
גיאוגרפיה מונחי
פנים׳ כוחות של גיאומורפולוגיה א.

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

המבנה)הגאולוגי( תורת טקטוניקה, .1

tectonics טקטוניקה,
t • : v א . , tectonique

Tektonik המבנה)הגאולוגי( תורת

orogenic אורו^י
orogénique 
orogenetisch

orogenic הו־ים התחוללות אורתנזה׳
orogénie *T : : ‘ T’” 

Orogenese

posthumousעוקבת )אורוגנזה(
posthume
posthum

epeirogencsis ,אפירוגנזה
épeirogénie . . , 1“ל
Epirogenese, יבשות התחוללות  

epirogene Bewegung

איזוטטזה
T T  :

איזוסטטי
: T •

איסטזה
T : ״ T

איסטטי
- : T •

 קדם שקע

 גאוסנקלינה

היבשה אדן

isostasy
isostasie
Isostasie
isostatic
isostatique
isostatisch
eustasy
eustasie
Eustasie
eustatic
eustatique
eustatisch
foredeep 
avant-fosse 
Vortiefe, Randtiefe
geosyncline
géosynclinal
Geosynkline

continental shelf 
plateau continental 
Kontinentalschelf

 היבשה מדרון

 מגן;בשתי

 שבר

rשבור

 העתק הרי

נחות גוש
ד

העתק

עתק

 לכסון

 מלכסן גוש

 העתק גוש

 העמק קו

 נסוק גוש

בקע

continental slope 
talus continental 
Kontinentalabhang

continental shield
bouclier
Schild

fracture
fracture
Bruch

fractured
fracturé
zerklüftet

block mountains 
montagnes en blocs 
Schollengebirge

downthrown block, 
down faulted block 

lèvre abaissée 
abgesunkene Scholle

fault
faille
Bruch, Verwerfung

throw (of a fault) 
rejet
Sprunghöhe

tüt
regard
Schrägstellung

tilted block 
bloc basculé 
schräggestellte Scholle

fault block 
block faillé 
Bruchscholle

faultline 
ligne de faille 
Verwerfungslinie

upfaulted block 
lèvre surélevée 
gehobene Scholle

rift valley 
fossé tectonique 
Graben

 (.77 ,49 עט׳ ו/ כרך האקדמיה, )זיכרונות ל׳ כ״ח, בישיבות האקדמיה במליאת אושדו
 בדאווד, א״י ד״ד :השתתפו אלה, מונחים שהכינה הגיאוגרפיה, למונחי הוועדה בישיבות

 י׳ ד״ד פרנס, א׳ הא׳ עמירן, ד׳ פרופ׳ מרגלית, ח׳ הגב׳ לייבל, ד׳ הא׳ ייבין, ש׳ הא׳
דותן. א׳ הא׳ והמזכיר ריבלין י״י פרופ׳ קדמון,
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גיאוגרפיה מונחי 16

hörst הורסט
hörst : : :
Horst
fold קמט
pli
Falte

folding קמוט
plissement
Faltung

folded mountains 
montagnes plissées 
Faltengebirge

flexure, monoeiine ,מונוקלינה פפיפה
flexure
Flexur

?¡מטים הרי

אנטיקליגה .קמר,

קמרי

anticline 
anticlinal 
Antiklinale

anticlinal 
anticlinal 
antiklinal

anticlinorium pnirVjrmX  
anticlinorium : : *
Antikilinorium

ר, ע ה ק לינ ק «

dome פפה
dôme T *
Kuppel, Aufwölbung

syncline 
synclinal 
Synklinale

synclinal לי ?¡?
synclinal "
synklinal

synciinorium /ן1סגקליגוךי קערת
synclinorium : !:’ v
Synklinorium

synclinal bowl קערור
nacelle ~
Synklinalbecken

subsidence קיעה#
subsidence T
Senkung

uplift ממות1התר
soulèvement : : ’
Hebung

truncated קטום
tronqué T
abgestutzt

truncated spur קטומה לוחה#
éperon t : t :
abgestutzter Sporn

hogback מצלעת
dos d’âne, chevron - י : •
Schichtrippe

(mountain) knot הרים צמת
noeud de chaînes de 

montagnes 
Scharung, Gebirgsknoten

en echeion fauit שלבים העתק
système de failles en ’ :

gradins
Staffelbruch

homoclineאיזוקלינה
isocline
Isokline

homoclinal
isoclinal
isoklinal

געשות .2

volcanismגעשות
volcanisme
Vulkanismus

ת התגעשות,  volcanic action גע# פעל
action volcanique *"* " x : 

vulkanische Tätigkeit

volcano
volcan
Vulkan

active volcano 
volcan actif 
tätiger Vulkan

extinct volcano 
volcan éteint 
erloschener Vulkan

mud volcano 
volcan de boue 
Schlammvulkan

caldera
caldera
Kaldera

somma iyulkan)
somma
Somma

crater
cratère
Krater

crater lake 
lac-cratère 
Kratersee

הר-גע#

עע פעיל הר־ג

פביי הר־געש

בץ מגעש

ת קלדו־ה, ח קל

סמה

לע

ת־לע מ י
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17 פנים כוחות של גיאומורפולוגיה א.

גע# קטר

גע קונוס

#כבתי קונוס

fumarole
fumerolle
Fumarole

volcanic cone 
cône volcanique 
Vulkankegel

composite cone
strato-volcan
Stratovulkan

cinder cone אפר קונוס
cône de cendres 
Aschenkegel, Aschenvulkan

volcanic neck צואר
neck volcanique
vulkanischer Stiel, vulkanische Nadel

?¡מץ)געשי(

מגופה

התפרצות

funnel
cheminée
Vulkanschlot

plug
bouchon volcanique 
Vulkanpropfen

éruption
éruption
Ausbruch

volcanic explosion גע^זית התפוצצות  
explosion volcanique 
vulkanische Explosion

volcanic effusion, זית גע השתפכות?  
volcanic extrusion 

effusion volcanique 
vulkanischer Erguß
volcanic ejection תיגעש פליטה
extrusion volcanique 
vulkanischer Auswurf

fissure eruption מסדקים התפרצות  
éruption en fissures ’ T : : T : ’
Spaltenausbruch
submarine eruption התפרצות
éruption sous-marine 'י
unterseeischer Ausbruch תת״ימית

ההתפרצות סרק

געשי אפר

ה גע^זית ברצ׳

eruption fissure 
fissure d’éruption 
Eruptionsspalte
volcanic ash 
cendre volcanique 
vulkanische Asche
volcanic breccia 
breccia volcanique 
vulkanische Breccie
scoria סיגים
scorie
(vulkanische) Schlacke

lapilli גלות
lapilli
Lapilli
lava לבה
lave
Lava

lava fiow ( ם הלך ר ז ה), ב ל ה  ב ל
coulée de laves
Lavastrom
pahoehoe, rope lava ה מקלעת לב
lave visqueuse 
Fladenlava, Gekrôselava

לבה פפת

ת השתפכות לב

מגמה

lava dome 
dôme de laves 
Quellkuppe, Schildvulkan

effusive lava 
lave d’effusion 
Ergußlava

magma 
magma 
Magma
basic magma בסיסית מגמה
magma basique 
basisches Magma

acid magma המצית מגמה
magma acide 
saures Magma

tuff טוף
tuf (volcanique)
(vulkanischer) Tuff

sinter 0נטר
concrétion
Sinter

geyser גיור
geyser
Geiser, Geysir

hot springs - חמי חמים, מעינות
sources chaudes 
heiße Quellen

mineral springs מינרליים מעיגות
sources minérales * r : ‘
Mineralquellen

volcanic rock סלע גע?זי 
roche volcanique 
vulkanisches Gestein

געשי מחדר

מחדר )סלע(

volcanic intrusion 
intrusion volcanique 
vulkanische Intrusion

intrusive rock 
roche intrusive 
intrusives Gestein
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רעעיות סיסמיות, .3

seismicity רע?**™ ות,8םיסמ
séismicité ’ ~ : " 

Seismizität

מה( אד ת- עיד ר ,(# ע earthquake ר
séisme T T": : 

Erdbeben

מונחי 18

מסיים זעזוע

גיאוגרפיה

tremor 
frémissement 
leichtes Erdbeben

shock 
choc
Erdbebenstoß

epicentre 
épicentre 
Epizentrum

hypocentre 
hypocentre 
Hypozentrum

preliminary shock מבשר זעזוע  
Vorbeben

רעד

זעזוע

עלי מרפז

עמקי מרפז
I . ;  T  T  : V

aftershock
Nachbeben

 seismic wave רעש גל סיסמי, גל
onde sismique - ־ - :

Erdbebenwelle

 seismic zone ךעי$ אזור סיסמי, אזור
zone sismique * *’ * V ” 

Schütterzone

 submarine earthquake תתאימי רעש
séisme sous-marin 
Seebeben

 tsunami (, sea-wave) סיסמי, בח$ול
tsunami ’ :

Tsunami צונמי ,tfsn נחשול

microseism מקרוסיסמיות מקרוסיסם,

סיסמוגו־ף

microseisme
Mikroseismus

seismograph
séismographe
Seismograph
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גיאוגרפיה מונחי
 *,א חלק חוץ, כוחות של גיאומורפולוגיה ב.

