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praktischer|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶישִַר0ְקטְּפ ת]≈[י ֲִׂשעַמ
ְגגּונְַל0נְַראֶה פֶישִַר0ְקטְּפ [נ]ּיּות ֲִׂשעַמ

praktische Veranlagung|[f]
Durchführbarkeit|[f]ְרַקיטַי0ְרּבִפְדּוְרכ

ְג0לּונְֶרצֶא [נ]ה ִָּיֲׂשעַמעשייה, מ
Erzählung|[f]

ה]ֶ≈ֶדר [ְְרנֶַרי0כֶּב ה]ָ≈[יר ֲִׁשעַמ
bereichernder|[~e]

Raucher|[~in]ין]ִ≈ר [ֶַרּו0כ ת]ֶֶנַּׁשעְ[מן ֵַּׁשעְמ
Raucher|[m, pl]רֶַרּו0כים ְִנַּׁשעְ- מ

Nichtraucherרֶַרּוכְטְי0כִנים ְִנַּׁשעְ- ֹלא מ
ה)ֶַּבג0ְּבַה (אְֶט0נֶצ (בהלכה) [ז]ר ֲֵׂשעַמ

Zehnte|[m] (Abgabe)
von Zeit zu Zeitיטַיט צּו צַן צֹפות ְֵעת-לֵעֵמ

ה)ָלּוּגְד ּפֵּקַפְ(= ממ"פ 
יןִנַּפְיר קֹומִין] פֹון פִ≈ט [ְַדנְנַמֹקו

Kommandant|[~in] von vier
Kompanien

Kartografie|[f]י0ִַרפְגַֹקְרטו [נ]אּות ָּפַמ
weilילַות ְַאּפִמ
ין]ִ≈ט [ְַר0נְטְְסנֶֹדמו ה]ָ≈[ין ְִּגפַמ

Demonstrant|[~in]
Parade|[f]ַר0ֶדהַּפ [ז]ן ְָּגפִמ
Angriffspunkt|[m]ְקטְּפּונְְסִריפְְג0נַא [ז]ע ְָּגפִמ

Ärgernis|[n]יסְִרנ0ְֶרגֶא
(לוקה בהתפתחות) ֶרת]ֶּגַפְ[מר ֵַּגפְ מ±

Kretin|[m]י0ןְִקֶרט 
Schwachsinniger|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶיגִינְִז0ַכְבש

ה]ֶ≈ר [ֶט0ֶטְֶּפְרשֶפ (מאחר) ≥ §
Verspäteter|[~e]

Treffpunkt|[m]ְקטְּפּונְֶר0פְט [ז]ׁש ְָּגפִמ
טּוְךְי0שִט (לשולחן) [נ]ה ָּפַ מ±

Tischtuch|[n]
Landkarte|[f]הְֶדַקְרט0ְַנל (גאוגרפית) ≥ §

ה]ֶ≈ר [ֶיגִטְֶר0כְּפ ֶרת]ֶאֹפוְ[מר ָֹאפְמפואר, מ
prächtiger|[~e]

 מופרך)¶( ֶרֶקת]ְפּוּבְ[מָרק ְֻּבפְמפוברק, מ
fabrizierter|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶי0ְרטִִריצְַּב פ

(לא אסוף) ֶרת]ֶפּוּזְ[מר ָֻּזפְ מפוזר, מ±
verstreuter|[~e]ה]ֶ≈ר [0ֶיטֹרוְְטְרשֶפ 

ה]ֶ≈ר [0ֶיטֹרוְְטְרשֶצ (לא מרוכז) ≥ §
zerstreuter|[~e]

Blasebalg|[m]ְגַלֶּב0ַזלְּב [ז] ַּפּוחַמ
ֶדת]ֶפּוחְ[מד ָֻחפְמפוחד, מ

verängstigter|[~e]ה]ֶ≈ר [ְֶטיגִטְְסְג0נְֶראֶפ
יַקהִנְֹרמוְַדהְמּו0נ [נ] ה)ֶ(ּפית ִּפּוחַמ

