בוור
בת-ף
י.6
חל
3ה
בתרי 3
בת"ש 3חי ס1קיס
.6317
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טמדפ

בתשחט נחו 7פ6ר חו(ו קשר6ל
בתש"ש נחפינס סלעס.
גת"ת 3ש ס(תוד תולס.

נ' נ6י(ס ,נ16ן ,ג63י ,נ13ל ,גנורס ,נא"מ נת 6ח'ס עח'למ,6
ניו(ס ,ני(יס ,נוילס ,ניתל ,נ(וח,
נאס"ם נו6 7קיק עסי5ח.6
נתל'6ל,
גרפון.
נ"א ג6ולס 6נחילרוקג6סי ,גי 6חלוגוח ,גי נא"פנור 6ליסשג ,'5נמי.nhD~ph
נ' 6ע5עיוח ,נא'צ ג' 356עות.
 ,o'D)hג'
נ' 356טומmh ,נ,
6~nרלות ,ננורמ נ"ב נ6וג' 3חר6י ,נג3 (1רתין ,נ'
3רכוח ,נ' 3מיס ,גווע,hwSD3 6
 ,of~Shננירח  ,o'D)bנור6ריס,
ח3יסן ,נפןנוקק,
נורח (5ס.ס ,נלוח 76וס ,גלילח נלוח33ל ,ני
6רן ,גס 6נכי ,נמי ,79bDppb
נריג3ערג ,נסתי נרכס.
נגח 5גוו ,גפן 75רמ ,נרי6גיומ ,נב"א גטוס 5רי ,נ' נרנומnul~o 6
ניליסנן.op'nh
נרק6 6חכיג.6
נבא"נ ננר6 6ננל.6
נא"א ט6 16 7נו.7
נבאט גנ1לוח 6לן יסל6ל.
63ק.
נשא""נב גנוטי 6מ
נ' נליגיס ט,
נב,ב ננול נניתין,
ינע.
6חל
גתו 6גנ3 6חו.6
נאנק"ר ננל b93Ah 6ק 6לתיח.
נ*ויה נוטלין 6מ ססלל ,נרי 6תח סן .נבבש נ3יס 6ק .hwpt
ננ"ד ניור3 6עיג7 6סיטנ.6
נאחב ג6וני 3חר6י.
נכד'מ נ*3ייס.6
נאהה.ד נ6וג' ס17ר.
נכ*ה נכעת חתורס ,ני 3ן סכמ.
גאףי נ6ון יעקנ ,נ6ון יסל6ל.
גבה"ע ננ"ח חפ17ת.
נאה~ת ג6ולס לחפלס.
נבףא נטופ 6 mua ,otg)bל.
נח'1ן גיו( 6סס ועוסס גסל6וח.
נבוה"ש  mtsaססס.
נאףצ נ6ון 35י.
נב"ח ג3עמ מונ.
נאיק ג5וגי קת6י.
נב"ח נלב"ח נ3רי3יי חיי נפ' ל6
נאו"ר ג6ו(ס ר6סונה.
3עי חיי.
נאחש נ16לה סלתס.
נאו-ת ג6ולס וחתורס ,נ6יןיחפ6רת .נבי* ג3ורח 'סיגחן ,ג3עח ירוס*ס,
גס 3ריך יסיס ,נס 3לכוח יעעס.
6חימ תחי5מ ,6נט 6מל
נאח-ם
נוי
נכי"ל גס נסחיק יכ 36ל.3
תיחס.
נא"י נ3ולוח 6רן 'סר6ל ,גור  w~frנכל"נ ג1ף 3ל 6נסעס.
(סען) עור,יק.
יהויה ,נלילומ 6רן יסר6ל.
נב"מ(.עי) נריס'ן
נכ*ע נניימ עדוח3,סינעל 3ן ט3י.
נאי-מ נל  (6י' תעסיך.
נבעה"מ נ3טח סעורס.
נא"ל גור 6ריס לוי.
נכע*ם גנעת ענמס.
נאלית נ5ו(חלחפלח.

