
החפשמ-תברק ןויצל תומש 

(*קודקדל הדעווה תדובעמ) ٠ 

בתכמב ןושלה דעוו לא התנפ לאדשיל תמייקה ןרקה לש תישארה הכשלה 

:ןלהלש 

(٥٠٠٠٠٥) ג"שח 'ב רדא ٥" 

דובכל 

ןושלה דעו 
םילשורי 

החפשמ"תברק ןויצל תומש דבדב 

גוהנ (דליה-דפס ,בהזה-דפס) ל"קהקה לש ןורכזה ירפסב תומשרה רודיסב 

י''ע םשרנ ינולפ :ןוגכ .םימשורהו םימשרנה ןיבש החפשמה תברק תא ןייצל 

,יעיבר דודמ הברקה ןויצל םיאתמ םש תירבעב ונל ןיא םלוא .ידכו ויחא ,וירוה 

ןיא אתבסו אבסל םג .דחי םהינשלו דוחל דחא לכל ,אתבסהו בסה ירוה לש ונייה 

ךכל םימיאתמ תומש עובקל וליאות םא הבוט םכל קיזחנ .םהינשל יצוביק םש ונל 

יצובקה םשהו ,םיעבר--ידוה ןםיעבריםא ןםיעבר-בא :חינהל ןתינ ילוא ונעידוהלו 

םינוקז-ירוהןםינוקזיםא ;םינוקז-בא ילואו .םישלש ידוה-אתבסלו אבסל 

,לבוקמה יפכ ,הדכנהו דכנה ןב תא "ןינ، םשב ןייצל ןובנ םא רורב אל ןכ 

.םישרפמ לש םתעדל דוגינב 

— ןה םאו ,םלבקל שי םא קפס — "ןיחא، ,"ןדוד، םישדוחמה תומשה םג 

.הבקנל םתרוצ המ 

וננושל לש הז ףיעס לע ותעד תא תתל ליאוי םא ןושלה דעול הדונ 
.םייחה יכדצל ומיאתהל 

בר דובכב 

(םימותח) 

םוחתמש םיחנומב תלפטמה תדחוימ הדעו ןושלה דעווב ןיא העש יפלו ליאוה 

לכב הנדו הלקשש דחאל ,העיצמ וזו ,קודקדל הדעווה ינפל רבדה אבוה ,ןיסחויה 

.העצהה תא הזב םימסרפמ ונא רוביצה תלעותל .ןלהלש תומשה תא ,דמוחה 

יב ד"דו וטוסאק ד"מ 'םודפ ،דנישטרוט ח"נ 'םודפ םה הירבחש קודקדל הדעווה (* 

רוריבב תקסוע ،(ל"ז ןילי דוד 'םורפ הב ףתתשה רבעשל) םייח-ןב 'ז ריד הריכזמו ראלק 

ר"ד סג הדעווב ףתתשמ ןורחאה ןמזב .ארקמה ןמ ערכה ול ןיאש םילקשמו םילמ לש םדוקיג 

בורקב תומשה תייטג לע ורפס תנכהב תוכורכה תולאשה תא הדעווה ינפל איבהש י לק ר ב 'ש 

.וב הנדש רמיחה לש ןושאר םוכיס ללכל הדעווה עיגת 
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Related by blood; Blutsverwandte (רש؟-יראש) ר؟؟-יבורק .א 

