םיילמשח הקסהו רוריק ירישכמל םיחנומ
()הקינכתה יחנומל הדעווה לש ההימעמ

יחנומל הדעווה הת תיטירבה ןוטסוהךוספמות תרבח לש התשקב יפ לע
ביבא"לתב תבשויה 'ןושלה דעו לש הקינבת, התואל םיצוחנ ויהש ןלהלש םיחנומב
ץראב הרחס לגרל הרבח.

יאדוב — הקינכתה לש הזה ףנעה תא תוצמל אופא האב הניא וז המישר
שמשל איה תנווכמ אלא — ןמזה תצורמב וב קוסעל הקינכתה יחנומל הדעווה בושת

ןודינה םוחתב רתויב תוכרצנה םילמב להקה תא. תא הרבע וז המישרש פ"עא
ןושלה דעווב םיגוהנה ןוידה ירודמ לכ, הבלב העש"תארוהכ ןאכ תמסרפתמ איה ירה

בחר הדימ הנקב הז עוצקמב םיחנומה תעיבק תעשב םייוניש הב לוחל םילולעו.

 ןקתמmstalation

'*؛installation
Installation

כ1נ،תיב לעב קר( ח-ש، )דחא התיcooker

rechaud
kleiner Herd

 יובע תדיחיcondensing unit
groupe condenseur
Kuhlungsemheit

 הדאמevaporateur
evaporateur
Verdampfer

 תילמשח הריכrange finned coil תועלצ )לש( ןתשחג

cuisiniere electric

evaporateur a ailettes

elektrischer Herd

Rippenkuhlrohr

oven

רונת

Kuhlanlage

Backofen

air conditioning equipment "גוזמל דויצ

eqtnpement de condi- ריוא
tionnement de Fair

aircndt nmg ריוא"גוזמ

conditionnement de Fair
Klimat kuhlung

cabinet  זגרא דבת٠

٠'

rotary converter בבויתסמ ףלחמ
groupe convertisseur
Umformer

oil immersed starter ןמשב עקשמ ענתמ

Klimatkuhlungsanlage

bl

cooling equipment רורק"דויצ

materiel de refrigeration

--ז

Schrank

cooling unit רורק"תדיחי
groupe frigorifique

Kuhlmaschme

thermostatic (temperature)
control הרוטרפמטה

vanne thermostatique
t ermische Kontrolle

demarreur dans 1 huile
Oelschalter

lamp socket הרונמ"תתבג

douille

Lamppenfassung
starter

ענתמ

demarreur

Starter(Anlasser)

ply wood דובל ץע

contre plaque
"תסו
sperrholz

display case הואר תרקמ

frigo-vitnne

Vitrme

pressure control ץחלה"תסו
compressor (רוסרפמק( סחדמ

vanne de pression
rue ontrolle

outside finish רב קורמ

finissage exterieur

Ausfiih^

compresseur

Kompressor

piston

הנכב

piston

Kolben
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^ןושל

expansion
valve רדאה םיתסש
 הדילג"תרקמice cream
cabinet

conservateur pour creme
Eiscremekonservator

regleur de detente
Expansionsventil

rectifierbulb רושי"תדוגמ

 ם؛ן"ףילחמheat interchanger
lampe redresseuse

echangeur de temperature
Gleichrichterlampe
Warmeausgleicher

5פ# רto defrost condenser (radiator) הבעמ
condenseur

decongeler
abtauen

Kondensator (Uerf ussiger)

 ؤآم ءالوslip rmg screen protected

single pole magnetic יטנגמ קספמ

moteur a bagues grillage
abgeschirmter Schleifring

declencheur unipolaire

^עב1ת- ךובסmotor

overload trip בטק"דיחי

a maxima

empoliger Ueberstromschaltcr

motor

האופר יחנומל םינוקית, ך המישר/( ימע הז ךרכ82-63)
הירא ד"דל "תודלימה תרות"ב ולא םיחנימ לש השדח הספדה סע
"וננושל"ב הספדנש המישדב םידעצמ םיסודיסו תויועט המכ לע ונדמע יקסבודס.
ימע

٠

ספדנ

ל"צ

יזעול חנומ ירבע חנומ

68 היפודטדפה,  לודלדhypertr
רתי

רתי

11eum=os llet tl1um=0s till 68—69 לסכה"טצע
(1__)םוקע יעמ

69  ףדעהיסצעparietale ؟٠ OS occipitale
69  'דקדקהיםצעOS parieide os occiprtafe

71  ךרד תיללכ היהקהspinal anaesthesia הרדשה ךרד דיהקד
 ימע םש יע[ הרדשה4הנחבה ء
)תימוקמ( היהקה ןיב
!)תיללכ( המרדה ןיבו

73 ילת ןיבש קהל- ךריודdistantia trochan

١  םימורקה קשm_ans ؛٠ חופלש إتة
/  דיפשה ימ קשhag of waters לש
(רוציקב: "תיחופלש

 = )םימהbag of membrans or bag o waters
()דחא גשומ םיציבמ םיחנומה יגש

81  הדלה"תתיבשGeburtssttllstand Stillstandgeburt

