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 פנ" - 111

 פחות, עולים, פ6ה,2'
,hnJISD,מניס, עלוי 
 פעם, מקקך, עקקיפקח,
 ערסם, ערוהמכק,

 מחם.מחומס,
 ולליחי סי יהרן, שטייס 6ח7, פספסו

 סלפ, 5לתתי, מלוג. 6חר,מירום
 סעופו לריס, פני to7h עגיללוך,
 o7b~ ער6 6המ, סעס"גוחיח,
 קמרונה, סיוטח 76ותס,ערס

 סרק' 6ת)ע', ערק 9רק6',5חי, מר)41 לדורס, סרי 6ממ,פרוטה
 16כת6 סח.6 לליהו, י1ק'136ח,
 wb(t מירס פקור, 36) סטורפא'א

 מלר 36יח, 6ינעח פרק6ש',
 "ח"ן.6ר3עה
 לקור. 5נ) עטורמאא"ם
 ג'וש. 6חח כעספא'כ
 תתונוח. חגי 6חp~D 7פאד'י(
 ע6ו הותן, פ6ר היור, מ6רפא'ה

הלכה.
 הדיל. ע6רפאה"ד
 ה,תן. ע6רפאה"ז
 הכלל. 6חר מרטפאה"כ
 האמן. מ6מ המזה, ע6חפאה-ש
 טיסות. 6צו מיקפא"פ
 יי. צוחי ע7'חשא"י
 כנו17. ס6רפא"כ
 חולתו. כנוד פ6רפאכ,?
 תעתי7ין 6.ן סרק תעלתו, ס6רפסם
  תועי 5ה) מחח ת)י16ח, 6)ומרק
 עור. npD 16שא"ע
 bh Q'~D מיס מה, 6ל פהפא.פ

 מעם. 6חרסעס
 ליין. 6)1 עיקיא.צ

 מניעית. 6מי מחוח ד6ס7י מ5מפא"ר
 כנויו. תסלח רוס פ6כפארמע"כ

 חתיתם. תיוחס פיספא"ת
 פעטעכ. 3ג3טס, פלגם נכור, סייוןפ*כ

 נטן, על' 3י, מעסדורג,
 פרסת 3חר6, עלק 3', ערק3ורג, פרטקק-

 3נ, עת כסלחי ערסת3ר6ס'מ,
 נקלו.עח
 tnhs. ערספכיא
 ערל3ינל. גנ3עס, סקנספכ*נ
 3'ח ppD' יתחטף, hD1p3 מולפכ"ר
7.ן.
 o~h. 3דינ' סטירפבד"א
 סינקיס. רן סיודפב"ה
 "פכה"ר
 ת5יס. חוג נע) פליעחפכח"מ
 3ן מגהק יחויה, ניח פליטתפבייי

 'סר6). 3ס3ט' ערןיקיר,
 3ס:י ערק עצויו, גר' סר15ףפכ"ע

עצתו.
 גסניס, מניס מלוני, 3ן עלוג'פב"פ

 נמעס.פעס
 יתליהו. גן סקחפכ"ר
 מסליתו. עווקפכ"ש
 עור.ס גדול, פינוין נרותיה, "פ"פ"נ

 נקה, פק'עס גדר, עורןגדול,
 נו'ס, עם נ', עלק גדול,סיע
 שינס.ממם
 הכוו.ס. גרר עווןפנד'ח
 שסה. ניד סרקפנ"ה

 הלננס. מניסחפגהליכ
 סנפה. ניד מיק שמס, פיתחפנהינ
 הקכין. מגיתהפנה"ם
 שוחר. מינולפט"נ
 מכתים נזי פורןפגזח

שועו
מקיק,
קילוף,
מסוחח,

תיוקי
מלק

ע6ל
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 רנוין,סלנען ינורhp)ta ,5פ"ד
 סקיקי דרך,  פלו  רנלס,פלס

