeln [ציפותי הקפצו

פה זריקת הדי

תנופה זריקת

tir poussé 
Stoßwurf

lancer à la cuillère, 
tir javeloté, tir tapé 

Schwungwurf, Kernwurf, Schlagwurf

65

jump throw
tir en suspension
Sprungwurf

 ]זריקת ךג3 זריקת

 תוך הגב, בכיוון כדור

הזריקה[ לכיוון הגוף סיבוב

vrille
Drehwurf,

“Schraube”

שער זריקה ל

הגנה

אזורית הגנה
T :־־ T ־ :

tir au but 
Torwurf

defence
défense
Verteidigung, Abwehr

zone defence 
défense de zone 
Raumdeckung

 man-to-manאישית שמירה
marking 

défense homme à homme, 
marquage individuel 

Manndeckung

combination defence ת הגנה ב ל ש מ  
défense combinée v v s : TT":
kombinierte [ ואישית אזורית ]

Verteidigung

חציצה;
־ ; • t

 חבל( )על חפוי

היריב[ דרך ]חסימת חסימה

screening
écran
Abschirmen

blocking 
blocage 
Sperren, Hindern

to charge fairly, to charge [ ]בכתף דחק  
with the shoulder “ T

charger régulièrement, 
charger de l’épaule 

rempeln (mit der Schulter)

יחף
בכתף[ ]שלא

פל!עת

 שער, הבקיע

שער כבש
T - -----

החטיא

to push
pousser, charger 

irrégulièrement 
unkorrekt stoßen

mix-up
mêlée
Gedränge

to score a goal 
marquer un but 
ein Tor erzielen

to miss (a shot) 
manquer, rater (un tir) 
(Ball) verfehlen
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כדור״יד ח. :הגוף תרבות מונחי66

 to punch out)כדור( הדף
dégager, frapper 
wegschlagen, ausschlagen

 draw, tieהלשון: ]שימוש תיקו
match nul,

Partie nulle [' אחי תיקו אפם, תיקו וכי 
Unentschieden

 והציוד המשחק שדה .4

ד מגרש י ר- דו כ

 שדה־המשחק, את ]כולל

וכו׳[ לקהל יציעים

handball 
playground 

terrain de 
handball 

Handballplatz

המשחק שדה

למשחק[ החוקי ]התחום

ארך  לןו

ב קו ח  ר

השער קו

play(ing) field 
terrain de jeu 
Spielfeld

side line, touch line 
ligne de touche 
Seitenlinie

end line, goal line 
ligne de but 
Torlinie

the goal line 
between the
goal posts [ השער מזוזות בין ]

ligne de but entre les poteaux 
die Torlinie zwischen den Torpfosten

# לי #  sector lineקו
ligne de secteur

goal section 
secteur de but 
T orraumabschnitt

www אן.

השער אזור

 שבין השדה ]שליש

הרוחב[ לקו השליש קו

centre section האמצע אזור
secteur de milieu ~ : v T 

Mittelabschnitt שני שבין השדון ]שליש

השליש[ קווי

middieiine האמצע קו
ligne de milieu - : r 
Mittellinie

מרפז מעגל centre circle ה
cercle d’engagement t : - 

Anwurfkreis

goal area השוער תחום
surface de but ’* ” : 

Torraum השלושה־עשר: תחום (*:11])

השישה[ תחום (*:7)

השוער תחום קו

 השלושה־עשר; קו (*:11])

השישה[ קו (*:7)

(11:*  סימן (

הארבעה־עע(ר
ד ד t : - ד ד

ה^זבעה סימן : (*7)

goal area line 
ligne de surface 

de but 
Torraumlinie

penalty mark 
ligne de 14m;

ligne de 7m 
14-Meter-Marke; 

7-Meter-Marke

(11:*  תחום (

ע ה־ ע # ת ר47ה
T ! * ־* T  T

התעעה תחום : (*7)

penalty area 
surface de jet franc 
Freiwurfraum

 free-throw lineהענשין קו
ligne de jet franc 

Freiwurflinie התשעה־עשי; קו (*:11])

התשעה[ קו (*:7)

ר ע מיטלטל( או )קבוע ש

 השער, מזוזת

השער עמוד

goal
but
Tor

goal post 
montant (du but) 
Torpfosten

crossbar , השער משקוף
barre transversale ” ” . : ”
Querlatte, Torlatte ת ר קו

השער רשת

 בידי ]לסימון/ דגלון

ועוד[ שופטי־השער

הדגלון מוט

goal net 
filet du but 
Tornetz

flag
drapeau, fanion 
Flagge, Fähnchen

flagpost
hampe
Fahnenstange

שחקנים. 7ל~ במשחק :פירושו (7) % שחקנים 11ל~ במשחק :פירושו (11) *
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ר דו ]הכדור[ יר פ T

 מעטה

ר( ),מעטה הכדו

 שלפוחית

חית עלפו ר( ), הכדו

ר דו קב כ נ

 שרוך/ ללא ]כדור

בלבד[ בקב שפתחו

ר דו ל כ ע ך6? ב רו

lacing awl מ^טחלת handball
alêne à lacet v v,: ‘ ballon de handball
Schnürahle [ םניייהש להשחלי׳ ] Handball

case
lacing tightener למתיחת מותחן[ enveloppe
tendeur à lacet [השרוכים T : Ballhülle
Schnurspanner

valve bladder ת חי שלפו ם  שסתו  vessie^
vessie à valve : : " Blase
Ventilblase

handball shoes עלי נ ד  ״י ר פזיו  ballon sans lacet
chaussures de handball ־ schnurloser Bail
Spielschuhe, Handballschuhe

studs and bars ה זיזי לי ס
crampons et T: s ” ־ laced bail

lamelles ( ומוארכים עגולים ) ballon à lacet
Klôtze und Leisten geschnürter Bail

כדור־יד ח. :הגוף תרבות מונחי 67
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הגוף תרבות מונחי
עף* ט. פדור־י

לי .1 ע ם ב די ומשתתפים תפקי

ק ס פו

ראשי פט1ע
T

 משגה עופט

ל!ון ל!ו, עזופט

juge-arbitre
Hauptschiedsrichter

referee
arbitre
erster Schiedsrichter

umpire
arbitre
zweiter Schiedsrichter

linesman 
juge de ligne 
Linienrichter

ר$ם
T ־

 קךמי &חקן

 אחירי שחלון

 פותח

 מגיש

 מנחית

חוסם

חליף

marqueur
Anschreiber

forward
avant
Netzspieler, Angriffsspieler

back 
arrière 
Grundspieler

server 
serveur 
Aufgeber

set־up (player)

attack
attaque

blocker
contreur
Blockspieler

substitute
remplaçant
Auswechselspieler

ותיאורו המשחק סדרי .2

volley ball (play) )ף מ&חק ע ר־י דו פ )
volley ball T: ” ~ : ’
Volleyball(spiel)

