
 ק

 

 קאנצלר

 

2957.  מבקש לפתוח את בית הנבחרי� בי� ימי� נוראי� לסוכות'קה

))י�(קבר�: ראה ג�(קבורה 

2138.  של אשת הירשל'קכס� ל
2152. העדי�' קמקו� ה

3095.  שאינו מתאי� לבעל שגרו�'קמקו� 
 

קבורי�

2606.  באר� ישראל'קה
 2996.  באדמה כמו פאקירי� ולא מתי�'ק
 

קבי�

1548...  של ייסורי� בעול� תשעה נטלו נשי�'קמעשרה 
226...  ממו� ירדו לעול� 'קעשרה 

קבל�

2781. 'קניקוליי נעשה 
5.  ועסקיו הכושלי�'ק
1441.  מומר אוהב ספרות עברית'ק
6.  עשיר חות� על מסמ� באגודלו טבול בדיו'ק

97.  נשמע בשני פלכי�'קקולו של 

))י�(עשיר, )י�(סוחר, ירגב: ראה ג�) (י�(קבצ�

340, 339, 295. 'קסרק של �איומי
2990, 315. בריא ושל� נדבה אינה ניתנת' קל

337.  אל העשיר'קברכה ובקשה בפי ה, עצה
 344.  אוכל ג� אטריות צוננות'ק
290.  אוכל מאיונזה'ק
268.  אינו זקוק להלכות קבצנות'ק
265.  בא לסוחר בענייני עסק'ק
299". הרשע"וטשילד  בא לר'ק
343.  בביתו של קמצ� גס רוח'ק
289.  גונב כ� של כס� ממארחו'ק
276.  דורש שכר טרחה'ק
274.  היורש את בתו'ק
 294. בית�משמעית לרגל חנוכת� וברכתו הדו'ק
335. שאתה וחברי� תחיו מאה ועשרי� שנה: משמעית� וברכתו הדו'ק
336. כיצחק וכיעקב, ישימ� כאברה�: משמעית� וברכתו הדו'ק
)1676( 284.  ומארחו נכווי� בפיותיה�'ק
277.  וקרובו העשיר'ק
286.  זלל� אוכל ג� גבינה'ק
283.  זלל� כולו בט�'ק
                                       285". בזיעת אפ� תאכל" זלל� שומר על מצוות 'ק
309.  זק� וקשה לו לטפס במדרגות'ק
308. נוסעי� ברכבת חד חידה ל'ק
341 ,338.  חוזה מותו של עשיר'ק
990. רוטשילד אינו עשיר כל כ�ש חושב 'ק



281.  חייב במזונותיו של חתנו'ק
272.  חס על כבודו של נדב�'ק
292.  כאורח בביתו של קמצ�'ק
291. תורתו של קופרניקוסב כופר 'ק
282.  לבוש קאפוטה ארוכה'ק
266.  מבקש נדבה בעשר בלילה'ק
275.  מבקש רחמי� על חברו'ק
288.  מוזמ� לשולחנו של עשיר'ק
300.  מוכיח לרוטשילד שג� לו יש מגבלות'ק
267. קבצנות� מומחה בעסקי'ק
2991. הקבצנות� מחנ� את בנו לעבודת'ק
836.  מכבד עשירי�'ק
345.  מכניס את מכנסיו לתו� סיר הבישול'ק
)834 (293. � על שבע קערות דייסהעשרה קערות גריסי� מעדי� ארבע'ק
287.  מעדי� לח� לב� על לח� שחור'ק
2987.  מעמיד פני גר'ק
313.  מציע לדלפו� שיעבוד'ק
301.  מקבל מכנסיי�'ק
270.  מקבל קצבה מידי גביר'ק
296. ידי אשת מארחו� מתקבל על'ק
2989.  נדרש לתת עוד�'ק
306.  נוסח חדש'ק
280 . נות� נדוניה לחתנו'ק
714.  נעשה חנווני'ק
346.  נשאר רעב ליד שולחנו של קמצ�'ק
347.  נשלח לזהבי קמצ� בערב שבת'ק
269.  עיוור בברלי� הנאצית'ק
319.  עשיר כותב צוואה'ק
273.  קובל על מר גורלו'ק
279.  שבעיניו העשירי� גופ� טריפה ה�'ק
2993.  שהוא ישראל רעב'ק
317 ,316. )חיגר (סומא של� בגופו מעמיד פני 'ק