 7ספר6, פקק6 7ורוח, פסחדווורה,
 717, ער7ק יט,י ש5וע 7'ן,פקק

 פתח6 דרכיס, ערטת י',סרק
 37ר'. מחחיסמר6,

 6חין. 7' עוקפד"א
 3כול. מדיוןפדב"כ
 Iso. ע7יוןפדה"כ
 סגפס. עד'וןפדה"נ
 ועון. 7לן מח7פד"1
 7,תר0. סקוקיפרייז
 כחו3יס יוקף 7ון מירוםפדי"כ
 7כהן. b7'pDפר"כ
 תיחות. י' מרקפר"מ
 (ria. 7ינל עהפד"נ
 o~h) .bnutn 7ל6 עקימ5פדנ"ח
 6ליעור. 7רני פרקיפדר"א
 כסג6. יונ hnptpDמדר"כ

 ס3ויס. ע7'יופר"ש
 פ7יק הסלמןי ע6ח ה7ול, מ"יפ"ה

 סטוס ה3ן, ס7יוןה3כיריס,
 סח,ק, סטיס סו6, סטירהקטרת,
 סקוגטרק, לרוס סכת31,עירוס
 סו6, מקוק הו6, מקו'ל הרתון,עלמ

 פרנק הוטי, סרנק הלכימ,סקקי
 iobn, מתה סתן, מיסחחחיס,
 הכת3.עתסנן

 ה6רוך, פ'רום ס6רון, סיתחיןמה'א
 פחח ה6ין, פרי nnlho,סרי

ס5סל.

 פי' סנ5ל, ס' סנן, סייוןפה'ב
 ה3ימ. פחמ0נעוי
 3נקנין. סנ6ס עתפהככ"כ
 ננקגין. 0630 פחפהכ"כ
 סגמן. מלי סנ6וה שמטפה"נ
 סיניל. פמח סדור, פ6רפה"ד
  סוען. פירפה'ז
 חחוק, V'Dt סמכמיס, ע6יפה*ח

 0חיס.פלסח
 פרעח סיסוי פלק סיוס, סקחפה"י

ס,י5ס.
 סיכלוח. פלק' סנחינ, סירוםפה"כ
 סו6 מו7ס לכוסי, ס5יק0 פ6רפה"ל
לנו.
 יר5ס, ל6 610 ענולפהל"י
 חטסגה, פירום סתליח, מירוספה"מ
 סיוק7סין, סקיל' סתגחס,סלנ
 סתן. פרכק התמנ6ס,עיגק
 סתוקיסין. פסיל'פהמ"ק
 התסניות. פ'רוספהם"ש
 סנוסלין, שיוח tnD)O עייוןפה*נ

 סגסרפין.סריס
 fIDn סליפה"ע
 י3ל. הע)ס פלפהע"ד
 סעקידח. מרסחפהע"ק
 העעל. "פ"פה"מ
 הקטיח, עטוס קהלחט, עהפה,ק

 סק)ר, פירום סקוגטרקיס'רוס
 סקנר.מתיחת

 סר6ס. פליעת היתון, ס)מפה"ר
 חוימו. כנוך כוס הדרת פ6רפהרכ"ת
 ליק6גיי. הנחס לי הלכות מקקיפהרמ"ר
 פגי ססכ5, סוען הס)חן, ע6חמה"ש

 ססליס. עלק0סטכה,
 המסונס. פרסמ תחתיד, פרסמפה"ת
 פלגסיס ורניס, סליס 1ת5'ל, פידספ"1

ותג"ימס.
 ו6תר. מחח י6מור, פג'ספו"א
 3עע. י6'גו 9S1Dפוא"ב
 כימ. גו ו5ין פקולפו*מ,כ
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 31עס. מולם גס)ועו, p),Dפהב
 גדר. פורן נדון, פוליםפו'נ
 חכתיס. גיל פורןפת"ח
 עעער6וו6קע)6פו"ו
 פ5ע ומטרם, פקח מיי, פוקפתח

