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ֵעל ִהְפִעיל  יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ּפִ

יֵעל  ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ הּוְפַעל ּפָ

ֵעל ִהְפִעיל  יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ ּפּוַעל ִהְתּפַ

יֵעל  ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ הּוְפַעל ּפָ

ֵעל ִהְפִעיל  יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ ּפּוַעל ִהְתּפַ

יֵעל  ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ הּוְפַעל ּפָ

ֵעל ִהְפִעיל  יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ ּפּוַעל ִהְתּפַ

יֵעל  ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ הּוְפַעל ּפָ

ֵעל ִהְפִעיל  יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ ּפּוַעל ִהְתּפַ

ַעל  ַעל ִנְפַעל ּפָ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ הּוְפַעל ּפָ

יֵעל ּפּוַעל  ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ִנְפַעל ּפִ

ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל  יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ ִהְתּפַ

יֵעל ּפּוַעל  ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ּפָ

ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל  יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ ִהְתּפַ

יֵעל ּפּוַעל  ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ּפָ

ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל  יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ ִהְתּפַ

ַעל ִנְפַעל  ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ַעל ִנְפַעל ּפָ ּפָ

ֵעל  יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ּפִ

ַעל  ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ

יֵעל ּפּוַעל  ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ִנְפַעל ּפִ

ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל  יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ ִהְתּפַ

יֵעל ּפּוַעל  ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ יֵעל ּפּוַעל ִהְתּפַ ַעל ִנְפַעל ּפִ ּפָ

ַעל ִנְפַעל ֵעל ִהְפִעיל הּוְפַעל ּפָ ִהְתּפַ

ַעל ַעלּפָ ּפָ

ִנְפַעלִנְפַעל

ֵעל[ יֵעל ]ּפִ ֵעל[ּפִ יֵעל ]ּפִ ּפִ

ַעל[ ַעל[ּפּוַעל ]ּפֻ ּפּוַעל ]ּפֻ

ֵעל ֵעלִהְתּפַ ִהְתּפַ

ִהְפִעילִהְפִעיל

הּוְפַעל ]ֻהְפַעל[הּוְפַעל ]ֻהְפַעל[

ְדִריְך ֶהָחָדׁש ַהּמַ

בעריכת שרגא אסיף

ָפה ָהִעְבִרית ָ ׂשּ ּבַ

מדריך חדש ערוך בשיטה עדכנית וייחודית
כולל שפע של חידושים דקדוקיים וחזותיים

המוסיפים ערך רב למשתמשים ומעשירים את חוויית העיון והשימוש

 264 לוחות נטייה מסודרים לפי בניינים וגזרות  
 מפתח פעלים ייחודי המכיל יותר מ-4200 פעלים נפוצים כולל הפניה ללוח המתאים  

י, ֵנֵרדהדגשת אותיות השורש בצבע שונה ָצַחְקּתִ

♂ ְנׂשּוִאים | ♀ ְנׂשּואֹותציון צורת הזכר וצורת הנקבה

ֶאְחּפֹור ]ֶאְחּפֹר[כתיב מלא מנוקד לצד כתיב חסר מנוקד

ַיֲע}ְע{ֶלה | אֹוַהב ]אַֹהב[ }ֶאֱאַהב{ציון צורות ניקוד והגייה חלופיות

עּול   הוספת צורת הבינוני הּפָ
♂ ָאהּוב | ♀ ֲאהּוָבהבלוחות המתאימים

סימון מיוחד לאותיות “מתלכדות”, 
םהמשותפות לשורש ולצורן הדקדוקי ְנַחּתֶ

הסימון מקום הטעם במילים שוות-כתיב ָרﬞ ָרה, ׁשָ ﬞ                       ׁשָ

מוצרים נוספים:
)בתשלום נוסף(

לוחות נבחרים 
בהשמעת קריינים 
מקצועיים בהגייה 

רהוטה!

לצפייה באתר
prologmedia.com


 תקליטור 

לוחות הפעלים, 
כרזת ענק של לוחות 
 הפעלים ועוד, באתר 

prolog.co.il
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ְדִריְך ֶהָחָדׁש ַהּמַ

ָעִלים לּוחֹות ַהּפְ
ָפה ָהִעְבִרית ָ ׂשּ ּבַ

עריכה:
שרגא אסיף

לוחות הפעלים מפתח הפעלים )אינדקס(  רשימת הלוחות  הקדמה   
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Download in the Appstore this app for all our Hebrew products:

Enjoy learning Hebrew!
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הקדמה

הרוצה להתבטא היום בעברית, בין בכתב בין בעל-פה, חייב להכיר היטב את שלל הצורות הנטויות של הפועל. אך מׂשימה זו אינּה קלה כל כך, שּכן 
מערכת נטיית הפועל ידעה תהפוכות ושינויים רבים במרוצת שנות חייה הארוכות של הׂשפה העברית. ביסוד המערכת עומדות הצורות שָנהגו בלשון 
ה לצד  המקרא )וגם בהן נהג גיוּון רב(, אך גם צורות שָנהגו בעברית שלאחר המקרא מצאו את דרכן לעברית המודרנית. עם תחיית העברית בדיבור ּפֶ
נטיית  לדרכי  ברורים  כללים  בקביעת  הצורך  התברר  עברית  בהם  ההוראה  שׂשפת  ספר  בתי  של  והקמתם  ישראל  בארץ  היהודי  היישוב  התחדשות 
הפועל. שנים רבות טרחה האקדמיה ללשון העברית בהסדרת נטיית מערכת הפועל ובפישוטּה. עכשיו, כשהמׂשימה מתקרבת לסופּה, יכולנו להשתית 
את קביעותינו על החלטות האקדמיה. לפיכך צורות הנטייה שבמפתח הפעלים ובלוחות הפעלים הן הצורות הנורמטיוויות שהאקדמיה אישרה. לא 
ם(, וכמובן לא כללנו צורות הנחשבות תת-תקניות )כגון: אני ֵיֵלְך(.  ַמְרּתֶ כללנו בלוחות צורות שאינן כאלה, גם אם הן רווחות בדיבור היׂשראלי )כגון: ׁשָ

כמה מילות הסבר על מפתח הפעלים ועל לוחות הפעלים:

מפתח הפעלים
כאן ימצא המשתמש את רשימת הפעלים המשמשים בעברית המודרנית. הקפדנו בהבאת הפעלים השכיחים, אך לא כללנו במפתח את כל הפעלים 
וכן מיעטנו יחסית בהבאת הפעלים הסבילים. אבל מן הצד האחר הוספנו פעלים המשמשים בׂשפה המדוברת ואפילו  ששימשו אי פעם בעברית, 

בסלנג, ואלה זכו בסימון מיוחד J. יש לשים לב שניקודם והגייתם של כמה מן הפעלים האלה אינם כפופים לחוקי הניקוד וההגייה המקובלים.
במפתח ימצא המשתמש את צורת הפועל הבסיסית: עבר נסתר )הוא(, כגון: 

ׁש ָלַמד | ִנְגַמר | ִהְפִליג | ִהְתַלּבֵ

כמקובל בכל המילונים ובספרי הלימוד ּבהוצאת "פרולוג", ניתנה עדיפות לצורה הכתובה לפי כללי הכתיב המלא )שהיא הצורה השכיחה יותר בטקסטים 
הכתובים כיום בעברית( אבל בתוספת ניקוד, כגון: 

ל ם | הּוּפַ ד | צּוּלַ ִליּמֵ

תיב ה"דקדוקי" החסר שונה מהּכתיב המלא הובאה המילה גם ּבכתיב זה כצורה חליפית בין סוגריים מרובעים ]...[, כגון: בכל מקרה שהּכְ

ל[ ל ]ֻהּפַ ם[ | הּוּפַ ם ]ֻצּלַ ד[ | צּוּלַ ד ]ִלּמֵ ִליּמֵ
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לצד צורת העבר מופיעות צורת ההווה )=הבינוני(, כגון:

ל[ ל ]ֻמּפָ ם[ | מּוּפָ ם ]ְמֻצּלָ ד | ְמצּוָלּ ְמַלּמֵ

ַעל[ והּוְפַעל ]ֻהְפַעל[ צורת שם הפועל חסרה(, כגון: וצורת שם הפועל )בבניינים הסבילים ּפּוַעל ]ּפֻ

ֵלד[ וֵלד ]ְלִהּוָ ִלְלמֹוד ]ִלְלמֹד[ | ְלִהיּוָ

לצד אלה יופיע מספר הלוח שבו נמצאות הצורות המפורטות של אותו פועל בכל הזמנים והגופים )מובן מאליו שלא כל פועל משמש בכל הצורות 
המפורטות בלוח(. אם ניתן להטות את הפועל בדרכים שונות, הפנינו לשני לוחות חליפיים, כגון:

הערה  לוח  שם הפועל  הווה  עבר   

גם לפי א-8א-10ַלְחּדֹור ]ַלְחּדֹר[חֹוֵדרָחַדר

 כלומר, הנטייה אפשרית הן על דרך ַיְחּדֹור ]ַיְחּדֹר[ )לוח א-10( הן על דרך ַיֲחדֹור ]ַיֲחדֹר[ )לוח א-8(

או:
הערה  לוח  שם הפועל  הווה  עבר   

גם לפי א-1א-25ִלְנטֹור ]ִלְנטֹר[נֹוֵטרָנַטר

 כלומר, הנטייה אפשרית הן על דרך ִייּטֹור ]ִיּטֹר[ )לוח א-25( הן על דרך ִיְנטֹור ]ִיְנטֹר[ )לוח א-1(

כיוון שלא יכולנו להקדיש לוח מיוחד לכל תת-דגם, נזקקנו לפעמים להערה במפתח, כגון:

הערה  לוח  שם הפועל  הווה  עבר   

ֵחת[ יֵחת ]ּפִ ניקוד ת' בעבר ג-4ְלַפֵחתְמַפֵחתּפִ
לפי ג-2

ת[ )לוח ג-2( כגון:  ת ]ִוּסֵ  כלומר, הפועל נוטה לפי הדגם של ִניֵהל ]ִנֵהל[ )לוח ג-4(, אבל הת' מתנהגת כמו בדגם של ִויּסֵ
ן[ ַחּתֶ ן ]ּפִ יַחּתֶ ם[, ּפִ ַחּתֶ ם ]ּפִ יַחּתֶ [, ּפִ ַחּתָ יַחּתָ ]ּפִ י[, ּפִ ַחּתִ י ]ּפִ יַחּתִ ּפִ
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או: 
הערה  לוח  שם הפועל  הווה  עבר   

ְקֵרן ְקֵרןִהְסּתַ ְקֵרןִמְסּתַ ניקוד נ' לפי ה-44ה-45ְלִהְסּתַ

ן )לוח ה-44(, כגון:  ְחֵרר )לוח ה-45(, אבל הנ' מתנהגת כמו בדגם של ִהְתַעְצּבֵ ּתַ  כלומר, הפועל נוטה לפי הדגם של ִהׁשְ
ה ְקֵרּנָ ה, ִהְסּתַ ְקֵרּנָ ְסּתַ ְקַרּנּו, ּתִ ִהְסּתַ

לעתים הוספנו הערה לצד הפועל כדי להביא דיוקים שונים הקשורים לּפועל הנדון, כגון:

הערה  לוח  שם הפועל  הווה  עבר   

עבר נסתר גם: ג-5ְלָסֵרבְמָסֵרבֵסיֵרב ]ֵסֵרב[
ֵסיַרב ]ֵסַרב[

או: ָטַחן )ושם בלוח מופיעות צורות העתיד והציווי: ִיְטַחן, ְטַחן(:
הערה  לוח  שם הפועל  הווה  עבר   

עתיד וציווי גם: א-19ִלְטחֹון ]ִלְטחֹן[טֹוֵחןָטַחן
ִיְטחֹון ]ִיְטחֹן[, 

ְטחֹון ]ְטחֹן[

א )ושם בלוח בינוני פעול יחיד: ָנׂשּוא(:  או: ָנׂשָ

הערה  לוח  שם הפועל  הווה  עבר   

א אָנׂשָ אתנֹוׂשֵ בינוני פעול יחיד א-44ָלׂשֵ
גם: ָנׂשּוי

 
לוחות הפעלים 

כאן ימצא המשתמש את הדגמים השונים שלפיהם נוהגים כל הפעלים בעברית. גם במספר הלוחות חייבים היינו לנהוג צמצום ולא הצגנו את כל 
ומאליו מובן שהוספת פעלים  ורק את הפעלים הכלולים במפתח הפעלים,  לזכור שהלוחות באים לשרת אך  הלוחות האפשריים תאורטית. חשוב 
למפתח עשויה לחייב הוספת לוחות חדשים. אך הקפדנו שכל פועל הכלול במפתח הפעלים יימצא כנגדו לוח המדגים את כל צורותיו. נהגנו חיסכון 
ֵעל לא תמיד הקדשנו לוח מיוחד  בהקדשת לוחות מיוחדים לפוֳעלי ל"ת ול"נ והסתפקנו לעתים בהערה ליד הפועל במפתח )ר' לעיל(. גם בבניין ִהְתּפַ

לכל חילוף של פ' שורקת )ס, ׁש, ׂש, צ, ז(.
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ֵעל, ִהְפִעיל, הּוְפַעל ]ֻהְפַעל[. בכל בניין הלוחות מסודרים לפי הגָזרות  ַעל[, ִהְתּפַ ֵעל[, ּפּוַעל ]ּפֻ יֵעל ]ּפִ ַעל, ִנְפַעל, ּפִ הלוחות מסודרים לפי בנייני הפועל: ּפָ
השונות: שלמים, ּפ' גרונית, ע' גרונית, ל' גרונית, ּפ"נ / ּפי"צ, ּפו"י, עו"י, ע"ע )כפולים(, ל"א, ל"י. 

תחילה הבאנו את הפעלים בעלי שלוש אותיות שורש, כגון: 
דבר - ד - ּפ' )הּפוַעל(, ב - ע' , ר - ל'

ובבניינים המתאימים הבאנו גם את הפעלים המרובעים, כגון:
 , ם - ל'

2
 , ס - ע'

1
כרסם - כ -פ', ר - ע'

ובשעת הצורך אף את המחומשים. בכל לוח הצורות מסודרות לפי סדר הזמנים:
ַעל(  עבר  עתיד  ציווי שם הפוַעל  הווה )=בינוני(  בינוני פעול )אם קיים בבניין ּפָ

ַעל[ והּוְפַעל ]ֻהְפַעל[ רק הווה, עבר ועתיד(.  )בבניינים ּפּוַעל ]ּפֻ

מֹור,  ׁשְ ׁש וכיו"ב( ואת צורות המקור הנסמך ואותיות היחס שלפניהן )כגון: ְשמֹור, ּבִ ֵמר, ַהְלּבֵ ָ מֹור, ִהיׁשּ לא כללנו בלוחות את צורת המקור הנפרד )כגון: ׁשָ
ְמֶרּנּו, ָשְמֵרִני וכיו"ב( – כל אלה שימושן נדיר יחסית בעברית  יָך, ִיׁשְ מֹור(. כן לא כללנו את צורות הפועל דבוקות כינוי הפעול )כגון: ְשַמְרּתִ מֹור, ִמׁשְּ ׁשְ ּכִ
יָדה(, עתיד וציווי מקוצר )כגון:  המודרנית. צורות פועל המאפיינות בעיקר את העברית המקראית - עתיד וציווי מוארך )כגון: ָנִריָמה, ֵנְלָכה; קּוָמה, ַהּגִ
הצורות  שתי  מבין  השכיחה  בצורה  תמיד  בחרנו  יחידה  ההווה  בצורת  הן.  אף  הובאו  לא   - ֵלִכי(  ֶאֱעמָֹדה,  ָאָכָלה,  )כגון:  ֶהפסק  צורות  ַהְך(,  יֹוֵסף;  ְיִהי, 
ֵעל לא הובאו  ִהְתּפַ ָמָרה(, ַמְפִסיָקה )ולא ַמְפֶסֶקת( וכיו"ב. בבניין  ִנׁשְ ֶמֶרת )ולא  ִנׁשְ ּכֹוְתָבה(,  ּכֹוֶתֶבת )ולא  האפשריות והרגילה יותר בשימוש הפוֳעלי: 

ֵעל, ובבניין הּוְפַעל ]ֻהְפַעל[ לא הובאו צורות הֹוְפַעל ]ָהְפַעל[ פרט לפוֳעלי פ' גרונית )ראו למשל לוח ז-4(. צורות ִנְתּפַ

בארגון לוחות הפעלים הנהגנו כמה חידושים, ואנו בטוחים שהם ישפרו את דרך הצגת הצורות לעומת ספרי עזר שונים שהתפרסמו בעבר.

סימון אותיות השורש בצבע אדום. כדי לאפשר הבחנה ברורה בין אותיות השורש לבין הצורנים הדקדוקיים )סימני הבניינים, הזמנים והגופים(   .1
הובלטו אותיות השורש המתקיימות בצורות הנטויות השונות )בלוחות הן מופיעות בצבע אדום(, כגון:

בּו ּלְ ּתַ ֵחְקָנה | ִיׁשְ ׂשַ ּתְ
גם כשאות השורש מיוצגת בצורה הנטויה באמצעות אות חליפית היא הובלטה, כגון:  
ה )פנ"י( ּנָ הֹוִריד )יר"ד( | ִהְתּפַ

אם אות השורש מתלכדת עם אות המייצגת צורן דקדוקי, הובלטה האות הכפולה בסימון מיוחד )בלוחות באות אדומה-שחורה(, כגון:   
י ַרּתִ ִהְזַמּנּו | ּכָ
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כך ניתן לראות בקלות, במיוחד בִגְזרות החסרים, אילו אותיות שורש מתקיימות בנטייה, כגון: 
ה | ַהּטּו ילּו | ֵהֵגּנָ ָתה | ַיּפִ ֵנֵרד | יֹאפּו | ֵהַקְמנּו | ָעׂשְ

סימון צורות חליפיות. במקומות שונים במערכת נטיית הפועל התירה האקדמיה שימוש בשתי צורות חליפיות )ולעתים גם יותר(. צורות אלה   .2
הובאו בין סוגריים צומדים }...{ )בדרך כלל סומנה רק ההברה הנוגעת לעניין(, כגון: 

ִיְתָאֵרַח}ַרח{  ִיְתָאֵרַח, ִיְתָאַרח
יִתי יִתי, ִהְתַמּנִ {יִתי  ִהְתַמּנֵ }ּנִ ִהְתַמּנֵ

יחד עם זאת, לא תמיד יכולנו להביא את כל מגוון הצורות שהאקדמיה התירה. בדרך קבע הובאו צורות העתיד הנבדלות בנוכחות )אתן( ובנסתרות   
ָנה )לצד ִלְבׁשּו(, באות מוקטנת. ׁשּו(, וצורת הציווי בנוכחות )אתן(, כגון: ְלַבׁשְ ָנה )לצד ִיְלּבְ ׁשְ ְלּבַ )הן(, כגון: ּתִ

כתיב מלא וכתיב חסר. כאמור לעיל, כל הצורות מובאות תחילה בכתיב מלא מנוקד, ואם יש צורך הצורה מובאת גם בכתיב "דקדוקי" חסר ומנוקד   .3
בין סוגריים מרובעים, כגון:

ל[ ל ]ֻהּפַ ם[ | הּוּפַ ם ]ֻצּלַ ד[ | צּוּלַ ד ]ִלּמֵ ִליּמֵ

סימון מקום ההטעמה במילה. במקומות שבהם הטעמה שונה מבדילה בין צורות שוֹות-כתיב סומנה ההברה המוטעמת, כגון:   .4
צּו  ָרﬞצּו ה | ָרﬞ ָאﬞ ָאה  ּבָ ﬞ ּבָ

21 לוחות מבניינים  הדגמת קריאה רהוטה של פעלים. כדי להדגים לקורא, הן דובר העברית הן לומד העברית, את דרך הגיית הפעלים, בחרנו   .5
שונים, וקריין וקריינית קוראים בקול את כל הצורות המופיעות באותם לוחות. לוחות אלה מסומנים בספר בסימון מיוחד, והמשתמש יכול לשומעם 

בתקליטור או באינטרנט כמפורט על גבי העטיפה.

דרך השימוש בספר
הרוצה לבדוק נטייתו של פועל מסוים יפנה תחילה למפתח הפעלים ויחפׂש לפי סדר הא"ב ובכתיב המלא את צורת הבסיס של הפועל - צורת 
  לֹוֵמד  ׁש, ִהְפִליג, הּוַרד. לצד צורת העבר תימצאנה גם צורות ההווה ושם הפוַעל, כגון: ָלַמד ר, ִהְתַלּבֵ ם, ּפּוּטַ העבר נסתר )הוא(, כגון: ָלַמד, ִנְגַמר, ִציּלֵ
ִלְלמֹוד ]ִלְלמֹד[, וזאת לצורך התמצאות מהירה. לבסוף יופנה המשתמש ללוח שבו ימצא את הצורות המפורטות של אותו פועל בכל הזמנים ובכל 
הגופים )רק בלוחות עצמם ימצא המשתמש גם את הצורות החליפיות(. כאמור לעיל, לעתים תופיע גם הערה משלימה שיש בה תוספת מידע חשוב 

לנטיית הפועל המבוקש. שימו לב: לקבלת מידע מלא על הפועל המבוקש יש לעיין תמיד הן בצורות שבמפתח הן בצורות שבלוח.
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FORM   גזרהTABLE  לוחEXAMPLE   דוגמה

ַעל   א. ּפָ
ֵלִמים )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[( ַפְךא-1ׁשְ ׁשָ

ֵלִמים - ל"ת )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[( ׁשְ ַבתא-2  ׁשָ

ֵלִמים - ל"נ )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[( ׁשְ ָצַפןא-3 

ֵלִמים )ָעִתיד: ִיְפַעל( ׁשְ ָלַבׁשא-4 

ֵעל, ָעִתיד: ִיְפַעל( ֵלִמים )הֹוֶוה: ּפָ ׁשְ ַדלא-5  ּגָ

ֵעל, ָעִתיד: ִיְפַעל( ֵלִמים - ל"נ )הֹוֶוה: ּפָ ׁשְ ַמןא-6  ׁשָ

עֹל[,  עֹול ]ּפָ ֵעל, ָעָבר: ּפָ ֵלִמים - ל"נ )הֹוֶוה: ּפָ ׁשְ  
עתיד: ִיְפַעל( 

 ָקַטן א-7
}ָקטֹון ]ָקטֹן[{

רֹוִנית )ה, ח, ע( )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[( ָעַברא-8ּפ' ּגְ

רֹוִנית )ה, ח, ע( - ל"נ )ָעִתיד: ִיְפעֹול  ּפ' ּגְ  
]ִיְפעֹל[(

ָעַגןא-9

רֹוִנית )ה, ח, ע( )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[( ּפ' ּגְ ָחַפרא-10 

ֵעל, ָעִתיד:  רֹוִנית )ה, ח, ע( )הֹוֶוה: ּפָ ּפ' ּגְ  
ִיְפַעל(

ָחַרדא-11

ֵעל, ָעִתיד:  רֹוִנית )ה, ח, ע( )הֹוֶוה: ּפָ ּפ' ּגְ  
ִיְפַעל(

ָחַסרא-12

ֵעל, ָעִתיד: ִיְפעֹול  רֹוִנית )ח( )הֹוֶוה: ּפָ ּפ' ּגְ  
]ִיְפעֹל[(

ָחַפץא-13

רֹוִנית )א( )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[( ּפ' ּגְ ָאַסרא-14 

רֹוִנית )א( )ָעִתיד: ִיְפַעל( ּפ' ּגְ ָאַרְךא-15 

רֹוִנית )א( )א' ָנָחה( ּפ' ּגְ ָאַכלא-16 

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ָצַחקא-17ע' ּגְ

רֹוִנית )ח( - ל"ת ע' ּגְ ָנַחתא-18 

FORM   גזרהTABLE  לוחEXAMPLE   דוגמה

רֹוִנית )ח, ע( - ל"נ ע' ּגְ ָטַחןא-19 

רֹוִנית )א( רֹוִנית )ח( - ּפ' ּגְ ע' ּגְ ָאַחזא-20 

רֹוִנית )א( רֹוִנית )ה( - ּפ' ּגְ ע" ּגְ ָאַהבא-21 

רֹוִנית )ח, ע( ָשַכחא-22ל' ּגְ

ֵעל( רֹוִנית )ח, ע( )הֹוֶוה: ּפָ ל' ּגְ ַמחא-23  ׂשָ

ֵעל( רֹוִנית )ה( )הֹוֶוה: ּפָ ל' ּגְ ַמּהא-24  ּתָ

ָנַפלא-25ּפ"נ, ּפי"צ )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(

ּפ"נ )ָעִתיד: ִיְפַעל( ָנַזלא-26 

רֹוִנית )ה, ח, ע( ּפ"נ - ל' ּגְ ָנַסעא-27 

ּפ"נ - ל"נ ָנַתןא-28 

ָיַרדא-29ּפי"ו )י' ֲחֵסָרה(

ּפי"ו )י' ָנָחה( ָיַרׁשא-30 

ֵעל( ּפי"ו )י' ָנָחה( - ל"נ )הֹוֶוה: ּפָ ןא-31  ָיׁשַ

עֹל[(  עֹול ]ּפָ עֹול, ָעָבר: ּפָ ּפי"ו )הווה: ּפָ ָיכֹול ]ָיכֹל[א-32 

רֹוִנית )ע( ּפי"ו )י' ֲחֵסָרה( - ל' ּגְ ָיַדעא-33 

ֵעל( רֹוִנית )ע( )הֹוֶוה: ּפָ ּפי"ו )י' ָנָחה( - ל' ּגְ ָיַגעא-34 

ָקםא-35ע"ו

ע"ו - ל"ת ֵמתא-36 

ע"י רא-37  ׁשָ

ע"ו ּבֹוׁשא-38 

רֹוִנית )ח,ע( ע"ו - ל' ּגְ ָנעא-39 

פּוִלים( ַסבא-40ע"ע )ּכְ

ָמָצאא-41ל"א

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 
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ְפ
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FORM   גזרהTABLE  לוחEXAMPLE   דוגמה

ֵעל( ל"א )ָעָבר: ּפָ ֵנאא-42  ׂשָ

רֹוִנית )ח( ל"א - ּפ' ּגְ ָחָטאא-43 

ל"א - ּפ"נ אא-44  ָנׂשָ

ל"א - ּפי"ו )י' ֲחֵסָרה( ָיָצאא-45 

ֵעל( ל"א - ּפי"ו )י' ָנָחה( )הֹוֶוה, ָעָבר: ָפּ ָיֵראא-46 

ל"א - ע"ו אא-47  ּבָ

ָנהא-48ל"י ּבָ

ֵעל( ל"י )הֹוֶוה: ּפָ ָבהא-49  ּכָ

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ל"י - ּפ' ּגְ ָעָלהא-50 

רֹוִנית )ה, ח( ל"י - ּפ' ּגְ ָחָסהא-51 

רֹוִנית )א( )א' ָנָחה( ל"י - ּפ' ּגְ ָאָפהא-52 

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ל"י - ע' ּגְ ָטָעהא-53 

ל"י - ּפ"נ ָנָטהא-54 

ל"י - ּפי"ו )י' ָנָחה( ָיָרהא-55 

רֹוִנית )ה( ל"י - עו"י - ּפ' ּגְ ָהָיהא-56 

רֹוִנית )ח( ל"י - ע"י - ּפ' ּגְ ַחי }ָחָיה{א-57 

ב. ִנְפַעל 
ֵלִמים ַמרב-1ׁשְ ִנׁשְ

ֵלִמים - ל"ת ׁשְ ִנְכַרתב-2 

ֵלִמים - ל"נ ׁשְ ִנְטַמןב-3 

רֹוִנית )ר( ִנְרַטבב-4ּפ' ּגְ

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ּפ' ּגְ בב-5  ֶנְחׁשַ

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ּפ' ּגְ ֶנֱעַזרב-6 

FORM   גזרהTABLE  לוחEXAMPLE   דוגמה

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ַארב-7ע' ּגְ ִנׁשְ

רֹוִנית )ח, ע( - ל"נ ע' ּגְ ַעןב-8  ִנׁשְ

רֹוִנית )ח, ע( חב-9ל' ּגְ ִנְפּתַ

רֹוִנית )ר( רֹוִנית )ח, ע( - ּפ' ּגְ ל' ּגְ עב-10  ִנְרּתַ

רֹוִנית )א( רֹוִנית )ח( - ּפ' ּגְ ל' ּגְ ֶנֱאַנחב-11 

ל[ב-12ּפ"נ, ּפי"צ ל ]ִנּצַ ִניּצַ

ּפ"נ ׁש[ב-13  ׁש ]ִנּגַ ִניּגַ

ּפ"נ - ל"נ ן[ב-14  ן ]ִנּתַ ִניּתַ

נֹוַצרב-15ּפי"ו

רֹוִנית )א, ע( ּפי"ו - ע' ּגְ נֹוַאׁשב-16 

רֹוִנית )ח, ע( ּפי"ו - ל' ּגְ נֹוַכחב-17 

ָנסֹוגב-18עו"י

עו"י - ל"נ ָנכֹוןב-19 

עו"י ִניּמֹול ]ִנּמֹול[ב-20 

עו"י - ל"נ ִניּזֹון ]ִנּזֹון[ב-21 

פּוִלים( ָנַסבב-22ע"ע )ּכְ

ִנְקָראב-23ל"א

רֹוִנית )ר( ל"א - ּפ' ּגְ אב-24  ִנְרּפָ

רֹוִנית )ח( ל"א - ּפ' ּגְ אב-25  ֶנְחּבָ

ל"א - ּפ"נ א[ב-26  ָ א ]ִנׂשּ ָ ִניׂשּ

ִנְדָמהב-27ל"י

רֹוִנית )א( רֹוִנית )ר( - ע' ּגְ ל"י - ּפ' ּגְ ִנְרָאהב-28 

רֹוִנית )ח( ל"י - ּפ' ּגְ ֶנֱחָצהב-29 
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FORM   גזרהTABLE  לוחEXAMPLE   דוגמה

רֹוִנית )א, ה( ל"י - ּפ' ּגְ ֶנֱהָנהב-30 

רֹוִנית )ע( ל"י - ּפ' ּגְ הב-31  ַנֲעׂשָ

רֹוִנית )א, ח, ע( ל"י - ע' ּגְ ִנְדָחהב-32 

ל"י - ּפי"ו נֹוָרהב-33 

ֵעל[  יֵעל ]ּפִ ג. ּפִ
ֵלִמים ל[ג-1ׁשְ ל ]ִטּפֵ ִטיּפֵ

ֵלִמים - ל"ת ׁשְ ת[ג-2  ת ]ִוּסֵ ִויּסֵ

ֵלִמים - ל"נ ׁשְ ן[ג-3  ֵ ן ]ִעׁשּ ֵ ִעיׁשּ

רֹוִנית )ה, ח, ע( ִניֵהל ]ִנֵהל[ג-4ע' ּגְ

רֹוִנית )ר( ע' ּגְ ֵרד[ג-5  יֵרד ]ּגֵ ּגֵ

רֹוִנית )ר( - ל"ת ע' ּגְ ֵרת[ג-6  יֵרת ]ׁשֵ ׁשֵ

רֹוִנית )א( ע' ּגְ ֵאר[ג-7  יֵאר ]ּתֵ ּתֵ

רֹוִנית )א( - ל"נ ע' ּגְ ֵמיֵאן ]ֵמֵאן[ג-8 

רֹוִנית )ח, ע( ַח[ג-9ל' ּגְ ַח ]ִטּפֵ ִטיּפֵ

רֹוִנית )ר( רֹוִנית )ח( - ע' ּגְ ל' ּגְ ֵאיֵרַח ]ֵאֵרַח[ג-10 

רֹוִנית )א( רֹוִנית )ר( - ּפ' ּגְ רֹוִנית )ע( - ע' ּגְ ל' ּגְ ֵאיַרע ]ֵאַרע[ג-11 

פּוִלים( נֹוֵפףג-12עו"י, ע"ע )ּכְ

עו"י - ל"ת אֹוֵתתג-13 

פּוִלים( - ל"נ עו"י, ע"ע )ּכְ ּכֹוֵנןג-14 

רֹוִנית )ח( עו"י - ל' ּגְ ׂשֹוֵחַחג-15 

א[ג-16ל"א א ]ִקּנֵ ִקיּנֵ

ה[ג-17ל"י ה ]ִצּפָ ִציּפָ

רֹוִנית )ה, ח( ל"י - ע' ּגְ ִאיָחה ]ִאָחה[ג-18 

FORM   גזרהTABLE  לוחEXAMPLE   דוגמה

רֹוִנית )ר( ל"י - ע' ּגְ ָרה[ג-19  יָרה ]ּגֵ ּגֵ

ֵלִמים ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ לג-20ְמרּוּבָ ְלּבֵ ּבִ

ֵלִמים - ל"ת ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ְכֵנתג-21   ּתִ

ֵלִמים - ל"נ ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ןג-22   ִעְצּבֵ

רֹוִנית )א, ה, ע(  ּגְ
1
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ֲעֵרְךג-23  ׁשִ

רֹוִנית )א, ה, ח, ע(  ּגְ
2
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ִהְבֵהבג-24 

רֹוִנית   ּגְ
2
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ    

)ה, ח, ע( - ל"נ
ִאְבֵחןג-25

רֹוִנית )ח, ע( ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ְכֵנַעג-26  ׁשִ

רֹוִנית )ח, ע( -  ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ   
רֹוִנית )ע(  ּגְ

1
ע'

ַעג-27 ֲעׁשֵ ׁשִ

רֹוִנית )א(  ּגְ
1
ִעים[ - ל"א - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ִטְאֵטאג-28 

ים[ ׁשִ ים ]ְמֻחּמָ ׁשִ ְפִלְרֵטטג-29ְמחּוּמָ

ים[ - ל"נ ׁשִ ים ]ְמֻחּמָ ׁשִ ְמחּוּמָ ֵרןג-30  ִסְנּכְ

ַעל[  ד. ּפּוַעל ]ּפֻ
ֵלִמים ד[ד-1ׁשְ ּבַ ד ]ּכֻ ּכּוּבַ

ֵלִמים - ל"ת ׁשְ ת[ד-2  ת ]ֻאּמַ אּוּמַ

ֵלִמים - ל"נ ׁשְ ן[ד-3  ן ]ֻחּסַ חּוּסַ

רֹוִנית )ח( נּוַחם ]ֻנַחם[ד-4ע' ּגְ

רֹוִנית )ר( ע' ּגְ צֹוַרף ]צַֹרף[ד-5 

רֹוִנית )א, ה, ע( ע' ּגְ נֹוַהל ]נַֹהל[ד-6 

רֹוִנית )ח, ע( ח[ד-7ל' ּגְ ח ]ֻנּצַ נּוּצַ

פּוִלים( ּפֹוַררד-8עו"י, ע"ע )ּכְ

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 
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דוג
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FORM   גזרהTABLE  לוחEXAMPLE   דוגמה

א[ד-9ל"א ּכָ א ]ּדֻ ּדּוּכָ

ה[ד-10ל"י ה ]ֻזּכָ זּוּכָ

רֹוִנית )ח( ל"י ע' ּגְ אּוָחה ]ֻאָחה[ד-11 

רֹוִנית )ר( ל"י ע' ּגְ ּגֹוָרה ]ּגָֹרה[ד-12 

רֹוִנית )ה( ל"י ע' ּגְ זֹוָהה ]זָֹהה[ד-13 

ֵלִמים ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ל[ד-14ְמרּוּבָ ְלּבַ ל ]ּבֻ ּבּוְלּבַ

ֵלִמים - ל"ת ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ת[ד-15   ְרּבַ ת ]ּתֻ ּתּוְרּבַ

ֵלִמים - ל"נ ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ְזַמן[ד-16   ּתּוְזַמן ]ּתֻ

רֹוִנית )א, ה, ע(  ּגְ
1
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ [ד-17  ֲעַרְךְ ׁשּוֲעַרְךְ ]ׁשֻ

רֹוִנית )א, ה, ח, ע(  ּגְ
2
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ְלַהב[ד-18  ׁשּוְלַהב ]ׁשֻ

רֹוִנית )ח, ע( ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ְכַנע[ד-19  ׁשּוְכַנע ]ׁשֻ

רֹוִנית )ח, ע( -  ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ   
רֹוִנית )א, ה, ע(   ּגְ

1
ע'

זּוֲעַזע ]ֻזֲעַזע[ד-20

רֹוִנית )א(  ּגְ
1
ִעים[ - ל"א - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ טּוְאָטא ]ֻטְאָטא[ד-21 

ים[ - ל"נ ׁשִ ים ]ְמֻחּמָ ׁשִ ַרן[ד-22ְמחּוּמָ ַרן ]ֻסְנּכְ סּוְנּכְ

ֵעל  ה. ִהְתּפַ
ֵלִמים ׁשה-1ׁשְ ִהְתַלּבֵ

ֵלִמים - ל"ת ׁשְ תה-2   ֵ ִהְתַעׁשּ

ֵלִמים - ל"נ ׁשְ ןה-3   ִהְתַחּתֵ

ֵלִמים - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש( ׁשְ בה-4  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ

ֵלִמים - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש( ל"נ ׁשְ ןה-5   ּכֵ ּתַ ִהׁשְ

ֵלִמים - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )צ( ׁשְ םה-6  ִהְצַטּלֵ

ֵלִמים - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ז( ׁשְ קה-7  ּקֵ ִהְזּדַ

FORM   גזרהTABLE  לוחEXAMPLE   דוגמה

ֵלִמים - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ז( - ל"נ ׁשְ ןה-8   ּמֵ ִהְזּדַ

רֹוִנית )ה, ח, ע( ִהְתַרֵחץה-9ע' ּגְ

רֹוִנית )ה, ח, ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש( ע' ּגְ ֵערה-10  ִהְסּתַ

רֹוִנית )ה, ח, ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )צ( ע' ּגְ ִהְצַטֵערה-11 

רֹוִנית )ה, ח, ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ז( ע' ּגְ ֵעקה-12  ִהְזּדַ

רֹוִנית )ר( ֵרׁשה-13ע' ּגְ ִהְתּגָ

רֹוִנית )ר( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש( ע' ּגְ ֵרקה-14  ִהְסּתָ

רֹוִנית )ר( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )צ( ע' ּגְ ִהְצָטֵרףה-15 

רֹוִנית )ר( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ז( ע' ּגְ ֵרזה-16  ִהְזּדָ

רֹוִנית )א( ֵארה-17ע' ּגְ ִהְתּפָ

רֹוִנית )א( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס( ע' ּגְ ֵאבה-18  ִהְסּתָ

רֹוִנית )ח, ע( ַחה-19ל' ּגְ ּתֵ ִהְתּפַ

רֹוִנית )ח, ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש( ל' ּגְ ַעה-20  ּגֵ ּתַ ִהׁשְ

רֹוִנית )ח, ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )צ( ל' ּגְ ַעה-21  ִהְצַטּנֵ

רֹוִנית )ר( רֹוִנית )ח, ע( - ע' ּגְ ל' ּגְ ִהְתָאֵרַחה-22 

רֹוִנית )ר( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת  רֹוִנית )ח, ע( - ע' ּגְ ל' ּגְ  
)ס, ׂש(

ֵרַעה-23 ּתָ ִהׂשְ

פּוִלים( ִהְתלֹוֵצץה-24עו"י, ע"ע )ּכְ

פּוִלים(- ל"נ עו"י, ע"ע )ּכְ ִהְתּגֹוֵנןה-25 

פּוִלים( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש( עו"י, ע"ע )ּכְ ּתֹוֵללה-26  ִהׁשְ

פּוִלים( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )צ( עו"י, ע"ע )ּכְ ִהְצטֹוֵפףה-27  

רֹוִנית )ח, ע( פּוִלים( - ל' ּגְ עו"י, ע"ע )ּכְ ִהְתנֹוֵעַעה-28 

אה-29ל"א ִהְתַרּפֵ

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 
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ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה
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ְפ
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FORM   גזרהTABLE  לוחEXAMPLE   דוגמה

הה-30ל"י ּסָ ִהְתּכַ

ל"י - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש( הה-31  ּנָ ּתַ ִהׁשְ

ל"י - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )צ( ִהְצַטָּווה ה-32  

]ִהְצַטָּוה[

ל"י - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ז( הה-33   ּכָ ִהְזּדַ

רֹוִנית )ה, ח( ל"י - ע' ּגְ ִהְתַמָחהה-34 

רֹוִנית )ה, ח, ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש( ל"י - ע' ּגְ ָההה-35   ּתַ ִהׁשְ

רֹוִנית )ה, ח, ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ז( ל"י - ע' ּגְ ָההה-36   ִהְזּדַ

רֹוִנית )ר( ל"י - ע' ּגְ ָרהה-37   ִהְתּגָ

רֹוִנית )א( ל"י - ע' ּגְ ִהְתָרָאהה-38  

רֹוִנית )א( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש( ל"י - ע' ּגְ ָאהה-39   ּתָ ִהׁשְ

ם[ה-40ּפ"ת, ּפ"ד, ּפ"ט ּמֵ ם ]ִהּתַ ּמֵ ִהיּתַ

רֹוִנית )ה( ּפ"ט - ע' ּגְ ֵהר[ה-41  ֵהר ]ִהּטַ ִהיּטַ

ּפ"ד - ל"נ ֵּין[ה-42  ֵּיין ]ִהּדַ ִהיּדַ

ֵלִמים ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ לה-43ְמרּוּבָ ְלּגֵ ִהְתּגַ

ֵלִמים - ל"נ ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ןה-44  ִהְתַעְצּבֵ

ֵלִמים - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת  ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ  
)ס, ׁש, ׂש(

ְחֵררה-45 ּתַ ִהׁשְ

ֵלִמים - ּפ'  ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ   
ׁשֹוֶרֶקת )צ(

ִהְצַטְמֵצםה-46

רֹוִנית )ע( - ּפ'   ּגְ
1
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ   
ׁשֹוֶרֶקת )ס,ׁש,ׂש(

ֲעֵמםה-47 ּתַ ִהׁשְ

רֹוִנית )ע( - ל"נ  ּגְ
1
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ִהְתַרֲעֵנןה-48 

רֹוִנית )ח, ע(  ּגְ
2
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ִהְתַעְרֵערה-49 

FORM   גזרהTABLE  לוחEXAMPLE   דוגמה

רֹוִנית )ה( - ּפ'   ּגְ
2
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ   

ׁשֹוֶרֶקת )ׁש(
ְלֵהבה-50 ּתַ ִהׁשְ

רֹוִנית )ח( ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ִהְתַאְזֵרַחה-51 

רֹוִנית )ה( ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ִהְתַמְהֵמּהַה-52  

רֹוִנית )ע( -  ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ    
פ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש(

ְכֵנַעה-53 ּתַ ִהׁשְ

רֹוִנית )ע( -  ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ    
רֹוִנית )ע(  ּגְ

1
ע'

ֲעֵגַעה-54 ִהְתּגַ

רֹוִנית )ע( -  ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ    
רֹוִנית )ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש(  ּגְ

1
ע'

ַעה-55 ֲעׁשֵ ּתַ ִהׁשְ

רֹוִנית )ע( -  ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ    
רֹוִנית )ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ז(  ּגְ

1
ע'

ֲעֵזַעה-56 ִהְזּדַ

ִעים[ - ל"י - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ׁש( ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ֲחָווה ה-57  ּתַ ִהׁשְ

ֲחָוה[ ּתַ ]ִהׁשְ

ִעים[ - ּפ"ד, ּפ"ת, ּפ"ט ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ר[ה-58  ְרּדֵ ר ]ִהּדַ ְרּדֵ ִהיּדַ

ים[ - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס( - ל"נ ׁשִ ים ]ְמֻחּמָ ׁשִ ֵרןה-59ְמחּוּמָ ְנּכְ ִהְסּתַ

ֵלִמים ַעל[ - ׁשְ ר ה-60ִהְתּפּוַעל ]ִהְתּפֻ ִהְתּפּוּטַ

ר[ ּטַ ]ִהְתּפֻ

ו. ִהְפִעיל 
ֵלִמים ילו-1ׁשְ ִהְגּדִ

ֵלִמים - ל"ת ׁשְ ִהְפִחיתו-2 

ֵלִמים - ל"נ ׁשְ יןו-3  ִהְלּבִ

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ֶהְחִליטו-4ּפ' ּגְ

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ
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ֵעל
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ַעל[ 
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ְתּפַ
ִה
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ְפ
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]ֻהְפַעל[ 
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FORM   גזרהTABLE  לוחEXAMPLE   דוגמה

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ּפ' ּגְ יםו-5  ֶהֱאׁשִ

רֹוִנית )א, ח( - ל"נ ּפ' ּגְ ֶהֱאִזיןו-6 

רֹוִנית )ח, ע( ִהְכִריַחו-7ל' ּגְ

רֹוִנית )ה( ל' ּגְ יּהַו-8  ִהְגּבִ

ירו-9ּפ"נ, ּפי"צ ִהּכִ

ּפי"צ - ל"ת יתו-10  ִהּצִ

רֹוִנית )ח, ע( ּפ"נ, ּפי"צ - ל' ּגְ יַעו-11  ִהּסִ

רֹוִנית )ה( ּפ"נ - ל' ּגְ יּהַו-12  ִהּגִ

יבו-13ּפי"ו הֹוׁשִ

רֹוִנית )ח, ע( ּפי"ו - ל' ּגְ הֹוִפיַעו-14 

ּפ"י ֵהיִטיבו-15 

ֵהִקיםו-16עו"י

עו"י - ל"ת ֵהִמיתו-17 

עו"י - ל"נ ֵהִביןו-18 

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( עו"י - ּפ' ּגְ ֵהִעידו-19 

רֹוִנית )ח, ע( עו"י - ל' ּגְ ֵהִניַעו-20 

פּוִלים( ֵהֵסבו-21ע"ע )ּכְ

פּוִלים( - ל"נ ע"ע )ּכְ ֵהֵגןו-22 

רֹוִנית )א, ח, ע( פּוִלים( - ּפ' ּגְ ע"ע )ּכְ ֵהֵעזו-23 

רֹוִנית )ר( פּוִלים( - ּגְ ע"ע )ּכְ ֵהֵצרו-24 

רֹוִנית )ע( פּוִלים( - ּגְ ע"ע )ּכְ ֵהֵרַעו-25 

ִהְמִציאו-26ל"א

רֹוִנית )ח( ל"א - ּפ' ּגְ יאו-27  ֶהְחּבִ

FORM   גזרהTABLE  לוחEXAMPLE   דוגמה

רֹוִנית )ח( ל"א - ּפ' ּגְ ֶהֱחִמיאו-28 

ל"א - ּפ"נ יאו-29  ִ ִהׂשּ

ל"א - ּפי"ו הֹוִציאו-30 

ל"א - עו"י ֵהִביאו-31 

ִהְרָצהו-32ל"י

רֹוִנית )ח, ע( ל"י - ּפ' ּגְ ֶהֱעָלהו-33 

רֹוִנית )ה, ח, ע( ל"י - ע' ּגְ ִהְטָעהו-34 

רֹוִנית )א( ל"י - ע' ּגְ ֶהְרָאהו-35 

ל"י - ּפ"נ הו-36  ִהּטָ

ל"י - ּפי"ו הֹוָרהו-37 

ִעים[ ִעים ]ְמֻרּבָ ִריץו-38ְמרּוּבָ ּפְ ִהׁשְ

ז. הּוְפַעל ]ֻהְפַעל[ 
ֵלִמים ר[ז-1ׁשְ ר ]ֻהְזּכַ הּוְזּכַ

ֵלִמים - ל"ת ׁשְ ת[ז-2  ּבַ ת ]ֻהׁשְ ּבַ הּוׁשְ

ֵלִמים - ל"נ ׁשְ הּוְטַמן ]ֻהְטַמן[ז-3 

רֹוִנית )א,ה, ח, ע( הּוֲעַמד ]ֻהֲעַמד[ז-4ּפ' ּגְ

רֹוִנית )א,ה, ח, ע( הּוְבַהל ]ֻהְבַהל[ז-5ע' ּגְ

רֹוִנית )ח( - ל"ת ע' ּגְ הּוְנַחת ]ֻהְנַחת[ז-6 

רֹוִנית )ח,ע( - ל"נ ע' ּגְ הּוְטַען ]ֻהְטַען[ז-7 

רֹוִנית )ח,ע( ע[ז-8ל' ּגְ ע ]ֻהְפּתַ הּוְפּתַ

רֹוִנית )ה( ל' ּגְ ּה[ז-9  ּה ]ֻהְגּבַ הּוְגּבַ

ר[ז-10ּפ"נ, ּפי"צ ר ]ֻהּכַ הּוּכַ

ּפי"צ - ל"ת ת[ז-11  ת ]ֻהּצַ הּוּצַ

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 
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FORM   גזרהTABLE  לוחEXAMPLE   דוגמה

רֹוִנית )ח,ע( ּפ"נ, ּפי"צ - ל' ּגְ ע[ז-12  ע ]ֻהּסַ הּוּסַ

פּוִלים( הּוַרדז-13ּפי"ו, עו"י, ע"ע )ּכְ

הּוַמתז-14עו"י - ל"ת

עו"י - ל"נ הּוַבןז-15 

רֹוִנית )א,ח,ע( פּוִלים( - ּפ' ּגְ עו"י, ע"ע )ּכְ הּוַארז-16 

רֹוִנית )ח,ע( פּוִלים( - ל' ּגְ ּפי"ו, עו"י, ע"ע )ּכְ הּוַנעז-17 

פּוִלים( הּוַמסז-18ע"ע )ּכְ

א[ז-19ל"א א ]ֻהְחּבָ הּוְחּבָ

ל"א - ּפי"ו, עו"י הּוָבאז-20 

ה[ז-21ל"י ה ]ֻהְרׁשָ הּוְרׁשָ

רֹוִנית )ה, ח, ע( ל"י - ע' ּגְ הּוְטָעה ]ֻהְטָעה[ז-22 

ל"י - ּפ"נ ה[ז-23  ה ]ֻהּטָ הּוּטָ

רֹוִנית )ע( ל"י - ּפ' ּגְ הּוֲעָלה ]ֻהֲעָלה[ז-24 

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 
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הערה	 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 הערה		 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 	

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

א-16ֶלֱאבֹוד ]ֶלֱאבֹד[אֹוֵבדָאַבד
ג-20ְלַאְבֵזרְמַאְבֵזרִאְבֵזר
ג-25ְלַאְבֵחןְמַאְבֵחןִאְבֵחן

ג-26ְלַאְבֵטַחְמַאְבֵטַחִאְבֵטַח
א-14ֶלֱאגֹוד ]ֶלֱאגֹד[אֹוֵגדָאַגד
א-14ֶלֱאגֹוף ]ֶלֱאגֹף[אֹוֵגףָאַגף
א-14ֶלֱאגֹור ]ֶלֱאגֹר[אֹוֵגרָאַגר

ג-20ְלַאְגֵרףְמַאְגֵרףִאְגֵרף
א-21ֶלֱאהֹוב ]ֶלֱאהֹב[אֹוֵהבָאַהב
א-20ֶלֱאהֹוד ]ֶלֱאהֹד[אֹוֵהדָאַהד

ד-14)-(ְמאּוְבָזר ]ְמֻאְבָזר[אּוְבַזר ]ֻאְבַזר[
ד-16)-(ְמאּוְבָחן ]ְמֻאְבָחן[אּוְבַחן ]ֻאְבַחן[

ד-19)-(ְמאּוְבָטח ]ְמֻאְבָטח[אּוְבַטח ]ֻאְבַטח[
ק[ ּבַ ק ]ֻאּ ק[אּוּבַ ּבָ ק ]ְמֻאּ ד-1)-(ְמאּוּבָ

ן[ ן ]ֻאּבַ ן[אּוּבַ ּבָ ן ]ְמֻאּ ד-3)-(ְמאּוּבָ
ד[ ד ]ֻאּגַ ד[אּוּגַ ד ]ְמֻאּגָ ד-1)-(ְמאּוּגָ
ף[ ף ]ֻאּגַ ף[אּוּגַ ף ]ְמֻאּגָ ד-1)-(ְמאּוּגָ

ה[ ה ]ֻאּדָ ה[אּוּדָ ה ]ְמֻאּדֶ ד-10)-(ְמאּוּדֶ
ג-20ְלַאְווֵרר ]ְלַאְוֵרר[ְמַאְווֵרר ]ְמַאְוֵרר[ִאְווֵרר ]ִאְוֵרר[
ד-14)-(ְמאּוְוָרר ]ְמֻאְוָרר[אּוְוַרר ]ֻאְוַרר[

ן[ ן ]ֻאּזַ ן[אּוּזַ ן ]ְמֻאּזָ ד-3)-(ְמאּוּזָ
ד-19)-(ְמאּוְזָרח ]ְמֻאְזָרח[אּוְזַרח ]ֻאְזַרח[

ד-4)-(ְמאּוָחד ]ְמֻאָחד[אּוַחד ]ֻאַחד[
ד-11)-(ְמאּוֶחה ]ְמֻאֶחה[אּוָחה ]ֻאָחה[

ד-14)-(ְמאּוְחָזר ]ְמֻאְחָזר[אּוְחַזר ]ֻאְחַזר[
ד-16)-(ְמאּוְחָסן ]ְמֻאְחָסן[אּוְחַסן ]ֻאְחַסן[

ר[ ר ]ֻאּיַ ר[אּוּיַ ר ]ְמֻאּיָ ד-1)-(ְמאּוּיָ
ׁש[ ׁש ]ֻאּיַ ׁש[אּוּיַ ׁש ]ְמֻאּיָ ד-1)-(ְמאּוּיָ
ת[ ת ]ֻאּיַ ת[אּוּיַ ת ]ְמֻאּיָ ד-2)-(ְמאּוּיָ

ד-14)-(ְמאּוְכָזב ]ְמֻאְכָזב[אּוְכַזב ]ֻאְכַזב[
ל[ ל ]ֻאּכַ ל[אּוּכַ ל ]ְמֻאּכָ ד-1)-(ְמאּוּכָ

ד-14)-(ְמאּוְכָלס ]ְמֻאְכָלס[אּוְכַלס ]ֻאְכַלס[
ן[ ן ]ֻאּכַ ן[אּוּכַ ן ]ְמֻאּכָ ד-3)-(ְמאּוּכָ

ד-16)-(ְמאּוְכָסן ]ְמֻאְכָסן[אּוְכַסן ]ֻאְכַסן[

ף[ ף ]ֻאּלַ ף[אּוּלַ ף ]ְמֻאּלָ ד-1)-(ְמאּוּלָ
ץ[ ץ ]ֻאּלַ ץ[אּוּלַ ץ ]ְמֻאּלָ ד-1)-(ְמאּוּלָ

ר[ ר ]ֻאְלּתַ ר[אּוְלּתַ ר ]ְמֻאְלּתָ ד-14)-(ְמאּוְלּתָ
ן[ ן ]ֻאּמַ ן[אּוּמַ ן ]ְמֻאּמָ ד-3)-(ְמאּוּמָ

ץ[ ץ ]ֻאּמַ ץ[אּוּמַ ץ ]ְמֻאּמָ ד-1)-(ְמאּוּמָ
ת[ ת ]ֻאּמַ ת[אּוּמַ ת ]ְמֻאּמָ ד-2)-(ְמאּוּמָ

ג-14ְלאֹוֵנןְמאֹוֵנןאֹוֵנן
ד-16)-(ְמאּוְפָיין ]ְמֻאְפָין[אּוְפַיין ]ֻאְפַין[
ס[ ס ]ֻאּפַ ס[אּוּפַ ס ]ְמֻאּפָ ד-1)-(ְמאּוּפָ
ר[ ר ]ֻאּפַ ר[אּוּפַ ר ]ְמֻאּפָ ד-1)-(ְמאּוּפָ

ד-14)-(ְמאּוְקָלם ]ְמֻאְקָלם[אּוְקַלם ]ֻאְקַלם[
ן[ ן ]ֻאְרַגּ ן[אּוְרַגּ ן ]ְמֻאְרָגּ ד-16)-(ְמאּוְרָגּ

ז[ ּפַ ז ]ֻאׁשְ ּפַ ז[אּוׁשְ ּפָ ז ]ְמֻאׁשְ ּפָ ד-14)-(ְמאּוׁשְ
ר[ ַ ר ]ֻאׁשּ ַ ר[אּוׁשּ ָ ר ]ְמֻאׁשּ ָ ד-1)-(ְמאּוׁשּ

ַרר[ ַרר ]ֻאׁשְ ָרר[אּוׁשְ ָרר ]ְמֻאׁשְ ד-14)-(ְמאּוׁשְ
ׁש ׁשאֹוׁשֵ ׁשְמאֹוׁשֵ ג-12ְלאֹוׁשֵ
ׁש שאֹוׁשַ ד-8)-(ְמאֹוׁשָ

ׁש[ ַ ׁש ]ֻאׁשּ ַ ׁש[אּוׁשּ ָ ׁש ]ְמֻאׁשּ ָ ד-1)-(ְמאּוׁשּ
ר[ ר ]ֻאְתּגַ ר[אּוְתּגַ ר ]ְמֻאְתּגָ ד-14)-(ְמאּוְתּגָ

ד-18)-(ְמאּוְתָחל ]ְמֻאְתָחל[אּוְתַחל ]ֻאְתַחל[
ר[ ר ]ֻאּתַ ר[אּוּתַ ר ]ְמֻאָתּ ד-1)-(ְמאּוּתָ

ג-13ְלאֹוֵתתְמאֹוֵתתאֹוֵתת
ר רִאְזּכֵ רְמַאְזּכֵ ג-20ְלַאְזּכֵ

א-15ֶלֱאזֹול ]ֶלֱאזֹל[אֹוֵזלָאַזל
א-14ֶלֱאזֹור ]ֶלֱאזֹר[אֹוֵזרָאַזר

ג-26ְלַאְזֵרַחְמַאְזֵרַחִאְזֵרַח
א-20ֶלֱאחֹוז ]ֶלֱאחֹז[אֹוֵחזָאַחז

ג-20ְלַאְחֵזרְמַאְחֵזרִאְחֵזר
ג-22ְלַאְחֵסןְמַאְחֵסןִאְחֵסן
א-14ֶלֱאטֹום ]ֶלֱאטֹם[אֹוֵטםָאַטם

ד[ ד ]ִאּבֵ דִאיּבֵ דְמַאּבֵ ג-1ְלַאּבֵ
ן[ ן ]ִאּבֵ ןִאיּבֵ ןְמַאּבֵ ג-3ְלַאּבֵ

ק[ ק ]ִאּבֵ קִאיּבֵ קְמַאּבֵ ג-1ְלַאּבֵ
ד[ ד ]ִאּגֵ דִאיּגֵ דְמַאֵגּ ג-1ְלַאּגֵ
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הערה	 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 הערה		 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 	

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ף[ ף ]ִאּגֵ ףִאיּגֵ ףְמַאֵגּ ג-1ְלַאּגֵ
ה[ ה ]ִאּדָ הִאיּדָ ג-17ְלַאּדֹותְמַאּדֶ

ן[ ן ]ִאּזֵ ןִאיּזֵ ןְמַאּזֵ ג-3ְלַאּזֵ
ג-4ְלַאֵחדְמַאֵחדִאיֵחד ]ִאֵחד[
ג-18ְלַאחֹותְמַאֶחהִאיָחה ]ִאָחה[
ג-4ְלַאֵחלְמַאֵחלִאיֵחל ]ִאֵחל[
ג-4ְלַאֵחרְמַאֵחרִאיֵחר ]ִאֵחר[

ם[ ם ]ִאּטֵ םִאיּטֵ םְמַאּטֵ ג-1ְלַאּטֵ
ד[ יד ]ִאּיֵ ד[ִאּיֵ יד ]ְמַאּיֵ ד[ְמַאּיֵ יד ]ְלַאּיֵ ג-1ְלַאּיֵ
ְך[ יְך ]ִאּיֵ ְך[ִאּיֵ יְך ]ְמַאּיֵ ְך[ְמַאּיֵ יְך ]ְלַאּיֵ ג-1ְלַאֵיּ

ם[ ים ]ִאּיֵ ם[ִאּיֵ ים ]ְמַאּיֵ ם[ְמַאּיֵ ים ]ְלַאּיֵ ג-1ְלַאּיֵ
ן[ ין ]ִאּיֵ ן[ִאּיֵ ין ]ְמַאּיֵ ן[ְמַאּיֵ ין ]ְלַאּיֵ ג-3ְלַאּיֵ

ר[ יר ]ִאּיֵ ר[ִאּיֵ יר ]ְמַאּיֵ ר[ְמַאּיֵ יר ]ְלַאּיֵ ג-1ְלַאּיֵ
ׁש[ יׁש ]ִאּיֵ ׁש[ִאּיֵ יׁש ]ְמַאּיֵ ׁש[ְמַאּיֵ יׁש ]ְלַאּיֵ ג-1ְלַאּיֵ
ת[ ית ]ִאּיֵ ת[ִאּיֵ ית ]ְמַאּיֵ ת[ְמַאּיֵ ית ]ְלַאּיֵ ג-2ְלַאּיֵ
ל[ ל ]ִאּכֵ לִאיּכֵ לְמַאּכֵ ג-1ְלַאּכֵ
ן[ ן ]ִאּכֵ ןִאיּכֵ ןְמַאּכֵ ג-3ְלַאּכֵ

ף[ ף ]ִאּלֵ ףִאיּלֵ ףְמַאּלֵ ג-1ְלַאּלֵ
ץ[ ץ ]ִאּלֵ ץִאיּלֵ ץְמַאּלֵ ג-1ְלַאּלֵ
ן[ ן ]ִאּמֵ ןִאיּמֵ ןְמַאּמֵ ג-3ְלַאּמֵ

ץ[ ץ ]ִאּמֵ ץִאיּמֵ ץְמַאּמֵ ג-1ְלַאּמֵ
ת[ ת ]ִאּמֵ תִאיּמֵ תְמַאּמֵ ג-2ְלַאּמֵ
ס[ ס ]ִאּפֵ סִאיּפֵ סְמַאּפֵ ג-1ְלַאּפֵ
ר[ ר ]ִאּפֵ רִאיּפֵ רְמַאּפֵ ג-1ְלַאּפֵ
ג-10ְלָאֵרַחְמָאֵרַחֵאיֵרַח ]ֵאֵרַח[
עבר נסתר גם: ג-5ְלָאֵרסְמָאֵרסֵאיֵרס ]ֵאֵרס[

ֵאיַרס ]ֵאַרס[

ג-11)-()-(ֵאיַרע ]ֵאַרע[
ר[ ֵ ר ]ִאׁשּ ֵ רִאיׁשּ ֵ רְמַאׁשּ ֵ ג-1ְלַאׁשּ

ׁש[ ֵ ׁש ]ִאׁשּ ֵ ׁשִאיׁשּ ֵ ׁשְמַאׁשּ ֵ ג-1ְלַאׁשּ
ר[ ר ]ִאּתֵ רִאיּתֵ רְמַאּתֵ ג-1ְלַאּתֵ

ג-20ְלַאְכֵזבְמַאְכֵזבִאְכֵזב
א-16ֶלֱאכֹול ]ֶלֱאכֹל[אֹוֵכלָאַכל

ג-20ְלַאְכֵללְמַאְכֵללִאְכֵלל
ג-20ְלַאְכֵלסְמַאְכֵלסִאְכֵלס

ג-22ְלַאְכֵסןְמַאְכֵסןִאְכֵסן
א-14ֶלֱאכֹוף ]ֶלֱאכֹף[אֹוֵכףָאַכף

ר רִאְכׁשֵ רְמַאְכׁשֵ ג-20ְלַאְכׁשֵ
ג-20ְלַאְלֵחׁשְמַאְלֵחׁשִאְלֵחׁש
ר רִאְלּתֵ רְמַאְלּתֵ ג-20ְלַאְלּתֵ

א-14ֶלֱאמֹוד ]ֶלֱאמֹד[אֹוֵמדָאַמד
ג-20ְלַאְמֵללְמַאְמֵללִאְמֵלל

א-16לֹוַמראֹוֵמרָאַמר
א-14ֶלֱאנֹוס ]ֶלֱאנֹס[אֹוֵנסָאַנס

ף ףִאְנּפֵ ףְמַאְנּפֵ ג-20ְלַאְנּפֵ
ג-20ְלַאְסֵלםְמַאְסֵלםִאְסֵלם

א-14ֶלֱאסֹוף ]ֶלֱאסֹף[אֹוֵסףָאַסף
א-14ֶלֱאסֹור ]ֶלֱאסֹר[אֹוֵסרָאַסר
א-52ֶלֱאפֹותאֹוֶפהָאָפה

ג-22ְלַאְפֵיין ]ְלַאְפֵין[ְמַאְפֵיין ]ְמַאְפֵין[ִאְפֵיין ]ִאְפֵין[
ג-22ְלַאְפֵנןְמַאְפֵנןִאְפֵנן
א-14ֶלֱאפֹוף ]ֶלֱאפֹף[אֹוֵפףָאַפף

ג-20ְלַאְפֵרטְמַאְפֵרטִאְפֵרט
ט טִאְפׁשֵ טְמַאְפׁשֵ ג-20ְלַאְפׁשֵ
ר רִאְפׁשֵ רְמַאְפׁשֵ ג-20ְלַאְפׁשֵ

א-35ָלאּוץָאץָאץ
א-14ֶלֱאצֹול ]ֶלֱאצֹל[אֹוֵצלָאַצל
א-14ֶלֱאצֹור ]ֶלֱאצֹר[אֹוֵצרָאַצר

ג-20ְלַאְקֵלםְמַאְקֵלםִאְקֵלם
א-14ֶלֱארֹוב ]ֶלֱארֹב[אֹוֵרבָאַרב
א-14ֶלֱארֹוג ]ֶלֱארֹג[אֹוֵרגָאַרג

ן ןִאְרּגֵ ןְמַאְרּגֵ ג-22ְלַאְרּגֵ
א-51ֶלֱארֹותאֹוֶרהָאָרה
א-14ֶלֱארֹוז ]ֶלֱארֹז[אֹוֵרזָאַרז
א-15ֶלֱארֹוְך ]ֶלֱארְֹך[אֹוֵרְךָאַרְך

ז ּפֵ זִאׁשְ ּפֵ זְמַאׁשְ ּפֵ ג-20ְלַאׁשְ
ר ּפֵ רִאׁשְ ּפֵ רְמַאְשׁ ּפֵ ג-20ְלַאׁשְ
ֵרר ֵררִאׁשְ ֵררְמַאׁשְ ג-20ְלַאׁשְ
ר רִאְתּגֵ רְמַאְתּגֵ ג-20ְלַאְתּגֵ
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ג-24ְלַאְתֵחלְמַאְתֵחלִאְתֵחל
א אּבָ א-47ָלבֹואּבָ

ַאׁש א-17ִלְבאֹוש ]ִלְבאֹׁש[ּבֹוֵאׁשּבָ
ַגד א-1ִלְבּגֹוד ]ִלְבּגֹד[ּבֹוֵגדּבָ
ַגר א-4ִלְבּגֹור ]ִלְבּגֹר[ּבֹוֵגרּבָ

ָדה א-48ִלְבּדֹותּבֹוֶדהּבָ
ַדק א-1ִלְבּדֹוק ]ִלְבּדֹק[ּבֹוֵדקּבָ
ָהה א-53ִלְבהֹותּבֹוֶההּבָ
ַהק א-17ִלְבהֹוק ]ִלְבהֹק[ּבֹוֵהקּבָ

ד-6)-(ְמבֹוָאר ]ְמבָֹאר[ּבֹוַאר ]ּבַֹאר[
ג-12ְלבֹוֵדדְמבֹוֵדדּבֹוֵדד
ד-8)-(ְמבֹוָדדּבֹוַדד

ד[ ּדַ ד ]ּבֻ ד[ּבּוּדַ ד ]ְמֻבּדָ ד-1)-(ְמבּוּדָ
ז[ ְזּבַ ז ]ּבֻ ז[ּבּוְזּבַ ז ]ְמֻבְזּבָ ד-14)-(ְמבּוְזּבָ

ר[ ּזַ ר ]ּבֻ ר[ּבּוּזַ ר ]ְמֻבּזָ ד-1)-(ְמבּוּזָ
א[ ּטָ א ]ּבֻ א[ּבּוּטָ א ]ְמֻבּטָ ד-9)-(ְמבּוּטָ
ח[ ּטַ ח ]ּבֻ ח[ּבּוּטַ ח ]ְמֻבּטָ ד-7)-(ְמבּוּטָ
ל[ ּטַ ל ]ּבֻ ל[ּבּוּטַ ל ]ְמֻבּטָ ד-1)-(ְמבּוּטָ

ל[ ּיַ ל ]ּבֻ ל[ּבּוּיַ ל ]ְמֻבָיּ ד-1)-(ְמבּוּיָ
ם[ ּיַ ם ]ּבֻ ם[ּבּוּיַ ם ]ְמֻבּיָ ד-1)-(ְמבּוּיָ

ׁש[ ּיַ ׁש ]ּבֻ ׁש[ּבּוּיַ ׁש ]ְמֻבּיָ ד-1)-(ְמבּוּיָ
ת[ ּיַ ת ]ּבֻ ת[ּבּוּיַ ת ]ְמֻבּיָ ד-2)-(ְמבּוּיָ

ל[ ְלּבַ ל ]ּבֻ ל[ּבּוְלּבַ ל ]ְמֻבְלּבָ ד-14)-(ְמבּוְלּבָ
ְנַאם[ ד-18)-(ְמבּוְנָאם ]ְמֻבְנָאם[ּבּוְנַאם ]ּבֻ

ג-12ְלבֹוֵססְמבֹוֵססּבֹוֵסס
ס[ ּסַ ס ]ּבֻ ס[ּבּוּסַ ס ]ְמֻבּסָ ד-1)-(ְמבּוּסָ
ע[ ּצַ ע ]ּבֻ ע[ּבּוּצַ ע ]ְמֻבּצָ ד-7)-(ְמבּוּצָ
ר[ ּצַ ר ]ּבֻ ר[ּבּוּצַ ר ]ְמֻבּצָ ד-1)-(ְמבּוּצָ

ק[ ְקּבַ ק ]ּבֻ ק[ּבּוְקּבַ ק ]ְמֻבְקּבָ ד-14)-(ְמבּוְקּבָ
ע[ ּקַ ע ]ּבֻ ע[ּבּוּקַ ע ]ְמֻבּקָ ד-7)-(ְמבּוּקָ

ׁש[ ּקַ ׁש ]ּבֻ ׁש[ּבּוּקַ ׁש ]ְמֻבּקָ ד-1)-(ְמבּוּקָ
ד-5)-(ְמבֹוָרְך ]ְמבָֹרְך[ּבֹוַרְך ]ּבַֹרְך[

א-38ֵלבֹוׁשּבֹוׁשּבֹוׁש
ל[ ַ ּשׁ ל ]ּבֻ ַ ל[ּבּוּשׁ ָ ל ]ְמֻבּשׁ ָ ד-1)-(ְמבּוּשׁ

ם[ ַ ׂשּ ם ]ּבֻ ַ ם[ּבּוׂשּ ָ ם ]ְמֻבׂשּ ָ ד-1)-(ְמבּוׂשּ
ׁש ׁשּבֹוׁשֵ ׁשְמבֹוׁשֵ ג-12ְלבֹוׁשֵ

ק[ ּתַ ק ]ּבֻ ק[ּבּוּתַ ק ]ְמֻבּתָ ד-1)-(ְמבּוּתָ
ר[ ּתַ ר ]ּבֻ ר[ּבּוּתַ ר ]ְמֻבּתָ ד-1)-(ְמבּוּתָ

ז זּבַ א-40ָלבֹוז ]ָלבֹז[ּבַ
ז זּבָ א-35ָלבּוזּבָ

ָזה א-48ִלְבזֹותּבֹוֶזהּבָ
ז ְזּבֵ זּבִ זְמַבְזּבֵ ג-20ְלַבְזּבֵ

ַזז א-1ִלְבזֹוז ]ִלְבזֹז[ּבֹוֵזזּבָ
ַזק א-1ִלְבזֹוק ]ִלְבזֹק[ּבֹוֵזקּבָ
ַחל א-17ִלְבחֹול ]ִלְבחֹל[ּבֹוֵחלּבָ
ַחן א-19ִלְבחֹון ]ִלְבחֹן[ּבֹוֵחןּבָ
ַחר עתיד וציווי גם: א-17ִלְבחֹור ]ִלְבחֹר[ּבֹוֵחרּבָ

ִיְבחֹור ]ִיְבחֹר[, 
חֹר[ חֹור ]ּבְ ְבּ

ַחׁש א-17ִלְבחֹוׁש ]ִלְבחֹׁש[ּבֹוֵחׁשּבָ
ַטח א-22ִלְבטֹוַח ]ִלְבטַֹח[ּבֹוֵטַחּבָ

J ]ֵאס יֵאס ]ּבִ ג-7ְלָבֵאס Jְמָבֵאס Jּבִ
ֵאר[ יֵאר ]ּבֵ ג-7ְלָבֵארְמָבֵארּבֵ
ד[ ּדֵ ד ]ּבִ יּדֵ דּבִ דְמַבּדֵ ג-1ְלַבּדֵ
ַח[ ּדֵ ַח ]ּבִ יּדֵ ַחּבִ ַחְמַבּדֵ ג-9ְלַבּדֵ
ר[ ּדֵ ר ]ּבִ יּדֵ רּבִ רְמַבּדֵ ג-1ְלַבּדֵ
ה[ ּזָ ה ]ּבִ יּזָ הּבִ ג-17ְלַבּזֹותְמַבּזֶ
ר[ ּזֵ ר ]ּבִ יּזֵ רּבִ רְמַבּזֵ ג-1ְלַבּזֵ

א[ ּטֵ א ]ּבִ יּטֵ אּבִ אְמַבּטֵ ג-16ְלַבּטֵ
ַח[ ּטֵ ַח ]ּבִ יּטֵ ַחּבִ ַחְמַבּטֵ ג-9ְלַבּטֵ
ל[ ּטֵ ל ]ּבִ יּטֵ לּבִ לְמַבּטֵ ג-1ְלַבּטֵ
ן[ ּטֵ ן ]ּבִ יּטֵ ןּבִ ןְמַבּטֵ ג-3ְלַבּטֵ
ל[ ּיֵ יל ]ּבִ ּיֵ ל[ּבִ יל ]ְמַבּיֵ ל[ְמַבּיֵ יל ]ְלַבּיֵ ג-1ְלַבּיֵ

ם[ ּיֵ ים ]ּבִ ּיֵ ם[ּבִ ים ]ְמַבּיֵ ם[ְמַבּיֵ ים ]ְלַבּיֵ ג-1ְלַבּיֵ
ץ[ ּיֵ יץ ]ּבִ ּיֵ ץ[ּבִ יץ ]ְמַבּיֵ ץ[ְמַבּיֵ יץ ]ְלַבּיֵ ג-1ְלַבּיֵ

ׁש[ ּיֵ יׁש ]ּבִ ּיֵ ׁש[ּבִ יׁש ]ְמַבּיֵ ׁש[ְמַבּיֵ יׁש ]ְלַבּיֵ ג-1ְלַבּיֵ
ת[ ּיֵ ית ]ּבִ ּיֵ ת[ּבִ ית ]ְמַבּיֵ ת[ְמַבּיֵ ית ]ְלַבּיֵ ג-2ְלַבּיֵ
ה[ ּכָ ה ]ּבִ יּכָ הּבִ ג-17ְלַבּכֹותְמַבּכֶ
ר[ ּכֵ ר ]ּבִ יּכֵ רּבִ רְמַבּכֵ ג-1ְלַבּכֵ

מה
דוג

 

בד
בל

על 
ונפ

על 
ת פ
וחו
ל



20

הערה	 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 הערה		 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 	

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ה[ ּלָ ה ]ּבִ יּלָ הּבִ ג-17ְלַבּלֹותְמַבּלֶ
J ]ף ּלֵ ף ]ּבִ יּלֵ ף Jּבִ ּלֵ ף Jְמּבַ ּלֵ ג-1ְלּבַ
ס[ ּסֵ ס ]ּבִ יּסֵ סּבִ סְמַבּסֵ ג-1ְלַבּסֵ

ֵער[ יֵער ]ּבִ ג-4ְלַבֵערְמַבֵערּבִ
ַע[ ּצֵ ַע ]ּבִ יּצֵ עּבִ ַעְמַבּצֵ ג-9ְלַבּצֵ
ר[ ּצֵ ר ]ּבִ יּצֵ רּבִ רְמַבּצֵ ג-1ְלַבּצֵ

ַע[ ּקֵ ַע ]ּבִ יּקֵ עּבִ ַעְמַבּקֵ ג-9ְלַבּקֵ
ר[ ּקֵ ר ]ּבִ יּקֵ רּבִ רְמַבּקֵ ג-1ְלַבּקֵ

ׁש[ ּקֵ ׁש ]ּבִ יּקֵ ׁשּבִ ׁשְמַבּקֵ ג-1ְלַבּקֵ
ֵרְך[ יֵרְך ]ּבֵ עבר נסתר גם: ג-5ְלָבֵרְךְמָבֵרְךּבֵ

ַרְך[ יַרְך ]ּבֵ ּבֵ

ֵרר[ יֵרר ]ּבֵ ג-5ְלָבֵררְמָבֵררּבֵ
ל[ ֵ ׁשּ ל ]ּבִ ֵ יׁשּ לּבִ ֵ לְמַבׁשּ ֵ ג-1ְלַבׁשּ

ם[ ּשֵׂ ם ]ּבִ יּשֵׂ םּבִ םְמַבּשֵׂ ֵ ג-1ְלַבׂשּ
ר[ ֵ ׂשּ ר ]ּבִ ֵ יׂשּ רּבִ ֵ רְמַבׂשּ ֵ ג-1ְלַבׂשּ
ק[ ּתֵ ק ]ּבִ יּתֵ קּבִ קְמַבּתֵ ג-1ְלַבּתֵ
ר[ ּתֵ ר ]ּבִ יּתֵ רּבִ רְמַבּתֵ ג-1ְלַבּתֵ

ָכה א-48ִלְבּכֹותּבֹוֶכהּבָ
ל ְלּבֵ לּבִ לְמַבְלּבֵ ג-20ְלַבְלּבֵ
J ן ְלּגֵ ן Jּבִ ן Jְמַבְלּגֵ ג-22ְלַבְלּגֵ

ָלה ֶלהּבָ א-49ִלְבלֹותּבָ
ַלט א-1ִלְבלֹוט ]ִלְבלֹט[ּבֹוֵלטּבָ
ַלל א-1ִלְבלֹול ]ִלְבלֹל[ּבֹוֵללּבָ
ַלם א-1ִלְבלֹום ]ִלְבלֹם[ּבֹוֵלםּבָ
ַלס א-1ִלְבלֹוס ]ִלְבלֹס[ּבֹוֵלסּבָ
ַלע א-22ִלְבלֹוַע ]ִלְבלַֹע[ּבֹוֵלַעּבָ
ַלׁש א-1ִלְבלֹוׁש ]ִלְבלֹׁש[ּבֹוֵלׁשּבָ

ְנֵאם ג-24ְלַבְנֵאםְמַבְנֵאםּבִ
ָנה א-48ִלְבנֹותּבֹוֶנהּבָ

ַע ְעּבֵ ַעּבִ ַעְמַבְעּבֵ ג-26ְלַבְעּבֵ
ַעט א-17ִלְבעֹוט ]ִלְבעֹט[ּבֹוֵעטּבָ
ַעל א-17ִלְבעֹול ]ִלְבעֹל[ּבֹוֵעלּבָ
ַער א-17ִלְבעֹור ]ִלְבעֹר[ּבֹוֵערּבָ

ץ ְצּבֵ ץּבִ ץְמַבְצּבֵ ג-20ְלַבְצּבֵ
ַצע א-22ִלְבצֹוַע ]ִלְבצַֹע[ּבֹוֵצַעּבָ

ַצר א-1ִלְבצֹור ]ִלְבצֹר[ּבֹוֵצרּבָ
ק ְקּבֵ קּבִ קְמַבְקּבֵ ג-20ְלַבְקּבֵ

ַקע א-22ִלְבקֹוַע ]ִלְבקַֹע[ּבֹוֵקעּבָ
ָרא א-41ִלְברֹוא ]ִלְברֹא[ּבֹוֵראּבָ

J ר ְרּבֵ ר Jּבִ ְרּבֵ ר Jְמּבַ ְרּבֵ ג-20ְלּבַ
J ק ְרּדֵ ק Jּבִ ְרּדֵ ק Jְמּבַ ְרֵדּ ג-20ְלּבַ

ַרח א-22ִלְברֹוַח ]ִלְברַֹח[ּבֹוֵרַחּבָ
J ְרֵמן ְרֵמן Jּבִ ְרֵמן Jְמּבַ ג-22ְלּבַ

ַרר א-1ִלְברֹור ]ִלְברֹר[ּבֹוֵררּבָ
ל ׁשַ לּבָ ׁשֵ א-5ִלְבׁשֹול ]ִלְבׁשֹל(ּבָ
ָאה א-53ִלְגאֹותּגֹוֶאהּגָ
ַאל א-17ִלְגאֹול ]ִלְגאֹל[ּגֹוֵאלּגָ
ַבּה ֵבּהַּגָ [ּגָ הווה גם לפי א-24ִלְגּבֹוּהַ ]ִלְגּבֹּהַ

א-22

ָבה א-48ִלְגּבֹותּגֹוֶבהּגָ
ַבל א-1ִלְגּבֹול ]ִלְגּבֹל[ּגֹוֵבלּגָ
ַבר א-4ִלְגּבֹור ]ִלְגּבֹר[ּגֹוֵברּגָ
ַדל ֵדלּגָ א-5ִלְגּדֹול ]ִלְגּדֹל[ּגָ
ַדע א-22ִלְגּדֹוַע ]ִלְגּדַֹע[ּגֹוֵדַעּגָ
ַדר א-1ִלְגּדֹור ]ִלְגּדֹר[ּגֹוֵדרּגָ

ַדׁש א-1ִלְגּדֹוׁש ]ִלְגּדֹׁש[ּגֹוֵדׁשּגָ
ַהר א-17ִלְגהֹור ]ִלְגהֹר[ּגֹוֵהרּגָ

ס[ ּבַ ס ]ּגֻ ס[ּגּוּבַ ס ]ְמֻגּבָ ד-1)-(ְמגּוּבָ
ׁש[ ּבַ ׁש ]ּגֻ ׁש[ּגּוּבַ ׁש ]ְמֻגּבָ ד-1)-(ְמגּוּבָ

ל[ ּדַ ל ]ּגֻ ל[ּגּוּדַ ל ]ְמֻגּדָ ד-1)-(ְמגּוּדָ
ף[ ּדַ ף ]ּגֻ ף[ּגּוּדַ ף ]ְמֻגּדָ ד-1)-(ְמגּוּדָ
ר[ ּדַ ר ]ּגֻ ר[ּגּוּדַ ר ]ְמֻגּדָ ד-1)-(ְמגּוּדָ

ד-6)-(ְמגֹוָהץ ]ְמגָֹהץ[ּגֹוַהץ ]ּגַֹהץ[
ן[ ּוַ ן ]ּגֻ ן[ּגּוּוַ ן ]ְמֻגּוָ ד-3)-(ְמגּוּוָ

ְוֵנן[ ְווֵנן ]ּגִ ג-25ְלַגְווֵנן ]ְלַגְוֵנן[ְמַגְווֵנן ]ְמַגְוֵנן[ּגִ
ַוע[ ַווע ]ּגָ א-22ִלְגוֹוַע ]ִלְגַע[ּגֹוֵוַעּגָ
ס[ ּיַ ס ]ּגֻ ס[ּגּוּיַ ס ]ְמֻגּיָ ד-1)-(ְמגּוּיָ
ר[ ּיַ ר ]ּגֻ ר[ּגּוּיַ ר ]ְמֻגּיָ ד-1)-(ְמגּוּיָ

ל[ ְלַגּ ל ]ּגֻ ל[ּגּוְלַגּ ל ]ְמֻגְלָגּ ד-14)-(ְמגּוְלָגּ
ְלַון[ ד-16)-(ְמגּוְלָוון ]ְמֻגְלָון[ּגּוְלַוון ]ּגֻ
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ח[ ּלַ ח ]ּגֻ ח[ּגּוּלַ ח ]ְמֻגּלָ ד-7)-(ְמגּוּלָ
ג-12ְלגֹוֵללְמגֹוֵללּגֹוֵלל

ם[ ּלַ ם ]ּגֻ ם[ּגּוּלַ ם ]ְמֻגּלָ ד-1)-(ְמגּוּלָ
ְלַען[ ניקוד נ' לפי ד-16ד-18)-(ְמגּוְלָען ]ְמֻגְלָען[ּגּוְלַען ]ּגֻ

ף[ ּלַ ף ]ּגֻ ף[ּגּוּלַ ף ]ְמֻגּלָ ד-1)-(ְמגּוּלָ
ד[ ּמַ ד ]ּגֻ ד[ּגּוּמַ ד ]ְמֻגּמָ ד-1)-(ְמגּוּמָ

ב[ ּנַ ַּ ב ]ּגֻ ב[ּגּוּנַ ב ]ְמֻגּנָ ד-1)-(ְמגּוּנָ
ה[ ּנָ ה ]ּגֻ ה[ּגּוּנָ ה ]ְמֻגּנֶ ד-10)-(ְמגּוּנֶ

ג-14ְלגֹוֵנןְמגֹוֵנןּגֹוֵנן
ד-5)-(ְמגֹוָרד ]ְמגָֹרד[ּגֹוַרד ]ּגַֹרד[
ד-12)-(ְמגֹוֶרה ]ְמגֶֹרה[ּגֹוָרה ]ּגָֹרה[

ד-5)-(ְמגֹוָרׁש ]ְמגָֹרׁש[ּגֹוַרׁש ]ּגַֹרׁש[
ַזז עתיד, ציווי, שם א-1 ִלְגזֹוז ]ִלְגזֹז[ּגֹוֵזזּגָ

פועל גם לפי 
א-40

ַזל א-1ִלְגזֹול ]ִלְגזֹל[ּגֹוֵזלּגָ
ַזם א-1ִלְגזֹום ]ִלְגזֹם[ּגֹוֵזםּגָ
ַזר א-1ִלְגזֹור ]ִלְגזֹר[ּגֹוֵזרּגָ
ַחן ניקוד נ' לפי א-3; א-17ִלְגחֹון ]ִלְגחֹן[ּגֹוֵחןּגָ

עתיד וציווי גם: 
חֹון  חֹון[, ּגְ ִיְגחֹון ]ּגְ

חֹן[ ]ּגְ

ב[ ּבֵ ב ]ּגִ יּבֵ בּגִ בְמַגּבֵ ג-1ְלַגּבֵ
ה[ ּבָ ה ]ּגִ יּבָ הּגִ ג-17ְלַגּבֹותְמַגּבֶ

ן[ ּבֵ ן ]ּגִ יּבֵ ןּגִ ןְמַגּבֵ ג-3ְלַגּבֵ
ס[ ּבֵ ס ]ּגִ יּבֵ סּגִ סְמַגּבֵ ג-1ְלַגּבֵ

ׁש[ ּבֵ ׁש ]ּגִ יּבֵ ׁשּגִ ׁשְמַגּבֵ ג-1ְלַגּבֵ
ל[ ּדֵ ל ]ּגִ יּדֵ לּגִ לְמַגּדֵ ג-1ְלַגּדֵ
ף[ ּדֵ ף ]ּגִ יּדֵ ףּגִ ףְמַגּדֵ ג-1ְלַגּדֵ
ר[ ּדֵ ר ]ּגִ יּדֵ רּגִ רְמַגּדֵ ג-1ְלַגּדֵ

ֵהץ[ יֵהץ ]ּגִ ג-4ְלַגֵהץְמַגֵהץּגִ
ֵהק[ יֵהק ]ּגִ ג-4ְלַגֵהקְמַגֵהקּגִ

ן[ ֵוּ ון ]ּגִ יֵוּ ן[ּגִ ון ]ְמַגּוֵ ן[ְמַגּוֵ ון ]ְלַגּוֵ ג-3ְלַגּוֵ
ֵחְך[ יֵחְך ]ּגִ ג-4ְלַגֵחְךְמַגֵחְךּגִ
ס[ ּיֵ יס ]ּגִ ּיֵ ס[ּגִ יס ]ְמַגּיֵ ס[ְמַגּיֵ יס ]ְלַגּיֵ ג-1ְלַגּיֵ
ר[ ּיֵ יר ]ּגִ ּיֵ ר[ּגִ יר ]ְמַגּיֵ ר[ְמַגּיֵ יר ]ְלַגּיֵ ג-1ְלַגּיֵ

ה[ ּלָ ה ]ּגִ יּלָ הּגִ ג-17ְלַגּלֹותְמַגּלֶ
ַח[ ּלֵ ַח ]ּגִ יּלֵ ַחּגִ ַחְמַגּלֵ ג-9ְלַגּלֵ
ם[ ּלֵ ם ]ּגִ יּלֵ םּגִ םְמַגּלֵ ג-1ְלַגּלֵ
ף[ ּלֵ ף ]ּגִ יּלֵ ףּגִ ףְמַגּלֵ ג-1ְלַגּלֵ

ד[ ּמֵ ד ]ּגִ יּמֵ דּגִ דְמַגּמֵ ג-1ְלַגּמֵ
ר[ ּמֵ ר ]ּגִ יּמֵ רּגִ רְמַגּמֵ ג-1ְלַגּמֵ
ה[ ּנָ ה ]ּגִ יּנָ הּגִ ג-17ְלַגּנֹותְמַגּנֶ

J ]ן ן ]ִג'ּנֵ 'יֵנּ ן Jִגּ ן Jְמַג'ֵנּ ג-3ְלַג'ֵנּ
ן[ ּנֵ ן ]ּגִ יּנֵ ןּגִ ןְמַגּנֵ ג-3ְלַגּנֵ

ף[ ּפֵ ף ]ּגִ יּפֵ ףּגִ ףְמַגּפֵ ג-1ְלַגּפֵ
ר[ ּפֵ ר ]ּגִ יּפֵ רּגִ רְמַגּפֵ ג-1ְלַגּפֵ
ֵרד[ יֵרד ]ּגֵ ג-5ְלָגֵרדְמָגֵרדֵגּ
ָרה[ יָרה ]ּגֵ ג-19ְלָגרֹותְמָגֶרהּגֵ
ֵרף[ יֵרף ]ֵגּ ג-5ְלָגֵרףְמָגֵרףֵגּ
ֵרר[ יֵרר ]ֵגּ ג-5ְלָגֵררְמָגֵררֵגּ

ֵרׁש[ יֵרׁש ]ֵגּ ג-5ְלָגֵרׁשְמָגֵרׁשֵגּ
ר[ ֵ ׁשּ ר ]ּגִ ֵ יׁשּ רּגִ ֵ רְמַגׁשּ ֵ ג-1ְלַגׁשּ

ׁש[ ֵ ׁשּ ׁש ]ּגִ ֵ יׁשּ ׁשּגִ ֵ ׁשְמַגׁשּ ֵ ג-1ְלַגׁשּ
ל ְלּגֵ לּגִ לְמַגְלּגֵ ג-20ְלַגְלּגֵ
ָלה א-48ִלְגלֹותּגֹוֶלהּגָ

ְלֵון[ ְלֵוון ]ּגִ ג-22ְלַגְלֵוון ]ְלַגְלֵון[ְמַגְלֵוון ]ְמַגְלֵון[ּגִ
ַלל א-1ִלְגלֹול ]ִלְגלֹל[ּגֹוֵללּגָ

ְלֵען ג-25ְלַגְלֵעןְמַגְלֵעןּגִ
ַלׁש א-1ִלְגלֹוׁש ]ִלְגלֹׁש[ּגֹוֵלׁשּגָ
ָמא א-41ִלְגמֹוא ]ִלְגמֹא[ּגֹוֵמאּגָ

ם ְמּגֵ םּגִ םְמַגְמּגֵ ג-20ְלַגְמּגֵ
ַמל א-1ִלְגמֹול ]ִלְגמֹל[ּגֹוֵמלּגָ
ַמע א-22ִלְגמֹוַע ]ִלְגמַֹע[ּגֹוֵמַעּגָ
ַמר א-1ִלְגמֹור ]ִלְגמֹר[ּגֹוֵמרּגָ
ַנב א-1ִלְגנֹוב ]ִלְגנֹב[ּגֹוֵנבּגָ

ר ְנּדֵ רּגִ רְמַגְנּדֵ ג-20ְלַגְנּדֵ
ַנז א-1ִלְגנֹוז ]ִלְגנֹז[ּגֹוֵנזּגָ

ַנח א-22ִלְגנֹוַח ]ִלְגנַֹח[ּגֹוֵנַחּגָ
ַסס א-1ִלְגסֹוס ]ִלְגסֹס[ּגֹוֵססּגָ
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ַע ְעּגֵ ַעּגִ ַעְמַגְעּגֵ ג-26ְלַגְעּגֵ
J ֲעֵג'ַע' ג-27ְלַג'ֲעֵג'ַע Jְמַג'ֲעֵג'ַע Jִגּ

