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ָא ְׁכלו

ָא ַׁכל

ָי ְׁשבו

יָ ַׁשב

---

ָא ְׁכ ָלה

---

ָי ְׁש ָבה

ֲא ַׁכ ְׁל ֶׁתם

ָא ַַׁׁ֫כ ְׁל ָת

יְׁ ַׁש ְׁב ֶׁתם

יָ ַַׁׁ֫ש ְׁב ָת

ֲא ַׁכ ְׁל ֶׁתן

ָא ַׁכ ְׁל ְׁת

יְׁ ַׁש ְׁב ֶׁתן

יָ ַׁש ְׁב ְׁת

ָא ַַׁׁ֫כ ְׁלנו

ָא ַַׁׁ֫כ ְׁל ִּתי

יָ ַַׁׁ֫ש ְׁבנו

יָ ַַׁׁ֫ש ְׁב ִּתי

ָשתו

ָש ָתה

ָנ ְׁפלו

נָ ַׁפל

---

ָש ְׁת ָתה

---

ָנ ְׁפ ָלה

יתם
ְׁש ִּת ֶׁ

ית
ָש ִַּׁ֫ת ָ

נְׁ ַׁפ ְׁל ֶׁתם

נָ ַׁ֫ ַׁפ ְׁל ָת

יתן
ְׁש ִּת ֶׁ

ית
ָש ִּת ְׁ

נְׁ ַׁפ ְׁל ֶׁתן

נָ ַׁפ ְׁל ְׁת

ָש ִַּׁ֫תינו

יתי
ָש ִַּׁ֫ת ִּ

נָ ַׁ֫ ַׁפ ְׁלנו

נָ ַׁ֫ ַׁפ ְׁל ִּתי

ָנ ְׁׂשאו

נָ ָׂשא

ָר ְׁמׂשו

ָר ַׁמש

---

ָנ ְׁׂש ָאה

---

ָר ְׁמ ָשה

אתם
נְׁ ָׂש ֶׁ

את
נָ ַָׁׂ֫ש ָ

ְׁר ַׁמ ְׁׂש ֶׁתם

ָר ַַׁׁ֫מ ְׁׂש ָת

אתן
נְׁ ָׂש ֶׁ

את
נָ ָׂש ְׁ

ְׁר ַׁמ ְׁׂש ֶׁתן

ָר ַׁמ ְׁׂש ְׁת

נָ ַָׁׂ֫שאנו

אתי
נָ ַָׁׂ֫ש ִּ

ָר ַַׁׁ֫מ ְׁׂשנו

ָר ַַׁׁ֫מ ְׁׂש ִּתי

ַָׁׂ֫שמו

ָׂשם

ָש ְׁכבו

ָש ַׁכב

---

ַָׁׂ֫ש ָמה

---

ָש ְׁכ ָבה

ַׁׂש ְׁמ ֶׁתם

ַַׁׁׂ֫ש ְׁמ ָת

ְׁש ַׁכ ְׁב ֶׁתם

ָש ַַׁׁ֫כ ְׁב ָת

ַׁׂש ְׁמ ֶׁתן

ַׁׂש ְׁמ ְׁת

ְׁש ַׁכ ְׁב ֶׁתן

ָש ַׁכ ְׁב ְׁת

ַַׁׁׂ֫ש ְׁמנו

ַַׁׁׂ֫ש ְׁמ ִּתי

ָש ַַׁׁ֫כ ְׁבנו

ָש ַַׁׁ֫כ ְׁב ִּתי

ֶׁל ֱאכֹּל

ִּל ְׁשתֹות

ָל ֵׂׂשאת

ָלׂשום
1

ָל ֶׁש ֶׁבת

ִּלנְׁ פֹּל ִּבנְׁ פֹּל

ִּל ְׁרמֹּׂש

ִּל ְׁש ַׁכב
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ָש ְׁקלו

ָש ַׁקל

ָע ְׁבדו

ָע ַׁבד

---

ָש ְׁק ָלה

---

ָע ְׁב ָדה

ְׁש ַׁק ְׁל ֶׁתם

ָש ַׁ ַׁ֫ק ְׁל ָת

ֲע ַׁב ְׁד ֶׁתם

ָע ַַׁׁ֫ב ְׁד ָת

ְׁש ַׁק ְׁל ֶׁתן

