ש
ריע ןיינב-יחנומ
)יא המישר(
םיחנומל תומישר תרדס ךותמ הנושארה איה דיע-ןיינב-יחנומ ל؟ וז המישר

דעו םעסמ תדחוימ הדעו— ؛؛"שת ץיקב לחה—תלפטמ םתעיבקבש ،םיילאפיצינומ
.ינוריע תודש לכמ םייעוצקמ םידבה תופתתשהב ,ןושלה
:םיעובק םירבחכ םיפתתשמ ،ביבא לת תיריע תעצה פ"ע הבכרוהש ،הדעווב

זכרמ ,ישי-ןב ז"א רמ ،ןושלה דעו ירבח ,יקציטאימס 'או ןינודבא 'א ה"ה
דעו לש יעדמה ריכזמה ,דשטוק 'י דמ הריכזמו ،ביבא-לת תיריע םעטמ ،םיחנומה
.ביבא-לתב ןושלה

היריעה ד"וע ،ןושלנצכ ח ה"ה ؛םיחמומכ ופתתשה וז המישרב ןוידב
.ינוריעה סדנהמה ،ןמפיש 'י רמו ריעה ריכזמ מ"מ ،בוקאילגודק צ"ב ד"ד
،וטוסאק ד"מ 'פורפ ,ןיביי 'ש .רוג 'י ،שרב 'א ה"הל התדות תא העיבמ הדעווה

תא וריעהש םילשוריב ןושלה דעו ריכזמ ،םייח-ןב 'ז ד"דלו ،ןושלה דעו ירבח
רבחלו ,ןמפיש 'י רמל הבוט איה הריכמ ןכ .םהילא חלשנש רזוחל םהיתורעה
.התהגהבו תיזעולה המישרה תנכהב םתרזע תא וטישוהש ،היריעב וירזוע
،ד"שתתבט-ולסכ לש ןוילג "،ביבאל תידגעתועידי"ב הליחת הספדנ המישרה

.הספדהב םש ולחש םישובישה תא ןאכ ונקוחו

םהיגוסל ריע יבושיי .א
 Kleinstadt, stadtchen town, market townת1ריע 'ר )،הנטק ריע( הךיע
 Stadtrandsiedlung satellite townתוירק 'ר )،הלודג ריע תוגכשב יתדיע בושי( הירק
town

stadt

)ירע

'ם(

םידע

'ר

,רי؟ז

 Gartenstadt garden cityםי3ג"דיע

)םילשורי ןוגכ ،המוח תפקומ ריע( המ1ח_די$

יאבצ םירוציב הב שיש ריע( רצ؟1מ"ריע
) offene stadt open townיאבצ ןבומב המומ הגיאש ריע( ת1תפ_ריע

 Grossstadt cityםיכרכ 'ר )/שפג ףלא האממ הלעמל ריע( ךרכ

) ٠ Hauptstadt capitalץראה תלשממ לש הבשומ ריע( הריב"ריע
) Kustenstadt seaside-townםיה ףוחל תגכושה ריע( ף1ח"ריע

) Hafenstadt harbour-townלמג הב שיש ףוח ריע( למג"ריע

) Grenzstadt frontier-townהנידמה לובג דיל תנכושה ריע( רפ؟_ריע

 Metropole metropolisןילופרממ

) Prזכרמה ןמ תקחורמה תידדצ ריע( הד^ידיע
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ריע יקלח .ב
) Viertel quarterתמיוסמ תינכתב ומקוהש םינייגב-ישוג רפסמ( הנוכש

) Vorstadt, Uorort suburbריעה תואובמב הנוכש( רורפ ,רברפ

 Stadtviertel town-quarםיע؟ר 'ר ),דחוימ יפוא לעב ריע-קלח( עבר ,ריעדעבר
 Zone, Bezirk zoneרוזא .קוחב םיעובקה םישומישה יפל עבקנ( רוזא
)ירוזא יס( םירוזא 'ר ),יוכו ירחסמ רוזא ,הישעת

) Hauserblock Baublock blockוירבע לכמ תובחר ףקומ( םיגינב-שוג ,שוג
 ٠ Stadtzentrum centreריעה-זכרמ ,זכרמ ,רובט
 Weichbild Aussenbezirke outskirtsרובע ,ריע לש הרובע

םיחטש.ג

) Parzelle, Grundstuck pתוקלח 'ס( תוקלח 'ר ),קלוחמ עקרק חטשמ קלח( הקלח

 Baupiatz building-plotןינב"שרגמ
 Spielplatz playgroundםיקחשמ-שרגמ

ויקלחו ויגוס בוחרה .ד
street

Strasse

תובוחר

'ר

,יז

בוחר

 Gasse laneתואטמיס 'ר ),רצ בוחר( ה؟מיס

םירככ 'ר )תובוחרה תשרפב לוגע ירובצ תטש( 'נ רככ

) Platz squareתובחר יס( תובחר 'ר )עבורמ חטש( הבחר
) Verkehrsinsel traffic islandריעב הרובעתה ןוויכל ןויצ( םירבעמ"יא