01טרת.
 737. כת6 ת6' מני שק מער"בפויח
 ושגיס. פרגקיס טעח, פוחחפחפ
 יוקף, עורת 'סי6), ות5י5 פולספויי

 וימידים.פרנקים
 ק:)ת. .,qp סויםפיי"ק
 וכ5). סרט ונחמס, O'ppDפהכ
 מם ותורק, סחי 1ע5'5, עירספו"מ

 ושקוס, מס) וטקס, מסחיסוקס,
 ותזי, עלק והנח.נ.ס,פרגק'ס
 ע65. י)6פססם

 וגסים. ס5נסיס וגומל, פינותפ-נ
 וטת6. ונימל פ:1)פונחש
 וקחיגנוח. מחימיתפחם
 ע5כס עז), פויק ע-ן, פוקפהע

ועיקחס.
 עליעס ופלוגי, עליני וממח, פחןפחפ

ופריים.
 ת5טופוח ופווטס פרטם טל"נפהפ

 ניו).)מסיון
 ייון. עועיךפהצ
 קטן. פוייספהק
 מוריס. עוקחפוק'ע
 ויתסיס, פרגקיס ווניס, סריספוזר
 וספיד, פגיע סייס, וקט פיוש"ש
 וסטנים. פמי)וח וסע'ל,ער
 מהגיס. עמילת.ששהם
 יפח. שת"פות-ש
 פ.לוס ,ה, פירס סי5יפן6חן,פ"נ

 עטיטי, bnplpD (יש, פגת(לח.,
 (כור. פלסת (1, מרסס or~סלק
 מורר. (ס פיקפז-כ
 ממומס(. )סס מכסן (ע)ינ פגחקפויה
 קיוסחך. (וכלי פגישהק

 -לג5 -(עו שיקפהרקש"ב
 1. -כרכס.סיי -קלגן-

 פוסס חוי, פוק תגף, פספיח
 מכס, עי מעור, פערמוחס,
bSDSn,6ס67, פלועמ מחר, פע)מדמית, פגש חומס, פני חר'פת 

 סרשמ מיל, פרי מטיח,מר
 מו3, פלעון סיס, ערנקח5ת,
 .פחומי חע6ת, עלת מ',מרק

-
 עחלוןמ)ותומ. עמחח7עס,חומס,
 3ר3'ס. מ73י סי'פח"ב
 )כ5ן. 163 חרסית מניספחב"ל
 סנחיס. nprn פלקפחיה
 חן. חכס שפח,ח תתסיסי חנוף פתיךשחה"מ
 ינמק. פחדפה"י
 עסתוע ייטס מלס פחן עק"שפח-ם

 סו3ס. קמרענ.3ח
 ע(ר6. )6גן מירס סירוספחל"א
 גמום. חוון פירוס - גגי)ס, פחחפח"נ
 מרף נמס חוחם פותח נשב"רפ"ח

 רודסיס.3ק5עס
 מקריס. תעליספח"ם
 ספחי. סחתפח"ש
 פעו)ס טפח, פוממ טחון, פספ"ט

 עיט. פתוח ילח6, פעורםטוגס,
 חסרן. עטירתפפ"א
 עעטערק3ולנ,פסו"ב
 סקעולח. פטוםפפה"ק
 משר. מעלפש"ח
 תסס. סעיחפטרם
 דחס. עטלסש*ר
 פילוס.פי'
 פסד יסרק), פוסעי 'וקף, מורחפ-י

 יסוסע, פני יפח, עירוםיעמק,
 פכח .פיח, פייס י5חק,פני

 יו65. פע)'קלם,
 יי3. עלק נס, יכססו פוסעשפ"כ
 ח*יוך. ע"יוספיח"א
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 סכפוליס. יוס פוקפהה'כ
 מעסניוח. עירוםפחזכם
 מנוסי'ו' סיוו0פיהם
 סקור. מירוס הקונילק, סירוספיה"ק
 סתלגוס. טרוק ס10רס, עירוםלקה"ת
 ורגליו. יריו פגיופיף'ר
 עמדו.גוי1'
 לסליקי. '651 מעלפי"ל

