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 חצץ

 חסי13ח, ס6)יח חמח.ס, סבילש"ת
 חק,עה, ס3ך'ס חטוים,סנע'ס
 סועע ת"ח, שנני"ס חסינס,מנח

 חעיטס, כטה חס, מיימפלס,
 bwSn חפ6לח, סירי ס'ו,סין

 תוקע, על חי7ס, סלעיחסיני,
 חרועס, סל חפ'לין, סל חוים,50
 GIWn חורה, סתמח ח6ער,סת6

 תולעת, סכ' ח6ר, מס0חליס,
 סגי 10ייס, סני חצסילין,סני

 חילם, סערי תקיעה, עעולחנינתי,
 סח' חפלה, סעח חיגה,מעלי

חטעוח.
 16נק)יק. סמרנסשת"א
 ימת לגיס סחקומשכמ"ר
 הלמס. סחי ספיגה, סחי)ג'שהיה
 הכליוח. סחישההיכ
 הלמס. 0ח'שתה"ל
 יין. עסוישתו"
 וגנרל. חתה ס.יסשהצ'ט
 ;כר. ס5י ססשחץ

 ינק3ס. וכר חוקר ססשתי"נ
 ס'טום חכי!'ס, מסידי סלשת"ת

 מכעיס.חלת'י'
 ט3ח. תקיפמ סלשתיש
 סחינס יפס, מחיקת יין, מחויישת"י

 ירוסלט'. מחיגםיונסק
 :יחיס. סחיל'שתי"ז
 סח.קן 37ור, כ7' חון מעירשתשד
 ד3ר.כ)

 יט'6. כסו67ה סמיקהשתכרכר
 גק3חי ח6ר סס מסל, חקיפח סלשת"נ
 שסי. סח65 ניוח,סת'
 קמטנה יקיוק, ע) תורס סבלישתע"ר
 דעתך.על
 171ן. עילה חלתוי מגנחשתע"ז
 לפייס. סת'שת.צ
 ק3ורחי. חס6 סס חקיפח, סלשח"ק
 נזולה, מ)'ס6 - מגר - מלסלחשת"ת
 חטו:, תקופת .סל חטח, תקופחס)
 חסרי. חקיסמס)

ת
 ח6ר. ח6טר, תאי תחיה, חורם, חוקפימ, ח)דומ,ת'

 736 חוליות תאכ"ח חלעוו, חוטף, ח.1, חחח,חחנס,
 חפלה, חעניח, חעולח,חעס,
 חרניס, חק'עה, חקופס,תקון,
 ח0תס.מרוטך,

 076, הולדומ 6רע6, חמוסת"א
 חורת 16ר, חורה 6סרן,חולדות
 6ני,  חתה  06רי חירוף6טח,
 מגסס Db', ח*גי6 6וס,חעונמ

 6'7ד, תגי6 16ן, חנון6מגוג'ס,
 תקנח o~b, תפ6רח לקחי,חעגיח
 6וגקלוק, חרגוס 5חר, חמוס6016י
 חסינת 6סכג;י, שנוס mb',מינוס

 כסף. 3ל6 י6 6רע6 מ'שקתאדכ"ה
 סט5ר.ס. 6טונח חוליוחתשה
 סח'ו3. 60יתאה"ח
 הסס. ח6ר הסלילה, ח6רתאה"ש
 וחוה. 076 חו~ומתאו
 plip),h. חינוסתאו"נ

 ענילס. וקרי6ח 5קחר חעגיתתאוק"מ
 ;יוע. 6ור חסינתתא"ז
 6מרוניס. חניםתשח
 יוקף, 6וח חננית 'מיס, מ6ר.ךהא"י

  6הל  שטווס יסרק), 6רןתו155ח
 'וקףן6לפק'.
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 ליטקנ. 5טס מחןתא"ל
 m~?n עוקפיס, 6פ חעיחעסלי, - 5יונ - חס4ס עלוס, מ5כלתא"מ
 עיותרוח.6לו
 לעפלייס, טכגיק 6מס חנןתתם'ל
 ליטקנ. 6עחחחן
 נליטס. על pb סולחתאעכ"ם
 עלטי. מ6לתעע'צ
 ל3י. ספ5רח ל3יס, ח6עירנא*צ
 6גקח חסו3ח רעס, 6נוס סקוחהשרר

רוכל.
 5סכגוי, תרנוס סס, 6כעי חילדוחרוע'ש

 bbina. 6עינמחפו3ח
 ט, חליסת":

 סנt'Sai 6 הלטוי
 3'סר6ל, סעויס tSSJ חג6ו3סר6,
 ג5דו, חסי3חו 3כוריס,חעניח
 63גחסעס
 ססתוח 6יוי 63נסי חסונוחתכ"א
 5פויס.נימ
 עסק. 63ר תסתסתכא"ע
 6טן. גימףנו געסרס מגגסתבב"א
 מע. נסיפו חקעתב"נ

