
 הרבחה יעדמל הטלוקפה

  ןקידה ינייטצמ לש תיפוס המישר
 א"פשת ל"הנש ינויצ פ"ע רגוב ראותל
 רגוב ראותל תו/םינייטצמה תו/םידימלתה ןלהל

 ןקידה תמישרב תו/םיללכנה
 ת/יאכז )*( תיבכוכ תנמוסמ ה/ומש דילש ה/דימלת

 ןקיד סרפל
 .ךשמהב םסרופי םינייטצמל תודועתה תקולח יבגל עדימ

 .םינייטצמה לכל הנחלשית תוישיא תועדוה
 !!תוכרב

 



 
 ןקיד סרפ יטרפ החפשמ
 *      דוד      רזכיבא
        רדה     לאנברבא
      ריפוא        יאגא
       יעור       יבידא
       יביר       ןמלדא
       בקעי      לאילוא
 *     ןצינ       סאיטא
 *     םטול       ןוליא
       ריבד      ןגרפיא
        רחש   'ץיבוקציא
       לבוי        קבלא
       ןולא        רדלא
        להת   יול והילא
       העונ        רימא
       םתוי     גרבסנרא
       תימע יזנכשא
       ירפע         לשא
      יוניל      סקוראב
       העונ    לגס רקוב
       תימע       רנטיב
        רעס       ירוכב
       לארא       קינכב
 *     העונ        ךולב
 *      לעי        רפלב
      רמתיא      דוד-ןב
       הנינ     ימגז ןב
      לאירא   תירטיש ןב
       היאמ     ינימינב
      לטיבא       לאלצב
       הסדה     אדוי רב
        בדנ        רגרב



 *      בינ        שורב
 *      לעי קרב
 *      ףסא        יאבג
       היאמ      ןירבוג
 *      תשק       ילילג
        ידע        ןמלג
 *     היאמ       ןמסלג
   הרעי ןפג
       םטול      רניברג
   הודא דלונירג
       הריש       ןושרג
        ללה     טילש-הד
 *     דעלא        ןאהד
        הנד       ירבוד
       ינוי         דוד
       ךליל     רופ דוד
 *      ריש    ץיבודיוד
       יעור        רליד
        יונ       ירורד
        רונ         סדה
         בד      ןמקילה
       ןצינ        לארה
      הינתמ         ורה
 *     םעונ      וקסרטו
       םתוי     רגרבניו
        רחש      הרוטנו
       דהוא        רלשו
       ירמע     ינולובז
 *      תור       ןמסוז
        םסק       ןמסיז
        השמ      ןיקטלז
       ודיע        רצלז
 *     ירוא        רימז
 *     לרוק         ןזח
        בדנ         ןזח



       הנוי         ןזח
      לאכימ       ןיפלח
 *       לט       ןומרח
       הקימ     גרבנרוט
       ןויס       םולהי
        בדנ       ןמכוי
       הנוי         ןוי
       ןולא       יבקעי
       הורמ        חרפי
       ןירי         ןהכ
       ןדרי          ץכ
 *      הוח          ץכ
        בדנ          ץכ
      לוקינ        סואל
 *       לט          בל
         רב         יול
       ןצינ         יול
       רימע       ןואיל
        איג    רגניטכיל
       ןורי    יקסנישיל
   הרדנסכלא         ולל
 *    םהרבא       ריאפל
 *      ןור        ריאמ
        לעי        לדגמ
   ויתס לסומ
     לאירוא       יחרזמ
   םולשבא ןולטמ
       ירוא      רלדיימ
        הנד        זרימ
 *     תרפא        הכלמ
        םות       ל'צנמ
 *       ןח     ונאיצרמ
       היאג        חישמ
       ינוי       ילעשמ
       תינר         האנ



      היעשי     םואבסונ
       ןדרי        םעונ
       יהיל        םוחנ
        איג     ןוזנסינ
        הגנ        ןקלנ
      עשוהי      זטאווס
       יאתנ       דיווס
       לבוי      ןומולס
        ידע         םלס
       דדוע         עלס
        דקש         רקס
       העונ        ירמע
       םשוב       ינרמע
        ןדע       םיבנע
       ןולא       טסואפ
      לאירא        סקופ
        ליא        לדיפ
 *      םות        םזיפ
 *     היאמ       ןוריפ
       ברימ       ליברפ
        םענ     ןיקמורפ
        רמע         ירפ
 *     הילג        קנרפ
       ןיעמ        קנרפ
       הליה         ץרפ
      לאנתמ   יקסבונכ'צ
       הריש        קידצ
 *       לט         רוצ
       קפוא      רקדרוצ
 *      דקש      ןמרמיצ
 *    היתיב      םישודק
   רמות ןוק
       המלע      יקסילק
 רנימק
       ריאת פדלוג



        ילג     ןוזנורק
        יגח        רנרק
      לארוא       וביבר
        רוד         בגר
        לעי         בגר
 * ןתמ ןיבור
 *   רונילא       ןיגור
       לארה     גרבנזור
 *     זועמ     דלפנזור
 *      רומ        אפור
         דג       ינמחר
       ירפע      ןמכייר
        הענ       ןמטכר
       םתוי          םר
         לט        דרנר
 *    ןורוד        ןנער
 *     ןדיע         ובש
     הלא לט         בגש
        רינ        דיוש
 *    הירומ         רחש
       לילכ        הליש
       תליא         טפש
 *     יליע       לגיפש
       האיל       אריפש
       ןדיע     רגנירפש
     רואינש ינשןיצנירפש
       ריפס          רש
        םענ     םולש רש

 


