תלש
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חצץ

ש"תסביל חמח.ס ,ס(6יח חסי13ח ,שתי"נ סס חוקר וכר ינק3ס.
ס3ך'ס חק,עה ,שת"ת סל מסידי חכי!'ס ,ס'טום
סנע'ס חטוים,
חלת'י' מכעיס.
מנחחסינס ,שנני"ס ת"ח ,סועע
מפלס,
חס ,כטה חעיטס ,שתיש סל תקיפמ ט3ח.
סין ס'ו ,סירי חפ6לח bwSn ,שת"י מחויייין ,מחיקת יפס ,סחינס
 ,סלעי חי7ס ,על תוקע,
חסיני
יונסק מחיגם ירוסלט'.
50חוים ,סל חפ'לין ,סל חרועס ,שתי"ז סחיל' :יחיס.
סת 6ח6ער ,סתמח חורה GIWn ,שתשד מעיר חון כ37 '7ור ,סח.קן
0חליס ,מס ח6ר ,סכ' תולעת,
כ( ד3ר.
סני חצסילין ,סני 10ייס ,סג
י שתכרכר סמיקה כסו67ה יט'.6
,
חנינתי ,עעול תקיעה ,סעריחילם
שת"נסלחקיפח מסל ,סס ח6ר גק3חי
מעלי חיגה ,סעח חפלה ,סח'
סת' ניוח ,סח 65שסי.
חטעוח.
שתע"רסבלי תורס ע(יקיוק ,קמטנה
שת"א סמרנס 16נק(יק.
על דעתך.
שכמ"ר סחקומ לגיס ימת
עילה 171ן.
שהיה סחי(ג' ספיגה ,סחי הלמס .שתע"ז מגנח
.י
סו
ית
שת.צ סת' לפחיל
שההיכ סחי הכליוח.
שח"ק סל חקיפח ,סס חס6ק3ורחי.
שתה"ל 0ח' הלמס.
שת"ת מלסלח מגר  -מ('ס 6נזולה,
שתו" עסוי יין.
ס( תקופח חטח. ,סל תקופתחטו,:
ס חתה וגנרל.
שהצ'ט ס.י
ס( חקיסמ חסרי.
;כר.
שחץ סס

מיי

ס5י

ת
ת' ח(דומ ,חוקפימ ,חורם ,תחיה ,תאי ח6טר ,ח6ר.
חחנס ,חחח ,ח ,1.חוטף ,חלעוו ,תאכ"ח חוליות
3 6ל 6כסף.
חעס ,חעולח ,חעניח ,חפלה ,תאדכ"ה מ'שק 6רע6י
תקון ,חקופס ,חק'עה ,חרניס ,תשה חוליוח 6טונח סט5ר.ס.
סח'ו.3
תאה"ח
מרוטך ,ח0תס.
תאה"ש60י
ת"א חמוס 6רע ,6הולדומ ,076
ח6ר הסלילה ,ח6ר הסס.
736

חולדות 6סרן ,חורה 16ר ,חורת
חתה 6ני ,תאו"נ חינוס .plip),h
6טח ,חירוף 06רי
חעונמ 6וס ,ח*גי ,'Db 6מגסס תאוק"מ חעגית 5קחר וקרי6ח ענילס.
6מגוג'ס ,חנון 16ן ,תגי7'6 6ד ,תא"ז חסינת 6ור ;יוע.
חעגיחלקחי ,תפ6רח  ,o~bתקנח תשח חנים 6מרוניס.
חמוס 5חר ,חרגוס6וגקלוק ,הא"י מ6ר.ך 'מיס ,חננית 6וחיוקף,
6016י
תו155ח 6רן יסרק( ,שטווס 6הל
מינוס  ,'mbשנוס 6סכג;י ,חסינת
6לפק'.
ן 'וקף
תאו חו~ומ  076וחוה.

ת*רל
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תא"ל מחן 5טס ליטקנ.
תא"מ מ5כל עלוס ,חס4ס 5-יונ
עסלי ,חעיח 6פעוקפיס,
m~?n

6לו עיותרוח.
תתם'ל חנן 6מס טכגיק לעפלייס,
חחן 6עח ליטקנ.
תאעכ"ם סולח  pbעל נליטס.

תעע'צ מ6לעלטי.

חיר

טגמ סטונחטייכסונס ,סטתס
נחי נשא.
האבככב'נ חפלס 3לי כוגס כנוף 43
גסעס.
תכליכ חעלס 3ל 6מנס.
תכמ"כ חעך 3רסיחי ע6י3עי.
תכ*נ מויח נר נס.
תבנ*י מ3ניחיי.
תביט חמלחו גסיפו.
תגס"ל חעל 6נע.יג'ס קגיי ליס.
תג"פ חחלמו נמסיטס.
יובא
נ סיי51ו לדה מט31ח.1753 1
תכיק חגי נל קפל.6
תכ"ר חנרח רנלי חנוף 363ןרגלך,
63 b'Snסליי3י3י ,ססי3ח3סעיס

רנא*צ ח6עי ל3יס ,ספ5רח ל3י.
השרר סקוח6נוס רעס ,חסו3ח 6גקח
רוכל.
רוע'שחילדוח6כעיסס ,תרנוס5סכגוי,
חפו3ח 6עינמ .bbina
ת" :חליס ט,
 t'Saiסנ6
יעויס '3סר6ל,
לטוס
הt
3סר ,6חג6ו SSJ
חעניח 3כוריס ,חסי3חו ג5דו ,ר6ס.
תכ*ש חע6ס טסג'6ס ,מט6מ סול,
חסעס 63ג
י ססתוח
חס31ח נ6ר סנע.
תכ"א חסונוח 63נסי
ו
י
6
נימ 5פויס.
ן תבשה"ש ה3י6ס ססנשס סל,ס
תכא"ע תסתס 63ר עסק.
תבשלה'ש חט6ס סל 6סני6ס
תבב"א מגגס געסרס גימףנו 6טן.
סל.ט.
תבש"טחייר ג6ס(חו3ס) סנחיוט6ס,
תב"נ חקע נסיפו מע.
תבגוכ -,סנ6י נגי נד וע .ר316ן.
חע'רין נסען עסור.
תבנעיה סכאסו ננן עדן סעליון.
תבית חנס נח3ס.
תב"ד חג '6גימיע
 ,חרי טעי
תע חני6ח נרן ,חנח נע ,6חליס6
גז1לס ,חלטודגדול ,סנועסגיולס,
יקעיכי.
חקיעתנדולס ,חקיףניול
תבה*כ חעניח 3י ס' .'3
 ,מרועס
גדולס ,חרועסניולס ,סריגווני,
תב'ו חננס וחכוגן.
וקופס 3רלון,
תבףב חמלמס
חסינס נגו3ש חח6ס נ3ר.
ס16וגק*
סחלחו נפסיענ
תנ'א חלייד נ3ר6 6פרינ.6
ועו .pjlba
הכומע סנולךיגסיפ.
תנ"ב מסוגח נ6עי 3מר.,6
תבו"ש ת613ח מור.
הנץ חפי3ס נצמ וריש.
תבץ סש3ח נניטין""נ.
תנ,ש ססיגמ גנעס ס6ונ
תב'ח  nsrnנעי "יי.
תגהפ חוקסוח נעל 6ופוקקיס.
תב"ט מקיעגו נרכח עינ.
רגא חולדוח .Sh9P,.'SiV1
תב*י חגיק גן יועו ,חעודס ניסר6ל ,ת"ד חנ 6יטלכ ,6חוכןרגליו ,חועל
חסינת3יחיסודס ,ססי3חניחיוקף,
דגורס ,חזריח 6רגסעג חחלח
סטיגח 3יח יעקנ.
רנריו ,חיקוכי ל"קנ ,6סהקוגי
,
ל
ל
תב*כ  hp'tnניס כ
,
ס
י
כ
ל
ד
' מט"סרעיס,
ס
ל
ע
ח
6
ד
ו
ע
ל
מ
6
ל
נ
ייין