ָעה א-53ִלְגעֹותּגֹוֶעהּגָ
ַער א-17ִלְגעֹור ]ִלְגעֹר[ּגֹוֵערּגָ

ַעׁש א-17ִלְגעֹוׁש ]ִלְגעֹׁש[ּגֹוֵעׁשּגָ
ר רּגָ א-35ָלגּורּגָ

ַרב א-1ִלְגרֹוב ]ִלְגרֹב[ּגֹוֵרבּגָ
J ץ ְרֵבּ ץ Jּגִ ץ Jְמַגְרֵבּ ג-20ְלַגְרֵבּ

ר ְרּגֵ רּגִ רְמַגְרּגֵ ג-20ְלַגְרּגֵ
ַרם א-1ִלְגרֹום ]ִלְגרֹם[ּגֹוֵרםּגָ
ַרס א-1ִלְגרֹוס ]ִלְגרֹס[ּגֹוֵרסּגָ
ַרע א-22ִלְגרֹוַע ]ִלְגרַֹע[ּגֹוֵרַעּגָ

ְרֵען ג-25ְלַגְרֵעןְמַגְרֵעןּגִ
ַרף א-1ִלְגרֹוף ]ִלְגרֹף[ּגֹוֵרףּגָ
ַרר א-1ִלְגרֹור ]ִלְגרֹר[ּגֹוֵררּגָ

ַאב א-17ִלְדאֹוב ]ִלְדאֹב[ּדֹוֵאבּדָ
ַאג א-17ִלְדאֹוג ]ִלְדאֹג[ּדֹוֵאגּדָ
ָאה א-53ִלְדאֹותּדֹוֶאהּדָ
ַבק ֵבקּדָ הווה גם לפי א-1א-5ִלְדּבֹוק ]ִלְדּבֹק[ּדָ

ג גּדָ א-35ָלדּוגּדָ
ג ְגּדֵ גּדִ גְמַדְגּדֵ ג-20ְלַדְגּדֵ

ַגל א-1ִלְדּגֹול ]ִלְדּגֹל[ּדֹוֵגלּדָ
ַגם א-1ִלְדּגֹום ]ִלְדּגֹם[ּדֹוֵגםּדָ

ְגֵמן ג-22ְלַדְגֵמןְמַדְגֵמןּדִ
ַגר א-1ִלְדּגֹור ]ִלְדּגֹר[ּדֹוֵגרּדָ

ָהה א-53ִלְדהֹותּדֹוֶההּדָ
ַהר א-17ִלְדהֹור ]ִלְדהֹר[ּדֹוֵהרּדָ

ג-12ְלדֹוֵבבְמדֹוֵבבּדֹוֵבב
ב[ ּבַ ב ]ּדֻ ב[ּדּוּבַ ב ]ְמֻדּבָ ד-1)-(ְמדּוּבָ
ר[ ּבַ ר ]ּדֻ ר[ּדּוּבַ ר ]ְמֻדּבָ ד-1)-(ְמדּוּבָ
ח[ ּוַ ח ]ּדֻ ח[ּדּוּוַ ח ]ְמֻדּוָ ד-7)-(ְמדּוּוָ

א[ ּכָ א ]ּדֻ א[ּדּוּכָ א ]ְמֻדּכָ ד-9)-(ְמדּוּכָ
ל[ ְלּדַ ל ]ּדֻ ל[ּדּוְלּדַ ל ]ְמֻדְלּדָ ד-14)-(ְמדּוְלּדָ

ל[ ּלַ ל ]ּדֻ ל[ּדּוּלַ ל ]ְמֻדּלָ ד-1)-(ְמדּוּלָ

ג-12ְלדֹוֵמםְמדֹוֵמםּדֹוֵמם
ן[ ּפַ ן ]ּדֻ ן[ּדּוּפַ ן ]ְמֻדּפָ ד-3)-(ְמדּוּפָ

ן[ ְרּבַ ן ]ּדֻ ן[ּדּוְרּבַ ן ]ְמֻדְרּבָ ד-16)-(ְמדּוְרּבָ
ד-5)-(ְמדֹוָרג ]ְמדָֹרג[ּדֹוַרג ]ּדַֹרג[

ר[ ְרּדַ ר ]ּדֻ ר[ּדּוְרּדַ ר ]ְמֻדְרּדָ ד-14)-(ְמדּוְרּדָ
ן[ ַ ׁשּ ן ]ּדֻ ַ ן[ּדּוׁשּ ָ ן ]ְמֻדׁשּ ָ ד-3)-(ְמדּוׁשּ

ָחה א-53ִלְדחֹותּדֹוֶחהּדָ
ַחס עתיד וציווי גם: א-17ִלְדחֹוס ]ִלְדחֹס[ּדֹוֵחסּדָ

ִיְדחֹוס ]ִיְדחֹס[, 
חֹס[ חֹוס ]ּדְ ְדּ

ַחף עתיד וציווי גם: א-17ִלְדחֹוף ]ִלְדחֹף[ּדֹוֵחףּדָ
ִיְדחֹוף ]ִיְדחֹף[, 

חֹף[ חֹוף ]ּדְ ְדּ

ַחק עתיד וציווי גם: א-17ִלְדחֹוק ]ִלְדחֹק[ּדֹוֵחקּדָ
ִיְדחֹוק ]ִיְדחֹק[, 

חֹק[ חֹוק ]ּדְ ְדּ

ב[ ּבֵ ב ]ּדִ יּבֵ בּדִ בְמַדּבֵ ג-1ְלַדּבֵ
ר[ ּבֵ ר ]ּדִ יּבֵ רּדִ רְמַדּבֵ ג-1ְלַדּבֵ
ל[ ּגֵ ל ]ּדִ יּגֵ לּדִ לְמַדּגֵ ג-1ְלַדּגֵ
J ם יּגֵ ם Jּדִ ם Jְמַדּגֵ ג-1ְלַדּגֵ

ה[ ּדָ ה ]ּדִ יּדָ הּדִ ג-17ְלַדּדֹותְמַדּדֶ
ֵהן[ יֵהן ]ּדִ ניקוד נ' לפי ג-3ג-4ְלַדֵהןְמַדֵהןּדִ

ַח[ ּוֵ וַח ]ּדִ יּוֵ ַח[ּדִ וַח ]ְמַדּוֵ ַח[ְמַדּוֵ וַח ]ְלַדּוֵ ג-9ְלַדּוֵ
ר[ ּוֵ ור ]ּדִ יּוֵ ר[ּדִ ור ]ְמַדּוֵ ר[ְמַדּוֵ ור ]ְלַדּוֵ ג-1ְלַדּוֵ

ׁש[ ּוֵ וׁש ]ּדִ יּוֵ ׁש[ּדִ וׁש ]ְמַדּוֵ ׁש[ְמַדּוֵ וׁש ]ְלַדּוֵ ג-1ְלַדּוֵ
ק[ ּיֵ יק ]ּדִ ּיֵ ק[ּדִ יק ]ְמַדּיֵ ק[ְמַדּיֵ יק ]ְלַדּיֵ ג-1ְלַדּיֵ

א[ ּכֵ א ]ּדִ יּכֵ אּדִ אְמַדּכֵ ג-16ְלַדּכֵ
ג[ ּלֵ ג ]ּדִ יּלֵ גּדִ גְמַדּלֵ ג-1ְלַדּלֵ
ל[ ּלֵ ל ]ּדִ יּלֵ לּדִ לְמַדּלֵ ג-1ְלַדּלֵ

ה[ ּמָ ה ]ּדִ יּמָ הּדִ ג-17ְלַדּמֹותְמַדּמֶ
ם[ ּמֵ ם ]ּדִ יּמֵ םּדִ םְמַדּמֵ ג-1ְלַדּמֵ
ר[ ּקֵ ר ]ּדִ יּקֵ רּדִ רְמַדּקֵ ג-1ְלַדּקֵ

ֵרג[ יֵרג ]ּדֵ ג-5ְלָדֵרגְמָדֵרגּדֵ
ן[ ֵ ׁשּ ן ]ּדִ ֵ יׁשּ ןּדִ ֵ ןְמַדׁשּ ֵ ג-3ְלַדׁשּ

ְך ְכּדֵ ְךּדִ ְךְמַדְכּדֵ ג-20ְלַדְכּדֵ
ל ְלּדֵ לּדִ לְמַדְלּדֵ ג-20ְלַדְלּדֵ
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ָלה א-48ִלְדלֹותּדֹוֶלהּדָ
ַלף א-1ִלְדלֹוף ]ִלְדלֹף[ּדֹוֵלףּדָ
ַלק א-1ִלְדלֹוק ]ִלְדלֹק[ּדֹוֵלקּדָ
ָמה א-48ִלְדמֹותּדֹוֶמהּדָ

ְמֵין[ ְמֵיין ]ּדִ ג-22ְלַדְמֵיין ]ְלַדְמֵין[ְמַדְמֵיין ]ְמַדְמֵין[ּדִ
ַמם א-1ִלְדמֹום ]ִלְדמֹם[ּדֹוֵמםּדָ
ַמע א-22ִלְדמֹוַע ]ִלְדמַֹע[ּדֹוֵמַעּדָ

ן ןּדָ ניקוד נ' לפי א-3א-35ָלדּוןּדָ

ְסֵקס ג-20ְלַדְסֵקסְמַדְסֵקסּדִ
ַעְך א-17ִלְדעֹוְך ]ִלְדעְֹך[ּדֹוֵעְךּדָ

ף ְפּדֵ ףּדִ ףְמַדְפּדֵ ג-20ְלַדְפּדֵ
ַפק א-1ִלְדּפֹוק ]ִלְדּפֹק[ּדֹוֵפקּדָ

J ֵרס ּפְ ֵרס Jּדִ ֵרס Jְמַדּפְ ג-20ְלַדּפְ
ק ְקּדֵ קּדִ קְמַדְקּדֵ ג-20ְלַדְקּדֵ
ְקֵלם ג-20ְלַדְקֵלםְמַדְקֵלםּדִ

ַקר א-1ִלְדקֹור ]ִלְדקֹר[ּדֹוֵקרּדָ
ר רּדָ א-35ָלדּורּדָ

ן ְרּבֵ ןּדִ ןְמַדְרּבֵ ג-22ְלַדְרּבֵ
ר ְרּדֵ רּדִ רְמַדְרּדֵ ג-20ְלַדְרּדֵ

ַרְך א-1ִלְדרֹוְך ]ִלְדרְֹך[ּדֹוֵרְךּדָ
ַרס א-1ִלְדרֹוס ]ִלְדרֹס[ּדֹוֵרסּדָ
ַרׁש א-1ִלְדרֹוׁש ]ִלְדרֹׁש[ּדֹוֵרׁשּדָ

ׁש ׁשּדָ א-35ָלדּוׁשּדָ
ׁש ּדֵ ׁשְ ׁשּדִ ּדֵ ׁשְמַדׁשְ ּדֵ ג-20ְלַדׁשְ
ו-5ְלַהֲאִביסַמֲאִביסֶהֱאִביס
ו-5ְלַהֲאִביקַמֲאִביקֶהֱאִביק
ים יםֶהְאּדִ יםַמְאּדִ גם לפי ו-5ו-4ְלַהְאּדִ

ו-6ְלַהֲאִזיןַמֲאִזיןֶהֱאִזין
ו-5ְלַהֲאִחידַמֲאִחידֶהֱאִחיד

ו-21ְלָהֵאטֵמֵאטֵהֵאט
ו-16ְלָהִאיץֵמִאיץֵהִאיץ
ו-16ְלָהִאירֵמִאירֵהִאיר

ו-5ְלַהֲאִכילַמֲאִכילֶהֱאִכיל
ו-5ְלַהֲאִלילַמֲאִלילֶהֱאִליל

ו-6ְלַהֲאִמיןַמֲאִמיןֶהֱאִמין
ו-5ְלַהֲאִמירַמֲאִמירֶהֱאִמיר
ו-5ְלַהֲאִניׁשַמֲאִניׁשֶהֱאִניׁש
ו-5ְלַהֲאִפילַמֲאִפילֶהֱאִפיל
ו-5ְלַהֲאִפירַמֲאִפירֶהֱאִפיר
ו-5ְלַהֲאִצילַמֲאִצילֶהֱאִציל
ו-5ְלַהֲאִריְךַמֲאִריְךֶהֱאִריְך

ים יםֶהֱאׁשִ יםַמֲאׁשִ ו-5ְלַהֲאׁשִ
ו-1ְלַהְבִאיׁשַמְבִאיׁשִהְבִאיׁש
יל ילִהְבּדִ ילַמְבּדִ ו-1ְלַהְבּדִ
ג-24ְלַהְבֵהבְמַהְבֵהבִהְבֵהב

ו-1ְלַהְבִהילַמְבִהילִהְבִהיל
ו-1ְלַהְבִהיקַמְבִהיקִהְבִהיק
ו-1ְלַהְבִהירַמְבִהירִהְבִהיר
ו-1ְלַהְבִזיקַמְבִזיקִהְבִזיק
ו-1ְלַהְבִחילַמְבִחילִהְבִחיל
ו-3ְלַהְבִחיןַמְבִחיןִהְבִחין

ו-7ְלַהְבִטיַחַמְבִטיַחִהְבִטיַח
ו-31ְלָהִביאֵמִביאֵהִביא
יט יטִהּבִ יטַמּבִ ו-9ְלַהּבִ
ו-16ְלָהִביְךֵמִביְךֵהִביְך
ו-18ְלָהִביןֵמִביןֵהִבין

ו-16ְלָהִביסֵמִביסֵהִביס
יַע יַעִהּבִ יַעַמּבִ ו-11ְלַהּבִ

יר ירִהְבּכִ ירַמְבּכִ ו-1ְלַהְבּכִ
ו-1ְלַהְבִליגַמְבִליגִהְבִליג

ו-7ְלַהְבִליַחַמְבִליַחִהְבִליַח
ו-1ְלַהְבִליטַמְבִליטִהְבִליט
ו-7ְלַהְבִליַעַמְבִליַעִהְבִליַע
ו-1ְלַהְבִעירַמְבִעירִהְבִעיר
ו-2ְלַהְבִעיתַמְבִעיתִהְבִעית
ו-7ְלַהְבִקיַעַמְבִקיַעִהְבִקיַע
ו-26ְלַהְבִריאַמְבִריאִהְבִריא
ו-1ְלַהְבִריגַמְבִריגִהְבִריג
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J ִהְבִריזJ ַמְבִריזJ ו-1ְלַהְבִריז
ו-7ְלַהְבִריַחַמְבִריַחִהְבִריַח
ו-1ְלַהְבִריְךַמְבִריְךִהְבִריְך
ו-1ְלַהְבִריקַמְבִריקִהְבִריק
ו-1ְלַהְבִריׁשַמְבִריׁשִהְבִריׁש
יל ילִהְבׁשִ ילַמְבׁשִ ו-1ְלַהְבׁשִ

יּהַ יּהִַהְגּבִ יּהַַמְגּבִ ו-8ְלַהְגּבִ
יל ילִהְגּבִ ילַמְגּבִ ו-1ְלַהְגּבִ
יר ירִהְגּבִ ירַמְגּבִ ו-1ְלַהְגּבִ
יל ילִהְגּדִ ילַמְגּדִ ו-1ְלַהְגּדִ
יר ירִהְגּדִ ירַמְגּדִ ו-1ְלַהְגּדִ

יׁש יׁשִהְגּדִ יׁשַמְגּדִ ו-1ְלַהְגּדִ
א-51ַלֲהגֹותהֹוֶגהָהָגה

ו-1ְלַהְגִזיםַמְגִזיםִהְגִזים
ו-16ְלָהִגיבֵמִגיבֵהִגיב
יד ידִהּגִ ידַמּגִ ו-9ְלַהּגִ
יּהַ יּהִַהּגִ יּהַַמּגִ ו-12ְלַהּגִ

ו-20ְלָהִגיַחֵמִגיַחֵהִגיַח
יַע יַעִהּגִ יַעַמּגִ ו-11ְלַהּגִ
ו-16ְלָהִגיףֵמִגיףֵהִגיף
יר ירִהּגִ ירַמּגִ ו-9ְלַהּגִ

יׁש יׁשִהּגִ יׁשַמּגִ ו-9ְלַהּגִ
ו-32ְלַהְגלֹותַמְגֶלהִהְגָלה

ו-1ְלַהְגִלידַמְגִלידִהְגִליד
ו-1ְלַהְגִמיׁשַמְגִמיׁשִהְגִמיׁש

ו-22ְלָהֵגןֵמֵגןֵהֵגן
ו-1ְלַהְגִניבַמְגִניבִהְגִניב
ו-1ְלַהְגִעילַמְגִעילִהְגִעיל
ו-1ְלַהְגִרילַמְגִרילִהְגִריל

ים יםִהְגׁשִ יםַמְגׁשִ ו-1ְלַהְגׁשִ
ו-1ְלַהְדִאיגַמְדִאיגִהְדִאיג
יק יקִהְדּבִ יקַמְדּבִ ו-1ְלַהְדּבִ
יר ירִהְדּבִ ירַמְדּבִ ו-1ְלַהְדּבִ
ים יםִהְדּגִ יםַמְדּגִ ו-1ְלַהְדּגִ

יׁש יׁשִהְדּגִ יׁשַמְדּגִ ו-1ְלַהְדּגִ
ג-24ְלַהְדֵהדְמַהְדֵהדִהְדֵהד

ו-1ְלַהְדִהיםַמְדִהיםִהְדִהים
ו-1ְלַהְדִהירַמְדִהירִהְדִהיר
ו-1ְלַהְדִחיקַמְדִחיקִהְדִחיק

יד ידִהּדִ ידַמּדִ ו-9ְלַהּדִ
יַח יַחִהּדִ יַחַמּדִ ו-11ְלַהּדִ
ו-20ְלָהִדיַחֵמִדיַחֵהִדיַח
יף יףִהּדִ יףַמּדִ ו-9ְלַהּדִ
יר ירִהּדִ ירַמּדִ ו-9ְלַהּדִ

ו-32ְלַהְדלֹותַמְדֶלהִהְדָלה
ו-1ְלַהְדִליףַמְדִליףִהְדִליף
ו-1ְלַהְדִליקַמְדִליקִהְדִליק
ו-1ְלַהְדִמיםַמְדִמיםִהְדִמים
ו-7ְלַהְדִמיַעַמְדִמיַעִהְדִמיַע

גם לפי א-10א-8ַלֲהדֹוף ]ַלֲהדֹף[הֹוֵדףָהַדף

יס יסִהְדּפִ יסַמְדּפִ ו-1ְלַהְדּפִ
ו-1ְלַהְדִריְךַמְדִריְךִהְדִריְך
ו-1ְלַהְדִריםַמְדִריםִהְדִרים
יר ירֶהְהּדִ ירַמְהּדִ גם לפי ו-5ו-4ְלַהְהּדִ

ו-18ְלָהִהיןֵמִהיןֵהִהין
ניקוד א' לפי ז-18)-(מּוָאטהּוַאט

ז-16

ו-13ְלהֹוִאילמֹוִאילהֹוִאיל
ז-4)-(מּוֲאָכל ]ֻמֲאָכל[הּוֲאַכל ]ֻהֲאַכל[
ז-4)-(מּוֲאָפל ]ֻמֲאָפל[הּוֲאַפל ]ֻהֲאַפל[

ז-16)-(מּוָאץהּוַאץ
ז-16)-(מּוָארהּוַאר

ז-4)-(מּוֲאָרְך ]ֻמֲאָרְך[הּוֲאַרְך ]ֻהֲאַרְך[
ם[ ם ]ֻהֲאׁשַ ם[הּוֲאׁשַ ם ]ֻמֲאׁשָ ז-4)-(מּוֲאׁשָ

ז-20)-(מּוָבאהּוָבא
ז-5)-(מּוְבָהל ]ֻמְבָהל[הּוְבַהל ]ֻהְבַהל[
ז-5)-(מּוְבָהר ]ֻמְבָהר[הּוְבַהר ]ֻהְבַהר[

ז-8)-(מּוְבָטח ]ֻמְבָטח[הּוְבַטח ]ֻהְבַטח[
ו-13ְלהֹוִבילמֹוִבילהֹוִביל
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ז-13)-(מּוָבלהּוַבל
ז-1)-(מּוְבָלט ]ֻמְבָלט[הּוְבַלט ]ֻהְבַלט[
ז-8)-(מּוְבָלע ]ֻמְבָלע[הּוְבַלע ]ֻהְבַלע[

ז-15)-(מּוָבןהּוַבן
ז-13)-(מּוָבסהּוַבס

ע[ ע ]ֻהּבַ ע[הּוַבּ ע ]ֻמּבָ ז-12)-(מּוּבָ
ז-5)-(מּוְבָער ]ֻמְבָער[הּוְבַער ]ֻהְבַער[

ז-8)-(מּוְבָקע ]ֻמְבָקע[הּוְבַקע ]ֻהְבַקע[
ז-1)-(מּוְבָרג ]ֻמְבָרג[הּוְבַרג ]ֻהְבַרג[

ז-8)-(מּוְבָרח ]ֻמְבָרח[הּוְבַרח ]ֻהְבַרח[
ז-1)-(מּוְבָרק ]ֻמְבָרק[הּוְבַרק ]ֻהְבַרק[

ז-1)-(מּוְבָרׁש ]ֻמְבָרׁש[הּוְבַרׁש ]ֻהְבַרׁש[
ּה[ ּה ]ֻהְגּבַ ּה[הּוְגּבַ ּה ]ֻמְגּבָ ז-9)-(מּוְגּבָ
ל[ ל ]ֻהְגּבַ ל[הּוְגּבַ ל ]ֻמְגּבָ ז-1)-(מּוְגּבָ
ר[ ר ]ֻהְגּבַ ר[הּוְגּבַ ר ]ֻמְגּבָ ז-1)-(מּוְגּבָ
ל[ ל ]ֻהְגּדַ ל[הּוְגּדַ ל ]ֻמְגּדָ ז-1)-(מּוְגּדָ
ר[ ר ]ֻהְגּדַ ר[הּוְגּדַ ר ]ֻמְגּדָ ז-1)-(מּוְגּדָ

ּה[ ּה ]ֻהּגַ ּה[הּוּגַ ּה ]ֻמּגָ ניקוד ה' סופית ז-12)-(מּוּגָ
לפי ז-9

ז-21)-(מּוְגֶלה ]ֻמְגֶלה[הּוְגָלה ]ֻהְגָלה[
ז-1)-(מּוְגָנב ]ֻמְגָנב[הּוְגַנב ]ֻהְגַנב[

ז-13)-(מּוָגףהּוַגף
ז-1)-(מּוְגָרל ]ֻמְגָרל[הּוְגַרל ]ֻהְגַרל[
ׁש[ ׁש ]ֻהּגַ ׁש[הּוַגּ ׁש ]ֻמּגָ ז-10)-(מּוּגָ

ם[ ם ]ֻהְגׁשַ ם[הּוְגׁשַ ם ]ֻמְגׁשָ ז-1)-(מּוְגׁשָ
ז-5)-(מּוְדָאג ]ֻמְדָאג[הּוְדַאג ]ֻהְדַאג[

ק[ ק ]ֻהְדּבַ ק[הּוְדּבַ ק ]ֻמְדּבָ ז-1)-(מּוְדּבָ
ר[ ר ]ֻהְדּבַ ר[הּוְדּבַ ר ]ֻמְדּבָ ז-1)-(מּוְדּבָ
ם[ ם ]ֻהְדּגַ ם[הּוְדַגּ ם ]ֻמְדּגָ ז-1)-(מּוְדּגָ

ׁש[ ׁש ]ֻהְדּגַ ׁש[הּוְדּגַ ׁש ]ֻמְדּגָ ז-1)-(מּוְדּגָ
ו-37ְלהֹודֹותמֹוֶדההֹוָדה
ז-17)-(מּוָדחהּוַדח

ח[ ח ]ֻהּדַ ח[הּוַדּ ח ]ֻמּדָ ז-12)-(מּוּדָ
ז-1)-(מּוְדָחק ]ֻמְדָחק[הּוְדַחק ]ֻהְדַחק[

ו-14ְלהֹוִדיַעמֹוִדיַעהֹוִדיַע

ז-1)-(מּוְדָלף ]ֻמְדָלף[הּוְדַלף ]ֻהְדַלף[
ז-1)-(מּוְדָלק ]ֻמְדָלק[הּוְדַלק ]ֻהְדַלק[

ס[ ס ]ֻהְדּפַ ס[הּוְדּפַ ס ]ֻמְדּפָ ז-1)-(מּוְדּפָ
ק[ ק ]ֻהּדַ ק[הּוּדַ ק ]ְמֻהּדָ ד-1)-(ְמהּוּדָ

ז-1)-(מּוְדָרְך ]ֻמְדָרְך[הּוְדַרְך ]ֻהְדַרְך[
ר[ ר ]ֻהְהּדַ ר[הּוְהּדַ ר ]ֻמְהּדָ גם לפי ז-4ז-1)-(מּוְהּדָ

ן[ ן ]ֻהּוַ ן[הּוּוַ ן ]ְמֻהּוָ ד-3)-(ְמהּוּוָ
ז-5)-(מּוְזָהר ]ֻמְזָהר[הּוְזַהר ]ֻהְזַהר[

ז-13)-(מּוָזזהּוַזז
ז-17)-(מּוָזחהּוַזח
ו-13ְלהֹוִזילמֹוִזילהֹוִזיל

ר[ ר ]ֻהְזּכַ ר[הּוְזּכַ ר ]ֻמְזּכָ ז-1)-(מּוְזּכָ
ז-13)-(מּוָזלהּוַזל

ז-3)-(מּוְזָמן ]ֻמְזָמן[הּוְזַמן ]ֻהְזַמן[
ז-15)-(מּוָזןהּוַזן

ז-8)-(מּוְזָנח ]ֻמְזָנח[הּוְזַנח ]ֻהְזַנח[
ז-1)-(מּוְזָנק ]ֻמְזָנק[הּוְזַנק ]ֻהְזַנק[

ז-5)-(מּוְזָעק ]ֻמְזָעק[הּוְזַעק ]ֻהְזַעק[
ז-1)-(מּוְזָרם ]ֻמְזָרם[הּוְזַרם ]ֻהְזַרם[
ז-1)-(מּוְזָרק ]ֻמְזָרק[הּוְזַרק ]ֻהְזַרק[

א[ א ]ֻהְחּבָ א[הּוְחּבָ א ]ֻמְחּבָ ז-19)-(מּוְחּבָ
ר[ ר ]ֻהְחּדַ ר[הּוְחּדַ ר ]ֻמְחּדָ ז-1)-(מּוְחּדָ
ז-1)-(מּוְחָזק ]ֻמְחָזק[הּוְחַזק ]ֻהְחַזק[
ז-1)-(מּוְחָזר ]ֻמְחָזר[הּוְחַזר ]ֻהְחַזר[
ז-21)-(מּוְחֶיה ]ֻמְחֶיה[הּוְחָיה ]ֻהְחָיה[
ר[ ר ]ֻהְחּכַ ר[הּוְחּכַ ר ]ֻמְחּכָ ז-1)-(מּוְחּכָ

ז-1)-(מּוְחָלט ]ֻמְחָלט[הּוְחַלט ]ֻהְחַלט[
ז-1)-(מּוְחָלף ]ֻמְחָלף[הּוְחַלף ]ֻהְחַלף[
ז-1)-(מּוְחָלק ]ֻמְחָלק[הּוְחַלק ]ֻהְחַלק[

ז-1)-(מּוְחָלׁש ]ֻמְחָלׁש[הּוְחַלׁש ]ֻהְחַלׁש[
ז-1)-(מּוְחָמץ ]ֻמְחָמץ[הּוְחַמץ ]ֻהְחַמץ[

ז-21)-(מּוְחֶנה ]ֻמְחֶנה[הּוְחָנה ]ֻהְחָנה[
ז-1)-(מּוְחָרב ]ֻמְחָרב[הּוְחַרב ]ֻהְחַרב[

ז-1)-(מּוְחָרם ]ֻמְחָרם[הּוְחַרם ]ֻהְחַרם[
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ז-16)-(מּוָחׁשהּוַחׁש
ם[ ם ]ֻהְחּתַ ם[הּוְחּתַ ם ]ֻמְחּתָ ז-1)-(מּוְחּתָ

ז-13)-(מּוָטבהּוַטב
ל[ ל ]ֻהְטּבַ ל[הּוְטּבַ ל ]ֻמְטּבָ ז-1)-(מּוְטּבָ
ע[ ע ]ֻהְטּבַ ע[הּוְטּבַ ע ]ֻמְטּבָ ז-8)-(מּוְטּבָ

ה[ ה ]ֻהּטָ ה[הּוּטָ ה ]ֻמּטֶ ז-23)-(מּוּטֶ
ז-13)-(מּוָטלהּוַטל

ל[ ל ]ֻהּטַ ל[הּוַטּ ל ]ֻמּטָ ז-10)-(מּוּטָ
ז-3)-(מּוְטָמן ]ֻמְטָמן[הּוְטַמן ]ֻהְטַמן[

ז-13)-(מּוָטסהּוַטס
ז-22)-(מּוְטֶעה ]ֻמְטֶעה[הּוְטָעה ]ֻהְטָעה[

ז-7)-(מּוְטָען ]ֻמְטָען[הּוְטַען ]ֻהְטַען[
ז-1)-(מּוְטָרד ]ֻמְטָרד[הּוְטַרד ]ֻהְטַרד[
ז-8)-(מּוְטָרח ]ֻמְטָרח[הּוְטַרח ]ֻהְטַרח[

ה[ ה ]ֻהּכָ ה[הּוּכָ ה ]ֻמּכֶ ז-23)-(מּוּכֶ
ז-17)-(מּוָכחהּוַכח

ז-5)-(מּוְכָחד ]ֻמְכָחד[הּוְכַחד ]ֻהְכַחד[
ז-5)-(מּוְכָחׁש ]ֻמְכָחׁש[הּוְכַחׁש ]ֻהְכַחׁש[

ו-14ְלהֹוִכיַחמֹוִכיַחהֹוִכיַח
ז-19)-(מּוְכָלא ]ֻמְכָלא[הּוְכָלא ]ֻהְכָלא[
ז-1)-(מּוְכָלל ]ֻמְכָלל[הּוְכַלל ]ֻהְכַלל[

ז-15)-(מּוָכןהּוַכן
ז-1)-(מּוְכָנס ]ֻמְכָנס[הּוְכַנס ]ֻהְכַנס[
ז-8)-(מּוְכָנע ]ֻמְכָנע[הּוְכַנע ]ֻהְכַנע[

ל[ ל ]ֻהְכּפַ ל[הּוְכּפַ ל ]ֻמְכּפָ ז-1)-(מּוְכּפָ
ׁש[ ׁש ]ֻהְכּפַ ׁש[הּוְכּפַ ׁש ]ֻמְכּפָ ז-1)-(מּוְכּפָ

ר[ ר ]ֻהּכַ ר[הּוַכּ ר ]ֻמּכָ ז-10)-(מּוּכָ
ז-1)-(מּוְכָרז ]ֻמְכָרז[הּוְכַרז ]ֻהְכַרז[

ז-8)-(מּוְכָרח ]ֻמְכָרח[הּוְכַרח ]ֻהְכַרח[
ז-8)-(מּוְכָרע ]ֻמְכָרע[הּוְכַרע ]ֻהְכַרע[

ׁש[ ׁש ]ֻהּכַ ׁש[הּוַכּ ׁש ]ֻמּכָ ז-10)-(מּוּכָ
ל[ ל ]ֻהְכׁשַ ל[הּוְכׁשַ ל ]ֻמְכׁשָ ז-1)-(מּוְכׁשָ
ר[ ר ]ֻהְכׁשַ ר[הּוְכׁשַ ר ]ֻמְכׁשָ ז-1)-(מּוְכָשׁ
ב[ ב ]ֻהְכּתַ ב[הּוְכּתַ ב ]ֻמְכּתָ ז-1)-(מּוְכּתָ

ם[ ם ]ֻהְכּתַ ם[הּוְכּתַ ם ]ֻמְכּתָ ז-1)-(מּוְכּתָ
ר[ ר ]ֻהְכּתַ ר[הּוְכּתַ ר ]ֻמְכּתָ ז-1)-(מּוְכּתָ

ז-5)-(מּוְלָאם ]ֻמְלָאם[הּוְלַאם ]ֻהְלַאם[
ן[ ן ]ֻהְלּבַ ן[הּוְלּבַ ן ]ֻמְלּבָ ז-3)-(מּוְלּבָ

ׁש[ ׁש ]ֻהְלּבַ ׁש[הּוְלּבַ ׁש ]ֻמְלּבָ ז-1)-(מּוְלּבָ
ז-5)-(מּוְלָחם ]ֻמְלָחם[הּוְלַחם ]ֻהְלַחם[

ז-7)-(מּוְלָחן ]ֻמְלָחן[הּוְלַחן ]ֻהְלַחן[
ו-13ְלהֹוִלידמֹוִלידהֹוִליד
ו-13ְלהֹוִליְךמֹוִליְךהֹוִליְך

ז-15)-(מּוָלןהּוַלן
ז-5)-(מּוְלָעט ]ֻמְלָעט[הּוְלַעט ]ֻהְלַעט[
ז-21)-(מּוְלֶקה ]ֻמְלֶקה[הּוְלָקה ]ֻהְלָקה[
ז-5)-(מּוְמָחז ]ֻמְמָחז[הּוְמַחז ]ֻהְמַחז[

ז-5)-(מּוְמָחׁש ]ֻמְמָחׁש[הּוְמַחׁש ]ֻהְמַחׁש[
ז-1)-(מּוְמָטר ]ֻמְמָטר[הּוְמַטר ]ֻהְמַטר[
ז-8)-(מּוְמָלח ]ֻמְמָלח[הּוְמַלח ]ֻהְמַלח[
ז-1)-(מּוְמָלְך ]ֻמְמָלְך[הּוְמַלְך ]ֻהְמַלְך[
ז-1)-(מּוְמָלץ ]ֻמְמָלץ[הּוְמַלץ ]ֻהְמַלץ[

ז-18)-(מּוָמסהּוַמס
ז-19)-(מּוְמָצא ]ֻמְמָצא[הּוְמָצא ]ֻהְמָצא[

ז-13)-(מּוָמרהּוַמר
ז-1)-(מּוְמָרץ ]ֻמְמָרץ[הּוְמַרץ ]ֻהְמַרץ[

ז-14)-(מּוָמתהּוַמת
ק[ ק ]ֻהְמּתַ ק[הּוְמּתַ ק ]ֻמְמּתָ ז-1)-(מּוְמּתָ

ו-37ְלהֹונֹותמֹוֶנההֹוָנה
ז-5)-(מּוְנָהג ]ֻמְנָהג[הּוְנַהג ]ֻהְנַהג[

ז-17)-(מּוָנחהּוַנח
ח[ ח ]ֻהּנַ ח[הּוּנַ ח ]ֻמּנָ ז-12)-(מּוּנָ

ז-22)-(מּוְנֶחה ]ֻמְנֶחה[הּוְנָחה ]ֻהְנָחה[
ז-6)-(מּוְנָחת ]ֻמְנָחת[הּוְנַחת ]ֻהְנַחת[
ז-1)-(מּוְנָמְך ]ֻמְנָמְך[הּוְנַמְך ]ֻהְנַמְך[

ז-13)-(מּוָנסהּוַנס
ז-17)-(מּוָנעהּוַנע

ז-5)-(מּוְנָעל ]ֻמְנָעל[הּוְנַעל ]ֻהְנַעל[
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ז-13)-(מּוָנףהּוַנף
ק[ ק ]ֻהְנּפַ ק[הּוְנּפַ ק ]ֻמְנּפָ ז-1)-(מּוְנּפָ
ז-8)-(מּוְנָצח ]ֻמְנָצח[הּוְנַצח ]ֻהְנַצח[

ם[ ם ]ֻהְנׁשַ ם[הּוְנׁשַ ם ]ֻמְנׁשָ ז-1)-(מּוְנׁשָ
ז-18)-(מּוָסבהּוַסב

ר[ ר ]ֻהְסּבַ ר[הּוְסּבַ ר ]ֻמְסּבָ ז-1)-(מּוְסּבָ
ג[ ג ]ֻהּסַ ג[הּוּסַ ג ]ֻמּסָ ז-10)-(מּוּסָ

ר[ ר ]ֻהְסּגַ ר[הּוְסּגַ ר ]ֻמְסּגָ ז-1)-(מּוְסּגָ
ר[ ר ]ֻהְסּדַ ר[הּוְסּדַ ר ]ֻמְסּדָ ז-1)-(מּוְסּדָ
ז-21)-(מּוְסֶווה ]ֻמְסֶוה[הּוְסָווה ]ֻהְסָוה[

ח[ ח ]ֻהּסַ ח[הּוּסַ ח ]ֻמּסָ ז-12)-(מּוּסָ
ז-13)-(מּוָסטהּוַסט
ו-13ְלהֹוִסיףמֹוִסיףהֹוִסיף

ם[ ם ]ֻהְסּכַ ם[הּוְסּכַ ם ]ֻמְסּכָ ז-1)-(מּוְסּכָ
ז-1)-(מּוְסָמְך ]ֻמְסָמְך[הּוְסַמְך ]ֻהְסַמְך[

ע[ ע ]ֻהּסַ ע[הּוַסּ ע ]ֻמּסָ ז-12)-(מּוּסָ
ז-13)-(מּוָסףהּוַסף

ד[ ד ]ֻהְסּפַ ד[הּוְסּפַ ד ]ֻמְסּפָ ז-1)-(מּוְסּפָ
ק[ ק ]ֻהּסַ ק[הּוּסַ ק ]ֻמּסָ ז-10)-(מּוּסָ

ז-13)-(מּוָסרהּוַסר
ז-1)-(מּוְסָרט ]ֻמְסָרט[הּוְסַרט ]ֻהְסַרט[

ז-14)-(מּוָסתהּוַסת
ת[ ת ]ֻהּסַ ת[הּוּסַ ת ]ֻמּסָ ז-11)-(מּוּסָ

ר[ ר ]ֻהְסּתַ ר[הּוְסּתַ ר ]ֻמְסּתָ ז-1)-(מּוְסּתָ
ז-4)-(מּוֲעָבר ]ֻמֲעָבר[הּוֲעַבר ]ֻהֲעַבר[
ף[ ף ]ֻהְעּדַ ף[הּוְעּדַ ף ]ֻמְעּדָ ז-4)-(מּוְעּדָ

ו-13ְלהֹוִעידמֹוִעידהֹוִעיד
ו-13ְלהֹוִעילמֹוִעילהֹוִעיל

ז-24)-(מּוֲעֶלה ]ֻמֲעֶלה[הּוֲעָלה ]ֻהֲעָלה[
ז-4)-(מּוֲעָמד ]ֻמֲעָמד[הּוֲעַמד ]ֻהֲעַמד[

ז-4)-(מּוֲעָמס ]ֻמֲעָמס[הּוֲעַמס ]ֻהֲעַמס[
ז-4)-(מּוֲעָמק ]ֻמֲעָמק[הּוֲעַמק ]ֻהֲעַמק[

ז-4)-(מּוֲעָנק ]ֻמֲעָנק[הּוֲעַנק ]ֻהֲעַנק[
ז-4)-(מּוֲעָנׁש ]ֻמֲעָנׁש[הּוֲעַנׁש ]ֻהֲעַנׁש[

ז-4)-(מּוֲעָסק ]ֻמֲעָסק[הּוֲעַסק ]ֻהֲעַסק[
ז-16)-(מּוָעףהּוַעף

ז-4)-(מּוֲעָרְך ]ֻמֲעָרְך[הּוֲעַרְך ]ֻהֲעַרְך[
ר[ ר ]ֻהֲעׁשַ ר[הּוֲעׁשַ ר ]ֻמֲעׁשָ ז-4)-(מּוֲעׁשָ
ק[ ק ]ֻהְעּתַ ק[הּוְעּתַ ק ]ֻמְעּתָ ז-4)-(מּוְעּתָ

ז[ ז ]ֻהְפַגּ ז[הּוְפּגַ ז ]ֻמְפּגָ ז-1)-(מּוְפּגָ
ׁש[ ׁש ]ֻהְפַגּ ׁש[הּוְפַגּ ׁש ]ֻמְפָגּ ז-1)-(מּוְפָגּ
ז-5)-(מּוְפָחד ]ֻמְפָחד[הּוְפַחד ]ֻהְפַחד[

ז-6)-(מּוְפָחת ]ֻמְפָחת[הּוְפַחת ]ֻהְפַחת[
ו-14ְלהֹוִפיַעמֹוִפיַעהֹוִפיַע

ל[ ל ]ֻהּפַ ל[הּוַפּ ל ]ֻמּפָ ז-10)-(מּוּפָ
ז-21)-(מּוְפֶלה ]ֻמְפֶלה[הּוְפָלה ]ֻהְפָלה[
ז-1)-(מּוְפָלל ]ֻמְפָלל[הּוְפַלל ]ֻהְפַלל[
ז-21)-(מּוְפֶנה ]ֻמְפֶנה[הּוְפָנה ]ֻהְפָנה[

J ]ַנט ַנט ]ֻהּפְ ָנט[ Jהּוּפְ ָנט ]ְמֻהּפְ ד-14)-(ְמהּוּפְ
ז-1)-(מּוְפָנם ]ֻמְפָנם[הּוְפַנם ]ֻהְפַנם[

ז-1)-(מּוְפָסק ]ֻמְפָסק[הּוְפַסק ]ֻהְפַסק[
ז-5)-(מּוְפָעל ]ֻמְפָעל[הּוְפַעל ]ֻהְפַעל[

ז-13)-(מּוָפץהּוַפץ
ז-1)-(מּוְפָצץ ]ֻמְפָצץ[הּוְפַצץ ]ֻהְפַצץ[
ז-1)-(מּוְפָקד ]ֻמְפָקד[הּוְפַקד ]ֻהְפַקד[
ז-8)-(מּוְפָקע ]ֻמְפָקע[הּוְפַקע ]ֻהְפַקע[
ז-1)-(מּוְפָקר ]ֻמְפָקר[הּוְפַקר ]ֻהְפַקר[

ז-13)-(מּוָפקהּוַפק
ז-13)-(מּוָפרהּוַפר

ז-1)-(מּוְפָרד ]ֻמְפָרד[הּוְפַרד ]ֻהְפַרד[
ז-21)-(מּוְפֶרה ]ֻמְפֶרה[הּוְפָרה ]ֻהְפָרה[
ז-8)-(מּוְפָרח ]ֻמְפָרח[הּוְפַרח ]ֻהְפַרח[
ז-1)-(מּוְפָרט ]ֻמְפָרט[הּוְפַרט ]ֻהְפַרט[

ז-1)-(מּוְפָרְך ]ֻמְפָרְך[הּוְפַרְך ]ֻהְפַרְך[
ז-8)-(מּוְפָרע ]ֻמְפָרע[הּוְפַרע ]ֻהְפַרע[

ז-1)-(מּוְפָרׁש ]ֻמְפָרׁש[הּוְפַרׁש ]ֻהְפַרׁש[
ט[ ט ]ֻהְפׁשַ ט[הּוְפׁשַ ט ]ֻמְפׁשָ ז-1)-(מּוְפׁשָ
ל[ ל ]ֻהְפׁשַ ל[הּוְפׁשַ ל ]ֻמְפׁשָ ז-1)-(מּוְפׁשָ
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ר[ ר ]ֻהְפׁשַ ר[הּוְפׁשַ ר ]ֻמְפׁשָ ז-1)-(מּוְפׁשָ
ע[ ע ]ֻהְפּתַ ע[הּוְפּתַ ע ]ֻמְפּתָ ז-8)-(מּוְפּתָ

ז-20)-(מּוָצאהּוָצא
ב[ ב ]ֻהּצַ ב[הּוַצּ ב ]ֻמּצָ ז-10)-(מּוּצָ
ג[ ג ]ֻהּצַ ג[הּוַצּ ג ]ֻמּצָ ז-10)-(מּוּצָ

ז-5)-(מּוְצָהב ]ֻמְצָהב[הּוְצַהב ]ֻהְצַהב[
ז-5)-(מּוְצָהר ]ֻמְצָהר[הּוְצַהר ]ֻהְצַהר[

ו-30ְלהֹוִציאמֹוִציאהֹוִציא
ז-1)-(מּוְצָלב ]ֻמְצָלב[הּוְצַלב ]ֻהְצַלב[

ז-1)-(מּוְצָמד ]ֻמְצָמד[הּוְצַמד ]ֻהְצַמד[
ז-8)-(מּוְצָנח ]ֻמְצָנח[הּוְצַנח ]ֻהְצַנח[
ז-8)-(מּוְצָנע ]ֻמְצָנע[הּוְצַנע ]ֻהְצַנע[

ע[ ע ]ֻהּצַ ע[הּוַצּ ע ]ֻמּצָ ז-12)-(מּוּצָ
ז-5)-(מּוְצָעד ]ֻמְצָעד[הּוְצַעד ]ֻהְצַעד[

ז-13)-(מּוָצףהּוַצף
ן[ ן ]ֻהְצּפַ ן[הּוְצּפַ ן ]ֻמְצּפָ ז-3)-(מּוְצּפָ
ת[ ת ]ֻהּצַ ת[הּוּצַ ת ]ֻמּצָ ז-11)-(מּוּצָ

ם[ ם ]ֻהְקּדַ ם[הּוְקּדַ ם ]ֻמְקּדָ ז-1)-(מּוְקּדָ
ׁש[ ׁש ]ֻהְקּדַ ׁש[הּוְקּדַ ׁש ]ֻמְקּדָ ז-1)-(מּוְקּדָ
ז-21)-(מּוְקֶהה ]ֻמְקֶהה[הּוְקָהה ]ֻהְקָהה[
ז-5)-(מּוְקָהל ]ֻמְקָהל[הּוְקַהל ]ֻהְקַהל[

ז[ ז ]ֻהּקַ ז[הּוּקַ ז ]ֻמּקָ ז-10)-(מּוּקָ
ז-3)-(מּוְקָטן ]ֻמְקָטן[הּוְקַטן ]ֻהְקַטן[

ו-14ְלהֹוִקיַעמֹוִקיַעהֹוִקיַע
ו-13ְלהֹוִקירמֹוִקירהֹוִקיר

ז-1)-(מּוְקָלט ]ֻמְקָלט[הּוְקַלט ]ֻהְקַלט[
ז-13)-(מּוָקםהּוַקם

ז-21)-(מּוְקֶנה ]ֻמְקֶנה[הּוְקָנה ]ֻהְקָנה[
ז-1)-(מּוְקָסם ]ֻמְקָסם[הּוְקַסם ]ֻהְקַסם[

ף[ ף ]ֻהּקַ ף[הּוַקּ ף ]ֻמּקָ ז-10)-(מּוּקָ
א[ א ]ֻהְקּפָ א[הּוְקּפָ א ]ֻמְקּפָ ז-19)-(מּוְקּפָ
ץ[ ץ ]ֻהְקּפַ ץ[הּוְקּפַ ץ ]ֻמְקּפָ ז-1)-(מּוְקּפָ
ז-1)-(מּוְקָצב ]ֻמְקָצב[הּוְקַצב ]ֻהְקַצב[
ז-21)-(מּוְקֶצה ]ֻמְקֶצה[הּוְקָצה ]ֻהְקָצה[

ז-1)-(מּוְקָצף ]ֻמְקָצף[הּוְקַצף ]ֻהְקַצף[
ז-19)-(מּוְקָרא ]ֻמְקָרא[הּוְקָרא ]ֻהְקָרא[
ז-1)-(מּוְקָרם ]ֻמְקָרם[הּוְקַרם ]ֻהְקַרם[

ז-3)-(מּוְקָרן ]ֻמְקָרן[הּוְקַרן ]ֻהְקַרן[
ל[ ל ]ֻהְרּגַ ל[הּוְרּגַ ל ]ֻמְרּגָ ז-1)-(מּוְרּגָ
ע[ ע ]ֻהְרּגַ ע[הּוְרּגַ ע ]ֻמְרּגָ ז-8)-(מּוְרּגָ

ׁש[ ׁש ]ֻהְרּגַ ׁש[הּוְרּגַ ׁש ]ֻמְרּגָ ז-1)-(מּוְרּגָ
ז-13)-(מּוָרדהּוַרד

ם[ ם ]ֻהְרּדַ ם[הּוְרּדַ ם ]ֻמְרָדּ ז-1)-(מּוְרּדָ
ו-37ְלהֹורֹותמֹוֶרההֹוָרה

ז-5)-(מּוְרָחב ]ֻמְרָחב[הּוְרַחב ]ֻהְרַחב[
ז-5)-(מּוְרָחק ]ֻמְרָחק[הּוְרַחק ]ֻהְרַחק[
ז-1)-(מּוְרָטב ]ֻמְרָטב[הּוְרַטב ]ֻהְרַטב[

ו-13ְלהֹוִרידמֹוִרידהֹוִריד
ו-13ְלהֹוִריקמֹוִריקהֹוִריק
ו-13ְלהֹוִריׁשמֹוִריׁשהֹוִריׁש

ב[ ב ]ֻהְרּכַ ב[הּוְרּכַ ב ]ֻמְרּכָ ז-1)-(מּוְרּכָ
ן[ ן ]ֻהְרּכַ ן[הּוְרּכַ ן ]ֻמְרּכָ ז-3)-(מּוְרּכָ

ז-13)-(מּוָרםהּוַרם
ז-17)-(מּוָרעהּוַרע

ז-5)-(מּוְרָעב ]ֻמְרָעב[הּוְרַעב ]ֻהְרַעב[
ז-5)-(מּוְרָעל ]ֻמְרָעל[הּוְרַעל ]ֻהְרַעל[

ז-13)-(מּוָרץהּוַרץ
ז-13)-(מּוָרקהּוַרק

ה[ ה ]ֻהְרׁשָ ה[הּוְרׁשָ ה ]ֻמְרׁשֶ ז-21)-(מּוְרׁשֶ
ע[ ע ]ֻהְרׁשַ ע[הּוְרׁשַ ע ]ֻמְרׁשָ ז-8)-(מּוְרׁשָ
ח[ ח ]ֻהְרּתַ ח[הּוְרּתַ ח ]ֻמְרּתָ ז-8)-(מּוְרּתָ

ַאל[ ַאל ]ֻהׁשְ ָאל[הּוׁשְ ָאל ]ֻמׁשְ ז-5)-(מּוׁשְ
ַאר[ ַאר ]ֻהׁשְ ָאר[הּוׁשְ ָאר ]ֻמׁשְ ז-5)-(מּוׁשְ

ב בהּוׁשַ ז-13)-(מּוׁשָ
ח[ ּבַ ח ]ֻהׁשְ ּבַ ח[הּוׁשְ ּבָ ח ]ֻמׁשְ ּבָ ז-8)-(מּוׁשְ
ע[ ּבַ ע ]ֻהׁשְ ּבַ ע[הּוׁשְ ּבָ ע ]ֻמׁשְ ּבָ ז-8)-(מּוׁשְ
ת[ ּבַ ת ]ֻהׁשְ ּבַ ת[הּוׁשְ ּבָ ת ]ֻמׁשְ ּבָ ז-2)-(מּוׁשְ

ג[ ַ ג ]ֻהׂשּ ג[הּוׂשַּ ָ ג ]ֻמׂשּ ָ ז-10)-(מּוׂשּ
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ָהה[ ָהה ]ֻהׁשְ ֶהה[הּוׁשְ ֶהה ]ֻמׁשְ ז-22)-(מּוׁשְ
ָוה[ ָווה ]ֻהׁשְ ֶוה[הּוׁשְ ֶווה ]ֻמׁשְ ז-21)-(מּוׁשְ
ַחז[ ַחז ]ֻהׁשְ ָחז[הּוׁשְ ָחז ]ֻמׁשְ ז-5)-(מּוׁשְ

ַחל[ ַחל ]ֻהׁשְ ָחל[הּוׁשְ ָחל ]ֻמׁשְ ז-5)-(מּוׁשְ
ַחם[ ַחם ]ֻהׁשְ ָחם[הּוׁשְ ָחם ]ֻמׁשְ ז-5)-(מּוׁשְ
ַחת[ ַחת ]ֻהׁשְ ָחת[הּוׁשְ ָחת ]ֻמׁשְ ז-6)-(מּוׁשְ

ט טהּוׁשַ ז-13)-(מּוׁשָ
יב יבהֹוׁשִ יבמֹוׁשִ ו-13ְלהֹוׁשִ
יט יטהֹוׁשִ יטמֹוׁשִ ו-13ְלהֹוׁשִ
יַע יַעהֹוׁשִ יַעמֹוׁשִ ו-14ְלהֹוׁשִ

ב[ ּכַ ב ]ֻהׁשְ ּכַ ב[הּוׁשְ ּכָ ב ]ֻמׁשְ ּכָ ז-1)-(מּוׁשְ
ח[ ּכַ ח ]ֻהׁשְ ּכַ ח[הּוׁשְ ּכָ ח ]ֻמׁשְ ּכָ ז-8)-(מּוׁשְ
ר[ ּכַ ר ]ֻהׂשְ ּכַ ר[הּוׂשְ ּכָ ר ]ֻמׂשְ ּכָ ז-1)-(מּוׂשְ

ַלט[ ַלט ]ֻהׁשְ ָלט[הּוׁשְ ָלט ]ֻמׁשְ ז-1)-(מּוׁשְ
ַלְך[ ַלְך ]ֻהׁשְ ָלְך[הּוׁשְ ָלְך ]ֻמׁשְ ז-1)-(מּוׁשְ

ַלם[ ַלם ]ֻהׁשְ ָלם[הּוׁשְ ָלם ]ֻמׁשְ ז-1)-(מּוׁשְ
ַלׁש[ ַלׁש ]ֻהׁשְ ָלׁש[הּוׁשְ ָלׁש ]ֻמׁשְ ז-1)-(מּוׁשְ
ַמד[ ַמד ]ֻהׁשְ ָמד[הּוׁשְ ָמד ]ֻמׁשְ ז-1)-(מּוׁשְ

ַמט[ ַמט ]ֻהׁשְ ָמט[הּוׁשְ ָמט ]ֻמׁשְ ז-1)-(מּוׁשְ
ַמע[ ַמע ]ֻהׁשְ ָמע[הּוׁשְ ָמע ]ֻמׁשְ ז-8)-(מּוׁשְ
ַמץ[ ַמץ ]ֻהׁשְ ָמץ[הּוׁשְ ָמץ ]ֻמׁשְ ז-1)-(מּוׁשְ
ָעה[ ָעה ]ֻהׁשְ ֶעה[הּוׁשְ ֶעה ]ֻמׁשְ ז-22)-(מּוׁשְ
ל[ ּפַ ל ]ֻהׁשְ ּפַ ל[הּוׁשְ ּפָ ל ]ֻמׁשְ ּפָ ז-1)-(מּוׁשְ
ע[ ּפַ ע ]ֻהׁשְ ּפַ ע[הּוׁשְ ּפָ ע ]ֻמׁשְ ּפָ ז-8)-(מּוׁשְ

ק[ ַ ק ]ֻהׁשּ ַ ק[הּוׁשּ ָ ק ]ֻמׁשּ ָ ז-10)-(מּוׁשּ
ָקה[ ָקה ]ֻהׁשְ ֶקה[הּוׁשְ ֶקה ]ֻמׁשְ ז-21)-(מּוׁשְ

ַקט[ ַקט ]ֻהׁשְ ָקט[הּוׁשְ ָקט ]ֻמׁשְ ז-1)-(מּוׁשְ
ַקע[ ַקע ]ֻהׁשְ ָקע[הּוׁשְ ָקע ]ֻמׁשְ ז-8)-(מּוׁשְ

ר רהּוׁשַ ז-13)-(מּוׁשָ
ָרה[ ָרה ]ֻהׁשְ ֶרה[הּוׁשְ ֶרה ]ֻמׁשְ ז-21)-(מּוׁשְ

ַרׁש[ ַרׁש ]ֻהׁשְ ָרׁש[הּוׁשְ ָרׁש ]ֻמׁשְ ז-1)-(מּוׁשְ
ל[ ּתַ ל ]ֻהׁשְ ּתַ ל[הּוׁשְ ּתָ ל ]ֻמׁשְ ּתָ ז-1)-(מּוׁשְ

ק[ ּתַ ק ]ֻהׁשְ ּתַ ק[הּוׁשְ ּתָ ק ]ֻמׁשְ ּתָ ז-1)-(מּוׁשְ
ת[ ּתַ ת ]ֻהׁשְ ּתַ ת[הּוׁשְ ּתָ ת ]ֻמׁשְ ּתָ ז-2)-(מּוׁשְ

ז-5)-(מּוְתָאם ]ֻמְתָאם[הּוְתַאם ]ֻהְתַאם[
ז[ ז ]ֻהּתַ ז[הּוּתַ ז ]ֻמּתָ ז-10)-(מּוּתָ

ו-13ְלהֹוִתירמֹוִתירהֹוִתיר
ְך[ ְך ]ֻהּתַ ְך[הּוּתַ ְך ]ֻמּתָ ז-10)-(מּוּתָ

ז-21)-(מּוְתֶנה ]ֻמְתֶנה[הּוְתָנה ]ֻהְתָנה[
ז-8)-(מּוְתָנע ]ֻמְתָנע[הּוְתַנע ]ֻהְתַנע[

ז-1)-(מּוְתָסס ]ֻמְתָסס[הּוְתַסס ]ֻהְתַסס[
ז-22)-(מּוְתֶעה ]ֻמְתֶעה[הּוְתָעה ]ֻהְתָעה[
ל[ ל ]ֻהְתּפַ ל[הּוְתּפַ ל ]ֻמְתּפָ ז-1)-(מּוְתּפָ
ז-3)-(מּוְתָקן ]ֻמְתָקן[הּוְתַקן ]ֻהְתַקן[

ז-1)-(מּוְתָקף ]ֻמְתָקף[הּוְתַקף ]ֻהְתַקף[
ר[ ר ]ֻהּתַ ר[הּוַתּ ר ]ֻמּתָ ז-10)-(מּוּתָ

ז-1)-(מּוְתָרם ]ֻמְתָרם[הּוְתַרם ]ֻהְתַרם[
ׁש[ ׁש ]ֻהּתַ ׁש[הּוַתּ ׁש ]ֻמּתָ ז-10)-(מּוּתָ

ָהה ֶההִהְזּדַ הֹותִמְזּדַ ה-36ְלִהְזּדַ
ֵהם ֵהםִהְזּדַ ֵהםִמְזּדַ ה-12ְלִהְזּדַ

ג[ ּוֵ וג ]ִהְזּדַ ּוֵ ג[ִהְזּדַ ּוֵ וג ]ִמְזּדַ ּוֵ ג[ִמְזּדַ ּוֵ וג ]ְלִהְזּדַ ּוֵ ה-7ְלִהְזּדַ
ֵחל ֵחלִהְזּדַ ֵחלִמְזּדַ ה-12ְלִהְזּדַ

ן[ ּיֵ ין ]ִהְזּדַ ּיֵ ן[ִהְזּדַ ּיֵ ין ]ִמְזּדַ ּיֵ ן[ִמְזּדַ ּיֵ ין ]ְלִהְזּדַ ּיֵ ה-8ְלִהְזּדַ
ה ּכָ הִהְזּדַ ּכֶ ּכֹותִמְזּדַ ה-33ְלִהְזּדַ
ְך ְךִהְזַדּכֵ ּכֵ ְךִמְזּדַ ּכֵ ה-7ְלִהְזּדַ

ְמֵזם ְמֵזםִהְזּדַ ְמֵזםִמְזּדַ ה-46ְלִהְזּדַ
ן ּמֵ ןִהְזּדַ ּמֵ ןִמְזּדַ ּמֵ ה-8ְלִהְזּדַ
ב ּנֵ בִהְזּדַ ּנֵ בִמְזּדַ ּנֵ ה-7ְלִהְזּדַ

ֲעֵזַע ֲעֵזַעִהְזּדַ ֲעֵזַעִמְזּדַ גם לפי ה-53ה-56ְלִהְזּדַ

ֵעק ֵעקִהְזּדַ ֵעקִמְזּדַ ה-12ְלִהְזּדַ
ן ּקֵ ןִהְזּדַ ּקֵ ןִמְזּדַ ּקֵ ה-8ְלִהְזּדַ

ף ּקֵ ףִהְזּדַ ּקֵ ףִמְזּדַ ּקֵ ה-7ְלִהְזּדַ
ק ּקֵ קִהְזּדַ ּקֵ קִמְזּדַ ּקֵ ה-7ְלִהְזּדַ
ר ּקֵ רִהְזּדַ ּקֵ רִמְזּדַ ּקֵ ה-7ְלִהְזּדַ

J ג ְרֵגּ ג Jִהְזּדַ ְרֵגּ ג Jִמְזּדַ ְרֵגּ ה-46ְלִהְזּדַ
ֵרז ֵרזִהְזּדָ ֵרזִמְזּדָ ה-16ְלִהְזּדָ

א-51ַלֲהזֹותהֹוֶזהָהָזה
ה הִהּזָ ו-36ְלַהּזֹותַמּזֶ
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ו-1ְלַהְזִהיבַמְזִהיבִהְזִהיב
ו-1ְלַהְזִהירַמְזִהירִהְזִהיר
ו-1ְלַהְזִחילַמְזִחילִהְזִחיל

ו-16ְלָהִזיזֵמִזיזֵהִזיז
ו-20ְלָהִזיַחֵמִזיַחֵהִזיַח
יל ילִהּזִ ילַמּזִ ו-9ְלַהּזִ
ו-18ְלָהִזיןֵמִזיןֵהִזין

ו-20ְלָהִזיַעֵמִזיַעֵהִזיַע
יַע יַעִהּזִ יַעַמּזִ ו-11ְלַהּזִ
יק יקִהּזִ יקַמּזִ ו-9ְלַהּזִ

יר ירִהְזּכִ ירַמְזּכִ ו-1ְלַהְזּכִ
ו-1ְלַהְזִליףַמְזִליףִהְזִליף
ו-3ְלַהְזִמיןַמְזִמיןִהְזִמין
ו-7ְלַהְזִניַחַמְזִניַחִהְזִניַח
ו-1ְלַהְזִניקַמְזִניקִהְזִניק

ו-1ְלַהְזִעיקַמְזִעיקִהְזִעיק
ו-3ְלַהְזִקיןַמְזִקיןִהְזִקין

ו-1ְלַהְזִקיףַמְזִקיףִהְזִקיף
ו-1ְלַהְזִריםַמְזִריםִהְזִרים
ו-7ְלַהְזִריַעַמְזִריַעִהְזִריַע
ו-1ְלַהְזִריקַמְזִריקִהְזִריק

יא יאֶהְחּבִ יאַמְחּבִ ו-27ְלַהְחּבִ
יר ירֶהְחּדִ ירַמְחּדִ גם לפי ו-5ו-4ְלַהְחּדִ

ו-33ְלַהֲחוֹותַמֲחֶווה ]ַמֲחֶוה[ֶהֱחָווה ]ֶהֱחָוה[
גם לפי ו-5ו-4ְלַהְחִוויר ]ְלַהְחִויר[ַמְחִוויר ]ַמְחִויר[ֶהְחִוויר ]ֶהְחִויר[

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲחִזיקַמֲחִזיקֶהֱחִזיק

גם לפי ו-5ו-4ְלַהְחִזירַמְחִזירֶהְחִזיר

גם לפי ו-27ו-28ְלַהֲחִטיאַמֲחִטיאֶהֱחִטיא

גם לפי ו-5ו-4ְלַהְחִטיףַמְחִטיףֶהְחִטיף

ו-33ְלַהֲחיֹותַמֲחֶיהֶהֱחָיה
ו-16ְלָהִחילֵמִחילֵהִחיל

ו-16ְלָהִחיׁשֵמִחיׁשֵהִחיׁש
ים יםֶהְחּכִ יםַמְחּכִ ו-4ְלַהְחּכִ
יר ירֶהְחּכִ ירַמְחּכִ ו-4ְלַהְחּכִ

גם לפי ו-27ו-28ְלַהֲחִליאַמֲחִליאֶהְחִליא

גם לפי ו-5ו-4ְלַהְחִלידַמְחִלידֶהְחִליד

גם לפי ו-5ו-4ְלַהְחִליטַמְחִליטֶהְחִליט

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲחִליםַמֲחִליםֶהֱחִלים

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲחִליףַמֲחִליףֶהֱחִליף

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲחִליקַמֲחִליקֶהֱחִליק

גם לפי ו-5ו-4ְלַהְחִליׁשַמְחִליׁשֶהְחִליׁש

גם לפי ו-27ו-28ְלַהֲחִמיאַמֲחִמיאֶהֱחִמיא

גם לפי ו-5ו-4ְלַהְחִמיץַמְחִמיץֶהְחִמיץ

גם לפי ו-5ו-4ְלַהְחִמירַמְחִמירֶהְחִמיר

ו-33ְלַהֲחנֹותַמֲחֶנהֶהֱחָנה
גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲחִניףַמֲחִניףֶהֱחִניף

גם לפי ו-5ו-4ְלַהְחִניקַמְחִניקֶהְחִניק

גם לפי ו-5ו-4ְלַהְחִסירַמְחִסירֶהְחִסיר

גם לפי ו-5ו-4ְלַהְחִציןַמְחִציןֶהְחִצין

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲחִריבַמֲחִריבֶהֱחִריב

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲחִרידַמֲחִרידֶהֱחִריד

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲחִריםַמֲחִריםֶהֱחִרים

גם לפי ו-5ו-4ְלַהְחִריףַמְחִריףֶהְחִריף

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲחִריׁשַמֲחִריׁשֶהֱחִריׁש

ה הֶהֱחׁשָ ו-33ְלַהֲחׁשֹותַמֲחׁשֶ
יב יבֶהְחׁשִ יבַמְחׁשִ גם לפי ו-5ו-5ְלַהְחׁשִ

יד ידֶהְחׁשִ ידַמְחׁשִ גם לפי ו-5ו-4ְלַהְחׁשִ

יְך יְךֶהְחׁשִ יְךַמְחׁשִ גם לפי ו-5ו-4ְלַהְחׁשִ

ים יםֶהְחּתִ יםַמְחּתִ ו-4ְלַהְחּתִ
יל ילִהְטּבִ ילַמְטּבִ ו-1ְלַהְטּבִ
יַע יַעִהְטּבִ יַעַמְטּבִ ו-7ְלַהְטּבִ

ה הִהּטָ ו-36ְלַהּטֹותַמּטֶ
ו-20ְלָהִטיַחֵמִטיַחֵהִטיַח
יל ילִהּטִ ילַמּטִ ו-9ְלַהּטִ
ו-16ְלָהִטילֵמִטילֵהִטיל
ו-16ְלָהִטיסֵמִטיסֵהִטיס
יף יףִהּטִ יףַמּטִ ו-9ְלַהּטִ

ו-26ְלַהְטִליאַמְטִליאִהְטִליא
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ו-3ְלַהְטִמיןַמְטִמיןִהְטִמין
ו-7ְלַהְטִמיַעַמְטִמיַעִהְטִמיַע
ו-34ְלַהְטעֹותַמְטֶעהִהְטָעה

ו-1ְלַהְטִעיםַמְטִעיםִהְטִעים
ו-3ְלַהְטִעיןַמְטִעיןִהְטִעין
ו-1ְלַהְטִרידַמְטִרידִהְטִריד
ו-7ְלַהְטִריַחַמְטִריַחִהְטִריַח
ו-1ְלַהְטִריםַמְטִריםִהְטִרים
ו-1ְלַהְטִריףַמְטִריףִהְטִריף

ר[ ר ]ִהּגֵ רִהיּגֵ רְמַהּגֵ ג-1ְלַהּגֵ
ן[ ּיֵ ין ]ִהּדַ ּיֵ ן[ִהיּדַ ּיֵ ין ]ִמּדַ ּיֵ ן[ִמיּדַ ּיֵ ין ]ְלִהּדַ ּיֵ ה-42ְלִהיּדַ

ל[ ְלּדֵ ל ]ִהּדַ ְלּדֵ ל[ִהיּדַ ְלּדֵ ל ]ִמּדַ ְלּדֵ ל[ִמיּדַ ְלּדֵ ל ]ְלִהּדַ ְלּדֵ ה-58ְלִהיּדַ
ל[ ּלֵ ל ]ִהּדַ ּלֵ ל[ִהיּדַ ּלֵ ל ]ִמּדַ ּלֵ ל[ִמיּדַ ּלֵ ל ]ְלִהּדַ ּלֵ ה-40ְלִהיּדַ

ק[ ק ]ִהּדֵ קִהיּדֵ קְמַהּדֵ ג-1ְלַהּדֵ
ר[ ר ]ִהּדֵ רִהיּדֵ רְמַהּדֵ ג-1ְלַהּדֵ

ר[ ְרּדֵ ר ]ִהּדַ ְרּדֵ ר[ִהיּדַ ְרּדֵ ר ]ִמּדַ ְרּדֵ ר[ִמיּדַ ְרּדֵ ר ]ְלִהּדַ ְרּדֵ ה-58ְלִהיּדַ
א-56ִלְהיֹותהֹוֶוהָהָיה

ה[ וה ]ִהּוָ ה[ִהיּוָ וה ]ְמַהּוֶ ג-17ְלַהּוֹותְמַהּוֶ
ן[ ון ]ִהּוֵ ן[ִהיּוֵ ון ]ְמַהּוֵ ן[ְמַהּוֵ ון ]ְלַהּוֵ ג-3ְלַהּוֵ

ֵהר[ ֵהר ]ִהּטַ ֵהר[ִהיּטַ ֵהר ]ִמּטַ ֵהר[ִמיּטַ ֵהר ]ְלִהּטַ ה-41ְלִהיּטַ
ו-15ְלֵהיִטיבֵמיִטיבֵהיִטיב

ְך[ ְך ]ִהּלֵ ְךִהיּלֵ ְךְמַהּלֵ ג-1ְלַהּלֵ
ל[ ל ]ִהּלֵ לִהיּלֵ לְמַהּלֵ ג-1ְלַהּלֵ

גם ַהְי~ כגון: ו-15ְלֵהיִמיןֵמיִמיןֵהיִמין
ְלַהְיִמין, ַמְיִמין, 

ַהְיֵמן

ם[ ם ]ִהּמֵ םִהיּמֵ םְמַהּמֵ ג-1ְלַהּמֵ
ר[ ר ]ִהּמֵ רִהיּמֵ רְמַהּמֵ ג-1ְלַהּמֵ
ה[ ה ]ִהּנָ הִהיּנָ ג-17ְלַהּנֹותְמַהּנֶ

ו-15ְלֵהיִניקֵמיִניקֵהיִניק
ה[ ה ]ִהּסָ הִהיּסָ ג-17ְלַהּסֹותְמַהּסֶ
ס[ ס ]ִהּסֵ סִהיּסֵ סְמַהּסֵ ג-1ְלַהּסֵ

יר ירֵהיׁשִ ירֵמיׁשִ גם ַהְי~ כגון: ו-15ְלֵהיׁשִ
יר,  יר, ַמְיׁשִ ְלַהְיׁשִ

ר ַהְיׁשֵ

ל[ ל ]ִהּתֵ לִהיּתֵ לְמַהּתֵ ג-1ְלַהּתֵ

ם[ ּמֵ ם ]ִהּתַ ּמֵ ם[ִהיּתַ ּמֵ ם ]ִמּתַ ּמֵ ם[ִמיּתַ ּמֵ ם ]ְלִהּתַ ּמֵ ה-40ְלִהיּתַ
ר[ ּמֵ ר ]ִהּתַ ּמֵ ר[ִהיּתַ ּמֵ ר ]ִמּתַ ּמֵ ר[ִמיּתַ ּמֵ ר ]ְלִהּתַ ּמֵ ה-40ְלִהיּתַ

ו-1ְלַהְכִאיבַמְכִאיבִהְכִאיב
יד ידִהְכּבִ ידַמְכּבִ ו-1ְלַהְכּבִ
יר ירִהְכּבִ ירַמְכּבִ ו-1ְלַהְכּבִ

ה הִהּכָ ו-36ְלַהּכֹותַמּכֶ
ו-34ְלַהְכהֹותַמְכֶההִהְכָהה

ו-3ְלַהְכִווין ]ְלַהְכִוין[ַמְכִווין ]ַמְכִוין[ִהְכִווין ]ִהְכִוין[
ו-1ְלַהְכִזיבַמְכִזיבִהְכִזיב

ו-1ְלַהְכִחידַמְכִחידִהְכִחיד
ו-1ְלַהְכִחילַמְכִחילִהְכִחיל

ו-1ְלַהְכִחיׁשַמְכִחיׁשִהְכִחיׁש
ו-16ְלָהִכילֵמִכילֵהִכיל
ו-18ְלָהִכיןֵמִכיןֵהִכין
יר ירִהּכִ ירַמּכִ ו-9ְלַהּכִ

יׁש יׁשִהּכִ יׁשַמּכִ ו-9ְלַהּכִ
ו-26ְלַהְכִליאַמְכִליאִהְכִליא
ו-1ְלַהְכִליבַמְכִליבִהְכִליב
ו-1ְלַהְכִלילַמְכִלילִהְכִליל
ו-1ְלַהְכִליםַמְכִליםִהְכִלים
ו-1ְלַהְכִלירַמְכִלירִהְכִליר
ו-1ְלַהְכִניסַמְכִניסִהְכִניס
ו-7ְלַהְכִניַעַמְכִניַעִהְכִניַע

ו-1ְלַהְכִסיףַמְכִסיףִהְכִסיף
ו-1ְלַהְכִעיסַמְכִעיסִהְכִעיס
יל ילִהְכּפִ ילַמְכּפִ ו-1ְלַהְכּפִ

יׁש יׁשִהְכּפִ יׁשַמְכּפִ ו-1ְלַהְכּפִ
ו-1ְלַהְכִריזַמְכִריזִהְכִריז

ו-7ְלַהְכִריַחַמְכִריַחִהְכִריַח
ו-7ְלַהְכִריַעַמְכִריַעִהְכִריַע
ו-2ְלַהְכִריתַמְכִריתִהְכִרית
יל ילִהְכׁשִ ילַמְכׁשִ ו-1ְלַהְכׁשִ
יר ירִהְכׁשִ ירַמְכׁשִ ו-1ְלַהְכׁשִ
יב יבִהְכּתִ יבַמְכּתִ ו-1ְלַהְכּתִ
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ים יםִהְכּתִ יםַמְכּתִ ו-1ְלַהְכּתִ
יף יףִהְכּתִ יףַמְכּתִ ו-1ְלַהְכּתִ
יר ירִהְכּתִ ירַמְכּתִ ו-1ְלַהְכּתִ
ו-35ְלַהְלאֹותַמְלֶאהֶהְלָאה

ו-1ְלַהְלִאיםַמְלִאיםִהְלִאים
ין יןִהְלּבִ יןַמְלּבִ ו-3ְלַהְלּבִ

יׁש יׁשִהְלּבִ יׁשַמְלּבִ ו-1ְלַהְלּבִ
ו-1ְלַהְלִהיבַמְלִהיבִהְלִהיב

ו-32ְלַהְלוֹותַמְלֶווה ]ַמְלֶוה[ִהְלָווה ]ִהְלָוה[
ו-1ְלַהְלִחיםַמְלִחיםִהְלִחים
ו-3ְלַהְלִחיןַמְלִחיןִהְלִחין

ו-1ְלַהְלִחיץַמְלִחיץִהְלִחיץ
ין יןִהּלִ יןַמּלִ ניקוד נ' לפי ו-3ו-9ְלַהּלִ

ו-18ְלָהִליןֵמִליןֵהִלין
עבר לפי א-8א-29ָלֶלֶכתהֹוֵלְךָהַלְך

א-8ַלֲהלֹום ]ַלֲהלֹם[הֹוֵלםָהַלם
ו-1ְלַהְלִעיזַמְלִעיזִהְלִעיז

ו-1ְלַהְלִעיטַמְלִעיטִהְלִעיט
ו-32ְלַהְלקֹותַמְלֶקהִהְלָקה
ין יןִהְלׁשִ יןַמְלׁשִ ו-3ְלַהְלׁשִ

ו-1ְלַהְמִאיסַמְמִאיסִהְמִאיס
א-51ַלֲהמֹותהֹוֶמהָהָמה

ג-24ְלַהְמֵהםְמַהְמֵהםִהְמֵהם
ו-34ְלַהְמחֹותַמְמֶחהִהְמָחה
ו-1ְלַהְמִחיזַמְמִחיזִהְמִחיז

ו-1ְלַהְמִחיׁשַמְמִחיׁשִהְמִחיׁש
ו-1ְלַהְמִטירַמְמִטירִהְמִטיר

ו-16ְלָהִמיטֵמִמיטֵהִמיט
ו-16ְלָהִמירֵמִמירֵהִמיר
ו-17ְלָהִמיתֵמִמיתֵהִמית

ו-7ְלַהְמִליַחַמְמִליַחִהְמִליַח
ו-1ְלַהְמִליטַמְמִליטִהְמִליט
ו-1ְלַהְמִליְךַמְמִליְךִהְמִליְך
ו-1ְלַהְמִליץַמְמִליץִהְמִליץ

א-8ַלֲהמֹום ]ַלֲהמֹם[)-(ָהַמם
ו-21ְלָהֵמסֵמֵמסֵהֵמס

ו-1ְלַהְמִעידַמְמִעידִהְמִעיד
ו-1ְלַהְמִעיטַמְמִעיטִהְמִעיט
ו-26ְלַהְמִציאַמְמִציאִהְמִציא
ו-32ְלַהְמרֹותַמְמֶרהִהְמָרה

ו-26ְלַהְמִריאַמְמִריאִהְמִריא
ו-1ְלַהְמִרידַמְמִרידִהְמִריד
ו-1ְלַהְמִריץַמְמִריץִהְמִריץ

יְך יְךִהְמׁשִ יְךַמְמׁשִ ו-1ְלַהְמׁשִ
יל ילִהְמׁשִ ילַמְמׁשִ ו-1ְלַהְמׁשִ
ין יןִהְמּתִ יןַמְמּתִ ו-3ְלַהְמּתִ

יק יקִהְמּתִ יקַמְמּתִ ו-1ְלַהְמּתִ
יט יטִהְנּבִ יטַמְנּבִ ו-1ְלַהְנּבִ
יד ידִהְנּגִ ידַמְנּגִ ו-1ְלַהְנּגִ
ס סִהְנּדֵ סְמַהְנּדֵ ג-20ְלַהְנּדֵ
ו-1ְלַהְנִהיגַמְנִהיגִהְנִהיג

ג-25ְלַהְנֵהןְמַהְנֵהןִהְנֵהן
ו-34ְלַהְנחֹותַמְנֶחהִהְנָחה

ו-1ְלַהְנִחילַמְנִחילִהְנִחיל
ו-2ְלַהְנִחיתַמְנִחיתִהְנִחית

ו-31ְלָהִניאֵמִניאֵהִניא
ו-16ְלָהִניבֵמִניבֵהִניב
ו-16ְלָהִנידֵמִנידֵהִניד
יַח יַחִהּנִ יַחַמּנִ ו-11ְלַהּנִ
ו-20ְלָהִניַחֵמִניַחֵהִניַח
ו-16ְלָהִניסֵמִניסֵהִניס
ו-20ְלָהִניַעֵמִניַעֵהִניַע
ו-16ְלָהִניףֵמִניףֵהִניף

ו-1ְלַהְנִמיְךַמְנִמיְךִהְנִמיְך
ו-1ְלַהְנִעילַמְנִעילִהְנִעיל
ו-1ְלַהְנִעיםַמְנִעיםִהְנִעים
יק יקִהְנּפִ יקַמְנּפִ ו-1ְלַהְנּפִ
יׁש יׁשִהְנּפִ יׁשַמְנּפִ ו-1ְלַהְנּפִ
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ו-7ְלַהְנִציַחַמְנִציַחִהְנִציַח
ים יםִהְנׁשִ יםַמְנׁשִ ו-1ְלַהְנׁשִ

ו-21ְלָהֵסבֵמֵסבֵהֵסב
יר ירִהְסּבִ ירַמְסּבִ ו-1ְלַהְסּבִ
יר ירִהְסּגִ ירַמְסּגִ ו-1ְלַהְסּגִ
יר ירִהְסּדִ ירַמְסּדִ ו-1ְלַהְסּדִ

ו-32ְלַהְסוֹותַמְסֶווה ]ַמְסֶוה[ִהְסָווה ]ִהְסָוה[
יג יגִהּסִ יגַמּסִ ו-9ְלַהּסִ

יַח יַחִהּסִ יַחַמּסִ ו-11ְלַהּסִ
ו-16ְלָהִסיטֵמִסיטֵהִסיט
יַע יַעִהּסִ יַעַמּסִ ו-11ְלַהּסִ
יק יקִהּסִ יקַמּסִ ו-9ְלַהּסִ
ו-16ְלָהִסירֵמִסירֵהִסיר
ית יתִהּסִ יתַמּסִ ו-10ְלַהּסִ
ו-17ְלָהִסיתֵמִסיתֵהִסית

ים יםִהְסּכִ יםַמְסּכִ ו-1ְלַהְסּכִ
ית יתִהְסּכִ יתַמְסּכִ ו-2ְלַהְסּכִ
ו-1ְלַהְסִליםַמְסִליםִהְסִלים
ו-1ְלַהְסִמיְךַמְסִמיְךִהְסִמיְך
ו-1ְלַהְסִמיקַמְסִמיקִהְסִמיק
J ִהְסִניףJ ַמְסִניףJ ו-1ְלַהְסִניף

ו-1ְלַהְסִעידַמְסִעידִהְסִעיד
ו-1ְלַהְסִעירַמְסִעירִהְסִעיר
יג יגִהְסּפִ יגַמְסּפִ ו-1ְלַהְסּפִ
יד ידִהְסּפִ ידַמְסּפִ ו-1ְלַהְסּפִ
יק יקִהְסּפִ יקַמְסּפִ ו-1ְלַהְסּפִ
ו-7ְלַהְסִריַחַמְסִריַחִהְסִריַח
ו-1ְלַהְסִריטַמְסִריטִהְסִריט

ֵאב ֵאבִהְסּתָ ֵאבִמְסּתָ ה-18ְלִהְסּתָ
ְך ּבֵ ְךִהְסּתַ ּבֵ ְךִמְסּתַ ּבֵ ה-4ְלִהְסּתַ
ן ּבֵ ןִהְסּתַ ּבֵ ןִמְסּתַ ּבֵ ה-5ְלִהְסּתַ
ר ּבֵ רִהְסּתַ ּבֵ רִמְסּתַ ּבֵ ה-4ְלִהְסּתַ
ל ּגֵ לִהְסּתַ ּגֵ לִמְסּתַ ּגֵ ה-4ְלִהְסּתַ
ף ּגֵ ףִהְסּתַ ּגֵ ףִמְסּתַ ּגֵ ה-4ְלִהְסּתַ

ר ּגֵ רִהְסּתַ ּגֵ רִמְסּתַ ּגֵ ה-4ְלִהְסּתַ
ר ּדֵ רִהְסּתַ ּדֵ רִמְסּתַ ּדֵ ה-4ְלִהְסּתַ

ה-26ְלִהְסּתֹוֵבבִמְסּתֹוֵבבִהְסּתֹוֵבב
ה-26ְלִהְסּתֹוֵדדִמְסּתֹוֵדדִהְסּתֹוֵדד

ה[ ּוָ וה ]ִהְסּתַ ּוָ ה[ִהְסּתַ ּוֶ וה ]ִמְסּתַ ּוֶ ּוֹותִמְסּתַ ה-31ְלִהְסּתַ
J ק ְחּבֵ ק Jִהְסּתַ ְחּבֵ ק Jִמְסּתַ ְחּבֵ ה-45ְלִהְסּתַ

ְחֵרר ְחֵררִהְסּתַ ְחֵררִמְסּתַ ה-45ְלִהְסּתַ
ג[ ּיֵ יג ]ִהְסּתַ ּיֵ ג[ִהְסּתַ ּיֵ יג ]ִמְסּתַ ּיֵ ג[ִמְסּתַ ּיֵ יג ]ְלִהְסּתַ ּיֵ ה-4ְלִהְסּתַ

ד[ ּיֵ יד ]ִהְסּתַ ּיֵ ד[ִהְסּתַ ּיֵ יד ]ִמְסּתַ ּיֵ ד[ִמְסּתַ ּיֵ יד ]ְלִהְסּתַ ּיֵ ה-4ְלִהְסּתַ
ם[ ּיֵ ים ]ִהְסּתַ ּיֵ ם[ִהְסּתַ ּיֵ ים ]ִמְסּתַ ּיֵ ם[ִמְסּתַ ּיֵ ים ]ְלִהְסּתַ ּיֵ ה-4ְלִהְסּתַ
ַע[ ּיֵ יַע ]ִהְסּתַ ּיֵ ַע[ִהְסּתַ ּיֵ יַע ]ִמְסּתַ ּיֵ ַע[ִמְסּתַ ּיֵ יַע ]ְלִהְסּתַ ּיֵ ה-20ְלִהְסּתַ

יר ירִהְסּתִ ירַמְסּתִ ו-1ְלַהְסּתִ
ל ּכֵ לִהְסּתַ ּכֵ לִמְסּתַ ּכֵ ה-4ְלִהְסּתַ
ם ּכֵ םִהְסּתַ ּכֵ םִמְסּתַ ּכֵ ה-4ְלִהְסּתַ
ן ּכֵ ןִהְסּתַ ּכֵ ןִמְסּתַ ּכֵ ה-5ְלִהְסּתַ

ְכֵסְך ְכֵסְךִהְסּתַ ְכֵסְךִמְסּתַ ה-45ְלִהְסּתַ
J ט ְלּבֵ ט Jִהְסּתַ ְלּבֵ ט Jִמְסּתַ ְלּבֵ ה-45ְלִהְסּתַ

ְלֵסל ְלֵסלִהְסּתַ ְלֵסלִמְסּתַ ה-45ְלִהְסּתַ
ק ּלֵ קִהְסּתַ ּלֵ קִמְסּתַ ּלֵ ה-4ְלִהְסּתַ
ְך ּמֵ ְךִהְסּתַ ּמֵ ְךִמְסּתַ ּמֵ ה-4ְלִהְסּתַ
ם ּמֵ םִהְסּתַ ּמֵ םִמְסּתַ ּמֵ ה-4ְלִהְסּתַ
ן ּמֵ ןִהְסּתַ ּמֵ ןִמְסּתַ ּמֵ ה-5ְלִהְסּתַ

ְנֵור[ ְנֵוור ]ִהְסּתַ ְנֵור[ִהְסּתַ ְנֵוור ]ִמְסּתַ ְנֵור[ִמְסּתַ ְנֵוור ]ְלִהְסּתַ ה-45ְלִהְסּתַ
ֵרן ְנּכְ ֵרןִהְסּתַ ְנּכְ ֵרןִמְסּתַ ְנּכְ ה-59ְלִהְסּתַ

ן ּנֵ ןִהְסּתַ ּנֵ ןִמְסּתַ ּנֵ ה-5ְלִהְסּתַ
ֵעף ֵעףִהְסּתַ ֵעףִמְסּתַ ה-10ְלִהְסּתַ
ֵער ֵערִהְסּתַ ֵערִמְסּתַ ה-10ְלִהְסּתַ

ֲעֵרב ֲעֵרבִהְסּתַ ֲעֵרבִמְסּתַ גם לפי ה-45ה-47ְלִהְסּתַ

ַח ּפֵ ַחִהְסּתַ ּפֵ ַחִמְסּתַ ּפֵ ה-20ְלִהְסּתַ
ק ּפֵ קִהְסּתַ ּפֵ קִמְסּתַ ּפֵ ה-4ְלִהְסּתַ
ר ּפֵ רִהְסּתַ ּפֵ רִמְסּתַ ּפֵ ה-4ְלִהְסּתַ

ְקֵרן ְקֵרןִהְסּתַ ְקֵרןִמְסּתַ ניקוד נ' לפי ה-44ה-45ְלִהְסּתַ

ל ְרּבֵ לִהְסּתַ ְרּבֵ לִמְסּתַ ְרּבֵ ה-45ְלִהְסּתַ
ֵרַח ֵרַחִהְסּתָ ֵרַחִמְסּתָ ה-23ְלִהְסּתָ
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ֵרק ֵרקִהְסּתָ ֵרקִמְסּתָ ה-14ְלִהְסּתָ
ר ּתֵ רִהְסּתַ ּתֵ רִמְסּתַ ּתֵ ה-4ְלִהְסּתַ

ו-5ְלַהֲעִבידַמֲעִבידֶהֱעִביד
ו-5ְלַהֲעִבירַמֲעִבירֶהֱעִביר

ו-5ְלַהֲעִביׁשַמֲעִביׁשֶהֱעִביׁש
יל ילֶהְעּגִ ילַמְעּגִ גם לפי ו-5ו-4ְלַהְעּגִ

יף יףֶהְעּדִ יףַמְעּדִ גם לפי ו-5ו-4ְלַהְעּדִ

ו-33ְלַהֲעוֹותַמֲעֶווה ]ַמֲעֶווה[ֶהֱעָווה ]ֶהֱעָוה[
ו-21ְלָהֵעזֵמֵעזֵהֵעז

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲעִזיבַמֲעִזיבֶהֱעִזיב

ו-33ְלַהֲעטֹותַמֲעֶטהֶהֱעָטה
ו-16ְלָהִעיבֵמִעיבֵהִעיב
ו-16ְלָהִעידֵמִעידֵהִעיד
ו-16ְלָהִעיזֵמִעיזֵהִעיז
ו-16ְלָהִעיףֵמִעיףֵהִעיף
ו-16ְלָהִעיקֵמִעיקֵהִעיק
ו-16ְלָהִעירֵמִעירֵהִעיר

ו-5ְלַהֲעִכירַמֲעִכירֶהֱעִכיר
ו-33ְלַהֲעלֹותַמֲעֶלהֶהֱעָלה

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲעִליבַמֲעִליבֶהֱעִליב

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲעִלילַמֲעִלילֶהֱעִליל

גם לפי ו-5ו-4ְלַהְעִליםַמְעִליםֶהְעִלים

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲעִמידַמֲעִמידֶהֱעִמיד

גם לפי ו-5ו-4ְלַהְעִמיסַמְעִמיסֶהְעִמיס

גם לפי ו-5ו-4ְלַהְעִמיקַמְעִמיקֶהְעִמיק

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲעִניקַמֲעִניקֶהֱעִניק

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲעִניׁשַמֲעִניׁשֶהֱעִניׁש

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲעִסיקַמֲעִסיקֶהֱעִסיק

יל ילֶהְעּפִ ילַמְעּפִ ו-4ְלַהְעּפִ
גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲעִציבַמֲעִציבֶהֱעִציב

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲעִציםַמֲעִציםֶהֱעִצים

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲעִריְךַמֲעִריְךֶהֱעִריְך

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲעִריםַמֲעִריםֶהֱעִרים

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲעִריףַמֲעִריףֶהֱעִריף

גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲעִריץַמֲעִריץֶהֱעִריץ

יר ירֶהֱעׁשִ ירַמֲעׁשִ גם לפי ו-4ו-5ְלַהֲעׁשִ

יק יקֶהְעּתִ יקַמְעּתִ גם לפי ו-5ו-4ְלַהְעּתִ

יר ירֶהְעּתִ ירַמְעּתִ גם לפי ו-5ו-4ְלַהְעּתִ

יז יזִהְפּגִ יזַמְפּגִ ו-1ְלַהְפּגִ
ין יןִהְפּגִ יןַמְפּגִ ו-3ְלַהְפּגִ

יׁש יׁשִהְפּגִ יׁשַמְפּגִ ו-1ְלַהְפּגִ
ו-1ְלַהְפִחידַמְפִחידִהְפִחיד
ו-2ְלַהְפִחיתַמְפִחיתִהְפִחית
ו-1ְלַהְפִטירַמְפִטירִהְפִטיר

ו-16ְלָהִפיגֵמִפיגֵהִפיג
ו-20ְלָהִפיַחֵמִפיַחֵהִפיַח
יל ילִהּפִ ילַמּפִ ו-9ְלַהּפִ
ו-16ְלָהִפיץֵמִפיץֵהִפיץ
ו-16ְלָהִפיקֵמִפיקֵהִפיק

א-8ַלֲהפֹוְך ]ַלֲהפְֹך[הֹוֵפְךָהַפְך
ו-32ְלַהְפלֹותַמְפֶלהִהְפָלה

ו-26ְלַהְפִליאַמְפִליאִהְפִליא
ו-1ְלַהְפִליגַמְפִליגִהְפִליג
ו-1ְלַהְפִלילַמְפִלילִהְפִליל
ו-1ְלַהְפִליץַמְפִליץִהְפִליץ

