-

 '2פ6ה ,עולים ,פחות,
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פנ"

שועו פא"ר מ5מ

מחוח

מניעית.

ד6ס7י
ינויו.
6מכ
 ,hnJISDעלוי ,מניס ,מקיק ,פארמע"כ פ6כ רוס תסלח
פקח ,עקקי מקקך ,פעם ,קילוף ,פא"ת פיס תיוחס חתיתם.

מכק ,ערוה ערסם ,מסוחח ,פ*כסייוןנכור ,פלגם 3ג3טס ,פעטעכ.
דורג ,מעס3י ,על'נטן,
מחומס ,מחם.
פרטקק-
3ורג ,ערק  ,'3עלק 3חר ,6פרסת
,
ן
ר
ה
י
6ח,7
ס
י
י
ט
פסו
פחי
לי
עת 3נ,
,
פסם 6חר ,שמלוג5.לתתי,סיסולל
מירו
3ר6ס'מ ,ערסת כסלחי
עח נקלו.
ללוך ,עגי  to7hפנילריס ,סעופו
"גוחיח ,סעס 6המ ,ער ~o7b 6פכיא ערס .tnhs
ערס 76ותס ,סיוטח קמרונה ,פכ*נ סקנס גנ3עס ,ערל3ינל.
פרוטה 6ממ ,סרי לדורס ,מר(41

פכ"ר מול  hD1p3יתחטף,

הלכה.

פב"פ עלוג' 3ן מלוני ,מניס גסניס,
פעס נמעס.
פכ"ר סקח גן יתליהו.

'3 'ppDח

5חי9 ,רק ,'6ערק 6ת(ע' ,סרק'
.7ן.
136ח ,י1ק' לליהו ,סח16 6.כת 6פבד"א סטיר 3דינ' .o~h
t)wb
י פב"ה סיוד רן סינקיס.
פא'א סטור  (36פקור ,מירס תיוק
ר
"
ה
כ
פ
ר
6ש' ,פרק 6ינעח 36יח ,מל
מלק
פכח"מ "פליעח נע( חוג ת5יס.
6ר3עה "ח"ן.
פבייי פליטת ניח יחויה,
מגהק 3ן
מאא"ם עטור 5נ( לקור.
יקיר ,ערן 3ס3ט' 'סר.(6
פא'כ כעס 6חח ג'וש.
פאד'י) 6 p~Dח 7חגי תתונוח.
פכ"ע סר15ף גר' עצויו ,ערק 3ס:י
פא'ה מ6ר היור ,פ6ר הותן ,ע6ו
ע6ל
עצתו.

פאה"ד ע6ר הדיל.
פאה"ז ע6ר ה,תן.
פאה"כ מרט 6חר הכלל.
פכ"ש עווק מסליתו.
פאה-ש ע6ח המזה ,מ6מ האמן.
פ"נ "פ" נרותיה ,פינוין גדול ,עור.ס
פא"פ מיק 6צו טיסות.
גדול ,עורן גדר ,פק'עס נקה,
שא"י ע'7ח צוחי יי.
סיע גדול ,עלק נ' ,עם נו'ס,
ממם שינס.
פא"כ ס6ר כנו.17
פאכ ?,פ6ר כנוד חולתו.
פנד'ח עוון גרר הכוו.ס.
פסם ס6ר תעלתו ,סרק.6
ן תעתי7ין פנ"ה סרק ניד שסה.
מרק (6ו ת(י16ח ,מחח 5ה(תועי פגהליכ מניסח הלננס.
פנהינ פיתח שמס ,מיק ניד סנפה.
שא"ע  16 npDעור.
פא.פ פה 6ל מה ,מיס  Q'~D bhפנה"ם מגיתה הקכין.
פט"נ מינול שוחר.
סעס 6חר מעם.
פגזח פורן נזי מכתים
יא.צ עיק 1(6ליין.

פהנ
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פשלכ

ן סנן ,ס' סנ5ל,
פה'בסייו
0נעוי פחמ ה3ימ.