 פעולים. )ג, יו65 סעלפילב"פ
 קסלח. 'qD1 תורחפ"ק

 סלתס.י5מק'[. גל' ן רס"י ע'יוספירש"י
  חס.  יחנו  איייפירצת
 פי כנווו, ע' כגוו, סמרת"כ

 כיקנין, עת כל, סרטי כהוגם,נים. ככורח, סרוכח גטזו, עגי3ל,
 כייס,פח
 כללערק גויל, נהן מרקפכינ

ניול.
 7הו6. גל פרכךפכ"ד
 הרס. כקוי ערק ננסיי כל פרקפכ"ה
 סגסר. כל פרקפכה"ב
 הדס. כקוי סרקשכה"ד
 תסים, כסן ער הירש, כ) פניפכה"ם
 עסות. כסןענק
 ס:סנעין. כל עלקפכה"ג
 ס5לתיס. כל עלקפכהיצ
 ען. כלי מסוטיפכ"ע
 ילין. כפי סלקפכ"צ
 ת7עח סל5 כמ3 פוחח איין שטיןש"ח

 נחס. יסכנו 6ל'וגכ0נ
 פרח לעזות, עקול לעתיד, עחחפ"ל

 פרסתי לחכתם, סרסר6וח)פון,
 onS. ע0 לי, מסיטךלתעלה,

 ללעוגי. סלוניפל"א
 "חריט ל6נרמ עוחמ הפלשפלש

 קומו. )נסין עתןהוכן
 סרגל. 6ח לו סחטפלא"ה
 גג3עה. עלגםשלב"ג
 דולו. לכ' פלגקפיקד

 סיגול. לולב פרקפלהונ
 סתגמס. פלגפלה"ם
 סלוני.פלוי

 סו6. וכהן עלוניפלוכ.ה
 סמ7יגיח. שלסיש6 דג(דהפלים'
 יוקף. לקרעי עיחספל"י

 6מליס. תפרסיס ליס מירוםפליט"א
 לחתך. לרענ ערקפל"ל
 ע7גר. לעור פר6פל"ם
 לנכנ7. פמותפל"נ
 לעיות. פסייפל'ע
  פסוקך. ל' עקזקפלופ
 קלמקוי6. - לוזלין - סר6נפל"ק
 75ק. סערי 5י פסחופלש"צ
 פנריס . וווננא מגר תעלמו, עפרפ"ם

 תעם, פועל "thS פהתסיס,
 פ' תסס, פטירת עסגיס,פחות
 תלן, עני תקומי סגועעלסו,

 עניס שיירוח, עג'ס יס0,פל
 פילולי יק3ירוח, מכיסמועילות,
 פקם ישעיה npDטוקדסין,
 עסיס, פלי ת'כס, מקל)%ריס,
 עילסה, ערקועי תרו3עו0,פרק6וח
 כעס.סרקי
 הסרן. תטס פרח %'רוס, פגיםפמ"א
 תסס פני 3עלע6, עילי עעועיפם.ב

נר5סית.
 תנדיס. סר' תג,, פחוםפם"נ

 סת5וח. תן פטורפמה"מ
 הקוכה. תן סטורפסה"ס
 ספיר. תן עירספמה.צ
 וחרור. ת5ס מקחפטרים
 רוח. פניפמ"ו
 יעקנ. תנתח מיייספם'י
 תכ(יח. פמומ8מכ"1
 תרגל'וח. תסק עהפם"ם

 מעותר. על ערונס סיוןפמעה"ע
 תמר'. ערפם,פ
 תענה סל פתלים פמשם"ע -פסש.ס
 מרוטה. עקוב פמ01פכאש'פ
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 נקנל, סח )טחן, פס נפם, פייוןפ"נ
 פטלים נמחלי, מנח (bpr,כלנק
 גי;, ערק6 נעסיח, פקומנח'ס,
 מרוס נכח, פרעה ניקבפרקותי
 גדה. מהחינקפי,
 קריה. שכ' 076, עג.ש"א
 שיי. 3ן פגחקפנב.י
 נ'הנס. פגיפנ"נ

