לתלר
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( 6חלין bS ,חעגס6( ,חעסס,
מקנו,
מ,65
 bSחעטוק
חקטה( ,,ל 66חללמ bS ,מס6י.
ל5
bS
( 6מס(ח 6( ,תסנ13( ,6סי
 013( ,ohlsnחכ(מ( ,מעי חודס,
לכי ח70ר( ,כי ח'חי'DS ,מועו,
(קוט' חה(יס( ,קיע' חורס( ,סון
30וגס( ,סון חורס.
רונא*ר ולי*ב ל 6ת16גס  1'Sbרפס
וננע ל 6יקל63 3סליך.
לתב"א  hbח"לו 3סר '( ,h)t'hמ
מגג.606 6(3 6
לתב"נ ( 6תנס(ניי.
לתבל"י ( 6תסו 3ל6ס לסנח '5רס.
לתבע"ש ל 6חענס נרעך ער סקר.
לת"נ ל 6ח3ס( גריhS ,מחליף גנר,6
( 6חקינ נני(( ,תנופח נזו(ס.
לחן'ר ( 6מקיג גט( ר6סוניס6( ,
חקיג נגו( רען.
לתר"א (עדס חולס רלך .pb
לת"ה ( 6חגי ס.6
לת"ה (6

ס6כ( מין.

ס"

לתו*ע ( 6חעמה ועס".
לת"פ (פוס סול 6ט3ח.6
לתכ'ם ( onwn 6נ( על6כס.
לתכית ( 6ח6כ( כ( מוענס.
לת.ל ( 6חיע(6יס( ,סין חורס(חוד.
לת"ם ל 6מעטס telb~n

 bbמחן

עכסול.
לתטלמי"י כמ'ל"ל בדל"ת אר"ולי*ב

( 6חי 6עפמד (י(ה עמן' q,Dיועס
כיע(6כ'וי5וסלך לסערך 3כ(דרכיך
( 6ח5ונס  1'Shרעס וגנפ ( 6יקל3
~l'SPba
לת"ם (פוס חור 6קכינ.6
לת'ע ( 6מ6כ( ע('ו.
לתע*ח ( 6ח6כל ע(יו מען.
לתעה*ר ( 6ח6כ(ו ע( סיס.
לתע"פ  bSמעסס ע(6כס.
לתעכ'ס ( 6חעס 0כ( ת(6כס.
לתפ'צ ל 6חקיס פעעיס (רס.
לתפיר ל 6תקיפו פ6ח ר5סכס.
לתפ'ש ( rSn 6פעו(ח סכיל.
לתור (תרגוח רפס.

לתולחולמ"פ (חורס (1סומס ו(עעס'ס לת'ש ( 6ח(נס סעטנ.:
ל"תטוגיוסל,.ת  bSח3ייס ו( 6חח3ייש לתש"ב ( olpnn 5טולנדיסי.
( 6מקוס ו( 6חסיס 6( ,חקוס לתשנ"ם ( 6מ 60סעיעס נ(17סעל6יס.
לתשיש ( 6מעסוק סכר סכיר.
ו( 6חטול.
.

ט
מ' ע6ער ,געדלם ,טס ,עהול ,עחעמ,
עין ,עלכומ ,עס ,ען ,עגסג,
עקכמ ,עקפל ,עעין ,עעלמ,
י35ח ,עקוס ,עקר ,6טל ,על,0

ערדכי ,עסעמ עסנה,

מ"א ע6ורי6ול ,ע6יל  ,31'6ע6כ(וס,

6קורוח,

ע6על 6חד,
ina1ab

(5ישל ,עניי

עניגוחן

עניד6פ0זן

עניגי  ,pbעג(ח 6קחר ,הנן 36ומ,
עגן 6גרסס ,עילם 6נכ'ר ,עדרס
6נדס ,תררם 6יכס ,עס 6ועל,
עס 6חויוח ,עסדור ,'6 6עו7ס
6ני ,מוס7י  ,r9bע:ס 6ערו,
עטגס (6ס'ס ,עחגס 6פליס ,עטס
08רן ,עטס  tot~Dbעעס 6סל,

עי

6מלוג
hיט~,
עיסn
גי),6
רי6יt
 Iעיp

א
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עין  ,706עכמ6 3לסש,
ס
י
כ
ל
ע
6ליסו ,ת(כומ ro17h
'6י
ע(קומ 6רנעיס ,תנסני 6נו0ינו,
ינסנ 6סכנ ,:תנסס  ,36תג0ס
ענ0נ

שעדב

עסס 6ד 11סג3י6ש.
מאה*נ ע16ר סנדולי י16ל סע(ס.
מאהרים ת6על ססעון.
מאה"ח ת6תל סמכס.
מאה"ט  -מאהם 14ע6ט.obnll~ 0

6נליס ,תנ600סרן ,עגמ(6 0יסו,
ענמס 6סי ,עקכ6 0נו ,0תעלם מאה4כ ע6על סכ0ו.3
5לונס ,עענח  ,mtSbעעיכ 0מאדים ע6על סעוני.
(6סו *0עעסס 6לסיט ,עעסס מאדג!"ה "06 l'betס6יסען סעולס
6פ1י ,תפעלו(60סיס ,ת36035ן ,כואה"ע ת6ועוחסעולס ,ע6ערסעילס.
ת15מ6ני ,ת6015יוניי ת15מ מאה'פ ת'6ן ספוגו ,0ת5על ססקיק.
6ורייח 4ע5ס 6סלן ,תקוס 6מר ,מאהר"ח תו(י6ין 06סל3יס מו03ן.
ער6ס 15מניס ,תר 6תל ,תס( מאה"ש תל6כי ססלמ.
6חד ,עס6 '5גור6 '5DW ,סל ,טאו"ה ת16כי ~Dbn
סניז( ,ע6ול סנו(ס,
תסנס 6חרונס,
תסנ0
too)3hי מאותה"6ונרוע
ינדוליס.
6וס
ס
תסגח6לי0ו ,מספן6תמ ,תספט
6ל ,עסקל 6מ ,7תסקל 6מל ,מאוה.ח י5ור סמייס.
מאוה"ק ת16ר סקטן.
תחיל 6קיריס ,ע0ג.otnSb 0
טא"א ת16יי 6ור ,ע6כ(ו6 0קוכומ ,סאוה,ש ת16רי ס6סי ע16ר ססתס.
תייט 6לס :6כרס ,תיל 325 60טאו"ח ת6וכ ס-ס.
מאהםע6כ( ותסקס ,עעס6סרןותריס.
6ו ,607תלכי 6ותוח 6דוס.
טאהע ע6ור עיגיס.
מאא"ם ת6כלוח 6קורו.0
גמא"ב ע6ס 3רכוח ,ת6ין  ,063ת6יקויי טאוע"ש ת6ס ועסליס סנס.
ני6ס ,תנן 136מ נד3לו ,עדלס טאהש ע6ע וסתש
6ני3 0ל6עי ,0עזרגל 6גי נו ,מאיו תסוח 6 -יט - 0וען ,עמכס

,יי

ענסנ 36וחינו 3י7יגו.
מאבאא"ב תס6נינחנס 006 qbנ0נס.
מאב"ד ע6כ( נן ילוס6י.
מאב"ח תס 6ני נמנס.
מאב"י תנסנ 36ו0ינו7'3יגי.
טא*נ תר7כי 6סין ניגו3ולנ.
טאמב תדרס 5נ7ס 3י6שח.

מא'ד ת6רי 067ר ,6תיתיגו 7 06ס,
תסס 56סיך ררסן ,תסכי(7Sbל.
מאד.הת5יין ססליס,
תסס 176ן
סנני6יס.
מאד"ם ר"ע תקכן36-יון - (7 -תך-
7ס-עני.
סא*ה ת76ון סס(ומ ע6וחו 0סעו(ס,
ת6ולסגדול ,ת6ורסקטן ,תסולל
 f~phמעס ,תי0ה 6לסיס ,610

6לסיס וס.

מאו"ל וו6תרס ,כרוגס (נלכח.
מא"ח ת6עלי 0כעס6 G'W ,חלונש
0ונס ,תר 6תל .h7D
מאחה"פ -מאדידיפ ת6סולססיגיי.
מא"ח ומא"ח ול'פ עו 6עלמי 6וער
6תל מי 6ו( 6פ(עו.
מאהכםדל ת6תל0כת'נו:כרונסל3לכס.
מא'יי6רן 6 5s1W ,Sh~ntקל6יי,
תילמ6 6ל'3סייס 1יקילי.
מאי"ב תעסי 6נו 0ירסו 3גיס.
מא"כ ת 1'6כעך ,ע%6ן כמ ,ע' (6
כעך ,תכליע  06כולס ,תנס'6ן
כ6ן ,עסכו6 ,י 1כ6ן.
םאכ"א .076 5)bw
מאכ"כ ת6כ( נסעס.

שבנז
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מנן

מאש'י ע*ר פיני '.Sh)D
ת6כל 3ן 7חק6י.
e5אwכcב
בשוע'ל ע 1tSD 736ל7פ.0
nיע6על  06כ5מי.
o
בואכ*ל ת6י 6יכ6לעיתר .ע6י 6ינפ 0כשועש"נ תכין 6ומו bSnnגפמו.

ליס.

מא'פ ע6ספעתיס .פי

מא"ל ע.6ס ל*סי *6י 6יכ6לעיטכ ,טאפ"ו טסכו 06 -כקף -עקל-די3ד.
ענעים 6ני לו ,תוי60נילפניןי טאפ"ת ת6פס חנור.
'עוייס 6נמנולן ,מדי06לינ6ל ,6באשצ"כ ת*'6 0גן 5ריכוס כונס.
עכ0נ 6ליסו ,תנ6 6עי:ס לס .באש"ק ע16ר קפן ,עעינס 1nSbקיס.

בוא'ר ת6ס ר3ניס,
בשולודון תלן  706לס0ירז.
ע6פס לפפיס.
מאר'ז תס 6לח 5פ) 0קגס.
בשררלב*עע6ינר 6רע6ל3יר6פעיקת.6
מאליל ת6 '6יח לך לעיער.
בואךמ ע6תל 6ל'סו " f~norת6על טארדל ת6ערלניחינו )כרוגס 35רכס.
עריכי ,ע6רן ע5ריס ,תס 6ני בוא"ש ת6ס עפריס ,פ'6ל6יס סלוס,
ע5ויין 56ל סחיעס.
עקייסי תעלטלי 6נ 3עקרקעי ,תי
6יכ 6ע,די ,עין 6חעיגו ,עעוט סא"ת ע6פס סגור.
6חלתפוט .תוטל 6חל תופל ,ת 65סאתה"מ ת6תר 0סת 0סעחיס:
% 16ו ,65ע15ס 6נסיס ילות7ס .מאתן' ת5וס6 -ס3ה -מולס  -יל6ס.
סאם'ב עסנכנק  36עיפטין נסתמס ,מ"כ ע6ס 3רכוח ,ת6י 3יגייסו ,ע6י
נעי ,ת6תל  ,'3ע7נל נפיו,
תסנכגק 6יל תל3ין גסתחס.
עדס 3מנל ,תס 3כ ,7עס17ר6
מאמה"כ  1thwסכ.310
3מר ,6עו7ה 3תק5ח ,תויס 3קגק,
מאמה,פ ע6ער ספקוק.
שממ 3ימ ,תול3 7ת5כו ,0ת)ל
בחשמ-ו ע6י0ורי מהנמ.
3יסי  ornnנרק ,עי נ6ל ,תין
טאנ!"ח ע6תל חכתיגו ,ע3לימ 6לי
געיגו ,תיגי 3סתיס ,תכס 73ופן,
תגכקי 30לו.
%כוח גכורו ,0תכ3 0ל ,7ע015
בשומחדל ת6תר מכתינו )כלונסלנרכס.
3ר3הם ,עלכומ 33ל ,ילכיס
טאבהט ע6 65סס ת 65טונ.
תכוחחו 3כ,713
3י,
תנחס
מאבהכ ע6ת5י כם.
גלולס ,תקורס נרויס ,עקכח
מאבהק פס 6ני עק"ס.
עקכח גכורו,0
,05'3
תקכח
טאבהך ה6תל עריכי.
גכוריס ,תקכח3רכות ,עקפוחגג'ת'ן,
מורנ ת6סנסיס ,ע6יר נ ,3'0תסכי'
עעוטנתר ,6ווע':ס3ר'6ה ,תפסס
6חרד נר51ס.
3ר6ס'ח ,תעסר  ,'3תעטר גהעס,
טאש'נ כעא,ד ע6ס נסיס כפד 6מ7 7ת'.
סא"ם ת'6ן סיף,
ת6כלוח tnlltpb
תקוו נרוך ,וורנל 6נפות ,6תרע'ן
גיס'ן ,עס"ם(3יתין ,תסהטטיילו,
תי 6יכ 6ספיק ,6תל6ס 36ן קשר.
טאסככיע ע6ין  q'pגכחל עליון.
עסגס  ,'3תסגה 3רורס ,תסחין
3קיר ,תחמיי33נמסי ,תחן גסחר,
מאמום"ו ת6קירי ע)נ.0
'6%רס פיניס,
י36ד פלתו,
תחנח 3רי.6
מא"תעל6כחו 6סר עסס ,עעי67ני ע5י .סב*א ע'3ח"6י
 ,תנני 6דס ת(3ין
6נ ,תגקס 6תתה ,תעת 6ג6ה5
טאעה"נ ת6יו עיגי 0גולס.
עיח 0נגי 6הלן.
ר עיני סכעיס.
מאהךחע5י

ע6ינר 6רע,6

 נ5ו  -ממ'עמבא'ל
 - -מכו"ש ת 613סעריס.
מבא"ל ינט'6 5ק1ר לכחמלס.
מב"ח ת6ן נעי מיי ,ע '3חחיכוח,
טובא"מ עין 63ינו עיגו.
ת7ס 3חנל ,עיריף 3ל' מעך.
מב"ב תננ' לחו.
6מד.
מבבה"בתנרכין  '3ס' ('3בסניומעיסי מבח"א תעסס
י
י
ק
מ
3
מב"י עגסס 3ן יסר,56
עקפר 3נ'
יסגי).

עסיס

יסר6ל ,ערן 3ימ 'וקף,
טבב*ל תסתס  ,33לסיגוח.
נל ע6ס,
3ן 'וקף.
.
ח
1
3
1
ר
ע
ח
מכי"א תי 3נסעסיי
מבכ*ת ע'5מס -נסל 3מל-3
" 6לסיס ,עימס
ר6
ו ננן ע7ן 6תן.
מכנע"א תגוהמ
ת 75נעספט
3י7י to7b
מכ"ד 3bbnן 7לוק ,'6מי 3על7נריס,
י
י
ת
ע
י
תיחוח 3יח7ין ,תכסנדופן ,תלכוח 6ין ,תקפל 3ני יסל6ל ,תתן
3קחר יכפס 6ף.
3יחדוי ,עעקס לח 7ין ,תסיח
מביד*ש תיחס 3ידי סתיס.
3ן .717
מכי"ט תל3וסי יוס טו,3
תסמ 3ן
מבד"י תי 3על ינריס ינס.
 qp,,על6ני.
מבד'צ ניח 7ין 5יק.
מב"ה תלח ה6קול'ס ,ת'3ח סתירט ,מבי"ם תוכל 3עין יפס תוכל ,ע5וס
נו 'וחל ענסלומו.
ו!3ן סת30ן ,ה73ניןהמיסי עוסט
נכק 6סכנו ,7עוסלס 3כלסתעלומ ,מבי"ע תל7כי 3ן 'סוגחן .1?U3ph'bu
תט6ר 3הור סתל6כיס,
תרותס טב"ק ת6יל 3ן י5מקק56יגעליג3וינען.
מבי"ש תיחס3יי' סת'ס.
3כל ס3רו6י.5
מכ"כתס3כך ,תכח3כולוח ,תנוחמו
מבה"א תמח ס6סיייס.
מבה"כ תנוכין  '3סי ('3בסניומתיסי
3כ ,713תקכח 3כולוח.
מב"ל תינע' .5ס.
וסג'.
מכה"ח ת3יכ'ן סמ7ס.
מבל"ב תין 3ת'גו ל 6נטל.
מכה"י ת3ו 6סירוסלתי ,תו7סנתקית מכ"מ תידס 3תק5ח ,עוס 3ן עוס,
חטעגה יסגע.
ע'ן נהינו ,תלס נתלח ,ת5ך 3ן
מבהייכ הנית הכגקח ,ע'3ת
תלך ,עגס 3ן מגס ,עסכח ננ6

ין

סכקי
תנלכין סכוק.
מכה"ם תנו 6סתסגס ,ת3יח סת7רס,
ת3ן סעהנל.
סבה"פ ת3מר הפגיניס.
טבה"תתנו 6סחלתו ,7ה3רכח סחולס.
 ,תול3 6סו ו7ס,
טכ" 1ת7חנס ייס
יודס ,תחגח 3סל ודס,
תלך גסל
הגסר 61ותר.
מבואחככ"ע תי7ס גקגק ו6הר כך 163
עד.ס.
מם"ד ע7ח 3סר ו7ס ,תור 6נסר
ודס ,תללנסכ ו7ס ,תתגחנסר ו7ס.
טכו.ם העלין נק7ס .61ן עירי7ין,

.bD'5D

סכמא"ה עין נעיגו 6ינו מוח.
מכמב"מ תין נתיגו 3עססו.
מכמל"ב ת'3 1תיגו ל.su) 6

מכם"ק עויס 3עקלח.
מכם"ר תל3ח 3סר תר3מ ריתמ.