ָש ַׁק ְׁל ְׁת

ֲע ַׁב ְׁד ֶׁתן

ָע ַׁב ְׁד ְׁת

ָש ַׁ ַׁ֫ק ְׁלנו

ָש ַׁ ַׁ֫ק ְׁל ִּתי

ָע ַַׁׁ֫ב ְׁדנו

ָע ַַׁׁ֫ב ְׁד ִּתי

ָש ְׁברו

ָש ַׁבר

ָב ְׁקעו

ָב ַׁקע

---

ָש ְׁב ָרה

---

ָב ְׁק ָעה

ְׁש ַׁב ְׁר ֶׁתם

ָש ַַׁׁ֫ב ְׁר ָת

ְׁב ַׁק ְׁע ֶׁתם

ָב ַׁ ַׁ֫ק ְׁע ָת

ְׁש ַׁב ְׁר ֶׁתן

ָש ַׁב ְׁר ְׁת

ְׁב ַׁק ְׁע ֶׁתן

ָב ַׁק ְׁע ְׁת

ָש ַַׁׁ֫ב ְׁרנו

ָש ַַׁׁ֫ב ְׁר ִּתי

ָב ַׁ ַׁ֫ק ְׁענו

ָב ַׁ ַׁ֫ק ְׁע ִּתי

ָכ ְׁתבו

ָכ ַׁתב

ָנ ְׁטעו

נָ ַׁטע

---

ָכ ְׁת ָבה

---

ָנ ְׁט ָעה

ְׁכ ַׁת ְׁב ֶׁתם

ָכ ַַׁׁ֫ת ְׁב ָת

נְׁ ַׁט ְׁע ֶׁתם

נָ ַַׁׁ֫ט ְׁע ָת

ְׁכ ַׁת ְׁב ֶׁתן

ָכ ַׁת ְׁב ְׁת

נְׁ ַׁט ְׁע ֶׁתן

נָ ַׁט ְׁע ְׁת

ָכ ַַׁׁ֫ת ְׁבנו

ָכ ַַׁׁ֫ת ְׁב ִּתי

נָ ַַׁׁ֫ט ְׁענו

נָ ַַׁׁ֫ט ְׁע ִּתי

ָבכו

ָב ָכה

ָקנו

ָקנָ ה

---

ָב ְׁכ ָתה

---

ָקנְׁ ָתה

יתם
ְׁב ִּכ ֶׁ

ית
ָב ִַּׁ֫כ ָ

יתם
ְׁקנִּ ֶׁ

ית
ָק ַׁ֫ ִּנ ָ

יתן
ְׁב ִּכ ֶׁ

ית
ָב ִּכ ְׁ

יתן
ְׁקנִּ ֶׁ

ית
ָקנִּ ְׁ

ָב ִַּׁ֫כינו

יתי
ָב ִַּׁ֫כ ִּ

ָק ִַּׁ֫נינו

יתי
ָק ַׁ֫ ִּנ ִּ

ִּל ְׁשקֹול

ִּל ְׁשבֹּר

ִּל ְׁכתֹּב

ִּל ְׁבכֹות
2

ַׁל ֲעבֹּד

ִּל ְׁבק ַֹּׁע

ִּלנְׁ ט ַֹּׁע ָל ַׁט ַׁעת

ִּל ְׁקנֹות
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ָל ֶׁר ֶׁדת

Charles Grebe animatedhebrew.com

ָע ָלה

ָעלו

ָע ְׁל ָתה

---

ית
ָ ָע ַׁ֫ ִּל

יתם
ֶׁ ֲע ִּל

ית
ְׁ ָע ִּל

יתן
ֶׁ ֲע ִּל

יתי
ִּ ָע ַׁ֫ ִּל

ָע ַׁ֫ ִּלינו

יָ ַׁרד

ָי ְָֽׁרדו

ָי ְָֽׁר ָדה

---

יָ ַׁ ַׁ֫ר ְׁד ָת

יְׁ ַׁר ְׁד ֶׁתם

יָ ַׁר ְׁד ְׁת

יְׁ ַׁר ְׁד ֶׁתן

יָ ַׁ ַׁ֫ר ְׁד ִּתי

יָ ַׁ ַׁ֫ר ְׁדנו
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