
















באותיות כתב-2גרסה 



י ַתְבתִּ כָּ

ַתְבנּו כָּ

ב ְכתָּ מִּ

ב ְכתֹּ לִּ

י ַתְבתִּ כָּ

ַתְבנּו כָּ

ב ְכתָּ מִּ

ב ְכתֹּ לִּ

י ַתְבתִּ כָּ

ַתְבנּו כָּ

ב ְכתָּ מִּ

ב ְכתֹּ לִּ

י ַתְבתִּ כָּ

ַתְבנּו כָּ

ב ְכתָּ מִּ

ב ְכתֹּ לִּ

י יתִּ נִּ קָּ

ּיֹות ְקנִּ

ֶאְקֶנה

ְקנֹות לִּ

י יתִּ נִּ קָּ

ּיֹות ְקנִּ

ֶאְקֶנה

ְקנֹות לִּ

י יתִּ נִּ קָּ

ּיֹות ְקנִּ

ֶאְקֶנה

ְקנֹות לִּ

י יתִּ נִּ קָּ

ּיֹות ְקנִּ

ֶאְקֶנה

ְקנֹות לִּ



לֹוֵבׁש

ַבְׁשנּו לָּ

י ְלְבׁשִּ תִּ

ְלבֹּׁש לִּ

לֹוֵבׁש

ַבְׁשנּו לָּ

י ְלְבׁשִּ תִּ

ְלבֹּׁש לִּ

לֹוֵבׁש

ַבְׁשנּו לָּ

י ְלְבׁשִּ תִּ

ְלבֹּׁש לִּ

לֹוֵבׁש

ַבְׁשנּו לָּ

י ְלְבׁשִּ תִּ

ְלבֹּׁש לִּ

רֹוֶחֶצת

ה ֲחצָּ רָּ

י ַחְצתִּ רָּ

ץ ְרחֹּ לִּ

רֹוֶחֶצת

ה ֲחצָּ רָּ

י ַחְצתִּ רָּ

ץ ְרחֹּ לִּ

רֹוֶחֶצת

ה ֲחצָּ רָּ

י ַחְצתִּ רָּ

ץ ְרחֹּ לִּ

רֹוֶחֶצת

ה ֲחצָּ רָּ

י ַחְצתִּ רָּ

ץ ְרחֹּ לִּ



ים קֹוְראִּ

ה ְראָּ קָּ

ְקרֹּא לִּ

ה יאָּ ְקרִּ

ים קֹוְראִּ

ה ְראָּ קָּ

ְקרֹּא לִּ

ה יאָּ ְקרִּ

ים קֹוְראִּ

ה ְראָּ קָּ

ְקרֹּא לִּ

ה יאָּ ְקרִּ

ים קֹוְראִּ

ה ְראָּ קָּ

ְקרֹּא לִּ

ה יאָּ ְקרִּ

ה ְשֵמחָּ

ים ְשֵמחִּ

חַ  ְשמֹּ לִּ

י ַמְחתִּ שָּ

ה ְשֵמחָּ

ים ְשֵמחִּ

חַ  ְשמֹּ לִּ

י ַמְחתִּ שָּ

ה ְשֵמחָּ

ים ְשֵמחִּ

חַ  ְשמֹּ לִּ

י ַמְחתִּ שָּ

ה ְשֵמחָּ

ים ְשֵמחִּ

חַ  ְשמֹּ לִּ

י ַמְחתִּ שָּ



ירֹות ְבחִּ

ַחְרנּו בָּ

ים בֹוֲחרִּ

ר ְבחֹּ לִּ

ירֹות ְבחִּ

ַחְרנּו בָּ

ים בֹוֲחרִּ

ר ְבחֹּ לִּ

ירֹות ְבחִּ

ַחְרנּו בָּ

ים בֹוֲחרִּ

ר ְבחֹּ לִּ

ירֹות ְבחִּ

ַחְרנּו בָּ

ים בֹוֲחרִּ

ר ְבחֹּ לִּ

