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צתש

צ75 ,יק5 ,סריס5 ,יון5 ,לס5 ,ריך .צכ,ש 5נ' סנוי,

144,

5יקס גיולס5 ,יס

צ'א5ג'חקכמי5 ,ר 6מ'75 ,7ק  ,otoSbצ'נ 5ייק נתור,
ג7ליס 5ירך ג7ול5 ,תר נע5יס,
615ר 6חר15 ,רס 6גוסיח5 ,לכ
5תר גפן5 ,רס ניו5ס,
56סיס% ,וח 76יס.
צ"ד5יףינם5 ,יי0דיג5 ,6עמיוי,
צא-ב 65ן נרג.
%ח צד'נ 5ר'ק נעור75 ,קס גיולס.
צא*ה 75יקי  nwtbסעולס,
%ל
צר"ה 3 '35ן ס3נליי 5יוק ס7ין,
סככ'3ס.
צר-ט 5יקת ותספט.
צאה'כ 65מ סכנלס.
 ,קדוסי 0י,
צד"ק 6 '5תניס  -י
צאה*ש 65מ ססתס.
ק7יסיס  -ק' 3רכ.01
6גכ' וגגוס.
צא"ו
יי
י 7גס גכ.06
צדינ5י
ינס 1ר'6נס.
5ע%
~et
צד"נ לכ"ש 5וי דנס גכ6תלע 3עגיס
5-vיוגי ' pbסר6ל.
צאוי
וסק7יס.
צא"ל 5רין 6גילוער5 ,ריך6נ'לעיין'
5ריך 6יס [06ס] ליעח.% ,ן צד"ק 5נ'ונן 7עתן קות0ן.
צ"ה  065סטכ3יס5 ,דיק סל'ן5 ,סר
6 .חח 15תר.
סחי3ס15 ,תתסגי'7ן15 ,רך סיוס,
צא'ם 75ק 6וור ת0ניו.
15רח ס76ן ,ה'3ח ,ספו5וף,
צא"נ 5ורס 6טסי.0
5חו0ס5סון5 ,לסעו5ס,
צא'ק %ן ק7סיס.
ספחמי
5ג5 tiwO 0%לץ סחיימ 5לור
5 rrnר'ך 0 156לת.71
סתור5 ,רח ,סגפס.
צ*ב 65ן גמל5 ,ריך 163ל5 ,ללקץ
צהיא 5ורס ס6תחינו לרס ס6טסי,0
'73קס.
5ול0ס6רן.
צב'א 35י ק 6ליס.
)ט?'ב 5מ סילס 713ק5 ,תס סמח,
צב*ד %ז נ'7קס3 7-6 ,יסיץ.
5לכי סנעל5 ,לכי סגי,0
צב"ה 5גי נ6ק סהייס .טלת גא
צהז 5ועחסנייין.
סתקיס5 ,עכ 3ט '5חייס.
צדיר 5יוקסיין.
צכהים 1למ 0'3סעקיס.
צהה"ב 5יני סר סנרו.5
צביר 5י'ק'ס ניטרס ורסק'ס.
צהזצ-צ 5יוק ס7ין 751ק0ך %ק.
צצבב*"יח55
פי ק3ע5ייעק3מ-,ס'% .ק ג6עונח צדיח 5נ' סיגס".ית
5 ,לת סשיס
ג'
צהא 15רר סיסודיסי 15רך סיוס.
ימיס.
צהיכ  065סכוכניס5 ,יוק סכתן,
צב"א 5ני ק יעק?o)nb 3
5חר הכסף 5לכ' הכסונס5 ,לכ'
צבים 5לס  03תת6גש