 ר316ן. וע. נד נגי סנ6יתבגוכ,-
 סעליון. עדן ננן סכאסותבנעיה
 טעי חרי יע, גימ חג6'תב"ד

יקעיכי.
 3'. ס' 3י חעניחתבה*כ
 וחכוגן. חננסתב'ו
 3רלון, וקופס נ16ג* חמלמסתבףב

 pjlba. וקועו נפסיעססחלחו
 יגסיפ. סנולךהכומע
 מור. ת613חתבו"ש
 ""נ. נניטין סש3חתבץ
 "יי. נעי nsrnתב'ח
 עינ. נרכח מקיעגותב"ט
 ניסר6ל, חעודס יועו, גן חגיקתב*י

 יוקף, ניח ססי3ח יסודס, 3יחחסינת
 יעקנ. 3יחסטיגח
 נל6 חעלס כלל, ניס hp'tnתב*כ

 סטתס כסונס, טיי סטונחטגמ
 נשא.נחי

 43 כנוף כוגס 3לי חפלסהאבככב'נ
גסעס.
 מנס. 3ל6 חעלסתכליכ
 3עי. ע6י 3רסיחי חעךתכמ"כ
 נס. נר מויחתכ*נ
 יי. מ3ניחתבנ*י
 גסיפו. חמלחותביט
 ליס. קגיי נע.יג'ס חעל6תגס"ל
 נמסיטס. חחלמותג"פ
 1753. מט31ח1 לדה סיי51ויובאנ
 קפל6. נל חגיתכיק
 רגלך, 363ן חנוף רנלי חנרחתכ"ר

b'Sn3סעיס ססי3ח י3י3י, 63סלי 
ר6ס.
 סול, מט6מ טסג'6ס, חע6סתכ*ש

 סנע. נ6רחס31ח
 סל,ס ססנשס ה3י6ס תבשה"שן

 סני6ס סל6 חט6סתבשלה'ש
סל.ט.
 יוט6ס, סנח )חו3ס( ג6ס חיירתבש"ט
 עסור. נסעןחע'רין
 נח3ס. חנסתבית
 חליס6 נע6, חנח נרן, חני6חתע

 גיולס, סנועס גדול, חלטודגז1לס,
 מרועס ניול, חקיף נדולס,חקיעת
 גווני, סרי ניולס, חרועסגדולס,
 נ3ר. חח6ס נגו3שחסינס

 6פרינ6. נ3ר6 חליידתנ'א
 3מר6,. נ6עי מסוגחתנ"ב
 וריש. נצמ חפי3סהנץ
 ס6ונ גנעס ססיגמתנ,ש
 ופוקקיס. נעל6 חוקסוחתגהפ
 SiV1 .Sh9P' חולדוחרגא
 ., יטלכ6, חנ6ת"ד

 חועל רגליו, חוכן
 חחלח רגסעג חזריח6דגורס,
 סהקוגי ל"קנ6, חיקוכירנריו,
 רעיס, מט"ס ייין' מלעוד6דלכיס,
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 6לע6. חסוס תהו"ש ן מס)וס 717, תפ5ת 7י7ן,חג6
 ופ)ינ. סו6 חנ6 תהיםו יכ6סון מסלועין7גס,
 ממ)מ מ(3מ, מורס ס(%ן, ח6י תה"זן 6עוח, 7, מון p1D7 ,'6 תסיסתד"א
 ס(סכ. חקוגי ס(3מ, מקוגי ס,ען,ן 6ם. 7מ מסיימ 56יסו, י3ימנ6
 רגע  חנ6תד*ב
 8ליסו. י3' מ:6תדב"ש
 (וע6. 6)'תו ינ' מנ6תבא"ז

 רנס 6)י0ו 7ל חג6תדבא4ר
 חיי6. ר' 7ני מנ6תדבריח
 ibDDnt. כ' ר3' מג6תרכר"י
 תיקין סעחח.5, 37ור olcpinזד"ה
 חח"ס.7רך
 5.ס. 7עק"ע מג6זדם"ל
 ע5ט6. 7תריס מפליןעשע
 קדסי. לנלי מוכןזד"ק
 יי6סיו. PD15nDזד"ר
 6ד6. 7י' חק~ססזדר*ש
 ירנכן. מלזדריכ
 ימעע56. ל' 37' חנ6זדר'י
 Sbltn. 37לי סמ)חזד'ש
 6יס. סל 7יט חמ5חזדשיש
 חגניח ססס, ח6ר סל5יס, ח6ת*ה

