
הביתכה--תתכמ "וווומ 

תיזכרמה הדעווה תובישיב הנכוה וז םיחנומ תמישרל הנושארה העצהה 

דעו ירבחל השגוהו הפיחב ירבעה ןוינכטהו ןושלה דעו םעטמ הקינכט יחנומל 

תועצהו תורעה תלבק ירחא .ז"שת רייאמ 108'סמ רזוחב עוצקמה-ילעבלו ןושלה 

,רגרב ךורב ריד ,םייח-ןב באז ד"ד ,ןתיא ילע ריד היה תאמ ןוקית 
הנודנ(ןושלה דעו רבח) ליז סירפיש ןתנו (ןושלה דעו רבח) ןיביי לאומש 
.הקינכט יחנומל תיזכרמה הדעווה לש הנשמ-תדעווב תישילש האירקב המישרה 

יסורפ ,ןונ-ןב 'י ריד ןיירנרא 'מ ,ךילרא 'י היה ויה וז הדעוירבה 
,ינרק 'י ,יקסנולופ 'פ ,והיסנ 'י ,רלהמ 'מ ד"ד ,דיודב יי 

לתב ןושלה דעו לש תיעדמה תוריכזמב סופדל המישרה הכרענש העשב 

,יראב 'א רמ םהיניב ,עוצקמ-ילעב המכו ליז סירפיש ןתנ רמ תרזעב ביבא 
המישרהש ידכ ,םייזעולו םיירבע םיחנומ רפסמ דוע תונשלו ףיסוהל ךרוצ היה 
תונושה תורוצהו םיברה םיגוסה ןמ רשפאה לככ לודג דפסמל הפי תנווכמ היהת 
שומישב תואצמנה תונוכמה לש תורוצהו םיגוסה יובירב .הביתכה-תונוכמ לש 

תשווח-תיב לכ ןכש ,םיכלהתמה םייזעולה םיחנומב תודבואה רסוה םג רושק 
םייזעולה םיחנומה ןומהמ .ולש תונוכמה יקלחל םידחוימ םיחנומב שמתשמ טעמכ 

אל םהיפלש ,הווקת ךותמ רתויב םירורבהו םיצופנה רחבמ קר ןאכ ןתינ הלאה 

.םינווכמה םיקלחה יוהיז השקי 

ןושלה דעו תדות הנותנ ,םיחנומה תנכהב ורזעש ,ל"נה םישנאה דבלמ 
תונוכמ לע תיזעול תורפס ונתושרל ודימעהש ,וינבו ןואדב ה"הל םג תירבעה 
הפולגל הנומתה תא ונלביק ונממש ,ץיבונורגנו יד דמל דוחייבו ,הביתכ 

.הבושח תיעוצקמ הרזעו 

 typewriter הביתכ תנוכמ
 Schreibmaschine

 key (1) שקמ
 Taste

 key bar שקמה עורז
 Tastenhebei

 keyboard םישקמה תכרעמ
 Tastatur

 type basket 5תויתואה ל
 Typenkorb

 carriage ררג
 Wagen Schhtten

mam spring ישאן ץיפק 
 Wagenhebefeder Spiraifeder

escape ר؛חמ-ל؛ל؛ 
 Zahnradschaltung Ausidsung

type םוא 
 Type

 small letters lower םינותחת םינמיס
 case letters

 Kleinbuchstaben

 capital letters upper םינוילע םינמיס
 case letters

 Grossbuchstaben

 dead letters םיתמ םינמיס
 tote Buchsta en

 type bar תואה ףוגמ
 Typenhe e

 type guide 5תויתואה תנו
 Typenfuhrungskop

 back space key, back spacer ריזןןמ שקמ
 Rucktaste, Rucktransport (2)

 space bar (ور םיחודה שקמ
 Leertaste, Zwischenraumtaste

 carriage way rods דןגה יספ
 Wagenlaufschienen
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carriage release lever (4) ר٠٣ רתמ َ 
 Wagenauslosehebel
cylinder, platen/ roller ה؟יגעמ ,לילג 
 (5) ٠ Schreibwalze Papierwalze

cylinder knob, (6) ר1תפכ 
platen knob ה؟ עמה רתכ 

 Walzendrehknopf

paper bail paper holder ןוי؟גה תקדהמ 
 (7) paper lock scale

 Blatthalter Blattandrucker

touch regulator touch ע^ה תננוכ 
control ٠ ا (8) 

