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94 ,זמ ,ינוי תונורכז :דאשר ,רוואש־ובא
 ־לא יסנוא ,׳גאח ׳ר :יקווש ,ארקש־ובא
148 ,וס ,םיטוחה :יני׳ג ,רנבא
 ,וס ,רלצנאקה תומ :דרפלא דנארטרב ,רגא

54
 ,(הזורפב ריש)׳ הלאה םימיה לע הניק :םינודא

12 ,זמ
 ,תאחר׳פ תאמ הקילבופירה :ףסוי ,םירדא

124 ,זמ
 ,המ ,(םיריש) דלמ םוקיו שי :ןונרא ,ךברוא

79
 ,(ריש) ליג־ןבלשותומ :סאירדנא ,וקנפוקוא

27 ,ומ
19 1 ,ומ ,ודרשמב ומוקממ :טרברה ,ךיירנזייא
 היגולויצוסב םירוהריה :.נ .ש ,טדטשנזייא

 ,היצזינרדומב תורבח לש ןויסנבו תינידמ
142 ,המ

92 ,ומ ,יאר־רופיס :הזליא ,רגניכייא
הו םיינמרגה םיסרטניאה :יכדרמ ,באילא

99 ,חמ ,ט״יה האמב ידוהיה בושיי
 ,(ריש) תובצמה־ללחמ :דראהרג ,רזואהסנאמא

162 ,ומ ,תורפסל תורעה ; 41 ,ומ
 ,וס ,תומולחה־רפס ךותמ :לרק־סנה ,ןמטרא

134

11 1 ,ומ ,תוומהו רעשה :גנאגפלוו ,ראואכ
06 1 ,ומ ,העישפ ינצינ :דארנרק ,רייאב
9 4 ,ומ ,םיריש העברא :הניטסירכ׳ ,הססוב
 ,(םיריש) הזה לובמה ירחא :גרובגגיא ,ןמכב

98 ,ומ ,תירטסוא ריעב תיודלי •71 ,ומ
 ינוי ירחא תיברעה תורפסה :ןועמש ,םלב

63 ,זמ ,1967
 ,םילשורי לש התוחתפתה :עשוהי ,הירא־ןב

29 ,חמ
בצל תובילע ןיב דנרב .ח .י :דוהא ,רזע־ןב

139 ,חמ ,תויא
 • 6 ,זמ ,(ריש) ןויגפהו רישה :ןיעומ ,)םיסב

99 ,זמ ,(םיריש) רורמת

4 1 ,ומ ,תירוסרסה לע הדלב :ןמרה ,ךורב
־רוא־תסנכהו הסחמ־יתב :םהרבא ,ארוטרב

38 ,חמ ,(תודועת רורצ) ןויצ־רה לע םיח
80 ,ומ ,יקלטיאה :םאמות ,דראהנרב
 לבבמ הבישה ,־לא באהו־לא דבע ,יתאיב

137 ,זמ ,(ריש)

28 ,ומ ,ונמז רוביג :.ה טרבלא ,ולסרטיג
 לש תיאלקחה ןתוחתפתהב םינויע :ןד ,ידעלג

110 ,חמ ,תובשומ שלש
ת ונפל 5־ב םירקשמ אל לבא :יסוי ,וזמג

99 ,המ ,רקוב

56 ,המ ולופא :ינד ,ןוסדיוי
138 ,ומ ,םיכרד :וליט ,רוד

50 ,ומ ,1934 ראורבפ :ץירפ ,קבאה
 ,ןקז שיא לש רמ ןקויד :ןלרמ ,רפוהזואה

152 ,ומ
131 ,ומ ,ןופטשה :רטפ ,הקדנאה
37 ,המ ,םיריש ינש :ןימינב ,יולה
27 ,המ ,(ריש) םויה ,ץיק :.ע ,ללה
5 ,המ ,תוהז לש הלאש :תימלוש ,ןבא• רה

 ,רגניכייא הזליא התיה תישארב :םנה ,לגייו
89 ,ומ

 ־יספבש ןויגהה—ןייטשנגטיו :ןושרג ,רלייו
131 ,המ ,תוימ

למב ינודא תייה הפיא :■לא יסנוא ,׳גאח
 ,ארקש־ובא םע ,יריש חיש־וד) ? המח
 רופיסה וא הז אוה התא ! 90 ,זמ ,(יקויש
108 ,זמ ,(םיריש)

