וקת שמץ

חנא
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וק"ןשם-י גל קלוס נ5ח מלוס תסכ 13מיכת וס סל 6ככנר )ס.
ושבגס :ס  hbnכנגר ~ס.
'סיס.
זקעחם ;קנוח עו3רוח וטגיקוח.
ושלכ'"1,
וש"ג זהו סניטר~ ,וסיף סלנחי.
זקדל ;כר קרוס (ייק לגרכה.
ושים :י סל פקם.
זקרבר"ה  strקרי 3יס ר 3סי.6

וש"צ 31חי סלפי לנור.
זק"ש ;ת 1קרי6ח ספע.
זקשעדש:תןקריינת סתע סל סמר,ח .ושיק ~לע סל קייק.,
ושרז-ל;סוסלעיור13ח'גו:כרוגסלכלכה.
זקש,ת :קן ססכח חלתו7ו.
וששמ"ע :תנו סל סטר תוכ'מ פליו.
זקת*ח :קנ' תלתירי תכעיס.
זש"ת :ק 1ססכמ חלע'דו.
ז"ר :תוניס רייגיס,
תמי רינ3: ,חי ז"ת 61ת תורת3: ,מי 3, ~o'finח
,
ס
י
ט
ס
רקון3; ,ח ר
ג
1
1
;
חו7סי וכרון תלועה; ,תן חפלה,
ר6סיוי
:יח לענן ,וי רועיס '; ,רקיע'ס.
:הן תפילין ': ,חחחוגוח'; ,
1ריא ;רע 36רסס; ,לע 6מח.
מקוגיס.
זר"כ :לע 3רך.
זת"ד )ה חוכן דיריו.
.
ס
זרד ;ריקח 7
'
ר
3
7
קרסי.
דתדב"ק וט חוכן
זר'צ ונמי ר5ין.
זתר'ק ,,
ודק ;לע קוים ,ולע שיתק.
זת"ה )6ח ח1יח הידס,
:ס תוכן
זרעת :נח לסעיס חויה.
היגייס.
זייש תמי אלעס3: ,חי מלטיס3; ,ח זתה"א 5:ח מוש סברס.
סת61ל,
י סי6הר ,ותה"ד וסו חוכן .o"aln
ערר.:,חג:הוסחיסטכ,ח:,3
יסו
ח11:נ סג' ,זתו"ש תורס הו מכרס.
ו' מנעות ,ן ,מניס.
זת'יק ;קני חלטיד' חכמןס.
וש"א )סו סביר.
ותילותן חולהלמזי pr ,מסקה (שד.
גרונם לנרכס.
ושחמ
זתלי"ל :ס מפ6רמ לנני '.Sb9D
וטעי"לוכ~רסווןלסע5ייריי
ח יוסף.
זת"ם :כלו חולח פסס: ,טן חעלמ
ושבב"ו ה ס %נסני ~ס.
ן תגמה.
ושש ~סו  9wbnסכתע.
זת'ע :תו תסלח עומת.
זת"ש :תן חפלמ ממריח.
:סו סלפת :כרוכס לנרכס.

יי

ן
ן

ושויי

ח'

חותמי מ;ןי "'יס,ן

מגרס ,ס7ס,
,
ן
ו
ל
ח
מ"ח ,חכם,
מלקי

חקר,ן

ממיחס.
ח"א ח' פתוח,
מדוס'5גיומ ,חי מי
ם 6לו( ,תותח
6נך ,חוק 6פונהי ואקח סקולי
ח,o7b 3'3

6תר,

מכס 6ח,7
חיי ,o~h
16תות ,מכתי 6 '.תמ ,מכפיס
חכטח  tovhחלק ,'6
16תליסי
מלק  tot~)hחלק  to~hחלק
6חי ,חנן הותר .חנ,o~o)h 1
6לה'ס ,מסדי
מקד
,om3hקקימ
י ,מלע ולגוס,
ס1
16
 ~nubמ

מכלי

חשש

חאאמפבגמח
מרון 6ף ,חסן לסרן ,מסם לסיר ,חכה*מ מול 13נ"א מפקרס.
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חבה"ק חטט סקנל.
מחיכם 6קעס.
חאאמפבכ"ח שקם6ין6יס r~unפניו חנה"ש ח53למ ססלין.
נפט 3ע( חונו.
מכיו מייט טוחתן  ,wnbtשל 3לע
חא"כ מרנ 6יס נרעסו.
ויקי5גו ,מכעס טנס ו7עס ,חפן

חא.גחיים
נתולם דעעסיס.
6 .ג17ח.
חא"המיוסי  'D)hססס ,מכע' 16עומ ח:ו"ם חנולח עלוס ,מיי 3טותווני.
חעו(ס ,חלק 6נן סעור ,חק' '7חכהש ת"ס נרכח ומליס.
6ותוח סש(ס.
חכ"ז מתן נוענו.
חאה"נ חליפ' ליקורי סנ6ס.
חכית ח3ר גן מייס ,מנרם נקור
חאהין חכעי 16תיח מעולס,
חלק
חולים ,מדר 3ח7ר ,ח7פ 3מ7פי,
ת
י
6נן תעור ,חק'%16 '7
.
ס
ל
ו
ע
ס
מומס נמוך מוחס ,מל3 6ר מערק,
חאהע"ז מלק 36ן סעור.
מהנין גן מנקיה ,מליו 3ן מוכין.
.
ן
ו
חאה"ר חט o~h 6סר6ס
חכ"י מותן 3ן '.ן ,הייס ני ,7מטך
חאפרית מריסי  nt~ahסח(ת.71
3ית יהויה ,מטך לת יוסף,
חאויח חלק 16יח חרס.
חשו ומסח לליהו ".hu

חא'ח חייו  o)'hחייס,
מייס.

חשי חכתי ,Sh1P' pb

" pSקורח

חקר '6יוי.

חא"כ חנם 6ין כסף.
תא"ל חנל66ימליס ,מייל 076לותל.
שאל"כ מזק 6תן (עד תמורס.
חטט מלק טסי תעע( ,ח5ר 6וס(
תועד.
ה94ר מושן 6ת לוט ,מיפת כליהו
לנ.6
חא"ש חיוס'  'D)bסם.