בליה
כלליים מנחים .1

גאומוו־פולורה

תבליט

צורה
T

גלוף

מבנה

סדק

משק

 מתון תבליט

 עז תבליט

התבליט עזוז

geomorphology 
géomorphologie 
Geomorphologie
relief
relief du terrain 
Relief, Formenschatz
form 
forme 
Form
sculpture 
sculpture 
Skulptur
structure 
structure 
Struktur
fissure 
fissure
Kluft, Spalte
joint 
diaclase 
Fuge
subdued relief 
relief faible 
geringes Relief
strong relief 
relief vigoureux 
starkes Relief
relative relief 
énergie du relief 
Reliefenergie
exegenetic dynamics , ת על חוץ פחות פ  
action des forces , ~ s :

נה1חיצ דינמיקה

חיצונה חיצון,

extérieures 
außenbürtige Kräfte
exogenetic
exogène
exogen, außenbürtig

בליה .2

ה to weatherבל
eroder
verwittern

כימית בליה

weathering 
érosion 
Verwitterung

chemical weathering,
decomposition T T '

corrosion
chemische Verwitterung

physical weathering, מכנית׳ בליה  
disintegration T . TT :

désagrégation התפוךרות
mechanische Verwitterung

קרה בלית

אורגנית בליה

frost weathering 
gélivation 
F rostverwitterung

organic weathering 
décomposition 
organische Verwitterung

to disintegrate התפורר
désintégrer
verwittern, zerfallen

eluvium אלוביום
éluvium
Ausspül

mantle rock, debris בלית
débris
Verwitterungsschutt

detritus, scree, debris ( )בלית שפכת  
amas
Schutt, Geschiebe, Felsengerölle

שפיע)בלית(

שירת )קךקע(

talus (cone) 
talus d’éboulis 
Schutthalde, Schuttkegel

residual soil 
sol résiduel 
Verwitterungsboden

 חסיפה .3

על:חטיפה הפו חטף( )

 )הפעולה(; צבירה

)החומר( מצבר

denudation
dénudation
Abtragung

accumulation
accumulation
Akkumulation

 (.77,49 עט׳ ר, כרך האקדמיה, )זיכרונות ל׳ כ״ח, בישיבות האקדמיה במליאת אושרו
 בראוור, א״י ד״ר :השתתפו אלה, מונחים שהכינה הגיאוגרפיה, למונחי הוועדה בישיבות

 י׳ ד״ר פרנס, א׳ הא׳ עמירן, ד׳ פרופ׳ מרגלית, ח׳ הגב׳ לייבל, ד׳ הא׳ ייבין, ש׳ הא׳
מדן. מ׳ והא׳ דותן א׳ הא׳ והמזכירים ריבלין י״י פרופ׳ קרמון,
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גיאוגרפיה מוגחי 20

מתון

הסעה
T  T  -

תר א נ

aggradation
aggradation
Aufschüttung, Anschwemmung
transport 
transport 
Transportierung

in situ
in situ, en place 
an Ort und Stelle

not in situ באתר שלא

hereingebracht

rock fall
chute de pierres v v : **
Steinschlag

chutes )זירדרת חרץ)של
fente de glissement 
Steinschlagrinne

mudflow הלך ץ3 זךימת בץ׳ 
coulée boueuse ‘! , ״
Murgang

מצלעים ?¡ךיןע

הרים זיחת

הרים מ&לת

המ&לת מגרע

landslip
glissement de montagne 
Bergrutsch, Erdrutsch
landslide
éboulement
Bergsturz

scar
niche d’arrachement 
Ausbruchsnische

exfoliation, desquamation התפדדות  
exfoliation : ~ : ״
Wollsackverwitterung

פדוד

עלמת

 פסוי אבן

עד ?¡פאת

קפאין םך.קי

עפר זחילת

exfoliation dome 
pain de sucre 
Zuckerhutberg

demoiselle
demoiselle
Eidpyramide
Deckstein

permafrost 
gel permanent 
Gefromis

frostwedging 
fissures de gélivation 
Spaltenfrost

solifluction
solifluxion
Erdfluß

מדבר

חול מדבר

surface polygons 
sol polygonal 
Polygonboden

desert
désert
Wüste
erg
erg, désert de sable 
Sandwüste

אבנים מדבר חמדה,
• T :־־ ־   :  • T T “ :

צרורות מדבר צריר,

hammada 
hamada, désert 

pierreux 
Steinwüste

serir 
serir 
Serir

רוח סחיפת

סחוי

רוחי

wind erosion 
érosion éolienne 
(Wind־) Korosion
deflation
déflation
Deflation

eolian
éolien
äolisch

eolian deposit רוחות מרבד, מרבד )  
dépôt éolien T : * ( . “ *
Windablagerung ( רוחות של

dune חולית
dune
Düne

seif-dune, longitudinal סיף חולית
dune, dune chain 

dune longitudinale 
Strichdüne

barchane, horse shoe, סהרונית חולית  
crescentic dune 

barkhane
Barchan, Sicheldüne

חוליות גוש

חול

רוח קצועת

רשתית בליה

dune massif 
massif de dunes 
Dünenmassiv

sand
sable
Sand
ventifact 
caillou façonné,

caillou éolisé 
Windkanter
honeycomb weathering 
érosion alvéolée 
Wabenverwitterung
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21א׳ חלק חיץ, כוחות של גיאומורסולוגיה ב.

desert vamish מדברי מקרם
patine, vernis désertique ’T :  ‘ : T י
Wüstenlack

desert pavement המדבר חספסת
pavage désertique 
Wüstenpflaster
crust 
croûte 
Kruste

deflation-crast 
reg
Lesedecke
dust crust 
croûte de poussière 
Staubkruste

salt crust 
croûte saline 
Salzkruste

lime crust, calcareous crust גיר קרום  
croûte calcaire 
Kalkkruste
pediment 
pédiment 
Felsfufiflàche

fanglomerate 
fanglomérat 
Fanglomerat
sheet flood 
ruissellement en nappe : T
Schichtflut

sheet wash שטחית סחיפה
ruissellement en nappe * : * T * * 
Flachenabspülung

mushroom rock )פטריה סלע )
roche champignon T *: * 
Pilzfelsen

arch rock סלעים ק$ת

מטאוו־י לע

סחיפה
: * T

חפגי1ס
• T  :

erosiv

arche naturelle 
Felsentor

meteoric crater 
cratère météorique 
Meteorkrater

סחיפה .4
T • :

erosion
érosion
Erosion

erosive

 סלע אדן

 פנגלומרט

שטחי שטפון

ם,ק  ת

סחר קרום

אבק קרום

מלח קרום

to erode 
éroder 
erodieren

eroded 
érodé 
erodiert

agents of erosion 
facteurs d’érosion 
Erosionsfaktoren

processes of erosion 
processus d’érosion 
Erosionsvorgänge

erosionai surface סחופים פני״״קךלןע
surface d’érosion * : “ 5 ” ”:
Verebnungsfläche, Abtragungsf 1 äche

headward erosion , אחוךנית סחיפה
érosion régressive . T :
rückschreitende לאחור סחיפה  

Erosion

stream erosion נהר סחיפת
érosion des eaux courantes TT : 
Flußerosion

lateral erosion 
érosion latérale 
Seitenerosion

downcutting 
érosion verticale 
Tiefenerosion

scouring 
creusement 
Auskolkung

scour
marmite des géants 
Kolk

surface runoff 
ruissellement,

écoulement 
Oberflächenabfluß

subsurface runoff תת״קרקעי נגר
écoulement souterrain T J ~ ” vv
unterirdische Entwässerung

עי הנגר מקדם),קואפיצינט( ק קך על־ ה
coefficient of runoff 
cofficient d’écoulement 
Abflußfaktor

runoff riiis הנגר חריצי
rigoles d’écoulement , ״ ״ ״־ ־ *
Abflußrillen

deposit ;(מרבץ)בכלל
dépôt, gisement , T
Ablagerung ( ד ב ך תישכב )עשוי מ

 רחב סחיפת

 עמק סחיפת

 חתירה

חתר

עי נגר ק ך ק ל- ע

סחף

סחוף

 סחיפה גוךמי

סחיפה תהליכי
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to deposit ( )בשכבות הרביד ן )בכלל( רבץ
déposer
ablagern

נהרי

קונגלומרט
I ; ; ״ T

סווג

סחפת

סילט

סחפת שקע

fluviatile
fluviatile
fluviátil

conglomerate
conglomérat
Konglomerat

sorting
classification
Sortierung

silt, sediment 
matière transportée 
Flußsedimente

silt
vase
Schlick

גרפת

צרורות

רחפת

טענת

to silt 
envaser
auf schlicken, verschlammen

bed load (of river) 
galets
Schotter, Geschiebe, Gerölle

gravel
gravier
Schotter

suspended load material 
matières en suspension 
Schweb, Flußtrübe

(river) load 
charge
transportiertes Material

overloaded stream 
rivière surchargée 
überlasteter Fluß

pebble

Kies,Schotter חוף( חלוק נחל, )חלוק

mud 
boue 
Schlamm

ooze 
vase 
Schlamm

loam 
limon 
Ton

erosional debris 
débris d’érosion 
Abtragungsschutt

טעון~יתר נהר

ם(, אבני ק)-  חלו

 )חלו

פילומה בץ,

:מ

?י:ז

סחיפה בלית

 אלוביום

 אלובי

 אלוביום, מו־בץ

 אלובי מרבץ

 אלוביום, מישור

אלובי מישור

alluvium
alluvion
Alluvium

alluvial
alluvial
alluvial

alluvial deposit 
alluvionnement 
Anschwemmung

alluvial plain 
plaine alluviale 
Schwemmlandebene

alluvial fan, , אלוביום מניפת
alluvial cone \

cône d’aiiuvions אלובית מניפה  
alluvialer Schuttfächer, 

Schwemmkegel

 עמק

 העמק קרקעית

 מים מרוץ

נהר)גדול(
ו T ד

T̂גהר

 פלג

ב( אכז חל)  נ

הנהר במעלה

הנהר במורד ו - : -ז

 הנהר׳ מהלך

הנהר מרוץ

נהר זרוע
; - T T

valley
vallée
Tal

valley ground
thalweg
Talboden

water course 
cours d’eau 
Wasserlauf

river
fleuve
Strom

stream
rivière
Fluß

brook
ruisseau
Bach

wadi
oued
Wadi

upstream 
vers l’amont 
flußaufwärts

downstream 
vers l’aval 
flußabwärts

course of river 
cours de rivière 
Flußlauf

channel of river 
bras de rivière 
Flußarm
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אפיק ק), הנהר( אפי

,עופה נהר( ע(פת )

