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 תסכ13 מלוס נ5ח קלוס גל שם-יוק"ן
'סיס.
 וטגיקוח. עו3רוח ;קנוחזקעחם
 לגרכה. )ייק קרוס ;כרזקדל

 סי6. ר3 3יס קרי strזקרבר"ה
 ספע. קרי6ח ;ת1זק"ש

 סמר,ח. סל סתע קריינת :תןזקשעדש
 חלתו7ו. ססכח :קןזקש,ת
 תכעיס. תלתירי :קנ'זקת*ח
 :3חי רינ, תמי רייגיס, :תוניסז"ר

 ר6סיוי ;11ג רסטיס, ;3חרקון,
 רקיע'ס. ;' רועיס, וי לענן,:יח
 6מח. ;לע 36רסס, ;רע1ריא
 3רך. :לעזר"כ
 7ס. ;ריקחזרד
 ר5ין. ונמיזר'צ
 שיתק. ולע קוים, ;לעודק
 חויה. לסעיס :נחזרעת
 ;3ח מלטיס, :3חי אלעס, תמיזייש

 סי6הר, :חי סחיט, :חגסת61ל,
 סג', :11נ סכח3, :הו . ערר,יסו
 מניס. ן, מנעות,ו'
 סביר. (סווש"א

 לנרכס. גרונם  לעירי ~סוושחמ"ל
 יוסף. ס5ייח וכרוןוטעי
 ~ס. נסני ס% הושבב"ו
 סכתע.  9wbn ~סוושש

 לנרכס. :כרוכס סלפת :סוושויי

 (ס. ככנר סל6 וסמיכת
 ~ס. כנגר hbn :סושבגס

ושלכ',1"
 נחי. סל ~וסיף  סניטר, זהווש"ג
 פקם. סל :יושים
 לנור. סלפי 31חיוש"צ
 קייק,. סל ~לעושיק

 לכלכה. ר13ח'גו:כרוגס סלעיו ;סוושרז-ל
 פליו. תוכ'מ סטר סל :תנווששמ"ע
 חלע'דו. ססכמ :ק1זש"ת
 ,3ח o'fin~ :3מי תורת, 61תז"ת

 חפלה, ;תן תלועה, וכרוןחו7סי
 ;' חחחוגוח, :' תפילין,:הן

מקוגיס.
 דיריו. חוכן (הזת"ד

 קרסי. 37ר' חוכן וטדתדב"ק
 ,,זתר'ק

 תוכן:ס הידס, ח1יח (6חזת"ה
היגייס.

 סברס. מוש :5חזתה"א
 o"aln. חוכן וסוותה"ד
 מכרס. הו תורס ייזתו"ש
 חכמןס. חלטיד' ;קניזת'יק
 )שד. מסקה pr למזי, חולה ותןותיל

 'Sb9D. לנני מפ6רמ :סזתלי"ל
 חעלמ :טן פסס, חולח :כלוזת"ם
 תגמה.ן
 ממריח. חפלמ :תן זת"שן עומת. תסלח :תו זת'ען

ח'

 ן "'יס, מ;ןי חותמי ס7ס,מגרס,
 ן חקר, מלקי חלון, חכם,מ"ח,

ממיחס.
 6תר, מי o7b, ח3'3 פתוח, ח'ח"א

 תותח 6לו), חים 5גיומ,מדוס'
 סקולי ואקח 6פונהי חוק6נך,

 מכלי 6ח7, מכס o~h,חיי
 מכפיס 6תמ, .' מכתי16תות,
 6', חלק tovh חכטח16תליסי
 חלק to~h חלק tot~)hמלק
 o~o)h, חנ1 הותר. חנן6חי,
 מסדי 6לה'ס, מסי om3h,מקד
~nubולגוס, מלע 116, מקקי 



 חשש - 98 -חאאמפבגמח

 לסיר, מסם לסרן, חסן 6ף,מרון
 6קעס.מחיכם

 פניו r~un 6יס 6ין שקםחאאמפבכ"ח
 חונו. 3ע)נפט
 נרעסו. 6יס מרנחא"כ
 6ג17ח. חיים.חא.ג
 16עומ מכע' ססס, D)h' מיוסיחא"ה

 חק'7' סעור, 6נן חלקחעו)ס,
 סש)ס.6ותוח
 סנ6ס. ליקורי חליפ'חאה"נ
 חלק מעולס, 16תיח חכעיחאהין
 סעולס. %16ית חק'7' תעור,6נן
 סעור. 36ן מלקחאהע"ז
 סר6סון. o~h חט6חאה"ר
 סח)תnt~ah .71 מריסיחאפרית
 חרס. 16יח חלקחאויח
 "hu. לליהו ומסחחשו
 קורח "pS חייס, o)'h חייוחא'ח

מייס.
 יוי. 6' חקר 'pb ,Sh1P חכתיחשי
 כסף. 6ין חנםחא"כ
 לותל. 076 מייל ליס, 6ימ חנל6תא"ל
 תמורס. )עד 6תן מזקשאל"כ
 6וס) ח5ר תעע), טסי מלקחטט

תועד.
 כליהו מיפת לוט, 6ת מושןה94ר

לנ6.
 סם. D)b' חיוס'חא"ש
 תורס. 6ול חי13רחא"ת
 תורנן נכסריס, חוסי גסון, חדח"כ

 מיי 3ךי חוול ניחר, מורגן3ימ,
 ניגס, מכיח גססי, מכסכמליס.
 נכולה, מלק 3', מלק נ3),מכתי
 מחן נל6ס', מס 3יח,חגוכם
נל6טימ.

