
 1mm האופר

ل (יב המישר) 

םיחנומהו 'םילשוריב האופרה ןושל יניינעל הדעוה י"ע הרבוח וז המישר 

.ביבא לתב םייאופר םיחנומל הדעוה תעד לע םג ולבקתנ הבש 

םירפא ד"דה ופרטצנ (89 ימעב ןייע הבכרה רבדב) תימלשוריה הדעול 

.רלק .ח ר"דו (השלה דעו) תרופ 

.א רייד 'ןנערךב ר"ד 'ימערב •מ רייד ؛םה ביבא לחב הדעוה ירבח 

.רטכש .מ ר"דו (ר"וי) ןמדירפ .א רייד 'יקסבוחינדשט .ש רייד 'ןיטשדלוג 

תדובעב תועיבקב ףתתשמ ,ןושלה דעו רבח ,ביבא לתמ ןרוהנייא .ש ר'יד 

.בתכב םיחנומל ותעד תווח תריסמ י"ע תימלשוריה הדעוה 

'א המישר לש םיילגנאה םיחנומה תא ונל איצמה םילשורימ סופירד ר"ד 

.תאזה המישרבש םיילגנאה םיחנומה בודו 

הקיפהש הבורמה תלעותה לע דחוימב ריעהל המצעל הבוח האור הדעוה 

תועצהה ןמ התטנש םירקמב םג יקסבוחינרשט-איזמ לש לודגה יאופרה ןולמה ןמ 

.הז ףיקמו בושח ןולמב תועצומה 

Accretion Anbau תפס1ת 

aching of bones Breehen in den Gliedern ץוצר 
alveola Alveole ,(האירה יבגל) תידאנ 

(וניניש יבגל) שתכמ 

amputation Amputation עוטק 
ape^ tip (finger) spitze ימס ,תווצק '٦ ١ הצק 'ס ,הצק 

(האירהו ןושלה ,בלה יבגל) דח ,(תועבצא יבגל) תוצק 

(האירה יבגל) הפכ 

application Applibation המיש 
to apply applizieren םיש 

attachment Ansatzstiicb םיעיבק 'ר ,עיבק 
bandage Uerband תשבחת 

.89 ימע הז ורכב 'ע 1 
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 to form an abscess abszedieren םדמתה

 to became abscessed

 bifurcation Gabelung, Bifurkation ישרשלו תונופמסל םתיב) תוגלפתה
(םיניש 

 block  Block םסח 

 to blockade  blockieren םוסח 

 to boil  auskochen (םילכ יבגל קר) לעגה ,לעג 

 capillary  Kapillare תומינ ,םימינ 'ר ,המינ 

 catheter  Katheter הרטתק 

 to catbeterize  kathetrisieren הרטתק סנכה- 
 cause  Ursache הבס 

 ciliated epithelium  Flimmerepithel רירעש ,לתיפא 

 claiification  Aufhellung תורהבתה יביסאפ ןפואב ,הרהבה 

 clysma, enema  Klysma ןקה 

 to give enema  Einlauf machen ןקה 

 coagulation necrosis  Einschmelzung (הארה) תוסמסמתה 

 content  Inhalt (des Magenןכת ؟ (.u.drgl،
 convexity  Verwolbung (הלועפ) תורמקתה ،(האצות) הרימק

 to coordinate  koordinieren םאת 

 coordination  Koordination םואת 

 to congest  stauen שדגה :ביסאפב ,שודג 

 co^estion  Stauung (םדה) שדג 

 descensus  descensus החינצ 

 direct cause  Veranlassung םרג 

 discharge  Ausfluss (הלועפ) הביז ,ביז 

 discoloration  Entfarhung, Discoloration עבצה"תוקל
 dissimilatio, destruction Abbau ,(היצלימיסיד ןבומב) קורפ 

הלילד 

 dosage  Dosierung הנמ"תעיבק 

 dressing  Umschlag הפיפל 

 drop infusion  Tropfinfusion ןיפט"תלזה 

 excision  ectomia ١), CTCISIO התירכ 

 erosion  Erosion  ST

.ךרוצה יפל לכה ،ךיתחב םימעפלו ،(ןלהל ןייע)םודג-ב םימעפל הנעבות-؛ו_ ב םילמה (ו 



האופרה יחנומ תמישר 

excitability, irritability Erregbarkeit תוררבתהה רשכ 

excitation Erregung תוררועתה ביסאפב ,רודיע 

to fall asleep einscblafen (המודכו די ,לגר) ההק 
to fresben up ه wound anfriscben eine Wunde ,עצפ הרטה 

עצפ היחה 

freshening up ه wound Anfrischung einer Wunde ,עצפ תירטה 
עצפ תאיחה 

gauze Gaze הזג ,הלמלמ 

gradual and slow course schleichender Verlauf ינלחז ךלהמ 
to haveabowel movement Stuhlgang haben ٨ םיכרצ השע 

heart sounds Herztone בלה"תולוק 
to heat gluben ןבל 
how often wie oft أ (haben sie *(םיבאכ ךל שי םיעגר) המכל םעפ 

