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)רה(

~iab 
 ונפיס גפני ש6 מיי 65 מנעץ

'Db~נוגס r)DS1: שט פסטעס %כר : 
 ניד % וגפפט 9עם כטגן כנידן 6'ן4ץ(

 ; פהניד 'וחי ששר גו נסעמנסס
 סקדרס %) שחר שנס 9עס סחן4יז(

 : 6סתףסוטן
 : קרסון גג)י עירם3יח(
 : סיbDS'D 6 )16 רש6איי( : ג9י) נפיט מץ 06)רט(
 : כניס ס)מov 61)ריא(
 שחר כקערם סע% דגש)ריב(

 )לוגי
 : גטתמ

 דג גסס פנס!6 סוחכס% ואניס יגש)ריג(
bnDשמהן ומס% סעמ6 פשקך פטפט 

 :כתפיס
 : נמים ססרטח !כדוק נקי6ין 6!ן3רת-(
 : טיפח סע עמייחן 6מר שפלחו נג'מחל-סי(
 פגיר: סש'נ סין פירט גפשס שע נג':וח)רטז(
 נשך טיפ ס;מ61 כמ)כ לתעמיד יסיר)ריז(

 נ סמי עס כגמאםסקיכס

 יףנדיני
 עק פק!מ וסתן משמניח פינ6 גח6)ריח(

 O1~D ט 6ין כגלזגו נען ויסרתןסיו'נ
 : נסךיין
 ונעחסו .פר6) ס! כגנ' ססהס ש"נ)רים(

 : סעקיהו6%
 : לסור סיין וסס!יך מפס סכסמ,ע שיג)רב(
 : נסר סוי Sh~' '6 ם) יין כסומך ש"נ)רכא(
 יין פ!6 מנלקי סש"נ מהריק מעמס)רכב(

 : סגמגיח סייןרסק וסטור )קוקן מכ0טת מ,נו וסוכאנסיו
 גנתו גנף סעורן ו)קמ שסיקס מגיח)רכנ(

 6ח01תס
 ראשי

 סמג'ח פירוט עד
 : סמןוסיירו

 חלהדיני
 : פסמ)ס "עורס סירות כפי טלקססW'Dא( : פיס כ)6 גנמס מא שישר %ש יפןיכה(

 : פגרך מלסספ0הפ

 כלאיםדיני
 1 תדפס טווח כ65 ג)6יס !ניפח סימר)רלא(
 : %IQ גמומם ((otb דן)רלב(

 ניטיםדיבי
 נגיח )6ט5 ממושסן VMt'n ה" מק)רלג(

 ונחים מתלם גרכח 5גרך אין5מר
otn~ntoמהוסס כנית ייגס במו"ס : 

 06 מוצץ משיח 6מר ס6ה!ין טפסין)רלד(
 : פגרגין רשע גר6 61סר כרטס ו'פגוגין

 6עיסין נבוס *רוסע גהח מנרך 406לה(
 6מס 1ספ'6ס !מדסק 6ג'ס סס!ך קלסיל0 : 05ריעס מינהנין * פקין אמא )סגניסו יגלך סכןאני
 : קזוסין קזופיס6ם

 עזם 6סס ספס"6ין גש"ג אמר" %)רלו(
 1 )נמו )6 %) עטש )ענףסייט

 4ד נ'0 )סמפט ושיגס ob כינס צ4קסקילח(
 גע5ס 45תת נ' טך וס%וסת0)י5ס
 : דשפס
 ורכס סונף)רלט(

~tnDe) 
 ; )נים מוש כקו

 : ft)oit ססירסס מנים פננךנרם(
 )גפי! %וט ברומס שליס סריסעסא6

 : מדפיסכ8ו
 w'ns יפיס נ' שך )סעיד אושיט ס6)רטב(

 1 סיאנסגעיתה 6י סיס כפין תהרי 6יסנט)
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 147פדמפתוחת

 9 05 %6 ה סטעח 6% %ק שק)הה נישיד*נל
 hh נOwb !1( 9 "מז% 0%)ומ0 גלחי %חס tth)no סיו נך *מר1

 tunns 1סייס
 6יש ~onb ושי סקס %' מס)המו(

 : נמסזהרכין
 1 נס )שהן מד 610 06 סמלם)רמה(
 יח פלמח e$Pn נס ספכ'6 שיחנרמו(

 י סיס ~bw' כ' 6פרורפו
דינימפנ9ע

,pb)-פמופ ויסיר פס פ. %ס S)b 
 : חמש )שי%
ס פ -twb ונמוק יי פיה ופעיו 

ק י %*69כ)% 4 ס  ד15רתת6 וככועס ילכק מטפס כק-
 4ע7ופ: והסת ופקיד סוס 05 עפק)ס641

 6!6 יום 16 פס סגרת כס"ק )6)רנ(
 : 6מהס איגשצע

 *מ 6פר יט) ברוגש ושכע סחט)הא(
עש ש  8  : 

 נזג:1ז נוטתםיש שש"צצס: ירוגש3ם(
 re )מצי 'ט3 סח0 מוס 6% מהימס

 ושם) ודע ספוק Db "וף רקק)המק
 : ססטעס4
 סג'עס ע! שכע פשק גרד פגב)ק)רוכז(

 : פאזלל סקנמנע
 ע) וסכע 06 פטעס ע)ע-כסמנ)נ)ין

 סמינףס ש) bSt שמס שם %יש
 ו )דגר רנ)יס 4ש 6יסגב)'1

 obt שכע נ"מ פסג'פץ 5כסמי)ס)הנ0
 ? ויסיע צור 5'פ כס:'1 ס)6שניעורו

 המש 6ק )פנוס nola עת0 %ך-6ע
 : ע"ע עקג) 06 *שעשש

 טטעס טנממיינ פ,)יש
-,r& 

 סתם 3פמרי0
 ODUnn: פשר מטיל PtD עד*צה6ס 1 פפטלעמגיתכחש ו ש שקה
 פערם שכע סדימס ופס 064
 פסגעיק י6 פקר פנל ע) 'פטעסב3%
;OtsOb 65 6ג) )דגרי 6פת% מא 

 :סומקק
 : "tvbtfhbpa-יע,,ן ו nov סרס יפליעז רנר כקוסהסג(
 ססגע 61הס ס*8ר6שרע כלטפוח כב)3רסו0

 ו % שפט לג )יום( עשסו-ן
 D9g~ ס4י3רס0

 -: שתנגח כמשד מהיניק
 סעודו סהטעס % מסה נשפרק bo)רכ0

 ,י,ק8 קד0 וציד מס ")6 ס"טופכע
 : י6הזווDPUV 6 מ"גסיס:חגע

 VD'~ כ* 61מ1ל טאכע פי)המח(
 טמטום

 : לעס %הס שסרקינו
 סתר ימנע ל)6 ל"ק בשמוק ירמם(

 ו onnfi 16שסס0גמעע
 מסוד ופע!ין פסופכעק 6מך גוס 05)ער(

 : סטגועסען

 ,,1 ,ךןן.:לן"ו,יי;..ריי,)ן
 י-ך' י'112גל

 : 4 סדין שתגע SDbtI קים סחונעיפגע %!סי )י *ן 6י וחח וסי חם)חך( י פקס%ל
 כמגירו ומכירו גמגיו הסס לדוק)ערה(

