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ס(
ק

אינד
תח	הפעלים	)

מפ

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

ַע ְעּגֵ ַעּגִ ַעְמַגְעּגֵ ג-26ְלַגְעּגֵ
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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

ָלה א-48ִלְדלֹותּדֹוֶלהּדָ
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ַ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

J ִהְבִריזJ ַמְבִריזJ ו-1ְלַהְבִריז
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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
ז-13)-(מּוָבלהּוַבל
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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[
ז-16)-(מּוָחׁשהּוַחׁש



10

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

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[
ז-13)-(מּוָנףהּוַנף


