
assurance ביטוח
assurance au prorata ביטוח יחסי
assurance au tiers ביטוח צד שלישי
assurance complémentaire ביטוח משלים
assurance conditionnelle ביטוח מותנה
assurance contre défaut de 
paiement

ביטוח אשראי

assurance contre dommages 
corporels

ביטוח נזקי גוף

assurance contre les accidents
du travail

ביטוח תאונת עבודה 

assurance crédit ביטוח אשראי
assurance des bagages/sur fret ביטוח מטען
assurance des cadres 
supérieurs

ביטוח מנהלים

assurance dettes actives ביטוח חשבונות חייבים
assurance générale ביטוח כללי
assurance hospitalisation ביטוח אשפוז
assurance imposable ביטוח בר-שומה
assurance maritime ביטוח ימי
assurance nationale ביטוח ממשלתי
assurance obligatoire ביטוח חובה
assurance patronale ביטוח אחריות מעסיקים
assurance pour créances 
douteuses

ביטוח חובות אבודים

assurance sur les agios ביטוח הפרשי שער/אג'יו
assurance tous risques ביטוח נגד כל הסיכונים
assurance tous risques ; 
assurance multirisque

ביטוח מקיף

assurance-chômage ביטוח אבטלה
assurance-épargne ביטוח חיסכון
assurance-incendie ביטוח נגד אש
assurance-invalidité ביטוח נכות
assurance-maladie ביטוח מחלה
assurance-vie ביטוח חיים
assurance-vieillesse  ביטוח זקנה
assurance-vol ביטוח גניבה
coassurance ביטוח יחיד/הדדי
police d’assurance פוליסת ביטוח
police d’assurance fixe פוליסה קבועת שווי
police d’assurance générale פוליסה כוללת
police d’assurance maritime פוליסת ביטוח ימי
police d’assurance 
multirisque

פוליסת ביטוח מקיף

police d’assurance standard פוליסה תקנית
police en compte courant פוליסה פתוחה
police 
flottante/ouverte/souple 