 : ט' פוסססו64'ן
 כנר משכ הפעק )סחעע חוגע 3P1b1רע0

 5'פ mnb טע0 1 עשס ע,נמגיח'
 ' שד מיפגעספג

 1 סיום מאומנע
 1 ג'דו כסם)'סוחו  הגד גפס %ק סם)ש0יעח(
 יעות עי שכעין 6ין)רעט(

 ספ"
bbb ספוויע 

 : סוסגשן כ)כ6'
 : סס)ימ סכר )פרוע שמן הופגע שכע)רפ(
 סולח Db1 . 6ים nab פטדעץ bh)רפא(

 חהנרפ 16 )כסחח6!מן דן פסקיכמס

"SnDob וגסים )ס 6ין Pbn נסן: רסוח וכעכס 
 : טרעחן *פר טייס סס'מ סט64 לוס)רפב(
 יומר 1ס4ס אודך 5י ץ0ם !מלרו הפר)רפג(

 : ידפנפ גפ ול 'blD1ג'
 fb *פר )קכע הם% כ06כיף ל 6'ן סומל הים גנזך )י פ)" ס16פרלפר(

 : ס6קומגע
 סוקסו פיס 061 6דס כדי אק6?יעור 6" *מר ה%ס כיוך )י 5צס כקייק %לקטרן

 סף 6הת פספוס onwm מסיס יפפ)ר18( י ווים מרש 6106ש
 . ש סעפת וגטנופגיע

 פוכ וספעק פח 4 טמירי פוגע רחקנים0
 6,ך דנריו לסוס נרך ob כ4ס מ"ג*וו
 : מ"כ6ש
 )ם)ס 4 6ין ונופר סשכ שוס 04)רפח(

 ~okf 4 )סט"ז;' ופסג'עץ 15תוהניפק
 טז*פ%יסס%%)י*פ"06סיה*סטק

 4יס*סו)ס)ס: פיס סגרו קיח Dbt:I פפתסמם
 !ו ונחן )פמעק כפטר מסם מ"כ רנונן)רפם(

 .הפעל סחוג למפכה קוקש9ווירוס
 : מספר כ) שכעין וסיהופיסספשן
 6)6 )קכע ס6ק מפך צרו י6)רצ(

 : bn~tnelכססעס
 : גערת הרש 16נ געד0 מגירו סמ4ס)רפא(
 פירנס פסי %ירכ %ס 9DbD ספ!וס)רעב(

 פסחפכד % דגסוגס וערב .צרע
 : סושועגד גנחמ6 וערג עגידפה
 ר.015: סיסכע עד סורג מן נורע סס4ס "יןליצג(
 : ספטח גס*ס8ייס ט השר "י) פקת יכלרו ערב סלשסס)ריר(

 ט!כ'פ 6ם!' 4ס פרש מוס גונם44ס

~tbbSob"(16דע( : 
 VW93 %הע סייג P~D כיח סיפ 1)הס(

 : מונק 6*' המוען סוג)פסן
 : סחם tpntb מ6 שאף)יצח( י בטש ס4ס שף 'db עיסמפסן ספ4ס)וזת(
(ah)ווססשל לצוגן סוג עג ס0זסס ספשן 

 ליונן מיינ ספם St~m 6סספשן
 1 גוס סקד0 פ16מר כע"מ)ש( י )8 6!11 רכל שכיי %061פעק

 onw '6 צפעון משת סס4ס ר6וגן)שא(
 )וי: 6ף מפור מפרע העק גם:סכעחרג

 rbxbt ערגלכן ישש מס' ס4ו פלס)שב(
 פסס 51' )סס סס!וס פויס שכע לטכן)שג(

 1 סמסס טפחייכיןגצדס
 6מרו וטיס ג' ע) סער סו64 רסק)לש(

 ! סעורין גויס שחסין גיוס 06ססרעו
 כסס4ס סייי מס' חנטו כיוו 4 מוס3שה(

 ; קם ס,סחן כמעפויסרך)
 6ז1 ט!ottb 1 6!ו ספס!ס)ע מסען ס4ס)שן(

 פ4: סמן 5חר *ר1 יסגע 6)6 גסגועס6פ"
 : )6 * )גע1ח פםדלין 06)קה(
 ; 0ן טדי עמיי מפסס)שח(

 , כשם % ל כ5ל סורס)שם(
 186 י מבלס פד ריר ע) 6 גסנ)שין

 : עד006
 : fi19ff ג' עד סוחפן ynb ססס)והא(
 : פיפח 4 גו0וין16מסח * שר0 (sei סס"ך סחתין ק 6')קףב(
(Pe)ויקה )טוח*חס ופן סו4ש ממס 

 שם פקם וסגור עימו )4רךמסס!חסות
 : n~Dbl סריומכ!

 ורופס ר* 1)6 ט4י0 סוחתחש לצמר(

 ו סירוק שיע)
 וטחחoht 18 חגעץ רפת כ)6)מ4ק יכוי ממן 6' 6ין זק סוהש שסטין)שט0

 : ס0והס 1nDtD פר לסקסרסקי 6יי  ~הן והש !)6 גיס סש9סןיפש
 )מז'וס taht גגה תשת פי.י4 ל)שטו(

-

 שחר עם וס% וא' מד %'רחרח
 ין: סר6ס וסריומ סספוי :pSntt~ הגע וש))שהירס
 כ!6 ר.ממ,ר0 (1DD יגווע סס"תפ,ן 6ין)שת(

 סררתידעח
 עת ססDfitfi 6 גזמן 6)6

 : סירס כומספמלס
 63סל4 חסן 6' טפסר סוהסין ל)שיח(

 : שפע סף גווכפר
 ז'ג6 )שע סועי4ס וסקס פמ 6ק)שר05

 : "bOiד"ר
 ו%הץ פסמעס fbt מסעה ט"(פק)שכ(

 : W~ne ספפס שע %ב)רז%
Inw(tcw)9י פג) סה1ש owun svt 

S)~ow'nei)trו ששםט * שש 
 : *א שריש עיחשף שעהט(ל
מח"קק

~DW; 

 שסק
 מה שהי

~tntnODi קה  ושצ: *=החרשם 
6צ1ימס'%יימ)שיק)*ץ י עקעסי ח" (OO יי pnbמצהל

 פ=,%4ש
 וא י ישם פהק השיסע ילקמצה

 %" ט9 ו% ,הן9
 עס פש

 : ירמס גפ5סעפתם
 כ% 4 6ת יtwDnS 99 טק מאמי0

 סא מעש %ס %ק obהם
 P(P: )* %ס פשתלשר

 ל טה" %ר iffn אאן רפקחצ(
 : סס4ם ו4אמ מס0. %'אטיס

 הז6 ף ע) ו" סמס שתדו מקמר)שכח(
 : ל ס!ז'
 e'S1u: פל? יו6 66ש()שכט(ג)
 מפעות וקנ! ופרס הדס יהר ספשן)של(

)fnhtס"ס )6 ססטדס ייאדם יגרר 
 'תדר י" 4יןדס ססטק 'גקימפמסק
 אמדו:4
 : )" פפ4ק פין פeb( o~nas 4)ושא((

~(1?al
 : וצ4י4מס ס) הועץ

 ממגיו ומי . ע"ג עק rbat lmD)שלג(
 ו%יססעז 6ס הך קך ויחן4פסלש
 יחס חוספס . סמססקו גלם6%1
 : b'1p נ) מדקדר
 : )"1'נ %1ך סעי דע hewn),שלר(!ף
 כפגימת לתריס כעס'ג סש)ין סססלוס)ושלה(

