Brachot ְב ָׁרכֹות

Achat אַּ ַּחת

Kotel ֹּתל
ֶ כ

Ahava אַּ הֲ בָׁ ה

Shemesh שמש

Tachles ַּתכְ לֶ ס

Shanah ָׁשנָׁה

Rechov ְרחֹוב

Anashim אֲ נ ִָׁשים

Zug זּוג

Kala כַּלָׁ ה

Rosh ר ֹּאש

Chatuna חֲ תֻ נָׁה

Avadim עֲ בָׁ ִדים

Dvash ְדבַּ ש

פַּ עֲ מֹונִ ים
Paamonim

Olam עֹולָׁ ם

Chofshi חופשי

Shofar שֹופָׁ ר

Chahor ָׁשחֹּ ור

Agvaniyah עַּ גְ בָׁ נִ יָׁה

Chalifah חֲ ִליפָׁ ה

Binyan ִבנְ יָׁן

Kachol כָׁחֹּ ל

Mirpeset ִמ ְרפֶ ֶסת

Hores הֹורס
ֵ

Yadayim י ַָּׁדיִם

Zahav ָׁהב
ָׁ ז

י ְִציאַּ ת ִמ ְצ ַּריִם
Yetsiat Mitsraim

Lavan לָׁ בָׁ ן

לֹוח ָׁמנֹות
ַּ ִמ ְש
Mishloach Manot

Achla אַּ ְחלָׁ ה

Tsiporim פֹורים
ִ ִצ

Tachposet ַּת ְחפֹּ ֶשת

Kramim כְ ָׁר ִמים

Shuk שּוק

Ilan ִאילָׁ ן

Ani אֲ נִ י

Yeladim יְלָׁ ִדים

Eser עֶ ֶשר

Melach ֶמלַּ ח

Lev לֵ ב

Netiot נְ ִטיעֹות

Har ַּהר

Beged Yam בֶ גֶ ד יָׁם

Israel י ְִש ָׁראֵ ל

פֵ רֹות יְבֵ ִשים
Perot Yeveshim

Beitsim יצים
ִ ֵב

Tfilah ְת ִפלָׁ ה

Elohim ֹלהים
ִ ֱא
Elokim לֹוקים
ִ ֱא

Hultsah ולצָׁ ה
ְ ֻח

Mangal ַּמנְ גָׁ ל

Todah תֹודה
ָׁ

Rokdim רֹוק ִדים
ְ

Pardesim פַּ ְר ֵד ִסים

שּוקה
ָׁ ַּש ְק
Shakshuka

Tapuach פּוח
ַּ ַּת

Yalla ַּאללָׁ ה
ְ י

Chatan ָׁח ָׁתן

Shamayim ָׁש ַּמיִם

Shtayim ְש ַּתיִם

Atzmaut עַּ ְצ ָׁמאּות

Shchuna ְשכּונָׁה

Shalosh ָׁשלֹוש

Adamah אֲ ָׁד ָׁמה

Yachad י ַַּּחד

Falafel פָׁ לָׁ אפֶ ל

Gina גִ ינָׁה

Kruvit רּובית
ִ ְכ

Emek עֵ ֶמק

Shir ִשיר

Or אֹור

Yayin ַּייִן

Katsar ָׁקצָׁ ר

Dag ָׁדג

Zikukim ּקּוקים
ִ ִז

Shalom ָׁשלֹום

אָׁ זְ נֵי ַּה ָׁמן
Oznei Haman

עַּ ל ַּהפָׁ נִ ים
Al Hapanim

יקה
ָׁ ָׁה ִעיר ָׁהעַּ ִת
Ha’ ir Ha’Atika

עַּ ם י ְִש ָׁראֵ ל ַּחי
Am Israel Chai

צַּ נְ ָׁחנִ ים
Tzanchanim

Degel ֶדגֶ ל

Beit Kafe בֵ ית ָׁקפֶ ה

ִמ ִסיבָּ ה ִע ְב ִרית