מגוך נחור ים ,מקר '3יויין.
חב"ב חייס 13יסי6ל 3גנסחי (כגס"נ),
חס נר 'עתיק נמאס.
6יסמיי נסן ניול ,חסתיג6י
חכיכ"נ חנ
3ן 'יחנן כס1ניול.
חכתפ ח"ס גן ' 3puפ6ל6ני.
חבי"ת ח(נ נסר יין חכלמ.
חכ"כ חוס3 7כסליס.
י .071
תכייל חיל
הכל"ד ס1לין נעורת ל6ו י16ריית.6
חבלתו  prnגחורמ ל16רך יתיס ומניס.
חבל"מ חנלי יחח ,מיי נסריס ל3
תרפס.
חבים מלליעיחמ ,חנלי עסי ,מקיר

חא"ת חי13ר 6ול תורס.
גסון,
נכסריס ,תורנן
ח"כ3ימח,ד מורגןנחיוחס
ר,
י חוול3ךי מיי 3כל עעסיי.
כמליס .מכסגססי ,מכיח ניגס ,חב"נ מגי נר ננ ,'6חלופי 3ן גפמלי.
מכתי נ ,(3מלק  ,'3מלק נכולה ,חב-ס מכעח 3ן קירץ.
חגוכם 3יח ,מס נל6ס' ,מחן חכ*ע מנוט ערנס ,מוען כעולס,
מכס נעיגיו.
נל6טימ.
נעלג פקח.
ן ניח6י ,חלופינן 5סר .ו חכע"פ
חכ"אתיינ
חכעפאסהש מען 3עו6 npD 3חו סס
חכ*ב מור3 13יח 3י.
סעוח.
חב'נ מ3 ,גדיס.
חב*פ מגוס ע5ר ,מזעת דית פלגי,
חפיר מכעס גיוס 7עס.
שי 3נפשעמ ,מען נעקם.
חביהמנללחססיין' חוננן'3מ.P7pwl

"ין

חבצמיש
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חדא'נ מדום' 6ג17ח.
חכצה"ש מ(53חססייו.
חכ"ק מנרהגגיקים ,חותר 3ק ' .071חדא"ס חחיכס י'6קת.6
חר"נ חותם דביק .'3
ניח לקסיו.
חב"ר
ן נחזר.
חב"שח
רנייסיס ,חד 3ס3ח ,6שי 13חד"נ מ17סי ג6וניס ,מתויג
ונ
מ
חדה"ר חרוקי .b~nlo
גיח סגי.

חכת"ח מיחס נחיך חוחם.
מ'נ חד נ3ר,6
ג6וניס ,ח31מ נ3ר ,8מ31חגל'וח,
מיונ נ3ר ,6מירק נכול ,מכס
גחול ,חל 3נתל ,מלק נ' ,חלק
גזול ,מתים ננחם rwn ,נתורי
מתר נתל ,מנוני נו' ,מקד נ17ל,
מסוףנדו( ,מ'5נייק ,מלסגיור.
חמב מח,תח גהך33 6לים.
חגביי מופר נותן ט יפול ,חלנ

חד ני',6

חמוסי

גנינס 3עס תן.
כגביש חל 3נלכד (53יס סמלים.
חמר מתיפח נתריין.

חדול*נ חד דייק 1ל 6גריס.
מושח מקל רסקר.
חד"י תקל ד' יויין.
ח"ד כח"ד מוס3כ6יכין כחוס3ג76י,ן.
ס לתלך.
וצד"ל מחןיימ
ן ע3ר.
ח3רח תורסילסי
חתדדללניי
ק מיתרס דלחי ל.רי קולע.
מהליש חירנ 6י'1ת 6( 6ספיח.
חדפם  670תילחכו ,מל 3דס מליחס.
חדסזו חייח 6דק'טר 6קירח וקבלת.
מד"צ מ3ל17 0רס' זיון ,חי רותס
15תמ.
חד*ק חיוסי קורסי מייחלן 7קיעל.6
ן רמת'ס,
חדיר חלוקיירונן ,יקדיי
מרס ירענן.
חדר"ג מרס 7ר3יגו גרעוס.
חדרנם'ה מרס דרסנו נרסוס ע16ל

רג'ה חר 6נגרס סי.6
מנוח-ש חתם גטלוח וחקה 6מד.
חגול"דחי נריק ול6יייק.
ועהש מגונח סתו6ל.
סנולס.
חנ.ח מגרת נתילוח מקריס.
מג"י מיסים נס 'טניס ,מכס ניול חדיש מלתך ינ' סיסי.
יקרע ,חסר ג' יויין
 ,מחיתח חך*ת מדוסי חויס ,חדרי חורה.
ח4ה מנשח חסרון ,חג חת15ח ,חג
גפרם ילוסלתיח.
סקכומ ,מיום מלנגס ,חיוס
חני*צ מג'רח טורן.
י ס(כוח,
מ31ח
חנטתן תניח נתיחס מקרס.
מעולס ,חייס
סל33וח,
סתסילס ,מיס
חנעתת מתו נעור על 'די חפרוגח.
ססירס ,חוי
חסני ,מו( סחופי,
חנ,ש מגונח סט6ל.
מוקחסגחיחסו
,
י מ)קחמיתרי מ)לח
חמת מקי ג3ורס ~.mh
סס*ן ,חט 06סעוף ,חי העולע'ס,
חנת"ם חקר ג3ורס חפ6לת עלכומ.
מיי סנפם ,חכם הריס ,מכתי
נגורס חפ5רס נ5מ.
חתנ"תד'נח7מוקעי
סדור ,חלול סס3מ ,חלול ססס,
,
ס
ר
י
ד
6
נ
נ
ס
ו
ח
י
77יןי
מלופי סקרי6ס ,חלון חגפ( ,מלק
חוח יעח ,חוו ד6ח ,'6חייח6
ס' ,חע7ת הית'ס0 ,ג~כ 0הלח,
יקטרגו ,מפוקי דעות ,חקק ד'
חסרי הסס ,חסיי' סדור ,מ5ר
חלס6דעחיה ,מעויייגי6ל ,מחסה
חככי ,מקול סדין ,תקחהנייח,
דגריס ,חלי דגר ,תחןדחיס.
חקחספקמ ,מם13ןסנפס .מעניגות
חד"א
י 6ער ,מישי  tm~1bחרס
דפו
תעדינה ,חוסן סתפפע.
חק 6י .,חמיכם ד6יקול.6