מכ"נ וומהר 3ן כדה.
מכ'ן טפנ"םתיל 3ן גדס טע6ס פקולס
נעילס תתורח.
מבנעדאתכוח5י 3יח7ייכרסממתי.onh
מכ"ס עכה 3לתי קלס,
ענמס נן

קיוק.
םכ"ע ענ'ן ע''5ן ,ענו 3עקוס ע7יס,

מהר,
תן 3ל'6ח עורס,

-
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תנותחו 3עדןי

תסיס ג0י(' עכו"ם.
מבעה*ח ת3עלין סחהן.
מכעה"כ הנרך  SDסכוק.
תנע(
מבעתרם הנן 3ע( סתח3ל,
סתח3ר ,יבלך ע( סתוגתר ,ת3רכין
ע( סיכון ,תגרך ע( סתמים.
מבעהם"ז תגרן ע( סוסון.
מבעהם"ח  SDSWסהח3ר ,תגרך ע(
סתחיס.

טבעתי ת3פו' 7וט.
מבע"י תגעש 'וס.

משלת
%פלס גחול,

תקר16ח נ7ולוח,
תסנס נ'.
מנ"א חג' 6ר5ומ ,תגלח6יכס ,תנלת
6קחר ,תגן 136ה ,תגן 36רסס.
מנאומן תניף ( nStheעולס.
מנא"ם תגלח 6קחר.
טנא"ר תיכף( ) Sh'~lh Sb'uרפ.(6
מנ"ב ענן ג3וריס ,חתון נגוס.
מנ"נ תנן גנוריס.
מנ"ר תגי(
יגן
טנד'נ תגיל 3 717ר6ס'חי תילחץ
גג 6ידח גל.
טנדה"ל תגזליו
ד ססנח (.013

יוי,

יוי.

מבע"ל הטעי ליה.
ינרי.3pu'S :
מבער"ה חוטן 3ער(חו מיה.
מנד"ל
י
י
נ
ת
מב.פ תכס 3פטיס ,תרגל 6גפית'ס .כ)גהפ"כ תגיל ספורת 63ויר.
ו רוח.
מגדיר תגדליז
מבוצ שסר 5יק.
מב"ק תקכח  thnp 633תסחין לקיר .בנהית תי '7נכי ס77י חגי.6
ן וקירס  6(1תירידין .מגו"ח תג.לס וחגיכם.
מבקחםתעיי
משםתנן ותוסס ,מתחיחנונותגונ.
נק(ון חרירו.
מכק"ח
ם מחכ
טגהצ תגן ולגס.
נינקנק פעית.
ת71ח
פברק
סנה תנולח' .lpr
טבר"א תכ 3ר ר6 3סי.
כ.תמרח חכחו.3
מברוכ"ט תסוס גרע ונחול 3ט .31שיוה"
טב"ש תיכ( 3ח סביל ,עימס ריי מנז'ש תמרס סיס.
סתיס ,ת(כוח 3יח ט16ל ,תן מג"ח תניד פיסוח.
63ל סליו ,תגמם (3ו(ס נעתן .ממי תגד נכס יעמיס.
מני"מ תגיר תל6סיח,
תסליס.
מכשא"מ חיןנסתייגו תינו.
ניי
ע.
מנ"ל תגיך נ(16ס (עולס
מבשהכ תורה נחורם 0ל 6כסלמס.
%ר6קיח,
תטפס,
3סר ,6סמול,
מכשהל
טבש"ם %חייןליקג6ס6,ינו תיגו3( .ן .ן מנ"מ תניתדסיס ,ת15ס%
יפרח ת15ס.
יו
גנ
י
י
ג
ת
ן מנ"נ תתון נוף ).DD
םבש*ן תסס 3לוינסטיין.
משת ת(כוח 633 6חג,6
תגסיס 1סנים תנלסשיי תמלח  '1gpפנקה
תסיס נ( חלמו,
תתריס.
נ6ס( ח
נורnךlי (q'pתריס גל חלץ .מנם"ח תגלם קחריס
תסוס 3ל
מ"ג ת6הר ג' ,עזן ננוריס ,תסופס מנ"קיגש ע ,11תנלס עמומה .י.,יט
גיולס ,מוקף גויל ,יהלי כלס* ,גו ,.תניה עליות  .,ומחו ע

פחץרניו(,

תח)'רנרוספו,

נוחתי?'

עין.

נ17ל ,תכתני גויס ,תגחס ) tos7Vטנשא הננס  nlp,wuמוחן.
תקינ גגו( ,תקכח נעין ,תקפר מלע"ה תגי( עו) הנכס.
נדו( ,עקיס נזופה ,תעין נגיס ,טנע"מ הנלס עתוקו".
עעיןנכס ,תע(סנגר ,.תמסגדולס ,מגפתית תנלס פגים 5תולס,

ויי -

- 154

5וץ

-

טנ(םלו1 ,0ךכSb'93S 56רפט ,מרה'ם עד 0סע(כו.0
בודהע טירס סנע(ס.
לעסי.
6נץע-קיג
מנישעג)לסחוס ,ענירפ(תס ,ענרקס מח?4ר עי 0סל0עיס.
ע7ורי ניסגס.
.wsn
מדהי
מרףם עעסס ינור עמסנס.
סרת עג(מ פפרמ.
מדףל או 17כי (כפסיס.
בש" עדנל ,עיינס6י ,טירם.
י מכעיס ,ע7רס 0כעיס,
מהי ע6טסערק"7רף ,ע6יוכתינ ,ט6י מד*ח
י
נ
י
ע
דפחן ,ע6עלל' ,ט6ןי ,6ט6ן עימ  ,nlrpnעסמי( ינולמיס.
י6על ,ש6ןי0
מרדשרם עמ 6 1'Dmטעוכ.6
,כי,עסטוני7ח(יע ,6עג'י
עהץ מדדרים פש ישינ מ" ישנ שור.
לעס ,עקיו7
מרחכהז עימ.5ף כו(י ס6י.
 ,עייע' ,לין7וכרן,
יסיס
ז6יף=7rbn ,ט7 hSn ,ס ,ע5ודח סדעע7נריסודס ,עיעל6זי ,טפס
 ,717עקיודס ,יקל*יליקי
רו' 7וקף.
 ,על6
67חל ,6ע6לי0י6נלסס ,עליליכי ,מרינ'  ttb~rvwטיינח.
מד"תעיץ חורס.
ע0וך ל.6
תסכס
מד*א ד6עמ ע6ריש 67נל0ס ,ענו מדכ'ה ע7כ0נ סכי.
7מסיי6עחןכ ,6ע6'7עו ,0עדנר6מל ,מדכיכ ע7כתנ כן.
תלס.
עדרך6לן ,תס  ,1Wb 067עולסדין מדכ,ם  -סדכנ.ם עלס
6תח ,ע(מס6ד6רפ ,6עקכחילן6רוו מרכאם ע7 16כו סעיס .כנני
טד'ל ע16יכ' (ס ,עגו )7כי (כפסי',
על tbsh7 6עסוס 7לכ'6עורי.
ע76'51נריו(נע(ס7 bnS~ ,ענץ6
ב1יא"א ע67י 6פמר.
(6נ(וייbnS" ,יפוי3 6חתו"ש.
מדאבשו עם 67י נעי 6על.
סדלא עי(6 6על.
מדאינ עילס 6נ7ס.
טלגכית 6י(י03 0גףע.6
מרש' ע67ולייס.6
מד
מ
י סלן ינפע'( 6ך עממכנן.
מדא'ז עקכ0ילך 1, pbט.6
*ם
ל,
ד5
מר"ב ע7נלנעיו ,ע7 65ס נסו(ש .פרלנ*ח עי(יקין גר מטכס.
מדל*ק עז( 6ק6עמ  hivnקס',6
מדבהף ע  wah13לנס.
םדבשק*תילסםדכששז ע7נלסקל0ל0ק .מדל'ש  tbwlg 6(7 bnSnירסס
י(6
מ*-נ ע6ן-ינליש
כ!ד*ם תס6כעירמ6ד.לכ' עסס ,ע(6יע,%
('ס.
טדר"ל ע6ן י('ח
מר"ה ע '6יסו 0סוס ,ע6ן יסו,6
7 b)hpnרנ עכופ6י.
תלנורסעחמי ,3עייכחסיס ,טיח מדם'ד ענין 7גר תחון דנר.
מדמיה ערג7 0נליס ערנס 0ע.6
סךין ,ע7ס סרמתיס ,עסוך

גני

יוי,

י~-

י'

ת"

י6

ס(כש

7ני מרם"שעיג7 0נלס ערגס פסוס.
מדנ ,עלנ60י.
מר*נעינל'כני6יסו טפע7גריסככוחיס.
מרנהל תייגס סיס.
 1טד'ם עינלי קופריס ,עייכי קיכס,

סדהיד ע7ח סיין.
טדרוז"ס ת7רכ' ס0קייות.
סדה"ט תירך סינפ.
מדהי ע7ינס סיס.
6רה,כ עירן סכסוג ,עול6ינסן עילס סיפלס ,על 0קיוס.
 tpbtS~ 0עיפס tlnbD
טך"ע עיינ
 610כקי(.
י 7לפ ,6עטס דעשיסעריף.
פדץהלת,ץ(פלשיפמס656סרס ) .6י5

8ד%

*-ט- 1

מדע'ל ע'לח 6יעניז 6ל6נ(ייי

מדעל"נ

*

,

4

מריפ תירס פלי6ס.
מד"צ ת7יס 75יקיס.
טך'ק עד3לי קנלס ,תדו7קייס,
תיוס קסלח.
מדקל*י תינרי קנלס ל 6ילפיגן.
מדר' עיו3גן ,ת7רס.
סד*ר תד ,רומוח ,ת7רס רגס ,ת7לס
רוח7% ,חלמת.ס ,ת)רחיח7רועימ,
ת5וס ירגיס.
מדריא %דרס .1etShעירם ר' (6יע)ר.ן
מדר*ח תילס חכתיס.
סדרי"א תזרס 'חי 6ול.
סדרי"ה ע7וח רי יי 9סגלילי.
י נחן.
כודר"נ ת17ח רי גחן ,ייר3
סדר*ק ת7רק קסלח.
טררית ת7רם חסל'ס ,עירם חכמו.6%
סד"ש ת6ן יכל סתיס ,תדגי טעיס,
7%רס 7 os~n ,Shlwnוחס סנח,ן
"7 hnSל 6פכש ,6הפני ררכי

ן

מינ

סג6ס ,תילם חנע(ס ,טימסדין,
%יח סעילסי תיח
סזין ,תס סו ,6תס סעגיזס,
סומעיס% ,ס

עס העדוח ,תומס ס7ור,
סור6ס ,עורינו סרג ,תמ.ס סתחיס,
עח5יח ססקל ,תיסלסוקען% ,כמיסי
סחורס ,תל6ךסתות% ,ל6ךספליס,
וול6כ'ססרח ,תלומסגיון .תלךסעולס,
תלך סתפיח ,תלכי ס6ותוח ,תלכי
סעלכיס ,ענסג סעולס ,תןסיין,
תן ססכרח% ,ן סמי% ,ן סכלל,
חק3ר ,6תן סקהס,
סת31חר,
תן ספולס ,תן ססוק% ,ן ססכל,
תן ססעיס ,תן סחורס ,תנורח
סע16ר ,וונ0הלוי ,תקגרמ,lnSDn
תקרח סנריס ,יעיגי סיסועס,
%עריך התערכוח ,עערח סתכפ5ה,
תעס' קסס ,תפי סנטרס% ,פי
סתורהה ת75סי,ן ,תקיס ססנח,
%ל6ס סתקוס,
על6ס סתוקר,
עלזכי סקוזי ,תר7כ' סכחן ,עלכגח
חתסכס ,תסיס סכי ,תסי3סיימ,
תסתרח סקיס,
תסתרח סני,0

תולס

ין

ין

סלוס.
טרש'נ תיעס סל ג'סנס.
תחנ ס6עס.
מרש"ל תוכר 7גל טל 6לו.
טרשרכ'ל תוכל 7נל סל 4לעולס.ן מר",א תח סו6 6ותר,
מרשלת'ל ת37ר  630כ(עי וכתי
6ן תחג ה6תס.

י6

תו ס6רו,

מרשק-ת ת7גל טקר חרמק.
סה"ב עגדל ספורמ 53ויר,
סדשרם'ה 7%יסו פ( ר ,עסס .lnwo
גתי ,5ווסרסר גלנ ,תלך סגסו,
מרש*ש שכר י3ר ס6יט סלו.
עעוןהעיטל גקפק ,ען ס'3ח ,ען
 rweע37ר סמקוררס,חלמק.ע'7ן 10רס ,סגסעסי מק(ח ה3חל ,יקרח
8ד'ת ת7נלי
3ענירס,

עסלור5

ח3ריח,

ע15ח

תלוהס63ח
ת7רס ,ntfDSn
עילם חסלש,
סחלויוח ג6ון ,תסתימ סנימ.
עזרם חנחות.6
סהבב'ע תלוס סנ6ס 3י!נירס.
יכי 63bnS
מרה'ל לת"ל
מכי מהבה"ע תסלכיס גיןחעותייס.
(ס.6
'8ה ע16רסגולס ,ע16לסז'ן ,ע6ול מהכ"ח תתון התוט( נקמק מולק'ן.
סמיס ,ת5ער ססכל ,תנמר טהכ"ע ע5יס הנ6ס נעלרס.
ספנילס ,עזיכח סיס ,שיר ן מה"ג ת6ור סגולס ,עזוח חשוגוח