ת,  ]מורכב משחק תחרו

מערכות[ 5מ־

ה כ ר ע עם ]מסתיימת מ T :־־■ד ־
לפחות[ נקודות 15 זכיית

match
match

set
set
Satz

הכדור העברות ]סדרת סדרה • : T
 ליציאת עד הפתיחה מן

 המשחק; מן הכדור

בפתיחה[ או בנקודה זוכים בסיומה

נקדה

rally /
échange 
Schlagwechsel, 

Gang

point
point
Punkt

ת( קדו ה)נ מנ
»S: TT

מנין  נל!דות( ממן),

הגרלה

to keep score 
marquer (les points) 
Punkte zählen

score
score
Punktzahl

toss (of a coin), draw of lots 
tirage au sort T: "
Auslosung

to win the toss ה, זכה הגרל זכה ב  
gagner au tirage TT T:"". TT 
gewinnen (beim Auslosen) בגו^ל

choice (of court, of serve) ה ר בחי  
choix (de terrain, de service) T ’ : 
(Seiten-, Aufgabe-) ת ר חי ב )

Wahl ( ת צד, ר חה בחי פתי

 כך על הודעה יא(.— כרך האקדמיה, ס׳)זיכרונות בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
 הוועדה, חברי —תשכ״ה. באייר ,ה מיום 1179 מס׳ הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, נתפרסמה

גיל, ,ע אלוף, י׳ והאדונים מהאקדמיה, שבטיאל וי׳ עיתן, ע׳ האדונים היו זו רשימה שהכינו
 לוועדה עזרו הנמן. ג׳ ,הא היה מזכירה למקצוע. כמומחים שמבן ומ׳ שי״ק ש׳ נשרי, צ׳

 פריד. ,וי ספן ר׳ מרכס, ק׳ כפרי, א׳ בניהו, ,מ אירמאי, ש׳ האדונים בכתב בהערותיהם
^ 1101̂^ ,הא והשלים בדק הצרפתי התרגום את  ההתאחדות של הלאומי המאמן ,1.

 נשרי צ׳ ,הא בידי שהוכנה הצעה, שימשה הוועדה לדיוני יסוד — לכדור-יעף. הצרפתית
שמבן. מ׳ הא׳ בעזרת והושלמה
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69כדור־יעף ט. :הגוף תרבות מונחי

ך ר ע מ ך) ך ע  מ

צה׳  מ׳ הקבו

השחקנים(

ת( מו קו מ ף)  חלו

ת פ ל ח ת ה קו חל
י ד :־־ ־ •ד :־ -

מן ק־ז ס פ

T • :פתיחה

תקינה פתיחה ד 1 . - ■ן . .

ה פתיחה ל סו פ

position of players 
position (de l’équipe, 

des joueurs) 
Spieleraufstellung

rotation
rotation
Platzwechsel, Rotation

changement de terrain 
Seitenwechsel

time-out 
temps mort 
Auszeit

service
service
Aufgabe

good service 
bon service 
gültige Aufgabe

bad service
service mauvais, . . . .

faute de service 
ungültige Aufgabe (,schlechte Aufgabe)

— חוזרת פתיחה

ת פתיחה עלי

ת פתיחה צרי

תחתית פתיחה

הכן עמידת

overhand serve 
service haut 
Aufgabe von oben

underhand serve 
service bas 
Aufgabe von unten

stance

 step back (,backstepping)בסיגה
recule, pas en arrière

(regular) reception ( ה ל )רגילה ב ¡? 
réception (régulière) * :
(gewöhnliche) Ballannahme

underhand reception ה ל ת ב תי ח ת ¡?
réception basse ! “
(Ballannahme von unten)

pass מסירה
passe
Zuspiel

טפיחה

TT־:הנחתה

צה הר
T T~:

tip, tap

smash
smash
Schmetterschlag

run-up
élan
Anlauf

take-off נתירה
prise d’appel (,prendre son T *: 

élan)
Absprung

— שהיה

נחיתה

חסימה

ר( בכדו ה) ע נאחרי נגי

 חייב השלישית הנגיעה

הרשת[ את לעבור הכדור

landing
retombée
Niedersprung

block; blocking 
block; bloquer 
Block; blockieren

hit
touche, frappe 
Berührung,

Schlag

ה נגיעה ל פו כ
: * T : T

 אותו מידי ]ברציפות,

שחקן[

double contact 
(,dribbling) 

doublé
Doppelschlag,

Doppelberührung

 holding (the ball)וכד׳[ משיכה ]כולל שהי
balle tenue, balle 

“collée” 
Schlagverzögerung

— שנים נגיעת
frappe simultanée 

(,toucher simultané)' אחת שבבת בביעה ] 
de deux partenaires לי,מ שני 

Doppelspiel

simuitaneous touch ת נגיעה צדךי דר־  
frappe simultanée T: T

(,toucher simultané)' אדזת שבבת בגיעה  ̂
de deux [ יףיבים שני מידי
adversaires 

Doppelspiel von 
zwei Gegnern

ר דו  out-ballלחוץ[ ]שיצא חוץ כ
balle “out” 
Ausball
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ארך .קו

כדור־יעף ט. :הגוף תרבות מונחי

passage de la main 
au-dessus du filet

side line 
ligne de coté 
Seitenlinie

ה ר ב ע

ה ר ב ת ע די ד צ - דו ■ 1;־ •ד •• :־־
 שני מידי אחת/ ]בבת

יריבים[

אה תר  השחקן ]הזהרת ה

 אינה עברה; אחרי

נרשמת[

foul
faute
Regelverstoß

double foul 
(,dual foul) 

double faute 
Doppelfehler

Observation 
observation 
einfacher Verweis

ב קו ח ר

מן יותר ]חמורה נזיפה
T ־ :

 בדו״ח נרשמת ההתראה;

המשחק[

avertissement 
(personnel)

Verweis mit 
Vermerk, Verwarnung

back line, end line 
ligne de fond 
Grundlinie

 center lineשתי נבין האמצע קו
ligne centrale 

Mittellinie הרשת[ מתוחה מעליו החלקות;

ה קו קפ ת ה — ]מחלק ה
ligne d’attaque T T :
Angriffslinie [ תחומים לשני החלקה את

 קו ]בין קדמי תחום

 מקומם לרשת; ההתקפה

הקדמיים[ השחקנים של

zone d’attaque 
Angriffszone

והציוד המשחק שדה .3

— קו ]בין אחוריי תחום
zone de défense ״ : :

Verteidegungszone הרוחב*» לקו ההתקפה

האחוריים[ השחקנים של מקומם

volleyball playcourt כדור״־׳יעף מגרש  
terrain de volley- T : ״ ’

ball / שדה־המשחק את כולל ]

-Volleyballועוד[ לקהל היציעים את
Spielplatz

court, field of play המשחק שדה  
terrain de jeu T : * ~ ":
Spielfeld [למשחק החילוי התחום