Mundharmonika|[f]
ת]ֶֶצלְפּוחְ[מץ ְָלֻחפְמפוחלץ, מ

ausgestopfter|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶטְְפּפֹטוְֶשגְּו0סַא 
ה]ֶ≈ר [ְֶט0לְֹרקוֶפ ת]ֶמֶפּוחְ[מם ָֻחפְמפוחם, מ

verkohlter|[~e]
ה]ֶ≈ר [ֶטֶט0ְסֶֶמג ת]ֶמֶפּוּטְ[מם ָֻּטפְמפוטם, מ

gemästeter|[~e]
ה]ֶ≈ר [ֶנ0ֶַסלְְטנֶא ֶרת]ֶפּוּטְ[מר ָֻּטפְמפוטר, מ

entlassener|[~e]
ה]ֶ≈ר [ֶטְְררּו0סֶפ ת]ַַחפּוּיְ[מח ָֻּיפְמפויח, מ

verrußter|[~e]
ה]ֶ≈ר [ְֶטינְֶרזֶפ ת]ֶסֶפּוּיְ[מס ָֻּיפְמפויס, מ

versöhnter|[~e]
ה]ֶ≈ר [ְֶרנֶטְי0כִנ ת]ַַחפּוּכְ[מח ָֻּכפְמפוכח, מ

nüchterner|[~e]
ה]ֶ≈ר [ֶנְֶט0לְַּפֶשג ת]ֶֶגפּוּלְ[מג ָֻּלפְמפולג, מ

gespaltener|[~e]
Einsturz|[m]טּוְרץְְשי0נַא [נ]ת ֶֹלּפַמפולת, מ
ה]ֶ≈ר [ְֶטי0נְִרבֶפ ֶקת]ֶפּוּנְ[מק ָֻּנפְמפונק, מ

verwöhnter|[~e]
verhätschelter|[~e]ה]ֶ≈ר [ְֶטֶלש0ְטְֶרהֶפ

ֶרת]ֶטְפּוסְ[מר ָטְֻספְמפוסטר, מ
pasteurisierter|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶי0ְרטִִריזֶטְַסּפ 

ת]ֶלֶפּוּסְ[מל ָֻּספְמפוסל, מ
skulptierter|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶי0ְרטִטְְּפקּולְס

מוחמץ)¶ ( ת]ֶסֶפְפּוסְ[מס ָפְֻספְמפוספס, מ
verpasster|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶט0ְסְַרּפֶפ 

(בפסים) ת]ֶסֶּפְפּוסְ[מס ָּפְֻספְמפוסּפס, מ
gestreifter|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶטְַרי0פְְטֶשג 

הֶֶצז0ְּבַין אִא ֶקת]ֶפּוּסְ[מק ָֻּספְמפוסק, מ
in Absätze geteilter|[~e]ה]ֶ≈ר [ְֶטי0לֶַט ג
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ת]ַַחֲנפּועְ[מח ֲָנֻעפְמפוענח, מ
gedeuteter|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶטְֶט0יֹדוֶג

ה]ֶ≈ר [ְֶט0ִדיגֶשְְטנֶא ה]ָפּוּצְ[מה ֶֻּצפְמפוצה, מ
entschädigter|[~e]

ה]ֶ≈ר [0ְֶקטְַקנֶג ת]ַַחפּוּצְ[מח ָֻּצפְמפוצח, מ
geknackter|[~e] (@)

ת]ֶֶלפּוּצְ[מל ָֻּצפְמפוצל, מ
zersplitterter|[~e]ה]ֶ≈ר [ְֶרטֶי0טִלְְּפְרשֶצ

ה]ֶ≈ר [ֶטְּב0ְמְֹרּבוֶצ ת]ֶֶצצֹפוְ[מץ ָֹצפוְ מ±
zerbombter|[~e]

gesprengter|[~e]ה]ֶ≈ר [ְֶטְגֶנר0ְְּפֶשג
ה]ֶ≈ר [0ְֶקפֹולֹטוְש  מלא)¶( ≥ §

stockvoller|[~e]
(פיקח) ת]ַחַפּוּקְ[מח ָֻּקפְ מפוקח, מ±

kluger|[~e]ה]ֶ≈ר [ְֶקלּו0ג 
ה]ֶ≈ר [ְֶטי0גִטְיכִזְּו0פַאֶּב (בפיקוח) ≥ §

beaufsichtigter|[~e]
ֶקת]ֶפּוְקּפְ[מק ְָקּפֻפְמפוקפק, מ

zweifelhafter|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶטְפְַהֶלי0פַבְצ 
ת]ֶֶרזֹפוְ[מָרז ֹפְמפורז, מ