 Schutzinsel, Rettungsinsel refuge, safety islaירבועל דעונה ,שיבכה עצמאב יא( )םיחטבמ(םיחטבמ*יא
)הנכסה ינפמ םיכרד

) Verkehrszeiche tiaffic signeםירורמת 'ר ,רורמת( ;ךרד")ינויצ 'ר( ןויצ
 Strassengabelung bifurcationםיכרדהש םוקמ( םיכרד )תושרפ 'ר( תשרפ
)םינוש םינווכל ונממ תופעתסמ

 Strassenkreuzung crossroadsםוקמ( םיכרד")תויבלטצה 'ר( תובלטצה
) ٠וז תא וז תוצוח םיכרדהש
) Durchgang alley, passageאצומ וב שיש יובמ( שלפמ )אובמ( יובמ

 Sackgasse blind-alley, cul-de-sacתואובמ 'ר )/המותס הטמס( םות؟ יובמ

) Strassenecke corner, street-cornerתונרק 'ם( תונרק 'ר ',נ בוחרךרק ,ןרק
םישיבכו םיכרד .ה

) Weg way roadיכרד יס( םיכרד 'ר ,ג"רז ךרד
) Privatweg privaתיטרפ ךרד גוהנכ אלו( דיחיה-ךרד
 offentlicher Weg public roadםיברה"ךרד
) Landstrasse highwayהרשי ךרד( ךלמה"ךרד

) Umריעה זכרמב רובעמ ענמיהל ידכ ,תפקוע ךרד( ןיפיק؟_ךרד

רעיב ,לוח תועבג ןיב הלולס א^ השדח ךרד( ליבש 'ביתנ

 65ריע ןיינב יחנומ

 .Fussweg footpathםילועשמ '). ٦לגר יכלוהל( ל1עע؛؛נ
) Passage short-cutךרדה רוציק םשל רבעמ( הירדן5ק
) Chaussee, pflastcr paved roadתפצורמ ךרד( שיבג

) Trottoir, Burgerלגר יכלוהל שמשמה בוחרה קלח( ה؟רדמ

 Quai, Plattfדי לע ،הניעטל וא הקירפל דעונה ףצורמ חטש( ףיצר

ו הפועת הדש ،םיסובוטבא תנחת ،תבכר /למנ

) Promenade, Spלויטל דעוימ םוקמ( הןליט ן תלי£

 Anhohe ascentםילעמ 'ר )،הילעבש העונתל ךרד( הל؟מ

 Abhang descent, slopםידרומ 'ר )،דרומבש העונתל ךרד( דרומ

أ םיקוש ٠٦
) Markt marketיקוש'ם(םיקוש'ר,קוש

) klemer Markt small marketיקקש 'ם( םיקקש 'ר )،ןטק קוש( קקש
 Marktplatz (open) square, market-placeקרש לש ה؟1חר
םהיתורוצל ריע ינג .ז

) Garten, Gartenanlage garםירחא םיחמצ וא םיצע רודג םוקמל יללכ םש( ןג

, ',Kleingarten, small gardenיוניתנג .םתס ןטק ןג( הגג ?הנג
) Gemusegarten vegetable gardenוכו םיחרפ תנג ,קרי תנג

) Gartchen, Gartenecke small gardenבוחר תונרקב םיתעל ،דואמ םינטק םיעוטנ םיחטש

 Waid forestתורעי ,םירעי 'ר ،רעי
ר )ןטק רעי،םיחישרעי( השרח ,השרח שרח

למ רמעט השרח דרוצד( תושדח ,תושדח

ב 'ר)،תיתונמא-תילכירדאתינכת יפלעוטנ יוג-ןג(ןתסב

עוגרמלו יונל אשד לותש חטש( האשדמ אשדמ
פ 'ר),רדה ירפ יצעל ןג •ונימיב לבוקמכ( סדר^

) Allee boulevardתורדש 'ס( תורדש 'ר )،םיצע רוט( הרדש

, Vorgarten frontתיבה ינפלש אשד-רכ והז קילאיב תעצה יפל( תילמר3
תוילמרכ 'ר )םיברה תושר אלו דיחיה תושר אל וניאש
ص

תונחת .ח

 Bahnhof stationתונחת 'ר הנחת

 Hauptbahnhof, Zentrnl- central stationתיזכרמ ה؛؛חת
banhof

 Zwischenstation intermediate stationםיניבדונחת
 Haitesteiie stopתוינחת 'ר תינחת

 Parkplatz, Parkstelle parking placeהינח תנחר

 Endstation terminusתיפוס أآلأإو

