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ריע ןיינב-יחנומ 
(יא המישר) 

םיחנומל תומישר תרדס ךותמ הנושארה איה דיע-ןיינב-יחנומ ל؟ וז המישר 

דעו םעסמ תדחוימ הדעו— ؛؛"שת ץיקב לחה—תלפטמ םתעיבקבש ،םיילאפיצינומ 
.ינוריע תודש לכמ םייעוצקמ םידבה תופתתשהב ,ןושלה 

:םיעובק םירבחכ םיפתתשמ ،ביבא לת תיריע תעצה פ"ע הבכרוהש ،הדעווב 

זכרמ ,ישי-ןב ז"א רמ ،ןושלה דעו ירבח ,יקציטאימס 'או ןינודבא 'א ה"ה 
דעו לש יעדמה ריכזמה ,דשטוק 'י דמ הריכזמו ،ביבא-לת תיריע םעטמ ،םיחנומה 

.ביבא-לתב ןושלה 

היריעה ד"וע ،ןושלנצכ ח ה"ה ؛םיחמומכ ופתתשה וז המישרב ןוידב 
.ינוריעה סדנהמה ،ןמפיש 'י רמו ריעה ריכזמ מ"מ ،בוקאילגודק צ"ב ד"ד 

،וטוסאק ד"מ 'פורפ ,ןיביי 'ש .רוג 'י ،שרב 'א ה"הל התדות תא העיבמ הדעווה 

תא וריעהש םילשוריב ןושלה דעו ריכזמ ،םייח-ןב 'ז ד"דלו ،ןושלה דעו ירבח 

רבחלו ,ןמפיש 'י רמל הבוט איה הריכמ ןכ .םהילא חלשנש רזוחל םהיתורעה 
.התהגהבו תיזעולה המישרה תנכהב םתרזע תא וטישוהש ،היריעב וירזוע 

،ד"שתתבט-ולסכ לש ןוילג ،"ביבאל תידגעתועידי"ב הליחת הספדנ המישרה 

.הספדהב םש ולחש םישובישה תא ןאכ ונקוחו 

םהיגוסל ריע יבושיי .א 

Kleinstadt, stadtchen town, market town ת1ריע 'ר ،(הנטק ריע) הךיע 
Stadtrandsiedlung satellite town תוירק 'ר ،(הלודג ריע תוגכשב יתדיע בושי) הירק 
stadt town (ירע 'ם) םידע 'ר ,רי؟ז 

Gartenstadt garden city םי3ג"דיע 
mauerumgebene Stadt walled town, walled city (םילשורי ןוגכ ،המוח תפקומ ריע) המ1ח_די$ 

befestigte stadt fortified town, fortress (םייאבצ םירוציב הב שיש ריע) רצ؟1מ"ריע 
offene stadt open town (יאבצ ןבומב המומ הגיאש ריע) ת1תפ_ריע 
Grossstadt city םיכרכ 'ר /(שפג ףלא האממ הלעמל ריע) ךרכ 
Hauptstadt capital ٠ (ץראה תלשממ לש הבשומ ריע) הריב"ריע 
Kustenstadt seaside-town (םיה ףוחל תגכושה ריע) ף1ח"ריע 
Hafenstadt harbour-town (למג הב שיש ףוח ריע) למג"ריע 
Grenzstadt frontier-town (הנידמה לובג דיל תנכושה ריע) רפ؟_ריע 
Metropole metropolis ןילופרממ 
^Provinzstadt provincial town, country town (זכרמה ןמ תקחורמה תידדצ ריע) הד^ידיע 
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ריע יקלח .ב 
Viertel quarter (תמיוסמ תינכתב ומקוהש םינייגב-ישוג רפסמ) הנוכש 
Vorstadt, Uorort suburb (ריעה תואובמב הנוכש) רורפ ,רברפ 
Stadtviertel town-quarter םיע؟ר 'ר ,(דחוימ יפוא לעב ריע-קלח) עבר ,ריעדעבר 
Zone, Bezirk zone רוזא .קוחב םיעובקה םישומישה יפל עבקנ) רוזא 

(ירוזא יס) םירוזא 'ר ,(יוכו ירחסמ רוזא ,הישעת 

Hauserblock Baublock block (וירבע לכמ תובחר ףקומ) םיגינב-שוג ,שוג 
Stadtzentrum centre ٠ ריעה-זכרמ ,זכרמ ,רובט 
Weichbild Aussenbezirke outskirts רובע ,ריע לש הרובע 

םיחטש.ג 

Parzelle, Grundstuck parcel (תוקלח 'ס) תוקלח 'ר ,(קלוחמ עקרק חטשמ קלח) הקלח 
Baupiatz building-plot ןינב"שרגמ 
Spielplatz playground םיקחשמ-שרגמ 

ויקלחו ויגוס בוחרה .ד 
Strasse street תובוחר 'ר ,יז בוחר 

Gasse lane תואטמיס 'ר ,(רצ בוחר) ה؟מיס 
Platz, Zentralplatz circus (ירככ יס) םירככ 'ר (תובוחרה תשרפב לוגע ירובצ תטש) 'נ רככ 
Platz square (תובחר יס) תובחר 'ר (עבורמ חטש) הבחר 
Verkehrsinsel traffic island (ריעב הרובעתה ןוויכל ןויצ) םירבעמ"יא 
Schutzinsel, Rettungsinsel refuge, safety island ירבועל דעונה ,שיבכה עצמאב יא) (םיחטבמ)םיחטבמ*יא 