ייח.6
%פ
תחעח ,6נג6 63פוס טמ

Vpb

ממם

-א-

נת

נוט8כק5יעלכם,

נפולח שטס,
נם עק 5ט ססק.5
' עלכזס.
נביצ נ 3מקס.
נלוחי
* לעש( *ha ,חק7ש ,נדחם ננר 6מעריס קיבוס.
ממר נטל
 he31ל .53נדפק ררול .ק71ס ,נ-ולי קרקע.
יישק
גדית גיולי חמשם.
נבאם נכעס .S1hg
~rwm
2ע ג' נטלופ ,מ נכרי ,מ ג17ל'ס ,נהי ניסנס.
נכעס נטסס ,נמלק ג3ורס ,ג*ה ננורחססס ,נ3עח קורס ,עול
סרור ,גייו3י  ,D7pOגופימלכוה,
נף נפור ,גורסניולמ ,גול נוי,

גוספכקח 0קסל ,נזרחמכמונו נוכח
 tSntaני17ל'ן.
מעלן ,סרח ססס ,ניר הנסס,
נ2ששל*צנ6י(עליומ) נקנס(סלומ),
גלילסעליון ,גערסעל'ון ,גן מעלך,
נזל ,עפיכות (דחיס) ,ט3ועוח
ננ)י סתלךי נרקח סנ16ן ,נרקח
(סי )6למון (שרע) למס (פץ).
סקעריס ,נרקחספרוך ,נססל5ס.
נטל מ נדי וקכוק ל.6
נדש.ה מריין 6 60פו ס.6
נגדת נפוף גפור  bmwtחס.6
נהע נרקם סג16ן ,מקח סנטרך.
נמל נערקגיירך לס.
גנל"ל נגו 63נטר לעס
נדיד נ7ול'  Sht1 ,7170חזם נון
ננ" 8נ ,ניעין פקטין .לל-
סדנר ,נתל סטן.
גה"ח ג63יסחים ,נ63י מסול ,ניסן
פ"ק נחרץ וגילוח קעוח.י
ממליל.
פיון ניולס נגילס חס6לח.
ניד נ63י 7תמ ,6נדולדפס ,נגולח נה"כ ג)רח סכס.31
ם שפלא,
דוד ,נ' 7נליס* נ' יורות ,נהום נ6ליס6יעפר ,גזי
גועל מליס ,נור '7ן ,דילף 7עח,
גזרם ספלךי נורה .olpwn
גירבץ ומוקרח ,נימלט 7יגקוח ,6נה"נ ניד מגס
ס ,נלנולי שנטפח,
נהים גלקת
גלי 7עח" ,נשריע.
ריי
סרווע
ך.
מגיע נלקח מפ
גד'ד נזי זלי יניס.
גהייצ נ63י סליקם ,נלי ס~ק.
נדד",ב נכול סנ'ח.
נרו"נ נפולס ינטרלו.
נהוקננסיסקסל ,נוט)סקסל ,נ-ולי
סקוסי נ)נר סקסל.
נדו*ד נ17לחווי.
נהיר ננ6י סר6סי גסי שוח.
נרוהט מולי ס7ור.
נויח ססס,
נה"ש נ)רמ ססלתיס,
נדור~ם"ם ניולי סעפרסיס,

גליון משק.
י וקלס.
נךו"םני
נהרת נגולח מסורס.
נדוי גיולי
נדודם נךולח אריכי ,נחלת תסס ,ניו נ '6וייופ ,נייר וקפיר ,גיכת
ור7יס.
נדחק גזול וקטה גדים וקבס.
י מכעיס,
גזר נףש נול 6ריס ,ניינס ו6נייס ,נר
נדיח ניוליס ינר

יסייט.

מכריס.

נדים נזולי מסרה
גדי ניולת יוקף
כירקה .7גקוח.6

)61רח.

גבויי נור לליס יסורס.
נ17לת יסר5ל ,גוורצ נ61ל לדק.

גד*מ גיול' עעסכ ,ניצלח עריכי,

נושצכביש ט6ל 75ק 3עסל0פיעינו.1%6
נףנ ג7ולש וג3ולס.

נוד
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נשבפא

 1נוצבב"א ג61ל5יק 3תסלס3יתיבו .ph
נו"ק נ7ו( וקען ,גרימ וקתס ,גול(

ג-ד ב (51י17פקSnla ,יליס.
גי"ה ננורס והוי ,גופי ס(כומ.
נוהייד נוף ס37ר.
נו-י ננורס וסוד יקו.7
נ'וז נ'נ 0וור'7ס ,גל6קוו6רר"ן.
נו"ח ג3ורס ומק ,7גות(' מק'7ס ,ג'עין
 tostiolגמ'5ס ומתוליס ,גלוסס
וחלי5ס.
נזחיש גול( מקייס עו'3ס.
גו"ח לח-ם גות '5חק5 7ח,יס ותחיס.
גו"ט גי"ס וט(6יס ,גור( טו ,3ננג

ן
ן

'

וט3ח.

