
םילישבתהו םילכה 'חבטמה יחומ 

.הריכ ילכו הריכ .א 

H d םידיכ דויב 

(םיצע םיסינכמ וכרד) דריכד חתפ 

(הריכה תא םיפרוג וכרד) הריכה יפ 

Herdpiatte דריכד חול 

תורדקה תא ותפשיובםוקמ-התיפ^-תיכ 

Kessei הריכה תרוי 

Ofen רונת 

beweglicher, tragbarer לטלטמ רונת 
 Ofen

Feuertopf ןונכ 

Hoiz zurichten םיצע ךורע 

ףור؛ע ,קלדה ,רעבה ,(רורפגב) תצה 
 anzunden

einheizen (רונת) קסה 

Heizen קסה ,הקסה 
anfachen הבל 

Rnfachen יובל 

scharren (שאב) !٦١١٨ 

emen Topf aufs הרדקה תא תופט7 
 Feuer setzen

entaschen (הריבה תא) ףורג 

רפאב שאה תיראש תא תוסכ-םוטק 

Feuerzange םיחקלמ 

Blasebalg חופמ 

Facher (שאה תא וב תובלל) ףינמ 
Dreifuss הבוצח 

Schaufel הע؛ 
Rost הלכסא 

Hoizstoss הרודמ 

Bratspiss דופ$ 

Schieber הדרמ 

herausholen הדר 

תממוע _1ל ,תרעוב (םילחג) תלחג 
(םימחפ) םחפ 

steinkohlen ןבא-ימחפ 
Kohlen loschen םילחנ הבכ 

םח רפא - ץמר 
flsche רפא 

 I הנ^עמ Kammschornstem

ןושלה דעו די؛ םילישבתהו םילכה ,חבטמה יחנמל הדערה ידי ؛ע ורדסו וטקלנ آ 

(םירבח - ןוגגע י"ש ,ףסא ש ברה ,שאר בשוי ,ץישפיל .מ .א) םילשוריב תירבעה 

א ר"ד ןילי דוד ,ןיטשפא קחצי ר"ד ,קילאיב .נ .ח :דעוה"ירבח תופתתשהבו 

— ותכירעו ןחלש :יד המישרו םילכאמו םילישבת :ג המישר .םחוימ ףסויו איזמ 
.הבורקה תרבוחב הנאבת 

Academy of the Hebrew Language
 is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to

Lšonénu: A Journal for the Study of the Hebrew Language and Cognate Subjects / /       - :
www.jstor.org

http://www.jstor.org


ل83 םילישכחהו םילכה ,חבטמה יחנמ 

Schornsteinfeger חגפ 

Schornstein fegen חגפ 

س יילכו לו#ב .ב 
Kuche תולטיבמ-ליטיבתדויב חבטמ 

Koch חבט 

" לטיב؛? 

Kochin תחבט 

תלטיב؟ 

Konditor חקר 

Kondriorin תחקר 

Reibeisen תררגמ 

(תררנמב) דלג קסר 

Kochen לעב 

einmachen ןגט 
aufsieden חתר חתרה 

braten דלצ 

t דלק 
einkochen (דבדד לשב) קול،؛ 

'ובו ,קצב חמק לע ןיחתור םימ קצי-טולח 

ftbgebruhtes (םיטלח) טולח 

uber- (הרדקה תעפש דיזנה תעפש) עופט' 

 laufen

Elmer ילד 

Fass (תיבח באש ,הלד הרע) תיייח 

Pumpe הבאשמ 

schopfen הלע ,בואט' ,הלד 

Spulichteimer (ןיבפוש לש) טיבע 

Spuhcht ןיכפוט' 