ה]ֶ≈ר [ֶי0ְרטִִריזַיטִילִמְְטנֶא 
entmilitarisierter|[~e]

ה]ֶ≈ר [ֶֶנ0ַגְלשֶּב ת]ֶֶלפּוְרזְ[מל ְָרזֻפְמפורזל, מ
beschlagener|[~e] (Eisen)ן)ֶי0זַ (א

ה]ֶ≈ר [0ְֶרטְִיילֶַדט ת]ֶֶרטֹפוְ[מָרט ֹפְמפורט, מ
detaillierter|[~e]

ת]ֶמֶפּוְרסְ[מם ְָרסֻפְמפורסם, מ
berühmter|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶטְִרי0מֶּב

ת]ֶֶרצֹפוְ[מָרץ ֹפְמפורץ, מ
buchtiger|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶיגִטְּבּו0כ

ֶרֶקת]ֹפוְ[מָרק ֹפְמפורק, מ
demontierter|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶי0ְרטְִטנֶֹדמו

ה]ֶ≈ר [ְֶטלְֶרְקִרי0מֶצ ֶרֶרת]ֹפוְ[מָרר ֹפוְמ
zerkrümelter|[~e]

ת]ֶֶרׁשֹפוְ[מָרׁש ֹפְמפורש, מ
ausdrücklicher|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶיכְִדִריְקלְּו0סַא

יְךְִדִריְקלְּו0סַאָרׁש ֹפְִמ- במפורש, ּב
ausdrücklich

ת]ֶֶטפּוּׁשְ[מט ָֻּׁשפְמפושט, מ
vereinfachter|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶטְכְַפי0נְַראֶפ
abstrahierter|[~e]ה]ֶ≈ר [ֶי0ְרטִַרהְטְסְּבַא

ת]ַחַפּוּתְ[מח ָֻּתפְמפותח, מ
entwickelter|[~e]ה]ֶ≈ר [ְֶטי0ֶקלִבְְטנֶא

ה]ֶ≈ר [ְֶטֶלְג0ֶנְלֶשג ת]ֶלֶפּוּתְ[מל ָֻּתפְמפותל, מ
geschlängelter|[~e]

Enttäuschung|[f]ְג0ישּונֹטוְְטנֶא [ז]ׁש ֶֶפח נַּפַמ
ה]ֶ≈ֶדר [0ְֶניגִטְְסְג0נֶאֶּב ה]ָ≈[יד ְִחפַמ

beängstigender|[~e]
Maftirי0רִטְפַמ (בבית-כנסת) [ז]יר ְִטפַמ
ה]ֶ≈ֶדר [ְֶניגִי0טַזֶּב ה]ָיגִפְ[מיג ִפֵמ

beseitigender|[~e]
ָהְיאפַ מ•ה ְָיפַמ
רְֶטלְַהנ0ֶטֶיאְִרבֶז [ז]ן ֹּיוִּפַמ

Serviettenhalter|[m]
ין]ִ≈ר [ִֶרי0ּבְְרטֶפ ה]ָיצִפְ[מיץ ִפֵמ

Vertreiber|[~in]
)’(בקולנוע וכד יָקה]ִפְ[מיק ִפֵמ

Produzent|[~in]ין]ִ≈ט [0ְֶנדּוצֹרוְּפ
ין]ִ≈ר [ֶֶר0טְְרטֶיּבִא יָרה]ִפְ[מיר ִפֵמ

Übertreter|[~in]
ָהיתְִב ׁשיָרה]ִפְ[מיר ִפֵ- מ

Streikbrecher|[~in]ין]ִ≈ר [ֶֶרכְַרי0ְקּבְְטש
Serviette|[f]ה0ֶטֶיאְִרבֶז [נ]ית ִּפַמ
רְֹקטוֶּפְְסינְִאַר0לֶֶנג י)ִָלְל ּכַחֵַּקפְ(= מ"ל ְָּכפַמ