J ִהְפִליקJ ַמְפִליקJ ו-1ְלַהְפִליק
ו-32ְלַהְפנֹותַמְפֶנהִהְפָנה

J ֵנט ֵנט Jִהּפְ ֵנט Jְמַהּפְ ג-20ְלַהּפְ
ו-1ְלַהְפִניםַמְפִניםִהְפִנים
ו-1ְלַהְפִסידַמְפִסידִהְפִסיד
ו-1ְלַהְפִסיקַמְפִסיקִהְפִסיק
ו-1ְלַהְפִעילַמְפִעילִהְפִעיל
ו-1ְלַהְפִעיםַמְפִעיםִהְפִעים
ו-7ְלַהְפִציַעַמְפִציַעִהְפִציַע
ו-1ְלַהְפִציץַמְפִציץִהְפִציץ
ו-1ְלַהְפִצירַמְפִצירִהְפִציר
ו-1ְלַהְפִקידַמְפִקידִהְפִקיד
ו-7ְלַהְפִקיַעַמְפִקיַעִהְפִקיַע
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ו-1ְלַהְפִקירַמְפִקירִהְפִקיר
ו-24ְלָהֵפרֵמֵפרֵהֵפר

ו-32ְלַהְפרֹותַמְפֶרהִהְפָרה
ו-1ְלַהְפִרידַמְפִרידִהְפִריד
ו-1ְלַהְפִריזַמְפִריזִהְפִריז

ו-7ְלַהְפִריַחַמְפִריַחִהְפִריַח
ו-1ְלַהְפִריטַמְפִריטִהְפִריט
ו-1ְלַהְפִריְךַמְפִריְךִהְפִריְך
ו-7ְלַהְפִריַעַמְפִריַעִהְפִריַע
ו-1ְלַהְפִריׁשַמְפִריׁשִהְפִריׁש

יט יטִהְפׁשִ יטַמְפׁשִ ו-1ְלַהְפׁשִ
יל ילִהְפׁשִ ילַמְפׁשִ ו-1ְלַהְפׁשִ
יר ירִהְפׁשִ ירַמְפׁשִ ו-1ְלַהְפׁשִ
יַע יַעִהְפּתִ יַעַמְפּתִ ו-7ְלַהְפּתִ
יַע יַעִהְצּבִ יַעַמְצּבִ ו-7ְלַהְצּבִ
יַע יַעִהְצּדִ יַעַמְצּדִ ו-7ְלַהְצּדִ
יק יקִהְצּדִ יקַמְצּדִ ו-1ְלַהְצּדִ
ו-1ְלַהְצִהיבַמְצִהיבִהְצִהיב
ו-1ְלַהְצִהירַמְצִהירִהְצִהיר
ו-1ְלַהְצִחיןַמְצִחיןִהְצִחין

ו-1ְלַהְצִחיקַמְצִחיקִהְצִחיק
ַע ַעִהְצַטּבֵ ַעִמְצַטּבֵ ה-21ְלִהְצַטּבֵ
ר רִהְצַטּבֵ רִמְצַטּבֵ ה-6ְלִהְצַטּבֵ
ק קִהְצַטּדֵ קִמְצַטּדֵ ה-6ְלִהְצַטּדֵ

ה[ וה ]ִהְצַטּוָ ה[ִהְצַטּוָ וה ]ִמְצַטּוֶ ה-32ְלִהְצַטּוֹותִמְצַטּוֶ
ה-27ְלִהְצטֹוֵפףִמְצטֹוֵפףִהְצטֹוֵפף

ה-53ְלִהְצַטְחֵצַחִמְצַטְחֵצַחִהְצַטְחֵצַח
ה-11ְלִהְצַטֵחקִמְצַטֵחקִהְצַטֵחק

ד[ יד ]ִהְצַטּיֵ ד[ִהְצַטּיֵ יד ]ִמְצַטּיֵ ד[ִמְצַטּיֵ יד ]ְלִהְצַטּיֵ ה-6ְלִהְצַטּיֵ
ן[ ין ]ִהְצַטּיֵ ן[ִהְצַטּיֵ ין ]ִמְצַטּיֵ ן[ִמְצַטּיֵ ין ]ְלִהְצַטּיֵ ניקוד נ' לפי ה-5ה-6ְלִהְצַטּיֵ

ר[ יר ]ִהְצַטּיֵ ר[ִהְצַטּיֵ יר ]ִמְצַטּיֵ ר[ִמְצַטּיֵ יר ]ְלִהְצַטּיֵ ה-6ְלִהְצַטּיֵ
ב בִהְצַטּלֵ בִמְצַטּלֵ ה-6ְלִהְצַטּלֵ
ל לִהְצַטּלֵ לִמְצַטּלֵ ה-6ְלִהְצַטּלֵ
ם םִהְצַטּלֵ םִמְצַטּלֵ ה-6ְלִהְצַטּלֵ

ה-46ְלִהְצַטְלֵצלִמְצַטְלֵצלִהְצַטְלֵצל
ק קִהְצַטּלֵ קִמְצַטּלֵ ה-6ְלִהְצַטּלֵ

ה-46ְלִהְצַטְמֵצםִמְצַטְמֵצםִהְצַטְמֵצם
ק קִהְצַטּמֵ קִמְצַטּמֵ ה-6ְלִהְצַטּמֵ

ה-46ְלִהְצַטְמֵררִמְצַטְמֵררִהְצַטְמֵרר
ן ןִהְצַטּנֵ ןִמְצַטּנֵ ניקוד נ' סופית ה-6ְלִהְצַטּנֵ

לפי ה-5

ַע ַעִהְצַטּנֵ ַעִמְצַטּנֵ ה-21ְלִהְצַטּנֵ
ף ףִהְצַטּנֵ ףִמְצַטּנֵ ה-6ְלִהְצַטּנֵ

ה-11ְלִהְצַטֵעףִמְצַטֵעףִהְצַטֵעף
גם לפי ה-53ה-55ְלִהְצַטֲעֵצַעִמְצַטֲעֵצַעִהְצַטֲעֵצַע

ה-11ְלִהְצַטֵעקִמְצַטֵעקִהְצַטֵעק
ה-11ְלִהְצַטֵערִמְצַטֵערִהְצַטֵער
ה-15ְלִהְצָטֵרדִמְצָטֵרדִהְצָטֵרד
ה-15ְלִהְצָטֵרְךִמְצָטֵרְךִהְצָטֵרְך
ה-15ְלִהְצָטֵרףִמְצָטֵרףִהְצָטֵרף

יב יבִהּצִ יבַמּצִ ו-9ְלַהּצִ
יג יגִהּצִ יגַמּצִ ו-9ְלַהּצִ
יל ילִהּצִ ילַמּצִ ו-9ְלַהּצִ
יַע יַעִהּצִ יַעַמּצִ ו-11ְלַהּצִ
ו-16ְלָהִציףֵמִציףֵהִציף
ו-16ְלָהִציץֵמִציץֵהִציץ
ו-16ְלָהִציקֵמִציקֵהִציק
ית יתִהּצִ יתַמּצִ ו-10ְלַהּצִ

ו-21ְלָהֵצלֵמֵצלֵהֵצל
ו-1ְלַהְצִליבַמְצִליבִהְצִליב
ו-7ְלַהְצִליַחַמְצִליַחִהְצִליַח
ו-1ְלַהְצִליףַמְצִליףִהְצִליף

ו-26ְלַהְצִמיאַמְצִמיאִהְצִמיא
ו-1ְלַהְצִמיגַמְצִמיגִהְצִמיג
ו-1ְלַהְצִמידַמְצִמידִהְצִמיד
ו-7ְלַהְצִמיַחַמְצִמיַחִהְצִמיַח
ו-7ְלַהְצִניַחַמְצִניַחִהְצִניַח
ו-7ְלַהְצִניַעַמְצִניַעִהְצִניַע
ו-1ְלַהְצִעידַמְצִעידִהְצִעיד
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ו-1ְלַהְצִעירַמְצִעירִהְצִעיר
ין יןִהְצּפִ יןַמְצּפִ ו-3ְלַהְצּפִ

ו-24ְלָהֵצרֵמֵצרֵהֵצר
ו-1ְלַהְצִרידַמְצִרידִהְצִריד
ו-7ְלַהְצִריַחַמְצִריַחִהְצִריַח
ו-1ְלַהְצִריְךַמְצִריְךִהְצִריְך
יל ילִהְקּבִ ילַמְקּבִ ו-1ְלַהְקּבִ
ים יםִהְקּדִ יםַמְקּדִ ו-1ְלַהְקּדִ
יר ירִהְקּדִ ירַמְקּדִ ו-1ְלַהְקּדִ

יׁש יׁשִהְקּדִ יׁשַמְקּדִ ו-1ְלַהְקּדִ
ו-34ְלַהְקהֹותַמְקֶההִהְקָהה

ו-1ְלַהְקִהילַמְקִהילִהְקִהיל
ו-3ְלַהְקִטיןַמְקִטיןִהְקִטין
ו-31ְלָהִקיאֵמִקיאֵהִקיא
יז יזִהּקִ יזַמּקִ ו-9ְלַהּקִ

ו-16ְלָהִקיםֵמִקיםֵהִקים
יף יףִהּקִ יףַמּקִ ו-9ְלַהּקִ
ו-16ְלָהִקיץֵמִקיץֵהִקיץ

יׁש יׁשִהּקִ יׁשַמּקִ ו-9ְלַהּקִ
ו-21ְלָהֵקלֵמֵקלֵהֵקל

ו-1ְלַהְקִלידַמְקִלידִהְקִליד
ו-1ְלַהְקִליטַמְקִליטִהְקִליט

J ִהְקִליקJ ַמְקִליקJ ו-1ְלַהְקִליק
ו-32ְלַהְקנֹותַמְקֶנהִהְקָנה

ו-1ְלַהְקִניטַמְקִניטִהְקִניט
ו-1ְלַהְקִסיםַמְקִסיםִהְקִסים
יא יאִהְקּפִ יאַמְקּפִ ו-26ְלַהְקּפִ
יד ידִהְקּפִ ידַמְקּפִ ו-1ְלַהְקּפִ
יץ יץִהְקּפִ יץַמְקּפִ ו-1ְלַהְקּפִ
ו-32ְלַהְקצֹותַמְקֶצהִהְקָצה

ו-1ְלַהְקִציבַמְקִציבִהְקִציב
ו-3ְלַהְקִציןַמְקִציןִהְקִצין

ו-7ְלַהְקִציַעַמְקִציַעִהְקִציַע
ו-1ְלַהְקִציףַמְקִציףִהְקִציף

ו-26ְלַהְקִריאַמְקִריאִהְקִריא
ו-1ְלַהְקִריבַמְקִריבִהְקִריב
ו-7ְלַהְקִריַחַמְקִריַחִהְקִריַח
ו-1ְלַהְקִריםַמְקִריםִהְקִרים
ו-3ְלַהְקִריןַמְקִריןִהְקִרין

J ִהְקִריץJ ַמְקִריץJ ו-1ְלַהְקִריץ
ו-1ְלַהְקִריׁשַמְקִריׁשִהְקִריׁש
ה הִהְקׁשָ ו-32ְלַהְקׁשֹותַמְקׁשֶ

יב יבִהְקׁשִ יבַמְקׁשִ ו-1ְלַהְקׁשִ
יַח יַחִהְקׁשִ יַחַמְקׁשִ ו-7ְלַהְקׁשִ

ו-35ְלַהְראֹותַמְרֶאהֶהְרָאה
ה הִהְרּבָ ו-32ְלַהְרּבֹותַמְרּבֶ

יַע יַעִהְרּבִ יַעַמְרּבִ ו-7ְלַהְרּבִ
יץ יץִהְרּבִ יץַמְרּבִ ו-1ְלַהְרּבִ

גם לפי א-10א-8ַלֲהרֹוג ]ַלֲהרֹג[הֹוֵרגָהַרג

יז יזִהְרּגִ יזַמְרּגִ ו-1ְלַהְרּגִ
יל ילִהְרּגִ ילַמְרּגִ ו-1ְלַהְרּגִ
יַע יַעִהְרּגִ יַעַמְרּגִ ו-7ְלַהְרּגִ
יׁש יׁשִהְרּגִ יׁשַמְרּגִ ו-1ְלַהְרּגִ
ים יםִהְרּדִ יםַמְרּדִ ו-1ְלַהְרּדִ

גם לפי א-51א-50ַלֲהרֹותהֹוֶרהָהָרה

ו-1ְלַהְרִהיבַמְרִהיבִהְרִהיב
ג-24ְלַהְרֵהרְמַהְרֵהרִהְרֵהר

ו-32ְלַהְרוֹותַמְרֶווה ]ַמְרֶוה[ִהְרָווה ]ִהְרָוה[
ו-7ְלַהְרִוויַח ]ְלַהְרִויַח[ַמְרִוויַח ]ַמְרִויַח[ִהְרִוויַח ]ִהְרִויַח[

ו-32ְלַהְרזֹותַמְרֶזהִהְרָזה
ו-1ְלַהְרִחיבַמְרִחיבִהְרִחיב
ו-1ְלַהְרִחיקַמְרִחיקִהְרִחיק
ו-1ְלַהְרִטיבַמְרִטיבִהְרִטיב
ו-1ְלַהְרִטיטַמְרִטיטִהְרִטיט

ו-20ְלָהִריַחֵמִריַחֵהִריַח
ו-16ְלָהִריםֵמִריםֵהִרים
ו-20ְלָהִריַעֵמִריַעֵהִריַע
ו-16ְלָהִריץֵמִריץֵהִריץ
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ו-16ְלָהִריקֵמִריקֵהִריק
יב יבִהְרּכִ יבַמְרּכִ ו-1ְלַהְרּכִ
ין יןִהְרּכִ יןַמְרּכִ ו-3ְלַהְרּכִ
ו-3ְלַהְרִניןַמְרִניןִהְרִנין
גם לפי א-10א-8ַלֲהרֹוס ]ַלֲהרֹס[הֹוֵרסָהַרס

ו-25ְלָהֵרַעֵמֵרַעֵהֵרַע
ו-1ְלַהְרִעיבַמְרִעיבִהְרִעיב
ו-1ְלַהְרִעידַמְרִעידִהְרִעיד
ו-1ְלַהְרִעילַמְרִעילִהְרִעיל
ו-1ְלַהְרִעיםַמְרִעיםִהְרִעים
ו-1ְלַהְרִעיףַמְרִעיףִהְרִעיף

ו-1ְלַהְרִעיׁשַמְרִעיׁשִהְרִעיׁש
ה הִהְרּפָ ו-32ְלַהְרּפֹותַמְרּפֶ
ו-32ְלַהְרצֹותַמְרֶצהִהְרָצה
ו-3ְלַהְרִציןַמְרִציןִהְרִצין

ו-1ְלַהְרִקיבַמְרִקיבִהְרִקיב
ו-1ְלַהְרִקידַמְרִקידִהְרִקיד
ו-7ְלַהְרִקיַעַמְרִקיַעִהְרִקיַע
ה הִהְרׁשָ ו-32ְלַהְרׁשֹותַמְרׁשֶ

ים יםִהְרׁשִ יםַמְרׁשִ ו-1ְלַהְרׁשִ
יַע יַעִהְרׁשִ יַעַמְרׁשִ ו-7ְלַהְרׁשִ
יַח יַחִהְרּתִ יַחַמְרּתִ ו-7ְלַהְרּתִ
יַע יַעִהְרּתִ יַעַמְרּתִ ו-7ְלַהְרּתִ
ִאיל ִאילִהׁשְ ִאילַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
ִאיר ִאירִהׁשְ ִאירַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
J יז ּבִ יז Jִהׁשְ יז Jַמְשִבּ ו-1ְלַהְשִבּ

יַח ּבִ יַחִהׁשְ ּבִ יַחַמׁשְ ּבִ ו-7ְלַהׁשְ
יַע ּבִ יַעִהׁשְ ּבִ יַעַמׁשְ ּבִ ו-7ְלַהׁשְ
יַע ּבִ יַעִהׂשְ ּבִ יַעַמׂשְ ּבִ ו-7ְלַהׂשְ
ית ּבִ יתִהׁשְ ּבִ יתַמׁשְ ּבִ ו-2ְלַהׁשְ
יַח ּגִ יַחִהׁשְ ּגִ יַחַמׁשְ ּגִ ו-7ְלַהׁשְ
ָהה ֶההִהׁשְ הֹותַמׁשְ ו-34ְלַהׁשְ

ָוה[ ָווה ]ִהׁשְ ֶוה[ִהׁשְ ֶווה ]ַמׁשְ וֹותַמׁשְ ו-32ְלַהׁשְ
J ]ִויץ ִוויץ ]ִהׁשְ ִויץ[ Jִהׁשְ ִוויץ ]ַמׁשְ ִויץ[ Jַמׁשְ ִוויץ ]ְלַהׁשְ ו-1ְלַהׁשְ

ִחיז ִחיזִהׁשְ ִחיזַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
ִחיל ִחילִהׁשְ ִחילַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
ִחים ִחיםִהׁשְ ִחיםַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
ִחיר ִחירִהׁשְ ִחירַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
ִחית ִחיתִהׁשְ ִחיתַמׁשְ ו-2ְלַהׁשְ

J ַטְנֵקר ַטְנֵקר Jִהׁשְ ַטְנֵקר Jִמְשׁ ה-45ְלִהְשׁ
יא ִ יאִהׂשּ ִ יאַמׂשּ ִ ו-29ְלַהׂשּ
יב יבֵהׁשִ יבֵמׁשִ ו-16ְלָהׁשִ
יב ִ יבִהּשׁ ִ יבַמּשׁ ִ ו-9ְלַהׁשּ
יג ִ יגִהׂשּ ִ יגַמׂשּ ִ ו-9ְלַהׂשּ

יט יטֵהׁשִ יטֵמׁשִ ו-16ְלָהׁשִ
יל ִ ילִהׁשּ ִ ילַמׁשּ ִ ו-9ְלַהׁשּ
יק ִ יקִהׁשּ ִ יקַמׁשּ ִ ו-9ְלַהׁשּ
יר ִ ירִהׁשּ ִ ירַמׁשּ ִ ו-9ְלַהׁשּ

יב ּכִ יבִהׁשְ ּכִ יבַמׁשְ ּכִ ו-1ְלַהׁשְ
יַח ּכִ יַחִהׁשְ ּכִ יַחַמׁשְ ּכִ ו-7ְלַהׁשְ
יל ּכִ ילִהׂשְ ּכִ ילַמׂשְ ּכִ ו-1ְלַהׂשְ
ים ּכִ יםִהׁשְ ּכִ יםַמׁשְ ּכִ ו-1ְלַהׁשְ
ין ּכִ יןִהׁשְ ּכִ יןַמׁשְ ּכִ ו-3ְלַהׁשְ
יר ּכִ ירִהׂשְ ּכִ ירַמׂשְ ּכִ ו-1ְלַהׂשְ
ָלה ֶלהִהׁשְ לֹותַמׁשְ ו-32ְלַהׁשְ
ִליג ִליגִהׁשְ ִליגַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ

ִליט ִליטִהׁשְ ִליטַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
ִליְך ִליְךִהׁשְ ִליְךַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
ִלים ִליםִהׁשְ ִליםַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
ִליׁש ִליׁשִהׁשְ ִליׁשַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
ִמיד ִמידִהׁשְ ִמידַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
ִמיט ִמיטִהׁשְ ִמיטַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
ִמיל ִמילִהׂשְ ִמילַמׂשְ ו-1ְלַהׂשְ
ִמין ִמיןִהׁשְ ִמיןַמׁשְ ו-3ְלַהׁשְ

ִמיַע ִמיַעִהׁשְ ִמיַעַמׁשְ ו-7ְלַהׁשְ
ִמיץ ִמיץִהׁשְ ִמיץַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
ִניא ִניאִהׂשְ ִניאַמׂשְ ו-26ְלַהׂשְ
ָעה ֶעהִהׁשְ עֹותַמׁשְ ו-34ְלַהׁשְ
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ִעין ִעיןִהׁשְ ִעיןַמׁשְ ו-3ְלַהׁשְ
J יט ִפּ יט Jִהׁשְ ּפִ יט Jַמׁשְ ִפּ ו-1ְלַהׁשְ
J יְך ּפִ יְך Jִהׁשְ ּפִ יְך Jַמׁשְ ּפִ ו-1ְלַהׁשְ

יל ּפִ ילִהׁשְ ּפִ ילַמׁשְ ּפִ ו-1ְלַהׁשְ
יַע ּפִ יַעִהׁשְ ּפִ יַעַמׁשְ ּפִ ו-7ְלַהׁשְ

J ִריץ ּפְ ִריץ Jִהׁשְ ּפְ ִריץ Jַמׁשְ ּפְ ו-38ְלַהׁשְ
ָקה ֶקהִהׁשְ קֹותַמׁשְ ו-32ְלַהׁשְ

ִקיט ִקיטִהׁשְ ִקיטַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
ִקיַע ִקיַעִהׁשְ ִקיַעַמׁשְ ו-7ְלַהׁשְ
ִקיף ִקיףִהׁשְ ִקיףַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
ָרה ֶרהִהׁשְ רֹותַמׁשְ ו-32ְלַהׁשְ

ִריץ ִריץִהׁשְ ִריץַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ
ִריׁש ִריׁשִהׁשְ ִריׁשַמׁשְ ו-1ְלַהׁשְ

ָאה ּתָ ֶאהִהׁשְ ּתָ אֹותִמׁשְ ּתָ ה-39ְלִהׁשְ
ַח ּבֵ ּתַ ַחִהׁשְ ּבֵ ּתַ ַחִמׁשְ ּבֵ ּתַ ה-20ְלִהׁשְ
ץ ּבֵ ּתַ ץִהׁשְ ּבֵ ּתַ ץִמׁשְ ּבֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ

J ַתֵבץ ֵבץ Jִהׁשְ ַתּ ֵבץ Jִמׁשְ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
ׁש ּבֵ ּתַ ׁשִהׁשְ ּבֵ ּתַ ׁשִמׁשְ ּבֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
ַע ּגֵ ּתַ ַעִהׁשְ ּגֵ ּתַ ַעִמׁשְ ּגֵ ּתַ ה-20ְלִהׁשְ
ר ּגֵ ּתַ רִהׁשְ ּגֵ ּתַ רִמׁשְ ּגֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
ְך ּדֵ ּתַ ְךִהׁשְ ּדֵ ּתַ ְךִמׁשְ ּדֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
ל ּדֵ ּתַ לִהׁשְ ּדֵ ּתַ לִמׁשְ ּדֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
ָהה ּתַ ֶההִהׁשְ ּתַ הֹותִמׁשְ ּתַ ה-35ְלִהׁשְ
ּתֹוֵבב ּתֹוֵבבִהׁשְ ּתֹוֵבבִמׁשְ ה-26ְלִהׁשְ

ה[ ּוָ ּתַ וה ]ִהׁשְ ּוָ ּתַ ה[ִהׁשְ ּוֶ ּתַ וה ]ִמׁשְ ּוֶ ּתַ ּוֹותִמׁשְ ּתַ ה-31ְלִהׁשְ
ּתֹוֵלל ּתֹוֵללִהׁשְ ּתֹוֵללִמׁשְ ה-26ְלִהׁשְ

ּתֹוֵמם ּתֹוֵמםִהׁשְ ּתֹוֵמםִמׁשְ ה-26ְלִהׁשְ
ּתֹוֵפף ּתֹוֵפףִהׁשְ ּתֹוֵפףִמׁשְ ה-26ְלִהׁשְ
ּתֹוֵקק ּתֹוֵקקִהׁשְ ּתֹוֵקקִמׁשְ ה-26ְלִהׁשְ

ף ּזֵ ּתַ ףִהׁשְ ּזֵ ּתַ ףִמׁשְ ּזֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
ֲחָוה[ ּתַ ֲחָווה ]ִהׁשְ ּתַ ֲחֶוה[ִהׁשְ ּתַ ֲחֶווה ]ִמׁשְ ּתַ ֲחוֹותִמׁשְ ּתַ ה-57ְלִהׁשְ

ֵחל ּתַ ֵחלִהׁשְ ּתַ ֵחלִמׁשְ ּתַ ה-10ְלִהׁשְ
J ְחֵצן ּתַ ְחֵצן Jִהׁשְ ּתַ ְחֵצן Jִמׁשְ ּתַ ניקוד נ' לפי ה-44ה-45ְלִהׁשְ

ְחֵרר ּתַ ְחֵררִהׁשְ ּתַ ְחֵררִמׁשְ ּתַ ה-45ְלִהׁשְ

ה ּטָ ּתַ הִהׁשְ ּטֶ ּתַ ּטֹותִמׁשְ ּתַ ה-31ְלִהׁשְ
ַח ּטֵ ּתַ ַחִהׁשְ ּטֵ ּתַ ַחִמׁשְ ּטֵ ּתַ ה-20ְלִהׁשְ

ְך[ ּיֵ ּתַ יְך ]ִהׁשְ ּיֵ ּתַ ְך[ִהׁשְ ּיֵ ּתַ יְך ]ִמׁשְ ּיֵ ּתַ ְך[ִמׁשְ ּיֵ ּתַ יְך ]ְלִהׁשְ ּיֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
יל ּתִ ילִהׁשְ ּתִ ילַמׁשְ ּתִ ו-1ְלַהׁשְ
ין ּתִ יןִהׁשְ ּתִ יןַמׁשְ ּתִ ו-3ְלַהׁשְ

יק ּתִ יקִהׁשְ ּתִ יקַמׁשְ ּתִ ו-1ְלַהׁשְ
ית ּתִ יתִהׁשְ ּתִ יתַמׁשְ ּתִ ו-2ְלַהׁשְ
ַח ּכֵ ּתַ ַחִהׁשְ ּכֵ ּתַ ַחִמׁשְ ּכֵ ּתַ ה-20ְלִהׁשְ

ְכֵלל ּתַ ְכֵללִהׁשְ ּתַ ְכֵללִמׁשְ ּתַ ה-45ְלִהׁשְ
ן ּכֵ ּתַ ןִהׁשְ ּכֵ ּתַ ןִמׁשְ ּכֵ ּתַ ה-5ְלִהׁשְ

J ֵנז ְכּ ַתּ ֵנז Jִהׁשְ ּכְ ּתַ ֵנז Jִמׁשְ ּכְ ּתַ ה-45ְלִהׁשְ
ְכֵנַע ּתַ ְכֵנעִהׁשְ ּתַ ְכֵנַעִמׁשְ ּתַ ה-53ְלִהׁשְ

ר ּכֵ ּתַ רִהׁשְ ּכֵ ּתַ רִמׁשְ ּכֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
ר ּכֵ ּתַ רִהׂשְ ּכֵ ּתַ רִמׂשְ ּכֵ ּתַ ה-4ְלִהׂשְ

ְך ְכׁשֵ ּתַ ְךִהׁשְ ְכׁשֵ ּתַ ְךִמׁשְ ְכׁשֵ ּתַ ה-45ְלִהׁשְ
ב ּלֵ ּתַ בִהׁשְ ּלֵ ּתַ בִמׁשְ ּלֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ

ְלֵהב ּתַ ְלֵהבִהׁשְ ּתַ ְלֵהבִמׁשְ ּתַ ה-50ְלִהׁשְ
ַח ּלֵ ּתַ ַחִהׁשְ ּלֵ ּתַ ַחִמׁשְ ּלֵ ּתַ ה-20ְלִהׁשְ
ט ּלֵ ּתַ טִהׁשְ ּלֵ ּתַ טִמׁשְ ּלֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
ם ּלֵ ּתַ םִהׁשְ ּלֵ ּתַ םִמׁשְ ּלֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ

ל ְלׁשֵ ּתַ לִהׁשְ ְלׁשֵ ּתַ לִמׁשְ ְלׁשֵ ּתַ ה-45ְלִהׁשְ
ד ּמֵ ּתַ דִהׁשְ ּמֵ ּתַ דִמׁשְ ּמֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
ט ּמֵ ּתַ טִהׁשְ ּמֵ ּתַ טִמׁשְ ּמֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
ַע ּמֵ ּתַ ַעִהׁשְ ּמֵ ּתַ ַעִמׁשְ ּמֵ ּתַ ה-20ְלִהׁשְ
ר ּמֵ ּתַ רִהׁשְ ּמֵ ּתַ רִמׁשְ ּמֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ

ׁש ּמֵ ּתַ ׁשִהׁשְ ּמֵ ּתַ ׁשִמׁשְ ּמֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
ה ָנּ ּתַ הִהׁשְ ּנֶ ּתַ ּנֹותִמׁשְ ּתַ ה-31ְלִהׁשְ
ק ּנֵ ּתַ קִהׁשְ ּנֵ ּתַ קִמׁשְ ּנֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ

ד ְעּבֵ ּתַ דִהׁשְ ְעּבֵ ּתַ דִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ ה-45ְלִהׁשְ
ֵעל ּתַ ֵעלִהׁשְ ּתַ ֵעלִמׁשְ ּתַ ה-10ְלִהׁשְ

ֲעֵמם ּתַ ֲעֵמםִהׁשְ ּתַ ֲעֵמםִמׁשְ ּתַ גם לפי ה-45ה-47ְלִהׁשְ

ַע ֲעׁשֵ ּתַ ַעִהׁשְ ֲעׁשֵ ּתַ ַעִמׁשְ ֲעׁשֵ ּתַ גם לפי ה-53ה-55ְלִהׁשְ

ְך ּפֵ ּתַ ְךִהׁשְ ּפֵ ּתַ ְךִמׁשְ ּפֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
ל ּפֵ ּתַ לִהׁשְ ּפֵ ּתַ לִמׁשְ ּפֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
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J ֵפן ּתַ ֵפן Jִהׁשְ ּתַ ֵפן Jִמׁשְ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
ר ּפֵ ּתַ רִהׁשְ ּפֵ ּתַ רִמׁשְ ּפֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ

ף ְפׁשֵ ּתַ ףִהׁשְ ְפׁשֵ ּתַ ףִמׁשְ ְפׁשֵ ּתַ ה-45ְלִהׁשְ
ם ּקֵ ּתַ םִהׁשְ ּקֵ ּתַ םִמׁשְ ּקֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
ַע ּקֵ ּתַ ַעִהׁשְ ּקֵ ּתַ ַעִמׁשְ ּקֵ ּתַ ה-20ְלִהׁשְ
ף ּקֵ ּתַ ףִהׁשְ ּקֵ ּתַ ףִמׁשְ ּקֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ

ב ְרּבֵ ּתַ בִהׁשְ ְרּבֵ ּתַ בִמׁשְ ְרּבֵ ּתַ ה-45ְלִהׁשְ
ֵרג ּתָ ֵרגִהׂשְ ּתָ ֵרגִמׂשְ ּתָ ה-14ְלִהׂשְ
ֵרְך ּתָ ֵרְךִהׂשְ ּתָ ֵרְךִמׂשְ ּתָ ה-14ְלִהׂשְ
ֵרַע ּתָ ֵרַעִהׂשְ ּתָ ֵרַעִמׂשְ ּתָ ה-23ְלִהׂשְ
ֵרר ּתָ ֵררִהׂשְ ּתָ ֵררִמׂשְ ּתָ ה-14ְלִהׂשְ

ֵרׁש ּתָ ֵרׁשִהׁשְ ּתָ ֵרׁשִמׁשְ ּתָ ה-14ְלִהׁשְ
ף ּתֵ ּתַ ףִהׁשְ ּתֵ ּתַ ףִמׁשְ ּתֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ
ק ּתֵ ּתַ קִהׁשְ ּתֵ ּתַ קִמׁשְ ּתֵ ּתַ ה-4ְלִהׁשְ

ד דִהְתַאּבֵ דִמְתַאּבֵ ה-1ְלִהְתַאּבֵ
ְך ְךִהְתַאּבֵ ְךִמְתַאּבֵ ה-1ְלִהְתַאּבֵ
ל לִהְתַאּבֵ לִמְתַאּבֵ ה-1ְלִהְתַאּבֵ
ן ןִהְתַאּבֵ ןִמְתַאּבֵ ה-3ְלִהְתַאּבֵ

ק קִהְתַאּבֵ קִמְתַאּבֵ ה-1ְלִהְתַאּבֵ
ד דִהְתַאּגֵ דִמְתַאּגֵ ה-1ְלִהְתַאּגֵ

ה-43ְלִהְתַאְגֵרףִמְתַאְגֵרףִהְתַאְגֵרף
ה הִהְתַאּדָ ה-30ְלִהְתַאּדֹותִמְתַאּדֶ
ם םִהְתַאּדֵ םִמְתַאּדֵ ה-1ְלִהְתַאּדֵ
ה-9ְלִהְתַאֵהבִמְתַאֵהבִהְתַאֵהב

ה[ וה ]ִהְתַאּוָ ה[ִהְתַאּוָ וה ]ִמְתַאּוֶ ה-30ְלִהְתַאּוֹותִמְתַאּוֶ
ה-43ְלִהְתַאְווֵרר ]ְלִהְתַאְוֵרר[ִמְתַאְווֵרר ]ִמְתַאְוֵרר[ִהְתַאְווֵרר ]ִהְתַאְוֵרר[

ה-25ְלִהְתאֹוֵנןִמְתאֹוֵנןִהְתאֹוֵנן
ׁש ׁשִהְתאֹוׁשֵ ׁשִמְתאֹוׁשֵ ה-24ְלִהְתאֹוׁשֵ

ן ןִהְתַאּזֵ ןִמְתַאּזֵ ה-3ְלִהְתַאּזֵ
ר רִהְתַאּזֵ רִמְתַאּזֵ ה-1ְלִהְתַאּזֵ

ה-51ְלִהְתַאְזֵרַחִמְתַאְזֵרַחִהְתַאְזֵרַח
ה-9ְלִהְתַאֵחדִמְתַאֵחדִהְתַאֵחד
ה-34ְלִהְתַאחֹותִמְתַאֶחהִהְתַאָחה
ה-9ְלִהְתַאֵחרִמְתַאֵחרִהְתַאֵחר

ד[ יד ]ִהְתַאּיֵ ד[ִהְתַאּיֵ יד ]ִמְתַאּיֵ ד[ִמְתַאּיֵ יד ]ְלִהְתַאּיֵ ה-1ְלִהְתַאּיֵ
ו-1ְלַהְתִאיםַמְתִאיםִהְתִאים

ה-43ְלִהְתַאְכֵזבִמְתַאְכֵזבִהְתַאְכֵזב
ה-43ְלִהְתַאְכֵזרִמְתַאְכֵזרִהְתַאְכֵזר

ה-43ְלִהְתַאְכֵלסִמְתַאְכֵלסִהְתַאְכֵלס
ה-44ְלִהְתַאְכֵסןִמְתַאְכֵסןִהְתַאְכֵסן
ה-44ְלִהְתַאְלֵמןִמְתַאְלֵמןִהְתַאְלֵמן

ן ןִהְתַאּמֵ ןִמְתַאּמֵ ה-3ְלִהְתַאּמֵ
ץ ץִהְתַאּמֵ ץִמְתַאּמֵ ה-1ְלִהְתַאּמֵ
ת תִהְתַאּמֵ תִמְתַאּמֵ ה-2ְלִהְתַאּמֵ
ַח ַחִהְתַאּנֵ ַחִמְתַאּנֵ ה-19ְלִהְתַאּנֵ

ו-43ְלִהְתַאְסֵלםִמְתַאְסֵלםִהְתַאְסֵלם
ף ףִהְתַאּסֵ ףִמְתַאּסֵ ה-1ְלִהְתַאּסֵ

ה-44ְלִהְתַאְפֵיין ]ְלִהְתַאְפֵין[ִמְתַאְפֵיין ]ִמְתַאְפֵין[ִהְתַאְפֵיין ]ִהְתַאְפֵין[
ס סִהְתַאּפֵ סִמְתַאּפֵ ה-1ְלִהְתַאּפֵ
ק קִהְתַאּפֵ קִמְתַאּפֵ ה-1ְלִהְתַאּפֵ
ר רִהְתַאּפֵ רִמְתַאּפֵ ה-1ְלִהְתַאּפֵ

ר רִהְתַאְפׁשֵ רִמְתַאְפׁשֵ ה-43ְלִהְתַאְפׁשֵ
ה-43ְלִהְתַאְקֵלםִמְתַאְקֵלםִהְתַאְקֵלם

ן ןִהְתַאְרּגֵ ןִמְתַאְרּגֵ ה-44ְלִהְתַאְרּגֵ
ה-22ְלִהְתָאֵרַחִמְתָאֵרַחִהְתָאֵרַח
ה-13ְלִהְתָאֵרְךִמְתָאֵרְךִהְתָאֵרְך
ה-13ְלִהְתָאֵרסִמְתָאֵרסִהְתָאֵרס

ז ּפֵ זִהְתַאׁשְ ּפֵ זִמְתַאׁשְ ּפֵ ה-43ְלִהְתַאׁשְ
J ֵאס ֵאס Jִהְתּבָ ֵאס Jִמְתּבָ ה-17ְלִהְתּבָ

ֵאר ֵארִהְתּבָ ֵארִמְתּבָ ה-17ְלִהְתּבָ
ר ּגֵ רִהְתּבַ ּגֵ רִמְתּבַ ּגֵ ה-1ְלִהְתּבַ

ה ּדָ הִהְתּבַ ּדֶ ּדֹותִמְתּבַ ה-30ְלִהְתּבַ
ַח ּדֵ ַחִהְתּבַ ּדֵ ַחִמְתּבַ ּדֵ ה-19ְלִהְתּבַ
ל ּדֵ לִהְתּבַ ּדֵ לִמְתּבַ ּדֵ ה-1ְלִהְתּבַ
ר ּדֵ רִהְתּבַ ּדֵ רִמְתּבַ ּדֵ ה-1ְלִהְתּבַ

ֵהם ֵהםִהְתּבַ ֵהםִמְתּבַ ה-9ְלִהְתּבַ
ֵהר ֵהרִהְתּבַ ֵהרִמְתּבַ ה-9ְלִהְתּבַ

ה-24ְלִהְתּבֹוֵדדִמְתּבֹוֵדדִהְתּבֹוֵדד
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ה-24ְלִהְתּבֹוֵללִמְתּבֹוֵללִהְתּבֹוֵלל
ה-25ְלִהְתּבֹוֵנןִמְתּבֹוֵנןִהְתּבֹוֵנן

ה-24ְלִהְתּבֹוֵססִמְתּבֹוֵססִהְתּבֹוֵסס
ׁש ׁשִהְתּבֹוׁשֵ ׁשִמְתּבֹוׁשֵ ה-24ְלִהְתּבֹוׁשֵ

ז ְזּבֵ זִהְתּבַ ְזּבֵ זִמְתּבַ ְזּבֵ ה-43ְלִהְתּבַ
ה ּזָ הִהְתּבַ ּזֶ ּזֹותִמְתּבַ ה-30ְלִהְתּבַ

א ּטֵ אִהְתּבַ ּטֵ אִמְתּבַ ּטֵ ה-29ְלִהְתּבַ
ל ּטֵ לִהְתּבַ ּטֵ לִמְתּבַ ּטֵ ה-1ְלִהְתּבַ

ׁש[ ּיֵ יׁש ]ִהְתּבַ ּיֵ ׁש[ִהְתּבַ ּיֵ יׁש ]ִמְתּבַ ּיֵ ׁש[ִמְתּבַ ּיֵ יׁש ]ְלִהְתּבַ ּיֵ ה-1ְלִהְתּבַ
ת[ ּיֵ ית ]ִהְתּבַ ּיֵ ת[ִהְתּבַ ּיֵ ית ]ִמְתּבַ ּיֵ ת[ִמְתּבַ ּיֵ ית ]ְלִהְתּבַ ּיֵ ה-2ְלִהְתּבַ
J ]ְכֵין ְכֵיין ]ִהְתּבַ ְכֵין[ Jִהְתַבּ ְכֵיין ]ִמְתַבּ ְכֵין[ Jִמְתַבּ ְכֵיין ]ְלִהְתַבּ ה-44ְלִהְתַבּ

ל ְלּבֵ לִהְתּבַ ְלּבֵ לִמְתּבַ ְלּבֵ ה-43ְלִהְתּבַ
J ן ְלּגֵ ן Jִהְתּבַ ְלּגֵ ן Jִמְתּבַ ְלּגֵ ה-44ְלִהְתּבַ

ה ּלָ הִהְתּבַ ּלֶ ּלֹותִמְתּבַ ה-30ְלִהְתּבַ
ט ּלֵ טִהְתּבַ ּלֵ טִמְתּבַ ּלֵ ה-1ְלִהְתּבַ
ם ּסֵ םִהְתּבַ ּסֵ םִמְתּבַ ּסֵ ה-1ְלִהְתּבַ
ס ּסֵ סִהְתּבַ ּסֵ סִמְתּבַ ּסֵ ה-1ְלִהְתּבַ
ַע ּצֵ ַעִהְתּבַ ּצֵ ַעִמְתּבַ ּצֵ ה-19ְלִהְתּבַ
ר ּצֵ רִהְתּבַ ּצֵ רִמְתּבַ ּצֵ ה-1ְלִהְתּבַ
ַע ּקֵ ַעִהְתּבַ ּקֵ ַעִמְתּבַ ּקֵ ה-19ְלִהְתּבַ
ׁש ּקֵ ׁשִהְתּבַ ּקֵ ׁשִמְתּבַ ּקֵ ה-1ְלִהְתּבַ

J ר ְרּבֵ ר Jִהְתּבַ ְרּבֵ ר Jִמְתּבַ ְרּבֵ ה-43ְלִהְתּבַ
ֵרג ֵרגִהְתּבָ ֵרגִמְתּבָ ה-13ְלִהְתּבָ

ן ְרּגֵ ןִהְתּבַ ְרּגֵ ןִמְתּבַ ְרּגֵ ה-44ְלִהְתּבַ
J ק ְרּדֵ ק Jִהְתּבַ ְרּדֵ ק Jִמְתּבַ ְרּדֵ ה-43ְלִהְתּבַ

ֵרְך ֵרְךִהְתּבָ ֵרְךִמְתּבָ ה-13ְלִהְתּבָ
ֵרר ֵררִהְתּבָ ֵררִמְתּבָ ה-13ְלִהְתּבָ

ל ֵ ׁשּ לִהְתּבַ ֵ ׁשּ לִמְתּבַ ֵ ׁשּ ה-1ְלִהְתּבַ
ם ֵ ׂשּ םִהְתּבַ ֵ ׂשּ םִמְתּבַ ֵ ׂשּ ה-1ְלִהְתּבַ
ר ּשֵׂ רִהְתּבַ ׂ ּשֵ רִמְתּבַ ֵ ׂשּ ה-1ְלִהְתּבַ
ָאה ֶאהִהְתּגָ אֹותִמְתּגָ ה-38ְלִהְתּגָ
ן ּבֵ ןִהְתּגַ ּבֵ ןִמְתּגַ ּבֵ ה-3ְלִהְתּגַ
ר ּבֵ רִהְתּגַ ּבֵ רִמְתּגַ ּבֵ ה-1ְלִהְתּגַ

ׁש ּבֵ ׁשִהְתּגַ ּבֵ ׁשִמְתּגַ ּבֵ ה-1ְלִהְתּגַ

ר ּדֵ רִהְתּגַ ּדֵ רִמְתּגַ ּדֵ ה-1ְלִהְתּגַ
ה-24ְלִהְתּגֹוֵדדִמְתּגֹוֵדדִהְתּגֹוֵדד

ן[ ּוֵ ון ]ִהְתּגַ ּוֵ ן[ִהְתּגַ ּוֵ ון ]ִמְתּגַ ּוֵ ן[ִמְתּגַ ּוֵ ון ]ְלִהְתּגַ ּוֵ ה-3ְלִהְתּגַ
ה-24ְלִהְתּגֹוֵללִמְתּגֹוֵללִהְתּגֹוֵלל
ה-25ְלִהְתּגֹוֵנןִמְתּגֹוֵנןִהְתּגֹוֵנן

ה-24ְלִהְתּגֹוֵררִמְתּגֹוֵררִהְתּגֹוֵרר
ׁש ׁשִהְתּגֹוׁשֵ ׁשִמְתּגֹוׁשֵ ה-24ְלִהְתּגֹוׁשֵ

ס[ ּיֵ יס ]ִהְתּגַ ּיֵ ס[ִהְתּגַ ּיֵ יס ]ִמְתּגַ ּיֵ ס[ִמְתּגַ ּיֵ יס ]ְלִהְתּגַ ּיֵ ה-1ְלִהְתּגַ
ר[ ּיֵ יר ]ִהְתּגַ ּיֵ ר[ִהְתּגַ ּיֵ יר ]ִמְתּגַ ּיֵ ר[ִמְתּגַ ּיֵ יר ]ְלִהְתּגַ ּיֵ ה-1ְלִהְתּגַ

ל ְלּגֵ לִהְתּגַ ְלּגֵ לִמְתּגַ ְלּגֵ ה-43ְלִהְתּגַ
ה ּלָ הִהְתּגַ ּלֶ ּלֹותִמְתּגַ ה-30ְלִהְתּגַ
ַח ּלֵ ַחִהְתּגַ ּלֵ ַחִמְתּגַ ּלֵ ה-19ְלִהְתּגַ
ם ּלֵ םִהְתּגַ ּלֵ םִמְתּגַ ּלֵ ה-1ְלִהְתּגַ
ַע ּלֵ ַעִהְתּגַ ּלֵ ַעִמְתּגַ ּלֵ ה-19ְלִהְתּגַ

J 'ץ ּלֵ ץ' Jִהְתַגּ ּלֵ ץ' Jִמְתַגּ ּלֵ ה-1ְלִהְתַגּ
ׁש ּלֵ ׁשִהְתּגַ ּלֵ ׁשִמְתּגַ ּלֵ ה-1ְלִהְתּגַ
ד ּמֵ דִהְתּגַ ּמֵ דִמְתּגַ ּמֵ ה-1ְלִהְתּגַ

ׁש ּמֵ ׁשִהְתּגַ ּמֵ ׁשִמְתּגַ ּמֵ ה-1ְלִהְתּגַ
ב ּנֵ בִהְתּגַ ּנֵ בִמְתּגַ ּנֵ ה-1ְלִהְתּגַ

ר ְנּדֵ רִהְתּגַ ְנּדֵ רִמְתּגַ ְנּדֵ ה-43ְלִהְתּגַ
ֲעֵגַע ֲעֵגַעִהְתּגַ ֲעֵגַעִמְתּגַ גם לפי ה-51, ה-54ְלִהְתּגַ

ַע ְעּגֵ כגון: ִמְתּגַ

ף ּפֵ ףִהְתּגַ ּפֵ ףִמְתּגַ ּפֵ ה-1ְלִהְתּגַ
ֵרד ֵרדִהְתּגָ ֵרדִמְתּגָ ה-13ְלִהְתּגָ
ָרה ֶרהִהְתּגָ רֹותִמְתּגָ ה-37ְלִהְתּגָ

ֵרׁש ֵרׁשִהְתּגָ ֵרׁשִמְתּגָ ה-13ְלִהְתּגָ
ם ֵ ׁשּ םִהְתּגַ ֵ ׁשּ םִמְתּגַ ֵ ׁשּ ה-1ְלִהְתּגַ
ק ּבֵ קִהְתּדַ ּבֵ קִמְתּדַ ּבֵ ה-1ְלִהְתּדַ

ן[ ּיֵ ין ]ִהְתּדַ ּיֵ ן[ִהְתּדַ ּיֵ ין ]ִמְתּדַ ּיֵ ן[ִמְתּדַ ּיֵ ין ]ְלִהְתּדַ ּיֵ ה-3ְלִהְתּדַ
ל ְלּדֵ לִהְתּדַ ְלּדֵ לִמְתּדַ ְלּדֵ ה-43ְלִהְתּדַ
ה ָמּ הִהְתּדַ ּמֶ ּמֹותִמְתּדַ ה-30ְלִהְתּדַ
ק ּפֵ קִהְתּדַ ּפֵ קִמְתּדַ ּפֵ ה-1ְלִהְתּדַ

ר ְרּדֵ רִהְתּדַ ְרּדֵ רִמְתּדַ ְרּדֵ ה-43ְלִהְתּדַ
ק קִהְתַהּדֵ קִמְתַהּדֵ ה-1ְלִהְתַהּדֵ
ר רִהְתַהּדֵ רִמְתַהּדֵ ה-1ְלִהְתַהּדֵ
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ה[ וה ]ִהְתַהּוָ ה[ִהְתַהּוָ וה ]ִמְתַהּוֶ ה-30ְלִהְתַהּוֹותִמְתַהּוֶ
ה-24ְלִהְתהֹוֵללִמְתהֹוֵללִהְתהֹוֵלל
ְך ְךִהְתַהּלֵ ְךִמְתַהּלֵ ה-1ְלִהְתַהּלֵ
ל לִהְתַהּלֵ לִמְתַהּלֵ ה-1ְלִהְתַהּלֵ
ְך ְךִהְתַהּפֵ ְךִמְתַהּפֵ ה-1ְלִהְתַהּפֵ

J ֵנט ֵנט Jִהְתַהּפְ ֵנט Jִמְתַהּפְ ה-43ְלִהְתַהּפְ
ה[ ה ]ִהְתַוּדָ ה[ִהְתַווּדָ ה ]ִמְתַוּדֶ ה-30ְלִהְתַווּדֹות ]ְלִהְתַוּדֹות[ִמְתַווּדֶ
ַע[ ַע ]ִהְתַוּדֵ ַע[ִהְתַווּדֵ ַע ]ִמְתַוּדֵ ַע[ִמְתַווּדֵ ַע ]ְלִהְתַוּדֵ ה-19ְלִהְתַווּדֵ

ו-32ְלַהְתוֹותַמְתֶווה ]ַמְתֶוה[ִהְתָווה ]ִהְתָוה[
ַח[ ַח ]ִהְתַוּכֵ ַח[ִהְתַווּכֵ ַח ]ִמְתַוּכֵ ַח[ִמְתַווּכֵ ַח ]ְלִהְתַוּכֵ ה-19ְלִהְתַווּכֵ
ף[ ף ]ִהְתַוֵסּ ף[ִהְתַווֵסּ ף ]ִמְתַוֵסּ ף[ִמְתַווֵסּ ף ]ְלִהְתַוֵסּ ה-1ְלִהְתַווֵסּ
ה-9ְלִהְתַווֵעד ]ְלִהְתַוֵעד[ִמְתַווֵעד ]ִמְתַוֵעד[ִהְתַווֵעד ]ִהְתַוֵעד[

א אִהְתַחּבֵ אִמְתַחּבֵ ה-29ְלִהְתַחּבֵ
ב בִהְתַחּבֵ בִמְתַחּבֵ ה-1ְלִהְתַחּבֵ
ט טִהְתַחּבֵ טִמְתַחּבֵ ה-1ְלִהְתַחּבֵ
ק קִהְתַחּבֵ קִמְתַחּבֵ ה-1ְלִהְתַחּבֵ
ר רִהְתַחּבֵ רִמְתַחּבֵ ה-1ְלִהְתַחּבֵ

J ִהְתַחֵברJ ִמְתַחֵברJ ה-1ְלִהְתַחֵבר
ר רִהְתַחּגֵ רִמְתַחּגֵ ה-1ְלִהְתַחּגֵ
ד דִהְתַחּדֵ דִמְתַחּדֵ ה-1ְלִהְתַחּדֵ

ׁש ׁשִהְתַחּדֵ ׁשִמְתַחּדֵ ה-1ְלִהְתַחּדֵ
ר[ ור ]ִהְתַחּוֵ ר[ִהְתַחּוֵ ור ]ִמְתַחּוֵ ר[ִמְתַחּוֵ ור ]ְלִהְתַחּוֵ ה-1ְלִהְתַחּוֵ

ה-24ְלִהְתחֹוֵללִמְתחֹוֵללִהְתחֹוֵלל
ה הִהְתַחּזָ ה-30ְלִהְתַחּזֹותִמְתַחּזֶ
ק קִהְתַחּזֵ קִמְתַחּזֵ ה-1ְלִהְתַחּזֵ

ב[ יב ]ִהְתַחּיֵ ב[ִהְתַחּיֵ יב ]ִמְתַחּיֵ ב[ִמְתַחּיֵ יב ]ְלִהְתַחּיֵ ה-1ְלִהְתַחּיֵ
ל[ יל ]ִהְתַחּיֵ ל[ִהְתַחּיֵ יל ]ִמְתַחּיֵ ל[ִמְתַחּיֵ יל ]ְלִהְתַחּיֵ ה-1ְלִהְתַחּיֵ

ו-1ְלַהְתִחילַמְתִחילִהְתִחיל
ְך ְךִהְתַחּכֵ ְךִמְתַחּכֵ ה-1ְלִהְתַחּכֵ
ם םִהְתַחּכֵ םִמְתַחּכֵ ה-1ְלִהְתַחּכֵ
ה הִהְתַחּלָ ה-30ְלִהְתַחּלֹותִמְתַחּלֶ

ה-49ְלִהְתַחְלֵחלִמְתַחְלֵחלִהְתַחְלֵחל
ן ןִהְתַחּלֵ ןִמְתַחּלֵ ה-3ְלִהְתַחּלֵ

ף ףִהְתַחּלֵ ףִמְתַחּלֵ ה-1ְלִהְתַחּלֵ

ק קִהְתַחּלֵ קִמְתַחּלֵ ה-1ְלִהְתַחּלֵ
ׁש ׁשִהְתַחּלֵ ׁשִמְתַחּלֵ ה-1ְלִהְתַחּלֵ
ם םִהְתַחּמֵ םִמְתַחּמֵ ה-1ְלִהְתַחּמֵ
ה-44ְלִהְתַחְמֵצןִמְתַחְמֵצןִהְתַחְמֵצן
ק קִהְתַחּמֵ קִמְתַחּמֵ ה-1ְלִהְתַחּמֵ
ׁש ׁשִהְתַחּמֵ ׁשִמְתַחּמֵ ה-1ְלִהְתַחּמֵ
ניקוד נ' לפי ה-44ה-49ְלִהְתַחְנֵחןִמְתַחְנֵחןִהְתַחְנֵחן

ְך ְךִהְתַחּנֵ ְךִמְתַחּנֵ ה-1ְלִהְתַחּנֵ
ן ןִהְתַחּנֵ ןִמְתַחּנֵ ה-3ְלִהְתַחּנֵ

ף ףִהְתַחּנֵ ףִמְתַחּנֵ ה-1ְלִהְתַחּנֵ
ד דִהְתַחּסֵ דִמְתַחּסֵ ה-1ְלִהְתַחּסֵ
ל לִהְתַחּסֵ לִמְתַחּסֵ ה-1ְלִהְתַחּסֵ
ן ןִהְתַחּסֵ ןִמְתַחּסֵ ה-3ְלִהְתַחּסֵ

ס סִהְתַחְסּפֵ סִמְתַחְסּפֵ ה-43ְלִהְתַחְסּפֵ
J ִהְתַחֵפףJ ִמְתַחֵפףJ ה-1ְלִהְתַחֵפף

ר רִהְתַחּפֵ רִמְתַחּפֵ ה-1ְלִהְתַחּפֵ
ׂש ׂשִהְתַחּפֵ ׂשִמְתַחּפֵ ה-1ְלִהְתַחּפֵ
ף ףִהְתַחּצֵ ףִמְתַחּצֵ ה-1ְלִהְתַחּצֵ
ה הִהְתַחּקָ ה-30ְלִהְתַחּקֹותִמְתַחּקֶ

J ן ן Jִהְתַחְרּבֵ ן Jִמְתַחְרּבֵ ה-44ְלִהְתַחְרּבֵ
J ׁש ׁש Jִהְתַחְרֵבּ ׁש Jִמְתַחְרֵבּ ה-43ְלִהְתַחְרֵבּ
J ן ן Jִהְתַחְרּדֵ ן Jִמְתַחְרּדֵ ה-44ְלִהְתַחְרּדֵ

ה-37ְלִהְתָחרֹותִמְתָחֶרהִהְתָחָרה
ה-13ְלִהְתָחֵרזִמְתָחֵרזִהְתָחֵרז

ה-13ְלִהְתָחֵרטִמְתָחֵרטִהְתָחֵרט
J ִהְתַחְרֵמןJ ִמְתַחְרֵמןJ ה-44ְלִהְתַחְרֵמן
J ִהְתָחֵרַעJ ִמְתָחֵרַעJ ה-22ְלִהְתָחֵרַע
J ִהְתַחְרֵפןJ ִמְתַחְרֵפןJ ה-44ְלִהְתַחְרֵפן

ה-13ְלִהְתָחֵרׁשִמְתָחֵרׁשִהְתָחֵרׁש
ב ֵ בִהְתַחׁשּ ֵ בִמְתַחׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַחׁשּ

ן ּבֵ ןִהְתַחׁשְ ּבֵ ןִמְתַחׁשְ ּבֵ ה-44ְלִהְתַחׁשְ
ל ֵ לִהְתַחׁשּ ֵ לִמְתַחׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַחׁשּ

ֵמל ֵמלִהְתַחׁשְ ֵמלִמְתַחׁשְ ה-43ְלִהְתַחׁשְ
ק ֵ קִהְתַחׁשּ ֵ קִמְתַחׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַחׁשּ

מה
דוג

 

בד
בל

על 
ונפ

על 
ת פ
וחו
ל



42

הערה	 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 הערה		 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 	

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

J ׁש ֵ ׁש Jִהְתַחּשׁ ֵ ׁש Jִמְתַחׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַחּשׁ
J ְך ְך Jִהְתַחּתֵ ְך Jִמְתַחּתֵ ה-1ְלִהְתַחּתֵ

ן ןִהְתַחּתֵ ןִמְתַחּתֵ ה-3ְלִהְתַחּתֵ
יז יזִהּתִ יזַמּתִ ו-9ְלַהּתִ

ה-17ְלִהְתָייֵאׁש ]ְלִהְתָיֵאׁש[ִמְתָייֵאׁש ]ִמְתָיֵאׁש[ִהְתָייֵאׁש ]ִהְתָיֵאׁש[
ׁש[ ׁש ]ִהְתַיּבֵ ׁש[ִהְתַייּבֵ ׁש ]ִמְתַיּבֵ ׁש[ִמְתַייּבֵ ׁש ]ְלִהְתַיּבֵ ה-1ְלִהְתַייּבֵ

ַע[ ַע ]ִהְתַיּגֵ ַע[ִהְתַייּגֵ ַע ]ִמְתַיּגֵ ַע[ִמְתַייּגֵ ַע ]ְלִהְתַיּגֵ ה-19ְלִהְתַייּגֵ
ד[ ד ]ִהְתַיּדֵ ד[ִהְתַייּדֵ ד ]ִמְתַיּדֵ ד[ִמְתַייּדֵ ד ]ְלִהְתַיּדֵ ה-1ְלִהְתַייּדֵ
ה-9ְלִהְתַייֵהד ]ְלִהְתַיֵהד[ִמְתַייֵהד ]ִמְתַיֵהד[ִהְתַייֵהד ]ִהְתַיֵהד[
ה-9ְלִהְתַייֵהר ]ְלִהְתַיֵהר[ִמְתַייֵהר ]ִמְתַיֵהר[ִהְתַייֵהר ]ִהְתַיֵהר[

ן[ ון ]ִהְתַיּוֵ ן[ִהְתַייּוֵ ון ]ִמְתַיּוֵ ן[ִמְתַייּוֵ ון ]ְלִהְתַיּוֵ ה-3ְלִהְתַייּוֵ
ה-9ְלִהְתַייֵחד ]ְלִהְתַיֵחד[ִמְתַייֵחד ]ִמְתַיֵחד[ִהְתַייֵחד ]ִהְתַיֵחד[

ה-9ְלִהְתַייֵחם ]ְלִהְתַיֵחם[ִמְתַייֵחם ]ִמְתַיֵחם[ִהְתַייֵחם ]ִהְתַיֵחם[
ה-9ְלִהְתַייֵחס ]ְלִהְתַיֵחס[ִמְתַייֵחס ]ִמְתַיֵחס[ִהְתַייֵחס ]ִהְתַיֵחס[

ד[ ד ]ִהְתַיּלֵ ד[ִהְתַייּלֵ ד ]ִמְתַיּלֵ ד[ִמְתַייּלֵ ד ]ְלִהְתַיּלֵ ה-1ְלִהְתַייּלֵ
ר[ ר ]ִהְתַיּמֵ ר[ִהְתַייּמֵ ר ]ִמְתַיּמֵ ר[ִמְתַייּמֵ ר ]ְלִהְתַיּמֵ ה-1ְלִהְתַייּמֵ
ר[ ר ]ִהְתַיּסֵ ר[ִהְתַייּסֵ ר ]ִמְתַיּסֵ ר[ִמְתַייּסֵ ר ]ְלִהְתַיּסֵ ה-1ְלִהְתַייּסֵ
ה-9ְלִהְתַייֵעל ]ְלִהְתַיֵעל[ִמְתַייֵעל ]ִמְתַיֵעל[ִהְתַייֵעל ]ִהְתַיֵעל[
ה-9ְלִהְתַייֵעץ ]ְלִהְתַיֵעץ[ִמְתַייֵעץ ]ִמְתַיֵעץ[ִהְתַייֵעץ ]ִהְתַיֵעץ[
ה[ ה ]ִהְתַיּפָ ה[ִהְתַייּפָ ה ]ִמְתַיּפֶ ה-30ְלִהְתַייּפֹות ]ְלִהְתַיּפֹות[ִמְתַייּפֶ
ַח[ ַח ]ִהְתַיּפֵ ַח[ִהְתַייּפֵ ַח ]ִמְתַיּפֵ ַח[ִמְתַייּפֵ ַח ]ְלִהְתַיּפֵ ה-19ְלִהְתַייּפֵ

ה-43ְלִהְתַייְפֵייף ]ְלִהְתַיְפֵיף[ִמְתַייְפיֵיף ]ִמְתַיְפֵיף[ִהְתַייְפֵייף ]ִהְתַיְפֵיף[
ב[ ב ]ִהְתַיּצֵ ב[ִהְתַייּצֵ ב ]ִמְתַיּצֵ ב[ִמְתַייּצֵ ב ]ְלִהְתַיּצֵ ה-1ְלִהְתַייּצֵ
ר[ ר ]ִהְתַיּקֵ ר[ִהְתַייּקֵ ר ]ִמְתַיּקֵ ר[ִמְתַייּקֵ ר ]ְלִהְתַיּקֵ ה-1ְלִהְתַייּקֵ

ב[ ֵ ב ]ִהְתַיׁשּ ֵ ב[ִהְתַייׁשּ ֵ ב ]ִמְתַיׁשּ ֵ ב[ִמְתַייׁשּ ֵ ב ]ְלִהְתַיׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַייׁשּ
ן[ ֵ ן ]ִהְתַיׁשּ ֵ ן[ִהְתַייׁשּ ֵ ן ]ִמְתַיׁשּ ֵ ן[ִמְתַייׁשּ ֵ ן ]ְלִהְתַיׁשּ ֵ ה-3ְלִהְתַייׁשּ

ר[ ֵ ר ]ִהְתַיׁשּ ֵ ר[ִהְתַייׁשּ ֵ ר ]ִמְתַיׁשּ ֵ ר[ִמְתַייׁשּ ֵ ר ]ְלִהְתַיׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַייׁשּ
ם[ ם ]ִהְתַיּתֵ ם[ִהְתַייּתֵ ם ]ִמְתַיּתֵ ם[ִמְתַייּתֵ ם ]ְלִהְתַיּתֵ ה-1ְלִהְתַייּתֵ

יְך יְךִהּתִ יְךַמּתִ ו-9ְלַהּתִ
יר ירִהּתִ ירַמּתִ ו-9ְלַהּתִ

יׁש יׁשִהּתִ יׁשַמּתִ ו-9ְלַהּתִ
ד ּבֵ דִהְתּכַ ּבֵ דִמְתּכַ ּבֵ ה-1ְלִהְתּכַ
ס ּבֵ סִהְתּכַ ּבֵ סִמְתּכַ ּבֵ ה-1ְלִהְתּכַ
ר ּדֵ רִהְתּכַ ּדֵ רִמְתּכַ ּדֵ ה-1ְלִהְתּכַ

ָהה ֶההִהְתּכַ הֹותִמְתּכַ ה-34ְלִהְתּכַ
ן[ ּוֵ ון ]ִהְתּכַ ּוֵ ן[ִהְתּכַ ּוֵ ון ]ִמְתּכַ ּוֵ ן[ִמְתּכַ ּוֵ ון ]ְלִהְתּכַ ּוֵ ה-3ְלִהְתּכַ

ְוֵנן[ ְווֵנן ]ִהְתּכַ ְוֵנן[ִהְתּכַ ְווֵנן ]ִמְתּכַ ְוֵנן[ִמְתּכַ ְווֵנן ]ְלִהְתּכַ ה-44ְלִהְתּכַ
ץ[ ּוֵ וץ ]ִהְתּכַ ּוֵ ץ[ִהְתּכַ ּוֵ וץ ]ִמְתּכַ ּוֵ ץ[ִמְתּכַ ּוֵ וץ ]ְלִהְתּכַ ּוֵ ה-1ְלִהְתּכַ

ה-25ְלִהְתּכֹוֵנןִמְתּכֹוֵנןִהְתּכֹוֵנן
ה-24ְלִהְתּכֹוֵפףִמְתּכֹוֵפףִהְתּכֹוֵפף
ֵחׁש ֵחׁשִהְתּכַ ֵחׁשִמְתּכַ ה-9ְלִהְתּכַ
ה ּלָ הִהְתּכַ ּלֶ ּלֹותִמְתּכַ ה-30ְלִהְתּכַ

ל ְלּכֵ לִהְתּכַ ְלּכֵ לִמְתּכַ ְלּכֵ ה-43ְלִהְתּכַ
ה ּנָ הִהְתּכַ ּנֶ ּנֹותִמְתּכַ ה-30ְלִהְתּכַ
ס ּנֵ סִהְתּכַ ּנֵ סִמְתּכַ ּנֵ ה-1ְלִהְתּכַ

ה ּסָ הִהְתּכַ ּסֶ ּסֹותִמְתּכַ ה-30ְלִהְתּכַ
ֵעס ֵעסִהְתּכַ ֵעסִמְתּכַ ה-9ְלִהְתּכַ
ֵער ֵערִהְתּכַ ֵערִמְתּכַ ה-9ְלִהְתּכַ

ר ְפּתֵ רִהְתּכַ ְפּתֵ רִמְתּכַ ְפּתֵ ה-43ְלִהְתּכַ
ל ְרּבֵ לִהְתּכַ ְרּבֵ לִמְתּכַ ְרּבֵ ה-43ְלִהְתּכַ
ב ּתֵ בִהְתּכַ ּתֵ בִמְתּכַ ּתֵ ה-1ְלִהְתּכַ

ׁש ּתֵ ׁשִהְתּכַ ּתֵ ׁשִמְתּכַ ּתֵ ה-1ְלִהְתּכַ
ט טִהְתַלּבֵ טִמְתַלּבֵ ה-1ְלִהְתַלּבֵ
ן ןִהְתַלּבֵ ןִמְתַלּבֵ ה-3ְלִהְתַלּבֵ

ׁש ׁשִהְתַלּבֵ ׁשִמְתַלּבֵ ה-1ְלִהְתַלּבֵ
ה-9ְלִהְתַלֵהבִמְתַלֵהבִהְתַלֵהב
ה-9ְלִהְתַלֵהטִמְתַלֵהטִהְתַלֵהט
ה-9ְלִהְתַלֵהםִמְתַלֵהםִהְתַלֵהם

ה[ וה ]ִהְתַלּוָ ה[ִהְתַלּוָ וה ]ִמְתַלּוֶ ה-30ְלִהְתַלּוֹותִמְתַלּוֶ
ה-25ְלִהְתלֹוֵנןִמְתלֹוֵנןִהְתלֹוֵנן

ה-24ְלִהְתלֹוֵצץִמְתלֹוֵצץִהְתלֹוֵצץ
ה-51ְלִהְתַלְחֵלַחִמְתַלְחֵלַחִהְתַלְחֵלַח
ה-9ְלִהְתַלֵחׁשִמְתַלֵחׁשִהְתַלֵחׁש

ׁש ׁשִהְתַלְחׁשֵ ׁשִמְתַלְחׁשֵ ה-43ְלִהְתַלְחׁשֵ
ד דִהְתַלּכֵ דִמְתַלּכֵ ה-1ְלִהְתַלּכֵ

ה-43ְלִהְתַלְכֵלְךִמְתַלְכֵלְךִהְתַלְכֵלְך
ד דִהְתַלּמֵ דִמְתַלּמֵ ה-1ְלִהְתַלּמֵ
ַח ַחִהְתַלּקֵ ַחִמְתַלּקֵ ה-19ְלִהְתַלּקֵ
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ט טִהְתַלּקֵ טִמְתַלּקֵ ה-1ְלִהְתַלּקֵ
J ִהְתַלְקֵלקJ ִמְתַלְקֵלקJ ה-43ְלִהְתַלְקֵלק

ק קִהְתַלּקֵ קִמְתַלּקֵ ה-1ְלִהְתַלּקֵ
ל לִהְתַמּגֵ לִמְתַמּגֵ ה-1ְלִהְתַמּגֵ

ה-43ְלִהְתַמְגֵנטִמְתַמְגֵנטִהְתַמְגֵנט
ה-52ְלִהְתַמְהֵמּהִַמְתַמְהֵמּהִַהְתַמְהֵמּהַ
ה-24ְלִהְתמֹוֵגגִמְתמֹוֵגגִהְתמֹוֵגג

ה-24ְלִהְתמֹוֵדדִמְתמֹוֵדדִהְתמֹוֵדד
ה-24ְלִהְתמֹוֵטטִמְתמֹוֵטטִהְתמֹוֵטט
ה-24ְלִהְתמֹוֵססִמְתמֹוֵססִהְתמֹוֵסס

ג גִהְתַמּזֵ גִמְתַמּזֵ ה-1ְלִהְתַמּזֵ
ל לִהְתַמּזֵ לִמְתַמּזֵ ה-1ְלִהְתַמּזֵ

J ִהְתַמְזֵמזJ ִמְתַמְזֵמזJ ה-43ְלִהְתַמְזֵמז
ה-34ְלִהְתַמחֹותִמְתַמֶחהִהְתַמָחה
ו-1ְלַהְתִמידַמְתִמידִהְתִמיד
ו-8ְלַהְתִמיּהַַמְתִמיּהִַהְתִמיּהַ

ן[ ין ]ִהְתַמּיֵ ן[ִהְתַמּיֵ ין ]ִמְתַמּיֵ ן[ִמְתַמּיֵ ין ]ְלִהְתַמּיֵ ה-3ְלִהְתַמּיֵ
ר רִהְתַמּכֵ רִמְתַמּכֵ ה-1ְלִהְתַמּכֵ
א אִהְתַמּלֵ אִמְתַמּלֵ ה-29ְלִהְתַמּלֵ

ׁש ׁשִהְתַמּמֵ ׁשִמְתַמּמֵ ה-1ְלִהְתַמּמֵ
J ק ק Jִהְתַמְמֵשׁ ק Jִמְתַמְמֵשׁ ה-43ְלִהְתַמְמֵשׁ

ה הִהְתַמּנָ ה-30ְלִהְתַמּנֹותִמְתַמּנֶ
ד דִהְתַמּסֵ דִמְתַמּסֵ ה-1ְלִהְתַמּסֵ

ה-43ְלִהְתַמְסֵחרִמְתַמְסֵחרִהְתַמְסֵחר
J ִהְתַמְסֵטלJ ִמְתַמְסֵטלJ ה-43ְלִהְתַמְסֵטל

ן ןִהְתַמְסּכֵ ןִמְתַמְסּכֵ ה-44ְלִהְתַמְסּכֵ
ה-43ְלִהְתַמְסֵמסִמְתַמְסֵמסִהְתַמְסֵמס

ר רִהְתַמּסֵ רִמְתַמּסֵ ה-1ְלִהְתַמּסֵ
ה-9ְלִהְתַמֵעטִמְתַמֵעטִהְתַמֵעט
א אִהְתַמּצֵ אִמְתַמּצֵ ה-29ְלִהְתַמּצֵ
ה הִהְתַמּצָ ה-30ְלִהְתַמּצֹותִמְתַמּצֶ
ד דִהְתַמּקֵ דִמְתַמּקֵ ה-1ְלִהְתַמּקֵ
ַח ַחִהְתַמּקֵ ַחִמְתַמּקֵ ה-19ְלִהְתַמּקֵ
ם םִהְתַמּקֵ םִמְתַמּקֵ ה-1ְלִהְתַמּקֵ

ה-13ְלִהְתָמֵרדִמְתָמֵרדִהְתָמֵרד
ה-22ְלִהְתָמֵרַחִמְתָמֵרַחִהְתָמֵרַח

J ז ז Jִהְתַמְרּכֵ ז Jִמְתַמְרּכֵ ה-43ְלִהְתַמְרּכֵ
ה-43ְלִהְתַמְרֵמרִמְתַמְרֵמרִהְתַמְרֵמר
ְך ֵ ְךִהְתַמׁשּ ֵ ְךִמְתַמׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַמׁשּ

ל ּכֵ לִהְתַמׂשְ ּכֵ לִמְתַמׂשְ ּכֵ ה-43ְלִהְתַמׂשְ
ַח ַחִהְתַמּתֵ ַחִמְתַמּתֵ ה-19ְלִהְתַמּתֵ
ן ןִהְתַמּתֵ ןִמְתַמּתֵ ה-3ְלִהְתַמּתֵ
א אִהְתַנּבֵ אִמְתַנּבֵ ה-29ְלִהְתַנּבֵ
ב בִהְתַנּגֵ בִמְתַנּגֵ ה-1ְלִהְתַנּגֵ
ד דִהְתַנּגֵ דִמְתַנּגֵ ה-1ְלִהְתַנּגֵ
ַח ַחִהְתַנּגֵ ַחִמְתַנּגֵ ה-19ְלִהְתַנּגֵ
ן ןִהְתַנּגֵ ןִמְתַנּגֵ ה-3ְלִהְתַנּגֵ

ׁש ׁשִהְתַנּגֵ ׁשִמְתַנּגֵ ה-1ְלִהְתַנּגֵ
ב בִהְתַנּדֵ בִמְתַנּדֵ ה-1ְלִהְתַנּדֵ

ה-43ְלִהְתַנְדֵנדִמְתַנְדֵנדִהְתַנְדֵנד
ף ףִהְתַנּדֵ ףִמְתַנּדֵ ה-1ְלִהְתַנּדֵ

ו-32ְלַהְתנֹותַמְתֶנהִהְתָנה
ה-9ְלִהְתַנֵהגִמְתַנֵהגִהְתַנֵהג
ה-9ְלִהְתַנֵהלִמְתַנֵהלִהְתַנֵהל

J ]ב ב ]ִהְתֻנַדּ ב[ Jִהְתנּוַדּ ב ]ִמְתֻנַדּ ב[ Jִמְתנּוּדָ ב ]ְלִהְתֻנַדּ ה-60ְלִהְתנּוַדּ
ה-24ְלִהְתנֹוֵדדִמְתנֹוֵדדִהְתנֹוֵדד

ן[ ון ]ִהְתַנּוֵ ן[ִהְתַנּוֵ ון ]ִמְתַנּוֵ ן[ִמְתַנּוֵ ון ]ְלִהְתַנּוֵ ה-3ְלִהְתַנּוֵ
ה-24ְלִהְתנֹוֵססִמְתנֹוֵססִהְתנֹוֵסס
ה-28ְלִהְתנֹוֵעַעִמְתנֹוֵעַעִהְתנֹוֵעַע
ה-24ְלִהְתנֹוֵפףִמְתנֹוֵפףִהְתנֹוֵפף
ה-24ְלִהְתנֹוֵצץִמְתנֹוֵצץִהְתנֹוֵצץ

ר רִהְתַנּזֵ רִמְתַנּזֵ ה-1ְלִהְתַנּזֵ
ה-9ְלִהְתַנֵחלִמְתַנֵחלִהְתַנֵחל
ה-9ְלִהְתַנֵחםִמְתַנֵחםִהְתַנֵחם
ו-7ְלַהְתִניַעַמְתִניַעִהְתִניַע
ל לִהְתַנּכֵ לִמְתַנּכֵ ה-1ְלִהְתַנּכֵ
ר רִהְתַנּכֵ רִמְתַנּכֵ ה-1ְלִהְתַנּכֵ

ה-43ְלִהְתַנְמֵנםִמְתַנְמֵנםִהְתַנְמֵנם
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ה הִהְתַנּסָ ה-30ְלִהְתַנּסֹותִמְתַנּסֶ
ַח ַחִהְתַנּסֵ ַחִמְתַנּסֵ ה-19ְלִהְתַנּסֵ

גם לפי ה-51ה-54ְלִהְתַנֲעֵנַעִמְתַנֲעֵנַעִהְתַנֲעֵנַע

ה-9ְלִהְתַנֵערִמְתַנֵערִהְתַנֵער
ַח ַחִהְתַנּפֵ ַחִמְתַנּפֵ ה-19ְלִהְתַנּפֵ
ל לִהְתַנּפֵ לִמְתַנּפֵ ה-1ְלִהְתַנּפֵ

ה-43ְלִהְתַנְפֵנףִמְתַנְפֵנףִהְתַנְפֵנף
ץ ץִהְתַנּפֵ ץִמְתַנּפֵ ה-1ְלִהְתַנּפֵ
ַח ַחִהְתַנּצֵ ַחִמְתַנּצֵ ה-19ְלִהְתַנּצֵ
ל לִהְתַנּצֵ לִמְתַנּצֵ ה-1ְלִהְתַנּצֵ
ר רִהְתַנּצֵ רִמְתַנּצֵ ה-1ְלִהְתַנּצֵ
ה הִהְתַנּקָ ה-30ְלִהְתַנּקֹותִמְתַנּקֶ
ז זִהְתַנּקֵ זִמְתַנּקֵ ה-1ְלִהְתַנּקֵ

ם םִהְתַנּקֵ םִמְתַנּקֵ ה-1ְלִהְתַנּקֵ
J ִהְתַנְקֵנקJ ִמְתַנְקֵנקJ ה-43ְלִהְתַנְקֵנק

ׁש ׁשִהְתַנּקֵ ׁשִמְתַנּקֵ ה-1ְלִהְתַנּקֵ
א ֵ אִהְתַנׂשּ ֵ אִמְתַנׂשּ ֵ ה-29ְלִהְתַנׂשּ
ם ֵ םִהְתַנׁשּ ֵ םִמְתַנׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַנׁשּ
ף ֵ ףִהְתַנׁשּ ֵ ףִמְתַנׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַנׁשּ
ק ֵ קִהְתַנׁשּ ֵ קִמְתַנׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַנׁשּ
ק קִהְתַנּתֵ קִמְתַנּתֵ ה-1ְלִהְתַנּתֵ
ו-1ְלַהְתִסיסַמְתִסיסִהְתִסיס
ה הִהְתַעּבָ ה-30ְלִהְתַעּבֹותִמְתַעּבֶ
ר רִהְתַעּבֵ רִמְתַעּבֵ ה-1ְלִהְתַעּבֵ
ל לִהְתַעּגֵ לִמְתַעּגֵ ה-1ְלִהְתַעּגֵ

ן ןִהְתַעְדּכֵ ןִמְתַעְדּכֵ ה-44ְלִהְתַעְדּכֵ
ן ןִהְתַעּדֵ ןִמְתַעּדֵ ה-3ְלִהְתַעּדֵ
ו-34ְלַהְתעֹותַמְתֶעהִהְתָעה

ה-24ְלִהְתעֹוֵדדִמְתעֹוֵדדִהְתעֹוֵדד
ר[ ור ]ִהְתַעּוֵ ר[ִהְתַעּוֵ ור ]ִמְתַעּוֵ ר[ִמְתַעּוֵ ור ]ְלִהְתַעּוֵ ה-1ְלִהְתַעּוֵ

ת[ ות ]ִהְתַעּוֵ ת[ִהְתַעּוֵ ות ]ִמְתַעּוֵ ת[ִמְתַעּוֵ ות ]ְלִהְתַעּוֵ ה-2ְלִהְתַעּוֵ
ה-24ְלִהְתעֹוֵפףִמְתעֹוֵפףִהְתעֹוֵפף
ה-24ְלִהְתעֹוֵררִמְתעֹוֵררִהְתעֹוֵרר
ף ףִהְתַעּטֵ ףִמְתַעּטֵ ה-1ְלִהְתַעּטֵ

ׁש ׁשִהְתַעּטֵ ׁשִמְתַעּטֵ ה-1ְלִהְתַעּטֵ
ף[ יף ]ִהְתַעּיֵ ף[ִהְתַעּיֵ יף ]ִמְתַעּיֵ ף[ִמְתַעּיֵ יף ]ְלִהְתַעּיֵ ה-1ְלִהְתַעּיֵ

ב בִהְתַעּכֵ בִמְתַעּכֵ ה-1ְלִהְתַעּכֵ
ל לִהְתַעּכֵ לִמְתַעּכֵ ה-1ְלִהְתַעּכֵ
ר רִהְתַעּכֵ רִמְתַעּכֵ ה-1ְלִהְתַעּכֵ
ה הִהְתַעּלָ ה-30ְלִהְתַעּלֹותִמְתַעּלֶ
ל לִהְתַעּלֵ לִמְתַעּלֵ ה-1ְלִהְתַעּלֵ
ם םִהְתַעּלֵ םִמְתַעּלֵ ה-1ְלִהְתַעּלֵ
ס סִהְתַעּלֵ סִמְתַעּלֵ ה-1ְלִהְתַעּלֵ
ף ףִהְתַעּלֵ ףִמְתַעּלֵ ה-1ְלִהְתַעּלֵ

J ק ק Jִהְתַעּלֵ ק Jִמְתַעּלֵ ה-1ְלִהְתַעּלֵ
ל לִהְתַעּמֵ לִמְתַעּמֵ ה-1ְלִהְתַעּמֵ

ה-49ְלִהְתַעְמֵעםִמְתַעְמֵעםִהְתַעְמֵעם
ק קִהְתַעּמֵ קִמְתַעּמֵ ה-1ְלִהְתַעּמֵ
ר רִהְתַעּמֵ רִמְתַעּמֵ ה-1ְלִהְתַעּמֵ
ת תִהְתַעּמֵ תִמְתַעּמֵ ה-2ְלִהְתַעּמֵ

ג גִהְתַעּנֵ גִמְתַעּנֵ ה-1ְלִהְתַעּנֵ
ה הִהְתַעּנָ ה-30ְלִהְתַעּנֹותִמְתַעּנֶ
ו וִהְתַעּנֵ וִמְתַעּנֵ ה-1ְלִהְתַעּנֵ

ה-44ְלִהְתַעְנֵיין ]ְלִהְתַעְנֵין[ִמְתַעְנֵיין ]ִמְתַעְנֵין[ִהְתַעְנֵיין ]ִהְתַעְנֵין[
ן ןִהְתַעּנֵ ןִמְתַעּנֵ ה-3ְלִהְתַעּנֵ

ק קִהְתַעּסֵ קִמְתַעּסֵ ה-1ְלִהְתַעּסֵ
ׁש ׁשִהְתַעּפֵ ׁשִמְתַעּפֵ ה-1ְלִהְתַעּפֵ
ב בִהְתַעּצֵ בִמְתַעּצֵ ה-1ְלִהְתַעּצֵ

ן ןִהְתַעְצּבֵ ןִמְתַעְצּבֵ ה-44ְלִהְתַעְצּבֵ
ל לִהְתַעּצֵ לִמְתַעּצֵ ה-1ְלִהְתַעּצֵ
ם םִהְתַעּצֵ םִמְתַעּצֵ ה-1ְלִהְתַעּצֵ
ל לִהְתַעּקֵ לִמְתַעּקֵ ה-1ְלִהְתַעּקֵ
ם םִהְתַעּקֵ םִמְתַעּקֵ ה-1ְלִהְתַעּקֵ
ׁש ׁשִהְתַעּקֵ ׁשִמְתַעּקֵ ה-1ְלִהְתַעּקֵ
ה-13ְלִהְתָעֵרבִמְתָעֵרבִהְתָעֵרב

ב בִהְתַעְרּבֵ בִמְתַעְרּבֵ ה-43ְלִהְתַעְרּבֵ
ל לִהְתַעְרּבֵ לִמְתַעְרּבֵ ה-43ְלִהְתַעְרּבֵ

ה-37ְלִהְתָערֹותִמְתָעֶרהִהְתָעָרה
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ה-43ְלִהְתַעְרֵטלִמְתַעְרֵטלִהְתַעְרֵטל
ה-43ְלִהְתַעְרֵסלִמְתַעְרֵסלִהְתַעְרֵסל
ה-49ְלִהְתַעְרֵערִמְתַעְרֵערִהְתַעְרֵער
ל לִהְתַעְרּפֵ לִמְתַעְרּפֵ ה-43ְלִהְתַעְרּפֵ
ר ֵ רִהְתַעׁשּ ֵ רִמְתַעׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַעׁשּ
ת ֵ תִהְתַעׁשּ ֵ תִמְתַעׁשּ ֵ ה-2ְלִהְתַעׁשּ
ד דִהְתַעּתֵ דִמְתַעּתֵ ה-1ְלִהְתַעּתֵ
ֵאר ֵארִהְתּפָ ֵארִמְתּפָ ה-17ְלִהְתּפָ
ר ּגֵ רִהְתּפַ ּגֵ רִמְתּפַ ּגֵ ה-1ְלִהְתּפַ

J ַח ַח Jִהְתַפּדֵ ַח Jִמְתַפּדֵ ה-19ְלִהְתַפּדֵ
ה-24ְלִהְתּפֹוֵגגִמְתּפֹוֵגגִהְתּפֹוֵגג

J ]ר ַטּ ר ]ִהְתּפֻ ר[ Jִהְתּפּוַטּ ּטָ ר ]ִמְתּפֻ ר[ Jִמְתּפּוָטּ ּטַ ר ]ְלִהְתּפֻ ה-60ְלִהְתּפּוּטַ
ה-24ְלִהְתּפֹוֵצץִמְתּפֹוֵצץִהְתּפֹוֵצץ
ה-24ְלִהְתּפֹוֵקקִמְתּפֹוֵקקִהְתּפֹוֵקק
ה-24ְלִהְתּפֹוֵררִמְתּפֹוֵררִהְתּפֹוֵרר
ר ּזֵ רִהְתּפַ ּזֵ רִמְתּפַ ּזֵ ה-1ְלִהְתּפַ

ֵחם ֵחםִהְתּפַ ֵחםִמְתּפַ ה-9ְלִהְתּפַ
ם ּטֵ םִהְתּפַ ּטֵ םִמְתּפַ ּטֵ ה-1ְלִהְתּפַ
ר ּטֵ רִהְתּפַ ּטֵ רִמְתּפַ ּטֵ ה-1ְלִהְתּפַ
יַח יַחִהְתּפִ יַחַמְתּפִ ו-7ְלַהְתּפִ

J ]ד ד[ Jִהְתַפֵייד ]ִהְתַפֵיּ ד[ Jִמְתַפֵייד ]ִמְתַפֵיּ ה-1ְלִהְתַפֵייד ]ְלִהְתַפֵיּ
ַח[ ּיֵ יַח ]ִהְתּפַ ּיֵ ַח[ִהְתּפַ ּיֵ יַח ]ִמְתּפַ ּיֵ ַח[ִמְתּפַ ּיֵ יַח ]ְלִהְתּפַ ּיֵ ה-19ְלִהְתּפַ
ס[ ּיֵ יס ]ִהְתּפַ ּיֵ ס[ִהְתּפַ ּיֵ יס ]ִמְתּפַ ּיֵ ס[ִמְתּפַ ּיֵ יס ]ְלִהְתּפַ ּיֵ ה-1ְלִהְתּפַ

יל ילִהְתּפִ ילַמְתּפִ ו-1ְלַהְתּפִ
ַח ּכֵ ַחִהְתּפַ ּכֵ ַחִמְתּפַ ּכֵ ה-19ְלִהְתּפַ
א ּלֵ אִהְתּפַ ּלֵ אִמְתּפַ ּלֵ ה-29ְלִהְתּפַ
ג ּלֵ גִהְתּפַ ּלֵ גִמְתּפַ ּלֵ ה-1ְלִהְתּפַ

J ַח ַח Jִהְתַפֵלּ ַח Jִמְתַפֵלּ ה-19ְלִהְתַפֵלּ
ל ּלֵ לִהְתּפַ ּלֵ לִמְתּפַ ּלֵ ה-1ְלִהְתּפַ

ְלֵמס ְלֵמסִהְתּפַ ְלֵמסִמְתּפַ ה-43ְלִהְתּפַ
ְלֵסף ְלֵסףִהְתּפַ ְלֵסףִמְתּפַ ה-43ְלִהְתּפַ
ל ְלּפֵ לִהְתּפַ ְלּפֵ לִמְתּפַ ְלּפֵ ה-43ְלִהְתּפַ

ץ ּלֵ ץִהְתּפַ ּלֵ ץִמְתּפַ ּלֵ ה-1ְלִהְתּפַ
J ק ק Jִהְתַפֵלּ ק Jִמְתַפֵלּ ה-1ְלִהְתַפֵלּ

ׁש ּלֵ ׁשִהְתּפַ ּלֵ ׁשִמְתּפַ ּלֵ ה-1ְלִהְתּפַ
ה ּנָ הִהְתּפַ ּנֶ ּנֹותִמְתּפַ ה-30ְלִהְתּפַ
J ן ן Jִהְתַפּנֵ ן Jִמְתַפּנֵ ה-3ְלִהְתַפּנֵ

J ְנֵצ'ר ְנֵצ'ר Jִהְתּפַ ְנֵצ'ר Jִמְתּפַ ה-43ְלִהְתּפַ
ק ּנֵ קִהְתּפַ ּנֵ קִמְתּפַ ּנֵ ה-1ְלִהְתּפַ

J ִהְתַפְסֵפסJ ִמְתַפְסֵפסJ ה-43ְלִהְתַפְסֵפס
ֵעל ֵעלִהְתּפַ ֵעלִמְתּפַ ה-9ְלִהְתּפַ
ֵעם ֵעםִהְתּפַ ֵעםִמְתּפַ ה-9ְלִהְתּפַ

ְעֵנַח ְעֵנַחִהְתּפַ ְעֵנַחִמְתּפַ גם לפי ה-54ה-51ְלִהְתּפַ

ַח ּצֵ ַחִהְתּפַ ּצֵ ַחִמְתּפַ ּצֵ ה-19ְלִהְתּפַ
ל ּצֵ לִהְתּפַ ּצֵ לִמְתּפַ ּצֵ ה-1ְלִהְתּפַ

J ִהְתַפְצֵלַחJ ִמְתַפְצֵלַחJ ה-51ְלִהְתַפְצֵלַח
ד ּקֵ דִהְתּפַ ּקֵ דִמְתּפַ ּקֵ ה-1ְלִהְתּפַ
ַח ּקֵ ַחִהְתּפַ ּקֵ ַחִמְתּפַ ּקֵ ה-19ְלִהְתּפַ

J ס ס Jִהְתַפֵקּ ס Jִמְתַפֵקּ ה-1ְלִהְתַפֵקּ
ַע ּקֵ ַעִהְתּפַ ּקֵ ַעִמְתּפַ ּקֵ ה-19ְלִהְתּפַ
ק ּקֵ קִהְתּפַ ּקֵ קִמְתּפַ ּקֵ ה-1ְלִהְתּפַ
ר ּקֵ רִהְתּפַ ּקֵ רִמְתּפַ ּקֵ ה-1ְלִהְתּפַ

J ׁש ׁש Jִהְתַפְקׁשֵ ׁש Jִמְתַפְקׁשֵ ה-43ְלִהְתַפְקׁשֵ
ֵרׂש ֵרׂשִהְתּפָ ֵרׂשִמְתּפָ ה-13ְלִהְתּפָ

ְרֵחַח ְרֵחַחִהְתּפַ ְרֵחַחִמְתּפַ ה-52ְלִהְתּפַ
ס ְרּכֵ סִהְתּפַ ְרּכֵ סִמְתּפַ ְרּכֵ ה-43ְלִהְתּפַ
ְרֵנס ְרֵנסִהְתּפַ ְרֵנסִמְתּפַ ה-43ְלִהְתּפַ
ֵרס ֵרסִהְתּפָ ֵרסִמְתּפָ ה-13ְלִהְתּפָ

ְרֵסם ְרֵסםִהְתּפַ ְרֵסםִמְתּפַ ה-43ְלִהְתּפַ
ֵרַע ֵרַעִהְתּפָ ֵרַעִמְתּפָ ה-22ְלִהְתּפָ

J ר ְרּפֵ ר Jִהְתּפַ ְרּפֵ ר Jִמְתּפַ ְרּפֵ ה-43ְלִהְתּפַ
ֵרץ ֵרץִהְתּפָ ֵרץִמְתּפָ ה-13ְלִהְתּפָ
ֵרק ֵרקִהְתּפָ ֵרקִמְתּפָ ה-13ְלִהְתּפָ

ְרֵקד ְרֵקדִהְתּפַ ְרֵקדִמְתּפַ ה-43ְלִהְתּפַ
ֵרׁש ֵרׁשִהְתּפָ ֵרׁשִמְתּפָ ה-13ְלִהְתּפָ
ֵרׂש ֵרׂשִהְתּפָ ֵרׂשִמְתּפָ ה-13ְלִהְתּפָ

