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n*ruליעלס. נס63רטז'5  מקך. גסע סנט6ס, שונמו מד 
 נפס. 000 נפטנתע
 עולס. גחינוחנת,ע

 5פרו. ע5 כספקנתפקץצ
 5רקס. טסןנת"צ

 ס0ייס. 53רור 5רורס חסי גפסונתצביה
 - סעעס חסטיס - ]0קגרט נעי4חנתא-

רחי5ס.
 ופדה ר6ס גסמיסטזרו,ם
 מולס. כסיכחטזשן

ש
 קגנון, b'aTp, קנל6, ק3ס, Dbp,ס'

 קיון, q'p' קוטש קוי,קיר,
 q~w' קעויס, קע'כס, קעך,קך,
 ppp' קפלי,  9פרר, קפר6,קפר,

,D9'DP.קחועס 
  קגר6 06ס, קנס 06ח, ק6סס"א

 קגמן 06לח, קגל66חלוגס,
 mnb, קדלי 6ליסו, קדל6סר,

קוג"
tb)nob 6ועל, שעכוס 

 קיטן 06ל6, קיל6 5לנפיס,קופנ
,7Db6וכה קיעמ 06ר, קיען 
  006, קשוזס 6יי5ומשקיעמ

 6ור קפל ווע6, 56יסו קילושש'1
ורוע.
 6יס קוף ל'ר6יו, 6לסיס קורמשףל

 ל06יוחו. 6'ן קוףלעומ,
 כל0. 5ען ק)ססא*נ

 *רוקץ. קטיס רנס, %.שסא'רקיר
 6לס קפר ס4שרס, 6נ0י קיזסאיש

סעוס.
 um~p  nsv, וךרריוסיפ,וזשב

thb63', קיוק 63רו3ש קוע 
 קעק 3י, קיז ניגיר;קיפן
 nsani קפל 3י, ספר3רכס,

 שפו 6פלוכס, 3לכס קפק טבש קפק 6י, q~p 6ירוקין,קעודס
 קיל 9pb, נ0 קל0 63ונק, 4ס, קפל nlab, קפל6יקור,

....
 קפריס 6ליסי קפל Dsb(1,קפר

 6יס. קריק6מריס,
 קפק 36ימ, 36וסס קשויחכשרא

ngb,36י קפר 6יס ,~ph קפר 
 6סריס קפלי6 ל4ו6,3עימ
6ימ.
 3ס51ס. - 6לש - 9רעןגשיב
  6דפחש. קלק106מ7
 סד3רס. ah קפלמ7514
 סקדוסס. 6לן 009סשיףק
 rhl~ll 6יעקז קשויפםשר?

 06רוכוג3רכס
 1כט4-51 6ירוקז 3רכוס סיי0בום"נ
 יסל6ל. 63לן סע'כססבאע
 ע4ס. גורי  3' קוורמבניע
 עזג 3רכס קפרסבים
 קנירין.מנמ'
 .ow גתזיס 5לףסב'י
 כ0לס. 3לכח קירםבץכ

 סקטח. כ5 ק3ססבכה*ם
 לס0יעג 3סטס קוף ליס, קניר6סב*ל
 ששקנרססג594. נלכפל3שלס,קשק



 ס'ה - ISS-מכ"מ

 3ליח קשדת עי)ס, 3לית קדלמכ"מ
עי)ה.
 קיתן. נחון ק'עןסב"ס
 3לת6. קית6 3לת6 קנת6םכם"כ
 ננ'ח6. פמhn'u 6 סנ6סכפ"כ
 'פוח. מניס קנוסבפ"י
 רוו"וו. נוכומ קירסכ"ר
 נחח)חו. קיכוסכ"ת
 ק7ר ג7ו)'ס, ק7ר :6יג'ס, קייס":

 גתר6, קוף נרו), סודנטין,
 קגה7רי נ6ו)ה, ק'וון ני,ק.תן

 ג', קעויה ג6ון, קע7יהגןו)ה,
 קעיף ג', קע'ף :דו)ה,קעודה
 ג7ו), קמר ללוסין, קפק:יו),
 נ)נו)יס.קפר
 הכח:ימ קנןסגה"כ
 וחני5ה. גט.ן קירסגו"ח
 ת)כ'ס. קנו)0סנו"מ
 טנמוה'. קגיןסג"ט
 )כהן, סנן )יה, קגי7 ליה, סגיסמל