ורפב ריש) םיתעה תותוא :־לא ףסוי ,לא׳ח
62 ,זמ ,(הז

101 ,זמ ,הדנדנה :דמחומ ,ריידו׳ח



45 1 ,ומ ,ףתושמ תיב :רסלאו ,ןמוט

8 5 ,ומ ,ןטשה םע הזוחה :ךירדירס ,גרברוט
128 ,ומ ,םיבלכה :ךופ רטפ ,ןימארט

 ־הנחמ דע לארשי־ןבאמ :בקעי ,עשוהי
 ,(תינאמותועה םילשוריב תודלי) הדוהי
54 ,חמ

 :דחא .םמ יללכה בצמל הרעה :.פ .ג ,הקנוי
156 ,ומ ,רפכה

 ,המ ,ןמזה םע תושיגפ :לאינד ,איגש־ןהב
76

12 ,ומ ,םיריש ינש :הניטסירכ ,טנאוואל

28 ,המ ,ךרד־ינמיס :לאכימ ,בוט־בל
126 ,ומ ,םינמרגה יוליג :בקעי .דניל
 ־ץראב רודלפמורט ףסוי :תימלוש ,בוקסל

124 ,חמ ,לארשי
80 ,המ ,חורה־שיא עגושמ :תימלוש ,דיפל

 והסכמש םיתמה־ןורא :־לא דמחומ ,טוגאמ
43 ,זמ ,(ריש) קוחר

 ,ומ ,הבהאו תוומ ריש :הקירדירפ ,רקריאמ
23

105 ,המ ,יטרפ רועיש :לעי ,ינידמ
7 ,ומ ,יפוא אלב םדא :טרבור ,ליזומ
 הסיפתל עצמימכ הזורפה :לאומש ,הרומ

 ,זמ ,השדחה תיברעה הרישה לש השדח
151

7 ,זמ ,הככסה תחת :ביגנ ,זופחמ
 ירצמה ןמורב תודחא תוניחב :םחנמ ,ןוסלימ

161 ,זמ ,ינרדומה
 ידוהיה בושייה בצמב םייוניש :השמ ,זועמ

5 ,חמ ,ט״יה האמה עצמאב לארשי־ץראב

55 ,המ ,(םיריש) הביש :היער ,ובנ
 תא שפחמ ינרדומה םדאה :לואפ ,םקרמיונ

הקינכטבו תוישיאב יטילאנא ןויע) ינאה
116 ,המ ,(רלימ ירנה לש

 ,(תחא הכרעמב הזחמ) לובמה :־לא רמוע ,ץינ
140 ,זמ

64 ,ומ ,תורעתסהה :גרואיג ,וקיאס

 ־׳תועה תועקרקה־קוח :םהרבא ,יקסלובוכוס
72 ,חמ ,ינאמ

 ןויע) חרזמה ןמ השא בל :ןושש ,ךמוס
112 ,זמ ,(ןאקוט אוודפ לש התרישב

 ־לא דבע ןטלושה :ההאש ףושיבה ,ןאימ׳גע
ורי לש תינמראה היכראירטפהו דימח
64 ,חמ ,םילש

