
Basic Baseball Terms in English, Transliterated 
into English and in Hebrew 

 ים בסיסיים של בייסבול באנגלית, לועזית ועבריתנחמו

English הסבר עברית לועזית 

Pitcher השחקן שתפקידו הוא לזרוק כדורים לחובטים מגיש  ר’צ פי   
Batter חובט בטר   
Runner מהבסיסיםשחקן שנמצא על אחד   רץ ראנר  
Fielder שחקן שנמצא במגרש שחקן שדה פילדר  
Catcher השחקן מאחורי בסיס הבית שתופס את הכדורים תופס  ר’קאצ  
First Base  בסיס ראשון בייספירסט   
Second Base  שיני בסיס בייססקונד   
Third Base  שלישי בסיס בייסתירד   

Home (plate) (פלייט) לידו עומד החובטבסיס עשוי מלוח גומי לבן   (בסיס רביעי) בסיס הבית הום.   

Infield בתוך הקווים שמחברים את הבסיסים.שנמצא  במגרש האזור פנימי מגרש פיילד-אין 
Outfield בסיס צד השני (חיצוני) של הקווים שמובילים בין מההאזור שנמצא  חיצוני מגרש פיילד-אוט

 בסיס שלישי ל שניבסיס ובין  בסיס שני ל ראשון
At bat ור החובטת אט בט  
On deck לחבוט, לפני נמצא חובט בבסיס הביתור שמתכונן תהבא בהחובט  מוכן לחבוט און דק 
Strike Zone השחי -שבגובה בין הברך לבין קו בית הבית בסיסהאזור מעל  אזור הסטרייק סטרייק זון 
Strike או באזור הסטרייקשפוגעת  ע"י הזורקמדוייקת זריקת כדור  (!) סטרייק סטרייק ,

 שהחובט ניסה לחבוט ופספס

Ball שתי משמעויות: כדור בול  
  א. הכדור שבוא משחקים

 באזור הסטרייק תפוגע אינהב. זריקה מהזורק ש
Walk ארבע כדורים שהם לא כדורי "סטרייק", לחובט אם הזורק זורק  הליכה (לבסיס ראשון) וולק

 ה.לילפס חששבלי  לבסיס ראשוןהחובט זוכה ללכת 



Foul ball לבין בית צד החיצוני של הקווים שבין בסיס המה תשנופלחבטה  כדור פסול פאול בול
 לבין בסיס שלישיבית בסיס הבסיס ראשון ושבין 

Fair ball של הקווים שבין בסיס ההום לבין בסיס  פנימיבצד ה תחבטה שנופל הוגןכדור  ר בולייפ
 (כולל השדה החיצוני) ראשון ושבין בסיס ההום לבין בסיס שלישי

Run ראן  /הרץ שעובר בלי פסילה את בסיס הבית זוכה לנקוד נקודה  ראן 
Home Run ץ ורומאפשר לחובט לשיוצא מהמגרש כשהוא לא כדור פסול חבטה   הום ראן הום ראן

 בלי חשש לפסילה.אוטומטית הביתה 
Pop fly/Pop up הפנימי מגרשגבוה לאוויר אך בדרך כלל אינו יוצא מה חבטכדור הנ ףעכדור   פופ אפ/פופ פליי 

Ground ball מתגלגל על הקרקעשכדור נחבט  קרקע כדור גראונד בול 
Out פסול אוט  
Inning עד שיש לה שלושה  סיבובבחצי  בסיבוב אחד הקבוצה חובטת סיבוב אינינג

פסולים, ואח"כ בחצי סיבוב השני עוברת להגנה במטרה לפסול 
  י.שלושה שחקנים מהקבוצה היריבה

Tag ברץ מהקבוצה השנייה כדי לפסול שחקן שדה נוגע לה שבה עופ נגיעה טאג
  .אליו הוא רץ אותו לפני שהוא מגיע לבסיס

Bat מחבט  בט  
Glove כפפה גלוב  
Helmet קסדה הלמט  
Steal רק את הכדור אבל מבלי ורץ לבסיס הבא אחרי שהזורק זשחקן כש גניבה סטיל

 .בטושהחובט ח
Umpire שופט אמפייר  
Coach מאמן  ’קאוץ  
Play ball יל את המשחק או חמה שהשופט אומר כדי להורות לשחקנים להת  שחק  פליי בול

 להמשיך את המשחק אחרי פסק זמן
Time לעצור את המשחק באמצע מה שהשופט אומר כדי  פסק זמן  טיים 
 