פי'

פהככ"כ עת סנ6ס 3נקנין.
פהכ"כ פח  0630ננקגין.
פה"נ שמט סנ6וה מלי סגמן.
פה"ד פ6ר סדור ,פמח סיניל.
סוען.
פה'ז
סמכמיס V'Dt ,חחוק,
פה*ח
ע6י
0חיס.
פלסח
 hp)taינור ,5סלנען רנוין,
פ"דפלס רנלס ,פלו דרך ,סקיקי פה"י סקח סיוס ,פלקסיסוי פרעח
דווורה ,פסח 7ורוח ,פקק7 6ספר ,6ס,י5ס.
ער7ק  ,717פה"כ סירום סנחינ ,פלק' סיכלוח.
פקק7י''ן ,ש5ועיט,
יכיס ,פתח 6פה"ל פ6ר ס5יק 0לכוסי ,מו7ס סו6
 ,ערטת דר
סרק

פיר

יסמר,6

מחח 37ר'.

פד"א עוק 6 '7חין.
פדב"כ מדיון 3כול.

פדה"כ ע7יון .Iso
פדה"נ עד'ון סגפס.

פד" 1מח7 7לן ועון.
פרייז סקוקי ,7תר.0
פדי"כ מירום 7ון יוקף כחו3יס

פר"כ 7 b7'pDכהן.
' תיחות.
פר"מ מרקי
פד"נ עה 7ינל ).ria
פדנ"ח עקימ7 5ל.bnutn o~h) 6
פדר"א פרקי 7רני 6ליעור.
נ כסג.6
מדר"כ  hnptpDיו
פר"ש ע'7יו ס3ויס.
ה7ול ,ע6חהסלמןי פ7יק
פ"ה
ה3כיריס ,ס7יון ה3ן,
סטוס
הקטרת ,סטיר סו ,6סטיססח,ק,
עירוס סכת ,31לרוס סקוגטרק,
עלמ הרתון ,מקו'ל הו ,6מקוק סו,6
סקקי הלכימ ,סרנקהוטי ,פרנק
חחיס ,מיסח סתן ,מתה ,iobn
עתסנן הכת.3
מה'א סיתחין ס6רון ,פ'רום ה6רוך,
סרי  ,nnlhoפרי ה6ין ,פחח

מ"י

ס5סל.

לנו.
פהל"י ענול  610ל 6יר5ס,

פה"מ מירוס סתליח ,פירום חטסגה,
סלנ סתגחס ,סקיל' סיוק7סין,
עיגק התמנ6ס ,פרכק סתן.
פהמ"ק פסיל' סתוקיסין.

פהם"ש פ'רוס התסניות.
פה*נ עייון  tnD)Oשיוח סנוסלין,
סריס סגסרפין.
פה"ע סלי fIDn
פהע"ד פל הע(ס י3ל.
פהע"ק מרסח סעקידח.
פה"מ "פ" העעל.
פה,ק עה קהלחט ,עטוס הקטיח,
ס'רוס סקוגטרקי פירום סק(ר,
מתיחת סקנר.
פה"ר ס(מ היתון ,פליעת סר6ס.
פהרכ"ת פ6ר הדרת כוס כנוךחוימו.
פהרמ"רמקקי הלכותלי הנחסליק6גיי.
מה"ש ע6ח הס(חן ,סוען ססכ ,5פגי

0סטכה ,עלק ססליס.

פה"ת פרסמ תחתיד ,פרסמ המסונס.
פ"1פידס 1ת'5ל ,סליס ורניס ,פלגסיס
ותג"ימס.
פו"א פג'ס י6מור ,מחח ו6תר.
פוא"ב  9S1Dי'6גו 3עע.
פו*מ,כ פקול ו5ין גו כימ.