[עצמו

לי שו ם), לי  שדה #ו

הפנוי ]האזור המשחק( 1־• X 5
 המשחק/ לשדה שמסביב

בחוקה[ כמוגדר

(apron) 
zone libre 
Freiraum

 שמחוץ השטח ]כל חוץ

המשחק[ לשדה

ה ק ל  של אחת ]מחצית ח

 המיועדת המשחק/ שדה

אחת[ לקבוצה

out
extérieur du terrain 
“Aus”

terrain
Spielbezirk

חה תחום הפתי

השופט דוכן

ף רשת ע ר-י דו פ

ל ב הרשת פ

ט הרשת סר

הרשת עמודי

ת ממתח # ך ה

service area 
surface de service 
Aufgaberaum

referee’s platform 
chaise d’arbitre 
Schiedsrichterstuhl

volleyball net 
filet de volley-ball 
Volleyballnetz

(supporting) net cable 
câble du filet 
Spanndraht

tape
bande
Netzstreifen

posts
poteaux du filet 
Netzpfosten

tightening pulley 
poulie de serrage
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71כדור־יעף ט. :הגוף תרבות מונחי

volley ball [ ר ו ל ף כ ע ]הכדור י
ballon de volley-ball T:
Volleyball

 מעטה

ר( ),מעטה  הכדו

 שלפוחית

ר( ),שלפוחית הכדו

enveloppe
Ballhülle

bladder
essie
Bvlase

valve bladder שלפוחית שסתום 
vessie à valve : " ’ : ”
Ventilblase

flag שופט בידי ]לסימון/ דגלון
fanion
Fähnchen [' יכד ויהל

score board לוח תוצאות 
tableau d’affichage T
Auzeigetafel



הגוף תרבות מונחי
ך טניס י. ח ל ש ־

לי .1 ע ם ב די קי ומשתתפים תפ

 table tennis player שלחן, טניסאי
v/ ״ joueur , T 5 x 

de tennis de table IßD?̂
Tischtennisspieler

מ^צרען

חיבבן

ג, ךזו בת־זוג ב

יריב

פותח

ל ב ק מ

professional (player) 
joueur professionnel 
Berufsspieler

amateur (player) 
joueur amateur 
Amateur (spieler)

partner 
partenaire 
Mitspieler, Partner

opponent
adversaire
Gegner

server
serveur
Aufschläger

striker-out (,receiver)
relanceur
Rückschläger

singles (game) יחידים )משחק(
partie) simple *: " : ’) 

Einzelspiel לנערות; )לנערים׳

לנשים( לגברים/ לצעירות; לצעירים,

doubles (game) זוגות )משחק(
partie) double)

Doppel(spiel) לנערות! )לנערים׳

לנשים( לגברים, לצעירות; לצעירים,

 זוגות )משחק(

מערבים
: T *

שופט

צד שופט

mixed doubles 
double mixte 
gemischtes 

Doppel(spiel)

umpire
arbitre
Schiedsrichter

linesman 
juge de ligne 
Linienrichter

רי .2 ד ותיאורו המשחק ס

שלחן )משחק( טגיס־

משחק

משחקים, תכנית
T : * • : T * י

ת תכנית תחריו
T : * ־ \ ־ :

table tennis 
tennis de table 
Tischtennis

match
partie, match 
Wettspiel, Partie

roster
tableau des jeux, 

liste des jeux

league system שחקן ]כל ליגה שיטת  
système de ligue T
Ligasystem [ שחקן כל נגד משחק

ת ל ב דרוג ט

סופי( או )זמני

table, tabulation 
tableau (de classement) 
Tabelle

cup system גביע שיטת)משחקי(
système ~ ’T "~s :

de compétitions נערכים ]המשחקים
 pour la coupe _ שלב ובכל ,בשלבים

Pokalsystem
יוצא[ המפסיד כל

 כך על הודעה יא(.—י כרך האקדמיה, )זיכרונות נ״ה בישיבה האקדמיה במליאת אושרו גרונו *
* הוועדה, חברי—תשכ״ה ב׳ באדר י״ד מיום 1166 מס׳ הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, נתפרסמה

 י׳ אלוף, י׳ והאדונים האקדמיה, מטעם שבטיאל וי׳ איתן ע׳ הארוגים היו זו, רשימה שהכינו
 לוועדה עזרו הגמן. ג' הא' היה המזכיר למקצוע. כמומחים שי״ק וש' נשרי צ' גיל, ע׳ גוטליב,

 בדק הצרפתי התרגום את פריד. וי׳ סיימון א״ל ברגגרין, נ׳ האדונים בכתב בהערותיהם
 הוועדה לדיוני יסוד — לטניס־שולחן. הצרפתית ההתאחדות מזכיר ,J. Mercier הא׳ והשלים
גוטליב. י׳ הא׳ בעזרת והושלמה נשרי צ׳ הא׳ בידי שהוכנה הצעה, שימשה
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73טניס־שולחן י. :הגוף הרבות מונחי

שח ציב) to seed קן(זה

__ המשחקים בתכנית טובים שחקנים ]הציב

הראשונים[ בשלבים ביניהם יתחרו שלא באופן

מצב קןזשח

פנות

ר מ ג ע- ב ר

מר צי־ג ח

גמר

ה כ ר ע ]מסתיימת מ
- :~ T T

לפחות[ נקודות 21 בזכיית

seeded player

bye
(exempt)
Freilos

quarter-final 
quart de finale 
Viertelfinale

semi-final
demi-finale
Halbfinale

final
finale
Finale, Endspiel

set, game 
set, jeu 
Satz

rest (,rally) החבטות ]סדרת רה ך ס
échange T ‘
Schlagwechsel, ,עד יחההפת מן בכדור

Gang [ המשחק מן הכדור יציאת

ה קד :\י־ינ

ת) דו ק ה)נ מנ
י \ :  T T

point
point
Punkt

to keep score 
compter, 

marquer (les points) 
(Punkte) zählen

score ( מנין נקדות( מרן), ).מ 
nombre de points, s! : ' T!

marque
Punktzahl

deuce 
égalité
Gleichstand, Ausgleich

 שויון)נ?ןדות(

 draw of lots, toss (of coin)הגרלה
tirage au sort 
Auslosung

ה, זכה הגרל ב
T T : -----  TT

ה רל זכ בגו

to win the toss 
gagner au tirage 
gewinnen

(beim Auslosen)

ר ח פתיחה( או )צד ב

פתיחה

to choose
(end or service) 

choisir (le coté ou le service) 
wählen (Seite oder Aufschlag)

service 
service 
Aufschlag

change of service ף חה חלו הפתי
changement de service T 
Aufschlagwechsel

change of ends , ת פ ל ח ד ה צ
changement de côté , T
Seitenwechsel, ת פ ל ח ה ם  צדךי

Platzwechsel

מפה חבטה,

החזרה

נתירה

ה נתירה ל פו כ

תקין
וכד׳ פתיחה ]חבטה,

stroke 
coup 
Schlag

return
renvoi, riposte 
Riickschlag

bounce 
rebond 
Aufspringen

double bounce 
double rebond

good (stroke, service etc.) 
bon (coup, service

etc.)