ט ֵ ׁשּ טִהְתּפַ ֵ ׁשּ טִמְתּפַ ֵ ׁשּ ה-1ְלִהְתּפַ
J ל ֵ ל Jִהְתַפׁשּ ֵ ל Jִמְתַפׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַפׁשּ
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ר ֵ ׁשּ רִהְתּפַ ֵ ׁשּ רִמְתּפַ ֵ ׁשּ ה-1ְלִהְתּפַ
ה ּתָ הִהְתּפַ ּתֶ ּתֹותִמְתּפַ ה-30ְלִהְתּפַ
ַח ּתֵ ַחִהְתּפַ ּתֵ ַחִמְתּפַ ּתֵ ה-19ְלִהְתּפַ
ל ּתֵ לִהְתּפַ ּתֵ לִמְתּפַ ּתֵ ה-1ְלִהְתּפַ
ל לִהְתַקּבֵ לִמְתַקּבֵ ה-1ְלִהְתַקּבֵ
ץ ץִהְתַקּבֵ ץִמְתַקּבֵ ה-1ְלִהְתַקּבֵ
ם םִהְתַקּדֵ םִמְתַקּדֵ ה-1ְלִהְתַקּדֵ
ר רִהְתַקּדֵ רִמְתַקּדֵ ה-1ְלִהְתַקּדֵ

ׁש ׁשִהְתַקּדֵ ׁשִמְתַקּדֵ ה-1ְלִהְתַקּדֵ
ה-34ְלִהְתַקהֹותִמְתַקֶההִהְתַקָהה
ה-9ְלִהְתַקֵהלִמְתַקֵהלִהְתַקֵהל

ִהְתַקְווֵצ'ץ' 
J ]'ִהְתַקְוֵצ'ץ[

ִמְתַקְווֵצ'ץ' 
J ]'ִמְתַקְוֵצ'ץ[

ְלִהְתַקְווֵצ'ץ' 
J ]'ְלִהְתַקְוֵצ'ץ[

ה-43

ה-24ְלִהְתקֹוֵטטִמְתקֹוֵטטִהְתקֹוֵטט
ה-24ְלִהְתקֹוֵמםִמְתקֹוֵמםִהְתקֹוֵמם

ז זִהְתַקּזֵ זִמְתַקּזֵ ה-1ְלִהְתַקּזֵ
ן ןִהְתַקּטֵ ןִמְתַקּטֵ ה-3ְלִהְתַקּטֵ

ם[ ים ]ִהְתַקּיֵ ם[ִהְתַקּיֵ ים ]ִמְתַקּיֵ ם[ִמְתַקּיֵ ים ]ְלִהְתַקּיֵ ה-1ְלִהְתַקּיֵ
J ִהְתִקילJ ַמְתִקילJ ו-1ְלַהְתִקיל

ו-3ְלַהְתִקיןַמְתִקיןִהְתִקין
ו-1ְלַהְתִקיףַמְתִקיףִהְתִקיף

ַח ַחִהְתַקּלֵ ַחִמְתַקּלֵ ה-19ְלִהְתַקּלֵ
ף ףִהְתַקּלֵ ףִמְתַקּלֵ ה-1ְלִהְתַקּלֵ

ה-43ְלִהְתַקְלֵקלִמְתַקְלֵקלִהְתַקְלֵקל
J ק ק Jִהְתַקְמּבֵ ק Jִמְתַקְמּבֵ ה-43ְלִהְתַקְמּבֵ

ט טִהְתַקּמֵ טִמְתַקּמֵ ה-1ְלִהְתַקּמֵ
J ִהְתַקְמֵצןJ ִמְתַקְמֵצןJ ה-44ְלִהְתַקְמֵצן

ר רִהְתַקּמֵ רִמְתַקּמֵ ה-1ְלִהְתַקּמֵ
א אִהְתַקּנֵ אִמְתַקּנֵ ה-29ְלִהְתַקּנֵ
ה-9ְלִהְתַקֵערִמְתַקֵערִהְתַקֵער
ל לִהְתַקּפֵ לִמְתַקּפֵ ה-1ְלִהְתַקּפֵ
ר רִהְתַקּצֵ רִמְתַקּצֵ ה-1ְלִהְתַקּצֵ
ה-13ְלִהְתָקֵרבִמְתָקֵרבִהְתָקֵרב

ה-43ְלִהְתַקְרֵזלִמְתַקְרֵזלִהְתַקְרֵזל

ה-22ְלִהְתָקֵרַחִמְתָקֵרַחִהְתָקֵרַח
J ִהְתַקְרֵנףJ ִמְתַקְרֵנףJ ה-43ְלִהְתַקְרֵנף

ה-43ְלִהְתַקְרֵצףִמְתַקְרֵצףִהְתַקְרֵצף
ה-13ְלִהְתָקֵררִמְתָקֵררִהְתָקֵרר

ה-13ְלִהְתָקֵרׁשִמְתָקֵרׁשִהְתָקֵרׁש
ה ָ הִהְתַקׁשּ ֶ ֹותִמְתַקׁשּ ה-30ְלִהְתַקׁשּ
ַח ֵ ַחִהְתַקׁשּ ֵ ַחִמְתַקׁשּ ֵ ה-19ְלִהְתַקׁשּ
ט ֵ טִהְתַקׁשּ ֵ טִמְתַקׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַקׁשּ

J ֵקׁש ֵקׁש Jִהְתַקׁשְ ֵקׁש Jִמְתַקׁשְ ה-43ְלִהְתַקׁשְ
ר ֵ רִהְתַקׁשּ ֵ רִמְתַקׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַקׁשּ
ה-38ְלִהְתָראֹותִמְתָרֶאהִהְתָרָאה

גם לפי ה-44ה-48ְלִהְתַרֲאֵיין ]ְלִהְתַרֲאֵין[ִמְתַרֲאֵיין ]ִמְתַרֲאֵין[ִהְתַרֲאֵיין ]ִהְתַרֲאֵין[

ד דִהְתַרּבֵ דִמְתַרּבֵ ה-1ְלִהְתַרּבֵ
ה הִהְתַרּבָ ה-30ְלִהְתַרּבֹותִמְתַרּבֶ
ַע ַעִהְתַרּבֵ ַעִמְתַרּבֵ ה-19ְלִהְתַרּבֵ

ה-43ְלִהְתַרְבֵרבִמְתַרְבֵרבִהְתַרְבֵרב
ז זִהְתַרּגֵ זִמְתַרּגֵ ה-1ְלִהְתַרּגֵ
ל לִהְתַרּגֵ לִמְתַרּגֵ ה-1ְלִהְתַרּגֵ

ׁש ׁשִהְתַרּגֵ ׁשִמְתַרּגֵ ה-1ְלִהְתַרּגֵ
ו-32ְלַהְתרֹותַמְתֶרהִהְתָרה

ַח[ וַח ]ִהְתַרּוֵ ַח[ִהְתַרּוֵ וַח ]ִמְתַרּוֵ ַח[ִמְתַרּוֵ וַח ]ְלִהְתַרּוֵ ה-19ְלִהְתַרּוֵ
ה-24ְלִהְתרֹוֵמםִמְתרֹוֵמםִהְתרֹוֵמם
ה-28ְלִהְתרֹוֵעַעִמְתרֹוֵעַעִהְתרֹוֵעַע
ה-24ְלִהְתרֹוֵפףִמְתרֹוֵפףִהְתרֹוֵפף
ה-24ְלִהְתרֹוֵצץִמְתרֹוֵצץִהְתרֹוֵצץ
ה-25ְלִהְתרֹוֵקןִמְתרֹוֵקןִהְתרֹוֵקן

ׁש ׁשִהְתרֹוׁשֵ ׁשִמְתרֹוׁשֵ ה-24ְלִהְתרֹוׁשֵ
ה-9ְלִהְתַרֵחבִמְתַרֵחבִהְתַרֵחב
ה-9ְלִהְתַרֵחץִמְתַרֵחץִהְתַרֵחץ
ה-9ְלִהְתַרֵחקִמְתַרֵחקִהְתַרֵחק
ה-9ְלִהְתַרֵחׁשִמְתַרֵחׁשִהְתַרֵחׁש
ב בִהְתַרּטֵ בִמְתַרּטֵ ה-1ְלִהְתַרּטֵ
ו-1ְלַהְתִריםַמְתִריםִהְתִרים
ו-1ְלַהְתִריסַמְתִריסִהְתִריס

מה
דוג

 

בד
בל

על 
ונפ

על 
ת פ
וחו
ל



47

הערה	 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 הערה		 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 	

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ו-7ְלַהְתִריַעַמְתִריַעִהְתִריַע
ב בִהְתַרּכֵ בִמְתַרּכֵ ה-1ְלִהְתַרּכֵ
ז זִהְתַרּכֵ זִמְתַרּכֵ ה-1ְלִהְתַרּכֵ
 ְךִהְתַרּכֵ ְךִמְתַרּכֵ ה-1ְלִהְתַרּכֵ
ן ןִהְתַרּסֵ ןִמְתַרּסֵ ה-3ְלִהְתַרּסֵ

ק קִהְתַרּסֵ קִמְתַרּסֵ ה-1ְלִהְתַרּסֵ
ה-9ְלִהְתַרֵעםִמְתַרֵעםִהְתַרֵעם
גם לפי ה-44ה-48ְלִהְתַרֲעֵנןִמְתַרֲעֵנןִהְתַרֲעֵנן

א אִהְתַרּפֵ אִמְתַרּפֵ ה-29ְלִהְתַרּפֵ
ה הִהְתַרּפָ ה-30ְלִהְתַרּפֹותִמְתַרּפֶ
ט טִהְתַרּפֵ טִמְתַרּפֵ ה-1ְלִהְתַרּפֵ
ס סִהְתַרּפֵ סִמְתַרּפֵ ה-1ְלִהְתַרּפֵ
ק קִהְתַרּפֵ קִמְתַרּפֵ ה-1ְלִהְתַרּפֵ
ה הִהְתַרּצָ ה-30ְלִהְתַרּצֹותִמְתַרּצֶ
ם םִהְתַרּקֵ םִמְתַרּקֵ ה-1ְלִהְתַרּקֵ
ל ֵ לִהְתַרׁשּ ֵ לִמְתַרׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַרׁשּ
ם ֵ םִהְתַרׁשּ ֵ םִמְתַרׁשּ ֵ ה-1ְלִהְתַרׁשּ
ַח ַחִהְתַרּתֵ ַחִמְתַרּתֵ ה-19ְלִהְתַרּתֵ

ת[ ת ]ֻוּסַ ת[וּוּסַ ת ]ְמֻוּסָ ד-2)-(ְמוּוּסָ
א[ א ]ִוּדֵ א[ִויּדֵ א ]ְמַוּדֵ א[ְמַווּדֵ א ]ְלַוּדֵ ג-16ְלַווּדֵ

ת[ ת ]ִוּסֵ ת[ִויּסֵ ת ]ְמַוּסֵ ת[ְמַווּסֵ ת ]ְלַוּסֵ ג-2ְלַווּסֵ
ר[ ר ]ִוּתֵ ר[ִויּתֵ ר ]ְמַוּתֵ ר[ְמַווּתֵ ר ]ְלַוּתֵ ג-1ְלַווּתֵ

א-22ִלְזּבֹוַח ]ִלְזּבַֹח[זֹוֵבַחָזַבח
ֵזגְמַזְגֵזגִזְגֵזג ג-20ְלַזְגִ
א-17ִלְזהֹור ]ִלְזהֹר[זֹוֵהרָזַהר

ל[ ל ]ֻזּבַ ל[זּוּבַ ל ]ְמֻזּבָ ד-1)-(ְמזּוּבָ
ד-13)-(ְמזֹוֶהה ]ְמזֶֹהה[זֹוָהה ]זָֹהה[
ד-6)-(ְמזֹוָהם ]ְמזָֹהם[זֹוַהם ]זַֹהם[

ג[ ג ]ֻזּוַ ג[זּוּוַ ג ]ְמֻזּוָ ד-1)-(ְמזּוּוָ
ף[ ף ]ֻזַיּ ף[זּוַיּ ף ]ְמֻזָיּ ד-1)-(ְמזּוּיָ

ה[ ה ]ֻזּכָ ה[זּוּכָ ה ]ְמֻזּכֶ ד-10)-(ְמזּוּכֶ
ְך[ ְך ]ֻזּכַ ְך[זּוּכַ ְך ]ְמֻזּכָ ד-1)-(ְמזּוּכָ
ן[ ן ]ֻזּמַ ן[זּוּמַ ן ]ְמֻזּמָ ד-3)-(ְמזּוּמָ

ד-20)-(ְמזּוֲעָזע ]ְמֻזֲעָזע[זּוֲעַזע ]ֻזֲעַזע[

ת[ ת ]ֻזּפַ ת[זּוּפַ ת ]ְמֻזּפָ ד-2)-(ְמזּוּפָ
ק[ ק ]ֻזּקַ ק[זּוּקַ ק ]ְמֻזּקָ ד-1)-(ְמזּוּקָ

ד-5)-(ְמזֹוָרז ]ְמזָֹרז[זֹוַרז ]זַֹרז[
א-35ָלזּוזָזזָזז

א-17ִלְזחֹול ]ִלְזחֹל[זֹוֵחלָזַחל
ל[ ל ]ִזּבֵ לִזיּבֵ לְמַזּבֵ ג-1ְלַזּבֵ
ג[ ג ]ִזּגֵ גִזיּגֵ גְמַזּגֵ ג-1ְלַזּגֵ

ג-18ְלַזהֹותְמַזֶההִזיָהה ]ִזָהה[
ג-4ְלַזֵהםְמַזֵהםִזיֵהם ]ִזֵהם[

ג[ וג ]ִזּוֵ ג[ִזיּוֵ וג ]ְמַזּוֵ ג[ְמַזּוֵ וג ]ְלַזּוֵ ג-1ְלַזּוֵ
ן[ ין ]ִזּיֵ ן[ִזּיֵ ין ]ְמַזּיֵ ן[ְמַזּיֵ ין ]ְלַזּיֵ ג-3ְלַזּיֵ

ף[ יף ]ִזּיֵ ף[ִזּיֵ יף ]ְמַזּיֵ ף[ְמַזּיֵ יף ]ְלַזּיֵ ג-1ְלַזּיֵ
ה[ ה ]ִזּכָ הִזיּכָ ג-17ְלַזּכֹותְמַזּכֶ
ך[ ך ]ִזּכֵ ְךִזיּכֵ ְךְמַזּכֵ ג-1ְלַזּכֵ
ן[ ן ]ִזּמֵ ןִזיּמֵ ןְמַזּמֵ ג-3ְלַזּמֵ

ר[ ר ]ִזּמֵ רִזיּמֵ רְמַזּמֵ ג-1ְלַזּמֵ
ב[ ב ]ִזּנֵ בִזיּנֵ בְמַזּנֵ ג-1ְלַזּנֵ
ק[ ק ]ִזּנֵ קִזיּנֵ קְמַזּנֵ ג-1ְלַזּנֵ
ג-4ְלַזֵערְמַזֵערִזיֵער ]ִזֵער[

ת[ ת ]ִזּפֵ תִזיּפֵ תְמַזּפֵ ג-2ְלַזּפֵ
ק[ ק ]ִזּקֵ קִזיּקֵ קְמַזּקֵ ג-1ְלַזּקֵ
ר[ ר ]ִזּקֵ רִזיּקֵ רְמַזּקֵ ג-1ְלַזּקֵ

ג-5ְלָזֵרזְמָזֵרזֵזיֵרז ]ֵזֵרז[
א-48ִלְזּכֹותזֹוֶכהָזָכה
א-1ִלְזּכֹור ]ִלְזּכֹר[זֹוֵכרָזַכר
א-1ִלְזלֹוג ]ִלְזלֹג[זֹוֵלגָזַלג

ֵזלְמַזְלֵזלִזְלֵזל ג-20ְלַזְלִ
א-1ִלְזלֹול ]ִלְזלֹל[זֹוֵללָזַלל
א-1ִלְזלֹוף ]ִלְזלֹף[זֹוֵלףָזַלף

J ר ר Jִזְמֵבּ ר Jְמַזְמֵבּ ג-20ְלַזְמֵבּ
ג-20ְלַזְמֵזםְמַזְמֵזםִזְמֵזם
א-1ִלְזמֹום ]ִלְזמֹם[זֹוֵמםָזַמם
א-1ִלְזמֹור ]ִלְזמֹר[זֹוֵמרָזַמר

ניקוד נ' לפי א-3א-35ָלזּוןָזןָזן
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א-48ִלְזנֹותזֹוֶנהָזָנה
א-22ִלְזנֹוַח ]ִלְזנַֹח[זֹוֵנַחָזַנח
א-39ָלזּוַעָזעָזע

ג-27ְלַזֲעֵזַעְמַזֲעֵזַעִזֲעֵזַע
עתיד וציווי גם: א-17ִלְזעֹום ]ִלְזעֹם[זֹוֵעםָזַעם

ִיְזעֹום ]ִיְזעֹם[, 
ְזעֹום ]ְזעֹם[

א-17ִלְזעֹוף ]ִלְזעֹף[זֹוֵעףָזַעף
א-17ִלְזעֹוק ]ִלְזעֹק[זֹוֵעקָזַעק

J ֵזּפ ֵזּפ Jִזְפּ ֵזּפ Jְמַזְפּ ג-20ְלַזְפּ
עבר נסתר גם: א-6ִלְזקֹון ]ִלְזקֹן[ָזֵקןָזַקן

ָזֵקן

א-1ִלְזקֹוף ]ִלְזקֹף[זֹוֵקףָזַקף
J ג ג Jִזְרּגֵ ג Jְמַזְרּגֵ ג-20ְלַזְרּגֵ

א-48ִלְזרֹותזֹוֶרהָזָרה
א-22ִלְזרֹוַח ]ִלְזרַֹח[זֹוֵרַחָזַרח
א-1ִלְזרֹום ]ִלְזרֹם[זֹוֵרםָזַרם
א-22ִלְזרֹוַע ]ִלְזרַֹע[זֹוֵרַעָזַרע
א-1ִלְזרֹוק ]ִלְזרֹק[זֹוֵרקָזַרק
א-35ָלחּובָחבָחב

גם לפי א-8א-10ַלְחּבֹוט ]ַלְחּבֹט[חֹוֵבטָחַבט

גם לפי א-8א-10ַלְחּבֹול ]ַלְחּבֹל[חֹוֵבלָחַבל

גם לפי א-10א-8ַלֲחבֹוק ]ַלֲחבֹק[חֹוֵבקָחַבק

גם לפי א-10א-8ַלֲחבֹור ]ַלֲחבֹר[חֹוֵברָחַבר

ג-21ְלַחְבֵרתְמַחְבֵרתִחְבֵרת
גם לפי א-10א-8ַלֲחבֹוׁש ]ַלֲחבֹׁש[חֹוֵבׁשָחַבׁש

א-40ָלחֹוג ]ָלחֹג[ַחגַחג
א-35ָלחּוגָחגָחג

גם לפי א-8א-10ַלְחּגֹוג ]ַלְחּגֹג[חֹוֵגגָחַגג

גם לפי א-8א-10ַלְחּגֹור ]ַלְחּגֹר[חֹוֵגרָחַגר

א-35ָלחּודָחדָחד
גם לפי א-11א-12ַלְחּדֹול ]ַלְחּדֹל[ָחֵדלָחַדל

גם לפי א-8א-10ַלְחּדֹור ]ַלְחּדֹר[חֹוֵדרָחַדר

ר[ ר ]ֻחּבַ ר[חּוּבַ ר ]ְמֻחּבָ ד-1)-(ְמחּוָבּ
ד[ ד ]ֻחּדַ ד[חּוּדַ ד ]ְמֻחּדָ ד-1)-(ְמחּוָדּ

ׁש[ ׁש ]ֻחּדַ ׁש[חּוּדַ ׁש ]ְמֻחּדָ ד-1)-(ְמחּוָדּ
א-51ַלֲחוֹותחֹוֶוהָחָווה ]ָחָוה[

ק[ ק ]ֻחּזַ ק[חּוּזַ ד-1)-(ְמחּוָזּק ]ְמֻחּזָ
ר[ ר ]ֻחּזַ ר[חּוּזַ ר ]ְמֻחּזָ ד-1)-(ְמחּוּזָ

א[ א ]ֻחּטָ א[חּוּטָ א ]ְמֻחּטָ ד-9)-(ְמחּוּטָ
ב[ ב ]ֻחּטַ ב[חּוּטַ ב ]ְמֻחּטָ ד-1)-(ְמחּוּטָ

ב[ ב ]ֻחּיַ ב[חּוּיַ ב ]ְמֻחּיָ ד-1)-(ְמחּוָיּ
ל[ ל ]ֻחּיַ ל[חּוּיַ ל ]ְמֻחּיָ ד-1)-(ְמחּוָיּ

ג-12ְלחֹוֵללְמחֹוֵללחֹוֵלל
ל[ ל ]ֻחּלַ ל[חּוּלַ ל ]ְמֻחּלָ ד-1)-(ְמחּוָלּ
ן[ ן ]ֻחּלַ ן[חּוּלַ ן ]ְמֻחּלָ ד-3)-(ְמחּוּלָ

ץ[ ץ ]ֻחּלַ ץ[חּוּלַ ץ ]ְמֻחּלָ ד-1)-(ְמחּוָלּ
ק[ ק ]ֻחּלַ ק[חּוּלַ ק ]ְמֻחּלָ ד-1)-(ְמחּוָלּ

ם[ ם ]ֻחּמַ ם[חּוּמַ ם ]ְמֻחּמָ ד-1)-(ְמחּוָמּ
ׁש[ ׁש ]ֻחּמַ ׁש[חּוּמַ ׁש ]ְמֻחּמָ ד-1)-(ְמחּוָמּ

ְך[ ְך ]ֻחּנַ ְך[חּוּנַ ְך ]ְמֻחּנָ ד-1)-(ְמחּוָנּ
ג-14ְלחֹוֵנןְמחֹוֵנןחֹוֵנן
ניקוד נ' סופית ד-8)-(ְמחֹוָנןחֹוַנן

לפי ד-3

ל[ ל ]ֻחּסַ ל[חּוּסַ ל ]ְמֻחּסָ ד-1)-(ְמחּוָסּ
ן[ ן ]ֻחּסַ ן[חּוּסַ ן ]ְמֻחּסָ ד-3)-(ְמחּוּסָ

ׂש[ ׂש ]ֻחּפַ ׂש[חּוּפַ ׂש ]ְמֻחּפָ ד-1)-(ְמחּוּפָ
ג-12ְלחֹוֵקקְמחֹוֵקקחֹוֵקק

ק[ ק ]ֻחּקַ ק[חּוּקַ ק ]ְמֻחּקָ ד-1)-(ְמחּוּקָ
ג-12ְלחֹוֵררְמחֹוֵררחֹוֵרר
ד-8)-(ְמחֹוָררחֹוַרר

ב[ ַ ב ]ֻחׁשּ ַ ב[חּוׁשּ ָ ב ]ְמֻחׁשּ ד-1)-(ְמחּוׁשָּ
ל[ ַ ל ]ֻחׁשּ ַ ל[חּוׁשּ ָ ל ]ְמֻחׁשּ ד-1)-(ְמחּוׁשָּ

ק[ ַ ק ]ֻחׁשּ ַ ק[חּוׁשּ ָ ק ]ְמֻחׁשּ ָ ד-1)-(ְמחּוׁשּ
ל[ ל ]ֻחּתַ ל[חּוּתַ ל ]ְמֻחּתָ ד-1)-(ְמחּוָתּ

א-51ַלֲחזֹותחֹוֶזהָחָזה
גם לפי א-8א-10ַלְחזֹור ]ַלְחזֹר[חֹוֵזרָחַזר

א-43ַלֲחטֹוא ]ַלֲחטֹא[חֹוֵטאָחָטא
גם לפי א-8א-10ַלְחטֹוב ]ַלְחטֹב[חֹוֵטבָחַטב

גם לפי א-8א-10ַלְחטֹוף ]ַלְחטֹף[חֹוֵטףָחַטף
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א-57ִלְחיֹותַחיַחי
ב[ ב ]ִחּבֵ בִחיּבֵ בְמַחּבֵ ג-1ְלַחּבֵ
ל[ ל ]ִחּבֵ לִחיּבֵ לְמַחּבֵ ג-1ְלַחּבֵ

ק[ ק ]ִחּבֵ קִחיּבֵ קְמַחּבֵ ג-1ְלַחּבֵ
ר[ ר ]ִחּבֵ רִחיּבֵ רְמַחּבֵ ג-1ְלַחּבֵ
ד[ ד ]ִחּדֵ דִחיּדֵ דְמַחּדֵ ג-1ְלַחּדֵ

ׁש[ ׁש ]ִחּדֵ ׁשִחיּדֵ ׁשְמַחּדֵ ג-1ְלַחּדֵ
ה[ וה ]ִחּוָ ה[ִחיּוָ וה ]ְמַחּוֶ ג-17ְלַחּוֹותְמַחּוֶ
ק[ ק ]ִחּזֵ קִחיּזֵ קְמַחּזֵ ג-1ְלַחּזֵ
ר[ ר ]ִחּזֵ רִחיּזֵ רְמַחּזֵ ג-1ְלַחּזֵ

א[ א ]ִחּטֵ אִחיּטֵ אְמַחּטֵ ג-16ְלַחּטֵ
ב[ ב ]ִחּטֵ בִחיּטֵ בְמַחּטֵ ג-1ְלַחּטֵ

ט[ ט ]ִחּטֵ טִחיּטֵ טְמַחּטֵ ג-1ְלַחּטֵ
ב[ יב ]ִחּיֵ ב[ִחּיֵ יב ]ְמַחּיֵ ב[ְמַחּיֵ יב ]ְלַחּיֵ ג-1ְלַחּיֵ
ג[ יג ]ִחּיֵ ג[ִחּיֵ יג ]ְמַחּיֵ ג[ְמַחּיֵ יג ]ְלַחּיֵ ג-1ְלַחּיֵ
ְך[ יְך ]ִחּיֵ ְך[ִחּיֵ יְך ]ְמַחּיֵ ְך[ְמַחּיֵ יְך ]ְלַחּיֵ ג-1ְלַחּיֵ
ל[ יל ]ִחּיֵ ל[ִחּיֵ יל ]ְמַחּיֵ ל[ְמַחּיֵ יל ]ְלַחּיֵ ג-1ְלַחּיֵ

ה[ ה ]ִחּכָ הִחיּכָ ג-17ְלַחּכֹותְמַחּכֶ
ְך[ ְך ]ִחּכֵ ְךִחיּכֵ ְךְמַחּכֵ ג-1ְלַחּכֵ

ט[ ט ]ִחּלֵ טִחיּלֵ טְמַחּלֵ ג-1ְלַחּלֵ
ל[ ל ]ִחּלֵ לִחיּלֵ לְמַחּלֵ ג-1ְלַחּלֵ
ן[ ן ]ִחּלֵ ןִחיּלֵ ןְמַחּלֵ ג-3ְלַחּלֵ

ץ[ ץ ]ִחּלֵ ץִחיּלֵ ץְמַחּלֵ ג-1ְלַחּלֵ
ק[ ק ]ִחּלֵ קִחיּלֵ קְמַחּלֵ ג-1ְלַחּלֵ

ם[ ם ]ִחּמֵ םִחיּמֵ םְמַחּמֵ ג-1ְלַחּמֵ
ׁש[ ׁש ]ִחּמֵ ׁשִחיּמֵ ׁשְמַחּמֵ ג-1ְלַחּמֵ

ְך[ ְך ]ִחּנֵ ְךִחיּנֵ ְךְמַחּנֵ ג-1ְלַחּנֵ
ל[ ל ]ִחּסֵ לִחיּסֵ לְמַחּסֵ ג-1ְלַחּסֵ
ן[ ן ]ִחּסֵ ןִחיּסֵ ןְמַחּסֵ ג-3ְלַחּסֵ

ר[ ר ]ִחּסֵ רִחיּסֵ רְמַחּסֵ ג-1ְלַחּסֵ
ה[ ה ]ִחּפָ הִחיּפָ ג-17ְלַחּפֹותְמַחּפֶ

J ]ִחיֵפף ]ִחֵפףJ ְמַחֵפףJ ג-1ְלַחֵפף
ׂש[ ׂש ]ִחּפֵ ׂשִחיּפֵ ׂשְמַחּפֵ ג-1ְלַחּפֵ
ה[ ה ]ִחּקָ הִחיּקָ ג-17ְלַחּקֹותְמַחּקֶ

ג-5ְלָחֵרףְמָחֵרףֵחיֵרף ]ֵחֵרף[
ב[ ֵ ב ]ִחׁשּ ֵ בִחיׁשּ ֵ בְמַחׁשּ ֵ ג-1ְלַחׁשּ
ל[ ֵ ל ]ִחׁשּ ֵ לִחיׁשּ ֵ לְמַחׁשּ ֵ ג-1ְלַחׁשּ

ק[ ֵ ק ]ִחׁשּ ֵ קִחיׁשּ ֵ קְמַחׁשּ ֵ ג-1ְלַחׁשּ
J ]ׁש ֵ ׁש ]ִחּשׁ ֵ ׁש Jִחיּשׁ ֵ ׁש Jְמַחּשׁ ֵ ג-1ְלַחּשׁ

ל[ ל ]ִחּתֵ לִחיּתֵ לְמַחּתֵ ג-1ְלַחּתֵ
ן[ ן ]ִחּתֵ ןִחיּתֵ ןְמַחּתֵ ג-3ְלַחּתֵ

גם לפי א-8א-10ַלְחּכֹוְך ]ַלְחּכְֹך[חֹוֵכְךָחַכְך

גם לפי א-8א-10ַלְחּכֹור ]ַלְחּכֹר[חֹוֵכרָחַכר

א-35ָלחּולָחלָחל
גם לפי א-8א-10ַלְחלֹוב ]ַלְחלֹב[חֹוֵלבָחַלב

א-51ַלֲחלֹותחֹוֶלהָחָלה
ג-24ְלַחְלֵחלְמַחְלֵחלִחְלֵחל

גם לפי א-8א-10ַלְחלֹוט ]ַלְחלֹט[חֹוֵלטָחַלט
J ִחְלֵטרJ ְמַחְלֵטרJ ג-20ְלַחְלֵטר

גם לפי א-10א-8ַלֲחלֹום ]ַלֲחלֹם[חֹוֵלםָחַלם

ג-22ְלַחְלֵמןְמַחְלֵמןִחְלֵמן
גם לפי א-10א-8ַלֲחלֹוף ]ַלֲחלֹף[חֹוֵלףָחַלף

גם לפי א-10א-8ַלֲחלֹוץ ]ַלֲחלֹץ[חֹוֵלץָחַלץ

גם לפי א-10א-8ַלֲחלֹוק ]ַלֲחלֹק[חֹוֵלקָחַלק

גם לפי א-10א-8ַלֲחלֹוׁש ]ַלֲחלֹׁש[חֹוֵלׁשָחַלׁש

גם לפי א-8א-10ַלְחמֹוד ]ַלְחמֹד[חֹוֵמדָחַמד

גם לפי א-8א-10ַלְחמֹול ]ַלְחמֹל[חֹוֵמלָחַמל

גם לפי א-8א-10ַלְחמֹוס ]ַלְחמֹס[חֹוֵמסָחַמס

ג-22ְלַחְמֵצןְמַחְמֵצןִחְמֵצן
גם לפי א-8א-10ַלְחמֹוק ]ַלְחמֹק[חֹוֵמקָחַמק

גם לפי א-51א-50ַלֲחנֹותחֹוֶנהָחָנה

גם לפי א-10א-8ַלֲחנֹוט ]ַלֲחנֹט[חֹוֵנטָחַנט

גם לפי א-8א-10ַלְחנֹוְך ]ַלְחנְֹך[חֹוֵנְךָחַנְך

גם לפי א-8; א-10ַלְחנֹון ]ַלְחנֹן[חֹוֵנןָחַנן
ניקוד נ' סופית 
לפי א-9; עתיד 
ושם הפועל גם 

לפי א-40

גם לפי א-8א-10ַלְחנֹוק ]ַלְחנֹק[חֹוֵנקָחַנק
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א-35ָלחּוסָחסָחס
א-51ַלֲחסֹותחֹוֶסהָחָסה
גם לפי א-8א-10ַלְחסֹוְך ]ַלְחסְֹך[חֹוֵסְךָחַסְך

גם לפי א-8א-10ַלְחסֹום ]ַלְחסֹם[חֹוֵסםָחַסם

ס סִחְסּפֵ סְמַחְסּפֵ ג-20ְלַחְסּפֵ
עבר נסתר גם: א-12ַלְחסֹור ]ַלְחסֹר[ָחֵסרָחַסר

ָחֵסר

גם לפי א-10; א-8ַלֲחפֹון ]ַלֲחפֹן[חֹוֵפןָחַפן
ניקוד נ' לפי א-3

גם לפי א-10א-8ַלֲחפֹוף ]ַלֲחפֹף[חֹוֵפףָחַפף

עבר נסתר גם: א-13ַלְחּפֹוץ ]ַלְחּפֹץ[ָחֵפץָחַפץ
ָחֵפץ

גם לפי א-8א-10ַלְחּפֹור ]ַלְחּפֹר[חֹוֵפרָחַפר

עבר נסתר גם: א-10ַלְחצֹוב ]ַלְחצֹב[חֹוֵצבָחַצב
ָחֵצב; גם לפי א-8

גם לפי א-50א-51ַלֲחצֹותחֹוֶצהָחָצה

גם לפי א-8א-10ַלְחצֹוץ ]ַלְחצֹץ[חֹוֵצץָחַצץ

ג-20ְלַחְצֵצרְמַחְצֵצרִחְצֵצר
J ִחְצֵרץJ ְמַחְצֵרץJ ג-20ְלַחְצֵרץ

גם לפי א-8א-10ַלְחקֹוק ]ַלְחקֹק[חֹוֵקקָחַקק

גם לפי א-8א-10ַלְחקֹור ]ַלְחקֹר[חֹוֵקרָחַקר

גם לפי א-12א-11ַלֲחרֹוב ]ַלֲחרֹב[ָחֵרבָחַרב
J ן ן Jִחְרּבֵ ן Jְמַחְרּבֵ ג-22ְלַחְרּבֵ
J ׁש ׁש Jִחְרּבֵ ׁש Jְמַחְרּבֵ ג-20ְלַחְרּבֵ

גם לפי א-8א-10ַלְחרֹוג ]ַלְחרֹג[חֹוֵרגָחַרג

גם לפי א-12א-11ַלֲחרֹוד ]ַלֲחרֹד[ָחֵרדָחַרד

א-51ַלֲחרֹות ]ַלֲחרֹות[חֹוֶרהָחָרה
גם לפי א-8א-10ַלְחרֹוז ]ַלְחרֹז[חֹוֵרזָחַרז

ג-24ְלַחְרֵחרְמַחְרֵחרִחְרֵחר
גם לפי א-8א-10ַלְחרֹוט ]ַלְחרֹט[חֹוֵרטָחַרט

J ִחְרֵטטJ ְמַחְרֵטטJ ג-20ְלַחְרֵטט
גם לפי א-10א-8ַלֲחרֹוְך ]ַלֲחרְֹך[חֹוֵרְךָחַרְך

J ִחְרֵמןJ ְמַחְרֵמןJ ג-22ְלַחְרֵמן
גם לפי א-8א-10ַלְחרֹוף ]ַלְחרֹף[חֹוֵרףָחַרף

J ָחַרּפJ חֹוֵרּפJ א-10ַלְחרֹוּפ
J ִחְרֵפןJ ְמַחְרֵפןJ ג-22ְלַחְרֵפן

גם לפי א-8א-10ַלְחרֹוץ ]ַלְחרֹץ[חֹוֵרץָחַרץ

גם לפי א-10א-8ַלֲחרֹוק ]ַלֲחרֹק[חֹוֵרקָחַרק

גם לפי א-10א-8ַלֲחרֹוׁש ]ַלֲחרֹׁש[חֹוֵרׁשָחַרׁש

גם לפי א-8 ; א-10ַלְחרֹות ]ַלְחרֹת[חֹוֵרתָחַרת
ניקוד ת' בעבר 

לפי א-2

א-35ָלחּוׁשָחׁשָחׁש
ב בָחׁשַ גם לפי א-8א-10ַלְחׁשֹוב ]ַלְחׁשֹב[חֹוׁשֵ

ן ּבֵ ןִחׁשְ ּבֵ ןְמַחׁשְ ּבֵ ג-22ְלַחׁשְ
ד דָחׁשַ גם לפי א-8א-10ַלְחׁשֹוד ]ַלְחׁשֹד[חֹוׁשֵ

ְך ְךָחׂשַ גם לפי א-8א-10ַלְחׂשֹוְך ]ַלְחׂשְֹך[חֹוׂשֵ

ֵמל ֵמלִחׁשְ ֵמלְמַחׁשְ ג-20ְלַחׁשְ
ף ףָחׂשַ גם לפי א-8א-10ַלְחׂשֹוף ]ַלְחׂשֹף[חֹוׂשֵ

ק קָחׁשַ גם לפי א-8א-10ַלְחׁשֹוק ]ַלְחׁשֹק[חֹוׁשֵ

ׁש ׁשָחׁשַ גם לפי א-8א-10ַלְחׁשֹוׁש ]ַלְחׁשֹׁש[חֹוׁשֵ

גם לפי א-8א-10ַלְחּתֹוְך ]ַלְחּתְֹך[חֹוֵתְךָחַתְך

גם לפי א-8א-10ַלְחּתֹום ]ַלְחּתֹם[חֹוֵתםָחַתם

גם לפי א-8א-10ַלְחּתֹור ]ַלְחּתֹר[חֹוֵתרָחַתר

ג-28ְלַטְאֵטאְמַטְאֵטאִטְאֵטא
א-22ִלְטּבֹוַח ]ִלְטּבַֹח[טֹוֵבַחָטַבח
א-1ִלְטּבֹול ]ִלְטּבֹל[טֹוֵבלָטַבל
א-22ִלְטּבֹוַע ]ִלְטּבַֹע[טֹוֵבַעָטַבע

ן[ ן ]ֻטּגַ ן[טּוּגַ ן ]ְמֻטּגָ ד-3)-(ְמטּוּגָ
ד-6)-(ְמטֹוָהר ]ְמטָֹהר[טֹוַהר ]טַֹהר[
א-48ִלְטוֹותטֹוֶוהָטָווה ]ָטָוה[
ח[ ח ]ֻטּוַ ח[טּוּוַ ח ]ְמֻטּוָ ד-7)-(ְמטּוּוָ
ב[ ב ]ֻטּיַ ב[טּוּיַ ב ]ְמֻטּיָ ד-1)-(ְמטּוּיָ
ח[ ח ]ֻטּיַ ח[טּוּיַ ח ]ְמֻטּיָ ד-7)-(ְמטּוּיָ

ד-14)-(ְמטּוְלָטל ]ְמֻטְלָטל[טּוְלַטל ]ֻטְלַטל[
א[ א ]ֻטּמָ א[טּוּמָ א ]ְמֻטּמָ ד-9)-(ְמטּוּמָ

ף[ ף ]ֻטּנַ ף[טּוּנַ ף ]ְמֻטּנָ ד-1)-(ְמטּוָנּ
ח[ ח ]ֻטּפַ ח[טּוּפַ ח ]ְמֻטּפָ ד-7)-(ְמטּוּפָ

ד-14)-(ְמטּוְפָטף ]ְמֻטְפָטף[טּוְפַטף ]ֻטְפַטף[
ל[ ל ]ֻטּפַ ל[טּוּפַ ל ]ְמֻטּפָ ד-1)-(ְמטּוָפּ

ד-14)-(ְמטּוְרָטר ]ְמֻטְרָטר[טּוְרַטר ]ֻטְרַטר[
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ד[ ד ]ֻטְרּפַ ד[טּוְרּפַ ד ]ְמֻטְרּפָ ד-14)-(ְמטּוְרּפָ
ַטׁש[ ַטׁש ]ֻטׁשְ ָטׁש[טּוׁשְ ָטׁש ]ְמֻטׁשְ ד-14)-(ְמטּוׁשְ

עתיד וציווי גם: א-19ִלְטחֹון ]ִלְטחֹן[טֹוֵחןָטַחן
ִיְטחֹון ]ִיְטחֹן[, 

ְטחֹון ]ְטחֹן[

ל[ ל ]ִטּבֵ לִטיּבֵ לְמַטּבֵ ג-1ְלַטּבֵ
ַע[ ַע ]ִטּבֵ ַעִטיּבֵ ַעְמַטּבֵ ג-9ְלַטּבֵ

ן[ ן ]ִטּגֵ ןִטיּגֵ ןְמַטּגֵ ג-3ְלַטּגֵ
ג-4ְלַטֵהרְמַטֵהרִטיֵהר ]ִטֵהר[
ַח[ וַח ]ִטּוֵ ַח[ִטיּוֵ וַח ]ְמַטּוֵ ַח[ְמַטּוֵ וַח ]ְלַטּוֵ ג-9ְלַטּוֵ

ב[ יב ]ִטּיֵ ב[ִטּיֵ יב ]ְמַטּיֵ ב[ְמַטּיֵ יב ]ְלַטּיֵ ג-1ְלַטּיֵ
ַח[ יַח ]ִטּיֵ ַח[ִטּיֵ יַח ]ְמַטּיֵ ַח[ְמַטּיֵ יַח ]ְלַטּיֵ ג-9ְלַטּיֵ
ל[ יל ]ִטּיֵ ל[ִטּיֵ יל ]ְמַטּיֵ ל[ְמַטּיֵ יל ]ְלַטּיֵ ג-1ְלַטּיֵ

ס[ ס ]ִטּכֵ סִטיּכֵ סְמַטּכֵ ג-1ְלַטּכֵ
א[ א ]ִטּמֵ אִטיּמֵ אְמַטּמֵ ג-16ְלַטּמֵ

ף[ ף ]ִטּנֵ ףִטיּנֵ ףְמַטּנֵ ג-1ְלַטּנֵ
ַח[ ַח ]ִטּפֵ ַחִטיּפֵ ַחְמַטּפֵ ג-9ְלַטּפֵ
ל[ ל ]ִטּפֵ לִטיּפֵ לְמַטּפֵ ג-1ְלַטּפֵ

ס[ ס ]ִטּפֵ סִטיּפֵ סְמַטּפֵ ג-1ְלַטּפֵ
ג-20ְלַטְכֵססְמַטְכֵססִטְכֵסס
ג-20ְלַטְלֵטלְמַטְלֵטלִטְלֵטל

}J ן }ִטְלֵפן ן }ְמַטְלֵפן J{ִטְלּפֵ ן }ְלַטְלֵפן J{ְמַטְלּפֵ ג-22ְלַטְלּפֵ
א-42ִלְטמֹוא ]ִלְטמֹא[ָטֵמאָטֵמא

ג-20ְלַטְמֵטםְמַטְמֵטםִטְמֵטם
א-3ִלְטמֹון ]ִלְטמֹן[טֹוֵמןָטַמן
א-35ָלטּוסָטסָטס

א-53ִלְטעֹותטֹוֶעהָטָעה
א-17ִלְטעֹום ]ִלְטעֹם[טֹוֵעםָטַעם
א-19ִלְטעֹון ]ִלְטעֹן[טֹוֵעןָטַען

א-22ִלְטּפֹוַח ]ִלְטּפַֹח[טֹוֵפַחָטַפח
ג-20ְלַטְפֵטףְמַטְפֵטףִטְפֵטף

א-1ִלְטּפֹול ]ִלְטּפֹל[טֹוֵפלָטַפל
J ק ק Jִטְקֵבּ ק Jְמַטְקֵבּ ג-20ְלַטְקֵבּ

ג-20ְלַטְקֵטקְמַטְקֵטקִטְקֵטק
א-1ִלְטרֹוד ]ִלְטרֹד[טֹוֵרדָטַרד

א-22ִלְטרֹוַח ]ִלְטרַֹח[טֹוֵרַחָטַרח
ג-20ְלַטְרֵטרְמַטְרֵטרִטְרֵטר
J ִטְרֵללJ ְמַטְרֵללJ ג-20ְלַטְרֵלל

א-1ִלְטרֹוף ]ִלְטרֹף[טֹוֵרףָטַרף
ד דִטְרּפֵ דְמַטְרּפֵ ג-20ְלַטְרּפֵ

א-1ִלְטרֹוק ]ִלְטרֹק[טֹוֵרקָטַרק
ֵטׁש ֵטׁשִטׁשְ ֵטׁשְמַטׁשְ ג-20ְלַטׁשְ

הווה לפי א-5; א-30)-(ָיֵבׁשָיַבׁש
עבר נסתר גם: 

ָיֵבׁש

א-34)-(ָיֵגַעָיַגע
א-33ָלַדַעתיֹוֵדַעָיַדע

א[ א ]ֻיּבָ א[יּוּבָ א ]ְמֻיּבָ ד-9)-(ְמיּוּבָ
ׁש[ ׁש ]ֻיּבַ ׁש[יּוּבַ ׁש ]ְמֻיּבָ ד-1)-(ְמיּוָבּ
ד-4)-(ְמיּוָחד ]ְמֻיָחד[יּוַחד ]ֻיַחד[

ד-4)-(ְמיּוָחס ]ְמֻיָחס[יּוַחס ]ֻיַחס[
ד[ ד ]ֻיּלַ ד[יּוּלַ ד ]ְמֻיּלָ ד-1)-(ְמיּוָלּ

ף[ ף ]ֻיּסַ ף[יּוּסַ ף ]ְמֻיּסָ ד-1)-(ְמיּוָסּ
ד-6)-(ְמיֹוָעד ]ְמיָֹעד[יֹוַעד ]יַֹעד[
ד-6)-(ְמיֹוָעל ]ְמיָֹעל[יֹוַעל ]יַֹעל[
ד-6)-(ְמיֹוָער ]ְמיָֹער[יֹוַער ]יַֹער[
ה[ ה ]ֻיּפָ ה[יּוּפָ ה ]ְמֻיּפֶ ד-10)-(ְמיּוּפֶ
א[ א ]ֻיּצָ א[יּוּצָ א ]ְמֻיּצָ ד-9)-(ְמיּוּצָ
ב[ ב ]ֻיּצַ ב[יּוּצַ ב ]ְמֻיּצָ ד-1)-(ְמיּוָצּ
ג[ ג ]ֻיּצַ ג[יּוּצַ ג ]ְמֻיּצָ ד-1)-(ְמיּוָצּ
ר[ ר ]ֻיּצַ ר[יּוּצַ ר ]ְמֻיּצָ ד-1)-(ְמיּוָצּ

ד-5)-(ְמיֹוָרט ]ְמיָֹרט[יֹוַרט ]יַֹרט[
ב[ ַ ב ]ֻיׁשּ ַ ב[יּוׁשּ ָ ב ]ְמֻיׁשּ ד-1)-(ְמיּוׁשָּ

ם[ ַ ם ]ֻיׂשּ ַ ם[יּוׂשּ ָ ם ]ְמֻיׂשּ ָ ד-1)-(ְמיּוׂשּ
ר[ ַ ר ]ֻיׁשּ ַ ר[יּוׁשּ ָ ר ]ְמֻיׁשּ ד-1)-(ְמיּוׁשָּ

עתיד: ִייזֹום א-30ִליזֹום ]ִליזֹם[יֹוֵזםָיַזם
]ִייזֹם[; ציווי: 

ְיזֹום ]ְיזֹם[

ג-7ְלָייֵאׁש ]ְלָיֵאׁש[ְמָייֵאׁש ]ְמָיֵאׁש[ֵייֵאׁש ]ֵיֵאׁש[
א[ א ]ִיּבֵ א[ִייּבֵ א ]ְמַיּבֵ א[ְמַייּבֵ א ]ְלַיּבֵ ג-16ְלַייּבֵ
ב[ ב ]ִיּבֵ ב[ִייּבֵ ב ]ְמַיּבֵ ב[ְמַייּבֵ ב ]ְלַיּבֵ ג-1ְלַייּבֵ
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ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל
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]ֻהְפַעל[ 

ם[ ם ]ִיּבֵ ם[ִייּבֵ ם ]ְמַיּבֵ ם[ְמַייּבֵ ם ]ְלַיּבֵ ג-1ְלַייּבֵ
ׁש[ ׁש ]ִיּבֵ ׁש[ִייּבֵ ׁש ]ְמַיּבֵ ׁש[ְמַייּבֵ ׁש ]ְלַיּבֵ ג-1ְלַייּבֵ

ַע[ ַע ]ִיּגֵ ַע[ִייּגֵ ַע ]ְמַיּגֵ ַע[ְמַייּגֵ ַע ]ְלַיּגֵ ג-9ְלַייּגֵ
ה[ ה ]ִיּדָ ה[ִייּדָ ה ]ְמַיּדֶ ג-17ְלַייּדֹות ]ְלַיּדֹות[ְמַייּדֶ
ַע[ ַע ]ִיּדֵ ַע[ִייּדֵ ַע ]ְמַיּדֵ ַע[ְמַייּדֵ ַע ]ְלַיּדֵ ג-9ְלַייּדֵ
ג-4ְלַייֵהד ]ְלַיֵהד[ְמַייֵהד ]ְמַיֵהד[ִייֵהד ]ִיֵהד[
ג-4ְלַייֵחד ]ְלַיֵחד[ְמַייֵחד ]ְמַיֵחד[ִייֵחד ]ִיֵחד[
ג-4ְלַייֵחל ]ְלַיֵחל[ְמַייֵחל ]ְמַיֵחל[ִייֵחל ]ִיֵחל[

ג-4ְלַייֵחס ]ְלַיֵחס[ְמַייֵחס ]ְמַיֵחס[ִייֵחס ]ִיֵחס[
ד[ ד ]ִיּלֵ ד[ִייּלֵ ד ]ְמַיּלֵ ד[ְמַייּלֵ ד ]ְלַיּלֵ ג-1ְלַייּלֵ
ל[ ל ]ִיּלֵ ל[ִייּלֵ ל ]ְמַיּלֵ ל[ְמַייּלֵ ל ]ְלַיּלֵ ג-1ְלַייּלֵ

ד[ ד ]ִיּסֵ ד[ִייּסֵ ד ]ְמַיּסֵ ד[ְמַייּסֵ ד ]ְלַיּסֵ ג-1ְלַייּסֵ
ף[ ף ]ִיּסֵ ף[ִייּסֵ ף ]ְמַיּסֵ ף[ְמַייּסֵ ף ]ְלַיּסֵ ג-1ְלַייּסֵ
ר[ ר ]ִיּסֵ ר[ִייּסֵ ר ]ְמַיּסֵ ר[ְמַייּסֵ ר ]ְלַיּסֵ ג-1ְלַייּסֵ
ג-4ְלַייֵעד ]ְלַיֵעד[ְמַייֵעד ]ְמַיֵעד[ִייֵעד ]ִיֵעד[
ג-4ְלַייֵעל ]ְלַיֵעל[ְמַייֵעל ]ְמַיֵעל[ִייֵעל ]ִיֵעל[
ג-4ְלַייֵעץ ]ְלַיֵעץ[ְמַייֵעץ ]ְמַיֵעץ[ִייֵעץ ]ִיֵעץ[
ג-4ְלַייֵער ]ְלַיֵער[ְמַייֵער ]ְמַיֵער[ִייֵער ]ִיֵער[
ה[ ה ]ִיּפָ ה[ִייּפָ ה ]ְמַיּפֶ ג-17ְלַייּפֹות ]ְלַיּפֹות[ְמַייּפֶ
א[ א ]ִיּצֵ א[ִייּצֵ א ]ְמַיּצֵ א[ְמַייּצֵ א ]ְלַיּצֵ ג-16ְלַייּצֵ
ב[ ב ]ִיּצֵ ב[ִייּצֵ ב ]ְמַיּצֵ ב[ְמַייּצֵ ב ]ְלַיּצֵ ג-1ְלַייּצֵ
ג[ ג ]ִיּצֵ ג[ִייּצֵ ג ]ְמַיּצֵ ג[ְמַייּצֵ ג ]ְלַיּצֵ ג-1ְלַייּצֵ
ר[ ר ]ִיּצֵ ר[ִייּצֵ ר ]ְמַיּצֵ ר[ְמַייּצֵ ר ]ְלַיּצֵ ג-1ְלַייּצֵ
ר[ ר ]ִיּקֵ ר[ִייּקֵ ר ]ְמַיּקֵ ר[ְמַייּקֵ ר ]ְלַיּקֵ ג-1ְלַייּקֵ
ג-5ְלָייֵרט ]ְלָיֵרט[ְמָייֵרט ]ְמָיֵרט[ֵייֵרט ]ֵיֵרט[

ב[ ֵ ב ]ִיׁשּ ֵ ב[ִייׁשּ ֵ ב ]ְמַיׁשּ ֵ ב[ְמַייׁשּ ֵ ב ]ְלַיׁשּ ֵ ג-1ְלַיׁשּ
ם[ ֵ ם ]ִיׂשּ ֵ ם[ִייׂשּ ֵ ם ]ְמַיׂשּ ֵ ם[ְמַייׂשּ ֵ ם ]ְלַיׂשּ ֵ ג-1ְלַייׂשּ

ן[ ֵ ן ]ִיׁשּ ֵ ן[ִייׁשּ ֵ ן ]ְמַיׁשּ ֵ ן[ְמַייׁשּ ֵ ן ]ְלַיׁשּ ֵ ג-3ְלַייׁשּ
ר[ ֵ ר ]ִיׁשּ ֵ ר[ִייׁשּ ֵ ר ]ְמַיׁשּ ֵ ר[ְמַייׁשּ ֵ ר ]ְלַיׁשּ ֵ ג-1ְלַיׁשּ
ר[ ר ]ִיּתֵ ר[ִייּתֵ ר ]ְמַיּתֵ ר[ְמַייּתֵ ר ]ְלַיּתֵ ג-1ְלַייּתֵ
א-32)-(ָיכֹולָיכֹול ]ָיכֹל[

א-29ָלֶלֶדתיֹוֵלדָיַלד
א-30ִלינֹוק ]ִלינֹק[יֹוֵנקָיַנק
א-30)-(יֹוֵסדָיַסד

ציווי לפי א-35א-30ָלעּוץיֹוֵעץָיַעץ

א-45ָלֵצאתיֹוֵצאָיָצא
ציווי גם: ַצקא-25ָלֶצֶקתיֹוֵצקָיַצק

א-25ִליּצֹור ]ִליּצֹר[יֹוֵצרָיַצר
א-30)-(יֹוֵקדָיַקד
א-46ִלירֹוא ]ִלירֹא[ָיֵראָיֵרא
א-29ָלֶרֶדתיֹוֵרדָיַרד
א-55ִלירֹותיֹוֶרהָיָרה
א-30ִלירֹוק ]ִלירֹק[יֹוֵרקָיַרק
תיֹוֵרׁשָיַרׁש א-30ָלֶרׁשֶ
ב בָיׁשַ ֶבתיֹוׁשֵ א-29ָלׁשֶ
ן ןָיׁשַ עבר נסתר גם: א-31ִליׁשֹון ]ִליׁשֹן[ָיׁשֵ

ן ָיׁשֵ

ַאב א-17ִלְכאֹוב ]ִלְכאֹב[ּכֹוֵאבּכָ
ַבל א-1ִלְכּבֹול ]ִלְכּבֹל[ּכֹוֵבלּכָ

ַבׁש א-1ִלְכּבֹוׁש ]ִלְכּבֹׁש[ּכֹוֵבׁשּכָ
ְדֵרר ג-20ְלַכְדֵררְמַכְדֵררּכִ

ד[ ּבַ ד ]ּכֻ ד[ּכּוּבַ ד ]ְמֻכּבָ ד-1)-(ְמכּוּבָ
ה[ ּבָ ה ]ּכֻ ה[ּכּוּבָ ה ]ְמֻכּבֶ ד-10)-(ְמכּוּבֶ
ס[ ּבַ ס ]ּכֻ ס[ּכּוּבַ ס ]ְמֻכּבָ ד-1)-(ְמכּוָבּ

ן[ ּוַ ן ]ּכֻ ן[ּכּוּוַ ן ]ְמֻכּוָ ד-3)-(ְמכּוּוָ
ְוֵנן[ ְווֵנן ]ּכִ ג-22ְלַכְווֵנן ]ְלַכְוֵנן[ְמַכְווֵנן ]ְמַכְוֵנן[ּכִ
ץ[ ּוַ ץ ]ֻכּ ץ[ּכּוּוַ ץ ]ְמֻכּוָ ד-1)-(ְמכּוָוּ
ל[ ּיַ ל ]ּכֻ ל[ּכּוּיַ ל ]ְמֻכּיָ ד-1)-(ְמכּוּיָ

ת[ ּמַ ת ]ּכֻ ת[ּכּוּמַ ת ]ְמֻכּמָ ד-2)-(ְמכּוּמָ
ה[ ּנָ ה ]ּכֻ ה[ּכּוּנָ ה ]ְמֻכּנֶ ד-10)-(ְמכּוּנֶ

ג-14ְלכֹוֵנןְמכֹוֵנןּכֹוֵנן
ס[ ּנַ ס ]ֻכּ ס[ּכּוּנַ ס ]ְמֻכּנָ ד-1)-(ְמכּוָנּ

ה[ ּסָ ה ]ּכֻ ה[ּכּוּסָ ה ]ְמֻכּסֶ ד-10)-(ְמכּוּסֶ
ג-12ְלכֹוֵפףְמכֹוֵפףּכֹוֵפף
ד-8)-(ְמכֹוָפףּכֹוַפף

ר[ ְפּתַ ר ]ּכֻ ר[ּכּוְפּתַ ר ]ְמֻכְפּתָ ד-14)-(ְמכּוְפּתָ
ְרַטס[ ד-14)-(ְמכּוְרָטס ]ְמֻכְרָטס[ּכּוְרַטס ]ּכֻ
ְרַסם[ ד-14)-(ְמכּוְרָסם ]ְמֻכְרָסם[ּכּוְרַסם ]ּכֻ
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ף[ ַ ׁשּ ף ]ֻכּ ַ ף[ּכּוׁשּ ָ ף ]ְמֻכׁשּ ד-1)-(ְמכּוׁשָּ
ר[ ּתַ ר ]ּכֻ ר[ּכּוּתַ ר ]ְמֻכּתָ ד-1)-(ְמכּוָתּ

ַח ְחּכֵ ַחּכִ ַחְמַכְחּכֵ ג-26ְלַכְחּכֵ
ד[ ּבֵ ד ]ּכִ יּבֵ דּכִ דְמַכּבֵ ג-1ְלַכּבֵ
ה[ ּבָ ה ]ּכִ יּבָ הּכִ ג-17ְלַכּבֹותְמַכּבֶ
ס[ ּבֵ ס ]ּכִ יּבֵ סּכִ סְמַכּבֵ ג-1ְלַכּבֵ

ן[ ּדֵ ן ]ּכִ יּדֵ ןּכִ ןְמַכּדֵ ג-3ְלַכּדֵ
ֵהן[ יֵהן ]ּכִ ניקוד נ' לפי ג-3ג-4ְלַכֵהןְמַכֵהןּכִ

ן[ ּוֵ ון ]ּכִ יּוֵ ן[ּכִ ון ]ְמַכּוֵ ן[ְמַכּוֵ ון ]ְלַכּוֵ ג-3ְלַכּוֵ
ץ[ ּוֵ וץ ]ּכִ יּוֵ ץ[ּכִ וץ ]ְמַכּוֵ ץ[ְמַכּוֵ וץ ]ְלַכּוֵ ג-1ְלַכּוֵ
ב[ ּזֵ ב ]ּכִ יּזֵ בּכִ בְמַכּזֵ ג-1ְלַכּזֵ
ל[ ּיֵ יל ]ִכּ ּיֵ ל[ִכּ יל ]ְמַכּיֵ ל[ְמַכּיֵ יל ]ְלַכּיֵ ג-1ְלַכּיֵ

ס[ ּיֵ יס ]ּכִ ּיֵ ס[ּכִ יס ]ְמַכּיֵ ס[ְמַכּיֵ יס ]ְלַכּיֵ ג-1ְלַכּיֵ
J ]ף ּיֵ יף ]ּכִ ּיֵ ף[ Jּכִ ּיֵ יף ]ְמַכּ ּיֵ ף[ Jְמַכּ ּיֵ יף ]ְלַכּ ּיֵ ג-1ְלַכּ

ר[ ּיֵ יר ]ּכִ ּיֵ ר[ּכִ יר ]ְמַכּיֵ ר[ְמַכּיֵ יר ]ְלַכּיֵ ג-1ְלַכּיֵ
יֵכב  ב[ }ּכִ ּכֵ ב ]ּכִ יּכֵ ּכִ

 }J ]ֵכב ]ּכִ
}J ֵכב ב }ְמּכַ ֵכב J{ְמַכּכֵ ב }ְלַכּ ג-1ְלַכּכֵ

ה[ ּלָ ה ]ּכִ יּלָ הּכִ ג-17ְלַכּלֹותְמַכּלֶ
ת[ ּמֵ ת ]ּכִ יּמֵ תּכִ תְמַכּמֵ ג-2ְלַכּמֵ

ה[ ּנָ ה ]ּכִ יּנָ הּכִ ג-17ְלַכּנֹותְמַכּנֶ
ס[ ּנֵ ס ]ּכִ יּנֵ סּכִ סְמַכּנֵ ג-1ְלַכּנֵ
ר[ ּנֵ ר ]ּכִ יּנֵ רּכִ רְמַכּנֵ ג-1ְלַכּנֵ

ה[ ּסָ ה ]ּכִ יּסָ הּכִ ג-17ְלַכּסֹותְמַכּסֶ
ַח[ ּסֵ ַח ]ּכִ יּסֵ ַחּכִ ַחְמַכּסֵ ג-9ְלַכּסֵ

ֵער[ יֵער ]ּכִ ג-4ְלַכֵערְמַכֵערּכִ
ר[ ּפֵ ר ]ּכִ יּפֵ רּכִ רְמַכּפֵ ג-1ְלַכּפֵ

ף[ ֵ ׁשּ ף ]ּכִ ֵ יׁשּ ףּכִ ֵ ףְמַכׁשּ ֵ ג-1ְלַכׁשּ
ר[ ּתֵ ר ]ּכִ יּתֵ רּכִ רְמַכּתֵ ג-1ְלַכּתֵ

ת[ ּתֵ ת ]ּכִ יּתֵ תּכִ תְמַכּתֵ ג-2ְלַכּתֵ
ָלא א-41ִלְכלֹוא ]ִלְכלֹא[ּכֹוֵלאּכָ
ָלה ֶלהּכָ א-49ִלְכלֹותּכָ

ל ְלּכֵ לּכִ לְמַכְלּכֵ ג-20ְלַכְלּכֵ
ַלל א-1ִלְכלֹול ]ִלְכלֹל[ּכֹוֵללּכָ

ַמּה ֵמּהַּכָ [ּכָ א-24ִלְכמֹוּהַ ]ִלְכמֹּהַ

ַנס א-1ִלְכנֹוס ]ִלְכנֹס[ּכֹוֵנסּכָ
ַסס א-1ִלְכסֹוס ]ִלְכסֹס[ּכֹוֵססּכָ

J ַח ְסֵתּ ַח Jּכִ ְסּתֵ ַח Jְמּכַ ְסּתֵ ג-26ְלּכַ
ַע ְעּכֵ ַעּכִ ַעְמַכְעּכֵ ג-26ְלַכְעּכֵ
ַעס עתיד וציווי גם: א-17ִלְכעֹוס ]ִלְכעֹס[ּכֹוֵעסּכָ

ִיְכעֹוס ]ִיְכעֹס[, 
עֹס[ עֹוס ]ּכְ ְכּ

ָפה א-48ִלְכּפֹותּכֹוֶפהּכָ
ַפל א-1ִלְכּפֹול ]ִלְכּפֹל[ּכֹוֵפלּכָ
ַפף א-1ִלְכּפֹוף ]ִלְכּפֹף[ּכֹוֵפףּכָ
ַפר א-1ִלְכּפֹור ]ִלְכּפֹר[ּכֹוֵפרּכָ
ַפת א-2ִלְכּפֹות ]ִלְכּפֹת[ּכֹוֵפתּכָ

ר ְפּתֵ רּכִ רְמַכְפּתֵ ג-20ְלַכְפּתֵ
ל ְרֵבּ לּכִ לְמַכְרּבֵ ג-20ְלַכְרּבֵ

ָרה א-48ִלְכרֹותּכֹוֶרהּכָ
ְרֵטס ג-20ְלַכְרֵטסְמַכְרֵטסּכִ

ַרְך א-1ִלְכרֹוְך ]ִלְכרְֹך[ּכֹוֵרְךּכָ
ר ְרּכֵ רּכִ רְמַכְרּכֵ ג-20ְלַכְרּכֵ

ְרֵסם ג-20ְלַכְרֵסםְמַכְרֵסםּכִ
ַרע א-22ִלְכרֹוַע ]ִלְכרַֹע[ּכֹוֵרַעּכָ
ַרת א-2ִלְכרֹות ]ִלְכרֹת[ּכֹוֵרתּכָ

ׁש ּכֵ ׁשְ ׁשּכִ ּכֵ ׁשְמַכׁשְ ּכֵ ג-20ְלַכׁשְ
ל ׁשַ לּכָ אינו משמש א-1ִלְכׁשֹול ]ִלְכׁשֹל[ּכֹוׁשֵ

בעתיד ובציווי

ַתב א-1ִלְכּתֹוב ]ִלְכּתֹב[ּכֹוֵתבּכָ
ַתׁש א-1ִלְכּתֹוׁש ]ִלְכּתֹׁש[ּכֹוֵתׁשּכָ
ַתת א-2ִלְכּתֹות ]ִלְכּתֹת[ּכֹוֵתתּכָ

ג-20ְלַלְבֵלבְמַלְבֵלבִלְבֵלב
א-4ִלְלּבֹוׁש ]ִלְלּבֹׁש[לֹוֵבׁשָלַבׁש
ג-20ְלַלְגֵלגְמַלְגֵלגִלְגֵלג
א-1ִלְלּגֹום ]ִלְלּגֹם[לֹוֵגםָלַגם

א-17ִלְלהֹוט ]ִלְלהֹט[לֹוֵהטָלַהט
ה[ ה ]ֻלּבָ ה[לּוּבָ ה ]ְמֻלּבֶ ד-10)-(ְמלּוּבֶ

ן[ ן ]ֻלּבַ ן[לּוּבַ ן ]ְמֻלּבָ ד-3)-(ְמלּוּבָ
ד-6)-(ְמלֹוָהק ]ְמלָֹהק[לֹוַהק ]לַֹהק[
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א-48ִלְלוֹותלֹוֶוהָלָווה ]ָלָוה[
ה[ ה ]ֻלּוָ ה[לּוּוָ ה ]ְמֻלּוֶ ד-10)-(ְמלּוּוֶ

ף[ ף ]ֻלּטַ ף[לּוּטַ ף ]ְמֻלּטָ ד-1)-(ְמלּוָטּ
ׁש[ ׁש ]ֻלּטַ ׁש[לּוּטַ ׁש ]ְמֻלּטָ ד-1)-(ְמלּוָטּ

ד[ ד ]ֻלּכַ ד[לּוּכַ ד ]ְמֻלּכָ ד-1)-(ְמלּוָכּ
ד-14)-(ְמלּוְכָלְך ]ְמֻלְכָלְך[לּוְכַלְך ]ֻלְכַלְך[

ף[ ף ]ֻלּפַ ף[לּוּפַ ף ]ְמֻלּפָ ד-1)-(ְמלּוּפָ
ט[ ט ]ֻלּקַ ט[לּוּקַ ט ]ְמֻלּקָ ד-1)-(ְמלּוָקּ

א-1ִלְלחֹוְך ]ִלְלחְֹך[לֹוֵחְךָלַחְך
ג-26ְלַלְחֵלַחְמַלְחֵלַחִלְחֵלַח

א-17ִלְלחֹום ]ִלְלחֹם[לֹוֵחםָלַחם
עתיד וציווי גם: א-17ִלְלחֹוץ ]ִלְלחֹץ[לֹוֵחץָלַחץ

ִיְלחֹוץ ]ִיְלחֹץ[, 
ְלחֹוץ ]ְלחֹץ[

עתיד וציווי גם: א-17ִלְלחֹוׁש ]ִלְלחֹׁש[לֹוֵחׁשָלַחׁש
ִיְלחֹוׁש ]ִיְלחֹׁש[, 

ְלחֹוׁש ]ְלחֹׁש[

ׁש ׁשִלְחׁשֵ ׁשְמַלְחׁשֵ ג-20ְלַלְחׁשֵ
א-1ִלְלטֹוׁש ]ִלְלטֹׁש[לֹוֵטׁשָלַטׁש

ב[ ב ]ִלּבֵ בִליּבֵ בְמַלּבֵ ג-1ְלַלּבֵ
ה[ ה ]ִלּבָ הִליּבָ ג-17ְלַלּבֹותְמַלּבֶ

ן[ ן ]ִלּבֵ ןִליּבֵ ןְמַלּבֵ ג-3ְלַלּבֵ
ג-4ְלַלֵהקְמַלֵהקִליֵהק ]ִלֵהק[
ה[ וה ]ִלּוָ ה[ִליּוָ וה ]ְמַלּוֶ ג-17ְלַלּוֹותְמַלּוֶ
ג-4ְלַלֵחְךְמַלֵחְךִליֵחְך ]ִלֵחְך[

ף[ ף ]ִלּטֵ ףִליּטֵ ףְמַלּטֵ ג-1ְלַלּטֵ
ׁש[ ׁש ]ִלּטֵ ׁשִליּטֵ ׁשְמַלּטֵ ג-1ְלַלּטֵ

ד[ ד ]ִלּכֵ דִליּכֵ דְמַלּכֵ ג-1ְלַלּכֵ
ד[ ד ]ִלּמֵ דִליּמֵ דְמַלּמֵ ג-1ְלַלּמֵ
ף[ ף ]ִלּפֵ ףִליּפֵ ףְמַלּפֵ ג-1ְלַלּפֵ

ט[ ט ]ִלּקֵ טִליּקֵ טְמַלּקֵ ג-1ְלַלּקֵ
ק[ ק ]ִלּקֵ קִליּקֵ קְמַלּקֵ ג-1ְלַלּקֵ

א-1ִלְלּכֹוד ]ִלְלּכֹד[לֹוֵכדָלַכד
ג-20ְלַלְכֵלְךְמַלְכֵלְךִלְכֵלְך
ג-22ְלַלְכֵסןְמַלְכֵסןִלְכֵסן

א-4ִלְלמֹוד ]ִלְלמֹד[לֹוֵמדָלַמד
ניקוד נ' לפי א-3א-35ָללּוןָלןָלן

א-17ִלְלעֹוג ]ִלְלעֹג[לֹוֵעגָלַעג
עתיד וציווי גם: א-17ִלְלעֹוס ]ִלְלעֹס[לֹוֵעסָלַעס

ִיְלעֹוס ]ִיְלעֹס[, 
ְלעֹוס ]ְלעֹס[

א-2ִלְלּפֹות ]ִלְלּפֹת[לֹוֵפתָלַפת
א-48ִלְלקֹותלֹוֶקהָלָקה
עתיד וציווי לפי א-22ָלַקַחתלֹוֵקַחָלַקח

א-27

א-1ִלְלקֹוט ]ִלְלקֹט[לֹוֵקטָלַקט
ג-20ְלַלְקֵלקְמַלְקֵלקִלְקֵלק

א-35ָללּוׁשָלׁשָלׁש
א-17ִלְמאֹוס ]ִלְמאֹס[מֹוֵאסָמַאס
ג-20ְלַמְגֵנטְמַמְגֵנטִמְגֵנט
א-1ִלְמּדֹוד ]ִלְמּדֹד[מֹוֵדדָמַדד

ג-20ְלַמְדֵרגְמַמְדֵרגִמְדֵרג
עתיד וציווי גם: א-17ִלְמהֹול ]ִלְמהֹל[מֹוֵהלָמַהל

ִיְמהֹול ]ִיְמהֹל[, 
ְמהֹול ]ְמהֹל[

ן[ ן ]ֻמּגַ ן[מּוּגַ ן ]ְמֻמּגָ ד-3)-(ְממּוּגָ
ד-14)-(ְממּוְגָנט ]ְמֻמְגָנט[מּוְגַנט ]ֻמְגַנט[

ר[ ר ]ֻמּגַ ר[מּוּגַ ר ]ְמֻמּגָ ד-1)-(ְממּוָגּ
ר[ ר ]ֻמּדַ ר[מּוּדַ ר ]ְמֻמּדָ ד-1)-(ְממּוּדָ

ג[ ג ]ֻמּזַ ג[מּוּזַ ג ]ְמֻמּזָ ד-1)-(ְממּוּזָ
ד-14)-(ְממּוְחָזר ]ְמֻמְחָזר[מּוְחַזר ]ֻמְחַזר[

ב[ ב ]ֻמְחׁשַ ב[מּוְחׁשַ ב ]ְמֻמְחׁשָ ד-14)-(ְממּוְחׁשָ
ג-12ְלמֹוֵטטְממֹוֵטטמֹוֵטט

ן[ ן ]ֻמּיַ ן[מּוּיַ ן ]ְמֻמּיָ ד-3)-(ְממּוּיָ
ן[ ן ]ֻמּכַ ן[מּוּכַ ן ]ְמֻמּכָ ד-3)-(ְממּוּכָ

א[ א ]ֻמּלָ א[מּוּלָ א ]ְמֻמּלָ ד-9)-(ְממּוּלָ
ד[ ד ]ֻמְלּכַ ד[מּוְלּכַ ד ]ְמֻמְלּכָ ד-14)-(ְממּוְלּכָ

ג-12ְלמֹוֵללְממֹוֵללמֹוֵלל
ן[ ן ]ֻמּמַ ן[מּוּמַ ן ]ְמֻמּמָ ד-3)-(ְממּוּמָ

ׁש[ ׁש ]ֻמּמַ ׁש[מּוּמַ ׁש ]ְמֻמּמָ ד-1)-(ְממּוָמּ
ה[ ה ]ֻמּנָ ה[מּוּנָ ה ]ְמֻמּנֶ ד-10)-(ְממּוּנֶ
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ר[ ר ]ֻמְסּגַ ר[מּוְסּגַ ר ]ְמֻמְסּגָ ד-14)-(ְממּוְסּגָ
ד[ ד ]ֻמּסַ ד[מּוּסַ ד ]ְמֻמּסָ ד-1)-(ְממּוּסָ

ד-18)-(ְממּוְסָחר ]ְמֻמְסָחר[מּוְסַחר ]ֻמְסַחר[
ג-12ְלמֹוֵססְממֹוֵססמֹוֵסס

ר[ ר ]ֻמְסּפַ ר[מּוְסּפַ ר ]ְמֻמְסּפָ ד-14)-(ְממּוְסּפָ
ניקוד נ' לפי ד-3ד-6)-(ְממֹוָען ]ְממָֹען[מֹוַען ]מַֹען[

ה[ ה ]ֻמּצָ ה[מּוּצָ ה ]ְמֻמּצֶ ד-10)-(ְממּוּצֶ
ד[ ד ]ֻמּקַ ד[מּוּקַ ד ]ְמֻמּקָ ד-1)-(ְממּוּקָ

ם[ ם ]ֻמּקַ ם[מּוּקַ ם ]ְמֻמּקָ ד-1)-(ְממּוּקָ
ׁש[ ׁש ]ֻמּקַ ׁש[מּוּקַ ׁש ]ְמֻמּקָ ד-1)-(ְממּוּקָ

ד-5)-(ְממֹוָרק ]ְממָֹרק[מֹוַרק ]מַֹרק[
ן[ ּכַ ן ]ֻמׁשְ ּכַ ן[מּוׁשְ ּכָ ן ]ְמֻמׁשְ ּכָ ד-16)-(ְממּוׁשְ

ן[ ן ]ֻמּתַ ן[מּוּתַ ן ]ְמֻמּתָ ד-3)-(ְממּוּתָ
ג-13ְלמֹוֵתתְממֹוֵתתמֹוֵתת

א-1ִלְמזֹוג ]ִלְמזֹג[מֹוֵזגָמַזג
J ִמְזֵמזJ ְמַמְזֵמזJ ג-20ְלַמְזֵמז

ג-24ְלַמְזֵערְמַמְזֵערִמְזֵער
עבר: ָמֲחָאה, א-41ִלְמחֹוא ]ִלְמחֹא[מֹוֵחאָמָחא

ָמֲחאּו; עתיד: 
ְמֲחאּו,  ְמֲחִאי, ּתִ ּתִ

ִיְמֲחאּו; ציווי: 
ַמֲחִאי, ַמֲחאּו

א-53ִלְמחֹותמֹוֶחהָמָחה
ג-20ְלַמְחֵזרְמַמְחֵזרִמְחֵזר
א-17ִלְמחֹוט ]ִלְמחֹט[מֹוֵחטָמַחט
עתיד וציווי גם: א-17ִלְמחֹול ]ִלְמחֹל[מֹוֵחלָמַחל

ִיְמחֹול ]ִיְמחֹל[, 
ְמחֹול ]ְמחֹל[

עתיד וציווי גם: א-17ִלְמחֹוץ ]ִלְמחֹץ[מֹוֵחץָמַחץ
ִיְמחֹוץ ]ִיְמחֹץ[, 

ְמחֹוץ ]ְמחֹץ[

עתיד וציווי גם: א-17ִלְמחֹוק ]ִלְמחֹק[מֹוֵחקָמַחק
ִיְמחֹוק ]ִיְמחֹק[, 

ְמחֹוק ]ְמחֹק[

ב בִמְחׁשֵ בְמַמְחׁשֵ ג-20ְלַמְחׁשֵ
ג-8ְלָמֵאןְמָמֵאןֵמיֵאן ]ֵמֵאן[

ן[ ן ]ִמּגֵ ןִמיּגֵ ןְמַמּגֵ ג-3ְלַמּגֵ
ר[ ר ]ִמּגֵ רִמיּגֵ רְמַמּגֵ ג-1ְלַמּגֵ

ר[ ר ]ִמּדֵ רִמיּדֵ רְמַמּדֵ ג-1ְלַמּדֵ
ג-4ְלַמֵהרְמַמֵהרִמיֵהר ]ִמֵהר[

ג[ ג ]ִמּזֵ גִמיּזֵ גְמַמּזֵ ג-1ְלַמּזֵ
ן[ ין ]ִמּיֵ ן[ִמּיֵ ין ]ְמַמּיֵ ן[ְמַמּיֵ ין ]ְלַמּיֵ ג-3ְלַמּיֵ

ן[ ן ]ִמּכֵ ןִמיּכֵ ןְמַמּכֵ ג-3ְלַמּכֵ
א[ א ]ִמּלֵ אִמיּלֵ אְמַמּלֵ ג-16ְלַמּלֵ
ט[ ט ]ִמּלֵ טִמיּלֵ טְמַמּלֵ ג-1ְלַמּלֵ

ן[ ן ]ִמּמֵ ןִמיּמֵ ןְמַמּמֵ ג-3ְלַמּמֵ
ׁש[ ׁש ]ִמּמֵ ׁשִמיּמֵ ׁשְמַמּמֵ ג-1ְלַמּמֵ

ה[ ה ]ִמּנָ הִמיּנָ ג-17ְלַמּנֹותְמַמּנֶ
ַח[ ַח ]ִמּנֵ ַחִמיּנֵ ַחְמַמּנֵ ג-9ְלַמּנֵ

ן[ ן ]ִמּנֵ ןִמיּנֵ ןְמַמּנֵ ג-3ְלַמּנֵ
ד[ ד ]ִמּסֵ דִמיּסֵ דְמַמּסֵ ג-1ְלַמּסֵ
ְך[ ְך ]ִמּסֵ ְךִמיּסֵ ְךְמַמּסֵ ג-1ְלַמּסֵ

ג-4ְלַמֵעטְמַמֵעטִמיֵעט ]ִמֵעט[
ניקוד נ' לפי ג-3ג-4ְלַמֵעןְמַמֵעןִמיֵען ]ִמֵען[

ה[ ה ]ִמּפָ הִמיּפָ ג-17ְלַמּפֹותְמַמּפֶ
ב[ ב ]ִמּצֵ בִמיּצֵ בְמַמּצֵ ג-1ְלַמּצֵ
ה[ ה ]ִמּצָ הִמיּצָ ג-17ְלַמּצֹותְמַמּצֶ
ק[ ק ]ִמּצֵ קִמיּצֵ קְמַמּצֵ ג-1ְלַמּצֵ
ד[ ד ]ִמּקֵ דִמיּקֵ דְמַמּקֵ ג-1ְלַמּקֵ

ם[ ם ]ִמּקֵ םִמיּקֵ םְמַמּקֵ ג-1ְלַמּקֵ
ׁש[ ׁש ]ִמּקֵ ׁשִמיּקֵ ׁשְמַמּקֵ ג-1ְלַמּקֵ

ג-5ְלָמֵרקְמָמֵרקֵמיֵרק ]ֵמֵרק[
עבר נסתר גם: ג-5ְלָמֵררְמָמֵררֵמיֵרר ]ֵמֵרר[

ֵמיַרר ]ֵמַרר[

ׁש[ ֵ ׁש ]ִמׁשּ ֵ ׁשִמיׁשּ ֵ ׁשְמַמׁשּ ֵ ג-1ְלַמׁשּ
ג[ ג ]ִמּתֵ גִמיּתֵ גְמַמּתֵ ג-1ְלַמּתֵ
ן[ ן ]ִמּתֵ ןִמיּתֵ ןְמַמּתֵ ג-3ְלַמּתֵ

א-1ִלְמּכֹור ]ִלְמּכֹר[מֹוֵכרָמַכר
א-35ָלמּולָמלָמל

א-42ִלְמלֹוא ]ִלְמלֹא[ָמֵלאָמֵלא
א-22ִלְמלֹוַח ]ִלְמלַֹח[מֹוֵלַחָמַלח
א-1ִלְמלֹוְך ]ִלְמלְֹך[מֹוֵלְךָמַלְך
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ד דִמְלּכֵ דְמַמְלּכֵ ג-20ְלַמְלּכֵ
ג-20ְלַמְלֵמלְמַמְלֵמלִמְלֵמל
ג-20ְלַמְלֵצרְמַמְלֵצרִמְלֵצר
א-1ִלְמלֹוק ]ִלְמלֹק[מֹוֵלקָמַלק
א-48ִלְמנֹותמֹוֶנהָמָנה
א-22ִלְמנֹוַע ]ִלְמנַֹע[מֹוֵנַעָמַנע

ר רִמְסּגֵ רְמַמְסּגֵ ג-20ְלַמְסּגֵ
ג-24ְלַמְסֵחרְמַמְסֵחרִמְסֵחר

J ִמְסֵטלJ ְמַמְסֵטלJ ג-20ְלַמְסֵטל
א-1ִלְמסֹוְך ]ִלְמסְֹך[מֹוֵסְךָמַסְך

ג-20ְלַמְסֵמסְמַמְסֵמסִמְסֵמס
ג-20ְלַמְסֵמרְמַמְסֵמרִמְסֵמר
ר רִמְסּפֵ רְמַמְסּפֵ ג-20ְלַמְסּפֵ

א-1ִלְמסֹוק ]ִלְמסֹק[מֹוֵסקָמַסק
א-1ִלְמסֹור ]ִלְמסֹר[מֹוֵסרָמַסר

ג-20ְלַמְסֵררְמַמְסֵררִמְסֵרר
א-17ִלְמעֹוד ]ִלְמעֹד[מֹוֵעדָמַעד
עתיד וציווי גם: א-17ִלְמעֹוְך ]ִלְמעְֹך[מֹוֵעְךָמַעְך

ִיְמעֹוְך ]ִיְמעְֹך[, 
ְמעֹוְך ]ְמעְֹך[

עתיד וציווי גם: א-17ִלְמעֹול ]ִלְמעֹל[מֹוֵעלָמַעל
ִיְמעֹול ]ִיְמעֹל[, 

ְמעֹול ]ְמעֹל[

א-41ִלְמצֹוא ]ִלְמצֹא[מֹוֵצאָמָצא
ג-20ְלַמְצֵמץְמַמְצֵמץִמְצֵמץ

א-1ִלְמצֹוץ ]ִלְמצֹץ[מֹוֵצץָמַצץ
ג-20ְלַמְקֵלטְמַמְקֵלטִמְקֵלט

א-1ִלְמרֹוד ]ִלְמרֹד[מֹוֵרדָמַרד
א-22ִלְמרֹוַח ]ִלְמרַֹח[מֹוֵרַחָמַרח
א-1ִלְמרֹוט ]ִלְמרֹט[מֹוֵרטָמַרט
ז זִמְרּכֵ זְמַמְרּכֵ ג-20ְלַמְרּכֵ

J ִמְרֵקרJ ְמַמְרֵקרJ ג-20ְלַמְרֵקר
ה הָמׁשָ א-48ִלְמׁשֹותמֹוׁשֶ
ח ַחָמׁשַ א-22ִלְמׁשֹוַח ]ִלְמׁשַֹח[מֹוׁשֵ
ְך ְךָמׁשַ א-1ִלְמׁשֹוְך ]ִלְמׁשְֹך[מֹוׁשֵ

ן ּכֵ ןִמׁשְ ּכֵ ןְמַמׁשְ ּכֵ ג-22ְלַמׁשְ
ל לָמׁשַ א-1ִלְמׁשֹול ]ִלְמׁשֹל[מֹוׁשֵ

ֵמׁש ֵמׁשִמׁשְ ֵמׁשְמַמׁשְ ג-20ְלַמׁשְ
א-36ָלמּותֵמתֵמת

א-22ִלְמּתֹוַח ]ִלְמּתַֹח[מֹוֵתַחָמַתח
ב-6ְלֵהיָאֵבד ]ְלֵהָאֵבד[ֶנֱאָבדֶנֱאַבד
ב-6ְלֵהיָאֵבק ]ְלֵהָאֵבק[ֶנֱאָבקֶנֱאַבק
גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָאֵגר ]ְלֵהָאֵגר[ֶנֱאָגרֶנֱאַגר

גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָאֵזר ]ְלֵהָאֵזר[ֶנְאָזרֶנְאַזר

בעבר משמשות ב-6ְלֵהיָאֵחז ]ְלֵהָאֵחז[ֶנֱאָחזֶנֱאַחז
גם צורות נוספות

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָאֵטם ]ְלֵהָאֵטם[ֶנֱאָטםֶנֱאַטם

ב-6ְלֵהיָאֵכל ]ְלֵהָאֵכל[ֶנֱאָכלֶנֱאַכל
גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָאֵלם ]ְלֵהָאֵלם[ֶנֱאָלםֶנֱאַלם

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָאֵלץ ]ְלֵהָאֵלץ[ֶנֱאָלץֶנֱאַלץ

א-17ִלְנאֹום ]ִלְנאֹם[נֹוֵאםָנַאם
גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָאֵמד ]ְלֵהָאֵמד[ֶנֱאָמדֶנֱאַמד

ניקוד נ' סופית ב-6ְלֵהיָאֵמן ]ְלֵהָאֵמן[ֶנֱאָמןֶנֱאַמן
לפי ב-3

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָאֵמר ]ְלֵהָאֵמר[ֶנֱאָמרֶנֱאַמר

ב-11ְלֵהיָאַנח ]ְלֵהָאַנח[ֶנֱאָנחֶנֱאַנח
גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָאֵנס ]ְלֵהָאֵנס[ֶנֱאָנסֶנֱאַנס

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָאֵנק ]ְלֵהָאֵנק[ֶנֱאָנקֶנֱאַנק

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָאֵסף ]ְלֵהָאֵסף[ֶנֱאָסףֶנֱאַסף

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָאֵסר ]ְלֵהָאֵסר[ֶנֱאָסרֶנֱאַסר

א-17ִלְנאֹוף ]ִלְנאֹף[נֹוֵאףָנַאף
ב-30ְלֵהיָאפֹות ]ְלֵהָאפֹות[ֶנֱאֶפהֶנֱאָפה

א-17ִלְנאֹוק ]ִלְנאֹק[נֹוֵאקָנַאק
גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָאֵרג ]ְלֵהָאֵרג[ֶנֱאָרגֶנֱאַרג

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָאֵרז ]ְלֵהָאֵרז[ֶנֱאָרזֶנֱאַרז

ם םֶנֱאׁשַ ם[ֶנֱאׁשָ ם ]ְלֵהָאׁשֵ גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָאׁשֵ

ל לִנְבּדַ ֵדל[ִנְבּדָ ֵדל ]ְלִהּבָ ב-1ְלִהיּבָ
ק קִנְבּדַ ֵדק[ִנְבּדָ ֵדק ]ְלִהּבָ ב-1ְלִהיּבָ
ֵהל[ִנְבָהלִנְבַהל ֵהל ]ְלִהּבָ ב-7ְלִהיּבָ
ב-18ְלִהיּבֹוְך ]ְלִהּבֹוְך[ָנבֹוְךָנבֹוְך
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ֵזז[ִנְבָזזִנְבַזז ֵזז ]ְלִהּבָ ב-1ְלִהיּבָ
א-22ִלְנּבֹוַח ]ִלְנּבַֹח[נֹוֵבַחָנַבח

ֵחן[ִנְבָחןִנְבַחן ֵחן ]ְלִהּבָ ב-8ְלִהיּבָ
ֵחר[ִנְבָחרִנְבַחר ֵחר ]ְלִהּבָ ב-7ְלִהיּבָ

ֵחׁש[ִנְבָחׁשִנְבַחׁש ֵחׁש ]ְלִהּבָ ב-7ְלִהיּבָ
א-1ִלְנּבֹוט ]ִלְנּבֹט[נֹוֵבטָנַבט
עבר נסתר גם: א-25ִלְנּבֹול ]ִלְנּבֹל[נֹוֵבלָנַבל

ָנֵבל; גם לפי א-1

ֵלם[ִנְבָלםִנְבַלם ֵלם ]ְלִהּבָ ב-1ְלִהיּבָ
ַלע[ִנְבָלעִנְבַלע ַלע ]ְלִהּבָ ב-9ְלִהיּבָ
נֹות[ִנְבֶנהִנְבָנה נֹות ]ְלִהּבָ ב-27ְלִהיּבָ
א-22ִלְנּבֹוַע ]ִלְנּבַֹע[נֹוֵבַעָנַבע

ֵעת[ִנְבָעתִנְבַעת ֵעת ]ְלִהּבָ ניקוד ת' בעבר ב-7ְלִהיּבָ
לפי ב-2

ֵצר[ִנְבָצרִנְבַצר ֵצר ]ְלִהּבָ ב-1ְלִהיּבָ
ַקע[ִנְבָקעִנְבַקע ַקע ]ְלִהּבָ ב-9ְלִהיּבָ

א-1ִלְנּבֹור ]ִלְנּבֹר[נֹוֵברָנַבר
ֵרא[ִנְבָראִנְבָרא ֵרא ]ְלִהּבָ ב-23ְלִהיּבָ
ֵאל[ִנְגָאלִנְגַאל ֵאל ]ְלִהּגָ ב-7ְלִהיּגָ

א-1ִלְנּגֹוד ]ִלְנּגֹד[נֹוֵגדָנַגד
ע עִנְגּדַ ַדע[ִנְגּדָ ַדע ]ְלִהּגָ ב-9ְלִהיּגָ

[נֹוֵגּהַָנַגּה ּהַ ניקוד ה' לפי א-27ִלְנּגֹוּהַ ]ִלְנגֹּ
א-24

ֵזל[ִנְגָזלִנְגַזל ֵזל ]ְלִהּגָ ב-1ְלִהיּגָ
ֵזם[ִנְגָזםִנְגַזם ֵזם ]ְלִהּגָ ב-1ְלִהיּגָ
ֵזר[ִנְגָזרִנְגַזר ֵזר ]ְלִהּגָ ב-1ְלִהיּגָ
גם לפי א-22א-27ִלְנּגֹוַח ]ִלְנּגַֹח[נֹוֵגַחָנַגח

ֵמל[ִנְגָמלִנְגַמל ֵמל ]ְלִהּגָ ב-1ְלִהיּגָ
ֵמר[ִנְגָמרִנְגַמר ֵמר ]ְלִהּגָ ב-1ְלִהיּגָ
ֵנב[ִנְגָנבִנְגַנב ֵנב ]ְלִהּגָ ב-1ְלִהיּגָ
ֵנז[ִנְגָנזִנְגַנז ֵנז ]ְלִהּגָ ב-1ְלִהיּגָ
א-1ִלְנּגֹוס ]ִלְנּגֹס[נֹוֵגסָנַגס
ָלַגַעת }ִלְנּגֹוַע נֹוֵגַעָנַגע