 ססטרי חורף סעסכןי חבניחסינ5,.
 סירס ס6ססל התמ ס76סי0ווח
 סעו)0, חולח ס(סגי מולס0למ,
 חכן סס4 חממ סעמיס,חחיס

 mhtn זמס, חגןס37ריס,
 סי)ס 0דרן, מפלח0נרסיני,
 סגים, תקון ס3ימ, חקין0סמל,

 סיופס חקנמסס3יס,מקופחססנס,
 סמעק. מסעיסס7סן,
 tr~hn מו5יומ ס76ס, מול7וחתריש

 )ס(6רוך. ס3ית תורח ס6רס,תורו!
 חקון סגקל, ח"לח ס3יח, מול0תדוב

סלמ.
 סג6וניגג חסיגסתהינ
 0זיךי מש5ט סדנריס, חוכןתהיד

rmne.סיסן 
 חורמ aiwn 0760 ס6יהגאת
 שק5י.0י"ש
 71760. 0נימ שי0חהההש

 סמדס. תמ)ח תה"חן
 סכקיליס. תסלח תה"כן

 ס)סכס. חרועמ )56, תס)סתה"ל
 rtn~ult סח6 סהסכן, חנניח תה"םן
 ספ5מ מטקף, מפ)מ סמחיס, חחיח!

 חקטמ סמ7'נס, סקגימסענמס,
 ממו3ת סע)ך, מקנומהמ3מ,
 סעטס. חסעיעסעיגין,
 סעח3ל. חלע'רתהם"ח
 סעכחס. חסלמההם"נ
 סעוקפיס. חפלתתהמ"ם
 0עלnSDn ,3 העו)ס, חורמתק"ע

 ספו)ס.חקון
 ע5ונס. על סע) חע5תהע"ם
 סער3. חפ)ח סעלגייס, תהייתהעיר
 מרגוס ספרק, חח5מ ססעל, ת6יתה*פ

ספרקי.
 ס35יל. סע)חתה'צ
 ק5ל,, ס3ימ חולמ סק7וסס, חורסתה"ק

 סקלוסס, חולחנו מקג6ומ,חורח
 סק7סי חפ6רח hp', כיכ6חנ6

1
 סקסל,חקיומ סקס),חס)ח
 קעגות. ס)טתססי3ח

 סלננש, סטנח חל5יס, ת6תה,ר1
 0ל3יס.חקנח
 (כלו. ר3ס ממוסתהר'ז

 יוכס. רי סר3 מליידתהי"ית
  סם5יס,  מוירימ ססס, תירתה*ש.

 מממ סטגס, ממ5תמורחסס5פ'ס,ן
 חכלמ סספיס, חטנמססס,

 ססניי מקוח סססר, חפ5מסמחר, תעיי ססנ6ס, חכ5יתסס5תומ,
 סס3עיסי סלנוס סעיס,חקנת
 ססעל* חורף ססערזג"חונזס
 זכל. ססס ח6רתהש"ז
 כק04. 0עס מ6לתהש"נ
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 מוסנ. חורס, מוקס01,תו'
 מוסנ ומכונן, מננס ורי6, מ6רה*1

 ועוער, חס tq,p1 חמלסוסכיר,
 וכר"ס. חכור ונסלכ,חס
 076, חו)יום ו6גיס, ח6ניסדצ"ש

 מול0 5ור, חורס c'h~ 1)6חולעת
  חכ6'ס rnnh  סורמ36'ג7ול,
61ווול6יס.

 ו6ניס. ח6ניסהצע"נ
 סס, 5נסי חוליו0תוש"ש
 ונחו, חסו נעסרס, וחכוגן מננסתהב

 ונקסוח. חפלומ ונרכס,חודס
 5מי. נעקיס ונ17)ס חורסתוב"א
 3'עיגו. 3עסלס ו0כונן ח3נסתוב"ב

 3יטיכו נעסרס ותכולן מנגסתוכבא"ס
 ק)ה.6ען
 )פולס. ססס 3רוך וגעלס חסתובה"ל
 ינס. ו3ני חוריסתוב"י
 )טו)ס. 'י 3לוך ונסלס חסתובי"ל
 כסגיס. ונרכח חפלחתוכ"כ
 חקופוח נעין, חוכמ ונ7ו)ס, חולחתו"נ

 וגלו)יס. מלסיסוגעערי5וח,
 6מי. 3עקוס וג7ולס תורסתתב"א
 מק7יס. וגעילומ חורסתומה
 מק7יס. ונמלוח 10יסתונם"ח
 פרפרשופ  וגיפירי5וס מקופותיצנפ'ל

)מכעס.
 מוער 37ריה 0וכן דנייו, 0וךתו*ד

 1ינן. מירסר3ורס,
 מעחמל. 137ל חוספיחתוד"ה
 סעולס, חורם סנ'מ, מורחתהה מ3יו- י3כ' חו7תור"ח