ע*

ן

םדרד

-

I

-

 fמה'מ

f

i

e

%7י.
%ולי סנ6ון ,תלכי סגויס ,תן !הכע"ר תסלן
תס
טו
כע
!הכע"מ %סלן כ
יה מעסס.
סטלן ,מן סג%ון.
טה"דתית מ7ין ,תסו רחי ,6%מן )המעט"ד תח(ך כעוסס תעססיע'.
ן תן סלמ% ,ען ס7טח,
"הכ"ת תה'כ' חיחי.
חיי
ין ,תמחיל סלנול ,ונסחילמ טה"ל ת'6לס(וי(עעעעריק% ,ס סיס
ס7לס
לנו ,תן סלי(ס ,ע:ימ סלסון,
ס137ר.
מנוח סלו'.
טהד"ב תסות 6נחכ.6
צהל"ח תן סקמס  bSמייסיגן.
טהדו"ב ,
צד~ל"י תקיס סויס (ילי6ס.
מהדו*ק %מיול.bnp 5
מהלכע"מ יסלד ( 16כעועס.
טהדו*ת  htl~nwחג'ג.6
מהלכעט"ד תסלך (16כעוססתעסט7תי.
מדוי"ק מסיוכ.hnp 6
מהל"ל ת '6סוס ליס לעיער.
טהר"תמתיוי 6מנ'נ.6
%סיתמ תות,
מה"מ תס 6תסתע,
טהה"ר תס ספק 7,סלת6י.
תסלכוח תעסר ,תחיס ס%ח'ס,
סהו"ה תסינ סלומ ותול'ד סגסס.
טהוס"ה %ן סלקס ותן סמנר ,הסי3
תמתת סתיגיס ,ת(6ך חתומ ,ת(6ך
המ('ן ,ת(ך סתס'ח ,עלכ'העלכיס,
חרוח ועול' 7חנסס.
תן סתו3מר ,תן סתמו3ר ,ען
מהומה"נ תסי 3סרומ  vt~1W1פגסס.
סעגין ,תן סת5ומ ,ען סתח.
טהום"ת תסר ו%חן.
סהט"ט תסלכוח מ6כ(ומ 6קילומ.
סעולס 1ע 7קופו.
טהו"ם
םהם"ב %תין סטעל נספק.
מהוע*צתקתוס*
וחו ועלמוחו.
טהטבס"ח  11WWסתועל נקפק חולקין.
סתסון מקיי.
םהורש"ה
שנמתסושיסנליי תלכוח סייון
 ,מהם"ו תל6ך סתוח.
מה"ז
תנולח סוסנ ,תגחמ סו3ח% ,עלה טהם"ע יסלכות תמנוח ענייס.
י71ל ס~ח,
מדלינ תירם סגפלס,
,יחיס.
סי
ח פנלכין סמי% 4לת סחנול,
מונס סנמקפ ,ען סנ%נע5% ,יח
טה*
%ן סמיס 1% ,סח'% ,ן סחי,31
סנסוגוח ,תקוס סנחיגס.
י  ItUWמה"3ב ~וח סנסונוח 63רן.
תסןחכס%מתל.ס ,פן סקלייש
טהנ*ם תג 6סרייל'.
םהח"ב %ס חועי( 1מכתיס 3חקגתס ,מהנ"ע %ירח סנפלס.
סטעתיס מה'ט  613%סקפל ,תספכין סקדל,
מה"ט 'bOnעעע,6
מחל קיכי ,עןחקוכס ,ען סקפק,
עיינש סיסתיס ,עיינח סיס
מדי
תן סקמכא תפ%ל סל קעת
ן סיסוריסי תןס'וס% ,ן סיפן
טה"ע  'hbסוס עלס ,ת6ער סעחש,
ען  o~vnילחמו.
ע5מ3י סעמיס,
שוקיף סעלוך,
סהי"ח (%ח היסס'
תלד toSlbn-תן סע(1ס% ,ן ספין,
סהי"ת תס'ר ח'ח'.
%ן סע(יס ,תן סעס% ,ן ספן,
טה"כ תן חכלל ,מן סכחו ,3פע
 h'hwסעין.
סכתוח% - ,קוס סטלל ,עקו
סכחינס ,תק5חסיוסכנולו ,חל 6טריוה"ז תן סעולסי~ס.
מה"פ ענמלסעגיג'ס ,תס7ייגןמוקפע,
סכסן.

תסייי

מהפ'ב

מהרפקש

- 'bv-

תסל ם6רןי מן3מ סם('% ,%ן מהרח"ו תוליגו סר3ליחייסוויט6ל.
ססעור ,תןסמרעגיוח ,תן סמחח ,מהרח"נ תורינו סרנ לי מייס נחן
[יעתמ5ער].
תר6ס ספ(יס.
מהפ.בתנרלסמולח63ויר ,תסמך3חילס .מהרי"א %ורינו חי 3ל' "tvr)1nh Sb
תולינו סל3לייוי
 ,7bph 6תולינו
מהפב"ח תסעך 3מררס.
מה"צ מסס ,75תןס35ור ,תןס5ד,
סל 3כי י5מק 36וסנ.
תר6וח ס5י53וח ,טריכי ס5ייק .טהריב"ל תילינו חל 3לי 3 qp,,ן ל3
מה"ק תס7ור nsrn .bnp 6סקטרחי  SU)] .סחס131ח].
תלתסקרי6ס ,תן סק3ל ,תןחקטן ,מהריב"ןתיליני סר3רי '3 671ןגיקן.
תגחס סקנ6וח ,עסרח סק53ח,
תקרח סקלי6ס% ,עסס חקל3נוחי
תסחח סקנ5ח ,תטל סקד%וניי
תסתרח סקיס.
מהק"צ תן סק5ס.
מה"רתיחסיחת'ס ,תדחסרסע ,תור'נו
הונ ,ת 65סלועיס ,תלכוחסרסעס,
תן סל'6יס ,תע5ס סר3גי ,ת35
סרוח ,תס 3.סרומ,
מהי"א תורי(ו סר 3ל' (6יסו [36לסס]
.67173

מה'ראא"רתססו6למוס6ף 6ססרחוס.
מהרא"י עולינו סר 3ל' 36רסס יונח
['עווכין] תור'גו סר 3ל' 6יקערלן
[חרותח ס7סו].
טהרא'ל תוריגו סל 3ר' 6ריס ל'.3
מהרא"ם תורינו סר5 3ן ~56סו ת:רח'.
מהראייפ מורינו סל 3לי 6סרן פל'עד,
%ולייו סר 3ל' 6לע;ר פ5עק5ק
["ס31ס ".[osob
טהרא"קתוליגו חל3רי 36רססקלויונעל
[סתגסניס].
מהרא"שתויינו  375ר' 6סרן ססון,
תוריגו סר 3ל' 6לכקג7ר .Shlnn
טהראשכ"ס תילוו סי 3ר' 6נרסס
סת 561נג'%ין קומל.

טהרהו טלינו סל 3ל' 'עק 3וו%ל.
מהרי"ח תוליכו חר3רי ימ;ק6לי תולינו
סי
נ רי ' Sb1חקיר.
מהרי"ט תורינו סר 3כ' 'סו7ס
י
ן
י
ע
ק
י
ט
18יינו חר 3ל'  qpyטל6גי ,תור'נו
סל 3ר' '5מק טיין.
מהריט"צ תולינו סר3ר' יוס טו5 3סגון.
טהר"כ תורינו סל 3לי 'עק 3כסן [ס3
'עק.]3
3
ק
ע
י
סל3
ו
נ
י
ל
ו
ת
מהר"ל
'
ל
65גיויי
תוריגו ס'לנ ל' 'עקנ לו'.

מהר"י סנ"ל תייט

סלנ רי 'סודס

קגן לויס.
מהרחע תורינו סרנ ג ,יעקג עת7ין.
טהריעכ*צחוריני סלנרי יעק3גן 35י.
 Dt~naתורעוסי 3ר'  qp,,סעל5עק.

יהיי"ץ

תיריגו מר3ר'יעק353י[י56יפ].
מהרי"ק תוליגו סרנ ל' יוסף
תוליגו חל3ל''וקף rl'S1pתיליגו סל3
מהלרייקי,פשקג%ילקיונלוי6ל.י,
סל3ד 5חסי.ע]ק3.ק6סעיי
[6סלי 'עקנ ,על
.מהרי"ש %ולי(ו סל 3רי יוסף סוו6רן,
%ולי(ו סל 3ר' יוסףס6יל.
מהר"ל 1%ליג1

ק6לו,

סר 3ר'5יוו.ohtbt]6

מהר5ב"ח תוליגו סרג ר ,לוי 3ן .atsn

טהר"םתולינו סל3רימ6יר[תלוטנ13לנ],
תיליגו סר 3ל ,ת6יר [5ו3גין].
מהר"גילח סרגס.
קלג  9תסס
מהרר"ל תוריגו טר '5 3רוד 5ויי .6מר-1ם"א
~S9p'h
נו
כןהררפ תולינו סרנ ל' ;כליס על6גק'51% 5נ 1חל3לי %סס  tltnSbשויי
[דרכי סתטגס ,ת 613סילוסלתי].
חר 2ל' תסס 56סקר.

יייייי

מהרמאי
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ס6יקללס.
מהרמאי תורינו סל 3ל'ימ

מהרמא4שתיייגו 0ל3גי תסס[6%י]
.u~hDg)eh

משרא"ל

מהעש ת3ו6סחלעוי ,עסיה6תניניך,
עטנ 6סיוד;
טסלך תחוסו

פסלכ 01חסו3ס,

ק שגיוס,

ען

סמ6ס.
מהרמ"נ עורינו הר 3ל' עססנל6נטי.
מהרמת תורינו סל 3ל ,עריכי ש .3מהתביש פ.pb5 mtsw 05
סחינס .015%01
כהרמיש תורינו סלט (
%סטיטתוס6חר '1pp-p.טסוה'תוטהזח*ימן,ע
י.
עף
וה
וע
תורינו חרג ר'
ישואר ,טורוגני ,תחוור
מהרמסךבתוריגו סר3ל'תססע"פלגו'ס .מץ
מהרס"ל עוריט  310לי חאינ36ל'ן .היייתחץס
י על ,*14 6לטווס ועומס,
,
מהרסים עשינו סרג ר' תסס סופר.

מר-4מ"פעייינו סרגר' תסספ6י61ס.
מדרסיםטיליגיחרגל ,תסס.1b5huphp
ס'ק,

סיג ר' תסס
מהרם'ש %וי
יניר' עח0יסי סטר6סין.
עורינו סר3
מהרנהץ תורינו הל 3ר ,לסחל' סירו
וווסל.

עסס ויסרק.
מהאינק תיס6נ ,6יסללו6ל5פן,
עריכי ולקהת עסס 61סרן.
כשאייה עול ו6סל1ח ,תסס 61סרן.
0וווח*ם תופל 6מו תופל ,תעכ1'0

ולבחר תיחס.

כחע"מ תדם 61יגש עיה.

מהרע*א תורינו סר 3ל' עק' 63קיגל .משנ"ל 6 o~wגי לפניך,
מהר,עק4א שליט סל 3ט 6 h3'pDינל.
6יחגו לך.
י'
טהר"ץ
כוא"ס תרדכ' ולקחי.

תי:::י 3ל::[:ץ~שן

תודיס

תיר

מוכ4ה תיח סייס  7'3סלמון,
ל3י.
31ן סגדם.
מרשרש יתיגו חר 3ל' .nwSD
%ירינו 0לג ל' פלתס לכנר ,מובם"ק ת1דס 3תק5ח.
משעיקרא
מוכמקה,מ תורס גתק5מ הטענם.
תורינו סר 3ר' התוקל 6יילס.
מוככקהפעתוים נתקלח חטעגס '30ע.
טהרשא4כעייינו סרג ר' מלעסמריס
מהנ תל 6ונדה.
כסגך.
סור-ה תודל סג6ס.
מהשירים תדריגו סר 3ל' סלתם
מתקל תו5י 6דגליו לבטלי.
עודינ.6
ד3ר סל 6לו.
מהרשוף תוייט סר 3ר' סלתם לוריג .מוד
כופהש"לתוחפיחכ
תורס 0ור6ס,
יסיור,
מהרקדםתירינו סרג ר' סתעון קופר.
סרג ,תלך וסייוט,
תיריה
מהרארקשלינוסרנויסתי6לקיייגינער.
י
ג
'
3
ר
ו
תעלת וכ3ו 7סרגני.
םדמש ת0לכוח סחיטת ,תמלכי סח'ס,
שקך סס3ס ,פוג מסיס ,תחילת מוה"נ תוריך סקס.
מסכינה ,תחלל ססגח ,תמליח מיה"ד תירס סדה.
מסקל ,על"כי הסיח ,על"תח מוה"ז תורה סוו3חיס.
ס"ס ,תלת  ,o~hnoתן סמוטיס ,מוה"ר תוון ולידה סס3יע לגפסינו.
ען מפיק ,ען ססתיס ,תפעלוח מוה*ר שרעו סר 3ר3י.
סר 3ר'
לוי
פסס ,תסתרח המנח.
נוהרא4ל
שןר]י.גי
~rD'5b
[ס,,לפער
מהשש עסססי0נרך ,ססתיסירתעו.

יי

ין

"8היק -פ
ביר5יא*ק עילש סלנ ר 6גשסם
ק5ורחתש.
מחהרששב"ס טויינו סלנ ל' 6גרסס
פט 5גרמיןסיפר.
מוהרבש מ1ליט ילמגו סכנ וני,
 nSwוכטד סינריבי.
מחזרם"ש ט1יימ חונ ל' מ"ס פטן.
סודרע.א טוכיגו סלנ ל' עק'6 63יגל.
םוהרשב,ם טולינו סלג ל'סעמס נוגס

י

6ח

מנשותס ,6עדות ועפק6ס ,ססל
ותמן ,ע61ני ו8 ,D~bln 63וכן
וע:יתן ,טוכל?טקוס ,עו3יךוענינ
יוס63וטוס5נbS19 ,וינ" ,עקיס
1ע16מל ,טקילז וטכנזו ,תורס
 ,טוסךותנסינ%8 ,מ ,S9UW1
עירינו
עיוס  ,'DPW1ט3ךותט5ץמ5ניס,
עעוסך  tW)WW1עכס 3ומוסינ,
.
עקיסותיימ ,טטוךוטסטוס,
ושדוח ,עע3ופויווףיוסו י5ס
וערול ,טקמ וטטכוו ט %ותמן,

5עייח

קופל.
מהזרש'ס עולנו סלנ ל' פתעוןקופל.
בלרויש'ק תוליטסרנל'ס3עסק3יגשל .תסכנ  tJD1b1עפ 5וח3י5ס.
שסא"ח עוקדס וט16מל.
מוץ עיכ3ווענעי.
טמיו עו5יך ותני 6מע5ס ועוכיד,
מוץ עורי )קכ' ,טיסיפ ווורק.
עטפק  DSIU1טעסקויולי.
סח"ל ע641ויפ 5גט3ס.
מום'מ ת4ס וטעסז עוניס.
סףחענ'כי וט חשחי ,שקפוס
מסוייינ
ס,
תולנוחלון ,שורוסשע טו10
~  b~blbת5ך ועת3יךוילכיס.
מהש"ס עיסנע ועותד תסר קיל.
עריט וו"סע6כן חיוח.
בים"ע תסכיס ועערי.3
סוח*ב עורס מפ6יסגריך.
מוחטץ עס3ה  nDtaסנלס 38כס טףג עורס ננוכיס ,עגסס ונקך.
מתה"ז עולי ננורקוין.
וסל5ס.
גן"פ תיח ,nhrW 6מוכלקפליס.
סיש*ב ט '651וף 63ב.
מום"א תוקכ .~ab
בריטיח "צופ ,עסס 1יסר.56
כשס*5ם עוסתן5תוליכו.
מר"םעי65ייוס עונ
מוסהע  yb~hnקסל סולס.
םרשכי651י יוס כיפוליס.
מוסתו"מ יוכל קסליס תפי3ין ועוחומ.
מריע תיגי ועוקש ימקלקעי5יס.
מו"כ 518י6כפנ ,טמ13ןוכ3ין ,ע5ך םףעעויס ועו)מ טוכח 'ruעוסנע

וכסן.

ועועי,ע"י0זטיננ ,שיס6נ1ע)ייס,

טו3ס ,י15ו 0ועופס.
טעסס
כחניכ.6
ו דתטוח ,טכוחתו
ממותפמזד9ט1וsגsעכחנוס ,ש5ז כסנ;ס ,סיע"ד תירויעדיעיי
וגסתתו עדן.
 6418כמנ א.
מוע'ה תעחס ועז עו3ס ס35ויס.
מהמהים טיכס8 6יל.60
מועה"א טידס ע 5ס6עמ.
ז
ברכ*ם
*
מועה"ם עיסיף  suססלע.
מופ 2עיכתטן.
6וועא"ע תיסך.ט5טו
עעו.
מוב*צ טו5ס 5פם.
6מי
עסכ קיל.
וד
סועמה'ם טיסנע זעות
מחבהץ טוכר,סנ61ס.
סףל תוקעך ליולינו ,תו 6'5ל16ל ,בשעיע ע1עדי עלנ nnDW ,ועךעו5ס.
בח,ב"ש ת6ח ועטכיס סנס.
מדקי 3ס.
טופ' טוס ,63תוס3ג ,טוסה תופח.
מהראחהם טעכסיו 651חלייתס.
םים ע6כ 3ועמקס ,פנרין וטוכע* טהפ עוכל  tn1YDע 013ופלועס.

