צ
צא
טרוצקי מדבר אל הצ'2811 .
צאר )ראה ג  :צבא(
הצ' הרוסי איש אמוני ,הקיסר הגרמני  אישאיאמוני2761 .
הצ' הרוסי מבקש לנקו בקיסר הגרמני2757 .
הצ' הרוסי מכריז פרס על ראשו של הינדנבורג2758 .
צבא
כיבושו של צ' רוסיה )= פוניה(2771 .
צ' רוסיה אינו מגייס בעל שבר2712 .
צ' רוסיה )= יוו( וצ' הגרמני  ניצחו ומפלה לאלה ולאלה2770 .
צ' רוסיה )=יוו( יוצא בכל מקו2768 .
צ' רוסיה נפל בפח של פרמישל2759 .
צ' רוסיה ערב כיבושה של ווארשה2765 .
צבע
צ' הבגד כצ' הזק דוהה ע הזמ1317 .
צ' הד הוא אדו2735 .
צ' העיניי בפאספורטי השוני של אד אחד2648 .
צבעי
היטלר הצ' ומוסוליני הבנאי1986 .
צדיק)י ( )ראה ג  :חסיד)י ( ,הרבי החסידי(
אלולא הממו בעול לא היו צ' בעול624 .
בי בנו של צ' ובי בנות לוט634 .
בי הצ' הקדמוני ובי הצ' של עכשיו בעיני הירשל647 .
גדולי צ' אחרוני מצ' ראשוני618 .
הצ' מאפטה והצ' מצ'רנוביל נחלקו במנהגי שולח651 .
"עתיד הקב"ה להנחיל לכל צ' וצ' ש"י עולמות"1891 .
"עתיד הקב"ה להנחיל לכל צ' וצ' ש"י עולמות" ,לצערו של בזאב2184 .
צ' אוכל סופגניות מתובלות במלח רב616 .
צ' בביתו של מוכס בתשעהבאב1245 .
צ' ומתנגד ועיניה כלפי מעלה639 .
צ' הנחשד בארמית617 .
צ' ובחור גלוח בשמי1820 .
צ' ומשכיל בש קלמ635 .
צ' ומתנגד בקרו רכבת640 .
צ' וסוחר יערות הנות פדיו כמניי "שלג"603 .
צ' מייע! לסוחר שירד מנכסיו3017 .
צ' עושה סחורה ע הקב"ה621 .
צ' עתידי לסעוד מבשרו של לווית400 .
צ' צוחק לנוכח חסידי רבי בראש השנה642 .
צועני
סייס צ' מוכר סוס פחות משוויו1313 .

צ' אינו אדמוני ובכל זאת הוא רמאי1312 .
צור!
צ' טיפש מקבל משרה מדומה1836 .
צ' נוע! בעשיר207 .
צחנה )ראה ג  :עז(
הצ' של אפיקורוס אחרי מותו1880 .
הצ' של דיר עזי2851 .
הצ' של מכנסי אבא2886 .
צ' הבית והעז2852 .
)ל(צחק
בטיטו צוחק ,כאשר שפורטו נופל2232 .
מדכי צוחק נוכח ביתו העולה באש2175 .
נוסע מקבל סטירה וצוחק1141 .
צוחקי יותר על היטלר משצוחקי על צ'ארלי צ'אפלי(3062) 1987 .
תפקע כריסו של ווילהל קיסר מצחוק2757 .
ציונות
הצ' מושפעת מאישיותו של הרצל2600 .
חלוקי דעות ביחס לצ'2593 .
חרדי מלגלגי על הצ'2687 .
עשיר מסתייג מרעיו הצ'2594 .
ציוני) (
"בואו לועידת הצ' הכללי 2604 "...
הגדרה של "צ'"2595 .
הצ' אפיקורסי" ,הקערה" )לישוב אר!ישראל( שלה  טרפה2591 .
לקונגרס של הצ' השמונהעשר בפרג באו המוני2605 .
מזיכרונו של סטודנט צ'1268 .
נוער צ' אינו מכיר את ליליינבלו2670 .
צ' מפורס בא לאר!ישראל2655 .
שנוי השקפותיה של הצ' באר!ישראל2665 .
צייר)י (
צ' )ליברמ( מייע! לצעיר לעסוק בשירה3104 .
צ' רושמי את שמ בציוריה למטה3105 .
צליל
הצ' הוא ,אשר עושה את המנגינה1691 ,365 .
צלעות
חוה היתה מונה את הצ' של אד לאחר שובו מטיול3036 .
צנזור
הצ' הקושטנדיני והצ' הווילנאי  יריבי2067 .

צעיר)י ( )ראה ג  :עלמה ,שדכו)י ((
דושיח בי צ' וצעירה1674 .
צ' חת הגו הוא וראוי לנדוניה מרובה1499 .
צ' ב שמונהעשרה אצל הרבהדוקטור1287 .
צ' בסמטת בית המדרש ביו יריד1783 .
צ' דוחה כל שדכ1705 .
צ' העולה על הגול של המהר"ל מפראג1461 .
צ' ובחורה בלי חופה וקידושי1806 .
צ' ושלוש בחורות בקרו רכבת1803 .
צ' חושש שלמאורסת יש מו1520 .
"צ' יכולי שלא לעבור עבירה1832 "...
צ' מבקש להיות מחבר584 .
צ' מבקש לשאת את הצעירה מבי שתי אחיות1513 .
צ' מבקש עצתו של חכ ביחס לבחירת בחורה(1497) 1495 .
צ' מסרב לשאת בחורה חרשת )חיגרת( המוצעת עלידי שדכ1474 ,1471 .
צ' מעמיד פני בעל ראיה קצרה כדי להימנע מגיוס לצבא1123 .
צ' מעמיד פני מטור" כדי להימנע מגיוס לצבא2714 .
צ' מתפלל לנדוניה בלי אישה3019 .
צ' עירוני מזדמ ע בחורה קרתנית731 .
צ' שכח חלק מתפילת ראשחודש1785 .
ציפורי
צ' בימי המאורעות של תרצ"ו2680 .
צ'קה = משטרה חשאית ברוסיה הבולשביקית )ראה ג  :בולשביק)י ( ,משטרה(
"הכניסה אסורה למשרדי הצ'"2818 .
הצלת יהודי טובע עלידי הצ'2816 .
חוקר הצ' חוקר יהודי בעסקי וואלוטה2835 .
ראש הצ' חוקר יהודי בורגני2834 .