298.  מוזמני� לחתונת בתו של מוכס�'קשני 
297.  מוזמני� לסעוד אצל עני'קשני 
314. ידי שוטר בשוק� נעצרי� על'קשני 

 

קבצנות

999.  האלמנה'ק
310�312.  עדיפה על יגיע כפי�'ק
303.  עדיפה על ממו� מרובה'ק
 

 ))י�(נאמ�, המת, )י�(ראה ג� מת(חברא קדישא ) = י�(קבר�

373. 'קסדר קלפי של ה
1603". לקרוע" אומר 'ק
1617. קה' באי� לקבור את אשתו השלישית של ישעיה'ק
2138.  באי� לקבור את אשתו של הירשל'ק
878.  וגרונ� שבכוחו לשתות י� של�'ק
877.  מלווי� את ארונו של יוס� דר� י� סו�'ק

876.  שיכורי�'קרבי אייזל רואה 
 

 אלוהי�) = אלי�(הוא �ברו&�קדוש

1930...  להעניש אלכסנדר השלישי מל� הגזירות ה"הקבאילו רצה 
2008. ידי הנוצרי�� מרובי� הופחתו לשלושה עלאלי�

1855.  מנהיג את העול�ה"הקבדיו� בשאלה הא� 



2013. ה"הקבהעונש על הסגת גבול בי� שני חלקי העול� של 
1858. ורק היהודי� קבלוה" ומה ולשו�החזיר את התורה על כל א "ה"הקב
1420. ה"הקבאינו רואה אותו ואי� הוא רואה את ) אלוהי� (ה"הקב
996. אינו מבי� שחוק) מאיר בעל הנס', ר (ה"הקב
1950.  אוהב את היהודי�ה"הקב
408. העול� לא רק לבורי�� ברא את תענוגיה"הקב
2826.  משל ה�גבינה ברוסיה הבולשביתו ה"הקב
1830. הכנסת של אודסה� ובלומנטל הבוכה בראש השנה בביתה"הקב
2017.  חי וקיי� בעוד שאלוהי הגוי נשר�ה"הקב
400.  יכי� סעודה מבשר לווית� שאינו דורש שחיטהה"הקב
4.  יפרנס את ילדיו של מדכיה"הקב
3127.  כמוהו כעגלו�ה"הקב
402.  כמפרנס צבא המלאכי�ה"הקב
334. ציא פרוטה ממקו� טינופת לא יטנ� ידו להוה"הקב
2994. הוא מעניק לעני ש מעניק לפסח דברי� לעשיר השוני� מאלהה"הקב
224.  משפיל גאי�ה"הקב
)2089 (1872.  נטה את הקרח על פני המי� בטו בשבטה"הקב
54.  עוזר בהגדלת כמות החלבה"הקב
1871". והניק את בנו... ונפתחו לו שני דדי� ",  עשה נס לאחדה"הקב
1829.  שומע שיחת אפיקורסי�ה"הקב

)2747 (2773. יורה) מקל( חפ� א� מטאטא ה"הקבכש
 

 קדושה

 

 681.  ירדה על הרבי הואיל ורבי� בחרוהו כרבי'ק

 

 קדושי�

 

1393.  של הכנסייה יסכימו לקבל יהודי לאחר שכפר פניה� במלקות'ק
 

 )י�(שדכ�, )לות(כלה, )י�(ראה ג� חת�(קדש )ל(

 

 1543 . אומרי� על זוועהמקודשתהרי את 

 קהילה

  

2230. בית קברות ומני�, כנסת� קטנה בכפר בעלת בית'ק

קוזאק

1732.  מצטלב לפני אכילת פת הבאה מכיסני�'ק
2948. כל אחד מדבר בלשונו הוא,  שודד ויהודי חרד'ק

