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ָּד ְרכו

ָּד ַרך

ָּכ ְרתו

ָּכ ַרת

---

ָּד ְר ָּכה

---

ָּכ ְר ָּתה

ְד ַר ְכ ֶּתם

ָּד ַר ְכ ָּת

ָּכ ַר ֶּתם

ָּכ ַר ָּת

ְד ַר ְכ ֶּתן

ָּד ַר ְכ ְת

ָּכ ַר ֶּתן

ָּכ ַר ְת

ָּד ַר ְכנו

ָּד ַר ְכ ִתי

ָּכ ַר ְתנו

ָּכ ַר ִתי

ָּצ ֲעדו

ָּצ ַעד

ָּש ְמרו

ָּש ַמר

---

ָּצ ֲע ָּדה

---

ָּש ְמ ָּרה

ְצ ֲע ְד ֶּתם

ָּצ ַע ְד ָּת

ְש ַמ ְר ֶּתם

ָּש ַמ ְר ָּת

ְצ ֲע ְד ֶּתן

ָּצ ַע ְד ְת

ְש ַמ ְר ֶּתן

ָּש ַמ ְר ְת

ָּצ ַע ְדנו

ָּצ ַע ְד ִתי

ָּש ַמ ְרנו

ָּש ַמ ְר ִתי

ָּש ְלפו

ָּש ַלף

ָּש ְמעו

ָּש ַמע

---

ָּש ְל ָּפה

---

ָּש ְמ ָּעה

ְש ַל ְפ ֶּתם

ָּש ַל ְפ ָּת

ְש ַמ ְע ֶּתם

ָּש ַמ ְע ָּת

ְש ַל ְפ ֶּתן

ָּש ַל ְפ ְת

ְש ַמ ְע ֶּתן

ָּש ַמ ְע ְת

ָּש ַל ְפנו

ָּש ַל ְפ ִתי

ָּש ַמ ְענו

ָּש ַמ ְע ִתי

ָּג ְברו

גָּ ַבר

ָּר ְקדו

ָּר ַקד

---

ָּג ְב ָּרה

---

ָּר ְק ָּדה

גְ ַב ְר ֶּתם

גָּ ַב ְר ָּת

ְר ַק ְד ֶּתם

ָּר ַק ְד ָּת

גְ ַב ְר ֶּתן

גָּ ַב ְר ְת

ְר ַק ְד ֶּתן

ָּר ַק ְד ְת

גָּ ַב ְרנו

גָּ ַב ְר ִתי

ָּר ַק ְדנו

ָּר ַק ְד ִתי

ִל ְדר ֹך

ִל ְצעֹד

ִל ְשֹלף

ִלגְ בֹר
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ִל ְכר ֹת

ִל ְשמֹר

ִל ְשמ ַֹע

ִל ְרקֹד
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ָּצ ֲחקו

ָּצ ַחק

ָּל ְבשו

ָּל ַבש

---

ָּצ ֲח ָּקה

---

ָּל ְב ָּשה

ְצ ַח ְק ֶּתם

ָּצ ַח ְק ָּת

ְל ַב ְש ֶּתם

ָּל ַב ְש ָּת

ְצ ַח ְק ֶּתן

ָּצ ַח ְק ְת

ְל ַב ְש ֶּתן

ָּל ַב ְש ְת

ָּצ ַח ְקנו

ָּצ ַח ְק ִתי

ָּל ַב ְשנו

ָּל ַב ְש ִתי

ָּש ֲחקו

ָּש ַחק

ָּל ְקטו

ָּל ַקט

---

ָּש ֲח ָּקה

---

ָּל ְק ָּטה

ְש ַח ְק ֶּתם

ָּש ַח ְק ָּת

ְל ַק ְט ֶּתם

ָּל ַק ְט ָּת

ְש ַח ְק ֶּתן

ָּש ַח ְק ְת

ְל ַק ְט ֶּתן

ָּל ַק ְט ְת

ָּש ַח ְקנו

ָּש ַח ְק ִתי

ָּל ַק ְטנו

ָּל ַק ְט ִתי

ִצ ֲחקו

ִצ ֵחק

ָּת ְפרו

ָּת ַפר

---

ִצ ֲח ָּקה

---

ָּת ְפ ָּרה

ִצ ַח ְק ֶּתם

ִצ ַח ְק ָּת

ְת ַפ ְר ֶּתם

ָּת ַפ ְר ָּת

ִצ ַח ְק ֶּתן

ִצ ַח ְק ְת

ְת ַפ ְר ֶּתן

ָּת ַפ ְר ְת

ִצ ַח ְקנו

ִצ ַח ְק ִתי

ָּת ַפ ְרנו

ָּת ַפ ְר ִתי

ָּר ֲחצו

ָּר ַחץ

ָּת ְמהו

ָּת ַמּה

---

ָּר ֲח ָּצה

---

ָּת ְמ ָּהה

ְר ַח ְצ ֶּתם

ָּר ַח ְצ ָּת

ְת ַמ ְה ֶּתם

ָּת ַמ ְה ָּת

ְר ַח ְצ ֶּתן

ָּר ַח ְצ ְת

ְת ַמ ְה ֶּתן

ָּת ַמ ְה ְת

ָּר ַח ְצנו

ָּר ַח ְצ ִתי

ָּת ַמ ְהנו

ָּת ַמ ְה ִתי

ִל ְצחֹק

ִל ְשחֹק

ְל ַצ ֵחק

ִל ְרחֹץ
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ִל ְלבֹש

ִל ְלקֹט

ִל ְתפֹר

ִל ְתמ ַֹה
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ִה ְת ַר ֵחץ

ִה ְת ַר ֲחצו

ִה ְת ַר ֲח ָּצה

---

ִה ְת ַר ַח ְצ ָּת

ִה ְת ַר ַח ְצ ֶּתם

ִה ְת ַר ַח ְצ ְת

ִה ְת ַר ַח ְצ ֶּתן

ִה ְת ַר ַח ְצ ִתי

ִה ְת ַר ַח ְצנו
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