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תורעה םוי

המדקה
המכ שי דע

 א

המכ שי
המדקה ףוס דע 

 ב

המכח תוואג דע הוואגה רעש - ןושארה רעש  ג

דע המכח תוואג
דגנ הוואגהו

 ד

דגנ הוואגהו
דע

ינשה רעש  

 ה

ינשה רעש
דע
המכח בור  

 ו

המכח בור
דע

ישילשה רעש

 ז

ישילשה רעש
דע
שייבתמ שי

 ח

עיברה רעש דע שייבתמ שי  ט

יעיברה רעש  י

ישימחה רעש
דע
עיגי ךרד הזיאבו

אי

דע עיגי ךרד הזיאבו
םדא בוזעי

בי

דע םדא בוזעי 
ישישה רעש

גי

ישישה רעש  די

יעיבשה רעש וט 

ינימשה רעש זט  

יעישתה רעש
החמשה תדימב דע

זי  

החמשה תדימב
םירבדה לכ הנהו דע

חי

דע םירבדה לכ הנהו
ינימשה ןוחטיבה

טי

ינימשה ןוחטיבה , 
שי דוע דע   

 כ

דע שי דוע  
ירישעה רעש 

אכ

ירישעה רעש בכ 

רשע-דחאה רעש גכ 

רשע-םינשה רעש דכ 

רשע-השולשה רעש הכ 

רשע-העבראה רעש וכ

רשע-השמחה רעש זכ

רשע-הששה רעש חכ  

רשע-העבשה רעש טכ  



תורעה םוי

רשע-הנומשה רעש  א

דע רשע-העשתה רעש
הרשע שמחה

 ב

דע הרשע שמחה
םירשעה רעש

 ג

םירשעה רעש  ד

דחאו םירשעה רעש
שייבל אלש רהזיו דע

 ה

םינשו םירשעה רעש דע שייבל אלש רהזיו  ו

םינשו םירשעה רעש  ז

השולשו םירשעה רעש  ח

דע העבראו םירשעה רעש
םדא ףינחיו

 ט

דע םדא ףינחיו
השמחו םירשעה רעש

 י

דע השמחו םירשעה רעש
ןיכרע- הכרבל םנורכז וניתובר ורמא

אי

דע ןיכרע-הכרבל םנורכז וניתובר ורמא
הברה רשא רובע

בי

דע הברה רשא רובע
הששו םירשעה רעש

גי

דע הששו םירשעה רעש
תוגרדמ הנהו

די

דע תוגרדמ הנהו
ירישעה

וט

דע ירישעה
םירבד םירשעו העברא

זט

דע םירבד םירשעו העברא  
הלודג הבוט

זי

ועיגי רשאכ ישימחה דע הלודג הבוט חי

דע ועיגי רשאכ ישימחה
דציכ לקשמה תבושת

טי

דציכ לקשמה תבושת
בותכל שי התעו דע

 כ

דע בותכל שי התעו
לכ לע

אכ

דע לכ לע
העבשו םירשעה רעש

בכ

דע העבשו םירשעה רעש
יל שי התעו  

גכ

דע יל שי התעו
דמע ךכ רחאו

דכ

דע דמע ךכ רחאו
הנמשו םירשעה רעש

הכ

ךעידוהל שי ןכל דע הנמשו םירשעה רעש וכ

ךנזא הטה התעו דע ךעידוהל שי ןכל זכ

םדאהש ומכו דע ךנזא הטה התעו חכ

תבשוי שפנה דע םדאהש ומכו טכ

ףוסה דע תבשוי שפנה  ל
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