
  

 
 jolo-ירבע ןולימ

 
1 on 
2 tu 
3 tri 
4 fo 
5 fe 
6 sis 
7 se 
8 eio 
9 na 

10 te 
11 onte 
12 tute 
13 trite 
14 fote 
15 fete 
16 siste 
17 sete 
18 eiote 
19 nate 
20 tush 
30 trish 
40 fosh 
50 fesh 
60 sish 
70 sesh 
80 eiosh 
90 nash 

100 bao 
200 tubao 
300 tribao 
400 fobao 
500 febao 
600 sisbao 
700 sebao 
800 eiobao 
900 nabao 

1000 tao 
4000 fotao 

1,000,000 onlion 

v. 3.14 
 ונקותש םילימ :םודאב
 3.13  הסרגל סחיב



1,000,000,000 onliard 
 wifi wifi 
 tuxonbo גרוח בא
 bo בא/אבא

 srime ןודבא
 tabo יהבא
 tasrimu דובא

 klapor היצולובא
 taklapor ינויצולובא

 lokloro ודקובא
 pladi םזבא
 lopu ןוחבא
 lopa הנחבא
 rinu החטבא
 maplajo חיטבא
 nokjobo הלטבא

 tipom ביבא
 tatipom יביבא

 nazolon )םדא( ןויבא
 tanazol )ראות( ןויבא

 nazol תונויבא
 tavojoro ךיבא
 famolon ריבא
 famol תוריבא

 tafamol יריבא
 vojol הכבא

 taliso )לבאב יורש( לבא
 but( mag( לבא
 grief( liso( לבא

 lise תולבא
 nosha ןבא

 noshono ןח ןבא
 tanosho ינבא
 nosho תוינבא
 fomnosho תינבא

 tafnomor יטולוסבא
 fnomor תויטולוסבא

 jashola דרוסבא
 tajasholo ידרוסבא
 jasholo תוידרוסבא

 vojo קבא
 vojom הקבא
 vojomon ןקבא

 vojomgepo הסיבכ תקבא
 tavodol יבגא
 vodol תויבגא

 lapol הדגא
 talapol ידגא



 tronio וגא
 tronom םזיאוגא
 tronomon טסיאוגא

 misto הדוגא
 pitom לדוגא

 sio זוגא
 siomojon ךלמ זוגא

 tablifu רוגא
 flarom זוזגא
 blifu הריגא

 pufio לגא
 tefoli םגא
 snimido ןגא
 bazion סגא
 tabazion יסגא
 dumom ףגא
 mukoro ףורגא
 tipon לטרגא

 blifon ןרגא
 blifo תונרגא

 tablifo ינרגא
 lako דא
 vovio הוודא
 mapi םודא
 sri ןודא
 tagator קודא
 talukol בידא
 lukol תובידא
 gator תוקידא

 tagaforo רידא
 gaforo תורידא

 tavunom שידא
 vunom תושידא
 mapio םדמדא
 mapom תומדמדא

 chalo המדא
 tamapor ימומדא
 mapor תוימומדא

 tamapol ינומדא
 mapol תוינומדא

 chalnosha םישרט תמדא
 tintor )ןולח( ןדא

 tintoron תינדא
 snimtifo הרדא
 klidio תרדא
 lavo הבהא
 jeku הדהא
 talavo בוהא



 tajeku דוהא
 vig וא
 glonsebon ם״וא
 rezom בוא

 tanokdrepa תוצע דבוא
 srimo ןדבוא
 tronmeto תונדבוא

 tatronmeto ינדבוא
 platom אשומ/טקייבוא

 taplatomol יביטקייבוא
 platomol תויביטקייבוא

 vojoro ךבוא
 latom תונדרוט/תויביססבוא

 latio ןודריט/היססבוא
 wakepo לברס/לורבוא

 moneio טסוגוא
 blifio )היח( רגוא
 jopion ןותפש/םדוא
 jekon )םדא( דהוא

 shimpila להוא
 besol זווא
 smana ריווא

 befor בייוו/הריווא
 tasmana יריווא
 tasmano ירירווא
 smano תוירירווא

 skofolo השווא
 gluto הלזוא
 glutol די תלזוא

 tozo ןזוא
 tozio היינזוא
 tubzimio לבז וטוא
 zimkasoro סובוטוא
 tronduton טקדידוטוא
 tatronduto יטקדידוטוא
 tronduto תויטקדידוטוא

 tafremom יטמוטוא
 taplazor ימונוטוא
 plazor הימונוטוא

 tahaloni יפוטוא
 haloni היפוטוא

 redoron ביוא
 mema לכוא

 wakmemon לכ לכוא
 bufo הייסולכוא
 chemalio תינמכוא

 sampomon ףכוא
 vlanio ילוא



 vanoni םלוא
 dushio םוא
 mera ןדמוא
 mero תונדמוא

 glonon המוא
 takrupo ללמוא
 krupo תוללמוא

 pichomon ןמוא
 nutom הנמוא
 pichom תונמוא
 tapichom יתונמוא

 fama ץמוא
 bane ןוא

 tadutomni יאטיסרבינוא
 dutomni הטיסרבינוא

 tafafor ילסרבינוא
 fafor תוילסרבינוא

 vedolu תוננוא
 zadu סנוא

 takavost ילרטסוא
 kipo ףסוא
 bekon הפוא

 bazolopon טסירטמוטפוא
 tabazolopo יטפוא
 tabikom ימיטפוא
 bikom תוימיטפוא
 bikoru היצזימיטפוא

 tabikoro ילמיטפוא
 bikoro תוילמיטפוא

 bazolopo הקיטפוא
 fizo יפוא
 tafizo ינייפוא

 trate לפוא
 rili )הרוצ( ןפוא

 fopoma הנפוא
 tuzimo עונפוא
 tulasho םיינפוא
 tafopomo יתנפוא
 fopomo תויתנפוא

 kulom קפוא
 takulom יקפוא
 hanibol הרפוא

 curator( trokon( רצוא
 tresure( trokol( רצוא

 kipomipo םילימ רצוא
 troko תורצוא
 monte רבוטקוא
 tefor סונייקוא



 pripol ןורומיסקוא
 bazo רוא

 tabemom ילארוא
 bemom תוילארוא
 sismulor סונארוא
 chilor המזגרוא
 tachilor יתמזגרוא

 jedio ןגרוא
 tapilom ינגרוא
 pilom תוינגרוא
 jedion טסינגרוא

 chipol זרוא
 sukio חרוא
 tagrizor ירוטרוא
 grizor הירוטרוא

 wabi ךרוא
 wabvovo לג ךרוא
 tabazkolo ילוקרוא
 proka ןיזיפשוא

 lelom רשוא
 letter( kono( תוא
 sign( zizo( תוא

 so( zi( זא
 drani )ןכמ רחאל ,then( זא

 once, back then( rena( םעפ/זא
 blora )ע״ש( הרהזא

 tagluto לוזא
 plimoma רוזא
 taplimomo ירוזא
 plimomo תוירוזא

 glutu הליזא
 fejom הרכזא
 shenolon חרזא
 shenolo תוחרזא

 tashenolon יחרזא
 fofo חא

 zopio )םילוח תיבב( חא
 rafjojon )ןימק( חא

 tuxonfofo גרוח חא
 sebo תודחא

 psimor וחא
 fofe הווחא
 dumio זוחא

 held( talupu( זוחא
 shimor הזוחא
 drano רוחא
 todrano הרוחא
 tadrano ירוחא



 fofa תוחא
 tuxonfofa תגרוח תוחא

 vulom הקזחא
 tasebe ינגומוה/דיחא

 sebe תוינגומוה/תודיחא
 talupo זיחא
 lupu הזיחא
 lupo תוזיחא
 steku ןוסחא
 steka הנסחא

 drariso םיירהצ רחא
 snuka )ע״ש( תרחא/רחא

 tasnuko )ראות( תורחא/םירחא/תרחא/רחא
 taselko יארחא

 selkon )דיקפת( יארחא
 tasofor ןורחא

 snuko )ע״ש( תורחא
 dranio -טסופ/ירחא

 selko תוירחא
 selkom תויתוירחא

 sofor תירחא
 otherwise( snukio( ...תרחא

 nomio בטא
 atom( lilom( םוטא
 sealed( tarako( םוטא

 talilom ימוטא
 rake המיטא
 rako תומיטא

 chemklaso הריפסומטא
 nopopo הירטא

 taprosol יביטקרטא
 prosol תויביטקרטא

 prosola היצקרטא
 island( chalon( יא

 nokshrilo תואדו יא
 nok יתלב/-יא
 nokdremu הנבה-יא
 nokano תוביצי-יא

 nokojebo רדס-יא
 nokdisho הלווע/לווע/קדצ-יא

 redor הביא
 srimu דוביא
 vojora ךוביא
 voju קוביא
 rina חוטביא

 dumon )האוושמב לשמל( רביא
 mubom ףוג רביא
 mubosexo ןימ רביא



 mista דוגיא
 shatolu ףוגיא
 mukoru ףורגיא
 depolor תרגיא
 laku יודיא
 halom לאידיא
 tahalom ילאידיא

 hodor )היפוסוליפ( םזילאידיא
 hodoron טסילאידיא
 tahodor יטסילאידיא

 nabio טוידיא
 tanabio יטוידיא
 smanu רורוויא

 glepu )הלועפ( םויא
 horrible( taglepe( םויא

 glepa )ע״ש ,הנכס ,threat( םויא
 nuxu ןויא
 manolu שויא
 konu תויא

 xam וליא/וזיא/הזיא
 kulu )הלועפ( ןוזיא

 kulo )ע״ש( ןוזיא
 chonon למזיא
 sebu דוחיא
 sripu יוחיא
 flirolu לוחיא
 dranu רוחיא
 raku םוטיא

 tanimo יטיא
 nimo תויטיא
 bambo ה/לייא
 xal דציכ/ךיא

 prakomu )היזורוק( לוכיא
 gertu ןוכיא

 sampomu )ףכוא תמיש( ףוכיא
 fria תוכיא
 tafrio יתוכיא
 frio תויתוכיא
 tafri ינתוכיא
 bufu סולכיא
 talevo יתפכיא
 levo תויתפכיא

 tomoron רכיא
 tomor תורכיא
 koroxal והשכיא

 yeni )לטב יאנת( וליא
 jiku ףוליא
 pselu ץוליא



 deshon )םדא( םליא
 tadesho )ראות( םליא

 bimbu רותליא
 glepe המיא
 tamo יהמיא
 kizi י׳גומיא
 meru דומיא

 medu )הלועפ( ןומיא
 adopt( mefu( ץומיא

 strengthen( grepe( ץומיא
 daru תומיא

 e-depolo ל״אוד/ליימיא
 krupu לולמיא

 tashafol יביסלופמיא
 shafol תויביסלופמיא

 bimbolon )ןרתלא( רוטזיבורפמיא
 bimbol היצזיבורפמיא

 peta דגיה/הרמיא
 taglepo ינתמיא
 glepo תוינתמיא
 no( nuxe( ןיא

 none( nuxo( ןיא
 tonuxol המ דעב ןיא
 tawakbliku יביטקודניא
 wakbliku היצקודניא
 tatronor ילאודיווידניא
 tronor תוילאודיווידניא

 zada סוניא
 tagibom יביטיאוטניא
 gibom היציאוטניא
 nikbemol היצנוטניא

 tanixol ימיטניא
 nixol תוימיטניא
 taflerom יטנגילטניא
 flerom היצנגילטניא

 flerom tanokpila (FT) תיתוכאלמ היצנגילטניא
 flerolon לאוטקלטניא
 taflerol ילאוטקלטניא
 flerol תוילאוטקלטניא

 tagafol יביסנטניא
 gafol תויביסנטניא
 tapsisol יביטקארטניא

 webi טנרטניא
 tawebi יטנרטניא
 teloplajo םוקרטניא
 rumesho הינמוסניא

 kusofo ףוסניא
 tanusofo יפוסניא



 pilgibo טקניטסניא
 tapilgibo יביטקניטסניא

 pelshesho היצלפניא
 tapelshesho ינויצלפניא

 kipu ףוסיא
 fibu )הלועפ( רוסיא

 fibo )ע״ש( רוסיא
 muso םאלסיא

 xo הפיא
 wherever( xokorospe( היהי אלש הפיא

 smifu סופיא
 jano קופיא

 lebu )הלועפ( רופיא
 lebo רופיא ילכ/)יצוביק ע״ש( רופיא

 fizu ןויפיא
 koroxo והשפיא
 vlanu רושפיא

 suku חוריא
 tasexol יטוריא

 sexol הקיטוריא
 talunol ינוריא
 lunol הינוריא
 vesho ןיסוריא
 vana עוריא
 takavurop יפוריא

 flisolu )לוליק( רוריא
 mane שיא

 fidomon )אבצב( םיאולימ שיא
 klefol תוריכמ שיא

 kibolopon )עוצקמ( רבייס שיא
 bizolon םיקסע שיא

 tunon אבצ שיא
 shufon קוויש שיא
 mantilon גלש שיא

 vulolon הקוזחת שיא
 manem השיא

 wozola )םיאושינ( השיא
 bazor ןושיא

 fnamo )לשמל ,ךמסמ( רושיא
 fnamu )הלועפ( רושיא

 darolu שושיא
 strenghen( sumu( שושיא

 tamane ישיא
 mana תוישיא
 tamana יתוישיא

 gisu רותיא
 zizu תותיא

 tamemu לוכא



 tanuvu ףוכא
 zeshor )לשמל ,רהנ( בזכא

 zesho הבזכא
 zeshu בוזכא

 vafon )םדא( רזכא
 tavafo ירזכא
 vafo תוירזכא

 tamemi ליכא
 memu הליכא
 memi תוליכא
 nuvu הפיכא

 memon ןלכא
 memo תונלכא

 polaso ןכא
 vromu ןוסכא
 vromoni היינסכא
 don't( noko( לא
 God( godon( לא

 maga אלא
 kipol םובלא
 tavashol ירוגלא
 vashol הירוגלא
 kmanol םתירוגלא
 takmanol ימתירוגלא

 tamezom יטנגלא
 mezom תויטנגלא
 zomsi ולא/הלא
 godo תוהולא

 tagodo יהולא
 krakon םוינימולא
 madolon )ץע( ןולא

 rumio הקנולא
 jozolon ףולא
 tanoknopo יטוחלא
 noknopo  תויטוחלא

 nokgibu שוחלא
 nokgibo תוישוחלא
 hinorol )לוק( טלא

 nitom יבילא
 woshonol םזיטילא
 woshonolon טסיטילא
 tawoshonol יטסיטילא

 godolo לילא
 godola תולילא

 tagodolo ילילא
 tabedom םילא
 bedom תומילא
 jozol תופילא



 tafikol יטפילא
 fikol הספילא
 buzo לוהוכלא
 tabuzo ילוהוכלא
 buzol םזילוהוכלא
 buzolon טסילוהוכלא

 stipo ןוסכלא
 tastipo ינוסכלא
 nokmeto תוומלא
 desho תומלא
 tanokmeto יתומלא

 ledon ןמלא
 gijon ןורטקלא
 tagijon ינורטקלא

 tabefomor יגרלא
 befomor היגרלא

 befomoron ןגרלא
 tabefomoron ינגרלא

 yena )היינתה( םא
 tuxonmo תגרוח םא

 mo םא/אמא
 rushom הבמא
 zopzimio סנלובמא
 tefom היטבמא
 julol היציבמא
 tajulol יזויציבמא

 mukgikol )די רוצעמ( סקרבמא
 nexol )עבצא( המא

 tameru דומא
 gata ןומא
 gatol הנומא

 fnojgatol הלפת הנומא
 tapetu רומא
 tagato ןימא
 gato תונימא

 tafamo ץימא
 famo תוצימא
 petu הרימא
 daro תותימא

 tadaro יתימא
 amen( kisa( ןמא
 artist( picholon( ןמא

 gatom הנמא
 pichol תונמא
 tapichol יתונמא
 halaso םנמא
 chukio הלופמא
 tashurom יתפמא



 shurom היתפמא
 nexa עצמא

 grisio )ךרד ,רישכמ( יעצמא
 tanexo )עצמאב אצמנ( יעצמא

 ziton העינמ יעצמא
 nexo תויעצמא

 pichelomon ןגרמא
 klemor סוטירמא
 takavamer יאקירמא

 kavamerol היצזינקירמא
 dara תמא
 dulio הלתמא
 tapralom יגולאנא
 pralom היגולאנא

 tapomor ילאנא
 pomor תוילאנא
 kuwosho היכראנא
 fejoni הטרדנא

 tatronol יכונא
 tronol תויכונא
 tanuxosemo ימינונא
 nuxosemo תוימינונא

 tazadu סונא
 manon )םדא( שונא
 taporaror )רומח( שונא

 critically( poraror( תושונא
 mankind( manom( תושונא

 tamano ישונא
 mano תוישונא

 hasha החנא
 da ונחנא

 taredishemo ימשיטנא
 redishemo תוימשיטנא

 ponon הנטנא
 takavantar יטקרטנא

 kavantar הקיטקרטנא
 a ינא
 shopo היינא
 nopofa ץינא
 kudom ךנא
 takudom יכנא
 kudo תויכנא

 tatejdamo ימנא
 tejdamo הימנא
 foviono סננא
 zadon סנא
 mufu ףופנא

 wakmeva הידפולקיצנא



 sozi הטודקנא
 tasozi יטודקנא

 hashola הקנא
 tavlomol יטגרנא
 vlomol היגרנא
 kuwoshon סטיכרנא
 takuwosho יטסיכרנא

 guzio סא
 ruja ןוסא
 takipu ףוסא
 tafibu רוסא

 gashnosho דיאורטסא
 petneion גולורטסא
 tapetneio יגולורטסא
 petneio היגולורטסא
 gashon טואנורטסא

 taplomol יגטרטסא
 plomol היגטרטסא

 takavasio יתאיסא
 kipe הפיסא

 kipbomon םירוה תפיסא
 fibio ריסא

 tatodom הדות ריסא
 todom הדות תוריסא

 slenor הלוכסא
 tolon הלסא
 kasafo ףוספסא
 vefe הקפסא
 tapetor יביטרסא
 petor תויביטרסא

 biso ףא
 shmimane דחא ףא

 nuxospe םלועל/םלועמ/םעפ ףא
 shmi םוש/ףא
 tavunor יתאפא
 vunor היתאפא

 morio הדופא
 tabeku יופא

 tadishom יטגולופא
 dishom הקיטגולופא

 chembio הנופא
 fludor סופא
 taforku ףופא
 mati רופא

 tabiso )ףאה לש( יפא
 tafludor )סופא( יפא

 beku הייפא
 trata הליפא



 rapyena וליפא
 zamor רבד תירחא/גוליפא

 tatremom יטפליפא
 tremom היספליפא

 forku הפיפא
 forko תופיפא
 krismudon רויפיפא

 tatrato לפא
 tatrati ילולפא
 trati תוילולפא

 trato תולפא
 vloro הילפא

 plikio ןומושיי/היצקילפא
 smifa ספא
 vroku ןוספא
 tasmifo יספא
 smifo תויספא
 vrokon יאנספא
 vroka הנספא
 taganor יביטקפא
 ganor תויביטקפא

 jaromo רפא
 pipio חורפא
 tamatom ירורפא
 matom תוירורפא

 monfo לירפא
 takavafrik יאקירפא
 shubomon ןומסרפא
 shaion קסרפא
 matio רפרפא
 vlana תורשפא

 tavlano ןתינ/ירשפא
 vlano תוירשפא

 pito עבצא
 pitrishon ןועבצא
 fnimol הלוצא
 tatroku רוצא
 chalapomon ןוידטצא
 blulio לבורטצא
 fnimon )ע״ש( ליצא

 fnimo תוליצא
 tafnimo יליצא
 troku הריצא

 pox לצא
 podon ןצא

 plavion ןחודקא
 plavio חדקא
 tadutom ימדקא



 dutom הימדקא
 tararom יטוקא
 rarom תויטוקא

 mishtopo לילצת/דרוקא
 mishtopon ןוידרוקא

 klonoro )קפנה( טיזקא
 tamiokol יביטקא
 miokol תויביטקא
 miokor םזיביטקא
 miokoron טסיביטקא
 tamiokor יטסיביטקא

 snepu םולקא
 snepo םילקא
 tasnepo ימילקא

 taberol יביסרפסקא
 berol תויביסרפסקא

 taplator יביסולקסקא
 plator תויביסולקסקא

 riste הרצקא
 tadolol יארקא
 dolol תויארקא

 dilu )הלועפ( ןוגרא
 dilo )ע״ש( ןוגרא
 feroldilo רורט ןוגרא

 tadilo ינוגרא
 stekio זגרא
 bevol הבורא

 taklivu גורא
 takiku זורא
 memom החורא

 tawabo ךורא
 toshio המורא
 tatoshio יתמורא

 stekon ןורא
 veshon ה/סורא

 taflisolu רורא
 klivo גירא
 klivu הגירא

 samopon האיבל/הירא
 kiku )הלועפ( הזירא

 kiko )ע״ש( הזירא
 klashi חירא
 wabo תוכירא

 yonom םימי תוכירא
 tadadol יאכרא
 dadol תויאכרא

 rishom ןויכרא
 nufol לידמרא



 shimopon ןומרא
 tozol בנרא
 wamfaio הנונרא

 rukol קנרא
 smuma סרא
 pufomu סוסרא

 tasmumo יסרא
 smumo תויסרא

 tavano יערא
 vano תויערא

 tula ץרא
 tatulo יצרא
 tulo תויצרא
 takavark יטקרא

 womo שא
 porom ךשא
 chanom לוכשא
 dapomio תילוכשא

 glano היזולד/היילשא
 taglano יתיילשא

 tagelo םשא
 gelo המשא
 plabio בנשא

 tubo לבז/הפשא
 proku זופשא
 fnamol יארשא
 fnamio הרשא
 fnama רורשא
 zenol שורשא

 choton )גנלסב ״ןרפח״ םגו( הריפח תא
 ba ה/תא
 kugatol םזיאתא
 kugatolon טסיאתא

 skalu רוגתא
 skala רגתא
 taskalo ירגתא
 skalo תוירגתא

 zinu לוחתא
 tavranol יתא

 vranol הקיתא
 fa ןתא/םתא

 yokamo לומתא
 tamionol ינתא
 mionol תוינתא

 giso רתא
 smanom )ריווא( רתא
 webio טנרטניא רתא

 po ...ב



 chemlasho גנילואב
 powako תויללכב/יללכ ןפואב

 pogrisio תועצמאב
 podaro תמאב
 betrifio י׳גנאב
 treno הסאב

 tefe ראב
 kafon הטסיראב

 shmaro השאב
 shmarol )סיזוטילה( תשאב

 ruprila האובב
 poneba השקבב
 po onz תחא תבב

 kepo דגב
 keptefol םי דגב
 gratu הדיגב

 neron ריגב
 neru הריגב

 ki לשב/יכ/ללגב
 nero תורגב

 chido דב
 taflaju יביטקיפ/יודב
 chukol לטסירק/חלודב

 tazatu קודב
 gishon ןחדב
 tagisho ינחדב
 tablan דידב
 blano תודידב

 flaja )ע״ש( היצקיפ/הידב
 flajo ןוידב
 taflajo ינוידב
 podono קוידב
 gisha החידב
 gisho תוחידב

 flaju )הלועפ( היידב
 pozukreno דבעידב
 zatu הקידב

 dufio לדב
 chemlolio ןוטנימדב

 shipon ןרדב
 shipo תונרדב

 tashipo ינרדב
 taboro לוהב
 pofnomo טלחהב

 vivu הייהב
 boro תוליהב
 sheko תוקיהב

 talimo ריהב



 limo תוריהב
 pojaza חרכהב
 bora הלהב
 fogopa המהב
 fogopo תוימהב
 tafogopo יתמהב
 !poplosu !החלצהב

 poskimio םדקהב
 pobode םאתהב
 poboda המאתהב

 tashursazo ינמז-וב
 shursazo תוינמז-וב
 poshursazo תינמז-וב

 shmaron שאוב
 rilili הבוב
 tarililio יתבוב
 rililio תויתבוב

 graton דגוב
 grato תונדגוב

 tagrato ינדגוב
 graduate( kerton( רגוב

 mature( tanero( רגוב
 tablano דדוב

 budo םזיהדוב
 budon טסיהדוב
 tabudo יטסיהדוב

 tavivu )ראות( ההוב
 pitol )תונוהב( ןהוב
 glitter( sheka( קהוב
 glittery( tasheko( קהוב

 poshrilo יאדווב
 droni זוב

 zobon )דיקפת( ןחוב
 test( zobo( ןחוב

 confident( tajoshu( חטוב
 biopimol ןטוב
 tapofolopo ינטוב

 pofolopon יאקינטוב
 pofolopo הקינטוב
 steksolo םעדיוב

 depio לוב
 tintolon ץע לוב

 shafon רופחד/רזודלוב
 tamado טלוב
 mado תוטלוב
 plarom סומלוב

 vofol ןעלוב
 filio גנרמוב



 nokneroma רסוב
 tanokneromo ירסוב
 nokneromo תוירסוב

 blipo העוב
 tadena רעוב
 tablipo יתעוב

 kapchalo ץוב
 takapchalo יצוב
 miso רקוב

 ignoramus( taprodo( רוב
 pit( choti( רוב

 psemon ארוב
 dusho גרוב
 prodo תורוב
 rukoni הסרוב
 flosu תוררוב

 vama השוב
 tesho םשוב

 mara ׳זב
 psilu זובזב
 psilon ןזבזב
 psilo תונזבזב

 psilu ינזבזב
 tamestu זוזב
 tadroni יוזב
 tapliju קוזב
 mestu הזיזב

 mazioro םוקיליזב
 pliju הקיזב

 chezi קזב
 tazobu ןוחב
 poplata ץוחב

 taselu  )וב ורחב( רוחב
 gipolo )ריעצ שיא( רוחב

 gipola הרוחב
 tayatu שוחב
 polidu ףטחב
 vena הליחב
 zobu הניחב
 selu הריחב

 election( selol( תוריחב
 yatu השיחב

 gipol )םירוענ( תורחב
 safe( tarino( חוטב

 jetol ןוטב
 !sure!( zikio( !חטב

 confidence( josho( ןוחטב
 tronjosho ימצע ןוחטב



 chaldazo הטטב
 joshu החיטב
 rino תוחיטב
 tarine יתוחיטב
 rine תויתוחיטב

 mina הלטב
 minolon ןלטב
 minol תונלטב

 bropo ןטב
 tabropo ינטב

 fawon הללוס/היירטב
 jofu האיב
 trenu סואיב
 limolu רואיב
 kepi דוגיב
 blanu דודיב

 blanom )ילמשח( דודיב
 boje לודיב
 shipa רודיב
 tashipa ירודיב

 lerol בויב
 samolopon גולויב
 tasamolopo יגולויב
 samolopo היגולויב

 dofu םויב
 talapimanon ינויב
 pipomu ץויב
 vamu שויב
 shimu תויב
 tavevom יראזיב
 vevom תויראזיב

 dronu יוזיב
 dresu רוזיב
 drone ןויזיב
 tadrone ינויזיב

 povox דחי ,דחיב
 ziku חוטיב
 tazikom יחוטיב

 beru יוטיב
 minu לוטיב
 chemtinto לובסייב

 vamon ןשייב
 vamo תונשייב

 tavamo ינשייב
 shiru רוכיב
 nizu ןוגליב
 jizu יוליב
 moltu לוליב



 sesu שוליב
 smin ןיב

 smindufo רתיה ןיב
 tasminmane ישיאניב

 dreme הניב
 tanexor ינוניב
 nexor תוינוניב

 smino םייניב
 tasminglono ימואלניב
 sminglono תוימואלניב

 sminsaza םייתניב
 tintu סוסיב

 tatuzsexo  ינימ-וד/ילאוסקסיב
 tuzsexo תוינימ-וד/תוילאוסקסיב

 sulolu ץובציב
 pipo הציב

 piplifo תשקשוקמ הציב
 pipkromo השק הציב
 pipeno הכר הציב

 fnotu עוציב
 tafnoto יעוציב
 fnoto תויעוציב

 kralu רוציב
 pipomo תיציב
 piptino ןיע תציב

 voku רוקיב
 sasu תרוקיב
 tasaso יתרוקיב
 saso תויתרוקיב

 nebu שוקיב
 chipi הריב
 sufu אוריב
 fliru ךוריב
 tralu רוריב
 jomio תיריב
 bepu לושיב
 teshu םושיב
 slaru רושיב

 house( shima( תיב
 hanio )רישב( תיב
 home( shimi( תיב
 wamoni היריעה תיב

 sikoni םילוח תיב
 slemoni אלכ תיב
 judoni תסנכ תיב

 kroponi םייחבטמ תיב
 rumoni ןולמ תיב

 spononi תחקרמ תיב



 zodoni טפשמ תיב
 seloni םירחבנ תיב

 fiboni רהוס תיב
 dutoni רפס תיב

 mentio ןוכית רפס תיב
 nifoni תורבק תיב

 kafeni הפק תיב
 mupio יחש תיב
 tolo שומיש תיב

 veju קותיב
 shnaku רותיב
 tashimo יתיב
 shimo תויתיב

 finki ןתיב
 poplono ןווכתמב/הנווכב

 takaru יוכב
 tashire רוכב
 shira הרוכב
 shire תורוכב

 karu יכב
 kara הייכב
 karon ןייכב
 karo תונייכב

 takaro ינייכב
 tashiro ריכב
 shiro תוריכב
 wakrili ןפוא לכב
 rapa תאז לכב

 whenever( xukorospe( ...ש ןמז לכב
 powakom )ירמגל( ללכב

 tanokspala ראותי לב
 garo יאלב
 gurio דבלב
 tagurom ידבלב
 gurom תוידבלב

 gedu )הלועפ( לובלב
 gedo )ע״ש( לובלב

 nizo ןגלב
 nizon טסינגלב

 madol )ןולאה ץע ירפ( טולב
 mador הטולב

 tagaru יולב
 tamoltu לולב
 tagobu םולב
 sheshio ןולב
 mabol דנולב
 tamabol ינידנולב

 tavufu עולב



 tasesu שולב
 garol תולב

 ku אלל/ילב
 made )הלועפ( הטילב

 madio )ע״ש( הטילב
 garu היילב
 jizon ןיילב

 blishgeso טייד דניילב
 jizo תוניילב

 tajizo יניילב
 niji לילב
 nijio הלילב
 gobu המילב
 tetbeno ס׳צנילב
 vofu העילב
 sesa השילב

 gobon םלב
 nafol )עלב ירבד לשמל( עלב

 tagurol ידעלב
 gurol  תוידעלב

 seson שלב
 poteju הטעמה ןושלב

 seso תושלב
 taseso ישלב
 mepolopon ןשלב
 mepolopo תונשלב

 tamepolopo ינשלב
 tanokvlano ירשפא יתלב
 tanokdishu קדצומ יתלב
 tanokshuru ההוזמ יתלב
 tanoklibu הלדנ יתלב
 tanokzita ענמנ יתלב
 tanoklabe לבסנ יתלב
 tanokdeka חלסנ יתלב
 tanokasho הארנ יתלב
 tanokdiza חכשנ יתלב
 tanoknomo ספתנ יתלב
 tanokdrepo ריתפ יתלב
 tanokliro יופצ יתלב
 tanokfijo ליגר יתלב

 dofon יאמב
 rolchipo קובמב

 dofo המב
 po korom libo המ תדימב

 plajbamo הימב
 pogura דחוימב
 popralo ליבקמב

 in place( pofnolo( םוקמב



 instead of( fnolom( םוקמב
 popeli ךשמב

 fifo ןב
 manor םדא ןב
 fifododo/fifododa ה/דוד ןב
 tuxonfifo גרוח ןב
 blimon םייאלכ ןב

 poziso הליל ןב
 tejion םיטועימ ןב

 tuzon גוז תב/ןב
 gorion )ליג( םינש x תב/ןב

 finkon יאנב
 tafinku יונב
 finku היינב
 finkol ןיינב
 pudio הננב

 pobisho םימיענב
 hinor סב
 pojebo רדסב

 posofo ףוסבל/ףוסב
 tinta סיסב
 tatinto יסיסב
 tinto תויסיסב

 p.s.f (posolkfobo) מ״עב
 blipu עובעב

 lovi דעב
 taropu טועב
 tabontu לועב
 faza היעב
 ropu הטיעב
 tafazo יתייעב
 fazo תויתייעב

 bontu הליעב
 povaka רקיעב
 dena הריעב

 wozolo )םיאושינ( לעב
 pozpison הריד לעב
 taneniganu העפשה לעב

 able( taneso( תלוכי לעב
 taneniflisho תועמשמ לעב

 tanenifeso ךרע לעב
 pobemon הפ לעב

 drepolon היישות לעב
 neni )ךרע ,חיננ ,ול שי( -לעב

 briton תירב ןב/תירב לעב
 pisomo תולעב
 posheko לילעב

 owner( pisomon( םילעב



 dari םצעב
 podale ןיפיקעב

 prodol תורעבנ/תורעב
 fesio ךרעב
 stomo התעב
 posulomo יבמופב
 pogimo לעופב
 poplaja םינפב
 poronda טרפב

 bread etc( tabliju( עוצב
 tablijo )העיצבל ןתינ( עיצב

 bliju העיצב
 blijo תועיצב

 skonol ריצב
 skonu )זוזיק ,הפיטק( הריצב

 kumon לצב
 kumonio קורי לצב

 guli קצב
 sheshor תקצב
 tupon קובקב

 tupio )לשמל ,ירפ לש( ןוקובקב
 tablobu עוקב
 kromio ישוקב
 tablobo עיקב
 blobu העיקב
 blobo תועיקב
 ponixo בוריקב

 bifo רקב
 sasa הרקב

 nixor טעמ דוע/בורקב
 neba השקב
 rafshimo התקב

 jizoni רב
 goshe )תיובמ אל( רב

 tavlan ףולח רב
 tazipo לזמ רב

 -vlani )ירשפא( -רב
 tavlanifnot עוציב-רב
 flibon אכמס-רב
 tafafa אמייק-רב
 pozino תישארב
 tapozino יתישארב

 mavon רוברב
 reti דרב

 psemo )ע״ש( אורב
 tapsemu )ראות( אורב

 beson זוורב
 tavafol ילאטורב



 vafol תוילאטורב
 gulom וטורב
 tafliro ךורב

 !flirjofu !אבה ךורב
 maztipon ילוקורב

 tatralo רורב
 hotor לזרב
 tahotor ילזרב
 tamoso אירב
 psemu האירב
 moso תואירב

 mosolesho שפנה תואירב
 tamosa יתואירב
 mosa תויתואירב

 psemolon ןתאירב
 psemol תונתאירב

 glepomon ןוירב
 glepom תונוירב

 taglepom ינוירב
 snokol הזירב
 firolo חירב
 shotu החירב
 shodoni הכירב
 flosa הרירב
 tralo תורירב

 brito )םכסה( תירב
 britolu )הלועפ( הלימ תירב

 britolo )ע״ש( הלימ תירב
 chofol ךרב
 fliro הכרב
 !flirosi !תוכרב

 shine, thunder( snakon( קרב
 snako תוקרב

 gikol )בכר ילכב( סקרב
 floson ןררב
 floso תונררב

 tafloso ינררב
 toplon ןעמל/רובע/ידכ/ליבשב

 slaro הרושב
 taneromo לשב
 neromo תולשב

 posemo םשב
 potuxon תינשב

 basha רשב
 tabasho ירשב
 basho תוירשב
 tabashe ינרשב
 bashe תוינרשב



 fifa תב
 fifadodo/fifadoda ה/דוד תב
 tuxonfifa תגרוח תב
 pomenta ברקב/ךותב

 tablepa לותב
 tablepo ילותב
 blepo תוילותב

 blepa ןילותב
 taveju קותב

 !pozapom !ןובאיתב
 shnaka הריתב

 veja קתב
 shupor קיטסיו׳ג

 rafolor לגנו׳ג
 jejor רקו׳ג
 tamafio י׳גני׳ג
 mafio תוי׳גני׳ג

 jinso סני׳ג
 wabmunon הפרי׳ג

 chirio ל׳ג
 pezio )בכרל( ק׳ג

 tahebo האג
 hebo הוואג
 hebon ןתוואג
 heba תונתוואג

 talutu לואג
 lutu הלואג

 roromon ןואג
 rorom תונואג

 tarorom ינואג
 moko בג
 klafon יאבג
 valzupo הבג

 hone )המוק-הבג ומכ ,תיליחת(-הבג
 hono תוהבג

 tahono הובג
 collected, paid( taklafu( יובג

 foba לובג
 tafobo ילובג
 fobo תוילובג
 gloro הרובג
 hona ההיבג
 klafu הייבג
 wifomo הניבג
 tawifomo יתניבג

 gopokabio עיבג
 milo שיבג
 tamilo ישיבג



 wifomon ןבג
 kubon סבג
 chomio העבג
 tintio לועבג

 manel רבג
 tamanelo ירבג
 manelo תוירבג
 sra תרבג

 mizol גג
 kavi הדג
 stafol דודג
 tastafol ידודג
 taloro לודג
 tanorku םודג
 tagajo שודג

 velio ידג
 gili לידג
 lora הלידג
 gajo תושידג
 loro תולדג

 norko םדג
 nukon ןפדג
 nuko תונפדג

 fobolo רדג
 subol בוג
 honi הבוג
 gaja שדוג
 kripu העיווג

 glika ןווג
 lolonio לזוג
 zuza המזוג
 zuzo תונמזוג

 tazuzo ינמזוג
 snimudo תלוגלוג

 chemio הלוג
 exile( wijon( הלוג

 gulon םלוג
 tagulo ימלוג
 gulo תוימלוג

 chemsubi )טרופס( ףלוג
 smushon )יעוקצמ( שלוג

 subi המוג
 fomio החמוג

 gumi ימוג
 gumio היימוג
 febi ןח תמוג

 jafe לעוג
 tajafo ילעוג



 jafo תוילעוג
 tawilu שעוג

 muba ףוג
 mete היווג/הפוג

 tamuba יפוג
 kumupon הייפוג
 mubio ףיפוג
 tamubo ינפוג
 mubo תוינפוג

 ristomon ץוג
 taristom יצוג
 ristom תויצוג

 samio רוג
 finkosolom םיקחש דרוג

 zepa לרוג
 tazepo ילרוג
 zepo תוילרוג

 floto םרוג
 taflet ףרוג
 shloka שוג
 tashloko ישוג
 shloko תוישוג

 fleece( sketo( זג
 gas( klasa( זג
 poion עימדמ זג

 shorn( tasketu( זוזג
 soda pop( klasio( זוזג

 taflovu לוזג
 tawishu םוזג
 talezu רוזג
 sketa זזג
 taklaso יזג
 klaso תויזג
 sketu הזיזג
 shovio הייזג
 flovu הליזג
 wishu המיזג

 lezio ריזג
 lezu הריזג

 flova לזג
 flovon ןלזג
 flovo תונלזג

 taflovo ינלזג
 wisho םזג

 frama )תויח/תושונא( עזג
 trunk( tintol( עזג

 taframo )לותח וא בלכ( יעזג
 taframa )עזג לש( יעזג



 framo תויעזג
 framolon ןעזג
 framol תונעזג

 taframol ינעזג
 blulon רזג
 skepon ןכחג
 skepo תונכחג

 vetol לחג
 psosa הזירפק/המחג

 psoson ןמחג
 psoso תויזירפק/תונמחג

 tapsoso יזירפק/ינמחג
 devol טג

 tulolopon ףרגואיג
 tatulolopo יפרגואיג
 tulolopo היפרגואיג

 saltu בוביג
 moku יוביג
 gloron רוביג
 milu שוביג
 tefi תיגיג

 chenolo דיג
 kavchulu )םירמת תפיטק( דודיג

 lore )הלועפ( לודיג
 tumor( lorom( לודיג

 norku םודיג
 nuku ףודיג
 fobolu רודיג
 tanorko םדיג
 mibu ץוהיג
 klasolu קוהיג
 soroni םוניהיג

 chenolu דויג
 gliku ןוויג
 jezu סויג
 judu רויג
 wisha םוזיג
 lezol הרזיג
 suju החיג
 skepu ךוחיג
 mifolon הרטיג

 gorio ליג
 gorio nerio תורגבתהה ליג

 hotsmidu ןווליג
 mofu חוליג
 sulu יוליג

 sulor תואנ יוליג
 zenomsexe תוירע יוליג



 sozolu לוליג
 gulu םוליג
 kiomu ףוליג

 tagorio יליג
 mudgeron םודרג/הניטויליג

 lomom ןויליג
 goriom תונליג
 klisu דומיג
 zame רומיג
 romio הניג
 glelu יוניג
 romu ןוניג
 mubu ףופיג

 deznosha )הביתכל( ריג
 jertu דוריג

 givu )הלועפ( יוריג
 givo )ע״ש( יוריג

 flete ףוריג
 refta רוריג
 devu שוריג
 devo םישוריג

 access( voma( השיג
 attitude( vomol( השיג

 peme םושיג
 flinu רושיג
 spolu שושיג

 vova לג
 lashu לוגלג
 lasho לגלג

 lashisi )םיבר( תוילגלג
 lashe תלגלג

 jatolo דלג
 shimuloron סובולג

 tamofa חולג
 dubol ןטולג

 tasulo יולג
 sandomol היולג
 sulo תויולג
 vofio הלולג

 zitio ןוירה תעינמל הלולג
 tagul םולג
 kiome הפולג
 tasmushu שולג
 wija תולג
 tawijo יתולג
 wijo תויתולג

 tavovo ילג
 smanvovo )יצוביק( רתא ילג



 jiji הדילג
 jijini הירדילג

 vovo תוילג
 lashor לילג
 lasha הלילג
 talashor ילילג
 mokon המילג
 smushu השילג

 pupi ללג
 loku ןועלג
 loko ןיעלג
 neiol היסקלג

 pichoni הירלג
 smushio ןשלג

 gom םג
 fefe הבמג
 klepu םוגמג
 klepon ןמגמג
 klepo תונמגמג

 taklepo ינמגמג
 klison דמג
 kliso תודמג

 takliso ידמג
 klisa תוידמג

 reward( pramo( לומג
 weaned( takutu( לומג

 noshonlopon גולומג
 noshonlopo היגולומג

 tazamu רומג
 kutu )לגרהמ( הלימג
 prama )הרומת( הלימג

 zamu הרימג
 tagumo שימג
 gumo תושימג

 kavolon למג
 klemo תואלמג

 klemon יאלמג
 zamo )ע״ש( רמג

 romo ןג
 gene( geno( ןג

 samani תויח ןג
 didoni םידלי ןג

 halromo ןדע ןג
 pukoni םיעושעש ןג

 glelo יאנג
 najon בנג
 pseru רודנג
 pseron ןרדנג



 psero תונרדנג
 tapsero ינרדנג

 tanaju בונג
 tagenolopo יטנג

 genolopon יאקיטנג
 genolopo הקיטנג

 naju הבינג
 didonion )םידלי ןגב( ןנג
 romolon )הייחמצ לש( ןנג
 romol )הייחמצ לש( תוננג
 tabosol )םלשוגמ ,הבע( סג

 tafichol חור סג
 bosol )םשוגמ ,הבע( תוסג

 fichol חור תוסג
 kroru הסיסג
 jono עוגעג
 mou הייעג
 wilu השיעג

 wile שעג
 tawile ישעג

 mubi ףג
 solshuno הפג
 pofchano ןפג
 womio רורפג

 mazizo )ןושיעל( סארג
 jomo ברג
 jomol ןויברג
 tropu רוגרג
 talobo יריגרג
 lobo רגרג
 tropon ןרגרג
 tropo תונרגרג

 tatropo ינרגרג
 jerto דרג
 pule הרג
 tajomu בורג
 chemol תרגורג

 tasnimol םורג
 vofon ןורג
 tapriru סורג

 opined( tastoru( סורג
 tatlimu עורג
 taflete ףורג
 tareftu רורג
 tadevo שורג
 jomu הבירג
 jerte הדירג
 giva היירג



 flotu המירג
 pririo )סורג ןיערג( סירג

 crush( priru( הסירג
 opine( storu( הסירג

 tlimu העירג
 fletu הפירג

 tarefto רירג
 reftu הרירג
 refto תורירג
 snimol תוימרג

 mimtol הסרג
 deficit( tlimo( ןוערג

 granulation( mobu( ןוערג
 moba ןיערג

 mobtino היינמח ןיערג
 tamobo יניערג
 mobo תויניערג

 zirom ףרג
 fleti )ףחס ,ע״ש( ףרג

 tarilom יפרג
 rilomon יאקיפרג
 rilom הקיפרג

 refron ררג
 skosolo שרג
 tatiko םושג
 spolom תישושג

 tiko םשג
 tapemo ימשג
 pemo תוימשג

 flino רשג
 spolon ששג
 stema הגאד
 stemon ןגאד
 stemo תונגאד

 tastemo ינגאד
 tafrelu בואד
 frela הביאד
 poshomu הייאד

 goplako בד
 tabama קובד
 danor רובד
 danol הרובד
 tanabol יליבד
 nabol תויליבד

 tabamo קיבד
 bamo תוקיבד
 kleto לולבד
 takleto ילולבד



 bamon קבד
 bame תוקבד

 tabamon יקבד
 bemolu רורבד

 neshonosi ךרע ירבד
 bemon ןרבד
 bema תונרבד

 tabema ינרבד
 dano שבד
 temol תשבד

 tifo גד
 chiloron ןגדגד
 fliku גודגד
 tifol הגד
 tavabor לוגד
 tapuru רוגד
 stita המיגד
 puru הריגד
 niko תושיגד

 flofol לגד
 stitomo לדומ/םגד

 chipo ןגד
 puron ןרגד
 puro תונרגד

 nikio שגד
 tarondbliku יביטקודד
 rondbliku היצקודד

 tagapu יוהד
 gapu הייהד
 konon )ות( וד

 tatuzflisho יעמשמ וד
 -tuz -וד

 tatuzmono ישדוח-וד
 tuz-sama םייח-וד
 tatuzplona ינוויכ-וד
 tuzplona תוינוויכ-וד

 tatuzlibor ידממ-וד
 tuzlibor תוידממ-וד
 tuzflisho תועמשמ-וד

 tatuzplamo ידדצ-וד
 tuzplamo תוידדצ-וד
 tatuznejolo יבטוק-וד
 tuznejolo תויבטוק-וד

 tatuzkishor יתמוק-וד
 tuzkekio ברק-וד
 tatuzseo יעובש-וד

 tuzchupo חיש-וד
 tatuzkumo יתבכש-וד



 tatuzgoro יתנש-וד
 tafrela באוד
 sanoro ראוד

 tubsanoro לבז ראוד
 tuzdazo ןבדבוד

 plakiki )עוצעצ( ןובוד
 bemolon רבוד
 bemolo תורבוד
 stito אמגוד
 stitio תימגוד

 stitolon ןמגוד
 stitolo תונמגוד

 dodo דוד
 boiler( jorio( דוד

 doda הדוד
 redom אקווד

 sanoron רווד
 smupo חוד

 repulsive( tastila( החוד
 jaba קחוד
 wojtefol ןיפלוד
 tapesha קלוד
 kifa םוד
 tadomo המוד
 domo תומוד
 kife היימוד
 takifo םמוד
 plame ןפוד

 pusle( nasol( קפוד
 nitor היצטנמוקוד

 tanitor ירטנמוקוד
 dok רוטקוד
 nitroxol טרוטקוד
 nitrixon טנרוטקוד

 nivon ןרקוד
 nivo תונרקוד

 tanivo ינרקוד
 gorol רוד
 smipol ןברוד

 spur( skiton( ןברוד
 tagorol ירוד

 dobo תונסרוד
 tadobo ינסרוד
 psino תונשרוד

 tapsino ינשרוד
 pevio שוד

 postpone( tajaju( יוחד
 rejected(  taslitu( יוחד



 tafipu סוחד
 tashafo ףוחד
 tajabo קוחד
 buri יחד

 postpone( jaju( הייחד
 rejection, repulse( stilu( הייחד

 jajolon ןייחד
 jajol תונייחד

 tajajol ינייחד
 fipu הסיחד
 shafu הפיחד
 shafo תופיחד
 jabu הקיחד
 jabo תוקיחד
 kranimane לילחד

 shafio ףחד
 jabol קחד

 vefi )קיפסמ( יד
 mupufo טנרודואיד

 sione הטאיד
 sionolon יאנוזת/ןטאיד

 tasione יתטאיד
 blemu בוביד
 bemu רוביד
 kletu לולביד

 fisherman( tifon( גיד
 stitomu םוגיד

 refolu היצזיטיגיד
 tarefolo ילטיגיד
 refolo תוילטיגיד

 stitolu ןומגיד
 srifu יודיד

 shusho ויד
 tifa גויד
 smupu חוויד
 sanoru רוויד
 tumolo לויד
 tralomu ןויד
 frinoshor הנויד
 shushol ןונויד
 donu קויד
 dezkamon ןקויד
 jaje יוחיד

 fishing( tifu( גייד
 tugeso טייד
 tumolon לייד

 jotumolon ריווא לייד
 tumolu תולייד



 jisor ןייד
 donon ןקייד
 dono תונקייד

 tadono ינקייד
 pozon רייד
 heka ןואכיד

 heko תוינואכיד
 heku יוכיד
 lapinupo ודליד
 hopu גוליד
 jishu לוליד
 krekol המליד

 dome יומיד
 damu םומיד
 flane סומיד

 lapu )הלועפ( ןוימיד
 jiso ןיד

 tazimom ימאניד
 diondogo וגניד

 samarenon רואזוניד
 zimom תוימניד/הקימניד

 shuzol סננוסיד
 tagijoni יפוטסיד
 gijoni היפוטסיד
 tazafrilo יפרומסיד
 zafrilo היפרומסיד

 tahekol ירופסיד
 hekol הירופסיד
 klonon רסנפסיד
 plimor הנילפיצסיד
 taplimor ירנילפיצסיד

 rekom קסיד
 sononi קטוקסיד

 jovoron טקסיד
 hotio תיקסיד
 zakom המולפיד
 pionoron טמולפיד
 tapionor יטמולפיד
 pionor היטמולפיד

 tetu קוקיד
 nivomu רוקיד

 fnakoni םיריזח ריד
 pozo הריד
 kishu גוריד
 vapu השיד
 taheko ינואכד
 heke תונאכד
 heki ךודכד



 tajishol לד
 hopon תיגלד
 spepu לודלד
 spepa הלדלד

 tajish לולד
 tapeshu קולד
 jishol תולד

 klibo ילד
 klibu היילד
 tajisho לילד
 jisho תולילד
 kesu הפילד

 tapesho קילד
 pesha הקילד
 pesho תוקילד
 kamonio תעלד

 kese ףלד
 shison קפלד
 bilo קלד
 peshomo תקלד
 tapeshomo יתקלד
 peshoma תויתקלד

 shibon תלד
 fove ןותלד

 damo םד
 -lapi -יומד

 lapi-puzol רוע-יומד
 tasori ינומד

 soror היצזינומד
 tapoiu עומד

 tamionor יטרקומד
 mionor היטרקומד

 rilon תומד
 -dini )הקיתש ,סיכ ,רפוכ ,תוסח( -ימד

 blood( tadamo( ימד
 nokjobom הלטבא ימד

 imagination( lapo( ןוימד
 similarity( doma( ןוימד

 talapo ינוימד
 poiu העימד
 kifo הממד

 poie עמד
 poio העמד
 kopol הקמד

 pete העד
 branpete המודק העד

 tadestu ךועד
 destu הכיעד



 mevor תעד
 petolon ןתעד
 petol תונתעד

 tapetol ינתעד
 zoio ףד

 zoiu ףודפד
 webol ןפדפד
 zoion תפדפד

 pattern( jemor( סופד
 print( dedo( סופד

 tanasu קופד
 dede הסיפד
 nasu הקיפד
 naso תוקיפד

 dedon )עוצקמ( ספד
 zafol טקפד
 tazafol יביטקפד

 montetu רבמצד
 tateto קד

 breru )םיטרפב( קודקד
 mipom )הקיטמרג( קודקד

 tamipom )יטמרג( יקודקד
 tafomom יטנדקד
 fomom סנדקד
 breron ןקדקד
 brero תונקדקד

 tio הקד
 tanivu רוקד
 teto תוקד
 tateti קיקד
 teti תוקיקד
 nivu הריקד

 kavchulon לקד
 tepolu םולקד
 skitu ןוברד
 kishe הגרד

 onkisho הנושאר הגרד
 tukisho היינש הגרד

 gribu רודרד
 smipor רדרד
 tatripo ךורד

 tadoru )וילע וכרדש( ךורד
 diona םורד
 tadiono ימורד
 diono תוימורד

 tadobu סורד
 tapsinu שורד

 doru )הכילהב( הכירד



 tripu )קשנ ילכ לש( הכירד
 tripo תוכירד
 dobu הסירד
 psinu השירד

 doro ךרד
 povodol בגא ךרד

 pojoziri ןוכרד
 vajor המרד
 tavajol יטמרד
 spanwomo ןוקרד
 taspanwomo ינוקרד
 limolio השרד
 maza אשד

 teona תד
 tateono יתד
 teono תויתד

 ha ...ה
 mapu המדאה
 gaforu הרדאה

 kavark יטקראה רוזאה
 tozu הנזאה
 nimu הטאה

 s.k.u (sebukavurop) יפוריאה דוחיאה
 meme הלכאה

 hazomsi וללה/ולאה/הלאה
 godu ההלאה

 xan )אל/ןכ תולאש( םאה
 shimjotor רגנאה
 manu השנאה
 tratu הלפאה
 matu הרפאה

 nozu הצאה
 fnimu הלצאה
 kibishon רקאה
 bazu הראה
 suke החראה
 wabu הכראה
 chalomu הקראה
 gelu המשאה

 tajof אבה
 jofa האבה
 shmaru השאבה

 boja לדבה
 boju הלדבה

 !let's! jof/!ואוב/הבה
 reshpeshu בוהבה
 boru הלהבה
 sheku הקהבה



 lightening, clarification( limu( הרהבה
 chezo קזבה
 chezu הקזבה
 venu הלחבה
 snamu הנחבה
 zuku הטבה
 zika החטבה

 helu הכבה
 lakol לבה
 janolu הגלבה
 kitolu החלבה
 madu הטלבה
 vofa העלבה

 dremu הנבה
 kiolu הסבה
 miomu העבה
 denu הרעבה
 stomu התעבה
 stoma תותעבה

 tamiomo יתעבה
 miomo תויתעבה
 blija תועצבה
 bloba תועקבה
 mosu הארבה
 dushu הגרבה
 kolio הרבה

 firolu )לוענמב( החרבה
 shota )הסנה( החרבה

 snaku הקרבה
 golu השרבה
 neromu הלשבה
 luta תולאגה
 honu ההבגה
 fobu הלבגה
 piku הרבגה
 loru הלדגה

 zashu )הלועפ( הרדגה
 gaju השדגה

 rezpetu תודיתע תדגה
 polol הגה
 brerolu ההגה

 pronpunced( takleku( יוגה
 thought of( takuzu( יוגה

 tadakoro ןוגה
 kuza תוגה
 takuza יתוגה
 klasu הזגה
 zuzu המזגה



 leza תורזגה
 suja החגה
 skepa הכחגה

 tadoto ינויגה
 doto תוינויגה

 kleku )יוטיב( הייגה
 kuzu )תונויער לש( הייגה

 dakoro תוניגה
 jatolu הדלגה
 wiju היילגה
 kuta תולמגה
 zama תורמגה
 gumu השמגה
 naje הבנגה
 pizu הנגה