 )ו, ג7ו)ה קכנה )ח)ויה, גנ3קוף

 )כהוגה. נ7ו)קגיף
 )חש)ה. ג6י)ה קעיכחסגל"ת
 תקוסי. נע קפי ת)כיס, קגו)חטג"מ
 נכל.ה. נמן קירי ג5ור, קניטג"נ
 עין. גן קמיסנ"ע
 ל6סון. גע ק7יסג"ר
 סכי. נט סדלםג"ש
 q'p 37ל, q'p 717, קיכמס"ד

 7סתיhnD"p ,6 7ף, q'pיעחו,
hpip,קע67 7', ק'ען 7עסך 
 ד6ור.'ת6, קמק6 די, קעיף7סע,6,
 ר5גיעיתמ, קמר6 7רוק",קפק
 דניקה.קרכ6
 6', דף קיף 6תונ6, 7גי ק3'סד"א

 ר6וריי60. קפ'ק6 6וויג6, 7עחךק)ק6
 ד16וייח6. קפיק5סרא"ו
 hDll, 6)יסו קדרסדא,ז

 למועל6. ד6ורייח6 ספיק6סדא5"ח
 0hd7p. 67יס קעל6סדא"ק

 ר3ה. 6)יהו ק7רםדא"ר
 ר3. י3י Dp~'סדב"ר

 קפר דיעק3, 57ניעותb)DP 6 סד"דן
ד7,,:,.

 הנ7ח, קלכ החייס, 7רך קרול םד"הן
 קיכח היוס, קיל הלולוח, קדלן
 העחחי), דגור קוף סגוסנח,יוך1
סעיי5הע)'.ן
 ס:רה. קדר כדה"נן
 ה0"ס. דרך קייר מדהיחן
 היעיס 37רי קדר ה,יס, ס7ר סדה"ין
 q'p 137 הנופ)ח, 717 סינה סדה":ן

 גסמע.הכ)
 ועהויה. קרוססרו"ע

 מ)י5ה. קיל סד"חן
 ה61. מד 67רט6 סיי6 מרח"הו
 טהלס. קייי סד"ט1

 טהרות. סייסרש"ה
 י51רוח. קדרסד'י

 קת'ת.ן. 7כ) קה'ת6סדכ"ם
)עיי,. י6קט5י קכי )ח"ס, ירך קר1רסד"ל
 חמ5'הס. )כ) דלוס'ס קפרסדל"ח
  7)עח'7. קעו7הםדל,ע
 7כ)! קת6 ע)כ6, יו7 קיכחסד"מ

תסתוק6.
 רקול6. קל יקנין, ק63םר"ס
 עולס. קירמד"ע
 ק'וע6 רמוע3ריח5, קנ'סר"פ

 סנן. מד'ון קירסדפה"כ דס'רק"
 י5נ.ע601. קסר6סד"צ
 מקח. קר3ן ק7רסרק"פ
 7ר3גן. קעיק6 7וננן, ק.תנ'1סר"ר
 דרנגן. קפיק6סרר,ב

 Ilha. עתוס ו' קיר סדרע":ן
 טנח. 0) קייולו טרש.שן
 חס)'ד. ק7ר סרת'שן
 סעקיי q'p חק1יוח, סי7 חכמונ,ן קי סס"ס, קוג'ח ה.וס, קיר פ'ה,



 סהר - lae -שלב

 קיקו סי, היתן ססקוק,קוף
 סכ5, קך סתטק5, היתןסתיןי
 סע71ס סעוף, op סתמ5וקוחיסלע

 קפירח ס', העיףסתסקקח,
 סנליח, קמל חנטיר, קפרמעותר,
 קפר סחסעח, קפל מוסר,קפר

 סע5יח, קפר סכונוח, קמרסיל6ס,
 סחלותוס.קפל
 סנל6ס, קעו7ח ס3נין, היתןטה"ב

~Dp
 קפר מנמול, קמל סנסיל,

סגלית.
 קפר הגוף, קיען סג6וניס, קרלסה"נ

 ניולומ. ס5כוח קפלקנ5נו5יס,
 פסח. ס5 סגדם סירסהגש"פ
 סדורומ,קדר סירות', סיןיה"ר
 היף. קוף סד13ל,קוף
 וספדומ. סחחיס קפר(הו"ה
 קמר הסל, קפר ס,תן, קיףמהזז