 ס64ופ ערערי *פר %הצפג*0
 : פכירתהסר*

 סווור פ' ע) ססר%'ן וקים bnnwb די)שלו(
 וגרטיס ,סקס 6סיגח6 ,-ספסשד1גין
 : bnnneb דין כסס pbוסקטור

 6%ח" פסכם ש סס4ס 6י)שלו(
 !1 מם!

obt~nקמן 6? צ מסייס : 
 6ס ונקדו מפוייח sp סס4ס)שקלפי

 fit1'U מטוחיו )סרות ליסרו) שסר 5ס)שלט(
 : fw ע"י 6תר),סר6)

 'סד 1ג6 תשן )0שח סגור ים%))שט(
 : לדש6מר
 : ריווח סספ )'קמ רצי b1t'bו6י) b9W יפליק 6'  )זכר שיר פש6 נו)שמא(
 יפ וי . %'ו % 'ורם טופר 06)ש0כ(

 וסגל קורסיו ימריר מספוסר mppלח
 : סגיו 6ח9רס
 ספק נמלח ס4"ש' ממם % ספונן)זטג(

 פפסק. % עיזנ עא 4פר)6מן
 : )ק"

 סט? %ופו ש-נ גסל5 פיסל% סערכ)שרט(
 סש"נ: געעש סעי יס6ס,6 סחוב % 06 אפור ססלכ נססועחי

צ ) צ  פיטן ש ס4מ %משן)
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מצתתת61צ
ת081 % 5 ש %  % 8  )שנע 

שרש
 וסי

5* Wnb) בהגיח)יחע שי : 
 נפטר, 14עס פנס 5פפעק S*'D רקק:8ם0

 t(p1Sn ט )משי ימכעז פשעה8מו0ספג8 י פרןכסנף סי ויקג) כמסן ל 5שש5 %השסר
 כפסיד וס לעם 014 % %סרעמ
 2 פשט הסתוש
 י) גורות טור 5פם4ס משחישקשק
nDWDכ6סר6י )סירוסם ופינס ושזב כסף 

 : )שנע יצחירו בפירו %4ס לחש סש4*ס
 hannb 5% פוען ee כלפיס 44קופת 'לשנ(

 : כיסא סטעס116
 : מסתוניזף DDnD" סס3'עיס *ן סרס 4' ספ5ש!שנא(
 : ספיחי עיו סעגר סשכ!שנב(
 ספקכן ש ופקס ; %ו מוט סשש,ר!שגג(

 : פמפסס*)ס

 '% וסיני5
 י י-

 סמשדס %נ% טפעע 6ס מנע ישוכן!שנר6
IWPbיחן פיטמי ט)פמר ם 
 : סריגןססקדק

 וטס p*s ממס משח )ו שפ לנשט(
 תוף משהק פס גחיכס כשע*חט
bhידע Y'b9 mm קטע כ3 )קמ 

 : פס% ע3גפמ1ס
 6? כערס חלס %6 ממסיד1שנז(

 : נעמיס)מדר
(naelגכסנפס למל %6 מעתיק פסרסיוס %ס! 
 : סס4"ס וסופח כפשק רה) כסרס'
~(e)PI51 כDtbn~ וסגע)יס )סקס מייכ 6ל כעס %י 

 : טמעה ג% יפ4 ונך קי6ופריס
 S~bD סו6 וגניו 6טחו ע1י ספפקיד %)שס(

ob1מייכ ססש bw סש( : 
 : swn 1;רקכ )מכירו דגו)שס4(ספסיי
 )סמדקסקיוק. רטב 6'ן סימר)שפב(סופקו
 : מפסיעם ו6*' יולי עריו שי63יפ
 6מח יחופס )סטי6 טור ג6' פתוס)שסף(

wna6)6 )יורסיס )פלוע מיינ 6!פ 
 : )עגמוonpt י 6פר5יתופס ו6ס כמרח 'טפסיםי6
 המירס )מס 6י! משג וזול ימש'דטסד(

 : גרילות6%
 : סטו כטומר מה 6י 6ג'דס שמרנשסה(
 ססמ %1י (PDDn ג'ש מ4 טפגר לניכן1.שמו(

 ; הסוים!4י
 ומחמן מכירו נמש מגומת 4 סיו לשנן)שסו(

bS1ומתן יט) טעמיו 6ח שץ"( : 
 עלו: )יוסוו SD'i 6'ן בגזיו כ'ח סמסכ'ר)שסח(
 %) כמקערן 5סס*ר לפ* פשט 6'ן)שסם(

 : גקרקפי%
 וטען ונסעיר )סט6') סעוסין לגריס)שע(

 ש ידי סו56שפ
 !15פר )ר*ק פקר6 מסק tWDS)שש(

~)tba' 6'לדךס : 
 סחס ניסיכם פה6)ע ספסורן מחס)שעב(

 : olbכני
 : פרשן ~es חנירו גמור סור)שענ(
 נחבלו %ול וסלמס 6שחו ע) סמם מי)שער(

 4 מסקס 41פלח tmnb )מכרווכסחבם
 : כו מרקס !ס 6יןכנדוריחי

 : גשזג יו6 סרי ש8ג פחמת סכ6 'סר6))8ע1(
 : סוקס )ו 6ק 141 נוכס' סממדק)שש(

 ! )שים( ג40 חפות )שעת(ס4
%(~pe)וכפועמות נגחל פנרנוח דן 'פ 

 : פלמח דין יפגיסלינ
 דיוק ?ט 3יח ו)סוחש אימג' )006)שפ(

 : פ6%זכר
oo(Wtlמיינו פניהן דיר ז'נ6 רכון וסקיפ 

nptk~nטדג 5סס יפ מניסם שפולן 
 : )להקש סוס 4 *ן 4%קם6נ5ס'%

 : פ6% זכר ד:6 וכע! פשהפץ 6ע)שפב(
 SPt סו) כנדי משן 6ק סח)41 6מע)שפג(

 ש וכפתיסןנמק
 : %1נ6ס t'SD 4 6'ן tb(oe עניי סלן פנק וע) סיעוח מץ 1706ק6 )חנלס"י ob~V גז' )וקמ נכ' %16ס)שפו(
 : גסע!ס)'ן )קרקשת i(ob 6ין)שש;(
 bw פוקס גסס )קדקעוח 6ונ6ס ם)שש(

 פק נעייף פנסעכדנ %שמיס 06)ש8ז(

 : קיין8"
 ממועכרות ראיכ 6מר סקוקשחסוקפח 6'ן)שפח(

 : שקויי b)p1 4 גחכ 06%
(eet)64,כני פוגסיס נונס '11 סתכ שיו ס 

 : כפז"מ 4פר swt וטיפמולש
 bpn כ8מ סיסיס אנוכה כ"י ע)יו b'iw)שצ(

 : עלס כעין oPnsטמחס
 )6פש ולוכן עס קרקשח סס? %י.)שטו(

 wt('b )ל0) וייחם ג'ינס אומסומכרס
 nwp~po טoa 6 סקל יסר%וק
ob)nפקרס רמ) עס מהן רח) קלס 
 : רנטגן )ספר דיוסטסר
 : מצכס מכיול כיס ש )ס!ו4ת )6דס 6פד)שצב(
 עפשת וקע גיס%) וכסיס ממגל עו"נ)8ש0

ו)"
 : מיסר% סמויק

 שסו ש"פ ו* . יטע פשע ייתשצד(
 : ט 4אי יס) nptieI 6ין )4קהשעסות

 ewD כפמירר פפסי b'(b פפהת נוינה)שצה(
b~vbSm : 