ל סו  bad (stroke, service etc.)פ
mauvais

(coup, service etc.) ^ יכד פתיחה חבטה׳ ]

ה ר ב ע

ר ז ח חוזרת[ ]פתיחה ״

fault
faute
Fehler

let
(balle à remettre)

(the baii is) in piay )ר במשחק הכדו )
(la balle est) en jeu
(der Ball ist) im Spiel, (der Ball) spielt

(the baii is) out of piay (ר דו כ ה ) 
(la balle est) hors jeu “ Z
(der Ball ist) nicht im Spiel א חק ל ש מ ב

טת חיפה, חב ת ד מכ

פה דחי

chop (stroke)
(coup) coupé 
unterschnittener Schlag
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תך )מפת״(  ח

תך  ח

ר דו ך פ  חתו

ר דו ב פ בו ס T ־
ם, ר( )לפני חו א ל T : • יו :

ב בו סי

טנינדשולחן י. :הגוף תרבות מונחי74

eut («.)
coup tranchant 
Schnittschlag

to eut
couper, trancher 
schneiden

eut ball 
balle coupée 
Schnittball

spin ball 
balle à effet 
Effetball

spm
effet
Effet

הציוד .3

ת ב ח המשחק ר

לשולחן[ ]מסביב

חז ?ל

שלחן חמורי

השלחן )¡וטח

playing area 

Spielraum

table
table
Tisch

(table) trestles 
tréteaux, 

chevalets (de la table) 
(Tisch)Bôcke

playing surface, 
table surface 

surface de jeu 
Tischflàche

חצי־לעף )מפת(

התניף

הנחתה
- : T T

הנחית

half-volley 
demi-volée 
Sprungaufschlag, Halbflug

drive (n.)
“drive”
Treibschlag

to drive
jouer un “drive”

smash (n.)
“smash”
Schmetterschlag

to smash
écraser, smasher (la balle) 
schmettern

end line קו ב  ח ר
ligne de fond 
Endlinie, Grundlinie

side line ך קי ר א .
ligne de cote 
Seitenlinie

service line, centre line קו ה  ח תי פ
ligne centrale
Mittellinie (,Aufschlaglinie)

ה ק  חל
תח, )חל_קת  הפו

המרןבל( חליןת

ע ב זוגות( )למשחקי ר

court (server’s court;
striker-out’s court) 

camp (du serveur, 
du relanceur)

Feld (des Auf-, 
des Rückschlägers)

half-court 
demi-camp

TT“:placingהשמה
placement
Placierung

ת # netר
filet
Netz

to placeהשים
placer
placieren

 net postsהרשת עמודי
poteaux de filet 
Netzpfosten

פפפי ״ ה ת ת( )  fore-handפפי
droit, fore-hand 
Vorhand

racketמחבט
raquette
Schläger

פגבי ״ ה ח  back-handגבית( )
revers, back-hand 
Rückhand

ט קת מחב  racket handleה
manche de raquette 
Schlägergriff
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75טניס־שולחן י. :הגוף תרבות מונחי

ט ראש חב  המ

ט חב ד מ בו  ך

מרוג גומי
T

racket blade 
palette de la raquette

“ sandwich”  racket 
raquette “ sandwich”

pimpled rubber 
caoutchouc à picots

ט( ב ח מ ל ץ) ח ל  מ

ר דו חן כ ט־על טני

(racket) press 
presse raquette 
Schlàgerpresse

table tennis bail 
balle de tennis de 

table 
Tischtennisball



z
t

 משקולות הרמת

משקלת( )»״י:

weight lifting 
poids et haltères 
Gewichtheben

הגוף תרבות מונחי

משקולות הרמת יא.

בינוני משקל

1.  משתתפים 
תפקידים ובעלי

weight lifter ,מרים משקולן
athlète haltérophile •1_-T יי
Gewichtheber, Gewichtler משקולות

referee מרכזי שופט
chef de plateau ‘T *v
Hauptschiedsrichter, “Plattenrichter”

 שופטי שופטים,

צר

 ערעורים ועדת

המשקולנים סודר

judges
juges
Richter

jury
jury d’appel 
Schiedsgericht
bar assistant

lifter assistants עוזרים)ליד
__ ומפחיתים ]מעלים המשקולות(

המשקל[ את

משקל סוגי .2

משקל סוג

 תרנגול משקל

 בוצה משקל

קל משקל

weight(-category) 
catégorie de poids 
Gewichtsklasse

bantamweight 
poids coq 
Bantamgewicht

featherweight 
poids plume 
Federgewicht

lightweight 
poids léger 
Leichtgewicht

 בינוני־ משקל

על־ מ׳ פבד,
T ” ־

בינוני

middleweight 
poids moyen 
Mittelgewicht

ight heavyweight 
poids mi-lourd 
Halbschwergewicht

middle heavyweight ת״פבד משקל ת

בר משקל כ
•• T I t :  •

heavyweight 
poids lourd 
Schwergewicht

ותרגילים פעולות .3

 take-off positionמוצא עמדת
position de départ 
Ausgangsstellung

open grip (אחיזה)עלית
האצבעות לצד ]הבוהן פתוחה ] _

closed grip (אחיזה)עלית
האצבעות מול ]הבוהן סגורה ] _  

lock grip (אחיזה)עלית
• • T ־: * 

מול ]הבוהן נעולה  _  

אותו לופתות ואלה האצבעות, ]

wide grip רחבה תפיסה
T T : T  * :

  [ הגוף מרוחב גדול הידיים בין המרחק ]

normal grip, י תפיםה הלת
ordinary grasp T ־ ! T • י

הגוף לרוחב שווה המרחק ] —]

 האקדמיה )זיכרונות תשכ״ה בטבת בי״א ס״ר בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו
 במרחשוון י״ג מיום 1312 מס׳ הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, באה כד על והודעה י״ב,

 האקדמיה מטעם שבטיאל וי׳ איתן ע׳ האד׳ היו זו רשימה שהכינה הוועדה חברי—תשכ״ז.
 כמומחים תדיר וד׳ שפרינגר י׳ שי״ק, ש׳ נשרי, צ׳ גיל, ע׳ בניהו, מ׳ אלוף, י׳ והאדונים
 בן־נון, י׳ האדונים ובהצעות בהערות לוועדה עזרו הנמן. ג׳ הא׳ היה המזכיר למקצוע.

