
א א א       alèfe   א א א אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא

אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    אאאא    
נ נ נ נ      noune     נ נ נ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    

ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ    ננננ
י י י י   yode   י י י    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי

יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי    יייי
ת ת ת    tave    ת ת ת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    

תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    תתתת    
ד ד ד ד   dalète    ד ד ד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    

דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    דדדד    
מ מ מ     mème    מ מ מ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    

ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    ממממ    
ל ל ל ל     lamède   ל ל ל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    

לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    לללל    
ַ ּתְלִמיד   אני תלמיד   אני תלמיד , אני  ֲאִני 

תלמיד , אני תלמיד ,     אאאאנננניייי    תתתתללללממממיייידדדד,,,,    אאאאנננניייי    תתתתללללממממיייידדדד    
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ַ ּתְלִמיד.מי תלמיד ? דני  ַ ּתְלִמיד ? ָ ּדִני  ִמי 

תלמיד. ממממיייי    תתתתללללממממיייידדדד    ????    דדדדנננניייי    תתתתללללממממיייידדדד....    ממממיייי    תתתתללללממממיייידדדד    ????    
דדדדנננניייי    תתתתללללממממיייידדדד....    ממממיייי    תתתתללללממממיייידדדד    ????    דדדדנננניייי    תתתתללללממממיייידדדד....    ממממיייי    תתתתללללממממיייידדדד    

ִמי ָ ּדִני ? ֲאִני ָ ּדִני. מי דני ? אני דני. ממממיייי    דדדדנננניייי    ????    

אאאאנננניייי    דדדדנננניייי....    ממממיייי    דדדדנננניייי    ????    אאאאנננניייי    דדדדנננניייי....    ממממיייי    דדדדנננניייי    ????    אאאאנננניייי    דדדדנננניייי....    ממממיייי    
דדדדנננניייי    ????    אאאאנננניייי    דדדדנננניייי....    ממממיייי    דדדדנננניייי    ????    אאאאנננניייי    דדדדנננניייי....    ממממיייי    דדדדנננניייי    ????

תלמיד, תלמיד, תתתתללללממממיייידדדד,,,,    תתתתללללממממיייידדדד,,,,    תתתתללללממממיייידדדד,,,,    תתתתללללממממיייידדדד,,,,    
תתתתללללממממיייידדדד,,,,    תתתתללללממממיייידדדד,,,,    תתתתללללממממיייידדדד,,,,    תתתתללללממממיייידדדד,,,,    תתתתללללממממיייידדדד,,,,    תתתתללללממממיייידדדד....

מי, מי, מי, מי, ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    
ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי

אני, אני, אני, אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי
אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי

דני, דני, דני, דדדדנננניייי,,,,    דדדדנננניייי,,,,    דדדדנננניייי,,,,    דדדדנננניייי,,,,    דדדדנננניייי,,,,    דדדדנננניייי,,,,    דדדדנננניייי,,,,    
דדדדנננניייי,,,,    דדדדנננניייי,,,,    דדדדנננניייי,,,,    דדדדנננניייי,,,,    דדדדנננניייי,,,,    דדדדנננניייי,,,,    דדדדנננניייי,,,,    דדדדנננניייי,,,,    דדדדנננניייי,,,,    דדדדנננניייי,,,,
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ה ה ה ה  hè  ה ה ה הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    

הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה    הההה
ש ש ש      shine    ש ש ש שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    

שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש    שששש
ר ר ר ר      rèshe    ר ר ר רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    

רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    רררר    רררר
פ פ פ פ       pè    פ פ פ פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    

פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    פפפפ    
כ כ כ כ       kafe    כ כ כ ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    

ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ    ככככ
ב ב ב ב       bète    ב ב ב בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    

בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    בבבב    
ם ם ם ם       mème finale    ם ם ם םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    

םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    םםםם    םםםם
ו ו ו ו    vave    ו ו ו וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    

וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו    וווו
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ן ן ן ן    noune finale    ן ן ן ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    

ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן    ןןןן
ַ ּתְלִמיָדה, לאה תלמידה    לאה תלמידה  ֵלָאה 