 מפקרס. נ"א מול13חכה*מ
 סקנל. חטטחבה"ק
 ססלין. ח53למחנה"ש
 3לע של wnbt, טוחתן מייטמכיו

 חפן ו7עס, טנס מכעסויקי5גו,
 דעעסיס.נתולם
 ותווני. 3ט מיי עלוס, חנולחח:ו"ם
 ומליס. נרכח ת"סחכהש
 נוענו. מתןחכ"ז
 נקור מנרם מייס, גן ח3רחכית

 3מ7פי, ח7פ 3ח7ר, מדרחולים,
 מערק, 3ר מל6 מוחס, נמוךמומס
 מוכין. 3ן מליו מנקיה, גןמהנין
 מטך ני7, הייס .'ן, 3ן מותןחכ"י

 יוסף, לת מטך יהויה,3ית
 יויין. 3' מקר ים, נחורמגוך
 )כגס"נ(, 3גנסחי יסי6ל 13 חייסחב"ב
 נמאס. 'עתיק נר6סיחס
 חסתיג6י ניול, נסן חנימיחכיכ"נ
 ניול. כס1 'יחנן3ן
 פ6ל6ני. '3pu גן ח"סחכתפ
 חכלמ. יין נסר ח)נחבי"ת
 3כסליס. חוס7חכ"כ
 071. חיליתכייל
 י16ריית6. ל6ו נעורת ס1ליןהכל"ד
 ומניס. יתיס ל16רך גחורמ prnחבלתו
 ל3 נסריס מיי יחח, חנליחבל"מ

תרפס.
 מקיר עסי, חנלי עיחמ, מלליחבים
 עעסיי.3כל
 גפמלי. 3ן חלופי ננ6', נר מגיחב"נ
 קירץ. 3ן מכעחחב-ס
 כעולס, מוען ערנס, מנוטחכ*ע

 נעיגיו.מכס
 פקח. נעלג "ין חכע"פ ו 5סר. נן חלופי 6י, ניח תיינןחכ"א
 3י. 3יח מור13חכ*ב
 3גדיס. מ,חב'נ
 7עס. גיוס מכעסחפיר
 P7pwl. 3'מ חוננן מנללחססיין'חביה

 סס 6חו npD 3עו3 מעןחכעפאסהש
סעוח.
 פלגי, דית מזעת ע5ר, מגוסחב*פ
 נעקם. מען נפשעמ,שי3



-
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 6ג17ח. מדום'חדא'נ ססייו. מ53)חחכצה"ש
 י6'קת6. חחיכסחדא"ס ' 3ק071. חותר קים, גגי מנרהחכ"ק
חב"ר

 חורני
 3'. דביק חותםחר"נ לקסיו. ניח

 שי13 3ס3ח6, חד סיס, מניחב"ש
 סגי.גיח
 חוחם. נחיך מיחסחכת"ח
 חמוסי ני'6, חד נ3ר6, חדמ'נ

 גל'וח, מ31ח נ3ר8, ח31מג6וניס,
 מכס נכול, מירק נ3ר6,מיונ
 חלק נ', מלק נתל, חל3גחול,
 נתורי rwn ננחם, מתיםגזול,
 נ17ל, מקד נו', מנוני נתל,מתר
 גיור. מלס נייק, מ5' נדו),מסוף
 33לים. גהך6 מח,תחחמב
 חלנ יפול, ט נותן מופרחגביי

 תן. 3עסגנינס
 סמלים. 53)יס נלכד חל3כגביש
 יין. נתר מתיפחחמר
 סי6. נגרס חר6רג'ה
 6מד. וחקה גטלוח חתםמנוח-ש
 יייק. ול6 נריק חיחגול"ד
 סתו6ל. מגונחועהש
 מקריס. נתילוח מגרתחנ.ח
 ניול מכס 'טניס, נס מיסיםמג"י

 מחיתח יויין, ג' חסריקרע,
 ילוסלתיח.גפרם
 טורן. מג'רחחני*צ
 מקרס. נתיחס תניחחנטתן
 חפרוגח. 'די על נעור מתוחנעתת
 סט6ל. מגונחחנ,ש
 ~mh. ג3ורס מקיחמת
 עלכומ. חפ6לת ג3ורס חקרחנת"ם
 נ5מ. חפ5רס נגורס מקיחנת'נ
 77יןי חוסננ6 דירס, ח7ועית"ד

 חייח6 ד6ח6', חוו יעח,חוח
 ד' חקק דעות, מפוקייקטרגו,

 מחסה מעויייגי6ל,חלס6דעחיה,
 דחיס. תחן דגר, חלידגריס,

 חרס tm~1b מישי 6ער, חיחד"א
 ד6יקול6. חמיכם 6י,.דפוק

 נחזר. יגן מתו ג6וניס, מ17סיחד"נ
 b~nlo. חרוקיחדה"ר
 גריס. 1ל6 דייק חדחדול*נ
 רסקר. מקלמושח
 יויין. ד' תקלחד"י
 7י,ן. כחוס3ג6 יכין מוס3כ6 כח"דח"ד
 לתלך. יימס מחןוצד"ל

חדלני
 ע3ר. לסין תורסי ח3רח

 קולע. ל.רי דלחי מיתרסתדליק
 ספיח. )6 י'1ת6 חירנ6מהליש
 מליחס. דס מל3 תילחכו, 670חדפם
 וקבלת. קירח דק'טר6 חייח6חדסזו
 רותס חי זיון, 17רס' מ3ל0מד"צ

15תמ.
 7קיעל6. מייחלן קורסי חיוסיחד*ק
 רמת'ס, יין יקד ירונן, חלוקיחדיר

 ירענן.מרס
 גרעוס. 7ר3יגו מרסחדר"ג

 ע16ל נרסוס דרסנו מרסחדרנם'ה
סנולס.
 סיסי. ינ' מלתךחדיש
 חורה. חדרי חויס, מדוסיחך*ת
 חג חת15ח, חג חסרון, מנשחח4ה

 חיוס מלנגס, מיוםסקכומ,
מ31ח ס)כוח, חייסימעולס,
 מיס סתסילס, חויסל33וח,
 סחופי, מו) חסני, חויססירס,
 מ(לח מיתרי מ(קח סגחיס,מוקח
 העולע'ס, חי סעוף, חט06סס*ן,
 מכתי הריס, חכם סנפם,מיי

 ססס, חלול סס3מ, חלולסדור,
 מלק חגפ), חלון סקרי6ס,מלופי
 הלח, 0ג~כ0 הית'ס, חע7תס',

 מ5ר סדור, חסיי' הסס,חסרי
 הנייח, תקח סדין, מקולחככי,

 מעניגות מם13ןסנפס.חקחספקמ,
 סתפפע. חוסןתעדינה,
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 טעון ח069 סעורת, מדום חריע ' ס6)סימ, מכעס ס16נ5, מילההלש
 מקיזי חכתיס6עמ, ס16עוח,מכתי

ס*ותומ.
 סנ53י, מכתי ארמיס, מיקההה"ב

 נד3ליכס. ס(סלומכתיס
 מגייסי מוקות סנרסוגי, מ17סיחה"נ

nprn,מחיעת מגויס, מכת' סגוף 
סנער6.