 סוכרונוח. קפלס(כוח,
 סחייס, קס מקוס, סע3מ קירלהזח

 פסל סחכתס, קפל סחייס,קפר
החנוך.
 ח15ס. הטרח עיי(הט"ח
 קמל סיריה, קמל סייס, קיל(ח"י

מיסר.
 קפר הכ5, קך חכסניס, קנןוה,כ

הכונות.
 לירקו, ססס קוי סיחות, קדיוהיל
 6135. סכ13דקוף
 סתעלכס, קדי סתגקג'ס, קילוהים
q'p,קיתן מתיחס, קינח סתמנה 
 קיתן החין, סיתן ת56יו,630

 סתקיתר, קגדל מתוח, קססעסק5,
 מתוקר, קפר סתסקקח,קעורס
 קסדיס התקנס, קפר חת15מ,קמר

 סתקר6. סרקסעיי'קיס,

 יום. תנעוי חר6ויס קעייסמהמבע"י
 ומלפסו. סתקר6 קרקסהמ"י
 "סהמו"ד
 חעייעוגי. קפר הת'ן, קיתןסהמ"י
 סת15ח. ספר סי5ייי קפקםד%"צ
 סנ5ח, קוד גדרים, סחרת היוסה"נ

 סנ5חון, קפל סגו5ריס,קפ'רח
 תנקיד.קער
 סקודוח, קוד סקנומ, קנחסה*ם

 קיתגי מקפל, q'p מסיתן,קוף
 פקוד. ספלחקופליס,

 מעגול, קוי סענודס, קדרסה"ע

 קוף מעתוי, סיף סעו5ס,קיף
 סכל קך סע5יון, קיתןהענין,
 קפל סעותר, ספירתע31ח,

קפל מעכור, 9DPסענרוגוחי
קפל סעלוך, קמלחעקריס,
סעחיס.
 סעקריס. קפל סעקידס, קפרסהע"ק
 קפר מחלתי, על סוכימ קיפוסהע"ת

סעחיס.
 המלפס, קוף ססקוק, q'pסה"פ
 קמר ספר7ק, קפר ספ5י6ס,קפר

 ספרנם. קמרסמרחון,
 קפל ס5נ6, קפר ח5פוגי, סיןמה"צ

ס5חוח.
 הקנס, קפל סקרי6ס, קךלסה"ק

 סקדס. קמרי סקנסס,קמרי
 קפר הרוקח, קפר סרגיס, קיתןמוה"ר

חלקתם.
 קיתן ספגם, קוף סס13ע, קוףםה"ש

,oibnoקפר מסקול, קמק 
 קפריססיסיס. סקנס, קפרהיסס,
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 סלול

 מס"ס. קימחטהש'ס
 פקם. סל סנ7ס קדרמהש"פ
 הסקי5. ספקסהש*ק
 סמממון, IW'p ממלטי; שיניחסה"ת
 קפל סחולס, טפר החגין,קפר

 ספל החלתי7, קמרהמחיה,
החרותיח.

 ג7ליס, המלח קיקטהתינ

 סיף.סו'
 3ל1)ס. קולם 13, סיייחסו'ב

 3חח5מן. 1D1pסוכת-ח

 סוך.סי'
 וננזיר. ס3רטו"נ
 ספית יכתו, סיף 37י, סוףסיד

71יינ6.
 התממי). יגור סיףסה"ה
 סריס. יעוקל קיג'סחה

 )613. הכ13י q'pםוהכ"ל

 סעתול, סוף מעולס, q'pםוה"ע

 סע:.ן.קוף
 סיף הפוק, עף tplpDn סיףותה"פ

הסלמה.
 הריס, ועוקל קינ'מוה"ר
 ססגס. סוף ססנוע, סיףטוה"ש
 ויעף. סרםו"ז

 )3נח. קדום (ען קוףטחק"ל

 יהון. קיפר יירטי, p'pסו"ח
 'טרt)Dtp .(6 יסר,ס, קתסריי

 ךוג.ן. כל קש6םוכ"ד
 הרולוח. כ) קיףטוכה"ד

 Tq'p כל קיףטוכ'ם
 עלווין. גל קיגנםוכ"ע
 טלוס, קיכחםוכ"ש
 לתגחה. טל"מו"ל

 קופר עמיר, קופי עוכיח, קופומהם
 ושלס, סיני עיט סיית31סק,
 ועמילס.קלימס
 לדוס. תלכומ קיףכרמ"א