תדזו
חג7 6י7ן,
7גס,

תפ5ת

,717

מסלועין יכ6סון
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ן

תדהרנ

מס(וס תהו"ש חסוס 6לע.6
ו תהים חנ 6סו 6ופ(ינ.

תד"אתסיס  ,'6p1D7מון 6 ,7עוח,ן תה"ז
ח,
ס,ען
י 56יסו ,מסיימ 7מ 6ם.
6י מקוגי
מנ6י3
ן תה"ח תמ(ח סמדס.
תד*ב חנ 6רגע
ן תה"כ תסלח סכקיליס.
תדב"ש מ 6:י8 '3ליסו.
תה"ל תס(ס ( ,56חרועמ ס(סכס.
' '(6תו )וע.6
תבא"ז מנ 6ינ
תה"ם חנניח סהסכן ,סחrtn~ult 6
תדבא4ר חג7 6ל (6י0ו רנס
! חחיח סמחיס ,מפ(מ מטקף ,ספ5מ
תדבריח מנ7 6ני ר' חיי.6
סענמס ,סקגימ סמ'7נס ,חקטמ
תרכר"י מג 6ר '3כ' .ibDDnt
המ3מ ,מקנומ סע(ך ,ממו3ת
זד"ה 37 olcpinור סעחח ,5.תיקין
סעיגין ,חסעיע סעטס.
7רך חח"ס.
זדם"ל מג7 6עק"ע .5ס.
תהם"ח חלע'ר סעח3ל.
עשע מפלין 7תריס ע5ט.6
ההם"נ חסלמ סעכחס.
זד"ק מוכן לנלי קדסי.
תהמ"ם חפלת סעוקפיס.
זד"ר PD15nDיי6סיו.
0 nSDnעל,3
תק"ע חורמ העו(ס,
זדר*ש חק~סס 7י' 6ד.6
חקון ספו(ס.
זדריכ מל ירנכן.
תהע"ם חע 5סע( על ע5ונס.
זדר'י חנ '37 6ל' ימעע.56
סעלגייס ,חפ(ח סער.3
ר
י
ע
ה
ת
זד'ש סמ(ח 37לי .Sbltn
יס
תה*פ תהס
יעל ,חח5מ ספרק ,מרגוס
י
ספרתק6
זדשיש חמ5ח 7יט סל 6יס.
י.
ת*ה ח 6סל5יס ,ח6ר ססס ,חגניח תה'צ סע(ח ס35יל.
סינ .,5חבניחסעסכןי חורףססטרי תה"ק חורס סק7וסס ,חולמ ס3ימק5ל,,
0ווח ס76סי התמ ס6ססל סירס
חורח מקג6ומ ,חולחנו סקלוסס,
חולח סעו(,0
,
'
h
p
חפ6רח
חנ 6כיכ6
0למ ,מולסס)סגי
ססלי
ק7
סק
ס
חחיס סעמיס ,חממ סס 4חכן
,
חס(ח סקס( ,חקיומ
ס37ריס ,חגן זמס,
1
mhtn
ססי3ח ס(טת קעגות.
0נרסיני ,מפלח 0דרן ,סי(ס 1תה,ר ת 6חל5יס ,סטנח סלננש,
0סמל ,חקין ס3ימ ,תקון סגים,
חקנח 0ל3יס.
מקופחססנס ,חקנמסס3יס,

ן

ס)%ן ,מורס מ)3מ ,ממ(מ
ס)3מ,

חקוגיס)סכ.

ן

סיופס

תהר'ז ממוס ר3ס )כלו.
ס7סן ,מסעיס סמעק.
הי"י מלייד סר 3רי יוכס.
ת
תריש מול7וח ס76ס ,מו5יומ tr~hnת
מ סם5יס,
תורו!ס6רס ,תורח ס3ית(ס)6רוך .תה*ש ססס ,מוירי
מורחסס5פ'ס ,ממ5ת סטגס ,מממ
תדוב מול0ס3יח ,ח"לח סגקל ,חקון
ססס ,חטנמ סספיס ,חכלמ
סלמ.
ססנ6ס,
תהינ חסיגס סג6וניגג
סססמ5חתרו,מ ,חפח5כמ5יסתססר ,מקוחתעיי
ססניי
תהיד חוכן סדנריס ,מש5ט 0זיךי
חקנת סעיס ,סלנוס סס3עיסי
rmneסיסן.
חונזס ססערזג" חורף ססעל*
 aiwn 0760חורמ
הגאת
תהש"ז ח6ר ססס זכל.
0י"ש
יק5י.
ס6ש
תהש"נ מ6ל 0עס כק.04
חהההש שי0 0נימ .71760

תיר

תו- 2"8- - - - . - '.

תו' מוקס ,01חורס ,מוסנ.
ה* 1מ6ר ורי ,6מננס ומכונן ,מוסנ
וסכיר ,חמלס  tq,p1חס ועוער,
חס ונסלכ ,חכור וכר"ס.
דצ"ש ח6ניס ו6גיס ,חו(יום ,076
חולעת ~c'h6(1חורס5ור ,מול0
'36ג7ול,
61ווול6יס.