חשש

חרב

- **-

ההלש מיל ס16נ,5חכתימסכ6עעסמ,ס(6סימ ',חריע
מכתי ס16עוח,

מקיזי

מדום סעורת,
ח 069טעון
מסעי מעסיס ,מס 113סע13ר,

מטייץ סעדס.
ס*ותומ.
הה"ב מיקה ארמיס ,מכתי סנ53י ,חהיפ מג מפקח ,חט6וח סעכית'וח,
מכעס ספר5וף.
מכתיס ס)סלו נד3ליכס.
חה"נ מ17סי סנרסוגי ,מוקות מגייסי חה,צ מט6ח ח5נור ,חכתח ס5יול.
nprnסגוף ,מכת'מגויס ,מחיעת חה"ק מ13ט סק3ר ,חט6ח סקסן,
מיוחסק71ס ,מכתיסקנסס ,מכתם
סנער.6
חקגגס ,מ(ום' הקלשה ,מקני
מה"ד"כתיסיור ,מקיליהרוי.
מהיו סרוסי ס(כומ ו6ניומ,
סק5וח.
מקוק
ר סל*ון ,מרום .סרם,6"3
חשרחי
סיו5כ .3601
חום 0ל*ומ ,מוס מליח ,מכס
חה"פ מום סץעס ,מכתי סט3ע.
מלויס ,מ5יסריות ,חמיכן סר16יס.
חה"י מתרח סיעים ,מקר ס' יודין.
חה"ממנוחשכנסחכלח ,מ5רסכנד .חהר"ל ממיכה סר6ויס (חמכנ.7
נ חס13עוח,
תה"ש מנצחלסיין" ,
חהכ4נ מון חכגקח.
מה4ל חדושי ס(כוח ,מונס  ,1( 6'0חוט מסייס ,חוע חסן ,מיס
סו( 6ך,
מונח ח(3נוח'
חסתע ,מכסססלס ,מכת'ססעוריסי
מלו(  to~oמקר מפעל ,מ5יוח
מיכםסר'16ח
וח
לי
מנוןחתלגח(קלומ ,מ
חסים חס113ססוח ,מחיתחסס".9
לסחכנ.7
חה"ת נו17סי אמורס ern ,הבניעה,
ח ה(33וח.
חהל"ב "יג

זהל"ה מחיכם סר6ויה (התכני.
והים מגל' סעסימ ,מג סי5ומ,

מ:תמ התכונס,
מכתם סחורה,
מכתח ההסנורח ,מחיתח החורה,

חתן סמולם.
סערות ,כיוסיהתקירי ,מוט
סעסו(ס ,סו( התועי ,חוס ההש"כ מכף שתכסח.
מ7(1ס ונור,
סתטום ,חוס התסחהף ,מכרס ח"ו חיכך יטלי(,6
חטים וסעור'ס,
סתעסיח ,חכתי סאסקס ,מכרח מיק
חיונוסועג,מח)קמיי  tollplחייםומליס,
התלוח ,מכתח סווחקר ,חכתם
נ ולנס ,מקילה
סתססל .חלול סתקוס ,חסי' חכם וננון ,ח"
וחק ,חק וח(י(ס ,חק וסריס,
סתקוס ,חסוהפטסיי חחיתחסת9גה
מקר י' ,מקרות וימרות ,מק.רה
דחג ,מכיניסתיוח.
מרמ"ד
חהם"םממוו(לסיועי
ו7י'כה.
התשד קכוה.
חו"ש סופחלפיסו ,חזקולזתן ,מלניס
חהמייפ ח (1סתועד פקח.
ולנג'ס ,מסר מתח.
חהמ"צ חג סע5ו.0
חושב חוק ,61ון נח71ה,
חהיינ חכתם לנון,
חלג'ס
צתה הכפס
חכתח סליקם ,ח:תח הנתחר
.otub1
תכתת סנ'ח,מ ,מלוק הנערים חוא"מ חי(5מ וצנה תה'3תprn ,0
ח(קח הגקי ,7ח5ר סגי)ק ,חסתו וליתד חקי ו6תח ,חק.7.סי6גסי
תעסה.
סנו5ריס ,חסנון מגעם.
ן 103יה ,חכתה '31נק,
חה"מ חג הקנוח ,תיר סקסר.ס חרב שקיצת
חל 3ו3י5יס ,חומוס וגיר,
מוט הלקרל ,חול התועד קכוח

