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  יאִה  אהּו  ת�  הָת�  יִנֲא  
  יִל  ְל

  
  ּהָל  לֹו  ְךָל  ָךְל

  יִלֶׁש  לֶׁש
  

  ּהָלֶׁש  לֹוֶׁש  ְךָלֶׁש  ָךְלֶׁש

  יִתאֹו  תֶא
  

  ּהָתאֹו  תֹואֹו  ְךָתאֹו  ָךְתאֹו

  ייִתִא  ת ֶא-ם ִע
  

  ּהיָתִא  יתֹוִא  ְךיָתִא  ָךיְתִא

  יִּב  ְּב
  

  ּהָּב  ֹוּב  ְךָּב  ָךְּב

  יִנֶמִמ  ִמ
  

  ִהָנֶמִמ  נּוֶמִמ  ְךֵמִמ  ָךְמִמ

  יִלְצֶא  לֶצֵא
  

  ּהָלְצֶא  לֹוְצֶא  ְךֵלְצֶא  ָךְלְצֶא

  ייִלִבְׁשִּב  ילִבְׁשִּב
  

  ּהיָלִבְׁשִּב  ילֹוִבְׁשִּב  ְךיֵלִבׁשִּב  ָךיְלִבְׁשִּב

  ייִבִבְסִמ  יבִבָסִמ
  

  ּהיָבִבְסִמ  יבֹוִבְסִמ  ְךיֵבִבְסִמ  ָךיְבִבְסִמ

  יִלמּו  למּו
  

  ּהָלמּו  לֹומּו  ְךֵלמּו  ָךְלמּו

  יִדיָ -ל ַע  דיַ - לַע
  

  ּהָדיָ -ל ַע  דֹויָ -ל ַע  ְךֵדיָ -ל ַע  ָךְדיָ -ל ַע

  יִלָלְגִּב  לָלְגִּב
  

  ּהָלָלְגִּב  לֹוָלְגִּב  ְךֵלָלְגִּב  ָךְלָלְגִּב

  יִמְצַעְּב  םֶצֶעְּב
  

  ּהָמְצַעְּב  מֹוְצַעְּב  ְךֵמְצַעְּב  ָךְמְצַעְּב

  יִנמֹוָּכ  מֹוְּכ
  

  ָהמֹוָּכ  הּומֹוָּכ  ְךמֹוָּכ  ָךמֹוָּכ

  ייַלָע  לַע
  

  יָהֶלָע  יוָלָע  ְךִיַלָע  יָךֶלָע

  ייַלֵא  לֶא
  

  יָהֶלֵא  יוָלֵא  ְךיִיַלֵא  יָךֶלֵא

  ייַנָפְל  יֵנְפִל
  

  יָהֶנָפְל  יוָנָפְל  ְךיִיַנָפְל  יָךֶנָפְל

  ייַרֲח�  יֵרֲח�
  

  יָהֶרֲח�  יוָרֲח�  ְךיִיַרֲח�  יָךֶרֲח�

  ייַדיָ -ל ַע  יֵדיְ – לַע
  

  יָהֶדיָ - לַע  יוָדיָ -ל ַע  יךִיַד ָי- לַע  יָךֶד ָי- לַע

  יָהֶלָעֵמ  יוָלָעֵמ  ךיִיַלָעֵמ  יָךֶלָעֵמ  ייַלָעֵמ  לַעֵמ
  יָהֶתְחַתִמ  יוָתְחַתִמ  ךיִיַתְחַתִמ  יָךֶתְחַתִמ  ייַתְחַתִמ  תַחַתִמ
  ייַדָעְלִּב  יֵדֲעְלִּב

  
  יָהֶדָעְלִּב  יוָדָעְלִּב  ְךיִיַדָעְלִּב  יָךֶדָעְלִּב
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  ןֵה  םֵה  ןֶת�  םֶת�  נּוְחַנֲא
  נּוָל

  
  ןֶהָל  םֶהָל  ןֶכָל  םֶכָל

  נּוָלֶׁש
  

  ןֶהָלֶׁש  םֶהָלֶׁש  ןֶכָלֶׁש  םֶכָלֶׁש

  נּוָתאֹו
  

  ןָתאֹו  םָתאֹו  ןֶכְתֶא  םֶכְתֶא

  נּויָתִא
  

  ןיָתִא  םיָתִא  ןֶכיְתִא  םֶכיְתִא

  נּוָּב
  

  ןֶהָּב  םֶהָּב  ןֶכָּב  םֶכָּב

   נּויָתִאֵמ
  )נּוֶמִמ(

  ןֶהֵמ  םֶהֵמ  ןֶּכִמ  םֶּכִמ

  נּוֵלְצֶא
  

  ןָלְצֶא  םָלְצֶא  ןֶכְלְצֶא  םֶכְלְצֶא

  נּויֵלִבְׁשִּב
  

  ןיָלִבְׁשִּב  םיָלִבְׁשִּב  ןֶכיְלִבְׁשִּב  םֶכיְלִבְׁשִּב

  נּויֵבִבְסִמ
  

  ןיָבִבְסִמ  םיָבִבְסִמ  ןֶכיְבִבְסִמ  םֶכיְבִבְסִמ

  נּוֵלמּו
  

  ןָלמּו  םָלמּו  ןֶכְלמּו  םֶכְלמּו

  נּוֵדיָ –ל ַע
  

  ןָדיָ –ל ַע  םָדיָ -ל ַע  ןֶכְדיֶ -ל ַע  םֶכְדיֶ -ל ַע

  נּוֵלָלְגִּב
  

  ןָלָלְגִּב  םָלָלְגִּב  ןֶכְלַלְגִּב  םֶכְלַלְגִּב

  נּוֵמְצַעְּב
  

  ןָמְצַעְּב  םָמְצַעְּב  ןֶכְמְצַעְּב  םֶכְמְצַעְּב

  נּומֹוָּכ
  

  ןֶהמֹוְּכ  םֶהמֹוְּכ  ןֶכמֹוְּכ  םֶכמֹוְּכ

  ינּוֵלָע
  

  ןיֶהֵלֲע  םיֶהֵלֲע  ןיֶכֵלֲע  םיֶכֵלֲע

  ינּוֵלֵא
  

  ןיֶהֵלֲא  םיֶהֵלֲא  ןיֶכֵלֲא  םיֶכֵלֲא

  ינּוֵנָפְל
  

  ןיֶהֵנְפִל  םיֶהֵנְפִל  ןיֶכֵנְפִל  םיֶכֵנְפִל

  ינּוֵרֲח�
  

  ןיֶהֵרֲח�  םיֶהֵרֲח�  ןיֶכֵרֲח�  םיֶכֵרֲח�

  ינּוֵדיָ –ל ַע
  

  ןָדיָ –ל ַע  םָדיָ -ל ַע  ןֶכְדיֶ -ל ַע  םֶכְדיֶ -ל ַע

  ןיֶהֵלֲעֵמ  םיֶהֵלֲעֵמ  ןיֶכֵלֲעֵמ  םיֶכֵלֲעֵמ  ינּוֵלָעֵמ
  ןיֶהֵתְחַתִמ  םיֶהֵתְחַתֵמ  ןיֶכֵתְחַתִמ  םיֶכֵתְחַתִמ  ינּוֵתְחַתִמ
  ןיֶהֵדֲעְלִּב  םיֶהֵדֲעְלִּב  ןיֶכֵדֲעְלִּב  םיֶכֵדֲעְלִּב  ינּוֵדָעְלִּב

 