סורמ rnnh

חכ'6ס

הצע"נ ח6ניס ו6ניס.
תוש"ש חוליו5 0נסי סס,
תהב מננס וחכוגן נעסרס ,חסו ונחו,
חודס ונרכס ,חפלומ ונקסוח.
תוב"א חורס ונ(17ס נעקיס 5מי.
תוב"ב ח3נס ו0כונן 3עסלס '3עיגו.
תוכבא"ס מנגס ותכולן נעסרס 3יטיכו
6ען ק(ה.
תובה"ל חס וגעלס 3רוך ססס (פולס.
תוב"י חוריס ו3ניינס.
תובי"ל חס ונסלס 3לוך 'י (טו(ס.
תוכ"כ חפלח ונרכח כסגיס.
תו"נ חולחונ7ו(ס ,חוכמנעין ,חקופוח
וגעערי5וח ,מלסיס וגלו(יס.
תתב"א תורס וג7ולס 3עקוס 6מי.
תומה חורס וגעילומ מק7יס.
תונם"ח 10יס ונמלוח מק7יס.

תליש

תוה"ו חורמ סו3מ.

תוה"ש חולדומ חפנע.
תוה"מ חוך סעוון ,חנ 5וס7רעפרס.
תוה"ע חויח .nSIDn
השדיפחו6ר 0סעל ,חו 7ספק* 0זל
ספרק.
הצדיק מעתסקג6ומ ,תתמגוסק7וקס.
תוהר"י 0יקמיח סלנ לי יונס.
תוה"ש ת5ל ססס ,מוליוח ססעיס,

חולף ססעל ,חולח ססלעיס.
תהז תוימ .nsr
תויח ח1ך מוחסי חוקשמ מ7סיס,

חו65ח מייס0 ,ורס מ7סס0 ,ולס

מע6ח ,חורח מייס ,חוי 0מכס,
0ורח מק,7

חף ומליל.

יעוח'י חול17מ מכעי '~Sb)D
תהפ חיספיח ט1ך.
תו"י חוליומ י5חק ,הי(עח יפקנ,
0ווותיסייס ,תיססי0יסניס ,חולס
ויר6ס ,תירס יי5סר ,חס ויסר.
תךב"ח חיך י" 3מיס.
תוי.ש  nltp'oיוס עינ.

תו"י תיל7וח יעקנייסף.
תו"כ תוסמוח יוס כמוליס.
תוהצ חירוס וי5סר.
יצנפ'ל מקופותוגיפירי5וס פרפרשופ תוי"ק מולעת יננק.3
תר"ר מורס ויר6ס.
(מכעס.
תו*ד 0וך דנייו0 ,וכן 37ריה מוער תר*ש חוקפימ יסנימ מולס ויל05

סעיס.
ר3ורס ,מירס 1ינן.
 ,חוך כך ,חוך כלי,
תרכ חת כיי
תוד"ה חוספיח 137ל מעחמל.
חורת כסגים,
חיקמוח כחונס,
תור"ח חו 7י3כ'
ח:ור וכילייס ,חף וככור.
מ3יו-חורם סעולס,
תהה מורח סנ'מ,
ח1רח הטלעיס.
וזוכ"ב מימ כנרו.
ס6לס,
ל
ו
ח
תוה*אחיליומ
' י3יל ,מוק
היכ*דחידכי
מורת  to7boתורמה6נ
תו*ל תו5י16( 6ר.
הנימ 6לוך.
ן רצלב*ח ח(וס ו(נקוף מינרו.
תוה'כ חולמ סניח,
וצלד*ש חו.076 0175
וצה"ד חיך סיף.
תולה4ש חע 017ססעיס,
הצההיש מור 0סנימ ח6מן

ן
,

ן

ן

תלמ'ה
--
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תולם*ה חעסס ול 6וק סעסיי.
ת1למה"ע

*

*

,

תול"ע חולח (סה-טנריח.
תולע-י תו(עח 'עק.3
ותעעדוח,

תודר

חורמ 0 totnsnוסנוטכיר,
סין'
חנ 6וסייר.
תושא"ת חדר וס*נו חדיל.
תושב"כ חולה סנכחנ.
תושכע"פ חולה סנע( פס.
תושלב"ע חס ונקלס סנמ ( (6נול6
עו(ס.
תו"ת חננה ומכוגן ,חוקפוח וחטי3וח,
חיר ו( 6תיר ,סרי ותלי.
תותככ"א חננה וחכוגן 3תסוס 3יעינו

חו5ר תסס,
תךם חס(יס
חיכחח טוקל ,תולסושלוח ,חורח
חוריעזט5למע ,מיכףועיד,
עס
חסהיותוער ,חמיד וטדוח ,חעייין
 tltbp1W1חנ 6וחדרממי 4חס5יח
וע(כוח ,מףועמו( ,חפ(ין tnr1rw1
5תן.
חרועמ ועעסר.
)ענו ,חולי )ה,3
תומ"א חורח טסס 6עח.
וד'ז חיך )' ,חו7
חפיח' )ה ,3חקוגי )3מ ,חקוגי
תום"ה חעסס  6(1סעסוי.
,סר ,חרי )הגי.
תוט-ט חירה ו%טסיס טוניט.
מו%ך יד ,תדא מתס ,כות 136ח ,חסו3ח וקן
תומ"י מון עסך .ט'ו,
6הרן ,תסי3ח ורע 36לסס.
מ.עכי יסי ,(6חיכף ותיד.
תזו'ם חוריע ו15%לע.
תומ"ם חת'י' 1יתוספ'ן.
תז"ח תקיגי והר חדס.
תום"ע תרועס ומעסל.
רממע"ט שלח ועעשס טו3יס ,חעו3ה תז"י חס31ת ,כלון י5מק.
תדםחוריעעלילע ,ח'3מ )6ח:ימוקה,
ועעסיס ט'31ס.
עוקעח- ,ע'ומכח.תום"צ ח1לה וע5וח.
תחי חמ(ס ,חחגון
תוס' חוקפוח.
ת"ח ח 6מ,י ,חוך מוחס ,חוקפוס
תוס*ח חוקפוח מדסיס.
חןסיס ,חוקסוח מייס16510 ,ח
תוסי"ט  n1Dplnיוסעינ.
מייס ,חורממי6ח ,חולח חייס,
חו?ח עדוח,
.תהע חורס מצנידס,
חורח מכס0 ,וכח מק ,7חח(ח
חפח וע7ן.
מכתס ,ממגוח סיסיח,
תוע'א מוך עסייס 6עה.
6י
יי
מט
חכמס ,תניחל
,
"כס,
0ג1
היע"נ חולמ עדזח ג%ולס.
מע(ועוח מכתה,
דוצ-ח חו(6וס חיס.
חעניח מלוסי
תערונומ מען,
תעגיח מקידיס,
י
תו*ק תרויס וקרסיס
חפלת מונס ,חקיניסמרס.ס ,חקון
תורן"ש סולס וקלי6ח פ%ט.
חק(ין חדחין,
חקנח
מ5יח,
הקדסס.
חתוורריה""דקחיחסופלותתנור'3גו יסעיס טר6נ' .חכתיס ,חרועס חיסס ,חסי6יח
חו.
י .h3'pu
תור*ע תוספוחי
תחב'י חסינח חינו.3 7ח יה71ס,
תורע"א תוספיח רי '6 hatpDנר.
תסינח חינוך 3יח יוקף.
תוריפ תוקפיח רניגו ,r~D
תחכ"ס תמ(תן נקופן.
תוש' מוכנ.
תו"ש חוך סלסיס ,תוךסנמי ,תו(דוו תחכ"פ חח(תו נפסיעס.
סמ'ס ,ת.קפית סגת ,מוקפי 1תח"ד חוק;ות חדסיס ,תמלתינויו,