שרטון)בנהר(

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

(river) bank 
rive 
Ufer

bar (in the river) 
écueil 
Sandbank
line of greatest current הנהר שבלת  

velocity TT~
ligne de vitesse maximum du courant 

d’une rivière
Stromstrich

river bend ברך הנהר 
coude de rivière TT"
Flußbiegung, Flußwendung

affluent, tributary יובל
affluent
Nebenfluß

headwaters *׳ר$קי נהיייי
première partie d’un . T ,

cours d’eau מקור נחלי
Quellbäche, Quellströme

junction ( ,מפגש נהרות מפגש )
confluent T: ’ T:
Zusammenfluß

gradient (of river)שפוע)הנהר(
gradient
Gefälle

 נדחה שפך

מפרד
* : T

 שפך)נהר(

משקע ופך2?

delayed junction 
confluent déplacé 
verschleppte Mündung

bifurcation
bifurcation
Flußgabelung

mouth (of a river)
embouchure
Flußmündung

drowned river mouth 
embouchure ennoyée 
ertrunkene Flußmündung

,פה הנהר( פי )
T ־  T

ה דלתאות( )י׳ דלת
T : V T  : V

ב, חתך ח ר  ל

רחבי חתך

estuary
estuaire
T richtermündung

delta
delta
Delta
cross section 
profil en travers 
Querprofil

m לאיך׳
ארפי חתך

ממתן, בשפוע

איתן )נהר(

עונתי

אפיזודי ארעי,

at grade
au profil régularisé 
mit ausgeglichenem Gefälle ÎÇÇ*??

perennial (river)
(rivière) péreime 
ganzjährig (er Fluß)
periodic, seasonal 
saisonnier 
periodisch

episodic 
intermittent 
intermittierend

רחבי עמק

ארבי עמק

v עמק)דמוי(

transverse valley 
vallée transversale 
Quertal, Durchbruchstal

longitudinal valley 
vallée longitudinale 
Längstal

V-shaped valley 
vallée en V 
V-förmiges Tal

עמק)דמוי(

longitudinal section 
profil en long 
Längsprofil

אבוס

.קניין

נלא

חרוץ

מעוק

 פזרות נהר

מפער

vallée
auge

Kastental

canyon
canyon
Kanyon

gorge, defile
gorge
Schucht

gulch
ravin
Wildbachschlucht

Klamm

braided river 
lit réticulé 
verwilderter Fluß

gap
percée, cluse 
Durchbruchstal
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חרב מפער
T : ״  T"

wind-gap 
cluse sèche 
vom Wasser verlassenes Talstück

water-gap מפער מים 
cluse active * ’ “ : *
Talpforte

dry valley חרב עמק
vallée sèche, vallée morte 
Trockental

 drowned valleyמ#קןע עמק
vallée ennoyée 
ertrunkenes Tal

superimposed stream אפיגנטי בהר  
rivière surimposée 
epigenetischer Fluß

אפיגנזה

קיךמן

קודמנות

תשוש גהר
T T T

אגן

הגהר גליל

epigenesis
épigénie
Epigenese

antecedent
antécédent
Antezedent

antecedence
antécédence
Antezedenz

underfit stream 
fleuve sous-adapté 
Kümmerfluß

basin (hydraulic) 
bassin
Becken, Wanne, Kessel

catchment area, 
drainage area 

bassin de ( נהי של ההתנקזות תחום )
réception

Einzugsgebiet

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

water bearing, ( )ש״ת מים נושא
aquiferous 

aquifère 
wasserführend

permeable ר חדי
perméable
wasserdurchlässig

impermeable אטים
imperméable * T
undurchlässig

base-ievei סחיפה בסיס
niveau de base (, niveau T ‘ : 

d’érosion)
Erosionsbasis, Abtragungsniveau

סחיפה בסיס
T  * : * :

מחלט

absolute base-level 
niveau de base absolu 
absolute Erosionsbasis

relative base-level יחסי סחיפה בסיס
niveau de base * ~’ T :

relatif 
relative Erosionsbasis

divide, watershed מים פרשת
ligne de partage des eaux 
Wasserscheide

secondary divide מענית מים פרשת  
ligne secondaire de י : * 

partage des eaux 
Nebenscheide

נפתול

חפשי נפתול

חרות נפתול

קטוע נפתול

נפתול גבעת

.קצר

meander
Méandre
Mäander

free meander 
méandre libre 
freier Mäander

incised meander,
entrenched meander 

méandre encaissé 
eingesenkter Mäander

cutoff meander 
méandre recoupé 
abgeschnittener Mäander

meander spur 
éperon sectionné 
Umlaufberg

cutoff
recoupement de méandre 
M äanderdurchbruch

 meander neckהנפתול צואר
Mäanderhals

oxbow lake 
bras mort
Altwasser, toter Arm

slip-off slope
versant en pente douce
Gleithang

undercut slope, 
undercut bank 

versant raide 
Prallhang

drainage system 
système de drainage 
Entwässerungssystem, Abflußsystem

נפתול ימת

שפועה גדה

תלולה גרה

נקוז מערכת

 drainage systemנחלים מערכת
réseau fluvial 
Entwässerungsnetz
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surface drainage יעל״ל!ךקע בקח
écoulement en surface י r י- ~ 
Oberflächenentwässerung

subsurface drainage תת~קךקעי בקרז  
drainage souterrain T : " 
unterirdische Entwässerung

interior drainage פנימי בקוז
drainage endoréique ‘
Abflußlosigkeit

drainage pattem הנחלים DH
type des réseaux fluviaux ’ T : :
Flußnetzanordnung

trellis drainage pattern סריג דגם  
type en espalier T ’ :
Kammersystem, gitterförmiges 

Flußnetz
rectangular drainage מלבני דגם  

pattern * *’ : " T :
type rectangulaire 
rechtwinkliges Flußnetz

חשורי, דגם
T S

radial drainage pattern 
type radial ,
zentrifugale {לי}'*ל0ד י?

Entwässerung

parallel drainage pattern מקבילי דגם  
paralleles Flußnetz

dendritic drainage pattern סעיפי דגם  
type dendritique * * T :
verzweigtes Flußnetz
exoreic אקסוראי
exoréique
exoreisch
endoreic 
endoréique 
endoreisch
areic 
aréique 
abflußlos
waterfall, cascade 
cascade 
Wasserfall
rapid, cataract 
rapide 
Schnelle
pothole
marmite des géants 
Strudelloch
piracy, capture 
capture 
Anzapfung
elbow of stream capture & ך ר הכבח ב  
coude de capture 
Anzapfungsknie

אנדוראי

אראי

מים מפל

הר, שד)-נ חל( א -נ

מכתשת

וש3פ

כבש
T ־*

ף בהר ת  ע

ה ת ד  מ

בהר מדרגת
T T - ״ -

המדרגה שלח

to capture 
capturer 
anzapfen
beheaded river 
cours d’eau décapité 
enthaupteter Fluß

terrace 
terrasse 
Terrasse

river terrace 
terrasse fluviale 
Flußterrasse

terrace surface 
surface de la terrasse 
Terrassenoberflâchc

incline of terrace (nrnön) nVtf TW}
inclinaison de la T *״ : ־ ־ “ • ־  *!

terrasse
Terrassenneigung

ם המדרגה ת

המדרגה שפוע

סחיפה מדרגת

terrace slope 
pente de la terrasse 
Terrassenabhang

terrace gradient 
gradient de la terrasse 
Terrassengefâlle
terrace of erosion 
terrasse d’érosion 
Erosionsterrasse
terrace of accumulation מצבר מדרגת  
terrasse d’accumulation 
Ak kumulationsterrasse

המדרגה שפת

שכבות מדרגת

מיף

צביר

 המדרון פרק

 הצפה שספון,

פשט)הצפה(

brim of terrace 
bord de la terrasse 
Terrassenkante

structural terrace 
terrasse structurale 
Schichtterrasse
ledge
bord
Leiste
notch
entaille
Hangkolk
knickpoint 
rupture de pente 
Gehângeknick
flood
crue
Ü berschwemmung
flood plain
plaine d’inondation
Flufîebene
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 levee, bundארפית סוללה
levée
Hochwasserdamm

ערוץ ערוצים, סחיפת

ערוץ

ערוצים התהוות

ילןךלןע סחיפת

סחיפות מחזור

gully-erosion 
ravinement 
Zerschluchtung

gully 
ravin
Erosionsrinne

gullying 
ravinement 
Zerschluchtung

soil erosion 
érosion du sol 
Bodenerosion

cycle of erosion 
cycle d’érosion 
Erosionszyklus

maturely dissected מלא בתור מבתר  
très disséqué " T T s :
stark zertalt

קןךסט .5

לןךסט

קרסטי תבליט

המסה

חייץ

karst
karst
Karst

karst topography 
topographie karstique 
Karstenrelief

solution
solution
Lôsung

fluting
cannelure
Rillung

קןךסטיים חריצים

טר^ובים

flutes 
diaclases 
Karstrillen

lapies, karren, dints
lapiès
Karren

מערה
T T  :

נטוף

 תלוי נטוף סטלקטיט,

 נצב בטרף סטלגמיט,

בלועה
T

 ימית בלועה

 יןךםטי ל!מין

רולינה

cave
caveme
Höhle

drip-stone
Tropfstein

stalactite
stalactite
Stalaktit

stalagmite
stalagmite
Stalagmit

sink hole 
aven, ponor 
Ponor

sea-mill
Meermiihle

karst funnel
Karstschlot

doline 
doline
Doline, Karstwanne

uvala 
uvala
Karstmulde

polje 
polje 
Polje

karst-lake 
lac karstique 
Karstsee

subterranean river 
rivière souterraine 
Hôhlenfluô

karstic ground-water level מים מפלס  
nappe karstique * " ’ : ’
Karstwasserspiegel ט ס יך ¡?