5 המ ,תוומ דע :סומע ,זוע

 ,שרגמ רכומ שולש ההא :.א יבצ ,קורמופ

118 ,חמ
47 ,זמ ,ינוי תוגות :ןאמילוס ,דאי׳פ
 לש ימורדה דוחב םינאידניא :לאיתא ,ןפ

160 ,המ ,הקירמא־םורד
 ,ומ ,(םיריש) הילידיאל ךרדה :ךירא ,דירפ

74 ,ומ ,רוסיחה ! 61
104 ,ומ ,(םיריש) יתעדי :דראהרג ,שטירפ

, ״1918 רבמבונב 3״ ךותמ :.ת ץנארפ ,רוקו׳צ
57 ,ומ ,(ריש) םואיתמל האירקה ; 42 ,ומ

86 ,ומ ,(םיריש) ןועשו! בתכמ :לואפ ,ןאלצ

 ,(םיריש) חריו שישח םחל :ראזינ ,ינאב?
44 ,זמ

38 ,המ ,בצינה :ילוטאנא ,בוציגזוק
 שוביגו בושייה תונגראתה :לארשי ,תלוק

ארה םלועה־תמחלמל דע תינידמה ותעדות
17 ,חמ ,הנוש

150 ,חמ ,םיזירג :םחנמ ,קוילפק
 תינוריעה היפרגואיגב תורומת :הדוהי ,ןומרק

91 ,חמ ,ט״יה האמב ןורבח לש
16 ,זמ ,ול רבעמו—םעזה :םיסנ ,ןאו׳גר
24 ,ומ ,הלילה־ךרוע :ףסוי ,טור
111 ,זמ ,(םיריש) האווצ :דאו׳פ ,הקפד

73 ׳המ ,תע־םרטב ןוסדש :ףסוי ,ןומלש

42 1 ,ומ ,התורבחב םידדובתמה :הדליה ,ליפש
 ,תירוטדנמה תוינידמה יבצעמ :לאירבג ,רפש

167 ,חמ

138 ,זמ ,םינקזה :הירכז ,רמאת



3י ןרכ ורקסנס םירכס

ולירט) הטמ לש םילשורי :ירא ,בהז־ןבא
200 ,המ ,(היג

 השולש) םינקורתמ םיתב :רוצימע ,ןליא
189 ,זמ ,(תוזחמ

192 ,המ ,םירחבנ םירופיס :וויא ,׳ץירדנא
94 1 ,זמ ,(תירבע/תיסור) םיריש רורצ :היסא

96 1 ,המ ,(םיכרכ העברא) יבתכ לכ :ןוטלפא
תינידמה הבשחמה :(ורוע) עשוהי ,ילאירא

83 1 ,ומ ,(תודועתו׳ תורוקמ) תירבה־תוצראב
בוחרל רבעמ לא תיפצת :לצרה ,ךילרא

176 ,ומ ,(םירופיס)

 הקיטילופב תיברעה הנוצקה :רזעילא ,יראכ
176 ,זמ ,(תילגנא) תיברעה הרבחבו

69 1 ,ומ ,הבקסומב ןטשה :ליאכימ ,בוקאגלוב
־ור לש הנושארה ותעיסנ :לסוי ,ןייטשריב

189 ,חמ ,םירופיס ינש דועו רדיל
;187 ,המ ,(םירופיס) המוחה לומ :ןועמש ,םלב

184 ,חמ ,םייניתשלפ םירופיס :(ךרוע)
182 ,זמ ,הרייעה :השמ ,(רגה) ףסוי־ןב
195 ,המ ,םודס ישנא :דוהא ,רזע־ןב
190 ,המ ,דלי התא ימ לש :ךונח ,בוטרב

 ,ומ ,םידדושה םינוראבה :ויתאמ ,ןוספז/ג

182
ישרו םימוגרת) ברע תרישמ :רשא ,ןרוג

183 ,חמ ,(תומ
,חמ ,א תונויצה :(ךרוע) ףסוי ,ינרוג
 ,המ ,תואנולימל אובמ■ :השמ ,ןייטשטוג־ןשוג

179
90 1 ,המ ,(םיריש) הנופצ עסמ :ןימינב ,יאלג
יש) השביה ןמזו םיה ןמז :יכדרמ ,ןמדלג

191 ,חמ ,(םיר
 ישארה בוחרב תונח :באלסידאל ,ןמסורג

175 ,ומ ,םירופיס דועו
185 המ ,חלודבה דוגרפ :עשוהי ,תונרג

 ־ינדרי הילגל ןורכז :(ךרוע) םחנמ ,ןמרוד
180 ,חמ ,הילעו הלשמ ,ןומגא

 ,(תילגנא) םסאק תחת קאריע :לאירוא ,ןד
179 ,זמ

 ,זט ,(םיריש) הפשכמה תנוע :ריאי ,ץיברוה
193

 ירופיס) רוב לש וחתפל :קחצי־יול ,ימלשוריה
178 ,ומ ,(םילשורי

 ,(םירופיס) הנותנ תושר :תימלוש ,ןבארה
193 ,חמ

199 ,המ ,תוומל םיפושח :ןתיא ,בלרה
181 ,זמ ,(תיברע) דנליינטלא :רודואית ,לצרה

186 ,המ ,ןומישיה תלבט :םדא ,לטרז
191 ,המ ,(םיריש) הנועבו תעב :בד ,יקסמוח

180 ,המ ,הכרבה תללק :יאתבש ,תבט
ירמאב היטרקומידה :־הד סיסקלא ,ליווקוט

185 ,תמ ,הק

 187 ,המ ,םלועה תמחלמ :רטיפ .גירב ,גנאי
 196 ,המ ,(םירופיס) קיתע למנ :דוהא ,םרוי
,ומ ,(םיכרכ העברא) םירופיס׳ :הדוהי ,ירעי