ללללאאאאהההה    תתתתללללממממיייידדדדהההה,,,,    ללללאאאאהההה    תתתתללללממממיייידדדדהההה,,,,    ללללאאאאהההה    תתתתללללממממיייידדדדהההה
ִ ּדיָנה, אני לאה ואת דינה    אני  ְ ּת  ֲאִני ֵלָאה ְוַא

לאה ואת דינה ! אני לאה ואת דינה ! אאאאנננניייי    ללללאאאאהההה    
וווואאאאתתתת    דדדדייייננננהההה    !!!!    אאאאנננניייי    ללללאאאאהההה    וווואאאאתתתת    דדדדייייננננהההה    !!!!    אאאאנננניייי    ללללאאאאהההה

ָ ּתה ? ֲאִני ֶאִמיל. מי אתה ? אני אמיל.     ִמי ַא

מי אתה ? אני אמיל. מי אתה ? אני אמיל.
ממממיייי    אאאאתתתתהההה    ????    אאאאנננניייי    אאאאממממיייילללל....    ממממיייי    אאאאתתתתהההה    ????    אאאאנננניייי    אאאאממממיייילללל....

ְ ּת ל ֹוֶמֶדת ? ֲאִני ל ֹוֶמֶדת  ּת ֹוָרה    מה את  ַמה ַא

לומדת ? אני לומדת תורה. מה את לומדת ?
ממממהההה    אאאאתתתת    ללללווווממממדדדדתתתת    ????    אאאאנננניייי    ללללווווממממדדדדתתתת    תתתתווווררררהההה....    ממממהההה    אאאאתתתת    
ללללווווממממדדדדתתתת    ????    אאאאנננניייי    ללללווווממממדדדדתתתת    תתתתווווררררהההה....    ממממהההה    אאאאתתתת    ללללווווממממדדדדתתתת    ????

מי דניאל ? אני דניאל. מי דניאל ? אני דניאל.    

מי דניאל ? אני דניאל. מי דניאל ? אני דניאל....

 Ô…ÂÎ�» ·Èƒ̇k ¿

Serge FRYDMAN - HEBREU.ORG -ORT VLB - tishri 5774 - septembre 2013



ממממיייי    דדדדננננייייאאאאלללל    ????    אאאאנננניייי    דדדדננננייייאאאאלללל....    ממממיייי    דדדדננננייייאאאאלללל    ????    אאאאנננניייי    דדדדננננייייאאאאלללל....
ָ ׁשל ֹום, ִמי ל ֹוֵמד  ּת ֹוָרה ? ִאיַלן ל ֹוֵמד  ּת ֹוָרה.

שלום, מי לומד תורה ? אילן לומד תורה.    

שלום, מי לומד תורה ? אילן לומד תורה . 
ששששללללווווםםםם,,,,    ממממיייי    ללללווווממממדדדד    תתתתווווררררהההה    ????    אאאאייייללללןןןן    ללללווווממממדדדד    תתתתווווררררהההה....

ָ ּתה ? ֲאִני אמיל. שלום, מי אתה ?  ָ ׁשל ֹום, ִמי ַא

אני אמיל    שלום, מי אתה ? אני אמיל.

ששששללללווווםםםם,,,,    ממממיייי    אאאאתתתתהההה    ????    אאאאנננניייי    אאאאממממיייילללל....    ששששללללווווםםםם,,,,    ממממיייי    אאאאתתתתהההה    ????
ַ ּתְלִמיד    אתה תלמיד ?  ֵ ּכן ֲאִני  ַ ּתְלִמיד ?  ָ ּתה  ַא

כן אני תלמיד. אתה תלמיד ? כן אני תלמיד.
אאאאתתתתהההה    תתתתללללממממיייידדדד    ????    ככככןןןן    אאאאנננניייי    תתתתללללממממיייידדדד....    אאאאתתתתהההה    תתתתללללממממיייידדדד    ????