יי,ו

צבם"ט5יד 7163י6י עעפ.6
צב"ש  0%ג035עסייס.
שש~צ 75יק 3ן 75יק.
צטר %ק ק )ag

סכגק*0

צה"נ  075סנפש
! צה"ע  %סעולס5 ,לכי סעיס.
1 g~g 1י 0ססכ5וף טר 0ספ0מ,

צה'ר

צ-ע
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צה,ר 5ני סירס ר6נינ6ווץ5 ,רכי צום'ר 615ה ותי רגליס.
הלניס.
צו"נ5ייק וכיסע5 ,ייק וופגני לת
צה"ש 65ת הסתס5 ,ג6ססהיס75 ,
ו9:י.
ססוה 5 ,ססל'(ה.
צו"ע !יקוח ועוו5 ,ור עולעזסן5 .ורך
צה"ה 5סו ס
יתינס'5 ,ון הל 6תס6ל'.
על'ס.
צ"ו 165לתר hS ,ור6ס5 ,תר וססתיס ,צ-פ  0715פג'ס5 ,ורח פתמ5 ,תר
5פיר וגכוה5 ,פון ודרוס.
ופסחיס.
ו5ד75 ,יקיס ו5יקגיוס,
צו"א 5גי ו6יל5 ,יוק ו6ג'חר5 ,דק צו.צ

5י

ו6היגה.
צי"ו"נ 15רך 6וכל כפפ.

75קחך ו5דקחן 75קסך5 ,יס (51עומ,

צו"ב 65ן וגקר.
צובהם"ק 5וית נית העקדס.
צוכו"ם 5וס ונכי ועקסד.

צ-נ 5יס נ7ליס5 .ירך
צת"ח 5יקס ונת'4ח מקייס.

גדול,

צו"ד 5פון 71יוס.

5רס ולוקס.
צוצ"צ 5ייח.הן %1וח 5רוחימן.
צך'ק .75ק וקיוס.
צוקו"ם 5יס קע עתון.
ציק"ם 15קקערה6נרל.
צו"ר  65ור6ה65 ,ינסור6ינס5 ,ד'ק

ולסע.

צוריל 5ר'ק ויעלו.

צ-ה 5ועחסניד'ן5 ,ורךה'וס5 ,ורת:
 tt~hoהג'ס ,ספי5וף ,ססחח ,צור"ל רוט"ל 5דיק ורע ( 1רסע יעע
צוה"א 15רס :ה6עחית ,ס6נוסיח .לו.
5ורח ס6רן.
צור"ט 5ויג 6מרגנן.
צוה*ב 15יח סניח5 ,ורך ס'3ח.
ח תעוקנוח,
צור' מעוקי 5ייו
ציה"נ 5יתח חגירין.
צו"ש 5וין יגמ5 ,ורך סעס.

צחה"י5ויד סיוס.
צוהי"ג 15ר 7סיוס נתור.
)מה"פ 15רמ הפר15ף,
צוה"ת 5והר סחנס.

5ור 0ר,פתמ,

צ'ז וס.
צ"ח 65מסונ,

5י

5ת 7חתיריס.

5ניחיוח5 ,ייח"ון,

צם"ח 5ות05ריחכיסעינרי

5ורמ חתרי,

צויח 165מסי5 ,3ייקימקיד.5 ,ריג) צחמה.א
ומכל'ס ,לכועס ו0סידס5 ,לח צ,ש לפר 6טנג
וחסכה.
צש"כ 15יס ענעימ.
צוט"ל 5ד'ק וטוג (ו.
צשח-י 5פמ טנריס חנרון ירוסלש.
ף יטי5 ,(6י~ן צ"י 15ר9יסר6ל'5 ,יוסע 5ריךיסינ,
צ-י 75יקויסיי ליי
ח('5ס ען ,ltnbo

יירוסוס,
צו"כ  015כפור.
צי"ב 5ייקיס
צ-ל (1 65תי5 ,ייק ומגלו5 ,ריק גס.

צי"א 5ירוסי 6וחיוח.

,13 163,

5ייקיס ילכו

ורע לו,
ציכ"רלייק " גכ 5ררכיו.
צו.מ 5יקס
לירב ,תרכנן ,צ5 14יון ויייסליס.
15רכ' ת'לה'5 ,רמ תעגע.
צי"ל 5הח יי ל5ני.
צומה"נ 5ותח הג''7ן.
עולס,
צהע 5ד.ק
יסיי
צום,ט 15ל 0עטנע,