179

 הארקמ) םיברעה ונינכש :(ךרוע) ןרהא ,ןהכ
181 ,זמ ,(רפס-יתבל

190 ,זמ ,(ןמור) הבאדה חרפ :ףסוי ,ןהכ

194 ,זמ ,תונוע :יבצ ,זול

165 ,ומ ,ןוסנרהא ןרהא :רזעילא הנביל
198 המ ,םיגד לזמ :תימלוש ,דיפל
00 2 המ ,הריסא לש הנמוי :הנשוש ,לאיכלמ
.ןונגע י״ש לש ונושלב םינויע :בקעי ,רוצנמ

181 ,ומ
קירספ ,ליס ׳ר—ןירומ ,ליבנוק־קמ

194 ,המ ,םינמז חול :ילתפנ ,ןמאנ
ה נידמל 20־מ / רגתאכ לארשי :יכדרמ ,והיסנ

184 המ ,2000 תנשל

 ,חמ ,ןושארה רודמב :רדנסכלא ,ןיצינ׳זלופ
188

187 ,זמ ,רזנמה םא ,לאדנטס
 ,זמ ,תרמצה לע קבאמ—הירוס :קירטפ ,ליס

 הכפהמה :(ןירומ ,ליבנוק־קמ םע) !180
185 ,זמ ,1968 תיתפרצה



— 1948 ילארשיה״יברעה תומיעה :בדנ ,ןרפס

196 ,זמ 4967

187 ,המ ,(םיריש) תוחונמה רה :.א ,ילע

, המ ,(םיריש) שערב וישכע :הדוהי ,יחימע
188

ד ועו רההו העקבה תדגא :היצמא ,תרופ

188 ,זמ ,םירופיס
יש) !היוללה ,רעוב םלוע :דדוע ,שרגנייפ

192 ,חמ ,(םיר
182 ,חמ ,דוד עלק :ןועמש ,סרפ

ם יכרד :(םיכרוע) קחצי ,יתשקו ןבואר ,רוצ
173 ,ומ ,ןמורב ןויעל

 ,(ףסאמ) תונויצה :(ךרוע) לאינד ,יפראק
179 ,חמ

186 ,זמ ,לש הנמוי :הנינ ,הנירטסוק
175 ,זמי ,תומואה קחשמ :סליימ ,דנלפוק
, זמ ,היסור לש הירוטסיה :.א .ו ,יקסב׳צוילק

171

, (תילגנא) םיברעה בוציע :לאוי ,לקיימרק
173 ,זמ

ןבואר ,רוצ ׳ר—קחצי ,יתשק

174 ,ומ ,ישילשה רפסה :הילד ,ץיבוקיבד

184 ,זמ ,התע ,ןאכ :ןונמא ,ןייטשניבור
; 172 ,ומ ,יונטרופ לע קיעמ המ : פיליפ ,תור

195 ,זמ ,סובמולוק םולש היה

169 ,ומ ,ךלמיבא תומ: :סחיפ ,חדש

92 1 ,המ ,םירובשה םילכה לכיה :דוד ,רחש
 ,חמ ,וננמז יכובגל ןויע יקרפ :ףסוי ,רטכש

195
82 1 ,המ ,לאעמשי םע ייח :השמ ,רימש
, םלועה תויוברתב ןמאה :ימעךב ,ןייטשפרש

192 ,זמ

, (יווהו רויצ יקרפ) ונבשי םש :םייח ,ןרות

192 ,חמ
, (םירופיס) שחשוחה שיא יעסמ :ןועדג ,זפלת

177 ,ומ
171 ,ומ ,תויזהה רפס/סוקילא :ןימינב ,זומת
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