אובלה

פוליה

קרסטית ימה

עי נהר ת־קרק ת
T T ־ : י - I t •

 מלח ?¡רטט)על(

על( ט) ס גבם קר

Salzkarst

Gipskarst

יה
דמ

אח
^ה

 
שוו

דל
 

ת-
רי

עב
ה

 
מוגן

 
ות

כוי
בז

 
ים

צר
יו



גיאוגרפיה מונחי
* חלק חוץ, כוחות של גיאומורפולוגיה  ב׳

קךחו?ית ?ווי?ה .6

»־חין

ת ןזקךחונים תול

קךחוןית קורוי^ה

?¡?קךאנות

קךחוןים ה??*מות

PV J«

 ??קיט׳ קךחון
עמקי קךחון

! ן חו ך ׳??י3ק

סקךחון מקזשר

glacier
glacier
Gletscher

glaciology
glaciologie
Gletscherkunde

glacial erosion, 
glaciation 

érosion glaciaire 
Glazialerosion

glacierization
glaciation
Vergletscherung

deglacierization
déglaciation
Entgletscherung

nunatak
nunatak, piton rocheux 
Nunatak

valley glacier 
glacier de vallée 
Talgletscher

continental glacier, 
icecap 

glacier continental 
Inlandeis

glacier regime 
régime glaciaire 
Gletscherhaushalt

p ç* דמיי(»קת״( 
ü )דמוי( *מק

 ןן*מק חסום9

מפ$ש

המפ$ש סךרגת

glacial trough, 
U-shaped valley 

auge glaciaire, 
vallée en U 

Trogtal, U-Tal
valley head 
tête de vallée 
Talschluss
confluence 
confluence 
Einfluss, Konfluenz
confluence step 
glacier de confluence 
Konfluenzstufe

tributary glacier ייגל ל!ךחון
glacier affluent 
Seitengletscher

hanging glacier תלוי ן1קךח
glacier suspendu (perché) 
Hängegletscher

hanging valley ?לוי ?מק
vallée suspendue 
Hängetal

ב3 קךחון cornice glacier ךפו
glacier de cirque 
Gehängegletscher

piedmont glacier ם1הד קךחון
glacier de piedmont 
Vorlandgletscher

ת ן1קךח plateau glacier ךמו
glacier de plateau 
Plateaugletscher

glacier tongue סקךחון >שון
langue glaciaire 
Gletscherzunge

glacier snout ן1קךח0 זךבו?ית
front glaciaire 
Gletschertor

glacier spillway !5הקךחי מי יק9$
lit glaciaire 
Schmelzwasserrinne

ע) קי crevasse קךחון(3?
crevasse
Spalte

ף׳ ?קיע אי  ל
אך?י ?קיע

 ב,0לו* ?קיע
י3ל? ?קי?

ע קי ?אתי ן

longitudinal crevasse 
crevasse longitudinale 
Langsspalte

transverse crevasse 
crevasse transversale 
Querspalte

marginal crevasse 
crevasse marginale, 

rimaye 
Randspalte

 ח(.—ז כלך האקדמיה )זיכרונות מ״ד בישיבה במליאה ואושרו נדונו *
 בראוור, א״י ד״ר :השתתפו אלה, מונחים שהכינה הגיאוגרפיה, למונחי הוועדה בישיבות

 קרמון, י׳ ד״ר פרנם, א׳ ד״ר עמירן, ד׳ פרופ׳ מרגלית, ח׳ הגב׳ לייבל, ד׳ הא׳ ייבין, ש׳ פרופ׳
מדן. מ׳ והא׳ דותן א׳ הא׳ והמזכירים ריבלין י״י פרופ׳
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 וזשיוי, ?קיע

לדילי ?קיע

?׳??¡ע

תת־ל!ךחיןי

radial crevasse 
crevasse rayonnante 
Radialspalte

crevassed 
crevassé 
zerklüftet

subglacial 
sous-glaciaire 
subglazial

moulin, glacier mill ( )קרחון טןתקןת  
marmite, moulin 
Gletschermühle, Gletschertopf

ice fall
cascade de glace 
Gletschersturz

פחיתה
השלג[ או הקרחון נשל

¿¡לח ל6ה

^רח3 מץךה

¿¡לח שפוד

¿¡לח י3?צי

ן1ל,ךח פקך!ת

(0גי)1¿¡ךח ךט5

קןרוט

ice cave
glacière naturelle 
Eishôhle

ice pinnacle
pilier glaciaire, clocheton 
Eisschmelzkegel

nieve penitente 
pénitentes
Büsserschnee, Zackenfirn

glacial table 
table de glacier 
Gletschertisch

glacier polish, 
glacial polish 

poli glaciaire 
Gletscherschliff

glacial grooves, striae 
cannelures, stries 
Gletscherschrammen

striated 
strié 
gekritzt

 ,glacial pluckingל!ךחונ קזבוב
glacial exaration 

erosion glaciaire 
splitternde Gletschererosion, 

Exaration

ןזיךה אזור

?זי

shear zone
zone de cisaillement 
Scherzone

to shear 
cisailler 
abscheren

njfp קןנרוךיים

ablation
ablation
Ablation

zone of accumulation ל!?טןרות3 אזור  
zone d’alimentation, 

zone d’accumulation 
Akkumulationszone

melting zone 
zone d’ablation, 

zone de fusion 
Schmelzzone

?שךה33 אזור

glacier advance !^^¡20 IHD*[j2p3 
avance du glacier 
Vorstoss des Gletschers

glacier retreat !^23¡[־ n j’ÇJ
recul du glacier 
Gletscherrückgang

glacier shrinkage JftT}j23 
amincissement 

du glacier 
Gletscherschrumpfung

 י3גי קךחון

פיסת ¿¡לחון

 ס?טי}ה ?לב

מורןה

 ?טיטית מור?ה

 ?דית מירןה

ק?ףת מולןה

waxing ice 
glacier en extension 
wachsendes Eis

waning ice
glacier en rétraction, 

glacier en contraction 
abschmelzendes Eis

recessional stage 
phase de retrait 
Rückzugstadium

moraine
moraine
Moräne

ground moraine 
moraine de fond 
Grundmoräne

lateral moraine 
moraine latérale 
Seitenmoräne
terminal moraine 
moraine terminale, 

moraine frontale 
Endmoräne
medial moraine 
moraine médiane 
Mittelmoräne
interlobate moraine 
moraine interlobaire

disposition en cuiller 
Löffelstruktur

וזיכו^ית מורןה

ה מ קזבין מי  
האגות

recessional moraine ל מוך}ה)?
moraine de retrait 
Rückzugmoräne
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ם נ???י  ?קקי

 לין9ךרי

 א?<קי

קם

מת ?ןךחון

glaciated knobs 
roches moutonnées 
Rundhöcker

drumlin 
drumlin 
Drumlin

esker 
esker 
Esker

käme 
käme 
Karne

stagnant ice 
glacier mort 
Toteis

glacial drift קךחונית
matériaux de transport 

glaciaires 
Gletscherschutt

boulder ( ר ?רורות )ר• ןרו
bloc, blocau
Block

erratic boulder ן$ה1ת ר1ר $
bloc erratique
Findling, erratischer Block

fluvioglacial קלי ל? !? ( f ^ P )
(deposit) ףןןןן-

(dépôt) fluvioglaciaire ״
fluvioglazial(er Absatz)

boulder train, ת1ר1ןר שדה
boulderfield 

mer de rochers
Blockstrom, Felsenmeer, Blockmeer

outwash plain ] 9 קלחי ד»רי3 ר1יש
plaine de lavage, 

plaine alluviale 
pro-glaciaire, sandur 

Schmelzwasserebene

glaciated?קרסו
glacé
vereist

מהרבות הדורי

שית שו גן

ע3א? !מת

קדומים $מק

knob and kettle 
topography 

relief en bosses 
et creux 

kuppige Landschaft

knob
bosse
Kuppe

fingerlake 
lac digite

(pro-glacial channel) 
chenal pro-glaciaire 
Urstromtal

ice-bound (river) קלח עצור  OIJJ) 

vereist (er Fluss)

 קלח ?דור

 קךחו?י

 ין־קךחו?י3

 קלח אנת

ה ל  קכח ק

.ימים קלח

ice-borne 
d’origine glaciaire 
vom Eise verfrachtet

glacial
glaciaire
glazial

interglacial
interglaciaire
zwischenglazial

ice-lobe 
lobe de glace 
Eislappen

ice-field 
champ de névé 
Eisfeld

sea ice 
glace marine 
Meereis

drift ice קלח ?(ויד ?קלה קלח
glace flottante 
Treibeis

קלח ר?ב

קרח קגו?*י

ק?ץ9 קלח

קלח סר

קלח מקסום

ice-floe
glaçon
Eisscholle

pancake ice 
plaque de glace 
Tellereis

pack ice
banquise
Packeis

iceberg
iceberg
Eisberg

to calve 
émettre 
kalben

ice-barrier 
barrière de glace 
Eisbarriere

iceboom הקלה לסוק
éclatement, fragmentation 
Eisgang

 fossil iceקדומים קלח
glace fossile 
Steineis
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 קלח3 ?לק