 ו)כתוכ 1%6 ססס"ר גס% )קיוח 6טל)שש(
 , פל' תגל 6כ) כטל מזפ IDnb 6!חפפפ

 : עריס ס) גכ)יו מ'6 ק11ס פ) יגיע שוין)שצו(
 וקין )שזר )'ס תסיק ר.משס רוס 06)שצח(

 ט86כ כיכריס פועי)קלן
~fiD 
: 

 מסל נון 06 )מררו טסזמ משכר)שצם(

 : מספר מירח ע)4י
 יהויס פשח (Sw יט) נסס גע63ש'קוק

 : (Nbo ולטק )פגםקרוב
 מחנחן מגע וכל WD גנר ששפי)תא(

 פפנרן 6*מרושפ סס 6ין obt"מנס
 ופ':פטר

 )ס)ס מייכ סודם 06 נדו) ~WPD רתק)חב(
 : פיגיי) עד מסגיעע 6ין. כצוו6ס

 *ן יטיס 6ל ~e(le1 6שסרושם)תג(
 כלי !(D1PP 6כ) עמ6 כעעית צוחופטרעין
rt')nD: 

 ע"מ 6פשרו*ס ושנס )תיס" פסתך ישנןלעד(
 ס%פר*סו לסג פטטיס "פורטיס"
f~nbססגיש סירם 'ס) רבוכן שס( : 

 קרוכ: 6ל" קפן 6שערה4ם)משס פפלן)תה(
 ttpkn עזיס עי" פוססיי 6"וערו"ום)וע(

ots'סי' ופסגעי : 
 ו בדוריס 6"ערושס מעשדין)ת0
 פיוס ע"ס כפגילס נגוייס ממכר פועס)תו0

 : פקרס סמ נסקל 6כ)פמרס
 6ההס: ימופיס ע5 פעל סשל6ין 'שיט)תפ(
 : צקיי ס)6 טוכעס נטכעין 'שיס)חי(
 מפטן עלו ניע נפקס "זפ פע5 גמל)תיא(

bb"ל bS 1 
 סס? יע % )ו וספר )ממרו ושכעמזיב(

 6מר כו ומויל sp ונתחסלעדס
 . 1 כעויסמידע

 וגסו ו"4ר "!ור .גסני "רשזז סרסר)תיג(
 , אסוו ומגע )סימ'בפה

 גזמנו ירעת' וטמר זפפ 6מל חבשלקיר(
 : !לוססרמםתגע

 1,6 6"ר כו תקף 6ם דסמפס"ס נדגר)ת2,(
 : תיכססטועי)

 'SD .ספעק ידעת נכי )וי עסר6ונ! ,pg' 4י ע) סענה כסס יפ שמטון יצוגן)תמ0

עמשי
 : 4' עס כעשן )מזול

 )שוקי' חייג סעו'ג )גז ערג מכירו ".vlnp)ו;יו(
 : ע)י)וח מיסמ:!
 סיו ,קנחס %)וס ונשו % סמגענד)תיח(

o"$ntwפרס פסס פס כ) 6חל )פ4ס 
 1 %ל פפועכמסיהל

 לכפחגע S1b Dvbn פפון מן) רקוק)תש(
 : Pw)t 4 %מך 6י % כ6מסיג

 וגסנה ובמעון רגוח חכהעק חגע יצוגן)תכ(
 ניס: רקת ~(ipb.: iptao גינתר פקרןספשן

 סחס ס"סח 6מר סופפ פיימ סשמ6)חבא(
 הכע אן גפחנ'ס b(b )"לועמייכ
 : )ע%חסטת
 ! )קייש 4ץך 06 פסתט כספר פוזס)תכב(

 שחק סג ושי )סכין יספין פגזי פס שי)תכנ(

 1 סתירתך דרןי
 : 06' )חלי דמסחמע מסר)תפר(
 תסערי נס פ"מ 4 ס"ס שליות)תכה(

 ו טפסרפהמ
 וקיש טהל נץדס )ק"פן %יד 1Prinn כ))תט(

 :"ש) rpn סי פסספל סעייס סרמיק061
 לעס WD %ס זמש שגף וגין ליסמעכז(

 דפ:מס

 twp"pobtott יל~ג:21

bhפיסוח מי יחר רמוק : 

)ת"
 ערטרספפיחיחשל וסמו דין טרללו כ'
 : ח"כ u~WDb )גיס פס י"רעיכלט
 ועיים יין דיפ געש כ"מ bia *כשח * ג)')ס ימ יוק יחג דיין פנרלו ל)"5א(

 יחן ושן י DfiD עיוסן מיוסנמרעייו
 : דזפ )יון סדין יקנן ו%שזפ
ל  ; 6מו elu גווילן סערנו-

 ומכילו מגיס otfvn sp ספלסמו)'6
 רקס )ק' סס) ומן ופכחן )"ום!ורוסס
 : הריימסשני
 כקיווין סרס ו6ס ח"ק ט טכחונ ספר)ה5ד(

 גסס: 'I11DS 6" געת פסעייו עיוחכתת
 ססנסקדיל0 ע) )0שס ס)6 ניזר עוג)ת5ד0

 : )סד0סקממס
 8 56יסס 5סר6"(ם- 6יו כעוד ט) עעיח גפגוחכק)ת6(
 DWD' זמףק פנכתו פססעהע. נך )טכעח SWD לקק ט טמשכ שק)תל0

 : עי,
,OaSn)ז שצ'לן טפחכן דסק% 'g's אסל 

 עחח: (pnS טחנין וסעדם לי%שן

 ט סשכ 6ק ו6י כמסק ומן )כשכ פוכ)תטנ(
 %ן? ש"ץ %6 י"ס)%
 6פל סדין י6ק"מר(

 5וס ימרו שג*-ד '
 ו היגיס
 %) דק שס ט א מ*ףח6)תשש

 1 %1ןט3ק
 't(1DV 6מו עדה כתעל טסשח פחס)הש(

 %' מעל )סי סו5סע ססי"ך משדוטג'
 : סוס o~r 6ין06
 כממוחמאי )'שר ot~Dn 4ץנ.ןמ7ם0

 5פ.פס
 ; קלף הסמיל b)b יחמיש 6bSnחח
 %דס DtltS מטל גפ4" משסק עא)תסח(

 : )עיזת נטר %ר פמפת רש)טיילו
 )יס פערתן )קרותו ולזי גססל סמשס 8(4,כ

 צ כסר ספסר סעדוח לכתן יודעו6ס
 ,סכ' ספל 15 ספסר סחחושס otTP ל)תנ(

 ששד נתדיק וטס משר סוביןסנצ)
bSbbSn סססר ידע 

~Wb' 

 : סגועס סח"נו
 4 בין b'Jtp1 מסמק)תנא(

~)bSD' 
 ססונ "מרח

 סיoS'rll 6 קנו )6 כחמוסוסשמנךן
 : הזף נמה קרן כ)bb 6"וגסזולן

 פנזן0 כסס סיס %) ונ) סמוסל)הנב(
 nt1DS. 1קסו!יס

פסק
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 169פהמפתחמע

 סמ ונחר סעי )ככחיט טנעי_ע סמטון)הגג(
bnb61סו6ס,ן עס מנעיף 6חר'נ6 סס : 