 tronpizu תימצע הנגה
 flaiu העגה
 jafa הלעגה
 wili השעגה

 baju הפגה
 lubu הרגה
 zepu הלרגה
 flota תומרגה
 prira תוסרגה
 fleta תופרגה

 vomu השגה
 pemu המשגה

 hemo דה
 frelu הבאדה
 stemu הגאדה
 bamu הקבדה
 bama תוקבדה
 limtu הרבדה
 beme תורבדה
 stitu המגדה
 niku השגדה

 tapsiso ידדה
 psiso תוידדה
 hemu דוהדה
 gapa הייהדה
 bafu המהדה

 fodgopo םודה
 taklifu ףודה
 takaza קודה
 tameza רודה
 sneku החדה
 shafa תופחדה
 jabi הקחדה



 jabe תוקחדה
 prodon טוידה
 klifu הפידה
 kaza הקידה

 tafilor רידה
 filor תורידה
 kesa הפלדה
 peshu הקלדה
 peshe תוקלדה
 lapa היימדה
 kifu הממדה
 poia העמדה

 klifo ףדה
 dedio ספדה
 dedu הספדה

 mijio קדה
 mezo רדה
 kishi הגרדה
 takisho יתגרדה
 kisho תויתגרדה
 griba תורדרדה

 glidu הרדה
 spotu הכרדה
 taspot יתכרדה

 fionu )םורדל הינפ( המרדה
 doba תוסרדה

 teonu התדה
 ca אוה
 krololu הלאוה
 tiolu הלבוה

 kuzon )קוסיע( הגוה
 tadakora ןגוה
 dakora תונגוה

 mezol דוה
 blerolo )היינפ( ותלעמ דוה

 sove האדוה
 totodi )...ל( תודוה

 todu הידוה
 mevi )הלועפ( העדוה

 mevio )ע״ש( העדוה
 neno הווה
 nena היווה
 tanena יתייווה
 botu תודעווה
 slori תועשווה

 tishu הלזוה
 skoru )הלועפ( החכוה

 skoro )ע״ש( החכוה



 voti הדלוה
 gopon לגר ךלוה

 gopa הכלוה
 gopom )תילמשח( הכלוה

 klolon ללוה
 klola תוללוה

 tahepu )םיאתמ( םלוה
 tahawa המוה

 homon לאוסקסומוה
 tahomo ילאוסקסומוה
 homo תוילאוסקסומוה

 chachom רומוה
 tachachom יטסירומוה

 kushimon סלמוה
 rukomo ןוה

 krasu האנוה
 tarukomo ינוה

 fidu הפסוה
 nara הלעוה
 tanejo יכפוה
 nejo תויכפוה
 glomu העפוה
 tona האצוה

 flakomu רואל האצוה
 dunu הארוה
 kema הדרוה
 bomon הרוה

 tuxonbomon גרוח הרוה
 bomo תורוה

 tabomo ירוה
 novol ןומרוה
 tanovol ילנומרוה

 mazu הקרוה
 numu השרוה
 poma הבשוה
 sloru העשוה
 namomu הרתוה
 vlima תומהדזה
 nana תורהדזה
 tuzolu תוגוודזה
 mosha תולחדזה
 siva תוככדזה
 dolio תונמדזה
 dranola תובנדזה
 vaje תועזעדזה
 chazi תוקעדזה
 solmada תורקדזה
 giru תונקדזה



 nidu תוקקדזה
 hazom תאזה/הזה

 pazu הבהזה
 bloru )הלועפ( הרהזה

 tarevu יוזה
 movu הזזה

 revo היצניצולה/היזה
 revu )הלועפ( הייזה

 feja תורכזה
 kroku המזה

 inviting( zanu( הנמזה
 ordering( meju( הנמזה

 sionu הנזה
 liju החנזה
 piolu העזה
 chaza הקעזה
 plidu הקזה
 solmade הרקזה
 vevu הרזה

 gionu )חרזמל הינפ( החרזה
 shifu המרזה
 sezu הקרזה
 kenu האבחה
 wusu הרווחה
 toplata הצוחה
 vulu הקזחה

 fili רזחה
 fila הרזחה
 sakolu האטחה

 sinu )אטח( האטחה
 samu האייחה
 roru המכחה
 shavu הדלחה
 hafu הלחה
 fnomu הטלחה
 tafnomo יטלחה
 fnomo תויטלחה

 platgasha ןוציחה ללחה
 jatu המלחה
 plipu הפלחה
 lamu הקלחה
 slofu השלחה
 keru האמחה
 dapu הצמחה

 smemu )סופספ( הצמחה
 raru הרמחה
 stena הינחה
 besha תומסחה



 buta הרסחה
 neshu הצפחה
 platu הנצחה
 gunu הברחה
 guna תוברחה
 shasha הגרחה
 heju הדרחה
 vifu המרחה
 fefu הפרחה
 heshu השרחה
 vabu הבשחה
 rata הדשחה
 bawu הכשחה
 goka המתחה

 biku הבטה
 vija הלבטה

 surio )לסרודככב( העבטה
 drown( sura( העבטה
 imprint( flada( העבטה

 fraku החטה
 klupu הייטה
 savu האלטה

 pipu )םיציב לש( הלטה
 psonu )הבוח לש( הלטה

 psomu קפסב הלטה
 chita הנמטה
 nuzu העמטה
 nuza תועמטה

 jotu הסטה
 dipu הייעטה
 dawe המעטה
 mela הנעטה
 grizu הפטה
 latu הדרטה

 kakoma )גנלס( תורטרטה
 trolu הלרטה
 pnoku המרטה
 jalu הפרטה

 ce איה
 srima תודבאיה
 doiu תוקבאיה

 doior )טרופס ףנע( תוקבאיה
 lupa תוזחאיה
 nima תוטאיה
 raka תומטאיה
 deshu תומלאיה
 hashu תוחנאיה
 hasholu תוקנאיה



 beka תופאיה
 zata תוקדביה
 sela תורחביה
 yata תושחביה

 zukol טביה
 goba תומלביה

 finke תונביה
 tablimol ידירביה
 blimol תוידירביה

 flesa בגיה
 dota ןויגיה

 jafu תולעגיה
 tlima תוערגיה
 refte תוררגיה
 stite תומגדיה
 bafa תומהדיה

 psisu דודיה
 kazu קודיה
 meza רודיה

 rejection, repulse( stila(  תוחדיה
 postpone( jaja( תוחדיה

 fipa תוסחדיה
 kliba תולדיה
 domu תומדיה
 deda תוספדיה
 tripa תוכרדיה

 rukomu ןוויה
 piche תורצוויה
 namoma תורתוויה

 taskimom ילויה
 skimom תוילויה

 yozom םויה
 spima תופקדזיה

 fnosha תוללזיה
 spime תופקזיה
 pora תוערזיה
 keni תואבחיה
 truka תורגחיה
 rate תושדחיה
 lida תופטחיה
 wife תובלחיה
 jipa תוטלחיה
 slofa תושלחיה
 krofa תוסמחיה
 kuku תוזפחיה
 chota תורפחיה
 treta תורקחיה
 neka תוטרחיה



 platjara תוחרכיה
 rasha תושרחיה
 gera תוכתחיה

 pobiko   בטיה
 bena תונגטיה
 haja תורהטיה
 peba תונחטיה

 psonol לטיה
 mele תונעטיה
 necha תופנטיה
 jala תופרטיה

 shaka )םיפלק ,םיציב( תופרטיה
 snofa תוקרטיה

 fna ייה
 honfremo קט ייה

 honfremon טסיקטייה
 resha תובכיה
 jarolu תווכיה

 klidom לכיה
 slema תואלכיה
 wake תוללכיה

 glija )המדאהמ האצוה( תורכיה
 depa תובתכיה

 nanol הליה
 gopio ךוליה
 dromu לוליה
 klolo הלוליה
 kota תודכליה

 tromu םומיה
 klipu רומיה

 loju תוטלמיה
 zita תוענמיה
 flufe תוסמיה
 fina תוכעמיה
 prosu תוכשמיה

 pela )ןמז( תוכשמיה
 rusa תוסגניה
 luba תורגניה
 veru סודניה

 vergenu יטנג סודניה
 flala תופזניה
 frika תוצעניה

 dopi ףניה
 stela תוטקניה
 krera תופקניה

 zofu סוסיה
 fasa חסיה

 solpa תוטחסיה



 tarenolopo ירוטסיה
 renolopo הירוטסיה
 renolopon ןוירוטסיה
 klopa תורכסיה
 deka תוחלסיה
 rama תוללסיה
 staka תוקלסיה

 blika קסיה
 zeta תוקרסיה

 grena )רעיש( תורתסיה
 slomo רדעיה
 slomu תורדעיה
 zabe תובלעיה
 povu תומלעיה

 krola תונעיה
 gika תורצעיה
 defa תורקעיה
 glimomu תוכרעיה
 zafe תומגפיה

 neju ךופיה
 kavloxor םטופופיה
 kmikuzolio הזתופיה
 kmi-jojor הימרתופיה

 fnofo הזונפיה
 fnofu טונפיה
 tafnofo יטונפיה
 leku תודספיה
 meba תוקספיה
 zida תועצפיה

 tanamiokol יביטקארפיה
 namiokol תויביטקארפיה

 zufa תוסרפיה
 beja תולציה

 kleso עציה
 bata תורציה
 kubi תועבקיה

 skafu תווקיה
 miosa תוסנקיה

 shati ףקיה
 tashati יפקיה

 sema )םשב( תוארקיה
 dolu תורקיה

 jefa שקיה
 tajefa ישקיה

 feda תורשקיה
 kashu תואריה
 noshola תומגריה
 ploka תודריה



 lazu תומדריה
 shnapa תרוהריה
 kapa תובטריה

 suno ןויריה
 pise תושכריה

 bishoru ןומריה
 spona תוחקריה

 takishom יכרריה
 trime תועתריה
 shosha תולאשיה
 dufa תוראשיה

 juna גשיה
 tajuno יגשיה

 rifa תורזשיה
 rira תוטחשיה
 foka תודמשיה

 tusu תונשיה
 shlina תונעשיה
 luma תולקשיה
 nula תוטרשיה
 jara תופרשיה

 chola ךותיה
 tapuso ילותיה
 puso תוילותיה
 pixo תונכתיה
 pezomu תורמתיה
 vuda תורפתיה

 gitu )הלועפ( רתיה
 gito )ע״ש( רתיה

 lanu הבאכה
 smotu האכה
 rasu הדבכה
 sheru הרבכה
 babu היהכה
 plonu הנווכה
 zilu הדחכה
 zila תודחכה
 maju הלחכה
 fnobu השחכה

 prita )ןוזר( השחכה
 namor רתויב/יכה

 wakol לכה
 blimu האלכה

 kabu הלכה
 waku הללכה
 juka הנמכה

 glimu הנכה
 shibio )תיפסכ( הסנכה



 entering( shiba( הסנכה
 bliru הענכה

 kafu הפק תנכה
 vesu הפסכה
 gebe הסעכה
 shetu הרעכה
 hata הלפכה
 smiru השפכה

 plenu הרכה
 plena תורכה
 plutu הזרכה
 jaza חרכה
 jazu החרכה
 tajazo יחרכה
 jazo תויחרכה

 tenta הערכה
 todolu הדות תרכה

 fokolu התרכה
 flola תותרכה

 smumu השכה
 buru הלשכה
 bura תולשכה
 hedu הרשכה

 koshu )תורשכ( הרשכה
 depe הבתכה
 zolu המתכה
 bida הרתכה

 topelo האלה
 psotu היאלה
 glonu המאלה
 mavu הנבלה
 kepa השבלה
 shovu הבהלה
 jose הטהלה
 wudu האוולה
 trifor היוולה
 tatizu םולה
 dlimo םחלה
 dlimu המחלה
 plunu הנחלה
 mija הצחלה
 mije תוצחלה

 smetu הטלה
 gope ךילה
 gopu הכילה
 hepu המילה

 tizu )האכה( המילה
 jotol קוסמ/רטפוקילה



 siorol הכלה
 dromo ללה

 !godromo !היוללה
 tizo םלה

 kektizo ברק םלה
 sizu )חוריא( הנלה
 pire )הנולת( הנלה

 shumi הגעלה
 fimu הטעלה
 tuku האקלה
 tisu הנשלה
 ga ןה/םה
 buke הסאמה
 kakol הלומה
 tatromu םומה
 tedol ןומה
 tatedom ינומה
 tedom תוינומה

 gukruko ק׳צ/האחמה
 niboru הזחמה
 pepa תוקחמה
 gibe השחמה

 hawa הימה
 troma המימה
 datu החלמה
 mopu הכלמה
 sapu הצלמה

 hanpeko ןונמה
 flufu הסמה
 soka הדעמה
 teju הטעמה
 pulor סגה יעמה

 simu )הלועפ( האצמה
 simo )ע״ש( האצמה

 busu תואצמה
 tepor ארקמה
 molku הארמה

 tinku הרמה
 neda תוחרמה
 lufa תוטרמה

 tobu הירמה
 vlumu הצרמה
 chapu הגשמה
 pelio ךשמה
 pelu הכשמה
 tapelo יכשמה
 pelo תויכשמה

 vashu )לשמ( הלשמה



 meta התמה
 rotu הנתמה
 dazu הקתמה

 kedolo ןה
 chilo האנה
 jepu הבנה
 reda הדגנה
 vome השגנה

 node הדנה
 vero הסדנה

 vergeno תיטנג הסדנה
 sax הנה

 basu )הלועפ( הגהנה
 base )ע״ש( הגהנה

 kedolu ןוהנה
 plema הלהנה
 bushu הרהנה

 assume( grimu( החנה
 put( jidu( החנה

 reduction( nadio( החנה
 skelu היחנה
 fnabu הלחנה
 grira התחנה
 hinu הכמנה
 morku הקמנה

 tomka הסנה
 zimu הענה
 shunol הלענה
 bishu המענה

 dopu הפנה
 klonu הקפנה
 leshu השפנה
 miru החצנה
 woju הקנה
 bisu המשנה
 mololu הבסה

 kefu )הלועפ( רבסה
 kefo )ע״ש( רבסה

 kefa הרבסה
 takefo ירבסה
 takefa יתרבסה

 dela הגסה
 pladom הרגסה
 plada תורגסה
 jiba תוקדסה
 jebor ה/רדסה
 bochu האווסה
 fasu החסה



 pelta תופחסה
 dartu הטסה
 kedo םכסה
 kedu המכסה
 shilu המלסה
 flibu הכמסה

 thick( glipu( הכמסה
 koju הקמסה
 flifu הפנסה

 zofon ןססה
 zofo תונססה

 tazofo ינססה
 memola הדעסה
 poje העסה
 shishu הרעסה
 vita תוגפסה

 tobmeto דפסה
 tobmetu הדפסה

 vefol קפסה
 jojolu הקסה

 conclude( bliku( הקסה
 noshoma תולקסה

 skanu הרסה
 lofu החרסה
 lofe תוחרסה
 plitu הטרסה
 diba תוכבתסה
 smura תורבתסה
 tasmura יתורבתסה
 femu תולגתסה
 fopa תוננגתסה
 spapa תופגתסה
 plade תורגתסה

 vawu התסה
 mola תובבותסה
 sodu תודדותסה

 bocha תוותסה
 drolu תופפותסה
 trera תוררחתסה

 dasa תוגייתסה
 frisa תועייתסה
 vobu תולכתסה
 tavobu יתולכתסה
 hapola תומכתסה
 frola תופלתסה
 fnosa תוקלתסה
 blishola תואמתסה

 gofe תומתסה



 flibe תוכמתסה
 drika תוממתסה
 foza תורוונתסה
 tmoma תופעתסה
 shishe תורעתסה
 neta תוחפתסה
 vefa תוקפתסה
 sliru תונרקתסה
 jusha תולברתסה

 divu הרתסה
 keza תוקרתסה
 diva תורתתסה

 renu הרבעה
 vlipu הפדעה

 chobu הזעה
 teru הרכעה
 sola האלעה

 fovolu הקזחב האלעה
 postu )תיתרבח תשרב( טסופ תאלעה

 zabu הבלעה
 fluda הללעה
 pova המלעה
 plala הדמעה
 glisu הסמעה
 gefu הקמעה
 fnasu הקנעה
 tesa השנעה
 bizu הקסעה
 tiru הבצעה
 gafu המצעה
 smizu הקעה

 lionu )ברעמל הינפ( הברעה
 stiku הרעה

 haze )הנישמ ריעהל( הרעה
 appreciation( fesu( הכרעה

 estimation( fese( הכרעה
 tronfeso תימצע הכרעה

 butifesu רסח תכרעה
 namifesu רתי תכרעה

 smute )המירעל( המרעה
 klizu )הלובחת( המרעה

 wolu הצרעה
 neve הרשעה

 sazedado הקיתעה תעה
 krila קתעה
 krilu הקתעה

 grinu הגפה
 foju הזגפה



 lemu הנגפה
 talemo יתנגפה
 lemo תויתנגפה

 grina הגופה
 taneju ךופה
 badu הדחפה
 hodolu החפה
 nadu התחפה
 kertolu הרטפה
 neja הכיפה
 kodolu -ל הכיפה

 neji ךפה
 tanejio ךפכפה
 nejio תוכפכפה

 suza האלפה
 shopu הגלפה
 trema הלפה
 flara תוטלפה

 vloru הילפה
 fnopu הללפה
 proru הצלפה
 fnara היינפה
 plaju המנפה
 leka דספה

 mebu )הלועפ( הקספה
 mebo )ע״ש( הקספה

 womebo שא תקספה
 mebriso םיירהצ תקספה

 mioku הלעפה
 pumu המעפה
 rela תורעפה

 javu הצפה
 glomolu העצפה
 buma הצצפה
 nebolu הרצפה
 vimu הדקפה
 livu הקפה
 klishu העקפה
 krima תועקפה

 blive רקפה
 blivu הרקפה
 bliva תורקפה
 lede הדרפה
 ledi תודרפה

 gufu הרפה
 skomu הזרפה
 rondolu הטרפה
 wibu הירפה



 sharu הכרפה
 meshu )הלועפ( הערפה
 mesho )תיאופר( הערפה

 pense תוערפה
 butol שרפה
 moju השרפה

 repu )היצקרטסבא( הטשפה
 kukepa )םידגבמ( הטשפה

 briku הלשפה
 snanu הרשפה
 plaba תוחתפה

 slopu )הלועפ( העתפה
 slopa )ע״ש( העתפה

 tunu האבצה
 kobu הבצה

 pointing( pitu( העבצה
 voting( selomu( העבצה

 vare תועבצה
 stalu הגצה
 plamudu העדצה
 dishu הקדצה
 mabu הבהצה
 pliru הרהצה
 tapliro יתרהצה
 pliro תויתרהצה

 zlomu החחצה
 loshu הנחצה
 pupe תואטצה
 vari תועבטצה
 wala תורבטצה
 dishe תוקדטצה

 pucha תווטצה
 lusha תופפוטצה
 tema תודייטצה
 smila תונייטצה
 krosa תובלטצה
 dita תומלטצה
 spoma תוקמטצה
 grofa תוננטצה
 chada תוענטצה
 sota תופעטצה
 woku תועצעטצה
 pliva תורעטצה
 misha תופרטצה

 krose הבלצה
 jumu הלצה

 shinu )לצ ןתמ( הלצה
 plosu החלצה



 shina הללצה
 rubu הפלצה
 simku האמצה
 chiru הגמצה
 fashu הדמצה
 fasha תודמצה
 rinka התמצה
 chadu הענצה
 treke הדעצה
 klesu העצה
 gipu הרעצה

 rumchidu הטימ תעצה
 besu הפצה
 prilu הנפצה

 dionu )ןופצל הינפ( הנפצה
 feku הצצה
 dripu הקצה
 miota תוברצה
 krara הדרצה
 batu הרצה
 shuza המרצה
 riloru הנרצה
 flimu התצה
 flarolu האקה
 pralu הלבקה
 skimio םדקה
 skimu המדקה
 klama הרדקה

 hefa )לשמל ,איבנ לש( השדקה
 dimu )לשמל ,רפס לש( השדקה

 skobu היהקה
 taskim םדוקה
 damolu הזקה
 lilu הנטקה
 zaze תועטקה
 hena הרטקה
 jedu הדלקה

 easy( frimu( הלקה
 reku הטלקה
 kiru הללקה
 spepolu השלקה

 popa המקה
 fnashu הטנקה
 lesoru היינקה
 bapu המסקה
 reta האפקה
 hosu הדפקה
 shatu הפקה



 shato תויפקה
 betu הצפקה
 shlifu האצקה
 prona הבצקה
 binka הצקה
 zezu הנצקה
 noju העצקה
 glishu הפצקה
 tepa הארקה
 zesu הברקה
 reru החרקה
 gliru המרקה
 glira תומרקה
 litu הנרקה
 buja הסרקה
 skoka תוערקה
 goja השרקה
 zaju הבשקה

 jefu )קסיה( השקה
 mesu )שקמ לע( השקה

 laru החשקה
 kromu הישקה

 fedor טסקטנוק/רשקה
 tafedor ילאוטסקטנוק/ירשקה

 zupu התשקה
 choma רה

 boshor שעג רה
 kashe הייארה
 tedo הברה
 pofmemon רוויברה
 wibolu העברה
 nudu הצברה

 wisu )הציברב חינהל( הצברה
 sepa גרה
 guku הזגרה
 fijio לגרה
 fiju הלגרה
 vunu העגרה
 befu השגרה
 laza המדרה

 tasunu הרה
 humu הבהרה
 shnapu רוהרה

 tasepu גורה
 blapa היוורה
 tafelu סורה
 rimu היזרה
 baru הבחרה



 toshu החרה
 noxu הקחרה
 kapu הבטרה
 tikis אלה/ירה

 sepu הגירה
 tasuno ינוירה
 sunu היירה
 felu הסירה
 bivu הבכרה

 shofa )לשמל ,םיינפוא לע( הבכרה
 pezu המרה
 shimanem ןומרה
 tabishoro ינומרה
 bishoro הינומרה

 tarakol יטמרה
 rakol תויטמרה

 fela סרה
 felo תונסרה

 tafelo ינסרה
 zapu הבערה
 prure הדערה
 soru הערה
 kronu הלערה
 tramu המערה
 jesu הפערה
 kaku השערה

 wiki ףרה
 lilsazio  ןיע ףרה
 wiku היפרה
 pojolon ןקתפרה
 pojol תונקתפרה

 tapojol ינקתפרה
 kefolu האצרה

 poda הצרה
 bofa הבקרה
 sona הדקרה

 tachomo יררה
 chomo תויררה
 vumu האשרה
 zira המשרה

 impress( sibu( המשרה
 geloru העשרה
 joru החתרה
 trimu העתרה

 deru )םיאושינ( האשה
 ganomu )היטסגוסה תלועפ( האשה

 triku הלאשה
 dufu הראשה



 joka הבשה
 shoza )הלאשל( הבשה

 hera החבשה
 fleja העבשה

 dose )לכוא ןתמ( העבשה
 fleje תועבשה

 vepu ןוצר תעבשה
 geme תורבשה
 prumu התבשה
 bleru הבגשה
 junu הגשה
 blilu החגשה
 juno תויגשה
 fijolu הרגשה
 globu הייהשה
 blenu האוושה
 shuvu הזחשה
 shalu הלחשה
 maru המחשה
 maku הרחשה
 vazu התחשה

 debu )לשמל ,די( הטשה
 wodu )לשמל ,הריס( הטשה

 kebu החטשה
 reba תופטשה
 fleru הלכשה
 treli הנכשה

 pishola םולש תנכשה
 rala הרכשה
 tilu הגלשה
 glanu היילשה

 flunolu )היגולוכיספ( הכלשה
 consequence( ganol( הכלשה

 throw( flunu( הכלשה
 taganol יתכלשה
 halu המלשה

 pisholu )םולש( המלשה
 vuva תופלשה
 foku הדמשה
 gasa המשה
 slipa הטמשה
 krepa הממשה
 bimu הנמשה
 topu העמשה

 gizolu )תויצ( תועמשה
 tope )העימש( תועמשה

 gmonu הצמשה
 japa השמשה



 stifa תואנשה
 kluke תועסשה
 multa תופסשה

 kaxu היעשה
 shlinu הנעשה
 kinu הרעשה
 trupu הלפשה

 ganu )טקפא( העפשה
 have )עפש( העפשה

 interface( chimu( הקשה
 launch( shopomu( הקשה

 kaju הטקשה
 floru היקשה

 invest( fisu( העקשה
 submerge( foma( העקשה

 rupe הפקשה
 pichodo הארשה
 psira תודרשה
 zenu השרשה
 kupolu תואתשה
 fluka תוטבתשה
 jama תועגתשה
 stinu תולדתשה
 geku תובבותשה
 miorolu תוללותשה
 flemu תוקקותשה
 nepu תופזתשה
 choforu תווחתשה
 flonfinka תורזחתשה
 shala תולחתשה
 zovu תונצחתשה

 jashu תוטתשה
 kebe תוחטתשה
 dize תוחכתשה
 riva תוללכתשה

 trele תונכתשה
 flida תוענכתשה
 fleka תולפכתשה

 drunk( wipu( תורכתשה
 earning( rada( תורכתשה

 spashu תוכשכתשה
 miva תובלתשה

 jima הלתשה
 gliza תובהלתשה
 zabolu תוחלתשה
 woshe תוטלתשה

 hale )המלשה( תומלתשה
 dina )תויאדכ( תומלתשה



 flopa תולשלתשה
 flishu תועמתשה

 totu הנתשה
 koda תונתשה

 niona תודבעתשה
 koloma תולעתשה
 vadu תוממעתשה

 drina תודפתשה
 skila תופתשה
 lera תוכפתשה
 stona תוצפתשה
 nema תורפתשה
 fnana תופשפתשה

 fapa הקתשה
 fomi תועקתשה
 rupa תופקתשה
 sliba תובברתשה

 fripa תוכרתשה
 zene תושרתשה

 nushu התתשה
 nela תופתתשה

 fape )הקיתש( תוקתתשה
 tronmetu תודבאתה
 tatronmetu יתודבאתה
 vojoru תוכבאתה
 lisu תולבאתה
 noshu תונבאתה

 voja )קבאב תוסכתה( תוקבאתה
 doia )קבאמ( תוקבאתה

 mistu תודגאתה
 laka תודאתה
 gafora תורדאתה
 lavu תובהאתה
 smane תוררוואתה

 plaru תוואתה
 pirolu תוננואתה
 suma תוששואתה

 kula תונזאתה
 grepolu תורזאתה
 seba תודחאתה
 sripa תוחאתה
 nuxa תונייאתה
 manola תושייאתה
 zesha תובזכאתה
 vafu תורזכאתה
 prakoma תולכאתה
 bufa תוסלכאתה
 vroma תונסכאתה



 bode םאתה
 boda המאתה

 krupa תוללמאתה
 grepa תוצמאתה
 dare תותמאתה
 musu תומלסאתה
 kipa תופסאתה
 janu תוקפאתה
 leba תורפאתה
 vlane תורשפאתה
 snepa תומלקאתה
 dila תונגראתה
 suka תוחראתה
 waba תוכראתה
 veshu תוסראתה
 trena תוסאבתה
 limola תוראבתה
 nera תורגבתה
 tanera יתורגבתה

 flaje תודבתה
 gishu תוחדבתה
 baji תולדבתה
 shipu תורדבתה
 lima תורהבתה
 blana תודדובתה
 molta תוללובתה
 drema תוננובתה
 tiftu תוססובתה
 psila תוזבזבתה

 drona תוזבתה
 bera תואטבתה
 vame תושייבתה
 shime תותייבתה
 kare תונייכבתה
 geda תולבלבתה
 niza תונגלבתה

 gara תולבתה
 mada תוטלבתה
 fnota תועצבתה
 krala תורצבתה
 bepa תולשבתה
 tesha תומשבתה
 slara תורשבתה

 hebu תואגתה
 salta תובבגתה
 pika תורבגתה
 mila תושבגתה
 lori תולדגתה



 stafu תודדוגתה
 glike תונווגתה
 pizolu תוננוגתה
 poza תוררוגתה
 doiolu תוששוגתה

 jeza תוסייגתה
 sula תולגתה
 mofa תוחלגתה
 gula תומלגתה
 kioma תופלגתה
 smusha תושלגתה
 klise תודמגתה
 naja תובנגתה
 psera תורדנגתה
 jonu תועגעגתה
 wila תושעגתה
 mube תופפגתה
 jerta תודרגתה
 give תורגתה
 deva תושרגתה
 pema תומשגתה
 mezu תורדהתה
 klolu תוללוהתה
 neje תוכפהתה
 bishora תונמרהתה

 sova תודוותה
 nobu תועדוותה

 kozu היוותה
 menu תוחכוותה
 fida תופסוותה

 psiku הצרפשה/הזתה
 kena תואבחתה
 bula תובבחתה
 ruda תובחתה
 srina תוטבחתה
 jolu תוקבחתה

 becoming friends( gavu( תורבחתה
 joining, attaching( hapa( תורבחתה

 biba תודדחתה
 flona תושדחתה

 niba תוזחתה
 nispa תובטחתה
 raze תובייחתה
 febu תוכייחתה
 tunula תולייחתה
 vrira תוככחתה
 rora  תומכחתה

 zina הלחתה



 sike )הלוחל תוזחתה( תולחתה
 bave תולחלחתה

 spena תונלחתה
 plipe תופלחתה
 duma תוקלחתה
 tazina יתלחתה
 joja תוממחתה
 dapa תוצמחתה
 kata תוקמחתה
 solta תושמחתה
 glibe תונחנחתה

 flele תוננחתה
 kevu תופנחתה
 flebu תודסחתה
 wina תונסחתה
 shoru תוספסחתה

 chote תורפחתה
 fezu תושפחתה
 fichu תופצחתה
 pupa תונברחתה

 jita תורחתה
 plivomu תוטרחתה
 vaba תובשחתה
 sili תונבשחתה
 fiora תולשחתה
 runa תולמשחתה

 wuza תונתחתה
 hetu תושאייתה
 kava תושבייתה
 vebu תודדייתה
 wona תודחייתה
 fosu תוסחייתה
 didu תודלייתה
 pefu תורמייתה
 meliloma תוננייתה
 miopa תורסייתה
 deta תודעייתה
 nare תולעייתה
 zosa תוצעייתה
 fresa תופייתה
 snifu תוחפייתה
 fresola תויפיפייתה

 kana תובצייתה
 ruze תוארייתה

 pomolu )בושי תמקה( תובשייתה
 pome )לשמל ,אסכ לע( תובשייתה

 dada תונשייתה
 daka תורשייתה



 klosa תומתייתה
 lipa תודבכתה
 gepa תוסבכתה

 cholu הכתה
 baba תוהכתה
 ploni תונווכתה
 vrama תוצווכתה
 glima תוננוכתה
 chofe תופפוכתה
 zidoma תובייכתה
 dika תולייכתה
 tude תולכתה
 krete תושמכתה
 brala תוסנכתה
 miza תוסכתה
 buva תולברכתה
 depolu תובתכתה
 puna תושתכתה

 snola תובלתה
 kreku תוטבלתה
 kepu תושבלתה
 shova תובהלתה
 josu תוטהלתה

 trifa תוולתה
 pira תוננולתה
 jeju תוצצולתה

 nina תולתה
 shika תוחלחלתה
 spifa תופטלתה
 liza תודכלתה
 dija תוכלכלתה
 dutolu תודמלתה
 smusa תופפלתה
 flomu תוחקלתה
 glifa תוטקלתה
 smija תושלתה
 pize תונגמתה
 knitu תוטנגמתה

 liku הדמתה
 kupa ההמתה

 dejolu תוהמהמתה
 tovu תודדומתה
 pija תוטטומתה

 skoda תוגזמתה
 zipu תולזמתה
 buna תורעזמתה

 zaku תוחמתה
 freme תונכמתה



 niomolu תורכמתה
 kleba תואלמתה
 data תוחלמתה
 loje תוטלמתה
 mimu תוממתה
 lala תושממתה

 supa תונמתה
 dope תופנמתה
 faje תודסמתה
 miolu תונכסמתה
 flefa תוסמסמתה

 kalu תורסמתה
 buse תואצמתה
 kobola תובצמתה
 shija תודקמתה
 piona תוחקמתה
 fnole תומקמתה
 hada תומסקמתה
 nolu תועצקמתה
 snote תודרמתה
 dava תורמרמתה

 menka תוקרמתה
 pele תוכשמתה
 sheva תונכשמתה
 krira תוששמתה
 mife תוחתמתה
 plaka תונתמתה
 daza תוקתמתה
 lode תואבנתה
 leja תובגנתה
 redu תודגנתה
 sefe תונגנתה
 naka תובדנתה
 tanaka יתובדנתה
 glola תודנדנתה
 fiola תופדנתה
 jema תוגהנתה
 tajema יתוגהנתה
 flofomu תוססונתה
 kzitu תורזנתה
 fnaba תולחנתה
 flila תומחנתה
 vovolu תולשחנתה

 noda תודיינתה
 yenu היינתה
 buchu תולכנתה
 gusha תורכנתה
 zave תוסנתה



 tazave יתוסנתה
 mimta תוחסנתה

 skera תופנתה
 sheshe תוחפנתה
 treme תולפנתה
 mocha תוצפנתה
 joza תוחצנתה
 kaiu תולצנתה
 krisa תורצנתה
 kvina תובקנתה
 plepe תוקנתה
 tioma תוזקנתה
 zala תומקנתה
 chinolu תואשנתה
 bine תולשנתה
 bise תומשנתה
 fnaza תופשנתה
 jopa תוקשנתה

 gida הססתה
 fluma תורפסתה

 bosa תובעתה
 blisa תורבעתה
 bofolu תושבעתה
 mume תולגעתה
 flena תונכדעתה
 chula תונדעתה
 blisha תורוועתה
 kacha תותוועתה
 poshe תופפועתה
 hazu תוררועתה
 jine תורטעתה
 boshoma תושטעתה

 ruvu היעתה
 dupa תופייעתה
 deja תובכעתה
 sheta תורכעתה
 sole תולעתה
 broku תוללעתה
 pove תומלעתה
 pifu תופלעתה
 naiolu תוקלעתה
 fonu תולמעתה
 raja תומעמעתה

 gefe תוקמעתה
 brokolu תורמעתה
 veda תוגנעתה
 shefa תונעתה
 hiru תוניינעתה



 timu תוננעתה
 bofoma תושפעתה
 rana תובצעתה

 tira )בצע( תובצעתה
 fiva תונבצעתה
 zulu תולצעתה
 gafa תומצעתה
 puda תולקעתה
 daja תומקעתה
 juju תושקעתה
 nija תובברעתה
 klipolu תוברעתה

 involvment( geja( תוברעתה
 nira תולברעתה

 dusu תורעתה
 groku תולטרעתה
 gloloma תולסרעתה
 flepa תורערעתה
 koche תולפרעתה
 nevu תורשעתה
 reza תודתעתה
 klida תוראפתה
 sametu תורגפתה
 bume תוצצופתה
 flepola תוקקופתה
 frina תוררופתה

 kufa החפתה
 veta תומחפתה
 mita תורטפתה
 psenu תוטייפתה
 blina תוסייפתה
 skotu תוחכפתה
 kinta תוגלפתה

 fnoju הלפתה
 bela תוללפתה
 rorolu תופסלפתה
 fefoma תולפלפתה
 glepolu תוצלפתה
 fnaku תושלפתה
 prifa תוקנפתה
 saka תוספספתה

 mioki תולעפתה
 pume תומעפתה
 pliza תוחנעפתה
 smiba תולצפתה
 shaja תוצפצפתה
 nisu תודקפתה
 ronde תוטרפתה



 krika תוכרפתה
 stota תוסכרפתה
 prima תוסנרפתה
 mioru תוערפתה
 bosha תוצרפתה
 praka תוקרפתה

 kukepu )םידגבמ( תוטשפתה
 spread( soju( תוטשפתה

 sutu תורשפתה
 faba תותפתה
 klapa תוחתפתה
 taklapa יתוחתפתה
 fritu תולתפתה
 teka תולבקתה
 kube תועבקתה
 bake תוצבקתה
 kamu תומדקתה
 klamu תורדקתה
 skoba תוהקתה
 kasu תולהקתה
 resola תוטטוקתה
 gletu תוממוקתה
 lili תונטקתה
 liloru תוננטקתה
 fafe תומייקתה

 plashu הלקתה
 plasha תולקתה
 peva תוחלקתה
 pida תופלקתה
 gaka תולקלקתה
 dude תוחמקתה
 slaka תוטמקתה
 nale תוצמקתה
 nalu תונצמקתה
 freta תורמקתה

 chedio ןקתה
 veka תואנקתה

 chedu הנקתה
 pliba תועקתה
 sija תועקעקתה

 bedol ףקתה
 flupa תוחפקתה
 geza תולפקתה
 rista תורצקתה
 nixa תוברקתה
 zesa תונברקתה
 frota תולזרקתה
 rera תוחרקתה



 jija תוררקתה
 kroma תושקתה
 lara תוחשקתה
 gile תוטשקתה
 plifa תושקשקתה

 mepa תורשקתה
 blore הארתה
 kashi תוארתה
 disa תונייארתה
 kumole תודברתה
 teda תוברתה
 lozu תוברברתה

 guka תוזגרתה
 fija תולגרתה
 leta תומגרתה
 vune תועגרתה
 befe תושגרתה

 gita הרתה
 lena תוחוורתה
 peza תוממורתה

 lelor חור תוממורתה
 haba )תוטטומתה( תועעורתה

 fiofa תופפורתה
 podolu תוצצורתה
 vava תונקורתה
 srika תוששורתה
 bara תובחרתה
 shnara תוצחרתה
 noxa תוקחרתה
 skato תושחרתה
 pena תוככרתה

 jovola המרתה
 kimtu הסרתה
 keja תוקסרתה

 muzu הערתה
 trama תומערתה
 srona תוננערתה
 stima תודפרתה
 biora תוטפרתה
 lada תוספרתה

 dulu הצרתה
 kadi תוצרתה
 rufu תולשרתה
 kolma תוכתרתה

 pedu השתה
 vo ...ו

 bodozom ךכיפל/ןכבו
 shrilo תואדו



 tashrilo יאדו
 nini וו
 minom וטו

 samazopon רנירטו
 tasamazopo ירנירטו
 samazopo הירנירטו
 ruron רוטרביו

 plitio ואדיו
 shrilu אודיו
 sovu יודיו
 mena חוכיו
 lishimo הליו
 divon ןוליו
 novu תוסיו

 fnodol ףיגנ/סוריו
 talapom ילאוטריו
 lapom תוילאוטריו

 sliku רותיו
 menon ןחכו
 meno תונחכו

 tameno ינחכו
 votopelo )׳וכו( האלה ןכו

 voto דלו
 snilio לינו

 novon )תסוומש רישכמ( תסו
 menstruation( sunol( תסו

 tasunol יתסו
 boto דעו
 bota הדעו
 botol הדיעו

 webeko לפו
 tamipa ילאברו
 mipa תוילאברו

 mamio דרדרו
 mami דורו
 damio דירו
 memrolo טשו
 tagiromo קיתו
 giromo תוקיתו

 giroma קתו
 slikon ןרתו
 sliko תונרתו

 tasliko ינרתו
 solteto טק׳ז
 zashol ןוגר׳ז
 dogor באז

 tatupbison םטוח בז
 poshio בובז



 taforu חובז
 foro חבז
 foru החיבז

 tubon ןלבז
 klefio ןבז
 plilon הרבז

 tujon גגז
 tatujo יגוגז
 tujo תויגוגז
 tujio תיגוגז
 klikon ןגזגז
 kliko תונגזגז

 takliko ינגזגז
 kliku גוזגז
 dema ןודז
 tademo ינודז
 demo תוינודז
 zom תאז/הז

 pazo בהז
 tashuro )ותוא/same( ההז

 tapazo בוהז
 shuro תוהז
 tabloro ריהז

 nanu )הלועפ( הריהז
 bloro תוריהז
 samalopon גולואוז
 tasamalopo יגולואוז
 samalopo היגולואוז

 tupe בוז
 tuza גוז
 tatuzo יגוז
 tuzo תויגוז
 vlime המהוז

 shine( nano( רהוז
 shining( tanano( רהוז

 zezom תיווז
 vajola העווז

 vajolo תויתעווז
 moshol )תויח תחפשמ( לחוז

 hinol רטוז
 tazezom יתיוז

 tatisho לוז
 takrotu גלוז
 snukol תלוז
 tavoso םעוז
 tashifa םרוז
 tafento חוחז
 fento תוחיחז



 moshu הליחז
 zumio לחז
 tubu לוביז
 tuju גוגיז
 klika גזגיז
 shuru יוהיז

 vlimu )הלועפ( םוהיז
 vlimo )ע״ש( םוהיז

 tavlimo ימוהיז
 tuzu גוויז

 hibu )הלועפ( ףויז
 hibo )ע״ש( ףויז

 madi זיז
 hiba תונפייז

 chamu יוכיז
 sivu ךוכיז
 fejol ןורכיז
 shlipa ףוליז
 tisho תוליז

 bisio םיז
 sexi המיז
 zana ןומיז
 zmora רומיז
 dranolu בוניז
 piolo העיז
 vaju עוזעיז

 veli ףיז
 chezio קיז
 fosi הקיז

 distill( hamu( קוקיז
 firework( varwomo( קוקיז

 plipozu תיקיז
 plimio הריז
 notu זוריז
 wibimo תיז
 tasivo ךז

 chamo תואכז
 tachamo יאכז
 chuko תיכוכז

 chukloro תלדגמ תיכוכז
 tafeju רוכז

 lucidity, purity( sivo( תוכז
 right( chama( תוכז
 selor הריחב תוכז

 plumu הייכז
 feju הריכז

 male( smika( רכז
 memory( fejio( רכז



 tasmiko ירכז
 smiko תוירכז

 fejon ןרכז
 fejo תונרכז

 tashlipu ףולז
 sobu לוזלז
 sanomio לזלז
 sobon ןלזלז
 krotu הגילז
 fnoshu הלילז
 shlipu הפילז

 fnoshon ןללז
 fnosho תונללז

 tafnosho ינללז
 tatebu םומז
 zmomu םוזמז
 tebu המימז

 tasazor ןימז
 sazor תונימז

 saza ןמז
 tasazo ינמז
 sazo תוינמז

 singer( hanon( רמז
 singing( zmoro( רמז

 zmoru הרמז
 zmore רורמז
 perio )גוס( ןז

 dranolo בנז
 talija חונז
 sexor תונז
 talijo חינז
 lija החינז
 lijo  תוחינז

 tavosu )סעוכ( םועז
 tatejom )טעומ( םועז

 vaja עוזעז
 vosu המיעז

 tejom )תוטעומ( תומיעז
 chaze הקיעז

 tabuno ריעז
 buno תוריעז

 voso םעז
 chazu הקעז
 bamako תפז
 taspimo ףוקז
 tasolmado רוקז

 spimio )עבט תעפות( ףיקז
 spimon )דיקפת( ףיקז



 spimu הפיקז
 spimo תופיקז

 subio קיקז
 solmadu הריקז
 solmado תוריקז

 beard( velo( ןקז
 giron )םדא ,old( ןקז
 tagiro )ראות ,old( ןקז

 giro הנקז
 spimol הפקז

 tavevo רז
 bouquet( tipio( רז

 jetio תיבוברז
 tastolu יורז
 mupo עורז

 sown( taporu( עורז
 talepu קורז
 vevo תורז
 noton זרז
 drodu ףוזרז
 drodo ףיזרז
 bono תונחרז

 tabono ינחרז
 tanoto זירז
 noto תוזירז
 bonu החירז

 bontino )שמש( החירז
 stolu היירז
 shifa המירז
 poru העירז

 injection( seza( הקירז
 throw( lepu( הקירז

 shifo םרז
 shifor קונרז

 seed( poro( ערז
 semen( porio( ערז

 tedobazo רוקרז
 piti תרז
 tasrinu טובח
 takene יובח
 tajola קובח

 band( gavol( הרובח
 bruise( sheshom( הרובח

 tariju שובח
 srinu הטבח
 tabulo ביבח
 bulo תוביבח

 kene ןויבח



 kikio הליבח
 jola הקיבח

 tahapi ריבח
 hape הריבח
 hapi תוריבח
 riju השיבח

 tuprishon תיבח
 benpipo התיבח

 pity( plivol( לבח
 rope( rifio( לבח
 sunrifio רובטה לבח

 feromu הלבח
 feromon ןלבח
 feromo תונלבח

 gava רבח
 flejon םיעבשומ רבחב רבח

 flejol םיעבשומ רבח
 sanolon תחלשמ רבח

 vexolon לגס רבח
 vexio תווצ רבח

 society( bakol( הרבח
 company( dilon( הרבח

 gave תורבח
 tagavo יתורבח
 gavo תויתורבח

 tagava ירבח
 tabakom יתרבח
 bakom תויתרבח

 peka גח
 tatruku רוגח
 truko הרוגח
 peku הגיגח
 tapeko יגיגח
 peko תויגיגח
 truku הריגח

 tabibo דח
 mudomon ןרק דח

 -onz -דח
 taonzplona ינוויכ-דח
 onzplona תוינוויכ-דח

 taonzlibor ידממ-דח
 onzlibor תוידממ-דח

 taonzospe ימעפ-דח
 onzospe תוימעפ-דח

 taonzplamo ידדצ-דח
 onzplamo תוידדצ-דח
 taonzkishor יתמוק-דח

 takovu רודח



 tafnomom הרטמ רודח
 bibo תודח
 floju הלידח
 takovo רידח
 kovu הרידח
 kovo תורידח

 fnomom הרטמ תורידח
 taflone שידח
 flone תושידח

 bisor קדח
 rusho רדח

 rushmemo לכוא רדח
 kishani תוגרדמ רדח

 rushdunon םירומ רדח
 rushdepo הדובע רדח
 rushnaro הצחר רדח
 rushrumo הניש רדח
 shidoni תוריש רדח
 rushtolo םיתוריש רדח

 taflon שדח
 flonor תושדח
 flono תונשדח

 taflono ינשדח
 raza הבוח
 lomon תרבוח
 rijon שבוח

 bulol גוח
 mulio הגוח
 bibi דוח
 takova ינרדוח
 kova תוינרדוח

 mono שדוח
 tamono ישדוח
 tomola תואווח

 tomolon יאווח
 tomol הווח
 nono היווח
 tanono יתיווח

 mimpete תעד תווח
 vibon )גולורטסא לשמל ,ע״ש( הזוח

 contract( gokom( הזוח
 tagokom )לשמל ,תיזוח תורשקתה( יזוח

 bano קזוח
 flibom )ךמסמ( רזוח

 nopo טוח
 mapinop ינשה טוח
 tevnopo םייניש טוח
 sinon )ע״ש( אטוח



 plekon םיצע בטוח
 tanopo יטוח
 madon םטוח
 lidon ףטוח
 roro המכוח

 frinosha לוח
 tasiko הלוח

 sikleshon שפנ הלוח
 siko ילוח

 snimio )בגב( הילוח
 desio )תרשרשב( הילוח

 mashe תונמלוח
 tamashe ינמלוח

 tasiki ינלוח
 siki תוינלוח

 taplipo ףלוח
 kepsolo הצלוח

 nufonio ףלוג תצלוח
 slofo השלוח

 brown( mari( םוח
 hit( jojo( םוח

 pizor המוח
 mumbio סומוח
 taflasol למוח
 dapio ץמוח
 dapion הצמוח
 tadapion יצמוח
 dapi תויצמוח
 tadapi יתצמוח

 kixa רמוח
 gulol םלג רמוח
 plepor יוקינ רמוח
 bumol ץפנ רמוח

 hardware( kixom( הרמוח
 severity( raro( הרמוח

 takixo ירמוח
 kixo תוירמוח
 kixe תונרמוח

 takixe ינרמוח
 fevio שמוח
 nutor ךנוח
 sromon הסוח
 buti רסוח

 butbano םינוא רסוח
 butselko תוירחא רסוח

 butshrilo תואדו רסוח
 butvabo תובישח רסוח

 butneso היצנטופמיא/תלוכי רסוח



 noksloro עשי רסוח
 butzipo לזמ רסוח

 butgiko םירוצעמ רסוח
 butflisho תועמשמ רסוח

 butfeso ךרע רסוח
 butwoshu הטילש רסוח

 voviol ףוח
 kiston הפוח
 drimo ןפוח

 robon )עוצקמ( ףפוח
 overlap( tapecho( ףפוח

 pecho תופפוח
 flana שפוח

 flanloro לודג שפוח
 flananon השפוח
 taflano ישפוח
 flano תוישפוח

 plata ץוח
 platula ץראל ץוח

 besides( platzom( הזמ ץוח
 ficha הפצוח
 fichon ןפצוח
 ficho תונפצוח

 taficho ינפצוח
 shiso ץצוח
 bopio קוח
 bopol הקוח
 tabopo יקוח
 bopo תויקוח

 tretion רקוח
 subo רוח
 guno ןברוח
 tashashu גרוח
 tudom המרוח

 jijom ףרוח
 tajijom יפרוח
 jijomon ןפרוח
 taduja קרוח
 rafolio השרוח

 gibo שוח
 tagibo ישוח
 bawo ךשוח
 tagibol ינשוח
 gibol תוינשוח
 konka תונפשוח

 takonka ינפשוח
 joma תלתוח
 gokon תמתוח



 fnadolon )יעוצקמ יאטרופס( רתוח
 smanola תואזח

 smanolon יאזח
 kamor הזח
 tavibu יוזח
 nibo תוזח
 tanibo יתוזח
 nibio ןויזח

 kamoron )שובל( הייזח
 viba )תוזחל( הייזח
 nibu )היפצ( הייזח

 fnakono ריזח
 fnagosho רב ריזח

 tafnakonol יריזח
 fnakonol תויריזח

 kamo תיזח
 takamo יתיזח

 tabano קזח
 fovolo )הקיטמתמ( הקזח

 filu הרזח
 sofilu תילרנג הרזח

 tafilo יתרזח
 filo תויתרזח

 tevolio  )לשמל ,ליפ לש( טח
 sino אטח

 hewed( tapleku( בוטח
 well built( tanispo( בוטח

 talidu ףוטח
 zidi )עצפ( טטח

 bezon ןטטח
 bezo תונטטח

 plazom )ןוגראב( הביטח
 pleku )לשמל ,ץע לש( הביטח

 nispo תוביטח
 taplazom יתביטח

 lidio ףיטח
 lidu הפיטח
 tabezo יננטח

 tasamo יח
 bule הביח
 bulu בוביח
 bimomu ץוביח
 jolo קוביח

 miomol )ע״ש ,בתכב( רוביח
 hapu )הלועפ( רוביח

 hapo תוירוביח
 mulu הגיח
 rida הדיח



 bibu דודיח
 ridol ןודיח

 flonu )הלועפ(  שודיח
 flonio )האצמה ,ע״ש( שודיח

 floja ןולדיח
 rushol קדיח
 tarushol יקדיח
 tarido יתדיח
 rido תויתדיח

 sama םייח לעב/היח
 razolu )ןובשחב( בויח

 obligation( razu( בויח
 tajeno יבויח
 jeno תויבויח

 mulolu גויח
 nopu טוויח
 smenu יוויח

 mimpetu תעד יוויח
 tawuso רוויח
 wuso ןורוויח

 feba ךויח
 tunolu לויח
 tasamom ינויח
 samom תוינויח

 liveliness( samo( תויח
 vibu יוזיח
 banu קוזיח
 filolu רוזיח
 samgashon רזיח
 tasamgasho ירזיח
 samgasho תוירזיח

 dubo הטיח
 nispu בוטיח
 bezu טוטיח

 situ אוטיח/יוטיח
 mulolon ןגייח
 febon ןכייח
 febo תונכייח

 tafebo ינכייח
 tunio לייח
 samon םייח
 shisa ץייח
 gibor ןשייח

 samshima דמחמ תייח
 tasama יתייח
 tosu יוכיח
 vriru ךוכיח
 tosa ןויכיח



 corps( tuni( ליח
 smantuni ריווא ליח

 teftuni םי ליח
 goptuni םילגר ליח

 pranu לוליח
 gasholu )לילחב( לוליח
 zonu )הריצי( לוליח

 spenu ןוליח
 taspeno ינוליח
 speno תוינוליח

 plipa ףוליח
 gridu ץוליח
 dumu קוליח
 shulol ןוזליח
 joju םומיח
 soltu שומיח
 gubo רמיח
 nutu ךוניח
 tanuto יכוניח
 nuto תויכוניח

 takuruko ימניח/םניחב/םניח
 taglibo ינניח
 glibo תוינניח

 smorol )חוטיבב( יוסיח
 flezu לוסיח

 winu )הלועפ( ןוסיח
 winon )ע״ש( ןוסיח

 butu רוסיח
 bute ןורסיח

 kistu )הלועפ( יופיח
 kisto )ע״ש( יופיח

 fonfu ףופיח
 sifu שופיח

 feza )תשופחתב( שופיח
 lilion תישופיח

 lilrika ונבר השמ תרפ תישופיח
 kuko ןוזפיח
 taplato ינוציח
 plato תוינוציח

 fomon קיח
 floku יוקיח

 bopa )קוח( קוקיח
 knaba )התירח( קוקיח

 pupu ןובריח
 rujol םוריח
 nukolu ףוריח
 stama ץוריח
 subu רוריח



 flanor תוריח
 heshon )םדא( שריח
 tahesho )ראות( שריח

 hesho תושריח
 sile ןובשיח
 gibu השיח
 silu בושיח
 tasilo יבושיח
 silo תויבושיח

 fioru לושיח
 mumio קושיח
 molom רושיח
 runu לומשיח

 geru ךותיח
 pupon לותיח
 wuzu ןותיח

 penom ךח
 taroro םכח
 wifa בלח
 wifor ןובלח
 tawifo יבלח
 wifo תויבלח

 wifon ןבלח
 dudazo הלח
 tashavo דולח
 shavo הדולח

 tajipu )םימח םימב( טולח
 conclusive( tafnoma( טולח

 tagasho לולח
 masha םולח

 binkmasha ץיקהב םולח
 tamasho ימולח
 masho תוימולח

 plabol ןולח
 plipo )תויערא( ףולח

 plipi הביטנרטלא/הפולח
 taplipi יביטנרטלא/יפולח

 klimon )תויצולח( ץולח
 taklimu )ותוא וצלחש( ץולח

 taklimo יצולח
 klimo תויצולח
 dume הקולח
 taslofe שולח
 hafo תולח

 bavu )עוזעז( לוחלח
 pluka )הגיפס( לוחלח
 pulio םוטקר/תלוחלח
 bava )עוזעז( הלחלח



 pluku )הגיפס( הלחלח
 wifu הבילח

 tashava דילח
 shava תודילח

 fnoma )הטלחה( הטילח
 jipu )םימח םימב ,הלועפ( הטילח

 jipo )הקשמ ,ע״ש( הטילח
 gasholo לילח
 !zitol !הלילח
 gasho תולילח
 mashu המילח

 binkmashu ץיקהב המילח
 bodol הפילח

 kepgashon ללח תפילח
 klimu הצילח
 woshoru השילח
 slofe תושילח
 gasha )קיר( ללח

 tagasha יללח
 gashe )תונקיר( תויללח

 pojgashon תיללח
 plipolon ןפלח
 plipolo תונפלח

 part( dumi( קלח
 smooth( talamo( קלח

 chale הקלח
 lamo תוקלח

 tadumo יקלח
 dumo תויקלח
 lilio קיקלח
 talamio קלקלח
 lamio תוקלקלח

 taslofo שלח
 slofon שולשלח

 tajojo םח
 jomuno ראווצ םח

 bimomo האמח
 tabimomo יתאמח

 plafe דמח
 klirom הדמח
 plafolon ןדמח
 plafol תונדמח

 taplafol ינדמח
 taplafo דומח
 tajoja םומח

 takrofu )ראות( סומח
 tadapo ץומח

 dapol )יצוביק( םיצומח



 mumadio קומח
 doneky( shimsuso( רומח
 severe( tararo( רומח

 tasoltu שומח
 plafu הדימח
 plafo תודימח

 tajoje םימח
 joje תומימח
 krofu הסימח
 daptupol הצימח
 dapo תוצימח
 katu הקימח
 rara תורימח
 fexon ישימח