פרץ. וי׳ מלצר ש׳
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צרה תפיסה 1 • T
 מרוחב קטן ]המרחק

הגוף[

לחזה[ ]הרמה הגבהה - 5 T T

לחיצה

הנפה
T T ־ :

דחיפה

בפסו־ע

בפשוק

narrow grip

הגוף תרבות מונחי

clean
épauler
Umsetzen

press

Drücken

snatch

Reissen

jerk

Stossen

in cross-stride

mit Quergrätsche, Ausfall

astride

mit (Seit-)Grätsche

trial, try, attempt שלושה ]מותרים נסיון  
essai

ניסיונות[

י יגךגילי ?ז
]באימונים[

לי תי  עמם ת

 לרגלים( )ל£ץפ,

הגוף עצוב

Versuch

body-building

ציוד .4

ת ל ק ^ ם מ ; ו מ bar-bell פ
barre à sphères • - - v : • 

Kugelstange

 disc-ioading bar-beii דסקות משקלת
barre à disques 8 * v : * 

Scheibenstange

 משקולות חלמת יא.

שקלת מאחזהמ

 קה7ךס

 עוצרת טבעת

 טבעת )גפנים(:

)בחוץ(סוגרת

 ]לאימון משקולית

 ולחימום[

משקול

משקולות פרגן

ההרמה בימת
• - - T T

משקולנים חגורת

ק מגן פי מ

משקולנים נעלי

מפסעית
• : T •

אמונים ספת

מגנסיום

קולופוניום

barהמשקלת מוט
barre
Stange

grip of bar 

Stangengriff

disc
disque
Scheibe

lock, collar 

Stellring

21

dumb-bell
haltère
Kugelhantel, Hantel

weight, kettle-bell

Wurfgewicht

rack

Gestell

podium
plateau
Podium, Platte

weight lifting belt
ceinture
Gürtel

wristband 
bracelet de force 
Gelenkschützer

weight lifting boots

suspensory belt
suspensoir
Suspensorium

bench

magnesium
magnésium
Magnesium

colophony
colophane
Kolophonium



הגוף תרבות מונחי

היאבקות יב.

 משתתפים .1
תפקידים ובעלי

wrestlingהאבקות
lutte
Ringkampf, Ringen

Greco-Roman (,classic) יוגי״רומי סגנון  
wrestling ‘ ’T: : *

חפשי סגנון

תך תפש  כיכל

 נאבק התאבק,

 מתאבק

פוסק)ראשי(

• : ]יושבים שופטים
המזרן[ בצדי

 מזרן שופט

 ערעורים ועדת

רפואית ועדה

griechisch-römischer
Ringkampf

free-style wrestling 
lutte libre 
Freistil-Ringen

catch-as-catch-can

to wrestle
lutter
ringen

wrestler
lutteur
Ringkämpfer

chairman of the mat, 
mat-manager 

chef de tapis

judges
juges
Richter

referee
arbitre
Schiedsrichter

jury

medical board

והמאבק ההתחרות סדרי .2  

fit שר־לחימה כ
en forme :
kampffähig, in Form
weighing-in שלןילה
pesage
Wiegen

weighing period השקילה מועד

 משקל סוג

לזוגות חלקה
' ד \ ־ : :

1־ : ־ ]לרישום טבלה
התחרויות[ מהלך

תחרות

ת סדרת ךו ח ת

מחזור

 האחרון ]המחזור גמר

בתחרות[

קלב מאבק,

ה פ ק  מורכב ]המאבק ה

 והפסקה הקפות, משתי

שניות, 5 ]עד ספר T -
מסוכן[ במצב

category
catégorie de poids 
Gewichtsklasse
pairing off

Paaren

list

competition
concours
Wettbewerb

toumament
toumoi
Toumier
round 
manche 
Runde, Gang

finals
finale
Schlussrunde

fight
lutte
Kampf

ביניהן[

period

to count 
scander 
auszählen

 האקדמיה )זיכרונות תשכ׳׳ה בטבת בי״א ס״ד בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
 במרחשוון י״ג מיום 1312 מם׳ הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, באה כך על והודעה י׳׳ב(,

 האקדמיה מטעם שבטיאל וי׳ איתן ע׳ האד׳ היו זו רשימה שהכינה הוועדה חברי—תשכ״ז.
 למקצוע. כמומחים שי״ק וש׳ נשרי, צ׳ גיל, ע׳ גוטפרוינד, י׳ אלוף, י' והאדונים

 בורנשטיין ר׳ הגב׳ ובהצעות בהערות לוועדה עזרו הנמן. ג׳ הא׳ היה הוועדה מזכיר
פריד. וי׳ סומך ש׳ מרכס, ק׳ ולנשטיין, מ׳ בן־נון, י׳ והאדונים



היאבקות יב. : הגוף תרבות מונחי

ח פ שניות, 2 ]עד ט T -
 פרקוד[ בעת

ד קו ר  במזרן ]הנוגע פ

מנוצח[ כתפיו, בשתי

נלןלות לפי גצחון
 זכות, נקודות ]לפי

 בהן זוכה שהמתאבק
המאבק[ בשעות פעולותיו על

 ]ניצחון נצחון״יתר

 ביתרון נקודות לפי
מכריע[

חובה נקדות

to tap

shoulder win
touche
Schultersieg
point décision 
victoire aux points 
Punktentscheidung

victoire par 
supériorité

penalty points 
points de pénalisation 
Strafpunkte [למתאבק הנרשמות

המאבק תוצאת לפי ]

draw תיקו
match nul
Gleichstand, unentschiedener Kampf

weight décision הכרעת משקל 
décision par poids T : ־־ T : ־
Entscheidung nach 1 קמיענ ריקת במצב  

Gewicht [ שבמתאבקים לקל הניצחון

רופא דעת חות

רופא החלטת

]הרחקת הךחלןה

 מתפקידו שופט
מסוים[ במאבק

medical advice, 
m. opinion 

avis de mécedin 
ärztliches Gutachten

medical verdict, 
doctor’s verdict 

décision de médecin 
ärztliche Entscheidung
withdrawal (of judge) 

from the contest

elimination (of judge) מחיקת פסילה[
from the list T ‘ !