ִמי ל ֹוֵמד  ּת ֹוָרה? ָ ּדִני ל ֹוֵמד  ּת ֹוָרה. מי לומד 

תורה ? דני לומד תורה.    מי לומד תורה ? דני 

לומד תורה. מי לומד תורה ? דני לומד תורה
ממממיייי    ללללווווממממדדדד    תתתתווווררררהההה    ????    דדדדנננניייי    ללללווווממממדדדד    תתתתווווררררהההה....    ממממיייי    ללללווווממממדדדד    ????
ָ ּבה, ֶאִמיל.    תודה רבה, אמיל. תודה  ּת ֹוָדה ַר

תתתתוווודדדדהההה    ררררבבבבהההה,,,,    אאאאממממיייילללל....    תתתתוווודדדדהההה    ררררבבבבהההה,,,,    אאאאממממיייילללל....    תתתתוווודדדדהההה.... 
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ג ג ג ג    guimèle    ג ג ג ג גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    

גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    גגגג    
ע ע ע ע     ayine    ע ע ע ע  עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    

עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע    עעעע
ס ס ס ס   samèkhe    ס ס ס סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    

סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    סססס    
ט ט ט ט     tète    ט ט ט ט טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    

טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט    טטטט
שלום אמיל .    שלום אמיל. שלום אמיל. שלום 

ששששללללווווםםםם    אאאאממממיייילללל....    ששששללללווווםםםם    אאאאממממיייילללל....    ששששללללווווםםםם    אאאאממממיייילללל....    ששששללללווווםםםם    אאאאממממיייילללל....
שלום לאה .    שלום לאה. שלום לאה. שלום לאה

ששששללללווווםםםם    ללללאאאאהההה....    ששששללללווווםםםם    ללללאאאאהההה....    ששששללללווווםםםם    ללללאאאאהההה....    ששששללללווווםםםם    ללללאאאאהההה....
ָ ּפִריס ? את גרה בפריס ? את גרה ?   ְ ּב ָ ּגָרה  ְ ּת  ַא

את גרה בפריס ? אתה גרה בפריס ?
אאאאתתתת    גגגגררררהההה    בבבבפפפפררררייייסססס    ????    אאאאתתתת    גגגגררררהההה    בבבבפפפפררררייייסססס    ????

ְ ּבַסְרֵסל .  ָ ּגָרה  ָ ּפִריס, ֲאִני  ְ ּב ָ ּגָרה  לֹא, ֲאִני לֹא 
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לא, אני לא גרה בפריס, אני גרה בסרסל .       

ללללאאאא,,,,    אאאאנננניייי    ללללאאאא    גגגגררררהההה    בבבבפפפפררררייייסססס,,,,    אאאאנננניייי    גגגגררררהההה    בבבבססססררררססססלללל    !!!!
ִעְבִרית, עברית,  עעעעבבבבררררייייתתתת,,,,    עעעעבבבבררררייייתתתת,,,,    עעעעבבבבררררייייתתתת,,,,

ַ ּתב, מכתב,  ממממככככתתתתבבבב,,,,    ממממככככתתתתבבבב,,,,    ממממככככתתתתבבבב,,,, ִמְכ

 ּכ ֹוֵתב, כותב  ככככוווותתתתבבבב,,,,    ככככוווותתתתבבבב,,,,    ככככוווותתתתבבבב,,,,    ככככוווותתתתבבבב,,,,

 ּכ ֹוֶתֶבת, כותבת,  ככככוווותתתתבבבבתתתת,,,,    ככככוווותתתתבבבבתתתת,,,,    ככככוווותתתתבבבבתתתת,,,,

ָ ׁשל ֹום, שלום,  ששששללללווווםםםם,,,,    ששששללללווווםםםם,,,,    ששששללללווווםםםם,,,,    ששששללללווווםםםם,,,,    ששששללללווווםםםם,,,,

ָ ּגר, גר, גר,  גגגגרררר,,,,    גגגגרררר,,,,    גגגגרררר,,,,    גגגגרררר,,,,    גגגגרררר,,,,    גגגגרררר,,,,    גגגגרררר,,,,    