ין

יי

תרמ

-
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תהיה מח-ש סע0יס,
סקול.

מקון מטס

תחה*ם ממית סיחים,

תפלח מע

תחהיז תמי5מ מוטס.

סעוע.7
תחה"ש תמלח מסנט.
תדוב-ק ממינים וגקסיח.
תחףי חסינת מות יקיר.
תחףר~ב"ם חסו3ס מיקס~יום סכשר'כ
טכס.-
תחףס חמלם ושה
חשישש תמום ס3ח.
שאן סמם :ס
הח"ח חסי6ומ מן מן.
ת ,9סחים.
מכס
יסלסל ,חמת יד,
תחי מי75וח
 nSDnמ"י (פחס עסר,)0
חסידי
שח יציל.
חוצדלבנ ממיס סעחיס.
תדלל תקון מקוח 5י5ס.
 afnnחויו) מיס עמר-ל,
סחנו
מולי עעיס.
תחם-ש 10רס שפס עפסיס כדניס.
תדףס 0פונ 0מפס שפל.
ר מרס ושמוטס ניסנה פפ6ח
ישתי

חלב

'וקף ,ממס יל,
ילוע5טוו
מולעח 'עקם חועחיפייס -,משךס
יחיו
 ,חענימיחיד ,חפ6רח~tspD
חט"לח ירוטליס ,ספ6רח שלקל,
משלחnSDn 'Sh~ntיסריס ,מפיקח
 ,-חקיג'סיסניס ,סרנוס יונסן,

מיסוי

חרניס ימציע.,

אתש חפיקח יד 6עח,

6יס.

מפיקסייי

תיש"צ העסיס י6סר"5ע.
תיב"ח חוך " 3מ7ס.
תיכ"ש חיגיס יוגחן 3ן טוי.56
תמה חיו יטומע.

תי*ו חפ"ומ יסי 56וסררו.
תיוכת*ש חסני י 63ויניד 3פ' 1חירון
6עח.
תץ'פ מוקפות יוס עינ.
תיצח ספ" 05מ (סענס עפרם).
חי-ש מוקפות יוס עו.3
ת"י חול17מ יעקג יוסף.
יוס כפול.
רר*כ
"ן יוס כפול קטן.
לו
תק
תיחזקחת
תים"ב מי175ח יצחק קי 3ר6סיח.
ת"ת חילע, 0עקג.
תיפגל תיפוק ליס.
תיקץ 0פ3ייחר
 ,קוסיוח 361עיומ.
כ5מ.
סי ppn,מ5ימ ,שסינט מנס 5גי ת"ר תיפח רומו ,הלטס הוקלש.
חs
enn
תחשילמקין50ימ5רךלעיקר(5עי0נ) תתשחייסייימי .bnD
תה41ל תיקהי סלעם.
תמוש 00וס סנ.0
תי"ת חוית י חעיעס ,חעמיסיים
תחוט*ב סמ 5מנס ונרנותיס.
מנחס.
תחשטשיכ  wsnמכס סעמ 5ע5
ת"כ חוךכיי
 ,מוקפת כ0ו3ס0 ,ול0
ככויו.
כמכיס ,מנקי כפול0 ,נ6י כמוכס,
טט6ח.
רמש
חגיך כימים ,חקון כליו 0קיעס
תטוהחרחווטרים עעטי .b9pmn
,
ן
ס
כ
,
ף
כ
חס5ויי כפל.
הקפו
תם-ם תלועם עע6ס.
0כגמ כל 56ס.
תי' חחהש ,תיקון.pyn ,
י 5ל5ח סרק.
ח"י ח6ליך יעים ,שליוח ,עקג תתכ-כfש~fכ-ם תוןכי
סו5רוחיימק
 ,שריוחיטו ,תוקהה תכפים " .
ינוסליס ,שקפח יסניס0 ,הו חנ*ב %ט כטה.
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תסנדמ

תכ"ד מוך כריי3יל ,מקן כל ד3ר תל'י 0סלס ל6לים3יך,

חסלסלי',

(0עו 7לסון יון.
תכד"ד חוך כ37 '7ור.
חכוע ת"4ש תסלס ל6ל יח3רן סעו.
תכ-ה ח 00כגפ' הסכיגה,
תלי'ת מה(ס (6ל יחשרך ,חסלמ (נו
ססעיס0 ,פ(ח כל ססנס.
יוס חסועה.
תכ-יש 0חח מפ' ססכיגה ,חכונו
תלית"ש חס(ס ( (6ימנרך סעו.
ססעיס ,חפל 0כל ססגס.
ר~*ל 0לתי (ע 0מ.
תככ.ד חנ 4כתונס ננחו3ס 7עי.
תלל*ע חקגת( 6חקגס 6ל 6ענייגן.
תכזם חספכגו כעיס.
תל"מ מלי 6עילמ ,6חפ5רמ לטסס,
תכזנ חכסיטי נסיס.
חפלס לעסס ,חלחי לעעליוח.6
תכנה.ש ממה כנפן ססרגס.
תלם ה חפ6רמ לו ען ס76ס.
תכנ"י חסונס כנק' 0ח,ק.(6
תל'ע חורח 11DSע3רימ ,תל
תכ"ע חסיגח נסוגח עו(ס.
ענדי ,חרחי ל 6ע3רי.
תכ"פ חפ(ח כל פס ,חסלועי כסל.
תלשנ מס(ה לעלירס נסייס.
תכ.ר חת ד6סין.
חכזש סוך כלי מני ,סננת סנח .תל"צ חפלס ללרס.
לסק רוקי ,6ת(עי7
הכשו"ק תכ(ה סכס וקללומיה.
תל"ר
ו,י חפיק לסון ל6סון,
עו
לג
')DSחל
תכ"ת חמט כעיןחיורי.
חרחי לר'עומ ,6חסינח למס ר.3
תל' ח(עו.67
ל(,

ן

כיי

ת,ל ח5וה (עיגיס,

מ7ע לל,

חס(ס

תל"ש חקון (יל ס13עוח,

ס3ס.

