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ת בֶׁ  ָלשֶׁ

ב   ָישַׁ

ָבה ָי    שְׁ

ָת  בְׁ  ָישַַׁׁ֫

תְׁ  בְׁ  ָישַׁ

י  תִּ בְׁ  ָישַַׁׁ֫

בו ָי    שְׁ

 --- 

ם  תֶׁ בְׁ שַׁ  יְׁ

ן  תֶׁ בְׁ שַׁ  יְׁ

נו  בְׁ  ָישַַׁׁ֫

 
פֹּל נְׁ פֹּל בִּ נְׁ  לִּ

ל   ָנפַׁ

ָלה ָנ    פְׁ

ָת  לְׁ  ָנפַַׁׁ֫

תְׁ  לְׁ  ָנפַׁ

י  תִּ לְׁ  ָנפַַׁׁ֫

לו ָנ    פְׁ

 --- 

ם תֶׁ לְׁ פַׁ  נְׁ

ן תֶׁ לְׁ פַׁ  נְׁ

נו  לְׁ  ָנפַַׁׁ֫

 
מֹּׂש רְׁ  לִּ

ש  ָרמַׁ

ָשה ָר    מְׁ

ָת  ׂשְׁ  ָרמַַׁׁ֫

תְׁ  ׂשְׁ  ָרמַׁ

י  תִּ ׂשְׁ  ָרמַַׁׁ֫

ׂשו ָר    מְׁ

 --- 

ם תֶׁ ׂשְׁ מַׁ  רְׁ

ן תֶׁ ׂשְׁ מַׁ  רְׁ

נו  ׂשְׁ  ָרמַַׁׁ֫

 
ב כַׁ שְׁ  לִּ

ב   ָשכַׁ

ָבה ָש    כְׁ

ָת  בְׁ  ָשכַַׁׁ֫

תְׁ  בְׁ  ָשכַׁ

י  תִּ בְׁ  ָשכַַׁׁ֫

בו ָש    כְׁ

 --- 

ם תֶׁ בְׁ כַׁ  שְׁ

ן תֶׁ בְׁ כַׁ  שְׁ

נו  בְׁ  ָשכַַׁׁ֫

 
ֱאכֹּל   לֶׁ

ל   ָאכַׁ

ָלהָא    כְׁ

ָת  לְׁ  ָאכַַׁׁ֫

תְׁ  לְׁ  ָאכַׁ

י תִּ לְׁ  ָאכַַׁׁ֫

לוָא    כְׁ

 --- 

ם  תֶׁ לְׁ  ֲאכַׁ

ן  תֶׁ לְׁ  ֲאכַׁ

נו לְׁ  ָאכַַׁׁ֫

 
תֹות שְׁ  לִּ

 ָשָתה 

ָתה תְׁ  ָש 

יָת   ָשתִַּׁ֫

יתְׁ   ָשתִּ

י יתִּ  ָשתִַּׁ֫

 ָשתו

 --- 

ם יתֶׁ תִּ  שְׁ

ן יתֶׁ תִּ  שְׁ

ינו   ָשתִַּׁ֫

את  ָלׂשֵׂ

 ָנָׂשא

ָאה  ׂשְׁ  ָנ 

אָת   ָנָׂשַׁ֫

 ָנָׂשאתְׁ 

י  אתִּ  ָנָׂשַׁ֫

או  ׂשְׁ  ָנ 

 --- 

ם ָׂשאתֶׁ  נְׁ

ן ָׂשאתֶׁ  נְׁ

אנו   ָנָׂשַׁ֫

 ָלׂשום

 ָׂשם

ָמה   ָׂשַׁ֫

ָת  מְׁ  ׂשַַׁׁ֫

תְׁ  מְׁ  ׂשַׁ

י תִּ מְׁ  ׂשַַׁׁ֫

מו  ָׂשַׁ֫

 --- 

ם תֶׁ מְׁ  ׂשַׁ

ן תֶׁ מְׁ  ׂשַׁ

נו  מְׁ  ׂשַַׁׁ֫
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ֲעבֹּד   לַׁ

