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17ة ןושלה הנקמל הדעווה לש ستأرف 

ןושלה תנקתל הדעווה לש התדובעמ 

הדעווה ינפב ןוידל ואבוה ,ןלהל תומסרפתמה ,םיחנומה תומישר שולש 

ןויד רחאל .םינוש םיניינועמ לש םתשקב؛ ,ביבא-לתב תבשויה 'ןושלה תנקתל 
םירזוחב) םינוש םיחמומלו ןושלה דעו ירכז• ?בל תומישרה וחלשנ וז הדעווב םדקומ 

תינש הנדו ל"נה הדעווה הבש ,םיבר ש ובח וריעהש ,תורעהה רואל .{םידחוימ 

דע ,תמדקומ הארוהב הדעווה לש היתו"קסמ תומסרפתמ הזב .תואבה תומישרב 

תועוצקמל םיחנומ לש רתוי תואלמ תומישרב ןויעל תודחוימ תודעו הנינמתתש 

ויה תומישרה ישיגמו ליאוה ,תינמרגל קר םימגרותמ םיחנומה ןמ המב 
.תילגנאב םינודנה םיחנומה תא םיעדויה םיחמומ ואצמנ אל ןאבו ,הינמרג ילועמ 

תורלדנם-יח3מ א 

 last  Schuhlelsten םומא 

 uppers  Oberteil(e) (3) תותנפ 'ד ,תנפ 

 lining  Futter (6) הנטב 

 vamps  Vorfuss (2) ם1טרח 

 cap  Kappe (1) הפכ 

 quarters  Stutzel (5) הר1חא 

 backstrap  Afterleder (4) השקמ 
 sole  Sohle (ل4ر ,(7) תוילט 'ר ,הילס 
 insole  Bransohle (13) תימינפ הילס 
 welt or band  Rahmen ernes Schuhes (15) רובחת 

 heel  Absatz (8) בקע 
 notches  Stupfen (9) תוקירח 
 pattern  0n؟Fa הרוצ 

 forme  Modell תינבת 

 design  Zeichnung טירסת 

 to fold, to bag  biicken הפש ,הפש השע 

 hole  Loch (11) רוח 

 scollops  Zacken (10) םינש 

 holed  gelocht ררחמ 

 scolloped  gezackt ןנשמ 
 shoe lace  Schnursenkel, (12) ךורש 

 Schniitband

 eyelet  Schnurloch קיבא 

תונורכז" לש יה תרבוחב תובר בינש ינשל וספדנ רבכ הלאה טיחנומה ןמ 0יןחא 1 

.תרבוחה ףוסב 'א חול ،א"פרת ,מילשורי "תירבעה ןושלה דעו 
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2הסיבכ-יחנמ 

 laundry, washing Wasche םיגבל /םיסבכ
 rinse spulen חדה ,ף1טש
 rinse about ךשכש
 to dress, to finish (cloth) appretieren לע קרב תווש) רפשה

(הסיבכה דחאל םיסבכה 

to disolve (v tr.) auflosen םמה 

to starch starken ןלמע 
to stiffen (v. tr.) steif machen ץיצל יוארה ןמ) הש؛יה 

(ןשאק :העצהה תא םג 

blue Blau ןייצל יוארה ןמ) לחכ 
(הלחכ :העצהה תא םג 

הצחר-ישימשתב םיחנמ ג 

 bathing-articles Badeartikel הצחר"ישימשת
 bathing bag Badetasche הצחר"קית
 handbang, necessaire Reisenecessaire עםמ"ךירצת

 Einlagesohle ת1יעצמ 'ר ,תיעצמ
 KorkEinlagesohle םעש"תיעצמ
 Stroh-Einlagesohle שק"תיעצמ
 Loofah-Emlagesohle הפול"תיעצמ
 SuberitEinlagesohle (תירבוס) תירבס"תיעצמ

 (rough) bath-glove Frote 3הפיפח ("תיסכ)
 sponge Schwamm גופס

 Schwammbeutei םיג1פם"סיכ

יחנומ תמישר .דתיה 'כ המישרב ןרה רזוחל הבושתב הדעווה הלביקש תורעהה ןיב 2 

םסרפל הטילחה הדעווה .ס'תרפש 'נ רמ ןושלה דעו רבחמ הלבקתנש ,רתוי האלמ הסיבכ 

.(169 ימע ליעל 'ע) ם'הרפש דמ לש תיטרפ העצהכ וז המישר 

- הפיפח ؛ העבקש ,(היגולואינלב) האופר יחנומל הדעווה תטלחהל םאתוה הז חנומ ه 
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