 faxa )רבש( תישימח
 flasolo הלמח
 tinio היינמח

 krofe סמח
 gionor ןיסמח

 dapor ץמח
 gozu ןוצמח
 dapipi ץיצמח
 tadape ץמצמח
 dape תוצמצמח

 gozon ןצמח
 takate קמקמח
 kate תוקמקמח

 katon ןקמח
 kato תונקמח

 takato ינקמח
 salor תמח

 salgasholo םילילח תמח
 gliba ןח
 tastenu יונח

 merciful( taflelu( ןונח
 keva הפונח

 tachunu קונח
 lesio תונח
 glibu ןוחנח

 steno )ע״ש( הינח
 stenoni ןוינח

 stenu )הלועפ( היינח
 nutio ךינח

 nuta )ךוניח( הכינח
 zinolu )הלחתה ,החיתפ( הכינח

 flelu הנינח
 chunu הקינח
 nivol תינח



 kevon ןפנח
 kevo תונפנח

 takevo ינפנח
 chuna קנח
 fleba דסח
 pofiolo הסח
 tasromo יוסח
 tavizu ךוסח
 tabeshu םוסח
 sroma תוסח
 taflebo דיסח
 flebo תודיסח

 sromo ןויסח
 sromu הייסח
 vizu הכיסח
 fleza הליסח
 beshu המיסח

 tawino ןיסח
 wino תוניסח

 butio ךסח
 viza ןוכסח
 taviza ינוכסח

 vizon ןכסח
 vizo תונכסח

 tavizo ינכסח
 shora )הלועפ( סופסח

 shoro )ע״ש( סופסח
 deficient, missing( tabuto( רסח

 lack( buto( רסח
 tabutbano םינוא רסח
 tabutselko תוירחא רסח
 tabutvabo תובישח רסח

 tabutneso טנטופמיא/תלוכי רסח
 tanoksloro עשי רסח
 tabutzipo לזמ רסח

 tabutgiko םירוצעמ רסח
 tabutflisho תועמשמ רסח

 tabufeso ךרע רסח
 tabutskime םידקת רסח

 tanokgelo ףח
 takuku זופח
 takista יופח
 tadrimu ןופח

 tarobu )רעיש( ףופח
 tachotu רופח
 nokgelo תופח
 kista הייפח
 drimu הניפח



 pechu )הדובעב/הירטמואיגב( הפיפח
 robu )רעיש( הפיפח

 fonfon קינפיפח
 fonfo תויקינפיפח

 gudu הציפח
 chotu הריפח

 nesho )רבד( ץפח
 gudo )ןוצר( ץפח

 nesha ןוצפח
 choto )גנלס( תונרפח

 chotol תרפרפח
 pladmupon תפח

 plonio ץח
 tuxo ןיאצח/תויאצח

 chidio תיאצח
 tachonu בוצח
 triplali הבוצח

 tatuxu יוצח
 taficha ףוצח
 tashisu ץוצח

 muzon הרצוצח
 tuxa יצח

 chonu הביצח
 tuxom ןויצח
 tuxu הייצח
 malion ליצח
 shisu הציצח

 noshio ץצח
 platol רצח
 platolon ןרצח
 taknabu קוקח
 tatretu רוקח
 flokon ןייקח
 floko תונייקח

 tafloko ינייקח
 bopu )קוח( הקיקח

 knabu )התירח( הקיקח
 tabopu יתקיקח
 tretu הריקח
 tomo תואלקח

 tomon )עוצקמ( יאלקח
 tatomo )ראות( יאלקח

 knabol )ץירח/הקוקח תבותכ( קקח
 trete רקח

 tretodola הרקמ רקח
 treton ןרקח
 treto תונרקח

 tatreto ינרקח



 geror ברח
 beton לוגרח

 tahejo דרח
 hejo הדרח
 mabfefol לדרח
 posoron בורח

 kimio )ריש ,תרשרש( זורח
 takimio יזורח
 taneku טורח

 blulo )סונוק( טורח
 taplatjaru ךורח

 takebiso )חוטש ופאש( םורח
 tastamu )םיצירח יושע( ץורח

 diligent( tazoro( ץורח
 taduju קורח
 tarashu שורח
 kimo תונזרח
 plivomo הטרח
 blofu טוטרח
 kamshopo םוטרח
 blofon ןטטרח
 blofo תונטטרח

 tablofo ינטטרח
 tashasho גירח
 shashu הגירח
 shasho תוגירח
 kimu הזירח
 neku הטירח
 platjaru הכירח
 tafefo ףירח
 fefo תופירח

 stamo ץירח
 stamu הצירח
 zoro תוצירח
 duju הקירח
 rashe שירח
 rashu השירח
 tahesh ישירח

 vifo םרח
 chalol סרח
 vamor הפרח
 tafef ףרפרח
 tavamor יתפרח

 lokio ןצרח
 sigopol קרח
 duja הקרח

 rasholon )גנלס( ןשרח
 rasholu )גנלס( תונשרח



 tadodol יאשח
 sodol תויאשח

 silom )שמתשמ ,קנב( ןובשח
 sila )למשח ,הדעסמב םג( ןובשח

 silol תינובשח
 rati דשח
 raton ןדשח
 rato תונדשח

 tarato ינדשח
 tavabo בושח
 taratu דושח
 tabawo ךושח
 takonku ףושח
 jodu הבישח
 vabo תובישח
 tajodu יתבישח
 ratu הדישח
 bawa הכישח

 tafioro לישח
 fioro תולישח

 takongo ףישח
 konku הפישח
 konko תופישח
 kliru הקישח
 runo למשח
 runon יאלמשח

 taruno ילמשח
 konkon ןפשח
 klira קשח
 kliron ןקשח
 badoma ששח
 badomon ןששח
 badomo תונששח

 tabadomo ינששח
 badol )דחפ( תח

 tageru ךותח
 keto לותח

 tefketo םי לותח
 taketo ילותח

 sealed( tashutu( םותח
 signed( tagoku( םותח

 wozo הנותח
 gerio הכיתח

 seal( shutu( המיתח
 goku )הלועפ ,signature( המיתח

 goko ע״ש )signature( המיתח
 shuto תומיתח
 fnadu הריתח



 fnadol )טרופס ףנע( הריתח
 gero ךתח
 wozi ןתח
 fnadon ןרתח
 fnado תונרתח

 tafnado ינרתח
 fibom ובאט
 kebomon טלבאט
 tadarom יגולוטואט
 darom היגולוטואט

 traru אוטאט
 takropu חובט
 taviju לובט

 tasuru )םימב( עובט
 imprint( tafladu( עובט

 sunio רובט
 cook( bepon( חבט

 slaughter( kropu( חבט
 kropa החיבט
 viju הליבט

 drown( suru( העיבט
 imprint( fladu( העיבט

 fladpito עבצא תעיבט
 fladgopo לגר תעיבט

 webom הלבט
 pila עבט

 pilor תונועבט
 tapilor ינועבט

 tapilo יעבט
 pilo תויעבט
 mumon תעבט
 tamumon יתעבט

 tahajo רוהט
 good( tabiko( בוט

 goodness( biko( בוט
 kind hearted( tabika( בל בוט
 kind heartness( bika( בל בוט

 bikio )ע״ש( הבוט
 suro תונעבוט

 tasuro ינעבוט
 benio )ספי׳צ( ןגוט

 hajo רהוט
 haje הרהוט

 lamolon ישמה יאווט
 stero חווט
 tahiku יווט
 hiku הייווט
 varloli סווט



 tavarloli יסווט
 klebsrimo סולאטוט

 taklebor ילאטוט
 klebor תוילאטוט

 dudio טסוט
 dudion רטסוט

 gionbiol ופוט
 flibio ספוט

 talatom )יביססבוא( ינדרוט
 jitol רינרוט
 midom וסרוט
 vukon ףרוט
 tefchepon ודפרוט
 majmazi זיקרוט

 dezi שוט
 pujo בחט
 tapujo בוחט
 malol לוחט
 tapebu ןוחט
 puliom רוחט

 poririol )לכאמ( הניחט
 pebu )הלועפ( הניחט

 benu ןוגיט
 pliketol סירגיט
 haju רוהיט

 biki בויט
 steru חוויט
 hika יוויט
 onomimto הטויט

 poku )הלועפ( לויט
 poko )ע״ש( לויט

 pokzimio תילויט
 pokoni תלייט

 joton )עוצקמ( סייט
 joto )ףנע( סייט

 jotolon רטפוקילה סייט
 take away durio/יאווא-קייט

 chepon ליט
 trazo הניט
 nechu ףוניט
 necho תפוניט

 jota הסיט
 jotio ןסיט
 volu ןועיט
 plupo הפיט

 dedeomon ףרגופיט
 dedom היפרגופיט

 sintu חופיט



 pleru לופיט
 taplero ילופיט
 plero תוילופיט

 charachter( gonolon( סופיט
 climb( maltu( סופיט

 tagonol יסופיט
 gonol תויסופיט

 tanabo שפיט
 kachol )יבצע( קיט

 detomu טוגריט
 lata הדריט
 fnimshimo הריט
 jalo ףוריט
 tefchepu דופריט
 gimoron יאנכט
 fremolopon גולונכט
 tafremolopo יגולונכט
 fremolopo היגולונכט

 tagimor ינכט
 gimor הקינכט

 tefbonol  לט
 savo יאלט

 lirnoxo/tivi היזיוולט
 driru לוטלט
 drira הלטלט
 noxkashon פוקסלט
 tanoxkashon יפוקסלט

 telo ןופלט
 nodol דיינ ןופלט

 tatelo ינופלט
 tamepjodo יתפלט

 vojio קלט
 mepjodo היפתלט

 tachitu ןומט
 tanuza עומט

 frefu )הלועפ( םוטמט
 frefo )ע״ש( םוטמט

 chitu הנימט
 nuze העימט
 poftimion ןופמט

 jojio הרוטרפמט
 honorol רונט
 chemabo סינט
 chemabon יאסינט

 nufor קנט
 molmizo הסט

 charged( tamelu( ןועט
 dipo תועט



 dipa הייעט
 tadawo םיעט
 dawu המיעט
 dawo תומיעט
 melu הניעט

 dawa םעט
 claim( vola( הנעט

 tamaiu )חל( חופט
 plupa ףוטפט

 maiu )תובטריה( החיפט
 pistu )הלק הכמ( החיפט

 fnodon ליפט
 fnodo תוליפט

 tafnodo יליפט
 nabo תושפט

 tanaba ישפט
 naba תוישפט

 taslenom יטקט
 slenom הקיטקט

 sidolon סקט
 mipor טסקט

 tamipor ילאוטסקט
 tasidolon יסקט
 sidol תויסקט
 borol המוארט
 taborol יטמוארט
 rujor הידגרט

 tarujor יגרט
 talaton ןדרט
 lato תונדרט

 talata דורט
 trolo לורט

 tashaku )םיפלק ,הציב( ףורט
 torn to pieces( tavuku( ףורט

 tatinomol יפורט
 tinomol תויפורט

 tasnofu קורט
 ferolo רורט

 ferolon טסירורט
 hifu החרט
 hifon ןחרט
 hifo תונחרט

 tahifo ינחרט
 kakomu רוטרט

 taflonol ירט
 tanokvabo ילאיווירט
 nokvabo תוילאיווירט

 flonol תוירט



 tatulor ילאירוטירט
 tulor הירוטירט

 shaku )םיפלק ,הציב( הפירט
 prey( vuku( הפירט

 fnokio קירט
 snofu הקירט

 tazashom יגולונימרט
 zashom היגולונימרט
 betol הנילופמרט
 plipflozon רדנ׳גסנרט

 plipflozo תוירדנ׳גסנרט
 vuko ףרט
 jofolu אובי
 jofolon ןאובי
 jepol לובי
 kromol תלבי
 takromol יתלבי

 takavo שבי
 kavom השבי
 takav ישושבי
 kavo תושבי
 kavor תשבי

 kavost הילרטסוא תשבי
 kavurop הפוריא תשבי
 kavamer הקירמא תשבי

 kavasio היסא תשבי
 kavafrik הקירפא תשבי

 takave יתשבי
 bova העיגי
 bovi תועיגי

 bove )הלועפ( עגי
 tabova )ראות( עגי

 tameve עודי
 tagmono הצמשל עודי
 flakol יטירבלס/ןעודי

 veba דידי
 vebe תודידי
 tavebo יתודידי
 vebo תויתודידי

 meve העידי
 mukio תידי
 tamuko ינדי
 meva עדי
 mevon ןעדי
 mevo תונעדי

 tamevo ינעדי
 judo תודהי

 judio )םדא( ידוהי



 tajudo )ראות( ידוהי
 tazovol ריהי
 zovol תוריהי
 gernosha םולהי
 gernoshon ןמולהי

 kave שבוי
 wifio טרוגוי

 siton דוי
 bozo המזוי
 tabozo יתמזוי

 voton )ע״ש( תדלוי
 monse ילוי
 yono םוי

 vonyono תדלוה םוי
 goron הנשה םוי
 yofe ישימח םוי
 yon ןושאר םוי
 yofo יעיבר םוי
 yose תבש םוי
 yosis ישיש םוי
 yotri ישילש םוי

 yotu ינש םוי
 tayono ימוי
 yonyono םוימוי
 tayonyono ימוימוי

 yonio ןמוי
 pefa הרמוי
 pefo תונרמוי

 tapefo ינרמוי
 melilomo )הימיכ( ןוי

 lole הנוי
 monsis )שדוח( ינוי
 tamelilomo )הימיכ( ינוי
 wojol )היח( קנוי

 samsoson סיכ קנוי
 zoson ץעוי
 freso יפוי
 pichon רצוי
 tadenolu דקוי
 shono רקוי
 shona הרקוי
 tashona יתרקוי

 numon שרוי
 oldness( dado( ןשוי

 dako רשוי
 dake הרשוי
 namio ידמ רתוי
 name דוע/רתוי



 tabozu םוזי
 bozon םזי
 piola עזי
 biksemolo צ״חי
 tawono דיחי
 wonio הדיחי
 wono תודיחי
 wone תונדיחי

 tawone ינדיחי
 ratio( fosio( סחי

 relation( fosa( סחי
 fosom )תוסחיה תרותב ומכ( תוסחי

 tafosom יתוסחי
 tafoso יסחי

 psisol היצקארטניא/ןילמוג יסחי
 foso תויסחי

 biksemolon ן״צחי
 tabiksemolo ינ״צחי
 heto שואיי
 kavu שוביי
 bovu עוגיי
 mevu עודיי
 bozu םוזיי

 wonu )הלועפ ,לודיב( דוחיי
 gura )ע״ש ,תודחוימ( דוחיי

 taguro ידוחיי
 guro תוידוחיי

 klaru לוחיי
 vrimu םוחיי
 fose סוחיי
 pensanom רוחיי

 vota )הלועפ( דוליי
 chanolo ןיי

 melilomu )הימיכ( ןוניי
 chanolon ןניי
 chanola תונניי

 falu )הלועפ( דוסיי
 miopu רוסיי
 detu דועיי
 tadeta ידועיי
 naru לועיי
 zosu ץועיי

 vumor חוכ יופיי
 kanu בוציי
 chelu גוציי
 tachelo יגוציי
 chelo תויגוציי

 vopu רוציי



 shonu רוקיי
 pliku םושיי
 taplik ימושיי

 dadu ןושיי
 daku רושיי
 klosu םותיי
 namu רותיי
 tapixo ןכתיי
 neso תלוכי

 dido דלי
 dida הדלי
 didol תודלי
 tadidi יתודלי
 didi תויתודלי

 tadidol ידלי
 votol הדולי

 mialu לולי
 onomon דילי
 taonomon ידילי
 miala הללי
 mialo תונללי

 tamialo ינללי
 posmoko טוקלי

 tefol םי
 tefolon חלמ/יאמי

 tefolio המי
 tatefol ימי

 sminyonosi םייניבה ימי
 rita ןימי
 torita הנימי
 yona הממי

 tarito ינמי
 rito תוינמי
 monon ראוני
 tawoje קוני
 woje הקיני
 wojo תוקני
 tawojo יתוקני
 zislolo ףושני
 fala דוסי
 tafalo ידוסי
 falo תוידוסי

 miopo )יצוביק( םירוסי
 deto דעי
 rafolu רועי
 tanaro ליעי
 naro תוליעי

 poshloro ןעי



 zose ץעי
 rafolo רעי
 rafolon ןרעי
 tafreso הפי
 fresu יופי
 snifa החפי

 fresolu )הלועפ( ףויפי
 fresolon )ע״ש( ףויפי

 tafresolo הפיפי
 fresolo תופיפי

 tonolu אוצי
 tonolon ןאוצי
 tajetu קוצי

 creature( pichio( רוצי
 tonu האיצי

 takano ביצי
 kanol )הדימע( הביצי

 kano תוביצי
 tusor עיצי
 jetu הקיצי

 pichu )הלועפ( הריצי
 picha )ע״ש( הריצי
 picholio  תונמא תריצי

 tapicho יתריצי
 picho תויתריצי

 shafoma רצי
 tashafomo ירצי
 shafomo תוירצי
 vopo תונרצי

 tavopo ינרצי
 chanoloni בקי
 nenor םוקי
 denolu הדיקי
 binku הציקי

 shonon ריקי
 tashono רקי
 taruza ארי
 ruza הארי
 ruzu אורי
 takemo דורי
 taplavu יורי
 mazi קורי

 taspanu )ותוא וקריש( קורי
 mazol תקורי
 numo השורי

 saro חרי
 monol ןוחרי
 tasaro יחרי



 plavu ירי
 reson בירי
 reso תובירי
 kemu הדירי
 kemo תודירי

 tiku )הלועפ( םשג תדירי
 tikloxu )הלועפ( לובמ תדירי

 plava הירי
 chidol העירי
 spanu הקירי

 gopsolo ךרי
 bupo קרי
 bupon ןקרי
 buponi הינקרי
 mazio קרקרי
 mazom תוקרקרי

 nene שי
 pomo ןבשי

 settlement( pomolo( בושי
 sitted( tapomu( בושי

 slore העושי
 nenon תושי
 tanenon יתושי

 meeting( bralio( הבישי
 seating( pomu( הבישי

 pomgiono )סוטול( תיחרזמ הבישי
 tapliko םישי
 pliko תומישי

 tadaki רישי
 directly( podaki( תורישי

 directness( daki( תורישי
 old( tadado( ןשי

 tarumo ינונשי
 rumo תוינונשי

 slora עשי
 tadako רשי
 takloso םותי
 naidamo שותי
 tanamo ריתי
 namo תוריתי
 kloso תומתי

 nami רתי
 dufol הרתי
 nama ןורתי

 lano באכ
 tanizom יטואכ
 nizom סואכ
 sko וליאכ



 tixu שכ/רשאכ
 reshol תואבכ

 resholon יאבכ
 heavy( taraso( דבכ

 liver( rason( דבכ
 raso תודבכ

 lipo דובכ
 taresha יובכ

 tajiru )השיבכ( שובכ
 tadrelu )שוביכ( שובכ

 rasom הדיבכ
 tarasom יתדיבכ

 gepu )הלועפ( הסיבכ
 gepo )ע״ש( הסיבכ

 tashero ריבכ
 shero תוריבכ

 pojo )הלולס ךרד( שיבכ
 pojnoro ריהמ שיבכ

 jiru השיבכ
 nopol לבכ
 pno רבכ

 noxio )ךרדהמ קלח( הרבכ
 morol השבכ
 tanarol יאדכ
 narol תויאדכ

 chema רודכ
 chemor )חדקא/הבור( רודכ

 chukchemo חלודב רודכ
 shimulor/trimulor ץראה רודכ
 chemsolom חרופ רודכ

 chemgopo לגרודכ
 chemgopon ןלגרודכ

 tachemo ירודכ
 chemo תוירודכ
 chemsalo לסרודכ
 chemsalon ןלסרודכ
 chemposho ףערודכ
 chemposhon ןפערודכ

 cheme רורדכ
 tababo ההכ
 loror ןגוהכ
 priol הנוהכ
 babo תוהכ
 talano באוכ
 rasa דבוכ
 gepon סבוכ
 mudio עבוכ

 jomudio ברג עבוכ



 drelon שבוכ
 buza להוכ
 prio ןהוכ
 tajarolu יווכ
 jarolo הייווכ

 intention( plonol( הנווכ
 hipa ןונווכ
 plonon תנווכ
 danon ןרווכ
 danoni תרווכ
 tashejo בזוכ
 fawa חוכ

 fawkado ןוצר חוכ
 fawo תונחוכ

 tafawo ינחוכ
 rushi ךוכ
 neio בכוכ

 neion )לשמל ,עונלוק( בכוכ
 tefneio םי בכוכ

 mulor הטנלפ/תכל בכוכ
 taneio יבכוכ
 neia תיבכוכ
 hali תוילוכ

 all-iclussive( tawakplajio( ללוכ
 including( plajio( ללוכ

 waka תונללוכ
 tawaka ינללוכ
 wakon םלוכ
 fado רמוכ

 glimolon )דיקפת( ןנוכ
 glimol תוננוכ

 bebio סוכ
 maziomo הרבסוכ

 ransome( flatol( רפוכ
 flatio הרפוכ

 cholon רוכ
 sonolon ףרגוארוכ

 glijon הרוכ
 sonola היפרגואירוכ

 pomion הסרוכ
 tabura לשוכ
 hedi רשוכ
 poftimo הנתוכ
 flosholon תפתוכ
 bidi תרתוכ

 punon )רישכמ( שתוכ
 shejo בזכ
 shejon ןבזכ



 sheja תונבזכ
 tasheja ינבזכ

 kmozom הלאכ/הזכ
 maji לוחכ
 taprito שוחכ
 pritu השיחכ
 prito תושיחכ
 majio לחלחכ
 majom תולחלחכ

 fnoba שחכ
 prite )ןוזר( שחכ

 zidomo ביכ
 zidomu בויכ
 lipu דוביכ
 reshu יוביכ
 drelu שוביכ
 lupon ןודיכ
 chemu רודיכ
 priu ןוהיכ

 hipu )רישכמ ,הניגנ ילכ( ןוויכ
 plone )לשמל ,הרטמל( ןוויכ

 direction( plona( ןוויכ
 plono תוינוויכ

 vramu ץוויכ
 diku לויכ
 sosu סויכ
 fanu ףויכ
 shnaron רויכ
 sheju בוזיכ
 soson סייכ
 sosa תוסייכ
 neiu בוכיכ
 mumbario רכיכ

 dudor םחל רכיכ
 webrumon )הטימה לעמ תשר( הליכ

 tudu יוליכ
 kixolopon יאמיכ
 kreta שומיכ
 mechu תומיכ

 takixolopo ימיכ
 kixolopo הימיכ
 naivalo הניכ
 glitu ןוניכ

 bralu )הלועפ( סוניכ
 zupio רוניכ
 soso סיכ
 pomon אסיכ

 mizo )ע״ש(  יוסיכ



 mizu )הלועפ( יוסיכ
 sosio ןוסיכ
 vronu ףוסיכ
 sheto רועיכ

 fano ףיכ
 chofu ףופיכ
 flata רופיכ

 tafano )ףיכ( יפיכ
 chifu רותפיכ

 shovon הריכ
 knitshovon היצקודניא תריכ

 tezu ףושיכ
 hede רושיכ
 buro ןולשיכ
 hedo ןורשיכ
 tahedo ינורשיכ

 dutio התיכ
 depi )ע״ש( בותיכ
 vondolu )הלועפ( בותיכ

 flosholu ףותיכ
 bidu רותיכ
 rilizom הככ/ךכ

 wakio לכ
 waksaza ןמזה לכ
 !wakalipo !דובכה לכ

 tawakneso לוכי לכ
 wakneso היצנטופינמוא/תולוכי לכ

 koko ךכ לכ
 blimo םייאלכ

 dogo בלכ
 tefdogo םי בלכ

 skeldogo הייחנ בלכ
 dogom תבלכ

 woze הלכ
 taslemu אולכ

 tatudu )רומג( יולכ
 tawaki לולכ
 nuxol םולכ
 petio רמולכ

 japol ילכ
 mejapor )יצוביק( לכוא ילכ

 sefol הניגנ ילכ
 sefnazo הפישנ ילכ

 zidol קשנ ילכ
 pojor בכר ילכ

 slemu האילכ
 totol הילכ
 tudi ןוילכ



 tuda )םויס( היילכ
 tahalor לילכ
 waki הלילכ
 halor תולילכ
 prolo המילכ
 roku לוכלכ

 rokol )לשמל ,סוטמב( לכלכ
 roko הלכלכ
 taroko ילכלכ
 roke תוילכלכ

 rokon ןלכלכ
 roka תונלכלכ
 bope )קוח( ללכ
 wakom )לכ( ללכ

 tawako יללכ
 wako תויללכ
 toxa ...יפלכ

 korom יהשוזיא/והשזיא/יהשלכ/והשלכ
 koromsi ןהשזיא/םהשזיא/ןהשלכ/םהשלכ

 xar המכ
 kmon ...רותב ...כ ...ומכ

 tajuku )רתסומ( ןומכ
 fadol הרומכ
 takretu שומכ
 mecha תומכ
 tamecho יתומכ
 mecho תויתומכ

 vlamu ההימכ
 juku הנימכ
 kretu השימכ
 kreto תושימכ

 nixio טעמכ
 kis ןכ

 plalon )דמעמ( ןכ
 honest( talasa( ןכ

 tabliro עונכ
 rizor הייפונכ

 lasa תונכ
 shibu )הלועפ( הסינכ

 shibo )ע״ש( הסינכ
 blira העינכ
 bliro תועינכ

 bralon סנכ
 krisoni הייסנכ

 lolo ףנכ
 zupion רנכ

 kmonkasho ...ש הארנ/הארנכ
 pomlahon םילגלג אסכ



 tatveso ףוסכ
 money( ruko( ףסכ

 silver( veso( ףסכ
 rukon טמופסכ

 taruko יפסכ
 zimveso תיפסכ
 shonrishon תפסכ
 tagaba סועכ
 tasheto רועכ
 gebu הסיעכ

 geba סעכ
 gebon ןסעכ
 gebo תונסעכ

 tagebo ינסעכ
 memuko )הליכא( ףכ

 muko די ףכ
 gopi לגר ףכ

 tapeju יופכ
 tanokotodol הבוט יופכ

 tahato לופכ
 hati הלופכ
 tachofo ףופכ
 jijol רופכ

 nokotodol הבוט תויפכ
 peju הייפכ

 tapejom )יביסלופמוק( יתייפכ
 pejom תויביסלופמוק/תויתייפכ

 haton ליפכ
 hato תוליפכ
 chofa הפיפכ
 chofo תופיפכ
 flulu הריפכ
 smira השיפכ

 memuki תיפכ
 shuntino ףכפכ

 hatu לפכ
 mukon הפפכ

 duka רפכ
 flatu הרפכ
 taduko ירפכ
 duko תוירפכ

 flulon רפוכ/ןרפכ
 flulo תונרפכ
 chifo רותפכ
 buvu לוברכ
 buvon תילוברכ
 posazio תעכ/עגרכ

 smuson בורכ



 mavtipon תיבורכ
 pluton זורכ
 tagliju יורכ
 tafnonu ךורכ

 varmubo םוזומורכ
 tavarmubo ילמוזומורכ

 tapelol ינורכ
 pelol תוינורכ

 tatentu עורכ
 taflolu תורכ

 tabritu )תירב( תורכ
 plapu סוטרכ

 card( plapol( סיטרכ
 ticket( plapo( סיטרכ
 fnamolon יארשא סיטרכ

 plapon ןסיטרכ
 pluta הזירכ
 basom המזירכ
 tabasom יטמזירכ

 gliju היירכ
 fnonu )הלועפ( הכירכ

 fnono )ע״ש( הכירכ
 tentu העירכ
 vuktefol שירכ
 mudi תירכ

 mudfresio יונ תירכ
 flolu התירכ
 flolo תותירכ

 britu תירב תתירכ
 volume( fnona( ךרכ

 shofoli הרכרכ
 bropa סרכ
 chufu םוסרכ

 tento ערכ
 taheda רישכ
 heda תורישכ

 burol לשכ
 totrono ן/ם/ה/ומצעלשכ

 takosho רשכ
 kosho תורשכ

 bajio תכ
 writer, reporter( depon( בתכ

 writing( depo( בתכ
 manuscript( mukom( די בתכ

 napol תע בתכ
 depor הבתכ
 tadepu בותכ

 kemdepo )תויבותכ( תיבותכ



 vondor תבותכ
 mafi םותכ
 tapunu שותכ
 depu הביתכ

 poetry( hanomu( הריש תביתכ
 punu השיתכ

 zolo םתכ
 mafom תומתמתכ

 flosholo ףתכ
 flosholio הייפתכ

 bido רתכ
 to ...לא ...ל

 nok אל
 tanokbopo יקוח אל

 tanokminu לטובמ יתלב/לטובמ אל
 tanoknobo עדומ אל
 tanokplena רכומ אל
 tanokplenol עדונ אל

 tanoksmuro ריבס יתלב/ריבס אל
 tanokadu יוצר אל
 tanokano ביצי אל

 srimgi דבאל
 lopgi ןחבאל
 ringi חטבאל

 vojorgi ךבאל
 noshgi ןבאל
 vojgi קבאל
 mistgi דגאל
 blifgi רוגאל
 shatolgi ףגאל
 mukorgi ףרגאל
 lakgi תודאל

 tapsoto האל
 lavgi בוהאל
 jekgi דוהאל

 kujazo אקווד ואל
 smangi ררוואל
 skofolgi שוואל
 plargi תוואל
 glona םואל
 taglono ימואל
 glono תוימואל
 glonol תונמואל

 vedolgi ןנואל
 sumgi ששואל

 psoto תואל
 zizgi תתואל
 glutgi לוזאל



 kulgi ןזאל
 shenolgi חרזאל
 sebgi דחאל
 lupgi זוחאל
 sripgi תוחאל
 flirolgi לחאל
 stekgi ןסחאל
 drangi רחאל

 sofom הנורחאל
 nimi טאל
 rakgi םוטאל
 glepgi םייאל
 nuxgi ןייאל
 manolgi שייאל
 kongi תייאל
 memgi לוכאל
 nuvgi ףוכאל
 zeshgi בזכאל
 prakomgi לכאל
 bufgi סלכאל

 gertgi ןכאל
 vromgi ןסכאל
 nokgibgi שחלאל

 jikgi ףלאל
 pselgi ץלאל

 impovize( bimbgi( רתלאל
 mergi  דומאל
 famgi ץומאל
 krupgi ללמאל

 medgi ןמאל
 adopt( mefgi( ץמאל

 strengthen( grepgi( ץמאל
 dargi תמאל

 xoto ןאל
 zadgi סונאל
 mufgi ףפנאל
 kipgi ףוסאל
 fibgi רוסאל
 musgi םלסאל
 forkgi ףופאל
 bekgi תופאל
 fizgi ןייפאל
 smifgi ספאל
 vrokgi ןספאל

 jaromgi )רפא( רפאל
 makeup( lebgi( רפאל

 vlangi רשפאל
 trokgi רוצאל



 snepgi םלקאל
 dilgi ןגראל
 divolgi בוראל
 klivgi גוראל
 kikgi זוראל
 sukgi חראל
 pufomgi ססראל

 fisolgi )תידכא ,ללקל( רראל
 prokgi זפשאל
 fnamgi רשאל
 ofnamgi ררשאל

 confirm( darolgi( ששאל
 skalgi רגתאל
 izingi לחתאל
 gisgi רתאל

 pumo בל
 trengi סאבל
 limolgi ראבל

 tapumok )םימח( יבבל
 tapumo )בלב עוריא לשמל( יבבל

 pumol תויבבל
 gratgi דוגבל
 nergi רגבל
 blanio דבל
 zatgi קודבל
 flajgi תודבל
 ebojgi לדבל
 shipgi רדבל

 josom )שעג רה( הבל
 shekgi קוהבל
 vivgi תוהבל

 jofgi אובל
 blangi דדובל

 edrongi זובל
 tiftgi ססובל
 tretolon טנרובל

 tretol תויטנרובל
 clothing( kepol( שובל
 dressed( takepu( שובל

 psilgi זבזבל
 mestgi זוזבל
 plijgi קוזבל
 drongi תוזבל
 dresgi רזבל
 vengi לוחבל
 zobgi ןוחבל
 selgi רוחבל
 yatgi שוחבל



 kreka טבל
 bergi אטבל

 joshgi )לשמל ,ומצעב( חוטבל
 izikgi חטבל
 mingi לטבל
 dofgi םייבל
 pipomgi ץייבל
 vamgi שייבל
 shimgi תייבל
 kepe השיבל

 cry( kargi( תוכבל
 lament( ekargi( תוכבל

 shirgi רכבל
 kuldazio בלבל
 gedgi לבלבל
 nizgi ןגלבל
 emadgi טולבל
 moltgi לולבל
 gobgi םולבל
 vofgi עולבל
 sesgi שולבל

 jizgi )יוליב( תולבל
 gargi )יאלב( תולבל

 mavi ןבל
 mavio ןבנבל
 mavom תונבנבל

 noshfovo הנבל
 mavo תוינונבל

 finkgi תונבל
 tintgi ססבל
 blipgi עבעבל
 ropgi טועבל
 bontgi לועבל
 dengi רועבל
 sulolgi ץבצבל
 blijgi עוצבל
 skongi רוצבל
 fnotgi עצבל

 kibishgi )רבייס( גניקאה עצבל
 kralgi רצבל
 blobgi עוקבל
 mavoron ןקבל
 mavoro תונקבל

 eblobgi עקבל
 critisize( sasgi( רקבל

 visit( vokgi( רקבל
 nebgi שקבל
 sufgi ארבל



 psemgi אורבל
 shotgi חורבל
 snakgi קורבל
 flosgi רורבל

 !tomoso !תואירבל
 flirgi ךרבל
 tralgi ררבל
 bepgi לשבל
 teshgi םשבל
 slargi רשבל
 vejgi קתבל
 shnakgi רתבל
 lutgi לואגל
 saltgi בבגל
 hongi הובגל

 epikgi )הרבגה( רובגל
 overcome( glorgi( רובגל

 klafgi )ףסכ( תובגל
 back( mokgi( תובגל

 wifomgi ןבגל
 milgi שבגל
 lorgi לודגל
 norkgi םודגל
 gajgi שודגל
 elorgi לדגל
 inorkgi םדגל
 nukgi ףדגל
 fobolgi  רדגל
 mibgi ץהגל
 klasolgi קהגל

 kavchulgi )םירמת ףוטקל( דדוגל
 glikgi ןווגל
 kripgi עווגל

 sozolgi )רופיס( ללוגל
 taglotu םוגל
 pizolgi ןנוגל
 pozgi רוגל
 sketgi זוזגל
 flovgi לוזגל
 wishgi םוזגל
 lezgi רוזגל
 skepgi ךחגל
 tatekol ימיטיגל

 tekol היצמיטיגל/תוימיטיגל
 chenolgi דייגל
 jezgi סייגל
 judgi רייגל
 glotu המיגל



 lashgi לגלגל
 lunon ןגלגל
 luno תונגלגל

 taluno ינגלגל
 lunu גולגל
 hotsmidgi ןוולגל
 elashgi לולגל
 smushgi שולגל

 discover( sulgi( תולגל
 exile( iwijgi( תולגל

 mofgi חלגל
 bopom היצזילגל

 gulgi םלגל
 lokgi ןעלגל
 kiomgi ףלגל
 klepgi םגמגל
 klisgi דמגל

 reward( pramgi( לומגל
 wean( kutgi( לומגל

 zamgi רומגל
 tozamo ירמגל
 psergi רדנגל
 najgi בונגל
 glelgi תונגל
 krorgi סוסגל
 wilgi שועגל
 mogi תועגל
 sengi תעגל
 mubgi ףפגל
 tropgi רגרגל
 jertgi דרגל
 jomgi בורגל
 flotgi םורגל

 crush( prirgi( סורגל
 opine( storgi( סורגל

 tlimgi עורגל
 fletgi ףורגל
 reftgi רורגל
 givgi תורגל
 mobgi ןערגל
 ireftgi ררגל
 devgi שרגל
 flingi רשגל
 spolgi ששגל
 vomgi תשגל
 frelgi בואדל
 stemgi גואדל
 poshomgi תואדל



 blemgi בבדל
 kletgi ללבדל
 bemgi רבדל
 bemolgi ררבדל
 flikgi גדגדל
 istitgi םוגדל
 purgi רוגדל
 stitomgi םגדל
 stitolgi ןמגדל
 srifgi תודדל
 gapgi תוהדל
 iblemgi בבודל

 tifgi גודל
 smupgi חוודל
 sanorgi רוודל
 ikifgi םמודל

 tralomgi )ןויד( ןודל
 jisgi )שנועל( ןודל

 vapgi שודל
 fipgi סוחדל
 shafgi ףוחדל
 jabgi קוחדל

 postpone( jajgi( תוחדל
 reject( stilgi( תוחדל

 dongi קיידל
 depress( hekgi( אכדל

 ehekgi ךדכדל
 hopgi גלדל
 spepgi לדלדל
 ijishgi לולדל
 kesgi ףולדל
 klibgi תולדל
 jishgi ללדל
 kifgi םומדל
 poigi עומדל

 ilapgi )היימדה( תומדל
 domgi )המוד תויהל( תומדל

 lapgi ןיימדל
 damgi םמדל
 destgi ךועדל
 mevgi תעדל
 zoigi ףדפדל
 nasgi קופדל
 brergi קדקדל
 nivgi רוקדל
 tepolgi םלקדל
 inivgi רקדל
 skitgi ןברדל



 kishgi גרדל
 gribgi רדרדל

 dorgi )הכילהב( ךורדל
 tripgi )קשנ ילכ( ךורדל

 dobgi סורדל
 psingi שורדל
 konsis )ות( הל
 mapgi םידאהל
 gaforgi רידאהל
 tozgi ןיזאהל
 nimgi טאהל
 nozgi ץיאהל
 bazgi ריאהל
 imemgi ליכאהל
 gatgi ןימאהל
 mangi שינאהל
 tratgi ליפאהל
 matgi ריפאהל
 fnimgi ליצאהל
 wabgi ךיראהל
 chalomgi קיראהל
 gelgi םישאהל

 bibio בהל
 shmargi שיאבהל

 oflajgi )ליבס( תודבהל
 bojgi לידבהל

 shovol הבהל
 reshpeshgi בהבהל

 ovivgi )ליבס( תוהבהל
 borgi ליהבהל
 ishekgi קיהבהל

 lighten, clarify( limgi( ריהבהל
 omestgi )ליבס( זזבהל

 chezgi קיזבהל
 ivengi ליחבהל
 snamgi ןיחבהל
 zikgi חיטבהל

 ijofgi איבהל
 shovor רויבהל
 zukgi טיבהל
 helgi ךיבהל
 dremgi ןיבהל
 kiolgi סיבהל
 miomgi עיבהל

 nebomgi הלאשמ עיבהל
 ishirgi ריכבהל
 janolgi גילבהל
 kitolgi חילבהל



 madgi טילבהל
 ivofgi עילבהל
 idengi ריעבהל
 stomgi תיעבהל
 ablobgi עיקבהל

 mosgi )ימצע תא( אירבהל
 dushgi גירבהל
 ishotgi חירבהל

 firolgi )לוענל( חירבהל
 isnakgi קירבהל
 golgi שירבהל
 neromgi לישבהל

 freka גהל
 osaltgi )ליבס( בבגהל

 ihongi היבגהל
 fobgi ליבגהל
 pikgi ריבגהל
 ilorgi לידגהל
 zashgi רידגהל
 igajgi שידגהל

 pronounce( klekgi ( תוגהל
 cogitate( kuzgi( תוגהל

 zuzgi םיזגהל
 iskepgi ךיחגהל

 flesgi ביגהל
 to overreact( namiflesgi( רתי תבוגת ביגהל

 rezpetgi תודיתע דיגהל
 brerolgi היגהל
 klasgi זיגהל
 sujgi חיגהל
 flaigi עיגהל
 bajgi ףיגהל
 lubgi ריגהל
 ivomgi שיגהל
 wijgi תולגהל
 gumgi שימגהל

 prattler( frekon( ןגהל
 protect( pizgi( ןגהל

 freko תונגהל
 tafreko ינגהל
 enajgi בינגהל
 jafgi ליעגהל
 ewilgi שיעגהל
 zepgi לירגהל
 pemgi םישגהל
 ofrelgi ביאדהל
 istemgi גיאדהל
 bamgi קיבדהל



 limtgi ריבדהל
 ikletgi ללבדהל
 stitgi םיגדהל
 ipurgi ריגדהל
 nikgi שיגדהל
 hemgi דהדהל
 igapgi תוהדהל
 bafgi םיהדהל

 klifgi ףודהל
 ijabgi קיחדהל

 ujabgi )ליבס( קחדהל
 snikgi חידהל
 glidgi רידהל

 ahekgi ךכדכדהל
 ispepgi לדלדהל
 iklibgi תולדהל
 ikesgi ףילדהל
 peshgi קילדהל

 ojishgi )ליבס( ללדהל
 ipoigi עימדהל
 dedgi סיפדהל

 kazgi קדהל
 mezgi רדהל
 igribgi רדרדהל
 spotgi ךירדהל
 diongi םירדהל
 krololgi ליאוהל
 tiolgi ליבוהל

 sovgi )המשאב( תודוהל
 todgi )הדות( תודוהל

 imevgi עידוהל
 rukomgi ןווהל
 enengi תווהל
 tishgi ליזוהל
 tajosa טוהל
 skorgi חיכוהל
 ivotgi דילוהל
 egopgi ךילוהל
 krasgi תונוהל
 fidgi ףיסוהל
 idetgi דיעוהל
 nargi ליעוהל
 glomgi עיפוהל
 itongi איצוהל

 fnotolgi לעופה לא איצוהל
 flakomgi רואל איצוהל

 dungi תורוהל
 ikemgi דירוהל



 mazgi קירוהל
 numgi שירוהל
 epomgi בישוהל
 debgi טישוהל
 slorgi עישוהל
 namomgi ריתוהל
 ishurgi תוהדזהל
 ivlimgi םהדזהל
 inangi רהדזהל
 ituzolgi גוודזהל
 imoshgi לחדזהל
 ichamgi תוכדזהל
 isivgi ךכדזהל

 uzmomgi )ליבס( םזמדזהל
 izangi ןמדזהל
 idranolgi בנדזהל
 ivajgi עזעדזהל
 ivosgi םעדזהל
 ichazgi קעדזהל
 igirgi ןקדזהל
 ospimgi ףקדזהל

 inidgi )ךרוצ( קקדזהל
 isolmadgi רקדזהל
 inotgi זרדזהל
 pazgi ביהזהל
 blorgi ריהזהל

 enangi )רהוז( ריהזהל
 vajolgi עיווזהל
 revgi תוזהל
 imovgi זיזהל
 krokgi םיזהל
 siongi ןיזהל
 piolgi עיזהל
 plidgi קיזהל
 vevgi ריזהל
 efejgi ריכזהל
 ishlipgi ףילזהל

 invite( zangi( ןימזהל
 order( mejgi( ןימזהל

 ilijgi חינזהל
 echazgi קיעזהל
 girgi ןיקזהל
 solmadgi ריקזהל
 ishifgi םירזהל
 sezgi קירזהל
 kengi איבחהל
 ikovgi רידחהל
 wusgi ריווחהל



 smengi תווחהל
 vulgi קיזחהל
 filgi ריזחהל
 sakolgi איטחהל
 ilidgi ףיטחהל
 isamgi תויחהל
 rorgi םיכחהל
 esikgi אילחהל
 shavgi דילחהל
 fnomgi טילחהל
 jatgi םילחהל
 plipgi ףילחהל
 lamgi קילחהל
 slofgi שילחהל
 kergi אימחהל

 dapgi )ץומח( ץימחהל
 smemgi )ספספל( ץימחהל

 rargi רימחהל
 istengi תונחהל
 kevgi ףינחהל
 butgi ריסחהל
 neshgi ץיפחהל
 platgi ןיצחהל
 gungi בירחהל
 ishashgi גירחהל
 hejgi דירחהל
 vifgi םירחהל
 fefgi ףירחהל
 heshgi שירחהל
 vabgi בישחהל
 iratgi דישחהל
 bawgi ךישחהל
 igokgi םיתחהל

 joso טהל
 l.h.p.t ב״טהל
 ivijgi ליבטהל

 dronw( isurgi( עיבטהל
 imprint( ifladgi( עיבטהל

 obengi )ליבס( ןגטהל
 zoanu טוטהל
 zoanon ןטוטהל
 zoano תונטוטהל

 klupgi תוטהל
 frakgi חיטהל

 pipgi )הציב( ליטהל
 psongi )הבוח ,סמ( ליטהל

 psomgi קפס ליטהל
 ijotgi סיטהל



 grizgi ףיטהל
 savgi אילטהל
 ifrefgi םטמטהל
 nuzgi עימטהל
 idipgi תועטהל
 odawgi םיעטהל
 ikakomgi רטרטהל
 latgi דירטהל
 ihifgi חירטהל
 trolgi לירטהל
 pnokgi םירטהל
 jalgi ףירטהל

 osrimgi )ליבס( דבאיהל
 doigi קבאיהל

 umistgi )ליבס( דגאיהל
 oblifgi )ליבס( רגאיהל

 esebgi דחאיהל
 esripgi תוחאיהל

 olupgi )ליבס( זחאיהל
 ilupgi )ליעפ( זחאיהל
 orakgi )ליבס( םטאיהל
 umemgi )ליבס( לכאיהל
 onuvgi )ליבס( ףכאיהל

 deshgi םלאיהל
 upselgi )ליבס( ץלאיהל

 omergi דמאיהל
 ogatgi )ליבס( ןמאיהל
 opetgi )ליבס( רמאיהל

 hashgi חנאיהל
 ozadgi )ליבס( סנאיהל

 hasholgi קנאיהל
 okipgi )ליבס( ףסאיהל
 ofibgi )ליבס( רסאיהל
 obekgi )ליבס( תופאיהל

 itratgi לפאיהל
 otrokgi )ליבס( רצאיהל
 oklivgi )ליבס( גראיהל
 okikgi )ליבס( זראיהל
 ogelgi )ליבס( םשאיהל
 ogratgi )ליבס( דגביהל

 abojgi לדביהל
 ozatgi )ליבס( קדביהל

 iborgi להביהל
 eshekgi קהביהל

 ochezgi )ליבס ,קרב( קזביהל
 oplijgi )ליבס( קזביהל
 ozobgi )ליבס( ןחביהל
 oselgi )ליבס( רחביהל



 oyatgi )ליבס( שחביהל
 egargi תולביהל

 omoltgi )ליבס( ללביהל
 ogobgi )ליבס( םלביהל
 ovofgi )ליבס( עלביהל
 osesgi )ליבס( שלביהל
 ofinkgi )ליבס( תונביהל
 oropgi )ליבס( טעביהל
 obontgi )ליבס( לעביהל

 istomgi תעביהל
 oblijgi )ליבס( עצביהל

 oskongi )ליבס ,תורצבנ( רצביהל
 ublobgi )ליבס( עקביהל
 opsemgi )ליבס( ארביהל
 oflosgi )ליבס( ררביהל
 oshnakgi )ליבס( רתביהל
 olutgi )ליבס( לאגיהל
 oklafgi )ליבס( תובגיהל
 onorkgi )ליבס( םדגיהל
 ugajgi )ליבס( שדגיהל

 freke הגיהל
 osketgi )ליבס( זזגיהל
 oflovgi )ליבס( לזגיהל
 owishgi )ליבס( םזגיהל
 olezgi )ליבס( רזגיהל

 isulgi תולגיהל
 ulashgi )ליבס( ללגיהל

 egulgi םלגיהל
 opramgi )ליבס ,תולימג( למגיהל

 okutgi )ליבס ,לשמל ,םסמ( למגיהל
 izamgi רמגיהל

 onajgi )ליבס( בנגיהל
 ijafgi לעגיהל

 ojomgi )ליבס( ברגיהל
 oflotgi )ליבס( םרגיהל
 oprirgi )ליבס( סרגיהל

 ostorgi )ליבס ,דמלנ ,opine( סרגיהל
 otlimgi )ליבס( ערגיהל
 ofletgi )ליבס( ףרגיהל
 oreftgi )ליבס( ררגיהל
 ospolgi )ליבס( ששגיהל

 ibamgi קבדיהל
 ibemgi רבדיהל

 ustitgi )ליבס( םגדיהל
 unikgi )ליבס( שגדיהל

 ibafgi םהדיהל
 ojajgi )ליבס ,postpone( תוחדיהל

 ostilgi )ליבס ,reject( תוחדיהל



 ofipgi )ליבס( סחדיהל
 oshafgi )ליבס( ףחדיהל

 ihekgi אכדיהל
 oklibgi )ליבס( תולדיהל

 ekesgi ףלדיהל
 ipeshgi קלדיהל
 idomgi תומדיהל
 idestgi ךעדיהל

 odedgi )ליבס( ספדיהל
 onivgi )ליבס( רקדיהל

 odorgi )ליבס ,הכילהב( ךרדיהל
 otripgi )ליבס( ךרדיהל
 odobgi )ליבס( סרדיהל
 opsingi )ליבס( שרדיהל

 okuzgi )ליבס ,בשחיהל( תוגהיהל
 oklekgi )ליבס ,pronounce( תוגהיהל

 oklifgi )ליבס( ףדהיהל
 ekazgi קדהיהל

 orevgi )ליבס( תוזהיהל
 onejgi )ליבס( ךפהיהל

 ikodolgi )יביסקלפר( -ל ךפהיהל
 osepgi )ליבס( גרהיהל
 ofelgi )ליבס( סרהיהל
 onobgi )ליבס( עדוויהל

 iskorgi חכוויהל
 ovotgi )ליבס( דלוויהל

 botgi דעוויהל
 opichgi )ליבס( רצוויהל
 ospangi )ליבס( קרוויהל
 oslorgi )ליבס( עשוויהל

 inamomgi רתוויהל
 nengi תויהל

 olavgi )ליבס( בוהא תויהל
 ojekgi )ליבס( דוהא תויהל
 opisomgi )ליבס( תולעבב תויהל

 own( pisomgi( םילעב תויהל
 ozamgi )ליבס( רומג תויהל
 opurgi )ליבס( רוגד תויהל
 onasgi )ליבס( קופד תויהל
 otizgi )ליבס( םולה תויהל
 otebgi )ליבס( םומז תויהל

 razgi )רזע לעופ אלל ,Must( בייח תויהל
 unutgi )ליבס( ךונח תויהל

 omaigi )ליבס ,בטרומ( חופט תויהל
 nesgi לוכי תויהל

 ojetgi )ליבס( קוצי תויהל
 olopgi )ליבס( ןחבואמ תויהל
 oringi )ליבס( חטבואמ תויהל



 ovojorgi )ליבס( ךבואמ תויהל
 onoshgi )ליבס( ןבואמ תויהל
 ovojgi )ליבס( קבואמ תויהל
 omistgi )ליבס( דגואמ תויהל
 oshatolgi )ליבס( ףגואמ תויהל
 omukorgi )ליבס( ףרגואמ תויהל
 olakgi )ליבס( הדואמ תויהל
 oplargi )ליבס( הוואמ תויהל
 osmangi )ליבס( ררוואמ תויהל

 okulgi )ליבס( ןזואמ תויהל
 oshenolgi )ליבס( חרזואמ תויהל
 osebgi )ליבס( דחואמ תויהל
 osripgi )ליבס( החואמ תויהל
 oflirolgi )ליבס( לחואמ תויהל
 ostekgi )ליבס( ןסחואמ תויהל
 odrangi )ליבס( רחואמ תויהל
 oglepgi )ליבס( םיואמ תויהל
 onuxgi )ליבס( ןיואמ תויהל
 omanolgi )ליבס( שיואמ תויהל
 okongi )ליבס( תיואמ תויהל
 ozeshgi )ליבס( בזכואמ תויהל
 oprakomgi )ליבס( לכואמ תויהל
 obufgi )ליבס( סלכואמ תויהל

 ogertgi )ליבס( ןכואמ תויהל
 ovromgi )ליבס( ןסכואמ תויהל
 onokgibgi )ליבס( שחלואמ תויהל

 ojikgi )ליבס( ףלואמ תויהל
 opselgi )ליבס( ץלואמ תויהל
 obimbgi )ליבס( רתלואמ תויהל
 okrupgi )ליבס( ללמואמ תויהל

 omedgi )ליבס( ןמואמ תויהל
 omefgi )ליבס ,adopted( ץמואמ תויהל
 ogrepgi )ליבס ,strenghten( ץמואמ תויהל

 odargi )ליבס( תמואמ תויהל
 omufgi )ליבס( ףפנואמ תויהל
 omusgi )ליבס( םלסואמ תויהל
 ofizgi )ליבס( ןייפואמ תויהל
 osmifgi )ליבס( ספואמ תויהל
 ovrokgi )ליבס( ןספואמ תויהל
 oforkgi )ליבס( ףפואמ תויהל
 olebgi )ליבס( רפואמ תויהל
 ovlangi )ליבס( רשפואמ תויהל
 osnepgi )ליבס( םלקואמ תויהל
 odilgi )ליבס( ןגרואמ תויהל
 osukgi )ליבס( חרואמ תויהל
 opufomgi )ליבס( ססרואמ תויהל
 oprokgi )ליבס( זפשואמ תויהל
 ifnamgi )ליבס( ררשואמ תויהל