 הרוי. מקילי סיור, "כתימה"ד
 מקוק ו6ניומ, ס)כומ סרוסימהיו

 3601.סיו5כ
 סט3ע. מכתי סץעס, מוםחה"פ
 יודין. ס' מקר סיעים, מתרחחה"י
 סכנד. מ5ר כלח, שכנסח מנוחחה"מ
 חכגקח. מוןחהכ4נ
 )1, 0'6 מונס ס)כוח, חדושימה4ל

 ח)3נוח'מונח
 מולי

 )ך, סו6
 סר16'ח חמיכם )קלומ, חתלגחמנון

לסחכנ7.
 ה)33וח. "יגחחהל"ב
 )התכני. סר6ויה מחיכםזהל"ה
 סי5ומ, מג סעסימ, מגל'והים

 מוט התקירי, כיוסי סערות,מיי
 חוס התועי, סו)סעסו)ס,
 מכרס התסחהף, חוססתטום,
מכרח סאסקס, חכתיסתעסיח,
חכתם סווחקר, מכתחהתלוח,
 חסי' סתקוס, חלולסתססל.
  חחיתחסת9גה  חסוהפטסייסתקוס,
 סתיוח. מכיני דחג, סיועי מו)מרמ"ד
 קכוה. התשד מולחהם"ם
 פקח. סתועד ח1)חהמייפ
 סע5ו0. חגחהמ"צ
 הכפס צתה לנון, חכתםחהיינ

 הנתחר ח:תח סליקם,חכתח
 הנערים מלוק סנ'ח,מ,תכתת
 חסתו סגי(ק, ח5ר הגקי7,ח)קח

 מגעם. חסנוןסנו5ריס,
 סקסר.ס תיר הקנוח, חגחה"מ
 קכוח התועד חול הלקרל,מוט

 סע13ר, מס113 מעסיס,מסעי
 סעדס.מטייץ
 סעכית'וח, חט6וח מפקח, מגחהיפ

 ספר5וף.מכעס
 ס5יול. חכתח ח5נור, מט6חחה,צ
 סקסן, חט6ח סק3ר, מ13טחה"ק

 מכתם סקנסס, מכתימיוחסק71ס,
 מקני  הקלשה, מ)ום'חקגגס,
סק5וח.

 סרם3"6, מרום. סל*ון, חירחשר
 מכס מליח, מוס 0ל*ומ,חום

 סר16יס. חמיכן סריות, מ5ימלויס,
 )חמכנ7. סר6ויס ממיכהחהר"ל
 חס13עוח, "נ לסיין, מנצחתה"ש
 מיס חסן, חוע מסייס,חוט

 מכת'ססעוריסי מכסססלס,חסתע,
 מ5יוח מפעל, מקר to~oמלו)
 מחיתחסס"9. חס113ססוח,חסים
 הבניעה, ern אמורס, נו17סיחה"ת

 התכונס, מ:תמ סחורה,מכתם
 החורה, מחיתח ההסנורח,מכתח
 סמולם.חתן
 שתכסח. מכףההש"כ

 ונור, מ1)7ס יטלי)6, חיכךח"ו
 וסעור'ס, חטים וגמח(קימיק
 ומליס, חיים tollpl מי ונוסע,חי

 מקילה ולנס, ח"נ וננון,חכם
 וסריס, חק וח)י)ס, חקוחק,
 מק.רה וימרות, מקרות י',מקר

ו7י'כה.
 מלניס ולזתן, חזק לפיסו, סופחחו"ש

 מתח. מסרולנג'ס,
 חלג'ס נח71ה, 61,ון חוקחושב

.otub1
 prn תה'3ת0, וצנה חי)5מחוא"מ
 י6גסי חק.7.ס ו6תח, חקיוליתד
תעסה.

 31'נק, חכתה 103יה, יצתן שקחרב

 וגיר, חומוס ו3י5יס,חל3
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 ונויח,חותה ו3ר7)ק,חולדם
 חסים 31רכס, מייס 3'ח,מורגן

 ונקי. מריף 31)ק, תקח731יקס,
 6תן. נמורס ולתן מגקחובש
 ג3ר6. תונחחוכ"נ
 סגוף, מוכחחוכה"נ
 ה)נ3ומ. מו03חובה"ל
 סדקים. ניח חורכןחוכה"ם
 סתקדס. 3ימ חורגןחיבהם"ק
 נעורס. מוכיןחוב"ע
 ליון. ש33יחוביצ
 (l'Dh. נ.ת מולנןחיב"ר
 סני. 0.3 חורגןחוכ"ש
 ונגירה, חכתם גנים, "31חח"נ

 מקריס ונתל, מתיך וגיד,חל3
ונ3ירוח.