פוליסה צפה

prime d’assurance פרמיית ביטוח 



réassurance ביטוח משנה
sécurité sociale; assurances 
sociales

ביטוח לאומי

sous-assurance ביטוח חסר
sur-assurance ביטוח יתר
tontine ביטוח טונטינה



alambic אביק

bac à dégivrage ניקוז אגן

couteau de poche, canif אולר

casserole בישול סיר; אלפס

bain marie מירים אמבט

gril אסכלה

gril électrique גריל; חשמלית אסכלה
חשמלי

boîte à pain לחם ארגז

passe-plat הגשה אשנב

sonde thermique חום ןוחב

bouteille בקבוק

magnum  ליטר1,5 של בקבוק

jéroboam ליטר שישה של בקבוק

seau à glace לקרח גביע

coupe à champagne לשמפניה גביע

élément chauffant חימום גוף

camping-gaz שדה כירת; גזייה

disque râpeur מרסק דיסק

seau isotherme הקפאה דלי

seau à champagne  לשמפניה דלי

bec-verseur זרבובית

caque מליחים חבית

emporte-pièces dentelé מזוגזג בצק חותכן

emporte-pièces בצק; מקדים חותכן

cerceau טורט חישוק

allant au four אש חסין

terrine  טרין

broc כד

carafe כד

pichet כד

pot à lait לחלב כד

pichet למים/ליין כד

verre כוס

verre à eau כוס

verre à whisky סקיוילו כוס

verre à vin ליין כוס

mazagran קפהל כוס

chope à bière בירה לשתיית כוס

flûte à champagne לשמפניה כוסית

verre à Bordeaux ודבור יין לשתיית כוסית

verre à Bourgogne או לבן יין לשתיית כוסית
אדום

verre à liqueur ליקר לשתיית כוסית

presse-ail שום ממעךשום;  כותש

évier כיור

cuisinière כיריים

table de cuisson לבישול פלטה; כיריים

réchaud à gaz  גז כירת



plaque électrique חשמל כירת

poubelle de table בו כל

articles ménagers בית כלי

plat de service הגשה כלי

ustensiles allant au four אש חסין כלי

pot de terre חרס כלי

argenterie כסף כלי

plat à poisson דגים להגשת כלי

mesures ; gobelet gradué מדידה כלי

ustensiles de cuisine מטבח כלי

vaisselle שולחן כלי

couvert (de table) שולחן; סכו"ם כלי

cuiller כף

écumoire à friture טיגון כף

cuiller à égoutter ייבוש כף

cuiller à soupe למרק כף

cuiller à dessert לקינוח כף

cuiller en bois עץ כף

mesurettes/cuillers à doser מדידה כפות

cuiller à café לקפה כפית

cuiller dentelée משוננת כפית

pilon ; maillet כתיש

service de table שולחן מפות, שולחן לבנה
 ומפיות

flamme להבה

pétrin mécanique ליש

coupelle לפתנית

compotier פרות קערת; לפתנית

balance de cuisine מטבח מאזני

saupoudreuse מבזק

poivrière פלפל מבזקת

feu de cuisinière מבער

réchaud מבער

brûleur פני המשחים (מכשיר מבער
קינוחים) של השטח

brosse à légume לירקות מברשת

pinceau à pâtisserie משיחה מברשת

lingette מגבון

torchon en papier נייר מגבונית

chiffon de cuisine מטבח מגבת

torchon de cuisine מטבח מגבת

essuie-tout נייר מגבת

brasero מגחלת

bac à légumes ירקות מגירת

vide-pommes עץ תפוחי מגלען

dénoyauteur מחרץ; מגלענת

grattoir קשקשים מגרד

broyeur d’ordures (סליק) אשפה מגרסת

broyeur à glaçons קרח מגרסת



ramasse-miettes שולחן מגרפית

râpe à muscade  מוסקט אגוז מגררת

râpe מגררת; פומפייה

plateau מגש

plateau allant au four אפייה מגש

œufrier  ביצים מגש

plat allant au four אש חסין מגש

plateau-repas לארוחה מגש

plaque à biscuits לביסקוויטים מגש

ravier למתאבנים מגש

bac à glaçons קרח לקוביות מגש

thermomètre de cuisine לבישול חום מד

thermomètre à viande לבשר חום מד

acidimètre חומצה מד

alcoomètre כוהל מד

tâte-vin יין מדגם

lave-vaisselle כלים מדיח

clayette מדף

casier laitier חלב מוצרי מדף

fusil השחזה מוט

saucier לרוטב מומחה

antiadhérant ; antiadhésif הידבקות מונע

antiputride ריקבון מונע

brasier מוקד

garde-manger מזווה

fourchette מזלג

fourchette à découper ביתור מזלג

fourchette de table לבשר מזלג

fourchette à poisson לדגים מזלג

fourchette à fondue למטבל/ לפונדו מזלג

fourchette à salade לסלט מזלג

fourchette à huîtres לצדפים מזלג