 osumgi )ליבס ,תוששואתה( ששואמ תויהל
 odarolgi )ליבס ,confirmed( ששואמ תויהל

 oskalgi )ליבס( רגתואמ תויהל
 uzingi )ליבס( לחתואמ תויהל
 ogisgi )ליבס( רתואמ תויהל
 otrengi )ליבס( סאובמ תויהל
 olimolgi )ליבס( ראובמ תויהל
 onergi )ליבס( רגובמ תויהל
 oblangi )ליבס( דדובמ תויהל
 ubojgi )ליבס( לדובמ תויהל
 oshipgi )ליבס( רדובמ תויהל
 opsilgi )ליבס( זבזובמ תויהל
 odrongi )ליבס( הזובמ תויהל
 odresgi )ליבס( רזובמ תויהל
 obergi )ליבס  אטובמ תויהל
 uzikgi )ליבס( חטובמ תויהל
 omingi )ליבס( לטובמ תויהל
 odofgi )ליבס( םיובמ תויהל
 opipomgi )ליבס( ץיובמ תויהל
 ovamgi )ליבס( שיובמ תויהל
 oshimgi )ליבס( תיובמ תויהל
 okargi )ליבס( הכובמ תויהל
 oshirgi )ליבס( רכובמ תויהל
 ogedgi )ליבס( לבלובמ תויהל
 onizgi )ליבס( ןגלובמ תויהל
 otintgi )ליבס( ססובמ תויהל
 oblipgi )ליבס( עבעובמ תויהל
 ostomgi )ליבס( תעובמ תויהל
 ofnotgi )ליבס( עצובמ תויהל
 okralgi )ליבס( רצובמ תויהל
 oblobgi )ליבס( עקובמ תויהל

 ovokgi )ליבס ,visit( רקובמ תויהל
 osasgi )ליבס ,criticize( רקובמ תויהל

 onebgi )ליבס( שקובמ תויהל
 osufgi )ליבס( ארובמ תויהל
 oflirgi )ליבס( ךרובמ תויהל
 otralgi )ליבס( ררובמ תויהל
 obepgi )ליבס( לשובמ תויהל
 oteshgi )ליבס( םשובמ תויהל
 oslargi )ליבס( רשובמ תויהל
 ovejgi )ליבס( קתובמ תויהל
 omokgi )ליבס( הבוגמ תויהל
 owifomgi )ליבס( ןבוגמ תויהל
 omilgi )ליבס( שבוגמ תויהל

 okavchulgi )ליבס ,םירמת( דדוגמ תויהל
 ulorgi )ליבס( לדוגמ תויהל
 onukgi )ליבס( ףדוגמ תויהל
 ofobolgi )ליבס( רדוגמ תויהל



 omibgi )ליבס( ץהוגמ תויהל
 oglikgi )ליבס( ןווגמ תויהל
 ochenolgi )ליבס( דיוגמ תויהל
 ojezgi )ליבס( סיוגמ תויהל
 ojudgi )ליבס( ריוגמ תויהל
 olashgi )ליבס( לגלוגמ תויהל
 osulgi )ליבס( הלוגמ תויהל
 ohotsmidgi )ליבס( ןוולגמ תויהל
 omofgi )ליבס( חלוגמ תויהל
 osozolgi )ליבס( ללוגמ תויהל
 ogulgi )ליבס( םלוגמ תויהל
 olokgi )ליבס( ןעלוגמ תויהל
 okiomgi )ליבס( ףלוגמ תויהל
 oklepgi )ליבס( םגמוגמ תויהל
 oklisgi )ליבס( דמוגמ תויהל
 opsergi )ליבס( רדנוגמ תויהל
 oglelgi )ליבס( הנוגמ תויהל
 omubgi )ליבס( ףפוגמ תויהל
 otropgi )ליבס( רגרוגמ תויהל
 ojertgi )ליבס( דרוגמ תויהל
 ogivgi )ליבס( הרוגמ תויהל
 omobgi )ליבס( ןערוגמ תויהל
 odevgi )ליבס( שרוגמ תויהל
 oflingi )ליבס( רשוגמ תויהל
 oblemgi )ליבס( בבודמ תויהל
 okletgi )ליבס( ללבודמ תויהל
 obemgi )ליבס( רבודמ תויהל
 obemolgi )ליבס( ררבודמ תויהל
 oflikgi )ליבס( גדגודמ תויהל
 ostitomgi )ליבס( םגודמ תויהל
 ostitolgi )ליבס( ןמגודמ תויהל
 osmupgi )ליבס( חוודמ תויהל
 osanorgi )ליבס( רוודמ תויהל
 odongi )ליבס( קיודמ תויהל
 ohekgi )ליבס( אכודמ תויהל
 ohopgi )ליבס( גלודמ תויהל
 ospepgi )ליבס( לדלודמ תויהל
 ulapgi )ליבס( המודמ תויהל
 olapgi )ליבס( ןימודמ תויהל
 okifgi )ליבס( םמודמ תויהל
 ozoigi )ליבס( ףדפודמ תויהל
 obrergi )ליבס( קדקודמ תויהל
 otepolgi )ליבס( םלקודמ תויהל
 univgi )ליבס( רקודמ תויהל
 oskitgi )ליבס( ןברודמ תויהל
 okishgi )ליבס( גרודמ תויהל
 ogribgi )ליבס( רדרודמ תויהל
 ohemgi )ליבס( דהדוהמ תויהל



 okazgi )ליבס( קדוהמ תויהל
 omezgi )ליבס( רדוהמ תויהל
 orukomgi )ליבס( ןווהמ תויהל
 odromgi )ליבס( ללוהמ תויהל
 otromgi )ליבס( םמוהמ תויהל
 overgi )ליבס( סדנוהמ תויהל

 overgengi )ליבס( תיטנג סדנוהמ תויהל
 okrasgi )ליבס( הנוהמ תויהל
 ofnofgi )ליבס( טנפוהמ תויהל
 onojgi )ליבס( עצקוהמ תויהל
 obishorgi )ליבס( ןמרוהמ תויהל
 opusgi )ליבס( לתוהמ תויהל
 omapgi )ליבס( םדאומ תויהל
 ogaforgi )ליבס( רדאומ תויהל
 otozgi )ליבס( ןזאומ תויהל
 onimgi )ליבס( טאומ תויהל
 omemgi )ליבס( לכאומ תויהל

 odeshgi )ליבס ,muted( םלאומ תויהל
 omangi )ליבס( שנאומ תויהל
 otratgi )ליבס( לפאומ תויהל
 omatgi )ליבס( רפאומ תויהל

 onozgi )ליבס( ץאומ תויהל
 ofnimgi )ליבס( לצאומ תויהל
 obazgi )ליבס( ראומ תויהל
 owabgi )ליבס( ךראומ תויהל
 ochalomgi )ליבס( קראומ תויהל
 ojofgi )ליבס( אבומ תויהל
 obojgi )ליבס( לדבומ תויהל
 oborgi )ליבס( להבומ תויהל
 oshekgi )ליבס( קהבומ תויהל
 olimgi )ליבס( רהבומ תויהל
 ovengi )ליבס( לחבומ תויהל
 osnamgi )ליבס( ןחבומ תויהל
 ozikgi )ליבס( חטבומ תויהל

 ohelgi )ליבס( ךבומ תויהל
 otiolgi )ליבס( לבומ תויהל
 ojanolgi )ליבס( גלבומ תויהל
 omadgi )ליבס( טלבומ תויהל
 uvofgi )ליבס( עלבומ תויהל

 odremgi )ליבס( ןבומ תויהל
 okiolgi )ליבס( סבומ תויהל

 onemobgi )ליבס ,הלאשמ( עבומ תויהל
 omiomgi )ליבס( עבומ תויהל
 odengi )ליבס( רעבומ תויהל
 omosgi )ליבס( ארבומ תויהל
 odushgi )ליבס( גרבומ תויהל

 ofirolgi )ליבס ,לוענ( חרבומ תויהל
 oshotgi )ליבס ,לשמל ,הרוחס( חרבומ תויהל



 osnakgi )ליבס( קרבומ תויהל
 ogolgi )ליבס( שרבומ תויהל
 ohongi )ליבס( הבגומ תויהל
 ofobgi )ליבס( לבגומ תויהל
 opikgi )ליבס( רבגומ תויהל
 olorgi )ליבס( לדגומ תויהל
 ozashgi )ליבס( רדגומ תויהל
 ogajgi )ליבס( שדגומ תויהל

 obrerolgi )ליבס( הגומ תויהל
 oklasgi )ליבס( זגומ תויהל
 ozuzgi )ליבס( םזגומ תויהל
 oskepgi )ליבס( ךחגומ תויהל
 owijgi )ליבס( הלגומ תויהל
 ogumgi )ליבס( שמגומ תויהל

 opizgi )ליבס( ןגומ תויהל
 ojafgi )ליבס( לעגומ תויהל
 owilgi )ליבס( שעגומ תויהל

 obajgi )ליבס( ףגומ תויהל
 olubgi )ליבס ,ךפשיהל( רגומ תויהל

 ozepgi )ליבס( לרגומ תויהל
 opemgi )ליבס( םשגומ תויהל
 ostemgi )ליבס( גאדומ תויהל
 obamgi )ליבס( קבדומ תויהל
 olimtgi )ליבס( רבדומ תויהל

 otifgi )ליבס ,fished( גדומ תויהל
 ostitgi )ליבס( םגדומ תויהל
 upurgi )ליבס( רגדומ תויהל
 onikgi )ליבס( שגדומ תויהל
 obafgi )ליבס( םהדומ תויהל

 osnikgi )ליבס( חדומ תויהל
 ojabgi )ליבס( קחדומ תויהל
 okesgi )ליבס( ףלדומ תויהל

 opeshgi )ליבס ,קילדהל( קלדומ תויהל
 opoigi )ליבס( עמדומ תויהל

 oglidgi )ליבס( רדומ תויהל
 oshrilgi )ליבס( אדוומ תויהל
 onovgi )ליבס( תסוומ תויהל
 opazgi )ליבס( בהזומ תויהל
 oblorgi )ליבס( רהזומ תויהל

 omovgi )ליבס( זזומ תויהל
 otishgi )ליבס( לזומ תויהל
 okrokgi )ליבס( םזומ תויהל

 ozangi )ליבס ,invited( ןמזומ תויהל
 omejgi )ליבס ,ordered( ןמזומ תויהל

 osiongi )ליבס( ןזומ תויהל
 olijgi )ליבס( חנזומ תויהל
 ochazgi  )ליבס( קעזומ תויהל
 ogirgi  )ליבס( ןקזומ תויהל



 osolmadgi )ליבס( רקזומ תויהל
 ovevgi )ליבס( רזומ תויהל
 oshifgi )ליבס( םרזומ תויהל
 osezgi )ליבס( קרזומ תויהל
 okengi )ליבס( אבחומ תויהל
 owusgi )ליבס( רווחומ תויהל
 ovulgi )ליבס( קזחומ תויהל
 ofilgi )ליבס( רזחומ תויהל

 osingi )ליבס ,אטח( אטחומ תויהל
 osamgi )ליבס( היחומ תויהל
 ororgi )ליבס( םכחומ תויהל

 ohafgo )ליבס( לחומ תויהל
 osikgi )ליבס( הלחומ תויהל
 ofnomgi )ליבס( טלחומ תויהל
 oplipgi )ליבס( ףלחומ תויהל
 olamgi )ליבס( קלחומ תויהל
 oslofgi )ליבס( שלחומ תויהל
 okergi )ליבס( אמחומ תויהל

 odapgi )ליבס ,ץומח( ץמחומ תויהל
 osmemgi )ליבס ,סופספ( ץמחומ תויהל

 orargi )ליבס( רמחומ תויהל
 ostengi )ליבס( הנחומ תויהל
 okevgi  )ליבס( ףנחומ תויהל 
 obutgi )ליבס( רסחומ תויהל
 oneshgi )ליבס( ץפחומ תויהל
 oplatgi )ליבס( ןצחומ תויהל
 ogungi )ליבס( ברחומ תויהל
 oshashgi )ליבס( גרחומ תויהל
 ohejgi )ליבס( דרחומ תויהל
 ofefgi )ליבס( ףרחומ תויהל
 oheshgi )ליבס( שרחומ תויהל
 obawgi )ליבס( ךשחומ תויהל

 obikgi )ליבס( בטומ תויהל
 osurgi )ליבס ,לזונב( עבטומ תויהל
 ofladgi )ליבס ,imprint( עבטומ תויהל

 oklupgi )ליבס( הטומ תויהל
 ofrakgi )ליבס( חטומ תויהל

 opipgi )ליבס ,הציב( לטומ תויהל
 opsongi )ליבס ,הבוח ,סמ( לטומ תויהל

 opsomgi )ליבס( קפסב לטומ תויהל
 osavgi )ליבס( אלטומ תויהל
 onuzgi )ליבס( עמטומ תויהל

 ojotgi )ליבס( סטומ תויהל
 odipgi )ליבס( העטומ תויהל
 omelgi )ליבס( ןעטומ תויהל
 ogrizgi )ליבס( ףטומ תויהל
 olatgi )ליבס( דרטומ תויהל
 otrolgi )ליבס( לרטומ תויהל



 opnokgi )ליבס( םרטומ תויהל
 ojalgi )ליבס ,ףוריט( ףרטומ תויהל

 olangi )ליבס( באכומ תויהל
 oshergi )ליבס( רבכומ תויהל
 osmotgi )ליבס( הכומ תויהל
 obabgi )ליבס( ההכומ תויהל

 oskorgi )ליבס( חכומ תויהל
 ozilgi )ליבס( דחכומ תויהל
 omajgi )ליבס( לחכומ תויהל
 ofnobgi )ליבס( שחכומ תויהל

 opritgi )ליבס ,הזר( שחכומ תויהל
 okabgi )ליבס( לכומ תויהל
 oblimgi )ליבס( אלכומ תויהל
 ojukgi )ליבס( ןמכומ תויהל

 oglimgi )ליבס( ןכומ תויהל
 oshibgi )ליבס( סנכומ תויהל
 oblirgi )ליבס( ענכומ תויהל
 ovesgi )ליבס( ףסכומ תויהל
 ogebgi )ליבס( סעכומ תויהל
 ohatgi )ליבס( לפכומ תויהל
 osmirgi )ליבס( שפכומ תויהל

 oplengi )ליבס( רכומ תויהל
 oplutgi )ליבס( זרכומ תויהל
 ojazgi )ליבס( חרכומ תויהל
 otentgi )ליבס( ערכומ תויהל

 ofokolgi )ליבס ,דמשומ( תרכומ תויהל
 osmumgi )ליבס( שכומ תויהל
 oburgi )ליבס( לשכומ תויהל

 okoshgi )ליבס ,kosher( רשכומ תויהל
 ohedgi )ליבס ,training( רשכומ תויהל

 udepgi )ליבס( בתכומ תויהל
 ozolgi )ליבס( םתכומ תויהל
 ubidgi )ליבס( רתכומ תויהל
 oglongi )ליבס( םאלומ תויהל
 omavgi )ליבס( ןבלומ תויהל
 okepgi )ליבס( שבלומ תויהל
 oshovgi )ליבס( בהלומ תויהל
 ojosgi )ליבס( טהלומ תויהל
 odlimgi )ליבס( םחלומ תויהל
 oplungi )ליבס( ןחלומ תויהל
 osmetgi )ליבס( טלומ תויהל
 ogopgi )ליבס( ךלומ תויהל

 osizgi )ליבס ,הניש( ןלומ תויהל
 ofimgi )ליבס( טעלומ תויהל
 otisgi )ליבס( ןשלומ תויהל
 oniborgi )ליבס( זחמומ תויהל
 ogibgi )ליבס( שחמומ תויהל
 odatgi )ליבס( חלמומ תויהל



 omopgi )ליבס( ךלמומ תויהל
 osapgi )ליבס( ץלמומ תויהל
 oflufgi )ליבס( סמומ תויהל
 osokgi )ליבס( דעמומ תויהל
 osimgi )ליבס( אצמומ תויהל
 otinkgi )ליבס( רמומ תויהל
 otobgi )ליבס( הרמומ תויהל
 ovlumgi )ליבס( ץרמומ תויהל
 ochapgi )ליבס( גשמומ תויהל

 ovashgi )ליבס ,לשמ( לשמומ תויהל
 ometgi )ליבס( תמומ תויהל
 okushgi )ליבס( טבנומ תויהל
 ovorgi )ליבס( עבנומ תויהל
 oredgi )ליבס( דגנומ תויהל
 ovomgi )ליבס( שגנומ תויהל

 unodgi )ליבס( דנומ תויהל
 obasgi )ליבס ,תוגיהנמ( גהנומ תויהל

 ojemgi )ליבס ,גהונ( גהנומ תויהל
 obushgi )ליבס( רהנומ תויהל
 ojidgi )ליבס( חנומ תויהל

 ogrimgi )ליבס ,assumed( חנומ תויהל
 oskelgi )ליבס( החנומ תויהל
 ofnabgi )ליבס( לחנומ תויהל
 ogrirgi )ליבס( תחנומ תויהל
 omushgi )ליבס( חכנומ תויהל
 ohingi )ליבס( ךמנומ תויהל
 otomkgi )ליבס( סנומ תויהל
 ozimgi )ליבס( ענומ תויהל
 obishgi )ליבס( םענומ תויהל
 oklongi )ליבס( קפנומ תויהל
 oleshgi )ליבס( שפנומ תויהל
 omirgi )ליבס( חצנומ תויהל
 owojgi )ליבס( קנומ תויהל
 ubisgi )ליבס( םשנומ תויהל
 oshubgi )ליבס( רשנומ תויהל
 omololgi )ליבס( בסומ תויהל
 okefgi )ליבס( רבסומ תויהל

 odelgi )ליבס( גסומ תויהל
 omalgi )ליבס ,לוגס( לגסומ תויהל

 obochgi )ליבס( הווסומ תויהל
 ofasgi )ליבס( חסומ תויהל
 odartgi )ליבס( טסומ תויהל
 okedgi )ליבס( םכסומ תויהל
 oshilgi )ליבס( םלסומ תויהל
 uflibgi )ליבס( ךמסומ תויהל

 oglipgi )ליבס ,ךימס( ךמסומ תויהל
 okojgi )ליבס( קמסומ תויהל
 oflifgi )ליבס( ףנסומ תויהל



 opojgi )ליבס( עסומ תויהל
 oshishgi )ליבס( רעסומ תויהל
 ofidgi )ליבס( ףסומ תויהל
 uvitgi )ליבס( גפסומ תויהל
 otobmetgi )ליבס( דפסומ תויהל
 oblikgi )ליבס( קסומ תויהל

 ojojolgi )ליבס ,heat( קסומ תויהל
 oskangi )ליבס( רסומ תויהל
 oplitgi )ליבס( טרסומ תויהל
 ovawgi )ליבס( תסומ תויהל
 odivgi )ליבס( רתסומ תויהל
 ojobgi )ליבס( דבעומ תויהל
 orengi )ליבס( רבעומ תויהל

 onitgi )ליבס ,תודע( דעומ תויהל
 ovlipgi )ליבס( ףדעומ תויהל
 otergi )ליבס( רכעומ תויהל
 ozabgi )ליבס( בלעומ תויהל
 osolgi )ליבס( הלעומ תויהל

 otrirgi )ליבס( תישילש הקזחב הלעומ תויהל
 opostgi )ליבס( תשרב טסופכ הלעומ תויהל

 opovgi )ליבס( םלעומ תויהל
 oplalgi )ליבס( דמעומ תויהל
 ogefgi )ליבס( קמעומ תויהל
 ofnasgi )ליבס( קנעומ תויהל
 utesgi )ליבס( שנעומ תויהל
 obizgi )ליבס( קסעומ תויהל

 oposhgi )ליבס( ףעומ תויהל
 otirgi )ליבס( בצעומ תויהל
 ogafgi )ליבס( םמצעומ תויהל

 osmizgi )ליבס( קעומ תויהל
 ostikgi )ליבס ,הרעה( רעומ תויהל

 ohazgi )ליבס( רעומ תויהל
 ofesgi )ליבס( ךרעומ תויהל

 obutifesgi )ליבס( רסח תכרעה ךרעומ תויהל
 onamifesgi )ליבס( רתי תכרעה ךרעומ תויהל

 ojesgi )ליבס( ףרעומ תויהל
 owolgi )ליבס( ץרעומ תויהל
 onevgi )ליבס( רשעומ תויהל
 okrilgi )ליבס( קתעומ תויהל
 oglafgi )ליבס( רתעומ תויהל

 ogringi )ליבס( גפומ תויהל
 ofojgi )ליבס( זגפומ תויהל
 olemgi )ליבס( ןגפומ תויהל
 ogesgi )ליבס( שגפומ תויהל
 ohodolgi )ליבס( חפומ תויהל
 obadgi )ליבס( דחפומ תויהל
 onadgi )ליבס( תחפומ תויהל
 okertolgi )ליבס( רטפומ תויהל



 otremgi )ליבס( לפומ תויהל
 osuzgi )ליבס( אלפומ תויהל
 ovlorgi )ליבס( הלפומ תויהל
 ofnopgi )ליבס( ללפומ תויהל
 oprorgi )ליבס( ץלפומ תויהל
 ofnargi )ליבס( הנפומ תויהל
 oplajgi )ליבס( םנפומ תויהל
 olekgi )ליבס( דספומ תויהל
 omebgi )ליבס( קספומ תויהל
 omiokgi )ליבס( לעפומ תויהל
 opumgi )ליבס( םעפומ תויהל

 ojavgi )ליבס( ץפומ תויהל
 obumgi )ליבס( ץצפומ תויהל
 onebolgi )ליבס( רצפומ תויהל
 olivgi )ליבס( קפומ תויהל
 ovimgi )ליבס( דקפומ תויהל
 oklishgi )ליבס( עקפומ תויהל
 oblivgi )ליבס( רקפומ תויהל
 ogufgi )ליבס( רפומ תויהל
 oledgi )ליבס( דרפומ תויהל
 owibgi )ליבס( הרפומ תויהל
 oskomgi )ליבס( זרפומ תויהל
 otipgi )ליבס( חרפומ תויהל
 orondolgi )ליבס( טרפומ תויהל

 oshargi )ליבס ,לשמל ,הנומא( ךרפומ תויהל
 omeshgi )ליבס( ערפומ תויהל
 omojgi )ליבס( שרפומ תויהל

 orepgi )ליבס ,היצקרטסבא( טשפומ תויהל
 okukepgi )ליבס ,דגבמ( טשפומ תויהל

 obrikgi )ליבס( לשפומ תויהל
 osnangi )ליבס( רשפומ תויהל
 oslopgi )ליבס( עתפומ תויהל

 otongi )ליבס( אצומ תויהל
 ofnotolgi )ליבס( לעופה לא אצומ תויהל

 oflakomgi )ליבס( רואל אצומ תויהל
 okobgi )ליבס( בצומ תויהל
 opitgi )ליבס( עבצומ תויהל

 ostalgi )ליבס( גצומ תויהל
 odishgi )ליבס( קדצומ תויהל
 ochachgi )ליבס( קחצומ תויהל

 oshingi )ליבס( לצומ תויהל
 oplosgi )ליבס( חלצומ תויהל
 osimkgi )ליבס( אמצומ תויהל
 ofashgi )ליבס( דמצומ תויהל
 opofgi )ליבס( חמצומ תויהל
 orinkgi )ליבס( תמצומ תויהל
 ovlongi )ליבס( חנצומ תויהל
 ochadgi )ליבס( ענצומ תויהל



 orumchidgi )ליבס ,הטימ( עצומ תויהל
 okelsgi )ליבס( עצומ תויהל
 otrekgi )ליבס( דעצומ תויהל
 ogipgi )ליבס( רעצומ תויהל
 obesgi )ליבס( ףצומ תויהל
 obatgi )ליבס( רצומ תויהל
 orilorgi )ליבס( ןרצומ תויהל
 oflimgi )ליבס( תצומ תויהל
 oflarolgi )ליבס( אקומ תויהל
 opralgi )ליבס( לבקומ תויהל
 oskimgi )ליבס( םדקומ תויהל
 oklamgi )ליבס( רדקומ תויהל

 odimgi )ליבס ,לשמל ,רפס( שדקומ תויהל
 oskobgi )ליבס( ההקומ תויהל

 odamolgi )ליבס( זקומ תויהל
 olilgi )ליבס( ןטקומ תויהל
 ofrimgi )ליבס( לקומ תויהל
 ojedgi )ליבס( דלקומ תויהל
 orekgi )ליבס( טלקומ תויהל
 opopgi )ליבס( םקומ תויהל
 ofnashgi )ליבס( טנקומ תויהל
 obapgi )ליבס( םסקומ תויהל

 oshatgi )ליבס( ףקומ תויהל
 oretgi )ליבס( אפקומ תויהל
 ohosgi )ליבס( דפקומ תויהל
 obetgi )ליבס( ץפקומ תויהל
 obinkgi )ליבס( ץקומ תויהל
 oshlifgi )ליבס( הצקומ תויהל
 ozezgi )ליבס( ןצקומ תויהל
 oglishgi )ליבס( ףצקומ תויהל
 ozesgi )ליבס( ברקומ תויהל
 orergi )ליבס( חרקומ תויהל
 olitgi )ליבס( ןרקומ תויהל
 obujgi )ליבס( סרקומ תויהל
 ogojgi )ליבס( שרקומ תויהל

 ojefgi )ליבס ,קסיה( שקומ תויהל
 omesgi )ליבס( שקומ תויהל
 okromgi )ליבס( השקומ תויהל
 olargi )ליבס( חשקומ תויהל
 ukashgi )ליבס( הארומ תויהל
 otedgi )ליבס( הברומ תויהל
 owibolgi )ליבס( עברומ תויהל

 owisgi )ליבס ,הציבר( ץברומ תויהל
 ogukgi )ליבס( זגרומ תויהל
 ofijgi )ליבס( לגרומ תויהל
 ovungi )ליבס( עגרומ תויהל
 obefgi )ליבס( שגרומ תויהל

 okemgi )ליבס( דרומ תויהל



 olazgi )ליבס( םדרומ תויהל
 odungi )ליבס ,instructed( הרומ תויהל

 oblapgi )ליבס( הוורומ תויהל
 osirgi )ליבס( חוורומ תויהל
 otoshgi )ליבס( חרומ תויהל
 obargi )ליבס( בחרומ תויהל
 onoxgi )ליבס( קחרומ תויהל
 okapgi )ליבס( בטרומ תויהל
 orurgi )ליבס( טטרומ תויהל
 obivgi )ליבס( בכרומ תויהל

 oshofgi )ליבס ,ride( בכרומ תויהל
 opezgi )ליבס( םרומ תויהל
 osorgi )ליבס( ערומ תויהל
 ozapgi )ליבס( בערומ תויהל
 oprurgi )ליבס( דערומ תויהל
 okrongi )ליבס( לערומ תויהל
 otramgi )ליבס( םערומ תויהל
 okakgi )ליבס( שערומ תויהל

 opodgi )ליבס( ץרומ תויהל
 okefolgi )ליבס( הצרומ תויהל

 omazgi )ליבס ,קורי( קרומ תויהל
 osongi )ליבס( דקרומ תויהל
 onumgi )ליבס( שרומ תויהל
 ovumgi )ליבס( השרומ תויהל
 osibgi )ליבס( םשרומ תויהל
 ogelorgi )ליבס( עשרומ תויהל
 ojorgi )ליבס( חתרומ תויהל
 otrimgi )ליבס( עתרומ תויהל
 otrikgi )ליבס( לאשומ תויהל
 odufgi )ליבס( ראשומ תויהל

 ojokgi )ליבס ,הרזח( בשומ תויהל
 oshozgi )ליבס ,רזחומ( בשומ תויהל

 opomgi )ליבס ,לשמל ,אסיכ לע( בשומ תויהל
 uhergi )ליבס( חבשומ תויהל
 oflejgi )ליבס( עבשומ תויהל

 idosgi )ליבס ,בער( עבשומ תויהל
 ovepgi )ליבס( ןוצר עבשומ תויהל

 oprumgi )ליבס( תבשומ תויהל
 ojungi )ליבס( גשומ תויהל
 oblilgi )ליבס( חגשומ תויהל
 ofijolgi )ליבס( רגשומ תויהל
 oglobgi )ליבס( ההשומ תויהל
 oblengi )ליבס( הוושומ תויהל
 oshuvgi )ליבס( זחשומ תויהל
 oshalgi )ליבס( לחשומ תויהל
 omargi )ליבס( םחשומ תויהל
 omakgi )ליבס( רחשומ תויהל
 ovazgi )ליבס( תחשומ תויהל



 odebgi )ליבס ,לשמל ,די( טשומ תויהל
 owodgi )ליבס ,לשמל ,הריס( טשומ תויהל

 orofgi )ליבס( בכשומ תויהל
 oflergi )ליבס( לכשומ תויהל
 utrelgi )ליבס( ןכשומ תויהל
 oralgi )ליבס( רכשומ תויהל
 obingi )ליבס( לשומ תויהל
 oglangi )ליבס( הלשומ תויהל
 uwoshgi )ליבס( טלשומ תויהל
 oflungi )ליבס( ךלשומ תויהל

 oflunolgi )ליבס ,היגולוכיספ( ךלשומ תויהל
 ohalgi )ליבס( םלשומ תויהל
 ogasgi )ליבס( םשומ תויהל
 ofokgi )ליבס( דמשומ תויהל
 utopgi )ליבס( עמשומ תויהל
 ogmongi )ליבס( ץמשומ תויהל
 okaxgi )ליבס( העשומ תויהל
 oshlingi )ליבס( ןעשומ תויהל
 otrupgi )ליבס( לפשומ תויהל
 ogangi )ליבס( עפשומ תויהל
 oshopomgi )ליבס( קשומ תויהל
 oflorgi )ליבס( הקשומ תויהל
 okajgi )ליבס( טקשומ תויהל

 ofomgi )ליבס ,םילזונב( עקשומ תויהל
 ofisgi )ליבס( עקשומ תויהל

 ohangi )ליבס( רשומ תויהל
 ozengi )ליבס( שרשומ תויהל
 ujimgi )ליבס( לתשומ תויהל
 ototgi )ליבס( ןתשומ תויהל
 ofapgi )ליבס( קתשומ תויהל
 onushgi )ליבס( תתשומ תויהל
 obodgi )ליבס( םאתומ תויהל
 okozgi )ליבס( הוותומ תויהל
 ozingi )ליבס( לחתומ תויהל
 okupgi )ליבס( המתומ תויהל
 oyengi )ליבס( הנתומ תויהל
 uzimgi )ליבס( ענתומ תויהל
 ogidgi )ליבס( ססתומ תויהל
 oruvgi )ליבס( העתומ תויהל
 okufgi )ליבס( חפתומ תויהל
 ofnojgi )ליבס( לפתומ תויהל

 oplashgi )ליבס ,לשכומ( לקתומ תויהל
 ochedgi )ליבס( ןקתומ תויהל
 obedgi )ליבס( ףקתומ תויהל

 ogitgi )ליבס( רתומ תויהל
 okimtgi )ליבס( סרתומ תויהל
 omuzgi )ליבס( ערתומ תויהל
 opedgi )ליבס( שתומ תויהל



 otubgi )ליבס( לבוזמ תויהל
 otujgi )ליבס( גגוזמ תויהל
 oklikgi )ליבס( גזגוזמ תויהל
 oshurgi )ליבס( ההוזמ תויהל
 ovlimgi )ליבס( םהוזמ תויהל
 otuzolgi )ליבס( גווזמ תויהל
 ohibgi )ליבס( ףיוזמ תויהל
 ochamgi )ליבס( הכוזמ תויהל
 osivgi )ליבס( ךכוזמ תויהל
 osobgi )ליבס( לזלוזמ תויהל
 ozmomgi )ליבס( םזמוזמ תויהל

 odranolgi )ליבס( בנוזמ תויהל
 ovajgi )ליבס( עזעוזמ תויהל
 ohamgi )ליבס( קקוזמ תויהל
 onotgi )ליבס( זרוזמ תויהל
 odrodgi )ליבס( ףזרוזמ תויהל
 obulgi )ליבס( בבוחמ תויהל
 oferomgi )ליבס( לבוחמ תויהל
 obimomgi )ליבס( ץבוחמ תויהל
 ojolgi )ליבס( קבוחמ תויהל
 ohapgi )ליבס( רבוחמ תויהל
 obibgi )ליבס( דדוחמ תויהל
 oflongi )ליבס( שדוחמ תויהל
 onopgi )ליבס( טווחמ תויהל
 obangi )ליבס( קזוחמ תויהל
 ofilolgi )ליבס( רזוחמ תויהל
 ositgi )ליבס( אטוחמ תויהל
 onispgi )ליבס( בטוחמ תויהל
 urazolgi )ןובשחב( ביוחמ תויהל

 orazgi )ליבס ,תביוחמ( ביוחמ תויהל
 omulolgi )ליבס( גיוחמ תויהל
 otunolgi )ליבס( ליוחמ תויהל
 ovrirgi )ליבס( ךכוחמ תויהל
 obavgi )ליבס( לחלוחמ תויהל

 ozongi )ליבס ,הריצי( ללוחמ תויהל
 oprangi )ליבס( ללוחמ תויהל
 ospengi )ליבס( ןלוחמ תויהל
 ogridgi )ליבס( ץלוחמ תויהל
 odumgi )ליבס( קלוחמ תויהל
 ojojgi )ליבס( םמוחמ תויהל
 ogozgi )ליבס( ןצמוחמ תויהל
 osoltgi )ליבס( שמוחמ תויהל
 onutgi )ליבס( ךנוחמ תויהל
 oflezgi )ליבס( לסוחמ תויהל
 owingi )ליבס( ןסוחמ תויהל
 oshorgi )ליבס( ספסוחמ תויהל

 ofezgi )ליבס ,תשופחתב( שפוחמ תויהל
 osifgi )ליבס ,searched( שפוחמ תויהל



 oflokgi )ליבס( הקוחמ תויהל
 opupgi )ליבס( ןברוחמ תויהל
 usilgi )ליבס( בשוחמ תויהל
 orungi )ליבס( למשוחמ תויהל

 owozgi )ליבס( ןתוחמ תויהל
 ohajgi )ליבס( רהוטמ תויהל
 ostergi )ליבס( חווטמ תויהל
 otrargi )ליבס( אטוטמ תויהל
 odrirgi )ליבס( לטוטמ תויהל
 ubikgi )ליבס( ביוטמ תויהל
 opokgi )ליבס( ליוטמ תויהל
 otelgi )ליבס( ןפלוטמ תויהל
 ofrefgi )ליבס( םטמוטמ תויהל

 onechgi )ליבס( ףנוטמ תויהל
 osintgi )ליבס( חפוטמ תויהל
 oplupgi )ליבס( ףטפוטמ תויהל

 oplergi )ליבס( לפוטמ תויהל
 odetomgi )ליבס( טגרוטמ תויהל

 okakomgi )גנלס ,ליבס( רטרוטמ תויהל
 otefchepgi )ליבס( דפרוטמ תויהל

 ohetgi )ליבס( שאוימ תויהל
 ojofolgi )ליבס( אבוימ תויהל
 okavgi )ליבס( שבוימ תויהל
 obovgi )ליבס( עגוימ תויהל
 omukgi )ליבס( הדוימ תויהל
 omevgi )ליבס( עדוימ תויהל
 obiksemolgi )ליבס( ןצ״חוימ תויהל

 owongi )ליבס ,תונדיחי( דחוימ תויהל
 oklargi )ליבס( לחוימ תויהל
 ovrimgi )ליבס( םחוימ תויהל
 ofosgi )ליבס( סחוימ תויהל
 uvotgi )ליבס( דלוימ תויהל
 omialgi )ליבס( ללוימ תויהל
 omelilomgi )ליבס( ןנוימ תויהל
 ofalgi )ליבס( דסוימ תויהל
 omiopgi )ליבס( רסוימ תויהל
 odetgi )ליבס( דעוימ תויהל
 onargi )ליבס( לעוימ תויהל
 ozosgi )ליבס( ץעוימ תויהל
 orafolgi )ליבס( רעוימ תויהל
 ofresgi )ליבס( הפוימ תויהל
 ojonolgi )ליבס( אצוימ תויהל
 okangi )ליבס( בצוימ תויהל
 ochelgi )ליבס( גצוימ תויהל
 ovopgi )ליבס( רצוימ תויהל
 oshongi )ליבס( רקוימ תויהל
 oruzgi )ליבס( ארוימ תויהל
 opomolgi )ליבס( בשוימ תויהל



 oplikgi )ליבס( םשוימ תויהל
 odadgi )ליבס( ןשוימ תויהל
 odakgi )ליבס( רשוימ תויהל
 oklosgi )ליבס( םתוימ תויהל
 onamgi )ליבס( רתוימ תויהל
 olipgi )ליבס( דבוכמ תויהל
 oreshgi )ליבס( הבוכמ תויהל
 ogepgi )ליבס( סבוכמ תויהל
 ochemgi )ליבס( ררדוכמ תויהל

 ohipgi )ליבס ,הניגנ ילכ( ןווכמ תויהל
 oplongi )ליבס ,הרטמל( ןווכמ תויהל

 uhipgi )ליבס( ןנווכמ תויהל
 ovramgi )ליבס( ץווכמ תויהל
 oshejgi )ליבס( בזוכמ תויהל
 odikgi )ליבס( ליוכמ תויהל
 ososgi )ליבס( סיוכמ תויהל
 otudgi )ליבס( הלוכמ תויהל
 orokgi )ליבס( לכלוכמ תויהל
 omechgi )ליבס( תמוכמ תויהל

 oglitgi )ליבס( ןנוכמ תויהל
 obralgi )ליבס( סנוכמ תויהל
 omizgi )ליבס( הסוכמ תויהל
 oshetgi )ליבס( רעוכמ תויהל
 ochofgi )ליבס( ףפוכמ תויהל
 oflatgi )ליבס( רפוכמ תויהל
 ochifgi )ליבס( רתפוכמ תויהל
 obuvgi )ליבס( לברוכמ תויהל
 oplapgi )ליבס( סטרוכמ תויהל
 ochufgi )ליבס( םסרוכמ תויהל
 otezgi )ליבס( ףשוכמ תויהל
 ovondolgi )ליבס( בתוכמ תויהל
 oflosholgi )ליבס( ףתוכמ תויהל
 obidgi )ליבס( רתוכמ תויהל
 osnolgi )ליבס( הבולמ תויהל
 umavgi )ליבס( ןבולמ תויהל
 olungi )ליבס( גלגולמ תויהל
 osopgi )ליבס( קהולמ תויהל
 otrifgi )ליבס( הוולמ תויהל
 oskibgi )ליבס( ךחולמ תויהל
 oshikgi )ליבס( חלחולמ תויהל
 ospifgi )ליבס( ףטולמ תויהל
 ogutgi )ליבס( שטולמ תויהל
 olizgi )ליבס( דכולמ תויהל
 odijgi )ליבס( ךלכולמ תויהל
 ostipgi )ליבס( ןסכולמ תויהל
 osmusgi )ליבס( ףפולמ תויהל
 okichgi )ליבס( קקולמ תויהל
 oriongi )ליבס( ןאוממ תויהל



 upizgi )ליבס( ןגוממ תויהל
 oknitgi )ליבס( טנגוממ תויהל
 optongi )ליבס( רגוממ תויהל
 odrengi )ליבס( ףדוממ תויהל
 uglidgi )ליבס( רדוממ תויהל

 okidgi  )ליבס ,air conditioned( גזוממ תויהל
 oskodgi  )ליבס ,merged( גזוממ תויהל

 obungi )ליבס( רעזוממ תויהל
 ofilomgi )ליבס( רזחוממ תויהל
 osilongi )ליבס( בשחוממ תויהל

 opijgi )ליבס( טטוממ תויהל
 ogusgi )ליבס( ןיוממ תויהל
 ofremgi )ליבס( ןכוממ תויהל
 oklebgi )ליבס( אלוממ תויהל
 olojgi )ליבס( טלוממ תויהל
 oklepolgi )ליבס( למלוממ תויהל
 otumgi )ליבס( רצלוממ תויהל

 odoshgi )ליבס( ןמוממ תויהל
 olalgi )ליבס( שמוממ תויהל
 osupgi )ליבס( הנוממ תויהל
 odopgi )ליבס( ףנוממ תויהל
 obirgi )ליבס( רגסוממ תויהל
 ofajgi )ליבס( דסוממ תויהל
 ochumgi )ליבס( ךסוממ תויהל
 omiolgi )ליבס( ןכסוממ תויהל
 oflefgi )ליבס( סמסוממ תויהל
 osergi )ליבס( רמסוממ תויהל
 oflafgi )ליבס( ססוממ תויהל
 otejgi )ליבס( טעוממ תויהל
 ovondgi )ליבס( ןעוממ תויהל
 opibgi )ליבס( הפוממ תויהל
 okobolgi )ליבס( בצוממ תויהל
 osnopgi )ליבס( הצוממ תויהל
 oshijgi )ליבס( דקוממ תויהל
 ofnolgi )ליבס( םקוממ תויהל
 ohadgi )ליבס( םסקוממ תויהל
 onolgi )ליבס( עצקוממ תויהל
 opexgi )ליבס( רקוממ תויהל
 umidgi )ליבס( זכרוממ תויהל
 omenkgi )ליבס( קרוממ תויהל

 odavgi ררוממ תויהל
 ozungi )ליבס( בשוממ תויהל
 oshevgi )ליבס( ןכשוממ תויהל
 okrirgi )ליבס( ששוממ תויהל
 oplakgi )ליבס( ןתוממ תויהל
 odazgi )ליבס( קתוממ תויהל
 otrotgi )ליבס( ץאונמ תויהל
 olodgi )ליבס( אבונמ תויהל



 obrotgi )ליבס ,לובינ( לבונמ תויהל
 olejgi )ליבס( בגונמ תויהל
 osefgi )ליבס( ןגונמ תויהל
 onakgi )ליבס( בדונמ תויהל
 ovidgi )ליבס( הדונמ תויהל
 oglolgi )ליבס( דנדונמ תויהל
 ofiolgi )ליבס( ףדונמ תויהל
 oplemgi )ליבס( להונמ תויהל
 oglokgi )ליבס( טוונמ תויהל
 ofontgi )ליבס( לוונמ תויהל
 okzitgi )ליבס( רזונמ תויהל
 oflilgi )ליבס( םחונמ תויהל
 osabgi )ליבס( שחונמ תויהל
 ojurgi )ליבס( רטונמ תויהל
 onexgi )ליבס( לרטונמ תויהל

 onodgi )ליבס( דיונמ תויהל
 onilgi )ליבס( ןליונמ תויהל
 ogujgi )ליבס( הכונמ תויהל
 ozemgi )ליבס( סכונמ תויהל
 ogushgi )ליבס( רכונמ תויהל
 opubgi )ליבס( שכונמ תויהל
 oketolgi )ליבס( רמונמ תויהל
 ozavgi )ליבס( הסונמ תויהל
 omimtgi )ליבס( חסונמ תויהל
 ochakgi )ליבס( רסונמ תויהל
 obrorgi )ליבס( רעונמ תויהל
 oskergi )ליבס( הפונמ תויהל
 osheshgi )ליבס( חפונמ תויהל
 omochgi )ליבס( ץפונמ תויהל
 uklongi )ליבס( קפונמ תויהל
 ojozgi )ליבס( חצונמ תויהל

 osefolgi )ליבס ,תרומזת( חצונמ תויהל
 ojivgi )ליבס( לצונמ תויהל
 okrisgi )ליבס( רצונמ תויהל
 okvingi )ליבס( בקונמ תויהל
 oplepgi )ליבס( הקונמ תויהל
 otiomgi )ליבס( זקונמ תויהל
 okurgi )ליבס( רקונמ תויהל
 ofijomgi )ליבס( למרונמ תויהל
 obinolgi )ליבס( לשונמ תויהל
 oshapgi )ליבס( שנשונמ תויהל
 ojopgi )ליבס( קשונמ תויהל
 ogifgi )ליבס( בתונמ תויהל
 owasgi )ליבס( קתונמ תויהל
 oslilgi )ליבס( באוסמ תויהל
 omolgi )ליבס( בבוסמ תויהל
 odibgi )ליבס( ךבוסמ תויהל
 oplepolgi )ליבס( ןבוסמ תויהל



 oguvgi )ליבס( דסבוסמ תויהל
 femolgi לגוסמ תויהל

 ofopgi )ליבס( ןנגוסמ תויהל
 ospapgi )ליבס( ףגוסמ תויהל
 ojebgi )ליבס( רדוסמ תויהל
 opergi )ליבס( גווסמ תויהל
 otrergi )ליבס( ררחוסמ תויהל

 odasgi )ליבס( גיוסמ תויהל
 osormashgi )ליבס( טיוסמ תויהל
 okertgi )ליבס( םיוסמ תויהל
 oblotgi )ליבס( ךכוסמ תויהל
 ospafgi )ליבס( לכוסמ תויהל

 ukedgi  )ליבס ,המכסה( םכוסמ תויהל
 ohapolgi )ליבס( םכוסמ תויהל
 ozishgi )ליבס( ןכוסמ תויהל
 ovilgi )ליבס( לסלוסמ תויהל
 ofrolgi )ליבס( ףלוסמ תויהל
 ofnosgi )ליבס( קלוסמ תויהל
 oblisholgi )ליבס( אמוסמ תויהל
 okizgi )ליבס( למוסמ תויהל
 odrikgi )ליבס( םמוסמ תויהל
 omodgi )ליבס( ןמוסמ תויהל
 opizomgi )ליבס( רגנוסמ תויהל
 oshuplilgi )ליבס( לדנוסמ תויהל
 ofozgi )ליבס( רוונוסמ תויהל

 onishgi )ליבס( ןנוסמ תויהל
 oslangi )ליבס( ףנוסמ תויהל
 otmomgi )ליבס( ףעוסמ תויהל
 onetgi )ליבס( חפוסמ תויהל
 ogrisomgi )ליבס( רספוסמ תויהל
 ovefgi )ליבס( קפוסמ תויהל

 osozgi )ליבס ,רופיס( רפוסמ תויהל
 oflumgi )ליבס ,תרופסת( רפוסמ תויהל

 oshorolgi )ליבס( סקוסמ תויהל
 oslirgi )ליבס( ןרקוסמ תויהל
 ogadgi )ליבס( ברוסמ תויהל
 ojushgi )ליבס( לברוסמ תויהל

 oshizgi )ליבס( גרוסמ תויהל
 ominkgi )ליבס( סרוסמ תויהל
 ogrisorgi )ליבס( רסרוסמ תויהל
 okezgi )ליבס( קרוסמ תויהל
 ofledgi )ליבס( תתוסמ תויהל
 obosgi )ליבס( הבועמ תויהל
 oblisgi )ליבס( רבועמ תויהל
 omumgi )ליבס( לגועמ תויהל
 ohungi )ליבס( םגועמ תויהל
 okubomgi )ליבס( ןגועמ תויהל
 oglilgi )ליבס( דדועמ תויהל



 oflengi )ליבס( ןכדועמ תויהל
 ochulgi )ליבס( ןדועמ תויהל
 oblishgi )ליבס( רוועמ תויהל
 okachgi )ליבס( תוועמ תויהל
 ojingi )ליבס( רטועמ תויהל

 osiorgi )ליבס( ןיועמ תויהל
 odupgi )ליבס( ףיועמ תויהל
 owamgi )ליבס( ריועמ תויהל
 odejgi )ליבס( בכועמ תויהל
 opulgi )ליבס( לכועמ תויהל
 ofludgi )ליבס( ללועמ תויהל
 opofiolgi )ליבס( לעלועמ תויהל
 opifgi )ליבס( ףלועמ תויהל
 ozoiolgi )ליבס( דמועמ תויהל
 ofongi )ליבס( למועמ תויהל
 orajgi )ליבס( םעמועמ תויהל
 odichgi )ליבס( תמועמ תויהל
 ovedgi )ליבס( גנועמ תויהל
 oshefgi )ליבס( הנועמ תויהל
 ohirgi )ליבס( ןיינועמ תויהל
 osenorgi )ליבס( הסועמ תויהל
 orangi )ליבס( בצועמ תויהל
 ofivgi )ליבס( ןבצועמ תויהל

 opudgi )ליבס ,bend( לקועמ תויהל
 oduvgi )ליבס ,confiscate( לקועמ תויהל

 odajgi )ליבס( םקועמ תויהל
 ovipgi )ליבס( רקועמ תויהל
 ogejgi )ליבס( ברועמ תויהל
 onijgi )ליבס( בברועמ תויהל
 onirgi )ליבס( לברועמ תויהל
 ohotlashgi )ליבס( לגרועמ תויהל
 odusgi )ליבס( הרועמ תויהל
 ogrokgi )ליבס( לטרועמ תויהל
 oglolomgi )ליבס( לסרועמ תויהל
 oflepgi )ליבס( רערועמ תויהל
 okochgi )ליבס( לפרועמ תויהל

 stimulated) ( ohazolgiררועמ תויהל
 obevgi )ליבס( ןשועמ תויהל
 orezgi )ליבס( דתועמ תויהל
 oklidgi )ליבס( ראופמ תויהל
 okijgi )ליבס( רזופמ תויהל
 oklebomgi )ליבס( ץלחופמ תויהל
 ovetgi )ליבס( םחופמ תויהל
 oshabgi )ליבס( םטופמ תויהל
 omitgi )ליבס( רטופמ תויהל
 ovatgi )ליבס( חיופמ תויהל
 opsengi )ליבס( טיופמ תויהל
 oblingi )ליבס( סיופמ תויהל



 okintgi )ליבס( גלופמ תויהל
 oslingi )ליבס( חלופמ תויהל
 obelgi )ליבס( ללופמ תויהל
 onipgi )ליבס( סלופמ תויהל
 ofefomgi )ליבס( לפלופמ תויהל

 osnakolgi )ליבס ,שילופ( שלופמ תויהל
 ochekgi )ליבס( הנופמ תויהל
 oprifgi )ליבס( קנופמ תויהל
 orutgi )ליבס( לסופמ תויהל
 osakgi )ליבס( ספסופמ תויהל

 oskolgi )ליבס ,punctuated( קסופמ תויהל
 oplizgi )ליבס( חנעופמ תויהל
 odabgi )ליבס( הצופמ תויהל
 opimgi )ליבס( חצופמ תויהל
 osmibgi )ליבס( לצופמ תויהל
 oshajgi )ליבס( ץפצופמ תויהל
 opletgi )ליבס( חקופמ תויהל
 oflipgi )ליבס( קפקופמ תויהל
 ofrangi )ליבס( ןגרופמ תויהל
 ohotgi )ליבס( לזרופמ תויהל
 ostotgi )ליבס( סכרופמ תויהל
 oprimgi )ליבס( סנרופמ תויהל
 oflakgi )ליבס( םסרופמ תויהל

 osulomgi )ליבס( יבמופב םסרופמ תויהל
 oprakgi )ליבס( קרופמ תויהל
 ofringi )ליבס( ררופמ תויהל
 omozgi )ליבס( שרופמ תויהל
 osafgi )ליבס( טשופמ תויהל
 ojuzgi )ליבס( קשופמ תויהל
 osutgi )ליבס( רשופמ תויהל
 ofabgi )ליבס( התופמ תויהל
 oklapgi )ליבס( חתופמ תויהל
 ofritgi )ליבס( לתופמ תויהל
 owalgi )ליבס( רבוצמ תויהל
 oplamgi )ליבס( דדוצמ תויהל
 opuchgi )ליבס( הווצמ תויהל
 ovexgi )ליבס( תווצמ תויהל
 otivgi )ליבס( חצחוצמ תויהל
 osomgi )ליבס( טטוצמ תויהל
 otemgi )ליבס( דיוצמ תויהל
 osmilgi )ליבס( ןיוצמ תויהל
 ozifgi )ליבס( ץיוצמ תויהל
 odezgi )ליבס( ריוצמ תויהל
 oditgi )ליבס( םלוצמ תויהל
 opuzorgi )ליבס( קלוצמ תויהל
 ochirgi )ליבס( גמוצמ תויהל
 ufashgi )ליבס( דמוצמ תויהל
 ospomgi )ליבס( קמוצמ תויהל



 oshilkgi )ליבס( ררמוצמ תויהל
 ogrofgi )ליבס( ןנוצמ תויהל
 orolgi )ליבס( רנוצמ תויהל
 osotgi )ליבס( ףעוצמ תויהל
 owokgi )ליבס( עצעוצמ תויהל
 oplivgi )ליבס( רעוצמ תויהל
 osmidgi )ליבס( הפוצמ תויהל
 olushgi )ליבס( ףפוצמ תויהל
 obipgi )ליבס( ףצפוצמ תויהל
 omishgi )ליבס( ףרוצמ תויהל
 ukubgi )ליבס( עבוקמ תויהל
 obakgi )ליבס( ץבוקמ תויהל
 otijgi )ליבס( דדוקמ תויהל
 okamgi )ליבס( םדוקמ תויהל
 ohefgi )ליבס( שדוקמ תויהל
 ovongi )ליבס( הווקמ תויהל
 obitomgi )ליבס( ןווקמ תויהל
 obitgi )ליבס( ווקווקמ תויהל
 oflevgi )ליבס( זזוקמ תויהל
 onejolgi )ליבס( בטוקמ תויהל
 odojgi )ליבס( גלטוקמ תויהל

 ulilgi )ליבס( ןטוקמ תויהל
 ohengi )ליבס( רטוקמ תויהל
 ogelomgi )ליבס( גרטוקמ תויהל

 ofafgi )ליבס( םיוקמ תויהל
 opevgi )ליבס( חלוקמ תויהל
 oflisgi )ליבס( ללוקמ תויהל
 opidgi )ליבס( ףלוקמ תויהל
 ogakgi )ליבס( לקלוקמ תויהל
 odudgi )ליבס( חמוקמ תויהל
 oslakgi )ליבס( טמוקמ תויהל
 ogletgi )ליבס( םמוקמ תויהל
 ofretgi )ליבס( רמוקמ תויהל

 otoigi )ליבס ,בגונמ( חנוקמ תויהל
 obalzamgi )ליבס ,םויס( חנוקמ תויהל

 osijgi )ליבס( עקעוקמ תויהל
 ochikgi )ליבס( רעוקמ תויהל
 oflupgi )ליבס( חפוקמ תויהל
 ogezgi )ליבס( לפוקמ תויהל
 ofitgi )ליבס( ץצוקמ תויהל
 oristgi )ליבס( רצוקמ תויהל
 onixgi )ליבס( ברוקמ תויהל
 ofrotgi )ליבס( לזרוקמ תויהל
 ozojgi )ליבס( ןיירוקמ תויהל
 obolgi )ליבס( ףצרוקמ תויהל
 olishgi )ליבס( עקרוקמ תויהל
 opuzmudgi )ליבס( ףקרוקמ תויהל

 ojijgi )ליבס( ררוקמ תויהל



 ogilgi )ליבס( טשוקמ תויהל
 oplifgi )ליבס( שקשוקמ תויהל
 osashgi )ליבס( ששוקמ תויהל
 ozupgi )ליבס( תשוקמ תויהל
 okumolgi )ליבס( דבורמ תויהל
 ofovgi )ליבס( עבורמ תויהל
 ozotgi )ליבס( לגורמ תויהל
 ubefgi )ליבס( שגורמ תויהל
 ofodgi )ליבס( טהורמ תויהל
 olengi )ליבס( חוורמ תויהל
 oflasgi )ליבס( םחורמ תויהל
 otosholgi )ליבס( חרחורמ תויהל
 ogromgi )ליבס( שטורמ תויהל
 odisgi )ליבס( ןאיורמ תויהל
 omidgi )ליבס( זכורמ תויהל
 opengi )ליבס( ךכורמ תויהל
 onafgi )ליבס( המורמ תויהל
 oplisgi )ליבס( ןסורמ תויהל
 opufgi )ליבס( ססורמ תויהל
 okejgi )ליבס( קסורמ תויהל
 osrongi )ליבס( ןנעורמ תויהל
 ohabgi )ליבס( עעורמ תויהל
 omizolnoshgi )ליבס( ףעורמ תויהל
 ozopgi )ליבס( אפורמ תויהל
 ostimgi )ליבס( דפורמ תויהל
 owikgi )ליבס( הפורמ תויהל
 obiorgi )ליבס( טפורמ תויהל
 ofiofgi )ליבס( ףפורמ תויהל
 ukadgi )ליבס( הצורמ תויהל
 oklashgi )ליבס( ףצורמ תויהל
 oshadgi )ליבס( ץצורמ תויהל
 ovavgi )ליבס( ןקורמ תויהל
 okrakgi )ליבס( עקורמ תויהל
 osrikgi )ליבס( ששורמ תויהל
 owebgi )ליבס( תשורמ תויהל
 oklomgi )ליבס( ךתורמ תויהל
 ogazgi )ליבס( קתורמ תויהל
 ohergi )ליבס( חבושמ תויהל
 oflukgi )ליבס( טבושמ תויהל
 okopgi )ליבס( ץבושמ תויהל
 ofrongi )ליבס( שבושמ תויהל
 ojamgi )ליבס( עגושמ תויהל