]ִלְנּגַֹע[{
א-27

ֵעל[ִנְגָעלִנְגַעל ֵעל ]ְלִהּגָ ב-7ְלִהיּגָ

ֵרם[ִנְגָרםִנְגַרם ֵרם ]ְלִהּגָ ב-1ְלִהיּגָ
ֵרס[ִנְגָרסִנְגַרס ֵרס ]ְלִהּגָ ב-1ְלִהיּגָ
ַרע[ִנְגָרעִנְגַרע ַרע ]ְלִהּגָ ב-9ְלִהיּגָ
ֵרף[ִנְגָרףִנְגַרף ֵרף ]ְלִהּגָ ב-1ְלִהיּגָ
ֵרר[ִנְגָררִנְגַרר ֵרר ]ְלִהּגָ ב-1ְלִהיּגָ

א-35ָלנּודָנדָנד
גם לפי א-1א-25ִלְנּדֹוב ]ִלְנּדֹב[נֹוֵדבָנַדב

ק קִנְדּבַ ֵבק[ִנְדּבָ ֵבק ]ְלִהּדָ ב-1ְלִהיּדָ
ר רִנְדּבַ ֵבר[ִנְדּבָ ֵבר ]ְלִהּדָ ב-1ְלִהיּדָ

גם לפי א-25א-1ִלְנּדֹוד ]ִלְנּדֹד[נֹוֵדדָנַדד

ֵהם[ִנְדָהםִנְדַהם ֵהם ]ְלִהּדָ ב-7ְלִהיּדָ
ב-19ְלִהיּדֹון ]ְלִהּדֹון[ָנדֹוןָנדֹון

חֹות[ִנְדֶחהִנְדָחה חֹות ]ְלִהּדָ ב-32ְלִהיּדָ
ֵחס[ִנְדָחסִנְדַחס ֵחס ]ְלִהּדָ ב-7ְלִהיּדָ
ֵחף[ִנְדָחףִנְדַחף ֵחף ]ְלִהּדָ ב-7ְלִהיּדָ
ֵחק[ִנְדָחקִנְדַחק ֵחק ]ְלִהּדָ ב-7ְלִהיּדָ
ֵלק[ִנְדָלקִנְדַלק ֵלק ]ְלִהּדָ ב-1ְלִהיּדָ
מֹות[ִנְדֶמהִנְדָמה מֹות ]ְלִהּדָ ב-27ְלִהיּדָ
ג-20ְלַנְדֵנדְמַנְדֵנדִנְדֵנד
גם לפי א-25א-1ִלְנּדֹוף ]ִלְנּדֹף[נֹוֵדףָנַדף

ס סִנְדּפַ ֵפס[ִנְדּפָ ֵפס ]ְלִהּדָ ב-1ְלִהיּדָ
}J ק }ִנְדַפק ק }ִנְדָפק J{ִנְדּפַ ֵפק[ִנְדּפָ ֵפק ]ְלִהּדָ ב-1ְלִהיּדָ

ֵקר[ִנְדָקרִנְדַקר ֵקר ]ְלִהּדָ ב-1ְלִהיּדָ
גם לפי א-25א-1ִלְנּדֹור ]ִלְנּדֹר[נֹוֵדרָנַדר

ֵרס[ִנְדָרסִנְדַרס ֵרס ]ְלִהּדָ ב-1ְלִהיּדָ
ֵרׁש[ִנְדָרׁשִנְדַרׁש ֵרׁש ]ְלִהּדָ ב-1ְלִהיּדָ

א-17ִלְנהֹוג ]ִלְנהֹג[נֹוֵהגָנַהג
גם לפי ב-29ב-30ְלֵהיָהגֹות ]ְלֵהָהגֹות[ֶנֱהֶגהֶנֱהָגה

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָהֵדף ]ְלֵהָהֵדף[ֶנֱהָדףֶנֱהַדף

א-53ִלְנהֹותנֹוֶההָנָהה
עתיד וציווי גם: א-17ִלְנהֹום ]ִלְנהֹם[נֹוֵהםָנַהם

ִיְנהֹום ]ִיְנהֹם[, 
ְנהֹום ]ְנהֹם[

ב-30ֵליָהנֹות ]ֵלָהנֹות[ֶנֱהֶנהֶנֱהָנה
ְך ְךֶנְהּפַ גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָהֵפְך ]ְלֵהָהֵפְך[ֶנְהּפָ
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א-17ִלְנהֹור ]ִלְנהֹר[נֹוֵהרָנַהר
גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָהֵרג ]ְלֵהָהֵרג[ֶנֱהָרגֶנֱהַרג

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָהֵרס ]ְלֵהָהֵרס[ֶנֱהָרסֶנֱהַרס

ֵאׁש[נֹוָאׁשנֹוַאׁש וֵאׁש ]ְלִהּוָ ב-16ְלִהיּוָ
ב[ ב ]ֻנּגַ ב[נּוּגַ ב ]ְמֻנּגָ ד-1)-(ְמנּוּגָ

ן[ ן ]ֻנּגַ ן[נּוּגַ ן ]ְמֻנּגָ ד-3)-(ְמנּוּגָ
ַדע[נֹוָדענֹוַדע וַדע ]ְלִהּוָ ב-17ְלִהיּוָ

ד-6)-(ְמנֹוָהל ]ְמנָֹהל[נֹוַהל ]נַֹהל[
ד-4)-(ְמנּוָחם ]ְמֻנָחם[נּוַחם ]ֻנַחם[

ד-14)-(ְמנּוְטָרל ]ְמֻנְטָרל[נּוְטַרל ]ֻנְטַרל[
ה[ ה ]ֻנּכָ ה[נּוּכָ ה ]ְמֻנּכֶ ד-10)-(ְמנּוּכֶ

ַכח[נֹוָכחנֹוַכח וַכח ]ְלִהּוָ ב-17ְלִהיּוָ
ֵלד[נֹוָלדנֹוַלד וֵלד ]ְלִהּוָ ב-15ְלִהיּוָ
ֵסד[נֹוָסדנֹוַסד וֵסד ]ְלִהּוָ ב-15ְלִהיּוָ

ה[ ה ]ֻנּסָ ה[נּוּסָ ה ]ְמֻנּסֶ ד-10)-(ְמנּוּסֶ
ח[ ח ]ֻנּסַ ח[נּוּסַ ח ]ְמֻנּסָ ד-7)-(ְמנּוּסָ

ֵסף[נֹוָסףנֹוַסף וֵסף ]ְלִהּוָ ב-15ְלִהיּוָ
ר[ ר ]ֻנּסַ ר[נּוּסַ ר ]ְמֻנּסָ ד-1)-(ְמנּוּסָ

ֵעד[נֹוָעדנֹוַעד וֵעד ]ְלִהּוָ ב-16ְלִהיּוָ
ד-20)-(ְמנּוֲעָנע ]ְמֻנֲעָנע[נּוֲעַנע ]ֻנֲעַנע[

ֵעץ[נֹוָעץנֹוַעץ וֵעץ ]ְלִהּוָ ב-16ְלִהיּוָ
ח[ ח ]ֻנּפַ ח[נּוּפַ ח ]ְמֻנּפָ ד-7)-(ְמנּוּפָ

ג-12ְלנֹוֵפףְמנֹוֵפףנֹוֵפף
ץ[ ץ ]ֻנּפַ ץ[נּוּפַ ץ ]ְמֻנּפָ ד-1)-(ְמנּוּפָ
ח[ ח ]ֻנּצַ ח[נּוּצַ ח ]ְמֻנּצָ ד-7)-(ְמנּוּצָ
ל[ ל ]ֻנּצַ ל[נּוּצַ ל ]ְמֻנּצָ ד-1)-(ְמנּוּצָ

ֵצר[נֹוָצרנֹוַצר וֵצר ]ְלִהּוָ ב-15ְלִהיּוָ
ר[ ר ]ֻנּצַ ר[נּוּצַ ר ]ְמֻנּצָ ד-1)-(ְמנּוּצָ

ב[ ב ]ֻנּקַ ב[נּוּקַ ב ]ְמֻנּקָ ד-1)-(ְמנּוּקָ
ד[ ד ]ֻנּקַ ד[נּוּקַ ד ]ְמֻנּקָ ד-1)-(ְמנּוּקָ
ה[ ה ]ֻנּקָ ה[נּוּקָ ה ]ְמֻנּקֶ ד-10)-(ְמנּוּקֶ

ז[ ז ]ֻנּקַ ז[נּוּקַ ז ]ְמֻנּקָ ד-1)-(ְמנּוּקָ
רֹות[נֹוֶרהנֹוָרה ירֹות ]ְלִהּיָ ב-33ְלִהּיָ

ל[ ַ ל ]ֻנׁשּ ַ ל[נּוׁשּ ָ ל ]ְמֻנׁשּ ָ ד-1)-(ְמנּוׁשּ

ע ענֹוׁשַ ע[נֹוׁשָ ׁשַ ע ]ְלִהּוָ וׁשַ ב-17ְלִהיּוָ
ק[ ַ ק ]ֻנׁשּ ַ ק[נּוׁשּ ָ ק ]ְמֻנׁשּ ָ ד-1)-(ְמנּוׁשּ
ח[ ח ]ֻנּתַ ח[נּוּתַ ח ]ְמֻנּתָ ד-7)-(ְמנּוּתָ
ץ[ ץ ]ֻנּתַ ץ[נּוּתַ ץ ]ְמֻנּתָ ד-1)-(ְמנּוּתָ
ק[ ק ]ֻנּתַ ק[נּוּתַ ק ]ְמֻנּתָ ד-1)-(ְמנּוּתָ

ֵתר[נֹוָתרנֹוַתר וֵתר ]ְלִהּוָ ב-15ְלִהיּוָ
ֵהר[ִנְזָהרִנְזַהר ֵהר ]ְלִהּזָ ב-7ְלִהיּזָ
ר רִנְזּכַ ֵכר[ִנְזּכָ ֵכר ]ְלִהּזָ ב-1ְלִהיּזָ

א-26ִלְנזֹול ]ִלְנזֹל[נֹוֵזלָנַזל
ֵעק[ִנְזָעקִנְזַעק ֵעק ]ְלִהּזָ ב-7ְלִהיּזָ

א-1ִלְנזֹוף ]ִלְנזֹף[נֹוֵזףָנַזף
ֵקף[ִנְזָקףִנְזַקף ֵקף ]ְלִהּזָ ב-1ְלִהיּזָ
ֵקק[ִנְזָקקִנְזַקק ֵקק ]ְלִהּזָ ב-1ְלִהיּזָ
ַרע[ִנְזָרעִנְזַרע ַרע ]ְלִהּזָ ב-9ְלִהיּזָ
ֵרק[ִנְזָרקִנְזַרק ֵרק ]ְלִהּזָ ב-1ְלִהיּזָ

א-39ָלנּוַחָנחָנח
א אֶנְחּבָ ב-25ְלֵהיָחֵבא ]ְלֵהָחֵבא[ֶנְחּבָ
ט טֶנְחּבַ ב-5ְלֵהיָחֵבט ]ְלֵהָחֵבט[ֶנְחּבָ
ל לֶנְחּבַ ב-5ְלֵהיָחֵבל ]ְלֵהָחֵבל[ֶנְחּבָ

ׁש ׁשֶנְחּבַ ב-5ְלֵהיָחֵבׁש ]ְלֵהָחֵבׁש[ֶנְחּבָ
ר רֶנְחּגַ גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵגר ]ְלֵהָחֵגר[ֶנְחּגָ

גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵטב ]ְלֵהָחֵטב[ֶנְחָטבֶנְחַטב

גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵטף ]ְלֵהָחֵטף[ֶנְחָטףֶנְחַטף

א-17ִלְנחֹול ]ִלְנחֹל[נֹוֵחלָנַחל
גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵלב ]ְלֵהָחֵלב[ֶנְחָלבֶנְחַלב

גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵלץ ]ְלֵהָחֵלץ[ֶנְחָלץֶנְחַלץ

גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵלק ]ְלֵהָחֵלק[ֶנְחָלקֶנְחַלק

גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵלׁש ]ְלֵהָחֵלׁש[ֶנְחָלׁשֶנְחַלׁש

גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵנְך ]ְלֵהָחֵנְך[ֶנְחָנְךֶנְחַנְך

גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵנק ]ְלֵהָחֵנק[ֶנְחָנקֶנְחַנק

גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵסְך ]ְלֵהָחֵסְך[ֶנְחָסְךֶנְחַסְך

גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵסם ]ְלֵהָחֵסם[ֶנְחָסםֶנְחַסם

ז זֶנְחּפַ ב-5ְלֵהיָחֵפז ]ְלֵהָחֵפז[ֶנְחּפָ
ר רֶנְחּפַ ב-5ְלֵהיָחֵפר ]ְלֵהָחֵפר[ֶנְחּפָ
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גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵצב ]ְלֵהָחֵצב[ֶנְחָצבֶנְחַצב

ב-29ְלֵהיָחצֹות ]ְלֵהָחצֹות[ֶנֱחֶצהֶנֱחָצה
גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵקק ]ְלֵהָחֵקק[ֶנְחָקקֶנְחַקק

עתיד וציווי גם: א-17ִלְנחֹור ]ִלְנחֹר[נֹוֵחרָנַחר
ִיְנחֹור ]ִיְנחֹר[, 

ְנחֹור ]ְנחֹר[

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָחֵרב ]ְלֵהָחֵרב[ֶנֱחָרבֶנֱחַרב

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָחֵרד ]ְלֵהָחֵרד[ֶנֱחָרדֶנֱחַרד

גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵרז ]ְלֵהָחֵרז[ֶנְחָרזֶנְחַרז

גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵרט ]ְלֵהָחֵרט[ֶנְחָרטֶנְחַרט

גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵרְך ]ְלֵהָחֵרְך[ֶנְחָרְךֶנְחַרְך

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָחֵרץ ]ְלֵהָחֵרץ[ֶנֱחָרץֶנֱחַרץ

גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵרׁש ]ְלֵהָחֵרׁש[ֶנְחָרׁשֶנְחַרׁש

ב בֶנְחׁשַ ב[ֶנְחׁשָ ב ]ְלֵהָחׁשֵ גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחׁשֵ

ד דֶנְחׁשַ ד[ֶנְחׁשָ ד ]ְלֵהָחׁשֵ גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחׁשֵ

ף ףֶנְחׂשַ ף[ֶנְחׂשָ ף ]ְלֵהָחׂשֵ גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחׂשֵ

ק קֶנְחׁשַ ק[ֶנְחׁשָ ק ]ְלֵהָחׁשֵ גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחׁשֵ

א-18ִלְנחֹות ]ִלְנחֹת[נֹוֵחתָנַחת
ְך ְךֶנְחּתַ גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵתְך ]ְלֵהָחֵתְך[ֶנְחּתָ

ם םֶנְחּתַ גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָחֵתם ]ְלֵהָחֵתם[ֶנְחּתָ

ח חִנְטּבַ ַבח[ִנְטּבָ ַבח ]ְלִהּטָ ב-9ְלִהיּטָ
ל לִנְטּבַ ֵבל[ִנְטּבָ ֵבל ]ְלִהּטָ ב-1ְלִהיּטָ

א-54ִלְנטֹותנֹוֶטהָנָטה
ֵחן[ִנְטָחןִנְטַחן ֵחן ]ְלִהּטָ ב-8ְלִהיּטָ

ִלְנטֹול ]ִלְנטֹל[ נֹוֵטלָנַטל
}ִליּטֹול ]ִלּטֹל[{

א-25

ֵמא[ִנְטָמאִנְטָמא ֵמא ]ְלִהּטָ ב-23ְלִהיּטָ
ֵמן[ִנְטָמןִנְטַמן ֵמן ]ְלִהּטָ ב-3ְלִהיּטָ

ַמע[ִנְטָמעִנְטַמע ַמע ]ְלִהּטָ ב-9ְלִהיּטָ
א-27ָלַטַעת }ִלְנטֹוַע ]ִלְנטַֹע[{נֹוֵטַעָנַטע

ֵען[ִנְטָעןִנְטַען ֵען ]ְלִהּטָ ב-8ְלִהיּטָ
גם לפי א-1א-25ִלְנטֹוף ]ִלְנטֹף[נֹוֵטףָנַטף

ל לִנְטּפַ ֵפל[ִנְטּפָ ֵפל ]ְלִהּטָ ב-1ְלִהיּטָ
גם לפי א-1א-25ִלְנטֹור ]ִלְנטֹר[נֹוֵטרָנַטר

ג-20ְלַנְטֵרלְמַנְטֵרלִנְטֵרל

ֵרף[ִנְטָרףִנְטַרף ֵרף ]ְלִהּטָ ב-1ְלִהיּטָ
ֵרק[ִנְטָרקִנְטַרק ֵרק ]ְלִהּטָ ב-1ְלִהיּטָ
גם לפי א-1א-25ִלְנטֹוׁש ]ִלְנטֹׁש[נֹוֵטׁשָנַטׁש

א[ א ]ִנּבֵ אִניּבֵ אְמַנּבֵ ג-16ְלַנּבֵ
א[ א ]ִנּבָ א[ִניּבָ א ]ִנּבָ ֵבא[ִניּבָ ֵבא ]ְלִהּנָ ב-26ְלִהיּנָ
ל[ ל ]ִנּבֵ לִניּבֵ לְמַנּבֵ ג-1ְלַנּבֵ
ב[ ב ]ִנּגֵ בִניּגֵ בְמַנּגֵ ג-1ְלַנּגֵ
ַח[ ַח ]ִנּגֵ ַחִניּגֵ ַחְמַנּגֵ ג-9ְלַנּגֵ

ן[ ן ]ִנּגֵ ןִניּגֵ ןְמַנּגֵ ג-3ְלַנּגֵ
J ]ס' 'ס ]ִנּגֵ 'ס Jִניּגֵ 'ס Jְמַנּגֵ ג-1ְלַנּגֵ

ף[ ף ]ִנּגַ ף[ִניּגַ ף ]ִנּגָ ֵגף[ִניּגָ ֵגף ]ְלִהּנָ ב-12ְלִהיּנָ
ר[ ר ]ִנּגֵ רִניּגֵ רְמַנּגֵ ג-1ְלַנּגֵ
ר[ ר ]ִנּגַ ר[ִניּגַ ר ]ִנּגָ ֵגר[ִניּגָ ֵגר ]ְלִהּנָ ב-12ְלִהיּנָ

ׁש[ ׁש ]ִנּגַ ׁש[ִניּגַ ׁש ]ִנּגָ תִניּגָ ב-13ָלֶגׁשֶ
ב[ ב ]ִנּדֵ בִניּדֵ בְמַנּדֵ ג-1ְלַנּדֵ
ה[ ה ]ִנּדָ הִניּדָ ג-17ְלַנּדֹותְמַנּדֶ
ב-21ְלִהיּדֹון ]ְלִהּדֹון[ִניּדֹון ]ִנּדֹון[ִניּדֹון ]ִנּדֹון[
ג-4ְלַנֵהגְמַנֵהגִניֵהג ]ִנֵהג[
ג-4ְלַנֵהלְמַנֵהלִניֵהל ]ִנֵהל[
ט[ וט ]ִנּוֵ ט[ִניּוֵ וט ]ְמַנּוֵ ט[ְמַנּוֵ וט ]ְלַנּוֵ ג-1ְלַנּוֵ
ל[ ול ]ִנּוֵ ל[ִניּוֵ ול ]ְמַנּוֵ ל[ְמַנּוֵ ול ]ְלַנּוֵ ג-1ְלַנּוֵ
ן[ ון ]ִנּוֵ ן[ִניּוֵ ון ]ְמַנּוֵ ן[ְמַנּוֵ ון ]ְלַנּוֵ ג-3ְלַנּוֵ

ב-20ְלִהיּזֹוק ]ְלִהּזֹוק[ִניּזֹוק ]ִנּזֹוק[ִניּזֹוק ]ִנּזֹוק[
ק[ ק ]ִנּזַ ק[ִניּזַ ק ]ִנּזָ ֵזק[ִניּזָ ֵזק ]ְלִהּנָ ב-12ְלִהיּנָ

ג-4ְלַנֵחםְמַנֵחםִניֵחם ]ִנֵחם[
ג-4ְלַנֵחׁשְמַנֵחׁשִניֵחׁש ]ִנֵחׁש[

ל[ ל ]ִנּטַ ל[ִניּטַ ל ]ִנּטָ ֵטל[ִניּטָ ֵטל ]ְלִהּנָ ב-12ְלִהיּנָ
ע[ ע ]ִנּטַ ע[ִניּטַ ע ]ִנּטָ ַטע[ִניּטָ ַטע ]ְלִהּנָ ניקוד ע' לפי ב-12ְלִהיּנָ

ב-10

ר[ ר ]ִנּטֵ רִניּטֵ רְמַנּטֵ ג-1ְלַנּטֵ
ׁש[ ׁש ]ִנּטַ ׁש[ִניּטַ ׁש ]ִנּטָ ֵטׁש[ִניּטָ ֵטׁש ]ְלִהּנָ ב-12ְלִהיּנָ

ד[ יד ]ִנּיֵ ד[ִנּיֵ יד ]ְמַנּיֵ ד[ְמַנּיֵ יד ]ְלַנּיֵ ג-1ְלַנּיֵ
ה[ ה ]ִנּכָ הִניּכָ ג-17ְלַנּכֹותְמַנּכֶ
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ס[ }ִניֵכס  ס ]ִנּכֵ ִניּכֵ
 }J ]ִנֵכס[

}J ס ]ְמַנֵכס ס }ְלַנֵכס J{ְמַנּכֵ ג-1ְלַנּכֵ

ׁש[ ׁש ]ִנּכֵ ׁשִניּכֵ ׁשְמַנּכֵ ג-1ְלַנּכֵ
ב-20ְלִהיּמֹול ]ְלִהּמֹול[ִניּמֹול ]ִנּמֹול[ִניּמֹול ]ִנּמֹול[

ב-20ְלִהיּמֹוק ]ְלִהּמֹוק[ִניּמֹוק ]ִנּמֹוק[ִניּמֹוק ]ִנּמֹוק[
ְך[ ְך ]ִנּמֵ ְךִניּמֵ ְךְמַנּמֵ ג-1ְלַנּמֵ

ק[ ק ]ִנּמֵ קִניּמֵ קְמַנּמֵ ג-1ְלַנּמֵ
ר[ ר ]ִנּמֵ רִניּמֵ רְמַנּמֵ ג-1ְלַנּמֵ

ה[ ה ]ִנּסָ הִניּסָ ג-17ְלַנּסֹותְמַנּסֶ
ַח[ ַח ]ִנּסֵ ַחִניּסֵ ַחְמַנּסֵ ג-9ְלַנּסֵ
ר[ ר ]ִנּסֵ רִניּסֵ רְמַנּסֵ ג-1ְלַנּסֵ
ג-4ְלַנֵערְמַנֵערִניֵער ]ִנֵער[
ה[ ה ]ִנּפָ הִניּפָ ג-17ְלַנּפֹותְמַנּפֶ
ַח[ ַח ]ִנּפֵ ַחִניּפֵ ַחְמַנּפֵ ג-9ְלַנּפֵ

J ]ִניֵפס ]ִנֵפסJ ְמַנֵפסJ ג-1ְלַנֵפס
ץ[ ץ ]ִנּפֵ ץִניּפֵ ץְמַנּפֵ ג-1ְלַנּפֵ
ק[ ק ]ִנּפֵ קִניּפֵ קְמַנּפֵ ג-1ְלַנּפֵ
ַח[ ַח ]ִנּצֵ ַחִניּצֵ ַחְמַנּצֵ ג-9ְלַנּצֵ
ל[ ל ]ִנּצֵ לִניּצֵ לְמַנּצֵ ג-1ְלַנּצֵ
ל[ ל ]ִנּצַ ל[ִניּצַ ל ]ִנּצָ ֵצל[ִניּצָ ֵצל ]ְלִהּנָ ב-12ְלִהיּנָ
ר[ ר ]ִנּצֵ רִניּצֵ רְמַנּצֵ ג-1ְלַנּצֵ

ב[ ב ]ִנּקֵ בִניּקֵ בְמַנּקֵ ג-1ְלַנּקֵ
ד[ ד ]ִנּקֵ דִניּקֵ דְמַנּקֵ ג-1ְלַנּקֵ
ה[ ה ]ִנּקָ הִניּקָ ג-17ְלַנּקֹותְמַנּקֶ

ז[ ז ]ִנּקֵ זִניּקֵ זְמַנּקֵ ג-1ְלַנּקֵ
ר[ ר ]ִנּקֵ רִניּקֵ רְמַנּקֵ ג-1ְלַנּקֵ

א[ ָ א ]ִנׂשּ ָ א[ִניׂשּ ָ א ]ִנׂשּ ָ א[ִניׂשּ ׂשֵ א ]ְלִהּנָ ׂשֵ ב-26ְלִהיּנָ
ב[ ֵ ב ]ִנׁשּ ֵ בִניׁשּ ֵ בְמַנׁשּ ֵ ג-1ְלַנׁשּ
ל[ ֵ ל ]ִנׁשּ ֵ לִניׁשּ ֵ לְמַנׁשּ ֵ ג-1ְלַנׁשּ

ק[ ֵ ק ]ִנׁשּ ֵ קִניׁשּ ֵ קְמַנׁשּ ֵ ג-1ְלַנׁשּ
ב[ ב ]ִנּתֵ בִניּתֵ בְמַנּתֵ ג-1ְלַנּתֵ
ז[ ז ]ִנּתַ ז[ִניּתַ ז ]ִנּתָ ֵתז[ִניּתָ ֵתז ]ְלִהּנָ ב-12ְלִהיּנָ

ַח[ ַח ]ִנּתֵ ַחִניּתֵ ַחְמַנּתֵ ג-9ְלַנּתֵ

ְך[ ְך ]ִנּתַ ְך[ִניּתַ ְך ]ִנּתָ ֵתְך[ִניּתָ ֵתְך ]ְלִהּנָ עתיד גם לפי ב-12ְלִהיּנָ
ְך  א-26: ִייּתַ

ְך[ ]ִיּתַ

ן[ ן ]ִנּתַ ן[ִניּתַ ן ]ִנּתָ ֵתן[ִניּתָ ֵתן ]ְלִהּנָ ב-14ְלִהיּנָ
ץ[ ץ ]ִנּתֵ ץִניּתֵ ץְמַנּתֵ ג-1ְלַנּתֵ
ק[ ק ]ִנּתֵ קִניּתֵ קְמַנּתֵ ג-1ְלַנּתֵ
ק[ ק ]ִנּתַ ק[ִניּתַ ק ]ִנּתָ ֵתק[ִניּתָ ֵתק ]ְלִהּנָ ב-12ְלִהיּנָ
ר[ ר ]ִנּתֵ רִניּתֵ רְמַנּתֵ ג-1ְלַנּתֵ

ה הִנְכּבָ בֹות[ִנְכּבֶ בֹות ]ְלִהּכָ ב-27ְלִהיּכָ
ל לִנְכּבַ ֵבל[ִנְכּבָ ֵבל ]ְלִהּכָ ב-1ְלִהיּכָ

ׁש ׁשִנְכּבַ ֵבׁש[ִנְכּבָ ֵבׁש ]ְלִהּכָ ב-1ְלִהיּכָ
וֹות[ִנְכֶווה ]ִנְכֶוה[ִנְכָווה ]ִנְכָוה[ וֹות ]ְלִהּכָ ב-27ְלִהיּכָ

ב-19ְלִהיּכֹון ]ְלִהּכֹון[ָנכֹוןָנכֹון
א-22ִלְנּכֹוַח ]ִלְנּכַֹח[נֹוֵכַחָנַכח

ֵחד[ִנְכָחדִנְכַחד ֵחד ]ְלִהּכָ ב-7ְלִהיּכָ
ֵלא[ִנְכָלאִנְכָלא ֵלא ]ְלִהּכָ ב-23ְלִהיּכָ
ֵלל[ִנְכָללִנְכַלל ֵלל ]ְלִהּכָ ב-1ְלִהיּכָ
ֵלם[ִנְכָלםִנְכַלם ֵלם ]ְלִהּכָ ב-1ְלִהיּכָ
ֵנס[ִנְכָנסִנְכַנס ֵנס ]ְלִהּכָ ב-1ְלִהיּכָ
ַנע[ִנְכָנעִנְכַנע ַנע ]ְלִהּכָ ב-9ְלִהיּכָ

ֵסף[ִנְכָסףִנְכַסף ֵסף ]ְלִהּכָ ב-1ְלִהיּכָ
ה הִנְכּפָ פֹות[ִנְכּפֶ פֹות ]ְלִהּכָ ב-27ְלִהיּכָ
ל לִנְכּפַ ֵפל[ִנְכּפָ ֵפל ]ְלִהּכָ ב-1ְלִהיּכָ
ת תִנְכּפַ ֵפת[ִנְכּפָ ֵפת ]ְלִהּכָ ב-2ְלִהיּכָ
רֹות[ִנְכֶרהִנְכָרה רֹות ]ְלִהּכָ ב-27ְלִהיּכָ
ֵרְך[ִנְכָרְךִנְכַרְך ֵרְך ]ְלִהּכָ ב-1ְלִהיּכָ
ֵרת[ִנְכָרתִנְכַרת ֵרת ]ְלִהּכָ ב-2ְלִהיּכָ
ל לִנְכׁשַ ל[ִנְכׁשָ ׁשֵ ל ]ְלִהּכָ ׁשֵ ב-1ְלִהיּכָ
ב בִנְכּתַ ֵתב[ִנְכּתָ ֵתב ]ְלִהּכָ ב-1ְלִהיּכָ
אֹות[ִנְלֶאהִנְלָאה אֹות ]ְלִהּלָ עתיד לפי א-48ב-28ְלִהיּלָ

ׁש ׁשִנְלּבַ ֵבׁש[ִנְלּבָ ֵבׁש ]ְלִהּלָ ב-1ְלִהיּלָ
וֹות[ִנְלֶווה ]ִנְלֶוה[ִנְלָווה ]ִנְלָוה[ וֹות ]ְלִהּלָ ב-27ְלִהיּלָ

ֵחם[ִנְלָחםִנְלַחם ֵחם ]ְלִהּלָ ב-7ְלִהיּלָ
ֵחץ[ִנְלָחץִנְלַחץ ֵחץ ]ְלִהּלָ ב-7ְלִהיּלָ

ֵחׁש[ִנְלָחׁשִנְלַחׁש ֵחׁש ]ְלִהּלָ ב-7ְלִהיּלָ
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ֵטׁש[ִנְלָטׁשִנְלַטׁש ֵטׁש ]ְלִהּלָ ב-1ְלִהיּלָ
ד דִנְלּכַ ֵכד[ִנְלּכָ ֵכד ]ְלִהּלָ ב-1ְלִהיּלָ
ֵמד[ִנְלָמדִנְלַמד ֵמד ]ְלִהּלָ ב-1ְלִהיּלָ
ֵעס[ִנְלָעסִנְלַעס ֵעס ]ְלִהּלָ ב-7ְלִהיּלָ
ַקח[ִנְלָקחִנְלַקח ַקח ]ְלִהּלָ ב-9ְלִהיּלָ
ֵקט[ִנְלָקטִנְלַקט ֵקט ]ְלִהּלָ ב-1ְלִהיּלָ

א-35ָלנּוםָנםָנם
ֵאס[ִנְמָאסִנְמַאס ֵאס ]ְלִהּמָ ב-7ְלִהיּמָ
ד דִנְמּדַ ֵדד[ִנְמּדָ ֵדד ]ְלִהּמָ ב-1ְלִהיּמָ
ֵהל[ִנְמָהלִנְמַהל ֵהל ]ְלִהּמָ ב-7ְלִהיּמָ
ב-18ְלִהיּמֹוג ]ְלִהּמֹוג[ָנמֹוגָנמֹוג

ב-18ְלִהיּמֹוט ]ְלִהּמֹוט[ָנמֹוטָנמֹוט
ֵזג[ִנְמָזגִנְמַזג ֵזג ]ְלִהּמָ ב-1ְלִהיּמָ

ֵחל[ִנְמָחלִנְמַחל ֵחל ]ְלִהּמָ ב-7ְלִהיּמָ
ֵחץ[ִנְמָחץִנְמַחץ ֵחץ ]ְלִהּמָ ב-7ְלִהיּמָ
ֵחק[ִנְמָחקִנְמַחק ֵחק ]ְלִהּמָ ב-7ְלִהיּמָ
ר רִנְמּכַ ֵכר[ִנְמּכָ ֵכר ]ְלִהּמָ ב-1ְלִהיּמָ
ֵלא[ִנְמָלאִנְמָלא ֵלא ]ְלִהּמָ ב-23ְלִהיּמָ
ַלח[ִנְמָלחִנְמַלח ַלח ]ְלִהּמָ ב-9ְלִהיּמָ
ֵלט[ִנְמָלטִנְמַלט ֵלט ]ְלִהּמָ ב-1ְלִהיּמָ
ֵלְך[ִנְמָלְךִנְמַלְך ֵלְך ]ְלִהּמָ ב-1ְלִהיּמָ
נֹות[ִנְמֶנהִנְמָנה נֹות ]ְלִהּמָ ב-27ְלִהיּמָ
ג-20ְלַנְמֵנםְמַנְמֵנםִנְמֵנם
ַנע[ִנְמָנעִנְמַנע ַנע ]ְלִהּמָ ב-9ְלִהיּמָ
ס[ָנֵמסָנַמס ס ]ְלִהּמֵ הווה יחיד גם: ב-22ְלִהיּמֵ

ָנָמס

ֵסר[ִנְמָסרִנְמַסר ֵסר ]ְלִהּמָ ב-1ְלִהיּמָ
ֵעְך[ִנְמָעְךִנְמַעְך ֵעְך ]ְלִהּמָ ב-7ְלִהיּמָ
ֵען[ִנְמָעןִנְמַען ֵען ]ְלִהּמָ ב-8ְלִהיּמָ

ֵצא[ִנְמָצאִנְמָצא ֵצא ]ְלִהּמָ ב-23ְלִהיּמָ
ֵצץ[ִנְמָצץִנְמַצץ ֵצץ ]ְלִהּמָ ב-1ְלִהיּמָ

ק[ָנֵמקָנַמק ק ]ְלִהּמֵ הווה יחיד גם: ב-22ְלִהיּמֵ
ָנָמק

ַרח[ִנְמָרחִנְמַרח ַרח ]ְלִהּמָ ב-9ְלִהיּמָ
ֵרט[ִנְמָרטִנְמַרט ֵרט ]ְלִהּמָ ב-1ְלִהיּמָ

ה הִנְמׁשָ ׁשֹות[ִנְמׁשֶ ׁשֹות ]ְלִהּמָ ב-27ְלִהיּמָ
ח חִנְמׁשַ ח[ִנְמׁשָ ׁשַ ח ]ְלִהּמָ ׁשַ ב-9ְלִהיּמָ
ְך ְךִנְמׁשַ ְך[ִנְמׁשָ ׁשֵ ְך ]ְלִהּמָ ׁשֵ ב-1ְלִהיּמָ
ל לִנְמׁשַ ל[ִנְמׁשָ ׁשֵ ל ]ְלִהּמָ ׁשֵ ב-1ְלִהיּמָ
ח חִנְמּתַ ַתח[ִנְמּתָ ַתח ]ְלִהּמָ ב-9ְלִהיּמָ

ֵזף[ִנְנָזףִנְנַזף ֵזף ]ְלִהּנָ ב-1ְלִהיּנָ
ֵטׁש[ִנְנָטׁשִנְנַטׁש ֵטׁש ]ְלִהּנָ ב-1ְלִהיּנָ
ֵעל[ִנְנָעלִנְנַעל ֵעל ]ְלִהּנָ ב-7ְלִהיּנָ
ֵעץ[ִנְנָעץִנְנַעץ ֵעץ ]ְלִהּנָ ב-7ְלִהיּנָ
ֵקט[ִנְנָקטִנְנַקט ֵקט ]ְלִהּנָ ב-1ְלִהיּנָ
ְך ְךִנְנׁשַ ְך[ִנְנׁשָ ׁשֵ ְך ]ְלִהּנָ ׁשֵ ב-1ְלִהיּנָ

א-35ָלנּוסָנסָנס
ר רִנְסּגַ ֵגר[ִנְסּגָ ֵגר ]ְלִהּסָ ב-1ְלִהיּסָ

ק קִנְסּדַ ֵדק[ִנְסּדָ ֵדק ]ְלִהּסָ ב-1ְלִהיּסָ
ְלִהיּסֹוג ]ְלִהּסֹוג[ ָנסֹוגָנסֹוג

}ָלֶסֶגת{
ב-18

ֵחב[ִנְסָחבִנְסַחב ֵחב ]ְלִהּסָ ב-7ְלִהיּסָ
ֵחט[ִנְסָחטִנְסַחט ֵחט ]ְלִהּסָ ב-7ְלִהיּסָ
ֵחף[ִנְסָחףִנְסַחף ֵחף ]ְלִהּסָ ב-7ְלִהיּסָ
ֵחר[ִנְסָחרִנְסַחר ֵחר ]ְלִהּסָ ב-7ְלִהיּסָ

עתיד גם לפי א-1ִלְנסֹוְך ]ִלְנסְֹך[נֹוֵסְךָנַסְך
א-25

ַלח[ִנְסָלחִנְסַלח ַלח ]ְלִהּסָ ב-9ְלִהיּסָ
ֵלל[ִנְסָללִנְסַלל ֵלל ]ְלִהּסָ ב-1ְלִהיּסָ
א-27ִלְנסֹוַע ]ִלְנסַֹע[נֹוֵסַעָנַסע

ֵער[ִנְסָערִנְסַער ֵער ]ְלִהּסָ ב-7ְלִהיּסָ
ג גִנְסּפַ ֵפג[ִנְסּפָ ֵפג ]ְלִהּסָ ב-1ְלִהיּסָ
ה הִנְסּפָ פֹות[ִנְסּפֶ פֹות ]ְלִהּסָ ב-27ְלִהיּסָ
ח חִנְסּפַ ַפח[ִנְסּפָ ַפח ]ְלִהּסָ ב-9ְלִהיּסָ
ר רִנְסּפַ ֵפר[ִנְסּפָ ֵפר ]ְלִהּסָ ב-1ְלִהיּסָ

א-1ִלְנסֹוק ]ִלְנסֹק[נֹוֵסקָנַסק
ֵקל[ִנְסָקלִנְסַקל ֵקל ]ְלִהּסָ ב-1ְלִהיּסָ
ֵקר[ִנְסָקרִנְסַקר ֵקר ]ְלִהּסָ ב-1ְלִהיּסָ
ֵרג[ִנְסָרגִנְסַרג ֵרג ]ְלִהּסָ ב-1ְלִהיּסָ
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ַרח[ִנְסָרחִנְסַרח ַרח ]ְלִהּסָ ב-9ְלִהיּסָ
ֵרק[ִנְסָרקִנְסַרק ֵרק ]ְלִהּסָ ב-1ְלִהיּסָ
ם םִנְסּתַ ֵתם[ִנְסּתָ ֵתם ]ְלִהּסָ ב-1ְלִהיּסָ
ר רִנְסּתַ ֵתר[ִנְסּתָ ֵתר ]ְלִהּסָ ב-1ְלִהיּסָ

א-39ָלנּוַעָנעָנע
ב-6ְלֵהיָעֵבר ]ְלֵהָעֵבר[ֶנֱעָברֶנֱעַבר
ר רֶנְעּדַ גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָעֵדר ]ְלֵהָעֵדר[ֶנְעּדָ

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעֵזב ]ְלֵהָעֵזב[ֶנֱעָזבֶנֱעַזב

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעֵזר ]ְלֵהָעֵזר[ֶנֱעָזרֶנֱעַזר

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעֵטף ]ְלֵהָעֵטף[ֶנֱעָטףֶנֱעַטף

ל לֶנְעּכַ ב-5ְלֵהיָעֵכל ]ְלֵהָעֵכל[ֶנְעּכָ
ר רֶנְעּכַ גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָעֵכר ]ְלֵהָעֵכר[ֶנְעּכָ

עתיד וציווי גם: א-17ִלְנעֹול ]ִלְנעֹל[נֹוֵעלָנַעל
ִיְנעֹול ]ִיְנעֹל[, 

ְנעֹול ]ְנעֹל[

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעֵלב ]ְלֵהָעֵלב[ֶנֱעָלבֶנֱעַלב

ב-31ְלֵהיָעלֹות ]ְלֵהָעלֹות[ַנֲעֶלהַנֲעָלה
גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָעֵלם ]ְלֵהָעֵלם[ֶנְעָלםֶנְעַלם

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעֵמד ]ְלֵהָעֵמד[ֶנֱעָמדֶנֱעַמד

ב-31ְלֵהיָענֹות ]ְלֵהָענֹות[ַנֲעֶנהַנֲעָנה
ג-27ְלַנֲעֵנַעְמַנֲעֵנַעִנֲעֵנַע
גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעֵנׁש ]ְלֵהָעֵנׁש[ֶנֱעָנׁשֶנֱעַנׁש

א-17ִלְנעֹוץ ]ִלְנעֹץ[נֹוֵעץָנַעץ
גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעֵצב ]ְלֵהָעֵצב[ֶנֱעָצבֶנֱעַצב

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעֵצם ]ְלֵהָעֵצם[ֶנֱעָצםֶנֱעַצם

גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָעֵצר ]ְלֵהָעֵצר[ֶנְעָצרֶנְעַצר

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעֵקד ]ְלֵהָעֵקד[ֶנֱעָקדֶנֱעַקד

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעֵקף ]ְלֵהָעֵקף[ֶנֱעָקףֶנֱעַקף

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעֵקץ ]ְלֵהָעֵקץ[ֶנֱעָקץֶנֱעַקץ

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעֵקר ]ְלֵהָעֵקר[ֶנֱעָקרֶנֱעַקר

א-17ִלְנעֹור ]ִלְנעֹר[נֹוֵערָנַער
גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעֵרְך ]ְלֵהָעֵרְך[ֶנֱעָרְךֶנֱעַרְך

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעֵרם ]ְלֵהָעֵרם[ֶנֱעָרםֶנֱעַרם

גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעֵרף ]ְלֵהָעֵרף[ֶנֱעָרףֶנֱעַרף

ה הַנֲעׂשָ ב-31ְלֵהיָעׂשֹות ]ְלֵהָעׂשֹות[ַנֲעׂשֶ

ק קֶנֱעׁשַ ק[ֶנֱעׁשָ ק ]ְלֵהָעׁשֵ גם לפי ב-5ב-6ְלֵהיָעׁשֵ

ק קֶנְעּתַ גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָעֵתק ]ְלֵהָעֵתק[ֶנְעּתָ

ר רֶנְעּתַ גם לפי ב-6ב-5ְלֵהיָעֵתר ]ְלֵהָעֵתר[ֶנְעּתָ

ם םִנְפּגַ ֵגם[ִנְפּגָ ֵגם ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ
ע עִנְפּגַ ַגע[ִנְפּגָ ַגע ]ְלִהּפָ ב-9ְלִהיּפָ
ׁש ׁשִנְפּגַ ֵגׁש[ִנְפּגָ ֵגׁש ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ
ה הִנְפּדָ דֹות[ִנְפּדֶ דֹות ]ְלִהּפָ ב-27ְלִהיּפָ
ב-18ְלִהיּפֹוץ ]ְלִהּפֹוץ[ָנפֹוץָנפֹוץ
א-27ִלְנּפֹוַח ]ִלְנּפַֹח[נֹוֵפַחָנַפח

ֵטר[ִנְפָטרִנְפַטר ֵטר ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ
ִלְנּפֹול ]ִלְנּפֹל[ נֹוֵפלָנַפל

}ִליּפֹול ]ִלּפֹל[{
א-25

ֵלט[ִנְפָלטִנְפַלט ֵלט ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ
נֹות[ִנְפֶנהִנְפָנה נֹות ]ְלִהּפָ ב-27ְלִהיּפָ
ג-20ְלַנְפֵנףְמַנְפֵנףִנְפֵנף

ֵסל[ִנְפָסלִנְפַסל ֵסל ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ
ֵסק[ִנְפָסקִנְפַסק ֵסק ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ
ֵעם[ִנְפָעםִנְפַעם ֵעם ]ְלִהּפָ ב-7ְלִהיּפָ
ֵער[ִנְפָערִנְפַער ֵער ]ְלִהּפָ ב-7ְלִהיּפָ
ַצע[ִנְפָצעִנְפַצע ַצע ]ְלִהּפָ ב-9ְלִהיּפָ
ֵקד[ִנְפָקדִנְפַקד ֵקד ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ
ַקח[ִנְפָקחִנְפַקח ַקח ]ְלִהּפָ ב-9ְלִהיּפָ
ַקע[ִנְפָקעִנְפַקע ַקע ]ְלִהּפָ ב-9ְלִהיּפָ
ֵרד[ִנְפָרדִנְפַרד ֵרד ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ
ֵרט[ִנְפָרטִנְפַרט ֵרט ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ
ֵרם[ִנְפָרםִנְפַרם ֵרם ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ
ֵרס[ִנְפָרסִנְפַרס ֵרס ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ
ַרע[ִנְפָרעִנְפַרע ַרע ]ְלִהּפָ ב-9ְלִהיּפָ
ֵרץ[ִנְפָרץִנְפַרץ ֵרץ ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ

ֵרׂש[ִנְפָרׂשִנְפַרׂש ֵרׂש ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ
ֵרׁש[ִנְפָרׁשִנְפַרׁש ֵרׁש ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ

א-1ִלְנּפֹוׁש ]ִלְנּפֹׁש[נֹוֵפׁשָנַפׁש
ח חִנְפּתַ ַתח[ִנְפּתָ ַתח ]ְלִהּפָ ב-9ְלִהיּפָ
ל לִנְפּתַ ֵתל[ִנְפּתָ ֵתל ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ
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ר רִנְפּתַ ֵתר[ִנְפּתָ ֵתר ]ְלִהּפָ ב-1ְלִהיּפָ
ט טִנְצּבַ ֵבט[ִנְצּבָ ֵבט ]ְלִהּצָ ב-1ְלִהיּצָ
ע עִנְצּבַ ַבע[ִנְצּבָ ַבע ]ְלִהּצָ ב-9ְלִהיּצָ
ר רִנְצּבַ ֵבר[ִנְצּבָ ֵבר ]ְלִהּצָ ב-1ְלִהיּצָ
ֵלב[ִנְצָלבִנְצַלב ֵלב ]ְלִהּצָ ב-1ְלִהיּצָ
לֹות[ִנְצֶלהִנְצָלה לֹות ]ְלִהּצָ ב-27ְלִהיּצָ
ֵמד[ִנְצָמדִנְצַמד ֵמד ]ְלִהּצָ ב-1ְלִהיּצָ
ג-20ְלַנְצֵנץְמַנְצֵנץִנְצֵנץ
א-1ִלְנצֹוץ ]ִלְנצֹץ[נֹוֵצץָנַצץ
עתיד גם לפי א-1ִלְנצֹור ]ִלְנצֹר[נֹוֵצרָנַצר

א-25

ֵרב[ִנְצָרבִנְצַרב ֵרב ]ְלִהּצָ ב-1ְלִהיּצָ
ֵרד[ִנְצָרדִנְצַרד ֵרד ]ְלִהּצָ ב-1ְלִהיּצָ
ֵרְך[ִנְצָרְךִנְצַרְך ֵרְך ]ְלִהּצָ ב-1ְלִהיּצָ
ֵרף[ִנְצָרףִנְצַרף ֵרף ]ְלִהּצָ ב-1ְלִהיּצָ
עתיד גם לפי א-1ִלְנקֹוב ]ִלְנקֹב[נֹוֵקבָנַקב

א-25

ע עִנְקּבַ ַבע[ִנְקּבָ ַבע ]ְלִהּקָ ב-9ְלִהיּקָ
ץ ץִנְקּבַ ֵבץ[ִנְקּבָ ֵבץ ]ְלִהּקָ ב-1ְלִהיּקָ
ר רִנְקּבַ ֵבר[ִנְקּבָ ֵבר ]ְלִהּקָ ב-1ְלִהיּקָ
ח חִנְקּדַ ַדח[ִנְקּדָ ַדח ]ְלִהּקָ ב-9ְלִהיּקָ
ׁש ׁשִנְקּדַ ֵדׁש[ִנְקּדָ ֵדׁש ]ְלִהּקָ ב-1ְלִהיּקָ
ֵהל[ִנְקָהלִנְקַהל ֵהל ]ְלִהּקָ ב-7ְלִהיּקָ

וֹות[ִנְקֶווה ]ִנְקֶוה[ִנְקָווה ]ִנְקָוה[ וֹות ]ְלִהּקָ ב-27ְלִהיּקָ
א-1ִלְנקֹוט ]ִלְנקֹט[נֹוֵקטָנַקט

ֵטל[ִנְקָטלִנְקַטל ֵטל ]ְלִהּקָ ב-1ְלִהיּקָ
ֵטם[ִנְקָטםִנְקַטם ֵטם ]ְלִהּקָ ב-1ְלִהיּקָ
ַטע[ִנְקָטעִנְקַטע ַטע ]ְלִהּקָ ב-9ְלִהיּקָ
ֵטף[ִנְקָטףִנְקַטף ֵטף ]ְלִהּקָ ב-1ְלִהיּקָ
לֹות[ִנְקֶלהִנְקָלה לֹות ]ְלִהּקָ ב-27ְלִהיּקָ
ֵלט[ִנְקָלטִנְקַלט ֵלט ]ְלִהּקָ ב-1ְלִהיּקָ
ַלע[ִנְקָלעִנְקַלע ַלע ]ְלִהּקָ ב-9ְלִהיּקָ

עתיד גם לפי א-1ִלְנקֹום ]ִלְנקֹם[נֹוֵקםָנַקם
א-25

ֵמט[ִנְקָמטִנְקַמט ֵמט ]ְלִהּקָ ב-1ְלִהיּקָ

נֹות[ִנְקֶנהִנְקָנה נֹות ]ְלִהּקָ ב-27ְלִהיּקָ
ֵנס[ִנְקָנסִנְקַנס ֵנס ]ְלִהּקָ ב-1ְלִהיּקָ

J ִנְקֵנקJ ְמַנְקֵנקJ ג-20ְלַנְקֵנק
א-22ִלְנקֹוַע ]ִלְנקַֹע[נֹוֵקַעָנַקע
א-1ִלְנקֹוף ]ִלְנקֹף[נֹוֵקףָנַקף

ֵצב[ִנְקָצבִנְקַצב ֵצב ]ְלִהּקָ ב-1ְלִהיּקָ
ֵצץ[ִנְקָצץִנְקַצץ ֵצץ ]ְלִהּקָ ב-1ְלִהיּקָ
ֵצר[ִנְקָצרִנְקַצר ֵצר ]ְלִהּקָ ב-1ְלִהיּקָ
ֵרא[ִנְקָראִנְקָרא ֵרא ]ְלִהּקָ ב-23ְלִהיּקָ
רֹות[ִנְקֶרהִנְקָרה רֹות ]ְלִהּקָ ב-27ְלִהיּקָ
ַרע[ִנְקָרעִנְקַרע ַרע ]ְלִהּקָ ב-9ְלִהיּקָ
ֵרׁש[ִנְקָרׁשִנְקַרׁש ֵרׁש ]ְלִהּקָ ב-1ְלִהיּקָ

א-1ִלְנקֹוׁש ]ִלְנקֹׁש[נֹוֵקׁשָנַקׁש
ר רִנְקׁשַ ר[ִנְקׁשָ ׁשֵ ר ]ְלִהּקָ ׁשֵ ב-1ְלִהיּקָ
ב-28ְלֵהיָראֹות ]ְלֵהָראֹות[ִנְרֶאהִנְרָאה
ם םִנְרּגַ ב-4ְלֵהיָרֵגם ]ְלֵהָרֵגם[ִנְרּגָ
ע עִנְרּגַ ב-10ְלֵהיָרַגע ]ְלֵהָרַגע[ִנְרּגָ
ם םִנְרּדַ ב-4ְלֵהיָרֵדם ]ְלֵהָרֵדם[ִנְרּדָ
ף ףִנְרּדַ ב-4ְלֵהיָרֵדף ]ְלֵהָרֵדף[ִנְרּדָ
ניקוד ח' לפי ב-7ב-4ְלֵהיָרֵחץ ]ְלֵהָרֵחץ[ִנְרָחץִנְרַחץ

ב-4ְלֵהיָרֵטב ]ְלֵהָרֵטב[ִנְרָטבִנְרַטב
ס סִנְרּכַ ב-4ְלֵהיָרֵכס ]ְלֵהָרֵכס[ִנְרּכָ
ׁש ׁשִנְרּכַ ב-4ְלֵהיָרֵכׁש ]ְלֵהָרֵכׁש[ִנְרּכָ
ב-4ְלֵהיָרֵמז ]ְלֵהָרֵמז[ִנְרָמזִנְרַמז
ג-20ְלַנְרֵמלְמַנְרֵמלִנְרֵמל
ב-4ְלֵהיָרֵמס ]ְלֵהָרֵמס[ִנְרָמסִנְרַמס
ניקוד ע' לפי ב-7ב-4ְלֵהיָרֵעד ]ְלֵהָרֵעד[ִנְרָעדִנְרַעד

ניקוד ע' לפי ב-7ב-4ְלֵהיָרֵעׁש ]ְלֵהָרֵעׁש[ִנְרָעׁשִנְרַעׁש

א אִנְרּפָ ב-24ְלֵהיָרֵפא ]ְלֵהָרֵפא[ִנְרּפָ
ב-10ְלֵהיָרַצח ]ְלֵהָרַצח[ִנְרָצחִנְרַצח
ב-4ְלֵהיָרֵקב ]ְלֵהָרֵקב[ִנְרָקבִנְרַקב
ב-10ְלֵהיָרַקח ]ְלֵהָרַקח[ִנְרָקחִנְרַקח
ב-4ְלֵהיָרֵקם ]ְלֵהָרֵקם[ִנְרָקםִנְרַקם
ם םִנְרׁשַ ם[ִנְרׁשָ ם ]ְלֵהָרׁשֵ ב-4ְלֵהיָרׁשֵ
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ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
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ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ם םִנְרּתַ ב-4ְלֵהיָרֵתם ]ְלֵהָרֵתם[ִנְרּתָ
ע עִנְרּתַ ב-10ְלֵהיָרַתע ]ְלֵהָרַתע[ִנְרּתָ
א אָנׂשָ אתנֹוׂשֵ בינוני פעול יחיד א-44ָלׂשֵ

גם: ָנׂשּוי

ַאב ָאבִנׁשְ ֵאב[ִנׁשְ ָ ֵאב ]ְלִהׁשּ ָ ב-7ְלִהיׁשּ
ַאל ָאלִנׁשְ ֵאל[ִנׁשְ ָ ֵאל ]ְלִהׁשּ ָ ב-7ְלִהיׁשּ
ַאף ָאףִנׁשְ ֵאף[ִנׁשְ ָ ֵאף ]ְלִהׁשּ ָ ב-7ְלִהיׁשּ
ַאר ָארִנׁשְ ֵאר[ִנׁשְ ָ ֵאר ]ְלִהׁשּ ָ ב-7ְלִהיׁשּ

ב בָנׁשַ עתיד גם לפי א-1ִלְנׁשֹוב ]ִלְנׁשֹב[נֹוׁשֵ
א-25

ה ּבָ הִנׁשְ ּבֶ בֹות[ִנׁשְ ָ בֹות ]ְלִהׁשּ ָ ב-27ְלִהיׁשּ
ע ּבַ עִנׁשְ ּבָ ַבע[ִנׁשְ ָ ַבע ]ְלִהׁשּ ָ ב-9ְלִהיׁשּ
ר ּבַ רִנׁשְ ּבָ ֵבר[ִנׁשְ ָ ֵבר ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ
ד ּדַ דִנׁשְ ּדָ ֵדד[ִנׁשְ ָ ֵדד ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ

ַחט ָחטִנׁשְ ֵחט[ִנׁשְ ָ ֵחט ]ְלִהׁשּ ָ ב-7ְלִהיׁשּ
ַחק ָחקִנׁשְ ֵחק[ִנׁשְ ָ ֵחק ]ְלִהׁשּ ָ ב-7ְלִהיׁשּ
ַחת ָחתִנׁשְ ֵחת[ִנׁשְ ָ ֵחת ]ְלִהׁשּ ָ ניקוד ת' בעבר ב-7ְלִהיׁשּ

לפי ב-2

ַטף ָטףִנׁשְ ֵטף[ִנׁשְ ָ ֵטף ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ
ְך ְךָנׁשַ עתיד גם לפי א-1ִלְנׁשֹוְך ]ִלְנׁשְֹך[נֹוׁשֵ

א-25, א-26

ב ּכַ בִנׁשְ ּכָ ֵכב[ִנׁשְ ָ ֵכב ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ
ח ּכַ חִנׁשְ ּכָ ַכח[ִנׁשְ ָ ַכח ]ְלִהׁשּ ָ ב-9ְלִהיׁשּ
ר ּכַ רִנׂשְ ּכָ ֵכר[ִנׂשְ ָ ֵכר ]ְלִהׂשּ ָ ב-1ְלִהיׂשּ
ַלח ָלחִנׁשְ ַלח[ִנׁשְ ָ ַלח ]ְלִהׁשּ ָ ב-9ְלִהיׁשּ
ַלט ָלטִנׁשְ ֵלט[ִנׁשְ ָ ֵלט ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ
ַלל ָללִנׁשְ ֵלל[ִנׁשְ ָ ֵלל ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ
ַלם ָלםִנׁשְ ֵלם[ִנׁשְ ָ ֵלם ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ
ַלף ָלףִנׁשְ ֵלף[ִנׁשְ ָ ֵלף ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ
ם םָנׁשַ עתיד גם לפי א-1ִלְנׁשֹום ]ִלְנׁשֹם[נֹוׁשֵ

א-25

ַמד ָמדִנׁשְ ֵמד[ִנׁשְ ָ ֵמד ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ
ַמט ָמטִנׁשְ ֵמט[ִנׁשְ ָ ֵמט ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ
ַמע ָמעִנׁשְ ַמע[ִנׁשְ ָ ַמע ]ְלִהׁשּ ָ ב-9ְלִהיׁשּ
ַמר ָמרִנׁשְ ֵמר[ִנׁשְ ָ ֵמר ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ
ָנה ֶנהִנׁשְ נֹות[ִנׁשְ ָ נֹות ]ְלִהׁשּ ָ ב-27ְלִהיׁשּ

J ֵנׁש ֵנׁש Jִנׁשְ ֵנׁש Jְמַנׁשְ ג-20ְלַנׁשְ
ַען ָעןִנׁשְ ֵען[ִנׁשְ ָ ֵען ]ְלִהׁשּ ָ ב-8ְלִהיׁשּ
ף ףָנׁשַ עתיד גם לפי א-1ִלְנׁשֹוף ]ִלְנׁשֹף[נֹוׁשֵ

א-25

ד ּפַ דִנׁשְ ּפָ ֵפד[ִנׁשְ ָ ֵפד ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ
ט ּפַ טִנׁשְ ּפָ ֵפט[ִנׁשְ ָ ֵפט ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ
ְך ּפַ ְךִנׁשְ ּפָ ֵפְך[ִנׁשְ ָ ֵפְך ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ
ק קָנׁשַ א-26ִלְנׁשֹוק ]ִלְנׁשֹק[נֹוׁשֵ

ַקל ָקלִנׁשְ ֵקל[ִנׁשְ ָ ֵקל ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ
ַקף ָקףִנׁשְ ֵקף[ִנׁשְ ָ ֵקף ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהׁשּ

ר רָנׁשַ עתיד גם לפי א-1ִלְנׁשֹור ]ִלְנׁשֹר[נֹוׁשֵ
א-25

ַרט ָרטִנׂשְ ֵרט[ִנׂשְ ָ ֵרט ]ְלִהׂשּ ָ ב-1ְלִהיׂשּ
ַרף ָרףִנׂשְ ֵרף[ִנׂשְ ָ ֵרף ]ְלִהׂשּ ָ ב-1ְלִהיׂשּ
ל ּתַ לִנׁשְ ּתָ ֵתל[ִנׁשְ ָ ֵתל ]ְלִהׁשּ ָ ב-1ְלִהיׁשּ
ע עִנְתּבַ ַבע[ִנְתּבָ ַבע ]ְלִהּתָ ב-9ְלִהיּתָ
ֵחב[ִנְתָחבִנְתַחב ֵחב ]ְלִהּתָ ב-7ְלִהיּתָ
ֵחם[ִנְתָחםִנְתַחם ֵחם ]ְלִהּתָ ב-7ְלִהיּתָ
לֹות[ִנְתֶלהִנְתָלה לֹות ]ְלִהּתָ ב-27ְלִהיּתָ

ֵלׁש[ִנְתָלׁשִנְתַלׁש ֵלׁש ]ְלִהּתָ ב-1ְלִהיּתָ
ֵמְך[ִנְתָמְךִנְתַמְך ֵמְך ]ְלִהּתָ ב-1ְלִהיּתָ

א-28ָלֵתתנֹוֵתןָנַתן
ס סִנְתּפַ ֵפס[ִנְתּפָ ֵפס ]ְלִהּתָ ב-1ְלִהיּתָ
ר רִנְתּפַ ֵפר[ִנְתּפָ ֵפר ]ְלִהּתָ ב-1ְלִהיּתָ
ֵקל[ִנְתָקלִנְתַקל ֵקל ]ְלִהּתָ ב-1ְלִהיּתָ
ַקע[ִנְתָקעִנְתַקע ַקע ]ְלִהּתָ ב-9ְלִהיּתָ
ֵקף[ִנְתָקףִנְתַקף ֵקף ]ְלִהּתָ ב-1ְלִהיּתָ
ֵרם[ִנְתָרםִנְתַרם ֵרם ]ְלִהּתָ ב-1ְלִהיּתָ
עתיד גם לפי א-1א-25ִלְנּתֹוׁש ]ִלְנּתֹׁש[נֹוֵתׁשָנַתׁש

א-40ָלסֹוב ]ָלסֹב[ַסבַסב
א[סֹוֵבאָסָבא א-41ִלְסּבֹוא ]ִלְסבֹּ
א-1ִלְסּבֹוב ]ִלְסּבֹב[סֹוֵבבָסַבב
א-1ִלְסּבֹול ]ִלְסּבֹל[סֹוֵבלָסַבל

ג-20ְלַסְבֵסדְמַסְבֵסדִסְבֵסד
א-1ִלְסּבֹור ]ִלְסּבֹר[סֹוֵברָסַבר
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א-1ִלְסּגֹוד ]ִלְסּגֹד[סֹוֵגדָסַגד
ג-22ְלַסְגֵנןְמַסְגֵנןִסְגֵנן

ג-20ְלַסְגֵסגְמַסְגֵסגִסְגֵסג
א-1ִלְסּגֹור ]ִלְסּגֹר[סֹוֵגרָסַגר

א-1ִלְסּדֹוק ]ִלְסּדֹק[סֹוֵדקָסַדק
ג-12ְלסֹוֵבבְמסֹוֵבבסֹוֵבב
ד-8)-(ְמסֹוָבבסֹוַבב

ְך[ ְך ]ֻסּבַ ְך[סּוּבַ ְך ]ְמֻסּבָ ד-1)-(ְמסּוּבָ
ן[ ן ]ֻסּבַ ן[סּוּבַ ן ]ְמֻסּבָ ד-3)-(ְמסּוּבָ

ד-14)-(ְמסּוְבָסד ]ְמֻסְבָסד[סּוְבַסד ]ֻסְבַסד[
ד-16)-(ְמסּוְגָנן ]ְמֻסְגָנן[סּוְגַנן ]ֻסְגַנן[
ר[ ר ]ֻסּדַ ר[סּוּדַ ר ]ְמֻסּדָ ד-1)-(ְמסּוּדָ

ג[ ג ]ֻסּוַ ג[סּוּוַ ג ]ְמֻסּוָ ד-1)-(ְמסּוּוָ
ד ]ֻסַיּד[ ד[סּוַיּ ד ]ְמֻסָיּ ד-1)-(ְמסּוּיָ

ג-12ְלסֹוֵכְךְמסֹוֵכְךסֹוֵכְך
ל[ ל ]ֻסַכּ ל[סּוּכַ ל ]ְמֻסּכָ ד-1)-(ְמסּוּכָ

ם[ ם ]ֻסַכּ ם[סּוּכַ ם ]ְמֻסּכָ ד-1)-(ְמסּוּכָ
ף[ ף ]ֻסַלּ ף[סּוּלַ ף ]ְמֻסּלָ ד-1)-(ְמסּוּלָ
ק[ ק ]ֻסַלּ ק[סּוּלַ ק ]ְמֻסּלָ ד-1)-(ְמסּוּלָ

א[ א ]ֻסּמָ א[סּוּמָ א ]ְמֻסּמָ ד-9)-(ְמסּוּמָ
ם[ ם ]ֻסַמּ ם[סּוּמַ ם ]ְמֻסּמָ ד-1)-(ְמסּוּמָ

ן[ ן ]ֻסּמַ ן[סּוּמַ ן ]ְמֻסּמָ ד-3)-(ְמסּוּמָ
ל[ ל ]ֻסְנַדּ ל[סּוְנַדּ ל ]ְמֻסְנָדּ ד-14)-(ְמסּוְנָדּ
ד-14)-(ְמסּוְנָוור ]ְמֻסְנָור[סּוְנַוור ]ֻסְנַור[

ַרן[ ַרן ]ֻסְנּכְ ָרן[סּוְנּכְ ָרן ]ְמֻסְנּכְ ד-22)-(ְמסּוְנּכְ
ן[ ן ]ֻסּנַ ן[סּוּנַ ן ]ְמֻסּנָ ד-3)-(ְמסּוּנָ

ח[ ח ]ֻסּפַ ח[סּוּפַ ח ]ְמֻסּפָ ד-7)-(ְמסּוּפָ
ק[ ק ]ֻסַפּ ק[סּוּפַ ק ]ְמֻסּפָ ד-1)-(ְמסּוּפָ
ר[ ר ]ֻסַפּ ר[סּוּפַ ר ]ְמֻסּפָ ד-1)-(ְמסּוּפָ
ד-5)-(ְמסֹוָרס ]ְמסָֹרס[סֹוַרס ]סַֹרס[
ד-5)-(ְמסֹוָרק ]ְמסָֹרק[סֹוַרק ]סַֹרק[

ת[ ת ]ֻסּתַ ת[סּוּתַ ת ]ְמֻסּתָ ד-2)-(ְמסּוּתָ
ניקוד ח' לפי א-37ָלִסיַחָסחָסח

א-39

עתיד וציווי גם: א-17ִלְסחֹוב ]ִלְסחֹב[סֹוֵחבָסַחב
ִיְסחֹוב ]ִיְסחֹב[, 

ְסחֹוב ]ְסחֹב[

עתיד וציווי גם: א-17ִלְסחֹוט ]ִלְסחֹט[סֹוֵחטָסַחט
ִיְסחֹוט ]ִיְסחֹט[, 

ְסחֹוט [ְסחֹט[

עתיד וציווי גם: א-17ִלְסחֹוף ]ִלְסחֹף[סֹוֵחףָסַחף
ִיְסחֹוף ]ִיְסחֹף[, 

ְסחֹוף ]ְסחֹף[

עתיד וציווי גם: א-17ִלְסחֹור ]ִלְסחֹר[סֹוֵחרָסַחר
ִיְסחֹור ]ִיְסחֹר[, 

ְסחֹור ]ְסחֹר[

ג-20ְלַסְחֵררְמַסְחֵררִסְחֵרר
א-48ִלְסטֹותסֹוֶטהָסָטה
א-1ִלְסטֹור ]ִלְסטֹר[סֹוֵטרָסַטר

ג-7ְלָסֵאבְמָסֵאבֵסיֵאב ]ֵסֵאב[
ב[ ב ]ִסּבֵ בִסיּבֵ בְמַסּבֵ ג-1ְלַסּבֵ
ְך[ ְך ]ִסּבֵ ְךִסיּבֵ ְךְמַסּבֵ ג-1ְלַסּבֵ
ן[ ן ]ִסּבֵ ןִסיּבֵ ןְמַסּבֵ ג-3ְלַסּבֵ
ל[ ל ]ִסּגֵ לִסיּגֵ לְמַסּגֵ ג-1ְלַסּגֵ
ף[ ף ]ִסּגֵ ףִסיּגֵ ףְמַסּגֵ ג-1ְלַסּגֵ
ר[ ר ]ִסּדֵ רִסיּדֵ רְמַסּדֵ ג-1ְלַסּדֵ
ג[ וג ]ִסּוֵ ג[ִסיּוֵ וג ]ְמַסּוֵ ג[ְמַסּוֵ וג ]ְלַסּוֵ ג-1ְלַסּוֵ
ג[ יג ]ִסּיֵ ג[ִסּיֵ יג ]ְמַסּיֵ ג[ְמַסּיֵ יג ]ְלַסּיֵ ג-1ְלַסּיֵ

ד[ יד ]ִסּיֵ ד[ִסּיֵ יד ]ְמַסּיֵ ד[ְמַסּיֵ יד ]ְלַסּיֵ ג-1ְלַסּיֵ
ם[ ים ]ִסּיֵ ם[ִסּיֵ ים ]ְמַסּיֵ ם[ְמַסּיֵ ים ]ְלַסּיֵ ג-1ְלַסּיֵ
ַע[ יַע ]ִסּיֵ ַע[ִסּיֵ יַע ]ְמַסּיֵ ַע[ְמַסּיֵ יַע ]ְלַסּיֵ ג-9ְלַסּיֵ
ר[ יר ]ִסּיֵ ר[ִסּיֵ יר ]ְמַסּיֵ ר[ְמַסּיֵ יר ]ְלַסּיֵ ג-1ְלַסּיֵ

ְך[ ְך ]ִסּכֵ ְךִסיּכֵ ְךְמַסּכֵ ג-1ְלַסּכֵ
ל[ ל ]ִסּכֵ לִסיּכֵ לְמַסּכֵ ג-1ְלַסּכֵ

ם[ ם ]ִסּכֵ םִסיּכֵ םְמַסּכֵ ג-1ְלַסּכֵ
ן[ ן ]ִסּכֵ ןִסיּכֵ ןְמַסּכֵ ג-3ְלַסּכֵ

ף[ ף ]ִסּלֵ ףִסיּלֵ ףְמַסּלֵ ג-1ְלַסּלֵ
ק[ ק ]ִסּלֵ קִסיּלֵ קְמַסּלֵ ג-1ְלַסּלֵ

א[ א ]ִסּמֵ אִסיּמֵ אְמַסּמֵ ג-16ְלַסּמֵ
ל[ ל ]ִסּמֵ לִסיּמֵ לְמַסּמֵ ג-1ְלַסּמֵ

ם[ ם ]ִסּמֵ םִסיּמֵ םְמַסּמֵ ג-1ְלַסּמֵ
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ן[ ן ]ִסּמֵ ןִסיּמֵ ןְמַסּמֵ ג-3ְלַסּמֵ
J ]ס ס ]ִסּמֵ ס Jִסיּמֵ ס Jְמַסּמֵ ג-1ְלַסּמֵ

ר[ ר ]ִסּמֵ רִסיּמֵ רְמַסּמֵ ג-1ְלַסּמֵ
ן[ ן ]ִסּנֵ ןִסיּנֵ ןְמַסּנֵ ג-3ְלַסּנֵ

ף[ ף ]ִסּנֵ ףִסיּנֵ ףְמַסּנֵ ג-1ְלַסּנֵ
ג-4ְלַסֵעףְמַסֵעףִסיֵעף ]ִסֵעף[
ַח[ ַח ]ִסּפֵ ַחִסיּפֵ ַחְמַסּפֵ ג-9ְלַסּפֵ
ק[ ק ]ִסּפֵ קִסיּפֵ קְמַסּפֵ ג-1ְלַסּפֵ
ר[ ר ]ִסּפֵ רִסיּפֵ רְמַסּפֵ ג-1ְלַסּפֵ
ל[ ל ]ִסּקֵ לִסיּקֵ לְמַסּקֵ ג-1ְלַסּקֵ
ר[ ר ]ִסּקֵ רִסיּקֵ רְמַסּקֵ ג-1ְלַסּקֵ
עבר נסתר גם: ג-5ְלָסֵרבְמָסֵרבֵסיֵרב ]ֵסֵרב[

ֵסיַרב ]ֵסַרב[

עבר נסתר גם: ג-5ְלָסֵרסְמָסֵרסֵסיֵרס ]ֵסֵרס[
ֵסיַרס ]ֵסַרס[

עבר נסתר גם: ג-5ְלָסֵרקְמָסֵרקֵסיֵרק ]ֵסֵרק[
ֵסיַרק ]ֵסַרק[

ת[ ת ]ִסּתֵ תִסיּתֵ תְמַסּתֵ ג-2ְלַסּתֵ
א-35ָלסּוְךָסְךָסְך

ג-20ְלַסְכֵסְךְמַסְכֵסְךִסְכֵסְך
ר[סֹוֵכרָסַכר א-1ִלְסּכֹור ]ִלְסכֹּ
א-1ִלְסלֹוד ]ִלְסלֹד[סֹוֵלדָסַלד
א-22ִלְסלֹוַח ]ִלְסלַֹח[סֹוֵלַחָסַלח
א-1ִלְסלֹול ]ִלְסלֹל[סֹוֵללָסַלל

ג-20ְלַסְלֵסלְמַסְלֵסלִסְלֵסל
א-1ִלְסמֹוְך ]ִלְסמְֹך[סֹוֵמְךָסַמְך

J ִסְמֵסםJ ְמַסְמֵסםJ ג-20ְלַסְמֵסם
J ל ל Jִסְמֵפּ ל Jְמַסְמֵפּ ג-20ְלַסְמֵפּ
J ת ת Jִסְמּפֵ ת Jְמַסְמּפֵ ג-21ְלַסְמּפֵ
J ְסִמְרֵטטJ ֶמְסַמְרֵטטJ ג-29ֶלְסַמְרֵטט

ג-20ְלַסְמֵררְמַסְמֵררִסְמֵרר
ר רִסְנּגֵ רְמַסְנּגֵ ג-20ְלַסְנּגֵ

J ִסְנֵג'רJ ְמַסְנֵג'רJ ג-20ְלַסְנֵג'ר
ל לִסְנּדֵ לְמַסְנּדֵ ג-20ְלַסְנּדֵ

ג-20ְלַסְנֵוור ]ְלַסְנֵור[ְמַסְנֵוור ]ְמַסְנֵור[ִסְנֵוור ]ִסְנֵור[

ֵרן ֵרןִסְנּכְ ֵרןְמַסְנְכּ ג-30ְלַסְנְכּ
ז זִסְנּתֵ זְמַסְנּתֵ ג-20ְלַסְנּתֵ
עתיד וציווי גם: א-17ִלְסעֹוד ]ִלְסעֹד[סֹוֵעדָסַעד

ִיְסעֹוד ]ִיְסעֹד[, 
ְסעֹוד ]ְסעֹד[

א-17ִלְסעֹור ]ִלְסעֹר[סֹוֵערָסַער
א-1ִלְסּפֹוג ]ִלְסּפֹג[סֹוֵפגָסַפג
א-1ִלְסּפֹוד ]ִלְסּפֹד[סֹוֵפדָסַפד
א-22ִלְסּפֹוַח ]ִלְסּפַֹח[סֹוֵפַחָסַפח

ג-20ְלַסְפֵסרְמַסְפֵסרִסְפֵסר
א-1ִלְסּפֹור ]ִלְסּפֹר[סֹוֵפרָסַפר

ג-20ְלַסְפֵררְמַסְפֵררִסְפֵרר
א-1ִלְסקֹול ]ִלְסקֹל[סֹוֵקלָסַקל
א-1ִלְסקֹור ]ִלְסקֹר[סֹוֵקרָסַקר

ג-22ְלַסְקֵרןְמַסְקֵרןִסְקֵרן
א-35ָלסּורָסרָסר

ל לִסְרּבֵ לְמַסְרּבֵ ג-20ְלַסְרּבֵ
א-1ִלְסרֹוג ]ִלְסרֹג[סֹוֵרגָסַרג

א-22ִלְסרֹוַח ]ִלְסרַֹח[סֹוֵרַחָסַרח
א-1ִלְסרֹוט ]ִלְסרֹט[סֹוֵרטָסַרט

ג-20ְלַסְרֵטטְמַסְרֵטטִסְרֵטט
ג-20ְלַסְרֵסרְמַסְרֵסרִסְרֵסר

א-1ִלְסרֹוק ]ִלְסרֹק[סֹוֵרקָסַרק
א-1ִלְסּתֹום ]ִלְסּתֹם[סֹוֵתםָסַתם
א-1ִלְסּתֹור ]ִלְסּתֹר[סֹוֵתרָסַתר
א-8ַלֲעבֹוד ]ַלֲעבֹד[עֹוֵבדָעַבד
א-8ַלֲעבֹור ]ַלֲעבֹר[עֹוֵברָעַבר

ג-21ְלַעְבֵרתְמַעְבֵרתִעְבֵרת
א-35ָלעּוגָעגָעג

גם לפי א-10א-8ַלֲעגֹוב ]ַלֲעגֹב[עֹוֵגבָעַגב

א-9ַלֲעגֹון ]ַלֲעגֹן[עֹוֵגןָעַגן
א-50ַלְעּדֹותעֹוֶדהָעָדה
ן ןִעְדּכֵ ןְמַעְדּכֵ ג-22ְלַעְדּכֵ
גם לפי א-10א-8ַלֲעדֹור ]ַלֲעדֹר[עֹוֵדרָעַדר

ד[ ד ]ֻעַבּ ד[עּוּבַ ד ]ְמֻעּבָ ד-1)-(ְמעּוּבָ
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ה[ ה ]ֻעּבָ ה[עּוּבָ ה ]ְמֻעּבֶ ד-10)-(ְמעּוּבֶ
ל[ ל ]ֻעַגּ ל[עּוּגַ ל ]ְמֻעּגָ ד-1)-(ְמעּוּגָ

ג-12ְלעֹוֵדדְמעֹוֵדדעֹוֵדד
ד-8)-(ְמעֹוָדדעֹוַדד

ן[ ן ]ֻעְדּכַ ן[עּוְדּכַ ן ]ְמֻעְדּכָ ד-16)-(ְמעּוְדּכָ
ת[ ת ]ֻעּוַ ת[עּוּוַ ת ]ְמֻעּוָ ד-2)-(ְמעּוּוָ

ר[ ר ]ֻעַטּ ר[עּוּטַ ר ]ְמֻעּטָ ד-1)-(ְמעּוּטָ
ב[ ב ]ֻעַכּ ב[עּוּכַ ב ]ְמֻעּכָ ד-1)-(ְמעּוּכָ
ל[ ל ]ֻעַכּ ל[עּוּכַ ל ]ְמֻעּכָ ד-1)-(ְמעּוּכָ

ג-12ְלעֹוֵללְמעֹוֵללעֹוֵלל
ה[ ה ]ֻעּנָ ה[עּוּנָ ה ]ְמֻעּנֶ ד-10)-(ְמעּוּנֶ

ג-12ְלעֹוֵפףְמעֹוֵפףעֹוֵפף
ב[ ב ]ֻעַצּ ב[עּוּצַ ב ]ְמֻעּצָ ד-1)-(ְמעּוּצָ
ל[ ל ]ֻעַקּ ל[עּוּקַ ל ]ְמֻעּקָ ד-1)-(ְמעּוּקָ

ם[ ם ]ֻעַקּ ם[עּוּקַ ם ]ְמֻעּקָ ד-1)-(ְמעּוּקָ
ר[ ר ]ֻעַקּ ר[עּוּקַ ר ]ְמֻעּקָ ד-1)-(ְמעּוּקָ
ד-5)-(ְמעֹוָרב ]ְמעָֹרב[עֹוַרב ]עַֹרב[

ב[ ב ]ֻעְרּבַ ב[עּוְרּבַ ב ]ְמֻעְרּבָ ד-14)-(ְמעּוְרּבָ
ל[ ל ]ֻעְרּבַ ל[עּוְרּבַ ל ]ְמֻעְרּבָ ד-14)-(ְמעּוְרּבָ

ד-14)-(ְמעּוְרָטל ]ְמֻעְרָטל[עּוְרַטל ]ֻעְרַטל[
ד-18)-(ְמעּוְרָער ]ְמֻעְרָער[עּוְרַער ]ֻעְרַער[

ג-12ְלעֹוֵררְמעֹוֵררעֹוֵרר
ן[ ַ ן ]ֻעׁשּ ַ ן[עּוׁשּ ָ ן ]ְמֻעׁשּ ָ ד-3)-(ְמעּוׁשּ

גם לפי א-10א-8ַלֲעזֹוב ]ַלֲעזֹב[עֹוֵזבָעַזב

גם לפי א-10א-8ַלֲעזֹור ]ַלֲעזֹר[עֹוֵזרָעַזר

א-35ָלעּוטָעטָעט
א-50ַלֲעטֹותעֹוֶטהָעָטה
גם לפי א-10א-8ַלֲעטֹוף ]ַלֲעטֹף[עֹוֵטףָעַטף

ד[ ד ]ִעּבֵ דִעיּבֵ דְמַעּבֵ ג-1ְלַעּבֵ
ה[ ה ]ִעּבָ הִעיּבָ ג-17ְלַעּבֹותְמַעּבֶ
ר[ ר ]ִעּבֵ רִעיּבֵ רְמַעּבֵ עבר נסתר גם: ג-1ְלַעּבֵ

ר[ ר ]ִעּבַ ִעיּבַ

ל[ ל ]ִעּגֵ לִעיּגֵ לְמַעּגֵ ג-1ְלַעּגֵ
ן[ ן ]ִעּגֵ ןִעיּגֵ ןְמַעּגֵ ג-3ְלַעּגֵ

ן[ ן ]ִעּדֵ ןִעיּדֵ ןְמַעּדֵ ג-3ְלַעּדֵ
ה[ וה ]ִעּוָ ה[ִעיּוָ וה ]ְמַעּוֶ ג-17ְלַעּוֹותְמַעּוֶ
ר[ ור ]ִעּוֵ ר[ִעיּוֵ ור ]ְמַעּוֵ ר[ְמַעּוֵ ור ]ְלַעּוֵ ג-1ְלַעּוֵ

ת[ ות ]ִעּוֵ ת[ִעיּוֵ ות ]ְמַעּוֵ ת[ְמַעּוֵ ות ]ְלַעּוֵ ג-2ְלַעּוֵ
ר[ ר ]ִעּטֵ רִעיּטֵ רְמַעּטֵ ג-1ְלַעּטֵ

ן[ ין ]ִעּיֵ ן[ִעּיֵ ין ]ְמַעּיֵ ן[ְמַעּיֵ ין ]ְלַעּיֵ ג-3ְלַעּיֵ
ף[ יף ]ִעּיֵ ף[ִעּיֵ יף ]ְמַעּיֵ ף[ְמַעּיֵ יף ]ְלַעּיֵ ג-1ְלַעּיֵ
ר[ יר ]ִעּיֵ ר[ִעּיֵ יר ]ְמַעּיֵ ר[ְמַעּיֵ יר ]ְלַעּיֵ ג-1ְלַעּיֵ

ב[ ב ]ִעּכֵ בִעיּכֵ בְמַעּכֵ ג-1ְלַעּכֵ
ל[ ל ]ִעּכֵ לִעיּכֵ לְמַעּכֵ ג-1ְלַעּכֵ

ס[ ס ]ִעּכֵ סִעיּכֵ סְמַעּכֵ ג-1ְלַעּכֵ
ף[ ף ]ִעּלֵ ףִעיּלֵ ףְמַעּלֵ ג-1ְלַעּלֵ

ד[ ד ]ִעּמֵ דִעיּמֵ דְמַעּמֵ ג-1ְלַעּמֵ
ל[ ל ]ִעּמֵ לִעיּמֵ לְמַעּמֵ ג-1ְלַעּמֵ

ם[ ם ]ִעּמֵ םִעיּמֵ םְמַעּמֵ ג-1ְלַעּמֵ
ר[ ר ]ִעּמֵ רִעיּמֵ רְמַעּמֵ ג-1ְלַעּמֵ

ת[ ת ]ִעּמֵ תִעיּמֵ תְמַעּמֵ ג-2ְלַעּמֵ
ג[ ג ]ִעּנֵ גִעיּנֵ גְמַעּנֵ ג-1ְלַעּנֵ

ה[ ה ]ִעּנָ הִעיּנָ ג-17ְלַעּנֹותְמַעּנֶ
ן[ ן ]ִעּנֵ ןִעיּנֵ ןְמַעּנֵ ג-3ְלַעּנֵ

ה[ ה ]ִעּסָ הִעיּסָ ג-17ְלַעּסֹותְמַעּסֶ
ב[ ב ]ִעּצֵ בִעיּצֵ בְמַעּצֵ ג-1ְלַעּצֵ
ל[ ל ]ִעּקֵ לִעיּקֵ לְמַעּקֵ ג-1ְלַעּקֵ

ם[ ם ]ִעּקֵ םִעיּקֵ םְמַעּקֵ ג-1ְלַעּקֵ
ר[ ר ]ִעּקֵ רִעיּקֵ רְמַעּקֵ ג-1ְלַעּקֵ
עבר נסתר גם: ג-5ְלָעֵרבְמָעֵרבֵעיֵרב ]ֵעֵרב[

ֵעיַרב ]ֵעַרב[

ג-5ְלָעֵרםְמָעֵרםֵעיֵרם ]ֵעֵרם[
ב[ ֵ ב ]ִעׂשּ ֵ בִעיׂשּ ֵ בְמַעׂשּ ֵ ג-1ְלַעׂשּ

ן[ ֵ ן ]ִעׁשּ ֵ ןִעיׁשּ ֵ ןְמַעׁשּ ֵ ג-3ְלַעׁשּ
גם לפי א-8א-10ַלְעּכֹור ]ַלְעּכֹר[עֹוֵכרָעַכר

גם לפי א-10א-8ַלֲעלֹוב ]ַלֲעלֹב[עֹוֵלבָעַלב

א-50ַלֲעלֹותעֹוֶלהָעָלה
גם לפי א-10א-8ַלֲעלֹוז ]ַלֲעלֹז[עֹוֵלזָעַלז
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ג-24ְלַעְלֵעלְמַעְלֵעלִעְלֵעל
גם לפי א-10א-8ַלֲעמֹוד ]ַלֲעמֹד[עֹוֵמדָעַמד

גם לפי א-10א-8ַלֲעמֹול ]ַלֲעמֹל[ָעֵמלָעַמל

ג-22ְלַעְמֵלןְמַעְמֵלןִעְמֵלן
גם לפי א-10א-8ַלֲעמֹוס ]ַלֲעמֹס[עֹוֵמסָעַמס

ג-24ְלַעְמֵעםְמַעְמֵעםִעְמֵעם
גם לפי א-10א-8ַלֲענֹוב ]ַלֲענֹב[עֹוֵנבָעַנב

גם לפי א-10א-8ַלֲענֹוד ]ַלֲענֹד[עֹוֵנדָעַנד

א-50ַלֲענֹותעֹוֶנהָעָנה
J ִעְנֵטזJ ְמַעְנֵטזJ ג-20ְלַעְנֵטז

ג-22ְלַעְנֵיין ]ְלַעְנֵין[ְמַעְנֵיין ]ְמַעְנֵין[ִעְנֵיין ]ִעְנֵין[
גם לפי א-10א-8ַלֲענֹוׁש ]ַלֲענֹׁש[עֹוַנׁשָעַנׁש

גם לפי א-10א-8ַלֲעסֹוק ]ַלֲעסֹק[עֹוֵסקָעַסק

א-35ָלעּוףָעףָעף
ג-24ְלַעְפֵעףְמַעְפֵעףִעְפֵעף

א-35ָלעּוץָעץָעץ
ן ןִעְצּבֵ ןְמַעְצּבֵ ג-22ְלַעְצּבֵ
גם לפי א-10א-8ַלֲעצֹום ]ַלֲעצֹם[עֹוֵצםָעַצם

גם לפי א-8א-10ַלְעצֹור ]ַלְעצֹר[עֹוֵצרָעַצר

גם לפי א-8א-10ַלְעקֹוב ]ַלְעקֹב[עֹוֵקבָעַקב

גם לפי א-10א-8ַלֲעקֹוד ]ַלֲעקֹד[עֹוֵקדָעַקד

גם לפי א-10א-8ַלֲעקֹוף ]ַלֲעקֹף[עֹוֵקףָעַקף

גם לפי א-10א-8ַלֲעקֹוץ ]ַלֲעקֹץ[עֹוֵקץָעַקץ

גם לפי א-10א-8ַלֲעקֹור ]ַלֲעקֹר[עֹוֵקרָעַקר

גם לפי א-10א-8ַלֲערֹוב ]ַלֲערֹב[עֹוֵרבָעַרב

ב בִעְרּבֵ בְמַעְרּבֵ ג-20ְלַעְרּבֵ
ל לִעְרּבֵ לְמַעְרּבֵ ג-20ְלַעְרּבֵ

גם לפי א-10א-8ַלֲערֹוג ]ַלֲערֹג[עֹוֵרגָעַרג

ג-20ְלַעְרֵטלְמַעְרֵטלִעְרֵטל
גם לפי א-10א-8ַלֲערֹוְך ]ַלֲערְֹך[עֹוֵרְךָעַרְך

גם לפי א-10א-8ַלֲערֹום ]ַלֲערֹם[עֹוֵרםָעַרם

ג-20ְלַעְרֵסלְמַעְרֵסלִעְרֵסל
ג-24ְלַעְרֵערְמַעְרֵערִעְרֵער

גם לפי א-10א-8ַלֲערֹוף ]ַלֲערֹף[עֹוֵרףָעַרף

ל לִעְרּפֵ לְמַעְרּפֵ ג-20ְלַעְרּפֵ
גם לפי א-10א-8ַלֲערֹוק ]ַלֲערֹק[עֹוֵרקָעַרק

ה הָעׂשָ א-50ַלֲעׂשֹותעֹוׂשֶ
ק קָעׁשַ גם לפי א-10א-8ַלֲעׁשֹוק ]ַלֲעׁשֹק[עֹוׁשֵ

גם לפי א-8א-10ַלְעּתֹור ]ַלְעּתֹר[עֹוֵתרָעַתר
J ֵרק ֵרק Jִפּבְ ֵרק Jְמַפּבְ ג-20ְלַפּבְ

ג גּפָ א-35ָלפּוגּפָ
ַגם א-1ִלְפּגֹום ]ִלְפּגֹם[ּפֹוֵגםּפָ
ַגע א-22ִלְפּגֹוַע ]ִלְפּגַֹע[ּפֹוֵגַעּפָ
ַגׁש א-1ִלְפּגֹוׁש ]ִלְפּגֹׁש[ּפֹוֵגׁשּפָ
ָדה א-48ִלְפּדֹותּפֹוֶדהּפָ

ד-6)-(ְמפֹוָאר ]ְמפָֹאר[ּפֹוַאר ]ּפַֹאר[
ג-12ְלפֹוֵגגְמפֹוֵגגּפֹוֵגג

ַזּר[ ר ]ּפֻ ר[ּפּוּזַ ר ]ְמֻפּזָ ד-1)-(ְמפּוּזָ
ְחַלץ[ ד-14)-(ְמפּוְחָלץ ]ְמֻפְחָלץ[ּפּוְחַלץ ]ּפֻ

ַחת[ ד-2)-(ְמפּוָחת ]ְמֻפָחת[ּפּוַחת ]ּפֻ
ם[ ַטּ ם ]ּפֻ ם[ּפּוּטַ ם ]ְמֻפּטָ ד-1)-(ְמפּוּטָ
ר[ ַטּ ר ]ּפֻ ר[ּפּוּטַ ר ]ְמֻפּטָ ד-1)-(ְמפּוּטָ

ַיּס[ ס ]ּפֻ ס[ּפּוּיַ ס ]ְמֻפּיָ ד-1)-(ְמפּוּיָ
ג[ ַלּ ג ]ּפֻ ג[ּפּוּלַ ג ]ְמֻפּלָ ד-1)-(ְמפּוּלָ

ס[ ַלּ ס ]ּפֻ ס[ּפּוּלַ ס ]ְמֻפּלָ ד-1)-(ְמפּוּלָ
ה[ ּנָ ה ]ּפֻ ה[ּפּוּנָ ה ]ְמֻפּנֶ ד-10)-(ְמפּוּנֶ
ק[ ַנּ ק ]ּפֻ ק[ּפּוּנַ ק ]ְמֻפּנָ ד-1)-(ְמפּוּנָ

ל[ ַסּ ל ]ּפֻ ל[ּפּוּסַ ל ]ְמֻפּסָ ד-1)-(ְמפּוּסָ
ק[ ַסּ ק ]ּפֻ ק[ּפּוּסַ ק ]ְמֻפּסָ ד-1)-(ְמפּוּסָ

ֲעַנח[ ד-20)-(ְמפּוֲעָנח ]ְמֻפֲעָנח[ּפּוֲעַנח ]ּפֻ
ה[ ּצָ ה ]ּפֻ ה[ּפּוּצָ ה ]ְמֻפּצֶ ד-10)-(ְמפּוּצֶ
ח[ ַצּ ח ]ּפֻ ח[ּפּוּצַ ח ]ְמֻפּצָ ד-7)-(ְמפּוּצָ
ל[ ַצּ ל ]ּפֻ ל[ּפּוּצַ ל ]ְמֻפּצָ ד-1)-(ְמפּוּצָ