poche à douilles שקיתזילוף;  שקיתמזלף;   
עוגות לקישוט

pipette מזלפת

cisaille à volaille מספרים/ לעוף מזמרה
עוף לחיתוך

piston à décorer ציפוי מזרק

sauteuse מחבת מחבט הקפצה; 
אידוי

écrémeuse מחבצה

poêle à frire טיגון מחבת

poêle  à  revêtement  anti-
adhésif

טפלון מחבת

poêle à crêpes לחביתיות מחבת

rôtissoire צלייה מחבת

tire-bouchon מחלץ

tire-bouchon de sommelier מלצר מחלץ

samovar מחם

beurrier לחמאה מגש; מחמאה



chauffe-biberon בקבוקים מחמם

cuisine מטבח

cuisine équipée מאובזר מטבח

cuisine roulante שדה מטבח

hachoir  מטחנה

moulin  מטחנה

hache-viande בשר מטחנת

moulin à légumes/moulinette ירקות מטחנת

moulin à poivre פלפל מטחנת

moulin à café קפה מטחנת

chiffon מטלית

plaque chauffante )שבת פלטת( מטמן

shaker מטרף

crochet pétrisseur בצק מטרף

fouet à spirale לולייני מטרף

fouet מטרפה

récipient en plastique פלסטי מיכל

récipient קערה; מיכל

gourde מימיה

batteur électrique חשמלי מיקסר

sorbetière גלידה מכונת

couvre-plat מכסה

cloche à fromages גבינות למגש מכסה
פעמון) בצורת(

couvercle לסיר מכסה

couvercle de marmite סיר מכסה

machine à injecter la crème/la
confiture

מילוי מכשיר

appareils électro-ménagers ביתיים חשמל מכשירי

mortier מכתש

pétrisseuse מלושה

salière מלחייה

pétrin מלישה

pince à sucre סוכר מלכחי

pince à spaghettis לאטריות מלקחיים

mélangeur à main יד ממחה

mélangeur ממחה; בלנדר

pilon עלי; אדמה תפוחי ממעך

mandoline מנדולינה

réchaud à alcool  כוהול מנורת

panier à salade סלט מנער

cuiller à glace כפית, גלידה מנפקת
לגלידה

collecteur de graisse השומן מנקז

centrifugeuse מסחטה

presse-citron לימון מסחטת

essoreuse à salade סלט מסחטת

presse-agrumes הדר פרי מסחטת

détartrant אבנית מסיר



sucrier  מסכרת

gratte-beurre חמאה מסלל

passoire מסננת

chinois דקה רשת מסננת

robot ménager/de cuisine מזון מעבד

cuisiniste מטבחים מעצב

batteur à main יד מערבל

rouleau à pâtisserie מערוך

service à liqueur למשקאות כוסות מערכת

service de table (couvert) כלים מערכת

service à café לקפה כלים מערכת

service à thé לתה כלים מערכת

tables gigogne שולחנות מערכת

nappe מפה

serviette מפית

coupe-œufs ביצים מפלח

poivrière מפלפלת

casse-noix מפצח

écrémeuse מפרדה

pince à escargot חלזונות מצבטי

grille-pain מקלה-לחם

baguettes סינים אכילה מקלות

couteau à éplucher ; économe מקלף

éplucheuse (מכונה) מקלפה

écumoire מקפה

congélateur  מקפיא

surgélateur מקפיא

minuterie de dégivrage המפשר מקצב

minuteur בישול שעון; זמן מקצב

fouet מקצף

fouet à 4 pales להבים ארבע מקצף

batteur ביצים מקצף

fouet à fil עגול מקצף

zesteur ; couteau à zester מקצץ

couperet מקצץ; קופיץ

réfrigérateur מקרר

spatule מרית

adoucisseur d’eau מים מרכך

râpe à fromage גבינה מרסק

soupière מרקייה; ָמֵגס

fusil (de cuisine) משחז

affûteuse סכינים משחזת; משחז

surface de cuisson בישול משטח

entonnoir משפך

mire-œufs ביצים משקף

émulseur מתחלב

coquilleur à beurre חמאה מתלתל

film alimentaire נצמד ניילון



papier de riz אורז אורז/דפי נייר

papier à cuisson אפייה נייר

papier sulfurisé אפייה נייר

papier sulfurisé פרגמנט נייר

papier paraffiné שעווה נייר

tamis נפה

tamis à farine לקמח נפה

batterie de cuisine אלפסים סט; סירים סט

set de table אישיות שולחן; מפות סט

tablier סינר

étuveuse ירקות מאדה; אידוי סיר

friteuse électrique חשמלי טיגון סיר

friteuse מרחשת; טיגון סיר

cocotte en terre cuite טרקוטה סיר

bain-marie מרי) (בן כפול סיר

couscoussier קוסקוס לאידוי סיר

pocheuse יצוקות ביצים לבישול סיר

poissonnière דגים לבישול סיר

turbotière  נונית,לדגים סיר

autocuiseur לחץ סיר

cocotte minute לחץ סיר

caquelon מטבל סיר

ramequin סירית; ועגול קטן סיר
לפשדדה

couvert à poisson לדגים סכו"ם