 ochepgi )ליבס ,לשמל ,תיללח( רגושמ תויהל
 oripgi )ליבס( ךדושמ תויהל
 ostapgi )ליבס( לדושמ תויהל
 otrisgi )ליבס( רדושמ תויהל
 ojeigi )ליבס( גרדושמ תויהל

 oshufgi )ליבס( קוושמ תויהל



 onepgi )ליבס( ףזושמ תויהל
 obrangi )ליבס( דחושמ תויהל
 oflonfinkgi )ליבס( רזחושמ תויהל
 oshupgi )ליבס( קחושמ תויהל

 ozokgi )ליבס ,act( קחושמ תויהל
 oflangi )ליבס( ררחושמ תויהל
 ojashgi )ליבס( הטושמ תויהל
 ukebgi )ליבס( חטושמ תויהל
 ogongi )ליבס( ךיושמ תויהל
 okritgi )ליבס( ףיושמ תויהל
 ofargi )ליבס( ךכושמ תויהל
 orivgi )ליבס( ללכושמ תויהל

 otrelgi )ליבס( ןכושמ תויהל
 oflidgi )ליבס( ענכושמ תויהל
 oflekgi )ליבס( לפכושמ תויהל
 owipgi )ליבס( רכושמ תויהל
 ospashgi )ליבס( ךשכושמ תויהל

 omivgi )ליבס( בלושמ תויהל
 oglizgi )ליבס( בהלושמ תויהל
 otlongi )ליבס( טלושמ תויהל
 odingi )ליבס( םלושמ תויהל
 oflopgi )ליבס( לשלושמ תויהל
 olelgi )ליבס( חמושמ תויהל
 obimolgi )ליבס( ןמושמ תויהל
 urishgi )ליבס( רמושמ תויהל
 ojapgi )ליבס( שמושמ תויהל
 okodgi )ליבס( הנושמ תויהל

 oplipflozgi )ליבס( ןימ הנושמ תויהל
 otevgi )ליבס( ןנושמ תויהל
 oniomgi )ליבס( דבעושמ תויהל
 ovadgi )ליבס( םמעושמ תויהל

 okingi )ליבס( רעושמ תויהל
 oflonfesgi )ליבס( ךרעושמ תויהל
 opukgi )ליבס( עשעושמ תויהל
 okrilolgi )ליבס( קתעושמ תויהל

 odringi )ליבס( דפושמ תויהל
 oskilgi )ליבס( הפושמ תויהל

 ogamgi )ליבס ,עופיש( עפושמ תויהל
 ohavgi )ליבס ,עפש( עפושמ תויהל

 ohukgi )ליבס( ףפושמ תויהל
 ostongi )ליבס( ץפושמ תויהל
 onemgi )ליבס( רפושמ תויהל
 ifnangi )ליבס( ףשפושמ תויהל

 ufomgi )ליבס( עקושמ תויהל
 orupgi )ליבס( ףקושמ תויהל
 odifgi )ליבס( רקושמ תויהל
 okshishgi )ליבס( קשקושמ תויהל
 oslibgi )ליבס( בברושמ תויהל



 oblibgi )ליבס( טברושמ תויהל
 ogevgi )ליבס( טטרושמ תויהל
 onufgi )ליבס( ןיירושמ תויהל
 odesgi )ליבס( רשרושמ תויהל

 oshidgi )ליבס( תרושמ תויהל
 onelgi )ליבס( ףתושמ תויהל
 ofnovgi )ליבס( קתושמ תויהל
 ubodgi )ליבס( םאותמ תויהל
 ospalgi )ליבס( ראותמ תויהל
 osmargi )ליבס( ךראותמ תויהל

 otorgi )ליבס( לבותמ תויהל
 upikgi )ליבס( רבגותמ תויהל
 obilgi )ליבס( קלדותמ תויהל
 ospotgi )ליבס( ךרדותמ תויהל

 ogrisgi )ליבס( ךוותמ תויהל
 opodomgi )ליבס( זזותמ תויהל
 ufejgi )ליבס( רכזותמ תויהל
 osazgi )ליבס( ןמזותמ תויהל
 osefomgi )ליבס( רמזותמ תויהל
 ovulolgi )ליבס( קזחותמ תויהל
 opokolgi )ליבס( רייותמ תויהל
 oposgi )ליבס( קיותמ תויהל
 omivomgi )ליבס( ללכותמ תויהל
 oplomgi )ליבס( ןנכותמ תויהל
 ovezgi )ליבס( תנכותמ תויהל
 ochomolgi )ליבס( ללותמ תויהל
 ovikgi )ליבס( לתלותמ תויהל
 odrefgi )ליבס( רחמותמ תויהל
 omipolgi )ליבס( ללמותמ תויהל
 otrangi )ליבס( ןרמותמ תויהל
 uvlumgi )ליבס( ץרמותמ תויהל
 ovemgi )ליבס( לכסותמ תויהל
 oplitolgi )ליבס( טרסותמ תויהל

 omelpgi )ליבס( בעותמ תויהל
 unitgi )ליבס( דעותמ תויהל
 uvlipgi  )ליבס( ףדעותמ תויהל

 unargi )ליבס( לעותמ תויהל
 omarkgi )ליבס( שעותמ תויהל
 oslokgi )ליבס( עתעותמ תויהל
 umiokgi )ליבס( לעפותמ תויהל
 ukeshgi )ליבס( תפצותמ תויהל

 uplashgi )ליבס ,לשכומ( לקותמ תויהל
 okrengi )ליבס ,הלקת( לקותמ תויהל

 orekolgi )ליבס( טלקותמ תויהל
 ofenolgi )ליבס( ןנקותמ תויהל
 odozgi )ליבס( ףקותמ תויהל
 omepgi )ליבס( רשקותמ תויהל
 ovingi )ליבס( תברותמ תויהל



 odashgi )ליבס( לגרותמ תויהל
 odulgi )ליבס( ץרותמ תויהל
 odivolgi )ליבס( בראנ תויהל

 otralomgi )ליבס ,ןוידב( ןודנ תויהל
 ojisgi )ליבס ,שנועל( ןודנ תויהל

 opionolgi )ליבס( ןתמו אשמב ןודנ תויהל
 ovapgi )ליבס( שודנ תויהל
 oklirgi )ליבס( קשחנ תויהל
 omijolgi )ליבס( שולינ תויהל
 ogalgi )ליבס( ךרצנ תויהל
 uflikgi )ליבס( רוטע תויהל

 oglimomgi )ליבס ,ןכומ( ךורע תויהל
 okrosgi )ליבס( בולצ תויהל
 omisholgi )ליבס( ףורצ תויהל
 oflapgi )ליבס( סוכר תויהל
 okadgi )ליבס( יוצר תויהל
 ofripgi )ליבס( ךורש תויהל

 oforgi )ליבס( חבזיהל
 esolmadgi רקזיהל
 iblorgi רהזיהל

 isiongi ןוזיהל
 fentgi חחזיהל

 recall( ifejgi( רכזיהל
 ofejgi )ליבס ,remembered( רכזיהל

 ofnoshgi )ליבס( ללזיהל
 oshlipgi )ליבס( ףלזיהל
 ulijgi )ליבס( חנזיהל

 achazgi קעזיהל
 ispimgi )ליבס( ףקזיהל
 nidgi )ךרוצ( קקזיהל
 ostolgi )ליבס( תורזיהל
 oporgi )ליבס( ערזיהל
 olepgi )ליבס( קרזיהל

 ekengi אבחיהל
 osringi )ליבס( טבחיהל
 orijgi )ליבס( שבחיהל
 opekgi )ליבס( גגחיהל
 otrukgi )ליבס( רגחיהל
 okovgi )ליבס( רדחיהל
 onongi )ליבס( תווחיהל

 onibgi )ליבס ,וב םיזוחש( תוזחיהל
 ovibgi )ליבס ,predict( תוזחיהל

 oplekgi )ליבס( בטחיהל
 olidgi )ליבס( ףטחיהל
 owifgi )ליבס( בלחיהל

 ishavgi דלחיהל
 ojipgi )ליבס( טלחיהל

 uprangi )ליבס ,לוליח( ללחיהל



 omashgi )ליבס( םלחיהל
 igridgi )ליבס ,הרצמ( ץלחיהל

 oklimgi )ליבס ,לשמל ,לענ( ץלחיהל
 islofgi שלחיהל

 oplafgi )ליבס( דמחיהל
 oflasolgi למחיהל

 okrofgi )ליבס( סמחיהל
 edapgi )ץומח( ץמחיהל

 ozinolgi )ליבס ,חתפיהל( ךנחיהל
 oflelgi )ליבס( ןחיהל/ןנחיהל

 ochungi )ליבס( קנחיהל
 osromgi )ליבס( תוסחיהל
 ovizgi )ליבס( ךסחיהל
 obeshgi )ליבס( םסחיהל
 ubutgi )ליבס( רסחיהל
 okistgi )ליבס( תופחיהל

 kukgi זפחיהל
 odrimgi )ליבס( ןפחיהל

 orobgi )ליבס ,רעיש( ףפחיהל
 opechgi )ליבס ,overlap( ףפחיהל

 ochotgi )ליבס( רפחיהל
 ochongi )ליבס( בצחיהל
 otuxgi )ליבס( תוצחיהל
 oshisgi )ליבס( ץצחיהל

 obopgi )ליבס ,קוח( קקחיהל
 oknabgi )ליבס ,engrave( קקחיהל

 otretgi )ליבס( רקחיהל
 ugungi )ליבס( ברחיהל

 ihejgi דרחיהל
 okimgi )ליבס( זרחיהל
 onekgi )ליבס( טרחיהל
 oplatjargi )ליבס( ךרחיהל
 ovifgi )ליבס( םרחיהל
 ostamgi )ליבס( ץרחיהל
 odujgi )ליבס( קרחיהל
 osubgi )ליבס( ררחיהל
 orashgi )ליבס( שרחיהל

 ojodgi )ליבס ,הבשחמ( בשחיהל
 ovabgi )ליבס( בשחיהל
 oratgi )ליבס( דשחיהל

 ibawgi ךשחיהל
 ofiorgi )ליבס ,לשוחמ תויהל( לשחיהל

 jelomgi )רגפל( לשחיהל
 okonkgi )ליבס( ףשחיהל
 ogergi )ליבס( ךתחיהל

 oshutgi )ליבס ,seal( םתחיהל
 ogokgi )ליבס ,sign( םתחיהל

 ofnadgi )ליבס( רתחיהל



 okropgi )ליבס( חבטיהל
 ovijgi )ליבס( לבטיהל

 ihajgi רהטיהל
 ohikgi )ליבס( תווטיהל

 josa תוטיהל
 opebgi )ליבס( ןחטיהל

 bikgi ביטיהל
 idrirgi לטלטיהל

 ochitgi )ליבס( ןמטיהל
 inuzgi עמטיהל
 inechgi ףנטיהל

 idawgi )ליבס( םעטיהל
 umelgi )ליבס ,charge( ןעטיהל

 ovolgi )ליבס ,claim( ןעטיהל
 ifnodgi לפטיהל
 ilatgi דרטיהל

 oshakgi )ליבס ,םיפלק ,הציב( ףרטיהל
 ijalgi )ףוריט( ףרטיהל

 ovukgi )ליבס ,prey( ףרטיהל
 osnofgi )ליבס( קרטיהל
 obozgi )ליבס( םזייהל
 oplavgi )ליבס( תורייהל

 ireshgi תובכיהל
 odrelgi )ליבס ,conquer( שבכיהל

 ojirgi )ליבס ,pickle( שבכיהל
 ojarolgi )ליבס( תווכיהל

 azeshgi בזכיהל
 uzilgi )ליבס( דחכיהל
 oslemgi )ליבס( אלכיהל
 owakgi )ליבס( ללכיהל

 iprolgi םלכיהל
 ishibgi סנכיהל
 iblirgi ענכיהל

 ivrongi )ההימכ( ףסכיהל
 opejgi )ליבס( תופכיהל
 uhatgi )ליבס( לפכיהל
 usmirgi )ליבס( שפכיהל
 oglijgi )ליבס( תורכיהל
 ofnongi )ליבס( ךרכיהל
 oflolgi )ליבס( תרכיהל

 obritgi )ליבס( תירב -תרכיהל
 iburgi לשכיהל

 odepgi )ליבס( בתכיהל
 uzolgi )ליבס( םתכיהל
 opungi )ליבס( שתכיהל
 opsotgi )ליבס( תואליהל
 oglotgi )ליבס( םגליהל

 etrifgi )והשימ לא( תווליהל



 owudgi )ליבס ,האוולה( תווליהל
 kekgi םחליהל

 omijgi )ליבס( ץחליהל
 osholgi )ליבס( שחליהל

 okotgi )ליבס ,דוכלל( דכליהל
 odutgi )ליבס( דמליהל
 oshumgi )ליבס( געליהל
 onubgi )ליבס( סעליהל
 osrorgi )ליבס( תפליהל

 otukgi )ליבס ,האקלה( תוקליהל
 odurgi )ליבס( חקליהל

 uvabgi )ליבס( ןובשחב חקליהל
 oglifgi )ליבס( טקליהל
 obukgi )ליבס( סאמיהל
 olibgi )ליבס( דדמיהל
 oklilgi )ליבס( להמיהל

 sentgi גומיהל
 obritolgi )ליבס( לומיהל

 ojifgi )ליבס ,ילכל( גזמיהל
 osmotolgi )ליבס( אחמיהל

 ozurgi )ליבס ,קחמיהל( תוחמיהל
 orulgi )ליבס( לחמיהל
 opushgi )ליבס( ץחמיהל
 opepgi )ליבס( קחמיהל
 oklefgi )ליבס( רכמיהל
 udatgi )ליבס( חלמיהל

 lojgi טלמיהל
 izitgi ענמיהל

 okelgi )ליבס( רסמיהל
 isokgi דעמיהל

 ofingi )ליבס( ךעמיהל
 okloshgi )ליבס( לעמיהל
 obusgi )ליבס( אצמיהל
 onaigi )ליבס( ץצמיהל

 stokgi )קמנ( קמיהל
 onedgi )ליבס( חרמיהל

 owaxgi )ליבס( הוועשב חרמיהל
 olufgi )ליבס( טרמיהל
 ovupgi )ליבס( חשמיהל

 oprosgi )ליבס ,הכישמ( ךשמיהל
 opelgi )ליבס ,ןמז ךשמ( ךשמיהל

 ogovgi )ליבס( לשמיהל
 omifgi )ליבס( חתמיהל

 edazgi קתמיהל
 efredgi תואניהל

 obemorgi )ליבס( םאניהל
 owufgi )ליבס( חבניהל

 ozukgi )ליבס ,טבמ( טבניהל



 orusgi )ליבס( סגניהל
 osengi )ליבס( עגניהל

 ilubgi רגניהל
 ufiolgi )ליבס( ףדניהל
 oflobgi )ליבס( רדניהל

 opolgi )ליבס ,בכר ,גוהנ תויהל( גהניהל
 itupgi לזניהל

 oflalgi )ליבס( ףזניהל
 ekzitgi רזניהל

 oplopgi )ליבס( לטניהל
 oflurgi )ליבס( עטניהל
 oglapgi )ליבס( שטניהל

 iflufgi סמניהל
 otrofgi )ליבס( ךסניהל

 oshungi )ליבס ,לענ( לעניהל
 ofirgi )ליבס( לעניהל
 ofrikgi )ליבס( ץעניהל
 usheshgi )ליבס( חפניהל

 ismamgi שפניהל
 ojumgi )ליבס( לצניהל
 ovirgi )ליבס( רצניהל
 uflimgi )ליבס( תצניהל
 orikgi )ליבס( דקניהל
 ostelgi )ליבס( טקניהל
 ogeshgi )ליבס( עקניהל
 okrergi )ליבס( ףקניהל

 ochingi )ליבס ,carried( אשניהל
 odergi )ליבס ,get married( אשניהל

 osnokgi )ליבס( בשניהל
 ofrengi )ליבס( ךשניהל

 abingi לשניהל
 obisgi )ליבס( םשניהל
 ofnazgi )ליבס( ףשניהל
 opsikgi )ליבס( זתניהל
 ocholgi )ליבס( ךתניהל
 ojovgi )ליבס( ןתניהל
 omocholgi )ליבס( ץתניהל
 uwasgi )ליבס( קתניהל
 olabgi )ליבס( לבסיהל
 owololgi )ליבס( דגסיהל
 ojibgi )ליבס( קדסיהל

 edelgi גוסיהל
 ofloshgi )ליבס( בחסיהל
 osolpgi )ליבס( טחסיהל
 opeltgi )ליבס( ףחסיהל
 ovasgi )ליבס( רחסיהל
 omukolgi )ליבס( רטסיהל
 oklopgi )ליבס( רכסיהל



 odekgi )ליבס( חלסיהל
 oramgi )ליבס( ללסיהל
 ostakgi )ליבס( קלסיהל

 omemolgi )ליבס ,החורא( דעסיהל
 okringi )ליבס ,דעס( דעסיהל

 ovitgi )ליבס( גפסיהל
 unetgi חפסיהל

 orefgi )ליבס( תונמיהל/רפסיהל
 onestgi )ליבס( רקסיהל
 otibgi )ליבס( גרסיהל

 ilofgi חרסיהל
 ozetgi )ליבס( קרסיהל
 ogofgi )ליבס( םתסיהל

 edivgi רתסיהל
 opripgi )ליבס ,הנעט( רתסיהל
 ogrengi )ליבס ,רעיש( רתסיהל

 urengi )ליבס( רבעיהל
 absent( slomgi( רדעיהל

 ospilgi )ליבס ,hoed( רדעיהל
 opobgi )ליבס( בזעיהל

 ishobgi רזעיהל
 okungi )ליבס( תוטעיהל
 onefgi )ליבס( ףטעיהל

 itergi רכעיהל
 izabgi בלעיהל
 iplalgi דמעיהל

 oglisgi )ליבס( סמעיהל
 omunolgi )ליבס( בנעיהל
 otrilgi )ליבס( דנעיהל
 okrolgi )ליבס( תונעיהל
 otesgi )ליבס( שנעיהל
 ochasgi )ליבס( םצעיהל
 ogikgi )ליבס( רצעיהל
 oshangi )ליבס( בקעיהל
 odalgi )ליבס( ףקעיהל
 oplingi )ליבס( ץקעיהל
 odefgi )ליבס( רקעיהל
 osolkgi )ליבס( ברעיהל

 odirgi )ליבס ,edited( ךרעיהל
 prepare( glimomgi( ךרעיהל

 osmutgi )ליבס( םרעיהל
 omudgergi )ליבס( ףרעיהל
 ogimgi )ליבס( תושעיהל
 ogupgi )ליבס( קשעיהל

 ukrilgi )ליבס ,ומוקממ( קתעיהל
 iflodgi רתעיהל

 ozafgi )ליבס( םגפיהל
 ofergi )ליבס( עגפיהל



 igesgi שגפיהל
 ochafgi )ליבס( תודפיהל
 ofikgi )ליבס( סחפיהל

 emitgi רטפיהל
 oflargi )ליבס( טלפיהל
 otelpgi )ליבס( שלפיהל

 ilekgi דספיהל
 opesgi )ליבס( חספיהל
 ofnapgi )ליבס( לספיהל

 oshnamgi )ליבס ,decided( קספיהל
 umebgi )ליבס ,stopped( קספיהל

 orelgi )ליבס( רעפיהל
 ozidgi )ליבס( עצפיהל

 onisgi )ליבס ,דקפמב( דקפיהל
 ojasgi )ליבס( חקפיהל

 ekrimgi עקפיהל
 iledgi דרפיהל

 urondgi )ליבס ,םיטרפל( טרפיהל
 omifolgi )ליבס ,רתימ( טרפיהל

 okrikgi )ליבס( ךרפיהל
 owirgi )ליבס( םרפיהל

 ozufgi )ליבס ,slice( סרפיהל
 omiorgi )ליבס ,לשמל ,רעיש( ערפיהל

 opensgi )ליבס ,םולשת( ערפיהל
 oboshgi )ליבס( ץרפיהל
 uprakgi )ליבס( קרפיהל
 omotgi )ליבס( שרפיהל

 irizgi עשפיהל
 ujuzgi )ליבס( קשפיהל
 odrepgi )ליבס( רתפיהל
 ozergi )ליבס( טבציהל
 ovargi )ליבס( עבציהל
 oblitgi )ליבס( דוציהל
 obejgi )ליבס( תולציהל
 otuxolgi )ליבס( חלציהל

 orubgi )ליבס ,הפלצה( ףלציהל
 ochokgi )ליבס ,הפילצ( ףלציהל

 ifashgi דמציהל
 irinkgi תמציהל

 oshukgi )ליבס( קעציהל
 okeshgi )ליבס( תופציהל

 olirgi )ליבס ,expected( תופציהל
 oprilgi )ליבס( ןפציהל
 omawgi )ליבס( רפציהל
 omiotgi )ליבס( ברציהל

 ikrargi דרציהל
 oshomgi )ליבס( חרציהל
 ofedolgi )ליבס( ררציהל



 okubgi )ליבס( עבקיהל
 ebakgi ץבקיהל

 onifgi )ליבס( רבקיהל
 oglivgi )ליבס( חדקיהל

 aklamgi רדקיהל
 iskafgi תווקיהל

 oblizgi )ליבס( לטקיהל
 oskapgi )ליבס( םטקיהל
 ozazgi )ליבס( עטקיהל
 ojilgi )ליבס( ףטקיהל
 opongi )ליבס( טלקיהל
 ostofgi )ליבס( עלקיהל

 upidgi ףלקיהל
 onalgi )ליבס( ץמקיהל
 olesgi )ליבס( תונקיהל
 omiosgi )ליבס( סנקיהל
 ubapgi )ליבס( םסקיהל
 osuvgi )ליבס( ץפקיהל
 oprongi )ליבס( בצקיהל
 ojoigi )ליבס( רצקיהל

 otepgi )ליבס ,read( ארקיהל
 ogichgi )ליבס ,to be called( ארקיהל
 osemgi )ליבס ,to be named( ארקיהל

 okimtolgi )ליבס( רגית ארקיהל
 idolgi תורקיהל

 oglirgi )ליבס( םרקיהל
 oskokgi )ליבס( ערקיהל

 oshawgi )לשמל ,רמוחמ( ץרקיהל
 igojgi שרקיהל

 ofedgi )ליבס( רשקיהל
 okashgi )ליבס( תואריהל
 onosholgi )ליבס( םגריהל
 oplokgi )ליבס( תודריהל

 lazgi םדריהל
 oshivgi )ליבס( ףדריהל
 oshnargi )ליבס( ץחריהל
 opisgi )ליבס( שכריהל
 oshazgi )ליבס( זמריהל
 oshlimgi )ליבס( סמריהל

 eprurgi דעריהל
 opsimgi )ליבס( תועריהל

 ikakgi שעריהל
 izopgi אפריהל

 ogetgi )ליבס( חצריהל
 ochengi )ליבס( עצריהל
 ushadgi )ליבס( ץצריהל
 ospongi )ליבס( חקריהל
 otidgi )ליבס( םקריהל



 ukrakgi )ליבס( עקריהל
 ozirgi )ליבס( םשריהל

 ajorgi חתריהל
 oskengi )ליבס( םתריהל

 itrimgi עתריהל
 agazgi קתריהל

 oglofgi )ליבס( באשיהל
 oshoshgi )ליבס ,הלאש( לאשיהל

 ojulgi )ליבס( ףאשיהל
 idufgi ראשיהל

 oflizgi )ליבס( תובשיהל
 ogemgi )ליבס( רבשיהל

 iblergi בגשיהל
 otufgi )ליבס( דדשיהל

 ismergi ףדשיהל
 otipolgi )ליבס( םיחרפ - רזשיהל

 orifgi )ליבס( רזשיהל
 orirgi )ליבס( טחשיהל
 uvazgi )ליבס( תחשיהל
 okebgi )ליבס( חטשיהל
 orebgi )ליבס( ףטשיהל

 irofgi בכשיהל
 odizgi )ליבס( חכשיהל

 oradgi )ליבס ,הרשמל( רכשיהל
 ostefgi )ליבס( תולשיהל
 osangi )ליבס( חלשיהל
 owoshgi )ליבס( טלשיהל
 ogijgi )ליבס( ללשיהל
 ovuvgi )ליבס( ףלשיהל
 ufokgi )ליבס( דמשיהל
 oslipgi )ליבס( טמשיהל

 gizolgi )תעמשמ( עמשיהל
 otopgi )ליבס ,לילצ( עמשיהל

 orishgi )ליבס( רמשיהל
 ostifgi )ליבס( אנשיהל

 otusgi )ליבס ,רוזחל( תונשיהל
 omultgi )ליבס( ףסשיהל

 shlingi ןעשיהל
 ozodgi )ליבס( טפשיהל
 olergi )ליבס( ךפשיהל

 itrupgi לפשיהל
 olumgi )ליבס( לקשיהל
 arupgi )ליבס( ףקשיהל

 ipsirgi דרשיהל
 onulgi )ליבס( טרשיהל
 ojargi )ליבס( ףרשיהל
 ozozgi )ליבס( קרשיהל
 obebgi )ליבס( תותשיהל



 ojimgi )ליבס( לתשיהל
 afapgi קתשיהל

 oribgi )ליבס( עבתיהל
 oplimgi )ליבס( םחתיהל
 opixgi )ליבס( ןכתיהל
 oningi )ליבס( תולתיהל
 iningi )ליעפ( תולתיהל
 osmijgi )ליבס( שלתיהל
 olovgi )ליבס( ךמתיהל

 ipezomgi רמתיהל
 iruvgi תועתיהל

 onomgi )ליבס( ספתיהל
 inomgi )ליעפ( ספתיהל
 ovudgi )ליבס( רפתיהל

 plashgi לקתיהל
 ofengi )ליבס( ןקתיהל
 oplibgi )ליבס( עקתיהל
 ubedgi )ליבס( ףקתיהל
 ojovolgi )ליבס( םרתיהל

 langi ביאכהל
 rasgi דיבכהל
 shergi ריבכהל
 babgi תוהכהל
 eplongi ןיווכהל
 smotgi תוכהל
 ezeshgi ביזכהל
 zilgi דיחכהל
 majgi ליחכהל
 fnobgi שיחכהל

 kabgi ליכהל
 glimgi ןיכהל

 kafgi הפק ןיכהל
 plengi ריכהל

 todolgi הדות ריכהל
 smumgi שיכהל
 blimgi אילכהל
 iwakgi לילכהל
 prolgi םילכהל
 ijukgi ןימכהל
 shibgi סינכהל
 blirgi עינכהל
 vesgi ףיסכהל
 igebgi סיעכהל
 ihatgi ליפכהל
 smirgi שיפכהל
 plutgi זירכהל
 jazgi חירכהל
 tentgi עירכהל



 fokolgi תירכהל
 burgi לישכהל

 kosher( koshgi( רישכהל
 training( hedgi( רישכהל

 idepgi ביתכהל
 zolgi םיתכהל
 ibidgi ריתכהל
 psotgi תואלהל
 glongi םיאלהל
 mavgi ןיבלהל
 ekepgi שיבלהל
 shovgi ביהלהל
 ijosgi טיהלהל
 wudgi תוולהל

 tizgi )תוכהל( םולהל
 hepgi )םיאתהל( םולהל

 dlimgi םיחלהל
 plungi ןיחלהל
 ismetgi טילהל

 isizgi )הניל( ןילהל
 pirgi )הנולת( ןילהל
 isapgi )ץילמהל( ץילהל
 jejgi )קיחצהל( ץילהל

 agopgi ךלהל
 dromgi ללהל
 ishumgi גיעלהל
 fimgi טיעלהל
 tukgi תוקלהל
 tisgi ןישלהל
 bukgi סיאמהל
 ihawgi תומהל
 niborgi זיחמהל
 igibgi שיחמהל

 tinkgi רימהל
 imetgi תימהל
 datgi חילמהל
 imopgi ךילמהל
 sapgi ץילמהל

 tromgi םמהל
 flufgi סמהל
 esokgi דיעמהל
 tejgi טיעמהל
 simgi איצמהל

 klipgi רמהל
 tobgi )ירמ( תורמהל

 molkgi אירמהל
 vlumgi ץירמהל
 chapgi גישמהל



 pelgi ךישמהל
 vashgi לישמהל

 igovgi )הלישמ( לישמהל
 rotgi ןיתמהל
 dazgi קיתמהל
 fredgi תואנהל
 ikushgi טיבנהל
 redgi דיגנהל
 evomgi שיגנהל
 vergi סדנהל

 vergengi תיטנג סדנהל
 basgi גיהנהל

 ejemgi )גהנמ( גיהנהל
 bushgi ריהנהל
 kedolgi ןהנהל

 oplidgi )ליבס( קזנהל
 skelgi תוחנהל
 fnabgi ליחנהל
 igrirgi תיחנהל

 jepgi בינהל
 enodgi דינהל

 assume( grimgi( חינהל
 put( ijidgi( חינהל

 itomkgi סינהל
 izimgi עינהל
 dopgi ףינהל
 wojgi קינהל
 imushgi חיכנהל
 ihingi ךימנהל
 ibishgi םיענהל
 iklongi קיפנהל
 leshgi שיפנהל

 ijavgi )ליבס( ץפנהל
 mirgi חיצנהל

 ozalgi )ליבס( םקנהל
 ebisgi םישנהל
 ishubgi רישנהל

 mololgi בסהל
 kefgi ריבסהל

 malgi )לוגסל ךופהל( ליגסהל
 epladgi ריגסהל

 opladgi )ליבס( רגסהל
 bochgi תווסהל
 idelgi גיסהל
 fasgi חיסהל
 dartgi טיסהל
 ipojgi עיסהל

 deduct( blikgi( קיסהל



 heat( jojolgi( קיסהל
 skangi ריסהל
 vawgi תיסהל
 kedgi םיכסהל
 shilgi םילסהל

 authorize( eflibgi( ךימסהל
 thick( glipgi( ךימסהל

 ikojgi קימסהל
 oflibgi )ליבס( ךמסהל

 flifgi ףינסהל
 zofgi ססהל
 imemolgi דיעסהל
 shishgi ריעסהל
 ivitgi גיפסהל
 tobmetgi דיפסהל
 evefgi קיפסהל

 onoshomgi )ליבס( לקסהל
 lofgi חירסהל
 plitgi טירסהל
 islilgi באתסהל
 idibgi ךבתסהל
 iplepolgi ןבתסהל
 ismurgi רבתסהל
 ifemgi לגתסהל
 ifopgi ןנגתסהל
 ispapgi ףגתסהל
 ipladgi רגתסהל
 ijebgi רדתסהל
 imolgi בבותסהל
 sodgi דדותסהל
 ibochgi תוותסהל
 drolgi ףפותסהל
 itrergi ררחתסהל

 idasgi גייתסהל
 ikertgi םייתסהל
 ifrisgi עייתסהל
 divgi ריתסהל
 vobgi לכתסהל
 ihapolgi םכתסהל

 osnopolgi )ליבס ,םכוסמ תויהל( םכתסהל
 izishgi ןכתסהל
 isejgi ךסכתסהל
 ivilgi לסלתסהל
 ifrolgi ףלתסהל
 ifnosgi קלתסהל
 iblisholgi אמתסהל
 iflibgi ךמתסהל
 idrikgi םמתסהל



 imodgi ןמתסהל
 ufozgi )ליבס( רוונתסהל

 inishgi ןנתסהל
 islangi ףנתסהל
 itmomgi ףעתסהל
 ishishgi רעתסהל
 inetgi חפתסהל
 ivefgi קפתסהל
 iflumgi רפתסהל

 orefolgi )ליבס( תרפתסהל
 ishorolgi סקתסהל
 islirgi ןרקתסהל
 ijushgi לברתסהל

 uminkgi )ליבס( סרתסהל
 ikezgi קרתסהל
 idivgi רתתסהל
 ijobgi דיבעהל
 irengi ריבעהל
 bofolgi שיבעהל
 ehungi םיגעהל
 vlipgi ףידעהל

 chobgi זעהל
 ipobgi ביזעהל
 nitgi דיעהל
 iposhgi ףיעהל
 smizgi קיעהל

 comment( stikgi( ריעהל
 wake( hazgi( ריעהל

 tergi ריכעהל
 esolgi תולעהל

 fovolgi הקזחב תולעהל
 trirgi תישילש הקזחב תולעהל

 pujgi בחט תולעהל
 postgi )תיתרבח תשרב( טסופ תולעהל

 zabgi בילעהל
 ifludgi לילעהל
 epovgi םילעהל
 povgi םלעהל
 eplalgi דימעהל
 glisgi סימעהל
 gefgi קימעהל
 fnasgi קינעהל
 tesgi שינעהל
 ebizgi קיסעהל
 tirgi ביצעהל
 gafgi םיצעהל
 fesgi ךירעהל

 to underestimate( butifesgi( רסח תכרעה ךירעהל



 to overestimate( namifesgi( רתי תכרעה ךירעהל
 ismutgi )המירעב( םירעהל
 klizgi )המרוע( םירעהל

 wolgi ץירעהל
 nevgi רישעהל

 krilgi )רחא םוקמל הזזה ,לופכש( קיתעהל
 glafgi ריתעהל
 fojgi זיגפהל
 lemgi ןיגפהל
 nejgi ךופהל
 kodolgi -ל ךופהל
 ibadgi דיחפהל
 nadgi תיחפהל
 kertolgi ריטפהל

 egringi גיפהל
 hodolgi חיפהל
 itremgi ליפהל
 javgi ץיפהל
 livgi קיפהל
 tonejo ךפהל
 vlorgi תולפהל
 suzgi אילפהל
 shopgi גילפהל
 fnopgi לילפהל
 ifnargi תונפהל
 fnofgi טנפהל
 plajgi םינפהל
 lekgi דיספהל
 ijupgi עיספהל
 mebgi קיספהל
 imiokgi ליעפהל

 lumolgi תעד לוקיש ליעפהל
 epumgi םיעפהל
 glomolgi עיצפהל
 ebumgi ץיצפהל
 nebolgi ריצפהל

 oplasgi )ליבס ,הדוקפ( דקפהל
 vimgi דיקפהל
 klishgi עיקפהל
 blivgi ריקפהל

 opivgi )ליבס( קקפהל
 gufgi רפהל
 iwibgi תורפהל
 ledgi דירפהל
 skomgi זירפהל
 itipgi חירפהל
 rondolgi טירפהל

 shargi )לשמל ,הנומא( ךירפהל



 meshgi עירפהל
 mojgi שירפהל
 ekukepgi טישפהל

 repgi )היצקרטסבא( טישפהל
 brikgi לישפהל
 snangi רישפהל

 oplabgi )ליבס( חתפהל
 slopgi עיתפהל

 point( pitgi( עיבצהל
 vote( selomgi( עיבצהל

 plamudgi עידצהל
 edishgi קידצהל
 mabgi ביהצהל
 plirgi ריהצהל
 zlomgi חיחצהל
 loshgi ןיחצהל
 ichachgi קיחצהל
 epupgi תואטצהל
 ivargi עבטצהל
 iwalgi רבטצהל
 idishgi קדטצהל
 ilulgi להטצהל

 ivexgi )תווצ( תווטצהל
 upuchgi )ליבס ,ordered( תווטצהל

 ilushgi ףפוטצהל
 achachgi קקחטצהל

 itemgi דייטצהל
 ismilgi ןייטצהל

 udezgi )ליבס( רייטצהל
 ikrosgi בלטצהל
 iditgi םלטצהל
 iglingi לצלטצהל
 ipuzorgi קלטצהל
 afashgi דמטצהל
 izlimgi םצמטצהל
 ispomgi קמטצהל
 ishilkgi ררמטצהל

 igrofgi ןנטצהל
 ichadgi ענטצהל
 isotgi ףעטצהל
 iwokgi עצעטצהל
 iplivgi רעטצהל
 galgi ךרטצהל
 imishgi ףרטצהל

 kobgi ביצהל
 stalgi גיצהל
 jumgi ליצהל
 klesgi עיצהל



 rumchidgi הטימ עיצהל
 ibesgi ףיצהל
 fekgi ץיצהל
 dripgi קיצהל
 flimgi תיצהל
 shingi לצהל
 plosgi חילצהל
 rubgi ףילצהל
 isimkgi אימצהל
 chirgi גימצהל
 fashgi דימצהל
 ipofgi חימצהל
 rinkgi תימצהל
 ivlongi חינצהל
 chadgi עינצהל
 itrekgi דיעצהל
 gipgi ריעצהל
 prilgi ןיפצהל

 fiongi )הנופצ( ןיפצהל
 batgi רצהל
 ekrargi דירצהל
 egalgi ךירצהל
 rilorgi ןירצהל

 sopol קהל
 pralgi ליבקהל
 skimgi םידקהל
 klamgi רידקהל

 ihefgi )לשמל ,איבנ( שידקהל
 dimgi )לשמל ,רפס( שידקהל

 sopon הקהל
 skobgi תוהקהל
 ililgi ןיטקהל
 ihengi ריטקהל
 flarolgi איקהל
 damolgi זיקהל
 ipopgi םיקהל
 shatgi ףיקהל
 binkgi ץיקהל

 jefgi )קיסהל( שיקהל
 mesgi )שקמ לע( שיקהל

 frimgi לקהל
 jedgi דילקהל
 rekgi טילקהל
 kirgi לילקהל
 spepolgi שילקהל

 instill( lesorgi( תונקהל
 fnashgi טינקהל
 bapgi םיסקהל



 iretgi איפקהל
 hosgi דיפקהל
 ibetgi ץיפקהל
 shlifgi תוצקהל
 iprongi ביצקהל
 zezgi ןיצקהל
 inojgi עיצקהל
 glishgi ףיצקהל
 itepgi אירקהל
 zesgi בירקהל
 rergi חירקהל
 iglirgi םירקהל
 litgi ןירקהל
 ibujgi סירקהל
 egojgi שירקהל
 kromgi תושקהל
 zajgi בישקהל
 largi חישקהל
 ezupgi תישקהל
 ikashgi תוארהל
 tedgi תוברהל
 wibolgi עיברהל

 iwisgi )הציברב חינהל( ץיברהל
 nudgi )תוכמ תתל( ץיברהל

 gukgi זיגרהל
 fijgi ליגרהל
 evungi עיגרהל
 befgi שיגרהל
 vungi עגרהל
 ilazgi םידרהל
 humgi ביהרהל
 shnapgi רהרהל
 sepgi גורהל
 sirgi חיוורהל
 iblapgi תוורהל
 felgi סורהל
 sungi תורהל

 orimgi )ליבס( תוזרהל
 bargi ביחרהל
 noxgi קיחרהל
 ikapgi בטרהל
 kapgi ביטרהל
 irurgi טיטרהל

 toshgi חירהל
 pezgi םירהל
 ipodgi ץירהל

 assemble( bivgi( ביכרהל
 ride( ishofgi( ביכרהל



 bishorgi ןמרהל
 sorgi ערהל
 izapgi ביערהל
 iprurgi דיערהל
 krongi ליערהל
 etramgi םיערהל
 jesgi ףיערהל
 kakgi שיערהל
 wikgi תופרהל
 kefolgi תוצרהל
 kivgi ןיצרהל
 bofgi בקרהל
 ibofgi ביקרהל
 isongi דיקרהל
 asolgi עיקרהל
 vumgi תושרהל
 sibgi םישרהל
 gelorgi עישרהל
 jorgi חיתרהל
 trimgi עיתרהל

 owawgi )ליבס( גאשהל
 trikgi ליאשהל
 dufgi ריאשהל
 ehergi חיבשהל

 odosgi )בער( עיבשהל
 sworn( iflejgi( עיבשהל

 vepgi ןוצר עיבשהל
 iprumgi תיבשהל
 flejgi עבשהל
 blilgi חיגשהל
 fijolgi ריגשהל
 eglobgi תוהשהל
 ludgi ץיוושהל
 blengi תוושהל
 shuvgi זיחשהל
 shalgi ליחשהל
 margi םיחשהל
 makgi ריחשהל
 vazgi תיחשהל

 osatgi )ליבס( קחשהל
 ekebgi חיטשהל

 dergi אישהל
 ganomgi )היטסגוס( אישהל
 ijokgi )ריזחהל( בישהל
 shozgi )הבושת( בישהל

 jungi גישהל
 iwodgi טישהל
 bingi לישהל



 launch( shopomgi( קישהל
 overlap, interface( chimgi( קישהל

 erofgi ביכשהל
 flergi ליכשהל
 atrelgi ןיכשהל

 ipisholgi םולש ןיכשהל
 iralgi ריכשהל
 glangi תולשהל
 ewoshgi טילשהל
 flungi ךילשהל

 flunolgi )היגולוכיספ( ךילשהל
 halgi םילשהל

 pisholgi )םולש( םילשהל
 fokgi דימשהל
 islipgi טימשהל
 krepgi םימשהל
 bimgi ןימשהל
 itopgi עימשהל
 gmongi ץימשהל
 ejapgi שימשהל

 oklukgi )ליבס( עסשהל
 kaxgi תועשהל
 ishlingi ןיעשהל
 trupgi ליפשהל
 gangi עיפשהל
 florgi תוקשהל
 ikajgi טיקשהל

 invest( fisgi( עיקשהל
 submerge( efomgi( עיקשהל

 irupgi ףיקשהל
 zengi שירשהל
 kupolgi תואתשהל
 ihergi חבתשהל
 iflukgi טבתשהל

 ukopgi )ליבס( ץבתשהל
 ifrongi שבתשהל
 ijamgi עגתשהל

 uchepgi )ליבס ,לשמל ,תיללח( רגתשהל
 ifijolgi )הרגש( רגתשהל
 uripgi )ליבס( ךדתשהל

 stingi לדתשהל
 ijeigi גרדתשהל
 iglobgi תוהתשהל
 igekgi בבותשהל

 ushufgi )ליבס( קוותשהל
 iblengi תוותשהל
 miorolgi ללותשהל
 ikrepgi םמותשהל



 ihukgi ףפותשהל
 iflemgi קקותשהל
 inepgi ףזתשהל
 choforgi תווחתשהל

 uflonfinkgi )ליבס( רזחתשהל
 ishalgi לחתשהל
 zovgi ןצחתשהל
 iflangi ררחתשהל
 ijashgi תוטתשהל
 ikebgi חטתשהל
 igongi ךייתשהל

 ukritgi )ליבס( ףייתשהל
 ijimgi ליתשהל
 totgi ןיתשהל
 efapgi קיתשהל
 nushgi תיתשהל

 udizgi )ליבס( חכתשהל
 irivgi ללכתשהל

 itrelgi ןכתשהל
 iflidgi ענכתשהל
 iflekgi לפכתשהל

 drunk( iwipgi( רכתשהל
 earn( iradgi( רכתשהל

 ispashgi ךשכתשהל
 imivgi בלתשהל
 iglizgi בהלתשהל
 zabolgi חלתשהל
 iwoshgi טלתשהל

 ihalgi )תומלתשהב( םלתשהל
 idingi )יאדכ תויהל( םלתשהל

 iflopgi לשלתשהל
 oflishgi )ליבס( עמתשהל

 irishgi רמתשהל
 ijapgi שמתשהל
 ikodgi תונתשהל
 iklukgi עסתשהל
 iniomgi דבעתשהל

 kolomgi לעתשהל
 ivadgi םמעתשהל
 ipukgi עשעתשהל

 udringi )ליבס( דפתשהל
 iskilgi תופתשהל
 ilergi ךפתשהל

 igamgi )עופיש( עפתשהל
 ihavgi )עפש( עפתשהל

 ustongi ץפתשהל
 inemgi רפתשהל
 ofnangi ףשפתשהל



 ifomgi עקתשהל
 urupgi )ליבס( ףקתשהל

 ikshishgi קשקתשהל
 islibgi בברתשהל

 ifripgi ךרתשהל
 iwoshomgi ררתשהל
 izengi שרתשהל
 idesgi רשרתשהל
 inelgi ףתתשהל
 ifapgi קתתשהל
 tronmetgi דבאתהל
 ivojorgi ךבאתהל
 lisgi לבאתהל
 inoshgi ןבאתהל

 idoigi )תוקבאיה( קבאתהל
 uvojgi )ליבס ,קבאב תוסכתהל( קבאתהל

 imistgi דגאתהל
 imukorgi ףרגאתהל
 ilakgi תודאתהל
 igaforgi רדאתהל
 ilavgi בהאתהל
 ismangi ררוואתהל
 iplargi תוואתהל
 pirolgi ןנואתהל
 isumgi ששואתהל

 ikulgi ןזאתהל
 grepolgi רזאתהל
 ishenolgi חרזאתהל
 isebgi דחאתהל
 isripgi תוחאתהל

 istekgi )ליבס( ןסחאתהל
 idrangi רחאתהל
 inuxgi ןייאתהל

 umanolgi )ליבס( שייאתהל
 bodgi םיאתהל
 izeshgi בזכאתהל
 vafgi רזכאתהל
 iprakomgi לכאתהל

 ubufgi )ליבס( סלכאתהל
 ivromgi ןסכאתהל
 ikrupgi ללמאתהל

 imedgi ןמאתהל
 igrepgi ץמאתהל
 idargi תמאתהל
 imusgi םלסאתהל
 ikipgi ףסאתהל

 ufizgi )ליבס( ןייפאתהל
 ismifgi ספאתהל



 ivrokgi )ליבס( ןספאתהל
 jangi קפאתהל
 ilebgi רפאתהל

 uvlangi )ליבס( רשפאתהל
 isnepgi םלקאתהל
 idilgi ןגראתהל
 isukgi חראתהל
 iwabgi ךראתהל
 veshgi סראתהל
 iprokgi זפשאתהל
 idarolgi ששאתהל
 itrengi סאבתהל
 ilimolgi ראבתהל
 inergi רגבתהל
 iflajgi תודבתהל
 gishgi חדבתהל
 ibojgi לדבתהל
 ishipgi רדבתהל

 lighten, clarify( ilimgi( רהבתהל
 iblangi דדובתהל
 imoltgi ללובתהל
 idremgi ןנובתהל
 itiftgi ססובתהל
 ipsilgi זבזבתהל
 idrongi תוזבתהל
 idresgi רזבתהל
 ibergi אטבתהל

 umingi )ליבס( לטבתהל
 ivamgi שייבתהל
 ishimgi תייבתהל
 ikargi ןייכבתהל
 igedgi לבלבתהל

 unizgi )ליבס( ןגלבתהל
 igargi תולבתהל
 imadgi טלבתהל
 itintgi ססבתהל

 ufnotgi )ליבס( עצבתהל
 ikralgi רצבתהל
 iblobgi עקבתהל

 unebgi )ליבס( שקבתהל
 idushgi גרבתהל

 uflirgi )ליבס( ךרבתהל
 itralgi ררבתהל
 ibepgi לשבתהל
 iteshgi םשבתהל

 uslargi )ליבס( רשבתהל
 hebgi תואגתהל

 usaltgi )ליבס( בבגתהל



 iwifomgi ןבגתהל
 intensify( ipikgi( רבגתהל
 overcome( iglorgi( רבגתהל

 imilgi שבגתהל
 alorgi לדגתהל

 umibgi )ליבס( ץהגתהל
 stafgi דדוגתהל
 iglikgi ןווגתהל
 isozolgi ללוגתהל
 ipizolgi ןנוגתהל
 ipozgi ררוגתהל
 doiolgi ששוגתהל

 ijezgi סייגתהל
 ijudgi רייגתהל
 ilashgi לגלגתהל

 usulgi )ליבס( תולגתהל
 imofgi חלגתהל
 igulgi םלגתהל

 ukiomgi )ליבס( ףלגתהל
 ismushgi שלגתהל
 iklepgi םגמגתהל
 iklisgi דמגתהל
 igumgi שמגתהל
 inajgi בנגתהל
 ipsergi רדנגתהל
 jongi עגעגתהל
 iwilgi שעגתהל
 imubgi ףפגתהל
 ijertgi דרגתהל
 igivgi תורגתהל

 urefgi )ליבס( ררגתהל
 idevgi שרגתהל
 ipemgi םשגתהל
 itralomgi ןיידתהל
 inasgi קפדתהל
 ikazgi קדהתהל
 imezgi רדהתהל
 inengi תווהתהל
 klolgi ללוהתהל
 igopgi ךלהתהל
 idromgi ללהתהל
 inejgi ךפהתהל

 ufnofgi )ליבס( טנפהתהל
 oshnapgi רהרהתהל
 ibishorgi ןמרהתהל
 isovgi תודוותהל
 nobgi עדוותהל
 mengi חכוותהל



 ifidgi ףסוותהל
 kozgi תוותהל

 orudgi )ליבס( בחתהל
 ikengi אבחתהל
 ibulgi בבחתהל
 isringi טבחתהל
 ijolgi קבחתהל

 become friends( gavgi( רבחתהל
 join( ihapgi( רבחתהל

 ibibgi דדחתהל
 iflongi שדחתהל
 iwusgi רווחתהל
 izongi ללוחתהל
 inibgi תוזחתהל
 ibangi קזחתהל
 fnakongi רזחתהל
 isitgi אטחתהל
 inispgi בטחתהל
 irazgi בייחתהל
 ifebgi ךייחתהל
 itunolgi לייחתהל
 zingi ליחתהל
 ivrirgi ךכחתהל
 irorgi םכחתהל
 isikgi תולחתהל

 ibavgi )עזעדזהל( לחלחתהל
 iprangi ללחתהל
 ispengi ןלחתהל
 iplipgi ףלחתהל
 idumgi קלחתהל
 ijojgi םמחתהל
 idapgi ץמחתהל
 igozgi ןצמחתהל
 okatgi קמחתהל
 isoltgi שמחתהל
 iglibgi ןחנחתהל
 inutgi ךנחתהל
 iflelgi ןנחתהל
 ikevgi ףנחתהל
 flebgi דסחתהל

 uflezgi )ליבס( לסחתהל
 iwingi ןסחתהל
 ishorgi ספסחתהל

 ichotgi רפחתהל
 fezgi שפחתהל
 fichgi ףצחתהל
 iflokgi תוקחתהל
 ipupgi ןברחתהל



 jitgi תורחתהל
 plivomgi טרחתהל
 iheshgi שרחתהל
 ivabgi בשחתהל
 isilgi ןבשחתהל
 ifiorgi לשחתהל

 urungi )ליבס( למשחתהל
 iklirgi קשחתהל
 iwozgi ןתחתהל

 psikgi ץירפשהל/זיתהל
 ihetgi שאייתהל
 ikavgi שבייתהל
 ibovgi עגייתהל
 vebgi דדייתהל
 iwongi דחייתהל
 ivrimgi םחייתהל
 ifosgi סחייתהל
 didgi דלייתהל
 pefgi רמייתהל
 imelilomgi ןנייתהל
 imiopgi רסייתהל
 inargi לעייתהל
 izosgi ץעייתהל
 ifresgi תופייתהל
 snifgi חפייתהל
 ikangi בצייתהל
 ishongi רקייתהל
 iruzgi ארייתהל

 ipomolgi )בושיב( בשייתהל
 ipomgi )לשמל ,אסכ לע( בשייתהל

 idadgi ןשייתהל
 idakgi רשייתהל
 iklosgi םתייתהל
 inamgi רתייתהל

 cholgi ךיתהל
 ifresolgi ףיפיתהל

 gitgi ריתהל
 pedgi שיתהל
 ilipgi דבכתהל
 igepgi סבכתהל
 ibabgi תוהכתהל

 iplongi ןווכתהל
 ihipgi ןנווכתהל
 ivramgi ץווכתהל
 iglimgi ןנוכתהל
 ichofgi ףפוכתהל
 ifnobgi שחכתהל
 izidomgi בייכתהל



 idikgi לייכתהל
 itudgi תולכתהל
 irokgi לכלכתהל
 ikretgi שמכתהל
 ibralgi סנכתהל
 imizgi תוסכתהל
 ishetgi רעכתהל
 ibuvgi לברכתהל
 iplapgi סטרכתהל

 uchufgi )ליבס( םסרכתהל
 depolgi בתכתהל
 ipongi שתכתהל

 pusgi לתהל
 isnolgi תובלתהל
 krekgi טבלתהל
 imavgi ןבלתהל
 ikepgi שבלתהל
 ishovgi בהלתהל
 isopgi קהלתהל
 itrifgi תוולתהל
 ipirgi ןנולתהל
 ijejgi ץצולתהל
 ishikgi חלחלתהל
 ispifgi ףטלתהל

 ugutgi )ליבס( שטלתהל
 ilizgi דכלתהל
 idijgi ךלכלתהל
 istipgi ןסכלתהל
 edutghi דמלתהל
 ismusgi ףפלתהל
 flomgi חקלתהל

 uglifgi )ליבס( טקלתהל
 ikichgi )ליבס( קקלתהל

 ipizgi ןגמתהל
 uknitgi )ליבס( טנגמתהל

 dejolgi המהמתהל
 tovgi דדומתהל
 ipijgi טטומתהל
 iflafgi ססומתהל

 merge( iskodgi( גזמתהל
 zipgi לזמתהל
 ibungi רעזמתהל
 zakgi  תוחמתהל

 likgi דימתהל
 ikupgi הימתהל
 igusgi ןיימתהל
 ifremgi  ןכמתהל
 iniomolgi רכמתהל



 iklebgi אלמתהל
 idatgi חלמתהל
 ilojgi טלמתהל
 mimgi םמתהל
 ilalgi שממתהל

 usupgi )ליבס( תונמתהל
 udopgi )ליבס( ףנמתהל

 ifajgi דסמתהל
 ofaigi )ליבס( תוסמתהל

 imiolgi ןכסמתהל
 iflefgi סמסמתהל
 isergi רמסמתהל

 ikelgi )לשמל ,רודכב( רסמתהל
 kalgi )םדאל ,הדובעל( רסמתהל

 itejgi טעמתהל
 upibgi )ליבס( תופמתהל

 ibusgi אצמתהל
 ikobolgi בצמתהל

 usnopgi )ליבס( תוצמתהל
 ishijgi דקמתהל
 piongi חקמתהל
 ifnolgi םקמתהל
 ihadgi םסקמתהל
 inolgi עצקמתהל
 osnotgi דרמתהל
 inedgi חרמתהל
 amidgi זכרמתהל
 idavgi רמרמתהל

