
* כלליים טכניקה מונחי

מחזור
 תהליך, או ]תנועה

 כגון והולכים, החוזרים
 מחזור הדם, מחזור

הסחיפה[

ר במחזור[ ]נע חז

cycle, circulation 
circulation 
Kreislauf, 

Zirkulation

to circulate
circuler
zirkulieren

ס מחזור, א ק צי
 שבסופה מאורעות, ]סדרת

 לתנאים שווים התנאים
שבראשיתה[

cycle
cycle
Zyklus

ציקלי מחזורי,

מחזוריות

cyclic, periodic 
cyclique, périodique 
zyklisch, periodisch
periodicity
périodicité
Periodizität

צירקולציה
וקטור[ של קו ]אינטגראל

תקופה
 ציקלום של הזמן ]משך
מחזורית[ בתופעה אחד

circulation
circulation
Zirkulation

period
période
Periode

סבב
T S

 אחד מלא ]סיבוב
לציר[ מסביב

מעגל)חעזמלי(

révolution
(, period, cycle) 

révolution, tour 
(entier) 

Umdrehung, Tour

(electric) circuit 
circuit (électrique) 
Stromkreis

 תכן הפועל:
ה שם־הפעולה: ז • :תכינ

 תכן שם־העצם:

תכנון
 כולל התכנון רחב: ]מושג
 אחד שלכל פרטים, מספר
תכינה[ נדרשת מהם

design
dessin
Entwurf

planning
planification
Planung

הנדסה
T  T5 “

מהנדס

בגאית הנדסה
T ־  TS ־T •

Tiefbau &

 בנאי מהנדס

חקלאית הנדסה

חקלאי מהנדס

תברואה הנדסת

engineering 
génie, technogénie 
Ingenieurwesen

engineer
ingénieur
Ingenieur

civil engineering 
génie civil
Ingenieurbau, Hoch-

civil engineer 
ingénieur civil 
Bauingenieur

agricultural 
engineering 

génie agricole 
Agrartechnik

agricultural engineer 
ingénieur agronome 
Agrikulturingenieur

sanitary engineering 
technique sanitaire 
Gesundheitstechnik

 הודעה ט(. כרך האקדמיה )זיכרונות מ״ח—מ״ז בישיבות האקדמיה במליאת ואושרו נדונו *
 הרשימות תשכ״ג. בתשרי י״ג מיום ,966 הפרסומים ילקוט ב״רשומות״, נתפרסמה כך על

 באייר הטכניקה למונחי המרכזית בוועדה ונדונו אירמאי ש׳ פרופסור ע״י לדיון הוכנו
 ע״י משנה )ועדת האישורים ובוועדת (1958 )נובמבר תשי״ט ובמרחשוון (1958 )מאי תשי״ח
 (,1961 )אפריל תשכ״א אייר (,1958 )יולי תשי״ח בתמוז הטכניקה( למונחי המרכזית הוועדה

 במונחים שדנו האישורים, ועדת חברי (.1962 ינואר—1961 )נובמבר תשכ״ב שבט—כסליו
אסטרחן. א׳ הא׳ היה המזכיר בךנון. י׳ איתן, ע׳ אירמאי, ש׳ האדונים היו אלה,

יה
דמ

אח
עה

 
שח

דד
 

גו
מו

ת-
רי

עב
ה

 
זת

כוי
בד

 
ים

צר
יו



f e

תברואה מהנדס

 ?¡ך_קע, הנדסת
קהזגאוטכני

 מהנדס.קרקע,
גאוטכני מהנדס
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sanitary engineer 
ingénieur sanitaire 
Gesundheitsingenieur
soil engineering 
géotechnique 
Erdbautechnik

soil engineer 
ingénieur 

géotechnicien 
Erdbauingenieur
maritime engineering חופים הנדסת
constructions maritimes 
See- und Hafenbau
maritime engineer חופים מהנדס
ingénieur de

constructions maritimes 
See- und Hafenbauingenieur

 naval architectureאניות הנדסת
génie maritime

(, constructions navales) 
Schiffbau

 naval architectאניות מהנדס
ingénieur de

constructions navales 
Schiffbauingenieur

אוירוגוטית הנדסה
־ • : T Tí -

aeronautical 
engineering 

constructions aéronautiques 
Luftfahrttechnik

aeronautical engineer אוירתוטי מהנדס  
ingénieur de

constructions aéronautiques 
Luftfahrtingenieur

צבאית הנדסה

צבאי מהנדס

military engineering 
génie militaire 
Geniewesen

military engineer 
ingénieur militaire 
Genieingenieur

production engineering יצור הנדסת  
technique de la production * T’

production engineer יצור מהנדס
ingénieur d’exploitation 
Fertigungsingenieur
industrial engineering תעשיה הנדסת  
organisation industrielle : T:
Produktionstechnik,

Fertigungstechnik
industrial engineer תעשיה מהנדס
ingénieur des méthodes T ‘ " :

הידרוטכנית הנדסה hydraulicהידרוטכנית הנדסה
engineering : ‘ : T T!

construction hydraulique 
Wasserbau

hydraulic engineer היךרוטכני מהנדס  
ingénieur *: ’ : ~s :

hydraulicien 
Wasserbauingenieur

mechanical engineering מכתות הנדסת  
équipement en matériel : ~ T:~
Maschinenbau

 מכונות מהנדס

 חשמל הנדסת

זמל2ח? מהנדס

mechanical engineer מכתות מהנדס
ingénieur mécanicien : *: !
Maschinenbauingenieur
electrical engineering חשמל הנדסת
électrotechnique * T‘
Elektrotechnik
electrical engineer חשמל מהנדס
ingénieur électricien : "!
Elektroingenieur
metallurgical ת הנדסה תי מטלו

engineering ’ 5 ״ “ T T:
métallurgie
Metallurgie, Hüttenwesen
metallurgical engineer מטלורג מהנדס  
ingénieur métallurgiste : ! “ :
Hütteningenieur
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