 סונ ועסה תרע קורסוכיעש"ט
 עפי. קיעקסולט
 כלכוח קוף יון, עלכוח קוףטורקי

יסעע6ל.
 לנו. ועמל סלםסונדל
 bSnt1. סיננס"ם'ם
 קוף קימן, קוף וקערם, קופסכר"ם

 קמל. סיףטף,
 עוג. וקיתן קתסויט
 q'p .,rpסוכתי
 ועוג. ק'חון ועתורס, ק17ססו"ע
 8.. עתור q'pמהג"א
 סקס. ועיקל ילסורגה

 ,,סועוה"ר

 מסיק, קוף וסלי'ס, קוקיססרט
 פרק.סיף
 nnpapl. קגמ'ל וקגל, קגרסו.ק
 ורכל. קוסמו"ר
 קויסו"ש

 קוק)י( סקס, קונה סנה,
וסויפין.

 ת'טח. קימ'סז"ת
 (', פיתן rinr קוף O'D~I, קל)ס"ו

 (קגיס, קתיכח (כר, ק'תן (ה,ק.תן

 (סר, קכי (ת, קפר (נר,קסק

 (וע1Dp .6' (כרון.ספר

 ,ס. 6מ (ה קותי.ןבזא"ז
 ג'ין. א(ג.ס קה.)תסז"ב
סזס'נ

~ep 
 )ק3ה. מסק (כר

 לננס. קיום יחן קוףסוק"ל



 קדל מ%ליח, קנס מסיי6, ק63ם'ח
 מליפ5, קגיג6 מי, קיתן0)עס,
 קס מכתיס, קתיכח to'bunקלימח
 חחניס, קעייח 0ונח, קעוית0ייס,
 קסר 0'יס, קפר מ(קוגי,קער

 קפריס מרדיס, קפרמקיייס,

-
 מתס. קויקמ)וניס,

 מכעס. מסייו ססקםח*ח
 יי'עה. חסיין PDPסח"ד
 נסתס. קפק מיס קעקטחס"ב
 קטל5.פפי
 ס'תניטסרס, קיתוטימ סיתןט',יומ קוסי עסלס, סיי' טסרוח, קירט'פ

 קפק ט'ן, קין עכפח,קיתנ'
,obntuטוניס, קסר טיסס, קפק 
 טסול.קפר7י
 hlnb. סטר5סם'א
 עינ. כ)ו עינ q'pסמכ,ט
 מ5י. טונ קזעיםם*ם
 סיתן.ס.'
 סיתן יסר6ל, קופרי יסייס, סייס'י

 ילוס)יס, קפורי יריס, קעיכמימח,
 קפרי יוק'פין, ספל יומקין,קפל

 י5ירס, קפר י)קוט, קפריר6'ס,
 יעס. קמס יסןיקפר
 "'6. קיתן 5ת)עיי 1%9ם"א

 סלוס. ד31ל סי17לטודו*ש
 ,";. סיתן ,כמ קיתןטי"ו
 ס'תו עוג, קיתן l1WD~ 'י קויטי"ט

 "ס. קיעןעות5ח,
 לחורס, ק': למכהס, קיג)יל6'ו, סיי )פורקנךי יי קנליחט"ל

 )3ניס. יפסקיתן
 ; )מנתס. סינםליע

 סחיקס. לחכעס קיגסיל'ש
 )מורס. סינמילהע
 - תונסק. קיעוסי'ם

 גק3ס. סיתןסי"נ
 עתרין. 'עקנ קידורסי"ע
 סערן. ר' ק-דורסיר"ה
 קסר כו;ר', קפל כפרוח, סיים"כ

 כק7לן. קרכ6כליתוח,
 סכל. קךםכ"ה
 סיורוח. כ) קוףםכה"ד
 סקנוח. כ) קנחסכה-ם
 חר'פ6. קכיג5סכ"ח
 נפסוח. קכגחםכ"נ
 סיף. כ) קוףטכ"ט
 פקו). סכך כפלוח, קדלםכ"פ
 סמייס. סכיןמכ"ש
 )י, קח )ויס, קגן ליס, קניר6ם"ל