 )ס!ס'ן פועז סהו6 ג6דס 'ודעין כס6פ)הנר(
 י מ6ומד 6ף פ)סיןמרן'
)תפי

 שטרפסס 6% שס %ן %י' ס6
 סהשדו ועד.ס כמ!קוח 6ו כי"נס"מ
 גסיי0 ע)יהסטסס סעייו 6מריסוטלס
 5ש,יס טכס מ;מזין Shnt ע)6י"
 2 קיימחעדוחן

 וסעד0 6י0 גנ' ,ל נכסיו סגחכ ר16גן)חמ(
 : )ש ורמוקין orsודניס

 סלונח ע) )העש נ6מ;ין סנלנה ידוגי)הגז(
 )דנלעזיין: ים) 6ט ט!מו סורנמו%י'

 3ס ננע bSt 6"6 גט:' סרקק ר"וגן)תנח(

 : ומ,קין 6וחומיין
 גננדו לקק * כ7כליס חזמ סמני,ס)תנט(

 סניע ו06 ,ר,כ ט) )יס' 16הושנס'ן
 : 111 מ"וח ד' 3כסלוסרוק

 : מס"ד שנס.ן דגר %'ה)תס(
 מ"כ )!יס ככ6 ק!כ"מ ד6פרי' o'(b)תסא(

 : טעור נקגסומויס
 קוס,ח דינ' מנניי 65 דס6'7נ6 "ע'נ)תסב(

 ג"1: ר6וח )"' זמע"ס עי )"פטמה"
 %גין ד6ין ד6ע"נ נ'" ול"ח ר.רי'ף סתנו)חסג(

 : מטמחיןקוס
 סמניר כזכר )וטסי' דינth 6(r ע3י7)תטר(

 : ט)וססו6
 מיס והסוטך ע1מו )סלמ'ק סלוק ע))תסה(

 גמר~ל סו)כין וסמיס מכ,רו )רסומנרסוח,
 : )סרשק ר(שויקע)
 )סוינןה1 סנ5ס lltbvl סיכ6 דקרן חו)יס נסיל)ונ0ו(
 )א יס וסויש וס ~or, Sih יסניס סהיו סניס)תסז(

 : מייכססני
 : )6ני1 דס יקיז ס!6 סנןיתסח(,,סר
 כריס חמח'1 וס'1 סגג מר6ס הזרקכ)')תסט(

 : גווק.ס נרמ6 הו' 6יוכסחוח
 6נל )ך lripSi סוח ('~IttSae Sbl 6מר 06)תע(

16nfnb קטן  לר.ניפ עמייג י"6 מנרך(  
 : 6נל)ו

 )קמגיחוונחנס פסטרוסטר טנרם)תעא(יסד
 טוס סי' כמס 6ופרן שפ געד 6מל)יסויי
 ; כעס'כ יטרע וגך )'מש סטר Sibמוט
 ומסר מנגסיו )מטל סטל סגט6ו)תעב(ר6וגן
 סמוהן6: פועיח 6ינס סמכיל' קויסמודע6

 מגירו פמון וסר6ס עו'נ ס5נסוסו יסר6))תעג(
 6סטסור

~DP)I 
 חמג: t~ipn'bsnt 06 * ג'דו

 %קדט 6" סנעיץס שי"טו 1)6 נ%)תער(

 מייכ כטשגסו ג% trtb ו6ק פס' fb נ3%תעה(
 : ממוו 1pD('l המסיכ וגו!ן 6' )ג))ט)ס

 )6' ונגנכ גטונדק וע)ו גסמר6 סרגגו לנתש(

 : Dbb'1 ד6פסיימ6ן
 פוסר'1 פא זס obn סנ7רו סטוהטי0)תעו(

 מ)וקס יין ט6"כ הטומשח כמ,רמגום
 : מ)וקס שיך 7)166
 טגוע': כ)טק ו!יר נךל כ)' טכועס יס 06)חעח(

 ),זור גסמחגו,ן ג7"מ מ%ס)תעט(גזליס
 )ו מת'רין סק0 ניר ו6ס לי"ס)ר.מעווח
 וסנוינ . קו)ו סוחר מק,הו סס,הרוכען
 מייג וגר'מ כ'1"ע וטגע וה' כ')נוס
 : גזלו י7מס שור'ס כמנוגס .)נוס

 נזר ג) 161פר ויס"כ גר"ס 6וס סומד)הפ(
 גסעח ו:ור יסי' b!eI גס5יס ס"סט16ור
 6'נו )מנירו טגיג! 1)31ל'0ר.נזר

 מנירו ע) )6וסוו יני 016 *ן לסגו'ס)תפא(
 : (OO סס6')ס 06 ימיז ס)ו6ש'
 טה2 מ'"פב(

 6זס 6'ן ומ0 )נהכנ'ס ונר

 : ס"מ)כחוג
 פ1!ס !לגר 4פוס יש! ניגיט יגחאפ0

 : טיו!ו מס טיעטו ע"יפהגס
 טיח )קפח rtbr )כוף סעיל כני יגו)ין)תפד(

 ס) גכיס מעיח 1)'תן כסכנזסו)גפמ
 מקיס נסנו )6 06 עמסס מס ו)יחןניקס
 : !גדו 6' כ!)חח
 עמז ומן וג6מר )6' 6חח מ1וס טמכרו סקס))וזפה(

 ס" "ס )קפח ורו1ס סמג'רס ע) )ערער6'
 16 ו6ס . )ממות 6"י מ'מס rb hStכמעמי

 )מ%הו: )צזר עהס )ק:וח כ'יו ס!טק ס")6
Oen)גטוחיוח )מ)ך מס )טווע סהוונ6 יכוויס 

fnb1נגו סעיר סמ,ך נחן( nnlbDt הע'ר 
 )נמרי כמ!ך נסח)ק 6ס ג)וס חונע6'11
 יו יס 061 סעהע0 ס0י6 סעירגנ'

 : מייכיס .דחשסמ
 מסמס י6פר t1Sb מענש ט6מר ססר)תפז(

 פן גקט טוחטטרו נץיס 06 6כ) "עורסו6
 ו6ס טעור ufb מ,קו 6ח טינכססטר
 : ח)ושח דעוח ים סלת"טרו6מר
 כט6מרו ס"פ דימר6 גחר ד6ו)י' נמס)וזפח(

 b'OI: זיג6 )16 6מריס גקטת ע"י 6ג)מענמו
 כמ)מוס ו% כעיר יסוכ sto ט)6 לסוק)תפט(

 : מוקס מוקתו6ין
 6מר כפקוס )גול פסיסוכ סינ6 ר6וגן)תצ(

bs~D)lb 6ר6וגן 6ין )נווטס סמשן וכ 
 : )ס,נץ'גו)

 וס)ס )שונ למסוי' 6מגלי' קנ,ומ ר6.גן)תצא(
 סס)עון כפמ סנחגע 'סכע )סד"מ6ומר
 : עיו רעס דיגלט!6
 כחוכחס כיי 5ו 61'ן 6סחו (b'ilo ס:"גע)תצכ(

 רו!ס ס6ינו 6ומר ו06 טגועחו מ)ס)6
 6 61'ן b'ieS כמש%ג 16 )%חפרו% ס" Db1 5ומו מנרין סטעחו ע))עכור
 : מוכ ע)'1 חס" סגחוגס)טרוע

 b(b עט6ס )6 )6חש נגסיו סטחכ)ריצ3(
 )גד נפ6ס יחס 6061סוערוש0
 ב כגכסיססמ,יקס

 the ג)' 6לצק געיר 6סס 6לס ר*נן)תצה(
 סימר )ססיח גקסו l'b~aeוכסעח
on~lb1מר שיע6 ועסס% o)no ן* 
 : מוענחסמודעס
 : )טרוע סייכח )פסזך סכר טפךסתצה(6"ס