 הטלעיס.ח1רח
 חול ס6לס, חיליומתוה*א

 ה6נ תורמ to7boמורת
 6לוך.הנימ
 סניח, חולמתוה'כ
 סיף. חיךוצה"ד
 ח6מן סנימ מור0הצההיש

 סו3מ. חורמתוה"ו
 חפנע. חולדומתוה"ש
 עפרס. וס7ר חנ5 סעוון, חוךתוה"מ
 nSIDn. חויחתוה"ע
 0זל ספק* חו7 0סעל, חו6רהשדיפ

ספרק.
 סק7וקס. תתמגו סקג6ומ, מעתהצדיק
 יונס. לי סלנ 0יקמיחתוהר"י
 ססעיס, מוליוח ססס, ת5לתוה"ש
 ססלעיס. חולח ססעל,חולף
 nsr. תוימתהז
 מ7סיס, חוקשמ מוחסי ח1ךתויח

 0ולס מ7סס, 0ורס מייס,חו65ח
 מכס, חוי0 מייס, חורחמע6ח,
 ומליל. חף מק0,7ורח
 'Sb)D~ מכעי  חול17מיעוח'י
 ט1ך. חיספיחתהפ
 יפקנ, הי)עח י5חק, חוליומתו"י

 חולס יסניס, תיססי0 יסייס,0ווות
 ויסר. חס יי5סר, תירסויר6ס,
 מיס. י"3 חיךתךב"ח
 עינ. יוס nltp'oתוי.ש
 ייסף. יעקנ תיל7וחתו"י
 כמוליס. יוס תוסמוחתו"כ
 וי5סר. חירוסתוהצ
 יננק3. מולעתתוי"ק
 ויר6ס. מורסתר"ר
 ויל05 מולס יסנימ חוקפימתר*ש

סעיס.
 כלי, חוך כך, חוך כיי, חתתרכ

 כסגים, חורת כחונס,חיקמוח
 מוק י3יל, כי' חיד היכ*דן כנרו. מימ וזוכ"ב, וככור. חף וכילייס, ח:ורן

 )16ר. תו5י6תו*ל
 מינרו. ו)נקוף ח)וס רצלב*חן

 076. חו0175וצלד*ש
 ססעיס, חע017 תולה4שן
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 סעסיי. וק ול6 חעססתולם*ה
 , * *ת1למה"ע

 -טנריח. )סה חולחתול"ע
 'עק3. תו)עחתולע-י
 תסס, חו5ר ותעעדוח, חס)יסתךם

  חורח  תולסושלוח, טוקל,חיכחח

 ועיד, מיכף חוריעזט5למע,עסהי
 חעייין וטדוח, חמיד ותוער,חס

tltbp1W16חס5יח ממי4 וחדר חנ 
 tnr1rw1 חפ)ין ועמו), מףוע)כוח,
 ועעסר.חרועמ
 6עח. טסס חורחתומ"א
 סעסוי. ין 1)6 חעססתום"ה
 טוניט. ו%טסיס חירהתוט-ט
 יד,מו%ך .ט'ו, עסך מוןתומ"י

 ותיד. חיכף יסי6),מ.עכי
 יתוספ'ן. חת'י'1תומ"ם
 ומעסל. תרועסתום"ע
 חעו3ה טו3יס, ועעשס שלחרממע"ט

 ט31'ס.ועעסיס
 וע5וח. ח1להתום"צ
 חוקפוח.תוס'
 מדסיס. חוקפוחתוס*ח
 עינ. יוס n1Dplnתוסי"ט
 עדוח,חו?ח מצנידס, חורס.תהע

 וע7ן.חפח
 6עה. עסייס מוךתוע'א
  ג%ולס.  עדזח חולמהיע"נ
 חיס. חו)6וסדוצ-ח
  וקרסיסי תרויסתו*ק
 פ%ט. וקלי6ח סולסתורן"ש
 הקדסס. חולתנוחורה"ק
 טר6נ'. יי יסעיס ר3'גו חיספותתורי"ד
 h3'pu. יי תוספוחתור*ע
 6'נר. hatpD רי תוספיחתורע"א
 r~D, רניגו תוקפיחתוריפ
 מוכנ.תוש'
 תו)דוו סנמי, תוך סלסיס, חוךתו"ש

 מוקפי1 סגת, ת.קפיתסמ'ס,

 0וסנוטכיר, totnsn חורמסין'
 וסייר.חנ6
 חדיל. וס*נו חדרתושא"ת
 סנכחנ. חולהתושב"כ
 פס. סנע) חולהתושכע"פ
 נול6 )6) סנמ ונקלס חסתושלב"ע
עו)ס.
 וחטי3וח, חוקפוח ומכוגן, חננהתו"ת
 ותלי. סרי תיר, ו)6חיר

 3יעינו 3תסוס וחכוגן חננהתותככ"א
5תן.