נוטל" h~,a 3ט 6( 63נפיק.
נו"י ג15י 7'1וע ,גר ויחוס ,נורןויק,3

גוי"ק נוין

ו'ק.3

ני"כ גע וגחונה.
נול"ד גויק 7 651ק.
נולכ"כ נ5וי ו'7וע (פגי כס 6כ713ך.
נולכם"ד גורס (ההון כתתין 7ווי.
נול"ט גולס (תתון.
נולמכם"ד גורס לתתון כתתוןיתי.
גול"ר גו( (6רופ.6
נו"מ ננ6יסותגסינ.ס ,גונותנינ ,נו,ל
ומק"ס ,גו' ותה(כה,
1
גורעין ווווק.מ'ן ,נטוהי6ון ,כסרימ
ות(ח ,נר וטת)ר.

ניסי

קו7ס ,גטיןוקיוסיו ,גרף וקעס.

נ"1ר גיגמ ולך'ס.
טר"ל נורס רעס (ע5פו.

טרל"ם גורס .ltwnS
נהיש נהור וט5ס.
נו"ת נ(16מ וחיורס ,נמון ומפ6רמ,

נו'נגפ)ןלס.וח6כח ,ני

ותוסו.

נ"ז נ .וסוניס ,נס א.

נזב"ד נ)לוח '3חיק.
נז-נ מלמ ג(17ס,
גז"ד ג)7 5רגגן ,ג)ריין.

נ)ל נוי.

נז,ה ג,ר- :0סכחוג- ,סוו(7י -סססי

-ססתי.

נזה"כ נולמ סכח.31
נזהיימ נ,ר 0סתלך ,ג)רח סתקוס.
נוה"ש גורמ סס(תיס ,מרח ססס.

גורא גוי(ס ו6ני7ס.
גז"ח ג)רח חכס ,נולח חרס.
גז"כ גט )תן כלימוח.
נז"ל ג)רמ('( סלסיס) נס)ולי31ס.
י (עוגס.
נזל"ם גס
י)
זם
,.
.
11 .
..
.ה
נזר
.ס כ
).
ל.".נ נ
נ

מלג"ז

"

נזיימ נ)יס תורכ3מ ,נ)?ח ע(כו.0
נום"נ נוג וחגוג.
נז"ע גור' ע5יס.
נומ"ח ניה(' חקדיס.
גז"ק ג)ר 01קסוח.
נומיק גוסו שקיתי.
נז"ר ו)רמ רטס ,ג)למ רותי.ס.
"1:נ גיף וגטהס.
גו"ש נ)רס  trilpנ)רח ס(סיס ,נ)רח
נונה,כ ניף וגפס ה3התיח.
סתיס ,גס )ה סס.
נו"ם .ג7ר וק.נ ,גולס וקורה ,נתיר
ג"ח ננ5י חיס ,ג3יח מונ ,ג7ר
וקג'ר.
נו"עגיו( וע5וס ,ג.דין וט5תוח ,גי)ה
חכתיס ,גולח חכמ ,נורח חלסי
ו נ' מ7סיס ,גי חעי3ית ,ני
וע13רס.
ח(קיס ,נ,
גו"פ גתר 6ועוקקיס.
חס'7ס ,ג' מקליסי
נע מ('5ה ,גי6מויון ,ג(ג( מתס,
נוי,פ כ:י.ו  Sb1Jו(ס3ע ססע 3יעקנ
ן גס מ:ר ,גתילות חקריס ,גתר
ן מח'תס ,גתר חח.ה.
ק נוי( 5דק.
1ו"צ גו5 (6י
 ,גח"ט נתר מתיתמ טו3ח,
גוצכ.א 75 ih,aק 3תהלס 6וון