 ס3ח. יוחה גפסוח עקותפנר'ש
 חיסית. מניס חגרו, עםפכח
 3ר3יס. חגרו פניפנח"ב
 יסיח. סייס יהוסע, עגיפנ"י
 וכמירוח, סניס התוגף, גוק5 ע)ג6פיט
 תסה. סג' תלך,סגי
 (hpr סלנג קרצן, - ניחר - שילפנדק

.hp:p
 תיילה קלכן )ותר סגו) עכ"םפנ"ק

 ]לעוגן[. עקורכרח
 מקק. מס'קח6, מקוק,פט'
 קת6)טגקק'ן,פרן קטון, מהפ"ם

 פחיתה.פרסם
 כשע: נדו), סקמ נו.ה, הקילפם"ג

נקה.
 דורוח,מקח מתרה, פקיקיפס"ד

 ריניס. פקק' דין,מקק
 rr. דין סלק 17תרה, מקושפסד"ז
 7כהן. פקייךפפד"ם
 כהגל. bnp~pe 377פסדר"כ
 הלכה. סקקפם"ה
 דותלה. סקוקיפטוד'ו
 הנוגות. פקוקחפסוהינ
 התוקיסין. סקוליפסיה*מ
 .פסוהט"ק
 וחט6ח. פסםמאו"ח
 ות.לה, פקח תוקיס'ן, פקו)'פסו"מ

 קוחליס - סוייפרפס"ם
- 

ת7יניס. - יסתע5ליס
 גלתיק6. תלל ילידה קפד סירוספסיטר"נ
 )עיוח. כקו)פסל'ע
 תטוגיס, כקם תוקדסין, סקול'פם"מ
npD,ת-כס. עקל תריס 
 קס)ח.)הסיייס( מיי חסלי ספרי עירוםפסמש"ק
 ע7וח. כמוליפס"ע

 קותיס מחח חועיס מדהפספסי"מ
 תלמ'ס.ימען
 י6סין, npDפס"ר

~'pD

 ייסק,
 לנתי.סקיקח6

 חוקפוה. פקקי חורה, עסיק'פנויית
 עילק עי'ןי טיק עור.ס, פוקחפ"ע

 עיוח, G'SSID 'blpD, סיעול,
 סקיחח עותד, עע) עיגר,כעל

 עילקה, ערקך כן, סריע'גיס,
 ע':'ס. כחם עילס,מחח.
 6חח. סעספיא
 3ך. עגת סין 3ה, ע,.ן סוקפע"ב
 737. על סייוספע"ד
 חדר. ען סריפע"ה
 הקש. ע.ר מהפעה.ק
 מסח. סל הגרה טל מ.רוספעהש"פ
 יי1ל6. עווני כע)פע.1
 076. פעולת 6נוס'ח, מעולהפעו"א
 ,'hSt. עותד פעלפעו"י
 עלן. ועלגך עלי מלנץפעו"ע
Y"D1YD" 
 סכ'ר. מעולת מלווה, עעולהפעו.ש
 מ,יס. ען פריפעיית
 ט53. כטלקפע"ש
 .ול6. פעלפשי
 סקנס, עיר פהפעי"ה

 חנם. שסי ענה  עיט'עלשגיח ותקכה.עקל
 סגים. ע) O'~Dפ;,פ טקיס'ן, סקוליפסומחק
pt1DD'S1pD .ר.ק. כעולםפ?"צ עדות( 
 ר5סוגה, מעס רתוח, סעת'ספע"ר יטתp'pD .5פס"ט
 ר;6. עעגח ן 'סגה. hnp~pt עירה, קפר עירוםפסיי
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 סגיה. פעספע"ש
 ע)ס'רוס 0ולה, עו5 פורקפע"ת