 חכתח 7עח, מוס ויירע, חוקרחו"ד
 ויס, ")3 ייג0, ח)3ויעח,
 וים. מר3 ודוס,חת6ס

 סת0ילם. חוט סל0133, חינחחו"ה
 מלס מתועי, מו) הסניימיס
 הר)קס.וקח
 סנויס. חוקות הנוף, תונחחוה"נ
 סדין. מוקלעוה"ד
 העעס. חוסחוהייט
-חוה"ל  הלנגוח. מוגת חוהל,ב 
 סייעי, חע מתסולס, חוטחוהיש
 חיסו מתסוסי מות סתענל,חוגי

התססם.
 קכוח. סתוע7 מולחוהס"ס
 tnpD התועז "י)חוהש'פ
 התסיס. מוססל, התועי מי) סתסולס, חיטחוהם"ש
 סכית. 50 כגוועי חולחוהטש"ם
 פקח. סל סתיע7 מולחההכ(שףפ
 חייסל. חוליחחה"נ
 הטח. חוס סר6'ס, חוסחוה"ר

 הי'סה (קני, מוחג. :יט6, חותיךחויז
 ונניס. מרלנ.סוור.עס,

 )ר6ס. מיגרחודל
 מי.ס חייט, חוק' מתגיס,חו'חחיפח
 ומנור. מים ~חותה, חי)ומקר,
 מק וחקרך, מג6 ות",מתרך

 ומנית. חר3וחנילס,
 וט)ו)6. מוכך טליתי מ31חחו"ט
 יסיטה. חוקן ,רוס)יס, מותותחרי

 מקווה יו7ין, ו' תקל יקיר,חית
ו'חלומ,

 חלס יקיר חיטחוי"ח
 )גן 6.1תן מיקחוי"ל
 ירוס)יס מתוחחוי"ר
 ו'היומ. מקרוםחף"ת
 וכלה. תחן כחרח', ותחמ,י חי6ח"כ
 הון )יוחנה, "יז )6ין, חיןחו"ל

 )חחיס, חון )עיר, חוןלתחנס,
 )3ך. ויסתן מזקן

 )יין. חין q7S, "יןחול"ד
 הט3ע. נייד חיז חילדיה1
 וקיס.ס. חו)'1 חולו"קן " ,, " חולדהיטו

 )ותגי. "1ןחוליו
 לו. 1)6 חיטףחולייל
 מ~ד תח.3תח, 1)6 מנלקחחוליים

)תקותו.
 פיט). 5כנ ורמוס חנון חול"פ,

 יכנן. )עוס ומי. מתרץתול"ר
 )חמוס. חוןחול"ת
 חוג" p'rnl' חונלחו"ם

  מהר תנ4,
 תקיף, מוט 11!נ'ד, חוורומנרך,
 חג' ותקונג, חוקר תקום,מותר.
 והגח, מהן ית()1מ, מחסותכס,
 חסיייס ותרופט. מקד יזויע,חוף
 מרנ יתספט, "ק תעסה,י6גס'

 ימפע. חסן ימסגר, חרסותנןי
 סטנע. תריך חון חומדה"ט ן תסגי, מוט סס7רה, מוטחושש
 ודליה חמס ותיוגי, חיי חום'ז ן מול סספע, חוס ססערח,חוט

 כתלס'. ועממי חז6 מומבית על.סתועי



-
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 hw. ח31מחום"נ
 תעיט. חוליח1ם"ע
 יתלה. rnoחימ"צ
 חדר וגרפס, חוור גם'ס, מ31חהו"נ

 ונגון, חכם ונחשק, חוקונעורי
 וגחלה. חלק ג0כר,חוטך

 היהר, כקת הנכיס, חוקתחויה
 היין.ח,ר
 סנסיס. מ;קחחזה"כ
 שוף. מיקחחזה"נ
 סמ:ופס. מ,חחזה"ת
 61תן. חיקחעא"ט

 )3ך. וייתן מזקחזף"ל וקיום. תרוס נויל קים מיחונטויק
 יתל6כ'. :כר.ה ה:. חורים ! וקוהקי, מיוורי ו0ות6, חגיהוי,ס

 וקדקין. חוטן יפיפי,חכס
 ועוף. ח.ס ועכנר, חו)יסח)"ע
 ויניס. ועופש ח.סחחעי"ר
 oo. תעוין ופכגר חיליהחועט'יש
 וס"ר.ס, חניכה פס, חוגהחוש

b~tpn,6ומנמק. מפגי ופיזס 
 מחלם. תופחהופ"ח
 קה5חנו. פה מינהחופ,ק
 קיומה. קהלה מה מינהחופק.ק
 וקורה. מותר לין, חונניההצ

  ונחח:ק. שק חעינן
 וע5ירה :יגס פייס: ולסג,  חלחוו"ק
 וסוק. מיהחשש
 חיור. מוקםחוייח

 nbrlu. יוקח ייגס. מוקם חזייטו
 כסייח. חוקםחז.כ
 :כרוגם . חגווינו )תועד, ";יןחז"ל

)3רכח.
 ttbD)hi'. פיהזליא

 תהון מ;קח חוטן
ח

'  מלס יקיים, מסיי וק.ס,ח,
 וקטן. חרסקטת,

 מגון ור3נ', מכי' יגס, חותרךהו"ר
 ויחתיס. תקיורמוס,
 פועל. )כל ונחוס מגוןחורל"פ
 ג:.ר. ורקיקי חליחהורק"נ
 0יתרוג', חוץ וסכת, חיםחו"ש
 מי יטעוריס, מטיס ופיק,מיס

 וסויג מתק ושוס, ת"סוסמוע,
 מרם וענון, חרון וסל1ס,חק

שוטה.
 מקד. 50 מופחוש"ח
 טינ. וסכל חןחוש.פ
 הועד. סל חולוחושרם
 חגגיח. חוחסחוית
 ;כר, pSn זה, חו7ס ;ס, מעח.ו

 ;ית, ח5י :הג, מלי ;קני,מתי
 :קן. מחיאת :גל,מ5'
 ליקור. nprn 36סח6, מקחחרא
 .56יסע3ין. ,לתן ח.יסחז"ל

 נסי'. ,קן חכסחטן
 650- 'ועל.1 מטס קכנהי ח:קחחז"ם

ניתסק..
 טנו.ה. חקה פעיר, nprnחז"פ
 :קן. תמתחחיק
 ק"ל. חוקתחזקיה
 :תירה קרירה וריעה חייסס ז.בחו"ק

 .53.רה

 פתור. ח;קחחז"ש
 סלימ1ח1. עוסה סלים חוקהחדטע"ש

 תירי מריג, מל מ15.3ח, חנ')יסח"ח
 חרס, חותר ח3ר, ח31רחדרים,
 ח, "'ים, חוקי חספס,חופה