ן

ן

נודל
נחיל ~יוליס חקר' ל.3

-י- 6

נמרפק

נל"י גנו ל 6עלם ,גשייסי
,דיו.
נלכש גורס להטן כתתין.
נלכמ"ר גוום (חתון כחתון דתי.
,,
נל"מ גורס (התון.
נלשת"מגורסלסכיגססחקמקתיסלקו.
n1SIS1

גחלי"מ נס מסך ל' 6חסיך תהך.
נחתם נת'(וח חקד'ס.
נחם*נ נויח מקר פ 6נין.
ס( 6ת.0
גחש"א גילוח
ייונס.
פם
מת
גחתכם נתר מחי
נ"ט מדון' טסרס ,גורג עוג ,ג' גל"ת ג6ו(ס לחפלת.
נם' גהר.,
טפמיס ,גבר טו.3
ניש ענ"ט ג ,טפמיס על גי טפמיס ,מם אנסתעית ,גונההיינה ,גורה
תורכנח ,גורתתנכוס ,נט תקומר,
גי' ניתטרי ,6ניוקח.
נ"י נצון יעקד ,גט יסו נ' יתיס,
גלגול תחילות ,נלוי תיל ,60נלוח
תקריס ,ג(י 6תקכח ,ג' ,olb)n
גלילות ידיו ,גמי יוקף ,גןיוקף.
רוס תרי.
שיהמנסגסו,ספנקגח' י'דחוי סחנק3ילוס,סס ,ג'גייחי
י גם"א גויעה תיחס 6קיפס.
ממעכס ,גלילוח ידו חעסולס.
נט"כ גלויהילחץ 3ע(ת ,6נתר 3י5ה.
בהכ"נ ניד מגסס.
גמב"ע גלוי מיבחן 3ע(ת.5
ניה,ק גוססנק 0ידו סק17סס.
נמ"ר נתר דין.
גיו"א גל יחוס (61תגס.
חתלך סי ,6גידולוזוןסקרן.
נם"הג,י
ניכ"ק 6ו0יו 0תתו 65סמיך.
נמהיר גחל סדין.
גאל נ3רי6ל יחודם (יכעעגפעלי .ן נסה'ס נתר הקעויה
נאק גוספנקמ 'די ק7סיי ג('(1ח ידי גמן"ם נתו ותקנס.

קימי.

נ"ר גרס יימיס.

גיר"ח גירסת ר3יגו חגנ6ל.
גיריים נירקח ל' סתעון.

נמה'פ נתיק

ומוקקיס.

נמו"ש נתור וסלם.
נט"ח גלו( במיקוח ,גהי(~ח תתרימי
גער חתיתם.

גי*וז ניתטלי 6חי13ח ,נ,
חעגיח.
כריכות,יקיג'כחוח ,גמהי,ט גחל חתיתה עותה.
נ"כנעכריחוח ,ג'
כן ,נס כ6ן ,נס גטח"ס גתילוח מסריס.
נין כך ,נל(
נסחש"א נת(.וח  ?pnס( 6תח.
כי ,גס כן.
3ני 6גמ"ט נתר טו.3
ס
נ
י
כ
ך
(
6
ע
"
א
נכאבצלא-ר כ
גמ"ל נליץ תיקמץ לתסרע ,נשרי (ה,
לליומ ל h~h 6רעכי 6חסעתיי.
גער וו(6כס.
גכ"ל גורס כליס לעולס.
נסל"ת נו .תשח נע' חותו.
נ"ל נוצל (רופף ,ני לונין.
נמיימ גתר תללכם.
גלאים גט לצחר תימס.
נמ"ם נתר קעורה.
גל"נ מירס לנוירס.
גמם.ת נתלם פוקקים תנ"ך: ,וור6
נלבנו ,
 "~?Dתוקפוס.
נלנלל"י נס לי נס (ך ( 6יהיה.
נל"ה גלגל  tl1'SDOגלנל סחחמון .גמייצ גלוח תלי.ס.
נלה"ע גלגל מעליון ,גליל סע(יון .נם"ק גט תקואי.
גלה,יה נעגל החמתון ,גלילת מהורס .גמרא  Sh'p31תינצל Sh'91h SbD9