מ"81
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מ"

ס-נ מל גורס.
טפ"ה תסחסיור.
תזל דגים.
משה"ד *
מזר"י
תן'נח סכוק,
מום"ל %ופל (ך.
ט
ה עולי )קני
י
ג
י
ס
שיו ססכיגח ,ת)לע סעלוקס.
נן"צ תגן 51נס ,תורס 5דק ,עספט
טזה"ו ע;נמ סוסת,
ו5דקס.
טזה"חת)גמהמ'15ן,
סהש*ה"כ ' tbb7fiוס סמסיייס,
טוצי"ט%י65י יגס טת.
טמ"סי)יג 0סכוקי
טזח"ט תורע ח%לוכס,
6'51% ntes1aע קמר תורס.
מזח"נ ת3:מ חנחסח.
מוצ"ש ת '651מנח.
מ ,oSIDn
מזה"עי,ג
מוצש"קיי65י פנסקים.
טו.ק תועךקטן,
וקל'עס ,תוכרח סזה"פ תנגח המגיתי.
יקיוסה,
וג
ת5
%
יח ויקום קנורס ,טזה"קתונח סקטלח.
(וקדסוקרסיי ,עקנסוקנין ,עלים טוה"ש עוג מסיס.
מזהב מל ונרגח.
וקותה ,תלום וקדות.
סוק"ח ת1קפיח מותם.
מוומ"ע עןמ ו%פל'.3
סוונ"ח עי)1ח וגל חג1גס,
סדקיי תורסם קה(ח 'עקג.
מווש"א %וונוחיוסל ,o7b
י ורני,
מו"ר עורם רגך ,עיר
טזו"ת %נור וחרומס.
כלש"ח %ירי ולני "%י.
ויו"שעיכססמ.ן ,תועדוס3ח% ,י65י כו"ח ת)ליס חו.6
טז':פ מזלסיג.
מנח ,עורץ עת'ס.
טוכ"נ ת)כיל' 1גסעוח,
מושז"ל תי 6'5הכנח )רע לנפלס.
מו"ל ת 641ורע לגמלם ,תולי)כיונו
טוש"ל עורינו סנועס לנגיו.
(בלנס ,מגליע ;לע לתיגמו.
סווש"ק  'bSIWט3ח קרס.
טזלעיה עווען לח,י עולט .630
 'rnwתוחל.
מזליית תותיר (מורס,
טוית הנכר roh13n .תילם ומת.7.
סזטח"ר שלירין %ן סדן.
מותש תיחל לך.
ן גסתוח.
מוחפש ת'ג' ותיגן חקחייס  ,hnunDמו"נתויירי
מיז תניני נהג ,תולד וקן ,תעש טזנ"ש ,,
י ,קני ,תוסד ;קנים ,מו"ע תוכרח עוגם,
,לע ,יור
עותקוס ,וומס3ס )רם ,ת"סוכיס ,טועח"ג תופיל' 1ע( .o'wnlo
תלתועייף
 ,תלית ורוח ,ת5ת 6טו"צ ע)ל 5ותח ,מתרמית 5פוניח.
ווטלח ,6עגמת יכרון .,עטסס טוצ"פ תירח.מ 5פוגיח.
ותל' ,עלוס ) ,1תר יוטלל ,סז"ק שלע קיוסיס.
ס רוח ,olfn
ח )פג ,תסכג )כר.
טזר"ח ו
תם4יי
מז"-ק עססח) 0לפ .קרט.
טז"ט תגס שרו.
טז"ש תלכיוח )יוונו
ולשה"ר בגס 6ח היסס.
ח "m~D1i

תיר

תחני ,תחתם.
טזבה.ו בגח שחג.
טון"ח מההידס) -כוח  -ברכה חרס ,מ"ח ת '6חוח ,תחן ח'יומ ,וונדל
חגנ6ל ,תיחחקייוח ,עו(7ח חון,
סלח )הסס  o1'sח'.
ט-תוקפות חומסי תוליחתי ,תמעח
ק מס.

ט1פט1.יק

eb
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מולח

י תמגסמייפי .שחהכ תחוקק ג94יס.
"י5י ,ה"עממסייו
' גיססלל,
%ימפ6מ ,פיס""ס ,תיסחתיסי שחוב-ה
י
ת
י
"
ע
ג עחיקרגוגתג,6
ציחק "כועס ,עכת מלגו ת 65שחויי
חעגיס ,הליכיחאלס ,ענסנ  ip~oשחו'ר תחסגמ ויסך,

טנמסמיסס,

הגחתקונס,

מ"מ שחיו

תמוול וויטלי,

מינוך ,תקפל מלקי ,תפין חכ%ס ,שחו"ז תמוקר ותן.
ש התוקל
יעקם  th"bתעססמכתיס ,וועסס שחרי
מסג ,ע5יחמכיסוח% ,לס חוגר ,שחו"כ תמוסריכפיס ,ההליןיקליין.
ע 015ח5י5ס,
מייפי עסגמ שחוכ"פ עמיסרי בפלס.
תפסס,
מכתיס,
וס
תקח
מ
ג
ס
ת
ייי'ס% ,מפט
ב
"
ו
ח
ש
ת'שסי
טחומב"ה

עגיי,

תחותל' 3יח סלל.

מקד ,תמנם מגס.

מח"ט "כרח מכתי 6יט5י ,6עחוירין שאוה"ע תחוסר עעסס,

תחגסהפריס ,שחום'ש תחוקל' 6עגס,
)חומכ"פ תחוקל' כפלץ.
)חועה"ק תמיל ע 5סקודס.

שחחצ תחוקל סרס.
עחוס ניקז שח"ק מפוסל קי'נס.
סלועם.
שחרש ותאמיולי
"מעחוינ סטעסי'6טינוק
שחו"ש

מחב"ח עייי

5יסנע %ס5ס.
שח"ז תחוקלוווןי

תשיין

חרס גסדפו.

ווחסגס ורה,

16מנ,

שחחוז"יב המוס גרק.
)

שחב"ר תפיק נרכם.
מח"ג תויייק חלמיפ גנינס ,תמויל )חז"ג תחוול גדול ,עמויכ גרוס0ו,
ח חלפת גניגס.
גרוסתו ,ת"
שחזה"ד תמיש למי
)חדל תתעל מכפינו וכלוגם תרכס.
מחנ"ר תחויר ניוסחו.
טח"ר 6%תר חקור סדין ,תניימיס .שח"ק קין
)חמרםתמתוחוןי'קין טות6ס.
ותעמס.
מחר~מ תחסנה
ך מותק  Pt'"bתגוחחו חי' עד.
מחדרס"ט ת '6מיגניוחיייתךייי
)חי"רוויילס רנ.'0
טפי.
מח"התחיס ס%חיס ,תילס 6חד6סי .6וח"כ תמלכחניוכ,ף ,תמירתמכולסני ',כסי"'
תסיס
עמ5מ
מקרון כין) מפגת foln)n
!חידלתיפר  1rwlnוכרוכתיגרכס,

%חיים

""יי

וחכתך עמסנס כתפל.
וחטו תחנתם נפקס

וחכ"מתהוסי,פערסז עחכיתמפי'.
וחכים תחויכיניר
"חשית תחילה התמו.

קטי

משע

אן
תמון לתסנח,ן מחהע תמתמ חסתים.
מהל עמק tpb3
תמוןלחמוס ,תמוירלעוע% ,3מגס מ"פת6י thwDvעגלסטתיוין ,עדס
לח5מ תסס "ייס ע31ס ,תס טי3ו ,תול עו ,3ת,ל
(ויס,
טלס ,תמויק ע31ס ,תיס עסוליס,
וך מקין ליויעיך.
ת~0
לו65ע ,1תט
יעטס טו3יס,
תעלומ ע131ח,
מחל"ב תנחס חרסס ליי 3ס3עומיכס.
פעם'ס טונ' 4תקגלעות6ס %קמ
מחלח"צ תמ5ל (מ5ל.
טטוס ,עלנליסעיגס ,תס%עטעת.6
טחלק"ת תכס מרוןלקיי קללס מופגס.
 aweתמיס תמיס ,תמעח תוק5ס ,באיש 4עעס6סין ,תעס6פליסי bnsn
עעעס6ח,7

מוי -

'

וומווח יל6כס.

תחעמ עכס,
מחמ"ז תמתח )ס.

עוע6ח6וכ('1י
6מל.

תטעס

משש"הת6יטעת66תלינן  ,CnDתעת6
מחם"ע תחתמ תעסס.
מחטע"ש ת"תח תעסס קהין).
6ח סי7יס.
מפשת'ר עס'ומ 6 30ל חקר 6רע.
מח"נ תסלס ח '5נ:ק.
סחנ"א מחגס 6פריס,
טמ"ב עימ 6טנעיח.
מחני"ם 1abnחיל גטל יעקנתל6כיס .מפב"א .Snbl bnwn
טח"ס תמנל קפל ,תסגס חקיייס .מטב"ע תסיס עניעומ עין.
פט'דע6טיעלקי6לף ,תעל6ס.bph16
מחס"א תמ1דסיס קיתן 6י.
מח"ע תמעח ע5תו ,תנ01מו מי' טד .מטיה עסני עורמ סדרך.
משד4,מ עעעססעלך ,עעעססתתעלס.
סחע"א מחער על 36ידת.1
ח ס5טר.
םחעשה"ש 6 1'SD rSSnnח סס3ס .מנעה*צ יסג*טיי
ב4מפלמ* 1תטו ול 6תטו.
מחע"ה ת5וח מו3ס על ס35ור.
מפוימ עפיח ועסעי.
טחעה"ק תמול על סקוים.
משות"ר תסלס טו3ס חמפ רעס.
ט"ע"כ תחל על כ3ודו.
טפ'ו %עעס ,ס ,עעמ .Jor
מחעט"ח תמ 65פל פמ.65
סט"ח %ס טונ חלקנו.
מחפ" 1תיחס מויט פדיון וריס.
טטח* 1עירס עעתי מסנימ ויתרוח.
מקצ"ה יהליח ססקל.
טטטש"ה עעטדון סל ספניס.
מחשה"ש
מח"ק תמו"קר קל'3ס5% ,יח מל'5ס טפיב תסוס עעס כפיקר.
מש'ל עול יכס ,תטס לוי ,תיע6
ק71ס.
לעפרע.
מח"ר תמילס לנחי.
מפל*ש 6%י עעת6 6( 6עלינן.
מח"ש תחוי 3סנועס ,תמ(ל סנח.
מחשאילימ תחוינ ס13עס 6ינו יכול בושל*ג ת6י טפי 6ל 6נתרינן.
מטל'ע עח:יק עונס לע5תו.
ליס3ע תסלס.
מחשעשילימ תחוי 3סכופס ו6ינויכיל מפיס %פסתסס ,תיס הספע ,עעסר
ליסגמ תסלס.
עת:ריס
גופסףט טית6י תסכ 3ותוסנ.
מחש*ז %חס13ח:יוח.
מחשיכתיח מקיךוחסנוכ6וי תל6כיס  ,בושעה"םתעפססתלך ,תטעססעתעלס
מטע*ז עטעס :ס.
חסע(יס פרמיס כרוניס.
ן ~ etwת"ע פניס ,תעו מעעיס. .
סחשל*ב תמ6ס כל3 6פג'ו.
מחש4קעמלקחסלקרמ ,ע"5יח קק(.ן מטפיס עטפחמ קמריס,

ן

מפ'צ
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מצ

להיוח ג'קי.
מיול"נ
מש"צ תפל פילח 35ור.
יר להיוח חותנו,
עע
וו
'י
מיול"חתת
משקשש תט'קנין סל 6מריס.
לטיוח תהני.
' קרין סל חננו.
מפקש"חית
ממשיה תיטוון סר .O')DO
מ"יום"י ונעמךיקי3ון ותטס'ךירחקוך.
מפשע"ז תם ט 131סל עוגל וט.
מי"ח תעסה י '7חרס.
מ"י ת37ר יה71ס ,תדרס ילק 41תס מהש תלבי 'ים ט ,31ועפשיייס
-ות ,תה יעים ,תטה 'הויה,ט ,31בערני יגס טונ.
הטח 'וקף ,יוטה יססכר ,חייחן,
'
י
י
מ
וניי
תיית
יסר6ל יק53גי.
תכילח יוסף ,תכלל יופי hSn ,טי"י תורה
ייסר,
'י ,תלחתיח יי,
ת('5ח יסרון ,תלווח יwון rt,sהלך מי"ככגנדתוו '65,חייוםיעכרפווךריכםע,רכו.חייעהיי
 ,Sh~ntתג6י7עינן ,תנתח יה71ס ,מיכ'ל חיכה יוסף כ0ן לט3ענ6:סן.
תנמח יעקנ ,תסלח יסריס,
תקטר מילייה תוהל ירד  ')DSסמי3ס ,ת.
,
ק
י
5
י
ל
יקודי ,תעכר י3ק ,תעג
יעלהלגי הס',,תה,
וו65ך יוסג
תעיני יו"ט ,תעש יגס,
י
נ
י
ע
ת
לפט הקרון onD" ,יעסה לכג
'טמע ,תעסה יי'ס ,תעס' 'י,
ן
יומקוך,ן הקלו'5ס.
יקר13ד,
ממטפסע'5דוח יי ,תלוחתיענםי'ס,ן o'pnו מיל"י תי7ליי.
מ תלכו,
ת' %5רכו
יסרבל ,וור7כ' ,פה ,תלרכי 'מן ,מי"ם הנתיליסיעי
ת3רכוחיד.
תלכגחיח)ק6ל ,תסס  ,0710.תטלי
יחיאל ,ווסתיט 'סוטם ,תמנה יד .טים"י ת' יחן תליון 'סיעת יסרק.:
גודרי.
מי"א תעסי יי'  to7hתדרם ילקוט מיץ תפתעי
'סםי
תטינ.ך.
ב)יע"מ ת' יגל
לליעזר.
י
פ
ע
י סעתיך.
סי"פ תה
מישל תס 'עמס .fs 076
פ
י
מי"ב ת.כס יוקף 3י7יטסע11קק ,.תטנר טי"ק תערס 'י' ק7סו.
מי"ר תרסעיס ' 65יסע.
ינק ,תלוח י' .b~s
מי"ש מלכ' ' ,ihunDמכי יסרבל.
מיב"י ת' 'עלה 3הל יי.
י יוגה סוחר וניתק.
ב:ישו"ביירכ
סיביר"ש פיחה 7'3י סהיס.
מיב"ל תה '3 OaDסר ל' ,תיגעי ליה .מכ' תכמ ,הכילמ,6
מיב"נ היתוח יהוסע 3ן נון ,הנהג מ"ב תסכלכסי ,תי5י 6כמג ,תח6ח
כפיס ,תמה כיוהרך ,ווח)' כסיקל,6
יהוד 3ן נחסי.
תתיר כ5ג ,תמסנה כמעסה ,חי
מיגע"מ ת' 'גלם עמר תעיגיך.
י כחם ,וותלכח כסג.ס,
כחד ,ינ
מיד"כ תעלי יותץ דכפור.6
תנמס כהן ,ושחח כהניס ,תגובחו
מי"ה תבתר'קיו הת.ס ,תריר יהויה,
כנור ,תזחח כליל ,הקכח :כלה,
תחלט יגנה הורקדה ,תכחס ידי
כללס- ,כליס- ,כר.חוח- ,כחו3וה,סג3י'6ס .תסוויס '3ר6ו 0גפסוח.
תעלם כנורו ,ה55ח .כתונ ,תקרח
מיה"כ תעלי יום הכסור.ס.
כסף(( ,ר6ה כהן ,וורדה כסרה,
מיה.ר תלכיח יון סרסע.0
תרכך כפולס ,ווסה כקן ,הסכיומ
תיוס טו,3
מיו"ט תו65י 'וט טונ,
י יוס עו .3ן כסף( ,וסכגו כנודן ממנח כמונס,
ת5נוס' 'וס טונ ,תעינ
תיגעל

ן

ן
1

ש
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מששו

 %על תג
מכש תכ(  ,075עב(  ,~obתכחל
1א.5
6ליסו ,טגחונ6מ ,7עיכ'בכל"ם % .ל
*%
כפן (1סנ 610 4נוגס.
טכלה"ג ת
מכא'כ ע' כתן 76יר נעלותיס.
משמ"כ תנכן ותכנן.
מכא"ה חי כתוך  36סלמתיס.
מכ"ו ט3י 6כחג וט ,טוריך כחג fer
מכאה"ם תכמ  Sbמפועל.
תכל )ס ,תר6ס כחנ )ס.
1 1לס.63
מבא-לינ6
מכ"א ומכ"א תר כי לחרס ותר כי מב-ח תכחנ ממוס.
לחרס.
טכא"ח עכלן לתלו מכעיס.