פרס
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שאש

פהב  p),Dגס(ועו ,מולם 31עס.
פהרקש"ב שיק)-עו -לג5
- .1קלגן-
פו'נ פולים נדון ,פורן גדר.
כרכס.י
י
ס
פת"ח פורןגיל חכתיס.
,
ף
ג
ת
,
י
ו
ח
פס
ח
י
פ
ק
ו
פ
פוסס
פו"ו עעער6וו6קע(6
מוחס ,פער מעור ,עי מכס,
פתח פוק מיי ,פקח ומטרם ,פ5ע
 bSDSnחר'פת ,6פניחומס ,פגש
01טרת.
מדמית ,פע( מחר ,פלועמ ס,67
פויח מער"ב שקמני ת '6כת.737 6
מר מטיח ,פרי מיל ,סרשמ
ח5ת ,ערנק סיס
 ,פלעון מו,3
פחפ פוחח טעח ,פרגקיס ושגיס.
פויי פולס ות5י'5סי ,(6עורת יוקף ,מרק מ' ,עלת חע6ת. ,פחומי

פרנקים וימידים.
חומס ,עמחח7עס ,עחלוןמ(ותומ.
פיי"ק סוים  qp,.ק(:ת.
פח"בסי' מ73י 3ר'3ס.
פחב"ל מניס חרסית ( 163כ5ן.
פהכ  O'ppDונחמס ,סרט וכ.(5
ותורק ,מם פחיה פלק  nprnסנחיס.
פו"מ עי 1ע,5'5
רס מסח ס
חי מס( ושקוס ,שחה"מ
יסוקס,
וטקס,
פתיך חחןנ.וף תתסיסי
פרגק'ס והנח.נ.ס ,עלק ותזי ,פח,ח ש חכס
פה"י פחד ינמק.
פססם י( 6ע.65
פח-ם עק"ש פחן מלס
עסתוע
פ-נ פינות וגומל ,ס5נסיס
.
ם
י
ס
ג
ו
ענ3.ח קמר סו3ס.
פונחש פ (1:ונימל וטת.6
פחל"א סירוס מירס (6גן ע)ר.6
פחם מחימית וקחיגנוח.
פהע פוק ע-ן ,פויק עז( ,ע5כס פח"נ פחח גגי(ס - ,פירוסחוון גמום.
ועיקחס.
פ"ח נשב"ר פותח חוחם נמס מרף
3ק5עס רודסיס.
פחפ פחן וממח ,עליניופלוגי ,עליעס
פח"ם תעליס מקריס.
ופריים.
פהפ טל"נ פרטם ופווטס ת5טופוח פח"ש סחת ספחי.
פ"ט פס טחון ,פוממ טפח ,פעו(ס
(מסיוןניו(.
טוגס ,פעורם ילח ,6פתוחעיט.
פהצעועיךייון.
פפ"א עטירת חסרן.
פהק פוייס קטן.
פסו"ב עעטערק3ולנ,
פוק'ע עוקח מוריס.
פוזר סריס ווניס ,פרגקיס ויתסיס ,פפה"ק פטום סקעולח.
ש"ש פיו וקט סייס ,פגיע וספיד ,פש"ח מעל משר.
פטרם סעיח תסס.
ער וסע'ל ,פמי(וח וסטנים.
סש*ר עטל דחס.
ששהם עמילת.מהגיס.
פי' פילוס.
פות-ש
יפח.
פ"נ סי5יפן6ח
שת"ן ,פירס ,ה ,פ.לוס פ-י מורח 'וקף ,פוסעי יסרק( ,פסד
)לח ,.פגת )ישbnplpD ,עטיטי,
יעמק ,עירום יפח ,פני יסוסע,
סלק  ~orמרסס ) ,1פלסת )כור.
פני י5חק ,פייס .פיח ,פכח
'קלם ,פע( יו.65
פז-כ פיק )ס מורר.
פויה פגחק )ע(ינ מכסן (סס ממומס) .פ"כ פוסעש יכססו נס ,עלקיי.3
שהק פגי )וכלי קיוסחך.
פיח"אע"יוסח*יוך.

ייטס

פעיכ -
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פהה'כ פוק יוס סכפוליס.
פחזכם עירום מעסניוח.
פיהם סיוו 0מנוסי'ו'
פיה"ק סירוס הקונילק ,מירוססקור.
לקה"תעירום ס10רס ,טרוק סתלגוס.
פיף'ר פגיו יריו ורגליו.