?ל!ת

ת3  סש^ג מו

 שלג ?קלת

 ש^ג קלידת

ת גי לו  ב

 סשלג ?בול

עי שלג מ

iceblink

Eisblink

snow
neige
Schnee

nivation
nivation

snow fall 
chute de neige 
Schneemenge

snow drift
enneigement
Schneewehe

snow drift 
déflation de la neige 
Schneetreiben

slush
bouillie
Schlammeis

snow line 
ligne des neiges 
Schneegrenze

קד&ם

קךקקים מערכת

snow free area 
surface déneigée, 

surface libre de neige 
aperes Gebiet, schneefreies Gebiet

snow free
déneigé, libre de neige 
aper, schneefrei

avalanche 
avalanche 
Lawine

dry avalanche, 
powdery avalanche 

avalanche poudreuse 
Staublawine

ground avalanche, 
wet avalanche 

avalanche de surface 
Grundlawine

avalanche track 
couloir d’avalanche 
Lawinenbahn

icicle
grain de glace 
Eiszapfen

névé 
névé 
Firn

י ״  ש^ג ע

ן>שון

 קחוס

שון  ?לול ?̂י

ל שון סקלו ^  ס

 קלח ?קיף

)שלג< מ?ןקא

cirque, corne 
cirque 
Kar

cirque steps, 
glacier stairway 

escalier de cirques, 
cirques étagés 

Kartreppe

paternoster lakes קךל!קים מער?ת.ימות  

Kartreppenseen

?דוד .7

חוף

 סחוף קי

 חוף מימי

 חוף ץ3מך

 סחוף אזור

 ס;ם ת5ש ץ3מך

 ס;ם פת ק

 ;ם סלוקי

חוף ?ב

 מולמת ים ת5ש

חוף מךר?ת

חוף קרילת

coast
côte
Kliste

coast line 
ligne de rivage 
Küstenlinie

coastal waters 
eaux côtières 
Küstengewâsser

coastal deposit 
dépôt côtier 
Küstenabsatz

littoral
littoral
Küstenzone

littoral deposit 
dépôt littoral 
Strandablagemng

shore
rivage
Strand

shingle
galets
Strandgerôll

beach ridge 
banc
Strandwall

raised beach 
rivage surélevé 
gehobener Strand

beach terrace, 
wave-cut terrace 

terrasse de plage, 
gradin de plage 

Strandterrasse

beach-drifting 
dérive littorale 
Küstenversetzung



המלץ

 מקרץ לאש

לשון;ם

»?«לץ

רו ?יי

לטם0

§ף

 קצי־אי

 :ם מצר

 מחלץ חוף

 מ&לץ חוף

 צוקי חוף

 תלול חוף

 אי

 א!ים

 ה*אות ??ט

סןןרוב חוף
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gulf, bay 
golfe, baie 
Golf, Bucht

head of gulf 
fond de baie 
Buchtende

inlet, cove 
crique, passe, grau 
(kleine Bucht)

indentation
indentation, échancrure 
Einbuchtung

fjord
fjord
Fjord

promontory, headland
promontoire
Vorgebirge

cape
cap
Kap

peninsula
péninsule
Halbinsel

narrows, straits
détroit
Meerenge

indented coast 
côte indentée, 

côte échancrée 
zerschnittene Küste
embayed coast 
côte à baies 
gebuchtete Küste
cliffed coast 
côte à falaises 
Kliffküste
steep coast
côte abrupte (raide)
Steilküste
island, cay
île
Insel
island arc, island festoon
archipel
Inselbogen
tidal flat 
vey
Watten
mangrove coast 
côte à palétuviers, 

côte à mangrove 
Mangrovenküste

מ??רוב ?ת3

ו?וק

 שלטון

חול שלטון

ריף

 קוללים ריף

 לימים ני

ל׳ריף שלח

mangrove swamp 
marais à palétuviers, 

marais à mangrove 
Mangrovensumpf

shoal
haut-fond
Untiefe

bar
barre
Barre

sandbank 
banc de sable 
Sandbank

reef
récif
Riff

coral reef 
récif corallien 
Korallenriff

fringing reef 
récif annulaire 
Saumriff

reef flat
surface du récif, platier 
Rifflache

 חופים ריף

 אטול

 לגון

 לימים מקסום

 חוף לשון

ןוית לשון

 ס;ם מועך

מועדי

שמל

coastal reef
récif côtier, récif frangeant 
Küstenriff

atoll
atoll
Atoll

lagoon 
lagune, lagon 
Lagune, Haff
barrier reef 
récif barrière 
Wallriff
spit
flèche
Landzunge, Nehrung
recurved spit 
flèche en crochet, 

crochon 
Haken
tides
marées
Gezeiten
tidal

Gezeiten-
low water 
basse mer 
Ebbe

r-r־־

n

g

nt—n
p
>\r־
P



גיאוגרפיה מוגחי

high water ת או ?
haute mer
Flut

submerged coastline מיו
cote submergée 
ertrunkene Küste

emerged coastline ף1ח ?רוי 
côte émergée
Hebungsküste

abrasion ד ?דו
abrasion
Abrasion

coast of abrasion ־W חוף 
cote d abrasion
Abrasionsküste

to scour 00ר
affouiller, saper
ausschürfen

scouring ה ך תי $
affouillement, sapement
Sog

 חויף( ר3),?¡? ?¡׳¡ןולר

ע בי ג

 >חוף( דלי

 חוף מללת

 חוף ¿¡?ת

 ?לים שולר

חוף ישור9

breaker
brisant
Brandungswelle

swell
ondulation
Dünung

surf
déferlement
Brandung

י0ןן
:התואר

םוי0)
י5  0רו םו

) ם ו י מ

sea cave 
grotte
Brandungshohle
marine or sea arch 
arche, pont naturel 
Brandungstor
breakwater 
jetée, digue 
Wellenbrecher
coastal plain 
plaine côtière 
Küstenebene
leeward 
à l’abri du vent, 

sous le vent 
Lee

?לי
י !התואר לו ס ג  רי

רי )?לוי (0ל

windward 
face au vent 
Luv

73

?אומוךפולי?»ות צורות .8

topography, relief ( )הקרקע תלליט
relief, modelé 

du terrain 
Relief

(absolute) altitude, * ( ה לים )מעל גג  
(absolute) height 

altitude (absolue)
(absolute) Höhe, Meereshöhe

relative altitude, 
relative height 

altitude relative 
relative Höhe

land 
terre 
Land

continent 
continent 
Erdteil

ח ל מעל■■. ג

אחרת[ מוצא ]נקודת

ארו

ת ^ !ל
— יב^ת מן ]להבדילו

[Festland, dryland

!?שה מקף

הקךקע פני צורות

צורות

land locked 
(mer) intérieure 
landumschlossen

landforms 
formes du relief 
Landformen

constructional 
landforms 

formes construites 
Aufbauformen

destructional landforms מהרם ת1צור^  
formes de destruction 
Destruktionsformen

הידיויז

תון9 )מךרון(

slope
versant
Hang, Böschung

gentle (slope)
(versant) en pente 

douce, en pente légère: 
légèrement incliné 

flache (Böschung)

 במובן ״גובה״ בין ברורה הבחנה להבחין הכרח שיש במקום מסוימים, טכניים במקצועות
 רוחב, )אורך, עצם של הממדים אחד במובן (height; hauteur; Höhe) ״גובה״ ובין הנ״ל

 גובה = מעל רום ;לים מעל גובה = רום :הנ״ל במובן ״גובה״ במקום ״רום״ ישמש גובה(,
מעל.

ם מעל הגובה ובתעופה במטאורולוגיה י  והגובה ״רום״, יהיה (altitude אלה )במקצועות ל
ע מעל ק ר ק ״גובה״. יהיה ( height; hauteur אלה )במקצועות ל
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steep 
abrupt 
steil
steepness

Steilheit
precipitous 
escarpé, raide 
abschüssig

precipitous mountain side ( )הףים נד
précipice abrupt
Steilhang

מר

תלילות

זקיף

מדודי

צוק

jagged
pointu, aiguisé 
zerklüftet

cliff 
falaise
Kliff, Steilrand, Felswand, Bergwand

escarpment 8!¡[ ל לו
escarpement
Steilabfall, Landstufe

plain מישור
plaine
Ebene

rolling (plains) , *לי מישור( )
(plaine) onduleuse /שוף י3גבנ מי ! 
flach wellig (e Ebene) ־'* '

swell (of land) 
renflement, bourrelet, 

bombement 
Bodenwelle

hummock 
bosse, monticule 
Höcker

ramp 
rampe
Halde, Böschung

basin 
bassin 
Becken

lowland 
pays bas 
Tiefland

hill country 
à collines, de collines 
Hügellandschaft

hill
colline
Hügel

knoll
dôme, monticule 
Knollen

תפח

»?גן

??ש

ה ? ק  על חל זה נאין ב
basin היררולוגי[ במובן

קזפלות ארץ

*?עות אלץ

»??ה

ה ?ן

ה999 ??עת

?לד מי

mesa 
mesa
Mesa, Tafelberg
butte 
butte 
Butte
inselberg 
inselberg 
Inselberg

monadnock 3ר ¿¡שח 
monadnock
Monadnock, Härtling, Fernling

outlier קזאר9 הר
butte-témoin
Restberg

plateau
plateau
Plateau, Hochfläche

table ח טןל
table
Tafelland

table-surface פני ח  ל טן
tabulaire
Schichtfläche

cuesta לה3ר
côte
Schichtstufe, Cuesta

cuesta topography ת3ך נוף דו
relief de côtes 
Schichtstufenlandschaft

cuesta inface ל ךה5מך לי ?®
front de côte, 

talus de côte 
Stirnhang

back slope of cuesta ב ה  מ־ סו *
revers de la côte
Flachhang

piedmont ןןךים הדום
piedmont
Gebirgsvorland

mountain system ם מזנרכת $וי
système de montagnes
Gebirge

highland, upland בינונים הרים
montagnes moyennes 
Mittelgebirge

highland, upland 
montagneux 
Hochland

high mountains 
hautes montagnes 
Hochgebirge

מרים ארז

לשים מרים
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 ןר.99 >ןןי(, לאש

קונום קרוט,

alpine , r e f t
alpin
alpin

mountain
montagne
Berg

peak *ifl
pic
Spitze

summit irtp
sommet
Gipfel

(mountain) top 
sommet 
Gipfel

cone 
cône 
Kegel, Konus

pinnacle "HD#
piton
Nadel

crest
crête
Kamm

Crestline 031 1i?
ligne de crête
Kammlinie

arête TIO 31
arête
Grat

ridge I I
contrefort
Rippe

col, saddle
col
Joch

spur ngiVp
croupe
Ausläufer, Bergsporn, Riedel

mountain range 
chaînon 
Gebirgszug

mountain chain 
chaîne de montagnes 
Bergkette

accordant summits

Gipfelflur

IW

*n u n ל.וים

ים1תו$? שיאים

 ?גר9)׳ י3?0

 ץר8מ ?יא

ט קפוף  תללי

מה$ף תלליט

 ם3ק0 ל׳י־י

ןציעים ב0מך

m

ת ו נ ו ר א

-?שה

חזית

 היכון קע1

*חורי רקע

makhtesh
makhteche
Machtesch

pass (o n o
passe, col
Pass

defile
défilé
Engpass

inversion de relief 
inversion of relief 
Reliefumkehr

inverted relief 
relief inversé 
umgekehrtes Relief

truncated mountains 
montagnes tronquées 
Rumpfgebirge

benchland

Piedmonttreppe

rift
dépression, graben 
Graben

badlands
badlands
Badlands

isthmus
isthme
Landenge

foreground 
front, premier plan 
Vordergrund

middle ground 
fond
Mittelgrund

background 
arrière fond 
Hintergrund

75

ת1נ1ש .9

ל30

ח?לי

 intermontaneיךהוי(3), לוים *ין
intramontane 
von Bergen eingeschlossen

region 
région 
Gebiet

regional 
régional 
regional

regional geography n ’^30 
géographie régionale 
régionale Géographie
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 נוף

 ??י9 נוף

$&וי נוף

גיאוגרפיה מונחי

landscape
paysage
Landschaft

natural landscape 
paysage naturel, 

milieu naturel 
Urlandschaft

cultural landscape 
paysage culturel, 

milieu aménagé 
Kulturlandschaft

 מלאכותי נבול ן$גוךה9
 לשם במדרון החצוב
 פתחו גשמים. מי אגירת
 המדרון. לצד הבור בדופן

לנגב[ אופייני

harabe
harabé
Harabe

מ?ודיי

&וכות9 נוף

ת9 )נוף( קליו

enclave
enclave
Enklave

exclave
exclave
Exklave

bocage
Heckenlandschaft

boscage, bocage 
bocage
Parklandschaft
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הגיאוגרפיה מונחי

האדם של גיאוגרפיה ד.

