דעוהודעוה
יחדזא .מ

؛תואישנה

אישנ .ןילי דוד 'שורפ

ןדוהניא .ש ד"ד

ןגס ,דנישטדוט .ה .נ 'פודפ

ףסא .ש יפורט

ןגס הנחלק ףסוי 'שורפ

ןייטשפא קחצי ד"ד
ץיבוקדב .ד .י

:ימרמה דעוה

ןוסקילג .מ ד"ד

ןייטשפא .ג .י יפודפ
ידאדב .ח ד"ד

יקסבוזדג הדוהי

דנישטרוט .ה .נ יפודפ

ץישפיל .מ .א

יקסבוחינדשט לואש ד"ד

סחוימ ףסוי

ןילי דוד 'פורפ

ץשולס םוחנ יפודפ

ןהכ בקעי ד"ד

יקציטאימס .א

לגס .צ .מ בדה

ןמכיפ בקעי

ןונגע י"ש

ןיילק .ש יפודפ
ןיבד .א .י ד"ד

דנזולק ףסוי 'פודפ

יקצינבד .ח .י

:דעוה ירבח רתי

ןילביד .י ףסוי ד"ד

ןינודבא .א

ץיבונועמש דוד

ינדהא .י ד"ד

ם'הדפש .נ

ךובדיוא .פ

םילשוריב תודעוה ירבח
*היגולואיכרא .ו
דנישטדוט .ה .נ 'טורפ

؛רשב יקלח 3
ףסא .ש 'םודפ

ןיילק .ש 'פורפ

ידארב .ח ד"ד

سأث

ץישפיל .מ .א
ןהב רזעילא

דלזיימ .ב ד"ד

םדפ .י

לושיב 2.

הקיטמיתמ 4
ןייטשפא קחצי ד"ד

דגישטדוט .ה .נ יפודפ

יקסנ'זידל .י ר"ד

סחוימ ףסוי

יקציול .י ד"ד

גדבמודב .ש 'בג

ןיקצומ .ת ד"ד

ןתנ .ל 'בג
הידומדוט .ש 'בג

הטקפ .מ 'פודפ
לקגדפ ,א 'פודפ
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 7.םיילאוטקא םינינמ 5.

דעשטדוט .ה .נ 'םודפ ןילי ' ٦١٦פודפ

ןילביד .י ףסוי  ٦٠٦ץישפיל .מ .א
ליהנוטס-ןבא-דה  ٦.לגס .צ .מ בדה
יקסרובמס .ש  ٦٠٦ןילביד .י .ףסוי ٦٠٦
י דלימס .ש

קוסיפ 6
דנישטדוט .ה .נ יסורפ

ןילי  ٦١٦יסורפ

ןורטאית 8.
רנישטדוט  ٦נ יסורפ

דבזולק ףסוי יסורפ

טואלפ " ٦٠٦רנזולק ףסוי יסורפ

ןמריש טייח  ٦٠٦תיד 'י 'ח פויפ
ביבא לתב תודעוה ירבח

תונפס  4.היגולואוז 1.

ץשולס .נ יסורפ ךובדיוא .פ
ןמביפ בקעי יחרזא .מ

טרבלג .מ יקסבוחינדשט .ש ٦٠٦
םי"-באז שרב .לא ٦٠٦

זמר  ٦١٦ןמביל .ע ٦٠٦

יגמז הדעו( הקיסיפ  5ןוסלדנמ ٦٠٦ ".
ךורב .א  ٦٠٦ןילוגרמ .י
יקסנזיו א ןמדלפ •א
קיניו .מ למשח 2.
יקסרובמס .ש  ٦٠٦ץיבונועמש ٦

דלפנזור .ש יקסנזיו א

למהלש בהרודהמ( הקינכת  6ריפס .י
ץיבונועמש  ٦.דנזבפ .ל
ם'הדפש .נ תוינממ 3

ןטשדלפ.ב יקסבוזרג י

ןושלה תנקת  7.רלדא י"שי
ןינתבא .א בונגוב י

٦٦
דלדא'"שי חרב .א
יחרזאמ

ןרכבקעיר"ד טדביג •מ
יקצינבר.ח.י יק"זיי •א