מיי

חוכ"א
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חומצות

חותה ונויח ,חויזחותיך:יט ,6מוחג).קני ,הי'סה
חולדם ו3ר(7ק,
וור.עס ,מרלנ.ס ונניס.
מורגן '3ח ,מייס 31רכס ,חסים
731יקס ,תקח (31ק ,מריף ונקי .חודל מיגר (ר6ס.
חו'חחיפח מתגיס ,חוק' חייט ,מי.ס
חובש מגק ולתן נמורס 6תן.
ם ומנור.
ומקר ,חי( ~חותה ,מי
חוכ"נ תונח ג3ר.6
מתרך ות" ,מג 6וחקרך ,מק
חוכה"נ מוכח סגוף,
וחנילס ,חר 3ומנית.
חובה"ל מו 03ה(נ3ומ.
חו"ט מ31ח טליתי מוכך וט(ו(.6
חוכה"ם חורכן ניח סדקים.
חרי מותות ,רוס(יס ,חוקן יסיטה.
חיבהם"ק חורגן 3ימ סתקדס.
חית יקיר ,תקל ו' יו7ין ,מקווה
חוב"ע מוכין נעורס.
ו'חלומ,
חוביצ ש33י ליון.
חוי"ח חיט יקיר חלס
חיב"ר מולנן נ.ת ).l'Dh
חוכ"ש חורגן  0.3סני.
חוי"ל מיק 6.1תן (גן
ח"נ "31ח גנים ,חכתם ונגירה ,חוי"ר מתוח ירוס(יס
חל 3וגיד ,מתיך ונתל ,מקריס חף"ת מקרום ו'היומ.
ח"כחי6ותחמ,י כחרח' ,תחן וכלה.
ונ3ירוח.
חו"ד חוקרויירע ,מוס 7עח ,חכתח חו"ל חין (6ין,
ז (יוחנה ,הון
י
"
לתחנס ,חון (עיר ,חון (חחיס,
ויעח ,ח( 3ייג 3(" ,0ויס,
ן מזק ויסתן (3ך.
חת6ס ודוס ,מר 3וים.
חו"ה חינח סל ,0133חוט סת0ילם .חול"ד"ין  ,q7Sחין (יין.
ד הט3ע.
י,י
מיס הסניי מו( מתועי ,מלס1ו חילדיהחיזנ
,
וקח הר(קס.
"
חולדהיט"
חוה"נ תונח הנוף ,חוקות סנויס .חולו"ק חו(' 1וקיס.ס.
חוליו "1ן (ותגי.
עוה"ד מוקל סדין.
חולייל חיטף  6(1לו.
חוהייט חוס העעס.
חוה"ל  -חוהל,ב מוגת הלנגוח .חוליים מנלקח  6(1תח3.תח ,מ~ד
חוהיש חוט מתסולס ,חעסייעי,
(תקותו.
חוגי סתענל ,מות מתסוסי חיסו ,חול"פ חנון ורמוס 5כנ פיט(.
תול"ר מתרץ ומי( .עוס יכנן.
התססם.
חול"ת חון (חמוס.
חוהס"ס מול סתוע 7קכוח.
תנ ,4מהר
חוהש'פ"י
( התועז tnpD
חו"ם חונל 'p'rnl
ג" מוט תקיף,
וד,
ח'
ומנרך ,חוור !11נ
חוהם"ש חיט סתסולס ,מי(
התועי
מותר .תקום ,חוקר ותקונג ,חג'
סל ,מוס התסיס.
ותכס ,מחס ית)(1מ ,מהן והגח,
חוהטש"ם חול כגוועי  50סכית.
חוף יזויע ,מקד ותרופט .חסיייס
חההכ)שףפ מול סתיע 7סל פקח.
י6גס' תעסה" ,ק יתספט ,מרנ
חחה"נ חולי חייסל.
ותנןי חרס ימסגר ,חסן ימפע.
חוה"ר חוס סר'6ס ,חוס הטח.
חושש מוט סס7רה ,מוט תסגי,ן חומדה"ט חון תריך סטנע.
חוט ססערח ,חוס סספע ,מולן חום'ז חיי ותיוגי ,חמס ודליה
מומבית חז 6ועממי כתלס'.
על.

ן

סתועי

חומ'נ
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חחא'מ

-

חויה חוקת הנכיס,

חום"נ ח31מ .hw

ח,ר היין.

ח1ם"ע חולי תעיט.

כקת

היהר,

חזה"כ מ;קח סנסיס.
חימ"צ  rnoיתלה.
הו"נ מ31ח גם'ס ,חוור וגרפס ,חדר חזה"נ מיקח שוף.
חוק ונחשק ,חכם ונגון ,חזה"ת מ,ח סמ:ופס.
ונעורי
ק 61תן.
חעא"ט חי
חוטך ג0כר ,חלק וגחלה.
ק
ז
מ
ן (3ך.
חונטויק מי קים נויל תרוס וקיום .חזף"ל ויית
ו0ות ,6מיוורי וקוהקי !,חורים ה: .:כר.ה יתל6כ'.
הוי,סחכסחגי
חעינ שק ונחח:ק.
יפיפי
 ,חוטן וקדקין.
חוו"ק חלולסג ,פייס: :יגסוע5ירה
ח("ע חו(יס ועכנר ,ח.ס ועוף.
חשש מיה וסוק.
חחעי"ר ח.ס ועופש ויניס.
חוייח מוקם חיור.
ה ופכגר תעוין .oo
חועט'ישחילי
חוש חוגה פס ,חניכה וס"ר.ס ,ו חזייט מוקם ייגס .יוקח .nbrlu
 b~tpnופיזס ,6מפגי ומנמק .חז.כ חוקם כסייח.
הופ"ח תופח מחלם.
ן (תועד ,חגווינו :כרוגם
חז"ל ";י
חופ,ק מינה פה קה5חנו.
(3רכח.
חופק.ק מינה מה קהלה קיומה.
הזליא פי .'ttbD)hi
ההצ חונני לין ,מותר וקורה.
חוט מ;קח תהון

ן

.

ח

ן

ח ,וק.ס ,מסיי 'יקיים
 ,מלס חטן חכס ,קן נסי'.
קטת ,חרס וקטן.
חז"ם ח:קח קכנהי מטס 'ועל-650 1.
הו"ר חותרךיגס ,מכי' ור3נ' ,מגון
ניתסק..
ורמוס ,תק ויחתיס.
חז"פ  nprnפעיר ,חקה טנו.ה.
יחוס (כל פועל.
חורל"פ מגון ונ
חיק תמתח :קן.
הורק"נ חליח ורקיקי ג.:ר.
חזקיה חוקת ק"ל.
חוץ 0י
חו"ש חים וסכת,
,תרוג' ,חו"ק ז.ב חייסס וריעה קרירה :תירה
מיס ופיק ,מטיס יטעוריס
י
מ
.53רה.
וסמוע ,ת"ס ושוס ,מתק וסויג
פתור.

חז"ש ח;קח
חק וסל1ס ,חרון וענון,
מרם חדטע"ש חוקה סלים עוסה סלימ1ח.1
שוטה.
ח"חחנ'(יס מ15.3ח ,מלמריג ,תירי
חוש"ח מופ  50מקד.
חדרים ,ח31ר ח3ר ,חותר חרס,
חוש.פ חן וסכל טינ.
ח,
חופה חספס ,חוקי "'ים,
.
ד
חושרם חולו סל הוע
נקריס ,חכס חרס'ס ,מליפימל'פין.
חוית חוחס חגגיח.
מלל מר ,3מקרון חכתה ,מפןמייס
ח.ו מע ;ס ,חו7ס זה; pSn ,כר,
חפןמקד ,חרגמיה ,חרס חכתיס
מתי ;קני ,מלי :הג ,ח5י ;ית,
חרס תתיר ,מסם חתן,
מ: '5גל ,מחיאת :קן.
חרא מקח 36סח nprn ,6ליקור .חחא"ל חנר 6מנרץ 6ית ליה.