כלל״ים מנחים .1
• • T  : • T \

human geography ה אוגרפי של גי
anthropogéographie י־ T: 
Anthropogeographie ם אך il

population אכלוסין אכלוסיה,
population י : י T י '

Bevölkerung

 צפיפות

 יתר מאכלם

 יתר אכלוסית

ם חסר מאכל

density
densité
Dichte

overpopulated
surpeuplé
übervölkert

overpopulation
surpeuplement
Übervölkerung

underpopulated
sous-peuplé
untervölkert

underpopuiation חסר אכלוסית
x : ”־ sous-peuplement v v

Unterbevölkerung

depopulation אכלוסין, התמעטות
dépopulation ‘ s ’ : 

Entvölkerung ןיאכ!לרס אפיסת

ילדה #עור

תמותה #עור

טבעי רבוי

birth rate 
taux de natalité 
Geburtenrate

death rate
taux de mortalité
Sterblichkeitsrate

natural increase 
accroissement naturel 
natürliche Vermehrung

population האכלוסיה תנודות א(
T : ־’’ : ’ movements T

mouvements במספר ]ההפרשים
,(variations) de האוכלוסים[

Bevôfkemngs- האכלוסיה תנועות ב(
bewegungen למקום[ ]ממקום

בץ־^בשתי

תוך־^בשתי

intercontinental
intercontinental
interkontinental

intracontinental 
international 

(à Finterieur d’un continent) 
intrakontinental

intranational
national
intranational

 מדינה, #בתוך

תוך״מךינתי

. הגירה . ל. immigration א
immigration v T 

Einwanderung בד:לב ישראל )בארץ
עליה(

מן... הגירה
בלבד: ישראל )בארץ

■ד :•ירידה(

 עקירה)ממקום

הגירה למקום(,
: T י • ־ ■ד :

עונתית נדידה

emigration
émigration
Auswanderung

גודד

migration
migration
Abwanderung,

Wanderung

seasonal migration 
migration saisonnière 
jahreszeitliche 

Wanderung

migratory
migrateur
wandernd

 והודעה יא(,—י האקדמיה )זיכרונות ס״ג ס״ב, בישיבות האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
 חברי —תשכ״ז. במרחשוון י״ג מיום 1312 ,מם הפרסומים ילקוט ב׳׳רשומות״ באה כך על

 ד׳ בראור, א״י והא׳ האקדמיה, מטעם ריבלין וי״י לייבל ד׳ ייבין, ש׳ הא׳ היו הוועדה
 נעזרה הוועדה המקצוע. כאנשי מרגלית ח׳ והגב׳ קרמון י׳ פרנס, א׳ עמירן,

מלצר, ש׳ הנמן, ג׳ ברגגרין, נ׳ אסטרחן, א׳ איתן, ע׳ אירמאי, ש׳ האדונים של בהערותיהם
קטן. משה הא׳ הוסיף לצרפתית המונחים תרגום את שלי. מ׳ סמילנסקי, י׳
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הגיאוגרפיה מונחי10

קבע יעל(

קולוניזציה

?עוב,

התיעבות

מועבה
T  T

sedentary
sédentaire
ansässig

colonization
colonisation
Kolonisierung

settlement
implantation,

installation, peuplement 
Siedlung, Ansiedlung

colony
colonie
Kolonie, Siedlung

 to pioneerל)התישבות( נחלץ
entreprendre le

peuplement (,l’exploitation) de... 
Neuland erschliessen

חלוצי יעוב

גזע

pioneer settlement 
colonie de pioniers 
Pioniersiedlung, Neulandsiedlung

race
race
Rasse

man-land-ratio יחס
relation homme-terre 
Mensch-Land-Faktor נפעות~קןרלןע

מדורים
:

ההימצאות[ ]מרחב

הסביב
• T ־

ב )על(  הסבי

 נוף

יומם
 יום מדי הנוסע ]אדם
 אל מגוריו ממקום ביומו
 בתום וחוזר עבודתו מקום

 הביתה[ עבודתו
 מעבר העבודה ]כשמקום

לגבול

יוממ״פבימה

habitat
habitat
Lebensraum

environment
milieu
Umgebung

environmental 
du milieu 
Umgebungs

landscape 
paysage 
Landschaft

commuter 
migrant alternant,

m. journalier

[frontalier
Pendler

m-commuter 
migrant ruro-urbain 

Einpendler יום מדי הנוסע ]אדם
 מגוריו ממקום ביומו

 עבודתו מקום אל לעיר שמחוץ
הביתה[ עבודתו בתום וחוזר שבעיר

out-commuter יומם~חוצה
migrant urbano-rural T

Auspendler יום ,י8 !נופעי ]אדם y מגוריו ממפום ביומו
לעיר שמחוץ עבודתו מקום אל שבעיר
הביתה[ עבודתו בתום וחוזר

יוממות
היוממים[ ]תנועת

היוממות תחום

 הסתגלות

לקויה הסתגלות ד * : : - : •

commuting 
migration journalière 
Pendelwanderung, 

Pendeln

commuting area 
aire de migration 

journalière 
Pendelgebiet

adjustment 
adaptation 
Anpassung

maladjustment 
inadaptation 
mangelhafte Anpassung

ס א( רו  ]במתכוון/ פ

מלאכותי[ באופן

נמצב[ תפרסת ב(

]מעצמו[ התפרסות ג( : יד : •

התפרסת דגם

distribution
distribution,

répartition
Verteilung

 של גיאוגרפיה

יעובים

 גיאוגרפיה

ל • Tערים ע

עיור

-ך .בירה עיר

מטרופולין

 מטרופולין, על

מטרופולי

distribution pattern 
type de distribution, 

répartition 
Lagebeziehung

Ù'SWb .2

geography of 
settlement 

géographie de l’habitat 
Siedlungsgeographie

urban geography 
géographie urbaine 
Stadtgeographie

urbanization
urbanisation
Verstädterung

capital
capitale
Haupstadt

metropolis
métropole
Metropole

metropolitan 
métropolitain 
der Metropole
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11 הגיאוגרפיה מונחי

עיר

עירה

city
cité, grande ville 
Großstadt
town
ville
Stadt
townlet, small town 
petite-ville, bourgade, bourg 
Städtchen

 city (UK), centralעסקים מרכז
business district, 
down-town d. (US) 

centre d’affaires 
City, Geschäftszentrum

! TSמעיר שטח

ערים אגד

עיר תכנית

אזורים קביעת

ר פרור, ב ר פ

ל עיריה ע

עירוני

ביךעירוגי

ראשה עיר

urbanized area 
zone urbanisée 
verstädtertes Gebiet
conurbation 
ensemble urbain 
Großstadtballung
town plan 
plan urbain 
Stadtplan
zoning (in town 

planning) 
zonage 
Zonierung

suburb
faubourg, banlieue 
Vorort

municipal
municipal
städtisch
urban
urbain
städtisch
interurban
interurbain
interurban

primate city 
ville principale

satellite town עיר״בת
dépendance, ville-satellite 
Satellitenstadt

dormitory townמגורים עיר
cité-dortoir
Wohnstadt

ghost town זנוחה עיר
ville-fantôme, ville déchue T : 
abgegangener Ort

רבע

רצפות שטח

גזרה

בגזרות, התפתחות

quarter
quartier
Viertel
floor space
aire des planchers
Bodenfläche

sector
secteur
Sektor

sectorial 
development 

développement ̂ *? גזר התפתחות
par secteurs 

blockförmige Ausdehnung

concentric במעגלים התפתחותdevelopment • t : - : : - : •
développement »קונצנטריים)

k־= S r ת  ל- ־ ־ ״־ ״י מ פ ״ ז ,
)קונצנטרית(

חשורית, התפתחות

(,ringförmige)
Entwicklung

radial
development , 

développement f l :? ל התפתחות יל  
radial 

radiale Entwicklung

ribbon , ברצועות התפתחות
development : ’ * ־ * ־

développement רצועתיוז התפתחות  
en rubans, d. 
en lanières 

lineare Entwicklung

grid-pattern (of a town) וערב עתי דגם  
quadrillage V“T ’ : ״ :
Schachbrettform ( עיר של )

ת עיר לב

עני מהכנות

העיר פני 0חדו

core of city 
coeur de la ville 
Stadtkern
slums
taudis
Elendsviertel
urban renewal 
rénovation urbaine 
Stadtemeuerung

country (opp. “/ow?!”) לעיר חוץ  
campagne (opp. “ville”) ' T
Land (Gegens. ״Stadt )

שדה ערי

כפרי

country towns 
villes de province 
Landstädte
rural
rural
ländlich, Land-
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ר פ כ
T  Î