 Anschlagsregulator
 tabulator

 Tabulator

tabulator key (9) רל؟טה שקמ 
 Tabulatortaste

tabulator rack רלבטה תידמ 
 Tabulatorzahnstange

tabulator stops רל؟טה ירוצעמ 
 Tabulatorreiter

tabulator stopsetkey (10) ר؟؟טה תננוכ 
(יטמוטבא רלבטב) 

 Tabulatoreinstelltas e

tabulator stop (11)ר?؟1טה ירוצעמ טמשמ 
clear key (יטמוטבא רל؛גטב) 

 Tabulatorauslosetaste X

tabulator scala ר؟؟טה דדמ 
 Tabulatorskala
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 margin stop (12) םילושזז םוסחמ
 Randsteller, Ansch^
 margin release ٠ (13) םילושה רתמ
 Randauslosung ا
 carriage frame pointer (14) רךגהןוףמ
 Wagenstandsanzeiger

 front scale, cylinder scale םילושה דדמ
("١ (أو 

 vordere Wagenskala, Randstellerskala

 aligning scale writing-line הךושה לגךס
 scale (16)
 Zeilenskala, Zeilenhohezeiger

 thumb piece ذ v ا (17) ןהבמ
 Wagengriff, Daumengriff ١

 shift key آ ٠- (18) ףלחמ
 Urnschalter

 shift lock (19) ביצמ ,לעונ
 Feststeller

 variable1أnespacer,ה٠أ٦שה ןונוכל רותפכ
 variable line space button (20) /

 Walzenfreilauf stechwalze

 platen release lever, ٢ ,לילגה רתמ
 line finder / (21) הליגעמה רתמ

 ,Walzenauslosehebel, Zeilenabstellhebel

 line space lever (22) טוסמ
 Zeilenumschalthebel

 line space adjusting lever תורושה חור؟
line space regulator (23) ■יי 
 ZeileneinstellhebeVZeilenabstandhebel

 paper release lever (24) ןוילגה רתמ
 Papierauslosehebel '

 paper guide (23) ןוילגה תנוב
 Papierfuhrung, اPap1eranschlag

 paper shelf, paper rest (26) ^וילגה עצמ
 Papierhalteblech, Papierein- ا
 fuhrungsblech ،1'

 papersupport, paper scale ןוילגה דעסמ
 Papierhaltebugel, Papierskala

 paper clamp, paper finger ן1ילגה קדה
 Papierklammerء f
 backing sheet ך؛נ1ס ןוילג
 Unterlageblatt יי ١ ا
 feed rollers (27) הכליה ילילג
 Papierandrucksrollen, Papier- م

 fuhrungsrollen

 card holder ٠, ب (28) תויולגה זחא
 Postkartenhalter /

 warning bell האןתה תלצמ
 Signalglocke ١
ribbon י، טרס 
 Farbbatid

ribbon spool > טרסה'ליל؟ 
 ١ Farbbandspule י

ribbon reverse آ (29) טרס،כ רזחמ 
 Farbbandumschaltung ا

ribbon fork ribbon תיעצמאה טרסהתנוכ 
 carrier, ribbon centre guide

 Farbbandgabel, Farbbandtrager

lateral ribbon guide 'תידדצה טרסה תנוכ 
 guide roller

 I seitliche Farbbandfuhrung

ribbon shift lever colour טרסה קת؟מ 
 (30) change lever, ribbon indicator

 I ١ Farbzoneneinsteller

 typist ١ תינבתכ ןבתכ
 Maschinenschreiber(in), Typis^

 ١ sight method visual typing ןויעה ךרד
 Zweifingersystem 1

 touch method, non visual םולעה ךרד
 typing- , יי ١'

 Blindschreibesystem, Zehnfingersystem
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