
ךרכ "תשק״ל םיענעה חתפמ

2 9 ,טל ,קילוי לש לגעמה :ריאמ ,יסגא
י מע־ןב ,זייטשפרש ׳ר :רמיטרומ ,בוטסוא
דידי ;72 ,זל ,דוקיר רועיש :ירוא ,בלרוא

28 טל ,םירוענ
54 ,מ ,הדלרמזיא ; 5 חל ,דיוד :.י ,ןרוא
112 ,מ ,םיה־בשע לא עסמ :קחצי ,זפרוא
104 ,חל ,תודגאל ץק :השמ ,רטא
108 ,מ ,אולס לש םייחה :ןתיא ,ןתיא
126 ,חל ,דיב רשנ :ןרהא ,רימא
80 ,חל ,םיריש השולש :ןליא ,לשא

161 ,מ ,(ריש) ןידה תדימ :םייח ,ראכ
, (ריש) שלשו םירשע שש :בקעי ,ליפנוב

_ 105 ,טל
ה שענ המ ונשפנ התלכש :יכאלמ ,הירא־תיב

4 ,חל ,(ריש)
60 ,טל ,םיריש השולש :רדנסקלא ,קולב
66 ,מ ,הדירפ ךרד :ןועמש ,סלב
124 ,מ ,םירוצנו םיצרופ :דוהא ,רזע־ןב
, זל ,(ריש) רעוכמה ןוזוורבה :ודיע ,קוסב

213 ,מ ,(םיריש) םיהולא אל ; 58
כפהמ תוחתפתהל הרגדמ :םותסור ,ינותסב

105 ,חל ,תינ
52 ,מ ,םיריש ינש :לאומס ,טקב
240 ,מ ,ירוה לש ריעה :לטומח ,ףסוי־רב
סת) םירגובמל היפרגויב :המלש ,טיבש־רב

36 ,חל ,(תיכ

־ שוביכ" לש היגולואידיאה :ףסוי ,ינרוג
ם זימונוטואה ןויערמ ;66 ,חל ,״הדובעה
118 ,טל ,הנידמה ןויערל

83 ,זל ,םיריש ינש :ףסוי ,תיזג
ד בניירמב ; 59 ,זל ,םיריש ינש :ךונח ,איג

75 ,טל ,(ריש) ...וא
4 ,זל ,(ריש) לבא יריש אלב :הריאי ,רסוניג

92 ,זל ,(ריש) וכופיה ילב רבד :בקעי ,הירד

91 ,מ ,(םיריש) תונחבה : םהרבא ,סוח
27 ,מ ,(םיריש) םודא גרפ הדש :.ע ,ללה
129 ,חל ,םיריש ינש :הרימ ,ןירפלה
86 ,טל ,(םיריש) הנומא ךידי :ימענ ,םלדנה

183 ,מ ,(ריש) ןיטרמ :השמ ,ימענה
80 ,זל ,םילעושהו ליסס :םהרבא ,רנפה
107 ,חל ,םיקזחו םיטקש :רהזי ,יררה