עזוק

יריד
•T

 שרק ;שוב

 שוק עיר

פר  שוק כ

כפריר

village
village
Dorf

market
marché
Markt

fair
foire
Messe

market settlement
agglomération-marché
Marktsiedlung

market town 
ville-marché 
Marktstadt

market village 
village-marché 
Marktdorf

 ביותר קטן ]כפר
 מנהלית מבחינה הקשור
 — יותר. גדולה ליחידה

 גם הערבית ישראל בארץ
ועונתי[ ארעי באופן רק המיושב כפר

hamlet
hameau
Weiler

עיר(  מךפא מקום),

עיר( נפעז מקום),

ספר, יעזוב T : ״
פר הועשבות)על( ס

 פזורות, יעזוב

ת1התיעזבות)ב(פזור
 או חוות של יישוב ]צורת
 המרוחקים בודדים בתים

מזה[ זה

 כנוסות, ;שוב

הורעזבות)ב(כנוסות
 כפרים של יישוב ]צורת

כפרים[

ר פ ניישוב צבור כ T ־ ן
אחד[ גרעין סביב המתרכז

ר פ רצועה כ

spa, health resort 
station de cure, 

s. de villégiature 
Kurort

frontier settlement 
ville frontière 
Grenzsiedlung

dispersed 
settlement 

habitat dispersé 
Streusiedlung

agglomerated 
settlement 

habitat concentré 
Gruppensiedlung

nucleated village
village-tas
Haufendorf

shoe-string village
village-rue
Strassendorf

פר שורות כ

ר פ מעגל כ

אחת בעזורה

בעזורתים

ר פ רחבה כ

שקית להשקאת ]מבנה מ

village circulaire 
Rundling

linear
en une ligne 
einzeilig

in double file
bilineaire
zweizeilig

Angerdorf

Sabil
fontaine couverte 
öffentlicher Brunnen [ ובהמות דרכים עוברי  

((בערבית:סביל

מזרמה

אתור
 של מקומו ]גילוי
 בתוך הנמצא גיאוגרפי עצם

נתון[ מרחב

אתר)טופוגרפי(

fountain
fontaine
Laufbrunnen

siting
localisation, 

détermination 
de position 

Lagebestinmmung

צמת ישוב

הר הפר)ב(ראעז

site
site
topographische Lage

cross-road village 
village-carrefour

hill-top village 
village haut 
Dorf in Berglage

bridge-head settlement ראש~גשר שוב ; 
agglomération de tête 

de pont 
Brückenkopfsiedlung

חקרה ;שוב
 המתנשא הר בראש ]יישוב

לסביבתו[ מעל

acropolis 
settlement 

agglomération 
(en position) 
dominante 

Siedlung in Akropolislage

permanent settlement קבע שוב ;
agglomération permanente 
Dauersiedlung

עראי ישוב

village en ligne, v. linéaire 
Reihendorf

עונתי ישוב —

temporary settlement 
agglomération temporaire 
zeitweüige Siedlung

seasonal settlement 
agglomération saisonnière 
jahreszeitliche Siedlung
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detached settlement דל י$וב ב מ
agglomération isolée T ! s
abgesonderte Siedlung
branch village, b. settlement ת-יעזוב״ ב
dépendance
Tochtersiedlung

ספר

גבול

הגו^ב ספר

העציבו גבול

היערות גבול

frontier (zone), fringe 
zone frontalière 
Grenzgebiet
border, boundary, frontier
frontière
Grenze
frontier of settlement 
zone frontalière de 

peuplement 
Siedlungsgrenze

treeline
limite de la zone boisée 
Baumgrenze
woodline
limite de la zone forestière 
Waldgrenze

נהמרחב, ערף מרחב

 אזור או ארץ או שעיר
כלכלית[ מבחינה אליו קשורים

]המרחב קדמי מךחב

 קשור שבמל לים, שמעבר
כלכלית[ מבחינה אליו

 גרעין

לל בית פו

 מגורים בית

 מטק בניני

חוה
T "

חצר

hinterland
hinterland
Hinterland

foreland
débouchés
Vorland

nucleus
noyau
Kem(raum)

maison unique 
(pour l’habitation 
et l’exploitation) 

Einheitshaus
residential house 
maison résidentielle, 

m. d’habitation 
Wohnhaus
appurtenances 
bâtiments d’exploitation, 

(les) communs 
Wirtschaftsgebäude

farm, farmstead
ferme
Gehöft
courtyard
cour
Hof

 גמלון גג

ב( חו צב)לר נ
* T T :

ב( חו ל)לר קבי מ

סטיו סטו,
: T  : T

חקלאות

saddle-roof 
toit à pignon 
Giebeldach, Satteldach

perpendiculaire (à la rue) 
giebelständig

parallèle (à la rue) 
traufständig
arcades, portico 
arcades, colonade, 

portique, péristyle 
Kolonnade, Arkaden

חקלאות .3

agriculture farming
agriculture
Landwirtschaft

 cultivation (agr.)עבור)חקלאי(
culture, agriculture 
Anbau, (Bodenbearbeitung

mixed farming, מערב משק
diversified agriculture 

polyculture 
Mischwirtschaft

 גדול קזל חקלאות

מונוקולטורה יחיד,

מטעים )מ#ק(

מטע

monoculture,
one-crop
agriculture

monoculture
Monokultur

plantation
plantation
Pflanzung

plantation
plantation
Plantage

נלמחית מחיה חקלאות
- : T : • T 1

הבית[

subsistence 
agriculture 

agriculture de 
subsistence 

Selbstversorgungswirtschaft

commercial agriculture לשווק חקלאות

נדודים עבוד

agriculture de marché 
Marktwirtschaft

shifting cultivation 
cultures tournantes 
Wanderfeldbau

oikumene הנושב
régions habitées, oekoumène T 
Ökumene, bewohnte Gegenden
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T •
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unoikumene 
régions inhabitées 
unbewohnte Gegenden

marginal
marginal
Grenz-, an der Grenze

submarginal 
sous-marginal 
unter der Grenze
primitive
primitif
primitiv

seasonal
saisonnier
Saison-, jahreszeitlich

tropical
tropical
tropisch

כולל ]שם בסתנאות \ : rr
 ירקות פרי, עצי לגידול
נוי[ וצמחי

צךכן גננות ל

horticulture 
cultures potagères 

et fruitières, 
horticulture 

Gartenbau
market gardening, 

truck-gardening 
maraîchage 
Handelsgärtnerei

נוי גננות

פרוה חיות גדול

יערנות
T ־ : —

יעור

יערות העמדת

חוזר יעור

עלחין חקלאות

landscape gardening, 
ornamental g. 

jardinage
Landschaftsgärtnerei

fur farming 
élevage de bêtes 

à fourrure 
Pelztierzucht

forestry
sylviculture
Forstwirtschaft

afforestation
boisement
Aufforstung

deforestation
déboisement
Entwaldung

reforestation
reboisement
Wiederaufforstung

irrigation farming 
culture irriguée 
Bewässerungskultur

על חקלאות  rain farmingב
culture sans irrigation 
Feldbau ohne Bewässerung

 soil conservationשמור.קרקע
entretien, conservation 

du sol
Bodenerhaltung, Bodenkonservierung

terracing דריגה
terrassement T * :
Terrassierung

cropland תגובות אךמת
sol de culture * : “
Ackerland

multiple cropping )יבולים ךבוי שיטת ) 
récoltes multiples *
mehrfache Ernte

]אחוזה לטיפונדיה T • :: ד■
 יותר בה שיש גדולה,

אחת[ משפחה מפרנסת

]אחוזה מיניפונדיה

 פרנסת מכדי הקטנה
אחת[ משפחה

latifundium 
grand domaine 

(,latifundium) 
Latifundium

minifundium
minifundium

פצול)אחזות(

חלב מעק

מעאבים

אדם פח
T ־־ T

טבע אוצרות

fragmentation (of 
land-holdings) 

morcellement (des propriétés) 
Zersplitterung

dairy farm 
vacherie 
Milchwirtschaft

resources 
ressources 
Vorräte, Schätze

manpower
main-d’oeuvre
Arbeitskräften)

natural resources 
ressources naturelles 
Naturschätze

land use, land utilization באדמות שמוש  
utilisation du sol T": “
Bodennutzung

חמס משק
V V י T  T

חומם נצול

robber economy 
économie abusive 
Raubwirtschaft
destructive exploitation 
exploitation abusive 
Raubbau
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 בור )אךמת(

ב, מובר כר : T T

ה׳גזקאה השקיה, - ! TיT ״ :TיT

טטפונות על פקוח

 אדמות מחזור

זרעים, מחזור
־ ־ • גד :

 גדולים מחזור

)ולא:טיוב גדול

ירוק( זבל

 מספוא גדולי

מקנה גדול

מרעה

רעיה

חמם רעית

גררה גדרת,

פתוח מרעה

גרור מרעה

waste land 
terre inculte 
Ödland
fallow
jachère
Brache
irrigation
irrigation
Bewässerung

flood control 
protection contre 

les inondation 
Hochwasserschutz

land rotation
assolement
Flächenwechsel
crop rotation 
culture alternante 
Fruchtwechsel, 