 מל'פין. מליפי חרס'ס, חכסנקריס,
 מייס מפן חכתה, מקרון מר3,מלל

 חכתיס חרס מיה, חרגחפןמקד,
 חתן, מסם תתיר,חרס

 ליה. 6ית מנרץ חנר6חחא"ל
 -וקייה ליוח חכתם חיקויחהאיט
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 גגורח. חכתה חסיחחי
 תשפט. חוסן חלקחחים
 יכר. מ5י חלקחח"ז
 כייס תמוכתיס, חגר'ס חסרחת"מ

 עורפי. חסן חלק הו7יגו,חקיה
 גלח. מקד מכתםחח"נ
 ליון. מונני חנרחחח"צ
 חולה. חותס' חתמהמחית
 חלס טיניס, מייס טלית, חונקח.ט

rnbnuחלל ,nDD טוני מלק 
 טפם, ח5י טונ, חן טגליס,חג'
 יונס. חחיתס ירמוס,חמס
 דם. חע5חחט"ד
 הקמל. חט6חחטה"ק
 מפי. ינ6 חלת5 מלנ, מטפחחט"ח
 נעיריס. חן6מחט"נ
 סגול. חטףחט.ם
 PD~. חעףחט"פ
 לגור. חע6חחט.צ
 קורדניימ6. מוטי קתן, מעףחפ"ק
 ח3ינין 'iot~lp חכינ'ן ידידי, חג'ג'ח"י

 חותי י'1' חורזישראל,
 'רימו,

 מכיייון, to~tnf חים יקיר,מוח
 מתים שק3, מלק יזניח,חכווח
 יי, חק7י י7יעה, חתןיסרבל,
 מק ידיעה, מקרון יעועוח,חקן
 יי. מחיתח יעקנ, חקיוקף,
 o7h. ח.' 176תיס, מ"יחייא
 טסי. לתרס יי "לקיחיא"נ
 נון. גן יטומע מרסחיבינ
 ג16ניס. מי17סי גדולים, ח"יחי.נ
 יורם חלק יעם, יילס חייוסיחי"ר

 'ן'עה. חקרנודעה,
 hl,rh'. ייד ייקף מייסתירא
 סח(קס. יד מיטרחיה"ח
 סקודה חיות סקנרי ח.13טחישק

 סקיוסס. ידוחהשח
 פסס. חילולחיה"ש
 .וניח. חכתחח"ו
 גיר65נ7. ,וגס חייםחייג

 יעס. יווס חלקחיו"ד
 שקודם. חיותחיוה.ק
 ועוסית. שוחחיועץ
 15רי. 31ר1ך יי חיחיו"צ
 עצר( )סתנס ח"י :קנ., ס.דיסיחי.ו

(מוריס.
 מטכס. ימי חיחי"ח
 תדנריוח, - יס - 'קוריס - חנוףחיי"ם

 תקו6וח. - יי'ס - ייתך -מולך
 ליראיו. יי חקי 5'3, יסייף סיסח"ל
 ישח. נ6 יחיס מיסחיליי
 תהם. יי חח'תמחים
 סאון. תמס יי חקרח-ס"ה
 יעקנ. מק עתו, יי חלקח"ע
 ח"י פעתיס, עסי( )סשה ח"'חי"פ

tO1)Dמרוטומ. ח"י 
 קדמי. יי ממישחח"ק
 סעס. מייח"ש
 חירט. סייועיחי"ת
 מוקל כ713, חולק מטסי, מליח"כ

 מייניכליחוח, כסרומ, מקחכל,
 מ5י כיק, מקרון כתג,מלוף
 ככח. מס31כופר,
 6יס. חכתח tot)tlh מכתיםחכ"א

 מעולס. 6ויימ מרתיחכאו"ה
 יסליל. 6רן חכתיחככי
 נ3ל. מכתי נינם, כחג מכתסהכ"כ
 7עמ, שחר חכתס 737, כל ח,רהכד
 סיור. מכתיחכה"ד
 סטנע. מכתיחבה"ם
 סעילומ, מכתת התסנט, מכתירכשתם
 מתקפל. חכעח סעחקר,מכתם
 סכמוח. חכתס סגפם, חכתחחכה"נ
 סעתיס. מכת'חכה,ע
 סק53ס. תנתחחבה"ק
 הלויס. חכםחכדיר
 החטט. מכרח סמורת, ח:עחחכה"ת
 לצרכה. ,כרונס חכעיגיחכףל
 כחלק. מלקחכ"ח
 'bh9D. "כת. יסיק), כל חנליסחכ"י
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 חצריס. 'Sh?P כל מפרחחכי"ח
 .' ' )הרע. חרסחכלה.ר
 כהמ. מסוט עגום, מכתהחכ"ם

 )ברכה. ,כרוגם מבתיגוהכמו"ל
 כבהרס. מכתה כגעס', מ3י3יהכ,נ
 עללה. חכתםחכ"ע
 . 35י. מכסחש"צ

 מ51פ6 סהי6, כ)פ' ho1?3nחכ"ש
 סלתה. מכתת סמ.6,כגפי
 מנתוז. מכתי , tobnn חכתהחכ"ת
 מוגר לירם, חנלי ליס, חנינ6ת"ל

 )ררכגו, מון ryhl, מוןלרקס,
 חכם מרגלו, לניך, .מ,יצ)6,ן',, חי'3י לתוט3, מור . )תוער,מון

 )מס, חוח )גו מליחס)מרע,
 מקרי )יסרק), 6ק )36רהסי0ק7
 לתטמ: חתום )וריס, חלס)3,
 ל6י5טרופי, חוי ol~nbi) מגחלש

 ,6*. ")" חקרי ל6נרהס.חק7
 6תומ. ל6רנע חיןחלא"א
 סס3ח. 6חר )טיוח חלחלאה-ש
 ;%גי. ל06ר מעןחלע'ז
 חסיעחי. 6)הי " )ע;רח' מיסהחלישת
 4רס מרס לתיגי, ל3י מסחל"כ

ננ7ו'.
 חרס'סתמ6. 3נ7ו' לגריס חרסחלבנח"ש
 צנורה. חלקחלב"כ
 גסנח. ')היות 6)חלב"ש
 )7רכג1. מון ~ף, חוןחל"ד
 סטגע: )7רך מיןחלד"ה
 ,ה-. ז)" מקל הצ6, לעולס חלקיול"ה
 סגקי7. מלקתחלה"נ
 .)" חקרי הפע)'ס, ח)קחחלה"פ

