כ
כבוד
הכ' הראוי לו לא ייתלה בחסדו של החייט2500 .
כדור האר
כ"ה והשמש2124 .
כ"ה סובב על צירו291 .
כדורגל
כ' בשבת ,עבירה או מצווה? 2617
כדורי
א אי כ' אי כס1380 .
כה)י(
כ' גונב גבינה בשעת ברכתהכוהני1207 .
כ' המטיילי בביתהקברות כסימ להפקרות הדור692 .
כ' חושב על נעליו שחל בשעת עומדו על הדוכ1360 .
כ' חושב שהמילה "ויחונ" הנה קללה1206 .
כ' נכנס לביתחרושת בתלאביב ללא רשות2638 .
כומר )ראה ג :יהודי ונצרות ,הרב וגויי(
יתרו היה כ' ,א כיצד נשא אישה והייתה לו בת? 540
כ' טוע ,כי היהודי מאמיני בבנו של אב עשיר2003 .
כ' מבטיח שקל לכל מי שידע להשיב לשאלתו2040 .
כ' וסוכ בטוח יהודי מתחרי בכוחשכנוע175 .
כ' ורב דני בשתי הדתות2022 ,2021 .
כ' זק ,הצנזור לספרי ישראל מתוודה לפני סוקולוב1408 .
כ' טוע שמתו פני היהודי נשק רמאי1954 .
כ' מלמד יהודי תורתהשילוש2007 .
כ' מנסה לפתות חייל יהודי לשמד2009 .
כ' מנסה לפתות יהודי לשמד2008 ,2005 .
כ' מנסה לפתות עגלו לשמד2006 .
כ' מציע את כאבשיניו למכירה1952 .
כ' מציע ליהודי להגיס את התה ע הצלב שלו1951 .
כ' פוגע בכבוד הרב1949 .
כ' קונה משקפיי מרוכל יהודי1953 .
כופתות
משלושי כ' רעבת אוכל עשרי וחמש1136 ,819 .
כור$
כ' משרבב דפי מ הסליחה ע אלה מ ההגדה(1248) 1220 .
כייס )ראה ג :גנב)י((
כ' מוכיח שכיסו של זר מותר לו1329 .

כ' מוכיח שמותר לו להכניס את ידו לכיסו של זר בפסח1336 .
כ' קט עוקב אחרי שניי מגדוליהבורסה7 .
כ' שואל הא מותר להעביר ארנק מכיס אל כיס1343 .
כינור
אחד טוע שהוא אולי יודע לנג בכ'952 .
כלב)י(
ולכל בניישראל לא יחר כ' לשונו677 .
כ' בביתו של יהודי בבחינת פרדוקס3146 .
כ' בגימטרייה הנו חמישי ושניי2168 .
כ' גור לשורת אסונות1652 .
כ' נבח אינו נוש1708 .
כ' נובח בשוויצרית2956 .
כ' נש את אשתו1551 .
כ' קדיש חשוב למחלל שבת1771 .
כ' רשאי לדור בפטרבורג1927 .
כ' שחור גדול הוא מכשול לגונדתחיילי2728 .
כל כ' שונא ישראל הוא1964 .
מדוע מכשכש הכ' בזנבו? 2121
מומר זק עדיי מפחד מכ'1407 .
מחירו של כ'19 .
נביחתו של כ' כמוה כנביחת בעלבית530 .
פע היו תולי יהודי ועמו כ'1962 .
תפקיד של הכ' של קרסלבה1086 .
כלה )ראה ג :אב)ות( ,זק)י( ,חת ,שדכ)י((
הורי מוליכי את הכ' לחופה2084 .
הכ' מאותה העיר כמו אשתו של הידיד1549 .
כ' אינה צריכה הידור כמו האתרוג2097 .
כ' דואגת לש ילדה הראשו967 .
כ' לא בכתה ביו חופתה1595 .
כ' לא נראתה לחתנה לפני יו החתונה1714 .
כ' מלפני פסח עד מאה ועשרי1125 .
כ' נעלמת לפני חופתה704 .
כ' עליה להיות יפה1457 .
כ' צריכה לזכור את ש השדכ1486 .
כ' רבתבשר3021 .
כניסה
הכ' אסורה למשרדיהצ'קה2818 .
כסאות
תרפ"ט אלפי הכ' לצדיקי בגעד2151 .
כ* )כפות( )ראה ג :גנב)י( ,רופא)י((
הירשל אי לו כ' ואינו אוכל2131 .
הכ' הארוכות בגיהינו1884 .
כפרי)י( )ראה ג :ע)מי( האר )ות((

בנו של כ' ברמצווה עולה לתורה וטועה בברכה1203 .
כ' אינו יודע לספור את שקי תפוחי האדמה1366 .
כ' בא לביתהכנסת בעיר בראשהשנה1208 .
כ' בא לביתהכנסת בעיר בתשעה באב1226 .
כ' בא לביתהכנסת בעיר לשבת חולהמועד1202 .
כ' בא לביתהמדרש בעיר ומשתמש בתפילי1200 .
כ' גוי וחנווני יהודי המחלי דוד שבור1318 .
כ' טועה בחשבו הימי1249 .
כ' מביא לעיר חבית קישואי כבושי2037 .
כ' מוכר סוס בחמישי קופיקות ביחד ע תרנגול995 .
כ' מקבל מכתב המודיע על מות אביו(1068) 1250 .
משלחת כ' בתחנת הרדיו של מוסקבה2838 .
סוסו של כ' נגנב עלידי גנב1346 .
כתפות
כ' עולות ביוקר רב2623 .

