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 182 םירשעה 108 . . (ריש) תבש תארקל :השמ םחנמ-ןב

 63 קפואל קפואמ :.ט .י 6 . (הזחמ) םדא לכמ םכחה :עשוהי ףסוי-רב
 125 " " 283 .. . (ריש) םירוונס :םהרבא סדיורב

 191 " " 343 (ריש) שא חריב
 254 " " 306 ... . ץראב םיפונ :ןורהא רסוניג

 76 .... , תשוחנ תותלד :.ח זזה
 310 .. .ילבב דומלת לע והשמ :.ב דבוני

 75 • • (ייש'1 ירשת לילב :רודגיבא יריאמה
 65 . ףסכנה ףוחהו בזענה ףוחה :לארשי ןהכ

 294 תואתכמסא יפדרמ 268 (ידזחמ) הדצמ
 339 * • •ב י"ד לש יתציחמב •'בקעי ןיגרוח

 284 ותרושבו אנשירקמר ירש :רזעילא הנביל
 242 . . תרוקיבב הצילמו לופלפ :.י .ב ילכימ 366 • • • םילשוריל הרזח :המלש יאנט
 299 .... . . תומותסו תוהומת 23 . . . . והיתתמ ןב ףסוי :בקעי ןהכ

 252 להואב םדא :.א דמלמ 133 • • (ייש) םילשוריב ןיסמח :הכלמ רקול
 150 (ייש) םישיא יוה 'םישיא :1סיי םובנטכיל

 379 .. . ירבעה ביתכה תלאשל :קחצי ןמ
 223 . וננמז יכרדב םיעות ונא :עשוהי חונמ 223 .. . םיטלואירט :םירפא יקציסיל

 252 י ... . תובבלה בבל :ןרהא רינ 86 ... . םיריש :הזלא רליש-רקסל
 163' תורודה באכ :ינדה רבע 338 • • . ריעז בכוככ אל ףא :ריאמ רהומ

 הביתכ לעו הנטק הזורפ לע :.מ והידבוע 357 .. . (םיריש) םיגיגה :סוטיימ והילא
 241 םיייש :קחצי 1גוע

 245 הרצק

 o / ינאה _ "_ """ 5 . . לאוגה לע הטנוס :ןרהא ןילטייצ תומוהת ךותל הלילצה :ךורב לייווצרוק 6 י י י י למי_כל ריש,1בקעי 1מכיפ
 222 ... , (ריש) ןופצה רוא «ארמל

 40 י י י י . י י ?יש :^דושי f ^ 193 לארשי תוצופתו לארשי תנידמ :ףסוי רנזולק
 "הכדבה"ל הנש םישימח :ןועדג ןוסלנצק

 34 י (םיריש 'דשולש) םיהלא ויאב :קחצי ולש
 118 קילאיב לש

 3דד יררזזד "■רווויי • דודר אודמ 129 • • . (ייש) לאישי תנידמ :•ש םולש
 377 ... . דבעה סרגנוקה .ךורב אורק 267 .. . (םיריש) יל תארק יכ יננע

 2 . . לארשי לרוג לש ררושמה :.א בירק 257 . . _ . (ריש) רוקיב :דיוד ינועמש

 333 . ןמוי ךותמ
 130 המו?ת לש הנושבכב

 205 . . . .(רופיס)ןונכה :ןמלז דואינש
 358 • י י • י י שרופמ איקמה : •P •א

 24 .... קבק לש ותולעתה :.ש רמרק ינךעמ ר-ןסא לש התמשנ .קחצי ד'דנש

 174 הריעצה תילאדשי-ץראה הזורפב הנפמ . . ,ר,0יחו

 368 וילש קחצי תריש

 :תומישר ,םירמאמ
 120 גחוה אלש גח :.ג לסרק

 168 תותיכמ :ןורושי תשק 376 . . רבד תירחא :ףסוי הכימ ןוירג-ןב

 56 םיעוזעז :ןימינב 'ר 117 ... .ינש ילכב :לאונמע ןוירג-ןב

 226 .. . ואדרונ לש "ןהכ רוטקוד" לע הלואגו הליפת ,תולגתה :.ה •ש ןמגרב
 314 ..... . םיביבש :.צ ידור 105 גייווצנזור ץנרפ לש ותנשמב

 223 תימואלדיב הנבהל ךוניח :יכדרמ דלוושור 251 .. . ונכוניחב הרישה לע :ןתנ ןרוג
 53 ינרס וצנא :.ז רזש 151 .. . ילארשיד לש ותודהי :.א תונרג
 101 ... . תשקה יעבצ לכ :קחצי וילש 259 לארשיב הובגה ךוניחה תויעב :ןויצנב רוניד

 103 . . םוהתה ןמ עקובה ןיעמה :.ש םולש 190 .. . והילא בכרב :רודגיבא יריאמה
 333 ןמוי ךותמ :.ד ינועמש 339 .. . םזיבונסה לע :והיעשי גרבספלוו

 317 שרב רכזל :.נ ןוידרת 186 . הקירמאב תירבעה .הרישה :השמ יקסלז
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