 imenkgi קרמתהל
 ipelgi ךשמתהל
 ishevgi ןכשמתהל
 akrirgi שמשמתהל

 ikrirgi ששמתהל
 imifgi חתמתהל
 iplakgi ןתמתהל
 idazgi קתמתהל
 ifredgi תואנתהל
 ilodgi אבנתהל
 ilejgi בגנתהל
 iredgi דגנתהל

 usefgi )ליבס( ןגנתהל
 inakgi בדנתהל

 uvidgi )ליבס( תודנתהל
 iglolgi דנדנתהל
 ifiolgi ףדנתהל
 ijemgi גהנתהל
 iplemgi להנתהל
 ifontgi לוונתהל



 flofomgi ססונתהל
 iflofgi ףפונתהל
 yengi תונתהל
 ikzitgi רזנתהל
 ifnabgi לחנתהל

 uflilgi )ליבס( םחנתהל
 vovolgi לשחנתהל

 inodgi דיינתהל
 ezimgi עינתהל

 ugujgi )ליבס( תוכנתהל
 buchgi לכנתהל
 igushgi רכנתהל
 ikirumgi םנמנתהל
 izavgi תוסנתהל
 imimtgi חסנתהל
 ibrorgi רענתהל

 uskergi )ליבס( תופנתהל
 isheshgi חפנתהל
 etremgi לפנתהל
 imochgi ץפנתהל
 ijozgi חצנתהל
 kaigi לצנתהל
 ikrisgi רצנתהל
 ikvingi בקנתהל
 iplepgi תוקנתהל
 itiomgi זקנתהל
 izalgi םקנתהל
 ifijomgi  למרנתהל
 chinolgi אשנתהל
 ibingi לשנתהל
 ibisgi םשנתהל
 ifnazgi ףשנתהל
 ijopgi קשנתהל
 igifgi בתנתהל

 ostirgi )ליבס( חתונמ תויהל/חתנתהל
 iwasgi קתנתהל
 gidgi סיסתהל
 ibosgi תובעתהל

 ublisgi )ליבס( רבעתהל
 ibofolgi שבעתהל
 ibofomgi שפעתהל
 imumgi לגעתהל
 ihungi םגעתהל
 ikubomgi ןגעתהל
 iflengi ןכדעתהל
 ichulgi ןדעתהל
 iglilgi דדועתהל
 iblishgi רוועתהל



 ikachgi תוועתהל
 aposhgi ףפועתהל
 ihazgi ררועתהל
 inefgi ףטעתהל
 ijingi רטעתהל
 boshomgi שטעתהל
 isiorgi ןייעתהל
 idupgi ףייעתהל
 idejgi בכעתהל

 upulgi )ליבס( לכעתהל
 isolgi תולעתהל
 brokgi ללעתהל
 ipovgi  םלעתהל
 ipifgi ףלעתהל
 naiolgi קלעתהל
 ifongi למעתהל
 irajgi םעמעתהל

 igefgi קמעתהל
 brokolgi רמעתהל
 idichgi תמעתהל
 ivedgi גנעתהל
 ishefgi תונעתהל
 ihirgi ןיינעתהל
 timgi ןנעתהל
 ibizgi קסעתהל

 design( irangi( בצעתהל
 sad( itirgi( בצעתהל

 ifivgi ןבצעתהל
 zulgi לצעתהל
 igafgi םצעתהל

 bend( ipudgi( לקעתהל
 idajgi םקעתהל
 ivipgi רקעתהל
 jujgi שקעתהל
 igejgi ברעתהל

 bet( klipolgi( ברעתהל
 inijgi בברעתהל
 inirgi לברעתהל
 idusgi תורעתהל
 igrokgi לטרעתהל
 iglolomgi לסרעתהל
 iflepgi רערעתהל
 ikochgi לפרעתהל

 ubevgi )ליבס( ןשעתהל
 inevgi רשעתהל
 irezgi דתעתהל
 iklidgi ראפתהל
 sametgi רגפתהל



 igringi גגופתהל
 ibumgi ץצופתהל
 iflepolgi קקופתהל
 ifringi ררופתהל
 ikijgi רזפתהל

 uklebomgi )ליבס( ץלחפתהל
 ivetgi םחפתהל
 ishabgi םטפתהל
 imitgi רטפתהל
 ikufgi חיפתהל
 ipsengi טייפתהל
 iblingi סייפתהל
 fnojgi ליפתהל
 skotgi חכפתהל
 isuzgi אלפתהל
 ikintgi גלפתהל

 islingi )חוליפ( חלפתהל
 belgi ללפתהל
 irorolgi ףסלפתהל
 ifefomgi לפלפתהל
 glepolgi ץלפתהל
 fnakgi שלפתהל
 ichekgi תונפתהל
 iprifgi קנפתהל

 usakgi )ליבס( ספספתהל
 amiokgi לעפתהל
 ipumgi םעפתהל
 iplizgi חנעפתהל
 ipimgi חצפתהל
 ismibgi לצפתהל
 ishajgi ץפצפתהל
 inisgi דקפתהל
 ikrimgi עקפתהל
 iflipgi קפקפתהל

 iblivgi רקפתהל
 irondgi טרפתהל
 ikrikgi ךרפתהל
 istotgi סכרפתהל
 iprimgi סנרפתהל
 izufgi סרפתהל

 uflakgi )ליבס( םסרפתהל
 imiorgi ערפתהל
 iprargi רפרפתהל

 iboshgi ץרפתהל
 iprakgi קרפתהל

 umozgi )ליבס ,תונשרפ( שרפתהל
 ikukepgi טשפתהל

 spread( isojgi( טשפתהל



 ibrakgi לשפתהל
 ijuzgi קשפתהל
 isutgi רשפתהל
 ifabgi תותפתהל
 iklapgi חתפתהל
 ifritgi לתפתהל

 otekgi )ליבס( לבקתהל
 ikubgi עבקתהל
 ibakgi ץבקתהל
 ikamgi םדקתהל
 iklamgi רדקתהל
 iskobgi תוהקתהל
 kasgi להקתהל
 resolgi טטוקתהל
 igletgi םמוקתהל

 iflevgi זזקתהל
 alilgi ןטקתהל
 lilorgi ןנטקתהל
 ifafgi םייקתהל
 iplashgi ליקתהל
 chedgi ןיקתהל
 ibedgi ףיקתהל
 ipevgi חלקתהל

 uflisgi )ליבס( ללקתהל
 ipidgi ףלקתהל
 igakgi לקלקתהל
 idudgi חמקתהל
 islakgi טמקתהל
 ispepolgi שלקתהל
 analgi ץמקתהל
 inalgi ןצמקתהל
 ifretgi רמקתהל
 ivekgi אנקתהל

 isijgi )עוקעק תושעל( עקעקתהל
 ichikgi רעקתהל
 iflupgi חפקתהל
 igezgi לפקתהל
 iglishgi ףצקתהל
 iristgi רצקתהל
 inixgi ברקתהל
 izesgi ןברקתהל
 ifrotgi לזרקתהל
 irergi חרקתהל
 ibolgi ףצרקתהל
 ilishgi עקרקתהל

 ijijgi ררקתהל
 ikromgi תושקתהל
 ilargi חשקתהל



 igilgi טשקתהל
 iplifgi שקשקתהל

 imepgi רשקתהל
 izupgi תשקתהל

 ekashgi )לעופ( תוארתהל
 !tokashi !ייב/!תוארתהל

 idisgi ןייארתהל
 ikumolgi דברתהל
 itedgi תוברתהל
 lozgi ברברתהל

 igukgi זגרתהל
 ifijgi לגרתהל

 oletgi )ליבס( םגרתהל
 ivungi עגרתהל
 ibefgi שגרתהל

 ojergi )ליבס( דדרתהל
 rebomgi )תוטיהר( טהרתהל

 ilengi חוורתהל
 ipezgi םמורתהל

 gavorgi )דדייתהל( עעורתהל
 ihabgi )טטומתהל( עעורתהל

 ifiofgi ףפורתהל
 podolgi ץצורתהל
 ivavgi ןקורתהל
 isrikgi ששורתהל
 ibargi בחרתהל
 iflasgi םחרתהל
 ishnargi ץחרתהל
 inoxgi קחרתהל
 skatgi שחרתהל
 ijovolgi םירתהל
 kimtgi סירתהל
 muzgi עירתהל
 ibivgi בכרתהל
 imidgi זכרתהל
 ipengi ךכרתהל
 iplisgi ןסרתהל
 ikejgi קסרתהל
 itramgi םערתהל
 isrongi ןנערתהל
 ezopgi אפרתהל
 istimgi דפרתהל
 iwikgi תופרתהל
 ibiorgi טפרתהל
 ladgi ספרתהל
 ikadgi  תוצרתהל
 rufgi לשרתהל
 isibgi םשרתהל



 ejorgi חתרתהל
 uklomgi )ליבס( ךתרתהל

 igazgi קתרתהל
 mave ןבול
 modio וגול
 tajoso טהול
 trifio יאוול
 shrilgi אדוול

 wuda )ףסכ( היוול
 trifom ןייוול
 loxor ןתייוול
 tatrifom יניוול
 novgi תסוול
 slikgi רתוול

 siomumo )זוגא( זול
 sazkebor ז״ול
 kebor חול

 hator לפכה חול
 sasor םינווחמ חול

 kekon םחול
 keke המחול
 keki תונמחול

 takeki ינמחול
 tasmet טול

 rumimi )קונית לש( לול
 mumor האלול
 wupon ןיילול
 wupo תוניילול

 tawupo יניילול
 prakon םול

 petgi דיגהל/רמול
 chiloni קראפ הנול

 bemio עול
 forgi חובזל
 tubgi לבזל
 tujgi גגזל
 klikgi גזגזל
 nangi רוהזל
 shurgi תוהזל
 vlimgi םהזל
 tuzolgi גווזל
 movgi זוזל
 moshgi לוחזל
 hibgi ףייזל
 fejgi רוכזל

 credit( chamgi( תוכזל
 win( plumgi( תוכזל

 sivgi ךכזל



 krotgi גולזל
 fnoshgi לולזל
 shlipgi ףולזל
 sobgi לזלזל
 eshlipgi ףלזל
 tebgi םומזל
 zmomgi םזמזל
 zmorgi רמזל
 dranolgi בנזל
 lijgi חונזל
 kumguli הינזל
 vosgi םועזל
 chazgi קועזל
 vajgi עזעזל
 spimgi ףוקזל
 hamgi קקזל
 bongi חורזל
 shifgi םורזל
 porgi עורזל
 lepgi קורזל
 stolgi תורזל
 notgi זרזל
 drodgi ףזרזל

 tashiko חל
 bulgi בבחל
 sringi טובחל
 bimomgi ץובחל
 ejolgi קובחל
 ehapgi רובחל
 rijgi שובחל
 feromgi לבחל
 jolgi קבחל
 hapgi רבחל
 pekgi גוגחל
 trukgi רוגחל
 bibgi דדחל
 flojgi לודחל
 kovgi רודחל
 flongi שדחל

 mulgi )בבותסהל( גוחל
 ipekgi )גוגחל( גוחל

 ridgi דוחל
 nopgi טווחל

 nongi )היווח( תווחל
 ismengi )לשמל ,דיב העונת( תווחל

 hafgi לוחל
 sonolgi ללוחל

 zongi )רוציל( ללוחל



 flasomgi סוחל
 tamiju ץוחל
 bopgi קקוחל
 subgi ררוחל
 gibgi שוחל

 tasholu )טקשב רמאנ( שוחל
 shiko תוחל
 ifilgi רוזחל

 predict( vibgi( תוזחל
 to witness( nibgi( תוזחל

 bangi קזחל
 filolgi רזחל
 sitgi אטחל
 nispgi בטחל
 singi אוטחל
 plekgi בוטחל
 lidgi ףוטחל
 bezgi טטחל

 kojon יחל
 samgi תויחל

 razolgi )ןובשחב( בייחל
 mulolgi גייחל
 febgi ךייחל
 tunolgi ליחל

 toplipo ןיפוליחל
 keku המיחל

 tamij ץיחל
 miju הציחל
 sholu השיחל

 skibo )חמצ( ךחל
 tosgi תוכחל
 vrirgi ךכחל
 wifgi בולחל
 shiku חולחל
 smiki תיחולחל

 jipgi )םימח םימב( טולחל
 ifnomgi )הטלחה( טולחל

 tofnomo ןיטולחל
 mashgi םולחל

 binkmashgi ץיקהב םולחל
 eplipgi ףולחל
 klimgi ץולחל
 edumgi קולחל
 woshorgi שולחל
 sikgi תולחל

 plukgi )גפסהל( לחלחל
 bavgi )עזעזל( לחלחל

 gasholgi )לילחב( ללחל



 prangi )לוליח( ללחל
 spengi ןלחל
 gridgi ץלחל
 dumgi קלחל
 dudol םחל
 plafgi דומחל
 krofgi סומחל
 flasolgi לומחל
 katgi קומחל
 jojgi םמחל
 kufio היינמחל

 gozgi ןצמחל
 soltgi שמחל

 pluno ןחל
 enutgi )ךוניח( ךונחל

 zinolgi )ליחתהל ,חותפל( ךונחל
 flelgi ןונחל
 chungi קונחל
 stengi תונחל
 glibgi ןחנחל
 nutgi ךנחל
 vizgi ךוסחל
 iflezgi לוסחל
 beshgi םוסחל
 ibutgi רוסחל
 sromgi תוסחל
 flezgi לסחל
 wingi ןסחל
 shorgi ספסחל

 drimgi ןופחל
 robgi )רעיש( ףופחל

 overlap( pechgi( ףופחל
 gudgi ץופחל
 chotgi רופחל
 kistgi תופחל
 fonfgi ףפחל
 sifgi שפחל

 ifezgi )תשופחתב( שפחל
 mijo ץחל
 chongi בוצחל
 shisgi ץוצחל
 tuxgi תוצחל

 mijon ןצחל
 knabgi קוקחל
 tretgi רוקחל
 flokgi תוקחל
 pupgi ןברחל
 shashgi גורחל



 kimgi זורחל
 nekgi טורחל
 platjargi ךורחל
 stamgi ץורחל
 dujgi קורחל
 rashgi שורחל
 blofgi טטרחל

 nukolgi ףרחל
 sholo שחל
 silgi בשחל
 esilgi ןבשחל
 jodgi בושחל
 ratgi דושחל
 konkgi ףושחל
 klirgi קושחל
 badomgi שושחל
 fiorgi לשחל
 rungi למשחל
 gergi ךותחל

 seal( shutgi( םותחל
 sign( gokgi( םותחל

 fnadgi רותחל
 wozgi ןתחל
 moshio האטל
 trargi אטאטל
 kropgi חובטל
 vijgi לובטל

 drown( surgi( עובטל
 imprint( fladgi( עובטל

 bengi ןגטל
 hajgi רהטל
 tobikio הבוטל
 stergi חווטל
 hikgi תווטל
 jotgi סוטל
 pebgi ןוחטל
 ibikgi בייטל
 pokgi לייטל
 spife הפיטל
 drirgi לטלטל
 telgi ןפלטל
 chitgi ןומטל
 frefgi םטמטל

 nechgi ףנטל
 dawgi םועטל
 melgi ןועטל

 claim( volgi( ןועטל
 dipgi תועטל



 flurgi תעטל
 maigi )ביטרהל( חופטל
 pistgi )הלק הכמ( חופטל

 fnodgi לופטל
 sintgi חפטל
 plupgi ףטפטל

 plergi לפטל
 maltgi ספטל
 detomgi  טגרטל
 hifgi חורטל

 shakgi )םיפלק ,הציב( ףורטל
 prey( vukgi( ףורטל

 snofgi קורטל
 kakomgi רטרטל
 tefchepgi דפרטל

 guton )עוצקמ( שטל
 jofolgi אביל
 pumio הביל
 snolu יוביל
 mava ןוביל

 ekavgi )שבי ךופהל( שוביל
 mistio הגיל
 nixi דיל
 votu הדיל

 FYI to meve (ba, ca…) )׳וכו ה/תא( ...ם/םכ/ךתעידיל
 freku גוהיל
 sopu קוהיל
 chilgi תונהיל

 trifu יוויל
 bozgi םוזיל
 skibu ךוחיל
 klargi לחיל
 plopgi לוטיל
 spifu ףוטיל
 gutu שוטיל
 hetgi שאייל
 kavgi שבייל
 bovgi עגייל
 mukgi תודייל
 emevgi עדייל
 biksemolgi ןצ״חייל

 wongi דחייל
 vrimgi םחייל
 fosgi סחייל
 evotgi דלייל
 melilomgi ןנייל
 falgi דסייל
 miopgi רסייל



 detgi דעייל
 enargi לעייל
 zosgi ץעייל
 rafolgi רעייל
 kangi בצייל
 chelgi גצייל
 vopgi רצייל
 shongi רקייל
 ruzgi ארייל

 pomolgi )בושי( בשייל
 plikgi םשייל
 dadgi ןשייל
 dakgi רשייל
 klosgi םתייל
 namgi רתייל
 lizu דוכיל
 stipu ןוסכיל
 ziso הליל
 taziso יליל
 mialgi לליל
 duta דומיל
 taduta ידומיל

 pelduto ךשמה ידומיל
 dapon ןומיל
 tabitor יראניל
 bitor תויראניל

 siza הניל
 iwojgi קוניל
 vafolzodo ׳ץניל
 tremgi לופיל
 smusu ףופיל
 fresgi תופיל
 fresolgi ףיפיל
 tonolgi אציל
 jetgi קוציל
 pichgi רוציל

 mopjejon רצח ןציל
 jejon ןויקומ/ןציל

 jejo תונציל
 tajejo ינציל
 denolgi דוקיל
 glifu טוקיל
 brola יוקיל 
 kichu קוקיל
 spangi קוריל
 plavgi תוריל
 mijolu השיל
 rumgi ןושיל



 ilangi בואכל
 skom לוכיבכ/הרואכל

 lipgi דבכל
 tolipo דובכל

 conquer( drelgi( שובכל
 pickle( jirgi( שובכל

 reshgi תובכל
 gepgi סבכל
 chemgi רדכל
 ichemgi ררדכל

 vario הכל
 prigi ןהכל
 takotu דוכל

 hipgi )רישכמ וא הניגנ ילכ( ןווכל
 plongi )הרטמל ,ןוויכל( ןווכל

 ehipgi ןנווכל
 vramgi ץווכל

 jarolgi )היווכ תושעל( תווכל
 glitgi ןנוכל
 chofgi ףפוכל
 shejgi בזכל
 pritgi שוחכל

 talizo דיכל
 kotu הדיכל
 lizo תודיכל

 zidomgi בייכל
 dikgi לייכל
 sosgi סייכל
 fangi ףייכל
 neigi בככל
 slemgi אולכל

 diju )הלועפ( ךולכל
 dijo )ע״ש( ךולכל

 wakgi לולכל
 tudgi תולכל
 rokgi לכלכל
 vlamgi הומכל
 jukgi ןומכל
 kretgi שומכל
 mechgi תמכל

 kizom ךכל יא/ןכל
 bralgi סנכל

 vrongi )הומכל( ףוסכל
 mizgi תוסכל
 gebgi סועכל
 shetgi רעכל
 hatgi לופכל
 flulgi רופכל



 pejgi תופכל
 flatgi רפכל
 chifgi רתפכל
 buvgi לברכל
 fnongi ךורכל
 itentgi עורכל
 flolgi תורכל

 mine( glijgi( תורכל
 britgi תירב תורכל

 plapgi סטרכל
 chufgi םסרכל
 tezgi ףשכל
 vondolgi  בתכל
 depgi בותכל
 pungi שותכל
 flosholgi ףתכל
 bidgi רתכל

 kujaja רתלאל/יוחיד אלל
 tanokzolol בבר אלל

 kepgi שובלל
 snolgi תובלל

 emavgi ןבלל
 glotgi םוגלל
 lungi גלגלל
 votgi תדלל
 frekgi גהלל
 josgi טוהלל
 zoangi טטהלל

 sopgi קהלל
 trifgi תוולל

 lend( iwudgi( תוולל
 smetgi טולל
 sizgi ןולל
 mijolgi שולל
 mijgi ץוחלל
 sholgi שוחלל
 skibgi ךחלל
 shikgi חלחלל

 igutgi )שטלל( שוטלל
 spifgi ףטלל
 gutgi שטלל
 lizgi דכלל
 kotgi דוכלל
 dijgi ךלכלל
 stipgi ןסכלל
 gopgi תכלל
 dutgi דמלל
 idutgi דומלל



 shumgi גועלל
 nubgi סועלל
 srorgi תופלל
 smusgi ףפלל
 brolgi תוקלל
 glifgi  טקלל
 kichgi קקלל
 riongi ןאמל
 epizgi ןגמל
 knitgi טנגמל
 ptongi רגמל
 libgi דודמל
 tovefo ידמל

 duton )ע״ש( ןדמל
 duto תונדמל

 drengi ףדמל
 iglidgi רדמל

 llama( samchomo( המל
 what for( xeto( המל

 klilgi לוהמל
 norgi רהמל
 pijgi טטומל

 britolgi לומל
 flafgi ססומל
 metgi תומל

 air condition( kidgi( גזמל
 merge( skodgi( גזמל

 jifgi )ילכל( גוזמל
 bungi רעזמל
 smotolgi אוחמל
 rulgi לוחמל
 pushgi ץוחמל
 pepgi קוחמל

 erase( zurgi( תוחמל
 protest( redolgi( תוחמל

 filomgi רזחמל
 silongi בשחמל

 tokem הטמ/הטמל
 dutu הדימל

 gusgi ןיימל
 klefgi רוכמל
 fremgi ןכמל
 niomolgi רכמל
 klebgi אלמל
 mopgi ךולמל
 elojgi טלמל
 mipgi ללמל
 klepolgi למלמל



 tumgi רצלמל
 doshgi ןממל
 lalgi שממל
 chotomgi רהנמל
 zitgi עונמל

 appoint( supgi( תונמל
 balgi ןנמל
 idopgi ףנמל
 birgi רגסמל
 fajgi דסמל
 kelgi רוסמל
 faigi תוסמל
 chumgi ךסמל
 miolgi ןכסמל
 flefgi סמסמל
 sergi רמסמל
 irefgi רפסמל
 sokgi דועמל
 fingi ךועמל
 kloshgi לועמל

 etejgi )לעופ( טעמל
 platio )...מ ץוח ,excluding( דבלמ/טעמל

 tosol הלעמ/הלעמל
 vondgi ןעמל
 togimo השעמל
 pibgi תופמל
 kobolgi בצמל
 busgi אוצמל
 naigi ץוצמל
 snopgi תוצמל
 titolgi ץמצמל
 shijgi דקמל
 fnolgi םקמל
 hadgi םסקמל
 nolgi עצקמל
 pexgi רקמל

 tozipo לזמה הברמל
 snotgi דורמל
 nedgi חורמל

 to wax waxgi/הוועשב חורמל
 lufgi טורמל

 rap ...ש יפ לע ףא/תורמל
 emidgi זכרמל
 menkgi קרמל
 davgi ררמל
 zungi בשמל
 vupgi חושמל
 prosgi ךושמל



 floshprosgi םייפתכב ךושמל
 govgi לושמל
 shevgi ןכשמל

 tostito אמגודל ,לשמל
 ekrirgi שמשמל

 krirgi ששמל
 mifgi חותמל

 plakgi ןתמל
 bemorgi םואנל
 trotgi ץאנל
 lodgi אבנל
 wufgi חובנל
 kushgi טובנל
 bokgi לובנל
 vorgi עובנל
 brotgi לבנל
 lejgi בגנל
 rusgi סוגנל

 sefgi ןגנל
 nakgi בדנל
 nodomgi דודנל
 efiolgi ףודנל
 flobgi רודנל
 vidgi תודנל
 glolgi דנדנל
 fiolgi ףדנל

 polgi )בכרב( גוהנל
 jemgi )תוגהנתה( גוהנל

 hawgi םוהנל
 shifolgi רוהנל
 lenkgi תוהנל
 plemgi להנל
 anodgi דונל
 glokgi טוונל
 fontgi לוונל
 jidgi חונל
 tomkgi סונל
 zimgi עונל
 flofgi ףפונל
 tupgi לוזנל
 flalgi ףוזנל
 kzitgi רזנל
 smanorgi רוחנל
 grirgi תוחנל
 flilgi םחנל
 sabgi שחנל
 iplupgi ףוטנל

 shojgi )רומשל( רוטנל



 trazgi הניט רוטנל
 glapgi שוטנל
 iklupgi תוטנל
 jurgi רטנל
 nexgi לרטנל

 nodgi דיינל
 nilgi ןליינל
 mushgi חוכנל
 gujgi תוכנל
 zemgi סכנל
 gushgi רכנל
 pubgi שכנל
 hingi ךומנל
 kirumgi םנמנל
 morkgi קמנל
 ketolgi רמנל
 trofgi ךוסנל
 pojgi עוסנל
 ponolgi קוסנל
 zavgi תוסנל
 mimtgi חסנל
 chakgi רסנל
 firgi לוענל

 shungi )לענ( לוענל
 bishgi םוענל
 frikgi ץוענל
 yaigi רוענל
 brorgi רענל
 esheshgi חופנל

 prorgi ץילפהל/חופנל
 smamgi שופנל
 skergi תופנל
 sheshgi חפנל

 chukomgi תיכוכז חפנל
 eflofgi ףנפנל
 mochgi ץפנל
 klongi קפנל
 kitgi ץוצנל
 virgi רוצנל

 sefolgi )תרומזת לע( חצנל
 forever( tomiro( חצנל

 win( jozgi( חצנל
 jivgi לצנל
 ikitgi ץנצנל
 krisgi רצנל
 kvingi בקנל
 rikgi דקנל
 ekvingi בוקנל



 irikgi דוקנל
 stelgi טוקנל
 zalgi םוקנל
 geshgi עוקנל
 krergi ףוקנל
 imesgi שוקנל
 plepgi תוקנל
 tiomgi זקנל
 kurgi רקנל
 fijomgi למרנל
 isnokgi בשנל
 snokgi בושנל
 frengi ךושנל
 ebingi לושנל
 bisgi םושנל
 fnazgi ףושנל
 ejopgi קושנל
 shubgi רושנל
 binolgi לשנל
 shapgi שנשנל
 jopgi קשנל
 gifgi בתנל
 stirgi חתנל
 mocholgi ץתנל
 wasgi קתנל
 betomgi רתנל
 slilgi באסל
 emolgi בובסל
 labgi לובסל
 smurgi רובסל
 talesbo יבסל
 lesbo תויבסל
 lesbon תיבסל
 dibgi ךבסל
 plepolgi ןבסל
 guvgi דסבסל
 wololgi דוגסל
 pladgi רוגסל
 femgi לגסל
 fopgi ןנגסל
 spapgi ףגסל
 delgi תגסל
 jibgi קודסל
 jebgi רדסל
 molgi בבוסל
 pergi גווסל
 blotgi ךכוסל
 fnarolgi רוסל



 floshgi בוחסל
 solpgi טוחסל
 peltgi ףוחסל
 vasgi רוחסל
 trergi ררחסל
 mukolgi רוטסל
 idartgi תוטסל

 dasgi גייסל
 sormashgi טייסל
 kertgi םייסל
 frisgi עייסל
 sibolgi רייסל
 klopgi רוכסל
 spafgi לכסל

 ikedgi )המכסה( םכסל
 hapolgi )המיכס( םכסל

 summarize( snopolgi( םכסל
 zishgi ןכסל
 sejgi ךסכסל
 dekgi חולסל
 ramgi לולסל
 stakgi קולסל
 vilgi לסלסל
 frolgi ףלסל
 fnosgi קלסל
 blisholgi אמסל
 flibgi ךומסל
 kojgi קומסל
 kizgi למסל
 drikgi םמסל
 modgi ןמסל
 pizomgi רגנסל
 shuplilgi לדנסל
 fozgi רוונסל

 nishgi ןנסל
 slangi ףנסל

 kringi )דעס( דועסל
 eat( memolgi( דועסל

 eshishgi רועסל
 tmomgi ףעסל
 vitgi גופסל

 refgi תונמל/רופסל
 netgi חפסל

 sofelgi )גנלס( רלייפסל
 grisomgi רספסל
 vefgi קפסל

 cut hair( flumgi( רפסל
 tell( sozgi( רפסל



 to digitize refolgi/תרפסל
 noshomgi לוקסל
 inestgi רוקסל
 shorolgi סקסל
 nestgi רקסל
 slirgi ןרקסל
 gadgi ברסל
 jushgi לברסל

 shizgi גרסל
 tibgi גורסל
 zetgi קורסל
 sropgi ןטרסל
 minkgi סרסל
 grisorgi רסרסל
 kezgi קרסל
 nubon תסל
 gofgi םותסל

 pripgi )הנעט( רותסל
 grengi )רעיש( רותסל

 fledgi תתסל
 tiopgi דבעל
 jobgi דובעל
 rengi רובעל

 rejgi קוח לע רובעל
 orebjodongi )ליבס( חומ תפיטש רובעל

 bosgi תובעל
 blisgi )תורבעתה( רבעל

 towards( tox( תארקל/רבעל
 shumu געל
 hungi םוגעל
 kubomgi ןוגעל
 mumgi לגעל

 shumon )גועלל הברמ( ןגעל
 ekubomgi )לעופ( ןגעל

 shuma תונגעל
 tashuma ינגעל
 spilgi רודעל
 flengi ןכדעל
 chulgi ןדעל
 tashumu גועל
 glilgi דדועל
 blishgi רוועל
 kachgi תוועל
 fludgi ללועל
 dichi תמועל

 tanubu סועל
 poshgi ףועל
 eposhgi ףפועל



 hazolgi ררועל
 givolgi היצקובורפ ררועל

 !pupo !טיש/!לזאזעל
 pobgi בוזעל
 shobgi רוזעל
 nefgi ףוטעל
 ejingi רוטעל
 kungi תוטעל
 jingi רטעל
 shume הגיעל
 siorgi ןייעל
 dupgi ףייעל
 wamgi רייעל
 nubu הסיעל
 dejgi בכעל
 pulgi לכעל
 ezabgi בולעל
 dafgi זולעל
 dafolgi ץולעל
 solgi תולעל
 pofiolgi לעלעל
 pifgi ףלעל
 zoiolgi דמעל
 plalgi דומעל
 fongi לומעל
 rajgi םעמעל
 dichgi תמעל
 vedgi גנעל
 munolgi בונעל
 trilgi דונעל
 itesgi שונעל

 answer( krolgi( תונעל
 torture( shefgi( תונעל

 hirgi ןיינעל
 bizgi קוסעל
 senorgi תוסעל
 titgi ףעפעל
 bofomgi שפעל
 rangi בצעל
 fivgi ןבצעל
 chasgi םוצעל
 gikgi רוצעל
 shangi בוקעל
 dalgi ףוקעל
 plingi ץוקעל
 defgi רוקעל

 bend( pudgi( לקעל
 confiscate( duvgi( לקעל



 dajgi םקעל
 iplingi ץצקעל
 vipgi רקעל
 gejgi ברעל
 nijgi בברעל
 nirgi לברעל
 hotlashgi לגרעל
 solkgi בורעל
 vringi גורעל
 dirgi ךורעל
 smutgi םורעל
 vaforgi ץורעל
 dusgi תורעל
 grokgi לטרעל
 glolomgi לסרעל
 flepgi רערעל
 kochgi לפרעל
 gupgi קושעל
 gimgi תושעל

 bikorgi היצזילמיטפוא תושעל
 klonorgi טיזקא תושעל
 sofelu רליופס תושעל

 rebjodongi חומ תפיטש תושעל
 vamomgi גנימייש תושעל

 bevgi ןשעל
 rezgi דתעל
 flodgi רותעל

 flitloro תובורק םיתעל
 klidgi ראפל
 zafgi םוגפל
 fergi עוגפל
 gesgi שוגפל
 ferolgi עגפל
 jelgi רגפל
 chafgi תודפל

 gringi גופל
 bumgi ץצופל
 flepolgi קקופל
 fringi ררופל
 tasroru תופל
 ijakgi זוזפל
 blungi לוזפל
 jakgi זזפל
 kijgi רזפל
 badgi דחפל
 fikgi סוחפל

 at least( tonadi( תוחפל
 lifchot( inadgi( תוחפל



 klebomgi ץלחפל
 vetgi םחפל
 amitgi רוטפל
 shabgi םטפל
 mitgi רטפל

 bodio יפ לע /יפל
 denon הקובא/דיפל

 vatgi חייפל
 psengi טייפל
 blingi סייפל
 sroru התיפל

 kintgi גלפל
 flargi טולפל
 telpgi שולפל
 slingi חלפל
 ibelgi ללפל
 nipgi סלפל
 rorolgi ףסלפל
 fefomgi לפלפל

 snakolgi )שילופ( שלפל
 turn, appeal( fnargi( תונפל

 vacuate( chekgi( תונפל
 kamio -םדק/-הרפ/ינפל

 prifgi קנפל
 pesgi חוספל
 fnapgi לוספל
 jupgi עוספל
 shnamgi קוספל
 rutgi לספל
 sakgi ספספל

 stripe( plilgi( ספספל
 punctuate( skolgi( קספל

 miokgi לועפל
 pumgi םועפל
 relgi רועפל
 megi תועפל
 apumgi םעפל
 tospesi םימעפל
 plizgi חנעפל
 duzgi עפעפל
 zidgi עוצפל

 compensate( dabgi( תוצפל
 pimgi חצפל
 smibgi לצפל
 shajgi ץפצפל
 plasgi דקפל

 nisgi )דקפמב( דוקפל
 iplasgi )הדוקפ( דוקפל



 jasgi חוקפל
 krimgi עוקפל
 pivgi קוקפל
 pletgi חקפל
 flipgi קפקפל
 frangi ןגרפל
 tipgi חורפל

 orondgi )םיטרפל( טורפל
 mifolgi )רתימ לע( טורפל

 wirgi םורפל
 slice( zufgi( סורפל

 miorgi )קוח ,רעיש( עורפל
 pensgi )לשמל ,םולשת( עורפל

 boshgi ץורפל
 eprakgi קורפל

 retire( klemgi( שורפל
 spread( motgi( שורפל

 wibgi תורפל
 hotgi לזרפל
 rondgi טרפל
 krikgi ךרפל
 stotgi סכרפל
 primgi סנרפל
 flakgi םסרפל

 sulomgi יבמופב םסרפל
 zuporgi ססרפל
 prargi רפרפל
 prakgi קרפל
 mozgi שרפל

 kukepgi )רוע וא דגב( טושפל
 sojgi )ץפניהל( טושפל

 raid( shisholgi( טושפל
 rizgi עושפל
 safgi טשפל
 brakgi לשפל
 pshishgi שפשפל

 juzgi קשפל
 sutgi רשפל

 zenolor תפל
 plabgi חותפל
 drepgi רותפל
 fabgi תותפל
 klapgi חתפל
 fritgi לתפל

 slopio םואתפ/עתפל
 jejion ץל

 chetgi טטו׳צל
 tongi תאצל



 tungi אובצל
 zergi טובצל
 vargi עובצל
 walgi רובצל

 toplama דצל
 dishgi קודצל
 lulgi לוהצל

 blitgi דוצל
 plamgi דדוצל

 vexgi )תווצל ךופהל( תווצל
 order( puchgi( תווצל

 nokmemgi םוצל
 besgi ףוצל
 lushgi ףפוצל

 sujolgi ץוצל
 shatorgi רוצל
 jejio תוצל
 chachgi קוחצל
 tivgi חצחצל
 echachgi קקחצל
 somgi טטצל

 tajejio יצל
 temgi דייצל
 smilgi ןייצל
 zifgi ץייצל
 dezgi רייצל
 gizgi תייצל
 krosgi בולצל
 tuxolgi חולצל
 glopgi לולצל
 srisgi עולצל
 chokgi ףולצל
 bejgi תולצל
 ditgi םלצל
 glingi לצלצל
 puzorgi קלצל
 efashgi דמצל
 simkgi אומצל
 pofgi חומצל
 torinko תותימצל

 zlimgi םצמצל
 spomgi קמצל
 shilkgi ררמצל
 vlongi חונצל

 grofgi ןנצל
 rolgi רנצל
 trekgi דועצל
 shukgi קועצל



 sotgi ףעצל
 wokgi עצעצל
 plivgi רעצל
 mawgi רופצל

 expect( lirgi( תופצל
 to coat( smidgi( תופצל
 watch( keshgi( תופצל

 bipgi ףצפצל
 ijetgi תקצל
 miotgi בורצל
 krargi דורצל
 shomgi חורצל
 igalgi ךורצל
 shuzgi םורצל
 misholgi ףורצל
 fedolgi רורצל
 mishgi ףרצל
 churgi רצרצל

 varnulon )םיינרופיצל( קל
 kubgi עובקל
 nifgi רובקל
 tekgi לבקל
 ekubgi עבקל
 bakgi ץבקל
 glivgi חודקל
 iskimgi םודקל
 eklamgi רודקל
 kamgi םדקל
 hefgi שדקל
 eskobgi תוהקל

 chofomgi דוקל
 tijgi דדוקל
 bitomgi ןווקל
 bitgi ווקווקל
 vongi תווקל

 skafgi )םילזונ( תווקל
 galio חוקל

 taken( taduru( חוקל
 tavabe )ראות( ןובשחב חוקל

 tabrolo יוקל
 popgi םוקל
 gletgi םמוקל

 tasnopom ינוקל
 snopom תוינוקל

 karorgi ןנוקל
 sashgi ששוקל

 brolo תוקל
 brolduto הדימל תוקל



 flevgi זזקל
 dura )החיקל( חקל
 blikom )הנקסמ( חקל

 durgi תחקל
 evabgi ןובשחב תחקל

 collection( glifio( טקל
 gatherer( glifon( טקל

 nejolgi בטקל
 blizgi לוטקל
 skapgi םוטקל
 lilgi ןוטקל
 zazgi עוטקל
 jilgi ףוטקל
 mipzobon רוטקל
 mipzobu הרוטקל
 dojgi גלטקל
 iskapgi םטקל

 elilgi )ןטקל ךופהל( ןטקל
 glifo תונטקל

 hengi רטקל
 gelomgi גרטקל
 duru החיקל

 vabe ןובשחב החיקל
 brolu הייקל
 fafgi םייקל
 epevgi חולקל
 pongi טולקל
 stofgi עולקל
 epidgi ףולקל
 pevgi חלקל
 flisgi ללקל
 pidgi ףלקל
 gakgi לקלקל
 sedgi לומקל
 enalgi ץומקל
 dudgi חמקל
 slakgi טמקל
 nalgi ץמקל
 fretgi רמקל
 vekgi אנקל
 miosgi סונקל
 lesgi תונקל

 toigi )בגנל( חנקל
 balzamgi )לכואב לשמל ,םייסל( חנקל

 fnasholgi רטנקל
 shimlolgi ןנקל
 ibapgi םוסקל
 sijgi עקעקל



 chikgi רעקל
 retgi אופקל
 betgi ץופקל

 suvgi )לשמל ,די( ץופקל
 flupgi חפקל
 gezgi לפקל
 prongi בוצקל
 nojgi עוצקל
 fitgi ץוצקל
 joigi רוצקל
 ifitgi ץצקל
 ristgi רצקל
 kichon ןקקל
 nixgi ברקל

 call( gichgi( אורקל
 semgi )םיישל ,םשב( אורקל

 read( tepgi( אורקל
 kimtolgi רגית אורקל

 enixgi בורקל
 glirgi םורקל
 ilitgi ןורקל
 bujgi סורקל
 skokgi עורקל

 shawgi )לשמל ,רמוחמ( ץורקל
 wink( titomgi( ץורקל

 gojgi שורקל
 dolgi תורקל
 frotgi לזרקל
 brofgi עטרקל
 zojgi ןיירקל
 bolgi ףצרקל
 lishgi עקרקל
 puzmudgi ףקרקל
 krurgi רקרקל
 kshisholgi שקרקל

 jijgi ררקל
 fedgi רושקל

 conspiring( tebomgi( רשק רושקל
 gilgi טשקל
 plifgi שקשקל

 ifedgi רשקל
 zupgi תשקל
 kashgi תוארל
 disgi ןייארל

 ponxon הנושארל
 kumolgi דברל
 wisgi ץוברל
 fovgi עברל



 nosholgi םוגרל
 zotgi לגרל
 ebefgi שגרל
 jergi דדרל
 shivgi ףודרל
 plokgi תודרל
 kemgi תדרל

 tikloxgi לובמ תדרל
 fodgi טהרל

 potedio ללכ ךרדב/בורל
 lengi חוורל
 blapgi תוורל
 epezgi םמורל

 tonokzipo לזמה עורל
 fiofgi ףפורל

 podgi ץורל
 ishadgi ץצורל
 vavgi ןקורל
 srikgi ששורל
 rimgi תוזרל
 eflasgi םוחרל
 shnargi ץוחרל
 enoxgi קוחרל
 prisgi שוחרל
 flasgi םחרל
 wizgi ףחרל
 tosholgi חרחרל
 rurgi טוטרל
 igromgi שוטרל
 gromgi שטרל
 resgi בירל
 ispangi ריירל
 shofgi בוכרל

 iblopgi )לכרל( לוכרל
 flapgi סוכרל
 pisgi שוכרל

 midgi זכרל
 pengi ךכרל
 blopgi לכרל
 shazgi זומרל
 shlimgi סומרל
 nafgi תומרל
 ishazgi זמרל
 plisgi ןסרל
 pufgi ססרל
 kejgi קסרל
 tosorio הערל
 zapgi בוערל



 prurgi דוערל
 tramgi םוערל
 ekakgi שוערל
 psimgi תוערל
 srongi ןנערל
 mizolnoshgi ףערל
 habgi ערערל
 zopgi אפרל
 stimgi דפרל
 azopgi אופרל
 efiofgi ףופרל
 ewikgi תופרל
 biorgi טפרל
 bzaolgi דצרל
 getgi חוצרל
 chengi עוצרל
 kmangi ףוצרל
 eshadgi ץוצרל

 please( ekadgi( תוצרל
 want( kadgi( תוצרל

 klashgi ףצרל
 shadgi ץצרל
 songi דוקרל
 spongi חוקרל
 tidgi םוקרל
 ikrakgi עוקרל
 krakgi עקרל
 zirgi םושרל
 slimgi ףושרל
 skofgi שרשרל

 inherit( inumgi( תשרל
 net( webgi( תשרל

 ijorgi חותרל
 skengi םותרל
 egazgi קותרל
 klomgi ךתרל
 gazgi קתרל
 glofgi בואשל
 wawgi גואשל
 shoshgi לואשל

 loan( itrikgi( לואשל
 julgi ףואשל
 chingi תאשל

 idergi )השא/לעבל( תאשל
 pionolgi )לעופ ,מ״ומ( תתלו תאשל

 geromgi בבשל
 dosgi עובשל
 psolgi קובשל



 gemgi רובשל
 prumgi תובשל

 capture( flizgi( תובשל
 hergi חבשל
 flukgi טבשל
 kopgi ץבשל
 frongi שבשל
 pomgi תבשל
 blergi בוגשל
 flijgi תוגשל
 jamgi עגשל

 chepgi )לשמל ,תיללח( רגשל
 jufgi גשגשל
 tufgi דודשל
 smergi ףודשל
 ripgi ךדשל
 stapgi לדשל
 trisgi רדשל
 jeigi גרדשל
 globgi תוהשל
 kololgi קהשל
 jokgi בושל
 gekgi בבושל
 tovavom אוושל
 shufgi קוושל
 eblengi תוושל
 chupgi חחושל

 wodgi טושל
 pokomgi טטושל

 ifargi ךושל
 language( mepol( ןושל

 tongue( dawon( ןושל
 tamepol ינושל
 hukgi ףפושל
 hanomgi ררושל
 lelolgi שושל
 rifgi רוזשל

 tipolgi םיחרפ רוזשל
 nepgi ףזשל
 irifgi רזשל
 flonporgi ערזשל
 brangi דחשל
 rirgi טוחשל
 satgi קוחשל

 febolgi )קוחצל( קוחשל
 shodgi תוחשל
 flonfinkgi רזחשל

 to act( zokgi( קחשל



 to play( shupgi( קחשל
 flangi ררחשל
 akebgi חוטשל
 rebgi ףוטשל
 jashgi תוטשל
 kebgi חטשל
 gongi ךיישל
 kritgi ףיישל
 gasgi םישל

 zajolgi בל םישל
 hangi רישל
 rofgi בכשל
 dizgi חוכשל
 folgi לוכשל
 trelgi ןוכשל

 ralgi )לשמל ,הריד( רוכשל
 radgi )הדובע/הרשמל( רוכשל

 fargi ךכשל
 rivgi ללכשל

 etrelgi ןכשל
 flidgi ענכשל
 flekgi לפכשל
 wipgi רכשל
 spashgi ךשכשל

 mivgi בלשל
 glizgi בהלשל
 sangi חולשל
 woshgi טולשל
 gijgi לולשל
 vuvgi ףולשל
 stefgi תולשל
 isangi  חלשל
 tlongi טלשל
 dingi םלשל

 trixgi )שולשב ליפכהל( שלשל
 flopgi לשלשל
 flopi תשלשל
 tokodu יוניש םשל

 lelgi חומשל
 slipgi טומשל
 topgi עומשל
 rishgi רומשל
 ilelgi חמשל
 bimolgi ןמשל
 erishgi רמשל
 japgi שמשל
 stifgi אונשל
 kodgi תונשל



 tusgi )רוזחל( תונשל
 plipflozgi ןימ תונשל

 tevgi ןנשל
 klukgi עסשל
 multgi ףסשל
 niomgi דבעשל
 toreno רבעשל
 dropgi טועשל
 drokgi תועשל
 vadgi םמעשל

 kingi רעשל
 flonfesgi ךרעשל
 pukgi עשעשל
 krilolgi קתעשל

 dringi דפשל
 zodgi טופשל
 lergi ךופשל
 havgi עופשל
 skilgi תופשל

 gamgi )עופיש( עפשל
 ehavgi )עפש( עפשל

 stongi ץפשל
 nemgi רפשל
 fnangi ףשפשל
 klingi דוקשל
 kajgi טוקשל
 lumgi לוקשל
 fomgi עוקשל
 flemgi קוקשל
 rupgi ףקשל
 difgi רקשל
 kshishgi קשקשל
 slibgi בברשל
 blibgi טברשל
 psirgi דורשל
 nulgi טורשל
 fripgi ךורשל
 jargi ףורשל
 zozgi קורשל
 woshomgi רורשל
 gevgi טטרשל
 nufgi ןיירשל
 desgi רשרשל

 shidgi תרשל
 jimgi לותשל
 fapgi קותשל
 bebgi תותשל
 nelgi ףתשל



 knemgi הלועפ ףתשל
 fnovgi קתשל
 ibodgi םאתל
 spalgi ראתל
 smargi ךראתל
 ribgi עובתל
 torgi לבתל
 itorgi ןלבתל
 apikgi רבגתל
 ipramgi למגתל
 bilgi קלדתל
 ispotgi ךרדתל
 selsgi תוהתל
 grisgi ךוותל
 tofgi ףפותל

 podomgi זזתל
 afejgi רכזתל
 sazgi ןמזתל
 sefomgi רמזתל
 rudgi בוחתל
 plimgi םוחתל
 vulolgi קזחתל
 posgi קייתל
 pokolgi רייתל
 mivomgi ללכתל

 iplomgi ןכתל
 plomgi ןנכתל
 vezgi תנכתל
 fnokgi ססכתל
 smijgi שולתל
 ningi תולתל
 chomolgi ללתל
 vikgi לתלתל
 kupgi הומתל
 lovgi ךומתל
 drefgi רחמתל
 toliko דימתל
 mipolgi ללמתל
 isnopgi תצמתל

 pezomgi רמתל
 trangi ןרמתל
 ivlumgi ץרמתל
 igidgi סוסתל
 vemgi לכסתל
 plitolgi טרסתל

 melpgi בעתל
 initgi דעתל
 ivlipgi ףדעתל



 ruvgi תועתל
 anargi לעתל
 markgi שעתל
 slokgi עתעתל
 kufgi חופתל
 nomgi סופתל
 vudgi רופתל
 emiokgi לעפתל
 skupgi דקפתל
 ikeshgi תפצתל
 plibgi עוקתל
 bedgi ףוקתל
 eplashgi לקתל

 krengi )הלקתל םורגל( לקתל
 rekolgi טלקתל

 fengi ןקתל
 fenolgi )ןקת עובקל( ןנקתל

 dozgi ףקתל
 mepgi רשקתל
 vingi תברתל
 dashgi לגרתל
 letgi םגרתל
 jovolgi םורתל
 dulgi ץרתל
 jovgi תתל

 pichodgi הארשה תתל
 mimpetgi תעד תווח תתל

 ro ...מ
 rinon חטבאמ

 doio קבאמ
 blifol רגאמ

 Mars( fomulor( םידאמ
 century( baoni( האמ

 lavon בהאמ
 shimpilor להאמ
 talopu ןחבואמ
 tarinu חטבואמ

 tavojora ךבואמ
 tanoshu ןבואמ
 tavoju קבואמ
 tamistu דגואמ
 tashatolu ףגואמ
 lorol דואמ
 talaku הדואמ
 talavu בהואמ

 plare )קשח( הוואמ
 taplaru )ראות( הוואמ
 smanon )רישכמ( ררוואמ



 tasmanu )ראות( ררוואמ
 takulo ןזואמ
 tasebu דחואמ
 tasripu החואמ
 tasteku ןסחואמ
 tadranu רחואמ
 tamanolu שייואמ
 taglepu םיואמ
 tanuxu ןיואמ
 takonu תיואמ
 tazesho בזכואמ
 taprakomu לכואמ
 tabufu סלכואמ
 tavromu ןסכואמ
 tanokgibu שחלואמ

 tajiku ףלואמ
 tapselu ץלואמ
 tabimbu רתלואמ
 takrupu ללמואמ

 tamedu ןמואמ
 adopted( tamefu( ץמואמ
 strenuous( tagrepu( ץמואמ

 tadaru תמואמ
 takudo ךנואמ
 tamufu ףפנואמ

 tabuka סואמ
 tamusu םלסואמ
 tasmifu ספואמ
 tavroku ןספואמ
 taforko ףפואמ
 tajano קפואמ
 talebu רפואמ
 tasnepu םלקואמ

 bazon רואמ
 tadilu ןגרואמ
 pozor הרואמ
 taveshu סרואמ
 tapufomu ססרואמ

 vane ערואמ
 taproku זפשואמ

 approved( tafnamu( רשואמ
 happy( talelom( רשואמ

 confirmed( tadarolu( ששואמ
 strenghened( tasumu( ששואמ

 tadodu רגתואמ
 tagisu רתואמ

 zizon )דיקפת( תתא/תתואמ
 rorena זאמ



 tozon ןיזאמ
 kulor ןזאמ

 kulon םיינזאמ
 rodrano רוחאמ
 lupol זחאמ

 monfe יאמ
 taglepa םייאמ
 buka הסיאמ
 buko תוסיאמ
 xoro ?הפיאמ

 tazeshu בזכאמ
 memor לכאמ

 taprakom )ראות( לכאמ
 jikon ףלאמ

 gatolon )םדא( ןימאמ
 fnojgatolon תולפת תונומאב ןימאמ

 medon ןמאמ
 hedmedon רשוכ ןמאמ

 grepu ץמאמ
 peton רמאמ
 kipi ףסאמ
 bekio הפאמ
 bekoni הייפאמ
 fizon ןייפאמ
 lebon רפאמ
 jaromio הרפאמ

 talorkasho יפוקסורקאמ
 lorkasho תויפוקסורקאמ

 divolu בראמ
 kliva גראמ
 kikol זראמ
 sukon חראמ
 tawaba ךיראמ

 rox תאמ
 taskala רגתאמ
 tashmaro שיאבמ
 tatreno סאבמ
 taship רדבמ
 tabora ליהבמ

 shibom יבול/האובמ
 tatrenu סאובמ
 talimolu ראובמ
 taneru רגובמ

 tablanom )רמוח( דדובמ
 isolated( tablanu( דדובמ

 tagishu חדובמ
 taboje לדובמ
 tashipu רדובמ



 taboru להובמ
 tapsilu זבזובמ
 tadronu הזובמ
 tadresu רזובמ
 taziku חטובמ
 taminu לטובמ
 tadofu םיובמ
 tapipomu ץיובמ
 tavamu שיובמ
 tashimu תיובמ
 dorido ךובמ

 takara )וילע םיכוב( הכובמ
 embarrassement( helo( הכובמ

 tashiru רכובמ
 tikloxo לובמ
 tagedo לבלובמ
 tanizu ןגלובמ
 tamolta ללובמ
 tatintu ססובמ
 tastomu תעובמ
 takralu רצובמ

 tasasu )תרוקיב וילע הרבעוה( רקובמ
 tasasa )הרקב תחת השענ( רקובמ

 visited( tavoku( רקובמ
 tanebu שקובמ
 tasufu ארובמ
 tafliru ךרובמ
 tatralu ררובמ
 tabepu לשובמ
 tateshu םשובמ
 taslaru רשובמ
 tashnaku רתובמ
 chezol קזבמ
 tavenu ליחבמ

 zobol ...תניחבמ
 zoba ןחבמ
 zobio הנחבמ
 glife רחבמ
 zuka טבמ
 berom אטבמ
 ziko חטבמ
 tahelo ךיבמ
 finka הנבמ
 tafinko ינבמ
 finko תוינבמ

 mioma עבמ
 tablipu עבעבמ
 tastomo תיעבמ



 fnotio )היצרפוא( עצבמ
 nadol )תוינק( עצבמ

 fnotolu יאבצ עצבמ
 fnotuno יאבצ עצבמ

 tafnotio יעצבמ
 kralo רצבמ

 critic( sason( רקבמ
 visitor( vokon( רקבמ

 dushon גרבמ
 dushol הגרבמ
 tasnako קירבמ
 snakio קרבמ
 golo תשרבמ

 tolgolo הלסא תשרבמ
 tevgolo םייניש תשרבמ

 beponi הלשבמ
 lejol רשיוו/בגמ

 tafobe )ראות( ליבגמ
 klafol תיבגמ
 fobe הלבגמ
 pikon רבגמ
 lejon תבגמ

 zashon )רפס( רידגמ
 noxkeshon לדגמ
 noxbazon רולדגמ

 floza רדגמ
 taflozo ירדגמ
 flozo תוירדגמ

 rezopeton תודיתע תדגמ
 mibon ץהגמ
 tasaltu בבוגמ
 tamoku הבוגמ
 tamilu שבוגמ
 tanuku ףדוגמ
 tafobolu רדוגמ
 tamibu ץהוגמ

 tagliko ינגורטה/)varied( ןווגמ
 gliko תוינגורטה/)variety( ןווגמ

 povio זוגמ
 taskepu ךחוגמ
 tachenolu דיוגמ
 tajezu סיוגמ
 tajudu ריוגמ
 talashu לגלוגמ
 tasulu הלוגמ
 tahotsmidu ןוולוגמ
 tamofu חלוגמ
 tasozolu ללוגמ



 tagulu םלוגמ
 taloku ןעלוגמ
 takiomu ףלוגמ
 taklepu םגמוגמ
 taklisu דמוגמ
 tapseru רדנוגמ
 taglelu הנוגמ
 tamubu ףפוגמ
 tajertu דרוגמ
 tagivu הרוגמ
 pozu םירוגמ
 tamobu ןערוגמ
 tarefta ררוגמ
 tadevu שרוגמ
 tashloke םשוגמ
 shloke תומשוגמ