Generalinspektor|[m]
Fall|[m]לַפ [ז]ל ָּפַמ

Wasserfall|[m]לְַרפ0ֶסַו [ז]ם ִיַל מַּפַ- מ
יק)ְִנכֶרֹוט0ְְקטֶלֶר (אֶי0לְַרטֶפ [ז]ג ְָלפִמ

Verteiler|[m] (Elektrotechnik)
ן)ֶגַים ו0ִר (אֶי0לְַרטֶפ (ברכב) [ז]ג ְֵלפַמ

Verteiler|[m] (im Wagen)
Partei|[f]י0ְַרטַּפ [נ]ה ָָגְלפִמ
ה]ִֶ≈ר [ֶיכִי0לְַרטַּפ ת]≈[י ְִּתַגְלפִמ

parteilicher|[~e]
ה]ֶ≈ר [ֶי0ְרטִינְִקִרימְִדיס ה]ְָלפַ[מה ְֶלפַמ

diskriminierter|[~e]
Niederlage|[f]ֶהַגי0ֶדְרלִנ [נ]ה ָָלּפַמ
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Asyl|[n]י0לִזַא [ז]ט ְָלפִמ
Auspuff|[m]ּפּוףְּו0סַא [ז]ט ְֵלפַמ
ה]ֶ≈ר [ֶַמֶדְרזְוּו0נ ה]ָ≈[יא ְִלפַמ

wundersamer|[~e]
wundervollלֶֹדְרפוְוּו0ניא ְִלפְַה- ל

ֶרֶרכְּבְי0סַא )’(לשלג וכד [נ]ת ֶֶסַּלפְמ
Eisbrecher|[m]

Niveau|[n]ּו0ַיבִנ [ז]ס ְָלפִמ
Höhe|[f]הֶי0הֶה
Stand|[m]ְדנְַטש

Ungeheuer|[n]רֶיאֹהוְֶגאּו0נ [נ]ת ֶֶצְלפִמ
ה]ֶ≈ר [ֶיכְִרל0ֶיאֹהוְֶגאּונ ת]≈[י ְִּתַצְלפִמ

ungeheuerlicher|[~e]
Wende|[f]ֶדה0ְנֶו [ז]ה ְֶנפִמ
weilילַוי ְֵנּפִמ

deshalbְּבלַהְֶד0ס- ֶי ׁשְֵנּפִ- מ
ה]ֶ≈ר [ְֶטי0נְִרבֶפ ֶקת]ֶַּנפְ[מק ֵַּנפְמ

verwöhnter|[~e]
Verlierer|[~in]ין]ִ≈י0ֶרר [ְִרלֶפ ה]ָ≈[יד ְִספַמ
Meißel|[m]לֶי0סַמ [נ]ת ֶלְֶספַמ
ָהָעְׂשפִ מ•ה ָעְָספִמ
Schalter|[m]רְֶט0ַלש [ז]ק ְֵספַמ
טְי0סִינִשַמ )’(של מכונה וכד ה]ָ≈[יל ְִעפַמ

Maschinist|[m]
ִרי0ּבְטֶּב (בית-חרושת) [ז]ל ְָעפִ מ±

Betrieb|[m]
Werk|[n]ְרקֶו (מעשה) ≥ §

ְרקֶבְְסנ0ֶֶּבל [ז]ים ִּיַל חְַעפִ- מ
Lebenswerk|[n]

Deuter|[~in]ין]ִ≈ר [0ֶיטֹדו ת]ַַחֲנעַפְ[מַ ֵחֲנַעפְמ
Zertrümmern|[n]ְרןִֶרי0מְְרטֶֶצ [ז]ץ ָּפַמ