 קומוניסט

 

2803.  עולה חשיבותו בעול� על רופא ומהנדס'ק

 קוסטרי�

 

370. קהילה� באי� לגבות מס'קשני 

))י�(סוחר, )�(בנקאי: ראה ג�(גזבר = קופאי 

1406.  מומר זק� עובד וצ� ביו� כפור'ק
163.  של בנקאי גונב'ק
164.  של סוחר גונב ממו� רב'ק
 



בית עבוט= קופת מלווה 

3166.  השומר על שעונו ומעילומ"קאחד משתחווה לשומר 
66.  בלילהמ"ק את שומר אחד שמשכ� את שעונו מעיר

 

 )צבא, )כי�(מל&: ראה ג�(קיסר 

2744" ?הא� תירה, א� אתה מצווה לירות בי: " שואל'קה
2745" ?למה אתה עובד בצבא: " שואל'קה

 קרקס

 

2981. האחד מחופש כאריה והשני כנמר,  שני יהודי� נפגשי�'קב

קישואי�

1905.  נגנבו באי� שמירה'ק
2037.  נרקבו והבאישו'ק

 קוביוסטוס) = �(קלפני

1323.  והמלכי� המזומני� בחיקו'ק
2235. רבי� ביניה�' ק

))י�(קבצ�, )י�(עשיר, )י�(עני: ראה ג�(קמצ� 

327.  נות� נדבה גדולה'קבנו של 
 334. 'קהירשל וה

351.  מצווה להרבות באכילה ובשתייה'קחסיד 
342. 'קמשולח של ישיבה מבר� 

349. � של מעלה בבית הדי'ק
318.  גוסס מוסר הונו לרשותו של רב'ק
2966.  גוסס מוסר לבנו את השקפת עולמו'ק
319.  גוסס מפריש מהונו לדברי� שבצדקה'ק
2968.  ומלחמתו הקשה ע� יצרו הטוב'ק
360.  לומד את אומנות הקמצנות'ק
346.  מארח קבצ�'ק
323.  ממהר לעזוב את הבית'ק
324. כנסת כלה עניה מסרב לתרו� לה'ק
181. בתו של קבצ�,  מסרב לתרו� להכנסת כלה'ק
348.  מסרב לתרו� לפדיו� שבויי�'ק
329.  מסרב לתת תרומה לזרי�'ק
352. ר" מסרב נדבה לשד'ק
325. הקברות� מסרב תרומה להקמת גדר סביב בית'ק
357.  מצטער על כסא שבור'ק
322. יי� מתבקש לתרו� לצורכי חג הפסח למע� ענ'ק
321.  מתבקש לתרו� לצורכי ציבור'ק
354.  מתפלל במסירות ביו� כפור'ק
359.  נוסע ברכבת במחלקת בהמות'ק
328.  נות� צדקה'ק
341.  סגר ביתו מכל צדדיו'ק
332.  פשט ידו לעני'ק
 

 )מסעדה ולקוחותיה: ראה ג�(קפה 

 

807.  הוא טוב מלבד חסרו� אחד'קה



 קפלוט

 

2859. בשיל בקערת הת'קה

טבח) = י�(קצב

2647. 'קבקשת הבוכרי מאת ה
1161. בוני� לה� בית כנסת' קה
109.  דורש תשלו� עבור הסחורה'ק
 

))י�(טירו�, )י�(חייל, אנטישמי: ראה ג�) (י�(קצי�

2721.  הליטננט מוצא את הזקי� הקפרל יש� על משמרתו'קה
1961.  אנטישמי ופגר כלב בשוק'ק
1964.  שונא יהודי� בעל כתב'ק
2779.  בערכאה של גיוס בודק יהודי�'ק
2724.  גוער בפרש יהודי'ק
2733.  גרמני משחרר יהודי מבי� שבויי� רוסיי�'ק
2051.  גרמני מתרח� במי הבאר בחצר'ק
750.  ויהודי בקרו� רכבת'ק
1957.  ויהודיה המגישה לו כוס יי�'ק
1958.  ומלצר יהודי'ק
1972. � המדברי� בידיה� מחקה יהודי'ק
1960.  מחר� יהודי שדחפו בטעות'ק
2730.  מכי� את חייליו לקראת קרב'ק
2723.  מלמד טירוני� את אמנות הרכיבה'ק
1965". מושקה" מתגאה בכלבו בש� 'ק
2725.  נופל מסוס'ק
1968.  קורא עיתו� אנטישמי וג� עיתו� ליברלי'ק