מכאלש תככן

6מס לת.7

טכ'פ עכתס אעורס.
מכי' עכילח,6
מכי חכירת  'qp?,עכלל 'וסי.
מכ"ל תכחס לי ,71סו כדחיס ליס.
סן.
מכלאש~ה עכלל ל6ו 6מס
מכליה תכחס לדוי.
מכ-לומכיל תר כ67יחליס כפליח

מכיב ממח נכורם ,עכס
סייע
מככ"ד עכס כיופן.
מככר"י חס כח ניס דין 'פס.
מבכ"י תי כסך 'o1Shaיי ,תמתיח
תוי
נסונמ3בי.סירי
ליס.
 ,תהשסו כהן ק
מכל'כ עכפל (כפר ,תכש לכיף.
'ומגן.
טככ"ל תוליק 6כסו3 60סל 6לונן ב4כלע" 1תנותחו
לעולס ופז.
י
1
3
כ
טכ'מ סיס כבגד ניס,
 bDIWכ'
נילס.
תוחץ ,יססנס כתעסס ,תכל
שככיס עכס גסט'ס.
עקום.
יחי ,תי3יל בסג
מכ"ד
7ג,6תסלדתוכיעלועיכ36ןיגיס
 ,תנד ,מכם"ד עיט כבגד ע7ס.
7תיסןי תכל  .,737תעסהכל 7סו .6טכמ"ה תנטל כלי תסיכנו.
טכמה*ש תכל תלת '7ססנלח'.
ר כד6ימ ליס.
טכדא"לי
וטנדא' 5נ67יח (יה ומר ככם"ש תגוחחו ג 713עסגט סלים.
טכדכא
סכ"נ על 6כף גחפ.
"'
ר6
ימ ליס.
מכררשבי עכילמ 6דוני כצעון 3ן מכננ"מ תרסנניד הדס.
מב-ט תכחנ-קנוי..
יומניי.
שכ"ח ת5י כולי  ,'hbתכל ססנס ,מכנע תיכסען ,תכללעמס ,תכח3י
עסיס ,תלכוס כל עולתיס.
עטלמ כ13יו סרתם.
מכ"פתני6ר כחס פעתיס ,תכתהפכים,
מכה'א תימס כל ס76ס.
תכח 3פחום.
י הדס.
מכה"ר תלוחנסי
מכפיי עסס כסן פורטי.
מבה"כ תל 6כל ספרן כנידי.
 v*aתכל  to51UOתכל  to'wwnסכ"צ תונס לרעת ,תכל לב ,תלל
ערס ,תכתס לררים.
הכמבי סעחיס.
סכ"ק תכרי קליפס.
מכהמ"ש תלכ3ח סתסנס.
מכה,ש תכל ססנס.
טכ"ר תכלי ר6סוןי נוכל רעם ,תכף
רגל.
טכהאע תכל סחורם.
ב)כרוע"ר עכף לגל 1ע 7ר6ס.
מכו' תכורך.
מכיש תכלי סגי ,תכל סכן.
מכהא עכלן 61ילך.
שוכאשום"נ תעם כק 6ס(הו יתגורק.
טכוושה"פ תכוה  Shקטוע(.
.773

"י

מכש2

-
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מלהל

מלד"ה ת~5סלקייס ד3לי %0ח.
סכן.
טכשה5
מלר"ח ת15ס (סתושינוי חכתיס.
מכשיע  ~bDnכגוין סל עגייס.
מ"ל דמ"ל 7 bSnעל.6
סכטדית  nSunכנו 7סס חפ6רחו.
סכ"ת עע(ס כנו 7חורחוnSun ,כנוד טל"ה תס (י סכ,6
%ס (' 0חס,
ה(6כ' 0סרח ,ת(כות סרסעה,
חפ6ומוי תכחנ חחיס.

עכי

וזלכומו לפול%י סעו(תיס,
0כ0ונ ,תלח סקרי6ס,

% oftnגוחת,1
טכתתנ"וםחתועטמח
וי%סכ.13
כט7
3ך
כו
יח

םלי  ,othbnת(ך ,ת(כוח ,ת(סין.

ט"ל ע6( '6וי תס tlsob
תו ,nbDwS 63תינטח
תותר לך% ,ותור ל10דס,
ל'5סי
ס  ro~tbתע50וי ,תי3עי (יס,
תחנ
ע'(י (ה51י ,6עי(ית ,6תיס)rrn
מכסז((נ ,תי6לן ,עגיחולעינס,
תקור (עי( ,תקייע (יה ,תעוט
(י(ה ,תעגה לס1ןי עעס 0לקחול,
%עח (עמ5% ,וין (ספר.סיי ת'5
ל%יער ,ת5רף (חכווס ,ה5רףכקףי
וורפ( 6נפסי היפ(6סיוי תסגנ
(7ד ,עסכחח (( 5gw ,0ה(די
תסגח % tlS~Sסען למס ,תחוק
%ס ל',

(,1

תיסנ

(ימס ,תממ.ליןליתיqtpnw ,ליס.
מל"את(,6ר5% ,'bo'jbw ,טרףל6יקול.
כלאהפ"ש מל6טמ סתסכן.
טלאח"ק ת63כממקייס.
מלאה"שח(6טחפלמ ,מל6כהסטעיט.
מלאי"ס תפגנ 6 14להי 'עקנ .blp
מלא'מ ת(6כח תהסנח,
טלא"ע ת(6כח עגוי.0
טלא"ש ת(6כח טתיס.
מלאש"ה תכל( (6ו 6חס סי%ט הז.
מל"ב תלוס 3ר'3ח ,ת(כ'ס 3י ,תנ0
ל' ג'יךי תסג( 3ע0ומ נ5לה.
מלב"ד ת(1ה לעגי 3סעח דמקו.

ת(סון

WDnn

לסון סקיס,

תס( (תה ס37ר 17ת.0

טלה"ד
מלתכ תוהר (הכעיק ,ת(סון סכחו.3
מלה"כ תל6ך  ,01%0ת(6ך סתלין,
ת(ך סתסימ.
מלהם"ע עחי5וח (הנויח תיס עסיוח.
מלה.ג תלוה לסו 065ניחגס ,ת5ומ

לסגוח גיחגו.
מלה"פ (%סין 0מתיקי ת(ח סעע(.
מלה"ק ת(6כח0קיס ,ע(ח סהר6ס.
מלה"ש הס (ס5לססיס קנ0ן ,ת(6כי
ססר ,0ה(6כת"סס ,ת(ח סס6לס.
מלרךת ווותל (נ( החוגהי
מלו"ה תה (גו ו(5רס .nhrb
מלו'סל הקרנ.ן (קטן ו6ין תקלנין
(נדו(.
מלו"ק תל" 6ו" קיע6ס.
מלו"ק והםו"ת תל, 6ו" קד6%ס וחקר
.ו" 0גינ.6

מלהת " bSnו" חג.ג.6

מלות"ל תיחה 4ה וחסלותין

מל"ז ת(ת 7וכוח.

(ו.0

סלזכו"ש ה(כיזח :כרוגוח וסיפיוח.

מלו*ט תסג:: 6( 0ה %%קותה.
מל"ח ת1חיה לדגר מ%ול,
ן (מוק ,6ת(כ( .6ע(ת 8מיי.
מלח"מ ת(חתח ת15ה.
ו םלח"ש %ס7ורומ (מט סת'ס.

תיעוט6

מלכ.ו תסל לת(ד גסר  .091ן
ןר']מקד6סגיכל-ס.
ן מלהש"כווחקיף5ה
כס עוותיס.
ת6ל
י.
מלב,ע ת
 1טל"* ."'. 6(%
( 16נ 60ק%יפ(גי.
מלכ.ק
מל"ד תוטר לדור ,תכחס (717ין טליב"ם תניכין (יסג נקיכח.
ע5וס לק"ס 37רי.

ן מלי"ל

תעוו 6( 0י1נ( (סקון,

מ41יק
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מלי"ק ת(" 6י' קית6ס.

מלי"תי(" 6י" חגיג.6
מל"כ תסי( (עגן כלס.
מלכ"י מה לעס כי י3כי.
טלכ"פ תט6ר (תע(ס כתה סעתיס.
סל"ל ת6ן לית( 6ן ,תס לי לסקר,
תסח ('( 3י(יענ(3וס ,תסיס

~uts

(יס.

םרלה"נ ת15מ ( 16ליהגוח גהגו.

מלימ

תס( 6יכ( 6עסהע תינח.
טלל"נ ה(ומ (( 16סנוח נחנו.

מל"ם תני( 6ידי תעסס,

תחס3ח ,ה(סין תקל,6
תסנה ,תסיה (ת(ך.

מלם"א ה(ת'ח5 3רת(ו.

3י
מלמה"דתתלס6לכח(תוהוחסהנ7
ת.
מל'מח

מ(6כת

עלסין

דוהח.

מלמטלמ"ע ת(הטה (תע(ה.
מלם'? ((פנה (ת(ך.
מלם"ת תלוויי חינוקוח.
מלנ"ם ת(י(ה גתר5ס.
מל'עתערכ(.סין ענר ,וזסיסלסגיעיר.
מלעי' ת(עיל.
טלע.פ הלוה ע( עה.
מל"פ ת 0לך פה.
מלקד,ה ת5ו( 0ק'יס ד3די סתח.
(י קטלס כו(ס.
מלק"כ
מלק"פ תה לי קטל 0פ(נ.6
טלר' ת(רע.
מל"ש תחדורוח (חס סתיס ,ת(*כ,

יס

סעיס ,ילכותסהיס.
מלשאצ"ל  P~hinס'6גס5ריכסלגועג

ס:שאצל.ג .

י ססו3 6ן טל'
מלשכע"ה תו3טחל
סנ.6

מלשד"ח ת5וה (סתוע ד3ר' חכעיס.

-

ממדוח

ג .ת%6ר
ם"פ פלא תסתע ,ת6ונייטק
תלדכי ,וו6לי תחניחיןlhw ,תפיק,
7'VWתסריס,
תר6ס'ח ,עניד
תגנוי
י תסותס תוח,
,
מעגס ,תס ת'5

תידס תק5ח,
תחכיס,
תחתח תוק5ש מחתמענסי עממח
מולח תולינו ,תו(

תו(יעסיי,

תמי 0תחימ

" ,nlhSמעס au~lnפטסתסס,
עטס תסמע ,עיע( ,6תיפניסוח,
פי תעכג,

י to~t1W
ת

תיגי עווגוח,

תיחס פסיגלע  notwתססי תכל
תקיס ,תכמ תריומ ,פ(6כפ
תחסנח( ,ולסתורכנחי תלו0י(כס,
ת(כיח ת5ל'סי ת(ך ת(כי ,תלך
ת5ריס ,התל 6תקוס ,תקילת

הקכח :תגי(ח- ,עיוח,

תזדעה,
תכוח- ,תנחוח- ,תעיל- ,0תעעלוח,תקי6וח ,תעדני תלך ,תעוחטותניס ,תעט תועיר ,עעס0
תרכ3ס ,תעסס תסמע ,תפני עס,
תמקיגן תיגיס ,ת35ח תסס ,ת15ס

תפס ,עקדסתלך ,תקוספנוחחו,
תקל 6תנילס ,תקר tbSn 6עקל6

תפירע ,תר06עקיס ,תס6סתעס,
%סוח ת(מתס ,תסלומינתז ,תסתע
תוס ,תסיס  ,Smתסגס תשס,
תסוח פסס ,תחון תחון ,ת0י
תינר ,עמ פ15ס ,תתן תשמנ
מם"א תניד יל6סימ *חליח ,פופנם
6חד ,תתין 6מל ,פמל6
תת5
יוס 6טח' ,1עעקוס ,vDbפעקוס
ק
6מל.

טמא'ה תפכי פס 6תל סכמ.31
ממעים ה 65תין  06תינו.
ממא"ת תפני תס 6תלס חולס.
מם"ב תכל תלעע 3יסין.
מטב*צ תופגס ת~ '3דין.
ח תגוטמ ,תקר.nStaw 6
ממ"נ תיו

מל"ש לל"ש ת(ילי סנח ל(י(י טגו
מל"ת תית
י
תכספס.ר(bbהח6חניו0ן ,,עתולתווהרחי(גחיוקר
וו
תקיח  'DSחותו ,ת5ומ ל onun 6ממר,ח 07WDמסיייח.

מששש
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6מר*ש עלוחילס יאס סגס.

ממ"ה עלך עלכי סעלכיס.

מטה'ה תלך עלכי סעלכיס סקיוס.

ממההקכ*ה תלן עלני סעלכיססקייס

3רוךסו.6
ן ספפגס.
ממה'ט יתי
טמד~ל תר6ס תקוס סו 6לו.
טמה,מ תלך עלכי סתלמס ,תפסל
ען סעעסל.
פמה*ק עח6ס-טיפס-קשי6ס-קנ'4
מנוה"ש עגסג'ס עכל חסנס.
משצנהו"ש תקר 6עסגס עעלס סלכס

51ניס.

ממףד תת)ר .'671
ממףה תוע 7יטדיס וחלי.

טמףכ תתסדורי מףליותקערטוייכלתי.
מטום"כ עע0סתרכנח ותעסס גל6סימ
מסז"ר תניס תל3) 6מי וינ.

ממיח על 0תתון חקי ,על0עעין

חקר.
ממחיש  9תל5כוח חקר 5מח,
תלקיוס חקל 06ח.
טמטה"כ תתין טענח סכפירס.
מס" עגי 7תסריס יסן ,עקוסעיומי.
מם*מ ת' עכומו עעלכח כסגיס.
טמכשהיפ עגי 6תכמ 6ל ספשנ

ע'

טיעמ

8כהףה  1't'PIWתמול פל סקו7ס.
ממעיל תגמס תעג7ל לפוו'ג ,ענחס
יעגכין לעוויק.
כומעקיר עתעסס קיננוח.
מם"צ עלמ עעון לרקס ,תח תלוס.
סמצד,ק  bbnnלגי דקרת
םםצ*ח תתלו 6חפלך.
ממק'ש תעקוס 5מל ,עתקוס 5חל.
*
ממקךא " ,
"
פטקום" תמן עחניס קתיו ועסנ6יו
תן יקותון.
תסס.תכר ל6סיו לסני.
ממר"ל
ל עקוס
טם*ש ע7ו עסינחוח ,יכ
 ,6100תתס סכמנחי ,תעסעפ
סי5עי ,תסכח תעסלסניי
תעסח סהיס.
מסשא* 1תחל תסוקדיס ס6ח5יוכ וקס.
ממסףה תעכון סנהו ססנ'ח.
מ'נ ת6י ניסו ,ת6יל גח'3יסי תגילס
נקר6ח ,תירס (עלס ,תס גפסך,
תס גסחיס ,ת0לר' נתויס ,עורס

יסיס

נטכיס ,ע)וןגפס,

עמיס

להכילין ),nlfic

נקטמ ,תיין גוקלן ,תלניס

גכליס ,תנסג נסיס,
ענקתרוסנקרז תקיוח גפס ,תקכח:
גנעיס- ,נ7ס- ,כרריס- ,ג)יר,גסיס ,ילח
מסכ-ע  bSnnכל עלעק,
עפסס נשסי
נמוסס ,תליל גפסוח ,תר16ח
ממ*ל עתקוס לעקוס.
כנפיס ,על גפט)11 ,וגנ נחיטח,
ממל"ט
טם"מ תס" תחוקיינס
תסינח גפס ,טחומיס גיק.6
 ,עק5ס עמתח
" ,plbעשס תול עח)ס ,עפרכס "20ש תגסנ 5סכ ,0ענו0ח 6טר,
עול עפרכח ,עקוס ענועי מוס,
ענמס 6נ ,תנחס  to*i)bעגחת
5סון.
עחס ע0תח על6כס.
מג'ב עי נתלס נתי( ,ונחת נרוך.
מם"נ עתס נפפך.
תג0מ נד3ס,

עימ

כגכשרת תנסש ג,הל תסיך.
*
מממם *
טם"ס עמ)יק ט' ק6ס ,עעץ
עטחחו 3עדן.
.
ק
פ
ק
ממהע עוקלס תחעח עלתו ,תפמ כשב**
טטמת עגיס  Snbsחטרן.
 .ממד 5חנס נוו7 6ירתו ,תלן (ולר
יל5ית פין ,תקל 6תנילספייף

טטע'ד  D$t9עולי 7פליו יטפימ,
שקל 5ענלס פדי.4

דליס ,תגמח דל.01
טנדשציצ עס נז3ל ועס גלסדק.