גוי '1עמדו.
פי"ל מעל ' 651לסליקי.
פילב"פ סעל יו( 65ג ,פעולים.
פ"ק תורח ' qD1קסלח.
פירש"יע'יוס רס"יןגל' סלתס.י5מק'].
יחנו חס.
פירצת
ת"כ סמר כגוו ,ע' כנווו ,פי
3ל ,עגי גטזו ,סרוכח ככורח,
נים
 .כהוגם ,סרטיכל ,עתכיקנין,
פח כייס,
פכינ מרק נהן גויל,
ערק כלל

אייי

ניול.

פכ"ד פרכך גל 7הו.6

פכ"ה פרקכלננסיי ערקכקוי הרס.
פכה"ב פרק כל סגסר.
שכה"ד סרק כקוי הדס.

פכה"ם פני כ( הירש ,ער כסןתסים,
ענק כסן עסות.

פכה"ג עלק כל ס:סנעין.
פכהיצ עלק כל ס5לתיס.
פכ"ע מסוטי כלי ען.
פכ"צ סלק ילין.

פמתרפ

פלהונ פרק לולבסיגול.

פלה"ם פלג סתגמס.
פלוי סלוני.
פלוכ.ה עלוני וכהן סו.6
פלים' דג)דה שלסיש 6סמ7יגיח.
פל"י עיחס לקרעי יוקף.
פליט"א מירום ליס תפרסיס 6מליס.
פל"ל ערק לרענ לחתך.
פל"ם פר 6לעור ע7גר.
פל"נ פמות לנכנ.7
לעיות.
פל'ע
פלופ עקזקל' פסוקך.
פל"ק סר6נ-לוזלין -קלמקוי.6
פלש"צ פסחו 5י סערי 75ק.
פ"םעפרתעלמו ,מגרוווננא .פנריס
תסיס ,פה " thSפועל תעם,
פחות עסגיס ,פטירת תסס ,פ'
עעלסו ,סגו תקומי עני תלן,
פל יס ,0עג'ס שיירוח ,עניס
מועילות ,מכיס יק3ירוח ,פילולי

פסיי

טוקדסין,

npD
ישעיה
ת'כס,

(%ריס ,מקל
פרק6וח תרו3עו,0

סרקי כעס.

פקם

פלי עסיס,

ערקועיעילסה,

פמ"א פגים '%רוס ,פרח תטסהסרן.

פם.ב עעועי עילי 3עלע ,6פני תסס
נר5סית.
פם"נ פחום תג ,,סר' תנדיס.
פמה"מ פטור תן סת5וח.
כפי
ש"ח שטיןאיין פוחח כמ 3סל 5ת7עח פסה"ס סטור תן הקוכה.
.
ס
ח
נ
ו
נ
כ
ס
גכ0נ 6ל'ו י
פמה.צ עירס תן ספיר.
,
פ"ל עחח לעתיד
,
ת
ו
ז
ע
ל
ח
ר
פ
ל
ו
ק
ע
פטרים מקח ת5ס וחרור.
(פון ,סרסר6וח לחכתם ,פרסתי פמ"ו פני רוח.
לתעלה ,מסיטך לי ,ע.onS 0
פם'י מיייס תנתח יעקנ.
פל"א סלוני ללעוגי.
8מכ" 1פמומ תכ)יח.
פלש הפלש עוחמ ל6נרמ "חריט פם"ם עה תסק תרגל'וח.
הוכן עתן (נסין קומו.
פמעה"עסיון ערונס על מעותר.
פלא"ה סחט לו 6ח סרגל.
פם,פ ער תמר'.
שלב"ג עלגם גג3עה.
פסש.ס  -פמשם"עפתלים סל תענה
ד פלגק לכ' דולו.
פכאש'פ פמ 01עקוב מרוטה.
פיק