חורס.
 h~wn ?th ע) מיליםפעת"א
 עס, עו05 פר6נ, עה DD?, *ע'פ"פ

 ער6נק- מק7תיי עקי פחומ,פחוח
 ער0, ערסח מחומס, פרסהפורעי
 פחע פחוח, מחמ סה,עחמון
 DOD .olhntפסחיס,

 6יותס. פרס פלסחפפ"א
 תי'ן. 06 ער6גקעולטפפא"ם
 גרוג'ח. פע5 ,ע'פפ"נ
 ד76ר. על6יקסורטפפד'א
 7תיין. על6גקעורטפפר"מ
 37ר.ך. וי6.רי סיך פחחפפהד
 מווור. סטר פ7יוןפפ"ח
 "פפט"ח
 כוחי. סת 1fiDפפ"כ
 olhb. שך פחמפפ"ל

 העו)ס. )6ותוח עה עחמיןפפלא"ה
 r9ho. )עת' עה עתחוןפפלעיה
 tnhSn, עחומ O~Dפפ"מ
 ער6נקעוריפפענ"מ

 fi~1%- :מר על
 סירס. פרק פירוספפ"ש
 )עין סלמי 5',ןי עיע)יפ"ש:

5ייק.
 7כס. ע15עפצ"ד
 חייס. ען 5דיק סוופצע"ח
 מול'ס קה)ש:ו, סה קיוס, עהפ'ק

 מירוס קדתוכיס, ס.רוסקטן,
 קטגה, ערוטה קטן, סקחשנטיק,

'e9D,עלק קטן, עיט קדס ,hnp 
 קי3ל.פח

 רת)'0ו. 13 עקחפקבר"ם
 0)יי'ס. קדם פריפק'ה

 ו6תרנ). עק,7פקוא"ם
 ות:ה.נים. ק5'ג'ס פרנס'ספקו"ם
 וצל"י צו"ם ועצ"ר טנ.ה ופס,חפקי"ד
 קויס קולין ]ט[ עקיד ותק"עקהם
 קייס ק'ג'[ ]נתדנל יגהססמ,

 קויס נ6נ[ ]מסעס 015ע5יח,
 קו7ס ]ג5גיס[ קוס ]ו6חמ:ן[,5)י
 סס:ה[. ]ר6סחקע
1'Ar~tוס. 7נר י6תר ק17ס מה 
 )גגג. קיר6ס ער5הפק"ל
 געסוח. עקוחפק*:
 עי:.ס. עקיחמפק"ע
 ק7ס. קס)ח עהפק*ק
 סתע. קיי06 ערסתפק"ש
 מולה. קנין ערקפק"ת
 פרסה. פלק,פר'
 ס)ח יס"י, שרוס רע, סגיעחןפ"ר

 סקוק ר3ו, ע:י ל3ס, ע:ירכ3.

 ריס6, עקיק ר6סון, npDר6סין'
hnp.pD,מעס ר13מ, עעתיס ר3חי 
 יתיג'סי סרדק ר(6, סענחר6סוגה,
 ערס0 ל6סיןי פרק ר6ס,ערוע'

ר6סיגה.
 6חלוגה,פרוטס 076, ער6פר"א

 סרק' 6די0, עלי 6מח,סרוטה

 דתי)0. 6)יעור ל3י פלקפראד"ט
 יוי, עריק יוי, ר' שיוםשר"ד

 ררכיס.ערסת
 גיח6. 7)6 ר'סיה עעק פרדל.נ ןטרי

 ל.ה " ""ןפ-דלנ"ל,
 " פרדניח,לן

 סנמק קוד, דרוק ית( פסטפרר"ס
 קינודס. 7'לע6)
 קתח'. 717 7' ע'רוספרר"ק
 ירכיס. עיסת רתוג'ס, ערדקפרד"ר
 rD'sb~. ילני עלק6פררר,א
 ה6יתה. עריפרה"א
 סעז. עריפיה"ע
 6מוונה. 0יוטהפרו"א
 יתוח. 1)6 ר'כ.ה עסיקפרו"י
 רו0פני כ3ו7ו, לוס ע6רפרו-כ