ָ ּגָרה, גרה, גגגגררררהההה,,,,    גגגגררררהההה,,,,    גגגגררררהההה,,,,    גגגגררררהההה,,,,    גגגגררררהההה,,,,    גגגגררררהההה

ִ ּכ ּפ ּור, כיפור ככככייייפפפפוווורררר,,,,    ככככייייפפפפוווורררר,,,,    ככככייייפפפפוווורררר,,,,    ככככייייפפפפוווורררר

ֻס ּכ ֹות, סוכות,  ססססווווככככוווותתתת,,,,    ססססווווככככוווותתתת,,,,    ססססווווככככוווותתתת,,,,

 ּפ ּוִרים, פורים, פפפפווווררררייייםםםם,,,,    פפפפווווררררייייםםםם,,,,    פפפפווווררררייייםםםם,,,,    פפפפווווררררייייםםםם

ְסט ּוֶדְנט, סטודנט, ססססטטטטוווודדדדננננטטטט,,,,    ססססטטטטוווודדדדננננטטטט,,,,    ססססטטטטוווודדדדננננטטטט

ְסט ּוֶדְנִטית, סטודנטית,  ססססטטטטוווודדדדננננטטטטייייתתתת,,,,    ססססטטטטוווודדדדננננטטטטייייתתתת

ַ ּתְלמ ּוד, תלמוד,  תתתתללללממממוווודדדד,,,,    תתתתללללממממוווודדדד,,,,    תתתתללללממממוווודדדד

ְ ׁשָנה, משנה,  ממממששששננננהההה,,,,    ממממששששננננהההה,,,,    ממממששששננננהההה,,,,     ִמ
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ִ ּלית, טלית,  טטטטללללייייתתתת,,,,    טטטטללללייייתתתת,,,,    טטטטללללייייתתתת,,,,    טטטטללללייייתתתת,,,,    טטטטללללייייתתתת ַט

ֶנֶגב, נגב,   ננננגגגגבבבב,,,,    ננננגגגגבבבב,,,,    ננננגגגגבבבב,,,,    ננננגגגגבבבב,,,,    ננננגגגגבבבב,,,,    ננננגגגגבבבב,,,,

ה ּוא, הוא,   ההההוווואאאא,,,,    ההההוווואאאא,,,,    ההההוווואאאא,,,,    ההההוווואאאא,,,,    ההההוווואאאא,,,,    ההההוווואאאא

ִהיא, היא,  ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא

ל ֹוֵמד, לומד,  ללללווווממממדדדד,,,,    ללללווווממממדדדד,,,,    ללללווווממממדדדד,,,,    ללללווווממממדדדד,,,,    ללללווווממממדדדד

ְ ׁשמ ּוֵאל, שמואל,  ששששממממוווואאאאלללל,,,,    ששששממממוווואאאאלללל,,,,    ששששממממוווואאאאלללל,,,,

ַאֲהֹרן, אהרון,  אאאאההההררררווווןןןן,,,,    אאאאההההררררווווןןןן,,,,    אאאאההההררררווווןןןן,,,,    אאאאההההררררווווןןןן

ְרא ּוֵבן, ראובן,  רררראאאאוווובבבבןןןן,,,,    רררראאאאוווובבבבןןןן,,,,    רררראאאאוווובבבבןןןן,,,,    רררראאאאוווובבבבןןןן

ָ ׁשא ּול, שאול, ששששאאאאוווולללל,,,,    ששששאאאאוווולללל,,,,    ששששאאאאוווולללל,,,,    ששששאאאאוווולללל,,,,    ששששאאאאוווולללל

ַ ּגד, גד, גגגגדדדד,,,,    גגגגדדדד,,,,    גגגגדדדד,,,,    גגגגדדדד,,,,    גגגגדדדד,,,,    גגגגדדדד,,,,    גגגגדדדד,,,,    גגגגדדדד,,,,    גגגגדדדד

ֵ ּתר, אסתר, אאאאססססתתתתרררר,,,,    אאאאססססתתתתרררר,,,,    אאאאססססתתתתרררר,,,, ֶאְס