 Schmerzen)

incisio- incision י י (2ךותח 
partial incision (ة םווג 

inhalation Inhalation הפיאש 

inhaler " י Inhalator - ףאשמ 
inhalatorium Inhalatorium הפאשמ 

to inhale inhalieren ף1אש 
injection Injektion הקירז 
to inject injizieren קרזה 

Eingriff - ~ intervention (םתס לופיט ןמ רתויו חותיגמתותפ ללכ ךרדב) השעמ 

irritable ً إ reizbar ירג 
irritability Reizbarkeit תוירג 

irritation Reizung יורג 

itching Jucken~ ץוצקע 
ligature Ligatur, (Jnterbindung (ץ3؟^ לעופ) ,ץגש 
loop Schlinge הרדה 

manipulation Handgriff דיה תלועפ ןפוא) (ة הטיקנ 
.(םינוש םילופיטו םיחותינב 

overdosage Uberdos1erun£ הנמ תשדגה 

הרעה םדוק דומע 'ע (2 .דובקהתיה :גוהנכ אלו (נ 

.תולמעתהה יחנומל ןולמבכ ،הזיחא،,, אלו (3 
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 oxygen cylinder (Sauerstoff) boinbe (ןצמח לע) לילג 

 para —  para — (םחרה דצמ :ןוגכ םיפוריצב) דצמ 

 peri —  peri — (םחרה בסמ :ןוגכ םיפוריצב) בסמ 

 precipitating factor  auslosender Fabtor עינמ םרוג 

 to prevent  vorbeugen תא עונמ ,ינפ םדק 

 ptosis  ptosis תחנצ 

 recrudescence  Schub לג 

 rigid  starr חשק 

 rigidity  Slarrheit תוחישק 

 rigor  rigoi חשק 

 rigor mortis  rigot mortis ןואפק 
 rectal tube  Rektaltube תל؛ולחה תרפופש 

 to regenerate  sicb regenerieren שדחתה 

 regeneration  Regeneration שודח 

 to remove (stones etc ) abtreiben ر  (המודכו ןבא תעלות) חרבה ,טלפה 

to produce (abortion) (רבוע) תחשי 
resolution Resolution הרשפה 

spatula Spatel (םיניע ליבשב) ןותא ,(1 (ןושל ליבשב) ץוחלמ 
spreading Streuung יורז 
stasis ك،ه؟ء؟ רצעמ 

to suffer from diarrhea, Durcbfall haben לשלש 

 to cause diarihea

thermometre Tliermometcr םח_ידמ l יובר ,ם؛זדמ 

to tolerate vertragen (eine Medizin) לבקמ — ,לב1ס (ة ףוגה 
tooth, indentation Zacke תיבש 

toothless, edentulous zahnlos םיבש רסח םיבש לוטב 

up building Aufbau (הרוטקורטס ןבומב) הנבמ ,(קורפ לש ךפהה) הינב 

(ln)voluntary (un)wlllhurlich ,ינ1צר (אל) 

(willensniasslg ןבומב האופרב שמשמ) ןוצרמ (אלש) 

to immunite, to vaccinate immunisieren gegen, דגב בכרה ,דגנ ןם؛ן 
 itnpfen —

zigzag Zickzack גזגז 

.הריפחלילכתגייצמה"תירמ^הלמהתאהתחדהדעוה (إ 

.המודכו הביקה ,שארה :ןוגכ םירביאה תא ןייצל בטומ תירבעב (2 


	Contents
	p. 263
	p. 264
	p. 265
	p. 266

	Issue Table of Contents
	לשוננו㨠כתבⴅלחקר 퐅�픅�העברית 픅퐅휅픅�הסמוכים �퐬⁖潬⸠י✬⁎漮 턧⼅툧 תרצ∅�瀮‹㤭㈶�
	שער 팅��
	חקירות 턅�픅�
	מנצפ∅�ופים 퀅�픅� 픅�팅픅האותיות �ך 픅휅�픅�לקורות 픅휠המקרא⁛灰⸠㤹ⴱㄸ�
	מלונו 퐅�퀅�ל י המשך⤠孰瀮‱ㄹⴱ㌴�
	לקורות 퐅�픅�העברית �הלימוד 턅휅הרפואה⁛灰⸠ㄳ㔭ㄴ㥝
	בעיות ��孰瀮‱㔰ⴱ㔶�
	פשחורⴅ�툅픅מסביב⁛灰⸠ㄵ㜭ㄵ㡝
	למקורות 툅픅픠של �팅��瀮‱㔹ⴱ㜲�
	השפעתם 퐅�픅�של 퐅��הקדומים �משוררי 팠孰瀮‱㜳ⴱ㠲�

	להרחבת 퐅�픅�ולתיקונה
	הריבוי �איזה 픅퀅�픠בעברית 턅��픅팠孰瀮‱㠳ⴱ㤶�
	המוצדק 퐅픅ב∅�퀢 ��ההווה㨠ויכוח �픅�瀮‱㤷ⴲㄳ�
	∅��턅팢 픢חוץ �� 픅퐅퐅턅팅�שביניהם⁛灰⸠㈱㐭㈱㡝
	ועוד �כבר∠孰瀮′ㄹⴲ㈱�

	בקורת 픅턅���툅�
	לניקודה �המשנה⁛灰⸠㈲㈭㈲㝝
	Review: untitled [pp. 228-230]
	Review: untitled [pp. 230-231]
	ספרים 턅�픠במערכת⁛灰⸠㈳㈭㈳㑝

	הערות 픅퐅픅�
	לחידות 퐅퀅턢ע⁛灰⸠㈳㔭㈳㙝

	מפעולות 픅팠הלשון
	פעולתו �דוד בלשון 픅턅픅팠הלשון⁛灰⸠㈳㜭㈴そ
	כללי 퐅�픅孰瀮′㐱ⴲ㔰�
	מתוך 턅픅팅הועדה ���כתיב
	כתיב ��퀠או 휅⁛灰⸠㈵ㄭ㈵㙝
	לשאלת 퐅��העברי⁛灰⸠㈵㜭㈶ㅝ

	מתוך ��픅הועד 퐅���瀮′㘲ⴲ㘲�
	מונחי 픅퀅퐠⠅퐠ב✠孰瀮′㘳ⴲ㘶�




