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תולמעתהה יחנומ תמישר
לע דסוימ הזה קלחה 'םיכשמהב יוננושל-،ב ומסרפתי תולמעתהה יחנומ
שדחמ הדבועו )ג"ערת תנש( ג 'בחמ ןושלה דעו תונודכזב המסרפתנש המישרה

ייע התע ןכ זאכ אצמוה תועצהה דמוח לכ .וננמזב ןושלה יכרצל םאתהב
הדעוה ייע דבועו /ביבא-לתב 'הילצרה ،היסגמגב תולמעתהל הרומ ,ירשנ .ה
؛םה הדעוה ירבח •ה"צדת תלחתבו ד"צדת ץיקה ישדחב תולמעתה יחנומל

ןרוהנייא .ש ריד

ףולא .י 'ה
ירשנ .צ 'ה

ןמכיט.י 'ה
•ןמדלוג.זר"ד,ד ؛הריכזמו

♦א קלח
רוחאל 'דוחא

riickwarts

תירוחא

riicklings

הסיפת 'זחאמ 'הזיחא

Gnff

םוקמב 'ר ויתחת שיא

■am Ort

Keule
ףוםא
ףסא

d. Einziehen

einziehen

יוטנ 'ןוסכלאנ

schrag

)םוקמב וב( ,םוק؟ב

am Ort

)לגדב הפיחד( הטיע؟
ה؟،ילול 'גדב

d. Ausschlagen
Schraube
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Rutschen

d

המילג

 d. Galopphdpfcnהדי.לך
Gatapphupf

הדחל

 Schottischhupfיןנוק 9גולד

 (d Spanהחיתמ 'ד )םירידמ ,תמק( הכירד
)herausj

)Brust

םלגה

הטלבה

Wolben

d.

Stossen

d.

הפידה

Senken

d.

הדרוה

anfangen

לח؟ז

] d Gleitenט)،קולחמ בטומ[ הקלחה
 d, Neigen d. Rumpfesוג-תיטק
Richtung rechtsأ ،ןמיה

 d Schlagenהמקה ,הא؟ה
 Entengangםיזורב-ךולח
 Storchgangתודי؟ח-וןולה

 Affengangםיפוקךולה
Gang

)הליגר(

הכילה

לע

הכילןן

םידיהלע(ע3דא

 Zehengangתועבצא תכילה
Handgang

םילי

—

 Wetteתוברעתה ,ה،ןדמה
Schwingen

d.

הפנה

 Drehungהין؛<ה
١٣٠٦ AufsteHung
 seitwartsד؟ל 'הן؟ ,הד*ה
 d. Umkreisenה؟קה

 Aufsprungהריתנ ,ה؟؟ק.ל

םידיה ןיב תופופכ םילגר תדבעה( םרקמ 'ר ח؟רקה
[Durchhocken,

.קלח תושעל אוה קילחה תחש شر תינרעה פיע
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.דאבה 'ר השמה

Heben

d.

Anlauf

המרה

הצרה

הלחשה

 Richtung linksלאמשה

، d Ringenתוטישו םיללכ יפ לע( תוקבאתה
תוששוגתה

 Wettkampfתורחת ,תורחתה
Turnen

תולמעתה

d.

האדמה 'ד תוברעתה

، d. Aufrichtenשאר ,בג ,המוק( הפיקז

Wurf
Hieb

הקירז

המלהמ

""Bock

Ringe

,הטבח

רומח

תועבט

) Reiheהנומש ,השש ,העברא ינב םירוט( רוט
، d• Kletternדריו 'ט ,הלעו 'ט( סופט

הנימי

rechts

Haltung

ןימי

הביצי

) d• streckenהמודכו בגה( דושי

، d. Ausrichtenהרושה( דושי

 Seitsitzרישכמה ךדאל ،הליגר(הבישי
Quersitz
Turkensitz

-

בחיול

תיחרזמ

הבישי

، Fersensilzטיכרב תדימעב( םיבקעה לע -

.] (Strecksitz (Ganט.טושפ תבישי[ )תורשי םילגדב( המלש -

) Tnnen— , Aussen—), uerתינוציח ,תימינפ( ךרי -
Reitsitz

הביכר

תבישי

הילת

תבישי

Hangsitz

 Gleichschrittםילגךןוו؟

 251ןישלה n_n ٦٠١
הלכ

beenden

) d. Beugenשאר ,םידי ,וג ,םיכדב(הפיפכ

) lerchte Kniebeugeהלק העידכ( םיכדב תפיפכ
، " tiefeהקמע העידכ(הקמע --
התכ

Riege

דוהאל

הבילול

abwarts

הטמ

,הטמל

aufwarts

הלעמ

,הלעמל

 gegengleichדגנכש דצל ,דגנל
לומ 'יע תמועל
הדצה 'ר דצל

דגנל 'ר דגנכש רצל

) in standwageתחא לגד לע הדימעב(ןץאמ
) in stutzwageםיתש לע וא תחא די לע( הכימסב -
 in Hangwageהילתב —
הזיחא 'ר זחאמ