חז"ל ח.יס ,לתן 56.יסע3ין.

חהאיט חיקוי חכתםליוח -וקייה

חח.נ

 -וסו -

חכתה גגורח.
יםחסחי
לק חוסן תשפט.
חי
חח
ח
חח"ז חלק מ5י יכר.
חת"מ חסר חגר'ס תמוכתיס ,כייס
חקיה הו7יגו ,חלק חסןעורפי.
חח"נ מכתם מקד גלח.
חח"צ חנרח מונני ליון.
מחית חתמה חותס' חולה.
ח.ט חונק טלית ,מייסטיניס ,חלס
 rnbnuחלל  ,nDDמלק טוני
חג' טגליס ,חן טונ ,ח5י טפם,

תכיי

חיו"ד חלק יווס יעס.
חיוה.ק חיות שקודם.

חיועץ שוח ועוסית.
חיו"צ חי יי 31ר1ך 15רי.

חי.ו ס.דיסי :קנ ,.ח"י (סתנס עצר)
)מוריס.
חי"ח חי ימי מטכס.
חיי"ם חנוף ' -קוריס -יס-תדנריוח,
מולך-ייתך-יי'ס -תקו6וח.

ח"ל סיסיסיי
ף ,3'5
ח.קי
חיליי מיס יחיס נ 6ישח

ייליראיו.

חים חח'תמ תהם.
חמס ירמוס ,חחיתס יונס.
י
יתמס סאון.
חט"ד חע5ח דם.
ח-ס"ה חקר יי
ח"ע חלק יי עתו ,מק יעקנ.
חטה"ק חט6ח הקמל.
6מפי .חי"פ ח"' (סשה עסי) פעתיס ,ח"י
חט"ח מטפח מלנ ,חלת 5ינ
 tO1)Dח"י מרוטומ.
חט"נ חן6מנעיריס.
ח"ק ממישחיי קדמי.
חט.ם חטף סגול.
ח"ש מיי סעס.
חט"פ חעף .~PD

חט.צ חע6ח לגור.
חפ"ק מעף קתן ,מוטי קורדניימ.6
ח"י חג'ג'ידידי ,חכינ'ן ' iot~lpח3ינין
'רימו,
ישראל ,חורז י''1
יכיייון,
מוח יקיר ,חים to~tnfחותמ
חכווח יזניח ,מלק שק ,3מתים
יסרבל ,חתן י7יעה ,חק7י יי,
חקן יעועוח ,מקרון ידיעה ,מק
יוקף ,חק יעקנ ,מחיתחיי.
חייא מ"י 176תיס ,ח.o7h '.
חיא"נ "לקי יי לתרס טסי.
חיבינ מרס יטומע גן נון.
חי.נ ח"י גדולים ,מי17סי ג16ניס.
חי"ר חייוסי יילס יעם ,חלק יורם
דעה ,חקרנו 'ן'עה.
.'hl,rh
תירא מייס ייקף
חיה"ח מיטר יד סח)קס.
חיות סקודה
חישק ח13.ט סקנרי
חהשח ידו סקיוסס.
חיה"ש חילול פסס.
ח"ו חכתח .וניח.
חייג חיים ,וגס גיר65נ.7

ייד

חי"ת סייועי חירט.

ח"כ מלי מטסי ,חולק כ ,713מוקל

כל ,מקח כסרומ ,מייניכליחוח,
מקרון כיק,

מלוף כתג,
כופר ,מס 31ככח.
חכ"א מכתים  tot)tlhחכתח 6יס.
חכאו"ה מרתי 6ויימ מעולס.
חככי חכתי 6רן יסליל.
הכ"כ מכתס כחג נינם ,מכתינ3ל.
הכדח,רכל  ,737חכתס שחר 7עמ,
חכה"ד מכתי סיור.
חבה"ם מכתי סטנע.
רכשתם מכתי התסנט ,מכתתסעילומ,
מכתם סעחקר ,חכעח מתקפל.
חכה"נ חכתח סגפם ,חכתס סכמוח.

מ5י

חכה,ע מכת' סעתיס.
חבה"ק תנתח סק53ס.

חכדיר חכם הלויס.

חכה"ת ח:עח סמורת ,מכרח החטט.

חכףל חכעיגי ,כרונס לצרכה.
חחככ""יח חמנללקיסככחללקי.סיק(" ,כת
.bh9D'.

חכי'ח
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חכי"ח מפרח כל ' Sh?Pחצריס.
'
חכלה.ר חרס (הרע. .
'

חכ"ם מכתה עגום ,מסוט כהמ.
הכמו"ל מבתיגו ,כרוגם (ברכה.
הכ,נ מ3י3י כגעס' ,מכתה כבהרס.
חכ"ע חכתם עללה.

חמ'א

חל"י מק (יסלסל.
חלי"ל חסריו 'bSיכל (סתנומ.
חלי"מ "כס ( 3יקח ח15ח.
חלי"ש חיים לב( 'סרט מנק.
חל",ת תוסס לעולח'יי חסיעחי.
חלכ"ח חייס (כל מי.
חל"מ חק(תקועו, ,שון(טעי ,מיי
(מהגי ,מזרלעיענnpSn ,נימוקק,
מתור (תסי רוס (עטת.
ה  otibnכג3
חל"ם כצנ"ש מתם לני
5דק ננה סנמ6י.
ח?ם*ע חוי לחוגי עלים.
חל"נחילי נופל ,מנוךלסריס ,חקרי