מקון

(6ל7( nSon ,וד ,חו7וח (6לי
חיך (' (סלסיס) ,ח0יה לג5מ ,תל"ת חג 6לפגיך חפ(חנו ,מ.כף
לג16לה חפלס0 ,עגימ למעגקם,
חיע ,'( 6חיפוק ליה ,חיתי לי,
חקנת 5לחקג.60
(וער ,חע5י לוער ,חני
וי תפלס לעסה ,חקגסליורומ ,תלת"ע חעלח (חענימו.
ע,
לו
חס
(

חרי (יסגי ,חר5ס (7עח ,חר(ס ת'מ מ6כל ע5יח ,ח3ירד ענסיס,
חרעח עעון ,חיכחחענו(ה ,חוכחח
(0סינ ,חרח' לריעות6
טקר ,חוימ עסס ,מר'עע(ויע,
חפוק
תל"א חלמדר לסון 6רעי,0
חממ עעסלפו תפל0עוקף ,מפ(ח
(סון 06רון.
עג0ה ,ספ(ס עערע ,חפ9עפקיגן,
ת"4ך תה(ה (7וי.
חחעמ עעסר ,ססינס ע06נס,
תלר*ר חגיג( 6ס7 6חנו ר3נן
מסונח ת3תט ,מפעיסי ע5וס.
ה-5ה חורח (סין טק7ס.
תס-א מנורל ענסי 6סל10 ,רח עסס
תלה"ר חקין ליל סוסעג 6רג.6
6ע ,0חעגי5 6פי ,חסו3ס עטס
ישפו (הקל.
תלו"ל 0ח(תו
הט60ייו( 6תס'( 6יט6 .6סי.
לי
0ה( 6
ימסלס  (65חי ,חח( 0לכ( תסהב חטרך טנסיס 0 3063פי3מתלות
הל"ח
0קיייו0 ,פ(ס (6ל 0יק סרלה
עס6מ 3ניטין.
תסכ"ו חורס טוגחת 3קרן .fi,1r
ל0סו.3
תל-מ 0ינף (חפיפס ט'3לס ,חי .0וזמב"י חו(יוח ענסס 3ן 'סר6ל.
המכים חולס עפ61לס 3כ(י עכועל.
לטינות.6
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תנו

תטבע"ש מסי יטממו 3עין  .otnSbתם*ר חסו 03עיסר3יס.
תם"ג חסינח טגן גניריס ,חסונת תם"ש מיספימ ער'3גו סט6ל ,הפלח
חקון עול6י סנח,
עי55י סנמ,
עסס נלנעי.
מסינח ענן ע6וג חס31ח עקוס
רומנ,ת חעניח טנלח חעגימ.
סש6ל.
תם"ד מ6ועש ע6וג'ס -דלי ,חעיס
תמית סר ענו מלח.6
דעיס.
תמ"ה תפלומ עכל ססנס ,חקין ע 017תמת"ע תורס עס חס 6עליס.
תנ' חגינ.5
סנפס.
ת"נ מנמ נח ,חס ,נססה חול17ח
ססמר.
רעשה"
תםהטשחחעעויני
גח ,חוקףנ6עגי ,0תורto'b~a) 0
מ 6ות.
0כסיט' גסיס,
נסחש חטמ
תסוהיפ מע!ל 0ססקח.
ת
ע*יי חעגוג נפס,
נפסי ,חגיsw~ 6
רומום"ס חטידיס יעוקפיס.
חעניח ניהס ,מפחיפסן ,מעל0
תםו'ש מעול סלסס ,מעולמסלטיס.
נעילס ,חסינסנ5חיס.
המחת  1'S'toטוו,ס ומורס.
תנ"א חנ6יס 5חטגיס0 ,גומ נפסו
ס מייס.
תם*ח מסונתיי
6ע 4מגיך ואן ,מגי6 6ייך;
תמי"פ מוטך -ע5יל  -יסר  -פויס.
תמיכ חסי עי0חו כפרחו ,סס' ענוחחו תג"כ חסינח גמפס נכקף.

כטי.

תנב.כ

*

,

תנבע*ש חניח נפסי נגןעין 6ען.
תמכ"ש חעי 7טקעריס כ6 713ל.
תגשכעיכ'י מס' עי0חו כפרסעליו ועל תנד'א חנ6 '37 6ליחו.
כל יסל6ל.
חגדב"א " "

י 6ליסו ווע.6
וזכוכש,א חורס ngon .כומו 0ל6יס .תנרבש*ו מ;6ינ
תם"ל חע %פטר ,חג 6עקייעליס .תנדבאזר חנ7 6גי 6ליסו
תמל*ח תעסס עס0ס ליוס מי.
תנ"ה מנ' 6נטי סכ' ,חגן סמס.
תמל"ש חסלח עגחס לס3ח.
תנה" מפ6רמ גלח פ 71יקת.
תטטת חפק 0עטגס ל 6מפקמ.
תנהי.מ חע6ל - 0נ5ס  -סו - 7יקת-
על6סיח ,חסינמ
תם"ם ח310מ
עלכוח.
עסס,עגייחפונח עס6ת עסס .תט"ש חנוך 5ון.
ר3ס..

טיס

תמם'נ חורס ענילס ענילס ניחגס.
רום'נ חולי 6ע5לסנפסיי חע'7נס"4
 nbDnטנמס.
חשמש סורת עססעני' ,ספלח עערי,3
מרועחעעסר ,מסונמ עגחס עוריח,
ושמע'ב סעיד יעסס נר'06ח.
תם*ם סקיף ע5ילפויס.
הום'צ חענית טיחמ לריקיס ,חשנח
עשיל 5דקס.
ס ק6כיל ,חע'7
תם'ק חול6עייסי
ש7ות קג'ס.
..