 קתוך )ינר, קיוון לחולס,קינ
 )י3ר, קתך )תיחה, סתוך)מסכס,
 לי,קחור
 מג'ג6. )3' סיי"יחסלכ"ת
 )י3ר. קה7 )י3ר, ס'תןסל"ד
 ס)וי. לניח קפ'רסל"ה
 oSin1, ליי1,6 סנ'3סל"1
 6וס. )וח ספרסלו'א
 ותמי)ס. ס)ימסםיו"מ
 )מסכס. קתו7 )0כעס, קינסל*ח
 )גו ק)ח י', )סירקגך קנריחםל"י

י51רנו.
 נטנח. )י' סמחומסליכ"ש
 ר3חי. ק)יחססלי"ר
 )תנמס, קי)ח )תסגה, קדרמל"מ

 )תימה,סתוך
~Dp 

 %סגס. לחס
 לפרקן. קתו7סל"מ
 קגולס. )ת'חס סתוךסל"ק
 לחכתס ק'נ סתוריס, לי) קייםל"ש

 סרי. ל13ס' קפרסחיק6,
 Shnp.סמי
 קיל תסגס, קירי תלכיס, קנו)חס"ם

 תסיר, קוסר תעתדוח, קדרעועי,



 מט'ם - gg' -סמ'א

 ק)ון ווונהק, קיתן תרע,קור
 סעו7ח תפקקח, קעו7חעת6יר,
 תסקין, קפק תוק5ה, קפקת5וה,
 קער תכ)ו), ספר ת6(ני4קפל
 קחס תיו'קיס, קפליס5%וה,
 תסגה. סתסתקסו,
 6יוס. תלכוח q'pסם"א
 ת15חקסר נלס, תעין ססלםם"ג

ג7ו).
 )חסלה. ג6ולה סתיכחסמנאול.ת
 )6ו.ן. גיו) ת5יח ספיםמג"ל
 לחסלח. ג6ולה קת'כחםמנל"ת
 עס'ן. נ7יל ת5וח קפלסמנ"ע
 ת6ס קסר תעתרוח, קירסמ"ד

רפין.
 קעו7ת סי6, עי)ח6 קיתג6סם"ה

 התלכה.וולוס
 ינה. ת.גה קירכ6סטו"כ
 טול. ועכה תיט קורסמוייט
 לחסיכה. סתוךטטול*ח
 )וו'חה. קתוךסמול"ם
 )פיקן. קת~ןסמול"פ
 טי3. ועסה תרע קירסמוע"ט
 חכתיס. קתינהסמ,ה
,, ,,ססח"כ

 תלכוח קיף 'סר6ל, תלכ. סדרסמ"י
 קפק 'סתע6ל, וו)כות קוף'ון,

 יי. תלחתוח קפר יסגס,ת)1ס
 5יני. סתךסמל"ד
 תעוי5 סתוך לחסכס, קתיךסמל*ח

 .למוקס
 לתק~ס. תתקיס ערכ6םמל'מ
 תלכה, וולוה קעירחסמ"ם

~Dp 
 תני7

 תסנס. תנ'ד ספרתיסי'ס,
 )מנוכה(. ת - תנו' - קיכהסמ"ן
pi~oת6'רחקסר תעוודוח, קיל 

טיגיס.
 ח6רן. עס תקסן קחסממע"ה
 קטן. ת5ות קפלטמ"ק
 ינניס. קתיכחסמ"ר

 קדר נו'קין, ק7ר גחול, סג'ס"נ
 קיתגיגעלוחי קטל6'גיגהו,גס'ס,
 קפק נפסוח, קכגח גקנס,ק.תן
 נפל, קפק נוירוח, קסקגיס,
 קסר גקנה, קפק נפסוח,ספק
ג)חון,

 נדו)ה. קגסדריסנ"נ
 קגה7לין.סנהי
 נדו)ס. קנהדריסנה"נ
 קטנה. קנהיריס:ה'ק
 וקסקסח. ק:פירסנו"ק
 יד.ס. נט')ח קירסנ"י

 וקסקסח. סנפ.רסנמו"ק
 קטגח. קגהיריסנ"ק
 q'p סניוח, קוי' ס)ח, ק6חס"ס

 qtDP, סיף קיתן, קיףקיף,

q'p'סכגה, ספק קלו, ס)1 ספי 
 ספר ספרי, ספי' קמ'ק5,ספק

 קתיתה tbpap קהסק)'חוח,
 קחריס. קחליקחיתה,
 נתירי. ענתר רןייני קפר קחסססדט"ג
 וה. קיתן q'pסם"ז