__ הרשימה[ מן שופט

המאבק תיאור .3

שר  תפיסה ]כגון: פ

כשרה[

 תפיסה ]כגון: פסול

פסולה[

אזהרה
- : T T

התראה

permitted
permis
erlaubt

prohibited 
défendu, irrégulier 
verboten, regelwidrig

warning

23

caution

האבקות עמדת

התקפה
- : T I t

initial position 
garde
Ausgangsstellung, Bereitschaft

attack 
attaque 
Angriff

התקפת״נגד

הגנה

השתחרר

תקיפה

יד תקיפת

counter-attack
contre-attaque
Gegenangriff

defence
défense
Verteidigung, Abwehr

to escape, to break hold

freikommen, Griff 
aufbrechen

lift
ramassement
Hebel

armlock, armlift 
ramassement de bras 
Armaufreisser

 עם יד תקיפת

הסבה
־ : T T

 ראש תקיפת

רגל תקיפת

armthrow

headthrow
ramassement de tête 
Kopfdurchzug
leg lock
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to gripאחז החזיק, activityפעילות

passivity, stalling לפעילות אי״ ב וכד׳[ ]בגשר פ
T -

to hold down



z

גשר ]כבילת כבילה 5 • T
וכד׳[

 םר?לל תפיסת

 מספרים

יד הסב הסבה, ד •• T T :־

ל סבב בו כ

24

hold-down

leg action 

Beingriff

scissors 
ciseaux 
Schere

 היאבקות יב. ;הגוף תרבות מונחי

מסכן מצב

hammerlock 
retournement de bras 
Zurückdrehen des 

Arms

salto

take-down to... )להדום, ל... הבאה

ה ע Z וכד׳( לכרי
* 5 • T

escape position מפלט עמדת

Rettungsstellung

בעמידה מאבק

מפנים חבק

מאחור חבק

במהפך חבק

 צדית, לפיתה

הצד מן ,ל

T • :דחיפה

הןר;ק

 סבסוב

רגל הכשלת

upstanding wrestling 
lutte debout 
Standkampf

front throw 
ceinture de devant 
Untergriff von vorn

rear throw 
ceinture de derrière 
Untergriff von hinten

reverse throw 
ceinture en souplesse 
Untergriff mit Überwurf

hip throw
coup de ceinture de 

côté 
Hüftwurf

push

throw

swerving
pirouette

trip
croc-en-jambe
Beinstellen

danger of fall, 
pinning hold 

danger de tombée

ground wrestling הקרקע על מאבק  
lutte par terre ־ : ־־
Bodenringen

 תחתון מתאבק

 עליון מתאבק

הצי[ ]מן הפיכה

 ציר ]סביב הפוך

הרוחב[

מנוף

ל מנוף  כפו

עניבה

bottom wrestler 
dessous 
unterer Ringer

top wrestler 
dessus
oberer Ringer 

reverse
ceinture de côté 

par terre 
Seitenaufreisser
overturn

Überwurf

half nelson 
prise de tête 
Nelson
double nelson, full n. 
double prise de tête 
Doppelnelson
neck-lock
cravate
Kravatte

neck-lock with armhold חצי״עניבה

 אחיזת- ]כגון: אחיזה

אחיזת־עורף[ ראש,

העברה
ז ז ־ : ־

הזו;ק

 ]»מידת הרום

וידיים[ ברכיים

גשר

לאש גשר

hold
prise, tour 
Griff, Halt
switch

throw
jet
Wurf
ground position

bridge
pont
Brücke

head-bridge
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מרפקים גשר

 היאבקות יב. : הגוף תרבות מונחי

eibow-bridge ההאבקות תחוםfighting area

25

 תץם גשר

 למחצה גשר

מעבר גשר

T : %מצלב גשר

 מגשר ההלצות

4
מאזנים

ההאבקות בימת

חזמז

אבךזין צפוי

arm-bridge

half-bridge 
demi-pont 
halbe Brücke
passing bridge

crossed bridge

escape from bridge

הציוד
scale
balance
Waage
platform
plate-forme
Plattform

mat
tapis
Matte
tarpaulin cover

 התחום קו

]בצבע פנה סימני • T •• • ד
הזיהוי[ סרטי

 בטיחות שולי

 שפוט לוחית

 האבקות בגד

מכנסית
• ד : •

מפסעית
• ■ד : •

ו ??ז ר ?

 זהוי סרט

האבקות נעלי

boundary line

comer marks

protection margin

paddle of colour

tights
maillot de lutte 
Ringertrikot

truss
culottes de lutte 
Ringerhose
suspensory belt
suspensoir
Suspensorium

knee guard 
genouilliere 
Knieschützer

anklet

wrestling shoes



הגוף תרבות מונחי

הנוצית משחק יג.

badminton ]המשחק[ נוצית

badminton piayer נוצית שחקן נוצאי,

ק, שדה .1 ח ש מ ה

ד ציו ה
short service 1ine הפתיחה קו

~ 5. vordere Aufschlaglinie T 
הקרוב

 הפתיחה קו

הרחוק

long service line 
hintere Aufschlaglinie

את ]מחלק התוך קו

 חצאים לשני השדה
לרוחבו[ ולא לאורכו,

ימנית! חלקה
• ת״ : י יד : •״•

centre-line

right half-court;
left h.־c. .

rechtes Aufschlagfeld; 'שמאלית ח  
linkes A.

 למשחק שדה

ליחידים ש' יחידים,

 למשחק שדה

לזוגות ש׳ זוגות,

singles court 
Einzelfeld

doubles court 
Doppelfeld

singles service court; הפתיחה תחום  
doubles s.c. 5 “ , 5

_ ;ליחידים

לזוגות הפתיחה תחום

השדה אמצע

הרשת עמודי

midcourt
Mittelfeld

net posts 
Netzpfosten

 הרשת שפת

)העליונה(
top
Oberkante

face of racket המחבט פני
Schlägerkopf

facets המאחז שטוחות

racket shaft ]חלק המחבט קנה
Schlägergriff

1למאחז הראש שבין הקת

trim הרשת יתר

bird, shuttle(cock) מגביע ]מורכבת נרצית  
Federball

ומכפתור[

outdoor shuttlecock חוץ נוצית

indoor shuttlecock פנים נוצית

feather cup גביע
oberer Teil T • -

base כפתור
unterer Teil

שחק המ .2

hands in, innings הפתיחה תור
- : • T

hands out הפתיחה הפסד

short serve מקרוב פתיחה

long serve מרחוק פתיחה

 האקדמיה )זיכרונות תשכ״ה, בסיוון בל׳ ס״ח בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
 במרחשוון י״ג מיום 1312 מס׳ הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, באה כך על והודעה יב(,

 והאד׳ האקדמיה מטעם שבטיאל י׳ הא׳ היו זו רשימה שהכינה הוועדה חברי — תשכ״ז.
 עזרו סומך. ש׳ הא׳ היה הוועדה מזכיר למקצוע. כמומחים שי״ק ש׳ נשרי, צ׳ אלוף, י׳