(ןימחה תא) ןמטה ןומט 

siedendes Wasser ןיחתור 

warmes Wasser ןימח 

[kaltes Wasser ןיגנזצ 

laues Wasser ןירעופ 
warmen םמח םחה 

ץמרב יולצ קרי - הצומך 

Seiher תנגטמ 

Hackmesser ץיפוק 
םרח לש דכ - רוצרצ 

ףטפטל יושע ויפש קובקב — תו،פט ,יפט 

إ (תוריס) ריס 
٢ f { םרח לש - הרדק 

החוטש סרח לש הרדק — ספלא 

Bratpfanne (הפצ) תבחמ 

" (הקמע) תעחרמ 

Krug דכ 

Theekanne םוקמוק 

Zunge der Kanne םוקמוקה דד 

Kruglein (הנטק דב) ןותיק 

HenkeJ ןג؛< 

ןיקשמלדכ--ןקגק 

Fiasche קובקב 

תוקריו תודפ דומעל תיכוכז ילכ תגצנצ 

Einmachglas םהב אצויכו 

םידי תליטנל ילכ - למגא 

Samovar םחמ 

ןטק קובקב-תי؟ולצ 
Becken (לודג תשחנ ילכ) תיגיג 

Stossei תטיתכמ 

Zerstossen תשתבמב קוד — טיותכ 

Morser ילק 

Stossei ון1דמ ,הכודמ 

םימב חמק ברע-לובג ,לולב 

םימהו חמקה בורע — הלב 

הזב הז םישבי םירמח ינש — בברע 

kneten טיול 

Kneten הטייל 

הזעילה דומנ - לגלג 

הזעיל רמנ - לוגלג 

תחא םעבכ של םדאש המ לכ — הסע 

הפעה ןמ קלח- קצב 
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התשיל הרמגנש - תלגלגמ הסע 

Trog הבר؟؛ 

הכתחנש קצב תכיתח-ץרק ,תצרקמ 

Sauerteig ר1א؛ע 

Backtrog רואש קומחל תיגיג תראשמ 

Gesauertes תצמחמ — ץמח 
anschwellen ח1פת 

הבע קצב 'לקלקתנש קצב - ٥۶٦٨ קצב 
השקו 

ןמ הכיתח שרפה - (קצב) ףןטק ץ1רק 
הפעה 

Walgerholz ךורעמ 

walgern (קצכ) ךלע 

Walgerbrett הכירע תלבט 

herausholen (תפ) הלר 

Brotkruste םחלה םורק 

Sieb (חמקל) הפנ 

Sieb (הלודג) הרבכ 

Sieben הפנ 

רובכ 

דקרה 

Laib (ינ) רככ 

stuck (Brot) הסורפ 

zerschneiden עוצב 

zerstuckeln סורפ 

Weissbrot (ןבל טחל ,תבש לש) תולח 

Brotchen תואקסולג תוינמחל 

ungesauertes Brot תוצמ 

 bתל femes Mehl

חלפ השע - תלס 

backen הפא 

Backer םותחנ הפוא 

Backerei הפאמ תיב 

ןיחתור ידי לע תורועו שאר תגילמ) גולמ 

abbruhen (קמר וא 

sengen (תורעשה חא ריפהל) ךורח 

תוצמ יריש ריסהל — בהבה 

(חולמ אל) לפה רשב 

( ש_ה לע חלמנ רוזפ 

einweichen ( ב ,ש_ הלש 

dtcke Salz סג חלמ 

feme Salz קך חלמ 

dickste Salz סגה ןמ סג חלמ 

feinsteSaiz קדה ןמ קד חלמ 

תעשב רשבה ןמ אצויה סרא ריצ) ריצ 

Fleischsaft (החילמ 

pockeln (ץמוחב -ישב תתמצה) תומצ 

תודפה ןמ םיאצויה םימ - להמ 

חקורמ תורפ להמ - סיסע 

Klumpen (חלמ לש) לוב 

Salz zerreiben חלמ קחש 
Einweichen הירש 

Gefass zum (רשבל) הידש ילכ 

Einweichen { (תודפל) הרשמ 
salzen חוי"מ 

Salzen החילמ 

תחילמל ילכ-הדרס ,גרסמ,החילמ רבכמ 

רשבה 

abschuttein (רשבד לעמ חלמה) ץפג 

flbspulung (desFleisches)(רשבה)תחדה 

flbspulung (der Gefasse)(םילבד)תחדה 

(הפצרה) תחדה 

(םילכ) ףוטש 

miichig (תבלוח ףכ) בלוח ,בלח לש 

fleischig רשב לש 

בלח לש אלו דשב לש ונניאש לבאמ—לפת 

Kerb (תורפל) תלק 

םירועש וא םימב םיטח ןותנ — תותל 

ןיפידג תישע םשל 
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