ז  יעיבשה םויב גהננ ךיא :הדוהי ,ךלאי
110 ,חל

אר םוכיס—םילשורי־חרזמ :ןועדג ,טרגייו
82 ,חל ,ןוש

ם ימ־תשרפ—ט״יה האמה :ןושרג ,רלייו
242 ,מ ,תידוהיה הירוטסיהב

ז ל ,(ריש) המחלמה ירחא :דרפנמ ,רלקניו
65 ,מ ,(ריש) חותינה ; 71

107 ,זל ,ריש :תילג ,ןזח
, (םיריש) הבוזע הרוהב םיתמ :לאיחי ,קזח

122 ,מ ,(םיריש) ןמזו ,הדירפ ; 41 ,זל

, ושואיי ,ךורא ברש םוי :.ב םהרבא ,עשוהי
5 ,זל ,ותבו ותמשנ

270 ,מ ,חרזמל הביש םע :ןילק׳ז ,בונהכ
249 ,מ ,ןאלו ןייאמ—לארשי :ןונמא ,ץ״כ

77 ,זל ,רזומ ריש :המלש ,רפואל

, תונלבוסל ךוניחו ך״נת תארוה :בקעי ,ריאמ
109 ,טל

, חל ,(ריש) תורז םירע ךותב :הרימ ,ריאמ
195 ,מ ,(םיריש) הנקז השא ;65

, םכילע־םולש לע םיקרפ העשת :ןד ,ןורימ
214 ,מ

5 ,טל ,םולחב וחירי :ןבואר ,ןרימ
125 ,זל ,(ב) ילש םירצמ :לחר ,יבכמ

וליה ; 113 ,זל ,עושיו ןאפ :לואפ ,טקרמיונ
, דודיבב ינאה ; 62 ,טל ,ימצעה רותיווה תל
184 ,מ

113 ,חל ,םולש :השמ ,הנס

115 ,חל ,ינימש םויו יעיבש םוי :זעוב ,ןורבש

282



, םיעסמה־ינמוימ םיעטק :םולשבא ,גרבנייפ
10 ,מ

־ שלש ירחא "דובאה ןדע־ןג" :לארה .א ,שיפ
108 ,זל ,הנש תואמ

118 ,חל ,ריקה ץרפנ :עשוהי ,ןומלפ
, (םיריש) םיילבק םיביטומ :יסא ,רברפ

101 ,חל

, טל ,ויתועורזב ופוג תא אשונה :.ק ,קיגטצ
20

50 ,חל ,(ריש) הדירפ :ןרהא ,םמו!ל
ם ויה וא—האירבל םאיוקר :סחנפ ,ןרוק

32 ,חל ,(ריש) ינימשה
52 ,חל ,חרזמה ןמ םיחרוא :םחנמ ,קוילפק

9 ,מ ,ןולא :רתסא ,באר
160 ,זל ,םייניש־קוריח :םייח ,ביבר
־ הד" ; 144 ,זל ,הישרשו היעב :םיסנ ,ןאו׳גר

ן ויער ; 122 ,חל ,הלאשה לש "היצזיברע
, מ ,םיברע לע םיברע ; 140 ,טל ,תואיצמו

255
; םידיסח ינוגינ) םירופיס ינש :סומע ,רגדור

84 ,זל ,(םיה־בכוכ

י ןרב "תשק״ב ורקסנש םירפס

, (םיגפ ןד :רידהמה) יול יריש ,ןאבתלא־ןבא
156 ,טל

166 ,טל ,בוהצב הקלחמ :אלימ ,להא
, זל ,םירחא םירופיסו השקירה :.׳ג ,ךבראוא

174
ה ינמרג / רבעה תפודר ץראב :סומע ,ןוליא

165 ,טל ,השדחה
, (םיריש) םיטהרב רוסא דלמ :ןתיא ,ןתיא

187 ,חל
179 ,חל ,תרחאה הינמרג :הריו ,בישילא

רדומה הרבחב המחלמה :רטסילא ,ןאקויכ
170 ,טל ,תינ

וסייה לכו םילשורי ירה :יכאלמ ,הירא־תיב
186 ,חל ,(םיריש) םיר

ן ויערה תודלותב םיקרפ :בקעי ,יתימא־ןב
181 ,זל ,ינידמה

, חל ,תירוסה תיממעה הגלפמה :רייפ ,ודנור
157

. ג .ק ׳םורפ לש הלבקה־תעש :םהרבא ,זר
92 ,מ ,ןמגילז

, םואיפרוא לא םיטנוס :הירמ רנייר ,הקליר
17 ,טל

ה שעמ :(םירידהמ) הרפש ,ןירו יבצ ,ןיר
16 ,מ ,״םילאה תולילע״ ךותמ ,תרכ

, זל ,יטיס־דליפנירגמ תוליבח :בקעי ,טיבש
35 ,טל ,(ריש) תיעיבש העש ; 60

16 ,חל ,הבודרוק :בקעי ,יאתבש
ה מיימשה ותיילעו ךלמיבא תומ :סחנפ ,הדש

29 ,מ ,ומא תועורזב
, טל ,יבא לש הנורחאה ותחירב :ונורב ,ץלוש

88
36 ,טל ,םינבאה ופי המ :דוד ,ץיש
, רומג םיכרע־יונישל ןוצרה :הקבר ,רטכש

94 ,זל
196 ,מ ,״ןקויד״ לש ונקויד :לאגי ,ןמקנש
76 ,טל ,תורעיה לומ :ןושרג ,דקש
2 4 ,זל ףסלפתהל ךרוצה :ימע־ןב ,ןייטשפרש