 מלצר, ש׳ מרן, מ׳ דותן, א׳ בו־נון, י׳ בן־חיים, ז׳ איתן, ע׳ הא׳ ובהצעות בהערות לוועדה
הגרמני. התרגום את הוסיף מרכס ק׳ הא׳ מרכס. ק׳



f a

even court תיהזוגהחלקה
rechtes Aufschlagfeld -••'־ ־ ־יי

]הימנית לספירה( ])
T • 5 -

odd court א־ החלקה ל ה
linkes Aufschlagfeld , ־, , T: ־

(זוגית)לספירה
[[השמאלית

rotation teamwork סיבוב הערכות

27 הנוצית משחק יג. : הגוף תרבות מונחי

חסם
T -

עמדה

to block 
blockieren
stance
Stellung

ready (stance) )הכן עמדת )
Bereitschaft(stellung) " T “: v

פסידה
T  * J

פסירות שתי

 צר, החלפת

צדדים ה׳

down 

two down

change of ends 
Seitenwechsel

change of service הפתיחה חלוף
Aufgabewechsel * ; ״
home position )מצפה עמדת)

pivot הסב מכת

siing, throw ()דחיק החזרת

 (דחי)הסיום

ת מ^גה חלק

setting
“Setzen1

גבהה פתיחה
: • T  :  T

מרחוק

wrong half-court 
falsches Aufschlagfeld
long high service

regain of service הפתיחה שיבת
Aufgabe-Rückgewinn ־י ־ : ־

הערכות
•• T :

אלכסונית

diagonal teamwork 
schräge Aufstellung

side-by-side teamwork רחבית הערכות  
Aufstellung ’ : T 5 T **

nebeneinander

up-and-back teamwork ארכית הערכות  
Aufstellung vorn ! T : T"

und hinten

איצה

ההכרעה נוצית

rushing

gamebird
לשחקן, מוסיפה ]היא

לניצחון[ לו החסרה הנקודה את בה, זוכה הוא אם

ת .3 טו ב ח ה

anchor fingers )האצבעות(
Ankerfinger T : v T 

האצבעות: 3] הזרתיות

אמה[ קמיצה, זרת,

 net playרשת מ^חק
Netzspiel

yours

 play for an opening מפתה )מכת(
המכריחה ]מכה

לחובט[ נוחה בדרך הנוצית אח להחזיר היריב את

set upהגעה )מפת(

(14 etc.) ail 14 )ל וכיו״ב כ ל )
Gleichstand

fingering ? ^ אצ
Fingerarbeit

flexible wrist גמושה פסה
lockeres Handgelenk T

locked wrist, humped w. ל^ויה פסה
steifes Handgelenk T :
wrist snap פסה מכת

point of contact ביןהמגע נקדת(  
Kontaktpunkt T"” ״

לנוצית המחבט )

overhead (shot) )עלית מכה )
Oberkopf-
underarm (shot) )תחתית מכה )
Unterarm-

שמעבר מכה
" •• V ־  V T

ללאע
T

פסולה מכה

round the head

foul stroke 
Fehler

ה
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f a

גצה התנף

28

גבהה מפה
- T  :  T

תלולה מפה
- T  :  T

צליף

ר^זתית מפה

ארפית מפה
- T  T : •

 הנוצית משחק יג. : הגוף תרבות מונחי

driven clear אלכסונית מכה

high clear 

pop up 

flick

“hair pin” 

down the line drive

 אל> מכת

ר^זתית

הערמה
T T ־ : -

cross court flight 
(drive)

cross court drive

deception

preliminary feints [ עברה ]היא התעיה

ה
מי

חד
א

ה
ע

 
שוו
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ת־
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הגוף תרבות מונחי

ד. * י ם רי שי כ מ

התעמלות מכשירי .1

אלה
T ־

ה אל דו־
־ד ־

 ארך התעמלות מוט

קצר התעמלות מוט ־די־ד : - : •

 טפוס מוט

תלוי טפוס מוט

(Indian) club 
Keule
double club 
Doppelkeule

long pole 
Langstab

wand
Turnstab

climbing pole 
Kletterstange

נטוי טפוס מוט

קפיצה מוט

קפיצה עמוד

suspended climbing 
pole 

Pendelstange

inclined climbing pole 
Schragstange

vaulting pole 
Sprungstab

jumping stand, 
vaulting standard 

Hochsprungständer, Sprungständer

 שודית, קורה

אולימפית ,ק

 הקורה אפף

קורתים

 )אופקי,טפום חבל

נטוי( אנכי,

balance beam 
Schwebekante, 

Schwebebalken

saddle of beam 
Baumsattel

double beam 
Doppelbaum

climbing rope 
Klettertau

tug-of-war rope, pulling r. משיכה חבל  
Ziehtau

climbing rope with knots ק$ךים חבל  
Knotentau :

climbing rope with rungs עזלבים חבל  
Sprossentau ’ " :

 התעמלות טבעות

 מקבילים

תי  המקבילים א

 המקבילים בדי

קבועי מקבילים

hand rings 
Turnringe

parallel bars 
Barren

base
Barrenschwellen 
bars
Barrenholme

parallel bars with 
fixed dimensions 

unverstellbarer Barren HTO

 adjustable parallelפוגינים מקבילים
bars

verstellbarer Barren

 immovabie parallel קבועים מקבילים
bars ’ : ׳. * ־:

unverrückbarer Barren ;במקום(

 movable parallel bars גזחים מקבילים
* ’verrückbarer Barren T

low parallel bars 
Erdbarren, Handbarren

מדרגים מקבילים

קפיצית[ ]לא מקפצה

asymmetrical 
parallel bars 

Stufenbarren

beat(ing) board 
Sprungbrett

 כך על והודעה תשכ״ח, במרחשוון בה׳ פ״ב בישיבה האקדמיה במליאת ואושרו נדונו
 )רשימות בפברואר 27 תשכ״ט, באדר ט׳ מיום הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, נתפרסמה

 גשרי, צבי הא׳ חיבר היסודית המונחים רשימת את — הקודמים(. בכרכים ראה יג—א
 מ׳ אלוף, י׳ האדונים היו שחבריה בוועדה, תשט״ז—תשט״ו בשנים נדונה זו ורשימה

 איתן ע׳ האדונים היו ומזכיריה ז״ל, שמעוני ד׳ שי״ק, ,ש ז״ל, פרץ י׳ נשרי, צ׳ בניהו,
 השתתפו תשכ״ח,—תשכ״ה בשנים במונחים ועיינה שחזרה הוועדה, בישיבות —ספן. ור׳

 האדונים בזא״ז היו ומזכיריה שי״ק, ,ש שבטיאל, י׳ גשרי, ,צ גיל, ,ע אלוף, ,י האדונים
 ברונשטיין ,ר הגב׳ ובהצעות בהערות לוועדה עזרו רייך. נ׳ ■והגב׳ אמיר צ׳ סומך, ש׳

 מרכס ק׳ מלצר, ש׳ מדן, מ׳ דותן, א׳ בךנון, י׳ בךחיים, ז׳ איתן, ע׳ אירמאי, ש׳ והאדונים
רבץ. וזד
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מכשירים יד, :הגוף תרבות מונחי

spring board קפיצית מקפצה
elastisches Sprungbrett : T “ : ’

Olympic spring אולימפית מקפצה  
board (,Reuther , * * ־י ״ • ־
s.b.) ( רויטר מקפצת ,)