נם-ש
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נ-ש

':פנ5(6פריפי ,ננרי6לפ6לל6ק ,נס
נמש ניול תלתן סתו.
מג )srגכר' ,גורות גחות ,ניעינס.ס ,פעירין ,גע פסיס ,געלך פרחך.
נ' פג'ס ,נ' פנים ,ף פקיקיס,
גלגולי כלעוס 'r)a ,נקחרוח ,גן
(פול ,גי כקו17ח ,ניפיליגכליס.
נ ,פקיעות ,נ' פעחרס ,גיפר%פיןי
גי פרקין ,ני  ,DYn~Dניפסיעע.
ננא"ח נותל (פס 6יםמסיי.
ינסתם כומ'ס.
ש"א גי פרקים 6ת5עיס.
ונביכ טיס )O'D
:פ"נ גי  otnDtף.
ננ"ר גנ3ח דעת.
נפורש גי פרסיות יקרי6ת .DDD
ננויא גנ.nvah1 03
גנל"א נוית כמי "ל" "א",
י .06310
נפרשה נ' פעתיס סולכס ג
ננל"ה מרח גמי ,ל" *ה".
נפחת נפן וח6גס.
% 9ח ע5ס יעת גסס.
נפיע נ ,פרקיס ע(ייניס.
ט עד"זני
ת נחי  "%וף.
נם"ק נ' פעתיס קרוס.
גנע"ו גוי
נפשק"ש ג ,פלסיוח סל קרי6ח סתע.
ננ"ש גלגולי גסעוח.
גמה נדייס כעסו חייסיסי ניתטר 6,נפזת נתרך O'pp,Dתרן ,געל6פיסי.
גיער,קון חתורס.
תוקפות.
נ"מג'סעידוס ,נ,קפירוח ,נ' קפריס .נ"צנלון  ,'35גנ75 '6קס ,גו% (5ק,
גטוה"ר נקות סרוח.
נן 5נ' ,גל 75ק,

נם"ר גק' רום.
נצבב'ש נ75 (61ק נתסלס דיהינו 6תן.
ג ,קפירוח המסוגומ ,ג,
גס-ת
קצרי מק ננל6קעיל ,6נזולי  ,Dp)pגורתך
חורות.
קשי ,נע קרח ,נרקת קוגעלק,
נ"ע נכוח עיניו ,ג 0'3ע17מ ,ט)רן
קסלוח.

פליו ,נזלי פססי ניפוצ עכו*ס ,גי
מי ,גלוח נקהיש ני קליפות סיות6ת,
נל 0עתיקיח ,גלוי פריו
עלית ,גל'ל עליון ,נן עין ,נק'יל ניפט קורס לנכס.

נ' עייס ,ג' עסרוגיס..
נע"ש גלה עתוקוח עופן.
געותה גופר-ן עליו 6ח הסלל.
נעאה'ה נותיין עליו 6ח סילל.

געת ננוה ע( נטה ,נ3על גג ,ג'

על נ'.
נעגע"צ נ ,על נ' %6עוח.
נע"ד ג:וה ענ 67.רכעלס.
נעה"ע נן עזן העליון.
נעה"ת נן עדן !:חחחון.
נעתם געולי שאן.

*
ת"ס "
כע"נ נעלי נכריס.
נעע"ג נזול עותד ע( נ.13

געסדיר נלוי עריות סמכותיפיס.
נעת'ם ק עדן ההי עגוסחה

נוריק ג' קסלוח ק7וסוח.
נ-י נרתך )'" tbpנרקינן.
נ"רג6ולסר6סונס ,ג3ו( לתהו ,נ3ר6
,637

פלס רעם,

ירח

רות'יס,

גננול 5לכ ,5ילויר ,1%נליהיש,
 ntpaרוח ,גי ר6סוגוח ,גירגיעיומ.
גירנליס ,נ' ליעוחוח ,גרפת ר3נ'ס,
נרונ"ד נסתי רקוןוכייס.
נרחצ נרונרוח %51וקיט.
נר"ח נרקת לגירו מגנ6ל.
נר"י גלם ירח'ס.
נרעל גירס לעהלעלתו.

נואטגי6קיו6ן ,ג)לוח רעותתגטלין.
גר"ע א"פ גתליס רחל-ס ערס 6חינוח

פריס.