 taflinu רשוגמ
 taspolu ששוגמ

 zuzon יאמזוג/ןמיזגמ
 pinol ןיזגמ
 lezom רזגמ
 talezom ירזגמ

 brerolon )עוצקמ( היגמ
 lashol הליגמ
 vuvio הריגמ

 vomon )עוצקמ( שיגמ
 joion לגמ
 lorjamon ןמולגמ
 talorjamo ינמולגמ
 shmushol השלגמ

 detoro המגמ
 tadetoro יתמגמ
 detora תויתמגמ
 pizon )םדא( ןגמ
 pizio )ילכ( ןגמ

 davido דוד ןגמ
 knito טנגמ
 taknito יטנגמ
 pizolo הננגמ

 sena עגמ
 tajafa ליעגמ

 shuntefa ףגמ
 fnodom הפגמ
 tagivo הרגמ
 priron הסרגמ
 fleton הפרגמ

 reftio )הייפמופ( תררגמ
 chala שרגמ



 vomio שגמ
 flinon )עוצקמ( רשגמ

 libon )הדידמ רישכמ( דמ
 tastema גיאדמ

 blemon )עוצקמ( בבדמ
 kavolu רובדמ
 limton ריבדמ
 tabam קבדמ
 bamio הקבדמ

 kavolo רבדמ
 takavolo ירבדמ

 nikon )רקרמ( שיגדמ
 stiti םגדמ
 tastiti ימגדמ
 puroni הרגדמ

 libio דדמ
 tabafo םיהדמ
 tablemu בבודמ
 takletu ללבודמ
 tabemu רבודמ
 tastitomu םגודמ
 talibu דודמ

 tasmupu )ראות( חוודמ
 rupol הזודמ
 tadonu קיודמ
 taheku אכודמ
 taheki ךדכודמ

 tahopu גלודמ
 taspepu לדלודמ
 tajishu ללודמ
 talapa המודמ
 talapu ןיימודמ

 why( xe( עודמ
 tazoiu ףדפודמ
 tazakom םלפודמ
 tabreru קדקודמ
 tatepolu םלקודמ
 tatetu קקודמ
 tanivomu רקודמ
 glidio רודמ
 taskitu ןברודמ
 takishu גרודמ
 tagribu רדרודמ
 womol הרודמ
 ro saza to saza םעפ ידמ

 talibe דידמ
 libu הדידמ

 libe )דדמיהל תלוכיה( תודידמ



 rebkebon םילכ חידמ
 kepsebo )םיבר תרוצ( םידמ

 shenon יאנידמ
 shena הנידמ
 tasheno ינידמ
 sheno תוינידמ
 tashena יתנידמ

 depressing( taheke( אכדמ
 smilor הילדמ
 trilon ןוילדמ
 keson ףילדמ
 tapoia עימדמ

 tretoro עדמ
 tretlapo ינוידב עדמ

 tatretoro יעדמ
 tretora תויעדמ

 tretoron ןעדמ
 dreno ףדמ

 dedor תספדמ
 nivomon רקדמ

 kishom היכרריה/גרדמ
 kisha הגרדמ

 kishzimo תוענ תוגרדמ
 gamio ןורדמ
 spoton ךירדמ
 dorio הכרדמ
 mazani האשדמ

 xa המ
 whatever( xakorospe( היהי אלש המ

 tareshpeshu בהבהמ
 talakol ליבהמ
 dedol הרודהמ

 kazon קדהמ
 xaca והמ
 takazu קדוהמ
 tamezu רדוהמ
 taklilu לוהמ
 tadromu ללוהמ
 nizol המוהמ
 tatroma םמוהמ

 taburio )תורומהמ עורז( רמוהמ
 taveru סדנוהמ

 tavergenu תיטנג סדנוהמ
 tazofu ססוהמ
 tanejom ךפוהמ
 tafnofu טנפוהמ
 tanoju עצקוהמ
 tashnapu רהרוהמ



 tabishoru ןמרוהמ
 klia תוהמ
 taklio יתוהמ
 klio תויתוהמ

 xace יהמ
 klilu הליהמ
 tagati ןמיהמ
 gati תונמיהמ

 tanoro ריהמ
 noro תוריהמ

 baznoro רואה תוריהמ
 kolnoro לוקה תוריהמ

 tiza המולהמ
 gopol ךלהמ
 movio  ךלהמ
 xaga םהמ

 burio הרומהמ
 tatrom םמהמ
 veron סדנהמ
 tachilo הנהמ
 nejom ךפהמ
 nejor הכפהמ
 tanejor ינכפהמ
 tafnof טנפהמ

 nori רהמ
 nore הרהמ
 tamapu םדאומ
 tanimu טאומ
 tamanu שנאומ
 tatratu לפאומ
 tamatu רפאומ

 tanozu ץאומ
 tabazo ראומ
 tawabu ךראומ
 taboju לדבומ
 tasheke קהבומ
 sheke תוקהבומ

 talimu רהבומ
 tasnamu ןחבומ
 snamo תונחבומ

 taselo רחבומ
 selo תורחבומ

 promissed( tazika( חטבומ
 tanokjobo לטבומ
 tiolon ליבומ
 tajanolu גלבומ
 tamadu טלבומ
 tavofa עלבומ



 vofe תועלבומ
 shatom )ע״ש( תעלבומ

 dremio )שוריפ( ןבומ
 understood( tadremu( ןבומ

 tatrondremu וילאמ ןבומ
 takiolu סבומ
 tamiomu עבומ
 tadushu גרבומ

 tafirolu )לוענמב( חרבומ
 tashota )ותוא וסינה( חרבומ

 tasnaku קרבומ
 tagolu שרבומ
 tahonu הבגומ
 tafobu לבגומ
 fobom תולבגומ

 tapiku רבגומ
 taloru לדגומ
 tazashu רדגומ
 tagaju שדגומ

 tabrerolu )ההגה רבע( הגומ
 taklasu זגומ
 tazuzu םזגומ
 tajatolu דלגומ

 tawiju )ותוא ולגה( הלגומ
 peshomio )יתקלד לזונ( הלגומ

 tapeshomio יתלגומ
 tazame רמגומ
 tagumu שמגומ

 tapizu ןגומ
 tajafu לעגומ
 tabaju ףגומ

 talubu )לזונ( רגומ
 tazepu לרגומ
 tastemu גאדומ
 tabamu קבדומ
 talimtu רבדומ
 tastitu םגדומ
 taniku שגדומ

 wabon )עוצקמ( דדומ
 tasneku חדומ
 tajabi קחדומ
 mevom ןיעידומ
 tamevom יניעידומ

 takesa ףלדומ
 tapesholio )תקלד( קלדומ

 tanobo עדומ
 nobo תועדומ
 tadedu ספדומ



 taglidu רדומ
 taspotu ךרדומ
 taflonom ינרדומ

 flonom םזינרדומ/תוינרדומ
 britolon להומ

 tashrilu )ותוא אודיו( אדוומ
 tanovu תסוומ

 meto תוומ
 tapazu בהזומ

 tabloru )הרהזה( רהזומ
 tamovu זזומ
 kiponi ןואיזומ
 takiponi ינואיזומ
 topomon יאקיזומ
 topomo הקיזומ
 tatopomo ילקיזומ
 topoma תוילקיזומ

 tatishu לזומ
 takroku םזומ

 invited( tazanu( ןמזומ
 ordered( tameju( ןמזומ

 taliju חנזומ
 taveva רזומ
 veva תורזומ
 tashifu םרזומ
 tasezu קרזומ

 jodon חומ
 takenu אבחומ
 tawusu רווחומ
 tavulu קזחומ
 tafila רזחומ

 tasakolu )ספסופמ( אטחומ
 tajodon יחומ
 tashavu דלחומ

 absolute( tafnome( טלחומ
 decided( tafnomu( טלחומ

 fnome תוטלחומ
 taplipu ףלחומ
 talamu קלחומ
 taslofu שלחומ
 tadapu ץמחומ

 tasmemu )ספסופמ( ץמחומ
 tararu רמחומ
 taneshu ץפחומ
 tapusho ץחומ
 taplate ןצחומ
 plate תונצחומ

 tagunu ברחומ



 tashasha גרחומ
 tavifu םרחומ
 taheshu שרחומ
 tagibi ישחומ
 gibi תוישחומ

 tabawu ךשחומ
 tagoka םתחומ

 wabor טומ
 rengopio םיכוליה טומ

 tavija לבטומ
 taflada עבטומ

 tasura )םימב( עבטומ
 taklupu הטומ
 tazimor ירוטומ

 zimor הקירוטומ
 tafraku חטומ

 zimol היצביטומ
 tapsonu לטומ

 tapipu )הציב( לטומ
 tapsomu קפסב לטומ

 tachita ןמטומ
 takodor יטנטומ

 tajotu סטומ
 tadipu העטומ
 tadawe םעטומ

 kodor תינשת/היצטומ
 talatu דרטומ
 tatrolu לרטומ
 tajalu ףרטומ

 tasmotu הכומ
 tababu ההכומ
 taplonu ןווכומ
 taskoru חכומ
 tazilu דחכומ
 tamaju לחכומ
 tafnobu שחכומ

 takabu לכומ
 tablimu אלכומ
 tawaku ללכומ
 tajuka ןמכומ

 taglimu ןכומ
 glimo תונכומ
 tabliru ענכומ
 tavesu ףסכומ
 tahata לפכומ
 tasmiru שפכומ

 familiar, known( taplena( רכומ
 seller( klefon( רכומ



 taplutu זרכומ
 tajazu חרכומ
 tatenta ערכומ
 taburu לשכומ
 tahedu רשכומ

 takoshu )תורשכ( רשכומ
 tadepe בתכומ
 tazolu םתכומ
 tabida רתכומ

 redio לומ
 tamavu ןבלומ
 takepa שבלומ

 tavotu דלומ
 tulol תדלומ
 tashovu בהלומ
 tawudu הוולומ
 tadlimu םחלומ
 taplunu ןחלומ
 tasmetu טלומ

 tagopom )ילמשח( ךילומ
 tafimu טעלומ
 tatuku הקלומ

 ledor הדורפ/הלוקלומ
 taledor ירלוקלומ

 zafom םומ
 zakon )םדא( החמומ

 taniboru זחמומ
 zako תויחמומ

 tagibe )ראות( שחמומ
 tadatu חלמומ
 tasapu ץלמומ
 sazom םוטנמומ

 taflufu סמומ
 tasimu אצמומ
 tatinku רמומ
 tametu תמומ
 tavome שגנומ

 tabasu )תוגיהנמ( גהנומ
 tasebtopion ינוטונומ
 sebtopion תוינוטונומ

 onzchupo גולונומ
 woshgurol לופונומ

 tajidu )ותוא ומש( חנומ
 term( zasha( חנומ

 taskelu החנומ
 tafnabu לחנומ
 tagrira תחנומ
 biksemo ןיטינומ



 tarukor ירטינומ
 rukor תוירטינומ

 shidzimio תינומ
 tahinu ךמנומ
 tadopu ףנומ
 taklonu קפנומ
 taleshu שפנומ
 tamiru חצנומ
 tabisu םשנומ
 tamololu בסומ
 takefu רבסומ
 tapladom רגסומ
 faja דסומ
 tafajo ידסומ
 fajo תוידסומ
 tabochu הווסומ
 tafasu חסומ
 tadartu טסומ
 zimioni ךסומ
 takedo םכסומ

 kedom היצנבנוק/המכסומ
 zimionon קינכסומ

 musio )םדא( ימלסומ
 tamuso )ראות( ימלסומ

 taflibu )לשמל ,עוצקמל( ךמסומ
 taglipu )הבועמ( ךמסומ

 taflifu ףנסומ
 fidor )ןותיעב( ףסומ
 added( tafidu( ףסומ

 deducted( tabliku( קסומ
 heated( tajojolu( קסומ

 vrana רסומ
 skenio )סוס לש( הרסומ

 taplitu טרסומ
 tavrano ירסומ
 vrano תוירסומ
 vrane תונרסומ

 tavrane ינרסומ
 tavawu תסומ
 tadivu רתסומ

 date( detio( דעומ
 habitual( tadete( דעומ

 botoni באלק/ןודעומ
 dete )ע״ש( תודעומ

 tavlipu ףדעומ
 tatejo טעומ
 tanara ליעומ

 tovolon )ע״ש( דמעומ



 tovol תודמעומ
 taglisu סמעומ
 tafnasu קנעומ
 tatesa שנעומ
 tabizu קסעומ
 zosor הצעומ
 tagafu םצעומ
 smizo הקעומ

 tastiku )תורעה וב שי( רעומ
 appreciated( tafesu( ךרעומ

 estimated( tafesa( ךרעומ
 tabutifesu )ראות( רסח תכרעה ךרעומ
 tanamifesu )ראות( רתי תכרעה ךרעומ

 tawolu ץרעומ
 taneve רשעומ
 takrilu קתעומ
 tafoju זגפומ
 talemu ןגפומ
 tanadu תחפומ
 tasuza אלפומ
 tashopu גלפומ
 tavloru הלפומ
 tafnopu ללפומ
 tafnaru הנפומ
 taplaje םנפומ
 plaje תומנפומ

 taleka דספומ
 tamebu קספומ

 glomon עפומ
 tamioku לעפומ
 tajavu ץפומ
 tabuma ץצפומ

 talivu )ראות( קפומ
 deposit( tavimu( דקפומ

 taklishu עקפומ
 tablivu רקפומ
 blivo תורקפומ

 tagufu רפומ
 tawibu הרפומ
 taskomu זרפומ
 tarondolu טרפומ
 tasharu ךרפומ
 tamesho ערפומ
 tamoju שרפומ

 takukepa )םידגבמ( טשפומ
 tarepo יטקרטסבא/טשפומ

 repo תוטשפומ
 tabriku לשפומ



 tasnanu רשפומ
 stitoron תפומ
 tastitor יתפומ
 stitor תויתפומ

 taslope עתפומ
 slope תועתפומ

 pidi ץומ
 tonon אצומ

 koboni )יאבצ לשמל( בצומ
 takobu )ראות( בצומ
 stalo )ע״ש( גצומ
 tastalu )ראות( גצומ

 tadishu קדצומ
 tapliru רהצומ

 flakomon רואל איצומ
 tashinu לצומ

 tajumu )ותוא וליצהש( לצומ
 takrose בלצומ
 taplosu חלצומ
 tashina ללצומ
 tarubu ףלצומ
 tafashu דמצומ
 tarinku תמצומ
 tavlonu חנצומ
 tachadu ענצומ
 taklesu עצומ
 tabesu ףצומ
 taprilu ןפצומ
 naion ץצומ

 jeta )ע״ש( קצומ
 tajeto )ראות( קצומ

 jeto תוקצומ
 vopon רצומ
 tariloru ןרצומ
 taflimu תצומ

 denolo )הרודמ( דקומ
 shijio סוקופ/דקומ

 tagliva חדקומ
 taskimu םדקומ
 tadimu שדקומ
 taskobu ההקומ

 tadamolu זקומ
 talilu ןטקומ
 tajedu דלקומ
 tareku טלקומ
 tapopa םקומ
 tabapu םסקומ

 tashatu ףקומ



 tahosu דפקומ
 tabetu ץפקומ
 taprona בצקומ
 tashlifu הצקומ
 tazezu ןצקומ
 taglishu ףצקומ
 tatepa ארקומ
 tazesu ברקומ
 tareru חרקומ
 tagliru םרקומ
 tagoja שרקומ
 chalbumio שקומ
 takromu השקומ
 talaru חשקומ
 tazupu תשקומ
 tasikol ידיברומ
 sikol תוידיברומ

 tawisu )הציברב חנומ( ץברומ
 tafiju לגרומ
 snotio דרומ

 kemgamo )עופיש( דרומ
 dunon הרומ
 tasira חוורומ
 tabaru בחרומ
 tanoxu קחרומ
 takapu בטרומ
 tabivo בכרומ
 bivo תובכרומ

 tapezu םרומ
 taprure דערומ
 takronu לערומ
 takaku שערומ
 tanumu שרומ
 tavumu השרומ
 tageloru עשרומ
 numol תשרומ
 tajoru חתרומ
 tatriku לאשומ
 tadufu ראשומ
 pomi בשומ
 tahera חבשומ
 tafleja עבשומ
 taprumu תבשומ

 chapo גשומ
 tajunu הגשה רב/)reachable( גשומ

 tablilu חגשומ
 tachapo יגשומ
 taglobu ההשומ



 tablenu הוושומ
 tashuvu זחשומ
 tashalu לחשומ
 tamaru םחשומ
 tamaku רחשומ

 tavaza )תתחשומ ותולהנתה( תחשומ
 tavazu )ותוא ותיחשהש( תחשומ

 tawodu )הריסב( טשומ
 tadebu )לשמל ,די( טשומ

 sloron )םדא( עישומ
 taprosa ךשומ

 prosio )תוכשומ( הכשומ
 tafleru לכשומ
 tarala רכשומ
 govon לשומ
 tatilu גלשומ
 taglanu הלשומ

 taflunolu )היגולוכיספ( ךלשומ
 taflunu )ותוא וכילשהש( ךלשומ

 tahala םלשומ
 hala תומלשומ

 tafoku דמשומ
 taslipa טמשומ
 tatopu עמשומ
 tagmonu ץמשומ
 takaxu העשומ
 tatrupu לפשומ
 taganu עפשומ
 tafloru הקשומ
 takaju טקשומ
 tafisu עקשומ

 tahanu רשומ
 tazenu שרשומ
 tajima לתשומ
 tatotu ןתשומ
 tafapa קתשומ
 tanushu תתשומ
 taboda םאתומ
 takozu הוותומ

 tapsiku זתומ
 tamifo חתומ
 tazinu לחתומ
 tacholu ךתומ
 plamon ןתומ
 tayeno הנתומ
 tagida ססתומ
 tafnoju לפתומ
 tachedu ןקתומ



 tagitu רתומ
 gitor )יצוביק( תורתומ

 takimtu סרתומ
 tapedu שתומ
 forol חבזמ
 tuboni הלבזמ

 kidol גזמ
 smanolo ריווא גזמ

 kidon ןגזמ
 dogoron באדזמ
 tamosha לחדזמ

 tadolio )ראות( ןמדזמ
 glowing( tanana( ריהזמ

 tatubu לבוזמ
 tajifu )ילכל( גוזמ

 tatuju גגוזמ
 takliku גזגוזמ
 tashuru ההוזמ
 tavlimu םהוזמ
 posol הדווזמ
 stekor הווזמ
 tavajolo עיווזמ
 tahibu ףיוזמ
 lantrono םזיכוזמ
 lantronon טסיכוזמ
 talantrono יטסיכוזמ

 tasobu לזלוזמ
 tashlipa ףלוזמ

 sazorio )ףסכ( ןמוזמ
 tasazora )ןכומ( ןמוזמ

 siona ןוזמ
 tadranolo בנוזמ
 tavaju עזעוזמ

 tavelon ןקוזמ
 tahamu קקוזמ
 tanotu זרוזמ
 klashio חזמ

 jifu )ילכל( הגיזמ
 tebo המיזמ
 tatebo יתמיזמ

 tasionu ןיזמ
 taplido קיזמ
 dilonion ריכזמ
 dilonio תוריכזמ

 zipo לזמ
 !bikzipo !בוט לזמ

 frikon גלזמ
 shlipon ףלזמ



 zmorol רומזמ
 rosazo ןמזמ
 wishon הרמזמ
 tavaja עזעזמ
 tabune ירעזמ
 bune תוירעזמ

 giona חרזמ
 tagiono יחרזמ
 giono תויחרזמ

 rofon ןרזמ
 sezon קרזמ
 lepol הקרזמ
 pensnimo םצע חמ

 redolu האחמ
 taredolo יתאחמ
 redolo תויתאחמ

 keno אובחמ
 kenkeno )קחשמ( םיאובחמ
 srinon הטקר/הקטמ/טבחמ

 feromio לבחמ
 joint( hapor( קרפמ/רבחמ

 lomol תרבחמ
 benon תבחמ
 bibon דדחמ
 flojo לדחמ
 tabulu בבוחמ
 tajolu קבוחמ
 tahapu רבוחמ
 mulon הגוחמ
 tabibu דדוחמ
 taflonu שדוחמ
 smena הווחמ
 gritol זוחמ
 tagritol יזוחמ
 tabanu קזוחמ
 tafilolu רזוחמ
 tasitu אטוחמ
 tanispu בטוחמ

 tazuru יוחמ
 tarazolu )ןובשחב ,charged( ביוחמ

 obliged( tarazu( ביוחמ
 razo תוביוחמ

 tamulolu גיוחמ
 tafeba ךיוחמ
 tatunolu ליוחמ
 tatosu הכוחמ

 tavriru )ראות( ךכוחמ
 taror םכוחמ



 sonolo לוחמ
 tarulu )ול וחלס( לוחמ
 tabavu )עזעוזמ( לחלוחמ

 zonon )רישכמ( ללוחמ
 tapranu )ותוא ולליחש( ללוחמ

 tadumu קלוחמ
 tajoju םמוחמ
 tagozu ןצמוחמ
 fevo שמוחמ
 taglibu ןחנוחמ
 tanutu ךנוחמ
 taflelo ןנוחמ
 flelo תוננוחמ

 taflezu לסוחמ
 tawinu ןסוחמ
 tashoro ספסוחמ

 tabutu רסוחמ
 takistu הפוחמ
 tafonfu ףפוחמ
 tanesha ןצפוחמ
 tafezu שפוחמ

 tasifu )םירחא םישפחמ( שפוחמ
 crushed( tapushu( ץוחמ

 tafichu ףצוחמ
 tapepu קוחמ
 tafloku הקוחמ
 bopon קקוחמ
 tapupu ןברוחמ
 takimu זרוחמ
 tastama ץרוחמ

 perforated( tasubo( ררוחמ
 perforator( subon( ררוחמ

 gibon )הנטנא( שוחמ
 pain( gibio( שוחמ

 tasilu בשוחמ
 tafioru לשוחמ
 taruna למשוחמ

 wozon )םדא( ןתוחמ
 vibe )הארמ( הזחמ
 play( niboro( הזחמ
 sight( nibol( הזחמ

 filon רוזחמ
 tafile ירוזחמ
 file תוירוזחמ
 tubfilom תירוזחמ

 filolon רזחמ
 vudi טחמ
 lidol ףטחמ



 smotolu האיחמ
 samor היחמ

 erase( zuru( היחמ
 tarazo בייחמ
 rulu הליחמ

 burrow( chotio( הליחמ
 crush( pushu( הציחמ
 divider( shisol( הציחמ

 tapepo קיחמ
 pepu הקיחמ

 pepo )קיחמ תויה( תוקיחמ
 drefo תולע/ריחמ

 drefon ןוריחמ
 finol הריפ/תיחמ

 taroru )ראות( םיכחמ
 sika הלחמ
 resom תקולחמ

 tabava )הלחלח ררועמ( לחלחמ
 plipon )םדא( ףילחמ

 plipio ףלחמ
 gridon )םדא( ץלחמ

 dumor הקלחמ
 siklesho שפנ תלחמ

 kero האמחמ
 tarara רימחמ

 jotozo םיינזוא יממחמ
 gidio תצמחמ

 stenolo הנחמ
 nuton ךנחמ
 chune קנחמ
 sromoni הסחמ
 besho םוסחמ
 butom רוסחמ

 flezon )ריכש חצור( לסחמ
 stekoni ןסחמ

 stekom תואנסחמ
 stekomon יאנסחמ

 chotor רפחמ
 pusho ץחמ
 chono בצחמ
 chononi הבצחמ
 tachono יבצחמ
 motio תלצחמ

 pepon קחמ
 tretio רקחמ
 tatreta ירקחמ

 yodrano רחמ
 kima תזורחמ



 yodratu םייתורחמ
 taheju דירחמ
 rashon השרחמ

 silono בשחמ
 joda )הלועפ( הבשחמ

 jodo )ע״ש( הבשחמ
 silio ןובשחמ
 silonu בושחמ
 konkio ףושחמ
 tarunu למשחמ
 divor תרתחמ
 tadivor יתרתחמ
 smanolopon גולורואטמ
 tasmanolopo יגולורואטמ
 smanolopo היגולורואטמ

 traron אטאטמ
 wamplepon תובוחר אטאטמ

 domom הרופאטמ
 tadomom ירופאטמ

 rushbepo חבטמ
 vijio לבטמ
 rukio עבטמ

 ropilo םירבדה עבטמ
 rafon )לקמ( הטמ
 plasol )ידוקיפ( הטמ

 hajon ריווא רהטמ
 tabenu ןגוטמ
 tahaju רהוטמ
 steroni חווטמ

 tasteru )ראות( חווטמ
 tatraru אטוטמ
 plamzimon תלטוטמ

 tabiki ביוטמ
 tapoku ליוטמ
 tasavu אלוטמ
 tadriru לטלוטמ
 tafrefo םטמוטמ

 tanecho ףנוטמ
 jotor סוטמ

 pufjotor סוסיר סוטמ
 tasinto חפוטמ

 plerio )םדא( לפוטמ
 tapleru )ראות( לפוטמ

 tanabe שפוטמ
 nebe תושפוטמ

 tajalo ףרוטמ
 tatefchepu דפרוטמ

 frako חטמ



 pebon הנחטמ
 pokon לייט/לייטמ
 grizon )םדא( ףיטמ

 psonio הלטמ
 tafrefu םטמטמ

 fluroni עטמ
 charger( melon( ןעטמ
 luggage( melol( ןעטמ

 feromelol הלבח ןעטמ
 plupon ףטמ

 chida תחפטמ
 pleron לפטמ

 malton )יעוצקמ( ספטמ
 detomo הרטמ
 moxo תונורטמ

 tamoxo ינורטמ
 kixor )היפוסוליפ( םזילאירטמ
 kixoron )היפוסוליפ( טסילאירטמ
 takixor )היפוסוליפ( יטסילאירטמ

 talato דירטמ
 tikon היירטמ
 shakon הפרטמ

 xi ימ
 kontri )ות( ימ

 whoever( xikorospe( היהי אלש ימ
 rionu ןואימ
 buku סואימ
 piza ןוגימ
 ptonu רוגימ
 knita טונגימ
 popine ףכת/דימ

 liba הדימ
 stitoma לודימ
 drenu ףודימ
 glida רודימ
 tapine ידימ
 pine תוידימ

 mevol עדימ
 talibo יתדימ
 libo תויתדימ

 xica והימ
 xice יהימ
 xiga םהימ
 tahetu שאוימ
 tajofolu אבוימ
 takavu שבוימ
 tabovu עגוימ
 tavebu דדוימ



 tamevu עדוימ
 tapiolo עזוימ
 tagure דחוימ
 gure תודחוימ

 taklaru לחוימ
 tavrimu םחוימ
 tafose סחוימ
 tahedom ןמוימ
 hedom תונמוימ

 gusu ןוימ
 pipol זנוימ
 tamelilomu ןנוימ
 tafalu דסוימ
 tamiopu רסוימ
 tadetu דעוימ
 tanaru לעוימ
 tarafolu רעוימ
 tafresu הפוימ

 vumoron יסקורפ/חוכ הפוימ
 tatonolu אצוימ
 takanu בצוימ
 tapomolu בשוימ
 tapliku םשוימ
 tadadu ןשוימ
 tadaku רשוימ
 taklosu םתוימ
 tanamu רתוימ

 air condition( kidu( גוזימ
 merge( skodu( גוזימ

 boza םזימ
 bunu רועזימ
 filomu רוזחימ

 herol בטימ
 rumon הטימ

 tuzrumon תיגוז הטימ
 bike בוטימ
 piju טוטימ

 hatrumon םייתומוק תטימ
 taheto שאיימ

 kavgepo הסיבכ שביימ
 valkavon רעיש שביימ

 tabov עגיימ
 votomon דליימ
 votom תודליימ
 tekom םירטסניימ

 tamiopa רסיימ
 tachelu גציימ

 fremu היצמוטוא/ןוכימ



 kabio לכימ
 kabol תילכימ

 mipo הלימ
 miplipo תפדרנ הלימ

 fidom )לשמל ,אבצב( םיאולימ
 loja טולימ

 klebu )הלועפ( יולימ
 klebe )ע״ש( יולימ

 mipu לולימ
 tamipo ילולימ
 mipon ןולימ
 taoni םוינלימ
 tumu רוצלימ

 tefa םימ
 doshu ןומימ
 lalu שומימ

 tatefo ימימ
 tefon הימימ
 tefo תוימימ
 guso )גוס( ןימ

 supu )דיקפתל( יונימ
 balu ןונימ
 dopa ףונימ

 tasexo ינימ
 sexo תוינימ
 bunol םומינימ
 tabunol ילמינימ

 faju דוסימ
 faiu יוסימ
 chumu ךוסימ
 tawimol יטסימ

 wimol הקיטסימ
 wimolon ןקיטסימ
 tawimo ירותסימ
 wima ןירותסימ

 tejio טועימ
 vondu ןועימ
 pibu יופימ

 solpi ץימ
 kobio בצימ
 stale גצימ
 kobolu בוצימ
 snopu יוצימ
 batio רצימ

 shiju )הלועפ( דוקימ
 shijo )ע״ש( דוקימ

 pionu חוקימ
 fnolu )הלועפ( םוקימ



 fnoli )ע״ש( םוקימ
 pexu רוקימ

 platpexu ץוח רוקימ
 jovovo לגורקימ
 lilkashon פוקסורקימ

 lilkasho תויפוקסורקימ
 talilkasho יפורסורקימ

 runkolon ןופורקימ
 menku קורימ
 davu רורימ
 trisol רדשימ
 manelox והשימ
 manemox יהשימ
 manesix םהשימ
 zunu בושימ
 dakom רושימ
 tadakom ירושימ
 kriru שושימ
 shevu ןוכשימ
 metu התימ
 plaku ןותימ
 lapolor סותימ

 talapolor יתימ
 mifolo רתימ
 geponi הסבכמ
 fipon שבכמ

 smoto הכמ
 talipu דבוכמ
 tareshu הבוכמ
 tagepu סבוכמ

 taplono )ןווכתמב/הנווכב( ןווכמ
 taplone )הרטמל( ןווכמ

 tuned, adjusted( tahipo( ןווכמ
 hipo )רישכמ ,הניגנ ילכ( תונווכמ

 tahipa ןנווכמ
 tavramu ץווכמ
 tasheju בזוכמ
 tazidomu ביוכמ
 tadiku ליוכמ
 tasosu סיוכמ
 kabon הלוכמ
 taroku לכלוכמ
 galoni תלוכמ
 takreta שמוכמ
 tamechu תמוכמ

 glitol ןוכמ
 hedini רשוכ ןוכמ

 fremol תואנוכמ



 fremolon יאנוכמ
 frema הנוכמ
 zimio תינוכמ

 taglitu ןנוכמ
 tabralu סנוכמ
 talolo ףנוכמ

 fremsazo ןמז תנוכמ
 fremgepo הסיבכ תנוכמ
 fremdito םוליצ תנוכמ

 tamizu הסוכמ
 tashetu רעוכמ
 tachofu ףפוכמ
 taflatu רפוכמ
 tachifu רתפוכמ

 addicted( taniomolu( רוכמ
 sold( taklefu( רוכמ

 tabuvu לברוכמ
 taplapu סטרוכמ
 tachufu םסרוכמ
 tatezu ףשוכמ
 tavondolu בתוכמ
 tabidu רתוכמ
 dezio לוחכמ

 takab ליכמ
 glimoni הניכמ
 klefu הריכמ

 kleflezo לוסיח תריכמ
 slemol האלכמ
 wakor לולכמ
 peldutol הללכמ

 ditnoro תוריהמ תנומכמ
 tafremo ינכמ

 tashibio )ראות ,יחוור( סינכמ
 tashibu )ראות( םיחרוא סינכמ

 fremo הקינכמ
 gopiolon גניניירט יסנכמ

 mizgopo םייסנכמ
 mizon הסכמ

 miztolon הלסא הסכמ
 tagebe סיעכמ

 pejio היסלופמוק/הפכמ
 hatol הלפכמ

 plenon רכמ
 sale( klefo( רכמ

 glijoni הרכמ
 tatent עירכמ

 chufol )היח( םסרכמ
 buron לושכמ



 instrument( hedol( רישכמ
 rekon הטלקה רישכמ

 tezon ףשכמ
 depolo בתכמ
 punor שתכמ

 taklebo אלמ
 klebo תואלמ
 bikon ךאלמ
 tanokpila יתוכאלמ
 nokpila תויתוכאלמ

 tabikol יכאלמ
 bikol תויכאלמ

 kepon )עוצקמ( שיבלמ
 fova ןבלמ
 tasnolu הבולמ
 tamava ןבולמ
 talunu גלגולמ

 trifon )דחיב ךלוה( הוולמ
 tadato חולמ
 tashiku חלחולמ
 taspifu ףטולמ
 tagutu שטולמ
 talizu דכולמ
 mopa הכולמ
 tadijo ךלכולמ
 tastipu ןסכולמ

 tadutu )ראות( דמולמ
 tinomon ןולמ

 rumonio תואנולמ
 rumonion יאנולמ
 shimdogo הנולמ
 tasmusu ףפולמ
 taglifu טקולמ
 takichu קקולמ

 datio חלמ
 tadatio יחלמ
 daton הייחלמ

 plunon ןיחלמ
 dlimon םחלמ
 keka המחלמ

 shenolkeko םיחרזא תמחלמ
 wakeko םלוע תמחלמ

 takeko יתמחלמ
 keko תויתמחלמ

 dato תוחילמ
 daksapon רשוי ץילמ

 psenol הצילמ
 tapsenol יצילמ



 klebol תילמ
 mopon הכלמ/ךלמ

 koton תדוכלמ
 mopo תוכלמ
 tamopo יתוכלמ

 mipio ללמ
 klepolu לומלמ
 kolkamsofor ליעלמ

 rokamo המידקמ/םינפלמ
 wabol ןופפלמ

 tumon רצלמ
 tumo תורצלמ

 tuko הקלמ
 kolsofor ערלמ
 tison ןשלמ

 nubor תועתלמ
 tararol ריאממ
 rarol תוריאממ

 taknita טנגממ
 libor דממ
 talibor ידממ
 tarionu ןאוממ
 tapizo ןגוממ
 pizo תונגוממ
 taknitu טנגוממ
 tadrenu ףדוממ
 taglida רדוממ

 air condition( takidu( גזוממ
 merged( taskodu( גזוממ

 tazipu לזוממ
 tafilomu רזחוממ
 tasilonu בשחוממ

 tabike בטוממ
 tapiju טטוממ

 tagusu ןיוממ
 tafremu ןכוממ
 taklebu אלוממ
 tadata חלוממ
 taklepolu למלוממ

 tadoshu ןמוממ
 dosho ןוממ
 tasupu הנוממ

 supon )דיקפת( הנוממ
 tazimon ענוממ
 tadopa ףנוממ
 tabiru רגסוממ
 tafaju דסוממ
 tachumu ךסוממ



 taflefu סמסוממ
 taseru רמסוממ
 tarefa רפסוממ
 tateju טעוממ
 tavondu ןעוממ
 tapibu הפוממ
 takobolu בצוממ
 tasnopu הצוממ
 tashiju דקוממ
 tahadu םסקוממ
 tanolu עצקוממ
 tapexu רקוממ
 tadave רמרוממ

 tamenku קרוממ
 tapela ךשוממ
 tashevu ןכשוממ
 tagizolo עמשוממ
 gizolo תועמשוממ

 takriru ששוממ
 taplaku ןתוממ
 tadazu קתוממ

 tinkon ריממ
 taniomol רכממ
 moponi הכלממ
 tashenom יתכלממ
 shenom תויתכלממ

 tasero רמסממ
 busio אצממ
 tasnop הצממ

 simon )םדא( איצממ
 nedon חרממ
 lali שממ
 lalo תושממ

 talalo ישממ
 govor לשממ
 govom הלשממ
 tagova יתלשממ

 chimon קשממ
 dazon קיתממ
 dazi קתממ

 mafdazo וגנמ
 sefio הניגנמ

 womemo )ויקיברב( לגנמ
 fremom םזינכמ/ןונגנמ

 vumom טדנמ
 balo הנמ

 dumol )קוליחה תאצות( הנמ
 jemio גהנמ



 chotomu רוהנמ
 bason גיהנמ
 baso תוגיהנמ

 plemsilon תונובשח להנמ
 plemon סוב/להנמ

 plemoni הלהנמ
 chotomo הרהנמ
 tatrotu ץאונמ
 tabroto לבונמ
 taleju בגונמ
 tareda דגונמ
 tasefu ןגונמ
 tanaku בדונמ
 tavidu הדונמ
 taglolu דנדונמ
 taplemu להונמ
 tagloku טוונמ
 tafonto לוונמ
 tatupi לזונמ
 jida החונמ
 taflila םחונמ
 tasabu שחונמ
 tajuru רטונמ
 tanexu לרטונמ

 zirolon )םדא( יונמ
 subscription( zirol( יונמ

 tanodu דיונמ
 tanilu ןליונמ
 taguju הכונמ
 tabuche לכונמ
 tazemu סכונמ
 tagushu רכונמ
 tapubu שכונמ
 takirumu םנמונמ
 taluka סמונמ
 tamorku קמונמ
 taketolu רמונמ
 tomke סונמ

 tazava )ןויסינ לעב( הסונמ
 tomku )החירב( הסונמ
 tazavu )ותוא וסינ( הסונמ

 tamimtu חסונמ
 tachaku רסונמ

 engine( zimon( עונמ
 prohibited( tazitu( עונמ

 tabroru רעונמ
 dopon ףונמ
 taskeru הפונמ



 tasheshu חפונמ
 tamochu ץפונמ
 taklona קפונמ
 tajozu חצונמ

 tasefolu )טרצנוק ,תרומזת( חצונמ
 tajivu לצונמ
 takrisu רצונמ
 takvinu בקונמ
 tariku דקונמ
 taplepu הקונמ
 tatiomu זקונמ
 takuru רקונמ
 bazi הרונמ
 tabinolu לשונמ
 tajopu קשונמ
 tagifu בתונמ

 stirio )םדא( חתונמ
 tastiru )ראות( חתונמ

 tamocholu ץתונמ
 tawasu קתונמ
 kzitoni רזנמ
 jidol חנמ
 skelon החנמ
 taflilu םחנמ
 fizol תוילטנמ

 stock( fesor( היינמ
 fomora הריינמ
 fomoro םזיריינמ

 movor עינמ
 zitu העינמ
 flofio הפינמ

 tranon רוטלופינמ
 tatrano יביטלופינמ
 trano תויביטלופינמ

 trana היצלופינמ
 dilonon ל״כנמ

 chakoni )םוקמ( הרסנמ
 plamom )ירטמואיג םצע( הרסנמ

 bazgemon )המזירפ( הרסנמ
 zite ענמ
 topor דענמ
 firio לוענמ
 firon ןלוענמ

 sefomon )תרומזת לע( חצנמ
 jozon )ע״ש( חצנמ

 plepon הקנמ
 frenol ךשנמ

 plirom טספינמ/רשנמ



 stiron חתנמ
 plestiron יטסלפ חתנמ

 faio סמ
 molon )רגלגוק( בסמ

 romolo ביבסמ
 musoni דגסמ
 biru רוגסמ
 biron רגסמ
 bironi היירגסמ
 biro תרגסמ

 fale דסמ
 renio רודזורפ/ןורדסמ

 petesioron )רמאמ( הסמ
 kixio )רמוח לש( הסמ

 taslilu באוסמ
 tamolu )ראות( בבוסמ
 flamio )האצות( בבוסמ

 tadibu ךבוסמ
 taplepolu ןבוסמ
 taguvu דסבוסמ

 tafemola )ראות( לגוסמ
 femola תולגוסמ

 tafopu ןנגוסמ
 taspapu ףגוסמ
 taplade רגוסמ
 tajiba קדוסמ

 tajebu )ותוא ורדיס( רדוסמ
 tajebo )יפוא תנוכת( רדוסמ

 taperu גווסמ
 tatreru ררחוסמ

 tadasu גיוסמ
 dasol תוגיוסמ

 tasormashu טיוסמ
 takertu )רומג( םיוסמ
 tarondor יפיצפס/םיוסמ

 tablotu ךכוסמ
 taspafu לכוסמ

 tahapolu )רוביח תאצות( םכוסמ
 summarize( tasnopolu( םכוסמ

 tazisho ןכוסמ
 taseju ךסכוסמ

 tadazio רכוסמ
 tavilu לסלוסמ
 tafrolu ףלוסמ
 tafnosu קלוסמ
 tablisholu אמוסמ
 takizu למוסמ
 tadriku םמוסמ



 tamodu ןמוסמ
 takoju קמוסמ
 tashuplilu לדנוסמ
 tafoza רוונוסמ

 tanishu ןנוסמ
 taslanu ףנוסמ
 tatmomu ףעוסמ
 tashish רעוסמ

 pojoni לנימרט/ףוסמ
 tanetu חפוסמ
 tavefu קפוסמ
 taflumu רפוסמ

 told( tasozu( רפוסמ
 tashorolo סקוסמ
 taneste רקוסמ
 tasliru ןרקוסמ

 devoted( takalo( רוסמ
 saw( chakon( רוסמ

 tagadu ברוסמ
 tajushu לברוסמ

 tashizu גרוסמ
 taminku סרוסמ
 takezu קרוסמ
 kelom תרוסמ
 takelom יתרוסמ
 tafledu תתוסמ
 solpol הטחסמ

 vasa רחסמ
 tavaso ירחסמ
 vaso תוירחסמ

 tatrera ררחסמ
 gumemo קיטסמ
 pekol הביסמ
 takixol יביסמ
 kixol תויביסמ

 pekzamo םויס תביסמ
 ramol הליסמ
 taflafo סיסמ
 flafu הסיסמ
 flafo תוסיסמ
 skanvaron קל ריסמ

 kelu הריסמ
 kalo תוריסמ

 chumo ךסמ
 mizi הכסמ
 tamiolo ןכסמ
 miolo תונכסמ

 dibom תכסמ



 ramo לולסמ
 rampodol םיצורמ לולסמ

 stakoni הקלסמ
 flefu סומסמ
 seru רומסמ
 flibol ךמסמ
 sero רמסמ
 tafozu רוונסמ
 nishon תננסמ

 poja עסמ
 shlinio דעסמ
 memoni הדעסמ
 tashishi ריעסמ
 sionbifo אופסמ
 refa רופסמ
 tavefi קיפסמ
 tavefo קפסמ
 refo רפסמ
 flumoni הרפסמ
 tarefo ירפסמ
 lezon םיירפסמ

 bliko הנקסמ
 taslira ןרקסמ

 kelo רסמ
 tibon הגרסמ
 pliton הטרסמ
 tasropu ןטרסמ
 talofu חירסמ
 kezio קרסמ

 kezon )עוצקמ( קרסמ
 wimo תוירותסמ

 gofio םתסמ
 tiopon )לשמל ,בשחמב( דבעמ

 tretoni הדבעמ
 tatretoni יתדבעמ

 glipol הבעמ
 reni רבעמ

 beyond( roplami( רבעמ
 plilreni הייצח רבעמ

 pozvano הרבעמ
 mumom לגעמ

 mumtezo םימסק לגעמ
 zimumo העונת לגעמ

 tamumi ילגעמ
 mumi תוילגעמ

 dawol ןדעמ
 wifol בלח ןדעמ

 dawoloni הינדעמ



 spilon רדעמ
 tatiopu דבועמ
 tabosu הבועמ
 tablisu רבועמ
 tamumu לגועמ
 tahunu םגועמ
 takubomu ןגועמ
 tasoku דועמ

 glilon )ע״ש( דדועמ
 taglilu )ותוא ודדועש( דדועמ

 taflenu ןכדועמ
 tachulu ןדועמ
 takacho תוועמ
 kacho תותוועמ

 kralio זועמ
 tajinu רטועמ

 fovi ןיועמ
 tadupu ףיועמ
 tafinu ךועמ
 tadeju בכועמ
 tapulu לכועמ
 tateru רכועמ
 takloshu לועמ
 tasole הלועמ
 tapofiolu לעלועמ
 tapifo ףלועמ
 tazoiolu דמועמ
 taraju םעמועמ
 tadichu תמועמ

 vondio ןועמ
 tamunolu בנועמ
 tavedu גנועמ
 tashefu הנועמ
 tahiru ןיינועמ
 tatimu ןנועמ
 tasenoru הסועמ

 poshu ףועמ
 tabofomu שפועמ
 taranu בצועמ
 tafiva ןבצועמ

 תדידמב/תישילש הקזחב הלעומ( בקועמ
 tatriru )חפנ

 bent( tapudu( לקועמ
 confiscate( taduvu( לקועמ

 tadaju םקועמ
 tavipu רקועמ

 involved( tageju( ברועמ
 mixed( tanije( ברועמ



 taniju בברועמ
 geju תוברועמ
 taniru לברועמ
 tahotlashu לגרועמ
 tadusu הרועמ
 tagroka לטרועמ
 taglolomu לסרועמ
 taflepu רערועמ
 takochu לפרועמ

 stimulated( tahazolo( ררועמ
 tanoklasa השועמ
 tabevu ןשועמ

 tejo תצק/טעמ
 kuno הטעמ
 nefol הפטעמ
 nefe תפטעמ

 pulo יעמ
 soku הדיעמ

 voron ןייעמ
 tadupa ףייעמ
 finu הכיעמ

 jokepo ליעמ
 kloshu הליעמ

 rosol לעמ
 solgamo )עופיש( הלעמ
 degree( gamol( הלעמ

 virtue( solor( הלעמ
 tazaba בילעמ
 honzimon תילעמ

 plalor )לשמל ,יתרבח( דמעמ
 glisa הסמעמ
 gefom םיקמעמ

 vondo ןעמ
 tavedo גנעמ
 krolu הנעמ
 tahira ןיינעמ
 fnaso קנעמ
 senoron הסעמ
 bizon קיסעמ
 ranon בצעמ
 tafivu ןבצעמ
 giko רוצעמ
 shana בקעמ
 vulio הקעמ
 dali ףקעמ
 liona ברעמ

 niro תלוברעמ
 taliono יברעמ



 liono תויברעמ
 jetolniron ןוטב לברעמ

 chonol הרעמ
 jeron ךורעמ

 fovolio )הקזח לש( ךירעמ
 tafovol ילאיצננופסקא/יכירעמ

 fovor תוילאיצנופסקא/תויכירעמ
 wolon )םש( ץירעמ

 bivola ךרעמ
 domolio הניצס/)הזחמב( הכרעמ

 kekom )ברקב( הכרעמ
 bivolo תכרעמ

 zaftino שמשה תכרעמ
 fosol םיסחי תכרעמ
 jebol תועש תכרעמ

 tabivolo יתכרעמ
 gime שעמ
 gima השעמ
 tagimo ישעמ
 gimo תוישעמ
 gimom היישעמ

 bevio )םדא( ןשעמ
 bevor הנשעמ
 teor רשעמ

 krilon )גנלס( ןקיתעמ
 lemon )םדא( ןיגפמ
 ferolio )לבחמ( עגפמ
 hazard( ferio( עגפמ

 tajelo רגפמ
 geso שגפמ
 pibo הפמ
 taklido ראופמ
 tabraku חדופמ

 וtakij רוזפ/רזופמ
 sheshon חופמ
 tabadu דחופמ
 sheshol תיחופמ
 taklebomu ץלחופמ
 tavetu םחופמ
 tashabu םטופמ
 tamitu רטופמ
 tavatu חיופמ
 tapsenu טיופמ
 tablinu סיופמ
 taskotu חכופמ
 takintu גלופמ
 taslinu חלופמ
 tabele ללופמ



 tanipu סלופמ
 tafefomu לפלופמ

 tasnakolu )קרבומ( שלופמ
 tremol תלופמ

 tacheku )ראות( הנופמ
 takurol ר׳צנופמ

 taprifu קנופמ
 tarutu לסופמ

 missed( tasaku( ספסופמ
 striped( taplilo( ספסופמ

 punctuated( taskolu( קסופמ
 taplizu חנעופמ
 tadabu הצופמ
 tapimu חצופמ
 tasmibu לצופמ
 tazido עצופמ
 tashaju ץפצופמ
 tabumu ץצופמ
 tapletu חקופמ
 taflipu קפקופמ
 tahotu לזרופמ
 tarondu טרופמ
 tastotu סכרופמ
 taflaku םסרופמ

 taboshe ץרופמ
 boshe תצרופמ

 tapraku קרופמ
 tafrinu ררופמ
 tamozu שרופמ
 pomozo תושרופמ

 tasafu טשופמ
 tapshisho שפשופמ

 tajuzu קשופמ
 tafabu התופמ
 taklapu חתופמ
 tafritu לתופמ

 vema )לשמל ,שפנ חפמ( חפמ
 zeshol שפנ חפמ

 tabada דיחפמ
 toshon )רישכמ( חיר ץיפמ

 livon )עוצקמ( קיפמ
 pibio תיפמ
 tremor לפמ

 kintor )ע״ש( גלפמ
 kintol הגלפמ
 tasuzu אילפמ
 honio סלפמ
 glepolon תצלפמ



 taglepol יתצלפמ
 glepolo תויתצלפמ

 tapumu םיעפמ
 voponi לעפמ
 taduza עפעפמ

 pimon )רישכמ( חצפמ
 nisa )תודקפתה( דקפמ

 commander( plason( דקפמ
 plasoni הדקפמ
 pleton חקפמ

 primon )םדא( סנרפמ
 boshol ץרפמ
 tahapor יקרפמ
 snimdranom תקרפמ

 sail( moton( שרפמ
 hapon העשפמ

 tafabo התפמ
 plabi חתפמ
 taslopu עיתפמ

 zemol יאצמ
 kobo בצמ

 befio חור בצמ
 noshmeto הבצמ
 walor רובצמ
 takobo יבצמ
 tunor איבצמ
 walon רבצמ

 stala גצמ
 stalio תגצמ
 plamuda עדצמ
 tabusa אוצמ
 tawale רבוצמ
 kralor הדוצמ
 puchol הווצמ

 ordered( tapuchu( הווצמ
 tativu חצחוצמ

 tasomu )ראות( טטוצמ
 tabusu יוצמ
 tatemu דיוצמ

 excellent( tasmilo( ןיוצמ
 noted, marked( tasmilu( ןיוצמ

 smilo תוניוצמ
 tadezu ריוצמ
 glopom הלוצמ
 taditu םלוצמ
 plamoron עלוצמ
 tapuzoru קלוצמ
 tachiru גמוצמ



 tazlimo םצמוצמ
 zlimo תומצמוצמ

 taspomu קמוצמ
 tashilku ררמוצמ

 tagrofon )הלוח( ןנוצמ
 tagrofu )ררוקמ( ןנוצמ

 tasotu ףעוצמ
 tawoku עצעוצמ
 taplivu רעוצמ
 besio ףוצמ

 coated( tasmidu( הפוצמ
 expected( taliru( הפוצמ

 talushu ףפוצמ
 tanaiu ץוצמ
 tura קוצמ
 fazol הקוצמ

 shatoro רוצמ
 takraru דרוצמ
 tamishu ףרוצמ

 snimkamo חצמ
 shinkamon הייחצמ

 taloshu ןיחצמ
 tachachu קיחצמ
 tawala רבטצמ
 tasmila ןייטצמ
 busa האיצמ
 nenol תואיצמ
 tanenol יתואיצמ

 jumon ליצמ
 naiu הציצמ
 fekon ןציצמ
 feko תונציצמ

 tafeko ינציצמ
 tadripo קיצמ
 dripon ןקיצמ
 dripo תונקיצמ

 womon תיצמ
 topol לולצמ

 taploso )ראות( חילצמ
 ploson ןחילצמ
 ploso תונחילצמ

 ditol המלצמ
 fashol ׳ץאלק/דמצמ

 titolu ץומצמ
 tasimku אימצמ
 tashilko ררמצמ

 vlona חנצמ
 klesol )לשמל ,הגלפמ לש( עצמ



 rumchido )יצוביק ,הטימל( םיעצמ
 taplivo רעצמ
 vranon ןופצמ
 jeton תקצמ
 gali ךרצמ
 flimon תצמ
 tapralo ליבקמ

 pralo )ע״ש( תוליבקמ
 pralon תיליבקמ

 bakio ץבקמ
 glivon החדקמ
 taskimi םידקמ
 skimor המדקמ
 hefoni שדקמ
 zmoror הלהקמ
 tateko לבוקמ
 teko תולבוקמ

 takubu עבוקמ
 tabaku ץבוקמ
 tatiju דדוקמ

 tijon )רישכמ( דדוקמ
 tahefu שדוקמ

 tavonu )ול םיווקמ( הווקמ
 skafoni )םוקמ( הווקמ

 tabitomu  ןווקמ
 tabitu ווקווקמ
 taflevu זזוקמ
 tanejolu בטוקמ
 tadoju גלטוקמ
 tazazo עטוקמ
 tahenu רטוקמ
 tafafu םיוקמ
 tapevu חלוקמ
 taflisu ללוקמ
 tapidu ףלוקמ
 tagaku לקלוקמ

 fnola םוקמ
 taduda חמוקמ
 taslaku טמוקמ
 tafnolo ימוקמ

 fnolo )ע״ש( תוימוקמ
 tagleta םמוקמ
 tafretu רמוקמ

 tatoiu )לשמל ,ףא( חנוקמ
 tabalzamu )םיוסמ( חנוקמ

 tasiju עקעוקמ
 tachiku רעוקמ
 taflupu חפוקמ



 tagezu לפוקמ
 tafitu ץצוקמ
 taristu רצוקמ

 kuron )רופיצ לש( רוקמ
 source, origin( pexa( רוקמ

 nixon )ע״ש( ברוקמ
 tanixu )ראות( ברוקמ

 tafrotu לזרוקמ
 tabrofu עטרוקמ

 tapexo ירוקמ
 pexo תוירוקמ
 tazoju ןיירוקמ
 tamudom ןנרוקמ
 tabolu ףצרוקמ
 talishu עקרוקמ

 tajiju ררוקמ
 tagilu טשוקמ

 tapuzio )םישקשק םע( שקשוקמ
 taplifu )שוקשק( שקשוקמ

 tafedi רשוקמ
 pione חקמ
 zazio עטקמ
 tashato ףיקמ
 rafio לקמ

 jedon תדלקמ
 pevon ןוחלקמ
 pevor תחלקמ

 shelter( pizoni( טלקמ
 stofol עלקמ
 hadu םוסקמ
 tabape םיסקמ
 hadol םומיסקמ
 tahadol ילמיסקמ

 sijon )עוצקמ( עקעקמ
 hapio ףקמ

 reton )רישכמ( איפקמ
 tareta )ראות( איפקמ

 betomon הצפקמ
 remol בצקמ

 nola די חלשמ/עוצקמ
 tanolo יעוצקמ
 nolo תויעוצקמ

 nolon ןעוצקמ
 nole תונעוצקמ

 tanole ינעוצקמ
 tatlipa רצקמ
 rotejo תצקמ

 tepe )האירק( ארקמ



 tepio הארקמ
 tagichor יארקמ
 dola הרקמ
 tadolo ירקמ
 dolo תוירקמ
 tarera חירקמ
 jijon ררקמ
 meso שקמ