Reutherbrett

ארכה מקפצה

קפצת

קפצית

מתח

.קבוע מתח

run-up spring board 
Sturmbrett, 

Anlaufbrett

trampoline
Trampolin

mini-tramp
Absprungtrampolin

horizontal bar 
Reck

fixed horizontal bar 
feststehendes Reck

portable horizontal bar מתפרק מתח  
zerlegbares Reck “T :

 מעגן מתח

דנע מתח

התעמלות סלם
נטוי( אנכי, )אופקי,

חבלים סלם

guyed horizontal bar 
Spannreck

trapeze
Trapez, Schwebereck

wall ladder 
Turnleiter

rope ladder 
Strickleiter

ך קיר שוך, סלם  wall barשו
Sprossenwand,

Lattenwand, Ribstoll

gymnastic ladder unit שני ]בין למת ס

סולם משולב קבועים אנכיים סולמות  
שונים במצבים מיטלטל ]

שלבים עמוד

 ריבועית

 התעמלות סוס

התעמלות חמור

Sprossenstander,
Steigebaum

window ladders 
Gitterleiter

vaulting horse 
Pferd

vaulting buck 
Bock

תו  vaulting boxקפיצה א
Sprungkasten

section [ קפיצה ארגז ]של דיוטה
Teil, Fach T :

 שוך, ספסל

התעמלות ס׳

 גמי מותחן

 קפיץ מותחן

קיר מותחן

gymnastic bench 
schwedische 

Turnbank

gummi expander 
Gummistrecker

spring expander 
Stahlstrecker

wall spring exerciser 
Wandexpander

 קפיצי ]מכשיר לחצית

היד[ שרירי לחיזוק

הדיפה אבני

הרמה אבני
T T ־ ״ : ־ :

מעזקול

בומרנג

משחקים מכשירי .2

גלגליות

גלגלים

2:
P:
I“
G

r-יח
£

nr־
GI
C

nI—n
P
Fir־
P

wrist exerciser 
Federhantel

 spring grip ]משקולית קפיצית מעזקולית
קפיצים[ חצאיה שבין חצויה,

dumb-bell
Federhantel

dumb-bell
Hantel

bar bell 
Kugelstange

משקולית

ם משקלת ך דו פ

disk loading bar beii * דסקאות משקלת  
Scheibenstange T: v : ‘

shot, weight 
Stoss-Steine

pushing stones 
Hebesteine

weight, kettle bell 
Wurfgewicht

bumerang
Bumerang

gyro-wheel
Rhönrad

(roller-) skates 
Rollschuhe

trottinette
Roller

 ללשון האקדמיה )זיכרונות משקולות. הרמת יא. הגוף: תרבות מונחי ברשימת גם כצ״ל *
ד^קאות. משקלת : (21 ,ע יב, כרך העברית,



מכשירים יד, : הגוף תרבות מונחי

biiiiard baii ר ביליארד כדו
Billardkugel : •

bowüng baii, ר כדו קונאות 
tenpins ball T

Kegelkugel

bowl, wood ( ת כדור )דשא כדר

 טגבורית

אגרוף כדור  

T •בסיס כדור

גולף פדור  

Tאטום פדור

נבוב כדור T ־

 הוקי פדור

חבט פדור

לבוש .3
 אמון בגד

התעמלות גופית

Trainingsanzug

Turnleibchen

tambourine
Tamb(o)urin

Faustball

base bail 
Baseball

golf bail 
Golfball
solid bail 
Vollball

hollow bail 
Hohlball

hockey bail 
Hockeyball

athletic vest אתלטיקה גופית
Leichtathletiktrikot T ’ ” : "

ת פ ר צ  צירוף שלם, ]בגר מ

ומכנסיים[ חולצה של

מתאבקים חגורת

Turntrikot

“Bändel” (beim 
“Schwingen”)

weight lifting beit משקולנים חגורת נ7ןו7מש חגורת

ג׳ודו אבנט

 היד, מפרק מגן

המפרק מגן

היד( הפף)של מגן
Schlagball, Kaiserball

tennis baii טניס כדור
Tennisball

table tennis ball שלחן טניס כדור  
Tischtennisball T : s

— קטן[ מקשי גומי ]כדור כדורית

Gewichthebegürtel
obi
Obi

wristband
Handgelenkschützer

Handschutzriemen

knee pad, knee guard ת ברך, מגן ברכי  
Kniekappe, ‘ vV “T

Knieschützer

elbow guard מרפקית מרפק, מגן  
Ellbogenschützer ״ ״* ״ T

טל מגן ankletקר
Fussgelenkschützer,

Knöchelhülle medicine ball כה כדור
gaiters קרסלית Medizinball
Gamasche . ;1-

push ball ענק כדור
puttee חותלת

—
Wickelgamasche dart חצית
sport socks 
Sportsocken

Wurfpfeil ״ *
ספוו־ט גרבי

suction dart צמידון
— סוליות[ בעלי ]גרביים סליה גרבי

Wurfpfeil mit Saugnapf

— T: \ ״ ־:  ringer, quoit השחלה טבעת
eye shade 
Augenschirm

• T Îמצחה
Wurfring

stilts

דד ---- : -

ענק רגלי

שונים .4

Stelzen T‘: ״ : “

seesaw ה מאזנים, נדנדת ד ת נ
Wippe T"

(h)odometer מדה אופן merry-go-round סחרחרה
Messrad, Zyklometer Karussell T ״ S :
dynamometer מד״כח giant(s)-stride צעד״און
Dynamometer Rundlauf
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פסיעות מונה

:\ינקדות מונה

גב פר

10

pedometer
Schrittmesser,

Schrittzähler

score indicator 
Punktzähluhr

:הגוף תרבות מונחי

Pude, Redressions-Wolm

— ]באורתופדיה[ שלבית

מגלשים
• ־ T : ־

 גלישה מטה

 מגלשים מלחץ

 מחלייןים

כונן

Fussleiter

ski
Ski, Schi (pl. Skier)

ski stick 
Skistock

ski press 
Skispanner

skates
Schlittschuhe

rack
Gestell

 stand [,וכד דגלונים ]למוטות, נעיצה כן
Gestell t ־־ ־'

 field markerסמון מריצת
Markierwagen

 מכשירים יד,

 marking canסמון מזלף
Markierkanne

ה ק ח מ sweeper הסימון[ ]למחיקת מ
Kehrmaschine T‘* : ״

מכבש

בטיחות, חגורת

roller
Walze

safety belt 
Trainingsgürtel,

Sicherheitsgurt 7̂ ע  צו ת1ך

ם דו  בעל ]מוט כ

טובע[ למשיית אונקל

ד חדודית ב ל

grappling iron 
Hakenstange

felt cone 
Filzkegel

ולילה״ ״יום דסקית
Schwarzweisstafel T

]לכיסוי אפר

במשחקים[ העיניים

 פרסים מגן

גביע

eye bandage 
Augenbinde

shield
Plakette

cup
Pokal
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