חש"צ מכס 35י. .
חכ"ש  ho1?3nכ(פ' סהי,6
כגפי סמ ,6.מכתת סלתה.
חכ"ת חכתה  , tobnnמכתימנתוז.
ת"ל חנינ 6ליס ,חנלי לירם ,מוגר
לרקס ,מון  ,ryhlמון (ררכגו,
.
מון (תוער ,מור לתוט ,3חי'3י
(,6ן',
.,מ,יצלניך ,מרגלו ,חכם "(* ,נ
(מרע ,מליחס (גו חוח (מס ,לתםם חון לקינם.
0ק36( 7רהסי 6ק (יסרק( ,מקרי חלע"ה מלק (עילס הנ.6
( ,3חלס (וריס ,חתום לתטמ
:י ,חלעוה"חבד"( 6סנוס~.
חלש מג  (ol~nbiחוי ל6י5טרופ חל"פ
חלפ"ש חלק פי סנים.
חק 7ל6נרהס .חקרי "(" .*6,
חליק מת( 3קרוח.
חלא"א חין ל6רנע 6תומ.
,חלקנו חס (ח קר י'3פ.
חלאה-ש חל (טיוח 6חר סס3ח.
חלקיק חונם (עמה קמ(ס ,ק7וטס.
חלע'ז מען ל06ר ;%גי.
חלישתמיסה (ע;רח' " (6היחסיעחי .חלריא חיסיס (נקריס ר3ס 6תוגחך.
חל"כ מס ל3י לתיגי ,מרס 4רס חלריע מע6ג:1לעגיךימס עליכו.
חל"ש.מייס לן סנק ,מלק סלמס.
ננ7ו'.
3ומרס.
חלבנח"ש חרסלגריס 3נ7ו' חרס'סתמ .6חלשב"ע"ילין
נססיי
ש
חלית "ון.לחמוקי.
חלב"כ חלק צנורה.
ח.ם חשיתסים ,מירש%קר ,6מי6
חלב"ש (' (6היות גסנח.
חול תו-. ,7%מוגי תע'ס,
חל"ד חון ~ף ,מון (7רכג.1
ת'(ח6י
מותרי תקום ,תועליעתגימ ,6מייני
חלד"ה מין (7רך סטגע:
עיתות ,חייביתלקוט ,מייעטתיס,
יול"ה חלק לעולס הצ ,6מקל ז(",ה.-
חית 71תתין ,מכע' תקרב מכתי
חלה"נ מלקת סגקי.7
תסכם ,מכתהינים ,חכתם תסס,
חלה"פ ח(קח הפע('ס ,חקרי
"
(
.
1(0מ ת15ח npSn ,תמוקק .,חי7
הפתל.
תסס ,חי תטיס ,מחס תנלוח,
חלה-ש חילו( הסס" ,לקח הסס.
חלו-ל חיטר 6ל 67.ותרה (קגורס,
חקור' תחקרן ,ח5י תסי ,מטך
תקריס ,חסן תפפם ,חחוס-תפס,
מתיק לתרץ .ט'3וח 6לסקיס.
מחיץ תיסח.
חל"ז -חון לותנו.
חם"א חגרך תיח6סי ,חקרתסיגעיס
הל-ח מייס לכל מי.
ן 6ג'
חל'.ט חלה טת6ה.

מ51פ6

חשז

חטעיד חנות תסכיל Sbיל.
הם'כ מנינה ומיה נסעף.
חייג.

- taa -

דואביה

- . - - - . . --.

חמע מנוחתקעיגריתיס,

חד4יגיימו

כקע ,מתן סקסה.
 asnחותים תמ;וויס ק.דזריס,
תיחוח גיח דין.
חמביד
ח)ניס עלתדיס קייריס.
חטבץ "תן לענו.
חססכם"א חתיר 6קכגח.bllp~hn 6
חמב*ח מחיכם ת ,3מחיכם.
חםב"ם חכתם תעו6רס נכלי  .1h1DWהמ"ע מנוו תוכיח עליו ,ח3יחתל.3ס
פימס,
פרותיס,
חמכ*פ חתן לפקח.
מופס
חתמה עמר ,מנני6תת6י1סילל עוליי.
חמכ"ש ענינם ת15ס נסעחס.
חם"נ מתרס ננוגס ,מתן נטל ,מתל חמע"כ מתסס פסר .363
חספ"נ מלחים תורייק פח גניגח.
נתל ,חתם תנלוח.
ך 15ר.
חמ"ד חכתס תיילת ,מתודי ינעל ,חס-צ חירםיל
מקלתקים דמיק ,חתסח עינידנן a~sDn .מ3י 63תליה נסעחה.
חט"ק מקח פר 6הוזק.
שכה"ט מון תירך סט3ע.
מנח ,ת"ל ת"תת
חטאהחניתעחדקי סרח ,מנלמ
תשע
חם'ש
חדס
סיכלה ,חתיתסיתתי ,מי תל6כיס סוננין ,מעייעעיי
מתרת תסללקעותח.פוגמן ,מתי
בסס,
הענסיגיס.
חמשא"י חתן ס6ימ ייוע.
חמה"א חלש תן .lehn
חמש"ה חי תל 6עסיסה הדחה.
חמה"ט מון תן מינע.
חמשו"ל חתן תסס ספוח ותעלת.
חמה,י "תרח ה'תיס.
תיסקל העורק.
המץ חנ:יס תיסקל וע)ריס.
ן חטשהע
חמרינ חתור וגחל ,חתה ונול .ן חמשיי תחתנ
יל יפרזל.
זניס
חטו.ד מתויייגי6ל ,מקר  otpnופנת חסעיג חתן סל גכר'.
סל סכות.
ן הטעתם מיל
דפיק.
מתפהת
יר.
פפ
יע
חטוה"ק חסיוי תחקוק וסכי קחני .חטקיע
סל עקח.
" D"tOחול
חמו"ח חתרך וחיי.
עי
מל סנעס קללה.
חטש.ק חיעה
תות
חמו,ע חננים תיסקל ונתריס.
חמצנת חוקה תרה סגה חזיה.
חמו'ק חקורי תחקרך וסכי קחגי.
המית מפרח תרעילי הורה.
חטו.ר חכס תופלג ורג רגנן.
וץ.נ חוש נסכר ,חוקםכיקי ,מטקה
חמו"ש חרס תועד וסרח.
גלם ,חי כעסי,
געיריס ,ודי
חם"ז מתי וקני.
,
:
י
ד
ק
ו
נ
חנוך
חס"ח חד 6תחדל ,חומס תקור מאס,ן חכונה כקחרהי התז
,
ל
ו
ן נערוק ,מלי גויר,
()ק.
חט3.ס חול חט'3סי חלקם תשקק,
חטא חנרח נספח ?6ס ,מיס )otp
מ' תל6כיס חסומס.
36ייעפינ.,
חמח,א מ 67תכלל חגרמס 6יתתר.
הנאיע "' גיסן 6ה עליו.
חם"ט מתי טנר.ה.
ן חנא.ש מס( 1.עי 6סגועת.6
חם" .חנרח תעורר יסניס,
חתדח
מכתת גסים מחה ג"ה

