.ןושלה דופשל הדעוה לש םילכיטרפה ךותמ
'ןקז דותב؛"דותב" הלמב שמתשהל םיברמ לארשי ץראב רובדה תפשב )א

ףכב ופילחהלו רובדה ןמ וקיחרהל שיו 'דוסי ןיא הז שומשל .יוכו הדומ רותב
؛הושה .הדומכ-דודומ רותב'' .ןויסנ לעבכ"-חיסנ לעב רותב "،םוקמב •תותמאה
תרותב ؛"תרותב "-הלמב שמתשהל רשפא םימעפל ' 2).ז הימחנ( תמא שיאכ אוהו

תא אלמל ילבמ 'רות"ב הלמה תא טימשהל טושפ רשפא םימעפל .דסח תולימג
ונאש ומכ '"ןקז רותב הנמתה אוה "،؛םוקמב "ןקז הנמתה אוה" ؛דמאלו המוקמ
•הידא ומכ 'הידא לוקב ؛אדקיו=.דידא ארקיו )יח א"כ ,והיעשי( ן"נתב םיאצומ
'גאושו ףרוט הידא ומכ=)ד"י ביכ ,םילהת( גאשו ףרוט הידא םהיפ ילע וצפ ؛וא
.יוכו ינונח ובישוה 'הנמלא יבש ןכו
'יכה 'תודוה 'תודמל 'תויה ؛םילמב שומשה תארסאל עיצמ קילאיב •נ •ח )ב
.הפשב דוסי םוש ול ןיאש

.יוכו ןותמ ,ליאוה 'ןויכמ :עיצמ תויה םוקמב

,תוכזב 'תבסמ ,ילגרל 'תמחמ 'תאפמ 'לשב ,דסחב ,ללגב ؛תודוה םוקמב
.יוכו -לש ]ה[ויטעב 'ידסחב

'תאז לכ ירחא 'לכ םע 'לכב 'דגנכ ,דגנ .דוגנב 'ש י"פעא ؛תודמל םוקמב
.יוכו הז לכ םע ,םנמא ,יכ ףא ,תאז לכב
.יוכו רתויב בוטה ...בש בוט ...ב בוטה ؛בוט יכה םוקמב
תישענה 'תיטמוטבא הלועפ ןומסל לעפתהב שמתשהל עיצמ קילאיב •נ •ח )ג

תפסוה י"ע אטבתמ תורחא תונושלבש המ 'לעופה לש ימצע ימינפ ץמאמ יי'ע
הז ךדצל שומשה ).תיסורב( )C0MOתינמרגב(  seibst؛םשל וא לעופל ףוגה תלמ
• ןוכנ ונניא )...תימצע הרזע("תימצע ,ימצע" תלמב
ףפועמ וניאש ,ןוריואל סחיב סוט לעפב שמתשהל עיצמ קילאיב •נ .ח )٦
؛ןודיואל תועגונה םילמה תא רציל הזה לעפהמו ,סט אלא

؛סוטמ-ןודיוא ؛סיט-ףפועמ ؟סיט-הפועת ؛סוטל-ףועל םוקמב
)תדמח 'תלמג מ"ע( תסיט  -םינוריוא תעפש
הדמח לע דתי שמתשהל םיברמ ןורחאה ןמזבש 'הדבעה לע םיריעמ )ה
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ןושלה דופשל הדעוה לש סילכיטדפה ךותמ 80
,תושגרנ דברמ ؛לעפה ראת תרותב דאתה וא טשה לש תובקנ םיברב תרתומה
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 ■— reagierenבגה //

) ٠ ,Rothkelchenרופצ( לולכה )ןזח .א .ח(

) - - Gimpelדופצ^גלשי *
 — Kitt, npHMaHKaתאשמ م

) - Weisdornרמצ( רוחיצ //
 — Kraiieםירפט דפט '/

הכובמב אבה  -ךבה
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 — Nervositat HepBHOCTbהבצע )בונאיודד(

 — Wendung, noBoporbךפהמ م
 - Vortsellung, npeflCTaBjiemeהרוצת ص

 - Wohl, jiaAHOןייחל ه
 — Haifisch, aKynaשירכ m
 - Richtung, HanpaBJieHieהנפמ //
 — flaumig nyuiHCTbiHרימצ a

 -٠ schlank, CTpoHHbiHםמוק ص
חטלחהלכ םלוא ,הלא םישודחל םתמכסה תא ללכ ךרדב ועיבה הדעוה ירבח

.הלבקתנ אל םהל סחיב
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