ָ ּלה, גאולה, גגגגאאאאווווללללהההה,,,,    גגגגאאאאווווללללהההה,,,,    גגגגאאאאווווללללהההה,,,,    גגגגאאאאווווללללהההה ְ ּגֻא

ַ ׁשָ ּנה, שושנה, ששששווווששששננננהההה,,,,    ששששווווששששננננהההה,,,,    ששששווווששששננננהההה,,,,    ששששווווששששננננהההה  ׁש ֹו

ָ ּתָמר, תמר, תתתתממממרררר,,,,    תתתתממממרררר,,,,    תתתתממממרררר,,,,    תתתתממממרררר,,,,    תתתתממממרררר

ָ ּכה, מלכה, ממממללללככככהההה,,,,    ממממללללככככהההה,,,,    ממממללללככככהההה,,,,    ממממללללככככהההה,,,, ַמְל
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ק ק ק  kofe    ק ק ק ק קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק        

קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    קקקק    
צ צ צ  tsadi    צ צ צ צ     צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    

צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    צצצצ    
ץ ץ ץ  tsadi finale    ץ ץ ץ ץ     ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    

ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ    ץץץץ
ָ ּתה? ִמָצְרַפת. מאין אתה? מצרפת. ֵמַאִין ַא

מאין אתה ? מצרפת. מאין אתה ? מצרפת.
ממממאאאאייייןןןן    אאאאתתתתהההה    ????    ממממצצצצררררפפפפתתתת....    ממממאאאאייייןןןן    אאאאתתתתהההה    ????    ממממצצצצררררפפפפתתתת

ַ ּבִ ּק ּב ּוץ. איפה את גרה? ָ ּגָרה?  ְ ּת  ֹפה ַא ֵאי

איפה את גרה ? בקיבוץ. איפה את גרה ?
אאאאייייפפפפהההה    אאאאתתתת    גגגגררררהההה    ????    בבבבקקקקייייבבבבווווץץץץ....    אאאאייייפפפפהההה    אאאאתתתת    גגגגררררהההה    ????
לאן אתה רץ? לכיתה. לאן אתה רץ? לכיתה.

לאן אתה רץ ? לכיתה. לאן אתה רץ ? לכיתה
ללללאאאאןןןן    אאאאתתתתהההה    ררררץץץץ    ????    ללללככככייייתתתתהההה....    ללללאאאאןןןן    אאאאתתתתהההה    ררררץץץץ    ????

איפה הוא גר? בארץ. איפה הוא גר? בארץ.

איפה הוא גר ? בארץ. איפה הוא גר ?
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אאאאייייפפפפהההה    ההההוווואאאא    גגגגרררר    ????    בבבבאאאאררררץץץץ....    אאאאייייפפפפהההה    ההההוווואאאא    גגגגרררר    ????
ארץ ישראל,    אאאאררררץץץץ    ייייששששרררראאאאלללל,,,,    אאאאררררץץץץ    ייייששששרררראאאאלללל

קיבוץ,    קקקקייייבבבבווווץץץץ,,,,    קקקקייייבבבבווווץץץץ,,,,    קקקקייייבבבבווווץץץץ,,,,    קקקקייייבבבבווווץץץץ,,,,    קקקקייייבבבבווווץץץץ
רץ,    ררררץץץץ,,,,    ררררץץץץ,,,,    ררררץץץץ,,,,    ררררץץץץ,,,,    ררררץץץץ,,,,    ררררץץץץ,,,,    ררררץץץץ,,,,    ררררץץץץ

רצה,    ררררצצצצהההה,,,,    ררררצצצצהההה,,,,    ררררצצצצהההה,,,,    ררררצצצצהההה,,,,    ררררצצצצהההה,,,,    ררררצצצצהההה
לאן,    ללללאאאאןןןן,,,,    ללללאאאאןןןן,,,,    ללללאאאאןןןן,,,,    ללללאאאאןןןן,,,,    ללללאאאאןןןן,,,,    ללללאאאאןןןן,,,,    ללללאאאאןןןן,,,,    ללללאאאאןןןן,,,,    ללללאאאאןןןן

