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ת בֶׁ  ָלשֶׁ

ב   שֵׁ

ִבי   שְׁ

בו   שְׁ

ָנה שֵׁ    בְׁ

ב   יֹושֵׁ

ת יֹושֶׁ   ָבה  בֶׁ  יֹשְׁ

ִבים   יֹשְׁ

בֹות   יֹשְׁ

 
ֹפל ֹפל ִבנְׁ  ִלנְׁ

ֹפל  ֹפל  נְׁ

ִלי ִלי  פְׁ  ִנפְׁ

לו  לו  פְׁ  ִנפְׁ

ָנה  לְׁ ָנה  ֹפ  לְׁ ֹפ   נְׁ

ל   ֹנפֵׁ

תֹנפֶׁ    לֶׁ

ִלים   ֹנפְׁ

לֹות  ֹנפְׁ

 
ֹמׂש  ִלרְׁ

ֹמׂש  רְׁ

ִׂשי   ִרמְׁ

ׂשו   ִרמְׁ

ֹמ   ָנה רְׁ  ׂשְׁ

ׂש  רֹמֵׁ

תרֹמֶׁ    ׂשֶׁ

ִׂשים   רֹמְׁ

ׂשֹות  רֹמְׁ

 
ב כַּ  ִלשְׁ

ב  כַּ  שְׁ

ִבי   ִשכְׁ

בו   ִשכְׁ

כַּ   ָנה שְׁ  בְׁ

ב   שֹכֵׁ

תשֹכֶׁ    בֶׁ

ִבים   שֹכְׁ

בֹות   שֹכְׁ

 
ֱאכֹל   לֶׁ

 ֱאכֹול

ִלי  ִאכְׁ

לו  ִאכְׁ

ָנה ֱאכ    ֹולְׁ

ל   ֹאכֵׁ

ת ֹאכֶׁ   ָלה לֶׁ  ֹאכְׁ

ִלים  ֹאכְׁ

לֹות   ֹאכְׁ

 
ּתֹות  ִלשְׁ

ה  תֵׁ  שְׁ

ִתי  שְׁ

תו  שְׁ

תֶׁ    יָנה שְׁ

ה   שֹתֶׁ

 שָֹתה 

 שִֹתים

 שֹתֹות

את  ָלׂשֵׁ

ָׂשא ָׂשא  נְׁ

ִאי ִאי  ׂשְׁ  ִנׂשְׁ

או או  ׂשְׁ  ִנׂשְׁ

אָנה  אָנה  ׂשֶׁ  ׂשֶׁ   נְׁ

א  ֹנׂשֵׁ

את  ֹנׂשֵׁ

ִאים   ֹנׂשְׁ

אֹות  ֹנׂשְׁ

 ָלׂשום

 ִׂשים

 יִמי ִׂש  

 ימו ִׂש  

ָנה ׂשֵׁ   יָנה  מְׁ  ִׂשימֶׁ 

 ָׂשם

 ָׂשָמה 

 ָׂשִמים

 ָׂשמֹות
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ֲעבֹד   לַּ

 ֲעבֹד 

ִדי   ִעבְׁ

דו   ִעבְׁ

ָנה ֲעבֹ    דְׁ

ד   עֹבֵׁ

ת עֹבֶׁ    דֶׁ

ִדים   עֹבְׁ

דֹות   עֹבְׁ

 
קֹעַּ   ִלבְׁ

ע  קַּ  בְׁ

ִעי   ִבקְׁ

עו   ִבקְׁ

קַּ   ָנה בְׁ  עְׁ

עַּ   בֹוקֵׁ

ת בֹוקַּ    עַּ

ִעים  בֹוקְׁ

עֹות   בֹוקְׁ

ת  עַּ טֹעַּ ָלטַּ  ִלנְׁ

ע  ע  טַּ טַּ  נְׁ

ִעי  ִעי  טְׁ  ִנטְׁ

עו  עו  טְׁ  ִנטְׁ

ָנה טַּ   טַּ   עְׁ ָנה נְׁ  עְׁ

עַּ   נֹוטֵׁ

תנֹוטַּ    עַּ

ִעים   נֹוטְׁ

עֹות  נֹוטְׁ

נֹות  ִלקְׁ

ה  נֵׁ  קְׁ

ִני   קְׁ

נו   קְׁ

נֶׁ    יָנה קְׁ

ה   קֹונֶׁ

 קֹוָנה 

 קֹוִנים 

 קֹונֹות 

 
קֹול  ִלשְׁ

קֹל  שְׁ

ִלי  ִשקְׁ

לו   ִשקְׁ

ָנה  לְׁ קֹ   שְׁ

ל  שֹקֵׁ

ת לֶׁ  שֹקֶׁ 

ִלים  שֹקְׁ

לֹות  שֹקְׁ

 
בֹר   ִלשְׁ

בֹר   שְׁ

ִרי   ִשבְׁ

רו   ִשבְׁ

ָנה  בֹרְׁ  שְׁ

ר   שֹבֵׁ

ת  רֶׁ  שֹבֶׁ 

ִרים  שֹבְׁ

רֹות   שֹבְׁ

 
ֹּתב  ִלכְׁ

ֹתב  כְׁ

ִבי   ִכתְׁ

בו   ִכתְׁ

ָנה ִכֹת    בְׁ

ב  כֹתֵׁ

תכֹתֶׁ    בֶׁ

ִבים  כֹתְׁ

בֹות  כֹתְׁ

 
כֹות  ִלבְׁ

ה  כֵׁ  בְׁ

ִכי   בְׁ

כו   בְׁ

כֶׁ    יָנה בְׁ

ה   בֹכֶׁ

 בֹוִכָיה  בָֹכה 

 בִֹכים 

 בֹכֹות
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ֲעלֹות  לַּ

ה   ֲעלֵׁ

 ֲעִלי 

 ֲעלו 

 יָנה ֲעלֶׁ  

ה   עֹלֶׁ

 עָֹלה 

 עִֹלים

 עֹלֹות

 
ת דֶׁ  ָלרֶׁ

ד   רֵׁ

ִדי   רְׁ

דו   רְׁ

ָנה רֵׁ    דְׁ

ד   יֹרֵׁ

ת יֹרֶׁ   ָדה  דֶׁ  יֹרְׁ

ִדים   יֹרְׁ

דֹות   יֹרְׁ
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