פי*- ,יי-

מנה"ז תורסנבוכי סות1ו תכולסס~סנ,
מנמח ס)נמ.

מנהיי י5כוח נ5ח  710יק
טנה"ם תג bo 6תילח ,6תנ 6סג'
עעי ,תגולס סת6ול.
מנהמ"ל תנ 6סנ' וו'(י.
מנה"ע  nh)Wסעוהל.
טנו"א תנסס 61פליס.
סנחב תיניס וניס.
מנוה ,,תגולחסוסנ.
מעה"ס טגולה סטהולס.
מגוודמ תנולת סת6ור
מט,כ תגומחו כנו,7
מנהמ הגהל !תגסינ.
מנוטנ"ד עס ג6תר ותס ג37ר.
מנחנ תה ) 7Dhועה נ37ר ,תסי7ול

ותס נ5טיק.

מנ"זתיתחמ'פס ,תגולח,ס ,3תניןוס,
מנ*חת(7יקון נל חנוכס ,תיחמחגוד,
(תקר)6עגילס(סעסס)נקיסססח'יגו,

טלמ

מנ"עתנסגעו5סי טגמסעוריס ,תנפמ
עמ ,עגממ עלג.
טנש"ח תטנע געסס משפין.
טנ"פ תנסג גכ פליסס ,תיסג פולי1י
תגמח פסימ.
מנצפ"ך ~ntfmפמיעסן עפוגומ תעע
נ3ו6ן בקוף סמינס.
מל'ק תס נול 5ק7וסחלanib~p on~w ,
מנ"ר תל גיסו לנס.
תנמח 30מ,
מנ"ש תגולח סלתס,
תנחח ס'י ענמח סעו ,56יעלס
ג,ק פ(ס.
מנ*ת טקר-נר(חולס) ,מולס(6ור),
'. .
תג 6מיתר.6
סםי תקיל ,6עקכמ ,הקפה תקלס.
מ"ס ענ(ח קפל ,עכ(מ סתליס ,ע7פ
ק7וס ,תוח ,obn'W 6עובל
קפרימ ,הלחקיותימי %ל6דקע6צ,
'

'

תתמיק קוד ,תנמג קפלד ,ט'
 ,ehpתקכמ- :קוטס- ,קוכס,
קיפליס ,יקגסירין ,תקפל ק17לקתיקסוהס ,תע51פחקפיליס ,תערכח
קפריס ,ת15מ קוכס ,תל קנל,

תגכק' ח3רו.
מנחץ ענמת יסודס.
מנח"כ תגחס כס1י תגממ כ5י.5
סנחניפ תגחח נקכיס.
יסס קופר.
ממט תסיס גוחן עעס
מס.א תמו7סיס 6 lWteי,
עקטר6
מנ.י הגמח 'כולס ,ענממי4קף ,תגחמ
6חר ,6עקכח  ,e~bעקשריס
יעק r)Pn ,3ג7מ' 'סל.(6
55ל.ס.
מנהח תסמ 3ן יעק 3מגק( ,רי)ת6יר מסש'י %קכח 4ן יטל.56
(ר') נמן (ל') ' JpDחכתיס.
טם"כתסכת- :נעס. ,נטגוח- ,נכונש,
מני"ר תע(חו גרו '6יל ,תרן נלו י,6ל,
3רכוח nspn ,ללו.5וור ניסו יבס.
סס"נ תקינגגו,5
י תקכח
תקלס נדעוקצכחח.גיי1
תנמח כחן,
כגו,7
גליס,
מנ"כ תגוממי
ענמת כ.('5
טסמה 'עקגימ הס(מן.
ט0ג"ר תסיג גנו( לעהו.
כשנ-וש תנכ '0ח.173
טנ"ל %ה נית( 6ף תג( 6ן ,תג 6ססר"א תקכחירך 5לז.
9מן ,1( 4תגחפ נמוס (יטעקק' .טטדא" 1תקכתירך  Pbווע.6
סנ-ם ת .6נסק 6תעיס ,תנכקי ת(ונ .מס"ה תקולחסגיו(ס ,תקולס סקענס,
כנט"ד תלנס גכקיס הר3ח 67גס.
תקכמ חוליוח ,יס(ת ס(עויי
עקכח ס%קלס.
טנ"ס תגסג קסלד ,עגמח גקכיס.

שב
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~_t'*psp

י

חשלס-,מ~יי- ,חעגיח- ,סלו%וח.טמהיב תקתח סנרימnbpw ,סנמ(.
ממה'נ תקולח סגדו(ה תקירת הגט .מסתו"ט תוכר קמריס  PS~nותוחוח.
מע' תע(וח ,תעלנ6י ,תעסר.
מסה4ל תק(ח ח(מוי.
מ.ע ת6ולעיגיט ,ת6יע ,7'3ע6ילח
מסהימ תקיח ספסרס.
י פג(ה עתוקות,
מסהינ תסיית סגפס.
עירס ,תנד(עיו
תנ(ס עפס ,תס עגיןי su1n
םסה,ע תקוף .dSlun
ע(יו ,תוכח עו ,תוכיר עון,
קיפו.
ממססהה"שפע"תסקנוnחq'pספסעע(ו(.סועי
פמגרס tiht)nw
תוכלח עו(סי
תחעחע5תו ,תטסש ,תיסט(יוגיס,
מסהיק תקלח הקטנה ,תקלח סק(3ס,
טטרה סקר'6ה.
תכורך טןר ,תכסי( עון ,תכמ'3
ענריח ,יכס3עפי ,ת(6כה ענודח,
מסה-ש משדח הס"ק.
מטו'ל  she ihhו(י(יח.
ת('3ס כרויי ילן פלייו ,תע,ן
מי tolw.ת:והחיעין,
ע5תו ,הגסנ
מסימ ~61 stoש'פ
ת:תס מליס ,תנמח עניW)W ,
מ0י?ש ת(חתח קיחין ועוג.
ערנ ,תקכמ :ע7יוח- ,עוק5יס,
סס"י תס(ת 'סריס.
טסים תקכמ- :כ(ס- ,כ(6יס- ,כ(יס,
ערונין- ,עי'3ן- ,על(ס ,העיחעכייס ,תעליב עוניס ,תעסר עני,
כרימוח- ,כמ31וח. ~nbtwעוד ,ת5ס עסירס ,ת15ח'
מם'ליק'יע (יס. ,תקלח קיג(חורה.
ן עוגס ,ת 01עסס ,תר6יח ע.ן,
מסלפ'ת תקימ (פי חו.1%
תל עוקנ ,6תסנס -רוכס. ,תסלח
מםל*ת 4שח (ש חותו.
ענגיס ,המנת עגייט.
מס"םתשיסתערכיוח ,תקילח תודעס.
מס"נ תקירח נפם ,תקכח :גגע'ס ,מע"א תנ(ס עתוקוח  ,lD1hהוכח ען
ן 6גי ,תהויר ע( 6ג7חו,
תענין
נדה- ,כיליט- ,כויל.6חי ,היירנמ(6סיס ,תעסס(6היגו.
טם*ם תקורס קופייח.
מט"שילימיירייפ -עוק5יס- ,עלונין ,טעא"ה "ח((ין ע(יו 6ח סס3ח.
טעשמ"לתגיני (6סיסתוסיעיסיי(.3
ערכין- ,על(ק.טעא"ק תעיגס (6ס' קיס.
ועד קופו.
ססעו"ם תסיף
סם'פ תקכח- ,nhD :פקח'ס- ,עלס .מע"ב תע(ין גקיס ,תעגיס ני6יה,
תקפר גיו(..
תעמס 3ר6סיח,
תעסה נ,(6(5
י'_ht1
סםפ"נ תקפל נרו(1
תסגס עור 73לך,
מספד"י bp1Dpti
תעסר נהתסי

ן
,

עייס

.

'

י(

ממ8יל תספק( 6ן,
תסס ע.3-
מעכ'ר תעסס '3ת 7ין.
מםפ'ק עספל קטן.
מס"ק n~tPWקי(תס ,תקכתוח קטגומ ,מעכוש"מ תע('ן 3קיסי6ין תיוידין.
מעבול"מ תע('ן 3ק7ס ו( 6תוכי'7ן.
תקפרקין ,תקלה קטגס.
י תינר (ע3ר.
מעכ*ל תע3ר
מס"ר תו( קרטן.
ף
י
(
טםר*הטי3רקיגירפידיססמר ,יקכח מעסל"ד טענר (יף.
טעבלע תענר (ע3ר.
ל6ע סענס.
מם*ש תקכמ - :ס3ועוס- ,סניעיח ,מעב.ק תע(ין 3קיפ.
סנח- ,סתמוח- ,פק(יס,מעג"ק וא"מתע(יננקיס'61.ןתורידין.
קפל חורס ,חקכח :מעכקול*ט 3 l'sunקיס י( 6מומזין.
סס"ת

ת"מיין

טעבץר

מקטניי
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 tt11waתפורנ וס נ)ס.
מעויי תעולל יסגיס.

מעבץרתעניסנל6יס ,תפססנר6סיפ.
טעכש*ק תפרכס גי  50קטרם.
טעי תפונ7נילוסס ,תעיןגי ,יעי
ן מעוים תיעין ותסתוסי תעוח תפסלי
גורס ,תפין נגיס ,תע 5גני,
תעלס ותוריי ,תעלות ותדוח.

תעלסני1לס ,תפל' גרס ,תפרכח סעומ"ט תעלס שטס.
מעומל"ת ת15ח פסה ותלוח 65חעסס.
ג7וליס ,תעמס ג7וליס.
מעום"ש מעוך פספוס.
מענ"צ תענקי 75ק.
מעו"ע תופך  1bsUוצחרטחו ,תעולם
מעניק תעל ג3י קלקע.
פולס ,תעתה ועד עולס.
מע"ד תערר פל דעתו ,פעססית.ס.
יא"ם תפחה ופד עולס 6תן ק5ס.
עע
וע
מעו
מעד" :ת '6עת.737 6
מעועע"ה תפחס ופד עולס ה.155ס.
טעדו*ם תעמס 37ור ותחספס.

טעדייט תפ7ג' 'וסטוי.
מעריף

מעחצ העות 75קה.
סעי"ק תעוח קדיתם.
מעו"ש תעתנ סרס.

,

מעדרם תפינ' ת5ד.
טעד"ר תפקיח דרותיי.
מערש.ם תעין שגתך על תעלס.

סמה תתם על ס6תח ,תעלס עליו
סכהו ,3תתן ה7פמ ,תרכס עינ'
מכהן ,תפס עליו הסקוס.
מעה*בתעין "כרמח ,תשן  o57Uה.63
טעה,ד תמן ס7עח.

טעוש" 1תעעסי פ, 5ס.
,יה ,תעסה שיי,
 IVYDתעמיס
תפש ,ה.

מע"ח תקירעיני חכתיס ,מעין חכתה,
תע.ן תחוס.
מעט תע5וח מוטח ,תעמס ע'31ס.
מע"י תקיר עיג' יסר(1 ,(6ע3ר 3.ק,
תעסי 5דק ,תעלי יהrSun ,6
יוחקין ,תעסס ייי.
טע"א תעסי 'די  (o7bתפסי'יי

מעה"ק תע.ן סמכתם ,תעין סמחיתס.
טעה"י תעינ* ס*סיפס.
מעה"כ תפלה  1'SDסכמ ,31תרעה
.עצי מכסן.
56געוחיו.
טעהס"תםפוכתחכ,רך תעעלותסתהחתיכסע,לס .תערין סעידכ"פ תעליייה
ד 7כמור.6
מעיו"ט העדני יגס פוג ,תערג יגס
טעהמכ"פ יערת סתכפ5ס.
טיב.
כוערג"2צ הפסס סקלות.
,
ח
"
י
תפסח ייי חים.
טעהח תפין
טעה,ם צפניו סק7רס,
תפתי ה~ מש"ט תפיג' 'וס טוי
 ,תערג 'וס
ק.גי.

מעהיע תר31ס על ספותי.

טעה"פ שקיף על ספרם,
סעחמש.
סעהקתפייסקדיסת ,תעמססקיננומ
שכה"ר תפלח סרגגע
טעו' ישגרח ,תפולס.
נועקב תעין 31ור.
סנרכיח ,תפין עו6
מעוה,ג

מנ.4שיו

תמ!יר פן

טוי.

מע"מ תפ! ' 65חמוק.
מעסק תעסס ידי קצפי.

משי.ש תעינ'יסיעס.
מע"כ תחל ע5

תפלם כג.1%

כ,1713

מעכ"ד תתסס כ5

כעס כסף,

.6107

טעכ-ה הע5ח כנויו

ן טשקנט עעלח עטיו

הרתה.
%וימיי.

שישש

משמרת -וזו -
מעבשהת טע5ם כנ1ר סס חפ6ל0ו .מרם %יל רמ שפרס ,ששלש
סול0ו; טפ5ח סילס ,טעוכס קעויס.
טעכיוןעשימ

0פ6לש.טי
כ
סע*ע עעע ע 5ע5עו ,טשסר טמ.
מעככתטאיה  nSWמווסו ] Ew9bDnמעעיו פפין עטדסווי..
סלטס .כטי
ע.WS9 5
סעע"צ
ששט
יפר ,ט4ס פלפס* ,צד
מע*םיץס
מש' אפ.1
פגיס ,טעי) פניס ,עפ 3פןו,
מע*ל %גד %ם  ,DWSע6י עניד
עפל 3פקמ.
4ס ,עטנל (דף ,טעכר
פנש גפגי נע( שט.
י בהמובביח
טפנל (יס ,טפוע (י(ס ,ע5פעיכילן
"
ע
פ
(פין3D)W ,סק ,עפסס (קסומ כשהצ עפנ(י %קי טפע4וי ,עשי5
טפח (פס ,עקסס %ש 3זעס% ,קס ,עפ64 3ח.
משרד עפנ(י5ויק.
טסס פ(ח 5פליס.
מעציל ש6נד פ5טו% .פח,
מעלעד טשכל .g7S
מעצהש שערנית 5שר.0
 nbpDעע(ס פ(יו סכמונ.
מע'ק ע*רס פקרנ קסס ,ע6טל
8עלהל עעווס ( 6יוכ( 5סקת.
עו5ס קט 4טע פקל ,3עפ"ס
מעלעכ טפ3ח כנ1ד.1
מעל'ע טפנל (ענכ05 p'w ,מרן ,קדילס ,עפסיק6קייס.6
עפ3ח לני ,טעגס רך 1עפפס
טפיל (פ
6יר,.פ( טפ5 0פח.עפניו פ( סעאר-
וקמ ,פפסס לוקס ,עפעלנ96ק,
מעימ ים65"8 5
י עגמןע(6כמן,ן טשס פ*ו רספ.
טלומיו ,טעיר ע(ף
מעעיד פ( טפוחיו ,עפסס שדכנס ,טשיח טקוס פפר יעס 5101פס.
טסנס ע 3טס ,עפנס פ( טגח ,טעהפכהת  nSwמס פ6ר כטד שלמב
סשר"ק פעסס מקמ.
מק-ששיד סקה עפין סנפ ,שפע
ס5סן טשפר ס5סתה עפרכ פנש
עערכססגהס ,עפסססנוש עעעס
ס81ל ,עפסס ס3ימ ,עפפל טמ.
מעשהש טפ 3פ(מן 6ניסס.
סקשףה ט3ך ~ 1ybסר ספו(ס.
מעוש*ה העמל עפספ עכעס סקעל
סכוסנ ס31ן ע 3גפון (9כל.
8עשדונ ט4ס פפס סס,קגיש.6
.