הפתל.
 הסס. "לקח הסס, חילו)חלה-ש
 )קגורס, ותרה ל.67 חיטר6חלו-ל

 לותנו. חוןחל"ז- לסקיס. .ט'3וח6 לתרץמתיק
 מי. לכל מייסהל-ח

 )יסלסל. מקחל"י
 )סתנומ. 'יכל bS חסריוחלי"ל
 ח15ח. יקח )3 "כסחלי"מ
 מנק. 'סרט לב) חייםחלי"ש
 חסיעחי. יי לעולח' תוססחל,"ת
 מי. )כל חייסחלכ"ח
 , )תקועו, חקחל"מ

 מיי )טעי, שון
 נימוקק, npSn לעיענ, מזר)מהגי,
  )עטת.  רוס )תסימתור
 כגotibn 3 לניה מתם כצנ"שחל"ם
 סנמ6י. ננה5דק
 עלים. לחוגי חויח?ם*ע
 חקרי לסריס, מנוך נופל, חיליחל"נ
 ,נ")*

 לקינם. חוןלתםם
 הנ6. )עילס מלקחלע"ה

 "חלעוה"ב
 סנוס.~ )6 חדחל"פ

 סנים. פי חלקחלפ"ש
 י'3פ. קר )ח חס חלקנו, )קרוח. מת3חליק
 ,ק7וטס. קמ)ס )עמה חונםחלקיק
 6תוגחך. ר3ס )נקריס חיסיסחלריא
 עליכו. ימס :לעגיך מע6ג1חלריע
 סלמס. מלק סנק, לן .מייסחל"ש

 3ומרס. שנססיי "יליןחלשב"ע
 .לחמוקי. "וןחלית
 מי6 %קר6, מירש תסים, חשיח.ם

 תע'ס, .-מוגי תו7%, חולת')ח6י
 מייני עתגימ6, תועלי תקום,מותרי
 עטתיס, מיי תלקוט, חייביעיתות,
 מכתי תקרב מכע' תתין,חית71
 תסס, חכתם ינים, מכתהתסכם,
 חי7 . תמוקק, npSn ת15ח,0)1מ
 תנלוח, מחס תטיס, חיתסס,
 מטך תסי, ח5י תחקרן,חקור'
 חחוס-תפס, תפפם, חסןתקריס,
 תיסח.מחיץ

 תסיגעיס חקר 6סי, תיח חגרךחם"א
 6ג'ן טת6ה. חלהחל.'ט
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 יל. Sb תסכיל חנותחטעיד
 נסעף. ומיה מנינההם'כ
 דין. גיח תיחוח חייג.חמביד
 לענו. "תןחטבץ
 מחיכם. ת3, מחיכםחמב*ח
 1h1DW. נכלי תעו6רס חכתםחםב"ם
 לפקח. חתןחמכ*פ
 נסעחס. ת15ס ענינםחמכ"ש
 מתל נטל, מתן ננוגס, מתרסחם"נ

 תנלוח. חתםנתל,
 ינעל, מתודי תיילת, חכתסחמ"ד

 דנן. עיני חתסח דמיק, תקיםמקל
 סט3ע. תירך מוןשכה"ט
 תשע מנלמ סרח, עחדקי חניתחטאה

 תל6כיס מי סיתתי, חתיתסיכלה,
הענסיגיס.

 lehn. תן חלשחמה"א
 מינע. תן מוןחמה"ט
 ה'תיס. "תרחחמה,י
 וע(ריס. תיסקל חנ:יסהמץ
 ונול. חתה וגחל, חתורחמרינ
 ופנת otpn מקר יגי6ל, מתוייחטו.ד

דפיק.
 קחני. וסכי תחקוק חסיויחטוה"ק
 וחיי. חתרךחמו"ח
 ונתריס. תיסקל חנניםחמו,ע
 קחגי. וסכי תחקרך חקוריחמו'ק
 רגנן. ורג תופלג חכסחטו.ר
 וסרח. תועד חרסחמו"ש
 וקני. מתיחם"ז
 מאס, תקור חומס תחדל, חד6חס"ח

 תשקק, חלקם חט'3סי חולחט.3ס
 חסומס. תל6כיסמ'
 6יתתר. חגרמס תכלל מ67חמח,א
 טנר.ה. מתיחם"ט
 חתדח יסניס, תעורר חנרחחם".

 ,רוע. חתן'פלבל,
 מפיס. תירקח חזןחט-'ש

 תורחו. כגיד תתעלח חיןחטטכ"ת
 ת5ילחס. יריתה ממחההממ"צ

--.. - - - . .  - 

 4יגיימו חד גריתיס, תקעי מנוחחמע
 סקסה. מתןכקע,
asnק.דזריס, תמ;וויס חותים 

 קייריס. עלתדיסח(ניס
 bllp~hn. קכגח6 חתיר6חססכם"א

 תל3.ס ח3יח עליו, תוכיח מנווהמ"ע
 פימס, ת16י מופספרותיס,
 עוליי. תיסלל מנני6 עמר,חתמה
 363. פסר מתססחמע"כ
 גניגח. פח תורייק מלחיםחספ"נ
 15ר. ילך חירםחס-צ
a~sDn63נסעחה. תליה מ3י 
 הוזק. פר6 מקחחט"ק
 ת"תת ת"ל מנח, עיעי חדסחם'ש

 סלעת. מתרתבסס, מתי פוגמן, תלקוח מיעיסוננין,
 ייוע. ס6ימ חתןחמשא"י
 הדחה. עסיסה תל6 חיחמש"ה
 ותעלת. ספוח תסס חתןחמשו"ל

 העורק. תיסקל חנניי חטשהען

 יפרזל. סל תתז חמשיין
 גכר'. סל חתןחסעיג

 סכות. סל תיפי מיל הטעתםן
 עפר. מתפהחטקיע
D"tO"עקח. סל תועי חול 
 קללה. סנעס תמל חיעהחטש.ק
 חזיה. סגה תרה חוקהחמצנת
 הורה. תרעילי מפרחהמית
 מטקה כיקי, חוקם נסכר, חושוץ.נ