ו יתומולח ;(רמיטרומ ,בוניטסוא םג ׳ר)
162 ,מ ,טראקיד לש

, חל ,םימכח ןושלו ארקמ ןושל :אבא ,דיודנב
170

, (םירופיס) םיירהצב תבש :השמ ,לואש־ןב
174 ,חל

ופיס) םויל םוי ןיב :םירמ ,ןהכ־ןייטשנרב
175 ,חל ,(םיר

, תידרוכה תימואלה העונתה :דרס ,רנטנאג
168 ,טל

, זל ,יניס תכרעמ ןמוי :השמ ףולא־בר ,ןייד
182

וסה ברע־םורד / לוחה ןועש :דוד ,ןדלוה
181 ,חל ,תרע
, (םירופיס) ןורחאה שדוחב :תימלוש ,ןבארה

172 ,זל
ך וסכסב לארשי תדמע :טפשוהי ,יבכרה

186 ,זל ,ברע־לארשי
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172 ,חל ,םימה־שיא :רותרא ,לדנחס־ןו

ם ע־יריש רורצ :דשאר ,ןייסוחו ןתנ ,ךז
183 ,חל ,םייברע

184 ,חל ,(םיריש) יאנפ :הדלז
179 ,חל ,ץק ןיאל הנש :השמ ,גרבדנז

, חל ,םינמיתה־םרכמ רענ :המלש ,ינועבט
177

154 ,טל ,ןונגע רשפ :םלושמ ,רנכוט

184 ,זל ,םישיבכע דוסב :ץומא ,ןהכ

167 ,טל ,ויחא לא אצוי שיא :יזח ,ןבפול

שי רגתא—הקירמא תודהי :רזעילא ,הנביל
168 ,טל ,ילאר

, טל ,(ןמור) ןוטלשה םעט :.ל ,וק׳צאינמ
160

163 ,טל ,יטייבוסה םדאה :סואלק ,טרנמ
185 ,חל ,םישדח םיריש :לאיחי ,רמ

158 ,טל ,אניליטאק תמחלמ :םויטסולאפ

152 ,טל ,ילש לאכימ :םומע ,זוע
, זל ,(םירופיס) קורי שיש ומכ :הזילע ,רימע

173

, זל ,הדימאריפה תגספ לא :סגאו ,דראקאפ
179

176 ,זל ,ןוויב םוי־םוי ייח :רבור ,ריילסאלפ

, (הדועת־ןמור) ראי־יבאב :ילוטאנא ,בוצנזוק
162 ,טל

153 ,טל ,תולוחב בתכמ :והיעשי ,ןרוק
177 ,חל ,ךלילהו ןומרעה ןיב :ןורושי ,תשק

185 ,זל ,(םיריש) בושו בוש :רזוע ,ןיבל

185 ,חל ,םיריש :םירמ ,ץרוש

היאלאמ יחקל / תונדרמו ןוטלש :.ר ,ןוספמות
181 ,חל ,םאנטייוו

עיפוה התע הז
הדש סחנפ

לשמכ םייחה
, ונימי לש לארשי עקר לע תיפרגויבוטוא הריצי
ם יעות ,םילבוס ,םיבהואה םיריעצ לש תויומדו התיווה
. םייחבש יפויהו תועמשמה לא םתריתחב םיקבאנו
וצעמ רסח ,ירזכא בל־יוליגב תראותמה םייח תשרפ
.תומכסומ רבושו םיר
ן ורטאיתב יאני .מ ידי לע גצומ "לשמכ םייחה"
.ןדיע

י״ל 12.50 ריחמה ,םידומע 468

ש
ביבא־לתו םילשורי/וסוש תאצוה
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