
תירבעה ןושלה דעו תולעפמ 

הריקס 
•(זו"פרת _-זומת) 

הכישמה (םילשורי) םילישבתהו םילבה ,חבטמה-יחנמל הדעוה 

.וז תרבוחב םסרפתמ ןושארה הקלח דשא ,םיחנמה-תמישר דמגל התדובע תא 

התדובע תא הכישממו הפסאתנ (ביבא-לת) קספהה-ינמסל הדעוה 

.תונקסמו חיוד דסמת ביבאילתב ןושלה דעו לש הנושארה הפסאבו 

תללוכה הלבט דעוה-ידבח לכל החלשנ םיעבצלתומש תעיבק םשל 

דפסמ תא ולידגה ביבא-לתב דעוה-ירבח .םייזעול תומש ףורצב םיעבצ 28 

'ה תא םיעבצל .דחממכ ונימזהו 40 דע דעוה-ירבחל ןויעל םיעצמה םיעבצה 

."הילצרה" תירבעה היסנמגב רויצל הרומה /עמדלא 

תובושתה םוכס ידחא .תוריכזמל ויתועצה תא חלש דבכ דעוה-ירבחמ קלח 

.דעוה לש תיללכה הפסאה ינפל ןויעל ולא הנאבת 

דיל תמיקה לזרבה-תולסמו ףרגלטה ,למשחה-יחנמל הדעוה ןמ 

דמחה תא הניכמ תוריכזמה .תועצה לש תטרפמ המישר הלבקתנ הפיחב ןוינכתה 

.רבדב קסעתש ,תיעוצקמה הדעוה תדובע יבדצל 

םושמ הב שיש ,"ןושלה דעו תונורכז" לש 'ו תרבוח העיפוה בא שדוחב 

.היפרת - א"פדת הנורחאה הפוקתל דעוה תדובע םוכס 

'וננושל، לש העובקה האצוההו "ןושלה דעו תונורכז، תעפוה ידי לע 

.תונוש תוצראבו לארשי ץראב םיבהר רתוי םיגוח םע רשקתמו ןושלה דעו ךלוה 

םורדו הניסנגדא ,ןילופ ,הקירמאמ ןושלה דעו תואצוה לע תונמזה ולבקתנ 

לש התוחתפתה דעב בכעמ הלוגבש תויתוברתה תודגאב םיקה רבשמה .הקירפא 

.וז הדובע 

.תונוש םירפס-תואצוהו םייעוצקמ םיגותע םע ןיפילח-יסחי עבק דעוה 

םסרפתת ןושלה דעו לשהידפסה ליבשב ולבקתיש םיבושח רתויה םירפסה תמישר 
.הז דודמב אבהל 
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"דגנה،، ،יטפשמה" ،"הדשה" ،"האופרה، םע ןיפילח-יסחי העש יפל ועבקנ 

Zeitschnft der deut. Morgeni. Geseii םעו לארשי ץראב "הישעתו דחסמ"ז 
.הינמרגב 

ויבתכ תא ןושלה דעו לש הידפסה ליבשב חלש אנליומ דדינש .ב .מ 'ה 

.ןושלה דקה עוצקמב 

דעו תונורכז" לש 'ג-'א תורבוח השדח הרודהמב רואל הנאצת בורקב 

"תונודכז-ב וספדנש םיחנמה תומישר תדחימ האצוהב הנמסרפתת ןכומכ ."ןושלה 

"הפשה-ינגמ דודג" .ץראב רענהו םעהייגוחב דוהיב ,הבחר הצפה םשל 'ו תרבוח 

.ולא תומישר תצפהב קסעל ומצע לע לבק לארשי ץראב 

יתדובע הקספנ ,ץיקה-יחרי ךשמל דעוה-ידבחמ המכ לש םתאיצי תבסמ 

.םתריזח םע ירשת ףוסב שדחתתו בא שדחב תודעוה 

:תודחא סופד תואיגש 'תונודכז"ב ולפנ ונדעצ؟' 

תויהל ךירצ  ספדנ  הרוש  ימע 

החנה  החנה   1  34

 Maser  Muser و   38

 Klammer  Klammern ا   39

 Rnschlag  Ruschlag  20  "

 stemmen  stammen  23  "

קתר  קתר   22  41

 unnal  wrinal  10  42

יפט  דנט   2  53

ןכ  ןכ   12

 Gestell  GesteJle  15  "

 Pistil!  Pistille (ינש רוט)  13  //

דמתה  רמתה   26  57

לצפ  לעפ (יבש רוט)   5 ءم 

הסמת  הסימת "   19  rr

תרקז  תוקיז   16  58

תיברע  תירבע   17  69

.תואיגשה ؛3 הנקתת םשו תדחימ האצוהב בורקב תאצל תודמוע תומישרה 

'ו תרבחמ "ןושלה דעו תונורכז"בש רונכה-יחנמ תמישרל תחתמ הטמשנ תועטב 

؛וזה הרעהה 47 ימע 

יחנמל תדחימה הדעוה ידי לעו ד"פרת תנשב תירבעה ןושלה דעו ידי לע העבקנ 

קחצי ר"ד ،א יזמ •א ריד ،ןילי דוד יהמ תבכרמ התיהש ,היפרת תנשב הניגנה 

ותופתתשהבו טנס א .מ רמ החממה לש ותופתתשהב ,םחוימ ףסויו ןיטשפא 
.בומלרח .ה החממה לש תיהלחה 
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