 חקרג. ל6 )כרת6 קחור קחירססלל"ת
 גפסוח. קכנח קפקסס"נ
 ק)ס. ק)ה ס)הססי,ם
 קס.6. קוף קוףסס"ק
 סונ5 עולס, ס7ר עגו7ה, סילס"ע

 עוווק, סור עגור, קויעיכוח,
 קעידח עוגוח, ק)'מח ענ"ס,קיווך
 ענרה, קפק עותרי קסירת6רעי,
 -עקריס, -עטור, ע3לונוח, :קפר

.ערוך.
 6חי. טתיי q'pס?'א
 Itpl~'h. קעי7חמעא"ר
 q'p 71WD טי6, ענודח קדויסע"ב
 טנלונוח. ספל3',
 תילס. ניימ קעי7חמעמ*ם
 נ17לס. קעודה נ6ון, קטדיססע"ג
 קוכה. נני ט) קוכסטעג*ם



 ספ'ר - ga' -משד
.ן

 יני.- עקרי - קוטן י5עש7, קעתהסעיד
 קרעי. קעו07 6'רוקין, תעייתסעו"א
 תיקה. גר'ח קעו7חטעוכ"ם
 מוקה. קעורהסעהג
 הגרלה. קעירמםעוה"כ
 התמקקת. סעירהסעוהם"פ
 חחניס. n~lup חונה, קעי7חסעו"ח
 lo~tS. קעורה )עתיד, קעורהטעו"ל
 תלוה. קע71חסעו"ם
 תזכה. מיה קע071סעומ.מ
 מורס. קעו7מסעו"פ
 קנע. קעודח קטנה, קעויהסעו"ק
 15יחן. ס5 קעי7סםעוש"ל
 ווט6. עולס קדרמעיז
 qtup.סעי'
 ליחו. סעייח )עחיי, פעייהסע"ל
 תקוה. קעו7חמע"מ
 מ'ריס, קעויח תקח, ער3 קירסי"פ
 קטן, קעיף קטנה, קעו7הסמק
 רנה. טו5ס קילמע"ר
 ס5חגו. ע) 11WDמע"ש
 5ויחן. ס) עזי קיכחסעש"ל
 הסמר. חתיך ענידת קדרסעתה"ש

 קמר. קעק,ספ'
 קוף plpt~ קוד מוע)ח, קנסמ"פ

.p,pDמיסה, קוף ערק, קוף 
 קמר סעתיס, ק' פורימיקעורת
 קמר.סקיקח6. מנ'ניס, קפרס)'6ה,

 6חריס. קעריס 5', פלק קיףמפס
 גתתה. קעקספ.כ
 מז) 1Dp נירוסין, קפקסה"נ

גלנוליס.
 הגסה. נ'7 מיק קוףספגה"נ
 167ר'חbp'Dp .6ספד"א
 .ספדא"ו
 7יוו~6. קשק6ספד"י
 יייי6. סי5ם'ו ס,ספר"נ
 י5ג'עומb7DP .6םפדייצ
 7גכק. קע'ק5ספייר

 ק' מרק קוף ה13, פדיון סירספיה
 הנסיר סקל הנן, מייין אייספה"ב
 30רי0.סער
 הוכרונוח, קעל היהל, קפרספה"ז
 סחכתח קפר חחייס, קערמפה"ח
 החגוך,קפל
 היסר, קפר הירקה, סעיספה"י
 סכוגומ. סערספה"כ
 סת15ח קמל התוקר, קמיספה"מ
 התקנה.אסר
 הג5מון קמר הנערס, fi"'DQספהיינ
 הגקו7.קמר
 מעותר. קס'רחספהי,ע
 הקוים. קמר'הקבלה, קפי הקייט, עתיק קיףטפה"ק
 הסקול. קמקםפהש"ק
 ה0רותוח. קמיספה"ת
 קט חיה, סעק ח', ערק שףספ"ח

 חק'7יס קטר חייט, קמרח:קוג',
 חנ1גיס. קפריס מכ7.ס,קפל
 קמירה.ספי'
 י'. מרק קוף יפוח, פנים פנלמפויי

 קסר יוחקין, קסר 'יוסדים,ספירי
 .נקיע. קפר oth~f, קמרייוק'פ,ן,
 ימן. קמל יקירה,קמר
 נומ)ין. ים מרק קיףספיינ
 כויהות. קטלספכיר
 קפק תק3יווח, כגיס קנרמפ"ם

 הפריס תסקין, קפקרוקקה,
 ווכ5ו5, קפר 1נ5:גיס, קכרתדויקיס,

 תקוה.קער
 תעס'וח. קשל'ספמ"ע
 נ7ה, סמק גפם, nlpD קפקספ"נ

 קמר נפ), PDP נ;'רומיקכק
ג5ח~ן.