 מ%שח האתחן מד0 ג' % טיס פי)הש(
 : פשח )טי 0ו)קין6ין
 ונסכע וגלס 6סה % גיומרסיס עני)תצו(

 : ס% ססעח 0וי 6חוה )יקמ 6מל)פש0 )יי
 קפ !סע7יס נטסל 65טח1 טכחכ 6זס)תצת(

 סער סחרנס )פ' נשיס )גהסחוכ)
 : סו6סו6י
 טכם נדקע כע)ס )ס םזמד)תצט(6סס

 bSb כג'ת *נס יכוע גלן סתוגמ)תק(
 2 ומחסכמגטנעה
 חטכע וחוכעס כחוכהס ט6נדס)תקא(6מס
 חסוכח ו)טי כחוכחס ,חפו) נטרעס!6

 : ג)1ס )ס 6יןנ*רס
 נגסיס מגירח !עככ oba1 6ינס ס6סס)תקכ(

 8 מוט 5טלוע כדי65ימס
 : מו,ק יס וגזו!מ וסכ ככ)י 6כ)פר, גוכס נע"ח *1 חכסיסין נסכרסס %ס)תקג(
 ג)6 מהגם'ע"ס )פגור יט)ס "ינס 6סס0,קד(

 ! גע)סדעח
 : כע)ס לטות כ)6 )6סס קניין)הקה(6ין
 פגע!ס נכסיה ו)סכרמ (Ibn;f סרו!ס 5סס)תקו(

 : )6הר נכסיס ג) טסכסונ%שס
 סהוכחס %כומ ולו!ס סוח6)מגס 6הס)תקז(

 קו07 מחס ו6ס ככ"ד 6וחסמיירין
 ומח)וקח יולסין עיס,ה 6'1סשגעס
 : כתוכסס 6כיס 06 טשגעס קווס0עום6ח

 ט6'וס כ"ו )ש)0 מחסרנסח 6)מגס)תקח(
 2 כתוכתסחוכעח

 סולס הה נע)ס 6י "onuSn nbV 5:ויס)הקפ(
 : ג!וקח16
 : 0זיחס )ס טש'החו פורות)הק.(
 ו06 כמ!יךח גו' ק;כס כו,רנ)ח ס%ה)תקיא(

 6מל6ס )מש0 )הו!'6ס ל6וי מלני)'ן הג'חגל
 מוופח: )ס מע!'ן 6ג'ס )גיח וכומס סוני6וס)6

 עס )ס טסיס מקטעס סמחס 6סס)וזקיב(
 : _יורטס 6י!ו )גרסס טרנסכע)ס

 : "סחו ומ!11ה1 6טחו ווקי יולס סכעי 6ו1)תקיג(.
 'מ,'ר סנע) ר6סו;ס גסש סמהס 6סס)תקיד(

 כ)וס כס3'ס.ח הה!י סנ"ס גסנססג)
 : ר"ח סמורוי"6
 ק,Sb 07'1 התגס )מחל מעהת היסק)תקטו(

 ימ,יר l'b~rw קוז0 סכח ומחססמוט0
 )ס סהיה )'ורס 1)6 )6נ סתמוןסנע)
 : ר5טוןמגע!ס
o%(tmpn)כש גי פס!דקס ורירה: סמתס 
 וו71ע %וס )גע!ס OtO ס)6סגורין

 מייו t'b'itD obit~o % סים כן!6הלי.
 : סרעס מענמו סטרנס06
 6סחו כחוכת 6)6 )ו ו6י; ספח י)תקת(

יקכלורן
~pliOD 

: 
 מטקעח 6ינס כפע)ע)'ן ס"מ עתש)תקקק(

 מנק 061 ומז%ותיס ס6נממסכחוכת
 : )6ו 06 מטקיע 6ס גל'36הסנח

 וס"טלומ וכ"מ כחונס ע)יו וש ספת מי)תקיט(
 : ידס כומ "מי גווסענ6ע

 'Ifb1(S 6מד נ.ד טק,-OeD1"1 סה;ימ מן)תקכ(
 b~h )יחן פמוייג.ס 1,6 געירסיורשן
 : 6,מס)טחוגשןח!ק
 ומת סג'מ גפמוח וגסע טמי)ק סכ"מ)תקכא(

 נחן סו6 ט"ומר 6מל כיד ממו%וומ%
 : )גס סמון שדס)'

 5מין )ט:י נכסיו )ח)ק סרו,ס)תקככ(טלפ
 ס5מו: ירפל P"'blnb~nlnlepl,ע"מ
 גגקר )ר6וגנ שסיו סגחכ כרי6מזקכג(

 : געלכו)סמעת
 ו06 קז'מס דין כסס 6ין)תקכד(גמם)פ)ין

 גקרקשת 6נ) מיניס מטקיון 6יןססס
 :  קדיפס 7יןים
 ; סן fiD(n1 מיגי ס,סס)תקכה(

 יי''"'"'ין'י,ניב,י',,,,:'י"נ;ץ
 : bn1'DP ,מחנס . מייסיק )6)חקכז(
 כ!י מכניו 6מו ימיח 06 ט0שס. מי)תקכת(

 גוגס 6סס 6,ן "מיו  יירטטורע
 : נגסיס מ"והןכחוכ:4:

 כמיי ר*גן ונטעל %*ק שיו סם"כ)תיט(
 06 ו6ף נהס ויש 3ן וס:ימסעסן
 : %מל גן 6הליכחג0

 הוס עו! % 61מר . )סמשן מיש ו*גן)תקל(
 )עו)ס כ6 ט)6 דנר משס 6זס 6ין,תקלא( : כעיו וכס 3"ח'קס וקג,ו 6י גן )1גוחוס
 : )נזקס6)6
 : ספ!ד שיס )ש3ר וכי' יט 06)וזקלב(

 ט.1 יגרי !גם) דגרי0 "'נס סג)כ דגריס,תקלה( "" י .'"'וש']ו:ן%.,:י"ך.
 נכו2 ממסכח עס מסמשח_ 5ססם6ז1
 עד )"ק .)קווחו וס ססן מסוך ~1Dtb)תקלח

 . : קכס 13טי6מר

 )'סנע טץך גך 6גי מסעס ס6ומר)תקלז(
 ! גוססטפס

 : מח) וממ)ו ומול סס"מ)מכימ המוגר)תקלח(
 )6"י %גח םין )טלך.ידוע שכיו סשגר)תקזט(

 : גו מי,ר )י,ך 'ט! !6ו!גשף
 : מומיס t~(utb סוס טמכר ר*גן)תק0(
 ע)יו ור.לגיכ ממלרו סוס ססכר 6זט)תקטא(

 וססוגל OD'nb ננד6ס finD11ש'ג
 2 וה,יקו ממנירושס
 : מימין נחנ)ו ו6מ"ו )מנירו ינל סמוש)תק0ב(
 וק,ע;ין פ,מין ש תמנ6! שס סשסו)תקטג(

 2 פ75ו פיששת
 )ג!ג) מיחר )מכ'רו טמן)תקמר(סמוש
 2 טמריו%פו3
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ט%תחות170
 : 6י0 בייליס ערס 06מזקיפי
 מש-נ מן גזי) סקנס ג6' ט4לע פטטס)תקמו(