ג-12ְלפֹוֵצץְמפֹוֵצץּפֹוֵצץ
ד-8)-(ְמפֹוָצץּפֹוַצץ

ץ[ ַצּ ץ ]ּפֻ ץ[ּפּוּצַ ץ ]ְמֻפּצָ ד-1)-(ְמפּוּצָ
ד-5)-(ְמפֹוָרז ]ְמפָֹרז[ּפֹוַרז ]ּפַֹרז[

ד-5)-(ְמפֹוָרט ]ְמפָֹרט[ּפֹוַרט ]ּפַֹרט[
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ְרַסם[ ד-14)-(ְמפּוְרָסם ]ְמֻפְרָסם[ּפּוְרַסם ]ּפֻ
ד-5)-(ְמפֹוָרק ]ְמפָֹרק[ּפֹוַרק ]ּפַֹרק[

ג-12ְלפֹוֵררְמפֹוֵררּפֹוֵרר
ד-8)-(ְמפֹוָררּפֹוַרר

ד-5)-(ְמפֹוָרׁש ]ְמפָֹרׁש[ּפֹוַרׁש ]ּפַֹרׁש[
ט[ ׁשַּ ט ]ּפֻ ַ ט[ּפּוׁשּ ָ ט ]ְמֻפׁשּ ָ ד-1)-(ְמפּוׁשּ

ה[ ּתָ ה ]ּפֻ ה[ּפּוּתָ ה ]ְמֻפּתֶ ד-10)-(ְמפּוּתֶ
ח[ ּתַ ח ]ּפֻ ח[ּפּוּתַ ח ]ְמֻפּתָ ד-7)-(ְמפּוּתָ
ל[ ּתַ ל ]ּפֻ ל[ּפּוּתַ ל ]ְמֻפּתָ ד-1)-(ְמפּוּתָ

ַזל א-1ִלְפזֹול ]ִלְפזֹל[ּפֹוֵזלּפָ
J ְזֵמן ג-22ְלַפְזֵמן Jְמַפְזֵמן Jּפִ

ַחד א-17ִלְפחֹוד ]ִלְפחֹד[ּפֹוֵחדּפָ
ְחֵלץ ג-20ְלַפְחֵלץְמַפְחֵלץִפּ
ַחת עתיד וציווי גם: א-18ִלְפחֹות ]ִלְפחֹת[ּפֹוֵחתּפָ

ִיְפחֹות ]ִיְפחֹת[, 
חֹת[ חֹות ]ּפְ ּפְ

ט ְטּפֵ טּפִ טְמַפְטּפֵ ג-20ְלַפְטּפֵ
ַטר א-1ִלְפטֹור ]ִלְפטֹר[ּפֹוֵטרּפָ

ְטֵרל ג-20ְלַפְטֵרלְמַפְטֵרלּפִ
ֵאר[ יֵאר ]ּפֵ ג-7ְלָפֵארְמָפֵארּפֵ

ר[ ּגֵ ר ]ּפִ יּגֵ רּפִ רְמַפּגֵ ג-1ְלַפּגֵ
J ]ַח ַח ]ִפֵדּ ַח Jִפיֵדּ ַח Jְמַפֵדּ ג-9ְלַפֵדּ

ר[ ּדֵ ר ]ּפִ יּדֵ רּפִ רְמַפּדֵ ג-1ְלַפּדֵ
ֵהק[ יֵהק ]ּפִ ג-4ְלַפֵהקְמַפֵהקּפִ

ז[ ּזֵ ז ]ּפִ יּזֵ זּפִ זְמַפּזֵ ג-1ְלַפּזֵ
ם[ ּזֵ ם ]ּפִ יּזֵ םּפִ םְמַפּזֵ ג-1ְלַפּזֵ
ר[ ּזֵ ר ]ּפִ יּזֵ רּפִ רְמַפּזֵ ג-1ְלַפּזֵ

J ]ֵחד יֵחד ]ּפִ ג-4ְלַפֵחדְמַפֵחדּפִ
ֵחם[ יֵחם ]ּפִ ג-4ְלַפֵחםְמַפֵחםּפִ
ֵחת[ יֵחת ]ּפִ ניקוד ת' בעבר ג-4ְלַפֵחתְמַפֵחתּפִ

לפי ג-2

ם[ ּטֵ ם ]ּפִ יּטֵ םּפִ םְמַפּטֵ ג-1ְלַפּטֵ
ר[ ּטֵ ר ]ּפִ יּטֵ רּפִ רְמַפּטֵ ג-1ְלַפּטֵ
J]ד יד ]ִפּיֵ ד[ Jִפֵיּ יד ]ְמַפּיֵ ד[ Jְמַפֵיּ יד ]ְלַפּיֵ ג-1ְלַפֵיּ

ַח[ ּיֵ יַח ]ּפִ ּיֵ ַח[ּפִ יַח ]ְמַפּיֵ ַח[ְמַפּיֵ יַח ]ְלַפּיֵ ג-9ְלַפּיֵ

ט[ ּיֵ יט ]ּפִ ּיֵ ט[ּפִ יט ]ְמַפּיֵ ט[ְמַפּיֵ יט ]ְלַפּיֵ ג-1ְלַפּיֵ
ס[ ּיֵ יס ]ּפִ ּיֵ ס[ּפִ יס ]ְמַפּיֵ ס[ְמַפּיֵ יס ]ְלַפּיֵ ג-1ְלַפּיֵ
ג[ ּלֵ ג ]ּפִ יּלֵ גּפִ גְמַפּלֵ ג-1ְלַפּלֵ

ַח[ ּלֵ ַח ]ּפִ יּלֵ ַחּפִ ַחְמַפּלֵ ג-9ְלַפּלֵ
J ]ַח ַח ]ִפּלֵ ַח Jִפיּלֵ ַח Jְמַפֵלּ ג-9ְלַפּלֵ

ל[ ּלֵ ל ]ּפִ יּלֵ לּפִ לְמַפּלֵ ג-1ְלַפּלֵ
ס[ ּלֵ ס ]ּפִ יּלֵ סּפִ סְמַפּלֵ ג-1ְלַפּלֵ

ה[ ּנָ ה ]ּפִ יּנָ הּפִ ג-17ְלַפּנֹותְמַפּנֶ
J ]ן ן ]ִפּנֵ ן Jִפיֵנּ ן Jְמַפֵנּ ג-3ְלַפֵנּ
ק[ ּנֵ ק ]ּפִ יּנֵ קּפִ קְמַפּנֵ ג-1ְלַפּנֵ

ל[ ּסֵ ל ]ּפִ יּסֵ לּפִ לְמַפּסֵ ג-1ְלַפּסֵ
ק[ ּסֵ ק ]ּפִ יּסֵ קּפִ קְמַפּסֵ ג-1ְלַפּסֵ
ֵעם[ יֵעם ]ּפִ ג-4ְלַפֵעםְמַפֵעםּפִ
ה[ ּצָ ה ]ּפִ יּצָ הּפִ ג-17ְלַפּצֹותְמַפּצֶ
ַח[ ּצֵ ַח ]ּפִ יּצֵ ַחּפִ ַחְמַפּצֵ ג-9ְלַפּצֵ
ל[ ּצֵ ל ]ּפִ יּצֵ לּפִ לְמַפּצֵ ג-1ְלַפּצֵ

ד[ ּקֵ ד ]ּפִ יּקֵ דּפִ דְמַפּקֵ ג-1ְלַפּקֵ
ַח[ ּקֵ ַח ]ּפִ יּקֵ ַחּפִ ַחְמַפּקֵ ג-9ְלַפּקֵ

ֵרז[ יֵרז ]ּפֵ עבר נסתר גם: ג-5ְלָפֵרזְמָפֵרזּפֵ
ַרז[ יַרז ]ּפֵ ּפֵ

ֵרט[ יֵרט ]ּפֵ עבר נסתר גם: ג-5ְלָפֵרטְמָפֵרטּפֵ
ַרט[ יַרט ]ּפֵ ּפֵ

ֵרק[ יֵרק ]ּפֵ עבר נסתר גם: ג-5ְלָפֵרקְמָפֵרקּפֵ
ַרק[ יַרק ]ּפֵ ּפֵ

ֵרׁש[ יֵרׁש ]ּפֵ עבר נסתר גם: ג-5ְלָפֵרׁשְמָפֵרׁשּפֵ
ַרׁש[ יַרׁש ]ּפֵ ּפֵ

ט[ ֵ ׁשּ ט ]ּפִ ֵ יׁשּ טּפִ ֵ טְמַפׁשּ ֵ ג-1ְלַפׁשּ
J ]ל ֵ ל ]ִפּשׁ ֵ ל Jִפיּשׁ ֵ ל Jְמַפׁשּ ֵ ג-1ְלַפּשׁ

ק[ ֵ ׂשּ ק ]ּפִ ֵ יׂשּ קּפִ ֵ קְמַפׂשּ ֵ ג-1ְלַפׂשּ
ר[ ֵ ׁשּ ר ]ּפִ ֵ יׁשּ רּפִ ֵ רְמַפׁשּ ֵ ג-1ְלַפׁשּ
ה[ ּתָ ה ]ּפִ יּתָ הּפִ ג-17ְלַפּתֹותְמַפּתֶ
ַח[ ּתֵ ַח ]ּפִ יּתֵ ַחּפִ ַחְמַפּתֵ ג-9ְלַפּתֵ
ל[ ּתֵ ל ]ּפִ יּתֵ לּפִ לְמַפּתֵ ג-1ְלַפּתֵ

ְך ְכּפֵ ְךּפִ ְךְמַפְכּפֵ ג-20ְלַפְכּפֵ
ָלה א-48ִלְפלֹותּפֹוֶלהּפָ
ַלח א-22ִלְפלֹוַח ]ִלְפלַֹח[ּפֹוֵלַחּפָ
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ַלט א-1ִלְפלֹוט ]ִלְפלֹט[ּפֹוֵלטּפָ
ל ְלּפֵ לּפִ לְמַפְלּפֵ ג-20ְלַפְלּפֵ

J ְפִלְרֵטטJ ֶמַפְלְרֵטטJ ג-29ֶלַפְלְרֵטט
ַלׁש א-1ִלְפלֹוׁש ]ִלְפלֹׁש[ּפֹוֵלׁשּפָ

J ם ְמּפֵ ם Jּפִ ם Jְמַפְמּפֵ ג-20ְלַפְמּפֵ
ָנה א-48ִלְפנֹותּפֹוֶנהּפָ

J ִפְנֵטזJ ְמַפְנֵטזJ ג-20ְלַפְנֵטז
J ְנֵצ'ר ג-20ְלַפְנֵצ'ר Jְמַפְנֵצ'ר Jּפִ

ַסח א-22ִלְפסֹוַח ]ִלְפסַֹח[ּפֹוֵסַחּפָ
ְסֵטר ג-20ְלַפְסֵטרְמַפְסֵטרּפִ

ַסל א-1ִלְפסֹול ]ִלְפסֹל[ּפֹוֵסלּפָ
ַסע א-22ִלְפסֹוַע ]ִלְפסַֹע[ּפֹוֵסַעּפָ

J ִפְסֵפסJ ְמַפְסֵפסJ ג-20ְלַפְסֵפס
ַסק א-1ִלְפסֹוק ]ִלְפסֹק[ּפֹוֵסקּפָ
ָעה א-48ִלְפעֹותּפֹוֶעהּפָ
ַעל א-17ִלְפעֹול ]ִלְפעֹל[ּפֹוֵעלּפָ
ַעם א-17ִלְפעֹום ]ִלְפעֹם[ּפֹוֵעםּפָ

ֲעֵנַח ג-27ְלַפֲעֵנַחְמַפֲעֵנַחּפִ
ַע ְעּפֵ ַעּפִ ַעְמַפְעּפֵ ג-26ְלַפְעּפֵ

ַער א-17ִלְפעֹור ]ִלְפעֹר[ּפֹוֵערּפָ
ָצה א-48ִלְפצֹותּפֹוֶצהּפָ
ַצח א-22ִלְפצֹוַח ]ִלְפצַֹח[ּפֹוֵצַחּפָ

J ִפְצֵלַחJ ְמַפְצֵלַחJ ג-26ְלַפְצֵלַח
J ְצֵמר ג-20ְלַפְצֵמר Jְמַפְצֵמר Jּפִ

ַצע א-22ִלְפצֹוַע ]ִלְפצַֹע[ּפֹוֵצַעּפָ
ץ ְצּפֵ ץּפִ ץְמַפְצּפֵ ג-20ְלַפְצּפֵ

ַקד א-1ִלְפקֹוד ]ִלְפקֹד[ּפֹוֵקדּפָ
ַקח א-22ִלְפקֹוַח ]ִלְפקַֹח[ּפֹוֵקַחּפָ

J ְקֵנק ג-20ְלַפְקֵנק Jְמַפְקֵנק Jּפִ
J ִפְקֵססJ ְמַפְקֵססJ ג-20ְלַפְקֵסס

ַקע א-22ִלְפקֹוַע ]ִלְפקַֹע[ּפֹוֵקַעּפָ
ק ְקּפֵ קּפִ קְמַפְקּפֵ ג-20ְלַפְקּפֵ

ַקק א-1ִלְפקֹוק ]ִלְפקֹק[ּפֹוֵקקּפָ
J ׁש ׁש Jִפְקׁשֵ ׁש Jְמַפְקׁשֵ ג-20ְלַפְקׁשֵ

J ן ן Jִפְרּגֵ ן Jְמַפְרּגֵ ג-20ְלַפְרּגֵ
ָרה א-48ִלְפרֹותּפֹוֶרהּפָ

ְרֵזל ג-20ְלַפְרֵזלְמַפְרֵזלּפִ
ַרח א-22ִלְפרֹוַח ]ִלְפרַֹח[ּפֹוֵרַחּפָ
ַרט א-1ִלְפרֹוט ]ִלְפרֹט[ּפֹוֵרטּפָ

ס ְרּכֵ סּפִ סְמַפְרּכֵ ג-20ְלַפְרּכֵ
ַרם א-1ִלְפרֹום ]ִלְפרֹם[ּפֹוֵרםּפָ

J ִפְרֵמטJ ְמַפְרֵמטJ ג-20ְלַפְרֵמט
ְרֵנס ג-20ְלַפְרֵנסְמַפְרֵנסּפִ
ַרס א-1ִלְפרֹוס ]ִלְפרֹס[ּפֹוֵרסּפָ

ְרֵסם ג-20ְלַפְרֵסםְמַפְרֵסםּפִ
ַרע א-22ִלְפרֹוַע ]ִלְפרַֹע[ּפֹוֵרַעּפָ

ר ְרּפֵ רּפִ רְמַפְרּפֵ ג-20ְלַפְרּפֵ
ַרץ א-1ִלְפרֹוץ ]ִלְפרֹץ[ּפֹוֵרץּפָ
ַרק א-1ִלְפרֹוק ]ִלְפרֹק[ּפֹוֵרקּפָ
ַרׁש א-1ִלְפרֹוׁש ]ִלְפרֹׁש[ּפֹוֵרׁשּפָ
ַרׂש א-1ִלְפרֹוׂש ]ִלְפרֹׂש[ּפֹוֵרׂשּפָ

J ן ְרׁשֵ ן Jּפִ ן Jְמַפְרׁשֵ ג-22ְלַפְרׁשֵ
ה ׂשָ הּפָ א-48ִלְפׂשֹותּפֹוׂשֶ
ט ׁשַ טּפָ א-1ִלְפׁשֹוט ]ִלְפׁשֹט[ּפֹוׁשֵ
ע ׁשַ ַעּפָ א-22ִלְפׁשֹוַע ]ִלְפׁשַֹע[ּפֹוׁשֵ

ׁש ּפֵ ׁשְ ׁשּפִ ּפֵ ׁשְמַפׁשְ ּפֵ ג-20ְלַפׁשְ
ק ׂשַ קּפָ א-1ִלְפׁשֹוק ]ִלְפׁשֹק[ּפֹוׂשֵ

J ן ּתֵ ן Jִפׁשְ ּתֵ ן Jְמַפׁשְ ּתֵ ג-22ְלַפׁשְ
ַתח א-22ִלְפּתֹוַח ]ִלְפּתַֹח[ּפֹוֵתַחּפָ
ַתר א-1ִלְפּתֹור ]ִלְפּתֹר[ּפֹוֵתרּפָ
א-41ִלְצּבֹוא ]ִלְצּבֹא[צֹוֵבאָצָבא
א-1ִלְצּבֹוט ]ִלְצּבֹט[צֹוֵבטָצַבט
א-22ִלְצּבֹוַע ]ִלְצּבַֹע[צֹוֵבַעָצַבע
א-1ִלְצּבֹור ]ִלְצּבֹר[צֹוֵברָצַבר

ג-26ְלַצְבֵרַחְמַצְבֵרַחִצְבֵרַח
א-35ָלצּודָצדָצד

א-4ִלְצּדֹוק ]ִלְצּדֹק[צֹוֵדקָצַדק
א-17ִלְצהֹול ]ִלְצהֹל[צֹוֵהלָצַהל
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ג-12ְלצֹוֵדדְמצֹוֵדדצֹוֵדד
ד[ ד ]ֻצּדַ ד[צּוּדַ ד ]ְמֻצּדָ ד-1)-(ְמצּוּדָ
ה[ ה ]ֻצּוָ ה[צּוּוָ ה ]ְמֻצּוֶ ד-10)-(ְמצּוּוֶ
א-22ִלְצוֹוַח ]ִלְצַח[צֹוֵוַחָצַווח ]ָצַוח[
ת[ ת ]ֻצּוַ ת[צּוּוַ ת ]ְמֻצּוָ ד-2)-(ְמצּוּוָ

ד-19)-(ְמצּוְחָצח ]ְמֻצְחָצח[צּוְחַצח ]ֻצְחַצח[
ט[ ט ]ֻצַטּ ט[צּוּטַ ט ]ְמֻצּטָ ד-1)-(ְמצּוּטָ

ד[ ד ]ֻצּיַ ד[צּוּיַ ד ]ְמֻצּיָ ד-1)-(ְמצּוּיָ
ן[ ן ]ֻצּיַ ן[צּוּיַ ן ]ְמֻצּיָ ד-3)-(ְמצּוּיָ

ר[ ר ]ֻצּיַ ר[צּוּיַ ר ]ְמֻצּיָ ד-1)-(ְמצּוּיָ
ם[ ם ]ֻצּלַ ם[צּוּלַ ם ]ְמֻצּלָ ד-1)-(ְמצּוּלָ

ד-14)-(ְמצּוְמָצם ]ְמֻצְמָצם[צּוְמַצם ]ֻצְמַצם[
ק[ ק ]ֻצּמַ ק[צּוּמַ ק ]ְמֻצּמָ ד-1)-(ְמצּוָמּ
ד-14)-(ְמצּוְנָזר ]ְמֻצְנָזר[צּוְנַזר ]ֻצְנַזר[

ן[ ן ]ֻצּנַ ן[צּוּנַ ן ]ְמֻצּנָ ד-3)-(ְמצּוּנָ
ר[ ר ]ֻצְנּתַ ר[צּוְנּתַ ר ]ְמֻצְנּתָ ד-14)-(ְמֻצְנּתָ

ה[ ה ]ֻצּפָ ה[צּוּפָ ה ]ְמֻצּפֶ ד-10)-(ְמצּוּפֶ
ג-12ְלצֹוֵפףְמצֹוֵפףצֹוֵפף

J ]ר ר ]ֻצ'ּפַ ר[ Jצ'ּוּפַ ר ]ְמֻצ'ּפָ ד-1)-(ְמצ'ּוּפָ
ד-5)-(ְמצֹוָרף ]ְמצָֹרף[צֹוַרף ]צַֹרף[

ג-13ְלצֹוֵתתְמצֹוֵתתצֹוֵתת
ג-26ְלַצְחֵצַחְמַצְחֵצַחִצְחֵצַח

עתיד וציווי גם: א-17ִלְצחֹוק ]ִלְצחֹק[צֹוֵחקָצַחק
ִיְצחֹוק ]ִיְצחֹק[, 

ְצחֹוק ]ְצחֹק[

ג-20ְלַצְחֵקקְמַצְחֵקקִצְחֵקק
ד[ ד ]ִצּדֵ דִציּדֵ דְמַצּדֵ ג-1ְלַצּדֵ
ק[ ק ]ִצּדֵ קִציּדֵ קְמַצּדֵ ג-1ְלַצּדֵ
ה[ וה ]ִצּוָ ה[ִציּוָ וה ]ְמַצּוֶ ג-17ְלַצּוֹותְמַצּוֶ
ת[ ות ]ִצּוֵ ת[ִציּוֵ ות ]ְמַצּוֵ ת[ְמַצּוֵ ות ]ְלַצּוֵ ג-2ְלַצּוֵ

ג-4ְלַצֵחקְמַצֵחקִציֵחק ]ִצֵחק[
ט[ ט ]ִצּטֵ טִציּטֵ טְמַצּטֵ ג-1ְלַצּטֵ

ד[ יד ]ִצּיֵ ד[ִצּיֵ יד ]ְמַצּיֵ ד[ְמַצּיֵ יד ]ְלַצּיֵ ג-1ְלַצּיֵ
ן[ ין ]ִצּיֵ ן[ִצּיֵ ין ]ְמַצּיֵ ן[ְמַצּיֵ ין ]ְלַצּיֵ ג-3ְלַצּיֵ

ץ[ יץ ]ִצּיֵ ץ[ִצּיֵ יץ ]ְמַצּיֵ ץ[ְמַצּיֵ יץ ]ְלַצּיֵ ג-1ְלַצּיֵ

ר[ יר ]ִצּיֵ ר[ִצּיֵ יר ]ְמַצּיֵ ר[ְמַצּיֵ יר ]ְלַצּיֵ ג-1ְלַצּיֵ
ת[ ית ]ִצּיֵ ת[ִצּיֵ ית ]ְמַצּיֵ ת[ְמַצּיֵ ית ]ְלַצּיֵ ג-2ְלַצּיֵ

ם[ ם ]ִצּלֵ םִציּלֵ םְמַצּלֵ ג-1ְלַצּלֵ
ק[ ק ]ִצּלֵ קִציּלֵ קְמַצּלֵ ג-1ְלַצּלֵ
ד[ ד ]ִצּמֵ דִציּמֵ דְמַצּמֵ ג-1ְלַצּמֵ
ַח[ ַח ]ִצּמֵ ַחִציּמֵ ַחְמַצּמֵ ג-9ְלַצּמֵ
ק[ ק ]ִצּמֵ קִציּמֵ קְמַצּמֵ ג-1ְלַצּמֵ

ן[ ן ]ִצּנֵ ןִציּנֵ ןְמַצּנֵ ג-3ְלַצּנֵ
ג-4ְלַצֵערְמַצֵערִציֵער ]ִצֵער[
ה[ ה ]ִצּפָ הִציּפָ ג-17ְלַצּפֹותְמַצּפֶ

J ַח ַח Jִצ'יֵפּ ַח Jְמַצ'ֵפּ ג-9ְלַצ'ֵפּ
J ר ר Jִצ'יּפֵ ר Jְמַצ'ּפֵ ג-1ְלַצ'ּפֵ

עבר נסתר גם: ג-5ְלָצֵרףְמָצֵרףֵציֵרף ]ֵצֵרף[
ֵציַרף ]ֵצַרף[

א-1ִלְצלֹוב ]ִלְצלֹב[צֹוֵלבָצַלב
א-48ִלְצלֹותצֹוֶלהָצָלה
א-22ִלְצלֹוַח ]ִלְצלַֹח[צֹוֵלַחָצַלח
א-1ִלְצלֹול ]ִלְצלֹל[צֹוֵללָצַלל
א-22ִלְצלֹוַע ]ִלְצלַֹע[צֹוֵלַעָצַלע
א-1ִלְצלֹוף ]ִלְצלֹף[צֹוֵלףָצַלף

ג-20ְלַצְלֵצלְמַצְלֵצלִצְלֵצל
א-35ָלצּוםָצםָצם

א-42ִלְצמֹוא ]ִלְצמֹא[ָצֵמאָצֵמא
א-22ִלְצמֹוַח ]ִלְצמַֹח[צֹוֵמַחָצַמח

ג-20ְלַצְמֵצםְמַצְמֵצםִצְמֵצם
ג-20ְלַצְמֵררְמַצְמֵררִצְמֵרר
ג-20ְלַצְנֵזרְמַצְנֵזרִצְנֵזר
א-22ִלְצנֹוַח ]ִלְצנַֹח[צֹוֵנַחָצַנח

ר רִצְנּתֵ רְמַצְנּתֵ ג-20ְלַצְנּתֵ
א-17ִלְצעֹוד ]ִלְצעֹד[צֹוֵעדָצַעד
א-17ִלְצעֹוק ]ִלְצעֹק[צֹוֵעקָצַעק

א-35ָלצּוףָצףָצף
א-48ִלְצּפֹותצֹוֶפהָצָפה
א-3ִלְצּפֹון ]ִלְצּפֹן[צֹוֵפןָצַפן
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ג-20ְלַצְפֵצףְמַצְפֵצףִצְפֵצף
א-1ִלְצּפֹור ]ִלְצּפֹר[צֹוֵפרָצַפר

א-35ָלצּוץָצץָצץ
J ִצ'ְקֵמקJ ְמַצ'ְקֵמקJ ג-20ְלַצ'ְקֵמק

א-35ָלצּורָצרָצר
א-1ִלְצרֹוב ]ִלְצרֹב[צֹוֵרבָצַרב
א-22ִלְצרֹוַח ]ִלְצרַֹח[צֹוֵרַחָצַרח
א-1ִלְצרֹוְך ]ִלְצרְֹך[צֹוֵרְךָצַרְך
א-1ִלְצרֹום ]ִלְצרֹם[צֹוֵרםָצַרם
א-1ִלְצרֹוף ]ִלְצרֹף[צֹוֵרףָצַרף

ג-20ְלַצְרֵצרְמַצְרֵצרִצְרֵצר
א-1ִלְצרֹור ]ִלְצרֹר[צֹוֵררָצַרר
א-1ִלְקּבֹול ]ִלְקּבֹל[קֹוֵבלָקַבל
א-22ִלְקּבֹוַע ]ִלְקּבַֹע[קֹוֵבַעָקַבע
א-1ִלְקּבֹוץ ]ִלְקּבֹץ[קֹוֵבץָקַבץ
א-1ִלְקּבֹור ]ִלְקּבֹר[קֹוֵברָקַבר

א-40ָלקֹוד ]ָלקֹד[ַקדַקד
א-22ִלְקּדֹוַח ]ִלְקּדַֹח[קֹוֵדַחָקַדח
א-1ִלְקּדֹום ]ִלְקּדֹם[קֹוֵדםָקַדם
א-4ִלְקּדֹור ]ִלְקּדֹר[קֹוֵדרָקַדר
א-48ִלְקהֹותקֹוֶההָקָהה

ע[ ע ]ֻקּבַ ע[קּוּבַ ע ]ְמֻקּבָ ד-7)-(ְמקּוּבָ
ץ[ ץ ]ֻקּבַ ץ[קּוּבַ ץ ]ְמֻקּבָ ד-1)-(ְמקּוּבָ

ג-12ְלקֹוֵדדְמקֹוֵדדקֹוֵדד
ם[ ם ]ֻקּדַ ם[קּוּדַ ם ]ְמֻקּדָ ד-1)-(ְמקּוָדּ

ׁש[ ׁש ]ֻקּדַ ׁש[קּוּדַ ׁש ]ְמֻקּדָ ד-1)-(ְמקּוּדָ
J ]'ִקְוֵצ'ץ[ 'ִקְווֵצ'ץJ ]'ְמַקְוֵצ'ץ[ 'ְמַקְווֵצ'ץJ ]'ג-20ְלַקְווֵצ'ץ' ]ְלַקְוֵצ'ץ

ג-20ְלַקְווֵקו ]ְלַקְוֵקו[ְמַקְווֵקו ]ְמַקְוֵקו[ִקְווֵקו ]ִקְוֵקו[
ד-14)-(ְמקּוְוָקו ]ְמֻקְוָקו[קּוְוֵקו ]ֻקְוֵקו[

ז[ ז ]ֻקּזַ ז[קּוּזַ ז ]ְמֻקּזָ ד-1)-(ְמקּוּזָ
ב[ ב ]ֻקּטַ ב[קּוּטַ ב ]ְמֻקּטָ ד-1)-(ְמקּוּטָ

ד-14)-(ְמקּוְטָלג ]ְמֻקְטָלג[קּוְטַלג ]ֻקְטַלג[
ם[ ם ]ֻקּיַ ם[קּוּיַ ם ]ְמֻקּיָ ד-1)-(ְמקּוָיּ

ח[ ח ]ֻקּלַ ח[קּוּלַ ח ]ְמֻקּלָ ד-7)-(ְמקּוּלָ

ל[ ל ]ֻקּלַ ל[קּוּלַ ל ]ְמֻקּלָ ד-1)-(ְמקּוּלָ
ף[ ף ]ֻקַלּ ף[קּוּלַ ף ]ְמֻקּלָ ד-1)-(ְמקּוּלָ

ד-14)-(ְמקּוְלָקל ]ְמֻקְלָקל[קּוְלַקל ]ֻקְלַקל[
ח[ ח ]ֻקַמּ ח[קּוּמַ ח ]ְמֻקּמָ ד-7)-(ְמקּוּמָ
ט[ ט ]ֻקַמּ ט[קּוּמַ ט ]ְמֻקּמָ ד-1)-(ְמקּוּמָ

ג-12ְלקֹוֵמםְמקֹוֵמםקֹוֵמם
ד-8)-(ְמקֹוָמםקֹוַמם

ג-14ְלקֹוֵנןְמקֹוֵנןקֹוֵנן
ד-20)-(ְמקּוֲעָקע ]ְמֻקֲעָקע[קּוֲעַקע ]ֻקֲעַקע[

ד[ ד ]ֻקּפַ ד[קּוּפַ ד ]ְמֻקּפָ ד-1)-(ְמקּוּפָ
ח[ ח ]ֻקּפַ ח[קּוּפַ ח ]ְמֻקּפָ ד-7)-(ְמקּוּפָ
ל[ ל ]ֻקַפּ ל[קּוּפַ ל ]ְמֻקּפָ ד-1)-(ְמקּוּפָ
ץ[ ץ ]ֻקַצּ ץ[קּוּצַ ץ ]ְמֻקּצָ ד-1)-(ְמקּוּצָ
ר[ ר ]ֻקַצּ ר[קּוּצַ ר ]ְמֻקּצָ ד-1)-(ְמקּוּצָ
ד-5)-(ְמקֹוָרב ]ְמקָֹרב[קֹוַרב ]קַֹרב[
ד-12)-(ְמקֹוֶרה ]ְמקֶֹרה[קֹוָרה ]קָֹרה[
ד-5)-(ְמקֹוָרר ]ְמקָֹרר[קֹוַרר ]קַֹרר[

ט[ ט ]ֻקׁשַּ ַ ט[קּוׁשּ ָ ט ]ְמֻקׁשּ ָ ד-1)-(ְמקּוּשׁ
ַקׁש[ ַקׁש ]ֻקׁשְ ָקׁש[קּוׁשְ ָקׁש ]ְמֻקׁשְ ד-14)-(ְמקּוׁשְ

ר[ ר ]ֻקׁשַּ ַ ר[קּוׁשּ ָ ר ]ְמֻקׁשּ ָ ד-1)-(ְמקּוׁשּ
ׁש ׁשקֹוׁשֵ ׁשְמקֹוׁשֵ ג-12ְלקֹוׁשֵ

א-1ִלְקטֹול ]ִלְקטֹל[קֹוֵטלָקַטל
ג-20ְלַקְטֵלגְמַקְטֵלגִקְטֵלג
א-1ִלְקטֹום ]ִלְקטֹם[קֹוֵטםָקַטם
עבר נסתר גם: א-7ִלְקטֹון ]ִלְקטֹן[ָקֵטןָקַטן

ָקטֹון ]ָקטֹן[

א-22ִלְקטֹוַע ]ִלְקטַֹע[קֹוֵטַעָקַטע
א-1ִלְקטֹוף ]ִלְקטֹף[קֹוֵטףָקַטף

ג-20ְלַקְטֵרגְמַקְטֵרגִקְטֵרג
ל[ ל ]ִקּבֵ לִקיּבֵ לְמַקּבֵ ג-1ְלַקּבֵ
ַע[ ַע ]ִקּבֵ ַעִקיּבֵ ַעְמַקּבֵ ג-9ְלַקּבֵ
ץ[ ץ ]ִקּבֵ ץִקיּבֵ ץְמַקּבֵ ג-1ְלַקּבֵ
ם[ ם ]ִקּדֵ םִקיּדֵ םְמַקּדֵ ג-1ְלַקּדֵ

ׁש[ ׁש ]ִקּדֵ ׁשִקיּדֵ ׁשְמַקּדֵ ג-1ְלַקּדֵ
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ה[ וה ]ִקּוָ ה[ִקיּוָ וה ]ְמַקּוֶ ג-17ְלַקּוֹותְמַקּוֶ
ז[ ז ]ִקּזֵ זִקיּזֵ זְמַקּזֵ ג-1ְלַקּזֵ

ב[ ב ]ִקּטֵ בִקיּטֵ בְמַקּטֵ ג-1ְלַקּטֵ
ר[ ר ]ִקּטֵ רִקיּטֵ רְמַקּטֵ ג-1ְלַקּטֵ

ם[ ים ]ִקּיֵ ם[ִקּיֵ ים ]ְמַקּיֵ ם[ְמַקּיֵ ים ]ְלַקּיֵ ג-1ְלַקּיֵ
ַח[ ַח ]ִקּלֵ ַחִקיּלֵ ַחְמַקּלֵ ג-9ְלַקּלֵ
ל[ ל ]ִקּלֵ לִקיּלֵ לְמַקּלֵ ג-1ְלַקּלֵ
ף[ ף ]ִקּלֵ ףִקיּלֵ ףְמַקּלֵ ג-1ְלַקּלֵ

ַח[ ַח ]ִקּמֵ ַחִקיּמֵ ַחְמַקּמֵ ג-9ְלַקּמֵ
ט[ ט ]ִקּמֵ טִקיּמֵ טְמַקּמֵ ג-1ְלַקּמֵ
ץ[ ץ ]ִקּמֵ ץִקיּמֵ ץְמַקּמֵ ג-1ְלַקּמֵ
ר[ ר ]ִקּמֵ רִקיּמֵ רְמַקּמֵ ג-1ְלַקּמֵ
א[ א ]ִקּנֵ אִקיּנֵ אְמַקּנֵ ג-16ְלַקּנֵ
ַח[ ַח ]ִקּנֵ ַחִקיּנֵ ַחְמַקּנֵ ג-9ְלַקּנֵ

ן[ ן ]ִקּנֵ ןִקיּנֵ ןְמַקּנֵ ג-3ְלַקּנֵ
ג-4ְלַקֵערְמַקֵערִקיֵער ]ִקֵער[
ד[ ד ]ִקּפֵ דִקיּפֵ דְמַקּפֵ ג-1ְלַקּפֵ
ַח[ ַח ]ִקּפֵ ַחִקיּפֵ ַחְמַקּפֵ ג-9ְלַקּפֵ
ל[ ל ]ִקּפֵ לִקיּפֵ לְמַקּפֵ ג-1ְלַקּפֵ
ץ[ ץ ]ִקּפֵ ץִקיּפֵ ץְמַקּפֵ ג-1ְלַקּפֵ
ץ[ ץ ]ִקּצֵ ץִקיּצֵ ץְמַקּצֵ ג-1ְלַקּצֵ
ר[ ר ]ִקּצֵ רִקיּצֵ רְמַקּצֵ ג-1ְלַקּצֵ
עבר נסתר גם: ג-5ְלָקֵרבְמָקֵרבֵקיֵרב ]ֵקֵרב[

ֵקיַרב ]ֵקַרב[

ג-19ְלָקרֹותְמָקֶרהֵקיָרה ]ֵקָרה[
ג-5ְלָקֵררְמָקֵררֵקיֵרר ]ֵקֵרר[

ט[ ֵ ט ]ִקׁשּ ֵ טִקיׁשּ ֵ טְמַקׁשּ ֵ ג-1ְלַקׁשּ
ר[ ֵ ר ]ִקׁשּ ֵ רִקיׁשּ ֵ רְמַקׁשּ ֵ ג-1ְלַקׁשּ

א-48ִלְקלֹותקֹוֶלהָקָלה
א-22ִלְקלֹוַח ]ִלְקלַֹח[קֹוֵלַחָקַלח
א-1ִלְקלֹוט ]ִלְקלֹט[קֹוֵלטָקַלט

ג-20ְלַקְלֵטרְמַקְלֵטרִקְלֵטר
א-22ִלְקלֹוַע ]ִלְקלַֹע[קֹוֵלַעָקַלע
א-1ִלְקלֹוף ]ִלְקלֹף[קֹוֵלףָקַלף

ג-20ְלַקְלֵקלְמַקְלֵקלִקְלֵקל
א-35ָלקּוםָקםָקם

J ן ן Jִקְמֵבּ ן Jְמַקְמֵבּ ג-22ְלַקְמַבּ
J ץ ץ Jִקְמּבֵ ץ Jְמַקְמּבֵ ג-20ְלַקְמּבֵ
J ק ק Jִקְמּבֵ ק Jְמַקְמּבֵ ג-20ְלַקְמּבֵ

הווה לפי א-5א-1ִלְקמֹול ]ִלְקמֹל[ָקֵמלָקַמל

א-1ִלְקמֹוץ ]ִלְקמֹץ[קֹוֵמץָקַמץ
א-48ִלְקנֹותקֹוֶנהָקָנה

ג-20ְלַקְנֵטרְמַקְנֵטרִקְנֵטר
א-1ִלְקנֹוס ]ִלְקנֹס[קֹוֵנסָקַנס

א-1ִלְקסֹום ]ִלְקסֹם[קֹוֵסםָקַסם
ג-27ְלַקֲעֵקַעְמַקֲעֵקַעִקֲעֵקַע

א-41ִלְקּפֹוא ]ִלְקּפֹא[קֹוֵפאָקַפא
א-22ִלְקּפֹוַח ]ִלְקּפַֹח[קֹוֵפַחָקַפח
א-1ִלְקּפֹוץ ]ִלְקּפֹץ[קֹוֵפץָקַפץ

א-35ָלקּוץָקץָקץ
א-1ִלְקצֹוב ]ִלְקצֹב[קֹוֵצבָקַצב
א-1ִלְקצֹוף ]ִלְקצֹף[קֹוֵצףָקַצף
א-1ִלְקצֹוץ ]ִלְקצֹץ[קֹוֵצץָקַצץ
א-1ִלְקצֹור ]ִלְקצֹר[קֹוֵצרָקַצר
בינוני פעול גם א-41ִלְקרֹוא ]ִלְקרֹא[קֹוֵראָקָרא

לפי א-44

א-5ִלְקרֹוב ]ִלְקרֹב[ָקֵרבָקַרב
א-48ִלְקרֹותקֹוֶרהָקָרה

ג-20ְלַקְרֵזלְמַקְרֵזלִקְרֵזל
ג-26ְלַקְרֵטַעְמַקְרֵטַעִקְרֵטַע

ג-22ְלַקְרֵיין ]ְלַקְרֵין[ְמַקְרֵיין ]ְמַקְרֵין[ִקְרֵיין ]ִקְרֵין[
א-1ִלְקרֹום ]ִלְקרֹם[קֹוֵרםָקַרם
עתיד וציווי גם א-3ִלְקרֹון ]ִלְקרֹן[קֹוֵרןָקַרן

לפי א-7

א-1ִלְקרֹוס ]ִלְקרֹס[קֹוֵרסָקַרס
א-22ִלְקרֹוַע ]ִלְקרַֹע[קֹוֵרַעָקַרע
א-1ִלְקרֹוץ ]ִלְקרֹץ[קֹוֵרץָקַרץ

ג-20ְלַקְרֵצףְמַקְרֵצףִקְרֵצף
J ִקְרֵקסJ ְמַקְרֵקסJ ג-20ְלַקְרֵקס
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ג-26ְלַקְרֵקַעְמַקְרֵקַעִקְרֵקַע
ג-20ְלַקְרֵקףְמַקְרֵקףִקְרֵקף
ג-20ְלַקְרֵקרְמַקְרֵקרִקְרֵקר
א-1ִלְקרֹוׁש ]ִלְקרֹׁש[קֹוֵרׁשָקַרׁש

ֵקׁש ֵקׁשִקׁשְ ֵקׁשְמַקׁשְ ג-20ְלַקׁשְ
ר רָקׁשַ א-1ִלְקׁשֹור ]ִלְקׁשֹר[קֹוׁשֵ
א-53ִלְראֹותרֹוֶאהָרָאה

ניקוד נ' לפי ג-22ג-23ְלַרֲאֵיין ]ְלַרֲאֵין[ְמַרֲאֵיין ]ְמַרֲאֵין[ִרֲאֵיין ]ִרֲאֵין[

א-37ָלִריבָרבָרב
א-49ִלְרּבֹותָרֶבהָרָבה
א-4ִלְרּבֹוץ ]ִלְרּבֹץ[רֹוֵבץָרַבץ
א-4ִלְרּגֹוז ]ִלְרּגֹז[רֹוֵגזָרַגז

א-1ִלְרּגֹום ]ִלְרּגֹם[רֹוֵגםָרַגם
א-3ִלְרּגֹון ]ִלְרּגֹן[רֹוֵגןָרַגן

א-22ִלְרּגֹוַע ]ִלְרּגַֹע[רֹוֵגַעָרַגע
א-1ִלְרּגֹוׁשרֹוֵגׁשָרַגׁש
א-48ִלְרּדֹותרֹוֶדהָרָדה
א-1ִלְרּדֹוף ]ִלְרּדֹף[רֹוֵדףָרַדף

ניקוד נ' לפי ד-16ד-17)-(ְמרּוֲאָיין ]ְמֻרֲאָין[רּוֲאַיין ]ֻרֲאַין[

ד[ ד ]ֻרּדַ ד[רּוּדַ ד ]ְמֻרּדָ ד-1)-(ְמרּוּדָ
ד-6)-(ְמרֹוָהט ]ְמרָֹהט[רֹוַהט ]רַֹהט[

הווה גם לפי א-49ִלְרוֹותָרֶווה ]ָרֶוה[ָרָווה ]ָרָוה[
א-48

א-22ִלְרוֹוַח ]ִלְרַח[רֹוֵוַחָרַווח ]ָרַוח[
ׁש[ ׁש ]ֻרַטּ ׁש[רּוּטַ ׁש ]ְמֻרּטָ ד-1)-(ְמרּוּטָ

ז[ ז ]ֻרַכּ ז[רּוּכַ ז ]ְמֻרּכָ ד-1)-(ְמרּוּכָ
ְך[ ְך ]ֻרַכּ ְך[רּוּכַ ְך ]ְמֻרּכָ ד-1)-(ְמרּוּכָ

ה[ ה ]ֻרּמָ ה[רּוּמָ ה ]ְמֻרּמֶ ד-10)-(ְמרּוּמֶ
ד-14)-(ְמרּוְמָזר ]ְמֻרְמָזר[רּוְמַזר ]ֻרְמַזר[

ג-12ְלרֹוֵמםְמרֹוֵמםרֹוֵמם
ד-8)-(ְמרֹוָמםרֹוַמם

ן[ ן ]ֻרּסַ ן[רּוּסַ ן ]ְמֻרּסָ ד-3)-(ְמרּוּסָ
ס[ ס ]ֻרַסּ ס[רּוּסַ ס ]ְמֻרּסָ ד-1)-(ְמרּוּסָ
ק[ ק ]ֻרַסּ ק[רּוּסַ ק ]ְמֻרּסָ ד-1)-(ְמרּוּסָ

ד[ ד ]ֻרַפּ ד[רּוּפַ ד ]ְמֻרּפָ ד-1)-(ְמרּוּפָ
ג-12ְלרֹוֵפףְמרֹוֵפףרֹוֵפף

ף[ ף ]ֻרַצּ ף[רּוּצַ ף ]ְמֻרּצָ ד-1)-(ְמרּוּצָ
ץ[ ץ ]ֻרַצּ ץ[רּוּצַ ץ ]ְמֻרּצָ ד-1)-(ְמרּוּצָ

ג-12ְלרֹוֵצץְמרֹוֵצץרֹוֵצץ
ג-14ְלרֹוֵקןְמרֹוֵקןרֹוֵקן

ע[ ע ]ֻרּקַ ע[רּוּקַ ע ]ְמֻרּקָ ד-7)-(ְמרּוּקָ
ׁש ׁשרֹוׁשֵ ׁשְמרֹוׁשֵ ג-12ְלרֹוׁשֵ

ת[ ַ ת ]ֻרׁשּ ַ ת[רּוׁשּ ָ ת ]ְמֻרׁשּ ָ ד-2)-(ְמרּוׁשּ
ְך[ ְך ]ֻרַתּ ְך[רּוּתַ ְך ]ְמֻרּתָ ד-1)-(ְמרּוּתָ

ק[ ק ]ֻרַתּ ק[רּוּתַ ק ]ְמֻרּתָ ד-1)-(ְמרּוּתָ
א-49ִלְרזֹותָרֶזהָרָזה

עתיד וציווי גם: א-17ִלְרחֹוץ ]ִלְרחֹץ[רֹוֵחץָרַחץ
ִיְרחֹוץ ]ִיְרחֹץ[, 

ְרחֹוץ ]ְרחֹץ[

א-17ִלְרחֹוק ]ִלְרחֹק[רֹוֵחקָרַחק
ג-26ְלַרְחֵרַחְמַרְחֵרַחִרְחֵרַח
א-17ִלְרחֹוׁש ]ִלְרחֹׁש[רֹוֵחׁשָרַחׁש
א-1ִלְרטֹוט ]ִלְרטֹט[רֹוֵטטָרַטט
א-3ִלְרטֹון ]ִלְרטֹן[רֹוֵטןָרַטן

ד[ ד ]ִרּבֵ דִריּבֵ דְמַרּבֵ ג-1ְלַרּבֵ
ה[ ה ]ִרּבָ הִריּבָ ג-17ְלַרּבֹותְמַרּבֶ

ל[ ל ]ִרּגֵ לִריּגֵ לְמַרּגֵ ג-1ְלַרּגֵ
ׁש[ ׁש ]ִרּגֵ ׁשִריּגֵ ׁשְמַרּגֵ ג-1ְלַרּגֵ
ד[ ד ]ִרּדֵ דִריּדֵ דְמַרּדֵ ג-1ְלַרּדֵ

ג-4ְלַרֵהטְמַרֵהטִריֵהט ]ִרֵהט[
ה[ וה ]ִרּוָ ה[ִריּוָ וה ]ְמַרּוֶ ג-17ְלַרּוֹותְמַרּוֶ
ַח[ וַח ]ִרּוֵ ַח[ִריּוֵ וַח ]ְמַרּוֵ ַח[ְמַרּוֵ וַח ]ְלַרּוֵ ג-9ְלַרּוֵ

ג-4ְלַרֵחםְמַרֵחםִריֵחם ]ִרֵחם[
ג-4ְלַרֵחףְמַרֵחףִריֵחף ]ִרֵחף[
ג-4ְלַרֵחקְמַרֵחקִריֵחק ]ִרֵחק[

ט[ ט ]ִרּטֵ טִריּטֵ טְמַרּטֵ ג-1ְלַרּטֵ
ׁש[ ׁש ]ִרּטֵ ׁשִריּטֵ ׁשְמַרּטֵ ג-1ְלַרּטֵ

ז[ ז ]ִרּכֵ זִריּכֵ זְמַרּכֵ ג-1ְלַרּכֵ
ְך[ ְך ]ִרּכֵ ְךִריּכֵ ְךְמַרּכֵ ג-1ְלַרּכֵ
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J ]ִריֵכל ]ִרֵכלJ ְמַרֵכלJ ג-1ְלַרֵכל
ה[ ה ]ִרּמָ הִריּמָ ג-17ְלַרּמֹותְמַרּמֶ

ז[ ז ]ִרּמֵ זִריּמֵ זְמַרּמֵ ג-1ְלַרּמֵ
ן[ ן ]ִרּנֵ ןִריּנֵ ןְמַרּנֵ ג-3ְלַרּנֵ

ן[ ן ]ִרּסֵ ןִריּסֵ ןְמַרּסֵ ג-3ְלַרּסֵ
ס[ ס ]ִרּסֵ סִריּסֵ סְמַרּסֵ ג-1ְלַרּסֵ

ק[ ק ]ִריּסֵ קִריּסֵ קְמַרּסֵ ג-1ְלַרּסֵ
א[ א ]ִרּפֵ אִריּפֵ אְמַרּפֵ ג-16ְלַרּפֵ
ד[ ד ]ִרּפֵ דִריּפֵ דְמַרּפֵ ג-1ְלַרּפֵ
ה[ ה ]ִרּפָ הִריּפָ ג-17ְלַרּפֹותְמַרּפֶ

ט[ ט ]ִרּפֵ טִריּפֵ טְמַרּפֵ ג-1ְלַרּפֵ
ד[ ד ]ִרּצֵ דִריּצֵ דְמַרּצֵ ג-1ְלַרּצֵ
ה[ ה ]ִרּצָ הִריּצָ ג-17ְלַרּצֹותְמַרּצֶ
ף[ ף ]ִרּצֵ ףִריּצֵ ףְמַרּצֵ ג-1ְלַרּצֵ
ץ[ ץ ]ִרּצֵ ץִריּצֵ ץְמַרּצֵ ג-1ְלַרּצֵ
ד[ ד ]ִרּקֵ דִריּקֵ דְמַרּקֵ ג-1ְלַרּקֵ
ַע[ ַע ]ִרּקֵ ַעִריּקֵ ַעְמַרּקֵ ג-9ְלַרּקֵ

ת[ ֵ ת ]ִרׁשּ ֵ תִריׁשּ ֵ תְמַרׁשּ ֵ ג-2ְלַרׁשּ
ְך[ ְך ]ִרּתֵ ְךִריּתֵ ְךְמַרּתֵ ג-1ְלַרּתֵ

ק[ ק ]ִרּתֵ קִריּתֵ קְמַרּתֵ ג-1ְלַרּתֵ
א-4ִלְרּכֹוב ]ִלְרּכֹב[רֹוֵכבָרַכב
א-3ִלְרּכֹון ]ִלְרּכֹן[רֹוֵכןָרַכן

א-1ִלְרּכֹוס ]ִלְרּכֹס[רֹוֵכסָרַכס
א-1ִלְרּכֹוׁש ]ִלְרּכֹׁש[רֹוֵכׁשָרַכׁש
א-1ִלְרמֹוז ]ִלְרמֹז[רֹוֵמזָרַמז

ג-20ְלַרְמֵזרְמַרְמֵזרִרְמֵזר
א-1ִלְרמֹוס ]ִלְרמֹס[רֹוֵמסָרַמס
הווה לפי א-5א-17ִלְרעֹוב ]ִלְרעֹב[ָרֵעבָרַעב

א-17ִלְרעֹוד ]ִלְרעֹד[רֹוֵעדָרַעד
א-53ִלְרעֹותרֹוֶעהָרָעה
א-17ִלְרעֹום ]ִלְרעֹם[רֹוֵעםָרַעם
ניקוד נ' סופית ג-23ְלַרֲעֵנןְמַרֲעֵנןִרֲעֵנן

לפי ג-22

א-17ִלְרעֹוׁש ]ִלְרעֹׁש[רֹוֵעׁשָרַעׁש

ג-20ְלַרְפֵרףְמַרְפֵרףִרְפֵרף
J ִרְפֵררJ ְמַרְפֵררJ ג-20ְלַרְפֵרר

א-35ָלרּוץָרץָרץ
א-48ִלְרצֹותרֹוֶצהָרָצה
א-22ִלְרצֹוַח ]ִלְרצַֹח[רֹוֵצַחָרַצח
א-22ִלְרצֹוַע ]ִלְרצַֹע[רֹוֵצַעָרַצע
א-1ִלְרקֹוד ]ִלְרקֹד[רֹוֵקדָרַקד
א-22ִלְרקֹוַח ]ִלְרקַֹח[רֹוֵקַחָרַקח
א-1ִלְרקֹום ]ִלְרקֹם[רֹוֵקםָרַקם
א-22ִלְרקֹוַע ]ִלְרקַֹע[רֹוֵקַעָרַקע
א-1ִלְרקֹוק ]ִלְרקֹק[רֹוֵקקָרַקק
ם םָרׁשַ א-1ִלְרׁשֹום ]ִלְרׁשֹם[רֹוׁשֵ
ף ףָרׁשַ א-1ִלְרׁשֹוף ]ִלְרׁשֹף[רֹוׁשֵ

ֵרׁש ֵרׁשִרׁשְ ֵרׁשְמַרׁשְ ג-20ְלַרׁשְ
א-22ִלְרּתֹוַח ]ִלְרּתַֹח[רֹוֵתַחָרַתח
א-1ִלְרּתֹום ]ִלְרּתֹם[רֹוֵתםָרַתם
ַאב אֹב[ׁשֹוֵאבׁשָ אֹוב ]ִלׁשְ א-17ִלׁשְ
ַאג אֹג[ׁשֹוֵאגׁשָ אֹוג ]ִלׁשְ א-17ִלׁשְ
ַאל אֹל[ׁשֹוֵאלׁשָ אֹול ]ִלׁשְ א-17ִלׁשְ
ַאף אֹף[ׁשֹוֵאףׁשָ אֹוף ]ִלׁשְ א-17ִלׁשְ

ב בׁשָ א-35ָלׁשּובׁשָ
ָבה ּבֹותׁשֹוֶבהׁשָ א-48ִלׁשְ
ַבע ֵבַעׂשָ ּבַֹע[ׂשָ ּבֹוַע ]ִלׂשְ א-23ִלׂשְ
ַבק ּבֹק[ׁשֹוֵבקׁשָ ּבֹוק ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ַבר ּבֹר[ׁשֹוֵברׁשָ ּבֹור ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ַבת ּבֹת[ׁשֹוֵבתׁשָ ּבֹות ]ִלׁשְ א-2ִלׁשְ
ָגה ּגֹותׁשֹוֶגהׁשָ א-48ִלׁשְ
ַגל ּגֹל[ׁשֹוֵגלׁשָ ּגֹול ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ

ג ְגׂשֵ גׂשִ ְגׂשֵ גְמׂשַ ְגׂשֵ ג-20ְלׂשַ
ַדד ּדֹד[ׁשֹוֵדדׁשָ ּדֹוד ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ

ְדֵרג ְדֵרגׁשִ ְדֵרגְמׁשַ ג-20ְלׁשַ
ָהה הֹותׁשֹוֶההׁשָ א-53ִלׁשְ
ג-12ְלׁשֹוֵבבְמׁשֹוֵבבׁשֹוֵבב

ח[ ַבּ ח ]ׁשֻ ח[ׁשּוּבַ ּבָ ח ]ְמׁשֻ ד-7)-(ְמׁשּוּבָ
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ץ[ ַבּ ץ ]ׁשֻ ץ[ׁשּוּבַ ּבָ ץ ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּבָ
ר[ ּבַ ר ]ׁשֻ ר[ׁשּוּבַ ּבָ ר ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּבָ

ׁש[ ַבּ ׁש ]ׁשֻ ׁש[ׁשּוּבַ ּבָ ׁש ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּבָ
ל[ ַגּ ל ]ׁשֻ ל[ׁשּוּגַ ּגָ ל ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּגָ
ר[ ַגּ ר ]ׁשֻ ר[ׁשּוּגַ ּגָ ר ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּגָ

ד[ ּדַ ד ]ֻשׂ ד[ׂשּוּדַ ּדָ ד ]ְמֻשׂ ד-1)-(ְמׂשּוּדָ
ְך[ ַדּ ְך ]ׁשֻ ְך[ׁשּוּדַ ּדָ ְך ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּדָ
ל[ ַדּ ל ]ׁשֻ ל[ׁשּוּדַ ּדָ ל ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּדָ
ר[ ַדּ ר ]ׁשֻ ר[ׁשּוּדַ ּדָ ר ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּדָ

ְדַרג[ ְדָרג[ׁשּוְדַרג ]ׁשֻ ד-14)-(ְמׁשּוְדָרג ]ְמׁשֻ
ַוּק[ ק ]ׁשֻ ק[ׁשּוּוַ ּוָ ק ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּוָ

ַחד[ ָחד[ׁשּוַחד ]ׁשֻ ד-4)-(ְמׁשּוָחד ]ְמׁשֻ
ְחַזר[ ְחָזר[ׁשּוְחַזר ]ׁשֻ ד-14)-(ְמׁשּוְחָזר ]ְמׁשֻ

ג-15ְלׂשֹוֵחַחְמׂשֹוֵחַחׂשֹוֵחַח
ַחק[ ָחק[ׂשּוַחק ]ֻשׂ ד-4)-(ְמׂשּוָחק ]ְמֻשׂ

ְחַרר[ ְחָרר[ׁשּוְחַרר ]ׁשֻ ד-14)-(ְמׁשּוְחָרר ]ְמׁשֻ
ח[ ּטַ ח ]ׁשֻ ח[ׁשּוּטַ ּטָ ח ]ְמׁשֻ ד-7)-(ְמׁשּוּטָ

ג-12ְלׁשֹוֵטטְמׁשֹוֵטטׁשֹוֵטט
ְך[ ּיַ ְך ]ׁשֻ ְך[ׁשּוּיַ ּיָ ְך ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּיָ
ף[ ּיַ ף ]ׁשֻ ף[ׁשּוּיַ ּיָ ף ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּיָ

ְך[ ּכַ ְך ]ׁשֻ ְך[ׁשּוּכַ ּכָ ְך ]ְמׁשֻ ד-3)-(ְמׁשּוּכָ
ל[ ּכַ ל ]ֻשׂ ל[ׂשּוּכַ ּכָ ל ]ְמֻשׂ ד-4)-(ְמׂשּוּכָ

ְכַלל[ ְכָלל[ׁשּוְכַלל ]ׁשֻ ד-14)-(ְמׁשּוְכָלל ]ְמׁשֻ
ן[ ּכַ ן ]ׁשֻ ן[ׁשּוּכַ ּכָ ן ]ְמׁשֻ ד-3)-(ְמׁשּוּכָ

ְכַנע[ ְכָנע[ׁשּוְכַנע ]ׁשֻ ד-19)-(ְמׁשּוְכָנע ]ְמׁשֻ
ל[ ְכּפַ ל ]ׁשֻ ל[ׁשּוְכּפַ ְכּפָ ל ]ְמׁשֻ ד-14)-(ְמׁשּוְכּפָ

ב[ ְכּתַ ב ]ׁשֻ ב[ׁשּוְכּתַ ְכּתָ ב ]ְמׁשֻ ד-14)-(ְמׁשּוְכּתָ
ב[ ּלַ ב ]ׁשֻ ב[ׁשּוּלַ ּלָ ב ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּלָ

ְלַהב[ ְלָהב[ׁשּוְלַהב ]ׁשֻ ד-18)-(ְמׁשּוְלָהב ]ְמׁשֻ
ח[ ּלַ ח ]ׁשֻ ח[ׁשּוּלַ ּלָ ח ]ְמׁשֻ ד-7)-(ְמׁשּוּלָ
ט[ ּלַ ט ]ׁשֻ ט[ׁשּוּלַ ָלּ ט ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּלָ
ם[ ּלַ ם ]ׁשֻ ם[ׁשּוּלַ ָלּ ם ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּלָ

ׁש[ ּלַ ׁש ]ׁשֻ ׁש[ׁשּוּלַ ָלּ ׁש ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּלָ
ל[ ְלׁשַ ל ]ׁשֻ ל[ׁשּוְלׁשַ ְלׁשָ ל ]ְמׁשֻ ד-14)-(ְמׁשּוְלׁשָ

ן[ ּמַ ן ]ׁשֻ ן[ׁשּוּמַ ּמָ ן ]ְמׁשֻ ד-3)-(ְמׁשּוּמָ
ר[ ּמַ ר ]ׁשֻ ר[ׁשּוּמַ ּמָ ר ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּמָ

ׁש[ ּמַ ׁש ]ׁשֻ ׁש[ׁשּוּמַ ּמָ ׁש ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּמָ
ה[ ּנָ ה ]ׁשֻ ה[ׁשּוּנָ ּנֶ ה ]ְמׁשֻ ד-10)-(ְמׁשּוּנֶ

ן[ ּנַ ן ]ׁשֻ ן[ׁשּוּנַ ּנָ ן ]ְמׁשֻ ד-3)-(ְמׁשּוּנָ
ה[ ּסָ ה ]ׁשֻ ה[ׁשּוּסָ ּסֶ ה ]ְמׁשֻ ד-10)-(ְמׁשּוּסֶ
ע[ ּסַ ע ]ׁשֻ ע[ׁשּוּסַ ּסָ ע ]ְמׁשֻ ד-7)-(ְמׁשּוּסָ
ף[ ּסַ ף ]ׁשֻ ף[ׁשּוּסַ ּסָ ף ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּסָ

ד[ ְעּבַ ד ]ׁשֻ ד[ׁשּוְעּבַ ְעּבָ ד ]ְמׁשֻ ד-14)-(ְמׁשּוְעּבָ
ד-6)-(ְמׁשֹוָער ]ְמׁשָֹער[ׁשֹוַער ]ׁשַֹער[

ֲעַרְך[ ֲעָרְך[ׁשּוֲעַרְך ]ׁשֻ ד-17)-(ְמׁשּוֲעָרְך ]ְמׁשֻ
ע[ ֲעׁשַ ע ]ׁשֻ ע[ׁשּוֲעׁשַ ֲעׁשָ ע ]ְמׁשֻ ד-20)-(ְמׁשּוֲעׁשָ

ד[ ּפַ ד ]ׁשֻ ד[ׁשּוּפַ ּפָ ד ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּפָ
ה[ ּפָ ה ]ׁשֻ ה[ׁשּוּפָ ּפֶ ה ]ְמׁשֻ ד-10)-(ְמׁשּוּפֶ
ץ[ ּפַ ץ ]ׁשֻ ץ[ׁשּוּפַ ּפָ ץ ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּפָ
ר[ ּפַ ר ]ׁשֻ ר[ׁשּוּפַ ּפָ ר ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּפָ

ף[ ְפׁשַ ף ]ׁשֻ ף[ׁשּוְפׁשַ ְפׁשָ ף ]ְמׁשֻ ד-14)-(ְמׁשּוְפׁשָ
ְקַלל[ ְקָלל[ׁשּוְקַלל ]ׁשֻ ד-14)-(ְמׁשּוְקָלל ]ְמׁשֻ

ם[ ּקַ ם ]ׁשֻ ם[ׁשּוּקַ ּקָ ם ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּקָ
ע[ ּקַ ע ]ׁשֻ ע[ׁשּוּקַ ּקָ ע ]ְמׁשֻ ד-7)-(ְמׁשּוּקָ
ף[ ּקַ ף ]ׁשֻ ף[ׁשּוּקַ ּקָ ף ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּקָ

ב[ ְרּבַ ב ]ׁשֻ ב[ׁשּוְרּבַ ְרּבָ ב ]ְמׁשֻ ד-14)-(ְמׁשּוְרּבָ
ט[ ְרּבַ ט ]ׁשֻ ט[ׁשּוְרּבַ ְרּבָ ט ]ְמׁשֻ ד-14)-(ְמׁשּוְרּבָ

ְרַטט[ ְרָטט[ׂשּוְרַטט ]ׂשֻ ד-14)-(ְמׂשּוְרָטט ]ְמׂשֻ
ְרַין[ ְרָין[ׁשּוְרַיין ]ׁשֻ ד-16)-(ְמׁשּוְרָיין ]ְמׁשֻ
ד-5)-(ְמׁשֹוָרׁש ]ְמׁשָֹרׁש[ׁשֹוַרׁש ]ׁשַֹרׁש[
ף[ ּתַ ף ]ׁשֻ ף[ׁשּוּתַ ּתָ ף ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּתָ
ק[ ּתַ ק ]ׁשֻ ק[ׁשּוּתַ ּתָ ק ]ְמׁשֻ ד-1)-(ְמׁשּוּתָ

ַזף זֹף[ׁשֹוֵזףׁשָ זֹוף ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ַזר זֹר[ׁשֹוֵזרׁשָ זֹור ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ח חׂשָ א-39ָלׂשּוַחׂשָ

ָחה חֹותׂשֹוֶחהׂשָ א-53ִלׂשְ
ְחֵזר ְחֵזרׁשִ ְחֵזרְמׁשַ ג-20ְלׁשַ
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ַחט חֹט[ׁשֹוֵחטׁשָ חֹוט ]ִלׁשְ עתיד וציווי גם: א-17ִלׁשְ
חֹט[,  חֹוט ]ִיׁשְ ִיׁשְ

חֹט[ חֹוט ]ׁשְ ׁשְ

ַחק חֹק[ׁשֹוֵחקׁשָ חֹוק ]ִלׁשְ עתיד וציווי גם: א-17ִלׁשְ
חֹק[,  חֹוק ]ִיׁשְ ִיׁשְ

חֹק[ חֹוק ]ׁשְ ׁשְ

ַחק חֹק[ׂשֹוֵחקׂשָ חֹוק ]ִלׂשְ עתיד וציווי גם: א-17ִלׂשְ
חֹק[,  חֹוק ]ִיׂשְ ִיׂשְ

חֹק[ חֹוק ]ׂשְ ׂשְ

ְחֵרר ְחֵררׁשִ ְחֵררְמׁשַ ג-20ְלׁשַ
ט טׁשָ א-35ָלׁשּוטׁשָ

ַטח טַֹח[ׁשֹוֵטַחׁשָ טֹוַח ]ִלׁשְ א-22ִלׁשְ
ְטֵען ְטֵעןׁשִ ְטֵעןְמׁשַ ג-25ְלׁשַ
ַטף טֹף[ׁשֹוֵטףׁשָ טֹוף ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ

ַח[ ּבֵ ַח ]ׁשִ יּבֵ ַחׁשִ ּבֵ ַחְמׁשַ ּבֵ ג-9ְלׁשַ
ץ[ ּבֵ ץ ]ׁשִ יּבֵ ץׁשִ ּבֵ ץְמׁשַ ּבֵ ג-1ְלׁשַ
ר[ ּבֵ ר ]ׁשִ יּבֵ רׁשִ ּבֵ רְמׁשַ ּבֵ ג-1ְלׁשַ

ׁש[ ּבֵ ׁש ]ׁשִ יּבֵ ׁשׁשִ ּבֵ ׁשְמׁשַ ּבֵ ג-1ְלׁשַ
ל[ ּגֵ ל ]ׁשִ יּגֵ לׁשִ ּגֵ לְמׁשַ ּגֵ ג-1ְלׁשַ
ַע[ ּגֵ ַע ]ׁשִ יּגֵ ַעׁשִ ּגֵ ַעְמׁשַ ּגֵ ג-9ְלׁשַ
ר[ ּגֵ ר ]ׁשִ יּגֵ רׁשִ ּגֵ רְמׁשַ ּגֵ ג-1ְלׁשַ

ְך[ ּדֵ ְך ]ׁשִ יּדֵ ְךׁשִ ּדֵ ְךְמׁשַ ּדֵ ג-1ְלׁשַ
ל[ ּדֵ ל ]ׁשִ יּדֵ לׁשִ ּדֵ לְמׁשַ ּדֵ ג-1ְלׁשַ
ר[ ּדֵ ר ]ׁשִ יּדֵ רׁשִ ּדֵ רְמׁשַ ּדֵ ג-1ְלׁשַ

ֵהק[ יֵהק ]ׁשִ ֵהקׁשִ ֵהקְמׁשַ ג-4ְלׁשַ
ה[ ּוָ וה ]ׁשִ יּוָ ה[ׁשִ ּוֶ וה ]ְמׁשַ ּוֶ ּוֹותְמׁשַ ג-17ְלׁשַ
ַע[ ּוֵ וַע ]ׁשִ יּוֵ ַע[ׁשִ ּוֵ וַע ]ְמׁשַ ּוֵ ַע[ְמׁשַ ּוֵ וַע ]ְלׁשַ ּוֵ ג-9ְלׁשַ
ק[ ּוֵ וק ]ׁשִ יּוֵ ק[ׁשִ ּוֵ וק ]ְמׁשַ ּוֵ ק[ְמׁשַ ּוֵ וק ]ְלׁשַ ּוֵ ג-1ְלׁשַ
ף[ ּזֵ ף ]ׁשִ יּזֵ ףׁשִ ּזֵ ףְמׁשַ ּזֵ ג-1ְלׁשַ

ֵחד[ יֵחד ]ׁשִ ֵחדׁשִ ֵחדְמׁשַ ג-4ְלׁשַ
ֵחק[ יֵחק ]ׂשִ ֵחקׂשִ ֵחקְמׂשַ ג-4ְלׂשַ
ה[ ּטָ ה ]ׁשִ יּטָ הׁשִ ּטֶ ּטֹותְמׁשַ ג-17ְלׁשַ
ַח[ ּטֵ ַח ]ׁשִ יּטֵ ַחׁשִ ּטֵ ַחְמׁשַ ּטֵ ג-9ְלׁשַ

ט[ ּיֵ יט ]ׁשִ ּיֵ ט[ׁשִ ּיֵ יט ]ְמׁשַ ּיֵ ט[ְמׁשַ ּיֵ יט ]ְלׁשַ ּיֵ ג-1ְלׁשַ
ְך[ ּיֵ יְך ]ׁשִ ּיֵ ְך[ׁשִ ּיֵ יְך ]ְמׁשַ ּיֵ ְך[ְמׁשַ ּיֵ יְך ]ְלׁשַ ּיֵ ג-1ְלׁשַ
ף[ ּיֵ יף ]ׁשִ ּיֵ ף[ׁשִ ּיֵ יף ]ְמׁשַ ּיֵ ף[ְמׁשַ ּיֵ יף ]ְלׁשַ ּיֵ ג-1ְלׁשַ

ְך[ ּכֵ ְך ]ׁשִ יּכֵ ְךׁשִ ּכֵ ְךְמׁשַ ּכֵ ג-1ְלׁשַ
ל[ ּכֵ ל ]ׁשִ יּכֵ לׁשִ ּכֵ לְמׁשַ ּכֵ ג-1ְלׁשַ
ל[ ּכֵ ל ]ׂשִ יּכֵ לׂשִ ּכֵ לְמׂשַ ּכֵ ג-1ְלׂשַ
ן[ ּכֵ ן ]ׁשִ יּכֵ ןׁשִ ּכֵ ןְמׁשַ ּכֵ ג-3ְלׁשַ

ר[ ּכֵ ר ]ׁשִ יּכֵ רׁשִ ּכֵ רְמׁשַ ּכֵ ג-1ְלׁשַ
ב[ ּלֵ ב ]ׁשִ יּלֵ בׁשִ ּלֵ בְמׁשַ ּלֵ ג-1ְלׁשַ
ַח[ ּלֵ ַח ]ׁשִ יּלֵ ַחׁשִ ּלֵ ַחְמׁשַ ּלֵ ג-9ְלׁשַ
ט[ ּלֵ ט ]ׁשִ יּלֵ טׁשִ ּלֵ טְמׁשַ ּלֵ ג-1ְלׁשַ
ם[ ּלֵ ם ]ׁשִ יּלֵ םׁשִ ּלֵ םְמׁשַ ּלֵ ג-1ְלׁשַ

ׁש[ ּלֵ ׁש ]ׁשִ יּלֵ ׁשׁשִ ּלֵ ׁשְמׁשַ ּלֵ ג-1ְלׁשַ
ַח[ ּמֵ ַח ]ׂשִ יּמֵ ַחׂשִ ּמֵ ַחְמׂשַ ּמֵ ג-9ְלׂשַ

ן[ ּמֵ ן ]ׁשִ יּמֵ ןׁשִ ּמֵ ןְמׁשַ ּמֵ ג-3ְלׁשַ
ר[ ּמֵ ר ]ׁשִ יּמֵ רׁשִ ּמֵ רְמׁשַ ּמֵ ג-1ְלׁשַ

ׁש[ ּמֵ ׁש ]ׁשִ יּמֵ ׁשׁשִ ּמֵ ׁשְמׁשַ ּמֵ ג-1ְלׁשַ
ה[ ּנָ ה ]ׁשִ יּנָ הׁשִ ּנֶ ּנֹותְמׁשַ ג-17ְלׁשַ

ן[ ּנֵ ן ]ׁשִ יּנֵ ןׁשִ ּנֵ ןְמׁשַ ּנֵ ג-3ְלׁשַ
ס[ ּנֵ ס ]ׁשִ יּנֵ סׁשִ ּנֵ סְמׁשַ ּנֵ ג-1ְלׁשַ
ַע[ ּנֵ ַע ]ׁשִ יּנֵ ַעׁשִ ּנֵ ַעְמׁשַ ּנֵ ג-9ְלׁשַ

ה[ ּסָ ה ]ׁשִ יּסָ הׁשִ ּסֶ ּסֹותְמׁשַ ג-17ְלׁשַ
ַע[ ּסֵ ַע ]ׁשִ יּסֵ ַעׁשִ ּסֵ ַעְמׁשַ ּסֵ ג-9ְלׁשַ
ף[ ּסֵ ף ]ׁשִ יּסֵ ףׁשִ ּסֵ ףְמׁשַ ּסֵ ג-1ְלׁשַ
ֵער[ יֵער ]ׁשִ ֵערׁשִ ֵערְמׁשַ ג-4ְלׁשַ
ד[ ּפֵ ד ]ׁשִ יּפֵ דׁשִ ּפֵ דְמׁשַ ּפֵ ג-1ְלׁשַ
ה[ ּפָ ה ]ׁשִ יּפָ הׁשִ ּפֶ ּפֹותְמׁשַ ג-17ְלׁשַ
ץ[ ּפֵ ץ ]ׁשִ יּפֵ ץׁשִ ּפֵ ץְמׁשַ ּפֵ ג-1ְלׁשַ
ר[ ּפֵ ר ]ׁשִ יּפֵ רׁשִ ּפֵ רְמׁשַ ּפֵ ג-1ְלׁשַ

ם[ ּקֵ ם ]ׁשִ יּקֵ םׁשִ ּקֵ םְמׁשַ ּקֵ ג-1ְלׁשַ
ַע[ ּקֵ ַע ]ׁשִ יּקֵ ַעׁשִ ּקֵ ַעְמׁשַ ּקֵ ג-9ְלׁשַ
ף[ ּקֵ ף ]ׁשִ יּקֵ ףׁשִ ּקֵ ףְמׁשַ ּקֵ ג-1ְלׁשַ
ר[ ּקֵ ר ]ׁשִ יּקֵ רׁשִ ּקֵ רְמׁשַ ּקֵ ג-1ְלׁשַ

ֵרׁש[ יֵרׁש ]ׁשֵ ֵרׁשׁשֵ ֵרׁשְמׁשָ עבר נסתר גם: ג-5ְלׁשָ
ַרׁש[ יַרׁש ]ׁשֵ ׁשֵ

ֵרת[ יֵרת ]ׁשֵ ֵרתׁשֵ ֵרתְמׁשָ עבר נסתר גם: ג-6ְלׁשָ
ַרת[ יַרת ]ׁשֵ ׁשֵ

ְך[ ּתֵ ְך ]ׁשִ יּתֵ ְךׁשִ ּתֵ ְךְמׁשַ ּתֵ ג-1ְלׁשַ
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ף[ ּתֵ ף ]ׁשִ יּתֵ ףׁשִ ּתֵ ףְמׁשַ ּתֵ ג-1ְלׁשַ
ק[ ּתֵ ק ]ׁשִ יּתֵ קׁשִ ּתֵ קְמׁשַ ּתֵ ג-1ְלׁשַ

ַכב בׁשֹוֵכבׁשָ ּכַ א-4ִלׁשְ
ַכח ּכַֹח[ׁשֹוֵכַחׁשָ ּכֹוַח ]ִלׁשְ א-22ִלׁשְ
ַכְך ּכְֹך[ׁשֹוֵכְךׁשָ ּכֹוְך ]ִלׁשְ א-4ִלׁשְ
ַכל ּכֹל[ׁשֹוֵכלׁשָ ּכֹול ]ִלׁשְ א-4ִלׁשְ

ְכֵלל ְכֵללׁשִ ְכֵללְמׁשַ ג-20ְלׁשַ
ַכן ּכֹן[ׁשֹוֵכןׁשָ ּכֹון ]ִלׁשְ א-3ִלׁשְ

ְכֵנַע ְכֵנַעׁשִ ְכֵנַעְמׁשַ ג-26ְלׁשַ
ל ְכּפֵ לׁשִ ְכּפֵ לְמׁשַ ְכּפֵ ג-20ְלׁשַ

ַכר ּכֹר[ׂשֹוֵכרׂשָ ּכֹור ]ִלׂשְ א-1ִלׂשְ
ְך ְכׁשֵ ְךׁשִ ְכׁשֵ ְךְמׁשַ ְכׁשֵ ג-20ְלׁשַ
ב ְכּתֵ בׁשִ ְכּתֵ בְמׁשַ ְכּתֵ ג-20ְלׁשַ

ָלה לֹותׁשֹוֶלהׁשָ א-48ִלׁשְ
ְלֵהב ְלֵהבׁשִ ְלֵהבְמׁשַ ג-24ְלׁשַ

ַלח לַֹח[ׁשֹוֵלַחׁשָ לֹוַח ]ִלׁשְ א-22ִלׁשְ
ַלט לֹט[ׁשֹוֵלטׁשָ לֹוט ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ

ְלֵטט ְלֵטטׁשִ ְלֵטטְמׁשַ ג-20ְלׁשַ
ַלל לֹל[ׁשֹוֵללׁשָ לֹול ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ַלף לֹף[ׁשֹוֵלףׁשָ לֹוף ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ַלק לֹק[ׁשֹוֵלקׁשָ לֹוק ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ

ל ְלׁשֵ לׁשִ ְלׁשֵ לְמׁשַ ְלׁשֵ ג-20ְלׁשַ
ם םׂשָ יםׂשָ א-37ָלׂשִ

ַמח ֵמַחׂשָ מַֹח[ׂשָ מֹוַח ]ִלׂשְ א-23ִלׂשְ
ַמט מֹט[ׁשֹוֵמטׁשָ מֹוט ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ַמן ֵמןׁשָ מֹן[ׁשָ מֹון ]ִלׁשְ א-6ִלׁשְ

ַמע מַֹע[ׁשֹוֵמַעׁשָ מֹוַע ]ִלׁשְ א-22ִלׁשְ
ַמר מֹר[ׁשֹוֵמרׁשָ מֹור ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ֵנא נֹא[ׂשֹוֵנאׂשָ נֹוא ]ִלׂשְ א-42ִלׂשְ
ָנה נֹותׁשֹוֶנהׁשָ א-38ִלׁשְ

ד ְעּבֵ דׁשִ ְעּבֵ דְמׁשַ ְעּבֵ ג-20ְלׁשַ
ַעט עֹט[ׁשֹוֵעטׁשָ עֹוט ]ִלׁשְ א-17ִלׁשְ

ֲעֵמם ֲעֵמםׁשִ ֲעֵמםְמׁשַ ג-23ְלׁשַ
ֲעֵרְך ֲעֵרְךׁשִ ֲעֵרְךְמׁשַ ג-23ְלׁשַ

ַע ֲעׁשֵ ַעׁשִ ֲעׁשֵ ַעְמׁשַ ֲעׁשֵ ג-27ְלׁשַ
ק ְעּתֵ קׁשִ ְעּתֵ קְמׁשַ ְעּתֵ ג-24ְלׁשַ

ַפט ּפֹט[ׁשֹוֵפטׁשָ ּפֹוט ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ַפְך ּפְֹך[ׁשֹוֵפְךׁשָ ּפֹוְך ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ַפע ּפַֹע[ׁשֹוֵפַעׁשָ ּפֹוַע ]ִלׁשְ א-22ִלׁשְ

ְפֵעל ְפֵעלׁשִ ְפֵעלְמׁשַ ג-24ְלׁשַ
J ְפֵצר ְפֵצר Jׁשִ ְפֵצר Jְמׁשַ ג-20ְלׁשַ

ף ְפׁשֵ ףׁשִ ְפׁשֵ ףְמׁשַ ְפׁשֵ ג-20ְלׁשַ
ַפת ּפֹת[ׁשֹוֵפתׁשָ ּפֹות ]ִלׁשְ א-2ִלׁשְ
ַצף צֹף[ׁשֹוֵצףׁשָ צֹוף ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ַקד קֹד[ׁשֹוֵקדׁשָ קֹוד ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ַקט קֹט[ׁשֹוֵקטׁשָ קֹוט ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ַקל קֹל[ׁשֹוֵקלׁשָ קֹול ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ

ְקֵלל ְקֵללׁשִ ְקֵללְמׁשַ ג-20ְלׁשַ
ַקע קַֹע[ׁשֹוֵקַעׁשָ קֹוַע ]ִלׁשְ א-22ִלׁשְ
ַקק קֹק[ׁשֹוֵקקׁשָ קֹוק ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ

ק ְקׁשֵ קׁשִ ְקׁשֵ קְמׁשַ ְקׁשֵ ג-20ְלׁשַ
ר רׁשָ ירׁשָ א-37ָלׁשִ

ב ְרּבֵ בׁשִ ְרּבֵ בְמׁשַ ְרּבֵ ג-20ְלׁשַ
ט ְרּבֵ טׁשִ ְרּבֵ טְמׁשַ ְרּבֵ ג-20ְלׁשַ

ַרד רֹד[ׂשֹוֵרדׂשָ רֹוד ]ִלׂשְ א-1ִלׂשְ
ָרה רֹותׁשֹוֶרהׁשָ א-48ִלׁשְ
ַרט רֹט[ׂשֹוֵרטׂשָ רֹוט ]ִלׂשְ א-1ִלׂשְ

ְרֵטט ְרֵטטׂשִ ְרֵטטְמׂשַ ג-20ְלׂשַ
ְרֵין[ ְרֵיין ]ׁשִ ְרֵין[ׁשִ ְרֵיין ]ְמׁשַ ְרֵין[ְמׁשַ ְרֵיין ]ְלׁשַ ג-22ְלׁשַ

ַרְך רְֹך[ׂשֹוֵרְךׂשָ רֹוְך ]ִלׂשְ א-1ִלׂשְ
ַרף רֹף[ׂשֹוֵרףׂשָ רֹוף ]ִלׂשְ א-1ִלׂשְ
ַרץ רֹץ[ׁשֹוֵרץׁשָ רֹוץ ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ַרק רֹק[ׁשֹוֵרקׁשָ רֹוק ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ַרר רֹר[ׂשֹוֵררׂשָ רֹור ]ִלׂשְ א-1ִלׂשְ

ר ְרׁשֵ רׁשִ ְרׁשֵ רְמׁשַ ְרׁשֵ ג-20ְלׁשַ
ָתה ּתֹותׁשֹוֶתהׁשָ א-48ִלׁשְ
ַתל ּתֹל[ׁשֹוֵתלׁשָ ּתֹול ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
ַתק ּתֹק[ׁשֹוֵתקׁשָ ּתֹוק ]ִלׁשְ א-1ִלׁשְ
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ַתת ּתֹת[ׁשֹוֵתתׁשָ ּתֹות ]ִלׁשְ א-2ִלׁשְ
ַאם א-17ִלְתאֹום ]ִלְתאֹם[ּתֹוֵאםּתָ

ֲאֵרְך ג-23ְלַתֲאֵרְךְמַתֲאֵרְךּתִ
ְבֵלן ג-22ְלַתְבֵלןְמַתְבֵלןּתִ

ְבֵנת ג-21ְלַתְבֵנתְמַתְבֵנתּתִ
ַבע א-22ִלְתּבֹוַע ]ִלְתּבַֹע[ּתֹוֵבַעּתָ

ר ְגּבֵ רּתִ רְמַתְגּבֵ ג-20ְלַתְגּבֵ
ְגֵמל ג-20ְלַתְגֵמלְמַתְגֵמלּתִ
ְדֵלק ג-20ְלַתְדֵלקְמַתְדֵלקּתִ
ְדֵרְך ג-20ְלַתְדֵרְךְמַתְדֵרְךּתִ
ָהה א-53ִלְתהֹותּתֹוֶההּתָ

ד-6)-(ְמתֹוָאם ]ְמתָֹאם[ּתֹוַאם ]ּתַֹאם[
ד-6)-(ְמתֹוָאר ]ְמתָֹאר[ּתֹוַאר ]ּתַֹאר[

ֲאַרְך[ ד-17)-(ְמתּוֲאָרְך ]ְמֻתֲאָרְך[ּתּוֲאַרְך ]ּתֻ
ל[ ּבַ ל ]ּתֻ ל[ּתּוּבַ ל ]ְמֻתּבָ ד-1)-(ְמתּוּבָ

ר[ ְגּבַ ר ]ּתֻ ר[ּתּוְגּבַ ר ]ְמֻתְגּבָ ד-14)-(ְמתּוְגּבָ
ְגַמל[ ד-14)-(ְמתּוְגָמל ]ְמֻתְגָמל[ּתּוְגַמל ]ּתֻ
ְדַלק[ ד-14)-(ְמתּוְדָלק ]ְמֻתְדָלק[ּתּוְדַלק ]ּתֻ
ְדַרְך[ ד-14)-(ְמתּוְדָרְך ]ְמֻתְדָרְך[ּתּוְדַרְך ]ּתֻ

ְך[ ּוַ ְך ]ּתֻ ְך[ּתּוּוַ ְך ]ְמֻתּוָ ד-1)-(ְמתּוּוָ
ְזַמן[ ד-16)-(ְמתּוְזָמן ]ְמֻתְזָמן[ּתּוְזַמן ]ּתֻ

ְזַמר[ ד-14)-(ְמתּוְזָמר ]ְמֻתְזָמר[ּתּוְזַמר ]ּתֻ
ְחַזק[ ד-14)-(ְמתּוְחָזק ]ְמֻתְחָזק[ּתּוְחַזק ]ּתֻ

ם[ ְחּכַ ם ]ּתֻ ם[ּתּוְחּכַ ם ]ְמֻתְחּכָ ד-14)-(ְמתּוְחּכָ
ַחם[ ד-4)-(ְמתּוָחם ]ְמֻתָחם[ּתּוַחם ]ּתֻ

ְחַקר[ ד-14)-(ְמתּוְחָקר ]ְמֻתְחָקר[ּתּוְחַקר ]ּתֻ
ג[ ּיַ ג ]ּתֻ ג[ּתּוּיַ ג ]ְמֻתּיָ ד-1)-(ְמתּוּיָ

ק[ ּיַ ק ]ּתֻ ק[ּתּוּיַ ק ]ְמֻתּיָ ד-1)-(ְמתּוּיָ
ר[ ּיַ ר ]ּתֻ ר[ּתּוּיַ ר ]ְמֻתּיָ ד-1)-(ְמתּוּיָ

ְכַנן[ ד-16)-(ְמתּוְכָנן ]ְמֻתְכָנן[ּתּוְכַנן ]ּתֻ
ְכַנת[ ד-15)-(ְמתּוְכָנת ]ְמֻתְכָנת[ּתּוְכַנת ]ּתֻ

ל[ ְלּתַ ל ]ּתֻ ל[ּתּוְלּתַ ל ]ְמֻתְלּתָ ד-14)-(ְמתּוְלּתָ
ְמַלל[ ד-14)-(ְמתּוְמָלל ]ְמֻתְמָלל[ּתּוְמַלל ]ּתֻ

ְמַצת[ ד-15)-(ְמתּוְמָצת ]ְמֻתְמָצת[ּתּוְמַצת ]ּתֻ

ְמַרן[ ד-16)-(ְמתּוְמָרן ]ְמֻתְמָרן[ּתּוְמַרן ]ּתֻ
ְמַרץ[ ד-14)-(ְמתּוְמָרץ ]ְמֻתְמָרץ[ּתּוְמַרץ ]ּתֻ
ְך[ ְסּבַ ְך ]ּתֻ ְך[ּתּוְסּבַ ְך ]ְמֻתְסּבָ ד-14)-(ְמתּוְסּבָ
ל[ ְסּכַ ל ]ּתֻ ל[ּתּוְסּכַ ל ]ְמֻתְסּכָ ד-14)-(ְמתּוְסּכָ

ד-6)-(ְמתֹוָעד ]ְמתָֹעד[ּתֹוַעד ]ּתַֹעד[
ד-6)-(ְמתֹוָעל ]ְמתָֹעל[ּתֹוַעל ]ּתַֹעל[

ד-6)-(ְמתֹוָעׂש ]ְמתָֹעׂש[ּתֹוַעׂש ]ּתַֹעׂש[
ק[ ְעּתַ ק ]ּתֻ ק[ּתּוְעּתַ ק ]ְמֻתְעּתָ ד-17)-(ְמתּוְעּתָ

ְפַעל[ ד-18)-(ְמתּוְפָעל ]ְמֻתְפָעל[ּתּוְפַעל ]ּתֻ
ג-12ְלתֹוֵפףְמתֹוֵפףּתֹוֵפף

ְפַקד[ ד-14)-(ְמתּוְפָקד ]ְמֻתְפָקד[ּתּוְפַקד ]ּתֻ
ן[ ּקַ ן ]ּתֻ ן[ּתּוּקַ ן ]ְמֻתּקָ ד-3)-(ְמתּוּקָ

ְקַצב[ ד-14)-(ְמתּוְקָצב ]ְמֻתְקָצב[ּתּוְקַצב ]ּתֻ
ְקַנן[ ד-16)-(ְמתּוְקָנן ]ְמֻתְקָנן[ּתּוְקַנן ]ּתֻ

ְקַצר[ ד-14)-(ְמתּוְקָצר ]ְמֻתְקָצר[ּתּוְקַצר ]ּתֻ
ר[ ְקׁשַ ר ]ּתֻ ר[ּתּוְקׁשַ ר ]ְמֻתְקׁשָ ד-14)-(ְמתּוְקׁשָ

ת[ ְרּבַ ת ]ּתֻ ת[ּתּוְרּבַ ת ]ְמֻתְרּבָ ד-15)-(ְמתּוְרּבָ
ל[ ְרַגּ ל ]ּתֻ ל[ּתּוְרַגּ ל ]ְמֻתְרָגּ ד-14)-(ְמתּוְרָגּ

ם[ ְרּגַ ם ]ּתֻ ם[ּתּוְרּגַ ם ]ְמֻתְרָגּ ד-14)-(ְמתּוְרָגּ
ד-5)-(ְמתֹוָרץ ]ְמתָֹרץ[ּתֹוַרץ ]ּתַֹרץ[

ַאל[ ׁשְ ַאל ]ּתֻ ָאל[ּתּוׁשְ ָאל ]ְמֻתׁשְ ד-18)-(ְמתּוׁשְ
ְזֵמן ג-22ְלַתְזֵמןְמַתְזֵמןּתִ
ְזֵמר ג-20ְלַתְזֵמרְמַתְזֵמרּתִ
ַחב עתיד וציווי גם: א-17ִלְתחֹוב ]ִלְתחֹב[ּתֹוֵחבּתָ

ִיְתחֹוב ]ִיְתחֹב[, 
חֹב[ חֹוב ]ּתְ ּתְ

ל ְחּבֵ לּתִ לְמַתְחּבֵ ג-20ְלַתְחּבֵ
ְחֵזק ג-20ְלַתְחֵזקְמַתְחֵזקּתִ
ם ְחּכֵ םּתִ םְמַתְחּכֵ ג-20ְלַתְחּכֵ

ַחם עתיד וציווי גם: א-17ִלְתחֹום ]ִלְתחֹם[ּתֹוֵחםּתָ
ִיְתחֹום ]ִיְתחֹם[, 

חֹם[ חֹום ]ּתְ ּתְ
J ְחֵמן ג-22ְלַתְחֵמן Jְמַתְחֵמן Jּתִ

ְחֵקר ג-20ְלַתְחֵקרְמַתְחֵקרּתִ
ֵאם[ יֵאם ]ּתֵ ג-7ְלָתֵאםְמָתֵאםּתֵ
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ֵאר[ יֵאר ]ּתֵ עבר נסתר גם: ג-7ְלָתֵארְמָתֵארּתֵ
ַאר[ יַאר ]ּתֵ ּתֵ

ל[ ּבֵ ל ]ּתִ יּבֵ לּתִ לְמַתּבֵ ג-1ְלַתּבֵ
ְך[ ּוֵ וְך ]ּתִ יּוֵ ְך[ּתִ וְך ]ְמַתּוֵ ְך[ְמַתּוֵ וְך ]ְלַתּוֵ ג-1ְלַתּוֵ
J ]ז ּזֵ ז ]ִתּ יּזֵ ז Jִתּ ז Jְמַתֵזּ ג-1ְלַתֵזּ
ֵחַח[ יֵחַח ]ּתִ ג-9ְלַתֵחַחְמַתֵחַחּתִ
ֵחם[ יֵחם ]ּתִ ג-4ְלַתֵחםְמַתֵחםּתִ