 כעסי, חי גלם, ודיגעיריס,

 חנוך נוקדי:, התז כקחרהי חכונהן
 )(ק. ול, גויר, מלי נערוק,ן

 (otp מיס 6?ס, נספח חנרחחטא

36ייעפינ,.
 עליו. 6ה גיסן "'הנאיע

 6סגועת6. )עי מס.1 חנא.שן
 ג"ה מחה גסים מכתתמב"ב
 ן. :. נ- ק';: כ.ה, מנוח:וכ.ה חג" מגיגית י:רלקה, נרה מלההניה

 מחיש )רנת ח' הלילק כל ונתוקן
 ומלגה )לזוע ח, סתחלחן,כקליו
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 כולס ופס נרוח ח' סלל,כ3ימ
 וסרנו נתגירו חסתוג6יסהסיס,

 ה6וי3יס.כ)
 )3גה ככ3 ננס own שצ"פחנכ"ל

 ת6דיס. 5יקסנ60י
 נעסיח מחיכה גקס, נוקתח חרגיחנ.נ

נחלה.
 קמרים. גוסך חתורחנ"ם
 גדלה. נעמית מחיכםחנעינ
 5רוי01. נזק ח5'חנ*צ
 קריעה. גטילס חקיםח:.ק
 מקי,הס'
 חכהס קנו), סיף ק:גס, חוקתחים

 תסס קשרות, ח'ס0'ת6ה,
 קומר. חחססכנה,
 6להיס, תקד 36והס, חק7הס"א

 36ו0.חקרי
 העלס. 6ותו0 משייחטאיה
 גפנ'ס. חסיוןחסל"פ
 גרו). מפרון ניול, חקיחם"נ

 ימקרון. מקרוןחטדח"ם
 ,ף. מקרחס"ו
 י6ע0. סקיחסדא
  וסליי חסיריס וחית, חסדחטוא"ט
תעסה.
 וננותח. מסריסחסחנ
 וכניוח. מסייחחחר"ת
 יעייס6. חק'67חפחפ
 קית,ס. -י" מקי יקיים, מסייחסו"ק
 ורמתיס. חקיחסו-ר
 חרנ6. "ו' חקרחסהת
 טולס. חקי.סחם"פ
 יי'עס. חסייו .י', חקרחם"י
 'ריעה. הקליוחט"ד
 קיהתה. ל" חקרחם-"ק
 "לג6. .י" מסיחם"ת
 ניס. חסייךחל"כ

 ת"יקיו6, קכגת6 מתירקחסכט"א
 )36יחס. חסיחמ"ל
 ',חסל"א

תחקרכן. חקוי ת6יקור6, קתמ6 מתירקחת"מ
 עליון. מסד עילס, חסיחס"ע
 חק) ע)סמ.ס, סרנ' מתססחסייפ

 טקמ.קצור
 ק7יס6. מקי67חם"ק

 6ת0. ס) 0ק7חסשא"ם
 מועבי עיר, מכל ערבה, חנוטח"ע

 עמס, מיינ' עוף, מעקתע5.ס,
 עולסי מיי עי, מי' עליו,חיית
 מקד עליו, מל עי)05,חכתם
 מקס מניעור, ענר, ח5יעילס,
 עריס. חמיתמ עלס, 0רכחעולס,
 ליסור. ע) מ)חע"א
 נ6נ עסי מתססחע"ב
 7)'ס. עוזך חגרהחע"ז

 תסמכחין. 1ל6 י6ג7ין על מג)חעדול"ם
 המלוס. עליהם מכתינוחע"ה
 סיעי. על והמתץיישה"ש

 הו0. עו)ס מלק חעוה"זן ס63. עולס מלק חעוה-בן
 חורין. 3ן ו50' עגי ח4 חעוחכ"חן
 נרח. ונוגס ע) שיניס העז"כן
 עמס חהיהח גנח, עלץ ח"3 חע"כן לדגליסס. p~rn עסי מכתים חעח"לן כלח. חידקי על מ"נין חעח"כן 0'הו5ו. ע)ן מיי3ין tnhwn על מטבח חיתם,ן על 0ועס מותריו, על חותרם חע'חן
 כסריס.ן
 עדיף חכם תימה, עליו מייג חע"ט;
 תוכנו. ערכיון חפו חוסנו, ערג01 חמן תנ3י6,ן
 עגו). תסוס עליחס מ'י3'ן תעם-פן
 פלס. געסיח ע5תח חתיכה חע:"גן
 גלם. 6מן קלה עד חיי חעסא"נ'
 ייגריסס. קיג עסי חכתיס חעס"לן
 lwh. ג5מ קלה עי חיי חעס:"אן

 DSn. עתודי מנורחע-ש
 סעי, nprn *יג חוגם מקח, סג ח"קן
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 מ' פסולת, פליקס . פתם,חטף
 פלסי ח5י פווטח, %יפרקים,
 פס. מחוס מפיוח,מר3
 ,6". .פ" מסריחשש
 ס6טס. פי מתיפחחשה
 ,י-. "ס" מקריחפי
 ט5עח. פריעס, מחיכת,חם.ם
 ,ף. ,פ* מסרחם"נ
 קסלח. פס מוגםחפ"ק
 קיוסס. קסלס פת מוגסהבב"ק
 סייס. פי חלקח8'ש
 תו)עח. ס)ט'O"D 56חמת
 0ט6ת 5'11, מ331י 5פורןי חגירסחיצ

 מטרם 5טל, מלך 35', חכםלנור,
 15ייס. חרגוח35',
 סועד. לוסל ח5לחצפכם
 מולע. 3ן ח5יחצב"ח
 גליק. מ5י מול, מ15ףחצץ
 סנ3ד. ח5יחציה
 *חצדוכ
 סטעור3מ. %וחצה*ם
 סגיוק. מ5וחצה"נ
 1טרסעת. מהוססחצרם
 טפם. מ5יחצ'ט
 )ערעור. 35י סייסחציל
 גחטס. ח5' ג'ק, מ5יחצ"נ