הטבח 'ר המלהמ

stange
gegen

טומ

תמועל

,לומ

 d. Klatschen؛םיפכ( האיחמ
Abtertung

Stab

ד

ןןשלןןמ

؛ןטמ

הטמ

םיליטמ

 AusfaHstellungעדכמ

ףיס ערכמ FechtausfaU
די-ירישכמ Handgerate

הבצה 'ד רןסמ

 geoffnete Aufstellungםיןזץץרך؟؟،
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דבעמ

Uebergang

לגעמ

Kreis

ןולעמ

Vorturner

למעמ

קושפ תציפק 'ר השפמ Gratsche
בצמ
'ד

ףולח

stellung

ידעצמ

Barren
הצפקמ

םיליבקמ

Springbrett

פרקמ

ר

Lage,

Hocke

ץודמ

 Durchschubהלחשה ,לחשמ

תולמעתה יקחשמ Turnspieie
םיעושעש-יקחשמ Unterhaltungsspiele

תורחת יקחשמ Kampfspiele
העונת-יקחשמ Bewegungsspiele

) d. Ziehenלבחב ,ףרעב ,ףתכב ,דיב( הכישמ
 Auslagestellungחלשמ
 ] Hantelnט םיליטמ ,םיליטמ(

) (Gewjchteדיילקשמ תולקשמ
Reck

חתמ

 (d Spannen (Ausdehnenה؟ירד 'ר החיתמ
Niedersprung

כלאב

'ד

התיחנ

,יוטנ

)Fuss-,Kn؛e-)W؛) ppenםיכדב םיבקע( העינ
הצפקה 'ר הדיתנ

) d> Kreisenשאר ,םילגר ,םידי ,וג( בובס

Reihung

הכירע

רודס

 Uebungsreiheםיליגרת רדס
Pferd

סופ
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fechten

ףיס

Leiter

٥١٠٠

Pauschen
stiitz

Beugestfitz (Knickstfltz)
Unterarmstiitz

תוכומס

דכימ؟,()םידיב

0תכימ-א1ן

תכי؟ם-מא1ת

d• Abzahlen

דרי؟؟.

stellung

הלמע

gegenwartige stellung

תיחכונ הלמע

frilhere

- תמלוק

Ausgangsstellung

ת؟מע-ומ،5א

halt! steh!

!דומע

Das stehen stand

הדימע

Ruhestellung

Orundstellung

Schlussstellung
Zehenstand
Kniestand
Handstand

 הדימע٣٣٨
הדשי הדי؟ע

)תודונמ תומכב( הדונמ הדימע

תוע؟צא תולמע
- םיכדב
- טידי

Schulterstand

— םימתכ

Stutzstand

— הכימס

Schrittstellung

— העי؟؟

Spreizstand

— קוש؟

Ko.{stand

- שאד

Hangstand

— הובג דישכמב םידיב הזיחאו הדימע( הילת،
דודמ 'ד הכידע

Tritt

d. strecken

؛ן0)תחא לגרב( העי
טוש؟, דטיש؟.()םילגרומידי

٨٦٢ הדצה 'ר

schltessen (Paare)

צ1؛،)תוגוז( ף
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דצ( דעצ, בחר, לק,  )דבכSchritt

ידעצ-ףולח, ידעצמ- ףולחWechselschntt, Schrittw
-בצק

Taktschritt

( ا>ء •ףופיצ[ >תוגוז( ףופצd. Schliessen (Paare
ףירצ

Pyramide

הצבק

Gruppe

המידק

vorwarts

 )םילגדו םידי( לופקd. Falten
 הבגל טומב הציפקStabhochsprung
— -  קחרמלStabweitsprung
-  בג הנפמבKehrsprung

— —  םינפWendesprung
- -  דצFlankensprung

 קחרל קמ؛זל הבגל הציפקH

 הדוגס הציפקSchlusssprung
תציפק- )ךופהב( םידיUeberschlag vorwarts
—  קשפמ 'ר קושפGratschsprung
—