 (ה3, חולי (ענו, חו7 (', חיךוד'ז

 חקוגי (3מ, חקוגי (ה3,חפיח'
 (הגי. חרי,סר,
 וקן חסו3ח 136ח, ,כות מתסתדא

 36לסס. ורע תסי3ח6הרן,
 ו15%לע. חוריעתזו'ם
 חדס. והר תקיגיתז"ח
 י5מק. ,כלון חס31תתז"י
 ימוקה, : (6ח ח'3מ עלילע, חוריעתדם

 -ע'ומכח.-עוקעח,
 חחגון חמ)ס,תחי
 חוקפוס מוחס, חוך מ,י, ח6ת"ח

 16510ח מייס, חוקסוחחןסיס,
 חייס, חולח מי6ח, חורממייס,
  חח)ח מק7, 0וכח מכס,חורח
 מי6, תני חכמס, 0ג1"כס, חלטיי סיסיח, ממגוחמכתס,

 מלוסי חעניח מכתה,מע)ועוח
 מען, תערונומ מקידיס,תעגיח
 חקון מרס.ס, חקיניס מונס,חפלת
 חקנח חדחין, חק)יןמ5יח,
 חסי6יח חיסס, חרועסחכתיס,

חו.
 יה71ס, 3.ח חינו7 חסינחתחב'י

 יוקף. 3יח חינוךתסינח
 נקופן. תמ)תןתחכ"ס
 נפסיעס. חח)תותחכ"פ
 ינויו, תמלת חדסיס, חוק;ותתח"ד
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 מטסמקון סע0יס, מח-שתהיה
סקול.
 מוטס. תמי5מתחהיז
 מע תפלח סיחים, ממיתתחה*ם

סעוע7.
 מסנט. תמלחתחה"ש
 וגקסיח. ממיניםתדוב-ק
 יקיר. מות חסינתתחףי

 סכשר'כ ~יום מיקס חסו3סתחףר~ב"ם
טכס-.
 ושה חמלםתחףס
 ס3ח. תמוםחשישש
 :ס סמםשאן
 מן. מן חסי6ומהח"ח
 סחים.ת9,
 יד, חמת יסלסל, מכס מי75וחתחי

nSDnיציל.שח חסידי עסר0(, )פחס מ"י 
 סעחיס. ממיסחוצדלבנ
 5י5ס. מקוח תקוןתדלל
afnn)סחנו עמר-ל, מיס חויו 
 עעיס.מולי
 כדניס. עפסיס שפס 10רסתחם-ש
 שפל. מפס 0פונ0תדףס
 פפ6ח ניסנה ושמוטס מרסישתיר

 כ5מ.חסי
sennppn, ,5גי מנס שסינט מ5ימ 
 )5עי0נ( לעיקר 5רך 50ימ מקיןתחשיל
 סנ0. 00וסתמוש

 ונרנותיס. מנס סמ5תחוט*ב
 ע5 סעמ5 מכס wsnתחשטשיכ
ככויו.

 טט6ח. חרוטירמש
 b9pmn. עעטי חורםתטוה
 עע6ס. תלועםתם-ם
 pyn. תיקון, חחהש,תי'
 ,עקגשליוח יעים, ח6ליךח"י

 תוקהה יטו, שריוח יימק,סו5רוח
 0הו יסניס, שקפחינוסליס,

 ילוע5טוו מיסוי יל, ממס'וקף,
 משךס - יפייס, חועח 'עקםמולעח
 ~tspD חפ6רח יחיד, חענימיחיו,
 שלקל, ספ6רח ירוטליס,חט"לח
 מפיקח יסריס, Sh~nt nSDn'משלח
 יונסן, סרנוס יסניס, חקיג'ס-,

 ימציע,.חרניס
 ייי מפיקס 6עח, יד חפיקחאתש

6יס.
 י6סר5"ע. העסיסתיש"צ
 מ7ס. "3 חוךתיב"ח
 טוי56. 3ן יוגחן חיגיסתיכ"ש
 יטומע. חיותמה
 וסררו. יסי56 חפ"ומתי*ו

 חירון 3פ'1 ויניד י63 חסניתיוכת*ש
6עח.
 עינ. יוס מוקפותתץ'פ
 עפרם(. )סענס "מ ספ05תיצח
 עו3. יוס מוקפותחי-ש
 יוסף. יעקג חול17מת"י
 כפול. יוס חתל"רר*כ
 קטן. כפול יוס תקוןתיחזק
 3ר6סיח. קי יצחק מי175חתים"ב
 ,עקג. חילע0ת"ת
 ליס. תיפוקתיפגל
 361עיומ. קוסיוח יחר, 0פ3יתיקץ
 הוקלש. הלטס רומו, תיפחת"ר
 bnD. יימי חייסיתתש
 סלעם. תיקהיתה41ל
 יסיים חעמ חעיעס, י חויתתי"ת

