
םינוש םיחנומ תמישר 

םיילאוטקא ןושל יניינעל הדעוה י"ע וחנוה ןלהל תומסדפתמה םילמה 

.ח"צרת טבשב 'א דעו ז"צרת ןויס ח"כב הנושאדה התבישי ןמל —םילשוריבש 

לא דובצה ךותמ תואבה ןושל תולאש לכב לפטל וז הדעו לש הדיקפתמ 

םנעמלש ,םימיוסמ תועוצקמ ימוחתל תוסנכנ ןניאש ןיב-מילשודיב דעוה תוריכזמ 

תועבותו יוחיד תולבוס ןניאש ןיבו ,ןושלה דעו לש תויעוצקמה תודעוה דאש תודבוע 

ךא םסרפתמ וז הדעו ינפב אבומה רמוחה עפש לכמש ןבוי אליממו .דיהמ ןויד 

וננושל ירבוד להק לכל אלא ,דבלב לאושל קד אל ןינע וב שיש הדמב ،1טעומ 

.העיבק וא שודיח םושמ וב שיש העשבו 

.י ר"ד ,לגס .צ .מ ברה ,ץישפל ם"אר ,ןילי דוד יפורפ :2םה הדעוה ירבח 

.םייח-ןב .ז ר'יד הריכזמו ,ןילביר 

:דרשמ יכרצ (א 

stitching machine; Heftmaschine 'ע תוריינ רובחל הנוכמ) רבחה- תנוכמ 

(25 סופד יחנומל ןולמ 

to number; numerieren הלמ ףידעהל עצוה ،רפסמ לטה) דרפס 
(28 סופד ימל ןולמ ,"דפסמ،، לע וז 

numbering machine; "רופסמ،,'ע)דודפס-תמתוח רורפס-תנוכמ 

Numerierapparat (27 סופד ימל ןולמב 
date stamp; Datumstempel (ךיראת תעיבקל תמתוח) ןוכיראת 

registrystamp• Eingangsstempel (םיסנכנ תוריינ םושירל) םושד-תמתוח 

:תוכאלמ (ב 

block chopper; steinhauer ("קינפוקש،,؛ םינמואה ןושלב) חלופ 

block squarer; " ("קינשיטפ،،؛ םינמואה ןושלב)קילחמ 
floor tiler; Fliesenleger ףצר 
pointer; Fuger ףפח 
plasterer; Putzer עישמ 

ןהישקבמל תוגתינה םיירבע החפשמ חומשל תועצהה ןאכמ ואצוה .1 

תחא תדובע רמגתשכ רבישטרוט ה נ יפודפה ףרטצי הילאש םכסוה הדעוה תבכרה תעשב .2 

.התע ןהב ףתתשמ אוהש תודעוה 

This content downloaded from 132.64.55.119 on Thu, 15 Mar 2018 13:58:26 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



]49 םיניש םיחממ תמישו 

 rollerman5 Auswalker (ךורעמבדבועההפאמ-תיבבלעופ)ןביודעמ

 button holer; Knopflocher םיקיבא השועה רישכמ וא םדא)ןקיבא
(םירותפכל 

:םיגש תאופר (ג 
teething, Zahndurchbruch סיןש תשימצ ،החימצ ،העיקב 
 dentition, Gebiss םינש תכרעמ

 tarter, Zahnstein םינשיץצח ،הלפט
 bite, Biss (ינולפלשותכישנעובק רמאיןכו)הכישנ
 cast, Abdruck و ינכת ןבומב) העיבט ،םינש תעיבט

(ב''ויכו לש גנודב ןש םיעבוט 

mamelon dents (ןגע •דיחי ץוחנ םאו) םינגש 
 cusp, Hocker תילולת ןעד-תילולת
 antagonist. Antagonist הנוילע ןש) תמאי1ת ןש יוא המיאתמ ןש

(ךפיהלו הנותחת דגנכ 

ت םיצע רחס (ד 

םדא הזח דגנכ דדמנה ץעה-תדמ ،הזחיתדמ 

ועצמאב דדמנה ץעה תדמ ,ךוח-תךמ 

ותרמצב דדמנה ץעה תדמ ،רימא-תדמ 

לעו םיצעב ןמיס תלטהל רישכמ ،םיתחמ 

ןת"רב רחוסה םש ,תויתוא יתש והיצק 

העצקוהש הרוחס גוסל ללוכ םש ،תיועוצק 

(רכו םינדאל) 

:םייללכ םיחנומ (ה 

industrialist, Industrieller ןישעת 
(ןישעתל ךיישה)ינישעת 

industrial lndustriell ؛הישעתל ךיישה)יתישעת 
לבל םחפ-תורכמב תנעשמ)תיוכומס 'הכומס 

(המדאה עקשת 

interpolation; Interpolation בוברש 
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