ג[ ּיֵ יג ]ּתִ ּיֵ ג[ּתִ יג ]ְמַתּיֵ ג[ְמַתּיֵ יג ]ְלַתּיֵ ג-1ְלַתּיֵ
ק[ ּיֵ יק ]ּתִ ּיֵ ק[ּתִ יק ]ְמַתּיֵ ק[ְמַתּיֵ יק ]ְלַתּיֵ ג-1ְלַתּיֵ
ר[ ּיֵ יר ]ּתִ ּיֵ ר[ּתִ יר ]ְמַתּיֵ ר[ְמַתּיֵ יר ]ְלַתּיֵ ג-1ְלַתּיֵ

ה[ ּנָ ה ]ּתִ יּנָ הּתִ ג-17ְלַתּנֹותְמַתּנֶ
ֵעב[ יֵעב ]ּתִ ג-4ְלַתֵעבְמַתֵעבּתִ
ֵעד[ יֵעד ]ּתִ ג-4ְלַתֵעדְמַתֵעדּתִ
ֵעל[ יֵעל ]ּתִ ג-4ְלַתֵעלְמַתֵעלּתִ

ֵעׂש[ יֵעׂש ]ּתִ ג-4ְלַתֵעׂשְמַתֵעׂשּתִ
ן[ ּקֵ ן ]ּתִ יּקֵ ןּתִ ןְמַתּקֵ ג-3ְלַתּקֵ
ֵרץ[ יֵרץ ]ּתֵ ג-5ְלָתֵרץְמָתֵרץּתֵ

ר[ ֵ ׁשּ ר ]ּתִ ֵ יׁשּ רּתִ ֵ רְמַתׁשּ ֵ ג-1ְלַתׁשּ
ַכף א-1ִלְתּכֹוף ]ִלְתּכֹף[ּתֹוֵכףּתָ
ְכֵנן ג-22ְלַתְכֵנןְמַתְכֵנןּתִ

ְכֵנת ג-21ְלַתְכֵנתְמַתְכֵנתּתִ
ְכֵסס ג-20ְלַתְכֵססְמַתְכֵססּתִ

ָלה א-48ִלְתלֹותּתֹוֶלהּתָ
ַלׁש א-1ִלְתלֹוׁש ]ִלְתלֹׁש[ּתֹוֵלׁשּתָ

ל ְלּתֵ לּתִ לְמַתְלּתֵ ג-20ְלַתְלּתֵ
ַמּה ֵמּהַּתָ [ּתָ א-24ִלְתמֹוּהַ ]ִלְתמֹּהַ

ְמֵחר ג-24ְלַתְמֵחרְמַתְמֵחרּתִ
ַמְך א-1ִלְתמֹוְך ]ִלְתמְֹך[ּתֹוֵמְךּתָ

ְמֵלל ג-20ְלַתְמֵללְמַתְמֵללּתִ
ְמֵצת ג-21ְלַתְמֵצתְמַתְמֵצתּתִ

ְמֵרן ג-22ְלַתְמֵרןְמַתְמֵרןּתִ
ְמֵרץ ג-20ְלַתְמֵרץְמַתְמֵרץּתִ
ל ְסּכֵ לּתִ לְמַתְסּכֵ ג-20ְלַתְסּכֵ
ת ְסּכֵ תּתִ תְמַתְסּכֵ ג-21ְלַתְסּכֵ

ַסס א-1ִלְתסֹוס ]ִלְתסֹס[ּתֹוֵססּתָ

ְסֵרט ג-20ְלַתְסֵרטְמַתְסֵרטּתִ
ָעה א-53ִלְתעֹותּתֹוֶעהּתָ

ַע ְעּתֵ ַעּתִ ַעְמַתְעּתֵ ג-26ְלַתְעּתֵ
ק ְעּתֵ קּתִ קְמַתְעּתֵ ג-20ְלַתְעּתֵ

ַפח א-22ִלְתּפֹוַח ]ִלְתּפַֹח[ּתֹוֵפַחּתָ
ַפס א-1ִלְתּפֹוס ]ִלְתּפֹס[ּתֹוֵפסּתָ

ְפֵעל ג-24ְלַתְפֵעלְמַתְפֵעלּתִ
ְפֵקד ג-20ְלַתְפֵקדְמַתְפֵקדּתִ

ַפר א-1ִלְתּפֹור ]ִלְתּפֹר[ּתֹוֵפרּתָ
ת ְצּפֵ תּתִ תְמַתְצּפֵ ג-21ְלַתְצּפֵ

ְקֵנן ג-22ְלַתְקֵנןְמַתְקֵנןּתִ
ַקע א-22ִלְתקֹוַע ]ִלְתקַֹע[ּתֹוֵקַעּתָ
ַקף א-1ִלְתקֹוף ]ִלְתקֹף[ּתֹוֵקףּתָ

ְקֵצב ג-20ְלַתְקֵצבְמַתְקֵצבּתִ
ְקֵצר ג-20ְלַתְקֵצרְמַתְקֵצרּתִ

ר ְקׁשֵ רּתִ רְמַתְקׁשֵ ג-20ְלַתְקׁשֵ
ק ְקּתֵ קּתִ קְמַתְקּתֵ ג-20ְלַתְקּתֵ

ר רּתָ א-35ָלתּורּתָ
ת ְרּבֵ תּתִ תְמַתְרּבֵ ג-21ְלַתְרּבֵ
ל ְרּגֵ לּתִ לְמַתְרּגֵ ג-20ְלַתְרּגֵ
ם ְרּגֵ םּתִ םְמַתְרּגֵ ג-20ְלַתְרּגֵ
ַרם א-1ִלְתרֹום ]ִלְתרֹם[ּתֹוֵרםּתָ

ֵאל ׁשְ ֵאלּתִ ֵאלְמַתׁשְ ג-24ְלַתׁשְ
ׁש ׁשּתַ א-40)-(ּתַ

ׁש ׁשַ ׁשּתָ א-1ִלְתׁשֹוׁש ]ִלְתׁשֹׁש[ּתֹוׁשֵ
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גוףIIIIIIIIIIII
הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעל לּוַח: א-1 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵלִמים )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ ְזָרה: ׁשְ ּפְֹך[(ּגִ ּפֹוְך ]ִלׁשְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלׁשְ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: ׁשפ"ך )ׁשֵ

♂ ׁשֹוֵפְךהֹוֶוה
♀ ׁשֹוֶפֶכת

♂ ׁשֹוְפִכיםׁשֹוֶפֶכתׁשֹוֵפְךׁשֹוֶפֶכתׁשֹוֵפְך
♀ ׁשֹוְפכֹות

ׁשֹוְפכֹותׁשֹוְפִכיםׁשֹוְפכֹותׁשֹוְפִכים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

פּוְך ♂ ׁשָ
פּוָכה ♀ ׁשְ

פּוְך פּוָכהׁשָ פּוְךׁשְ פּוָכהׁשָ פּוִכיםׁשְ ♂ ׁשְ
פּוכֹות ♀ ׁשְ

פּוִכים פּוכֹותׁשְ פּוִכיםׁשְ פּוכֹותׁשְ ׁשְ

יָעָבר ַפְכּתִ ַפְכּתָׁשָ ַפְכּתְׁשָ ַפְךׁשָ ְפָכהׁשָ ַפְכנּוׁשָ םׁשָ ַפְכּתֶ ןׁשְ ַפְכּתֶ ְפכּוׁשְ ְפכּוׁשָ ׁשָ

ָעִתיד
ּפֹוְך   ֶאׁשְ
ּפְֹך[ ]ֶאׁשְ

ּפֹוְך ׁשְ  ּתִ
ּפְֹך[ ׁשְ ]ּתִ

ִכי ּפְ ׁשְ ּפֹוְךּתִ  ִיׁשְ
ּפְֹך[ ]ִיׁשְ

ּפֹוְך ׁשְ  ּתִ
ּפְֹך[ ׁשְ ]ּתִ

ּפֹוְך   ִנׁשְ
ּפְֹך[ ]ִנׁשְ

כּו ּפְ ׁשְ כּוּתִ ּפְ ׁשְ  ּתִ
ּפֹוְכָנה  ׁשְ ּתִ
ּפְֹכָנה[ ׁשְ ]ּתִ

כּו ּפְ כּוִיׁשְ ּפְ  ִיׁשְ
ּפֹוְכָנה  ׁשְ ּתִ
ּפְֹכָנה[ ׁשְ ]ּתִ

פְֹך[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ פֹוְך ]ׁשְ ְפִכיׁשְ ְפכּוׁשִ פְֹכָנה[ׁשִ פֹוְכָנה ]ׁשְ ְפכּו ׁשְ ׁשִ

ַעללּוַח: א-2 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵלִמים - ל"ת )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ ְזָרה: ׁשְ ּבֹת[(ּגִ ּבֹות ]ִלׁשְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלׁשְ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: ׁשב"ת )ׁשֵ

♂ ׁשֹוֵבתהֹוֶוה
♀ ׁשֹוֶבֶתת

♂ ׁשֹוְבִתיםׁשֹוֶבֶתתׁשֹוֵבתׁשֹוֶבֶתתׁשֹוֵבת
♀ ׁשֹוְבתֹות

ׁשֹוְבתֹותׁשֹוְבִתיםׁשֹוְבתֹותׁשֹוְבִתים

יָעָבר ַבִתּ ַבּתָׁשָ ַבּתְׁשָ ַבתׁשָ ְבָתהׁשָ ַבְתנּוׁשָ םׁשָ ַבּתֶ ןׁשְ ַבּתֶ ְבתּוׁשְ ְבתּוׁשָ ׁשָ

ּבֹות ָעִתיד  ֶאׁשְ
ּבֹת[ ]ֶאׁשְ

ּבֹות ׁשְ  ּתִ
ּבֹת[ ׁשְ ]ּתִ

ִתי ּבְ ׁשְ ּבֹות ּתִ  ִיׁשְ
ּבֹת[ ]ִיׁשְ

ּבֹות ׁשְ  ִתּ
ּבֹת[  ׁשְ ]ִתּ

ּבֹות   ִנׁשְ
ּבֹת[ ]ִנׁשְ

תּו ּבְ ׁשְ תּוּתִ ּבְ ׁשְ  ּתִ
ּבְֹתָנה[ ׁשְ ּבֹוְתָנה ]ִתּ ׁשְ ִתּ

תּו ּבְ תּוִיׁשְ ּבְ  ִיׁשְ
ּבְֹתָנה[ ׁשְ ּבֹוְתָנה ]ִתּ ׁשְ ִתּ

בֹת[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ בֹות ]ׁשְ ְבִתיׁשְ ְבתּוׁשִ בְֹתָנה[ׁשִ בֹוְתָנה ]ׁשְ ְבתּו  ׁשְ ׁשִ

ַעללּוַח: א-3 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵלִמים - ל"נ )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ ְזָרה: ׁשְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְצּפֹון ]ִלְצּפֹן[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: צפ"ן )ׁשֵ

♂ צֹוֵפןהֹוֶוה
♀ צֹוֶפֶנת

♂ צֹוְפִניםצֹוֶפֶנתצֹוֵפןצֹוֶפֶנתצֹוֵפן
♀ צֹוְפנֹות

צֹוְפנֹותצֹוְפִניםצֹוְפנֹותצֹוְפִנים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָצפּון
♀ ְצפּוָנה

♂ ְצפּוִניםְצפּוָנהָצפּוןְצפּוָנהָצפּון
♀ ְצפּונֹות

ְצפּונֹותְצפּוִניםְצפּונֹותְצפּוִנים

יָעָבר םָצַפּנּוָצְפָנהָצַפןָצַפְנּתְָצַפְנּתָָצַפְנּתִ ןְצַפְנּתֶ ָצְפנּוָצְפנּוְצַפְנּתֶ

 ֶאְצּפֹון ָעִתיד
]ֶאְצּפֹן[ 

ְצּפֹון  ּתִ
ְצּפֹן[ ]ּתִ

ִני ְצּפְ  ִיְצּפֹוןּתִ
]ִיְצּפֹן[

ְצּפֹון  ּתִ
ְצּפֹן[  ]ּתִ

 ִנְצּפֹון
]ִנְצּפֹן[

נּו ְצּפְ נּוּתִ ְצּפְ  ּתִ
ה[ ְצּפֹּנָ ה ]ּתִ ְצּפֹוּנָ ּתִ

נּו נּוִיְצּפְ  ִיְצּפְ
ה[ ְצּפֹּנָ ה ]ּתִ ְצּפֹוּנָ ּתִ

ה[ִצְפנּוִצְפִניְצפֹון ]ְצפֹן[ ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ה ]ְצפֹּנָ ִצְפנּו  ְצפֹוּנָ
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעל לּוַח: א-4 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵלִמים )ָעִתיד: ִיְפַעל(ּבִ ְזָרה: ׁשְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְלּבֹוׁש ]ִלְלּבֹׁש[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: לב"ׁש )ׁשֵ

♂ לֹוֵבׁשהֹוֶוה
ת ♀ לֹוֶבׁשֶ

תלֹוֵבׁש תלֹוֵבׁשלֹוֶבׁשֶ יםלֹוֶבׁשֶ ♂ לֹוְבׁשִ
♀ לֹוְבׁשֹות

ים יםלֹוְבׁשֹותלֹוְבׁשִ לֹוְבׁשֹותלֹוְבׁשִ

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָלבּוׁש
ה ♀ ְלבּוׁשָ

הָלבּוׁש הָלבּוׁשְלבּוׁשָ יםְלבּוׁשָ ♂ ְלבּוׁשִ
♀ ְלבּוׁשֹות

ים יםְלבּוׁשֹותְלבּוׁשִ ְלבּוׁשֹותְלבּוׁשִ

יָעָבר ּתִ ּתָָלַבׁשְ ּתְָלַבׁשְ הָלַבׁשָלַבׁשְ נּוָלְבׁשָ םָלַבׁשְ ּתֶ ןְלַבׁשְ ּתֶ ָלְבׁשּוָלְבׁשּוְלַבׁשְ

ׁש ָעִתיד ׁשֶאְלּבַ ְלּבַ יּתִ ׁשִ ְלּבְ ׁשּתִ ׁש ִיְלּבַ ְלּבַ ׁש ּתִ ׁשּוִנְלּבַ ְלּבְ ׁשּוּתִ ְלּבְ  ּתִ
ָנה ׁשְ ְלּבַ ּתִ

ׁשּו ׁשּוִיְלּבְ  ִיְלּבְ
ָנה ׁשְ ְלּבַ ּתִ

יְלַבׁש ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ָנהִלְבׁשּוִלְבׁשִ ִלְבׁשּו  ְלַבׁשְ

ַעל לּוַח: א-5 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל, ָעִתיד: ִיְפַעל(ּבִ ֵלִמים )הֹוֶוה: ּפָ ְזָרה: ׁשְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְגּדֹול ]ִלְגּדֹל[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: גד"ל )ׁשֵ

ֵדלהֹוֶוה ♂ ּגָ
ֵדָלה ♀ ּגְ

ֵדל ֵדָלהּגָ ֵדלּגְ ֵדָלהּגָ ֵדִליםּגְ ♂ ּגְ
ֵדלֹות ♀ ּגְ

ֵדִלים ֵדלֹותּגְ ֵדִליםּגְ ֵדלֹותּגְ ּגְ

יָעָבר ַדְלּתִ ַדְלּתָּגָ ַדְלּתְּגָ ַדלּגָ ְדָלהּגָ ַדְלנּוּגָ םּגָ ַדְלּתֶ ןּגְ ַדְלּתֶ ְדלּוּגְ ְדלּוּגָ ּגָ

לָעִתיד לֶאְגּדַ ְגּדַ ִליּתִ ְגּדְ לּתִ לִיְגּדַ ְגּדַ לּתִ לּוִנְגּדַ ְגּדְ לּוּתִ ְגּדְ  ּתִ
ְלָנה ְגּדַ ּתִ

לּו לּוִיְגּדְ  ִיְגּדְ
ְלָנה ְגּדַ ּתִ

ַדלִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ְדִליּגְ ְדלּוּגִ ַדְלָנהּגִ ְדלּו  ּגְ ּגִ

ַעללּוַח: א-6 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל, ָעִתיד: ִיְפַעל(ּבִ ֵלִמים - ל"נ )הֹוֶוה: ּפָ ְזָרה: ׁשְ מֹן[(ּגִ מֹון ]ִלׁשְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלׁשְ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: ׁשמ"ן )ׁשֵ

ֵמןהֹוֶוה ♂ ָשׁ
ֵמָנה ♀ ְשׁ

ֵמן ֵמָנהָשׁ ֵמןְשׁ ֵמָנהָשׁ ֵמִניםְשׁ ♂ ְשׁ
ֵמנֹות ♀ ְשׁ

ֵמִנים ֵמנֹותְשׁ ֵמִניםְשׁ ֵמנֹותְשׁ ְשׁ

יָעָבר ַמְנִתּ ַמְנּתָָשׁ ַמְנּתְָשׁ ַמןָשׁ ְמָנהָשׁ ַמּנּוָשׁ םָשׁ ַמְנּתֶ ןְשׁ ַמְנּתֶ ְמנּוְשׁ ְמנּוָשׁ ָשׁ

ַמן ָעִתיד ַמןֶאְשׁ ׁשְ ְמִניּתִ ׁשְ ַמן ּתִ ַמן ִיׁשְ ׁשְ ַמן ּתִ ְמנּוִנׁשְ ׁשְ ְמנּוִתּ ׁשְ  ּתִ
ה ַמָנּ ׁשְ ִתּ

ְמנּו ְמנּוִיׁשְ  ִיׁשְ
ה ַמָנּ ׁשְ ִתּ

ַמןִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ְמִניְשׁ ְמנּוִשׁ הִשׁ ַמָנּ ְמנּו  ׁשְ ִשׁ
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גוףIIIIIIIIIIII
הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-7 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ּבִ
ֵלִמים - ל"נ  ְזָרה: ׁשְ  ּגִ

עֹל[, ָעִתיד: ִיְפַעל( עֹול ]ּפָ ֵעל, ָעָבר: ּפָ )הֹוֶוה: ּפָ
ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְקטֹון ]ִלְקטֹן[( ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: קט"ן )ׁשֵ

♂ ָקֵטןהֹוֶוה
♀ ְקֵטָנה

♂ ְקֵטִניםְקֵטָנהָקֵטןְקֵטָנהָקֵטן
♀ ְקֵטנֹות

ְקֵטנֹותְקֵטִניםְקֵטנֹותְקֵטִנים

יָעָבר  ָקטֹוְנִתּ
י[ ]ָקטְֹנִתּ

 ָקטֹוְנּתָ
] ]ָקטְֹנּתָ

 ָקטֹוְנּתְ
] ]ָקטְֹנּתְ

 ָקַטן
}ָקטֹון ]ָקטֹן[{

 ָקטֹוּנּוָקְטָנה
]ָקטֹּנּו[

ם  ְקטֹוְנּתֶ
ם[ ]ְקָטְנּתֶ

ן  ְקטֹוְנּתֶ
ן[ ]ְקָטְנּתֶ

ָקְטנּוָקְטנּו

ְקַטןֶאְקַטן ָעִתיד ְקְטִניּתִ ְקַטן ִיְקַטן ּתִ ְקְטנּוִנְקַטן ּתִ ְקְטנּוִתּ  ּתִ
ה ְקַטָנּ ִתּ

 ִיְקְטנּוִיְקְטנּו
ה ְקַטּנָ ִתּ

הִקְטנּוִקְטִניְקַטןִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ִקְטנּו  ְקַטָנּ

ַעללּוַח: א-8 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ה, ח, ע( - )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ַלֲעבֹור ]ַלֲעבֹר[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: עב"ר )ׁשֵ

♂ עֹוֵברהֹוֶוה
♀ עֹוֶבֶרת

♂ עֹוְבִריםעֹוֶבֶרתעֹוֵברעֹוֶבֶרתעֹוֵבר
♀ עֹוְברֹות

עֹוְברֹותעֹוְבִריםעֹוְברֹותעֹוְבִרים

יָעָבר םָעַבְרנּוָעְבָרהָעַברָעַבְרּתְָעַבְרּתָָעַבְרּתִ ןֲעַבְרּתֶ ָעְברּוָעְברּוֲעַבְרּתֶ

ָעִתיד
 ֶאֱעבֹור

]ֶאֱעבֹר[ 
ֲעבֹור  ּתַ

ֲעבֹר[ ]ּתַ
ַעְבִרי  ַיֲעבֹורּתַ

]ַיֲעבֹר[
ֲעבֹור  ּתַ

ֲעבֹר[ ]ּתַ
 ַנֲעבֹור

]ַנֲעבֹר[
ַעְברּו ַעְברּוּתַ  ּתַ

ֲעבֹוְרָנה  ּתַ
ֲעבְֹרָנה[ ]ּתַ

 ַיַעְברּו ַיַעְברּו
ֲעבֹוְרָנה  ּתַ
ֲעבְֹרָנה[ ]ּתַ

ִעְברּו  ֲעבֹוְרָנה ]ֲעבְֹרָנה[ִעְברּוִעְבִריֲעבֹור ]ֲעבֹר[ ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-9 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ה, ח, ע( - ל"נ )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ַלֲעגֹון ]ַלֲעגֹן[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: עג"ן )ׁשֵ

♂ עֹוֵגןהֹוֶוה
♀ עֹוֶגֶנת

♂ עֹוְגִניםעֹוֶגֶנתעֹוֵגןעֹוֶגֶנתעֹוֵגן
♀ עֹוְגנֹות

עֹוְגנֹותעֹוְגִניםעֹוְגנֹותעֹוְגִנים

יָעָבר םָעַגּנּוָעְגָנהָעַגןָעַגְנּתְָעַגְנּתָָעַגְנִתּ ןֲעַגְנּתֶ ָעְגנּוָעְגנּוֲעַגְנֶתּ

ָעִתיד
ֱעגֹון  ֵאֶ

ֱעגֹן[  ]ֵאֶ
ֲעגֹון  ּתַ

ֲעגֹן[ ]ּתַ
ַעְגִני  ַיֲעגֹון ּתַ

]ַיֲעגֹן[
ֲעגֹון  ּתַ

ֲעגֹן[  ]ּתַ
 ַנֲעגֹון 

]ַנֲעגֹן[
ַעְגנּו ַעְגנּוּתַ  ּתַ

ה  ֲעגֹוּנָ ּתַ
ה[ ֲעגֹּנָ ]ּתַ

 ַיַעְגנּוַיַעְגנּו
ה  ֲעגֹוּנָ ּתַ
ה[ ֲעגֹּנָ ]ּתַ

ה[ִעְגנּוִעְגִניֲעגֹון ]ֲעגֹן[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ה  ]ֲעגֹּנָ ִעְגנּו ֲעגֹוּנָ
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-10 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ה, ח, ע( - )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ַלְחּפֹור ]ַלְחּפֹר[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: חפ"ר )ׁשֵ

♂ חֹוֵפרהֹוֶוה
♀ חֹוֶפֶרת

♂ חֹוְפִריםחֹוֶפֶרתחֹוֵפרחֹוֶפֶרתחֹוֵפר
♀ חֹוְפרֹות

חֹוְפרֹותחֹוְפִריםחֹוְפרֹותחֹוְפִרים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָחפּור
♀ ֲחפּוָרה

♂ ֲחפּוִריםֲחפּוָרהָחפּורֲחפּוָרהָחפּור
♀ ֲחפּורֹות

ֲחפּורֹותֲחפּוִריםֲחפּורֹותֲחפּוִרים

יָעָבר םָחַפְרנּוָחְפָרהָחַפרָחַפְרּתְָחַפְרּתָָחַפְרּתִ ןֲחַפְרּתֶ ָחְפרּוָחְפרּוֲחַפְרּתֶ

ָעִתיד
 ֶאְחּפֹור

]ֶאְחּפֹר[ 
ְחּפֹור  ּתַ

ְחּפֹר[ ]ּתַ
ִרי ְחּפְ  ַיְחּפֹורּתַ

]ַיְחּפֹר[ 
ְחּפֹור  ּתַ

ְחּפֹר[  ]ּתַ
 ַנְחּפֹור

]ַנְחּפֹר[
רּו ְחּפְ רּוּתַ ְחּפְ  ּתַ

ְחּפֹוְרָנה  ּתַ
ְחּפְֹרָנה[ ]ּתַ

רּו רּוַיְחּפְ  ַיְחּפְ
ְחּפֹוְרָנה  ּתַ
ְחּפְֹרָנה[ ]ּתַ

ִחְפרּו  ֲחפֹוְרָנה ]ֲחפְֹרָנה[ִחְפרּוִחְפִריֲחפֹור ]ֲחפֹר[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-11 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל, ָעִתיד: ִיְפַעל(ּבִ רֹוִנית )ה, ח, ע( - )הֹוֶוה: ּפָ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ֲחרֹד[(ּגִ ֲחרֹוד ]ַלַַ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ַלַַ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: חר"ד )ׁשֵ

♂ ָחֵרדהֹוֶוה
♀ ֲחֵרָדה

♂ ֲחֵרִדיםֲחֵרָדהָחֵרדֲחֵרָדהָחֵרד
♀ ֲחֵרדֹות

ֲחֵרדֹותֲחֵרִדיםֲחֵרדֹותֲחֵרִדים

יָעָבר םָחַרְדנּוָחְרָדהָחַרדָחַרְדְתָּחַרְדּתָָחַרְדּתִ ןֲחַרְדֶתּ ָחְרדּוָחְרדּוֲחַרְדֶתּ

ֱחַרדֶאֱחַרד ָעִתיד ֶחְרִדיּתֶ ֱחַרד ֶיֱחַרד ּתֶ ֶחְרדּוֶנֱחַרדּתֶ ֶחְרדּוּתֶ  ּתֶ
ֱחַרְדָנה ּתֶ

 ֶיֶחְרדּוֶיֶחְרדּו
ֱחַרְדָנה ּתֶ

ִחְרדּו  ֲחַרְדָנהִחְרדּוִחְרִדיֲחַרד ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-12 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל, ָעִתיד: ִיְפַעל(ּבִ רֹוִנית )ה, ח, ע( - )הֹוֶוה: ּפָ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ַלְחסֹור ]ַלְחסֹר[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: חס"ר )ׁשֵ

♂ ָחֵסרהֹוֶוה
♀ ֲחֵסָרה

♂ ֲחֵסִריםֲחֵסָרהָחֵסרֲחֵסָרהָחֵסר
♀ ֲחֵסרֹות

ֲחֵסרֹותֲחֵסִריםֲחֵסרֹותֲחֵסִרים

יָעָבר םָחַסְרנּוָחְסָרהָחַסרָחַסְרּתְָחַסְרּתָָחַסְרּתִ ןֲחַסְרּתֶ ָחְסרּוָחְסרּוֲחַסְרּתֶ

ְחַסרֶאְחַסרָעִתיד ְחְסִריּתֶ ְחַסרֶיְחַסרּתֶ ְחְסרּוֶנְחַסרּתֶ ְחְסרּוּתֶ  ּתֶ
ְחַסְרָנה ּתֶ

 ֶיְחְסרּוֶיְחְסרּו
ְחַסְרָנה ּתֶ

ִחְסרּו  ֲחַסְרָנהִחְסרּוִחְסִריֲחַסרִציּוּוי ]ִצּוּוי[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-13 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל, ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ רֹוִנית )ח( - )הֹוֶוה: ּפָ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ַלְחּפֹוץ ]ַלְחּפֹץ[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: חפ"ץ )ׁשֵ

♂ ָחֵפץהֹוֶוה
♀ ֲחֵפָצה

♂ ֲחֵפִציםֲחֵפָצהָחֵפץֲחֵפָצהָחֵפץ
♀ ֲחֵפצֹות

ֲחֵפצֹותֲחֵפִציםֲחֵפצֹותֲחֵפִצים

יָעָבר םָחַפְצנּוָחְפָצהָחַפ}ֵפ{ץָחַפְצּתְָחַפְצּתָָחַפְצּתִ ןֲחַפְצּתֶ ָחְפצּוָחְפצּוֲחַפְצּתֶ

ָעִתיד
 ֶאְחּפֹוץ

]ֶאְחּפֹץ[
ְחּפֹוץ  ּתַ

ְחּפֹץ[ ]ּתַ
ִצי ְחּפְ ֹוץּתַ  ַיְחּפּּּ

ֹץ[ ]ַיְחּפּּּ
ְחּפֹוץ  ּתַ

ְחּפֹץ[ ]ּתַ
 ַנְחּפֹוץ

]ַנְחּפֹץ[
צּו ְחּפְ צּוּתַ ְחּפְ  ּתַ

ְחּפֹוְצָנה  ּתַ
ְחּפְׁצָנה[ ]ּתַ

צּו צּוַיְחּפְ  ַיְחּפְ
ְחּפֹוְצָנה  ּתַ
ְחּפְׁצָנה[ ]ּתַ

ִחְפצּו  ֲחפֹוְצָנה ]ֲחפְׁצָנה[ִחְפצּוִחְפִציֲחפֹוץ ]ֲחפֹץ[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-14 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א( )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ֶלֱאסֹור ]ֶלֱאסֹר[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: אס"ר )ׁשֵ

♂ אֹוֵסרהֹוֶוה
♀ אֹוֶסֶרת

♂ אֹוְסִריםאֹוֶסֶרתאֹוֵסראֹוֶסֶרתאֹוֵסר
♀ אֹוְסרֹות

אֹוְסרֹותאֹוְסִריםאֹוְסרֹותאֹוְסִרים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָאסּור
♀ ֲאסּוָרה

♂ ֲאסּוִריםֲאסּוָרהָאסּורֲאסּוָרהָאסּור
♀ ֲאסּורֹות

ֲאסּורֹותֲאסּוִריםֲאסּורֹותֲאסּוִרים

יָעָבר םָאַסְרנּוָאְסָרהָאַסרָאַסְרּתְָאַסְרּתָָאַסְרּתִ ןֲאַסְרּתֶ ָאְסרּוָאְסרּוֲאַסְרּתֶ

 ֶאֱאסֹור ָעִתיד
]ֶאֱאסֹר[

ֱאסֹור  ּתֶ
ֱאסֹר[ ]ּתֶ

ַא{ְסִרי  ֶא}ּתַ  ֶיֱאסֹור ּתֶ
]ֶיֱאסֹר[

ֱאסֹור   ּתֶ
ֱאסֹר[ ]ּתֶ

 ֶנֱאסֹור
]ֶנֱאסֹר[

ַא{ְסרּו ֶא}ּתַ ַא{ְסרּו ּתֶ ֶא}ּתַ  ּתֶ
סְֹרָנה[ ְאֱ סֹוְרָנה ]ּתֶ ְאֱ ּתֶ

 ֶיֶא}ַיַא{ְסרּו ֶיֶא}ַיַא{ְסרּו
סְֹרָנה[ ְאֱ ֱאסֹוְרָנה ]ּתֶ ּתֶ

ִאְסרּו  ֱאסֹוְרָנה ]ֱאסְֹרָנה[ִאְסרּוִאְסִריֱאסֹור ]ֱאסֹר[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-15 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א( )ָעִתיד: ִיְפַעל(ּבִ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ֶלֱארֹו ]ֶלֱארֹ[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: אר"ך )ׁשֵ

♂ אֹוֵרְךהֹוֶוה
♀ אֹוֶרֶכת

♂ אֹוְרִכיםאֹוֶרֶכתאֹוֵרְךאֹוֶרֶכתאֹוֵרְך
♀ אֹוְרכֹות

אֹוְרכֹותאֹוְרִכיםאֹוְרכֹותאֹוְרִכים

יָעָבר םָאַרְכנּוָאְרָכהָאַרְךָאַרְכּתְָאַרְכּתָָאַרְכּתִ ןֲאַרְכּתֶ ָאְרכּוָאְרכּוֲאַרְכּתֶ

ֱאַרְךֶאֱאַרְך ָעִתיד ַא{ְרִכיּתֶ ֶא}ּתַ ֱאַרְך ֶיֱאַרְך ּתֶ ַא{ְרכּוֶנֱאַרְךּתֶ ֶא}ּתַ ַא{ְרכּו ּתֶ ֶא}ּתַ  ּתֶ
ַרְכָנה ְאֱ ּתֶ

 ֶיֶא}ַיַא{ְרכּו ֶיֶא}ַיַא{ְרכּו
ֱאַרְכָנה ּתֶ

ִאְרכּו  ֱאַרְכָנהִאְרכּוִאְרִכיֱאַרְך ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-16 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א' ָנָחה(ּבִ ְזָרה: ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ֶלֱאכֹול ]ֶלֱאכֹל[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: אכ"ל )ׁשֵ

♂ אֹוֵכלהֹוֶוה
♀ אֹוֶכֶלת

♂ אֹוְכִליםאֹוֶכֶלתאֹוֵכלאֹוֶכֶלתאֹוֵכל
♀ אֹוְכלֹות

אֹוְכלֹותאֹוְכִליםאֹוְכלֹותאֹוְכִלים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָאכּול
♀ ֲאכּוָלה

♂ ֲאכּוִליםֲאכּוָלהָאכּולֲאכּוָלהָאכּול
♀ ֲאכּולֹות

ֲאכּולֹותֲאכּוִליםֲאכּולֹותֲאכּוִלים

יָעָבר םָאַכְלנּוָאְכָלהָאַכלָאַכְלּתְָאַכְלּתָָאַכְלּתִ ןֲאַכְלּתֶ ָאְכלּוָאְכלּוֲאַכְלּתֶ

 ּתׁאְכלּוּתׁאְכלּונׁאַכל ּתׁאַכל יׁאַכלּתׁאְכִליּתׁאַכלאֹוַכל ]אַׁכל[ָעִתיד
ּתֹאַכְלָנה 

 יׁאְכלּויׁאְכלּו
ּתֹאַכְלָנה

ִאְכלּו  ֱאכֹוְלָנה ]ֱאכְֹלָנה[ִאְכלּוִאְכִליֱאכֹול ]ֱאכֹל[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-17 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א, ה, ח, ע( - )ָעִתיד: ִיְפַעל(ּבִ ְזָרה: ע’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְצחֹוק ]ִלְצחֹק[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: צח"ק )ׁשֵ

♂ צֹוֵחקהֹוֶוה
♀ צֹוֶחֶקת

♂ צֹוֲחִקיםצֹוֶחֶקתצֹוֵחקצֹוֶחֶקתצֹוֵחק
♀ צֹוֲחקֹות

צֹוֲחקֹותצֹוֲחִקיםצֹוֲחקֹותצֹוֲחִקים

יָעָבר םָצַחְקנּוָצֲחָקהָצַחקָצַחְקּתְָצַחְקּתָָצַחְקּתִ ןְצַחְקּתֶ ָצֲחקּוָצֲחקּוְצַחְקּתֶ

ְצַחקֶאְצַחק ָעִתיד ְצֲחִקיּתִ ְצַחק ִיְצַחק ּתִ ְצֲחקּוִנְצַחקּתִ ְצֲחקּוּתִ  ּתִ
ְצַחְקָנה ּתִ

 ִיְצֲחקּוִיְצֲחקּו
ְצַחְקָנה ּתִ

ַצֲחקּו  ְצַחְקָנהַצֲחקּוַצֲחִקיְצַחק ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-18 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ח( - ל"תּבִ ְזָרה: ע’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְנחֹות(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: נח"ת )ׁשֵ

♂ נֹוֵחתהֹוֶוה
♀ נֹוֶחֶתת

♂ נֹוֲחִתים נֹוֶחֶתת נֹוֵחתנֹוֶחֶתתנֹוֵחת
♀ נֹוֲחתֹות 

נֹוֲחתֹותנֹוֲחִתים נֹוֲחתֹות נֹוֲחִתים 

יָעָבר םָנַחְתנּוָנֲחָתהָנַחתָנַחּתְָנַחּתָָנַחּתִ ןְנַחּתֶ ָנֲחתּוָנֲחתּוְנַחּתֶ

ְנַחתֶאְנַחתָעִתיד ְנֲחִתיּתִ ְנַחתִיְנַחתּתִ ְנֲחתּוִנְנַחתּתִ ְנֲחתּוּתִ  ּתִ
ְנַחְתָנה ּתִ

 ִיְנֲחתּוִיְנֲחתּו
ְנַחְתָנה ּתִ

ַנֲחתּו  ְנַחְתָנהַנֲחתּוַנֲחִתיְנַחתִציּוּוי ]ִצּוּוי[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-19 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ח, ע( - ל"נּבִ ְזָרה: ע’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְטחֹון ]ִלְטחֹן[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: טח"ן )ׁשֵ

♂ טֹוֵחןהֹוֶוה
♀ טֹוֶחֶנת

♂ טֹוֲחִניםטֹוֶחֶנתטֹוֵחןטֹוֶחֶנתטֹוֵחן
♀ טֹוֲחנֹות

טֹוֲחנֹותטֹוֲחִניםטֹוֲחנֹותטֹוֲחִנים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָטחּון
♀ ְטחּוָנה

♂ ְטחּוִניםְטחּוָנהָטחּוןְטחּוָנהָטחּון
♀ ְטחּונֹות

ְטחּונֹותְטחּוִניםְטחּונֹותְטחּוִנים

יָעָבר םָטַחּנּוָטֲחָנהָטַחןָטַחְנּתְָטַחְנּתָָטַחְנּתִ ןְטַחְנּתֶ ָטֲחנּוָטֲחנּוְטַחְנּתֶ

ְטַחןֶאְטַחן ָעִתיד ְטֲחִניּתִ ְטַחן ִיְטַחןּתִ ְטֲחנּוִנְטַחןּתִ ְטֲחנּו ּתִ  ּתִ
ה ְטַחּנָ ּתִ

 ִיְטֲחנּו ִיְטֲחנּו
ה ְטַחּנָ ּתִ

הַטֲחנּוַטֲחִניְטַחן ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ַטֲחנּו  ְטַחּנָ

ַעללּוַח: א-20 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א( ּבִ רֹוִנית )ח( - ּפ’ ּגְ ְזָרה: ע' ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ֶלֱאחֹוז ]ֶלֱאחֹז[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: אח"ז )ׁשֵ

♂ אֹוֵחזהֹוֶוה
♀ אֹוֶחֶזת

♂ אֹוֲחִזיםאֹוֶחֶזתאֹוֵחזאֹוֶחֶזתאֹוֵחז
♀ אֹוֲחזֹות

אֹוֲחזֹותאֹוֲחִזיםאֹוֲחזֹותאֹוֲחִזים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָאחּוז
♀ ֲאחּוָזה

♂ ֲאחּוִזיםֲאחּוָזהָאחּוזֲאחּוָזהָאחּוז
♀ ֲאחּוזֹות

ֲאחּוזֹותֲאחּוִזיםֲאחּוזֹותֲאחּוִזים

יָעָבר םָאַחְזנּוָאֲחָזהָאַחזָאַחְזּתְָאַחְזּתָָאַחְזּתִ ןֲאַחְזּתֶ ָאֲחזּוָאֲחזּוֲאַחְזּתֶ

ָעִתיד
אֹוַחז ]אַֹחז[

}ֶאֱאחֹוז ]ֶאֱאחֹז[{

 ּתֹאַחז
ֱאחֹוז  }ּתֶ

ֱאחֹז[{ ]ּתֶ

 ּתֹאֲחִזי
ֶאְח}ֲח{ִזי{ }ּתֶ

 יֹאַחז 
}ֶיֱאחֹוז 
]ֶיֱאחֹז[{

 ּתֹאַחז
ֱאחֹוז  }ּתֶ

ֱאחֹז[{ ]ּתֶ

 נֹאַחז 
}ֶנֱאחֹוז ]ֶנֱאחֹז[{

 ּתֹאֲחזּו 
ֶאְח}ֲח{זּו{ }ּתֶ

 ּתֹאֲחזּו 
ֶאְח}ֲח{זּו{   }ּתֶ

ּתֹאַחְזָנה 
ֱאחְֹזָנה[{ ֱאחֹוְזָנה  ]ּתֶ }ּתֶ

 יֹאֲחזּו 
}ֶיֶאְח}ֲח{זּו{

 יֹאֲחזּו 
 }ֶיֶאְח}ֲח{זּו{ 

ּתֹאַחְזָנה 
ֱאחְֹזָנה[{ ֱאחֹוְזָנה ]ּתֶ }ּתֶ

ֶאְח}ֱח{זּו ֱאחֹוְזָנה ]ֱאחְֹזָנה[ֶאְח}ֱח{זּוֶאְח}ֱח{ִזיֱאחֹוז ]ֱאחֹז[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-21 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א( ּבִ רֹוִנית )ה( - ּפ’ ּגְ ְזָרה: ע' ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ֶלֱאהֹוב ]ֶלֱאהֹב[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: אה"ב )ׁשֵ

♂ אֹוֵהבהֹוֶוה
♀ אֹוֶהֶבת

♂ אֹוֲהִביםאֹוֶהֶבתאֹוֵהבאֹוֶהֶבתאֹוֵהב
♀ אֹוֲהבֹות

אֹוֲהבֹותאֹוֲהִביםאֹוֲהבֹותאֹוֲהִבים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָאהּוב
♀ ֲאהּוָבה

♂ ֲאהּוִביםֲאהּוָבהָאהּובֲאהּוָבהָאהּוב
♀ ֲאהּובֹות

ֲאהּובֹותֲאהּוִביםֲאהּובֹותֲאהּוִבים

יָעָבר םָאַהְבנּוָאֲהָבהָאַהבָאַהְבּתְָאַהְבּתָָאַהְבּתִ ןֲאַהְבּתֶ ָאֲהבּוָאֲהבּוֲאַהְבּתֶ

 אֹוַהב ]אַֹהב[ ָעִתיד
}ֶאֱאַהב{

 ּתֹאַהב 
ֱאַהב{ }ּתֶ

 ּתֹאֲהִבי
ֶאֲהִבי{ }ּתֶ

 יֹאַהב
}ֶיֱאַהב{

 ּתֹאַהב
ֱאַהב{ }ּתֶ

 נֹאַהב
}ֶנֱאַהב{

 ּתֹאֲהבּו
ֶאֲהבּו{ }ּתֶ

 ּתֹאֲהבּו
ֱאַהְבָנה{ ּתֹאַהְבָנה }ּתֶ

 יֹאֲהבּו
}ֶיֶאֲהבּו{

 יֹאֲהבּו 
ֱאַהְבָנה{ ּתֹאַהְבָנה }ּתֶ

ֶאֱהבּו ֱאַהְבָנהֶאֱהבּוֶאֱהִביֱאַהב ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-22 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ח, ע(ּבִ ְזָרה: ל’ ּגְ ּכַֹח[(ּגִ ּכֹוַח ]ִלׁשְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלׁשְ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: ׁשכ"ח )ׁשֵ

♂ ׁשֹוֵכַחהֹוֶוה
♀ ׁשֹוַכַחת

♂ ׁשֹוְכִחיםׁשֹוַכַחתׁשֹוֵכַחׁשֹוַכַחתׁשֹוֵכַח
♀ ׁשֹוְכחֹות

ׁשֹוְכחֹותׁשֹוְכִחיםׁשֹוְכחֹותׁשֹוְכִחים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

כּוַח ♂ ׁשָ
כּוָחה ♀ ׁשְ

כּוַח כּוָחהׁשָ כּוַחׁשְ כּוָחהׁשָ כּוִחיםׁשְ ♂ ׁשְ
כּוחֹות ♀ ׁשְ

כּוִחים כּוחֹותׁשְ כּוִחיםׁשְ כּוחֹותׁשְ ׁשְ

יָעָבר ַכְחּתִ ַכְחּתָָשׁ ַכְח}ַח{ּתְָשׁ ַכחָשׁ ְכָחהָשׁ ַכְחנּוָשׁ םָשׁ ַכְחּתֶ ןְשׁ ַכְחּתֶ ְכחּוְשׁ ְכחּוָשׁ ָשׁ

ח ָעִתיד ּכַ חֶאְשׁ ּכַ ְשׁ ִחיּתִ ּכְ ְשׁ חּתִ ּכַ ח ִיְשׁ ּכַ ְשׁ חּתִ ּכַ חּוִנְשׁ ּכְ ְשׁ חּו ּתִ ּכְ ְשׁ  ּתִ
ְחָנה ּכַ ְשׁ ּתִ

חּו ּכְ חּו ִיְשׁ ּכְ  ִיְשׁ
ְחָנה ּכַ ְשׁ ּתִ

ַכח ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ְכִחיְשׁ ְכחּוִשׁ ַכְחָנהִשׁ ְכחּו  ְשׁ ִשׁ

ַעללּוַח: א-23 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל(ּבִ רֹוִנית )ח, ע( - )הֹוֶוה: ּפָ ְזָרה: ל’ ּגְ מַֹח[(ּגִ מֹוַח ]ִלׂשְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלׂשְ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: ׂשמ"ח )ׁשֵ

ֵמַחהֹוֶוה ♂ ׂשָ
ֵמָחה ♀ ׂשְ

ֵמַח ֵמָחהׂשָ ֵמַחׂשְ ֵמָחהׂשָ ֵמִחיםׂשְ ♂ ׂשְ
ֵמחֹות ♀ ׂשְ

ֵמִחים ֵמחֹותׂשְ ֵמִחיםׂשְ ֵמחֹותׂשְ ׂשְ

יָעָבר ַמְחּתִ ַמְחּתָָשׂ ַמְח}ַח{ּתְָשׂ ַמחָשׂ ְמָחהָשׂ ַמְחנּוָשׂ םָשׂ ַמְחּתֶ ןְשׂ ַמְחּתֶ ְמחּוְשׂ ְמחּוָשׂ ָשׂ

ַמח ָעִתיד ַמחֶאְשׂ ְשׂ ְמִחיּתִ ְשׂ ַמחּתִ ַמח ִיְשׂ ְשׂ ַמחּתִ ְמחּוִנְשׂ ְשׂ ְמחּו ּתִ ְשׂ  ּתִ
ַמְחָנה ְשׂ ּתִ

ְמחּו ְמחּו ִיְשׂ  ִיְשׂ
ַמְחָנה ְשׂ ּתִ

ַמח ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ְמִחיְשׂ ְמחּוִשׂ ַמְחָנהִשׂ ְמחּו  ְשׂ ִשׂ
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-24 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל(ּבִ רֹוִנית )ה( - )הֹוֶוה: ּפָ ְזָרה: ל’ ּגְ [(ּגִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְתמֹוּהַ ]ִלְתמֹּהַ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: תמ"ה )ׁשֵ

ֵמּהַהֹוֶוה ♂ ָתּ
ֵמָהה ♀ ְתּ

ֵמּהַ ֵמָההָתּ ֵמַהְּתּ ֵמָההּתָ ֵמִהיםְתּ ♂ ְתּ
ֵמהֹות ♀ ְתּ

ֵמִהים ֵמהֹותּתְ ֵמִהיםְתּ ֵמהֹותְתּ ְתּ

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

מּוּהַ ♂ ָתּ
מּוָהה ♀ ְתּ

מּוּהַ מּוָההָתּ מּוּהְַתּ מּוָההָתּ מּוִהיםְתּ ♂ ְתּ
מּוהֹות ♀ ְתּ

מּוִהים מּוהֹותְתּ מּוִהיםְתּ מּוהֹותְתּ ְתּ

יָעָבר ַמְהּתִ ַמְהּתָָתּ ַמְה}ַה{ּתְּתָ ַמּהּתָ ְמָההָתּ ַמְהנּוָתּ םָתּ ַמְהּתֶ ןְתּ ַמְהּתֶ ְמהּוְתּ ְמהּוָתּ ָתּ

ְתַמּהֶאְתַמּהָעִתיד ְתְמִהיּתִ ְתַמּהִיְתַמּהּתִ ְתְמהּוִנְתַמּהּתִ ְתְמהּוּתִ  ּתִ
ְתַמְהָנה ּתִ

 ִיְתְמהּו ִיְתְמהּו
ְתַמְהָנה ּתִ

ַמּהִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ְמִהיְתּ ְמהּוִתּ ַמְהָנהִתּ ְמהּו  ְתּ ִתּ

ַעללּוַח: א-25 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ּפ"נ, ּפי"צ - )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(ּבִ ּגִ
 ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: נפ"ל 

ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְנּפֹול ]ִלְנּפֹל[ }ִליּפֹול ]ִלּפֹל[{( )ׁשֵ

♂ נֹוֵפלהֹוֶוה
♀ נֹוֶפֶלת

♂ נֹוְפִליםנֹוֶפֶלתנֹוֵפלנֹוֶפֶלתנֹוֵפל
♀ נֹוְפלֹות

נֹוְפלֹותנֹוְפִליםנֹוְפלֹותנֹוְפִלים

יָעָבר םָנַפְלנּוָנְפָלהָנַפלָנַפְלּתְָנַפְלּתָָנַפְלּתִ ןְנַפְלּתֶ ָנְפלּוָנְפלּוְנַפְלּתֶ

ָעִתיד
 ֶאּפֹול

]ֶאּפֹל[ 
יּפֹול  ּתִ
ּפֹל[ ]ּתִ

ִלי  יּפְ ּתִ
ִלי[ ּפְ ]ּתִ

 ִייּפֹול
]ִיּפֹל[ 

יּפֹול  ּתִ
ּפֹל[  ]ּתִ

 ִניּפֹול 
]ִנּפֹל[

לּו  יּפְ  ּתִ
לּו[ ּפְ ]ּתִ

לּו[ ּפְ לּו ]ּתִ יּפְ  ּתִ
יּפֹוְלָנה  ּתִ
ּפְֹלָנה[ ]ּתִ

לּו  ִייּפְ
לּו[ ]ִיּפְ

לּו[ לּו ]ִיּפְ  ִייּפְ
יּפֹוְלָנה  ּתִ
ּפְֹלָנה[ ]ּתִ

 ְנפֹול ]ְנפֹל[ ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
}ּפֹול ]ּפֹל[{

 ִנְפִלי 
ִלי{ }ּפְ

 ִנְפלּו 
לּו{ }ּפְ

לּו{  ִנְפלּו }ּפְ
ְנפֹוְלָנה ]ְנפְֹלָנה[ }ּפֹוְלָנה ]ּפְֹלָנה[{

ַעללּוַח: א-26 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ּפ"נ )ָעִתיד: ִיְפַעל(ּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְנזֹול ]ִלְנזֹל[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: נז"ל )ׁשֵ

♂ נֹוֵזלהֹוֶוה
♀ נֹוֶזֶלת

♂ נֹוְזִליםנֹוֶזֶלתנֹוֵזלנֹוֶזֶלתנֹוֵזל
♀ נֹוְזלֹות

נֹוְזלֹותנֹוְזִליםנֹוְזלֹותנֹוְזִלים

יָעָבר םָנַזְלנּוָנְזָלהָנַזלָנַזְלּתְָנַזְלּתָָנַזְלּתִ ןְנַזְלּתֶ ָנְזלּוָנְזלּוְנַזְלּתֶ

ל ָעִתיד ל ֶאּזַ יּזַ  ּתִ
ל[ ּזַ ]ּתִ

ִלי  יּזְ  ּתִ
ִלי[ ּזְ ]ּתִ

ל   ִייּזַ
ל[  ]ִיּזַ

ל  יּזַ  ּתִ
ל[  ּזַ ]ּתִ

ל   ִניּזַ
ל[  ]ִנּזַ

לּו  יּזְ  ּתִ
לּו[ ּזְ ]ּתִ

לּו[ ּזְ לּו ]ּתִ יּזְ  ּתִ
ְלָנה[ ּזַ ְלָנה ]ּתִ יּזַ ּתִ

לּו  ִייּזְ
לּו[ ]ִיּזְ

לּו[ לּו ]ִיּזְ  ִייּזְ
ְלָנה[ ּזַ ְלָנה ]ּתִ יּזַ ּתִ

ְזלּו  ַזְלָנהְזלּוְזִליַזל ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-27 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ה, ח, ע( ּבִ ְזָרה: ּפ"נ - ל’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְנסֹוַע ]ִלְנסַֹע[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: נס"ע )ׁשֵ

♂ נֹוֵסַעהֹוֶוה
♀ נֹוַסַעת

♂ נֹוְסִעיםנֹוַסַעתנֹוֵסַענֹוַסַעתנֹוֵסַע
♀ נֹוְסעֹות

נֹוְסעֹותנֹוְסִעיםנֹוְסעֹותנֹוְסִעים

יָעָבר םָנַסְענּוָנְסָעהָנַסעָנַסְע}ַע{ּתְָנַסְעּתָָנַסְעּתִ ןְנַסְעּתֶ ָנְסעּוָנְסעּוְנַסְעּתֶ

ָעִתיד
ע  ע ֶאּסַ יּסַ  ּתִ

ע[ ּסַ ]ּתִ
ִעי  יּסְ  ּתִ
ִעי[ ּסְ ]ּתִ

ע   ִייּסַ
ע[ ]ִיּסַ

ע יּסַ  ּתִ
ע[ ּסַ ]ּתִ

ע   ִניּסַ
ע[ ]ִנּסַ

עּו  יּסְ  ּתִ
עּו[ ּסְ ]ּתִ

עּו[ ּסְ עּו ]ּתִ יּסְ  ּתִ
ְעָנה  יּסַ ּתִ
ְעָנה[ ּסַ ]ּתִ

עּו  ִייּסְ
עּו[ ]ִיּסְ

עּו[ עּו ]ִיּסְ  ִייּסְ
ְעָנה  יּסַ ּתִ
ְעָנה[ ּסַ ]ּתִ

ְסעּו  ַסְעָנהְסעּוְסִעיַסע ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-28 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ּפ"נ - ל"נּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ָלֵתת(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: נת"ן )ׁשֵ

♂ נֹוֵתןהֹוֶוה
♀ נֹוֶתֶנת

♂ נֹוְתִניםנֹוֶתֶנתנֹוֵתןנֹוֶתֶנתנֹוֵתן
♀ נֹוְתנֹות

נֹוְתנֹותנֹוְתִניםנֹוְתנֹותנֹוְתִנים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָנתּון
♀ ְנתּוָנה

♂ ְנתּוִניםְנתּוָנהָנתּוןְנתּוָנהָנתּון
♀ ְנתּונֹות

ְנתּונֹותְנתּוִניםְנתּונֹותְנתּוִנים

יָעָבר םָנַתּנּוָנְתָנהָנַתןָנַתּתְָנַתּתָָנַתִתּ ןְנַתּתֶ ָנְתנּוָנְתנּוְנַתּתֶ

ן ָעִתיד ןֶאּתֵ יֵתּ  ּתִ
ן[ ֵתּ ]ּתִ

ִני יּתְ  ּתִ
ִני[ ּתְ ]ּתִ

ן   ִייֵתּ
ן[ ]ִיֵתּ

ן  יֵתּ  ּתִ
ן[ ֵתּ ]ּתִ

ן   ִניֵתּ
ן[ ]ִנֵתּ

נּו  יּתְ  ִתּ
נּו[ ּתְ ]ִתּ

נּו[ ּתְ נּו ]ִתּ יּתְ  ּתִ
ה[ ָנּ ֵתּ ה ]ִתּ ָנּ יֵתּ ִתּ

נּו   ִייּתְ
נּו[ ]ִיּתְ

נּו[ נּו ]ִיּתְ  ִייּתְ
ה[ ָנּ ֵתּ ה ]ִתּ ָנּ יֵתּ ִתּ

ןִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ִניֵתּ נּוְתּ הְתּ ָנּ נּו  ּתֵ ְתּ

ַעללּוַח: א-29 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ּפי"ו )י' ֲחֵסָרה(ּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ָלֶרֶדת(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: יר"ד )ׁשֵ

♂ יֹוֵרדהֹוֶוה
♀ יֹוֶרֶדת

♂ יֹוְרִדיםיֹוֶרֶדתיֹוֵרדיֹוֶרֶדתיֹוֵרד
♀ יֹוְרדֹות

יֹוְרדֹותיֹוְרִדיםיֹוְרדֹותיֹוְרִדים

יָעָבר םָיַרְדנּוָיְרָדהָיַרדָיַרְדּתְָיַרְדּתָָיַרְדּתִ ןְיַרְדּתֶ ָיְרדּוָיְרדּוְיַרְדּתֶ

ֵרדֵאֵרד ָעִתיד ְרִדיּתֵ ֵרד ֵיֵרדּתֵ ְרדּוֵנֵרד ּתֵ ְרדּוּתֵ  ּתֵ
ֵר}ַר{ְדָנה ּתֵ

 ֵיְרדּוֵיְרדּו
ֵר}ַר{ְדָנה ּתֵ

ְרדּו  ֵרְדָנהְרדּוְרִדיֵרד ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-30 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ּפי"ו )י' ָנָחה(ּבִ ת(ּגִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ָלֶרׁשֶ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: יר"ׁש )ׁשֵ

♂ יֹוֵרׁשהֹוֶוה
ת ♀ יֹוֶרׁשֶ

תיֹוֵרׁש תיֹוֵרׁשיֹוֶרׁשֶ יםיֹוֶרׁשֶ ♂ יֹוְרׁשִ
♀ יֹוְרׁשֹות

ים יםיֹוְרׁשֹותיֹוְרׁשִ יֹוְרׁשֹותיֹוְרׁשִ

יָעָבר ּתִ ּתָָיַרׁשְ ּתְָיַרׁשְ הָיַרׁשָיַרׁשְ נּוָיְרׁשָ םָיַרׁשְ ּתֶ ןְיַרׁשְ ּתֶ ָיְרׁשּוָיְרׁשּוְיַרׁשְ

יַרׁשִאיַרׁש ָעִתיד יּתִ יְרׁשִ יַרׁש ִייַרׁש ּתִ יְרׁשּוִניַרׁש ּתִ יְרׁשּוּתִ  ּתִ
ָנה יַרׁשְ ּתִ

 ִייְרׁשּוִייְרׁשּו
ָנה יַרׁשְ ּתִ

יְיַרׁש ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ָנהִיְרׁשּוִיְרׁשִ ִיְרׁשּו  ְיַרׁשְ

ַעללּוַח: א-31 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל(ּבִ ְזָרה: ּפי"ו )י' ָנָחה( - ל"נ - )הֹוֶוה: ּפָ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִליׁשֹון ]ִליׁשֹן[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: יׁש"ן )ׁשֵ

ןהֹוֶוה ♂ ָיֵשׁ
ָנה ♀ ְיֵשׁ

ן ָנהָיֵשׁ ןְיֵשׁ ָנהָיֵשׁ ִניםְיֵשׁ ♂ ְיֵשׁ
נֹות ♀ ְיֵשׁ

ִנים נֹותְיֵשׁ ִניםְיֵשׁ נֹותְיֵשׁ ְיֵשׁ

יָעָבר ְנּתִ ְנּתָָיַשׁ ְנּתְָיַשׁ {ןָיַשׁ }ֵשׁ ָנהָיַשׁ ּנּוָיְשׁ םָיַשׁ ְנּתֶ ןְיַשׁ ְנּתֶ נּוְיַשׁ נּוָיְשׁ ָיְשׁ

ןָעִתיד ןִאיׁשַ יׁשַ ִניּתִ יְשׁ ןּתִ ןִייׁשַ יׁשַ ןּתִ נּוִניׁשַ יׁשְ נּוּתִ יׁשְ  ּתִ
ה ָנּ יַשׁ ּתִ

נּו נּוִייְשׁ  ִייְשׁ
ה ָנּ יַשׁ ּתִ

ן ִציּוּוי ]ִצּוּוי[  ְיׁשַ
ן{ }ַשׁ

ִני  ִיְשׁ
ִני{ }ְשׁ

נּו  ִיְשׁ
נּו{ }ְשׁ

נּו{ נּו }ְשׁ  ִיְשׁ
ה{ ָנּ ה }ׁשַ ָנּ ְיׁשַ

ַעללּוַח: א-32 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ עֹל[(ּבִ עֹול ]ּפָ עֹול, ָעָבר: ּפָ ְזָרה: ּפי"ו - )הֹוֶוה: ּפָ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: יכ"לּגִ

♂ ָיכֹולהֹוֶוה
♀ ְיכֹוָלה

♂ ְיכֹוִליםְיכֹוָלהָיכֹולְיכֹוָלהָיכֹול
♀ ְיכֹולֹות

ְיכֹולֹותְיכֹוִליםְיכֹולֹותְיכֹוִלים

י ָעָבר  ָיכֹוְלּתִ
י[ ]ָיכְֹלּתִ

 ָיכֹוְלּתָ
] ]ָיכְֹלּתָ

 ָיכֹוְלּתְ
] ]ָיכְֹלּתְ

 ָיכֹול
]ָיכֹל[

 ָיכֹוְלנּוָיְכָלה
]ָיכְֹלנּו[

ם  ְיכֹוְלּתֶ
ם[ ]ְיָכְלּתֶ

ן   ְיכֹוְלּתֶ
ן[ ]ְיָכְלּתֶ

ָיְכלּוָיְכלּו

 ּתּוְכלּוּתּוְכלּונּוַּּּּּּּּּכל ּתּוַכל יּוַכל ּתּוְכִליּתּוַכלאּוַכל ָעִתיד
ּתּוַכְלָנה

 יּוְכלּויּוְכלּו
ּתּוַכְלָנה

מה
דוג

 

בד
בל

על 
ונפ

על 
ת פ
וחו
ל



92

גוףIIIIIIIIIIII
הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-33 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ע( ּבִ ְזָרה: ּפי"ו )י' ֲחֵסָרה( - ל’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ָלַדַעת(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: יד"ע )ׁשֵ

♂ יֹוֵדַעהֹוֶוה
♀ יֹוַדַעת

♂ יֹוְדִעיםיֹוַדַעתיֹוֵדַעיֹוַדַעתיֹוֵדַע
♀ יֹוְדעֹות

יֹוְדעֹותיֹוְדִעיםיֹוְדעֹותיֹוְדִעים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָידּוַע
♀ ְידּוָעה

♂ ְידּוִעיםְידּוָעהָידּוַעְידּוָעהָידּוַע
♀ ְידּועֹות

ְידּועֹותְידּוִעיםְידּועֹותְידּוִעים

יָעָבר םָיַדְענּוָיְדָעהָיַדעָיַדְע}ַע{ְתָּיַדְעּתָָיַדְעּתִ ןְיַדְעֶתּ ָיְדעּוָיְדעּוְיַדְעּתֶ

ַדעֵאַדע ָעִתיד ְדִעיּתֵ ַדע ֵיַדעּתֵ ְדעּוֵנַדעּתֵ ְדעּוּתֵ  ּתֵ
ַדְעָנה ּתֵ

 ֵיְדעּוֵיְדעּו
ַדְעָנה ּתֵ

ע ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ִעיּדַ עּוּדְ ְעָנהּדְ עּו  ּדַ ּדְ

ַעללּוַח: א-34 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל(ּבִ רֹוִנית )ע( - )הֹוֶוה: ּפָ ְזָרה: ּפי"ו )י' ָנָחה( - ל’ ּגְ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: יג"עּגִ

♂ ָיֵגַעהֹוֶוה
♀ ְיֵגָעה

♂ ְיֵגִעיםְיֵגָעהָיֵגַעְיֵגָעהָיֵגַע
♀ ְיֵגעֹות

ְיֵגעֹותְיֵגִעיםְיֵגעֹותְיֵגִעים

יָעָבר םָיַגְענּוָיְגָעהָיַגעָיַגְע}ַע{ְתָּיַגְעּתָָיַגְעּתִ ןְיַגְעֶתּ ָיְגעּוָיְגעּוְיַגְעּתֶ

יַגעִאיַגע ָעִתיד יְגִעיּתִ יַגע ִייַגע ּתִ יְגעּוִניַגע ּתִ יְגעּוּתִ  ּתִ
יַגְעָנה ּתִ

 ִייְגעּוִייְגעּו
יַגְעָנה ּתִ

ִיְגעּו  ְיַגְעָנהִיְגעּוִיְגִעיְיַגע ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-35 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ע"וּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ָלקּום(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: קו"ם )ׁשֵ

♂ ָקםהֹוֶוה
ה ♀ ָקָמﬞ

הָקם הָקםָקָמﬞ ♂ ָקִמיםָקָמﬞ
♀ ָקמֹות

ָקמֹותָקִמיםָקמֹותָקִמים

יָעָבר ָמהָקםַקְמְתַּקְמּתַָקְמּתִ םַקְמנּוָקﬞ ןַקְמּתֶ מּוַקְמּתֶ מּוָקﬞ ָקﬞ

ָעִתיד
קּוםָאקּום  קּוִמיּתָ קּום ָיקּום ּתָ קּומּוָנקּום ּתָ קּומּוּתָ  ּתָ

קֹוְמָנה  ּתָ
קְֹמָנה[  ]ּתָ

קּוֶמיָנה{ }ּתְ

 ָיקּומּוָיקּומּו
קֹוְמָנה  ּתָ
קְֹמָנה[  ]ּתָ

קּוֶמיָנה{ }ּתְ

קּומּו  קֹוְמָנה ]קְֹמָנה[ }קּוֶמיָנה{קּומּוּקּוִמיקּום ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

מה
דוג

 

בד
בל

על 
ונפ

על 
ת פ
וחו
ל



93

גוףIIIIIIIIIIII
הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-36 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ע"ו - ל"תּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ָלמּות(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: מו"ת )ׁשֵ

♂ ֵמתהֹוֶוה
ה ♀ ֵמָתﬞ

הֵמת הֵמתֵמָתﬞ ♂ ֵמִתיםֵמָתﬞ
♀ ֵמתֹות

ֵמתֹותֵמִתיםֵמתֹותֵמִתים

יָעָבר ָתהֵמתַמְתַּמּתַָמּתִ םַמְתנּוֵמﬞ ןַמּתֶ ֵמתּוֵמתּוַמּתֶ

ָעִתיד
מּותָאמּות  מּוִתיּתָ מּות ָימּות ּתָ מּותּוָנמּות ּתָ מּותּוּתָ  ּתָ

מֹוְתָנה  ּתָ
מְֹתָנה[  ]ּתָ

מּוֶתיָנה{ }ּתְ

 ָימּותּוָימּותּו
מֹוְתָנה  ּתָ
מְֹתָנה[  ]ּתָ

מּוֶתיָנה{ }ּתְ

מּותּו  מֹוְתָנה ]מְֹתָנה[ }מּוֶתיָנה{מּותּוּמּוִתימּות ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-37 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ע"יּבִ יר(ּגִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ָלׁשִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: ׁשי"ר )ׁשֵ

רהֹוֶוה ♂ ׁשָ
ה ָרﬞ ♀ ׁשָ

ר הׁשָ ָרﬞ רׁשָ הׁשָ ָרﬞ ִריםׁשָ ♂ ׁשָ
רֹות ♀ ׁשָ

ִרים רֹותׁשָ ִריםׁשָ רֹותׁשָ ׁשָ

יָעָבר ְרּתִ ְרּתָׁשַ ְרְתּׁשַ רׁשַ ָרהׁשָ ﬞ ְרנּוׁשָ םׁשַ ְרּתֶ ןׁשַ ְרּתֶ רּוׁשַ רּוׁשָ ׁשָ

ָעִתיד
יר  ירָאׁשִ ׁשִ יִריּתָ ׁשִ יר ּתָ יר ָיׁשִ ׁשִ יר ּתָ ירּוָנׁשִ ׁשִ ירּוּתָ ׁשִ  ּתָ

ְרָנה  ׁשֵ ּתָ
יֶריָנה{ ׁשִ }ּתְ

ירּו ירּוָיׁשִ  ָיׁשִ
ְרָנה  ׁשֵ ּתָ

יֶריָנה{ ׁשִ }ּתְ

יר ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ יִריׁשִ ירּוׁשִ יֶריָנה{ׁשִ ְרָנה }ׁשִ ירּו ׁשֵ ׁשִ

ַעללּוַח: א-38 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ע"וּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ֵלבֹוׁש(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: בו"ׁש )ׁשֵ

♂ ּבֹוׁשהֹוֶוה
ה ﬞ ♀ ּבֹוָשׁ

הּבֹוׁש ﬞ הּבֹוׁשּבֹוׁשָׁ ﬞ יםּבֹוׁשָׁ ♂ ּבֹוׁשִ
♀ ּבֹוׁשֹות

ים יםּבֹוׁשֹותּבֹוׁשִ ּבֹוׁשֹותּבֹוׁשִ

יָעָבר ּתִ  ּבֹוׁשְ
י[ ]ּבְֹשּתִ

ּתָ  ּבֹוׁשְ
] ּתָ ]ּבֹׁשְ

ְתּ  ּבֹוׁשְ
] ְתּ ]ּבֹׁשְ

הּבֹוׁש ֹוׁשָ נּוּבﬞ  ּבֹוׁשְ
נּו[ ]ּבֹׁשְ

ם ּתֶ  ּבֹוְשׁ
ם[ ּתֶ ׁשְ ]ּבָ

ן ּתֶ  ּבֹוׁשְ
ן[ ּתֶ ׁשְ ]ּבָ

ּבֹוׁשּוּבֹוׁשּו

ָעִתיד
בֹוׁשֵאבֹוׁש  יּתֵ בֹוִשׁ בֹוׁש ֵיבֹוׁש ּתֵ בֹוׁשּוֵנבֹוׁש ּתֵ בֹוׁשּוּתֵ  ּתֵ

ָנה  בֹוׁשְ ּתֵ
ָנה[ בֹׁשְ ]ּתֵ

 ֵיבֹוׁשּוֵיבֹוׁשּו
ָנה  בֹוׁשְ ּתֵ
ָנה[ בֹׁשְ ]ּתֵ

יּבֹוׁש ִציּוּוי ]ִצּוּוי[  ּבֹוׁשּו ּבֹוׁשּוּּבֹוׁשִ
ָנה[ ָנה ]ּבֹׁשְ ּבֹוׁשְ
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-39 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ח, ע(ּבִ ְזָרה: ע"ו - ל’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ָלנּוַע(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: נו"ע )ׁשֵ

♂ ָנעהֹוֶוה
ה ♀ ָנָעﬞ

הָנע הָנעָנָעﬞ ♂ ָנִעיםָנָעﬞ
♀ ָנעֹות

ָנעֹותָנִעיםָנעֹותָנִעים

יָעָבר ָעהָנעַנְע}ַע{ְתַּנְעּתַָנְעּתִ םַנְענּוָנﬞ ןַנְעּתֶ ָנעּוָנעּוַנְעּתֶ

נּוַעָאנּוַע ָעִתיד נּוִעיּתָ נּוַע ָינּוַע ּתָ נּועּוָננּוַע ּתָ נּועּוּתָ  ּתָ
ַנְעָנה ּתָ

 ָינּועּוָינּועּו
ַנְעָנה ּתָ

נּועּו  ַנְעָנהנּועּונּוִעינּוַע ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-40 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ פּוִלים(  ּבִ ְזָרה: ע"ע )ּכְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ָלסֹוב ]ָלסֹב[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: סב"ב )ׁשֵ

♂ ַסבהֹוֶוה
ה ♀ ַסָבּﬞ

הַסב הַסבַסָבּﬞ יםַסָבּﬞ ♂ ַסּבִ
♀ ַסּבֹות

ים יםַסּבֹותַסּבִ ַסּבֹותַסּבִ

תַסּבֹוָתַסּבֹוִתיָעָבר הַסבַסּבֹוֹ ָבּ ַסּבּוַסּבּוַסּבֹוֶתןַסּבֹוֶתםַסּבֹונּוַסﬞ

ָעִתיד

 ָאסֹוב
]ָאסֹב[ 

סֹוב  ָתּ
סֹב[ ]ָתּ

י סֹוּבִ  ּתָ
י[ סֹּבִ ]ּתָ

 ָיסֹוב 
]ָיסֹב[

סֹוב  ּתָ
סֹב[  ]ּתָ

 ָנסֹוב 
]ָנסֹב[

סֹוּבּו  ּתָ
סֹּבּו[ ]ּתָ

סֹּבּו[  סֹוּבּו ]ּתָ  ּתָ
סֹוְבָנה  ּתָ
סְֹבָנה[  ]ּתָ

יָנה  סּוֶבּ }ּתְ

יָנה[{ ֻסֶבּ ]ּתְ

 ָיסֹוּבּו
]ָיסֹּבּו[

סֹּבּו[  סֹוּבּו ]ּתָ  ּתָ
סֹוְבָנה  ּתָ
סְֹבָנה[  ]ּתָ

יָנה  סּוֶבּ }ּתְ

יָנה[{ ֻסֶבּ ]ּתְ

 סֹובִציּוּוי ]ִצּוּוי[
]סֹב[

י  סֹוּבִ
י[ ]סֹּבִ

 סֹוּבּו
]סֹּבּו[

 סֹוּבּו ]סֹּבּו[ 
יָנה[{ יָנה ]ֻסֶבּ סֹוְבָנה ]סְֹבָנה[ }סּוֶבּ

ַעללּוַח: א-41 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ל"אּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְמצֹוא ]ִלְמצֹא[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: מצ"א )ׁשֵ

♂ מֹוֵצאהֹוֶוה
♀ מֹוֵצאת

♂ מֹוְצִאיםמֹוֵצאתמֹוֵצאמֹוֵצאתמֹוֵצא
♀ מֹוְצאֹות

מֹוְצאֹותמֹוְצִאיםמֹוְצאֹותמֹוְצִאים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָמצּוי
♀ ְמצּוָיה

♂ ְמצּוִייםְמצּוָיהָמצּויְמצּוָיהָמצּוי
♀ ְמצּויֹות

ְמצּויֹותְמצּוִייםְמצּויֹותְמצּוִיים

ָמְצאּוָמְצאּוְמָצאֶתןְמָצאֶתםָמָצאנּוָמְצָאהָמָצאָמָצאתָמָצאָתָמָצאִתיָעָבר

ְמָצאֶאְמָצא ָעִתיד ְמְצִאיּתִ ְמָצא ִיְמָצא ּתִ ְמְצאּוִנְמָצא ּתִ ְמְצאּוּתִ  ּתִ
ְמֶצאָנה ּתִ

 ִיְמְצאּוִיְמְצאּו
ְמֶצאָנה ּתִ

ִמְצאּו  ְמֶצאָנהִמְצאּוִמְצִאיְמָצא ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-42 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל(ּבִ ְזָרה: ל"א )ָעָבר: ּפָ נֹא[(ּגִ נֹוא ]ִלׂשְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלׂשְ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: ׂשנ"א )ׁשֵ

♂ ׂשֹוֵנאהֹוֶוה
♀ ׂשֹוֵנאת

♂ ׂשֹוְנִאיםׂשֹוֵנאתׂשֹוֵנאׂשֹוֵנאתׂשֹוֵנא
♀ ׂשֹוְנאֹות

ׂשֹוְנאֹותׂשֹוְנִאיםׂשֹוְנאֹותׂשֹוְנִאים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

נּוא ♂ ׂשָ
נּוָאה ♀ ׂשְ

נּוא נּוָאהׂשָ נּואׂשְ נּוָאהׂשָ נּוִאיםׂשְ ♂ ׂשְ
נּואֹות ♀ ׂשְ

נּוִאים נּואֹותׂשְ נּוִאיםׂשְ נּואֹותׂשְ ׂשְ

ֵנאִתיָעָבר ֵנאָתׂשָ ֵנאתׂשָ ֵנאׂשָ ְנָאהׂשָ ֵנאנּוׂשָ ֵנאֶתםׂשָ ֵנאֶתןׂשְ ְנאּוׂשְ ְנאּוׂשָ ׂשָ

ָנאָעִתיד ָנאֶאׂשְ ׂשְ ְנִאיּתִ ׂשְ ָנאּתִ ָנאִיׂשְ ׂשְ ָנאּתִ ְנאּוִנׂשְ ׂשְ ְנאּוּתִ ׂשְ  ּתִ
ֶנאָנה ׂשְ ּתִ

ְנאּו ְנאּוִיׂשְ  ִיׂשְ
ֶנאָנה ׂשְ ּתִ

ָנאִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ְנִאיׂשְ ְנאּוׂשִ ֶנאָנהׂשִ ְנאּו  ׂשְ ׂשִ

ַעללּוַח: א-43 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ח( ּבִ ְזָרה: ל"א - ּפ’ ּגְ ּגִ
 ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: חט"א 

ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ַלֲח}ְח{טֹוא ]ַלֲח}ְח{טֹא[( )ׁשֵ

♂ חֹוֵטאהֹוֶוה
♀ חֹוֵטאת

♂ חֹוְטִאיםחֹוֵטאתחֹוֵטאחֹוֵטאתחֹוֵטא
♀ חֹוְטאֹות

חֹוְטאֹותחֹוְטִאיםחֹוְטאֹותחֹוְטִאים

ָחְטאּוָחְטאּוֲחָטאֶתןֲחָטאֶתםָחָטאנּוָחְטָאהָחָטאָחָטאתָחָטאָתָחָטאִתיָעָבר

ֱח}ְח{ָטאֶאֱח}ְח{ָטא ָעִתיד ֶח}ְח{ְטִאיּתֶ ֱח}ְח{ָטא ֶיֱח}ְח{ָטאּתֶ ֶח}ְח{ְטאּוֶנֱח}ְח{ָטאּתֶ ֶח}ְח{ְטאּוּתֶ  ּתֶ
ֱח}ְח{ֶטאָנה ּתֶ

 ֶיֶח}ְח{ְטאּוֶיֶח}ְח{ְטאּו
ֱח}ְח{ֶטאָנה ּתֶ

ִחְטאּו  ֲחֶטאָנהִחְטאּוִחְטִאיֲחָטא ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-44 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ל"א - ּפ"נּבִ את(ּגִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ָלׂשֵ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: נׂש"א )ׁשֵ

אהֹוֶוה ♂ נֹוׂשֵ
את ♀ נֹוׂשֵ

א אתנֹוׂשֵ אנֹוׂשֵ אתנֹוׂשֵ ִאיםנֹוׂשֵ ♂ נֹוׂשְ
אֹות ♀ נֹוׂשְ

ִאים אֹותנֹוׂשְ ִאיםנֹוׂשְ אֹותנֹוׂשְ נֹוׂשְ

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָנׂשּוא
♀ ְנׂשּוָאה

ׂשּוָאהָנׂשּוא ׂשּוָאהָנׂשּואְנְ ♂ ְנׂשּוִאיםְנְ
♀ ְנׂשּואֹות

ְנׂשּואֹותְנׂשּוִאיםְנׂשּואֹותְנׂשּוִאים

אִתיָעָבר אָתָנׂשָ אתָנׂשָ אָנׂשָ ָאהָנׂשָ אנּוָנׂשְ אֶתםָנׂשָ אֶתןְנׂשָ אּוְנׂשָ אּוָנׂשְ ָנׂשְ

א ָעִתיד א ֶאּשָׂ יּשָׂ  ּתִ
א[ ּשָׂ ]ּתִ

ִאי  יּשְׂ ּתִ
ִאי[ ּשְׂ ]ּתִ

א   ִייּשָׂ
א[ ]ִיּשָׂ

א  יּשָׂ  ּתִ
א[ ּשָׂ ]ּתִ

א   ִניּשָׂ
א[ ]ִנּשָׂ

אּו  יּשְׂ  ּתִ
אּו[ ּשְׂ ]ּתִ

אּו[ ּשְׂ אּו ]ּתִ יּשְׂ  ּתִ
אָנה[ ּשֶׂ אָנה ]ּתִ יּשֶׂ ּתִ

אּו  ִייּשְׂ
אּו[ ]ִיּשְׂ

אּו[ אּו ]ִיּשְׂ  ִייּשְׂ
אָנה[ ּשֶׂ אָנה ]ּתִ יּשֶׂ ּתִ

א ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ִאיׂשָ אּוׂשְ אָנהׂשְ אּו  ׂשֶ ׂשְ
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-45 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ל"א - ּפי"ו )י' ֲחֵסָרה(ּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ָלֵצאת(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: יצ"א )ׁשֵ

♂ יֹוֵצאהֹוֶוה
♀ יֹוֵצאת

♂ יֹוְצִאיםיֹוֵצאתיֹוֵצאיֹוֵצאתיֹוֵצא
♀ יֹוְצאֹות

יֹוְצאֹותיֹוְצִאיםיֹוְצאֹותיֹוְצִאים

ָיְצאּוָיְצאּוְיָצאֶתןְיָצאֶתםָיָצאנּוָיְצָאהָיָצאָיָצאתָיָצאָתָיָצאִתיָעָבר

ֵצאֵאֵצא ָעִתיד ְצִאיּתֵ ֵצא ֵיֵצא ּתֵ ְצאּוֵנֵצא ּתֵ ְצאּוּתֵ  ּתֵ
ֶצאָנה ּתֵ

 ֵיְצאּוֵיְצאּו
ֶצאָנה ּתֵ

ְצאּו  ֶצאָנהְצאּוְצִאיֵצא ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-46 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל(ּבִ ְזָרה: ל"א - ּפי"ו )י' ָנָחה( )הֹוֶוה, ָעָבר: ּפָ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלירֹוא ]ִלירֹא[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: יר"א )ׁשֵ

♂ ָיֵראהֹוֶוה
♀ ְיֵרָאה

♂ ְיֵרִאיםְיֵרָאהָיֵראְיֵרָאהָיֵרא
♀ ְיֵראֹות

ְיֵראֹותְיֵרִאיםְיֵראֹותְיֵרִאים

ָיְראּוָיְראּוְיֵראֶתןְיֵראֶתםָיֵראנּוָיְרָאהָיֵראָיֵראתָיֵראָתָיֵראִתיָעָבר

יָראִאיָראָעִתיד יְרִאיּתִ יָראִייָראּתִ יְראּוִניָראּתִ יְראּוּתִ  ּתִ
יֶראָנה ּתִ

 ִייְראּוִייְראּו
יֶראָנה ּתִ

ִיְראּו  ְיֶראָנהִיְראּוִיְרִאיְיָראִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-47 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ל"א - ע"וּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ָלבֹוא(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: בו"א )ׁשֵ

אהֹוֶוה ♂ ּבָ
ה ָאﬞ ♀ ָבּ

א הָבּ ָאﬞ אּבָ הָבּ ָאﬞ ִאיםָבּ ♂ ָבּ
אֹות ♀ ָבּ

ִאים אֹותּבָ ִאיםָבּ אֹותּבָ ּבָ

אִתיָעָבר אָתּבָ אתָבּ אָבּ ָאהּבָ אנּוָבּﬞ אֶתםּבָ אֶתןּבָ אּוּבָ אּוּבָ ּבָ

ָעִתיד
בֹואָאבֹוא  בֹוִאיּתָ בֹוא ָיבֹוא ּתָ בֹואּוָנבֹוא ּתָ בֹואּוּתָ  ּתָ

בֹואָנה  ּתָ
בֹאָנה[  ]ּתָ

בֹוֶאיָנה{ }ּתְ

 ָיבֹואּוָיבֹואּו
בֹואָנה  ּתָ
בֹאָנה[  ]ּתָ

בֹוֶאיָנה{ }ּתְ

ּבֹואּו  ּבֹואָנה ]ּבֹאָנה[ }ּבֹוֶאיָנה{ּבֹואּוּבֹוִאיּבֹוא ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-48 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ל"יּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְבנֹות(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: בנ"י )ׁשֵ

♂ ּבֹוֶנההֹוֶוה
♀ ּבֹוָנה

♂ ּבֹוִניםּבֹוָנהּבֹוֶנהּבֹוָנהּבֹוֶנה
♀ ּבֹונֹות

ּבֹונֹותּבֹוִניםּבֹונֹותּבֹוִנים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

נּוי ♂ ּבָ
נּוָיה ♀ ּבְ

נּוי נּוָיהּבָ נּויּבְ נּוָיהּבָ נּוִייםּבְ ♂ ּבְ
נּויֹות ♀ ּבְ

נּוִיים נּויֹותּבְ נּוִייםּבְ נּויֹותּבְ ּבְ

ִניִתיָעָבר ִניָתּבָ ִניתּבָ ָנהּבָ ְנָתהּבָ ִנינּוּבָ ִניֶתםּבָ ִניֶתןּבְ נּוּבְ נּוּבָ ּבָ

ְבֶנה ָעִתיד ְבֶנהַאֶ ְבִניּתִ ְבֶנה ִיְבֶנה ּתִ ְבנּוִנְבֶנהּתִ ְבנּוּתִ  ּתִ
ְבֶניָנה ּתִ

 ִיְבנּוִיְבנּו
ְבֶניָנה ּתִ

ֵנה ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ִניּבְ נּוּבְ ֶניָנהּבְ נּו  ּבְ ּבְ

ַעללּוַח: א-49 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ֵעל(ּבִ ְזָרה: ל"י )הֹוֶוה: ּפָ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְכּבֹות(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: כב"י )ׁשֵ

ֶבההֹוֶוה ♂ ּכָ
ָבה ♀ ָכּ

ֶבה ָבהּכָ ֶבהּכָ ָבהָכּ ִביםָכּ ♂ ָכּ
בֹות ♀ ָכּ

ִבים בֹותּכָ ִביםּכָ בֹותּכָ ּכָ

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

בּוי ♂ ּכָ
בּוָיה ♀ ּכְ

בּוי בּוָיהּכָ בּויּכְ בּוָיהּכָ בּוִייםּכְ ♂ ּכְ
בּויֹות ♀ ּכְ

בּוִיים בּויֹותּכְ בּוִייםּכְ בּויֹותּכְ ּכְ

ִביִתיָעָבר ִביָתָכּ ִביתָכּ ָבהָכּ ְבָתהּכָ ִבינּוּכָ ִביֶתםּכָ ִביֶתןּכְ בּוּכְ בּוָכּ ָכּ

הָעִתיד הֶאְכֶבּ ּ ְכֶבֵ יּתִ ְכִבּ הּתִ הִיְכֶבּ ְכּבֶ הּתִ ְכּבּוִנְכֶבּ ְכּבּוּתִ  ּתִ
יָנה ְכּבֶ ּתִ

 ִיְכּבּוִיְכּבּו
יָנה ְכּבֶ ּתִ

ֵבהִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ִביְכּ בּוּכְ ֶביָנהּכְ בּו  ּכְ ְכּ

ַעללּוַח: א-50 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א, ה, ח, ע(ּבִ ְזָרה: ל"י - ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ַלֲע}ְע{לֹות(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: על"י )ׁשֵ

♂ עֹוֶלההֹוֶוה
♀ עֹוָלה

♂ עֹוִליםעֹוָלהעֹוֶלהעֹוָלהעֹוֶלה
♀ עֹולֹות

עֹולֹותעֹוִליםעֹולֹותעֹוִלים

ָעלּוָעלּוֲעִליֶתןֲעִליֶתםָעִלינּוָעְלָתהָעָלהָעִליתָעִליָתָעִליִתיָעָבר

ֲע}ְע{ֶלהֶאֱע}ְע{ֶלה ָעִתיד ֲע}ְע{ִליּתַ ֲע}ְע{ֶלה ַיֲע}ְע{ֶלה ּתַ ֲע}ְע{לּוַנֲע}ְע{ֶלה ּתַ ֲע}ְע{לּוּתַ  ּתַ
ֲע}ְע{ֶליָנה ּתַ

 ַיֲע}ְע{לּוַיֲע}ְע{לּו
ֲע}ְע{ֶליָנה ּתַ

ֲעלּו  ֲעֶליָנהֲעלּוֲעִליֲעֵלה ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-51 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ה, ח(ּבִ ְזָרה: ל"י - ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ַלֲח}ְח{סֹות(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: חס"י )ׁשֵ

♂ חֹוֶסההֹוֶוה
♀ חֹוָסה

♂ חֹוִסיםחֹוָסהחֹוֶסהחֹוָסהחֹוֶסה
♀ חֹוסֹות

חֹוסֹותחֹוִסיםחֹוסֹותחֹוִסים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָחסּוי
♀ ֲחסּוָיה

♂ ֲחסּוִייםֲחסּוָיהָחסּויֲחסּוָיהָחסּוי
♀ ֲחסּויֹות

ֲחסּויֹותֲחסּוִייםֲחסּויֹותֲחסּוִיים

ָחסּוָחסּוֲחִסיֶתןֲחִסיֶתםָחִסינּוָחְסָתהָחָסהָחִסיתָחִסיָתָחִסיִתיָעָבר

ֱח}ְח{ֶסהֶאֱח}ְח{ֶסה ָעִתיד ֱח}ְח{ִסיּתֶ ֱח}ְח{ֶסה ֶיֱח}ְח{ֶסה ּתֶ ֱח}ְח{סּוֶנֱח}ְח{ֶסה ּתֶ ֱח}ְח{סּוּתֶ  ּתֶ
ֱח}ְח{ֶסיָנה ּתֶ

 ֶיֱח}ְח{סּוֶיֱח}ְח{סּו
ֱח}ְח{ֶסיָנה ּתֶ

ֲחסּו  ֲחֶסיָנהֲחסּוֲחִסיֲחֵסה ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-52 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א( )א' ָנָחה(ּבִ ְזָרה: ל"י - ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ֶלֱאפֹות(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: אפ"י )ׁשֵ

♂ אֹוֶפההֹוֶוה
♀ אֹוָפה

♂ אֹוִפיםאֹוָפהאֹוֶפהאֹוָפהאֹוֶפה
♀ אֹופֹות

אֹופֹותאֹוִפיםאֹופֹותאֹוִפים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָאפּוי
♀ ֲאפּוָיה

♂ ֲאפּוִייםֲאפּוָיהָאפּויֲאפּוָיהָאפּוי
♀ ֲאפּויֹות

ֲאפּויֹותֲאפּוִייםֲאפּויֹותֲאפּוִיים

ָאפּוָאפּוֲאִפיֶתןֲאִפיֶתםָאִפינּוָאְפָתהָאָפהָאִפיתָאִפיָתָאִפיִתיָעָבר

 אֹוֶפה ָעִתיד
]אֶֹפה[

 ּתֹאפּוּתֹאפּונֹאֶפהּתֹאֶפהיֹאֶפהּתֹאִפיּתֹאֶפה
ּתֹאֶפיָנה

 יֹאפּויֹאפּו
ּתֹאֶפיָנה

ֱאפּו  ֱאֶפיָנהֱאפּוֱאִפיֱאֵפה ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-53 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ּבִ ְזָרה: ל"י - ע’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְטעֹות(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: טע"י )ׁשֵ

♂ טֹוֶעההֹוֶוה
♀ טֹוָעה

♂ טֹוִעיםטֹוָעהטֹוֶעהטֹוָעהטֹוֶעה
♀ טֹועֹות

טֹועֹותטֹוִעיםטֹועֹותטֹוִעים

ָטעּוָטעּוְטִעיֶתןְטִעיֶתםָטִעינּוָטֲעָתהָטָעהָטִעיתָטִעיָתָטִעיִתיָעָבר

ְטֶעה ָעִתיד ְטֶעהַאֶ ְטִעיּתִ ְטֶעה ִיְטֶעהּתִ ְטעּוִנְטֶעה ּתִ ְטעּוּתִ  ּתִ
ְטֶעיָנה ּתִ

 ִיְטעּוִיְטעּו
ְטֶעיָנה ּתִ

ְטעּו  ְטֶעיָנהְטעּוְטִעיְטֵעה ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-54 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ל"י - ּפ"נּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְנטֹות(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: נט"י )ׁשֵ

♂ נֹוֶטההֹוֶוה
♀ נֹוָטה

♂ נֹוִטיםנֹוָטהנֹוֶטהנֹוָטהנֹוֶטה
♀ נֹוטֹות

נֹוטֹותנֹוִטיםנֹוטֹותנֹוִטים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָנטּוי
♀ ְנטּוָיה

♂ ְנטּוִייםְנטּוָיהָנטּויְנטּוָיהָנטּוי
♀ ְנטּויֹות

ְנטּויֹותְנטּוִייםְנטּויֹותְנטּוִיים

ָנטּוָנטּוְנִטיֶתןְנִטיֶתםָנִטינּוָנְטָתהָנָטהָנִטיתָנִטיָתָנִטיִתיָעָבר

ָעִתיד
ה  הֶאּטֶ יּטֶ  ּתִ

ה[ ּטֶ ]ּתִ
י יּטִ  ּתִ

י[ ּטִ ]ּתִ
ה  ִייּטֶ

ה[ ]ִיּטֶ
ה  יּטֶ  ּתִ

ה[  ּטֶ ]ּתִ
ה  ִניּטֶ

ה[ ]ִנּטֶ
יּטּו   ּתִ

ּטּו[ ]ּתִ
ּטּו[ יּטּו ]ּתִ  ּתִ

יָנה  יּטֶ ּתִ
יָנה[ ּטֶ ]ּתִ

 ִייּטּו
]ִיּטּו[

 ִייּטּו ]ִיּטּו[
יָנה  יּטֶ ּתִ
יָנה[ ּטֶ ]ּתִ

ְנטּו  ְנֶטיָנהְנטּוְנִטיְנֵטה ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-55 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ל"י - ּפי"ו )י' ָנָחה(ּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלירֹות(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: יר"י )ׁשֵ