1967.  כמוה כהר הקרח'קקרחת ה
1973.  גרמני� ליד שולח� בבית קפה'ק שני
1959. ידי יהודי�� וקרו� שרובו תפוס על'קשני 
3068.  יהודי� מומרי� וחבר�'קשני 

 

 )נות(קרב�

1503...  עניי�'ק עשירי� ולא 'קשלנו יהיה ' קה
578" . תודה"ערב פסח שקרבנותיו מרובי� אי� יוצאי� ידי חובה ב

 

) �(קרתני

733, 732. כר��לבחורה בת מתוודע 'קבחור 
1523. בכר�" מעשה זמרי" חסיד בביתו עשה 'קסוחר 

2955, 1000). פוליטיקו�( אינו זוכר ש� סיטוני 'ק
1651. �ר אינו מצליח למצוא פרנסה בכ'ק
1824.  אפיקורס בא להתייע� ע� אד� הכה�'ק
723. האופרה בכר�� בא לבית'ק
2751.  בא לכר� ומוצא עבודה כשוור בקרקס'ק
)1877 (737.  בא לכר� להתייע� ע� אפיקורס מפורס�'ק
729.  באודסה השתי� ברחוב ונעצר'ק
2833.  בחור קומסומול בא למוסקבה ע� מברשת שיניי�'ק
)737 (1877.  ביקש מאפיקורס בעיר שילמדו אפיקורסות'ק
1368.  בכר� ואחיו מלמדו תפקידו של בנק'ק
8. הבורסהבכר� וקרובו מראה לו את ' ק
2947.  בכר� מוזמ� לראות פנטומימה'ק
725.  בכר� מוזמ� לתיאטרו�'ק



  727.  בכר� משתמש בעצי� פרחי� כסיר לילה'ק
721.  בכר� נאל� לשל� קנס עבור עשיית צרכי� ברחוב'ק
3066.  בכר� נכנס לג� החיות'ק
1522.  בכר� ראה אישה יפה ורקק'ק
)696 (716" ?סי�היכ� הסו: " בכר� ראה חשמלית'ק
717.  בכר� רואה חנויות יהודי� פתוחות בשבת'ק
1739.  במסעדה בכר� מקבל לביבה ע� גבינה אחרי הבשר'ק
728.  בפאריז משתמש בבקבוק חלב כבסיר לילה'ק
929.  בקרלסבד'ק
724.  בתיאטרו� הכר� בסכנה ליפול מ� היציע'ק
3100.  הגר לאמריקה וראה כושי'ק
766. לת הי� והאמודאי החולה במח'ק
722.  חוזר הביתה ומספר על הצגת התיאטרו� בכר�'ק
735. הכפתור הקורא למשרתת נית� להעבירו.  חוזר מ� הכר�'ק
734. הוא ש� של אישה" וירנדה. " חוזר מ� הכר�'ק
718. מספר על חנויות היהודי� הפתוחות בשבת.  חוזר מ� הכר�'ק
1004. וזר מ� הכר� ללא ממו�ח 'ק
726.  מוכר את הכיני� שלו ושל משפחתו לפרופסור'ק
760.  מתיישב בבית הכסא של הרכבת'ק
762.  עמוס חבילות חוס� דמי נסיעה'ק
715.  פוגש ביהודי מנמנ� ברכבת'ק
720.  שמח שחלה דווקא בכר�'ק

719.  בכר� מתחלקי� בחדר אחד במלו�'קשני 