Wechselwirtschaft
cover crop
plante de couverture
Deckfrucht
forage crops 
culture fourragères 
Futterbau
stock raising 
élevage de bétail 
Viehzucht

pasture
pâturage, pré pâturé 
Weide
grazing
pâturage
Weiden
overgrazing 
surpâturage, pâturage 

excessif 
Überbeweidung

enclosure 
enclos 
Umzäunung

range
parcours, vaines pâtures 
offene Weide, Trift

ranch
pâturage clôture, p. à claie 
eingezäunte Weide

הרים מרעה

אדמות קזמות

אדמות ;רה &
T - : V T

alpine pasture (in 
Norway : saeter) 

pâture alpestre 
Alm, Alp

local field names
lieux-dits
Flurnamen

plot, field, holding 
terres, champ 
Flur

 נדודים)של מחזור

]נדידה עדרים( • :־ד
 של וחוזרת עונתית
שובה[ שגובהם אזורים בין ועדריהם רועים

transhumance
transhumance
Wandertierhaltung,

Almwanderung

ב בקר ל ח ל
T  T S , T T

לבשר בקר
T T : * T T

מרעה בקר

מקנה

מער

ברוא

אדמות החזקת

dairy cattle 
bétail laitier 
Milchvieh

beef cattle 
bétail à viande 
Fleischvieh

range cattle 
bétail de pâturage 
Weidevieh

livestock 
cheptel vif 
lebendes Inventar

clearing
clairière
Lichtung

land-clearing 
défrichage, essouchage 
Rodung

land-holding 
propriété foncière 
Landbesitz

îand-hoiding ( אדמות זל20 חלל!ה
bien-fonds, parcelle T_î v T ! * 
Grundparzelle

land lease אדמות׳ חכירת
fermage, bail à ferme . T־: ~!
Pacht, Verpachtung אזרמות החכרת

ranchמקנה חות)גדול(
ranch
Viehfarm

חוכר

מחכיר

lessee
preneur de bail 
Pächter

lessor
bailleur
Verpächter
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share cropping אריסות
métayage
Halbpacht
share cropper אריס
métayer ’T
Halbpächter

land owner , על קרקע ב
propriétaire foncier, . ״ : “

terrien ת קרקעו בעל.
Grundbesitzer

absentee landowner נעדר בעלים  
propriétaire forain, T : v ’ T :

absentéiste 
abwesender Grundbesitzer

 אדמות, תופס

)וכיו״ב(בנינים

squatter
squatter
Squatter

squatting , אדמות תפיסת
occupation abusive T_: * :
Ansiedlung ohne ( )וכיו״ב בנינים

Rechtstitel

detached lands ת אדמות בדולו
terres dispersées : T":
abgelegener Boden

carrying power )המרעה משא)ע(ךה
(of pasture) •••:•־ : T -

capacité (de pâture) המרעה שדה יכולת ] 
Besetzstärke [ עדר לכלכל

annual plants חד~$נתיים צמחים
plantes annuelles * *T : ‘ * T !
einjährige Pflanzen

perennial plants רב״עזנתיים צמחים
plantes vivaces ” T : “ * T 5
ausdauernde Pflanzen

 עצים, תנובת

עצים יבול

ד ראוי עבו ל

tree crop 
fruits d’arbres 
Baumfrucht

arable
arable, labourable 
ackerfähig

gallery forest גדותים יער
rideau d’arbres (en bor- :

dure d’un cours d’eau)
Galeriewald

עשב ארץ

רפורמה.קרקעית

grassland
herbages
Grünland

land reform 
réforme foncière 
Bodenreform

פר עזיבת הכ

מעבד שטח
T %־ :

היבולים שטח

resettlement, ת תקון קרקעות חלק
consolidation T :“%י" “:
of landholdings 

remembrement agricole, r. parcellaire 
Flurbereinigung

rural depopulation, 
r. exodus 

exode rural 
Landflucht

cultivated area 
surface cultivée 
Kulturfläche
crop area 
surface productive 
Anbaufläche
nomad
nomade
Nomade

nomadic 
nomade {adj.) 
nomadisch
nomadism
nomadisme
Nomadentum

semi-nomad
semi-nomade
Halbnomade
semi-nomadism
semi-nomadisme
Halbnomadentum

נוד

בודי נודים, על

נודות

למחצה נוד

למחצה נודות

sedentarization נודים הושבת
sédentarisation, fixation *T“ “ T
Sesshaftmachung

encampmentמאהל
campement
Zeltlager

דיג .4

fishery ]המקצוע[ דיג
pêche
Fischerei

fishing ]הפעולה[ דיוג דיג,
pêche
Fischfang

catch (of fish) $לי)*דגים(
prise ’ T ’ :

Fang

overfishing חמס דיג
exploitation abusive T T 

((des réserves de pêche
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ת כ דגים בר

תעשיה

fishpond
vivier
Fischteich

תע#יה .5

תעוש

גלם חמר

יצור נכסי

לואי מוצר

נצול

ת תעשיה לל דו

תע&יה

industry
industrie
Industrie

industrialisation
industrialisation
Industrialisierung

raw material 
matière première 
Rohmaterial

capital goods 
bien de production 
Produktionsgüter

by-product
sous-produit
Nebenprodukt

exploitation
exploitation
Ausnützung

extractive industry 
industrie extractive 
extrahierende Industrie

non-extractive industry 
industrie non-extractive 
nicht-extrahierende ת ״דולל תי בל  

Industrie v v : '

הרסני

יצרני

בסיסית תעסוקה

destructive
destructif
zerstörend

productive
productif
produktiv

basic employment 
emploi principal

תעסול!ה

ת סי א־בסי ל

רכוז

בזור

חפ^י סחר תחום

non-basic employment 
emploi secondaire

centralization
centralisation
Zentralisation

decentralization
décentralisation
Dezentralisation

free trade area 
zone franche 
Freihandelsgebiet

מכרה

כריה

 ?זפך ערמת

 יתר יצור

חסר יצור

יתר

])אוצרות אזיל T *
ואינם האוזלים

אזיל תי־ בל

mine
Bergwerk

mining
exploitation minière 
Bergbau

(mine) dump 
terril, cokeril 
Abraumhalde

overproduction
surproduction
Überproduktion

underproduction
sous-production
Unterproduktion

overcapacity
surcapacité
Überkapazität

exhaustible (טבע
exhaustible,

épuisable [מתחדשים
erschöpflich

inexhaustible 
inexhaustible, inépuisable 
unerschöpflich

משא בהמות

רתימה בהמות

תחבורה .6
T : ־ 

communications תחבורה
communications T : “
Verkehr

animals of burden 
bêtes de somme 
Lasttier

draught animals 
bêtes de trait 
Zugtier

caravan, train, convoy 
caravane, convoi, train 
Karawane, Zug

train of donkeys 
file d’ânes 
Zug von Eseln

camel train, c. caravan ת מל ג
file de chameaux, caravane de ch. v ~ 
Kamelkarawane

שירה

חמרת

#ביל

עץ נתיב

path
sentier
Saumweg, Pfad

plank road 
chemin de rondins 
Knüppeldamm
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ם רשת דרכי

הרצוי הקו
- T י T T

הטל גשר)חב(

גביה מחסום

יבשה דרכי

road 
route 
Strasse

road net 
réseau routier 
Strassennetz

desire line 
tracé optimal

toll-bridge 
pont à péage 
zollpflichtige Brücke

turnpike 
barrière d’octroi 
Schlagbaum, Drehkreuz

land routes 
routes terrestres 
Landwege

]בין המסלה רחב

הפסים[

מעברה
T : ־ T

מעברת

gauge (railway) 
largeur de voie 
Spurweite

ford
gué
Furt

 מים נתיב

 פרת סירת

T :*גרירה

 דחוף

 פנימי שיט

שיט ראש

ferry
bac
Fähre

waterway 
voie navigable 
Wasserweg

dug-out canoe
pirogue
Einbaum

towing
remorquage, halage 
Schleppen, Treideln

push-towing
poussage
Schieben

inland navigation 
navigation intérieure 
Binnenschiffahrt

head of navigation 
tête de navigation

(ship-)lock, sluice שיט תא
écluse, sas T
Kanalschleuse, Schiffsschleuse

sluice gate תריס
vanne d’écluse, porte d’é. ’ :
Schütze

 נתיבה)בשיט(

תעלה
T T :

פנימי מעבר

navigation channel
chenal
Fahrrinne

canal
canal
Kanal

inside passage 

innere Durchfahrt

coastal navigation, חופים ספנות
coastwise traffic 

cabotage, navigation côtière 
Küstenschiffahrt

port, harbour מל נ
port
Hafen

port, harbour (town) גמל עיר
port (ville)
Hafenstadt

outport, outer port חיצון נמל
avant-port
Aussenhafen, Vorhafen

anchorage מעגן
anchorage, mouillage 
Ankerplatz

roadstead עגן
rade
Reede

free port חפשי נמל
port franc :T “T
Freihafen

transshipment harbour שטעון נמל  
port de transbordement : ‘ ~:
Umschlaghafen

entrepôt שטעון מקום
lieu d’entrepôts ! ’ :
Stapelplatz, Umschlagplatz

buik-breakpoint של מקום פריסה)  
point de triage v T *: 5
Massenumschlagplatz (מטענים

internationalized river הר באמנה שיט נ  
fleuve internationalisé TT־S~ *־ :־ 
internationalisierter Fluss

תעופה נמל

תעופה שרה

airport
aéroport
Flughafen

aerodrome, airfield 
aérodrome 
Flugfeld, Flugplatz

יה
מ

זד
אל

עה
 

שוו
דד

 
גן

מו
ת-

רי
עב

ה
 

ות
וי

זכ
ב

 
ים

צר
יו



גישנות
T  ‘

גישני
* T •

 סכר

 בר־שיט

חפירה חטיטה,
־ : • T ־ : • T

 מחפר אנית

מכלא)גאות( נמל
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accessibility
accessibilité
Zugänglichkeit

accessible
accessible
zugänglich
barrage
barrage
Damm

navigable
navigable
schiffbar

dredging
dragage
Baggern
dredger
drague
Bagger
tide-gate port 
port à bassin à flot 
Flutbeckenhafen, Schleusendockhafen

terminal (of traffic) סופית תחנה
terminus ’ T_:״
Endstation

dead-end station, סים תחנת
terminal st. T 5

gare de tête de ligne 
Kopfbahnhof
main station, central st. ראשית תחנה
gare centrale * T": ”
Hauptbahnhof
shunting station עתוק תחנת
gare de triage * ~~! ’
Ver schiebebahnhof, Rangierbahnhof

hovercraft, air-cushion 
vehicle (UK)
grand-effect machine (US) 

aéro-glisseur 
Luftkissenfahrzeug

hydrofoil (vessel) 
hydroglisseur

מרחפה
T  T : V

סנפירית

z
Ci

r־־־־־־־]
g
rz
>

\r

G
R
nI—
n

E

1־
p

buik cargo צבר מטען ב
chargement en vrac v : T : *
Schüttladung, Bulkladung