ד   ָעבַׁ

ָדה  בְׁ  ָע 

ָת  דְׁ  ָעבַַׁׁ֫

תְׁ  דְׁ  ָעבַׁ

י  תִּ דְׁ  ָעבַַׁׁ֫

דו  בְׁ  ָע 

 --- 

ם  תֶׁ דְׁ  ֲעבַׁ

ן  תֶׁ דְׁ  ֲעבַׁ

נו  דְׁ  ָעבַַׁׁ֫

 
קֹּעַׁ  בְׁ  לִּ

ע   ָבקַׁ

ָעה  קְׁ  ָב 

ָת  עְׁ ַׁ֫  ָבקַׁ

תְׁ  עְׁ  ָבקַׁ

י  תִּ עְׁ ַׁ֫  ָבקַׁ

עו  קְׁ  ָב 

 --- 

ם  תֶׁ עְׁ קַׁ  בְׁ

ן  תֶׁ עְׁ קַׁ  בְׁ

נו  עְׁ ַׁ֫  ָבקַׁ

ת  עַׁ טֹּעַׁ ָלטַׁ נְׁ  לִּ

ע   ָנטַׁ

ָעה  טְׁ  ָנ 

ָת  עְׁ  ָנטַַׁׁ֫

תְׁ  עְׁ  ָנטַׁ

י  תִּ עְׁ  ָנטַַׁׁ֫

עו  טְׁ  ָנ 

 --- 

ם  תֶׁ עְׁ טַׁ  נְׁ

ן  תֶׁ עְׁ טַׁ  נְׁ

נו  עְׁ  ָנטַַׁׁ֫

נֹות קְׁ  לִּ

 ָקָנה 

ָתה  נְׁ  ָק 

יָת   ָקנִַּׁ֫

יתְׁ   ָקנִּ

י  יתִּ  ָקנִַּׁ֫

 ָקנו 

 --- 

ם  יתֶׁ נִּ  קְׁ

ן  יתֶׁ נִּ  קְׁ

ינו   ָקנִַּׁ֫

 
קֹול שְׁ  לִּ

ל  ָשקַׁ

ָלה  קְׁ  ָש 

ָת  לְׁ ַׁ֫  ָשקַׁ

תְׁ  לְׁ  ָשקַׁ

י תִּ לְׁ ַׁ֫  ָשקַׁ

לו  קְׁ  ָש 

 --- 

ם תֶׁ לְׁ קַׁ  שְׁ

ן תֶׁ לְׁ קַׁ  שְׁ

נו  לְׁ ַׁ֫  ָשקַׁ

 
בֹּר  שְׁ  לִּ

ר   ָשבַׁ

ָרה  בְׁ  ָש 

ָת  רְׁ  ָשבַַׁׁ֫

תְׁ  רְׁ  ָשבַׁ

י  תִּ רְׁ  ָשבַַׁׁ֫

רו  בְׁ  ָש 

 --- 

ם  תֶׁ רְׁ בַׁ  שְׁ

ן  תֶׁ רְׁ בַׁ  שְׁ

נו  רְׁ  ָשבַַׁׁ֫

 
תֹּב כְׁ  לִּ

ב  ָכתַׁ

ָבה  תְׁ  ָכ 

ָת  בְׁ  ָכתַַׁׁ֫

תְׁ  בְׁ  ָכתַׁ

י תִּ בְׁ  ָכתַַׁׁ֫

בו  תְׁ  ָכ 

 --- 

ם תֶׁ בְׁ תַׁ  כְׁ

ן תֶׁ בְׁ תַׁ  כְׁ

נו  בְׁ  ָכתַַׁׁ֫

 
כֹות בְׁ  לִּ

 ָבָכה 

ָתה  כְׁ  ָב 

יָת   ָבכִַּׁ֫

יתְׁ   ָבכִּ

י  יתִּ  ָבכִַּׁ֫

 ָבכו 

 --- 

ם יתֶׁ כִּ  בְׁ

ן יתֶׁ כִּ  בְׁ

ינו   ָבכִַּׁ֫
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ֲעלֹות  לַׁ

 ָעָלה 

ָתה  לְׁ  ָע 

יָת   ָעלִַּׁ֫

יתְׁ   ָעלִּ

י  יתִּ  ָעלִַּׁ֫

 ָעלו 

 --- 

ם יתֶׁ  ֲעלִּ

ן יתֶׁ  ֲעלִּ

ינו   ָעלִַּׁ֫

 
ת דֶׁ  ָלרֶׁ

ד   ָירַׁ

ָדה  ָֽרְׁ  ָי 

ָת  דְׁ ַׁ֫  ָירַׁ

תְׁ  דְׁ  ָירַׁ

י  תִּ דְׁ ַׁ֫  ָירַׁ

דו  ָֽרְׁ  ָי 

 --- 

ם  תֶׁ דְׁ רַׁ  יְׁ

ן  תֶׁ דְׁ רַׁ  יְׁ

נו  דְׁ ַׁ֫  ָירַׁ
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