יייפי,

5יקו יגן

ציסו'ע

-וננ -

צע'צ

צל"ת 5יק0ו לטלס חעתור,
עולס,
ציסו"ע '75ק
ק,י
(סיוח חמחיו,
י,
י .,
צים"ע "
צ"ם65תסן5 ,ניתודח5 ,ני תתלכומ,
ציצ,ת 75יק ינדוק 5'5יוח'ו חמי.7
5יר 63תרנ5 ,1:ולס תיניחי 715
ציקבע"י יסר (6קותס נעורמיסר.(6
וי
תכסיל5 ,ולח הטגע% ,ס עקוס,
5ח
צי"ת 5עק
נו 71,ע 0ע(1ת~ח.
5ניף ת(וכס5 ,רע%.0ת6רח.
צ.כ  75כר5 ,0וס כסור5 ,עירי
6כ(גו.
רהונס,
כנף5 ,ריכוח כוגס.
צץ"אל15י תפ(
ס,
5ק
צ,ל 5ני (5יי
יין 6חר להחירו.
ת:
וי 5יס לזיך.75 ,ק צמא" 5י'ך
ל73כה'%(5 ,ס5 ,פון (דריס ,צטינ 5תר נת(.ס5 ,הר גסן5 ,רח
ך :לסגיס( ,סיו( ,0ותר ('יס,3
תמויר נרוססי.
5יי
צם"ד 5תחדוי.
(סרם.
צמו"פ 5תר וססחיס.
צלא"ע 5דן (ותו 6חס ע7י.
,
ך
צלייב 5רך ל63ר5 ,ייך (3י
ש
"
פ
ו
מ
צ
ך
י
ר
5
"
צם"5 1פיגיח תולמי.0
ל' 63ור.
צלכ"ה 65י לך 3עקני ס65ן,
חתוריס.
ק
י
י
5
ח
"
מ
צ
5י
צמח"נ5ת
ק ת6י'ס חת 0גנה.
י
לפני נ7ול פח.
צלבה,ד 5ריך (ספריד 3ין סדנקיס .צמם"ח (5חס תרי3ס תמתחס.
צלב"י 5ריק (עי(ס  (3יהוט,
צם"נ 5י'ק ת5רס נמ(ן.
צליינ (5עומ גיו(וח5 ,ריכס לניעס ,צמ"ם 5ג 6תל 6קפלי.
צמ"ע (סוגיח %טר3יח.
צל"ד 5יח (7ר.7
צמ"פ 5ת' 7פמ.ל.
צלה"ק 5ריך (סקי'ס.
צם"ר 5ורג% 6ר(3ן5 ,תר רח(ימ.
צלה"ת5ייך (סמעגוח.
צ"נ 5רח גפסי.
צלו"ל 5יס לדרך וווור'ן (6ורמ.6
צנייה 5יןיור סקיס.
צל"ח 5יון לגפס חיס.
צנ'י 5ר' 7נט'(ח יד.ס.
צל"י 5יק (פניו יס(ון.
צני"ת 5גיף .o~htn
צל"כ 5ייך 3כון.
צנ"צ 5י5ח גו.'35 (3
צלכ,כ5ייך לסחענוח כ( כך.
צנ,ת 5גיף 0פ6לס.
צל'ט 5ר לי ת6ד.
צ"ס ."5חסיע.
צלל"ש 5ריך לחעלוח לו סכר.
צל'.ע 5יקתו (טי(ס עיתדח5 ,ריך צ"ע 5ד'ק עליון15 ,ר עולתיס5 ,ריך
5 ,ליך (סחפלל על3י,0
(סתחין עי
ע'ון5 ,ר עין5 ,ר 0ערוס.
5רי .(7ע'יז5 ,ן'ד לעיין.
צע"ב 5י.ן עיון 3מקוהו1 ,י 7ע'ין
צלע"נ '75ך לו עיון ג7ול.
3סרסי.
צלשיי '75ך (עסיח על יי'.
געלי חייס.
ח
.
ב
ע
צ
עיעיון גרול.
צלעכ.פ 5ר'ך ל6כיל ט( כל סגיס.
5ך
צע"נ 5רי
צע"ר 5ורס 6ענין37..6טל.6
צל"פ 5ר.ך (פרט5 ,ריך לסרס.
צל"צ 5ני (5ר'ק5 ,תח (5נ'5 ,רין צער,נ 5עיר וגג,ס.
5ל'ך

5ר'ךל'חלתוי.

