
'וברמה דעוה תובישי ךותמ 

םיחנומ ص ؛ונודינ ח"צדת ןויסב ב"כו א"ב םימיב יזכרמה דעוה תובישיב 

ומסרפתנש םידחא םייטמיתמ םיחנומ (כ ,"חבטמה יחנומל ןולמ"ב וללכנש 

יחנומ (ג <332 - 322 ימע 'ט ךרכ ,"וננושל"ב ,"הקיטמיתמה יחנומ תמישד"ב 

'הקינכת יחנומל ןולמה" לש הינש הרודהמ תנכה לגרל םידחא הקינכת 

תובישיה לוקוטורפ ךותמ עטק םימסרפמ ונא ןאכ ,תויללכ ןושל תולאש (דו 

.תויללכ ןושל תולאשל עגונה הלאה 

תורכשמ 1 :תועצה 3 ועצוה תרצשמ הלמה לש יובירה תרוצל דשא .א 

תורוכשמ 3 ,תורומשא ד"ע תורוכשמ 2 ,תלבש ןמ םילבש ד"ע 

לקשמ ןיב ןילמוג-סחי שיש רובס ,2 העצהב ךמותה ,ןהכ בקעי ר"ד 

בורבשו (הלועפת הלועפא ןכו) הלועפמ לקשמ ןיבל (תל؛ןפת תלעפא ןכו) תל؛ןפמ 

.הלועפמ ןמ יובירה תרוצ רזגית םידקמה 

'ןהב ,ןילי ,דנישטדוט ,ידאדב םירבחה ופתתשה ובש ,טרופמ ןויד ירחא 
:טלחוה 

(תורוכשמ :דוקינ ילב) תורכשמ םוקמ לכמ אוה תרבשמ הלמה יוביר יכ 

.לעופה ד"מל רותב שיר :םהבש הושה דצה רשא וידמכמ ,תורמהמלא הלבקהב 

.תורוכשמ :ל"צ ותעדל יכ לוקוטורפב ןייוציש שקיב ןהכ .י ר"ד 

ד"ע םינדפצ .1 :תועצה 3 ועצוה (הביתכל) ןרפצ הלמה לש יובירל .ב 

(תונורכז - ןודכז) ןולעפ םילקשמב גוהנכ א"פה ןויפרב תונרפצ 2 ,םיילוגסה 

חינהל טלחוה םיעשת ,םיעבש םימקש ומכ םיילוגסדיע כ"ג איהש,םינרפצ 3 

.םינרפצ תירוקמה הלמה ןמ הקיחרהל אלש ,םינרפצ הרוצה תא 

.תונרפצ ל"צ ותעדל יכ ,לוקוטורפב םשריש שקיב ןהכ .י ר"ד 

הלספנו ,(השא) תינמגד ,(רבג) ןמגד הלמה וחנוה mannequin גשומל ג 

.תימלג העצהה 

ןושל תולאש ונודינ ט"צרת רדאב חיי םויב יזכרמה דעוה תבישיב םג 

:ןהמ .תודחא 

•reprint! extrait, Sonderalxlruck גשומל ירבע חנומ 

,חסנ (5 ,קתעה (4 ,סיפדת (3 ,דחימ ספדה (2 ,תדחימ הספדה (1 תועצהה ונודינ 

ןושלה דעו ירבח ןיב לאשמ ךורעל טלחוהו ,6 ,5 ,4 םילמה ולספנ .הקתעמ (6 
'כ םויב יזכרמה דעוה תבישיב ומכוס לאשמה תואצות .3 ,2 ,1 םילמל עגונב 

,סיפדת הלמה הלבקתנו ט"צרת ןויס 
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