 יוקרנו. לגו קלם פולט חמקנוחצסלע
 פיק. ח5י חצפ"ר -חצים
 ענוס. קנס מ4חצק"פ
 פפור. מ5י סלי, מפיסדרויש
 קליקה, מ3ל6 ק3לניס, מללסדחק

 מטף קולך, מון קמשמזות
 מיק קולדנ"ס6, מיעיקטן,
'lgpקייאק, חקיר6 קטן, מטך 
 מרוני קיים, ס5י קדח,מקלי
קרח6.
 נס טוגן נלוט קייס ppnחקכשניע
עיתך.
 )8פסמיט(. סנעס קייס טותחקיה
 ו", מווחץ"כ

 ויריסס. מקיוםחקהד
 'פק3. מק יוסףי מקחקי

 מכיך. למיי קייטין חייךחקל'ח
 פעם. קגס ח5יחקרם
 "הקפ'ג
 m5p. מסויחק'צ
 חפימע. מקלחק.ת
 ר6סיוי שרנן יסס6, מיוסיחרר

 ל', חכס ר6סי, חיי רעם,מיס
 ר6סין. מלק ר6ס,חלי
 לגריס. ר6ס' ngrnחרשיכ
 נרסוס. רגיכו חרסהו-ינ

 יטור נלסיס לגיגו חרסחרנס-ה
סנולח.

 וניוף. חטףחר"ו
 ומריע. מלילחרו'ח
 למסכני. ר16יס חחיכסחרול
 * ,חרל-ה
 lfSID. לנקל ר6ס חיי6חרר"פ
 לריטון. 3ן ערס לגיגו חכסחרפכ"מ
 נמטן. 3ן עסס ר3יגו מכסחרמכ"ן
 נסים. לביבו מייוסיחר*ן

 פגר. b3'pD ר' חייופ'חרעק*א
 ~ק. רודפ' מגרתדו-*צ
 מזע סגי, 10ע מסוני, מוסחרש

 סטתני, מועם סכר, חיעןסעי,
 מייס סליסי שרת סטותמ:קח
 סיס, מת סעס, מייסקלי
 מלול . ס3מ, מלול מלעס,סכתח
 מלטס, חלק סליקי, pSnמס,
 SpD'~, מתסס סלמס,מעית מסיי מלק סני, מלק סטע1ן,מלק
 מ5י פפמס, מטס סל,,מטס
 סקל, %י מעיר, ח5'פעס,
 סר5יס, מי סח, חסיתיסייס, מרע עג', חררן סת.ס,מקוח
 סעי.שעתי
 פ6ל, מייס למיס, ס3ח מנרםחעהש
 בסיר. מסם 6ימ, סלמסר
 קכגס, גו שין מולסחששניים

ש6ת
מפרס
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 ע5ימוחו. עוטס סלימ מוקס חשע'שן ,13ח. ס6ינו שק0חשע'ז
 פקמ. 50 מי חקהםן לסחכנ7. ר6ויס ס6ינס חחיכסחשש4ל
 קעז. סי6י ח~ס, חעהקן "O~IGW 3פולח, סנסחעו מו)יןחסךכ

 סזעמ. סקיי מכסץ חקוקה"רן- 3יגס.סעל
 5מריוח;: VSD 0קעל מתן חשקעיאן נפורס. 0נפמפו שלץחשב"ע

 י6יי. 11 פנחק ר' 0ל מפויוחסורפכ*י נוי. סל מת15"ש"נ
 "לס. סרקס, סתס, מרפס,חשר"ק יפוק. סגח מסיהעהד
 ת7ס. חולס, סגס, חוקס,חשתש סנפס. מכטןחווה"נ
 חולקין חילס, מדר חולס, מזו0'ח"ת 3נ מ0וכיהשעכ'נ

 חכעי חח6ס; 0כיס חריעס' ן חורץ. 3ן וח5יס ספחס מ4סהאעחב""

 ) חויס. חחן ח3ניח, TStW~ יחקד6יןסיך :2 תן:3:יבק יי:סיגס ן tnlt)DWI b~pn ס'ק מנרמחשו'ם

 :"י :2'ין'קששת ן ~oyS. :נן':ן'ש:,"ניו
 סניר6. חת.עחדיעהן קכנס. גו סיס מולסהשיכ"ם
 כעב_ סיין מתורןחשקה
 פלפס, מכעתהעהל
 לנסול6. מקוכ6ה~טן'נ
 תיס. טל חורח עועי, 0ל שלוחקךם

 פ76ש, סנמ6י, )ל3כמ(, חי0חשמתע"י
 פגח, חיס, יסל6ל, 6ל גכגפיסוספס
 )ססס(. ימוי 5רוקס, גדח,ת'לס,
 גחמ. יעך Shp מייסהשם"3
 תפוק3. מס3וןחקוס"ע
 גפ0י, סג6ס מעק גמס, ס5 מי16חשךנ
 ) גכיי. 50חין

 3עורס. סשמט חוליןחשנ"כ
*, *הושנכ.ע
 סכגס. חססחשהס
 ט5 מס13גו ענל, סל חפ16חסךע-

עולס.

 ספסכס. חמיתחחתהש
 ספדיס. מחיתחחתריע
 ספ*ס. מסיתחהתה"ש
 סמודס. מחן סמולס, מחיתחחתה*ת
 61נליס. מתניסהיע"ע
 וכלס. מחןדיט"כ
 .. וק1ן מחית0חת'ז

 חוחס. 0וך מוחסחת"ח
 טוצס.. חמיעסדען,ט
 יfifi~nn .7חת'י
 כפרח'. מעוימי, "ליפח,,חת*כ
grh~לתטס. מתות'ס 
 עעח. מחוסחת"ם
 גגלס. געסיח מתיכסההע"נ
 קיפי. מחסחת*ם
 פייס. מחייח.חת,ע

 כטריס קדיס מתיתחחתע-כ מערינוח. ידי על סעיר ח5יהשעע"ת
 חהח, חלעוד "3רמ חת*ת ן ספקמ. עליו ספנר חת( עהיםחשד'ע