פ"נ
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פלר

פ"נפייוןנפם ,פס(טחן ,סח נקנל ,פס"ם סוייפר-קוחליס-יסתע5ליס
ת7יניס.
כלנק ) ,bprמנח נמחלי ,פטלים
נח'ס ,פקומ נעסיח ,ערק6גי; ,פסיטר"נ סירוס קפדילידה תללגלתיק.6
פרקותי ניקב פרעה נכח ,מרוס פסל'ע כקו( (עיוח.
פם"מ סקול' תוקדסין ,כקם תטוגיס,
 npDתריס ,עקל ת-כס.
י
פסמש"קיסע)ירקוםס(ח.ספרי חסל מיי
(הסיי

נקפי ,מהחי גדה.
ש"א עג ,076 .שכ' קריה.
פנב.י פגחק 3ן שיי.
פנ"נ פגי נ'הנס.
פנר'ש עקות גפסוח יוחה ס3ח.
פכח עם חגרו ,מניס חיסית.
פנח"ב פני חגרו 3ר3יס.

פס"ע כמולי ע7וח.

פספסי"מ מדה חועיס מחח קותיס
ימען תלמ'ס.

ייסק,

פס"ר  npDי6סין,

פנ"י עגי יהוסע ,סייס יסיח.

פיט ע(ג 6גוק5התוגף ,סניסוכמירוח,
סקיקח 6לנתי.
פנויית עסיק' חורה ,פקקי חוקפוה.
סגי תלך ,סג' תסה.
פנדקשיל-ניחר -קרצן ,סלנג) hprפ"ע פוקח עור.ס ,טיק עי'ןי עילק
עול ,סי  'blpD ,G'SSIDעיוח,
.hp:p
כעל עיגר ,עע( עותד ,סקיחח
פנ"ק עכ"ם סגו( (ותר קלכן תיילה
ע'גיס ,סרי כן ,ערקך עילקה,
כרח עקור [לעוגן].
מחח .עילס ,כחם ע'':ס.
פט' מקוק ,מס'קח ,6מקק.
פרן קת(6טגקק'ן,
פ"ם מה קטון,
סעס 6חח.
פע"ב סוק ע.,ן 3ה ,סין עגת 3ך.
פרסם פחיתה.
פם"גהקילנו.ה ,סקמ נדו( ,כשע :פע"ד סייוס על .737
פע"ה סרי ען חדר.
נקה.
פס"ד פקיקי מתרה,
מקח דורוח ,פעה.ק מה ע.ר הקש.
פעהש"פ מ.רוס טל הגרה סל מסח.
מקק דין ,פקק' ריניס.
פסד"ז מקוש 17תרה ,סלק דין  .rrפע 1.כע(
יי1ל.6
י
נ
ו
ו
ע
פעו"א מעולה 6נוס'ח ,פעולת .076
פפד"ם פקייך 7כהן.
פעו"י פעל עותד .hSt',
פסדר"כ  377 bnp~peכהגל.
פעו"ע מלנץ עלי ועלגך עלן.
פם"ה סקק הלכה.
.
ה
ל
ת
פטוד'ו סקוקי דו
Y"D1YD
"
פעו.ש עעולה מלווה ,מעולת סכ'ר.
פסוהינ פקוקח הנוגות.
פעיית פרי ען מ,יס.
פסיה*מ סקולי התוקיסין.
פע"ש כטלק ט.53
פסוהט"ק
פשי פעל .ול.6
מאו"ח פסם וחט6ח.
פסו"מ פקו(' תוקיס'ן ,פקח ות.לה ,פעי"ה פה עיר סקנס,
שגיח עיט'על ענה שסי חנם.
עקל ותקכה.
פ;,פ  O'~Dע( סגים.
פסומחק סקולי טקיס'ן,
פ?"צ כעולם (ר.ק.
 'S1pD pt1DDעדות.
פע"ר סעת'ס רתוח ,מעס ר5סוגה,
פס"ט  p'pDיטת.5
עעגח ר;.6
פסייעירום קפרעירה'hnp~pt ,סגה.
~'pD

פיא

.