 גטגכשמ
 ושי

 6מר )'ש56 ופטץ
 : סל ט צם כסףו:מנ6

 טן15 פט'כ והכירו ל משב 6מ ס*פרימקש(

 1 סש'כ %"נ פמירר טוי מ"כ*ק-
 קרומו יטמין קיע מסר 6 טיט ממוסס)תק0ו0

 סים שי !6טשאום וק עדם)סעח
 מסלטות ס)6 יצל עמספ

~Sb 
 : סעויס מקרובי

 : ומירמס פרטם דר)תקסם(
 6ניו! ממע ע) משסו כע) נדע סממם 076)תקנ(
 וחן מפן וקל מ )ממשן שכע ptb1)תקנן

 06 מ גהג6' אינדס כוס ניסמן)טח'
 וטמר "רסנם ab ורע גר' 6'סמול
wbNnכשכס ס6מרה ממס כוך O)w: 
Da~1תמ טרנוס ספג" : 

 ט5 פוריטו ט סכחוכ טפר b~wn ערס)תקוב(
 גןויולז)ע0כון %ל %5 וצ'לוזס
 מפורסו: פספס 36ל טספטפן מטיכוס"ס

 ונצ"מ 5ימעיס כ'1 מוחפש ונסחו רתקנתקננ(
 .גיד מ6ס 6 יט הריגן טז6וס%טס
 ספוק 5חח טמעה 6ח טליןטמשן
 ! ר.6טסקידוח

 6סש 6ח שנס 64' )מדסק לסל י)תקנר(

 : )סוס כע"ס מייל )סקוס
 רכוכן)הקנה(

~bnw 
 1b1b וכפשן ש"נ כיד

D)b"6' יסרן) !כ6 'טר6) ס! כ"כ 
 : י64וחיו Swt מפפ!)ק"ס

 ספעק קפרח סעשכ גיחוכן פעט0)תקני(
 : מוכוכסגי)

 16 וח"י שפע 656 מם ווע,רס וקיפס)תקנז(

(ropnJ'6 מהע טרמיט י' טט)מ( i1'WS וסשה 
 : כס9תהס וגס לר כב'סערו

 6מל Db ו6פ" קמן %'גס סברס)תקנט(
 : עריס6הס

 5י)ס משמל לוס % נוכס יו0 טכיר)תקם(
 : ואינסכ)

 ידו wobin נפר נךדס טמהר)תקסא(שע5
 ? ססמחונסע)
(atpn)6חד דוהם ק' ושל פפפ סלע י( 

 : ל ניחגס מייכ סדים גססכעססיעטס
(ap~0יס9 *פ סד0 כסם3עס סשש ? 

 bnbDut ספ)ס *חן ש 5ט0יף 6יו)תקפד(
 וענפו כבפסיס ~neb פעפסע)

 : ימק ס,0יממ0
 : ט מסומר מי 6!6 פשט נקר6 6ש)תקפה(
. 1tSb D'nbS !סוג סמ1)ס "ח סמטכיע)תקמו,

 7')יס 66סי' ספחים, 6נ זהים6ש
 ~ontnx נסכמו כי גסדטיסobit 0מננס
own)ס0 ריצוי( : 

 גרונם: ומוש גטטיעס חמי)סו י6פמ' %)תקמו(
'("Dptgש"נ סס)וס ר*גן( סמשן וכפל f'p) 

 : כ"מיח יר 6)ם6ל
 ולנס Db ספטטן ע) סס4ו מנחשן ג')תקמט(

 : דפ'1 גמ64הצ
(P??2לטכזפ ססוש ומנוח סדר : 
 : יחר פונך נרה כסת)תקעה(
 : ד6סיס מוונוס סאו)תקעב(
 ד סופכי0 )פ!מס ס0ושס 6וסי0)תקענ(

 : )%ר,blb fbn 0 רא~צכ 6סו%

 שמשתדיני
 : לפטון כיוס !שעוות %% מלמץ 6ין"קער(
 6 טסה ופי מש"ג עיט מי 6ג4ח ebI)תקעה(

 : )סשיס )סופיפ פוגר 61קמח
 6ין )שגלו סשה סוים 1)6 טפח 6'-קש(

 (nStnb 6שר *פ ס6שרסנכיס
 : יין וסחחחטד

 בזהץ הרעי
(~pra)6'ן 6 %עיד סח0 )סמהס פיקס י 

 : פוחושנעין
 (tr'b עדות עגור סח0 מ')תקעח(ג"וישיס

 גיפ% Vb1 %ס פסירין 6'1שלסמם
 : כדן כלגיסן מהרן כ5טסמ'

 : פשסמ י"%6פזח)

 טרחהדיני
 : ססשריס כיוסיי סר% וי יץ א' המא י"ן כ%י)תי(
 , הנרכין ונגס 'וליס מק %וס )פמנח)תקפא(

 ונשלםתם

 !דם 6שי 06 3גומ מנע! כטוכס 06)תקפכ(
 : תמריו )סחוספותרת

 Wbn יוb% 0 ענפך כרקס ס)6 ודם)תקפג(
 : ארסהניעי

 מו6ט' סכת ספ11* פכ'5ח' סווימנס 6טס)תקפר(
 : כעזם נממין גוססכן
 וגת סלמי ג'ל סעי :סעג'ר מוסר 06מלקמה(

 : כמסטרייםסערוס
 )שחס שי ל 6חר טרמת 117 סוס גזמן)תקפי(

 ממסככם מחרהקין 6ין V~tbnגמיס
 :ולכס

 הזר פגו נסרס 11 טמע כחים טוי)תקיז(
 קסם! סומל 06 גטלפי ופחגרטיס
 : געש)סיח

 לקטר סקטהח ככיח )'כט יגבן 6שר)ד1קפח(
 : קניו6ח

 כוילהושיני
 : ספיחן כיוס חמוורס קמר)תקפט(6יו
i(ypn)ליגי.:ווי:ונ ~יש" 
 )מוץ עמר )סוים 6של נמו) ס6כ כסיויעמלקצב(
ospe)סמורן כססו6 טסמ"י מגלך סגן 6גי 

 פגרכץ סנן ושיון ~bS "מר מ5 606כ)
 : פעטיס כממ"ח כריח 5עסוחוצין
 : )לו) יטכס)תקצי(6טס

 psn 6ין נ6כ גפ' ספעס יוס סמ5 קמן)תקצה(
 : שמס %מי עד*ש

 !D'W'b )טחייס חפמח ניוט ט6'רע י%)תקש(
 סיו15ח חתעגס fi~Dfi 65 כסוסד'פק6
 : סכשריס מוס 6)6 סמי!סכיוס

 שיקח 6מר 'פוק כר"מ ט6ירע מיס)תקיז(
 כיוס מקס ו6ס טיחקש קורסססטסרס

 : פוסף קורס משלס קי'6ח 6מר מקיןוכשריס
 גקק מ')י סנ' פ) )6 כ*)ו 6רע א6 מ3)תקצת(

 סהינוק ודווח )גסות עוב פגרךוסססמוס!
 : מעווף סוbb 6וכן
 סכ) )וכרי גוע) סעל4ם %%יר סוכ)תקעם(
 מוו: ל6ש טוו כטס641 )')י כמלוס)וזר(

 : יפיס מ' ם מונין5סרחוהה
 )ספיף גריך 6יו דמגייי עיד פרים)תרא(

DDDהריכס תחח וגננם סהמ דס 
 : כסכי)ס%סם
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 171פו הטעותלוח