מב"ב
'פלבל ,חתן ,רוע.
הניה מלה נרהי:רלקה,
חט'-ש חזן תירקח מפיס.
ח:וכ.ה מנו כ.ה,
נ-
חטטכ"ת חין תתעלח כגיד תורחו .ן
ונתוק כל הלילק ח' (רנת
מחיש
כקליו סתחלחן ,ח( ,לזוע ומלגה
ה ת5ילחס.
הממ"צ ממחהירית

מגיגית
חג"
ן.
.:
ק';:

חניאל

-
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הזפ

כ3ימ סלל ,ח' נרוח ופס כולס חת"מ מתירק קתמ 6ת6יקור,6
תחקרכן.
הסיס ,חסתוג6יס נתגירו וסרנו
עילס ,מסד עליון.
כ( ה6וי3י
ע
"
ס
ח
שצ"פס own.ננס ככ3( 3גה חסייפ חסי
מתסס סרנ' ע(סמ.ס ,חק(
חנכ"ל
קצור טקמ.
סנ60י 5יק ת6דיס.
נ חרג נוקתח גקס ,מחיכה נעסיח חם"ק מקי 67ק7יס.6
יחנ.
חסשא"ם 0ק 7ס( 6ת.0
נחלה.
ח"ע חנוט ערבה ,מכל עיר ,מועבי
חנ"ם חתור גוסך קמרים.
ע.5ס ,מעקת עוף ,מיינ' עמס,
חנעינ מחיכם נעמית גדלה.
חנ*צ ח '5נזק 5רוי.01
חיית עליו ,מי' עי ,מיי עולסי
חכתם עי( ,05מל עליו ,מקד
ח.:ק חקים גטילס קריעה.
עילס ,ח5יענר ,מניעור ,מקס
הס' מקי,
עולס0 ,רכח עלס ,חמיתמעריס.
חים חוקת ק:גס ,סיף קנו( ,חכהס
ס'0ת6ה ,ח' קשרות ,תסס חע"א מ( ע( ליסור.
נ6נ
סכנה,
ס
חחסהסק,ומר .תקד 6להיס ,חחעע""זב חמגרתהססעוע
זך
י'(7ס.
הס"א חק36 7ו
חעדול"ם מג(עלי6ג7ין1ל6תסמכחין.
חקרי 36ו.0
חע"ה מכתינו עליהם המלוס.
חטאיה משיי 6ותו 0העלס.
יישה"ש והמתץ עלסיעי.
חסל"פ חסיון גפנ'ס.
ן חעוה-ב מלק עולס ס.63
ניול ,מפרון גרו(.
חם"נ ח
חעוה"ז מלק עו(ס הו.0
חטדח"םקימקרון ימקרון.
ו3 '50ן חורין.
ן חעוחכ"ח ח4
חס"ו מקר ,ף.
ג(
ן העז"כ שיניסעע
יונוגס נרח.
חסדא סקי י6ע.0
חטוא"ט חסדוחית ,חסיריסוסליי חע'ח חותרם על מותריו0 ,ועס על
חיתם ,מטבחעל  tnhwnמיי3ין
תעסה.

חקוי

ן

ן
ן
ן

חסחנ מסריס וננותח.
חחר"ת מסייח וכניוח.
ן
חפחפק יקיייעםי,יס- .6י"קית,ס.ן
ן
חחססוו"-ר מסייורמתיס .מקי
ן
חק'67

ע( '0הו5ו.
חעח"כ מ"נין על חידקי כלח.
חעח"ל מכתים עסי  p~rnלדגליסס.
חע"כ ח" 3עלץ גנח ,חהיהח עמס

כסריס.

חסהת חקי
חע"ט מייג עליו תימה,
חקר "ו' חרנ.6
חם"פ חקי.ס טולס.
תנ3י ,6חמן ערג 01חוסנו ,חפו
ערכיו תוכנו.
חם"י חקר .י',
יי'עס.
ן תעם-פ מ'י'3ן עליחס תסוס עגו(.
חט"ד הקליו 'ריעה.
חע":ג חתיכה ע5תח געסיח פלס.
חם"-ק חקר ל" קיהתה.
' חעסא"נ חיי עד קלה 6מן גלם.
.י" "לג.6
י
סס
חם"תחמ
ן חעס"ל חכתיס עסי קיגייגריסס.
ך ניס.
יי
חל"כ
קלה ג5מ .lwh
חסכט"א מתירק קכגת 6ת"יקיו,6
חעס":א חיי
חע מנור עתודי .DSn
(36יחס.
חמ"ל
סי
ח"ק-שסג מקח ,חוגם nprnסעי,
ח',
ן
חסל"א

;

חסייו

חכם עדיף

ן
ן

ן

ן

עי

*יג

fan
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ששנם

חטף פתם. ,פליקס פסולת ,מ' חקהד מקיום ויריסס.
פרקים,
%י פווטח ,ח5י פלסי חקי מק יוסףי
ייטין למיי מכיך.
חקל'ח חייךק
מר 3מפיוח ,מחוס פס.
חקרם ח5י קגס פעם.
חשש מסרי .פ" ."6,
מק 'פק.3

חשה מתיפח פי ס6טס.
חפי מקרי "ס" ,י.-
חם.ם מחיכת ,פריעס ,ט5עח.
חם"נ מסר ,פ* ,ף.
חפ"ק מוגם פס קסלח.
הבב"ק מוגס פת קסלס קיוסס.
ח'8ש חלק פיסייס.
חמת  O"Dס(ט' 56תו(עח.
ש6ת
חיצ חגירס5פורןי מ331י0 ,11'5ט6ת
מפרס
לנור ,חכם ,'35מלך5טל ,מטרם
,'35

חרגוח 15ייס.