מנחס.
 0ול0 כ0ו3ס, מוקפת כיי, חוךת"כ

 כמוכס, 0נ6י כפול, מנקיכמכיס,
 0קיעס כליו חקון כימים,חגיך
 כפל. חס5ויי כסן, הקפוכף,

~ff-תכ
 56ס. כל 0כגמ
 סרק. 5ל5ח כיי תוןתכשכ-ם
 " .תכפים
 כטה. %טחנ*ב
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 ד3ר כל מקן י3יל, כרי מוךתכ"ד
 37ור. כ7' חוךתכד"ד
חכוע הסכיגה, כגפ' ח00תכ-ה

 ססנס. כל 0פ)חססעיס,
 חכונו ססכיגה, מפ' 0חחתכ-יש

 ססגס. כל חפל0ססעיס,
 7עי. ננחו3ס כתונס חנ4תככ.ד
 כעיס. חספכגותכזם
 נסיס. חכסיטיתכזנ

 ססרגס. כנפן ממהתכנה.ש

 לי', חסלס ים3יך, ל6ל 0סלסתל'י
 יון. לסון0)עו7
 סעו. יח3רן ל6ל תסלסת4"ש
 )נו חסלמ יחשרך, )6ל מה)סתלי'ת
 חסועה.יוס
 סעו. ימנרך )6) חס)סתלית"ש
 מ. )ע0 0לתיר~*ל
 ענייגן. ל6 )חקגס6 חקגת6תלל*ע
 לטסס, חפ5רמ עילמ6, מלי6תל"מ

 לעעליוח6. חלחי לעסס,חפלס
 ס76ס. ען לו חפ6רמ התלם 'ח,ק6). כנק0 חסונסתכנ"י
 תל ע3רימ, 11DS חורחתל'ע עו)ס. נסוגח חסיגחתכ"ע
 ע3רי. ל6 חרחי ענדי, ן כסל. חסלועי פס, כל חפ)חתכ"פ
 נסייס.  לעלירס מס)התלשנ ד6סין. כיי חתתכ.ר
 ללרס. חפלסתל"צ סנח. סננת מני, כלי  סוךחכזש

 וקללומיה. סכס תכ)ההכשו"ק
 חיורי. כעין חמטתכ"ת
 ח)עו67.תל'
 חס)ס לל, מ7ע )עיגיס, ח5והת,ל

 )6לי חו7וח )7וד, nSon)6ל,
 לג5מ, ח0יה )סלסיס(, )'חיך
 לי, חיתי ליה, חיפוק )',חיע6

חלעוי
 חני לוער, חע5י )וער,

 ליורומ, חקגס לעסה, תפלס)סו,
 חר)ס )7עח, חר5ס )יסגי,חרי

 לריעות6 חרח')0סינ,
 חפוק 6רעי0, לסון חלמדרתל"א

 06רון.)סון
 )7וי. תה)הת4"ך
 ר3נן 7חנו )ס6 חגיג6תלר*ר
 טק7ס. )סין חורחה5-ה
 רג6. סוסעג6 ליל חקיןתלה"ר
 )הקל. ישפו לה0יי 0ח)תותלו"ל

תלות-י
 )'יט6. תס6 ו)6 )יט6 0ה6

 לכ) חח)0 חי, 65) מסלסהל"ח
 סרלה 0יק )6ל 0פ)ס0קיייו,
ל0סו3.
 חי0. ט3'לס, )חפיפס 0ינףתל-מ

לטינות6.

 ת)עי7 רוקי6, לסק חלעויתל"ר
')DS,ל6סון, לסון חפיק לגו 
 ר3. למס חסינח לר'עומ6,חרחי
 ל,) מקון ס13עוח, )יל חקוןתל"ש

ס3ס.
 מ.כף חפ)חנו, לפגיך חג6תל"ת

 למעגקם, 0עגימ חפלס,לג16לה
 לחקג60.חקנת5
 )חענימו. חעלחתלת"ע
 ענסיס, ח3ירד ע5יח, מ6כלת'מ

 חוכחח ענו)ה, חיכחח עעון,חרעח
 ע)ויע, מר'ע עסס, חוימטקר,
 מפ)ח עוקף, תפל0 עעסלפוחממ
 עפקיגן, חפ9 עערע, ספ)סעג0ה,
 ע06נס, ססינס עעסר,חחעמ
 ע5וס. מפעיסי ת3תט,מסונח
 עסס 10רח 6סל, ענסי מנורלתס-א