ְקַטְפֶתם

יף טִּ קָּ

קֹוְטפֹות

ף ְקטֹּ לִּ

ְקַטְפֶתם

יף טִּ קָּ

קֹוְטפֹות

ף ְקטֹּ לִּ

ְקַטְפֶתם

יף טִּ קָּ

קֹוְטפֹות

ף ְקטֹּ לִּ

ְקַטְפֶתם

יף טִּ קָּ

קֹוְטפֹות

ף ְקטֹּ לִּ



ים ּקּודִּ רִּ

ים רֹוְקדִּ

י ַקְדתִּ רָּ

ד ְרקֹּ לִּ

ים ּקּודִּ רִּ

ים רֹוְקדִּ

י ַקְדתִּ רָּ

ד ְרקֹּ לִּ

ים ּקּודִּ רִּ

ים רֹוְקדִּ

י ַקְדתִּ רָּ

ד ְרקֹּ לִּ

ים ּקּודִּ רִּ

ים רֹוְקדִּ

י ַקְדתִּ רָּ

ד ְרקֹּ לִּ

ים קִּ ְשחָּ מִּ

ְלַשֵחק

ַחְקנּו שִּ

ּיָּ  קִּ ְשחָּ מִּ

ה

ים קִּ ְשחָּ מִּ

ְלַשֵחק

ַחְקנּו שִּ

ּיָּ  קִּ ְשחָּ מִּ

ה

ים קִּ ְשחָּ מִּ

ְלַשֵחק

ַחְקנּו שִּ

ּיָּ  קִּ ְשחָּ מִּ

ה

ים קִּ ְשחָּ מִּ

ְלַשֵחק

ַחְקנּו שִּ

ּיָּ  קִּ ְשחָּ מִּ

ה



ה ירָּ ְׁשמִּ

ר ְׁשמֹּ לִּ

ים ׁשֹוְמרִּ

ׁשֹוֶמֶרת

ה ירָּ ְׁשמִּ

ר ְׁשמֹּ לִּ

ים ׁשֹוְמרִּ

ׁשֹוֶמֶרת

ה ירָּ ְׁשמִּ

ר ְׁשמֹּ לִּ

ים ׁשֹוְמרִּ

ׁשֹוֶמֶרת

ה ירָּ ְׁשמִּ

ר ְׁשמֹּ לִּ

ים ׁשֹוְמרִּ

ׁשֹוֶמֶרת

ּגֹוֵזר

ר ְגזֹּ לִּ

ַזְרנּו ּגָּ

ים ּגֹוְזרִּ

ּגֹוֵזר

ר ְגזֹּ לִּ

ַזְרנּו ּגָּ

ים ּגֹוְזרִּ

ּגֹוֵזר

ר ְגזֹּ לִּ

ַזְרנּו ּגָּ

ים ּגֹוְזרִּ

ּגֹוֵזר

ר ְגזֹּ לִּ

ַזְרנּו ּגָּ

ים ּגֹוְזרִּ



ים אֹוְכלִּ

ל ֶלֱאכֹּ

ַכְלנּו אָּ

ה ילָּ ֲאכִּ

ים אֹוְכלִּ

ל ֶלֱאכֹּ

ַכְלנּו אָּ

ה ילָּ ֲאכִּ

ים אֹוְכלִּ

ל ֶלֱאכֹּ

ַכְלנּו אָּ

ה ילָּ ֲאכִּ

ים אֹוְכלִּ

ל ֶלֱאכֹּ

ַכְלנּו אָּ

ה ילָּ ֲאכִּ

ְמַלֶמֶדת

ים לֹוְמדִּ

ד ְלמֹּ לִּ

ה ידָּ ְלמִּ

ְמַלֶמֶדת

ים לֹוְמדִּ

ד ְלמֹּ לִּ

ה ידָּ ְלמִּ

ְמַלֶמֶדת

ים לֹוְמדִּ

ד ְלמֹּ לִּ

ה ידָּ ְלמִּ

ְמַלֶמֶדת

ים לֹוְמדִּ

ד ְלמֹּ לִּ

ה ידָּ ְלמִּ