:תיללכ הרעה 

תוחא ,חא ,תב ,ןב ,םא ,בא תולמב םיבכרומ םהש תומש עיצהלמ הענמנ הדעווה 

,םאה וא באה דצמ איה הברקה םא ,שיגדהל יוצר אל וא ،רורב אל םיתיעלש יגפמ 

םמצעלשכ םהש ל"נה תולמב םיבכרומה תומשה לע ףסונ .יוכו תבה וא ןבה דצמ 

("בס"יבא* אלו)"שליש בא,,לשמל ומכ ,םיללוכו םיימתס תומש ונל םיצוחנ ,םינוכנ 

ףתושמה ("חאה-תב"אלו) תיגדכנ םשה וא ,הבסה יבאלו בסה יבאל ףתושמ אוהש 

.הלאב אצויכ ןכו ,תוחאה תבלו חאה תבל 

הטמלו באה ןמ תורודה 

 mother ז Mutter םא father, Vater ב؛ן
 daughter أ Tochter תב son; Sohu ןב
 granddaughter; Enkelin הןכנ grandson, Enkel דכנ

 great-granddaughter, השלש great-grandson و Grossenkel, ש؛ש
 Grossenkelin, Urenkelin Urenke!

 great-great-granddaughter, העבר gjeat-great-grandson; עבר

 Urgrossenkehn, Ururenkelin Urgrossenkel, Ururenkel

ומכ השוריפו ,תורודה לכב באה ערז תא תללוכ ןינ הלמה :א הרעה 

:הבקנה (םינינ :יובירה ,Nachkomine )posterity :אצאצ 
.תונינ ,הנינ 

גפמ יוכו תעגר תוקלש אלו ,יוכו ה؟בר השלש דקנל שי ב הרעה 

.(םישלש אלו ,םישלש) היטנב םייקתמ הריצהש 

הלעמלו באה ןמ תורודה .2 

mother• Mutter םא father! Vater בא 

grandmother! Orossmutter הב؟ grandfather; Grossvater ב؟ 
 great-grandmother! השלש םא great-grandfather! שלש ב؟
 Urgrossmutter Urgrossvater

 great-great-grandmother; העבר םא great-great-grandfather; עבר ב؟
 Ururgrossmutter Ururgrossvater

!םיבס םיריוה—הבסלו בסל !םיריוה—םאלו באל ללוכ םש :א הרעה 

.יוכו םישלש םירוה — השליש םאלו שליש באל 
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לולעש "םינקז םירוה" םשה ןמ "םיבס םירוה" םשה ףידע ؛ב הדעוו 
.םירוהה ליגל הנווכה וליאכ תועטהל 

תיבב םדוקינו ,הביח-ייוגיככ םירתומ את^ס ,אבס תומשה ؛ג הרעה 

.אבא הלמל שקיה ךותמ ,י"ע םשרשש פ"עא השוגד 

הטמלו דודה ןמ תורודה .3 

aunt; Tante הדוד uncle; Onkel, Oheim דוד 

cousin ז Base Cousine תינדוד cousin; Vetter, Cousin ןדוד 

second cousin; Base הגשמ תינדוד second cousin; Vetter הנשמ ןדוד 
 zweiten Grades zweiten Grades

third cousin• השלש חינדוד third cousin, שלש ןךוד 
 Base dritten Grades Vetter dritten Grades

הלעמלו דודה ןמ תורודה .4 

aunt; Tante הדוד uncle; Onkel; Oheim דוד 

grand-aunt. Grosstante ה؟ס הףוד grand-uncle ן Grossonkel ב؟ ד1ד 

great-grafld.aunt, ה؟؛؟ש הדוד great-grand-uncle, ש؟ש דוד 
 Urgrosstante Urgrossonkel

great-great-grand-aunt; העבר הןוד great-great-grand-uncle I ע؛ח ٦١٠٢ 

 Ururgrosstante Ururgrossonkel

הטמלו חאה ןמ תורודה .5 

 sister; Schwester תוחא brother ן Bruder ח؟

 niece; Nichte תינןכנ nephew; Neffe أأ؟إ
 grand-niece; הנשמ תינןכג grand-nephew; ה}שמ ןךכנ
 Grossnichte Grossneffe

 great-great-grand- השלזע תינדכנ great-great-grand- שלש ןדכנ
 niece, Urgrossnichte nephew; Urgrossneffe