תנוא"מ %0יס ו6עור6יס.
ת:ו*ב חורס נני6יס וכמונימ סנון
וכירס.
תנולטל*ה מס 6נפסו וענומחו לחייס
עוניס [ל1כרון עונ] לעולס סנ6י
תנ"כ מורס גני6יס כ0וניס ,סג6י
כעולי 0ג6י כחונס ,חני6כוסיס.
תנכ'ה חויס גגה,יס כחוניס ססנעיס
הנכככ"ד חג6י כח31ס ככחונס .bw
תנ"ל ססינח נחלס ליסועע.
נ 0מלמ גפילס ניקס.
חי

תנ" -

תפז
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תנ,ע מנסו עכין ,חפולס,נעילס ! .תשק חעס על %ען.
תז"צ מעגיח 35ור,
תנשפ חעומ גפסי עס פלסח.ס.
הגצב'ה 0סי נפסו ~הה 3לרור סחייס .תזש*כ חעניס סגי נחל.6
ן תזש"ח חפלח עינימ סל חיל.
תנ'ר חג6יס ר6סירס.

סעניפ5יינרט.

'
י תזקיק חעגיח סני .hnp
תנ.ש חטונח גמלס ס3עח.
ת"ס  Ppnקופריס ,מינוס קירע ן תעש"ש חם5ת ערגיח סל

.030

' תזש"ז העניח סגי "ניג.5

תשד חרי קרסורי דע3ירח.
ת,פ  '0סרקס.
תם"ח חסונח קס חייס.
וזפיא .o)b mhen
הסל 4-חנ( hD'p 6גלוי רים.6
ת חנ 6עלז ,מור 0ע7ומ ,מורמן תפש*י חס6רחיעק ,3חפ6למירועליס,
ע
ם  tbpp'tת 5טלס,
חפ6רמ 'סר6ל.
עולמ ,היר
0ערוחעסן 0נמוענין ,מנ' ע(ס,ן הפא*צ חפ6יח 35י.
ח' עלעין0 ,ענונ עליון ,חסמ' הפכליכ חמלם נל 6כוגס.
ע5עוח0 ,1-ס5ח על'ט0 ,פלחן תמונ 0פלח נסס.
עלפ ,חפלת על3יח ,חמחסעריך ' ,תפדא-י ח' פרקס 67ין 'סר6ל.
חסונח פרי סמרן.
חקון עולס ,מקון עטיל I7PD ,ת-ש-ה.-א -
עיר'31ן ,חקין ער3ימ ,מילמיניה תפה"ב תפיקח סניח.
חקגתפגונוח ,מקנ0עור0 ,6רגוס תפה-ר חעלח ס7רך.
ע[ ,סט3עיס] ,חליעסי ,ססועה תשדום חפלת סעיקף ,מפלס העגמס.
תשהם*נ חסלת סענחס.
עולעיס.
תע"א חגנסע'יגו6ען ,סענ'ח 6קחר .תפה"ע חמלח סעינ.
תפה"ק חפ6רת"קודסי חפלס סקסל.
ת;שץ מפיל עליסס  honthופמי- .
תז'כ 0מ6שלי31יכה ,חעג'ח נניר'ס ,תשה"ש חפלה ססמר.
ן תשב"כ חפלס ונרכח כמגיס.
תעונח עיוח '3וסף.
תפיכ"ק חפ5וח ונקסוח.
תז':ם חנ 6ענ' 1נרכח סונ
תפוים חפ6רחועיכוח ,חפלין .prlel
תעב* מעירס 3יסר6ל.
תע"ד חעלס  %דעחך ,מפלח ע31רי תפ*ח חפלח מונס.
תפ*ט חפלמ כ.5
7רכיס.
תפ"י חפ6רמ יוכסן ,מפ6רפ יעקג,
תז*ח מננת עיונו סקדוסס.
 mhDnירוסליס ,מפ6רח יסר6ל,
תעה'נ חסי3מ ע13יח סנרסוגי.
ספלת
חפי5ותיסר6ל,
תעה"פ מעמנ ספסוע ,חעגי 0פרנ
0פיקחי"
' nSDn tSh~n1סריס.
ספקח.
ן תפכה"ש חפלח כ 5ססנס.
תעוב 0חענ עעק ונסו.
תשל"ס  n9hDoלעסס ,חפלס לעפס.
תקולם"ה 0עסה 1ל 6פן סעסר.
תפל,צ חפלס ל5רס.
תעיר סיען ויס.
ן תפ.מ תסינמ מני עסר ספל 0עוסף,
דושץש ממח עיני יסג'.
.
מ עעריn3
 nענחס S,חפלc
תע,ז 0עליעוס מכעס ,חסלת ער'3ח
תפ*נ חפח גססן" ,פלח געיכה.
חו3ס.

'
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תעי-חעג'ח ימיד.
לע-ו (ס3ם.
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תשנ"ע  nSDnכעי5ס.
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8úץ"÷
úףץ"-

úףץח"ף

÷0 ¢~╞÷úךñ úם.ñ'3
ח 3íñג,ñ
÷úהגזכ ח÷╨

ח ץז╨ג 0ח.ñ31
לףם
ñףםח ץם3גחú ,ףםח ץ╨¢גח ñ¢ג.0
ק

ם
ñג÷ ñץ

ג
0

ףז÷.ñ

÷úגלí

'÷8úפ

*

לףםח

8úה 4חףל ¢גלכ,
╨¢ג ,ñלףם ñם╨╨כ.
úף'¢ה 0ףםח ñ ñ6¢ף╨.ñ
ñúק4-ח חף 05ז ñ6לג.ñ
úק*ק

חףםל

úףזגץ
úףק¢4

,030

ñףםח

ם
לףםגכ ñ
ם ז.ñ6
חףםגכ ñ
גם.

ז%ץדג6זל.

÷úג╨ףגם .ח÷גל 01זדץץ¢ה,זח

.
'
úק*פ חף6ז% ú
úףג÷ לם5÷ ñם.ñ

םליץ.ú
÷úטס

úיכ*í

חףםח

,╨¢

ח÷זךú

╨÷0ח ññג÷.
ף¢ף5¢זח

ל÷ז╨ג ז.ñ
÷0גףח זץזםזז ,úח÷גףז úזץ)םז.0

÷úז*íז ח÷זףזח זץ)םז.0

41÷úק ח÷גדג ך╨,0
ל ג3ל,
úםגז ח÷ג

)÷דג.ñ

ñל¢גח,

'÷úח ח÷זכ

0ץדגñכ

חיץג.ñ

ח÷זñ ¢גלח.