איפה,    אאאאייייפפפפהההה,,,,    אאאאייייפפפפהההה,,,,    אאאאייייפפפפהההה,,,,    אאאאייייפפפפהההה,,,,    אאאאייייפפפפהההה
אתה,    אאאאתתתתהההה,,,,    אאאאתתתתהההה,,,,    אאאאתתתתהההה,,,,    אאאאתתתתהההה,,,,    אאאאתתתתהההה,,,,

את,    אאאאתתתת,,,,    אאאאתתתת,,,,    אאאאתתתת,,,,    אאאאתתתת,,,,    אאאאתתתת,,,,    אאאאתתתת,,,,    אאאאתתתת,,,,    אאאאתתתת
הוא,    ההההוווואאאא,,,,    ההההוווואאאא,,,,    ההההוווואאאא,,,,    ההההוווואאאא,,,,    ההההוווואאאא,,,,    ההההוווואאאא,,,,    ההההוווואאאא
היא,    ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא
אני,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי,,,,    אאאאנננניייי

אאאאייייפפפפהההה    אאאאתתתתהההה    גגגגרררר    ????    אאאאנננניייי    גגגגרררר    בבבבקקקקייייבבבבווווץץץץ    !!!!
אאאאייייפפפפהההה    ההההקקקקייייבבבבווווץץץץ    ????    בבבבאאאאררררץץץץ    ייייששששרררראאאאלללל    ....

אאאאייייפפפפהההה    ססססררררססססלללל    ????    בבבבצצצצררררפפפפתתתת....    אאאאייייפפפפהההה    ססססררררססססלללל    ????
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ח ח ח   h'ète    ח ח ח ח  חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    

חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    חחחח    
ז ז ז ז  zayine    ז ז ז ז     זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    

זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז    זזזז
ף ף ף  fé  finale    ף ף ף ף     ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    

ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף    ףףףף
ך ך ך ך   khaf   finale    ך ך ך ך     ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    

ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    ךךךך    
י ֹוֵסף ְוָרֵחל ל ֹוְמִדים ט ֹוב. יוסף ורחל לומדים.

יוסף ורחל לומדים טוב. יוסף ורחל לומדים טוב.
ייייווווססססףףףף    ווווררררחחחחלללל    ללללווווממממדדדדייייםםםם    טטטטוווובבבב....    ייייווווססססףףףף    ווווררררחחחחלללל    ללללווווממממדדדדייייםםםם    טטטטוווובבבב....

ְ ּבני ּו-י ֹוְרק. מנחם גר בניו יורק. ָ ּגר  ְמַנֵחם 

מנחם גר בניו-יורק. מנחם גר בניו-יורק.
ממממננננחחחחםםםם    גגגגרררר    בבבבננננייייוווו----ייייווווררררקקקק....    ממממננננחחחחםםםם    גגגגרררר    בבבבננננייייוווו----ייייווווררררקקקק....

ְ ּבִעְבִרית. אליעזר כותב בעברית. ֱאִליֶעֶזר  ּכ ֹוֵתב 

אליעזר כותב בעברית. אליעזר כותב בעברית
אאאאללללייייעעעעזזזזרררר    ככככוווותתתתבבבב    בבבבעעעעבבבבררררייייתתתת....    אאאאללללייייעעעעזזזזרררר    ככככוווותתתתבבבב
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ְ ׂשָרֵאל. דויד מלך ישראל. דויד מלך ָ ּדִוד ֶמֶלְך ִי

דויד מלך ישראל. דויד מלך ישראל. דויד מלך.
דדדדוווויייידדדד    ממממללללךךךך    ייייששששרררראאאאלללל....    דדדדוווויייידדדד    ממממללללךךךך    ייייששששרררראאאאלללל....    דדדדוווויייידדדד    ממממללללךךךך....
אנחנו,    אאאאננננחחחחננננוווו,,,,    אאאאננננחחחחננננוווו,,,,    אאאאננננחחחחננננוווו,,,,    אאאאננננחחחחננננוווו,,,,    אאאאננננחחחחננננוווו