ן

פע1,
פע"ש פעס סגיה.
פע"ת פורק עו5

0ולה,

חורס.

-יו? -

פהופ'ר

ע5יח[ 015 ,מסעס נ6נ] קויס
(5י[ו6חמ:ן] ,קוס[ג5גיס]
חקע [ר6ס סס:ה].

ס'רוס ע(

קו7ס

 1'Ar~tמה ק17ס י6תר 7נר וס.
פעת"א מילים ע( ?th h~wn
פ"פ *ע'  ,?DDעה פר6נ ,עו 05עס ,פק"ל ער5ה קיר6ס (גגג.
פחוח פחומ,
פק* :עקוח געסוח.
ערסחר6ענ
יוממסק7,תיי ע
ק,
ר0
 פק"ע עקיחמ עי.:ס.קח
פרסהעמ
פורע
ין סה ,מחמ פחוח ,פחע פק*ק עה קס(ח ק7ס.
עחמו

פסחיס.olhnt DOD ,
פפ"א פלסח פרס 6יותס.
פפא"ם ער6גקעולט  06תי'ן.
פפ"נ ,ע' פע 5גרוג'ח.
פפד'א על6יקסורט ד76ר.
פפר"מ על6גקעורט 7תיין.
פפהד פחח סיך וי.6רי 37ר.ך.
פפ"ח פ7יון סטר מווור.

פחיי

פק"ש ערסת קיי 06סתע.
פק"ת ערק קנין מולה.

פר' פלק ,פרסה.
פ"ר סגיעחן רע ,שרוס יס"י ,ס(ח
רכ .3ע:י ל3ס ,ע:י ר3ו ,סקוק
ר6סין'  npDר6סון ,עקיק ריס,6
 hnp.pDר3חי ,עעתיס ר13מ ,מעס
ר6סוגה ,סענח ר) ,6סרדקיתיג'סי
ערוע' ר6ס ,פרק ל6סיןי ערס0

פפט"ח "

ר6סיגה.
פר"א ער6

פפ"כ  1fiDסת כוחי.
פרוטס 6חלוגה,
,076
פפ"ל פחמ שך .olhb
סרוטה 6מח ,עלי 6די ,0סרק'
פפלא"ה עחמין עה (6ותוח העו(ס.
פפלעיה עתחון עה (עת' .r9ho
פראד"ט פלק ל3י (6יעור דתי(.0
,tnhSn
פפפפע"נמ"מ O~Dעחומ על :מר  -1%~fiשר"ד שיום ר'יוי ,עריקיוי,
ערסת ררכיס.
6נקפערוקריסירס.
רס
עו
פפ"ש פיר
פ"ש :עיע(י ,'5ןי סלמי (עין טרין פרדל.נ עעק ר'סיה  6(7גיח.6

5ייק.

פצ"ד ע15ע 7כס.

ן

פצע"ח סוו 5דיק ען חייס.
פ'ק עהקיוס ,סה קה(ש:ו ,מול'ס

קטן ,ס.רוס קדתוכיס ,מירוס
שנטיק ,סקח קטן ,ערוטה קטגה,
 'e9Dקדס ,עיטקטן ,עלק ,hnp
פח קי3ל.
פקבר"ם עקח  13רת('0ו.

פק'ה פרי קדם (0יי'ס.

ןפ-דלנ"ל,

פקוא"ם עק 7,ו6תרנ(.
פקו"ם פרנס'ס ק'5ג'ס ות:ה.נים.
פקי"ד ופס,חטנ.ה ועצ"ר צו"םוצל"י
קהם ותק"ע עקיד[ט] קוליןקויס
ססמ ,יגה [נתדנל ק'ג'] קייס

פרדניח,ל "

"

"

" ל.ה

פרר"ס פסט ית) דרוק קוד ,סנמק
לע '7 (6קינודס.
פרר"ק ע'רוס  717 '7קתח'.
פרד"ר ערדק רתוג'ס ,עיסת ירכיס.
פררר,א עלק 6ילני .~rD'sb
פרה"א ערי ה6יתה.
פיה"ע ערי סעז.
פרו"א 0יוטה 6מוונה.
פרו"י עסיק ר'כ.ה  6(1יתוח.
פרו-כ ע6ר לוס כ3ו7ו,
פני רו0
כ3ורו.
ואי-ו"פ טריכס וערית.0
פיופ"ר "
*