ח÷ז╨גס ,¢ñח÷דל

 úל╞לגכ÷ñ ,דú
ל5ז ,ñח÷ם

כ ל¢ל'כ.
¢úה"╞ ח÷םג
÷úה╞ם ה÷דח ליך'דז )יםזי
 ñם╨¢י.ñ

 ,לףג 03ףזג ח╨.ñ61
חקה
פ ח6ץג 35גñ ,ñץדג35 íזז,
'
ú
כ.זק÷ח"י ח÷╨ח חיץ'.ñ
5גג÷גñג 0ף¢6ח .'╨5
כ ל.015
זק÷ה'פ ח÷ז
úפג áלץ╨גח ╨5ז ,¢חףם5 ñך.¢
÷0זףח ץ╨ק
כ זגםזñםג.ñ
ז
הק╨גז  ñ╨3ñל
כ "÷úק ╨ñזץ÷ ñץד,ñ
ח÷╨ ñץז╨.ñ
ז ץ.ññ
חפם*0 íזז 015 ñם╨
קח,ñ
úקטף úףםגכ 5 -גלל
 áח÷גץח
חקטפ לñג5 ñ3ץל %ג÷.
ג
ז÷
לםג÷ 6íך╨6╨0 8ó÷ú ,ñג ÷ז╞ ñםגץ,ññ
÷ חך6ף
*
ú
זñץ" חךץñם╨÷.ñם.ñ
ג ñ
לד÷ 16ג÷,ñגך÷ 6╨0,ñץ0 ,6ךץ÷ú ñםהה÷0 -זכ ם
ם 3ñץז.ñ
÷גי ,ñלךץ÷ ñםñ ,ñףם5÷ ñז÷ú ,ñםקק ל÷1כ 5
÷úלוג ÷0דח ץף╨¢ ñץז.
ח÷╨÷ ñךץ÷ú ,ñד╞÷ ñזץ÷ñ ,ñך0
÷ñם ,ñח÷╨¢÷ ñג ,ñ6ל÷גץ ╨'÷ú ñח÷גףח ñ¢כ.
*╨÷úח ╨÷úח חי÷ז.ñ
÷ץ╨ ,ñחך÷ ñ3ג.ñ
÷úג íח╨÷ 6ץ╨÷ 6ם ,ח÷ז
÷úק ל÷╨ח 6ז.6ñ
כ ÷זף¢ג.ñ
*÷úץ ñúםג50÷ ñח ץזם6ג ú÷ñ
3 5
כ םזג.
ז
á÷úם ñףז3ח ÷
 0ף╨ז╨זחג
קם ,ñח÷╨ ñץ╨זה ÷0ד
4¢╞÷úק ÷ñג╞ ññג.6╞6 ,

כ
כ

כ

יף.

כ ñץזם,ñ
'÷úה ÷0ז
ף÷דח ññג÷.
÷úהץ ל÷╨6╨ñ ñז╨ק.
 Σח÷ז╨ג 3)úח,
ח÷ג╨ג .¢ñ)ñ
÷úה

÷úה" íח÷לח
ח÷ךñ úץםט.
כ ╨ñף.ñ
÷úהג╨ ÷ñז
כ ñץזםñג
÷úה*ץ ÷ñז

ñך╞ג╨,ñ

ל÷יף

ñץ¢ג.ñ

÷úהג÷ ף÷יזñ÷ñ ñד

ל÷╨0

3ññג,ñ

ח÷╨זח

╨ñח3ל,

ח÷דח

ñץגם,

 ñ╨÷ñקם.6
÷úגו ח÷גץñ
÷úץ? ח÷דח

 ¢,÷úח÷ד0

ץג¢ך

ץדז╨ה.í

5ץכ.

ם6ףג╨ג.ñ

¢÷úק ל÷זףח .6╞6 '¢
כ ÷¢ג ñ6ףץץ,
"÷úק ÷0ג╨ג ך╨ח ,ח÷ז
ך ñךםגח÷0 ,זףñ ñץ ,561ח÷גץ0
ח÷

ףזñג.
ח÷קí4
÷úגñ úגף 0ףץח,
ף÷גץñ

ם ץ*.ñ
ñ

÷ñזף ñף÷ם.

יר -

- 818

חסוס ונס,
חס ,מועפס
וס
תא-ר6ס ,מ5טוייחר
י ,6"3סנ6יס
י6סולס ,תגו רנגן ,מפמ וומן,
מפ(ח ונ ,חפ5ח רניס ,פפ05

ר3נן ,מרנוח לפס ,חרגוס לוע',
חרנוס רוקי ,מוי מ,63

מסינ0

רעד.6
הר"~ UID 8וף  ,o3obמקיפח לי
.676
תרב* 8מסינח ר' נרוך 6נני.5
תרו חקנותיגינו נרסוס.
העייד חרי 7רננן.
תרדל*ם מרי רפין  657עמסרסין.
תריה חפ5ח ר6ס ססגח.
תידיד מריעמ סזסן.

תשף

תר,ע 0קיפס חמעס סקיעס ,תלוטחו
סלופס.
ת4ש ח 6טעע ,מט6מ סור ,מוך
ס5שס Dt~SID ,סעעון ,סו5עס
סני nDpln ,סנח ,מורחס5יס,
ממוס  ,030חחמ פס ,מכנס
פנמ ,מעו5ס5סס ,חעולחסלעיס,
מלנןטס ,חעניחסעוח ,חפ6לח
 .Sh1bnמפ5מ סנמ ,מפ5מסי,6
מסלססמוימ ,חקת' סנמ0 ,קון
סינגיסי חקין פילופ ,מקון
פ5יס ,מקופס  ,Sblwnמקיפס
מרנוס
סיפר ,חרנוס
סר ,סלעינך ספסד ,מעונס
ס5עס ,חפוכח ס56וח.
תסהת מסונמ ס6נח 6ליס ,חסונס

פיעיוי,

תרץ חפם חמווגסיסי.
ספל 6מרס.
הרהנ חליעס טק.
תעהב מסגר 3עסרס
תההם ממטמ עעסי.
וט-וכהעסיועסועפסל ,מחע0עעסל .תשביע סעץ ס 5נין סער3וס.
חשבי חסי3ח נש יחויפ סט31מ
תרהק חלועס וק7סיס.
ניח ,וקף ,מסונס 3יח ישקנ.
תר*ו חסוס רנס ,כלו,
תשב'כ מולס סנכח.3
תריח  nSDnר6סמיס.
תשכקךפ תולס ס3ע 5פס.
הרטים פמעסעי6ס.
חרש שספח ר'י (סוקן),
מ5טיד תשביצ מסונסס5עס 3ל5פמ ,חפ31מ
ל'