 עטס חסו3ס 5פי, חעגי66ע0,
6סי.
 0פי3מ 3063 טנסיס חטרךתסהב

 3ניטין.עס6מ
 fi,1r. 3קרן טוגחת חורסתסכ"ו
 'סר6ל. 3ן ענסס חו)יוחוזמב"י
 עכועל. 3כ)י עפ61לס חולסהמכים



 תנו - 161 -שמ"

 otnSb. 3עין יטממו מסיתטבע"ש
 חסונת גניריס, טגן חסינחתם"ג

 נלנעי.עסס
 חעגימ. טנלח חעניחרומנ,ת
 מ6ועשתם"ד

- 
 - ע6וג'ס

 חעיס דלי,
דעיס.
 ע017 חקין ססנס, עכל תפלומתמ"ה

סנפס.
 ססמר. חעיירעשה"ש
 6ות. חעונמתםהט
 ססקח. מע!ל0תסוהיפ
 יעוקפיס. חטידיסרומום"ס
 סלטיס. מעולמ סלסס, מעולתםו'ש
 ומורס. טוו,ס S'to'1המחת
 מייס. ייס מסונתתם*ח
 פויס. - יסר - ע5יל - מוטךתמי"פ
 ענוחחו סס' כפרחו, עי0חו חסיתמיכ
כטי.
 6ל. כ713 טקעריס חעי7תמכ"ש

 ועל עליו כפרס עי0חו מס'תגשכעיכ'י
 יסל6ל.כל

 6יס. 0ל כומו ngon חורס.וזכוכש,א
 ליס. עקייע חג6 פטר, חע%תם"ל
 מי. ליוס עס0ס תעססתמל*ח
 לס3ח. עגחס חסלחתמל"ש
 מפקמ. ל6 עטגס חפק0תטטת
 עגיי ח310מתם"ם

 חסינמ על6סיח,
 עסס. עס6ת חפונח עסס,טיס
 ניחגס. ענילס ענילס חורסתמם'נ
 נס"4 חע'7 נפסיי ע5לס חולי6רום'נ

nbDn.טנמס 
 עערי3, ספלח עני', עסס סורתחשמש

 עוריח, עגחס מסונמ עעסר,מרועח
 נר06'ח. יעסס סעידושמע'ב
 .. פויס. ע5יל סקיףתם*ם

 חשנח לריקיס, טיחמ חעניתהום'צ
 5דקס.עשיל
 חע'7 ק6כיל, עייסיס חול6תם'ק

 קג'ס.ש7ות

 ר3יס. עיס חסו03תם*ר
 הפלח סט6ל, ער3'גו מיספימתם"ש
 סנח, עול6י חקון סנמ,עי55י
 עקוס חס31ח ע6וג ענןמסינח
סש6ל.
 מלח6. ענו סרתמית
 עליס. חס6 עס תורסתמת"ע
 חגינ5.תנ'
 חול17ח נססה חס, נח, מנמת"נ

 (to'b~a תור0 נ6עגי0, חוקףגח,
 חטמ נסחש תעיי גסיס,0כסיט'
 נפס, חעגוג ~sw* חגי6נפסי,
 מעל0 מפחיפסן, ניהס,חעניח
 נ5חיס. חסינסנעילס,

 נפסו 0גומ 5חטגיס, חנ6יסתנ"א
 6ייך; מגי6 ואן, מגיך6ע4
 נכקף. גמפס חסינחתג"כ
, *תנב.כ
 6ען. עין נגן נפסי חניחתנבע*ש
 6ליחו. 37' חנ6תנד'א
 - " "חגדב"א

 ווע6. 6ליסו יני מ;6תנרבש*ו
 ר3ס.. 6ליסו 7גי חנ6תנדבאזר

 סמס. חגן סכ', נטי מנ'6תנ"ה
 מפ6רמתנה"

- 
 גלח

- 
 פ71

- 
 יקת.

 - יקת - סו7 - נ5ס - חע6ל0תנהי.מ
עלכוח.
 5ון. חנוךתט"ש
 ו6עור6יס. %0יסתנוא"מ
 סנון וכמונימ נני6יס חורסת:ו*ב

וכירס.
 לחייס וענומחו נפסו מס6תנולטל*ה
 סג6י כ0וניס, גני6יס מורסתנ"כ סנ6י לעולס עונ[ ]ל1כרוןעוניס
 כוסיס. חני6 כחונס, 0ג6יכעולי
 ססנעיס כחוניס גגה,יס חויסתנכ'ה

 bw. ככחונס כח31ס חג6יהנכככ"ד
 ליסועע. נחלס ססינחתנ"ל
 ניקס. גפילס 0מלמחינ
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 %ען. על חעס תשק! נעילס. חפולס, עכין, מנסותנ,ע
 5יינרט. סעניפ 35ור, מעגיח תז"צ' פלסח.ס. עס גפסי חעומתנשפ
 נחל6. סגי חעניס תזש*כ סחייס. 3לרור ~הה נפסו 0סיהגצב'ה
 חיל. סל עינימ חפלח תזש"חן ר6סירס. חג6יסתנ'ר
 hnp. סני חעגיח תזקיקי ס3עח. גמלס חטונחתנ.ש
 030. סל ערגיח חם5ת תעש"שן קירע מינוס קופריס, Ppnת"ס