(הנכסה ינפמ םיכרד 

Verkehrszeiche tiaffic signe (םירורמת 'ר ,רורמת) ;ךרד"(ינויצ 'ר) ןויצ 
Strassengabelung bifurcation םיכרדהש םוקמ) םיכרד (תושרפ 'ר) תשרפ 

(םינוש םינווכל ונממ תופעתסמ 

Strassenkreuzung crossroads םוקמ) םיכרד"(תויבלטצה 'ר) תובלטצה 
٠ (וז תא וז תוצוח םיכרדהש 

Durchgang alley, passage (אצומ וב שיש יובמ) שלפמ (אובמ) יובמ 
Sackgasse blind-alley, cul-de-sac תואובמ 'ר /(המותס הטמס) םות؟ יובמ 
Strassenecke corner, street-corner (תונרק 'ם) תונרק 'ר ,'נ בוחרךרק ,ןרק 

םישיבכו םיכרד .ה 

Weg way road (יכרד יס) םיכרד 'ר ,ג"רז ךרד 
Privatweg private way, private road (תיטרפ ךרד גוהנכ אלו) דיחיה-ךרד 
offentlicher Weg public road םיברה"ךרד 
Landstrasse highway (הרשי ךרד) ךלמה"ךרד 
Umgehungsweg.-Wrasse by-pass (ריעה זכרמב רובעמ ענמיהל ידכ ,תפקוע ךרד) ןיפיק؟_ךרד 
pfad path, track (יוכו רעיב ,לוח תועבג ןיב הלולס א^ השדח ךרד) ליבש 'ביתנ 
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Fussweg footpath. םילועשמ '٦ .(לגר יכלוהל) ל1עע؛؛נ 
Passage short-cut (ךרדה רוציק םשל רבעמ) הירדן5ק 
Chaussee, pflastcr paved road (תפצורמ ךרד) שיבג 
Trottoir, Burgersteig sidewalk, pavement (לגר יכלוהל שמשמה בוחרה קלח) ה؟רדמ 

Quai, Plattform, Mole quay; platform די לע ،הניעטל וא הקירפל דעונה ףצורמ חטש) ףיצר 
('ובו הפועת הדש ،םיסובוטבא תנחת ،תבכר /למנ 

Promenade, Spazierweg promenade (לויטל דעוימ םוקמ) הןליט ן תלי£ 
Anhohe ascent םילעמ 'ר ،(הילעבש העונתל ךרד) הל؟מ 
Abhang descent, slop םידרומ 'ר ،(דרומבש העונתל ךרד) דרומ 

أ םיקוש ٠٦ 
Markt market (יקוש'ם)םיקוש'ר,קוש 
klemer Markt small market (יקקש 'ם) םיקקש 'ר ،(ןטק קוש) קקש 
Marktplatz (open) square, market-place קרש לש ה؟1חר 

םהיתורוצל ריע ינג .ז 

Garten, Gartenanlage garden (םירחא םיחמצ וא םיצע רודג םוקמל יללכ םש) ןג 
Kleingarten, small garden,' ,יוניתנג .םתס ןטק ןג) הגג ?הנג 

Gemusegarten vegetable garden (וכו םיחרפ תנג ,קרי תנג 
Gartchen, Gartenecke small garden (בוחר תונרקב םיתעל ،דואמ םינטק םיעוטנ םיחטש 

Waid forest תורעי ,םירעי 'ר ،רעי 
Hain grove (ישרח 'ם) םישרח ,ר (ןטק רעי،םיחישרעי) השרח ,השרח שרח 

(תפסונ א"ההו ،ז ל איהו ،ליעלמ רמעט השרח דרוצד) תושדח ,תושדח 

Park, Parkanlage park (ינת؟ב 'ס) םיגתסב 'ר،(תיתונמא-תילכירדאתינכת יפלעוטנ יוג-ןג)ןתסב 
Rasenflache, Wiese lawn, grass plot (עוגרמלו יונל אשד לותש חטש) האשדמ אשדמ 
Orangengarten orange grove םיסדרפ 'ר,(רדה ירפ יצעל ןג •ונימיב לבוקמכ) סדר^ 
Allee boulevard (תורדש 'ס) תורדש 'ר ،(םיצע רוט) הרדש 
Vorgarten front law ,תיבה ינפלש אשד-רכ והז קילאיב תעצה יפל) תילמר3 

תוילמרכ 'ר (םיברה תושר אלו דיחיה תושר אל וניאש 
ص 

תונחת .ח 

Bahnhof station תונחת 'ר הנחת 

Hauptbahnhof, Zentrnl- central station תיזכרמ ה؛؛חת 
 banhof

Zwischenstation intermediate station םיניבדונחת 
Haitesteiie stop תוינחת 'ר תינחת 
Parkplatz, Parkstelle parking place הינח תנחר 
Endstation terminus תיפוס أآلأإو 
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