♂ יֹוֶרההֹוֶוה
♀ יֹוָרה

היֹוֶרה היֹוֶרהיֹוָרָ ♂ יֹוִריםיֹוָרָ
♀ יֹורֹות

יֹורֹותיֹוִריםיֹורֹותיֹוִרים

ינֹוִני  ּבֵ
עּול ּפָ

♂ ָירּוי
♀ ְירּוָיה

♂ ְירּוִייםְירּוָיהָירּויְירּוָיהָירּוי
♀ ְירּויֹות

ְירּויֹותְירּוִייםְירּויֹותְירּוִיים

ָירּוָירּוְיִריֶתןְיִריֶתםָיִרינּוָיְרָתהָיָרהָיִריתָיִריָתָיִריִתיָעָבר

יֶרהִאיֶרה ָעִתיד יִריּתִ יֶרה ִייֶרה ּתִ ירּוִניֶרהּתִ ירּוּתִ  ּתִ
יֶריָנה ּתִ

 ִיירּוִיירּו
יֶריָנה ּתִ

ְירּו  ְיֶריָנהְירּוְיִריְיֵרה ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ַעללּוַח: א-56 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ה(ּבִ ְזָרה: ל"י - עו"י - ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְהיֹות(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: הי"י )ׁשֵ

♂ הֹוֶוההֹוֶוה
♀ הֹוָוה

♂ הֹוִויםהֹוָוההֹוֶוההֹוָוההֹוֶוה
♀ הֹווֹות

הֹווֹותהֹוִויםהֹווֹותהֹוִוים

ָהיּוָהיּוֲה}ֱה{ִייֶתןֲה}ֱה{ִייֶתםָהִיינּוָהְייָתה ]ָהְיָתה[ָהָיהָהִייתָהִייָתָהִייִתיָעָבר

ְהֶיהֶאְהֶיה ָעִתיד ְהִייּתִ ְהֶיה ִיְהֶיה ּתִ ְהיּוִנְהֶיה ּתִ ְהיּוּתִ  ּתִ
ְהֶייָנה ּתִ

 ִיְהיּוִיְהיּו
ְהֶייָנה ּתִ

ֱהיּו  ֱהֶייָנהֱהיּוֱה}ֲה{ִייֱהֵיה ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ַעללּוַח: א-57 ְנָין[: ּפָ ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ח(ּבִ ְזָרה: ל"י - ע"י - ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ִלְחיֹות(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: חי"י )ׁשֵ

♂ ַחיהֹוֶוה
ה ♀ ַחָיּﬞ

הַחי הַחיַחָיּﬞ יםַחָיּﬞ ♂ ַחּיִ
♀ ַחּיֹות

ים יםַחּיֹותַחִיּ ַחּיֹותַחִיּ

 ָחְייָתהַחי }ָחָיה{ָחִייתָחִייָתָחִייִתיָעָבר
]ָחְיָתה[

ָחﬞיּוָחﬞיּוֲח}ֱח{ִייֶתןֲח}ֱח{ִייֶתםָחִיינּו

ְחֶיהֶאְחֶיה ָעִתיד ְחִייּתִ ְחֶיה ִיְחֶיה ּתִ ְחיּוִנְחֶיה ּתִ ְחיּוּתִ  ּתִ
ְחֶייָנה ּתִ

 ִיְחיּוִיְחיּו
ְחֶייָנה ּתִ

ֲחיּו  ֲחֶייָנהֲחיּוֲחִייֲחֵיה ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ְנָין[: ִנְפַעל לּוַח: ב-1 ְנָיין ]ּבִ ֵלִמיםּבִ ְזָרה: ׁשְ ֵמר[(ּגִ ָ ֵמר ]ְלִהּשׁ ָ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיּשׁ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: ׁשמ"ר )ׁשֵ

ָמרהֹוֶוה ♂ ִנׁשְ
ֶמֶרת ♀ ִנׁשְ

ָמר ֶמֶרתִנׁשְ ָמרִנׁשְ ֶמֶרתִנׁשְ ָמִריםִנׁשְ ♂ ִנׁשְ
ָמרֹות ♀ ִנׁשְ

ָמִרים ָמרֹותִנׁשְ ָמִריםִנׁשְ ָמרֹותִנׁשְ ִנׁשְ

יָעָבר ַמְרִתּ ַמְרּתִָנׁשְ ַמְרּתְִנׁשְ ַמרִנׁשְ ְמָרהִנׁשְ ַמְרנּוִנׁשְ םִנׁשְ ַמְרּתֶ ןִנׁשְ ַמְרּתֶ ְמרּוִנׁשְ ְמרּוִנׁשְ ִנׁשְ

ָעִתיד
ֵמר ָ  ֶאּשׁ

ֵמר[{ ָ ֵמר ]ִאּשׁ ָ }ִאיּשׁ
ֵמר  ָ יּשׁ  ּתִ
ֵמר[ ָ ּשׁ ]ּתִ

ְמִרי  ָ יּשׁ  ּתִ
ְמִרי[ ָ ּשׁ ]ּתִ

ֵמר  ָ  ִייּשׁ
ֵמר[  ָ ]ִיּשׁ

ֵמר  ָ יּשׁ  ּתִ
ֵמר[ ָ ּשׁ ]ּתִ

ֵמר  ָ  ִניּשׁ
ֵמר[  ָ ]ִנּשׁ

ְמרּו  ָ יּשׁ  ִתּ
ְמרּו[ ָ ּשׁ ]ִתּ

ְמרּו ָ יּשׁ  ּתִ
ְמרּו[ ָ ּשׁ  ]ּתִ

ֵמ}ַמ{ְרָנה  ָ יּשׁ ִתּ
ֵמ}ַמ{ְרָנה[ ָ ּשׁ ]ִתּ

ְמרּו  ָ  ִייּשׁ
ְמרּו[ ָ ]ִיּשׁ

ְמרּו  ָ  ִייּשׁ
ְמרּו[ ָ  ]ִיּשׁ

ֵמ}ַמ{ְרָנה  ָ יּשׁ ִתּ
ֵמ}ַמ{ְרָנה[ ָ ּשׁ ]ִתּ

ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ֵמר  ָ  ִהיּשׁ
ֵמר[ ָ ]ִהּשׁ

ְמִרי  ָ  ִהיּשׁ
ְמִרי[ ָ ]ִהּשׁ

ְמרּו  ָ  ִהיּשׁ
ְמרּו[ ָ ]ִהּשׁ

ְמרּו  ָ  ִהיּשׁ
ְמרּו[ ָ  ]ִהּשׁ

ֵמ}ַמ{ְרָנה  ָ ִהיּשׁ
ֵמ}ַמ{ְרָנה[ ָ ]ִהּשׁ

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-2 ְנָיין ]ּבִ ֵלִמים - ל"תּבִ ְזָרה: ׁשְ ֵרת[(ּגִ ֵרת ]ְלִהּכָ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיּכָ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: כר"ת )ׁשֵ

♂ ִנְכָרתהֹוֶוה
♀ ִנְכֶרֶתת

♂ ִנְכָרִתיםִנְכֶרֶתתִנְכָרתִנְכֶרֶתתִנְכָרת
♀ ִנְכָרתֹות

ִנְכָרתֹותִנְכָרִתיםִנְכָרתֹותִנְכָרִתים

יָעָבר םִנְכַרְתנּוִנְכְרָתהִנְכַרתִנְכַרּתְִנְכַרּתִָנְכַרִתּ ןִנְכַרּתֶ ִנְכְרתּוִנְכְרתּוִנְכַרּתֶ

ָעִתיד
ֵרת  ֶאּכָ

ֵרת[{ ֵרת ]ִאּכָ }ִאיּכָ
ֵרת יּכָ  ּתִ

ֵרת[ ּכָ ]ּתִ
ְרִתי יּכָ  ּתִ

ְרִתי[ ּכָ ]ּתִ
ֵרת  ִייּכָ

ֵרת[  ]ִיּכָ
ֵרת יָכּ  ּתִ

ֵרת[  ָכּ ]ּתִ
ֵרת  ִניָכּ

ֵרת[  ]ִנָכּ
ְרתּו יּכָ  ִתּ

ְרתּו[ ּכָ ]ִתּ
ְרתּו יּכָ  ּתִ

ְרתּו[ ּכָ  ]ּתִ
ֵר}ַר{ְתָנה יּכָ  ִתּ
ֵר}ַר{ְתָנה[ ּכָָ ]ִתּ

ְרתּו  ִייּכָ
ְרתּו[ ]ִיּכָ

ְרתּו  ִייּכָ
ְרתּו[  ]ִיּכָ

ֵר}ַר{ְתָנה יּכָָ  ִתּ
ֵר}ַר{ְתָנה[ ּכָָ ]ִתּ

ֵרתִציּוּוי ]ִצּוּוי[  ִהיּכָ
ֵרת[ ]ִהּכָ

ְרִתי  ִהיּכָ
ְרִתי[ ]ִהּכָ

ְרתּו  ִהיּכָ
ְרתּו[ ]ִהּכָ

ְרתּו[ ְרתּו ]ִהּכָ  ִהיּכָ
ֵר}ַר{ְתָנה[ ֵר}ַר{ְתָנה ]ִהּכָ ִהיּכָָ

מה
דוג

 

בד
בל

על 
ונפ

על 
ת פ
וחו
ל



102
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-3 ְנָיין ]ּבִ ֵלִמים - ל"נּבִ ְזָרה: ׁשְ ֵמן[(ּגִ ֵמן ]ְלִהּטָ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיּטָ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: טמ"ן )ׁשֵ

♂ ִנְטָמןהֹוֶוה
♀ ִנְטֶמֶנת

♂ ִנְטָמִניםִנְטֶמֶנתִנְטָמןִנְטֶמֶנתִנְטָמן
♀ ִנְטָמנֹות

ִנְטָמנֹותִנְטָמִניםִנְטָמנֹותִנְטָמִנים

יָעָבר םִנְטַמּנּוִנְטְמָנהִנְטַמןִנְטַמְנּתְִנְטַמְנּתִָנְטַמְנִתּ ןִנְטַמְנּתֶ ִנְטְמנּוִנְטְמנּוִנְטַמְנּתֶ

ָעִתיד
ֵמן   ֶאּטָ

ֵמן[{ ֵמן ]ִאּטָ }ִאיּטָ
ֵמן יּטָ  ּתִ

ֵמן[ ּטָ ]ּתִ
ְמִני יּטָ  ּתִ

ְמִני[ ּטָ ]ּתִ
ֵמן   ִייּטָ
ֵמן[ ]ִיּטָ

ֵמן  יָטּ  ּתִ
ֵמן[ ָטּ ]ּתִ

ֵמן   ִניָטּ
ֵמן[ ]ִנָטּ

ְמנּו יּטָ  ִתּ
ְמנּו[ ּטָ ]ִתּ

ְמנּו יּטָ  ּתִ
ְמנּו[ ּטָ  ]ּתִ

ה  ֵמ}ַמ{ָנּ יּטָ ִתּ
ה[ ֵמ}ַמ{ָנּ ּטָ ]ִתּ

ְמנּו  ִייּטָ
ְמנּו[ ]ִיּטָ

ְמנּו  ִייּטָ
ְמנּו[  ]ִיּטָ

ה  ֵמ}ַמ{ָנּ יּטָ ִתּ
ה[ ֵמ}ַמ{ָנּ ּטָ ]ִתּ

ֵמןִציּוּוי ]ִצּוּוי[  ִהיּטָ
ֵמן[ ]ִהּטָ

ְמִני  ִהיּטָ
ְמִני[ ]ִהּטָ

ְמנּו  ִהיּטָ
ְמנּו[ ]ִהּטָ

ְמנּו[   ְמנּו ]ִהּטָ  ִהיּטָ
ה[ ֵמ}ַמ{ָנּ ה ]ִהּטָ ֵמ}ַמ{ָנּ ִהיּטָ

ְנָין[: ִנְפַעל לּוַח: ב-4 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ר(ּבִ ְזָרה: ּפ' ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלֵהיָרֵטב ]ְלֵהָרֵטב[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: רט"ב )ׁשֵ

♂ ִנְרָטבהֹוֶוה
♀ ִנְרֶטֶבת

♂ ִנְרָטִביםִנְרֶטֶבתִנְרָטבִנְרֶטֶבתִנְרָטב
♀ ִנְרָטבֹות

ִנְרָטבֹותִנְרָטִביםִנְרָטבֹותִנְרָטִבים

יָעָבר םִנְרַטְבנּוִנְרְטָבהִנְרַטבִנְרַטְבּתְִנְרַטְבּתִָנְרַטְבִתּ ןִנְרַטְבּתֶ ִנְרְטבּוִנְרְטבּוִנְרַטְבּתֶ

ָעִתיד
 ֵאיָרֵטב 
]ֵאָרֵטב[

יָרֵטב  ּתֵ
ָרֵטב[ ]ּתֵ

יָרְטִבי  ּתֵ
ָרְטִבי[ ]ּתֵ

 ֵייָרֵטב
]ֵיָרֵטב[ 

יָרֵטב   ּתֵ
ָרֵטב[ ]ּתֵ

 ֵניָרֵטב 
]ֵנָרֵטב[

יָרְטבּו  ֵתּ
ָרְטבּו[ ]ֵתּ

יָרְטבּו  ּתֵ
ָרְטבּו[  ]ּתֵ

יָרֵט}ַט{ְבָנה  ֵתּ
ָרֵט}ַט{ְבָנה[ ]ֵתּ

 ֵייָרְטבּו
]ֵיָרְטבּו[

 ֵייָרְטבּו
 ]ֵיָרְטבּו[

יָרֵט}ַט{ְבָנה  ֵתּ
ָרֵט}ַט{ְבָנה[ ]ֵתּ

 ֵהיָרֵטבִציּוּוי ]ִצּוּוי[
]ֵהָרֵטב[

 ֵהיָרְטִבי
]ֵהָרְטִבי[

 ֵהיָרְטבּו
]ֵהָרְטבּו[

 ֵהיָרְטבּו ]ֵהָרְטבּו[
ֵהיָרֵט}ַט{ְבָנה ]ֵהָרֵט}ַט{ְבָנה[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-5 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א, ה, ח, ע(ּבִ ְזָרה: ּפ' ּגְ ב[(ּגִ ב ]ְלֵהָחׁשֵ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלֵהיָחׁשֵ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: חׁש"ב )ׁשֵ

בהֹוֶוה ♂ ֶנְחׁשָ
ֶבת ♀ ֶנְחׁשֶ

ב ֶבתֶנְחׁשָ בֶנְחׁשֶ ֶבתֶנְחׁשָ ִביםֶנְחׁשֶ ♂ ֶנְחׁשָ
בֹות ♀ ֶנְחׁשָ

ִבים בֹותֶנְחׁשָ ִביםֶנְחׁשָ בֹותֶנְחׁשָ ֶנְחׁשָ

יָעָבר ְבִתּ ְבּתֶָנְחׁשַ ְבּתְֶנְחׁשַ בֶנְחׁשַ ָבהֶנְחׁשַ ְבנּוֶנְחׁשְ םֶנְחׁשַ ְבּתֶ ןֶנְחׁשַ ְבּתֶ בּוֶנְחׁשַ בּוֶנְחׁשְ ֶנְחׁשְ

ָעִתיד
ב   ֵאיָחׁשֵ
ב[ ]ֵאָחׁשֵ

ב יָחׁשֵ  ּתֵ
ב[ ָחׁשֵ ]ּתֵ

ִבי יָחׁשְ  ּתֵ
ִבי[ ָחׁשְ ]ּתֵ

ב   ֵייָחׁשֵ
ב[ ]ֵיָחׁשֵ

ב  יָחׁשֵ  ּתֵ
ב[ ָחׁשֵ ]ּתֵ

ב   ֵניָחׁשֵ
ב[ ]ֵנָחׁשֵ

בּו יָחׁשְ  ּתֵ
בּו[ ָחׁשְ ]ּתֵ

בּו יָחׁשְ  ּתֵ
בּו[ ָחׁשְ  ]ּתֵ

{ְבָנה }ׁשַ יָחׁשֵֵ  ֵתּ
{ְבָנה[ }ׁשַ ָחׁשֵֵ ]ֵתּ

בּו  ֵייָחׁשְ
בּו[ ]ֵיָחׁשְ

בּו  ֵייָחׁשְ
בּו[  ]ֵיָחׁשְ

{ְבָנה }ׁשַ יָחׁשֵֵ  ֵתּ
{ְבָנה[ }ׁשַ ָחׁשֵֵ ]ֵתּ

בִציּוּוי ]ִצּוּוי[  ֵהיָחׁשֵ
ב[ ]ֵהָחׁשֵ

ִבי  ֵהיָחׁשְ
ִבי[ ]ֵהָחׁשְ

בּו  ֵהיָחׁשְ
בּו[ ]ֵהָחׁשְ

בּו[ בּו ]ֵהָחׁשְ  ֵהיָחׁשְ
{ְבָנה[ }ׁשַ {ְבָנה ]ֵהָחׁשֵֵ }ׁשַ ֵהיָחׁשֵֵ

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-6 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א, ה, ח, ע(ּבִ ְזָרה: ּפ' ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלֵהיָעֵזר ]ְלֵהָעֵזר[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: עז"ר )ׁשֵ

♂ ֶנֱעָזרהֹוֶוה
♀ ֶנֱעֶזֶרת

♂ ֶנֱעָזִריםֶנֱעֶזֶרתֶנֱעָזרֶנֱעֶזֶרתֶנֱעָזר
♀ ֶנֱעָזרֹות

ֶנֱעָזרֹותֶנֱעָזִריםֶנֱעָזרֹותֶנֱעָזִרים

יָעָבר םֶנֱעַזְרנּוֶנֶעְזָרהֶנֱעַזרֶנֱעַזְרּתְֶנֱעַזְרּתֶָנֱעַזְרִתּ ןֶנֱעַזְרּתֶ ֶנֶעְזרּוֶנֶעְזרּוֶנֱעַזְרּתֶ

ָעִתיד
 ֵאיָעֵזר 
]ֵאָעֵזר[

יָעֵזר  ּתֵ
ָעֵזר[ ]ּתֵ

יָעְזִרי  ּתֵ
ָעְזִרי[ ]ּתֵ

 ֵייָעֵזר
]ֵיָעֵזר[ 

יָעֵזר   ּתֵ
ָעֵזר[ ]ּתֵ

 ֵניָעֵזר 
]ֵנָעֵזר[

יָעְזרּו  ּתֵ
ָעְזרּו[ ]ּתֵ

יָעְזרּו  ּתֵ
ָעְזרּו[  ]ּתֵ

יָעֵז}ַז{ְרָנה  ֵתּ
ָעֵז}ַז{ְרָנה[ ]ֵתּ

 ֵייָעְזרּו
]ֵיָעְזרּו[

 ֵייָעְזרּו
 ]ֵיָעְזרּו[

יָעֵז}ַז{ְרָנה  ֵתּ
ָעֵז}ַז{ְרָנה[ ]ֵתּ

 ֵהיָעֵזרִציּוּוי ]ִצּוּוי[
]ֵהָעֵזר[

 ֵהיָעְזִרי
]ֵהָעְזִרי[

 ֵהיָעְזרּו
]ֵהָעְזרּו[

 ֵהיָעְזרּו ]ֵהָעְזרּו[
ֵהיָעֵז}ַז{ְרָנה ]ֵהָעֵז}ַז{ְרָנה[
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גוףIIIIIIIIIIII
הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ְנָין[: ִנְפַעל לּוַח: ב-7 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א, ה, ח, ע(ּבִ ְזָרה: ע' ּגְ ֵאר[(ּגִ ָ ֵאר ]ְלִהּשׁ ָ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיּשׁ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: ׁשא"ר )ׁשֵ

ָארהֹוֶוה ♂ ִנׁשְ
ֶאֶרת ♀ ִנׁשְ

ָאר ֶאֶרתִנׁשְ ָארִנׁשְ ֶאֶרתִנׁשְ ָאִריםִנׁשְ ♂ ִנׁשְ
ָארֹות ♀ ִנׁשְ

ָאִרים ָארֹותִנׁשְ ָאִריםִנׁשְ ָארֹותִנׁשְ ִנׁשְ

יָעָבר ַאְרִתּ ַאְרּתִָנׁשְ ַאְרּתְִנׁשְ ַארִנׁשְ ֲאָרהִנׁשְ ַאְרנּוִנׁשְ םִנׁשְ ַאְרּתֶ ןִנׁשְ ַאְרּתֶ ֲארּוִנׁשְ ֲארּוִנׁשְ ִנׁשְ

ָעִתיד
ֵאר   ֶאׁשָּ

ֵאר[{ ֵאר ]ִאׁשָּ }ִאיׁשָּ
ֵאר ָ יׁשּ  ּתִ

ֵאר[ ָ ׁשּ ]ּתִ
ֲאִרי יׁשָּ  ּתִ

ֲאִרי[ ׁשָּ ]ּתִ
ֵאר  ָ  ִייׁשּ
ֵאר[ ָ ]ִיׁשּ

ֵאר  ָ יׁשּ  ּתִ
ֵאר[ ָ ׁשּ ]ּתִ

ֵאר  ָ  ִניׁשּ
ֵאר[ ָ ]ִנׁשּ

ֲארּו יׁשָּ  ּתִ
ֲארּו[ ׁשָּ ]ּתִ

ֲארּו ָ יׁשּ  ּתִ
ֲארּו[ ָ ׁשּ  ]ּתִ

ֵא}ַא{ְרָנה ָ יׁשּ  ִתּ
ֵא}ַא{ְרָנה[ ָ ׁשּ ]ִתּ

ֲארּו ָ  ִייׁשּ
ֲארּו[ ָ ]ִיׁשּ

ֲארּו ָ  ִייׁשּ
ֲארּו[ ָ  ]ִיׁשּ

ֵא}ַא{ְרָנה יׁשָּ  ִתּ
ֵא}ַא{ְרָנה[ ׁשָּ ]ִתּ

ֵארִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ָ  ִהיׁשּ
ֵאר[ ָ ]ִהׁשּ

ֲאִרי ָ  ִהיׁשּ
ֲאִרי[ ָ ]ִהׁשּ

ֲארּו ָ  ִהיׁשּ
ֲארּו[ ָ ]ִהׁשּ

ֲארּו[ ָ ֲארּו ]ִהׁשּ ָ  ִהיׁשּ
ֵא}ַא{ְרָנה[ ֵא}ַא{ְרָנה ]ִהׁשָּ ִהיׁשָּ

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-8 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ח, ע( - ל"נּבִ ְזָרה: ע' ּגְ ֵען[(ּגִ ָ ֵען ]ְלִהׁשּ ָ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיׁשּ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: ׁשע"ן )ׁשֵ

ָעןהֹוֶוה ♂ ִנׁשְ
ֶעֶנת ♀ ִנׁשְ

ָען ֶעֶנתִנׁשְ ָעןִנׁשְ ֶעֶנתִנׁשְ ָעִניםִנׁשְ ♂ ִנׁשְ
ָענֹות ♀ ִנׁשְ

ָעִנים ָענֹותִנׁשְ ָעִניםִנׁשְ ָענֹותִנׁשְ ִנׁשְ

יָעָבר ַעְנִתּ ַעְנּתִָנׁשְ ַעְנּתְִנׁשְ ַעןִנׁשְ ֲעָנהִנׁשְ ַעּנּוִנׁשְ םִנׁשְ ַעְנּתֶ ןִנׁשְ ַעְנּתֶ ֲענּוִנׁשְ ֲענּוִנׁשְ ִנׁשְ

ָעִתיד
ֵען   ֶאׁשָּ

ֵען[{ ֵען ]ִאׁשָּ }ִאיׁשָּ
ֵען ָ יׁשּ  ּתִ

ֵען[ ָ ׁשּ ]ּתִ
ֲעִני יׁשָּ  ּתִ

ֲעִני[ ׁשָּ ]ּתִ
ֵען ָ  ִייׁשּ

ֵען[ ָ ]ִיׁשּ
ֵען  ָ יׁשּ  ּתִ
ֵען[ ָ ׁשּ ]ּתִ

ֵען ָ  ִניׁשּ
ֵען[  ָ ]ִנׁשּ

ֲענּו יׁשָּ  ּתִ
ֲענּו[ ׁשָּ ]ּתִ

ֲענּו ָ יׁשּ  ּתִ
ֲענּו[ ָ ׁשּ  ]ּתִ

ה ֵע}ַע{ּנָ ָ יׁשּ  ִתּ
ה[ ֵע}ַע{ּנָ ָ ׁשּ ]ִתּ

ֲענּו ָ  ִייׁשּ
ֲענּו[ ָ ]ִיׁשּ

ֲענּו ָ  ִייׁשּ
ֲענּו[ ָ  ]ִיׁשּ

ה ֵע}ַע{ּנָ יׁשָּ  ִתּ
ה[ ֵע}ַע{ּנָ ׁשָּ ]ִתּ

ֵעןִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ָ  ִהיׁשּ
ֵען[ ָ ]ִהׁשּ

ֲעִני ָ  ִהיׁשּ
ֲעִני[ ָ ]ִהׁשּ

ֲענּו ָ  ִהיׁשּ
ֲענּו[ ָ ]ִהׁשּ

ֲענּו[ ָ ֲענּו ]ִהׁשּ ָ  ִהיׁשּ
ה[ ֵע}ַע{ּנָ ה ]ִהׁשָּ ֵע}ַע{ּנָ ִהיׁשָּ
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גוףIIIIIIIIIIII
הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-9 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ח, ע( ּבִ ְזָרה: ל' ּגְ ּגִ
 ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: פת"ח 

ַתח}ֵתַח{[( ַתח}ֵתַח{ ]ְלִהּפָ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיּפָ )ׁשֵ

חהֹוֶוה ♂ ִנְפּתָ
ַחת ♀ ִנְפּתַ

ח ַחתִנְפּתָ חִנְפּתַ ַחתִנְפּתָ ִחיםִנְפּתַ ♂ ִנְפּתָ
חֹות ♀ ִנְפּתָ

ִחים חֹותִנְפּתָ ִחיםִנְפּתָ חֹותִנְפּתָ ִנְפּתָ

יָעָבר ְחִתּ ְחּתִָנְפּתַ ְח}ַח{ּתְִנְפּתַ חִנְפּתַ ָחהִנְפּתַ ְחנּוִנְפּתְ םִנְפּתַ ְחּתֶ ןִנְפּתַ ְחּתֶ חּוִנְפּתַ חּוִנְפּתְ ִנְפּתְ

ָעִתיד
ַתח}ֵתַח{   ֶאָפּ

ַתח}ֵתַח{  }ִאיָפּ
ַתח}ֵתַח{[{ ]ִאָפּ

ַתח}ֵתַח{ יּפָ  ּתִ
ַתח}ֵתַח{[ ּפָ ]ּתִ

ְתִחי יָפּ  ּתִ
ְתִחי[ ָפּ ]ּתִ

ַתח}ֵתַח{   ִייּפָ
ַתח}ֵתַח{[ ]ִיּפָ

ַתח}ֵתַח{  יּפָ  ּתִ
ַתח}ֵתַח{[ ּפָ ]ּתִ

ַתח}ֵתַח{  ִניּפָ
ַתח}ֵתַח{[  ]ִנּפָ

ְתחּו יָפּ  ּתִ
ְתחּו[ ָפּ ]ּתִ

ְתחּו יּפָ  ּתִ
ְתחּו[ ּפָ  ]ּתִ
ַתְחָנה יּפָ  ִתּ
ַתְחָנה[ ּפָ ]ִתּ

ְתחּו  ִייּפָ
ְתחּו[ ]ִיּפָ

ְתחּו  ִייּפָ
ְתחּו[  ]ִיּפָ

ַתְחָנה יָפּ  ִתּ
ַתְחָנה[ ָפּ ]ִתּ

ַתח}ֵתַח{ִציּוּוי ]ִצּוּוי[  ִהיּפָ
ַתח}ֵתַח{[ ]ִהּפָ

ְתִחי  ִהיּפָ
ְתִחי[ ]ִהּפָ

ְתחּו  ִהיּפָ
ְתחּו[ ]ִהּפָ

ְתחּו[ ְתחּו ]ִהּפָ  ִהיּפָ
ַתְחָנה[ ַתְחָנה ]ִהָפּ ִהיָפּ

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-10 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ר(ּבִ רֹוִנית )ח, ע( - ּפ' ּגְ ְזָרה: ל' ּגְ ּגִ
 ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: רת"ע

ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלֵהיָרַתע}ֵתַע{ ]ְלֵהָרַתע}ֵתַע{[( )ׁשֵ

עהֹוֶוה ♂ ִנְרּתָ
ַעת ♀ ִנְרּתַ

ע ַעתִנְרּתָ עִנְרּתַ ַעתִנְרּתָ ִעיםִנְרּתַ ♂ ִנְרּתָ
עֹות ♀ ִנְרּתָ

ִעים עֹותִנְרּתָ ִעיםִנְרּתָ עֹותִנְרּתָ ִנְרּתָ

יָעָבר ְעִתּ ְעּתִָנְרּתַ ְע}ַע{ּתְִנְרּתַ עִנְרּתַ ָעהִנְרּתַ ְענּוִנְרּתְ םִנְרּתַ ְעּתֶ ןִנְרּתַ ְעּתֶ עּוִנְרּתַ עּוִנְרּתְ ִנְרּתְ

ָעִתיד
 ֵאיָרַתע}ֵתַע{ 
]ֵאָרַתע}ֵתַע{[

יָרַתע}ֵתַע{  ּתֵ
ָרַתע}ֵתַע{[ ]ּתֵ

יָרְתִעי  ּתֵ
ָרְתִעי[ ]ּתֵ

 ֵייָרַתע}ֵתַע{
]ֵיָרַתע}ֵתַע{[ 

יָרַתע}ֵתַע{   ּתֵ
ָרַתע}ֵתַע{[ ]ּתֵ

 ֵניָרַתע}ֵתַע{
]ֵנָרַתע}ֵתַע{[ 

יָרְתעּו  ֵתּ
ָרְתעּו[ ]ֵתּ

יָרְתעּו  ּתֵ
ָרְתעּו[  ]ֵתּ
יָרַתְעָנה  ֵתּ
ָרַתְעָנה[ ]ֵתּ

 ֵייָרְתעּו
]ֵיָרְתעּו[

 ֵייָרְתעּו
 ]ֵיָרְתעּו[

יָרַתְעָנה  ֵתּ
ָרַתְעָנה[ ]ֵתּ

 ֵהיָרַתע}ֵתַע{ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
]ֵהָרַתע}ֵתַע{[

 ֵהיָרְתִעי
]ֵהָרְתִעי[

 ֵהיָרְתעּו
]ֵהָרְתעּו[

 ֵהיָרְתעּו ]ֵהָרְתעּו[
ֵהיָרַתְעָנה ]ֵהָרַתְעָנה[

מה
דוג

 

בד
בל

על 
ונפ

על 
ת פ
וחו
ל



106

גוףIIIIIIIIIIII
הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-11 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א(ּבִ רֹוִנית )ח( - ּפ' ּגְ ְזָרה: ל' ּגְ ּגִ
 ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: אנ"ח 

ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלֵהיָאַנח}ֵנַח{ ]ְלֵהָאַנח}ֵנַח{[( )ׁשֵ

♂ ֶנֱאָנחהֹוֶוה
♀ ֶנֱאַנַחת

♂ ֶנֱאָנִחיםֶנֱאַנַחתֶנֱאָנחֶנֱאַנַחתֶנֱאָנח
♀ ֶנֱאָנחֹות

ֶנֱאָנחֹותֶנֱאָנִחיםֶנֱאָנחֹותֶנֱאָנִחים

יָעָבר םֶנֱאַנְחנּוֶנֶאְנָחהֶנֱאַנחֶנֱאַנְח}ַח{ּתְֶנֱאַנְחּתֶָנֱאַנְחּתִ ןֶנֱאַנְחּתֶ ֶנֶאְנחּוֶנֶאְנחּוֶנֱאַנְחּתֶ

ָעִתיד
 ֵאיָאַנח}ֵנַח{

]ֵאָאַנח}ֵנַח{[
יָאַנח}ֵנַח{  ּתֵ

ָאַנח}ֵנַח{[ ]ּתֵ
יָאְנִחי  ֵייָאַנח}ֵנַח{ּתֵ

]ֵיָאַנח}ֵנַח{[
יָאַנח}ֵנַח{  ּתֵ

ָאַנח}ֵנַח{[ ]ּתֵ
 ֵניָאַנח}ֵנַח{

]ֵנָאַנח}ֵנַח{[
יָאְנחּו  ּתֵ

ָאְנחּו[ ]ּתֵ
יָאְנחּו  ּתֵ

ָאְנחּו[  ]ּתֵ
יָאַנְחָנה  ּתֵ

ָאַנְחָנה[   ]ּתֵ

 ֵייָאְנחּו
]ֵיָאְנחּו[

 ֵייָאְנחּו 
]ֵיָאְנחּו[ 

יָאַנְחָנה    ּתֵ
ָאַנְחָנה[   ]ּתֵ

 ֵהיָאַנח}ֵנַח{ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
]ֵהָאַנח}ֵנַח{[

 ֵהיָאְנִחי
]ֵהָאְנִחי[

 ֵהיָאְנחּו 
]ֵהָאְנחּו[

 ֵהיָאְנחּו ]ֵהָאְנחּו[ 
ֵהיָאַנְחָנה ]ֵהָאַנְחָנה[

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-12 ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ּפ"נ, ּפי"צּבִ ֵצל[(ּגִ ֵצל ]ְלִהָנּ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיָנּ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: נצ"ל )ׁשֵ

ל[הֹוֶוה ל ]ִנָצּ ♂ ִניָצּ
ֶלת[ ֶלת ]ִנֶצּ ♀ ִניֶצּ

ל[ ל ]ִנָצּ ֶלת ִניָצּ ִניֶצּ
ֶלת[ ]ִנֶצּ

ל[ ל ]ִנָצּ ֶלת ִניָצּ ִניֶצּ
ֶלת[ ]ִנֶצּ

ִלים[ ִלים ]ִנָצּ ♂ ִניָצּ
לֹות[ לֹות ]ִנָצּ ♀ ִניָצּ

ִלים  ִניָצּ
ִלים[ ]ִנָצּ

לֹות  ִניָצּ
לֹות[ ]ִנָצּ

ִלים  ִניָצּ
ִלים[ ]ִנָצּ

לֹות  ִניָצּ
לֹות[ ]ִנָצּ

י ָעָבר ְלִתּ  ִניּצַ
י[ ְלִתּ ]ִנּצַ

ְלּתָ  ִניּצַ
] ְלּתָ ]ִנּצַ

ְלּתְ   ִניַצּ
] ְלּתְ ]ִנַצּ

ל   ִניַצּ
ל[ ]ִנַצּ

ָלה  ִניְצּ
ָלה[ ]ִנְצּ

ְלנּו   ִניַצּ
ְלנּו[ ]ִנַצּ

ם ְלּתֶ  ִניַצּ
ם[ ְלּתֶ ]ִנַצּ

ן ְלּתֶ  ִניַצּ
ן[ ְלּתֶ ]ִנַצּ

לּו   ִניְצּ
לּו[ ]ִנְצּ

לּו   ִניְצּ
לּו[ ]ִנְצּ

ָעִתיד
ֵצל   ֶאָנּ

ֵצל[{ ֵצל ]ִאָנּ }ִאיָנּ
ֵצל יָנּ  ּתִ

ֵצל[ ָנּ ]ּתִ
ְצִלי יָנּ  ּתִ

ְצִלי[ ָנּ ]ּתִ
ֵצל  ִייָנּ

ֵצל[  ]ִיָנּ
ֵצל  יָנּ  ּתִ
ֵצל[ ָנּ ]ּתִ

ֵצל   ִניָנּ
ֵצל[ ]ִנָנּ

ְצלּו יָנּ  ִתּ
ְצלּו[ ָנּ ]ִתּ

ְצלּו יּנָ  ּתִ
ְצלּו[ ּנָ  ]ּתִ

ֵצ}ַצ{ְלָנה יָנּ  ִתּ
ֵצ}ַצ{ְלָנה[ ָנּ   ]ִתּ

ְצלּו  ִייָנּ
ְצלּו[ ]ִיָנּ

ְצלּו  ִייָנּ
ְצלּו[  ]ִיָנּ

ֵצ}ַצ{ְלָנה יָנּ  ִתּ
ֵצ}ַצ{ְלָנה[ ָנּ   ]ִתּ

ֵצלִציּוּוי ]ִצּוּוי[  ִהיָנּ
ֵצל[ ]ִהָנּ

ְצִלי  ִהיּנָ
ְצִלי[ ]ִהּנָ

ְצלּו  ִהיָנּ
ְצלּו[ ]ִהָנּ

ְצלּו[ ְצלּו ]ִהָנּ  ִהיָנּ
ֵצ}ַצ{ְלָנה[ ֵצ}ַצ{ְלָנה ]ִהָנּ ִהיָנּ

מה
דוג

 

בד
בל

על 
ונפ

על 
ת פ
וחו
ל



107
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-13 ְנָיין ]ּבִ ַעל(ּבִ ְזָרה: ּפ"נ )hעתיד, ציווי, שם הּפועל - על-פי בניין ּפָ ת(ּגִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ָלֶגֶשׁ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: נג"ׁש )ׁשֵ

הֹוֶוה

ׁש  ♂ ִניָגּ
ׁש[ ]ִנָגּ

ת  ֶשׁ  ♀ ִניֶגּ
ת[ ֶשׁ ]ִנֶגּ

ׁש  ִניָגּ
ׁש[ ]ִנָגּ

ת ֶשׁ  ִניֶגּ
ת[ ֶשׁ ]ִנֶגּ

ׁש   ִניָגּ
ׁש[ ]ִנָגּ

ת ֶשׁ  ִניֶגּ
ת[ ֶשׁ ]ִנֶגּ

ים  ִשׁ  ♂ ִניָגּ
ים[ ִשׁ ]ִנָגּ

ׁשֹות  ♀ ִניָגּ
ׁשֹות[ ]ִנָגּ

ים ִשׁ  ִניָגּ
ים[ ִשׁ ]ִנָגּ

ׁשֹות  ִניָגּ
ׁשֹות[ ]ִנָגּ

ים ִשׁ  ִניָגּ
ים[ ִשׁ ]ִנָגּ

ׁשֹות  ִניָגּ
ׁשֹות[ ]ִנָגּ

י ָעָבר ִתּ ְשׁ  ִניּגַ
י[ ִתּ ְשׁ ]ִנּגַ

ּתָ ְשׁ  ִניּגַ
] ּתָ ְשׁ ]ִנּגַ

ּתְ ְשׁ  ִניַגּ
] ּתְ ְשׁ ]ִנַגּ

ׁש   ִניַגּ
ׁש[ ]ִנַגּ

ה ָשׁ  ִניְגּ
ה[ ָשׁ ]ִנְגּ

נּו  ׁשְ  ִניַגּ
נּו[ ׁשְ ]ִנַגּ

ם ּתֶ ְשׁ  ִניַגּ
ם[ ּתֶ ְשׁ ]ִנַגּ

ן ּתֶ ְשׁ  ִניַגּ
ן[ ּתֶ ְשׁ ]ִנַגּ

ׁשּו   ִניְגּ
ׁשּו[ ]ִנְגּ

ׁשּו  ִניְגּ
ׁשּו[ ]ִנְגּ

ָעִתיד
ׁש  ׁשֶאּגַ יּגַ  ּתִ

ׁש[ ּגַ ]ּתִ
י ׁשִ יּגְ  ּתִ

י[ ׁשִ ּגְ ]ּתִ
ׁש  ִייַגּ

ׁש[  ]ִיַגּ
ׁש יּגַ  ּתִ

ׁש[ ּגַ ]ּתִ
ׁש  ִניּגַַ

ׁש[ ]ִנּגַַ
ׁשּו יְגּ  ִתּ

ׁשּו[ ְגּ ]ִתּ
ׁשּו[ ּגְ ׁשּו ]ּתִ יּגְ  ּתִ

ָנה ְשׁ יּגַ  ִתּ
ָנה[ ְשׁ ּגַ ]ִתּ

ׁשּו   ִייּגְ
ׁשּו[ ]ִיּגְ

ׁשּו[ ׁשּו ]ִיּגְ  ִייּגְ
ָנה ְשׁ יּגַ  ִתּ
ָנה[ ְשׁ ּגַ ]ִתּ

ׁשִציּוּוי ]ִצּוּוי[ יּגַ ׁשִ ׁשּוּגְ ָנהּגְ ׁשְ ׁשּו  ּגַ ּגְ

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-14 ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ּפ"נ - ל"נּבִ ֵתן[(ּגִ ֵתן ]ְלִהָנּ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיָנּ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: נת"ן )ׁשֵ

הֹוֶוה

ן   ♂ ִניָתּ
ן[ ]ִנָתּ

ֶנת   ♀ ִניֶתּ
ֶנת[ ]ִנֶתּ

ן  ִניָתּ
ן[ ]ִנָתּ

ֶנת  ִניֶתּ
ֶנת[ ]ִנֶתּ

ן  ִניָתּ
ן[ ]ִנָתּ

ֶנת  ִניֶתּ
ֶנת[ ]ִנֶתּ

ִנים   ♂ ִניָתּ
ִנים[ ]ִנָתּ

נֹות   ♀ ִניָתּ
נֹות[ ]ִנָתּ

ִנים  ִניָתּ
ִנים[ ]ִנָתּ

נֹות   ִניָתּ
נֹות[ ]ִנָתּ

ִנים  ִניָתּ
ִנים[ ]ִנָתּ

נֹות  ִניָתּ
נֹות[ ]ִנָתּ

יָעָבר ִתּ  ִניּתַ
י[ ִתּ ]ִנּתַ

ּתָ   ִניּתַ
] ּתָ ]ִנּתַ

ּתְ   ִניַתּ
] ּתְ ]ִנַתּ

ן   ִניַתּ
ן[ ]ִנַתּ

ָנה   ִניְתּ
ָנה[ ]ִנְתּ

ּנּו  ִניַתּ
ּנּו[ ]ִנַתּ

ם  ּתֶ  ִניַתּ
ם[ ּתֶ ]ִנַתּ

ן  ּתֶ  ִניַתּ
ן[ ּתֶ ]ִנַתּ

נּו   ִניְתּ
נּו[ ]ִנְתּ

נּו   ִניְתּ
נּו[ ]ִנְתּ

ָעִתיד
ֵתן   ֶאָנּ

ֵתן[{ ֵתן ]ִאָנּ }ִאיָנּ
ֵתן יָנּ  ּתִ

ֵתן[ ָנּ ]ּתִ
ְתִני יָנּ  ּתִ

ְתִני[ ָנּ ]ּתִ
ֵתן   ִייָנּ

ֵתן[ ]ִיָנּ
ֵתן  יָנּ  ּתִ
ֵתן[ ָנּ ]ּתִ

ֵתן   ִניָנּ
ֵתן[ ]ִנָנּ

ְתנּו יָנּ  ִתּ
ְתנּו[ ָנּ ]ִתּ

ְתנּו יּנָ  ּתִ
ְתנּו[ ּנָ  ]ּתִ

ה ֵת}ַת{ָנּ יָנּ  ִתּ
ה[ ֵת}ַת{ָנּ ָנּ ]ִתּ

ְתנּו  ִייָנּ
ְתנּו[ ]ִיָנּ

ְתנּו  ִייָנּ
ְתנּו[  ]ִיָנּ

ה ֵת}ַת{ָנּ יָנּ  ִתּ
ה[ ֵת}ַת{ָנּ ָנּ ]ִתּ

ֵתןִציּוּוי ]ִצּוּוי[  ִהיָנּ
ֵתן[ ]ִהָנּ

ְתִני  ִהיּנָ
ְתִני[ ]ִהּנָ

ְתנּו  ִהיָנּ
ְתנּו[ ]ִהָנּ

ְתנּו[ ְתנּו ]ִהָנּ  ִהיָנּ
ה[ ֵת}ַת{ָנּ ה ]ִהָנּ ֵת}ַת{ָנּ ִהיָנּ
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גוףIIIIIIIIIIII
הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-15 ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ּפי"וּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיָּווֵצר ]ְלִהָּוֵצר[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: יצ"ר )ׁשֵ

♂ נֹוָצרהֹוֶוה
♀ נֹוֶצֶרת

♂ נֹוָצִריםנֹוֶצֶרתנֹוָצרנֹוֶצֶרתנֹוָצר
♀ נֹוָצרֹות

נֹוָצרֹותנֹוָצִריםנֹוָצרֹותנֹוָצִרים

יָעָבר םנֹוַצְרנּונֹוְצָרהנֹוַצרנֹוַצְרְתּנֹוַצְרּתָנֹוַצְרּתִ ןנֹוַצְרּתֶ נֹוְצרּונֹוְצרּונֹוַצְרּתֶ

ָעִתיד
וֵצר  ִאיָוּ
ֵצר[ ]ִאָוּ

וֵצר יּוָ  ּתִ
ֵצר[ ּוָ ]ּתִ

וְצִרי יָוּ  ּתִ
ְצִרי[ ָוּ ]ּתִ

וֵצר  ִייּוָ
ֵצר[  ]ִיּוָ

וֵצר יּוָ  ּתִ
ֵצר[  ּוָ ]ּתִ

וֵצר  ִניּוָ
ֵצר[  ]ִנּוָ

וְצרּו יּוָ  ּתִ
ְצרּו[ ּוָ ]ּתִ

וְצרּו יּוָ  ּתִ
ְצרּו[ ּוָ  ]ּתִ

וֵצ}ַצ{ְרָנה יָוּ  ִתּ
ֵצ}ַצ{ְרָנה[ ָוּ ]ִתּ

וְצרּו  ִייּוָ
ְצרּו[ ]ִיּוָ

וְצרּו  ִייּוָ
ְצרּו[  ]ִיּוָ

וֵצ}ַצ{ְרָנה יּוָ  ִתּ
ֵצְר}ַצ{ָנה[ ּוָ ]ִתּ

וֵצרִציּוּוי ]ִצּוּוי[  ִהיּוָ
ֵצר[ ]ִהּוָ

וְצִרי  ִהיּוָ
ְצִרי[ ]ִהּוָ

וְצרּו  ִהיּוָ
ְצרּו[ ]ִהּוָ

ְצרּו[ וְצרּו ]ִהּוָ  ִהיּוָ
ֵצ}ַצ{ְרָנה[ וֵצ}ַצ{ְרָנה ]ִהּוָ ִהיּוָ

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-16 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א, ע( ּבִ ְזָרה: ּפי"ו - ע' ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיָּווֵאׁש ]ְלִהָּוֵאׁש[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: יא"ׁש )ׁשֵ

♂ נֹוָאׁשהֹוֶוה
ת ♀ נֹוֶאׁשֶ

תנֹוָאׁש תנֹוָאׁשנֹוֶאׁשֶ יםנֹוֶאׁשֶ ♂ נֹוָאׁשִ
♀ נֹוָאׁשֹות

ים יםנֹוָאׁשֹותנֹוָאׁשִ נֹוָאׁשֹותנֹוָאׁשִ

יָעָבר ּתִ ּתָנֹוַאׁשְ ְתּנֹוַאׁשְ הנֹוַאׁשנֹוַאׁשְ נּונֹוֲאׁשָ םנֹוַאׁשְ ּתֶ ןנֹוַאׁשְ ּתֶ נֹוֲאׁשּונֹוֲאׁשּונֹוַאׁשְ

ָעִתיד
וֵאׁש  ִאיָוּ
ֵאׁש[ ]ִאָוּ

וֵאׁש יּוָ  ּתִ
ֵאׁש[ ּוָ ]ּתִ

י וֲאׁשִ יָוּ  ּתִ
י[ ֲאׁשִ ָוּ ]ּתִ

וֵאׁש   ִייּוָ
ֵאׁש[ ]ִיּוָ

וֵאׁש  יּוָ  ּתִ
ֵאׁש[ ּוָ ]ּתִ

וֵאׁש   ִניּוָ
ֵאׁש[ ]ִנּוָ

וֲאׁשּו יּוָ  ּתִ
ֲאׁשּו[ ּוָ ]ּתִ

וֲאׁשּו יּוָ  ּתִ
ֲאׁשּו[ ּוָ  ]ּתִ

ָנה וֵא}ַא{ׁשְ יָוּ  ּתִ
ָנה[ ֵא}ַא{ׁשְ ָוּ ]ִתּ

וֲאׁשּו  ִייּוָ
ֲאׁשּו[ ]ִיּוָ

וֲאׁשּו  ִייּוָ
ֲאׁשּו[  ]ִיּוָ

ָנה וֵא}ַא{ׁשְ יּוָ  ִתּ
ָנה[ ֵא}ַא{ׁשְ ּוָ ]ִתּ

וֵאׁשִציּוּוי ]ִצּוּוי[  ִהיּוָ
ֵאׁש[ ]ִהּוָ

י וֲאׁשִ  ִהיּוָ
י[ ֲאׁשִ ]ִהּוָ

וֲאׁשּו  ִהיּוָ
ֲאׁשּו[ ]ִהּוָ

ֲאׁשּו[ וֲאׁשּו ]ִהּוָ  ִהיּוָ
ָנה[ ֵא}ַא{ׁשְ ָנה ]ִהּוָ וֵא}ַא{ׁשְ ִהיּוָ
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-17 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ח, ע( ּבִ ְזָרה: ּפי"ו - ל' ּגְ ּגִ
 ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: יכ"ח 

ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיָּווַכח}ֵכַח{ ]ְלִהָּוַכח}ֵכַח{[( )ׁשֵ

♂ נֹוָכחהֹוֶוה
♀ נֹוַכַחת

♂ נֹוָכִחיםנֹוַכַחתנֹוָכחנֹוַכַחתנֹוָכח
♀ נֹוָכחֹות

נֹוָכחֹותנֹוָכִחיםנֹוָכחֹותנֹוָכִחים

יָעָבר םנֹוַכְחנּונֹוְכָחהנֹוַכחנֹוַכְח}ַח{ְתּנֹוַכְחּתָנֹוַכְחּתִ ןנֹוַכְחּתֶ נֹוְכחּונֹוְכחּונֹוַכְחּתֶ

ָעִתיד
וַכח}ֵכַח{  ִאיָוּ
ַכח}ֵכַח{[ ]ִאָוּ

וַכח}ֵכַח{ יּוָ  ּתִ
ַכח}ֵכַח{[ ּוָ ]ּתִ

וְכִחי יָוּ  ּתִ
ְכִחי[ ָוּ ]ּתִ

וַכח}ֵכַח{   ִייּוָ
ַכח}ֵכַח{[ ]ִיּוָ

וַכח}ֵכַח{  יּוָ  ּתִ
ַכח}ֵכַח{[ ּוָ ]ּתִ

וַכח}ֵכַח{   ִניּוָ
ַכח}ֵכַח{[ ]ִנּוָ

וְכחּו יּוָ  ּתִ
ְכחּו[ ּוָ ]ּתִ

וְכחּו יּוָ  ּתִ
ְכחּו[ ּוָ  ]ּתִ

וַכְחָנה יָוּ  ִתּ
ַכְחָנה[ ָוּ ]ִתּ

וְכחּו  ִייּוָ
ְכחּו[ ]ִיּוָ

וְכחּו  ִייּוָ
ְכחּו[  ]ִיּוָ

וַכְחָנה יּוָ  ִתּ
ַכְחָנה[ ּוָ ]ִתּ

וַכח}ֵכַח{ִציּוּוי ]ִצּוּוי[  ִהיּוָ
ַכח}ֵכַח{[ ]ִהּוָ

וְכִחי  ִהיּוָ
ְכִחי[ ]ִהּוָ

וְכחּו  ִהיּוָ
ְכחּו[ ]ִהּוָ

ְכחּו[ וְכחּו ]ִהּוָ  ִהיּוָ
ַכְחָנה[ וַכְחָנה ]ִהּוָ ִהיּוָ

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-18 ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: עו"יּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיּסֹוג ]ְלִהּסֹוג[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: סו"ג )ׁשֵ

♂ ָנסֹוגהֹוֶוה
ה ﬞ ♀ ְנסֹוָגָ

הָנסֹוג ﬞ הָנסֹוגְנסֹוָגָ ﬞ ♂ ְנסֹוִגיםְנסֹוָגָ
♀ ְנסֹוגֹות

ְנסֹוגֹותְנסֹוִגיםְנסֹוגֹותְנסֹוִגים

ָעָבר
 ְנסּוגֹוִתי 
י   }ָנסֹוְגּתִ
י[{ ]ָנסְֹגּתִ

 ְנסּוגֹוָת 
}ָנסֹוְגּתָ 
}] ]ָנסְֹגּתָ

 ְנסּוגֹות 
}ָנסֹוְגּתְ 
}] ]ָנסְֹגּתְ

 ְנסּוגֹונּו ָנﬞסֹוָגהָנסֹוג
 }ָנסֹוְגנּו 
]ָנסְֹגנּו[{

 ְנסּוגֹוֶתם
ם  ְגּתֶ }ְנסֹוֹ
ם[{ ]ְנָסְגּתֶ

 ְנסּוגֹוֶתן
ן  }ְנסֹוְגּתֶ
ן[{ ]ְנָסְגּתֶ

ָנסֹוגּוָנסֹוגּו

ָעִתיד

 ֶאּסֹוג 
}ִאיּסֹוג ]ִאּסֹוג[{

יּסֹוג  ּתִ
ּסֹוג[ ]ּתִ

יּסֹוִגי  ּתִ
ּסֹוִגי[ ]ּתִ

 ִייּסֹוג 
]ִיּסֹוג[

יּסֹוג   ּתִ
ּסֹוג[ ]ּתִ

 ִניּסֹוג 
]ִנּסֹוג[

יּסֹוגּו   ּתִ
ּסֹוגּו[ ]ּתִ

יּסֹוגּו  ּתִ
ּסֹוגּו[  ]ּתִ

יּסֹוְגָנה  ִתּ
ּסְֹגָנה[  ]ִתּ

יּסֹוֶגיָנה  }ִתּ
ּסֹוֶגיָנה[{ ]ִתּ

 ִייּסֹוגּו 
]ִיּסֹוגּו[

 ִייּסֹוגּו 
 ]ִיּסֹוגּו[

יּסֹוְגָנה  ִתּ
ּסְֹגָנה[  ]ִתּ

ֶגיָנה  יּסֹוֹ }ִתּ
ּסֹוֶגיָנה[{ ]ִתּ

ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

 ִהיּסֹוג
]ִהּסֹוג[

 ִהיּסֹוִגי
]ִהּסֹוִגי[

 ִהיּסֹוגּו 
]ִהּסֹוגּו[

 ִהיּסֹוגּו 
 ]ִהּסֹוגּו[

ִהיּסֹוְגָנה 
 ]ִהּסְֹגָנה[

}ִהיּסֹוֶגיָנה 
]ִהּסֹוֶגיָנה[{
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-19 ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: עו"י - ל"נּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיּכֹון ]ְלִהּכֹון[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: כו"ן )ׁשֵ

♂ ָנכֹוןהֹוֶוה
ה ﬞ ♀ ְנכֹוָנָ

הָנכֹון ﬞ הָנכֹוןְנכֹוָנָ ﬞ ♂ ְנכֹוִניםְנכֹוָנָ
♀ ְנכֹונֹות

ְנכֹונֹותְנכֹוִניםְנכֹונֹותְנכֹוִנים

ָעָבר
 ְנכּונֹוִתי

י[{ י ]ָנכְֹנּתִ ְנּתִ }ָנכֹוֹ
 ְנכּונֹוָת

}] }ָנכֹוְנּתָ ]ָנכְֹנּתָ
 ְנכּונֹות

}] }ָנכֹוְנּתְ ]ָנכְֹנּתְ
 ְנכּונֹונּוָנﬞכֹוָנהָנכֹון

}ָנכֹוּנּו ]ָנכֹּנּו[{
 ְנכּונֹוֶתם

ם  }ְנכֹוְנּתֶ
ם[{ ]ְנָכְנּתֶ

 ְנכּונֹוֶתן
ן   }ְנכֹוְנּתֶ
ן[{ ]ְנָכְנּתֶ

ָנכֹונּוָנכֹונּו

 ֶאּכֹון ָעִתיד
}ִאיּכֹון ]ִאּכֹון[{

יּכֹון   ּתִ
ּכֹון[ ]ּתִ

יּכֹוִני   ּתִ
ּכֹוִני[ ]ּתִ

 ִייּכֹון 
]ִיּכֹון[

יּכֹון  ּתִ
ּכֹון[ ]ּתִ

 ִניּכֹון
]ִנּכֹון[

יּכֹונּו   ּתִ
ּכֹונּו[ ]ּתִ

ּכֹונּו[ יּכֹונּו ]ּתִ  ּתִ
ה[ ּכֹּנָ ה ]ִתּ יּכֹוּנָ ִתּ

 ִייּכֹונּו 
]ִיּכֹונּו[

 ִייּכֹונּו ]ִיּכֹונּו[
ה[ ּכֹּנָ ה ]ִתּ יּכֹוּנָ ִתּ

 ִהיּכֹוןִציּוּוי ]ִצּוּוי[
]ִהּכֹון[

 ִהיּכֹוִני
]ִהּכֹוִני[

 ִהיּכֹונּו 
]ִהּכֹונּו[

 ִהיּכֹונּו ]ִהּכֹונּו[
ה[ ה ]ִהּכֹּנָ ִהיּכֹוּנָ

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-20 ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: עו"יּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיּמֹול ]ְלִהּמֹול[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: מו"ל )ׁשֵ

הֹוֶוה

 ♂ ִניּמֹול 
]ִנּמֹול[

ה  ♀ ִניּמֹוָלﬞ
ה[   ]ִנּמֹוָלﬞ

 ִניּמֹול 
]ִנּמֹול[

ה  ִניּמֹוָלﬞ
ה[ ]ִנּמֹוָלﬞ

 ִניּמֹול 
]ִנּמֹול[

ה   ִניּמֹוָלﬞ
ה[ ]ִנּמֹוָלﬞ

 ♂ ִניּמֹוִלים 
]ִנּמֹוִלים[

 ♀ ִניּמֹולֹות
]ִנּמֹולֹות[

 ִניּמֹוִלים
]ִנּמֹוִלים[

 ִניּמֹולֹות
]ִנּמֹולֹות[

 ִניּמֹוִלים
]ִנּמֹוִלים[

 ִניּמֹולֹות
]ִנּמֹולֹות[

י ָעָבר  ִניּמֹוְלּתִ
י[ ]ִנּמְֹלּתִ

 ִניּמֹוְלּתָ
] ]ִנּמְֹלּתָ

 ִניּמֹוְלּתְ 
] ]ִנּמְֹלּתְ

 ִניּמֹול 
]ִנּמֹול[

ָלה   ִניּמֹוﬞ
ָלה[ ]ִנּמֹוﬞ

 ִניּמֹוְלנּו 
]ִנּמְֹלנּו[

ם   ִניּמֹוְלּתֶ
ם[ ְלּתֶ ]ִנּמָ

ן  ִניּמֹוְלּתֶ
ן[ ְלּתֶ ]ִנּמָ

 ִניּמֹולּו 
]ִנּמֹולּו[

 ִניּמֹולּו 
]ִנּמֹולּו[

ָעִתיד
 ֶאּמֹול 

}ִאיּמֹול ]ִאּמֹול[{
יּמֹול   ּתִ
ּמֹול[ ]ּתִ

יּמֹוִלי  ּתִ
ּמֹוִלי[ ]ּתִ

 ִייּמֹול 
]ִיּמֹול[

יּמֹול  ּתִ
ּמֹול[ ]ּתִ

 ִניּמֹול 
]ִנּמֹול[

יּמֹולּו   ּתִ
ּמֹולּו[ ]ּתִ

יּמֹולּו   ּתִ
ּמֹולּו[  ]ּתִ
יּמֹוְלָנה  ִתּ
ּמְֹלָנה[ ]ִתּ

 ִייּמֹולּו 
]ִיּמֹולּו[

 ִייּמֹולּו 
 ]ִיּמֹולּו[

יּמֹוְלָנה   ִתּ
ּמְֹלָנה[ ]ִתּ

 ִהיּמֹול ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
]ִהּמֹול[

 ִהיּמֹוִלי 
]ִהּמֹוִלי[

 ִהיּמֹולּו 
]ִהּמֹולּו[

 ִהיּמֹולּו ]ִהּמֹולּו[
ִהיּמֹוְלָנה ]ִהּמְֹלָנה[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-21 ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: עו"י - ל"נ ּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיּזֹון ]ְלִהּזֹון[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: זו"ן )ׁשֵ

הֹוֶוה

 ♂ ִניּזֹון 
]ִנּזֹון[

ה   ♀ ִניּזֹוָנﬞ
]ִנּזֹוָנה[

 ִניּזֹון
]ִנּזֹון[

ה   ִניּזֹוָנﬞ
]ִנּזֹוָנה[

 ִניּזֹון
]ִנּזֹון[

ה   ִניּזֹוָנﬞ
]ִנּזֹוָנה[

 ♂ ִניּזֹוִנים 
]ִנּזֹוִנים[

 ♀ ִניּזֹונֹות 
]ִנּזֹונֹות[

 ִניּזֹוִנים 
]ִנּזֹוִנים[

 ִניּזֹונֹות
]ִנּזֹונֹות[

 ִניּזֹוִנים
]ִנּזֹוִנים[

 ִניּזֹונֹות
]ִנּזֹונֹות[

יָעָבר  ִניּזֹוְנּתִ
י[ ]ִנּזְֹנּתִ

 ִניּזֹוְנּתָ
] ]ִנּזְֹנּתָ

 ִניּזֹוְנּתְ
] ]ִנּזְֹנּתְ

 ִניּזֹון
]ִנּזֹון[

ֹוָנה   ִניּזﬞ
]ִנּזֹוָנה[

 ִניּזֹוּנּו 
]ִנּזֹּנּו[

ם   ִניּזֹוְנּתֶ
ם[ ְנּתֶ ]ִנּזָ

ן   ִניּזֹוְנּתֶ
ן[ ְנּתֶ ]ִנּזָ

 ִניּזֹונּו 
]ִנּזֹונּו[

 ִניּזֹונּו 
]ִנּזֹונּו[

 ֶאּזֹון ָעִתיד
}ִאיּזֹון ]ִאּזֹון[{

יּזֹון   ּתִ
ּזֹון[ ]ּתִ

יּזֹוִני  ּתִ
ּזֹוִני[ ]ּתִ

 ִייּזֹון 
]ִיּזֹון[

יּזֹון   ּתִ
ּזֹון[ ]ּתִ

 ִניּזֹון 
]ִנּזֹון[

יּזֹונּו   ּתִ
ּזֹונּו[ ]ּתִ

ּזֹונּו[ יּזֹונּו ]ּתִ  ּתִ
ה[ ּזֹּנָ ה ]ִתּ יּזֹוּנָ ִתּ

 ִייּזֹונּו 
]ִיּזֹונּו[

 ִייּזֹונּו ]ִיּזֹונּו[
ה[ ּזֹּנָ ה ]ִתּ יּזֹוּנָ ִתּ

 ִהיּזֹון ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
]ִהּזֹון[

 ִהיּזֹוִני 
]ִהּזֹוִני[

 ִהיּזֹונּו 
]ִהּזֹונּו[

 ִהיּזֹונּו ]ִהּזֹונּו[
ה[ ה ]ִהּזָֹנּ ִהיּזֹוָנּ

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-22 ְנָיין ]ּבִ פּוִלים( ּבִ ְזָרה: ע"ע )ּכְ {ב[(ּגִ }ּסַ {ב ]ְלִהּסֵ }ּסַ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיּסֵ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: סב"ב )ׁשֵ

♂ ָנָסבהֹוֶוה
ה ﬞ ♀ ְנַסָבּ

הָנָסב ﬞ הָנָסבְנַסּבָ ﬞ יםְנַסּבָ ♂ ְנַסּבִ
♀ ְנַסּבֹות

ים יםְנַסּבֹותְנַסּבִ ְנַסּבֹותְנַסּבִ

הָנַסבְנַסּבֹותְנַסּבֹוָתְנַסּבֹוִתיָעָבר ּבָ ָנַסּבּוָנַסּבּוְנַסּבֹוֶתןְנַסּבֹוֶתםְנַסּבֹונּוָנַסﬞ

ָעִתיד

ב  ֶאּסַ
ב[{ ב ]ִאּסַ }ִאיּסַ

ב יּסַ  ּתִ
ב[ ּסַ ]ּתִ

י  ִבּ יּסַ  ּתִ
י[ ִבּ ּסַ ]ּתִ

ב   ִייּסַ
ב[ ]ִיּסַ

ב  יּסַ  ּתִ
ב[ ּסַ ]ּתִ

ב   ִניּסַ
ב[ ]ִנּסַ

ּבּו  יּסַ  ּתִ
ּבּו[ ּסַ ]ּתִ

ּבּו[ ּסַ ּבּו ]ּתִ יּסַ  ּתִ
ְבָנה  יּסַ ִתּ
ְבָנה[  ּסַ ]ִתּ

יָנה  ּבֶ יּסַ }ִתּ
יָנה[{ ּבֶ ּסַ ]ִתּ

ּבּו   ִייּסַ
ּבּו[ ]ִיּסַ

ּבּו[ ּבּו ]ִיּסַ  ִייּסַ
ְבָנה  יּסַ ִתּ
ְבָנה[  ּסַ ]ִתּ

יָנה  ּבֶ יּסַ }ִתּ
יָנה[{ ּבֶ ּסַ ]ִתּ

ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ב   ִהיּסַ
ב[ ]ִהּסַ

י  ּבִ  ִהיּסַ
י[ ּבִ ]ִהּסַ

ּבּו   ִהיּסַ
ּבּו[ ]ִהּסַ

ּבּו[ ּבּו ]ִהּסַ  ִהיּסַ
ְבָנה  ִהיּסַ
ְבָנה[  ]ִהּסַ

יָנה  ּבֶ }ִהיּסַ
יָנה[{ ּבֶ ]ִהּסַ
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-23 ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ל"א ּבִ ֵרא[(ּגִ ֵרא ]ְלִהּקָ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיּקָ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: קר"א )ׁשֵ

♂ ִנְקָראהֹוֶוה
♀ ִנְקֵראת

♂ ִנְקָרִאיםִנְקֵראתִנְקָראִנְקֵראתִנְקָרא
♀ ִנְקָראֹות

ִנְקָראֹותִנְקָרִאיםִנְקָראֹותִנְקָרִאים

ִנְקְראּוִנְקְראּוִנְקֵראֶתןִנְקֵראֶתםִנְקֵראנּוִנְקְרָאהִנְקָראִנְקֵראתִנְקֵראָתִנְקֵראִתיָעָבר

ָעִתיד
ֵרא   ֶאָקּ

ֵרא[{ ֵרא ]ִאָקּ }ִאיָקּ
ֵרא יּקָ  ּתִ

ֵרא[ ּקָ ]ּתִ
ְרִאי יָקּ  ּתִ

ְרִאי[ ָקּ ]ּתִ
ֵרא   ִייּקָ
ֵרא[ ]ִיּקָ

ֵרא יּקָ  ּתִ
ֵרא[  ּקָ ]ּתִ

ֵרא   ִניּקָ
ֵרא[ ]ִנּקָ

ְראּו יָקּ  ּתִ
ְראּו[ ָקּ ]ּתִ

ְראּו יּקָ  ּתִ
ְראּו[ ּקָ  ]ּתִ
ֶראָנה יּקָ  ִתּ
ֶראָנה[ ּקָ ]ִתּ

ְראּו  ִייּקָ
ְראּו[ ]ִיּקָ

ְראּו  ִייּקָ
ְראּו[  ]ִיּקָ

ֶראָנה יָקּ  ִתּ
ֶראָנה[ ָקּ ]ִתּ

ֵראִציּוּוי ]ִצּוּוי[  ִהיּקָ
ֵרא[ ]ִהּקָ

ְרִאי  ִהיּקָ
ְרִאי[ ]ִהּקָ

ְראּו  ִהיּקָ
ְראּו[ ]ִהּקָ

ְראּו[ ְראּו ]ִהּקָ  ִהיּקָ
ֶראָנה[ ֶראָנה ]ִהָקּ ִהיָקּ

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-24 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ר( ּבִ ְזָרה: ל"א - ּפ' ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלֵהיָרֵפא ]ְלֵהָרֵפא[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: רפ"א )ׁשֵ

אהֹוֶוה ♂ ִנְרּפָ
את ♀ ִנְרּפֵ

א אתִנְרּפָ אִנְרּפֵ אתִנְרּפָ ִאיםִנְרּפֵ ♂ ִנְרּפָ
אֹות ♀ ִנְרּפָ

ִאים אֹותִנְרּפָ ִאיםִנְרּפָ אֹותִנְרּפָ ִנְרּפָ

אִתיָעָבר אָתִנְרּפֵ אתִנְרּפֵ אִנְרּפֵ ָאהִנְרּפָ אנּוִנְרּפְ אֶתםִנְרּפֵ אֶתןִנְרּפֵ אּוִנְרּפֵ אּוִנְרּפְ ִנְרּפְ

ָעִתיד
 ֵאיָרֵפא 

]ֵאָרֵפא[
יָרֵפא  ּתֵ

ָרֵפא[ ]ּתֵ
יָרְפִאי   ּתֵ
ָרְפִאי[ ]ּתֵ

 ֵייָרֵפא 
]ֵיָרֵפא[

יָרֵפא   ּתֵ
ָרֵפא[ ]ּתֵ

 ֵניָרֵפא 
]ֵנָרֵפא[

יָרְפאּו   ּתֵ
ָרְפאּו[ ]ּתֵ

יָרְפאּו    ּתֵ
ָרְפאּו[  ]ּתֵ
יָרֶפאָנה  ּתֵ
ָרֶפאָנה[ ]ּתֵ

 ֵייָרְפאּו 
]ֵיָרְפאּו[

 ֵייָרְפאּו 
]ֵיָרְפאּו[ 

יָרֶפאָנה  ּתֵ
ָרֶפאָנה[ ]ּתֵ

ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

 ֵהיָרֵפא 
]ֵהָרֵפא[

 ֵהיָרְפִאי
]ֵהָרְפִאי[

 ֵהיָרְפאּו 
]ֵהָרְפאּו[ 

 ֵהיָרְפאּו 
]ֵהָרְפאּו[ 
ֵהיָרֶפאָנה 
]ֵהָרֶפאָנה[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-25 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ח( ּבִ ְזָרה: ל"א - ּפ' ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלֵהיָחֵבא ]ְלֵהָחֵבא[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: חב"א )ׁשֵ

אהֹוֶוה ♂ ֶנְחּבָ
את ♀ ֶנְחּבֵ

א אתֶנְחּבָ אֶנְחּבֵ אתֶנְחּבָ ִאיםֶנְחּבֵ ♂ ֶנְחּבָ
אֹות ♀ ֶנְחּבָ

ִאים אֹותֶנְחּבָ ִאיםֶנְחּבָ אֹותֶנְחּבָ ֶנְחּבָ

אִתיָעָבר אָתֶנְחּבֵ אתֶנְחּבֵ אֶנְחּבֵ ָאהֶנְחּבָ אנּוֶנְחּבְ אֶתםֶנְחּבֵ אֶתןֶנְחּבֵ אּוֶנְחּבֵ אּוֶנְחּבְ ֶנְחּבְ

ָעִתיד
 ֵאיָחֵבא
]ֵאָחֵבא[

יָחֵבא  ּתֵ
ָחֵבא[ ]ּתֵ

יָחְבִאי  ּתֵ
ָחְבִאי[ ]ּתֵ

 ֵייָחֵבא
]ֵיָחֵבא[

יָחֵבא  ּתֵ
ָחֵבא[ ]ּתֵ

 ֵניָחֵבא
]ֵנָחֵבא[

יָחְבאּו  ּתֵ
ָחְבאּו[ ]ּתֵ

יָחְבאּו  ּתֵ
ָחְבאּו[ ]ּתֵ

ָחֶבאָנה[ יָחֶבאָנה ]ּתֵ ּתֵ

 ֵייָחְבאּו
]ֵיָחְבאּו[

 ֵייָחְבאּו
 ]ֵיָחְבאּו[

ָחֶבאָנה[ יָחֶבאָנה ]ּתֵ ּתֵ

 ֵהיָחֵבאִציּוּוי ]ִצּוּוי[
]ֵהָחֵבא[

 ֵהיָחְבִאי
]ֵהָחְבִאי[

 ֵהיָחְבאּו
]ֵהָחְבאּו[

ֵהיָחְבאּו ]ֵהָחְבאּו[
ֵהיָחֶבאָנה  ]ֵהָחֶבאָנה[

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-26 ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ל"א - ּפ"נּבִ א[(ּגִ ׂשֵ א ]ְלִהָנּ ׂשֵ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיָנּ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: נׂש"א )ׁשֵ

הֹוֶוה

א  ♂ ִניּשָׂ
א[ ]ִנּשָׂ

את  ♀ ִניּשֵׂ
את[ ]ִנּשֵׂ

א  ִניּשָׂ
א[ ]ִנּשָׂ

את  ִניּשֵׂ
את[ ]ִנּשֵׂ

א  ִניּשָׂ
א[ ]ִנּשָׂ

את  ִניּשֵׂ
את[ ]ִנּשֵׂ

ִאים  ♂ ִניּשָׂ
ִאים[ ]ִנּשָׂ

אֹות  ♀ ִניּשָׂ
אֹות[ ]ִנּשָׂ

ִאים  ִניּשָׂ
ִאים[ ]ִנּשָׂ

אֹות   ִניּשָׂ
אֹות[ ]ִנּשָׂ

ִאים   ִניּשָׂ
ִאים[ ]ִנּשָׂ

אֹות   ִניּשָׂ
אֹות[ ]ִנּשָׂ

אִתי ָעָבר  ִניּשֵׂ
אִתי[ ]ִנּשֵׂ

אָת  ִניּשֵׂ
אָת[ ]ִנּשֵׂ

את  ִניּשֵׂ
את[ ]ִנּשֵׂ

א   ִניּשָׂ
א[ ]ִנּשָׂ

ָאה   ִניּשְׂ
ָאה[ ]ִנּשְׂ

אנּו   ִניּשֵׂ
אנּו[ ]ִנּשֵׂ

אֶתם  ִניּשֵׂ
אֶתם[ ]ִנּשֵׂ

אֶתן   ִניּשֵׂ
אֶתן[ ]ִנּשֵׂ

אּו   ִניּשְׂ
אּו[ ]ִנּשְׂ

אּו   ִניּשְׂ
אּו[ ]ִנּשְׂ

ָעִתיד
א  ׂשֵ  ֶאָנּ

א[{ ׂשֵ א ]ִאָנּ ׂשֵ }ִאיָנּ
א ׂשֵ יּנָ  ּתִ

א[ ׂשֵ ּנָ ]ּתִ
ִאי ׂשְ יָנּ  ּתִ

ִאי[ ׂשְ ָנּ ]ּתִ
א  ׂשֵ  ִייָנּ
א[ ׂשֵ ]ִיָנּ

א  ׂשֵ יָנּ  ּתִ
א[ ׂשֵ ָנּ ]ּתִ

א ׂשֵ  ִניָנּ
א[ ׂשֵ ]ִנָנּ

אּו ׂשְ יָנּ  ּתִ
אּו[ ׂשְ ָנּ ]ּתִ

אּו ׂשְ יּנָ  ּתִ
אּו[ ׂשְ ּנָ  ]ּתִ

אָנה[ ׂשֶ ָנּ אָנה ]ִתּ ׂשֶ יָנּ ִתּ

אּו ׂשְ  ִייָנּ
אּו[ ׂשְ ]ִיָנּ

אּו ׂשְ  ִייָנּ
אּו[ ׂשְ  ]ִיָנּ

אָנה[ ׂשֶ ָנּ אָנה ]ִתּ ׂשֶ יָנּ ִתּ

א[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ׂשֵ א ]ִהָנּ ׂשֵ ִאי[ִהיָנּ ׂשְ ִאי ]ִהּנָ ׂשְ אּו[ִהיּנָ ׂשְ אּו ]ִהָנּ ׂשְ אָנה[ִהיָנּ ׂשֶ אָנה ]ִהָנּ ׂשֶ אּו[ ִהיָנּ ׂשְ אּו ]ִהָנּ ׂשְ ִהיָנּ

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-27 ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ל"י ּבִ מֹות[(ּגִ מֹות ]ְלִהּדָ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיּדָ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: דמ"י )ׁשֵ

♂ ִנְדֶמההֹוֶוה
♀ ִנְדֵמית

♂ ִנְדִמיםִנְדֵמיתִנְדֶמהִנְדֵמיתִנְדֶמה
♀ ִנְדמֹות

ִנְדמֹותִנְדִמיםִנְדמֹותִנְדִמים

ִנְדמּוִנְדמּוִנְדֵמ}ִמ{יֶתןִנְדֵמ}ִמ{יֶתםִנְדֵמ}ִמ{ינּוִנְדְמָתהִנְדָמהִנְדֵמ}ִמ{יתִנְדֵמ}ִמ{יָתִנְדֵמ}ִמ{יִתיָעָבר

ָעִתיד
ֶמה   ֶאָדּ

ֶמה[{ ֶמה ]ִאָדּ }ִאיָדּ
ֶמה יּדָ  ּתִ

ֶמה[ ּדָ ]ּתִ
ִמי יָדּ  ּתִ

ִמי[ ָדּ ]ּתִ
ֶמה   ִייּדָ
ֶמה[ ]ִיּדָ

ֶמה  יּדָ  ּתִ
ֶמה[ ּדָ ]ּתִ

ֶמה   ִניּדָ
ֶמה[ ]ִנּדָ

מּו יָדּ  ּתִ
מּו[ ָדּ ]ּתִ

מּו יּדָ  ּתִ
מּו[ ּדָ  ]ּתִ

ֶמיָנה[ ּדָ ֶמיָנה ]ִתּ יּדָ ִתּ

מּו  ִייּדָ
מּו[ ]ִיּדָ

מּו  ִייּדָ
מּו[  ]ִיּדָ

ֶמיָנה[ ָדּ ֶמיָנה ]ִתּ יָדּ ִתּ

ֵמה[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ֵמה ]ִהּדָ ִמי[ִהיּדָ ִמי ]ִהּדָ מּו[ִהיּדָ מּו ]ִהּדָ ֶמיָנה[ִהיּדָ ֶמיָנה ]ִהָדּ מּו[ ִהיָדּ מּו ]ִהּדָ ִהיּדָ
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-28 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א(ּבִ רֹוִנית )ר( - ע’ ּגְ ְזָרה: ל"י - ּפ’ ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלֵהיָראֹות ]ְלֵהָראֹות[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: רא"י )ׁשֵ

♂ ִנְרֶאההֹוֶוה
♀ ִנְרֵאית

♂ ִנְרִאיםִנְרֵאיתִנְרֶאהִנְרֵאיתִנְרֶאה
♀ ִנְראֹות

ִנְראֹותִנְרִאיםִנְראֹותִנְרִאים

ִנְראּוִנְראּוִנְרֵא}ִא{יֶתןִנְרֵא}ִא{יֶתםִנְרֵא}ִא{ינּוִנְרֲאָתהִנְרָאהִנְרֵא}ִא{יתִנְרֵא}ִא{יָתִנְרֵא}ִא{יִתיָעָבר

ָעִתיד
 ֵאיָרֶאה

]ֵאָרֶאה[ 
יָרֶאה  ּתֵ

ָרֶאה[ ]ּתֵ
יָרִאי  ּתֵ

ָרִאי[ ]ּתֵ
 ֵייָרֶאה 
]ֵיָרֶאה[

יָרֶאה   ּתֵ
ָרֶאה[ ]ּתֵ

 ֵניָרֶאה 
]ֵנָרֶאה[

יָראּו  ּתֵ
ָראּו[ ]ּתֵ

יָראּו  ּתֵ
ָראּו[  ]ּתֵ

ָרֶאיָנה[ יָרֶאיָנה ]ֵתּ ֵתּ

 ֵייָראּו
]ֵיָראּו[

 ֵייָראּו
 ]ֵיָראּו[

ָרֶאיָנה[ יָרֶאיָנה ]ֵתּ ֵתּ

ֵהיָראּו ]ֵהָראּו[ ֵהיָרֶאיָנה ]ֵהָרֶאיָנה[ֵהיָראּו ]ֵהָראּו[ֵהיָרִאי ]ֵהָרִאי[ֵהיָרֵאה ]ֵהָרֵאה[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-29 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ח( ּבִ ְזָרה: ל"י - ּפ' ּגְ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלֵהיָחצֹות ]ְלֵהָחצֹות[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: חצ"י )ׁשֵ

♂ ֶנֱח}ְח{ֶצההֹוֶוה
♀ ֶנֱח}ְח{ֵצית

♂ ֶנֱח}ְח{ִציםֶנֱח}ְח{ֵציתֶנֱח}ְח{ֶצהֶנֱח}ְח{ֵציתֶנֱח}ְח{ֶצה
♀ ֶנֱח}ְח{צֹות

ֶנֱח}ְח{צֹותֶנֱח}ְח{ִציםֶנֱח}ְח{צֹותֶנֱח}ְח{ִצים

ֶנֱח}ְח{צּוֶנֱח}ְח{צּוֶנֱח}ְח{ֵצ}ִצ{יֶתןֶנֱח}ְח{ֵצ}ִצ{יֶתםֶנֱח}ְח{ֵצ}ִצ{ינּוֶנֶח}ְח{ְצָתהֶנֱח}ְח{ָצהֶנֱח}ְח{ֵצ}ִצ{יתֶנֱח}ְח{ֵצ}ִצ{יָתֶנֱח}ְח{ֵצ}ִצ{יִתיָעָבר

 ֵאיָחֶצהָעִתיד
]ֵאָחֶצה[

יָחֶצה  ּתֵ
ָחֶצה[ ]ּתֵ

יָחִצי  ּתֵ
ָחִצי[ ]ּתֵ

 ֵייָחֶצה
]ֵיָחֶצה[

יָחֶצה  ּתֵ
ָחֶצה[ ]ּתֵ

 ֵניָחֶצה
]ֵנָחֶצה[

יָחצּו  ּתֵ
ָחצּו[ ]ּתֵ

ָחצּו[ יָחצּו ]ּתֵ  ּתֵ
ָחֶציָנה[ יָחֶציָנה ]ּתֵ ּתֵ

 ֵייָחצּו ]ֵיָחצּו[ֵייָחצּו ]ֵיָחצּו[
ָחֶציָנה[ יָחֶציָנה ]ּתֵ ּתֵ

 ֵהיָחֵצהִציּוּוי ]ִצּוּוי[
]ֵהָחֵצה[

 ֵהיָחִצי
]ֵהָחִצי[

 ֵהיָחצּו
]ֵהָחצּו[

 ֵהיָחצּו ]ֵהָחצּו[
ֵהיָחֶציָנה  ]ֵהָחֶציָנה[

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-30 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א, ה(ּבִ ְזָרה: ל"י - ּפ' ּגְ ּגִ
ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ֵליָהנֹות ]ֵלָהנֹות[   ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: הנ"י )ׁשֵ

                                               }ְלֵהיָהנֹות ]ְלֵהָהנֹות[{(

♂ ֶנֱהֶנההֹוֶוה
♀ ֶנֱהֵנית

♂ ֶנֱהִניםֶנֱהֵניתֶנֱהֶנהֶנֱהֵניתֶנֱהֶנה
♀ ֶנֱהנֹות

ֶנֱהנֹותֶנֱהִניםֶנֱהנֹותֶנֱהִנים

ֶנֱהנּוֶנֱהנּוֶנֱהֵנ}ִנ{יֶתןֶנֱהֵנ}ִנ{יֶתםֶנֱהֵנ}ִנ{ינּוֶנֶהְנָתהֶנֱהָנהֶנֱהֵנ}ִנ{יתֶנֱהֵנ}ִנ{יָתֶנֱהֵנ}ִנ{יִתיָעָבר

ָעִתיד
 ֵאיָהֶנה

]ֵאָהֶנה[ 
יָהֶנה  ּתֵ

ָהֶנה[ ]ּתֵ
יָהִני  ּתֵ

ָהִני[ ]ּתֵ
 ֵייָהֶנה 

]ֵיָהֶנה[
יָהֶנה   ּתֵ
ָהֶנה[ ]ּתֵ

 ֵניָהֶנה
]ֵנָהֶנה[ 

יָהנּו  ּתֵ
ָהנּו[ ]ּתֵ

יָהנּו   ּתֵ
ָהנּו[   ]ּתֵ

ָהֶניָנה[ יָהֶניָנה ]ֵתּ ֵתּ

 ֵייָהנּו
]ֵיָהנּו[

 ֵייָהנּו
 ]ֵיָהנּו[

ָהֶניָנה[ יָהֶניָנה ]ֵתּ ֵתּ

ֵהיָהנּו ]ֵהָהנּו[ ֵהיָהֶניָנה ]ֵהָהֶניָנה[ֵהיָהנּו ]ֵהָהנּו[ֵהיָהִני ]ֵהָהִני[ֵהיָהֵנה ]ֵהָהֵנה[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[
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הֲאִניזמ זמן ן םֲאַנְחנּוִהיאהּואַאּתְַאּתָ ןַאּתֶ ֵהןֵהםַאּתֶ

מקרא:
♂ - צורת הזכר


♀ - צורת הנקבה


]...[ - צורת המילה 

בכתיב חסר 
ובניקוד מלא


}...{ - צורה חלופית 

מותרת


  
לוח שהוקלט וניתן 
לצפייה בקריינות 

רהוטה


ﬞ - מקום הטעם 

)ההדגשה( במילה


פע"ל - אותיות 
שורש מודגשות 

בצבע אדום


נ - אות משותפת 
שורש/גוף או 

שורש/בניין


 h - שים לב! 
נטייה מיוחדת

ַעל
ּפָ

ַעל
ְפ

ִנ
ֵעל

ּפִי
ֵעל[ 

]ּפִ
ַעל

ּפּו
ַעל[ 

]ּפֻ
ֵעל

ְתּפַ
ִה

ִעיל
ְפ

ִה
הּוְפַעל
]ֻהְפַעל[ 

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-31 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )ע(ּבִ ְזָרה: ל"י - ּפ' ּגְ ּגִ
 ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: עׂש"י 

ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלֵהיָעׂשֹות ]ְלֵהָעׂשֹות[( )ׁשֵ

ההֹוֶוה ♂ ַנֲעׂשֶ
ית ♀ ַנֲעׂשֵ

ה יתַנֲעׂשֶ הַנֲעׂשֵ יתַנֲעׂשֶ יםַנֲעׂשֵ ♂ ַנֲעׂשִ
♀ ַנֲעׂשֹות

ים יםַנֲעׂשֹותַנֲעׂשִ ַנֲעׂשֹותַנֲעׂשִ

{יִתיָעָבר }ׂשִ {יָתַנֲעׂשֵ }ׂשִ {יתַנֲעׂשֵ }ׂשִ הַנֲעׂשֵ ָתהַנֲעׂשָ {ינּוֶנֶע}ַנַע{ׂשְ }ׂשִ {יֶתםַנֲעׂשֵ }ׂשִ {יֶתןַנֲעׂשֵ }ׂשִ ַנֲעׂשּוַנֲעׂשּוַנֲעׂשֵ

ָעִתיד
ה   ֵאיָעׂשֶ
ה[ ]ֵאָעׂשֶ

ה יָעׂשֶ  ּתֵ
ה[ ָעׂשֶ ]ּתֵ

י יָעׂשִ  ּתֵ
י[ ָעׂשִ ]ּתֵ

ה   ֵייָעׂשֶ
ה[ ]ֵיָעׂשֶ

ה  יָעׂשֶ  ּתֵ
ה[ ָעׂשֶ ]ּתֵ

ה   ֵניָעׂשֶ
ה[ ]ֵנָעׂשֶ

יָעׂשּו  ּתֵ
ָעׂשּו[ ]ּתֵ

יָעׂשּו  ּתֵ
ָעׂשּו[  ]ּתֵ

יָנה יָעׂשֶ  ֵתּ
יָנה[ ָעׂשֶ ]ֵתּ

 ֵייָעׂשּו
]ֵיָעׂשּו[

 ֵייָעׂשּו
 ]ֵיָעׂשּו[

יָנה יָעׂשֶ  ֵתּ
יָנה[ ָעׂשֶ ]ֵתּ

ה[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ה ]ֵהָעׂשֵ י[ֵהיָעׂשֵ י ]ֵהָעׂשִ יָנה[ֵהיָעׂשּו ]ֵהָעׂשּו[ֵהיָעׂשִ יָנה ]ֵהָעׂשֶ ֵהיָעׂשּו ]ֵהָעׂשּו[ ֵהיָעׂשֶ

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-32 ְנָיין ]ּבִ רֹוִנית )א, ח, ע(ּבִ ְזָרה: ל"י - ע' ּגְ חֹות[(ּגִ חֹות ]ְלִהָדּ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהיָדּ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: דח"י )ׁשֵ

♂ ִנְדֶחההֹוֶוה
♀ ִנְדֵחית

♂ ִנְדִחיםִנְדֵחיתִנְדֶחהִנְדֵחיתִנְדֶחה
♀ ִנְדחֹות

ִנְדחֹותִנְדִחיםִנְדחֹותִנְדִחים

ִנְדחּוִנְדחּוִנְדֵח}ִח{יֶתןִנְדֵח}ִח{יֶתםִנְדֵח}ִח{ינּוִנְדֲחָתהִנְדָחהִנְדֵח}ִח{יתִנְדֵח}ִח{יָתִנְדֵח}ִח{יִתיָעָבר

ָעִתיד
ֶחה   ֶאּדָ

ֶחה[{ ֶחה ]ִאּדָ }ִאיּדָ
ֶחה יּדָ  ּתִ

ֶחה[ ּדָ ]ּתִ
ִחי יָדּ  ּתִ

ִחי[ ָדּ ]ּתִ
ֶחה   ִייּדָ
ֶחה[ ]ִיּדָ

ֶחה  יּדָ  ּתִ
ֶחה[ ּדָ ]ּתִ

ֶחה  ִניּדָ
ֶחה[  ]ִנּדָ

חּו יּדָ  ּתִ
חּו[ ּדָ ]ּתִ

חּו יּדָ  ּתִ
חּו[ ּדָ  ]ּתִ

ֶחיָנה[ ּדָ ֶחיָנה ]ִתּ יּדָ ִתּ

חּו  ִייּדָ
חּו[ ]ִיּדָ

חּו  ִייּדָ
חּו[  ]ִיּדָ

ֶחיָנה[ ּדָ ֶחיָנה ]ִתּ יּדָ ִתּ

ֵחה[ִציּוּוי ]ִצּוּוי[ ֵחה ]ִהָדּ ִחי[ִהיָדּ ִחי ]ִהּדָ חּו[ִהיּדָ חּו ]ִהּדָ ֶחיָנה[ִהיּדָ ֶחיָנה ]ִהּדָ חּו[ ִהיּדָ חּו ]ִהּדָ ִהיּדָ

ְנָין[: ִנְפַעללּוַח: ב-33 ְנָיין ]ּבִ ְזָרה: ל"י - ּפי"וּבִ ם ַהּפֹוַעל ]ַהּפַֹעל[: ְלִהָּיירֹות ]ְלִהָּירֹות[(ּגִ ׁשֹוֶרׁש ]ׁשֶֹרׁש[: יר"י )ׁשֵ

♂ נֹוֶרההֹוֶוה
♀ נֹוֵרית

♂ נֹוִריםנֹוֵריתנֹוֶרהנֹוֵריתנֹוֶרה
♀ נֹורֹות

נֹורֹותנֹוִריםנֹורֹותנֹוִרים

נֹורּונֹורּונֹוֵר}ִר{יֶתןנֹוֵר}ִר{יֶתםנֹוֵר}ִר{ינּונֹוְרָתהנֹוָרהנֹוֵר}ִר{יתנֹוֵר}ִר{יָתנֹוֵר}ִר{יִתיָעָבר

ָעִתיד
יֶרה   ִאָיּ

ֶרה[  ]ִאָיּ
יֶרה ָיּ  ּתִ

ֶרה[ ָיּ ]ּתִ
יִרי ָיּ  ּתִ

ִרי[ ָיּ ]ּתִ
ֶרה  יֶרהִיּיָ ּיָ  ּתִ

ֶרה[  ּיָ ]ּתִ
יֶרה   ִנָיּ

ֶרה[ ]ִנָיּ
ירּו ּיָ  ּתִ

רּו[ ּיָ ]ּתִ
ירּו ּיָ  ּתִ

רּו[ ּיָ  ]ּתִ
יֶריָנה ָיּ  ִתּ
ֶריָנה[ ָיּ ]ִתּ

רּו רּו ִיּיָ  ִיּיָ
יֶריָנה ּיָ  ִתּ
ֶריָנה[ ּיָ ]ִתּ

יֵרהִציּוּוי ]ִצּוּוי[  ִהּיָ
ֵרה[ ]ִהּיָ

יִרי  ִהּיָ
ִרי[ ]ִהּיָ

ירּו  ִהָיּ
רּו[ ]ִהָיּ

רּו[ ירּו ]ִהָיּ  ִהָיּ
ֶריָנה[ יֶריָנה ]ִהּיָ ִהּיָ

מה
דוג

 

בד
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