Urknallַלאּו0ְרְקנ [ז]ל ֹדוָּגַץ הָּפַּמַ- ה
ֶקרְַקנְנּו0ס }ַחֵַּצפְ{מ (אגוזים) [ז] ֵַחְצפַמ

Nussknacker
Bomber|[m]ֶרּב0ְמֹּבו (מטוס) [ז]יץ ְִצפַמ
ין]ִ≈ט [ְַד0נְנַמֹקו ֶדת]ֶּקַפְ[מד ֵַּקפְמ

Kommandant|[~in]
0Appell|[m]לֶּפַא [ז]ָקד ְפִמ

ְגלּונֶצְְקס0ְלֹפו [ז]ין ִלּוסְַקד אּוכְפִ- מ
Volkszählung|[f]

Kommandatur|[f]ַדטּו0רְנַמֹקו [נ]ָקָדה ְפִמ
ין]ִ≈ר [0ְֹקטוֶּפְְסינִא ת]ַחַּקַפְ[מ ַחֵַּקפְמ

Inspektor|[~in]
ין]ִ≈ר [ֶֶַלְצי0נַא (כסף) ה]ָ≈[ִקיד ְפַמ

Einzahler|[~in]
ין]ִ≈ר [ֶַּריבְטְַרי0סְּפ ה]ִָקיעְפַ[מַ ִקיעְפַמ

Preistreiber|[m]
Spezifizierung|[f]ְגי0רּונִיצִיפִֶצְּפש [ז]ָרט ְפִמ
ין]ִ≈ר [ֶי0מְִטש (לכלי פריטה) [ז]ֵרט ְפַמ

Stimmer|[~in]
Huftiere|[n, pl]יֶרהְִטהּו0פ [ז]ה ְָרסִַריס ּפְפַמ
Störgeist|[m]טְיסַי0ְרגְֶטש ה]ִָריעְפַ[מַ ִריעְפַמ
ה]ֶ≈ֶדר [ְֶני0ְרּבְִרמֶצ ת]ֶֶרכָפְ[מֵרְך ָפְמ

zermürbender|[~e]
ה]ֶ≈ֶדר [ְֶנֶרנְְטּו0פַא [ז]ֵרם ְפַמ

auftrennender|[~e]
ין]ִ≈0ֶרר [ְֶרנֶא ת]ֶֶסְרנַפְ[מס ְֵרנַפְמ

Ernährer|[~in]
0Vorschuss|[m]ְרשּוסֹפו [נ]ה ָָרעְפִמ
Bucht|[f]טְּבּוכ [ז]ָרץ ְפִמ
(של חברה) ֶרֶקת]ָפְ[מֵרק ָפְמ

Liquidator|[~in]ין]ִ≈ר [ֹיַד0טוִיְקבִל
Gelenk|[n]ְק0ֶנֶלג [ז]ָרק ְפִמ

הְַקֶראּומ0ְֶנֶלג [נ]ָרִקים ְפִּמֶַקת הֶּלַ- ּד
Gelenkrheuma|[n]

Genick|[n]י0קִֶנג [נ]ֶרֶקת ְפַמ
Segel|[n]ֶל0ֶגז [ז]ָרׂש ְפִמ
Segelboot|[n]טֹּבוְֶל0ֶגז [נ]ית ִָרׂשְפִמ
ָטְׁש מּופ•ט ְָׁשפֻמ
רֶטְרֹו0סְפְְטנֶא (ברכב) [ז]ִדים ֵיר אְִׁשפַמ

Entfroster|[m]
Leistengegend|[f]ְדֶנֶגְגנֶטְי0סַל [נ]ה ָָעְׂשפִמ
Entfroster|[m]רֶט0ְסֹרוְפְְטנֶא ֶרת]ֶּׁשַפְ[מר ֵַּׁשפְמ

Taumittel|[n]לֶיטִּו0מַט
ין]ִ≈י0ֶרר [ְִרפֶפ ה]ָּתַפְ[מה ֶַּתפְמ

Verführer|[~in]