 "ניג5. סגי העניח תזש"ז' דע3ירח. קרסורי חריתשד
 סרקס. 0' ת,פ' חייס. קס חסונחתם"ח
 b(mhen .o וזפיאן רים6. )גלוי hD'p חנ6הסל-4

 ירועליס, חפ6למ יעק3, חס6רח תפש*ין מורמ ע7ומ, מור0 עלז, חנ6 עת
 'סר6ל. חפ6רמן טלס, תtbpp't 5 הירםעולמ,
 35י. חפ6יח הפא*צן ע)ס, מנ' ענין, 0נמו עסן0ערוח

 כוגס. נל6 חמלם הפכליכ' חסמ עליון, 0ענונ עלעין,ח'
 נסס. 0פלח תמונ ן 0פלח על'ט, 0ס5חע5עוח-1,
 'סר6ל. 67ין פרקס ח' תפדא-י' עריך, חמחס על3יח, חפלתעלפ,

---- )

 סמרן. פרי חסונחתשה.א I7PD עטיל, מקון עולס,חקון
 סניח. תפיקחתפה"ב  מילמיניה ער3ימ, חקיןעיר31'ן,

 ס7רך. חעלחתפה-ר 0רגוס מקנ0עור6,חקגתפגונוח,
 העגמס. מפלס סעיקף, חפלתתשדום ססועה עסי, חלי ]סט3עיס[,ע,

 סענחס. חסלתתשהם*נעולעיס.
 6קחר. סענ'ח 6ען, ע'יגו חגנסתע"א

- 
 סעינ. חמלח תפה"ע

 סקסל. חפלס "קודסי חפ6רת תפה"קן ופמי. honth עליסס מפילת;שץ
 ססמר. חפלה תשה"ש נניר'ס, חעג'ח 3יכה, שלי1 0מ6תז'כ

 כמגיס. ונרכח חפלס תשב"כן 3'וסף. עיוחתעונח

 ונקסוח. חפ5וח תפיכ"קן סונ נרכח ענ'1 חנ6תז:'ם
 prlel. חפלין ועיכוח, חפ6רח תפויםי 3יסר6ל. מעירסתעב*

 מונס. חפלח תפ*ח1 ע31רי מפלח דעחך, % חעלסתע"ד
 כ5. חפלמתפ*ט7רכיס.

  יעקג, מפ6רפ יוכסן,  חפ6רמ , תפ"ין סקדוסס. עיונו מננתתז*ח

 יסר6ל, מפ6רח ירוסליס,mhDnי סנרסוגי. ע13יח חסי3מתעה'נ

 ספלת י" 0פיקח יסר6ל,חפי5ותן פרנ חעגי0 ספסוע, מעמנתעה"פ

 'סריס. tSh~n1nSDnספקח.
 ססנס. כ5 חפלח תפכה"שן ונסו. עעק 0חענ בתעו

 לעפס. חפלס לעסס, n9hDo תשל"סן סעסר. פן 1ל6 0עסהתקולם"ה
 ל5רס. חפלסתפל,צ ויס. עי סיעןתעיר
 עוסף, ספל0 עסר מני תסינמתפ.מ ן- יסג'. עיני ממחדושץש

 עערי3. חפלמ ענחס, nScn ן ער3'ח חסלת מכעס, 0עליעוסתע,ז
 געיכה. "פלח גססן, חפחתפ*נחו3ס.

 כעי5ס. nSDnתשנ"ע ימיד. -חעג'חתעי
 ער3יש nSDD שליט, nSDnתפ"עך )ס3ם. עלעו nSDnדשע*ל
--.

. -----. -- - 



.13ñח  ÷"ץú8 חםףל 0ג╨זץ
¢ñ0ג.  -"ץףú חםףñ ,חג3םץ חםףú חג╨¢ץ
.ñ÷זף  ף"חץףú ק ñ÷גñ םץ ג0

%'.  פ*קú úז6ףח
.ñם5÷  ÷גףñ úםל

* ú8÷'פ 
חםףח  4הú8 לףח ,כלג¢ חםףל ,╨¢

.כ╨╨ם  ,ñג╨¢ ñםףל
ñף╨ñ. ¢6ñ 0חםף úה'¢ף 
.ñגל  ח4-קúñ 50ףח 6ñז

ñחג¢ל, ñלםףח ,030 חםף úק*ק 
.םג ñכגםףל ם úץגזף 
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