)ד،ש

Kopfsprung

—  הפונתSpreizsprung
בצק

Takt

( בדקschliessen (Reihen
( )תורוש( בורקd. Schliessen (Reihen
( )תוגוז( חודoffnen (Paare
( 'תוגוז( חוורd. Oeffnen (Paare

( )תורוש( קוחרd. Oeffnen (Reihen
( )תורוש( קחדoffnen (Reihen
הציד,  ץורמLauf
 הריהמ הצידSchnellauf
—

הכשממ

Dauerlauf

 )קושפ תביפד( הביכרReitgratschsitz

 ןושלה דעו תולועפמ255

d' stampfen

העיקר

Saule, Kolonne

<הרד؟؛

Reihe

הדוע

Flankenreihe

תדוש-םיפגא

stirnreihe

תדוש-םינפ

d Kreuzen

לוכש

d. Verschranken

)פידי< בולע

links

לאמש, הלאמש

hegcde Lage
Ljegestutz vorhngs

תביכש-םיפא

תביכע-)הכימסב םיפא 'ש(םיפא הכימס

Seitliegestiilz

— - ) דצ 'ש(דצ לע

Liegestiitz riicklings

— — ) ןדקרפ 'ש(ןדקרפ

Ruckenlage

ןדקרפ תביכש

Seitenlage

תביכש-דצ

Aufmarsch

הכולהת

Gansemarsch

תכולהת-םיזןא
תורחתה 'ד תורחת

(Streck-) Hang

)תורשי םידיב( הילת

)הלעמל םילגרב( הכופה הילת

sturzhang

Beugehang

תילת-ןוא

Kniehang

-— םיכד؟

Oberarmhang

— תועורז

Sitzhang

— הבישי

standhang

- )ץראה לע םילגרהשכ הילת(ה؟ימע

Liegehang

" riicklings
Schwung (in Hang u. stiitz)

- - הביכש

— — תירוחא
)הכימסבו הילתב( הדונת

Bewegung

הקונת

(Hin u. Her)Schwung

הפונת

؟ו5ו؟אמ 'ל הםי؛

ןו*לח  ٦١٢٦תולועפמ

ליגרת
רבחמ

Uebung

Uebungsfolge

— בפרמ Uebungsverbindung

הריחב-יליגרה Kurubungen
— רדס Ordnungsiibungen
)תוישפח תועוגת( Freiubungen

ירבעה ןושלה דעו תלועפ לע ןובשחו ןיד
הצרת ולסכ דע דצרת טבשמ

עב דעוה תדובע וז הפוקתב םג הוכדתה ןכ תמדוקה הפוקתב ומכ

א קיספה אלש ,ליז קילאיב .נ .ח לש הליעפה ותופתתשהב ביבא לתב

שנה החיסה אל תחא העשל ףא םלוא •ץדאל ץוחל ותאצ םוי דע

בו הדובעה שודחל םלשוריב דעוה ירבח תא ררועל ךרוצה ןמ התעד

יבש דעוה תפסאל אורקל תודחא םימעפ התסנ םגו םינוש םידבה םע
•וז הרטמל

רחא  -וננושל ,،תכרעמ תרבעה תא תוארל שי הז ןווכב עירכמ דעצכ
הפסאה תטלחה יפל .םילשוריל  -ל"ז ינודפצ רידה ןושארה ךרועה לש ותריטפ

דנישטדוט .ה •נ 'פודפה ידיל ןועברה תכירע הרסמנ רבעש טבשב תיללכה
.ןינודבא א"ה תופתתשהב

הדעוה לש התדובע שודח רבדב ןיילק •ש יפורטה םע מ"ומ להנתה
שדחה ורפס יפל היפרגורדיהב דמוח ןויעל הל עצוה םגו היפרגואיגה יחנומל

םתדובעמ ררחתשהל ולכי אל הדעוה ירבח םלוא •"רטמו לט" םלש רד לש
.הז ךרוצל םיתע עובקלו םירחא תומוקמב

הדעוה לש התדובע תואצות ומסרפתנ הנורחאה "יננושל" תרבוחב
דחאל( גצדת-בצדת םינשב הדבעש העיבצה תכאלמו םיעבצה יחנומל תימלשוריה

.ת אדופש לואש ל"ז קילאיב י"ע א"תב הנורחא הכי-יע ךרענו רמוחה הגוהש
.דנישטרוט 'עורפה לש טיאולמ ףורצב ),םיחמומ תרותב ןמטוג