מעשהום'נ ,

*

*

*

מעשה"ק טפסס סקלנסח.
מעתהו עפגפו  (0א.
סשונ
סעמחויב טחגס פ 5עס סכשנ נסולס .מעשש*נ ט15ס פפס שק נרע.6
טעשרכהנץ עני 5פה סס " ט py
טעסשבהת "
%ק עסננ.
*
טעמשכב*ת ז " *
"
מע'נ עפפס גסימ טפר פנעהגפ* מעשדש 8פסס ססן ,יפסיס שינש.
מעשדש 8שפס "הנג
שלכנוס טטף .PW

מעשלהדג

? -וו -

טצ.א

מעשלהז"ג ת15ח עסה 0ל 6סמן נר.6%ן מפוי תסיי'7ס ,תפירסס ,תפורם.
ספץ תלוח פריה ורגיס.
מעשה תעמר סגי.
טעש"ק תעסג ס3ח קדם ,ת5יח עסה טפוי"מ תפיים לתטלה.
ספוטק"ש תם 6סרס יתקמ מיחד.
ס :קי'6ה.
ונול ,תלי זה
מפז תנוחהו
מעש"ר תיחח עק' 63סה.ה וולס.
ע6י
מפח,.ב תללן סני חגרו 3ר'3ס.
מעשיש תעסה ס3ח ,תעפר סני.
מפטהיי יוסנ' ט71ח הדלן.
מעששיק תערכם סג.ס סל קט?ח.
מפ.י תמולח .7.
טעש"ת הט3:יגה סל תורס.
מעתתתללח תירתי ,יקלסתורסי ,מפ..ה ת .עח' יקור הכס.
מפ"כ תס;' כנידו ,תפ ':כל
'עסת תלו' ,תהגה על ח..6:
' פריך .תקר מפכה"ב תפג' כגור הנר'וח.
ה6ה  ,O'nUDת"
ס6דו6ה ,ומתחפנ'ו ,ו!7חפיענוח ,מפכ'צ העגי כיר מור.
י כ13רן סל עניים.
תמכ.תח פח' ,ת.ס סוטר ,1.וז' מפכש"עיופי
ס'רוח ,תלכוח מרק ,תלכי פולין ,מפיל וו114ר פןפר6וח לנכהה ,תפורס
להעלה ,תמרק לה.
ת' עחוחס ,תגף  th):gתגה:
יולך ,תגחנ מוריס ,הגתו עיהס .ממט תסכ' תה.
תגהנ 5ר6ג ,תנהג עלוט ,תקכח :מע"נ תכני כפם.
.

.

. t'npD.- ,nhDערס ,וזסריק מפ.ע הן עד,
מרקה ,תלעך מקוק ,תקים סטור ,מפעה"ש תפעליח ססס.
מפקים מ
 .פיות עט פיס.
תס 6ס:יס.
.OD
טפש תפי 6חריס ODDn ,ר6סינה .טפ"פ תטוס
ח.י
פ1ח
גי
מפ"ר השי ר5
ספ"ב תבלס פגים גחונה.
מפככ"ח תעי) מניס כפגי 3על חינו .מפרית וסרס ינעץ חס.
מפ,ב ש"כ תבלס כגש נמווס סל 6מפ"ש תפולח מיוריס.

הס' עלתו.

.

כשלכס.
מפרש תפני 7רל פלוס.
מפיה תוסח הדור ,תע' הג13לס ,בע'
התחורגתן ,תסגי סכ3וד ,תפגי
התיגרס ,הפירוס הקיגטרק.
משת"נ תפי הגנולה ,תפתח .blwln
טפה"ד %יפח הכור(( ,מי הדגולי
תפני ס7ליקה,
ספה"נ תשי הטות6ס.
מפה" תפרסי ה'ס.
מפהייכ תמני מכבוי.
מפה"ם תסלג התנסס ,מעכי ),מיניס
מפהמ"ת תע' ההחווגתן.
מפהק תסי סני5ויס.
מפהוק תפ'יוס הקינטיק
סקהועס,
מפה"ש

תסי

מפשינ תפח סל נו.

מפש"כ תסח סל כוחי.

מפז"ר תעלתן ם 5רסע.ס.

'מפשית תפני סינט חקוס.
ערגקס תשם שם.
טפת'ח
תט5י
יק ,ת6ורעיח 5ג' ,תוכם
מ"צתיג'
ל 5ותח,
5רעח ,תורס 75ק ,ית
שרמ"ח 5סו':ח ,תיסללולין ,תיחס
5י'קיס ,תל5 6ו6ר ,תלכ' 75ק,
תעגל' 5דק!' ,ע'ל ליקט ,וקידח
ליון ,תלוח לילה ,תראה 635וח,
תסס 5ער ,תסיח ל7קכו ,תמעטי
75ק ,תספט 5רק.
6ח ;7ת5ך
מצ,א וקינת 36ן ,ת5י
6חל,

תלוח 6נ',

ת5מ בסון.

יו5יח

6דו,':

מצאץ

מקהש!
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טצ"נ ת5וח נסיס.
טצא"י תטימה ת5ויס 6סיו יסר6ל.
יצ"ע ע5עו ,ת5סטסילה ,ת5וחעסה.
ן %ל .ou'nD
נוצא"שי5וי
סצאשמ"הע5י'ן 56ל סח'עה תותחיןהן .מצע"ג ת5ערי ג3ר.
מצ,פ ת5ו7חו סרוסח ,ת5ע 6מקיק.
טצב.נ ת5יח גנ'ימ.
מצפ"א ת5סס 6יהן ,ת5פ6 0ריס.
מצב"ש ת15ס גמעחס.
מצ"נ ת5וס ג7ולה ,ת5י6ימ גתורס .מצ*צ ע5ויח '5ון.
סצ.ק ת5גחקניי ה35מ קויס.
מצגךט ת5וה נולרח ת5וה.

תי

ייקס

לוגש
מצ"ר תעסח
טצ"ד וו5ו"ן .717
מצ'ה ת6תר 635ות ססס75% ,ס7יןי מצ'ש ת651יכגיעיחי ת651י סגח,
ת5וי סלס ,ת5וח סעוי'ס,
ת5ד היוסר.
מצה"ב ת5יה ס63ה 3ע3ירה.
טצסךת עו 65ספחיך חסתול ,עו65י
סעמ 0חולה.
טצהבב.ע ה5וה הנ6ה נענילה.
ם"קח6י קר ,6ת6תלקייסץ ,ע6נרל-
מצהכ,ע "
קעין tQ'P7p l'h'1W ,ת7נר
ק.1'7
סצה"ד
קדתוח* ,דלס קחלחי עת17ג6
,
י
ט
ח
י
טצח"' ת5יחייס ,9ת15ם קסס
 thwpעיע 7קען ,ע" (11קטן,
סרומ.
מצה"רת5
לסקיוסיס ,תנחה קעכח ,יגמח
י 01ססס יח3לךnibtS" ,
מצהחךי ת5
% .nth)pק7ר ק'יוסין ,יסכח
הסס יח3רך.
ק'7וסין ,תקכמקניס ,הספר קטן,
םצריי ע715ח יסכר.
עקרה קענח ,חעוט קח ,5עעוח
מצחם ת5ה ותלור.
ק'7עס ,תקוס קנורח ,עקוסקיוס,
מצומע"ט ת5וח ותעס'ס טי'3ס.
סצו"ע ת5ווס ושסה,
תקר'6קדס ,תקי6קיס ,ערthnp 6
טצהפ ת5ודחו פיוסס.
תרקסיס ,6תססקנל ,תסס ק6עי-
 ,'pp)bעססקליין ,עסר6קירין.
מצו"ת ת'לה 5'5ח והפלין.
מק*א ת '6ק%6ר ,תח;יל קרנן 6סרן,
טצ"ח ת5ומ מלי5ה.
תקוס 6חי ,תקוס 6חר.
מצ,ש ת 65טינ.
מק"כתלךקיוס3רוך ,תלין ק' 3יכוח,
מצטל"א ת5נוף ל6יקיר.
תקיר לרוך.
כ)צ"י עעין ' 715סיעחי ,וו5יח יגיס
טקבימ תקיס נתלוה.
 W"Sbתו '65יוס טונ.
מצ"כ ת65חיכהונ ,ת5יח5ריכוחכינה .מקב"שתקנלסנח ,יקנלפכר% ,קו(י
3י 0כת"'.
מצכה"נ ת6'5וח כל סגע65יס.
סצ"לת5ויןלספריסו ,ת5טיף ל6יקור ,מקב"שומחב"התקוליגיחסת6יועמיתרי
3יההלג.
ת5י לתיתך ,ת5רף לחכתה.
טק"נ תקר6וה ג11ל,ח.
)צל" 8ת5טרף ל6יקיר.
מק"ד תקור7..ס ',מקי; דס.
מצלא"ם ת5ערף ל6יקור.
תקיש שני,
מצלה"פ ת5וין להפריסי.
ח3סיגו.
מקרת"ב
םצל.ח ת5רף למכתה.
"
י
ר
ק
ת
תקור ה6תמ,
מק,ה ת6תר
מצל,כ ת5רף לכסף.
מטמי
תקור סרין.
מצרלה*נ ת5וח ל6ו לס:וח נחכו.
מקה"א תקיל ח6עג
טצל"ת ת15ח ( 6מעסס.

9יי

מיי"ש

ייריי

מקה'ד

םררעאמיר
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מק*ע ע6י ק 6עגעי תקנל עלי.
סיי.1
מיויד
ן עס .S~llb
מקה*ח תקור 0מייס ,תקור המכיס טקעיה תקפרקי

עיי

.

סיךךש עק7ס הסנח.
מקה,ת ע6תר ק69ח חחורה ,עקו,
0מעניניס,
מקו ,עקוס ,עקוסיח ,עקוסר.
מק 1.ת7ח ק 5וחותל ,עק 5וחותר.
מקהא תקיס 6ח ,7תקוס 6חר.
טקוב"ש תקולי  0'3סע6י.

יס.

מקשיל יקסס ע5עוייעמ.

מק'פ תקיס עטורי תקיירי פגיס.
טקפייש פקפמ סכל.
סקיק יקסל קךסי תקר6קיס.
סקקיל עbt~p bp '6ליס.

ר6סיו.

מק'ר
עק7סען קיני יעלס עיי%
טקרעכיכ
נלס.

מ
ימיס,
יר
קו
תק
ית
*ח
וה
מקק
קק ומותפ.
סימי,
סט6ל,
סכר.
מרן4ם תקונ עיפ חייס.
מקית תק'7חתחקנחס .1(.עקפ"
סקהפ תקוס פ:ו'.
טקת"מ תסס ק3ל חולס תקיג'.
מקהק עקדס וק7סיי.
,
ס
ע
ר
עדרס
מ"ר ע6ס רגניסן תד0
מקרש עקוס .sh1DV
תק7סיו ופן ,עקוס ו.0
יג 0עררס ח ,0תךח לחעיסי
פס ר6יח ,עיר 6לנך ,עיסכ5
מררח פקיל מייס.
 ,ltab1תוגיע ,ת' רנליס ,ע'ס
טקח"י ,
ר6סוניס5 ,ש ר3יס ,עיס יומ,
טק"ם תקנל פוע6ס ,עקמ עעוח.
עיס לוסמין ,פכח  ,6317יל6כי
מקם'א תקעני 6פנט.
רמתיס ,תל 6רחעיס,רך,על 6ר115י
מק"י עורסס קסלח יפק.3
עעסס
תפלת רניn)DW ,
מק"אעסיע7יסקל6יסיוניס6מיקורקיס
ר ,3ונפסס רוקמ i-~DD ,רקס,
טק"ץ תחג 0קג.ן יסך6ל ל.061
תסי ר'3גו,
תל03
עעסל ר6סו
מק'כ תקג 0כסף.
ווירמ רוח ,תסס רגיט,
רגליס( ,
טקל ע1ל 6קי' 35על ,0תסס קלתנ
עסנמ ר6סונס .תססממ רס ,תח'
 ,עק3ל ס3מ,
סק'שתליח קל6מסיפ
תקגל סכר ,פקדס סג' ,תקוס

עקלוחועי ,יס4

משי

ע6גן.
סקל"ה יק3ל  11PSסרע

רע.3

ת'ס .Ot~b
מקמ*חיקוי
,
ה
י
ל
מקטייל ת hp '6תיטוי
קפרע-
ליקקער.
תסתפ לן
מ-דע.א תרי רכי 6על 6קחר.
ג4ק4ג עקי5י נרדתים.
עני 6ניון
כוק'ם ת '6ק 6סנר ,תקוס קכגה .ן מרדשאט4ר תקבן רפ
תן 7ל.
מקם"כ עקיס קכנס.
ן

טר*מ תקשמ ר' 3ג'ע'.1

ת6י ק6ן טרכיד ס"ם תידכי

ן

יוי

3ן

יך

טר"

מריה תחכם ו6ס הסגה,
סר3יס.
בעה"י תיסוף סיס'ד.
טרה"ע תרקיח העין.

הרה"צ תי16ח

 ~ו -תרוח

תרמ סיס ,קילס  ,Sblnnחס
ס6תר ,חח סכחנ ,תובס קמץ,

מולד סעף,

ה16315ח.

טרהיר תרסיס הרניס.
טררם תרוגעוח 1תנוקי.01
מררנ הנקר לולה '61ג 1כללח.
מרוים מרו3מ מרוס.
טרו"ק תרוס וקרוס.
מרמר תוי רענ ולהותי רטף% ,כף
רנ( ועד ל6ם.
וסטיפס.
טרוש'טתעתתירי
ינותינו וכרונס למיכה.
קר
מרד,ל
מר"ח תל 6מכתה ,תי6סמים,
תמנח ר' מ".6
מר"ט מלגיח טונס.
מר" לרף תלים 'רמ 6לריס ירמץ.
מריעב-ץ תולינו רי '3 3pDן טון.
טרכהט"ש עיכנח סתסנס.
מרכ"ו עילס כחגי.0
ו .olfin
טרכם*ש תורס רגך כתולי
מרל חס ר6יחלייר
 ,תודעה לנס
ל6ורייח.5
כא-ל.ע ת6ינכ 6רת 6לעירן עתיקח.6
מרט-ב תנע רניס מחוך נימך.
מרמ"ח תענס רך תשג מחס.
מרפ"י תם רנו ." T~UW
טרם-ע יל6כי רחת'ס יסרתי על'ע.
טרע'ה תסה רלגו עליי פספס.
סרזפ תכונם פיזם.
מרפ*א תורינו ל' פון 56יסו ,תמטרי
רסווחך פללי לפרע.
מי8כ*ת תעלם רוס פ6ר כ13ד תורחו.ן

יימ

ן

מר"צ תליה ל5יגיח.

מרלי"ז תה ר5ה קרח (ספיח " .ן
פריר תרווח ר"מ.

משאצו

טי"ש לף"ש תריס סח 6לריס .hrnן

ן

עו"י סיח,

%ת6

סתיסי תיל סור ,עחלל פנת ,עי
מנייד ,חי  ~wonחי סתת ,חי

סתמו ,תי סענס ,תיכלסט476
תכח;3מסונים ,תכח3סלתם ,ת(6כי
סרח ,תלוכח  ,5160תלוח ס1גומ,
~' rbת(כוח סתיס ,תנכח
י תגמא ענת% ,גמ 0סי,
ה,
ל6
תג
ס
תנתח פי6ל ,תפכח :ס3ועומ,
ם3יעיח- ,ס3ח- ,סתמומ- ,סקליס,סקל ,תעמס סותר ,תעסה
י ,תעפל סגי ,תאה סימן,
יה
עי
תל
ס
 'D'pDDמעליס ,ת5ס מתולה ,ת15ת
סהור'ס ,תקהלסכר ,תרה סחורה,
תפל'סיעליס ,תססטספתה ,תספטי
סניעוח ,תססע' תתילל ,תחן
סכר ,הממיהוסטי6סין.
כש"א הלתר ספח 6הת ,עם סדתי,
תה  ~9cDbaתסס 6ח ,7תסקל
6חי.
כושא'א תה ס '6מספסר.
משאב"ל תפני סמן נקי6ין לסתם.
משאה"כ הה ס6תר הכחות ,תסלס
5ח הכל.
טשאו.ל תה ס6תל 1וכרוגם לגרכם.