couteau סכין

couteau à pamplemousse לאשכוליות  סכין

couteau à découper ביתור סכין

couteau à fromage גבינה סכין

videlle הרקה סכין

couteau à bifteck לאומצה סכין

couteau à poisson לדגים סכין

couteau à désosser עצמות להוצאת סכין

couteau à filets פילה לחיתוך סכין

couteau à pain ללחם סכין

couteau à huîtres לצדפים סכין

couteau à dessert לקינוח סכין

couteau de cuisine מטבח סכין

couteau à beurre מריחה סכין

couteau à lame dentelée משוננת סכין

couteau de table שולחן סכין

panier (de friteuse) המחרשת סל

corbeille en papier  סלסילה; מנגיט

sole (de four) סנדל

alcool à brûler בהירה ספירט

tasse ספל

tasse de café קפה ספל

demi-tasse ספלון

tasse à café ספלון



demi-tasse קטן) (ספל ספלון

égouttoir לכלים?? סריג

desserte תה עגלת

moules en papier נייר עטרות

pilon עלי

décapsuleur בקבוקים פותחן

ouvre-bouteilles בקבוקים פותחן

ouvre-boîtes électrique חשמלי פחיות פותחן

couteau à écailler צדפות פותחן

ouvre-boîtes קופסות פותחן

poubelle אשפה פח

canette פחית

maillet עץ פטיש

douille זילוף פיית

inox (inoxydable) חלד אל פלדה

plaque chauffante  משפת,חשמלית פלטה

écuelle פנכה

plat פנכה

bouchon פקק

lampe à pétrole פתילייה

glacière portable/portative צידנית

assiette צלחת

assiette à pain ללחם צלחת

assiette creuse למרק צלחת

plat à escargot לשבלולים צלחת

bocal צנצנת

pot צנצנת

pot en verre זכוכית צנצנת

pot à confiture לריבה צנצנת

faitout קדרה; קלחת

hotte אידים קולט

épluche-légumes ; éplucheur קולפן

bouilloire קומקום

cafetière à piston בוכנה קומקום

cafetière à espresso לאספרסו קומקום

cafetière לקפה קומקום

chocolatière קקאו קומקום

couperet )רחבה סכין( קופיץ

bonbonnière סוכריות קופסת

boîte de conserves שימורים קופסת

marmite קלחת

fond de tarte קלתית

fiasque קנקן

crémier, pot à crème לחלב קנקן

carafe à vin ליין קנקן

carafe à eau למים קנקן

pot à eau למים קנקן

cure-dent קסם



bassine ; bocal קערה

bol קערה

légumier לירקות קערה

bol à soupe למרק קערה

saladier, bol à salade לסלט קערה

saucière לרוטב קערה

jatte קערית

rince-doigts לאצבעות; רחצה קערית
; אנטלנטחה

lèchefrite נטפים קערת

bol à mélanger/à mixer ערבול קערת

planche à découper חיתוך קרש

planche à pain ללחם חיתוך קרש

papier d’aluminium (alu) כסף נייר רדיד

grille רשת

claie צינון רשת

chemin de table (רנר) שבילה

table שולחן

table à abattant מתקפל שולחן

table de travail עבודה שולחן

table à rallonges שחיל שולחן

broche שיפוד

sablier חול שעון

tournebroche צלייה שפוד

bac à viande בשר תא

compartiment de congélation הקפאה תא

freezer הקפאה תא

casier à beurre לחמאה תא

moule אפיה תבנית

tourtière אפיה תבנית

moule à pâtisserie לעוגות אפיה תבנית

moule à cake מוארכת אפיה תבנית

ramequin, cassolette קטנה אפיה תבנית

moule en couronne כתר תבנית

moule à gelée  למקפא תבנית

moule à gâteaux לעוגה תבנית

moule à charlotte "שלרלוט" לעוגת תבנית

moule à tarte לפאי תבנית

moule rond עגולה תבנית

timbale עגולה; מקפה תבנית

moule à quiche פשטידה תבנית

moule à fond amovible תחתית תבנית קפיצית; 
הניתנת תבנית בעלת

להפרדה

soucoupe תחתית

fond de moule התבנית תחתית

œufrier ביצים תיבת

théière תיון

four תנור

four encastrable החגומ תנור



cuisinière à gaz ; gazinière גז תנור

cuisinière électrique חשמלי תנור

four électrique חשמלי תנור

brûloir קפה לקליית תנור

four à sole sortante מגרה תנור

four à micro-ondes גל-מיקרו תנור

four à micro-ondes גל-מיקרו תנור

cuisinière mixte משולב תנור

louche תרווד; מצקת

bouteille  isolante,  bouteille
« termos « 
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	poissonnière
	סיר לבישול דגים
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