כ3ורו.
  וערית0. טריכסואי-ו"פ
 * "פיופ"ר

פחיי
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 וטיס. פרסהרהר
 מכעינו, עירסו מגנ5ל, ר, עיווסש"ח
 מ7ס.פרי
 עשג7ג מלמן רם סרן בעדי עסתןש"ח

 נססייעלעול
 חד. יס' עו73 טש

 חציר יל60 רגיע פפט5 ףט ת"יפריט
 טפqp, .60מסס6
 פכפר6וח יסמק, רגיגו שרוספריי
 יסעע6ל. ל' פרק יעקב,ר,
 '61ל. לני פיחוספרתו
 ענדים. ערי מעלסו, רוס ס6רפרים

 סעי5ל. נו7רס מגעל עייוקסרסכט.ש
 עג7*ס. עףפרם"נ
 כקמתו. פרמםפר"נ
 קגלן. גלען רמען פחפריס
 b3'pu. ר3י פרק ען, עריפרווע
 לריף. פרי  לפון,  מרמיפרש
 פרצוף.פיעויי
  טריבח"ן

.bnp 
 36וח. ערק'פרק4א
 ר6ס. ממעיפר.ר
 סוסי פרח 5b1Da, ר' עירוםפר*ש

 מלוס.עויקמ

 גויס. סל עםפקהנ
 נקהי. טיס סל פחפשמנ
 7קר6. פפע6פש.ד
 סיכל. סל פחמופסעה
 כותי. סל פתפןהכ
 ליס. ססיס5 סלעים, פעליםפעהל
 ש פשי תעלס, סל h'hDפש*ט

 ונקרץ. סל פסועיעיכס,
 טעם. סל עעלי6פשט"ט
 מפלה. סל עמלםמשם*ע
 פיקחית. סגס5 פיקמפשנ.פ
 75ק סערי פתחופקו'צ
 סקנסס. סרסתמש"ק
 הקמר. רות )ססיליס( קיר סייוספשר"א
 חרוכים. תניח סטייתפש"ת
 S3D 'pl~D, עגי חקרך, פיפ"ת

 ת5ל, על תוקעות, p~p'חולה,
 ערסם תח6ס, פרקך ת3ו5ס,פר'

 פחמיחסונס, פסט6חגיל,סוכמם,
 תכלת. עח'ל סקוס,עחמ
 דגרי. ע0חפת"ד
 ~olnS. פחימ01פתלתל
 ס3יח. פחחפתה*ב

 ס37ול פחם פתה"ד, סכינתו. (יי סדי פילספרום'ז

 חנו6מ, ער' חס, ל3יגו עייעפרקת
 0ו6ל.פלי
 סגיעימ עירום מגויס, עדיוןפ"ש
 סכיגס, סגי סיר, עני מגיסיפי
 פעילס סגי, עקם פלמס,פגי

 סניה, עעס סביל, סעילחסלוח,
 פייקח פרייסע6יטי טוסן,פרח
 חלס, פי5וף ממעי פל'קחמלוס,
 עלק סייס, סרק מפיל,פרצוף
 סחמיסערס, ערסחסקליס,סלוס,
 ארח.עת
 oi1h. סל פממו לסרן, סל פרופסחא

 סקסו. עחימחאה"ק
 מסער. מחחפתה-ש
 וסעניס. פח'לי0פתו"ש
 מלות01 עחרון מרסס, ע0חפת"ח
 וקותס. יורי 0קר5 סיפתעיט
 תכלת. פסעפת"כ
 לותר הע65 פן לגרך, חג' פוקפת"ל
 עיגיס. פ0מ עולס, פחחיפת4ע
 ע"ע. חחמ ע5עפת"מ
 pp' 0עורמ עחמפת'ק
 חסונת. פחמיפתקש
 16לס. סג מסמופתש'א