הרעה ליעל 'יע ,ןיחא אלו) ןדכנ הלמה תא העיצמ הדעווה :הרעה 
דכנ הלמה השמיש םייניבה ימי לש ונתורפסבש הדבועה דוסי לע (תיללכ 

םגש ריכזהל יוארה ןמ .תונוש תודעב וז ןושל"תרוסמ הייח ןיידעו ,וז תועמשמב 

:תוארוהה יתשב תשמשמ ,nephew-Neffe ורזגנ ונממש ,nepos תיניטלה הלמה 

ןדוד פ"ע ,ץונ תססות ידי לע תוחאה"ק וא חאה"ןב ןכו ,תבהךב וא ,ןבהךב 

.םויה ונל השורדה הנחבהה תגשומ הוד ןמ 
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Related by marriage* Verschwagerte (םיגתחמ) קתח"יבי1ר£ .ב 

mother-nhlaw, Schwiegermutter תלמח father-in-law, Schwiegervater םח 

daughte^أn-إawןSchw1egertochterהלכ son-1nlaw*Schw1egersohn,E1dam ןתח 

fiancee ן Verlobte ה؟ורא fiance; Verlobter סוד؟ 
sister-in-law* Schwagerin הסיג brother-in-law* Schwager סיג 

related (ההיגה תוחא וא היגה תוחא)תינ؟יג related by (ההיגה יחא וא סיגה יחא) ן؟י1 

by marriage on the second degree, marriage on the second degree أ 

 Bauernschwagerin Bauernschwager

 n דחאכ השאה ירוהלו שיאה ירוהל םינווכמ תומח ,םח תומשה :א ה ד ע,

ומכ הטונ םח .,דשאה ידוהל םידחוימ תנתוח ,ןתוח תומשה וליאו 

(תי1י5ח יובירה)תי1חא ומכ הטונ תומח ,(םימח יובירה לבא)בא 

ןמזו הפוחה םויב גוזה תא םג םינייצמ הלכ ,ןתח תומשה :ב הדעה 

:ךכדחא רצק 

bridegroom* Brautigam, Neuvermahlter ןתח 

bride آ ٠ Braut, Neuvermahlte ה؟כ 

בל תמושתל 

،תועטב ספדנ ,ד תרבוח איךדכ"וננושל،ב המסרפתנש קודקד יחנומ תמישרב 

futurum ליצו ،piusquamperfetum — דיתעב(ש) רבע ،19 הרוש ،334 דימעב 

 exactum. םוקמב תאז ןקתל שקבתמ ןייעמה.

תויועט ןוקית 

٠٠رملاو הביתה הטמשוה ضكار רחא :18 יש 59 ימעל (1 

,םמח = אי ו ידב ,ames ירק "שדח—דח 'רב adis, םוקמב 17 'ש 55 ימעל (3 

ומכ הביתה רחא 11 'של ךייש •דוהטה=כ ח ירב atta'or- םש םש (3 

."וידבע■ רחא 25 'של ךייש "תלע = (1)כ ח ،רב alot .25 'ש םש (٠ 

0-ל טר1י■ תויהל ךירצ "דואמ תורידנ תוכוראה 0-הו 6-ה ךא םוקמב ٠ 25 'ש 57 ימעל (5 

"הרצק רידת איהש 

• +؟uww£rak 20 'ש ;banuilek 5 'ש , mabaqqes ירק ٠ 'ש58ימעל (8 

דומצ תומש שוריפ = رانلا ءاصا حرش איה קיודמה םשה :הטמלמ ي יש 89 ימעל (7 
 mr_ ח"בז

 nj*רותח בתכ ןיינעב סב טימרט ،ןיסוחל שי םיגושאדח תוגוילגח וספדנ זאמ !ךרועה הר:,.

[.הבורק חוגמדזהב ולא ריגיינעל בושל !דוקאו חדוהיףב לש ונולמ תספדה טג המדקתה ןבומכו 
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