תלנוס '%סן,

סלנוס

~3 Sh1Wן "וק,

חסו 03סעעין

יוגר
נן 5יוק ,מסי3מ פעעון ק 5טמ.
וופנל ",חשנח ו' יוסף.
'י356ו  .)rD'Sbתשבאי חטקומ ס 5גימ רנן.
תריב*8חפינח
י
כ
י
נ
י
רט-ייר מוסעח
.
י
*
י
ל
נר*ם מנוקומ פ ps 5ר3ן
הט"-יש סריקל ירמי סח.6
תשבא-מ לעוס פ3י5ין.
ג,רו
תרי 5מוסשח ר6סון 5מון ,מיס' תשרהה מס5וע' זי וסי.
5ריפוס.6
תשה משגמ סנ6ונש ,מס15ס סזנס,
 13מני.3
תרלמח מסונת ר'
מסעיס סטעס.
חדלר*ע סרמי "e5D'1S
.b
תשהינ ספונמ סנ6וניס.
.
p
'
w
מ
הרטהם מסיגת ל עס
תשה"ד חס5וססינס.
הרבהע חמעס עעסי.
תשהים חסעיס סעיס.
תר? מסינמ רניט נקיס.
תשהע*ם 0ע 5סכגמ סע 5פ 5ע15נו.
תשד פסתס.
חוזףה סם31פ מ קפזיס סנ6ון.

א

- 111 -

ש

סנו.ס

תשן 14סמל סכס ו3ככוסיח,
חרועס סקיעס.
חכלס תשרשז תקיפס
תשרש  T~oסל סמל ,סקק סטיר0
סנס וקלשחיס.
ס3ח ,חסי3ס סלטק.
ושאע חוי פסל.
תש'ת סעניס טני מגינ,6
תשעבזה חפניח סק ו6פל 3כיס
חקיפס
סנרטמקשס ,סרנוס0כסגוחרמס,
סקפי.
תשומע"ם מסו3ח ועעסיס ,OtJID
מרנוס סל חורס.
תשהע חשנס ע6(,ש
ת"ת  'S%חחל' 4סלטוד חולס,
תשףת ססינס מח6ס.
חורס,
 tlwSnמל

תשףח ססי6ת מן.
יס,
יו
טי
לפ
מ(
מ
תש"י ספלין על יד,
חס13
ח
ט
נ
ס
,
ס
נ
ו
ס
ח
,
ס
ו
ו
מ
ן
ו
ק
ס
סקוני
חרי
יטיס ,חשגח סטחיעקנ ,חסינם
מטה)י ,סיופס ח5ס ,סלוטחו
סג שקנ.
מווטננ
.
ן
י
ע
מ
ע
ו
תשזמע *ס
ף
י
ס
כ
י
י
תת*ב ספניח מספס נ6נ
תשהם ח0טע 0נ'סס יח 7טיגרס.
החברלאז tso-סר 6ני %חכץ.4
תשףל חקור סלעס לולי6
חורס 3קריח ט6ס
 ,.סקון חוצכק
6
תש"ם חנ6י 0ק(מ יע(ט
מסי.ש מלטדי
סערי
סלעעסערוס ,מרנוס סכס3וטקר,6
ושזהקזכ4ם מסינס מפלסיוס סכפה"ס
חסו3פ טייטוני.
טכפר.
תשכהג מטוגס ענן ג13ריס.
תתהצ מסעס מפלה ו~קס.
תשם"ש מסונמ עע 3160
מורס וס6ילח ם5וס.
חפלח הההש
חפלס  (0טתיח,
י
ו
ע
ל
ח
תשףענס עסלס ,סמרו סל עכנ6י .תוףי חלעוד סירס יסל6ל
פט
כי(ס.
חורס
תושבווב
תשהם חיומח טנקיח עעיימ.
י
נ
נ
כ
י
ו
ט
ל
ח
תתלבע*ש מסלס חנחן ל6ל טר.6
תש8כ"ם חספינגו כעיס.
פליס 6ק.
תקףצ ססעח עעס ~קס.
חויס עס ריך .ph
תשהק שג  1Stbgקייס ,מפרס סמ חומי
צק.שסספולנמ
התי
מדיחפ6רח 5ל ,חה3לן
קיע6ס.
מרגו.
הסףר מפלין 0ל ר ,06חקיעססנריס
סיופס.
התק"ל חנת "פלחי קעורח לפניך
חורח 0גח ר 06ן תתקףה חלי סלין 0ל סלכוח.
י
ו
ע
ל
תשוק -ס
חרי*0ק-חכינותס סענוחט 5יפ קכגסשיס .רצזכשוכלסץ.בחלטיי חולח 8נףלכגני
ה1שו
רצן"ת מקיפס חרועס מגרפס.
סקיפס סנרס פרופח .Dppn

ח%חלמחי
י,mbD" ,6
ונ

.

.

'

א שי

יח
ק חק רפעהז
תשג רתחת

9ל

בריב ו--בהע-1-:בחןיב
א כנגיע
8
ן ן
ח
"
ש
מ
ו
*
;ו ס* 1ןן ס*~7יס6א
ןטמ**"ש'משפ"ישס,שתה"ן
ן ~ים ן' '
ן
!
"
ן 1
במ4א
מש
גמא
ז"ד

דהם(

העקש

ן

ל"מ

בפמא

בפלא

Rr~g

דטפש

ט-ש
נדד

ט61
וסוסיטגו

ן
ן
ן
*
ן ן
ן
ע

וסוסיעגי
לפי
ורפוד

חעע
זיוע

תעם

כס6
עעט

,צו

"עת

DD7

פרס
~הס

8ס"
ה
טי

סק6
ועליל

'

bptDp

ופלוץ

עו-ע
עתהי 'יסיונ

ילפי

!

תחת

9ל

ורעו6ס ןפ0ש0י"0ן
ן
חע.ד שמק'נ;
6יר6

שאחכה

חושרם
טקכק
שאחכה

השמשת
מזייטת

נ ש מפ

6א

פס עת

והיש

ס eibaD
י

נכ'ה

ן

1

גלפתיצילסכסן

;
ן

ט ז  9תשא

נ ש סש
%ש 6ש

ותש
בן"כ

לסכיה

ליעד

מטל

(עעלסכטלוסלטסן

מילואים
בההמליו נמך סרס סנטרן לרולס רה-ם "מל תסס.
טעכ'ד סעס כניקל י16ליח6
ועי.
סעומ'נ עעח ותגרל.
בימים ניס עקהל ספלים.
סהרה-א טסעע ס6ולס.
בעהד,ם נעל ען ס7עס יונ
ברנתניגסי ננזר.

דרשיל דוי ספלנס.
ס7לקת נר סגם.
הרמש
ל17כח.6
הררק*ל ס7ל6

קוס"

טשדיכ

 pwnסנסניס.

מבלץ (קנ וט נל 6וס,
עיש ער 3ס3עוח.

צרח לנון ומירח.

ן