חצפכם ח5ל לוסל סועד.
חצב"ח ח5י 3ן מולע.
חצץ מ15ף מול ,מ5י גליק.
סנ3ד.
חחצצידהוכח*5י
חצה*ם %ו סטעור3מ.
חצה"נ מ5ו סגיוק.
חצרם מהוסס 1טרסעת.
חצ'ט מ5י טפם.
חציל סייס 35י (ערעור.
חצ"נ מ5י ג'ק ,ח '5גחטס.
חצסלע חמקנו פולט קלםלגויוקרנו.
חצים  -חצפ"רח5יפיק.
חצק"פ מ 4קנס ענוס.
דרויש מפיס סלי ,מ5י פפור.
דחק מללס ק3לניס ,מ3ל 6קליקה,
מזות קמש מון קולך ,מטף

הקפ'ג "

חק'צ מסוי .m5p

חק.ת מקל חפימע.
חרר מיוסי יסס ,6שרנן
י
ו
י
ס
6
ר
מיס רעם ,חיי ר6סי ,חכס ל',
חלי ר6ס ,מלק ר6סין.

חרשיכ  ngrnר6ס' לגריס.
הו-ינ חרס רגיכו נרסוס.
חרנס-ה חרס לגיגו נלסיס יטור
סנולח.
חר"ו חטף וניוף.
חרו'ח מליל ומריע.
חרול חחיכס ר16יס למסכני.
חרל-ה ,
*
חרר"פ חיי 6ר6ס לנקל .lfSID
חרפכ"מ חכס לגיגו ערס 3ן לריטון.
חרמכ"ן מכס ר3יגו עסס 3ן נמטן.
חר*ן מייוסי לביבו נסים.
חרעק*א חייופ' ר'  b3'pDפגר.

דו*-צ מגרת רודפ' ~ק.
חרש מוס מסוני10 ,ע סגי,
סעי ,חיען סכר ,מועם סטתני,
מ:קח סטות שרת סליסי מייס
סקלי מיי סעס ,מת סיס,
סכתח מלעס ,מלול ס3מ .,מלול
מס pSn ,סליקי ,חלק מלטס,
מלקסטע1ן ,מלקסני ,מלק
מס'י~י
,
מעית סלמס ,מתסס SpD
קטן ,מיעי קולדנ"ס ,6מיק
מטס סל ,,מטס פפמס ,מ5י
פעס ,ח '5מעיר% ,י סקל,
 'lgpמטך קטן ,חקיר6קייאק,
מקוח סת.ס ,חררן עג' ,מרע
מקלי קדח ,ס5י קיים ,מרוני
 ,חסיתי סח ,מי סר5יס,
סייס
קרח.6
ס נלוט טוגן נס
שעתי סעי.
חקכשניע ppn
י
י
ק
חעהש מנרם ס3ח למיס ,מייס פ6ל,
עיתך.
מסר סל 6ימ ,מסם בסיר.
חקיה טות קייס סנעס (8פסמיט).
חששניים מולס שין גו קכגס,
חץ"כ מוו

ו",

מזע

חששץ
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הת'ת

חשע'ז שק 0ס6ינו 13,ח.
ן
חשש4ל חחיכס ס6ינס ר6ויס לסחכנ.7ן חקהם מי  50פקמ.
חסךכ מו(ין סנסחעו 3פולחO~IGW" ,ן חעהק ח~ס,סי6י קעז.
ן חקוקה"ר מכסץ
סזעמ.
סעל 3יגס.
0קעל 5 VSDמריוח;:
ן חשקעיא מתן
חשב"ע שלץ 0נפמפו נפורס.
חסורפכ*י מפויו 0לר' פנחק 11י6יי.
"ש"נ מת 15סל נוי.
סגח יפוק.
חשר"ק מרפס ,סתס ,סרקס,
העהד
יטן סנפס.
סכ
חווה"נממ
חשתש חוקס ,סגס ,חולס ,ת7ס.
ח"תמזו '0חולס ,מדרחילס ,חולקין
השעכ'נ מ0וכי 3נ
מ4ס ספחס וח5יס 3ן חורץ.ן חריעס' 0כיס חח6ס; חכעי
חהשאוע'חםב""מנרמ ס'ק b~pn tnlt)DWIן
סיך יחקד6י
(
ן ~TStW
ח3ניח ,חחן חויס.

חשע'ש מוקס סלימ עוטס ע5ימוחו.

סקיי

"לס.

יי:סיגסתן:3:יבק2:
ד:יע2ה'ןין'קשסנשירת":.6י

ניו:נן':ן'ש ",:ן
~.oyS

עו
השיכ"ם מולס סיסכג
ב_קכנס.

חשקה מתורן סיין
העהל מכעת פלפס,
ה~טן'נ מקוכ 6לנסול.6
חקךם שלו 0לעועי ,חורח טל
חשמתע"יחי(0ל3כמ) ,סנמ6י ,פ76ש,
וספסגכגפיס6ליסל6ל ,חיס ,פגח,
ת'לס ,גדח5 ,רוקס,
(ססס).

תיס.

השם" 3מייס Shpיעך

חקוס"ע מס3ון תפוק.3

וי
ימ
גחמ.

חשךנמי16ס5גמס ,מעקסג6סגפ0י,

חין  50גכיי.
חשנ"כ חולין סשמט 3עורס.

הושנכ.ע

*

,

*

(

חשהס חסס סכגס.
חסךע -חפ 16סל ענל ,מס13גו ט5
עולס.

חת.עח

חתהש חמיתח ספסכס.

חתריע מחיתח ספדיס.
התה"ש מסיתח ספ*ס.
חתה*ת מחיתח סמולס ,מחן סמודס.
היע"ע מתניס 61נליס.
דיט"כ מחן וכלס.
חת'ז מחית0וק1ן
.
חת"ח מוחס 0וך חוחס.
דען,ט חמיעס טוצס..
חת'י  fifi~nnי.7
חת*כ "ליפח ,,מעוימי ,כפרח'.
~ grhמתות'ס לתטס.
חת"ם מחוס עעח.
ההע"נ מתיכס געסיח גגלס.
חת*ם מחסקיפי.
חת,ע מחייח.פייס.
.

השעע"ת ח5י סעיר על ידי מערינוח .חתע-כ מתיתח קדיס כטריס
עהים חת) ספנר עליו ספקמ.ן חת*ת "3רמ חלעוד חהח,
חשד'ע