 ן ן קזןן רן י עמם ן מראהמקום ןס"כמנימ
 זסיץ)יס 61פסר 5')ן כסקנסס 61פטר . וכ"גנוס כ5)6)נמטטס ל'סימן
 סמג"6 וכתכ 5")ן סמג"6 וגן וקורך.נד"סשם דףסיסת

 )גילסחו 6מגס5")ן )גייסחט nh(c ' רלף)נונמם) יאסימן

 SD 5")ן סיתפ)) סוס ע) ונוותרנר"סנמטפסו,)6) ם"זמימן
blcl 4 ק 

 ב"ס קר6 וספק 45)ן ק"ו קו6 הפסק פסק.נד"סשם י"זמימן
 דנר6ס )6 נרכס5") תורסנוכסבריקאנמי י"מסימן
 י"3 וכס"ק5')ן ג4ג ,pffQJ י וטוךכד"ס נ5)6)גמטסס 0'סימן
 כח"מ כסיח ]קוכן5")ן כח"מ ]סונף . S3hנו"סשם סעדמימן
 7גוקמי ו-ק'5")ן ןנגורן . %:וכד"סשם ס"הסיסן

 מומגין 7כס.ת5") מומיגןוננויחבריקאנטי ע"חסימן

 ניחןסכס56") עכיחשם ע"ממימן
 6וסר רי6"ו5') לסוררינתושם צ'גסימן
 ךמיס כייסורם5') רסיסי16רמ6שם ק'"גסיסן
 מגומגס ס)'5") טגומס סי' . 6יןכד"ס Sh)bנמטטס קי"טסימן
 )סילוס' עג.פ5")ן )סיייס' פ' גם . כייןכד"סשם קנ"בסימן
 D"pn 7סוי5")ן מקע יסוי . ו)סגוכר3ז"סשם קנוחסימן
 מיותר .6חדן וכמג"ב ונמג"6 , 16ני"סשם קע"דסימו
 תעמת קנזס מע)5")ן חטגית nSsp וע) . שכסנמסשם קע"המימד
 ויסורס ךנע"53")ן ויסורס ך3ס"כ . וסחירנר"סשם קפ"נולינץ

 י6כ')וס5")ןובכעוס .ססשםשם
 )1 זכית5") הכיקרו . 6סנז"סשם ר"אסימן
 סהוס' ק' גס )תרן5')ן סתוס' ק' ג' )תרן . פסקנן"סשם ר"חסימן
 [DD5h]ורנ שפסולכבריקאנטי ר"מסימן
 סכינו סס5") סכי6 סס . מוןכחס כ5)6)3מעססשם
 סרמכ"ס וכן5")ן סרמכ"סמן .ססשםשם
 ד' ז' 3כי5ס כ67ית56")ן ל זי כר6יח6 . )"סנ7"סשם רי"בסיטן
 סגמ"ר כסיסתsuiן סנגרך וסגת6ח.כס'טח3ך"0שם רס"בסימן

 משן 67"מ 7)ת"ק5")ן ממון p"b1 ד)0"ק . זמנונד"ט נ5)6)למטפססימלרמ"ח
 מישגי כחסו'5")ן מיימוני aP3' . ורו5סנ7"סשם רם"בסימן

 ולקי 3ייי )ך ועין5")ן ו67 נעי )ך ו5ק . ומסכת"סשםסיט1רם"מ
IO'Dטיס ס7יגליס5")ן גףט גשיוליס . ועיןכת"סשם עב"ר 
 3פתמו 67ף5")ן נסתמו ז6ן מ"ג.נ7"סשם ר"פסימו
 7נומ')3 דס56")ן 7מחויכ 7ס6 . %)נ7"סשם ד רםסיע
 נ"י 6מל" 7)6גגו)5ען ר1 סגגע ה6 . מנוענד"סשם רנ"אסימן
 דס6 י") 61"כ5") רצ"מסטן
 srn תעוי כסכע5")ן מע נפני) . 6יפנ7"סשם שי"בסיסן
 דר"6 מססטריס5")ן הסס 7רכ וסטעריס . ור6ו3ןנד"סשם שכ"נמימן
 מסטיפור5") מסעיטר . סגםכבסשם שכ"ומיטן
 כן ,5hlnno')ן מן ססח)6 6סמכח6.נ7"סשם של"וסימן

 פחוגיטה 6חר)ס)ווחשם ש"בסיטן
IDD n"DW מחמוס סרור וס"י5")ן עחמ)ס וסיג . וימלקונד"ס נ5)56נמטסס 
 )י תגיחסו5") )יתגיתסובריקאנפי שניהםי10
 ור"ת ר"56") ור"מ 36פסי'שם ttawטיטן
 1כ"ו ט"6 גגך סס)ו6ס5")ן יכ"ו גגי סס)ו6ס וס"מ.נך"ס נ,)6)כמטפסשם
 ס3"י וסקי5') סכר וס"ק מס.כן"סשם שפ"נסימן
 קוס וננוסstsן קוס שממס . הינקנך"סשם שפ"רמימן
ID'Dריוח )מסקי)5")ן )ריו"ח 3מס6י) פסק.כס"סשם שב"ו( 
 6פ"גמהק זג)6פיבריק'אנמי ח"זסימן

1D'Dמתר ונר5"לן ססמ  רכר  כר5ער.נמסשם ת5"א 
 עמיר כפסתוכט 6ף5.)ן טקיר כססתונט 6ן . וחנטנ7"סשם  תל"גסיבן
 פיוס מחן5")ן ollp כחון . ור64נמסשם תל"הסימו

ק,-
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 המעותלוחפדו

 מרמסס כמעשן וק פ3ומ 4ב . וסדק נ7'סן נ5)6)3מטסס
ן
ן

 סטע6 ומי * ססז 73"0ןשם
 טמר ישפל . 1)6מכ נד"סןשם
 bO)SD1נסוינןססןשם
 דגורנמס'5ססןשם
 מס"ק ל"ג ש" נכעיס . יסוינד"סןשם
 )ש)ס )מ1% ויגס. נ7"סןשם
 סרמכ"ס )ד' . מסקו3ד'יןשם
 סרמכק3דעפססןשם
 ייטשו )ט3תססןשם

 *חן 6%ןבריקאנמי
 פק"כ כזמן וקמן . סננןנד"סן נ5)6)3מעסס

 1ס2י6 דסכר6 נמתקת נס ו6י5ק)
 כ)) עיכ6 גהחי' י)6דס)מ6
 עלוס ,sff מ"כ גוף ויגיעמגעש
 סי' % 6נ) * 66מר גלעןו)6
 ט' ו"יתע
 ומשסיך5')
 גו% דנצפר5")
sff~

 נסדקי
 רמשגח6

('55%ns ושר רטר 
 rffpD9 טינ מינק נעמיס5")
sffiלהק OS~) 

 סרעכ"ן %'5'י
 סרמג"ס 73טח5"5
 משכר ישנסר)
 יקידת סימן )נבק5") ל"מ! ס"ק 6)56")

סימנים
 תלםהימן

 תצ"אמיטן
 תס"חסיטן

שם
שם
 הציבסיטן
 תק"חסימן
 תק"בסימן

שם
שם
 תק"כסימן
 הק5"בסמן

כראהכגףם
ק - - - - -

 ת עום

 ונשלםתם

------- ---- - --- -- --- --- -- 

 ורוח יהדות לימודי אתר -דעת
א.ש.אחם.ןשעו
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