וכשאחדל תה ם6תרו מכתינו וכרוגס

ירכה.

משאיל"מ

ווחוךסוייגו

ינול ליס3ע

ווסלס.
טשא"כ תה ט'6גו כן,
כ6ן.
משאלהים הים סין (הס .q'p
טשאליכ "
משאל-ה תמון סמן לו חוגעיס.
טשאמ-ו תי פקעו שווה ועוסה.
משא"נ תס6וסמגי (לנהמי.

תה מלתרו

מיש ת6יסג ,6תמרמפירן ,ת6נ7ל -כושאע"כ תי סריגי עימס כן.
ס6יגה לויכם לנופח
 ,onbunתגעי סלתה ,תנן ,(160ן משאצ"ל ע(6כה

מששעל'נ

-
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טשים'ה

טשאצל"ג תל6כקס6יכח5ייכה לנוסה .משה'כ תםוס הכי.
טשאיק תכמג סע6גיען ;6י(6י)שן טשה"קת5יחסלוח קקן ,תסלהקיהתיי
תסתלח חקיס.
.lu':blbubp

טשאק'ב תס סק:הק 5סח קנהגעלס .משהק.ס

תסח הקטן קועל.

טשארדל עחס6תיייניחיגי ובליכס טשהק"ש תסס סקטןס(תיו.
לניכס,

טשה"ר תס' 3סרומ*

טשאת"לעיס ס3ן  bhה6תו(מגיך .כ!'טואיל"ט תחויג עטעס ו6יגו יטל
(יסגע תסלס,
עידי ס13ע נסניע ,תידי סגח
מ ס7ין.
טשנ-סבנחו ,תח6ס פ( 6נפ:יו ,תי משר,ה הסיס מכי ,תסיי
סנלך ,ת"גי סים 3י ,תירן משוה"ד תסורח סיין.
פליס נעולס ,ווסיס סככ גט(ס ,טשוה"ע תי  ~nbpיקי 0סעי(ס.
משו"טתייס0ימ יוג.
תחן פכרס נ5דס.
יסנירס  ?l'h1יכו(
משויל"מ יחיינ
סשב"נ תסגס סננתל.6
ליס3עעסלס.
 nL'agnוקנ,
"aa
טשכע"ש יב"ש תי סטרח 3עינ סגח טשו"ט הסכ 3ותוס ,3תחסלל סגע

ייכ(

וווהייה.

3סנח.

ב)וךנ עריכי סתו6ל נ'רוגד ,.ווסלס משו"פ הסוה מרועס ,תטוס עגיס.
הסיויס -וקה(ח.
משו
גתול.
טש"ויקתתוסמ65י-סיי
פכנמ ;רע ,תי סוכח,
ח ה(3
סשנע*ח תל'3ה סכרוח נייס
עיקוגי 6ח5ועה.

ו ל6
מש"ו לש"ו תי ססנהי

סנס .11

תס153ח 1ה,3
;ינ" ,תסכנ וכל,

טשנ*ר תסינ גגול יעהו.

משדו,ה תסלס די והי.

משר"ל תק סייתה כי.
טשד"ש ת6י סתר 7ה -6סייר.
מש"ה ת6י סנ 6החס,

ווסוס :ה,

תסוס

ה?רםס.י

תסקין .13:0

;כרונס ל3רכס,
משז"ל תח
6תר,י
רע (געלה.
מח
תו(י 6סכג
מש"ח תימה סל חיגק ,ווס 3-חתס,

יסל

מ3רו.
הס'ריכ ,תה ס6חר הט3ע ,ווה
ס6תר ה:הוג ,תה(ךסני .5סדעח ,משח.ב תקר ס(( חס .0
סר משחכ"ה תסחיג 3יח התק7ס.
תח5יקח :ת6י הל(.

י:טייין

הסנימ ,תסום משמכהכ"ק תתחיג נית התק7ס.
העכיס ,תתכין מגהי
חגיכח ה'3ח.
הכ' ,תסורח הד'ן ,תסל סס ,משח"ה
"
1
n
r
f
i
ס,יי
,
תסה סח הגל ,משחה"ל ,,
" 5דו.7
"
תסק החירסי
משח,נ תסלס ח(' ג)ק.
תסעה .btop
מש"ט תדום סוחו טוג.
טשה"כ תסתיח ק.3ק,
טשיה נ"ר ל"כ סקיר 6הכחנ  653טש"י תהו(( 0ס' ,.תתון tjb~g' (0

סי

י

רטיח ל' 6ג 6גקקל,

תנחח 0י.

נמטהיד עסירתהיין,
הוסס .מש"ח הוי' ס'חיה ,תר 0יחימ.
ח
ו
טשהומה"נ תסיג ק
.היי
6ק
ססתןוגיתי
משהט תכחג סל 'הוריס י'יטס.
ישחי"ג יולוה
יהודיס 7JhSpu'tp
טשיט"ה תכחג
טשה"ה תס'4ח הח3ל*.
הונג6רי.6
טשה'סעי otpgעת* ,תסעטיחעעתיס.
משי"כ תססח יתי ני%6ח.

סי

מטר

-ייי-

Ptp~a

בנשיליםעחיןט'6גויכול5יסנע .dlnwמשהם טר6ח ס 5עלכוח ,ת' מתה,
עי סעחיי זוקרם מכחנו th~pn
משילום תיס סיס לפס קוף.
עס1חעלחיש טוסעמיקם ,ולסוס
נ
ח
כ
מהב"כ תם סכחנ ,תס ס
כ6ןי סלים תלקח ,יסקסתקים ,יסגס
 olnwכך.
יהל ,תחגח סטיקוניע.
משכיב תס סכסונ tor3
משכי'צ תחן סכלם נ5דס.
משיה"ב עסתרח סנ'ה.
סהטכ"התכמנסלכמגס5לפחי ,תעמס טשמה"ק עסתלח חקנים.
~ D'Wכך סיס.
סשט"כ תס סתעלחך גהק.
משכהס -nwwסלמן-גק 6יעגילס,
טקהג " otpמגסנו,
נחיגוח,
עסכ 3ותוסג.
כשג"ח תשח מכייס~alnw .
משב"ו עסכנ ,כר.
משנ"צ ישם נסע '.'DDS %
שהכחיל עסכמס לס.
מש"סת6י סנ ,hD'p 6מסוסשכנס.
,
ן
משכיב עם סכחנ כ6
תס
נ
מ
ס
ס
,
י
ו
ע
ק
ת
ח
ל
ת
סל
מש"ע תס קכחנ
כשדו.
ו
עמלק תנסגי סלעילס.
משכיל עס סכמ3חי לנעלס,
תסכמי משעבי"ה תסתםעניזח ניח ,o'aho
5ס.
טשש"ה תסעלס עעיז סקחר,
משכנע תס סכח 3עליו.
פשעע עי סעסס גקיס.
משכ*פ תנקם סכל כפנמה.
מש"ל תססכחנח,לתעלם ,עסעגמנו משע"ע תס טעסס עסוי.
לותר ,ת 6,51סם לאטלס ,עולים משגע שר מס  o)paעכז קנס רנו.
תסיח עלוטס,
סנ1עס לנגע ,תטכמח 5יס ,תסגס מש"פ תס 6פלס,
תסיס פגים.
לעלך.
סשפ ,האיי תסחט ?'D'bn
י 6שיתגס.
משליט עלוס 0630ליי
טשלט*תת15ססנ6סלירך6לחחת'5גס .טשפ' החלי תססט מחלקיי.
טשפ' המוח' תססט סתוחלע.
משליב  650 ohnnגפניו.
משל"המתיר לייס חפנם תסנוח משפ' השו ,תספע חסעל.
סיי
 'D~bמהי עספט תסופך.
סל 6מורתו.
משלה*ל תס סטעגו  65סוזס  .15טשפ' מח' עפץתחייג.
משלייה יטל פיללייט ססנח .י םשפ ,מתי תספר סתתי.
פשפ'צ תספע75.ק.
משלהי-ש "
פש"צתיגבל ntSDבגור ,עסיממקינו.
משלום תס ט %כן.
ת651י מגח
משלול פסוס 6עג לרפ ,תתוך סל 6מש-ק עס ס6תר
ס~
קורס .עחלוקתb9p
ל קרמי תח'5ח
5סתס.
סקי תטמן סל קרוגיסי עמס
משליים תסרס לתלך.
קילדווירו.
י פחנהלי.
משלפ"ב ל'סיס
משקיה תקתג סל ק1נערק ס5רעחי,
65ת.
משל"ר תי סל 6ל
משל"ש תמלוקס  h'nDלפס סעיס ,משקה"י תסקיס סיום.
משקו"ח תסלם קרן ומותח.
תמנח לסיח.
משל"ת יכס פטרך לגי חר' ,עתון משקוחו"ט " " " יבסס.
משקיע קיר עס סקנס ע 73קגס גנו,
ן  6חונעין.
סיי

8שהר

8-י- 1

8ורצ

מש'ר ע6י סנ 6ריט ,6ע6פר ספחי מת"די6על מע'סיעימ
פמן דעיס.
וגטמ ,עס טנחנ ל'3נו ,פ51י6
ר מלכס.
ססיפ ,עעלמןסללסעיס ,עסס סהד"ה עחוךינ
ר3יגו ,הסוס רני:ו ,עסס י6יס .כעזדהה פסלס מסלופי 7י וסי.
 6ייס 6וע6י סת-ה ע6עג חמיחספחיס ,עפגיחקון
סש"ר ומש"ס 'bwסי
עחוך 37ריה

סעו5סי עחולדומ ס)קגיס.

פחה"ם  7wbnהמיח 0ע'0ס.

משרן"ל עס  11wbaר3וחיגו )כלזגס
מתה"ש עעגי חקון סשלס.
לנלכס.
טשרנש"ה פדלפו סל ר ,עסח סירסן .מרטשד פמי 7ינכ ,ימ 71י3ליו.
מתור*ה עחוך דנר סלכס.
ס לניע עליו סעל1מ
טשת-ע"היט
משיש עס סכח3חי סס ,פיקף סל מוצויו עמלס חל5סוחנלס ופלכסוגעס.
 rnsnעגחססלס3ח ,פסיס ס3וח ,מתתמס פתמלס ופד קוף.
טתו"צ מחס  l'S'Dnלי5יח.
עסגס סליפס סג.ג.1
מתהת עפר חר6ו וכן חפסו.
משסהט טק5ח סנח 1סל .o7b
ח 6מ)י ,פ6ער מלעיד
משש* 5פ 6,51סס סתיס (3טלח.
מת*חס,פ6עי
הכ
עתנת מגס.
 stnoמחן סכלס 0ל .%קיס.
מתחב"נ פחמף3ניפסו.
מששךק עעלכ 0סניס טל קפדח.
טשהת ע 4סניק חהן ,טדנר סקל מתח"י עממתייוי
מלמק4 ,ילדטל  ,1Dhעו 65סססיך סת"פ עחגס פו3ס.
חסעורי החנרחסערי חפלה ,עסגי מת"' עחמתייו,
מת"פ עחגס עונס.
ט'נס מקוס ,עסגס חירס.
מ"ת 9'hwחסלוח ,מ6יחקנחיס ,י6ן מת*י פחחח 'דו ,עחנחיי.
מנ ,6ענלמ חעניח ,עדרסחחליס ,מת*כ עעלס חסלועי כפל ,ימוךכך'
עדיע מגמוע ,6עחיול 6תג'כ,6
עתניח כסוכס.
לועל.
ימעח חסתיס ,עיס חחמוגיס ,מת"לע6ן חנ ,boi 5ע0
עכחיסימורס ,עכח 3חח'ח ,עלתי' מת'נ פלעדי חינוקוש מכעוי
נע 6לסיס
חיכוקוח ,תקכח :מתורס- ,מפיד ,מתנבאי"
שוטעםענענסיקס.מגומנססי
חעניח- ,חלותוח* פעלח חורסו,עפלמ חם6רחו* פעסהחליי* פ5וה מתנו'כ עסנס חורס נני5יס וכחו'3ט.
מורס ,תלני5ימויס ,תטכס חורס ,מתנ'ח פחנח חנס.
טתני' עתנית ,6עמניחין.
מחן חולסי
מת*ט ע)ל ח6ופיס ,עמוך 6סנס ,מתנ"כ עחגומ כסעס.
תחגח מת"ע תפגי חיקון שלס ,תסוס חקכח
פחיל 6קוליס ,עחל6 6ערי

ענוגומ ,פחנוח עכייס.
36י(1יס.
מתעש יחועס על ת17חיו.
בעז"ב פחגת 3רי.6
ן מתעמ"ל תחנס על עגח ל0ח)יל.
טתכ* 1עחנת נסל ידס.
כווזעכוקוכב*ון תמגס פל פס סכחונ
חויס ניסל6ל.
מתמי
3חורס.
טתכיים עמו 3קחי.
מתב"ר פקיימ חנס'לו 3ר3יס ,מוני - orl~ S'nb '5חמלין ~ -יח ,עמוך

עיין

חורס גר3יס.

לער ,פסוך 5ר.0

מתק

-יין-

מתיק ת6ן תג 6קת.6
םתקה"ע תסנ' תקון העולס.
מתקטדא ת00עס קנין 0ל6מריס.
מהקשיית החסעה קנין סלמניי.
טת"ר טי חמס ר3ס.
םתר"נ תהרמים נ'ק.6
מת"ש תחיך ס13עח ,תסוך סכחס,
ויתוך סתמם ,ונמוךסניה ,תמן

נמה

סתשא"א תחלתיי'ו סל
'36נ.1

36רסס

טתשאי"ל תסוך קיט יכול ליס3ע.
ל ל,פנע
מתשאיל"ם פסיך סחיט.כי
תפלס.
סתש"ב ע0ן סכרה כלרה.
מת"ת תנילמ  -מעגיח 0 -ת'? ,ט0וך
תלעה 0תה ,ע0ן חעס.

י,
נ' נ6תל ,גגה ,נהר ,גון ,גוקח,
גיף ,גמל ,נטתן ,נסטר ,נפש,
גקנמ ,גקויו,0יר
 ,נרקח ,ג.3'0
נ"א ג6לדוג' ,נ' 6תה,
6
י
3
ג
לניסו6,להיסי
.

י37

גויל

כ3י6יס 6חרוגים,
6חרינ ,6נוסחלסכני,
,o7b

(נירnihג~וoק
,חינחלכסן ,גחלקרניך

גמל לסכול ,נחלת 136ח ,גי0וס
נכר קמותי,
נקונ
(o'isb
06ור( ,עם6ל.וולך ,נסיל,otth 0
נר 06ד ,גו  to'nlhנסך 6כל,
יסתת  ,o7hנתוח 36ריס0( ,י.'63

נא'כ גלתו כ6ן.
נא"מ טלל 5תוניס.
ש"ע )6 qobל עתיו.
נאקיה נחס 16פס קיח התן.
כא"ש גפחלי קילס פוחס.
נאעייפ נתרך 6להיגו ם6כלנו תסלל.
נ"ב נקדר 3קדס ,ג%6ן נים ,נוגע
3עיו ,0גודע ג'חודס ,גודע
גסטליסי טסנ נ6לןי ניס 3יפ
(מלח(3ית'ן ,נחפהגכסףי גיי3ויער,
נכ 30כוס ,נכחנ שלדוי נערה
נחילם ,נעסח נקיק ,נלחוגי נגיז
גרטה 3ע.גי ,נמתחו כעין ,נחן

63חרת ,גחנה 63מר.
נכ"א גנעי 3נ' 6דס,
נמוגה 3ן 6לגחן.
הענין ,נבאה"ע 3ר6 '6ותומ העולס.
נבא"ת (פסו 3נ6 1לסיס תנוח.
נכ'נ (קייתון גן גוריון ,נטת3 10גן.
(ח6ו נ:נא"תגסת0ו3גן6להיסחנוחנסתלוגן].
3גנ;'
נכנ'םיסתמו(גןתגוממס ,נמתחי
(וחג 63לן,

%רוסס.

(מתחו נגן עין.

נבצע
נב"ד גה.ה ניגרו ,גלם 3ינח דעת.
הקשה,
(עסו 3נן
נביה נכוס 3עו3י

ס6לסיס ,גפפו לערור המייס.