שלר
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הרהר פרס וטיס.
ש"ח עיווס ר ,מגנ5ל,
פרי מ7ס.
ש"חעסתןבעדיסרן רםמלמן עשג7ג
טש עו 73יס' חד.
עלעול
פריט ףט פפט 5רגיעיל60חציר
"
ת
י qp,טפ.60
מסס6
פריי שרוס רגיגו יסמק ,פכפר6וח
ר ,יעקב ,פרק ל' יסעע6ל.
פרתו פיחוס לני '61ל.
פרים ס6ר רוס מעלסו ,ערי ענדים.
סרסכט.שעייוק מגעל נו7רססעי5ל.
פרם"נ עף עג*7ס.
פר"נ פרמם כקמתו.
פריס פח רמען גלען קגלן.
פרווע ערי ען ,פרק ר3י .b3'pu
פרש מרמי לפון ,פרי לריף.

פתויא

פקהנ עם סל גויס.

עירסומכעינו ,פשמנ פח סל טיס נקהי.

נססיי

פש.ד פפע7 6קר.6
פסעה פחמו סל סיכל.
פןהכ פת סל כותי.
פעהל פעלים סלעים ,ססיס 5ליס.
פש*ט  h'hDסל תעלס ,פשי ש
עיכס ,פסועי סל ונקרץ.
פשט"ט עעלי 6סל טעם.
משם*ע עמלם סל מפלה.
פשנ.פ פיקמ סגס 5פיקחית.
פקו'צ פתחו סערי 75ק

מש"ק סרסת סקנסס.
פשר"אסייוס קיר(ססיליס)רותהקמר.
פש"ת סטיית תניח חרוכים.
פ"ת פי חקרך ,עגי 'pl~D ,S3D
חולה 'p~p ,תוקעות ,על ת5ל,
פר' ת3ו5ס ,פרקך תח6ס ,ערסם
י פרצוף.
פיעוי
סוכמם ,פסט6חגיל ,פחמיחסונס,
.bnp
בח"ן
,
ס
ו
ק
ס
עח'ל תכלת.
עחמ
פרק4א ערק' 36וח.
פת"ד ע0ח דגרי.
פר.ר ממעי ר6ס.
פר*ש עירום ר'  ,5b1Daפרח סוסי פתלתל פחימ.olnS~ 01
פתה*ב פחח ס3יח.
עויקמ מלוס.
 ,פתה"ד פחם ס37ול
פרום'ז פילס סדי סכינתו.
י
י
)
פרקת עייע ל3יגו חס ,ער' חנו6מ ,אה"ק עחימח סקסו.
פתה-ש מחח מסער.
פלי 0ו6ל.
פ"ש עדיון מגויס ,עירום סגיעימ פתו"ש פח'לי 0וסעניס.
עני סיר ,סגי סכיגס ,פת"ח ע0ח מרסס ,עחרון מלות01
פי מגיסי
וקותס.
פגי פלמס ,עקם סגי ,פעילס פתעיט סי
0קר5ת.יורי
סלוח ,סעילח סביל ,עעססניה ,פת"כ פסע תכל
פרח טוסן ,פרייסע6יטי פייקח פת"ל פוק חג'לגרך ,פן הע65לותר
מלוס ,פל'קח ממעי פי5וף חלס ,פת4ע פחחי עולס ,פ0מ עיגיס.
פרצוף מפיל ,סרק סייס ,עלק פת"מ ע5ע חחמע"ע.
סלוס ,ערסחסקליס ,סחמיסערס ,פת'ק עחמ 0עורמ 'pp
פתקש פחמי חסונת.
עת ארח.
פסחא פרו סל לסרן ,פממו סל  .oi1hפתש'א מסמו סג 16לס.

טרי