צע"ל 75קח( n~filD 1עי.

י'5ין.

צל,ק (5עוח קטגו.0
צל'ר 5דח (7רך לס"'.

ן

צע"ם 5לכי עתן
צע"צ 5עילי 5יון

צלק
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קאק

צצ'ת5יק5יק חומף.
צ"ק 65ן קיסיס,

5 r~sרך עיון .nSp
צע"ר5ייך עיון ר.3
צ"פ5ירת פחח,
פהיל5 ,פילת

5יישס קיוסיסז

15רך קיוס15 ,לך ק5מ,
צק"ם  015קול עע1ן.
פ6ר5 ,פנח פעגמ.
צק"ר '%ק ק7וסיסע.
צפחד 5מין תרוס5.ע-
צ'ר 5ער רחל'ס5 ,רח רניס.
צפ*כ 5מיר כנף.
צרד*,מ 5יור חעוו.
צפם"ז לעיניח מורמית,
צרה"נ 5יח סגמס.
צפם"ע 5סוניח עערניח.
צפנ"ת פענ"ח 5ייק מספע (מ ח 1016צרמיח 5חו סמייס.
15פס צרוריס 5חר סעור,
סיט.סר ענה (פטו מגס,
סתס גנ'0 6ומך סוחר ערוס ג13ן צרח"נ 5רמ ר3יס מ5י נסעה.
צר"ם 5רעח תע6לח5 ,רת ממל..
מו)ח.
צפ"ע 5על מס0יס עור5 ,כג 0סעימ .צו"ק 5ריך עיין5 ,רעין.
צ'ש 5ווך סעס5 ,מ ספ0יס5 ,מורן
צפ'ש לפורן סעיי.
סמיי5 ,ו~פי סעוח5 ,רכי סנח.
צפ"ת 5ג' ם6ר 0פ6ר5 ,0פ'רח tnlhDn
צש"פ (5וחי 0ס( סלחטין.
5מגח פעגח 0ולס.
צש"ת 5רה טל0 6נ.6
צפתץ 5פ 0חנגה ותכינן.
צ"צ 75י 75רין75 ,ק0ך 5יק05 ,סן צ"ת5גי 0פ6ר75 ,0יק חח0ון5 ,ויק
5דיק,
0תיס5 ,ניף תם6רה5 ,ריך0לעוי.
5ע'5 ,6וג' '5ון5 ,עי

ן

5תמ %ק5 ,נני 5טי,
ג6נ.
5נת צוזי,ב 5וס
0ע' 7געלס.
ן צתייג 5יקחך
5רמס.
י
ע
ט
ח
צת"י 5רס חקיס 'סועס.
צצוא"ה 75קחן %ק 61נ סרחעיס.
ן צת"ט 75קס 50יל תעווג
צצ*ם 5יי5 0גי מי7מ.
איו

ק' קנ ,קגלה ,קני ,קדוסי קי'ס,ן קא"א קסט 6תו' 6עח.
קהלה ,קיל ,קינטרק 'q'p ,קלף ,קא,ב ק6מגע((עגנ6נען.
 .bnpקן ,ק5ור ,קלח ,קיי,ן קאה"ש קיוג 6ל הסכל.
קאריו קיון 6טס 671י ות(ר.
קרנן ,קרוג ,קסה ,קטיר.
ן קאו'ג קנה 6וכל ג'3לוח.
קא .ק6ער.
ק"א ק' 6עס ,קנלה 6חר'י ,0קנרן קא"י קוה  (6יי.
36ו ,0קו(  ,ot~ibקי( 6ן'ח,ן קא"ל ק6כל ('ה ,ק6מר ל.ס.
קעטרק 6חרון ,קטנ'יהגח ,קינ 0קא.נ קיקע  o)thנג)(ח.
'6כה ,קנ6ת hl~Dp to~tDhן קא"ס קלן 6נ 3ק-ר.
6רה6ה ,קסי5ח 6רן ,קלו' "רן
 !,קא"ע קרו Sih 3ע15וו.
קרנן 6סרן ,קינן  ,Q~hקריח ק!רפ קריג  16מקול.
6לגע,
קא"ק קו16 3ער .h~p
6גויל.

ן

קעי