לומדים,    ללללווווממממדדדדייייםםםם,,,,    ללללווווממממדדדדייייםםםם,,,,    ללללווווממממדדדדייייםםםם,,,,    ללללווווממממדדדדייייםםםם,,,,
עברית,    עעעעבבבבררררייייתתתת,,,,    עעעעבבבבררררייייתתתת,,,,    עעעעבבבבררררייייתתתת,,,,    עעעעבבבבררררייייתתתת,,,,

בארץ,    בבבבאאאאררררץץץץ,,,,    בבבבאאאאררררץץץץ,,,,    בבבבאאאאררררץץץץ,,,,    בבבבאאאאררררץץץץ,,,,    בבבבאאאאררררץץץץ
אתן,    אאאאתתתתןןןן,,,,    אאאאתתתתןןןן,,,,    אאאאתתתתןןןן,,,,    אאאאתתתתןןןן,,,,    אאאאתתתתןןןן,,,,    אאאאתתתתןןןן,,,,    אאאאתתתתןןןן

לומדות,    ללללווווממממדדדדוווותתתת,,,,    ללללווווממממדדדדוווותתתת,,,,    ללללווווממממדדדדוווותתתת,,,,    ללללווווממממדדדדוווותתתת
תורה,    תתתתווווררררהההה,,,,    תתתתווווררררהההה,,,,    תתתתווווררררהההה,,,,    תתתתווווררררהההה,,,,    תתתתווווררררהההה
בפריס,    בבבבפפפפררררייייסססס,,,,    בבבבפפפפררררייייסססס,,,,    בבבבפפפפררררייייסססס,,,,    בבבבפפפפררררייייסססס....

מי, מי, מי,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי,,,,    ממממיייי
גר, גר,    גגגגרררר,,,,    גגגגרררר,,,,    גגגגרררר,,,,    גגגגרררר,,,,    גגגגרררר,,,,    גגגגרררר,,,,    גגגגרררר,,,,    גגגגרררר
בקיבוץ,    בבבבקקקקייייבבבבווווץץץץ,,,,    בבבבקקקקייייבבבבווווץץץץ,,,,    בבבבקקקקייייבבבבווווץץץץ,,,,    בבבבקקקקייייבבבבווווץץץץ
היא, היא,    ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא,,,,    ההההייייאאאא
עובדת,    עעעעוווובבבבדדדדתתתת,,,,    עעעעוווובבבבדדדדתתתת,,,,    עעעעוווובבבבדדדדתתתת,,,,    עעעעוווובבבבדדדדתתתת,,,,
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במושב,    בבבבממממווווששששבבבב,,,,    בבבבממממווווששששבבבב,,,,    בבבבממממווווששששבבבב,,,,    בבבבממממווווששששבבבב,,,,
הן, הן,    ההההןןןן,,,,    ההההןןןן,,,,    ההההןןןן,,,,    ההההןןןן,,,,    ההההןןןן,,,,    ההההןןןן,,,,    ההההןןןן,,,,    ההההןןןן,,,,    ההההןןןן

עובדות,    עעעעוווובבבבדדדדוווותתתת,,,,    עעעעוווובבבבדדדדוווותתתת,,,,    עעעעוווובבבבדדדדוווותתתת,,,,    עעעעוווובבבבדדדדוווותתתת
בטלויזיה,    בבבבטטטטללללווווייייזזזזייייהההה,,,,    בבבבטטטטללללווווייייזזזזייייהההה,,,,    בבבבטטטטללללווווייייזזזזייייהההה

אנחנו,    אאאאננננחחחחננננוווו,,,,    אאאאננננחחחחננננוווו,,,,    אאאאננננחחחחננננוווו,,,,    אאאאננננחחחחננננוווו,,,,    אאאאננננחחחחננננוווו
כותבים,    ככככוווותתתתבבבבייייםםםם,,,,    ככככוווותתתתבבבבייייםםםם,,,,    ככככוווותתתתבבבבייייםםםם,,,,    ככככוווותתתתבבבב

ששששללללווווםםםם    ווווללללההההתתתתרררראאאאוווותתתת
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