 קפיק6. ספק ס, o~nut ס' ממים1
 קווץ. כרק קיף ספ"ק, עגרונו0, קפר עיתר, קפ.ית ספ"ען
 קננה. 9Dp' םפקייכן
 רוקק, קצר ח"), קעכ מפ"רן

קפו



 סתיש - 114 -סם'ת

 תורס.קעו חסליסי ספוסם'ת
 פעל 5י'ק'ס, קמורי )תיח, napמ"צ

טוח.
 קדכ קיטס, שיי tbp'7p סנ6ס"ק

 קמש, קיתן קוגטרק, קוףקרי5ס,
 קע'ף קנע, קעודח קינה,קעורה
 קנלה, ספי' קדיס'ן, סמקקעי,
 ot)~p. קפר קודם,קפל'

 ק17יסקיי
 יעקנ. קי)

 עותד. לכח'3ה קנין onpסקל"ע
 תנמה. קרנן קדורמק"מ
 npD. קינן קדרפק"פ
 סתע. קרי6ח ס7למק"ש

 התטה. ע) 0תע nht~p שייסקשע"ה
 "סקשעה"ם

 קורי רננן, סנר' י6סי:", קנססיר
 רע, סטן יניסי ק'תומי6,

 קפג לוקק, קמר רגניס,קת'כוח
 וג6, קעו6 רקתת, קעררדיקל,
 רגול. ק' למוסה,קמלי
 o~b. קריקמרפא
 חנרול. ר,'6ל סערשאה
 ויקרך. ר3ס קפל6מי-י"י
 ל,י6ל. קפרסר"ז
 'ריעה. כיוי כגוי ורתיכותסרטיי

 גנ.ן יייעה כיוי רטי קתיטחסרכ"ב
 לו רע קיתן נתיתר, ר' קברטר"ל
 כגוי. גקגה רבוי סמיכותסרנ"כ
 קעתה. ר' קיורסרט
 מון. עירס ר' קדורסרע"נ
D'-Dפחחיה. י' סטנ 

 קפר' סחיעה, קכין מנח, קו7מ"ש
 קפר מלני, קפריססעסועיס,

 מרסיס. קערסתות,
 וילי. 66ינר"ס1 סקרי קסדמששו

 )נעליה. תקפקח ס6')ה סעייהמשאמיל
 נינוג.ס. סל קפרמש"ב
 ע"ס. גר' 0ג' איייסשכ'ע
 וחנק. הרג סייפת קקי)תסשהו"ח
 קסדה )3קר, סיתי'ס ק)'"יחסש.ל
 )ויחן.ק)
 כקרין. סל6 קייכ6סשכ"ס
 npD. ס5 סנימש"פ
 ר3ס. סיזיח קמרכהדייר
 מנח. ס5 היייימש"ש
 קופ' חפ)ח, סייר חטיך, מייס"ת

 חכירה, ספרי קינסחכ)'ח,תנוח,

 חהליס,קפי
~Dp 

 קפו תורה,
 חסני קפר חרוהה, קעלחגי,
 חורה. קחרי חלויה,סיכם
 נ5נ. מסעה קדימת"כ
 הניול. תרוווה קפרסתה,ינ
 קט, וע,וווח, חסלין קער.ס,סתו.ס
 ווסת.תורח
 .'נס onp_ יסרם). חע)ח קדורמת"י
 . המריס חי6כטה8גן, קימרסת"ם

 יוטה חורח קפר ווווווח, -תפלין
onp,תסגה. קתס. פקסן 
 קנינ'ס. חקגוח קדיסת"ק

מת"-

 י'עותל קחס ל6ס, חיך קיף
 חורס.קחרי
 חקין קיי מוח, חקינ' קירמת"ש

 סערות. תקון קירסגועוח,