ט"-ש גירסהסגייח ,נירקחריסמפון,

נ,ם

9 -ט -

אדם'ד

נ'שג(16סס(תס ,נ6ליסעיעד ,ננורוחן גשנכש"ד נר סגחנילכקטן עגו( 7רתי.
ספסון ,ננעח ט6ו( ,נ7ולסיער ,נש"ע גל סל עלתוח,
נרולחס6ול ,נורלסוה ,נ)רהסיה,ן נשע" :גוי סעקק נחורס.
נ)רח ס(תיס ,נ)רח סתיס ,נען נשע"צ נל סל עלעוח.
 ,ג' 601סט' ,6נלנול סטע ,0נש"ר נ' סעות ר6סוטמ.
 .סיעיי
נירקח סע ,(61נ ,סנועומ,ן ג"ת גנ6י חהחוי ,ג7ולי חרותס ,נחר
גריסעיי
ן חענ'ח ,נולוח חמתיומ ,גר חוסנ,
ני סכיו ,נ' סניס.
ן גי חנסילין ,ג,חקיעוח ,ניחינית'ס.
נשא"כ נ ,ס6כלו כ6ח.7
נת"ת ג63י 0לתוד חורה.
גשלכ"ה גדול סתו לע 31כל סיתיס.

ן

גרי סערעייי.

,

ן

ד' 6יל,

7 ,737 ,67נע,

ייקן ,יל0י
יתוע ,יפח ,יף ,יפו
י 7רך.

י6

יי

ד*א '6מו6 '7 ,וחיומ06 ,ין,
רי 7 ,otD5bי 6יו6 '7 ,0ר15מ,
6737חי37 ,ל 5חל7 ,נר.o'nSb
7נר' 6ת ,0דגריס 6חדיס7 ,יר
 tVuhרין  ,nwhיעסק 6ליעון,
דתסק 6לט7 ,עח 6ונק(ק7 ,עמ
רמח6למיס7 ,ף'6י דסוק
~mnb
7 ,'6סוק 5ממ יפוס tollunnb
ך 5תונס,
דרך 6חד ,ילך 6מל ,יל
7רך 5תח7 ,רך 6לעי ,ירן trhb
7יני6למיס ,ירוקמ 7 ,Pbס6ס.
י 6תל,0
רא'א 67נלתס '36כי ,י6

דרך מרן .httr
דא*ו דעוק
דא"ח57ין *ת'לי ד3ר'"לה'ס ח"ס,
חוססיןי
7גי6 (6יס חעו7וח.
דאע 67רן יסר,(6
ו
ג
י
ס
ל
6
737
יקוסי
ד'ני 5רן יסל6ל.
דאילת"ה ד6י ל 6מית 5הכי.

דא"ק  hnth1קתן.
דאייכ  067כן,
דאכ"ר ד '6נחנ רמתג.6
דא"ל 67יכ 6לת.תי ,י6יכ( 6תיפרך,
67ין לותר67 ,ימ ליס 067 ,ל,6

ר%פסל לפרס ,ד3ר 5חד לדור.
ה ר%י ל%וסכיי ד%ין לסקטוס.
ר*אי-

י.יסיר
ר*אי"כ ר%ס hSטי
לתקר6

לוירכו.

67י 6פסל67 ,תיי 6יגסיי י3לי דאל'מ י'ם 06
דאלם"ד  h'b7לתיירס ררסילן.
ן 6לנע 6ר15ח.
'6פ 6לסיס ,יי
דאל"ק י6חי ל'7י קול.6
י 5תרח גסנת.5
דאא"בי6
דאל*ר י6קר לן רמתג.6
י 6פסל 3פנין 6מר.
דאאנעיאי6

י*

גע'.
דא*ב
' 6תוה נרסוה סרג'ס.
ראב"הי
' 6הוח  T1h3יסר.(6
דאביי
דאבצע,ח 67סמתס 3חנ 6מלף.
דאנ"ם 67גח תחר.
דא"ה 7יגי  ntwlhסעולס.
דאה"נ י'5ן חכ' גת'.
דאה"ש יוחין 6ח הסגח.
דאן' 67ול"ח*,

דאל*ת 1'67לחין.

דארת"ה ר '6ל 6חית 6הכי.
דא"ס ו6תר תר,

7עח 6חריס תק:ס.

דאם"קי'6גו תקנל6 '7 '- ,תוח קרקע,

י6תר .h~p
דאם'ר ד6תר רחתג.6
דאס"ת ר6תף חרווייהו.
דא"נ ד13%ן גסס.

ראסיף ר5י  hpSPיעמך,