 tadavo )םעט( רמ
 rupon הארמ

 look( kashio( הארמ
 dison ןייארמ

 namol ברמ
 wisom ץברמ
 vuni עוגרמ
 taguku זיגרמ
 tavunu עיגרמ
 zoton לגרמ
 kemol תולגרמ
 fojol המגרמ
 pofbimomo הנירגרמ

 snota דרמ
 snoton ןדרמ
 snoto תונדרמ

 tasnoto ינדרמ
 shiva ףדרמ
 tahumu ביהרמ

 disio )םדא( ןייאורמ
 tazolol בבורמ
 takumola דבורמ
 tatedu הבורמ

 fovon )ע״ש( עבורמ
 tafovo )ראות( עבורמ

 tabefe שגורמ
 tajeru דדורמ
 tafodu טהורמ

 talenu )ראות( חוורמ
 gap( lenol( חוורמ

 tanedu חורמ
 waxed tawaxu/הוועשב חורמ

 taflasu םחורמ
 tanoxe קחורמ

 talufu טורמ
 tagromu שטורמ

 tadisu )ראות( ןאיורמ
 tamidu זכורמ
 tapenu ךכורמ
 tanafu המורמ



 tashazu זמורמ
 tapeza םמורמ
 taplisu ןסורמ
 tapufu ססורמ
 takeju קסורמ
 tasronu ןנעורמ
 tastimu דפורמ
 tawiku הפורמ
 tabioru טפורמ
 tafiofu ףפורמ

 podor ץורמ
 takade הצורמ
 taklashu ףצורמ
 tashadu ץצורמ
 tavavu ןקורמ
 takraku עקורמ

 davio רורמ
 tarufa לשורמ
 tasore עשורמ
 tasriku ששורמ
 tawebu תשורמ

 fibor )תוכמס( תורמ
 taklomu ךתורמ
 tagazu קתורמ
 rolom בזרמ

 tarimu )ראות( הזרמ
 barom בחרמ
 tabarom יבחרמ

 chobol תכל קיחרמ
 shnaroni )ץחרמ תיב( ץחרמ

 noxo קחרמ
 tobon ירמ

 resu הבירמ
 snotu הדירמ
 nedu החירמ

 waxu הוועשב החירמ
 lufu הטירמ
 lashonzon הצירמ
 menke הקירמ

 tadav רירמ
 davo תורירמ

 somisi )םיבר( תואכרמ
 shofol הבכרמ
 mide זוכרמ
 vasol תלוכרמ

 mida זכרמ
 vasoni ירחסמ זכרמ

 tamido יזכרמ



 mido תויזכרמ
 penon ךכרמ

 valpenon רעיש ךכרמ
 nafe המרמ
 dave רומרמ
 shlima סמרמ
 psimo הערמ
 tramon םוערמ
 takak שיערמ

 tasrona )ראות( ןנערמ
 zopol רוזמ/אפרמ

 zoponi האפרמ
 smanio תספרמ

 chofio קפרמ
 montri )סראמ( ץרמ
 vigor( vluma( ץרמ

 kefolon הצרמ
 chenio עצרמ
 klasha תפצרמ

 tupol קרמ
 onmulor ירוקרמ
 spenol תחקרמ

 tidol םקרמ
 tasibo םישרמ
 ziror םשרמ
 tatrimu עיתרמ
 rokemon ףתרמ
 tagaz קתרמ
 chino אשמ

 pionolu  ןתמו אשמ
 glofol באשמ
 glofon הבאשמ
 lorzimio תיאשמ
 shoshom לאשמ
 nebomo הלאשמ

 snoko בשמ
 tavepu ןוצר עיבשמ

 kopo תצבשמ
 gemol רבשמ
 flija הגשמ
 tajufu גשגשמ
 trisor רדשמ
 korio והשמ
 zono בושמ

 tageromu )םיבבשל ךותח( בבושמ
 taheru חבושמ
 tafluku טבושמ
 sevo עבושמ



 tadose )עבש( עבושמ
 takopu ץבושמ
 tafronu שבושמ
 flije הגושמ
 tajamo עגושמ
 tachepu רגושמ
 taripu ךדושמ
 tatrisu רדושמ
 tajeiu גרדושמ
 taflonporu ערזושמ

 tavupu חושמ
 tabranu דחושמ
 taflonfinku רזחושמ
 taflanu ררחושמ

 fnadio טושמ
 takebu חטושמ
 tagonu ךיושמ
 takritu ףיושמ
 takebnosho שיושמ
 pofbolo הכושמ
 tafaru ךכושמ
 tarivu ללכושמ

 tatrelu ןכושמ
 taflida ענכושמ
 tafleku לפכושמ
 tawipu רכושמ
 tamivu בלושמ
 taglizu בהלושמ
 tasane חלושמ
 tatlonu טלושמ
 tadinu םלושמ

 triangle( trivo( שלושמ
 tripled( tatrixu( שלושמ

 taflopu לשלושמ
 tabimolu ןמושמ
 tarisha רמושמ
 tajapu שמושמ
 takodu הנושמ
 tatevu ןנושמ
 takluku עסושמ
 tamultu ףסושמ
 taniomu דבעושמ
 tavadu םמעושמ

 takinu רעושמ
 taflonfesu ךרעושמ
 tapuku עשעושמ
 takrilolu קתעושמ

 kriton ףושמ



 tadrinu דפושמ
 taskilu הפושמ
 tajopvalo םפושמ

 tagamo )יתיווז( עפושמ
 tahavu )עפש( עפושמ

 tastonu ץפושמ
 tanemu רפושמ
 tafnanu ףשפושמ

 tafome עקושמ
 takshishu קשקושמ
 taslibu בברושמ
 tablibu טברושמ
 tagevu טטרושמ

 tanufu ןירושמ
 hanomon ררושמ
 tadesu רשרושמ

 lelolu )החמש( שושמ
 sisvo השושמ
 tanelu ףתושמ
 tafnovo קתושמ
 rife רזשמ

 shodio )הייחשב( החשמ
 cream( vupa( החשמ

 rironi םייחבטמ תיב/הטחשמ
 act( zoku ,הלועפ( קחשמ

 zoko )לשמל ,קחשמ ידומיל ,ע״ש( קחשמ
 shupu )הלועפ ,play( קחשמ

 shupa )ע״ש ,play( קחשמ
 tashupo יקחשמ
 shupo תויקחשמ
 shuponi הייקחשמ

 tevupo םייניש תחשמ
 tavupa יתחשמ
 kebom חטשמ
 jebomo הרטשמ
 tajebomo יתרטשמ

 lamol ישמ
 vupon חישמ
 vupu החישמ
 tavupo יחישמ
 vupo תויחישמ

 talamol יישמ
 prosa הכישמ

 floshprosu םייפתכ תכישמ
 govu הלישמ
 govo תולישמ
 fnotomo המישמ
 tafnotoma יתמישמ



 fnotoma תויתמישמ
 peli ךשמ

 rofo )הטימ( בכשמ
 rofa )הלועפ( בכשמ

 shevo ןוכשמ
 radol תרוכשמ

 tafleri ליכשמ
 fleri )ע״ש( תוליכשמ

 trelol ןכשמ
 taflidu ענכשמ
 shevol אתנכשמ

 vashon לשמ
 register – linguistics( mivol( בלשמ

 sana חולשמ
 sanol תחלשמ
 rishol תרומשמ
 krire שומשמ
 tafoshu חמשמ
 takrepa םימשמ

 tabimu )ראות( ןימשמ
 flisho תועמשמ
 taflisho יתועמשמ
 gizola תעמשמ
 tagizola יתעמשמ

 rishe רמשמ
 selkol תרמשמ
 shaionio שמשמ

 tusio )דיקפת( הנשמ
 tatuso ינשמ
 tuso תוינשמ
 gopgifo לועשמ
 tavado םמעשמ

 shlino ןעשמ
 shlinon תנעשמ
 tapuko עשעשמ
 zenomo החפשמ
 tazenomo יתחפשמ
 zenoma תויתחפשמ

 zoda )טפשמ תיבבו הפשב( טפשמ
 tazoda יטפשמ

 zodol )םוחת( םיטפשמ
 zodor תונטפשמ

 tazodor ינטפשמ
 leron ךפשמ

 tome )יאלקח( קשמ
 bivor )ילכלכ( קשמ

 shimol תיב קשמ
 flora )ע״ש( הקשמ



 lumio תלוקשמ
 investor( fison( עיקשמ

 fiso תונעיקשמ
 tafiso ינעיקשמ

 lumon )רישכמ( לקשמ
 weight( lumo( לקשמ

 fomol עקשמ
 tingution שמש יפקשמ

 gution םייפקשמ
 lornoxon תפקשמ

 diloni דרשמ
 sanoroni ראוד דרשמ

 joba הרשמ
 zozio תיקורשמ

 shidon תרשמ
 mempekol התשמ
 knemon פ״תשמ

 fapol )רישכמ( קיתשמ
 jimoni הלתשמ
 tadina םלתשמ

 user( japon( שמתשמ
 urinal( totoni( הנתשמ
 variable( kodom( הנתשמ

 nelon )ע״ש( ףתתשמ
 tameto תמ

 meton )ע״ש( תמ
 doion קבאתמ
 mukoron ףרגאתמ

 tabodo םיאתמ
 bodor היצלרוק/םאתמ

 spali ראתמ
 nerio רענ/רגבתמ

 kranioni ןבתמ
 peshon גתמ

 bilon קלדתמ
 tabodu םאותמ
 taspala ראותמ
 tasmaru ךראותמ

 tatoru לבותמ
 tatore ןלבותמ
 tapike רבגותמ
 tapramu למגותמ
 slenola הדותמ
 taslenolo יגולודותמ
 slenolo היגולודותמ

 taslenola ידותמ
 tabilu קלדותמ
 taspota ךרדותמ



 koza הוותמ
 mediated( tagrisu( ךוותמ
 mediator( grison( ךוותמ

 tapodomu זזותמ
 tasazu ןמזותמ
 tasefomu רמזותמ

 tamifu חותמ
 tavulolu קזחותמ
 tarori םכחותמ

 taposu קייותמ
 tapokolu ריותמ
 tamivomu ללכותמ
 taplomu ןנכותמ
 tavezu תנכותמ
 tachomolu ללותמ
 taviku לתלותמ
 tadrefu רחמותמ
 tamipolu ללמותמ

 eiovo ןמותמ
 tasnopa תצמותמ
 tatranu ןרמותמ

 taplako ןותמ
 tadibe ךבסותמ
 tavemu לכסותמ
 taplitolu טרסותמ

 tamelpu בעותמ
 tanitu דעותמ
 tanari לעותמ
 tamarku שעותמ
 tasloku עתעותמ

 tofon ףפותמ
 tadazo קותמ
 tarekolu טלקותמ

 tafenu ןקותמ
 tafenolu ןנקותמ
 tadozu ףקותמ
 tamepu רשקותמ
 tavinu תברותמ
 tadashu לגרותמ
 taletu םגרותמ
 letolon ןמגרותמ
 letol תונמגרותמ

 tadulu ץרותמ
 navo עשותמ

 mifo חתמ
 nibon הזחתמ
 plime םחתמ
 taflebu דסחתמ



 jiton הרחתמ
 tavaba )ראות( בשחתמ

 rokem תחתמ
 xu יתמ

 prank( mifio( החיתמ
 strech( mifu( החיתמ

 mifa תוחיתמ
 pomolon בשייתמ
 plako תוניתמ
 dazo תוקיתמ

 giton ןריתמ
 gitol תונריתמ

 tagitol ינריתמ
 taped שיתמ

 korospe םעפ יא/והשיתמ
 memio ןוכתמ
 birol תנוכתמ
 tatude הלכתמ
 vezon תנכתמ
 hota תכתמ
 tahoto יתכתמ
 hoto תויתכתמ

 nine הלתמ
 turio לולתמ
 dutolo דמלתמ
 taflomu חקלתמ

 tovon )תורחתב ,תוריחבב( דדומתמ
 zakio )םדא( החמתמ

 tasilolopo יטמתמ
 silolopon יאקיטמתמ
 silolopo הקיטמתמ

 taliku דימתמ
 takupu הימתמ
 tapele ךשמתמ

 jova ןתמ
 jovio הנתמ

 settler( fnabon( לחנתמ
 chinolon בונס/אשנתמ

 tavem לכסתמ
 abuser( brokon( ללעתמ

 belon )םדא( ללפתמ
 vudoni הרפתמ
 takamu םדקתמ

 chedo ןקתמ
 pukon )קראפ הנולב וא םיעושעש ןגב( ןקתמ

 beda הפקתמ
 tageza לפקתמ

 mepon )םדא( רשקתמ



 tadaz קתקתמ
 leton )םדא( םגרתמ
 jovolon )םדא( םירתמ

 takimt סירתמ
 beshol סרתמ

 takubepu )לשובמ אל( אנ
 salom )םילזונל( דאנ

 tafredo האנ
 talav בהאנ
 bemoro םואנ
 tabazom רואנ
 bazom תורואנ

 fredo )ע״ש( תואנ
 tafreda )ראות( תואנ

 freda תותואנ
 tamimol יביאנ
 mimol תויביאנ
 bemoru המיאנ

 tagate ןמאנ
 gate תונמאנ

 trota הצאנ
 natson )םדא( יצאנ
 tanatso )ראות( יצאנ

 natso םזיצאנ
 tafnima לצאנ
 fnima תולצאנ

 gelon )טפשמב( םשאנ
 tagratu דגבנ
 tabojo לדבנ
 bojo תולדבנ
 lodu האובנ
 talodo יאובנ
 lodo תויאובנ

 takushu )טבנש( טובנ
 tahelu ךובנ
 taboku לובנ
 tadremi ןובנ
 dremi תונובנ
 taprina הזבנ
 prina תוזבנ

 taprino יזבנ
 prino תויזבנ

 wufon )חובנל הברמ( ןחבנ
 wufo תונחבנ

 tasele רחבנ
 selkasoron רוביצ רחבנ

 sele תורחבנ
 kusho טבנ



 lodon איבנ
 wufu החיבנ
 kushu הטיבנ
 boku הליבנ
 voru העיבנ

 harp( mifolor( לבנ
 villain( broton( לבנ
 villany( broto( הלבנ

 taprodol )רוב( רעבנ
 taskono רצבנ
 skono תורצבנ
 redi יטנא/דגנ

 taredo ידגנ
 redo תוידגנ

 tarusu סוגנ
 tasenol עוגנ
 sefu הניגנ
 taruso סיגנ
 rusu הסיגנ
 ruso תוסיגנ
 senu העיגנ

 senol )עגנב( תועיגנ
 tafnodol ילאריו/יפיגנ

 tavomo שיגנ
 vomo תושיגנ

 sefon ןגנ
 senolon עגנ
 raforon רגנ
 rafor תורגנ
 raforoni הירגנ
 tarefte ררגנ
 naki הבדנ
 nakon ןבדנ
 nake תונבדנ

 tabafu םהדנ
 nodoma םידודנ
 wozdino הינודנ

 taflobu רודנ
 tavapo שודנ
 vapo תושודנ

 tanako בידנ
 nako תובידנ
 nodomu הדידנ
 jupo תודידנ

 tafiolo ףידנ
 fiolo תופידנ

 taguror רידנ
 flobu הרידנ



 guror תורידנ
 taklibu הלדנ
 glolo הדנדנ

 kulolo תנזואמ הדנדנ
 glolu דונדנ

 flobo רדנ
 tapsin שרדנ

 polon גהנ
 zimkasoron סובוטוא גהנ
 zopzimion סנלובמא גהנ

 shidzimion תינומ גהנ
 podpolon םיצורמ גהנ
 lorzimion תיאשמ גהנ

 zumon תבכר גהנ
 tamezo רדהנ

 tajemo )לבוקמ( גוהנ
 driven( tapolu( גוהנ

 polu הגיהנ
 lenku הייהנ
 tabusho ריהנ
 shifolu הריהנ
 busho תוריהנ
 hawo המהנ

 shifon רהנ
 bemoron )םדא( םאונ

 monteon רבמבונ
 tavoru עבונ
 redon ןדגונ
 tumulor הגונ

 touching( tasenu( עגונ
 tanodomo דדונ
 kukepol םזידונ
 kukepolon טסידונ

 taplenol עדונ
 plenol תועדונ

 tafiol ףדונ
 jemo גהונ
 nodomon דוונ
 nodomo תודוונ

 glokon טוונ
 fontu )הלועפ( תולוונ

 fonto )ע״ש( תולוונ
 tupa )ע״ש( לזונ

 tatupa ילזונ
 plidio הקזונ

 tagabo חונ
 gabo תוחונ
 gaba תויחונ



 taplupu ףטונ
 shojon )םדא( רטונ

 daron ןוירטונ
 fresio יונ

 mushon )ינש ףוג( חכונ
 mushom )לומ( חכונ

 musha תוחכונ
 tamusha יחכונ
 buchon לכונ
 bucho תולכונ

 tagusho ירכונ
 gusho תוירכונ

 klivon לונ
 nokrashiom םזימרופנוקנונ
 nokrashiomon טסימרופנוקנונ

 mimtio חסונ
 mimtor החסונ

 pojon )ע״ש( עסונ
 tafida ףסונ
 tachoba זעונ
 choba תוזעונ

 bishi םעונ
 neriolo רעונ
 gritor ףונ
 gilol ךפונ
 smamo שפונ
 smamol ןושפונ

 loli הצונ
 takito ץצונ

 krisio )םדא( ירצונ
 takriso )ראות( ירצונ

 takvin בקונ
 takrome השקונ
 krome תושקונ

 tarujo יארונ/ארונ
 rujo תוארונ

 bazio הרונ
 fijomo המרונ
 tafenom יביטמרונ
 fenom תויביטמרונ

 tafijomo ילמרונ
 chinor אשונ
 tadade ןשונ
 dade תונשונ

 tanamomu )ראות( רתונ
 taflalu ףוזנ
 glipio דיזנ
 tatupo ליזנ



 tupu הליזנ
 tupo תוליזנ
 flalu הפיזנ
 plido תוקיזנ
 plidol ןיקיזנ
 kziton ריזנ
 kzito תוריזנ

 takzito יריזנ
 tupi תלזנ

 tupipi )םינובוד( השבי תלזנ
 gilbiso םזנ
 runom עזנ
 flalon ןפזנ
 flalo תונפזנ

 plida קזנ
 tanido קקזנ
 nido  תוקקזנ

 tagalom ץוחנ
 tafnomol שוחנ
 maforo תשוחנ
 tamaforo יתשוחנ

 tagriro תוחנ
 skela הייחנ
 fnabol ליחנ
 galom תוציחנ

 smanoro ריחנ
 smanoru הריחנ
 fnomol תושיחנ
 griru התיחנ
 griro תותיחנ

 shifio לחנ
 fnabo הלחנ
 taplafa דמחנ
 plafa תודמחנ

 flilo המחנ
 takuko זפחנ

 shoshio )םדא( רקחנ
 tastame ץרחנ

 stame )ע״ש( תוצרחנ
 postame )פ״הת( תוצרחנ

 moshor שחנ
 tavabu )ראות( בשחנ

 vovolo לושחנ
 tajelom לשחנ
 jelom תולשחנ
 sabo תונשחנ

 takliro קשחנ
 kliro תוקשחנ



 gabol תחנ
 dufom וטנ
 taklupa יוטנ
 taplopa לוטנ
 tafluru עוטנ
 taglapu שוטנ
 klupa הייטנ
 plopu הליטנ
 fluru העיטנ

 plupio ףיטנ
 plupu הפיטנ
 shoju הריטנ

 trazu הניט תריטנ
 glapu השיטנ

 psono לטנ
 fluro עטנ
 trotu ץואינ

 tevio )ןש( בינ
 mepolio )הפש( בינ

 loda יובינ
 brotu לובינ
 leju בוגינ
 rede דוגינ
 tarede ידוגינ
 sefa ןוגינ
 nodio דינ
 naku בודינ
 vidu יודינ
 floba רודינ
 tasneko חדינ
 sneko תוחדינ

 fiolu ףודינ
 tafiolu ףדינ
 plemu לוהינ

 plemsilo תונובשח לוהינ
 taplemo ילוהינ
 plemo תוילוהינ

 glikio סנאוינ
 nodu דוינ
 gloku טווינ
 fonta לווינ

 nexio ונירטוינ
 mechalio יקוינ
 flilu םוחינ
 sabu שוחינ
 plopa לוטינ
 juru רוטינ
 nexu לורטינ



 nexom ןורטינ
 tanodo דיינ
 nodo תודיינ
 nodon תדיינ
 tajido חיינ
 jido תוחיינ
 tanexe ילרטיינ
 nexe תוילרטיינ

 nilo ןוליינ
 nilu )הלועפ( ןוליינ

 lomo ריינ
 tolomo טלאוט ריינ

 loma תריינ
 guju יוכינ
 zemu סוכינ
 gushu רוכינ
 pubu שוכינ
 guja ןויכינ

 diaspora( gushol( רכינ
 recognized( taplenu( רכינ

 dami םינ
 topion ןוט/המינ

 tabritolu לומינ
 luka סומינ
 taluko יסומינ
 luko תויסומינ

 morka )הלועפ( קומינ
 stoku )ןובקר( קומינ

 ketolu רומינ
 tagabe חונינ
 gabe תוחונינ

 mimtu חוסינ
 zavi יוסינ
 tazavi ייוסינ
 chaku רוסינ
 zava ןויסינ
 tazavo ינויסינ
 zavo תוינויסינ

 broru רועינ
 sheshu חופינ

 chukomu תיכוכז חופינ
 skeru יופינ
 mochu ץופינ
 klona קופינ
 tablitu דוצינ

 kobon )טסיטטס( בצינ
 sefolmu )תרומזת לע( חוצינ

 abuse( jivu( לוצינ



 survivor( jumio( לוצינ
 kito ץוצינ
 krisu רוצינ
 jozu ןוחצינ

 blisio ןצינ
 klisio עצינ
 viron הרצינ
 kvinol הבקינ
 kvinu בוקינ
 riku דוקינ
 tiomu זוקינ
 plepu יוקינ
 kuru רוקינ

 plepo )ע״ש( ןויקינ
 fomor השינ
 dero םיאושינ

 binolu )לשמל ,שוכרמ( לושינ
 bina )הליפנ( לושינ

 jopu קושינ
 tafomor יתשינ
 gifu בותינ
 stiru חותינ

 plestiru יטסלפ חותינ
 votstiru ירסיק חותינ

 mocholu ץותינ
 wasu קותינ
 betomu רותינ
 talipo דבכנ
 taskalom הכנ

 talaso )יתימא( ןוכנ
 taglime )ןכומ( ןוכנ

 laso תונוכנ
 glime )הנכה( תונוכנ

 skalom תוכנ
 tazeshe בזכנ
 zeshe תובזכנ

 tazila דחכנ
 mushu החיכנ

 buchi לכנ
 tabucha ילולכנ
 bucha תוילולכנ

 taprolo םלכנ
 zema סכנ

 zemo תויסכנ
 tavronu ףסכנ
 tashovo בהלנ
 shovo תובהלנ

 tatrifu הוולנ



 tashumo געלנ
 shumo תוגעלנ
 !buk !סאמנ
 tanora רהמנ
 nora תורהמנ

 tasentu גומנ
 sento תוגומנ

 tahino ךומנ
 badio השומנ
 sentu הגימנ
 hino תוכימנ
 flufa הסימנ

 shoponi למנ
 zoron הלמנ

 plinom לומינ/לולמנ
 lojon )םדא( טלמנ

 kirumu םונמנ
 tazita ענמנ
 taflufa סמנ
 vondon ןעמנ

 stoko )ע״ש( קמנ
 tastoku )ראות( קמנ

 ketolo רמנ
 tavlumo ץרמנ
 vlomo תוצרמנ

 rikio שמנ
 klisomon סננ
 klisom תוסננ

 taklisom יסננ
 suzol סנ
 talabe לבסנ
 labe תולבסנ

 delon ןגסנ
 delo תונגסנ

 tadelo ינגסנ
 tadelu גוסנ
 tatrofu ךוסנ
 chakio תרוסנ

 tasuzol יסנ
 flamol תוביסנ
 taflamol יתביסנ
 delu הגיסנ
 zavu הייסנ
 zavon ןייסנ

 mopio הכיסנ/ךיסנ
 trofa )ןמשב הכישמ( הכיסנ

 mopioni תוכיסנ
 poju העיסנ



 molkolu הקיסנ
 tadeka חלסנ
 tashisho רעסנ
 shisho תורעסנ

 neton חפסנ
 tadiva רתסנ
 taslomo רדענ
 tafiru לוענ

 tashunu )םיילענב שובל( לוענ
 tafriku ץוענ
 nerioloa םירוענ
 firu הליענ

 shunu )לענ לש( הליענ
 tabisho םיענ

 !bishom !דואמ םיענ
 plunio המיענ
 bisho תומיענ
 friku הציענ
 yaiu הריענ

 shuno לענ
 shunshima תיב לענ
 shunshanon בקע לענ

 tazabu )ראות( בלענ
 tablerol הלענ
 blerol תולענ

 povo )ע״ש( םלענ
 frikio ץענ

 sexoron ולוגי׳ג/הנוז/יוויל רענ
 tawol ץרענ

 feron )םדא( עגפנ
 skeron )יופינל ילכ( הפנ

 gritio ךלפ/הפנ
 tashesha חופנ

 zenomsupo םזיטופנ
 tatremu לופנ
 tajavo ץופנ
 javo תוצופנ

 shesho חפנ
 chukomon תיכוכז חפנ
 chukomo תיכוכז תוחפנ

 bilom טפנ
 eiomulor ןוטפנ
 toshom ןילטפנ
 sheshi החיפנ

 proro דאנ/החיפנ
 shesha תוחיפנ
 tremu הליפנ

 tabumo ץיפנ



 bumo תוציפנ
 smamu השיפנ

 dud, failure( tremio( לפנ
 tasuzi אלפנ
 suzi תואלפנ

 flofu ףונפנ
 flofon )לגנמ לש( ףנפנ

 taleku דספנ
 tapume םעפנ

 explosion( bumi( ץפנ
 noknison דקפנ
 noknisu תודקפנ

 lalede דרפנ
 lesha שפנ
 talesho ישפנ
 lesho תוישפנ

 tarizo עשפנ
 tafrito לתפנ
 frito תולתפנ

 taslop עתפנ
 taviru רוצנ
 mira חצנ
 tamiro יחצנ
 miro תויחצנ

 chelon גיצנ
 chelol תוגיצנ
 viru הריצנ

 jivon ןלצנ
 jivo תונלצנ

 tajivo ינלצנ
 kitu ץונצנ
 takeshu הפצנ

 zeni רצנ
 kriso תורצנ
 tagale ךרצנ
 gale תוכרצנ

 kvino בקנ
 smima הבקנ
 tasmimo יבקנ
 smimo תויבקנ

 takvine בוקנ
 rika הדוקנ

 skolrika קיספ הדוקנ
 glibio ןח תדוקנ

 zukor הביטקפסרפ/טבמ תדוקנ
 tariko יתדוקנ
 riko תויתדוקנ
 tuzrika םייתדוקנ



 tastelu טוקנ
 tageshu עוקנ
 takreru ףוקנ

 taplepo יקנ
 kvine הביקנ

 plepa )הלועפ( ןויקנ
 stelu הטיקנ
 geshu העיקנ
 kreru הפיקנ
 kura הריקנ
 mesa השיקנ
 zalu המקנ
 zalon ןמקנ
 zalo תונמקנ

 tazalo ינמקנ
 bashol קינקנ
 bashio היקינקנ

 gesho עקנ
 kurio )רופיצ( רקנ

 kurol ר׳צנאפ/רקת/רקנ
 womi רנ

 takasho הארנ
 kasho תוארנ

 taguka זגרנ
 taploku הדרנ
 tashivo ףדרנ
 shivo תופדרנ

 tabare בחרנ
 bare תובחרנ

 fludom ביטרנ
 tafludom יביטרנ
 tapisu שכרנ
 taprura דערנ
 takake שערנ
 kake תושערנ

 tawiko הפרנ
 wiko תופרנ
 tachene עצרנ
 chene תועצרנ
 drikon ןמוקרנ
 tronlavo םזיסיקרנ

 tronlavon )םדא( טסיסיקרנ
 tatronlavo יטסיסיקרנ

 pouch( posio( קיתרנ
 vagina( vote( קיתרנ

 tavote יקיתרנ
 tablero בגשנ
 blero תובגשנ



 tasmera ףדשנ
 chinol )ריבחת( אושנ

 up raised( tachinu( אושנ
 tasnoku בושנ
 tadero יושנ
 tafrenu ךושנ
 tabinu לושנ
 tafnazu ףושנ
 shubio תרושנ

 tamanemo ישנ
 mudoron אישנ
 chinu האישנ
 mudor תואישנ
 tamudor יתואישנ
 snoku הבישנ
 manemo תוישנ
 frenu הכישנ
 binu הלישנ
 bisa המישנ
 tabisa יתמישנ
 fnazu הפישנ
 jopo הקישנ

 jopi )םחלה הצק( הקישנ
 tashubo רישנ
 shubu הרישנ
 shubo תורישנ

 tadiza חכשנ
 diza תוחכשנ

 frenon ןכשנ
 freno תונכשנ

 tafreno ינכשנ
 binio לשנ
 bisol המשנ
 tatusu הנשנ

 shapo )ףיטח( שונשנ
 shapu )הלועפ( שונשנ

 peklido ףשנ
 zidolni הייקשנ

 vuksolom רשנ
 tavuksolom ירשנ

 jovor )עדימ( ןותנ
 tajovu )ראות( ןותנ
 psiko ץירפש/זתנ

 gifo ביתנ
 stira החיתנ

 cholio )זויפ( ךיתנ
 shenoron ןיתנ
 jovu הניתנ



 shenor תוניתנ
 tawaso קיתנ
 waso תוקיתנ

 tamelpo בעתנ
 tanomo ספתנ

 wasa קתנ
 kmimipor טסקט-באס

 bobo אבס
 tuxonbobo גרוח אבס
 bobolo אבר אבס

 tabobo יאבס
 tadibo ךובס
 plepolo ןובס

 plepkebon םילכ ןובס
 plepolon היינובס
 grita הביבס
 tagrito יתביבס
 grito תויתביבס

 dibo תוכיבס
 talaba ליבס
 laba תוליבס

 tasmuro ריבס
 smuro תוריבס

 dibio ךבס
 labu לבס
 labon ןלבס
 labo תונלבס

 talabo ינלבס
 guvu דוסבס
 smure הרבס
 nivor סרבס
 momo אתבס

 tuxonmomo תגרוח אתבס
 momolo אתבר אתבס

 tamomo יאתבס
 mali לוגס
 femolo הלוגס
 taplado רוגס
 wololu הדיגס
 pladu הריגס
 plado תוריגס

 vexol לגס
 malio לגלגס
 malom תולגלגס

 zazolo טנמגס
 zazolu היצטנמגס

 tuson ןגס
 fopu )הלועפ( ןונגס



 fopo )ע״ש( ןונגס
 tafopo ינונגס
 tusol תונגס
 spapon ןפגס
 spapo תונפגס

 taspapo ינפגס
 plador רגס
 lovio דס
 tajibu קודס
 tajeb רודס
 lanom םזידס

 rofio ןידס
 lanomon טסידס
 talanom יטסידס
 jibu הקידס

 tajebe רידס
 jebe תורידס

 jibo קדס
 jebo רדס

 libol לדוג רדס
 vlipor תויופידע רדס

 jebio הרדס
 jebon ןרדס
 kreso ןורהס

 gopsaron )ע״ש( ירורהס
 tagopsaro )ראות( ירורהס

 gopsaro תוירורהס
 plajom טקייבוס
 taplajomol יביטקייבוס
 plajomol תויביטקייבוס

 tektako תונלבוס
 tatektako ינלבוס

 guvon הידיסבוס
 pero גוס
 shoshol היגוס

 taganomo יביטסגוס
 ganomo היטסגוס

 pladon רגוס
 pladio(si) םיירגוס

 soda דוס
 tasodo ידוס
 sodo תוידוס
 fibon רהוס
 moron רדווס

 piolon עזימ/טרישטווס
 vason רחוס
 darton הטוס
 gionbio היוס



 blotio ךכוס
 chelomon ןכוס

 zikomon חוטיב ןכוס
 sodolon יאשח ןכוס

 chelom תונכוס
 dazio רכוס
 kichio הירכוס
 dazor תרכוס
 konfe )ות( לוס

 tavunol ידילוס
 vunol תוידילוס
 tashurol ירדילוס
 shurol תוירדילוס

 chalio הילוס
 shilon םלוס
 tamubor יטמוס

 mubor היצזיטמוס
 koja קמוס

 kojio )ןילבת( קמוס
 suso סוס

 tefsuso םי סוס
 suskamon םי ןוסוס

 tashishu רעוס
 sofa ףוס
 hodio הפוס
 tasofo יפוס
 sofo תויפוס
 tasofe ינפוס
 sofe תוינפוס

 sozon רפוס
 galoro טקרמרפוס

 honor ןרפוס
 frinshodol לוח תפוס

 tabakor ילאיצוס
 bakor תוילאיצוס
 bakorol םזילאיצוס
 bakorolon טסילאיצוס
 tabakorol יטסילאיצוס
 tabakolroko ימונוקאויצוס

 baklopon גולויצוס
 tabaklopo יגולויצוס
 baklopo היגולויצוס

 jijilo הברוס
 shizo גרוס
 zeton קרוס
 tafnarol ררוס
 sushi ישוס
 tapripu רתוס



 floshom תבחס
 tafloshu בוחס
 tasolpu טוחס
 tapeltu ףוחס

 trerio )ביבסמ( רוחס
 vasio הרוחס
 solpon ןטחס
 solpo תונטחס

 tasolpo ינטחס
 floshu הביחס
 solpu הטיחס
 peltu הפיחס
 vasu הריחס
 snilor בלחס

 pelte )הלועפ( ףחס
 pelto )ע״ש( ףחס

 vase רחס
 treru רורחס

 trerol תרוחרחס
 treron )הלסורק( הרחרחס

 rushpichon וידוטס
 dutomon טנדוטס

 tadutomon ילאיטנדוטס
 sexonzo ץוטס

 stalking shanoru/גניקוטס
 shanoron רקוטס
 tamukolu רוטס

 kobom ווק סוטטס
 pumtopon פוקסוטטס

 tajidor יטטס
 jidor תויטטס
 tajovorlopo יטסיטטס

 jovorlopon יאקיטסיטטס
 jovorlopo הקיטסיטטס

 darta הייטס
 mukola הריטס
 chachol פאדנטס

 chacholon טסיפאדנטס
 fenor טרדנטס
 tafenor יטרדנטס
 vapola פיטוארטס
 tavapolo יפיטוארטס
 vapolo תויפיטוארטס

 vipol תוילוירטס
 tavipol ילירטס
 konse )ות( יס
 slilu בואיס

 nopio ביס



 flama הביס
 molu בוביס
 tamol יבוביס
 dibu ךוביס
 labi תלוביס

 plepolu ןוביס
 tanopio יביס
 taflamo יתביס
 flamo תויתביס

 fema לוגיס
 spapu ףוגיס
 bevon רגיס
 bevi הירגיס
 jebu רודיס
 jebi םירודיס

 dasu גויס
 peru גוויס
 sormasha טויס

 sormashu )הלועפ( טויס
 kertu )הלועפ( םויס

 kertio תמויס
 frisu עויס
 tafrisu יעויס
 sibolu רויס
 tasizifo יפיזיס
 sizifo תויפיזיס

 kibo רבייס
 takibo ירבייס

 daso גייס
 frison )עוצקמ( עייס

 frisor ןעייס
 gerorio הלוידלג/ןפייס
 sibolon )דיקפת( רייס

 sibola תרייס
 trofu )הלועפ( הכיס

 trofon )ע״ש lubrication( הכיס
 pin( nivio( הכיס

 smurio יוכיס
 blotu ךוכיס
 spafu לוכיס

 agreement( keda( םוכיס
 summarize( snopolu( םוכיס

 zishu ןוכיס
 trofo )ךוכיח תנטקה( תוכיס

 pevom ןוליס
 frolu ףוליס
 fnosu קוליס
 blisholu אומיס



 blishole יומיס
 kizu לומיס
 driku םומיס
 modu ןומיס
 tapralor ירטמיס
 pralor הירטמיס

 modo ןמיס
 modgicho האירק ןמיס
 modshosho הלאש ןמיס

 modol ןימסת/םוטפמיס
 tamodol יטמוטפמיס

 tajekol יטפמיס
 jekol היטפמיס

 pizomu רוגניס
 shuplilu לודניס
 fozu רווניס
 nishu ןוניס
 slanu ףוניס
 bepkepo רניס

 sibor הזתניס
 tasibor יטתניס
 sodio המסיס
 krina דועיס
 takrino ידועיס
 krino תוידועיס

 tmomu ףועיס
 shishi רועיס
 netu חופיס

 deck( solshopo( ןופיס
 siphon( pudorol( ןופיס
 vefu )הלועפ( קופיס

 vefo )ע״ש( קופיס
 flumu )רעיש תריזג( רופיס
 story( sozu ,הלועפ( רופיס

 story( sozo ,ע״ש( רופיס
 tasozo ירופיס
 refi הרפיס
 shorolo סוקיס
 neste רוקיס
 slira ןורקיס

 bepol ריס
 pupio הליל ריס

 wodon הריס
 gadu בוריס
 shizu גוריס
 minku סוריס
 kezu קוריס
 lofo ןוחריס



 mawol הנריס
 grisoru רוסריס
 fledu תותיס
 voxol לכה ךס

 tablota ךוכס
 hapolo )רוביח לש( םוכס

 taklopu רוכס
 blota הכיכס

 hapolu )רוביח( המיכס
 geron ןיכס

 mofgeron חוליג ןיכס
 klopu הריכס

 bloton ךכס
 gevola המכס
 tagevol יטמכס
 gevolo תויתמכס

 zisho הנכס
 seju ךוסכס
 sejon ןכסכס
 sejo תונכסכס

 tasejo ינכסכס
 klopo רכס
 salo לס

 salgepo הסיבכ לס
 backspace( stipio( שאלס

 plilbamo פייטולס
 taramu לולס
 tafawon ירלולס

 rushor ןולס
 tastaku קולס
 dekon ןחלס
 deko תונחלס

 tadeko ינחלס
 bupol טלס
 deku החילס

 vilio לילס
 ramu הלילס
 staku הקילס

 bemwamol )הגע( גנלס
 vilu לוסלס
 sale הלסלס

 noshor עלס
 tanoshor יעלס
 troni יפלס
 kojol קלס

 taseli יביטקלס
 seli תויביטקלס

 driko םס



 chantipa רדמס
 tablishole יומס
 tanixom ךומס
 takojo קומס
 wamolio הטמס
 febio יליימס
 taglipo ךימס

 glipo )ךימס( תוכימס
 nixom )הברק( תוכימס

 kamnolio ןוי/רנימס
 takamnolio ינו/ירנימס

 kojo תוקימס
 fliba תוכמס
 taflibo יתוכמס
 flibo תויתוכמס

 kiza למס
 takizo ילמס
 kizo תוילמס
 dutor רטסמס
 lejio טוטרמס

 pimol יאנס
 pizomon רוגנס
 pizoma הירוגנס

 zufio ךירכ/׳ץיוודנס
 shuplilo לדנס
 shuplilon רלדנס
 shupliloni הירלדנס

 boxolon קדנס
 boxol תוקדנס
 moxolon תיקדנס
 foze םירוונס

 snimumo רטנס
 slano ףינס

 nishio ןנס
 shodol ריפנס
 tavarom ינוגסס
 varom תוינוגסס

 krine דעס
 memolo הדועס

 memolu )הליכא( הדיעס
 krinu )דעס( הדיעס

 tmomio ףיעס
 shisha הרעס

 zinio ףס
 pomio הפס

 soaked( tavitu( גופס
 sponge( viton( גופס

 sofelo רליופס



 takuplomo ינטנופס
 kuplomo תוינטנופס

 tarefu רופס
 mubolo טרופס
 mubolon יאטרופס
 tamubola יביטרופס
 mubola תויביטרופס

 netol חפס
 mona רבמטפס

 tavito גיפס
 vitu הגיפס
 vito תוגיפס

 netio חיפס
 nete החיפס
 shopio הניפס
 tarefe ריפס

 refidra רוחאל הריפס
 refu היינמ/הריפס

 refe )רופסל תורשפאה( תוריפס
 molio הלריפס
 tamolio ילריפס

 beba לפס
 shopor תונפס
 grisomu רוספס

 rondor היצקיפיספס
 pomnelo לספס
 grisomon רספס
 grisomo תורספס

 tagrisomo ירספס
 doubt( psoma( קפס
 supplier( vefon( קפס

 psomon ןקפס
 psomo תונקפס

 tapsomo ינקפס
 barber, hairdresser( flumon( רפס

 book( sozio( רפס
 soza תורפס
 tasoze יתורפס
 soze תויתורפס

 sozoni היירפס
 norio טנירפס
 chemshisor שווקס
 tanoshomu לוקס
 shorio ׳ץוקס
 tanestu רוקס

 lamon דרובטייקס
 noshomu הליקס
 shopol רפיקס



 nestu הריקס
 sexe סקס

 sexolopon גולוסקס
 tasexolopo יגולוסקס
 sexolopo היגולוסקס

 fnazaxon ןופוסקס
 tasexe יסקס

 sexomon טסיסקס
 tasexom יטסיסקס
 sexom תויטסיסקס

 tapsomol יטפקס
 psomol תויטפקס

 nesta רקס
 sliron ןרקס
 sliro תונרקס

 tasliro ינרקס
 taslomdawo םעט רס

 jushu לוברס
 gadon ןברס
 gado תונברס

 wabio לגרס
 tatibu גורס
 talofo חורס
 tadamolopo יגולורס
 damolopo היגולורס
 chirol בויסנ/םורס

 tazetu קורס
 sloma תורס

 movie( plito( טרס
 ribbon( plili( טרס

 sropu )ןטרס תמירג( ןוטרס
 pliti )רצק טרס( ןוטרס

 sropon )היח( ןטרס
 sropo )הלחמ( ןטרס

 tasropo ינטרס
 tibio גירס
 tibu הגירס
 minkon סירס
 zetu הקירס
 grisoron רוסרס
 grisoro תורסרס
 bashbiso תפערס

 vavi קרס
 plinol םזקרס
 taplinol יטסקרס

 femon ןלגתס
 femo תונלגתס

 tafemo ינלגתס



 tashubom יותס
 tagofo םותס

 tagrenu )רעיש( רותס
 shubom ויתס

 gofu )הלועפ( המיתס
 gofa )ע״ש( המיתס

 gofo תומיתס
 pripu )לשמל ,הנעט( הריתס

 grenu )רעיש( הריתס
 tapripo יתריתס
 pripo תויתריתס

 tavodo ימתס
 vodo תוימתס

 divo רתס
 fledon תתס
 nokshuron מ״בע

 joboron החפש/דבע
 jobor תודבע

 taboso הבע
 jobu )הלועפ( הדובע

 jobo )ע״ש( הדובע
 krikom ךרפ תדובע
 taglipol )ךימס( תובע

 tarene ריבע
 rene )רובעל תונתינה( תוריבע

 plami )דצ( רבע
 past( reno( רבע

 reju )קוחה לע( הרבע
 rejon ןיירבע
 rejo תוניירבע

 tarejo יניירבע
 tabofolo שבע

 smikolio היינבגע
 smikolilo ירש תיינבגע

 tamumo לוגע
 tahun םוגע
 giltozo ליגע
 mumo תוליגע
 kuboma הניגע

 shimbifio לגע
 tamumol לגלגע
 mumol תולגלגע

 lashio הלגע
 lashion ןולגע
 tahuno ימומגע
 huno תוימומגע
 until( klo( דע

 witness( niton( דע



 kloko ךכ ידכ דע
 taspilu רודע
 nita תודע
 klopino ןיידע
 tachulo ןידע
 chulo תונידע

 tavlipo ףידע
 vlipo תופידע

 taspilo רידע
 spila הרידע
 spilo תורידע

 flenu ןוכדע
 tafleno ינכדע
 fleno תוינכדע

 lilbio שדע
 gutio השדע

 sengutio עגמ תשדע
 jobon דבוע

 bakolon ילאיצוס דבוע
 frera הדבוע
 tafrero יתדבוע
 frero תויתדבוע

 boso יבוע
 fetus( bliso( רבוע

 dolgopon חרוא רבוע
 bofolo שבוע
 bekol הגוע
 beki הייגוע
 huna המגוע

 hunol שפנ תמגוע
 kubomo ןגוע

 pnok אל ןיידע/םרט/אל דוע
 vlipio )לשמל ,ףסכב( ףדוע

 tavlipe )ראות( ףדוע
 vlipe תופדוע

 vlipol )לשמל ,רצומב( םיפדוע
 kache היווע
 kachi תיווע
 takachi יתיווע

 rizol ןווע
 chobi זוע
 shobon רזוע

 rondshobon ישיא רזוע
 tastifol ןיוע
 stifol תוניוע

 chinio לוע
 zabi בלוע
 fafomo םלוע



 tafafoma ימלוע
 fafoma תוימלוע

 gliso סמוע
 gefa קמוע
 vedo גנוע

 season( dozol( הנוע
 nazo ינוע
 teso שנוע
 tadozol יתנוע

 bizio )ע״ש( קסוע
 poshol )תויח תחפשמ( ףוע

 bambi רפוע
 rodo תרפוע
 gafo המצוע
 tagafo יתמצוע

 gikor רצוע
 sequential( tashanu( בקוע

 dajo םקוע
 tadalu ףקוע
 plinio ץקוע

 plino תונצקוע
 taplino ינצקוע

 puzo רוע
 puzol )דגב( רוע
 tofom ףותה רוע

 tapuzo ירוע
 editor( diron( ךרוע

 jison ןיד ךרוע
 nupio הלרוע
 kliza המרוע

 nape( dranmudo( ףרוע
 rear( dranon( ףרוע

 tadranom יפרוע
 damom קרוע
 hazolo תוררוע
 flepon(si) ןיררוע
 gupu קשוע
 neva רשוע
 krilo קתוע
 flodon רתוע

 tachobo זע
 goat( velon( זע

 poba ןובזע
 tapobu בוזע
 fawe זוזע
 chobo תוזע
 pobu הביזע
 pobo תוביזע



 shobi )׳וכו רזע ילגלג( רזע
 shobu הרזע

 shushon טע
 takunu יוטע
 tanefu ףוטע
 tajine רוטע
 kunu הייטע

 nefu )הלועפ( הפיטע
 nefo )ע״ש( הפיטע

 wojlolon ףלטע
 jinol הרטע
 tiopu דוביע
 bosu יוביע
 blisu רוביע

 mumu )הלועפ( לוגיע
 muma )ע״ש( לוגיע

 hunu םוגיע
 kubomu ןוגיע
 glilu דודיע
 chulu ןודיע
 spilu רודיע
 dozom ןדיע

 blishon )םדא( רוויע
 tablisho )ראות( רוויע

 blisho ןורוויע
 kachu תוויע

 sioru ןויע
 tasioro ינויע
 sioro תוינויע

 dupu ףויע
 wamu רויע
 nefa ףוטיע
 jinu רוטיע
 tajino ירוטיע
 jino תוירוטיע

 boshomu שוטיע
 tadupo ףייע
 dupo תופייע
 deju בוכיע
 pulu לוכיע
 tera רוכיע
 tasolol יאליע
 solol תויאליע

 taklepom גליע
 klepom תוגליע

 solon )םדא( יוליע
 soli )הלועפ( יוליע

 fludu לוליע



 povi םוליע
 tasolon יליע
 pifo ןופליע
 zoiolu דומיע
 glise סומיע
 dichu תומיע

 kashon ןיע
 munola בוניע
 vedu גוניע
 shefu יוניע
 kashibon תיניע
 mijolio הסיע
 senoru יוסיע

 bizi )עוצקמ( קוסיע
 biza )הלועפ( קוסיע

 bofomu שופיע
 fivu )הלועפ( ןובציע

 zoso הציע
 ranu )הלועפ( בוציע

 rano )ע״ש( בוציע
 tarano יבוציע

 chasa )הריגס( םוציע
 תדידמל/תישילש הקזחב הלעה( בוקיע

 triru )חפנ
 pudu לוקיע

 confiscation( duvu( לוקיע
 daju םוקיע
 dala ףוקיע
 tadala יפוקיע
 vipu רוקיע
 vaka רקיע
 vakio ןורקיע
 tavako ירקיע
 vako תוירקיע

 tajuja שקיע
 wama ריע
 solko ןובריע

 solkfobo לבגומ ןובריע
 nije בוריע

 tupom היזופניא/יוריע
 smuta )המירע תריצי( םוריע

 kukepo )ע״ש( םוריע
 takukepo )ראות( םוריע

 tawamo ינוריע
 wamo תוינריע
 kochu לופריע

 bevu ןושיע
 rezu דותיע



 napo ןותיע
 napom תואנותיע

 napomon )עוצקמ( יאנותיע
 tanapom )ראות( יאנותיע

 dejom הבכע
 hikion שיבכע

 chufon )יגולונכט יעצמא/היח( רבכע
 chufloro שורבכע

 tatero רוכע
 tero תוריכע
 tapino יוושכע
 pino תויוושכע

 pina וישכע
 solio לע

 tintom סיסב לע
 pomuko ידי לע
 flibi ךמס לע
 soliom ינפ לע
 semaxo םש לע
 tamaxazo ינמז-לע
 maxazo תוינמז-לע

 tamaxogibo ישוח-לע
 tamaxopila יעבט-לע
 maxopila תויעבט-לע

 tamaxkolo ילוק-לע
 maxo תודוא/לע

 zaba ןובלע
 pofio הלע

 pofion תרתוכ הלע
 tazabo בולע
 pofiom הוולע
 tapofiom יתוולע

 tanesor )ילילש – יושע( לולע
 tapovi םולע

 napio רושורב/ןולע
 naiolon הקולע
 bawol הטלע
 zabo תובילע

 tasolo ןוילע
 solo תונוילע

 tadafo זילע
 dafo תוזילע
 solu היילע
 fludol הלילע
 tafludol יתלילע
 fludo תויתלילע

 dafolu הצילע
 dafolo תוצילע



 honol תילע
 pofiolu לועלע

 people( miona( םע
 with( go( םע

 plalom הדמע
 zezrika הצק תדמע
 page( zoiolo( דומע
 pole( plali( דומע
 snimoko הרדש דומע

 plalio הדומע
 tarajo םומע
 tagliso סומע
 tagefo קומע
 taplalo דימע
 plalu הדימע
 plalo תודימע

 fonolon לימע
 fona הלימע
 fonol תולימע
 rajo תומימע

 vebio תימע
 fono למע
 tafono ינלמע
 tamiono יממע
 miono תויממע
 raju םועמע

 gefio קמע
 gefo תוקמע

 chano בנע
 glolio לבנע
 rafnosha רבנע
 tamunola בונע
 tatrilu דונע
 chadola הוונע

 chadolo תונתוונע
 tatesu שונע

 tanazo ינע
 munolu )הלועפ( הבינע

 munolo )ע״ש( הבינע
 praron )ןויפפ( רפרפ תבינע

 trilu הדינע
 tachadolo וינע
 hira ןיינע
 tahiro יניינע
 hiro תויניינע
 tesu השינע

 timo ןנע
 tima תוננע



 tatimo יננע
 sanom ףנע

 loxon )לודג םדא ,ע״ש( קנע
 loxo תוקנע

 taloxo יקנע
 tabiza קוסע
 smikola סיסע
 tasmikolo יסיסע
 smikolo תויסיסע

 bizo קסע
 bizol )קסע תיב( קסע

 bize הקסע
 tabizo יקסע
 bizoron ןקסע
 bizor תונקסע
 poshon ןופיפע

 tashorom ץיפע
 shorom תוציפע
 titu ףועפע
 tito ףעפע
 rodio הרפע
 rodon ןורפע

 rafo ץע
 vudol טחמ ץע

 tiro בצע
 nerve( fivol( בצע

 tire תובצע
 tafivol יבצע
 fivo תונבצע

 tafivo ינבצע
 tatiro בוצע
 tagafa םוצע

 tachasu )רוגס( םוצע
 tagiku רוצע
 tarafo יצע

 chasu המיצע
 gafe תומיצע

 pofom ץיצע
 gikon ריצע
 giku הריצע
 gikom תוריצע

 tazula לצע
 zula תולצע

 sloth( zulon/םדא( ןלצע
 zulo תונלצע

 tazulo ינלצע
 snimo םצע

 snimfirol חירבה םצע



 koro רבד/םצע
 plazo תואמצע

 plazon )ע״ש( יאמצע
 taplazo )ראות( יאמצע

 tatrono ימצע
 trono תוימצע

 shanon )לגרב( בקע
 due to( shani( בקע
 shanio )לגר לש( הבקע

 tashano יבקע
 shano תויבקע

 tadajo םוקע
 dajio המוקע

 taplinu ץוקע
 tadefu רוקע
 tashane ביקע
 shanu הביקע
 shane תוביקע

 tadalo ףיקע
 dalu הפיקע
 dalo תופיקע
 dale ןיפיקע
 plinu הציקע
 defu הריקע
 tapudo לקלקע
 pudo תולקלקע

 tadaji ימומקע
 daji תוימומקע
 daje תומימקע

 dajol תמקע
 plina ץוצקע

 tavipo רקע
 plinon ברקע
 tavaki ינורקע
 vaki תוינורקע

 vipo תורקע
 juja תושקע

 jujon ןשקע
 jujo תונשקע

 tajujo ינשקע
 tahaza רע
 viso ברע

 solkon )תוברעב( ברע
 arab( rabo( ברע

 kavio הברע
 niju בוברע
 nijo היבוברע

 niru לוברע



 solka תוברע
 tarabo יברע
 vrino הגרע
 hotlashu לוגרע
 solke הבורע

 tavrinu גורע
 tiponi הגורע
 valom הוורע

 edited( tadiru( ךורע
 ready( taglimomu( ךורע

 pile( tasmutu( םורע
 tamudgeru ףורע
 gifio ץורע
 haza תורע
 groka לוטרע
 tagroko יאליטרע
 groko תויאליטרע

 solku )ןובריעב( הבירע
 vrinu הגירע
 diru הכירע

 smutu )הלועפ( המירע
 smuto )ע״ש( המירע

 birio הסירע
 mudgeru הפירע

 vaforon ץירע
 vaforo תוצירע

 tablanor ירירע
 blanor תוירירע

 fesa ךרע
 tafeso יכרע
 feso תויכרע
 taklizo ימומרע
 klizo תוימומרע

 marolon ןומרע
 tamarol ינומרע
 marol תוינומרע

 hazo תונרע
 tahazo ינרע
 glolomu לוסרע
 rofglolo לסרע
 flepu רוערע
 kochvato חיפרע
 takocho יליפרע
 kocho תויליפרע
 kochol תיליפרע

 kocha לפרע
 flepe ררע
 prario שע



 maze בשע
 mazor הייבשע

 tanes )לגוסמ/לוכי( יושע
 done( tagimu( יושע

 tagupu קושע
 teni רושע
 gimu היישע

 klonoru טיזקא תיישע
 gupa הקישע

 tanevo רישע
 nevo תורישע

 texon ירישע
 texa )רבש( תירישע
 smoke( bevo( ןשע

 tabevo )ראות ,smoking( ןשע
 gupon ןקשע
 gupo תונקשע

 tagupo ינקשע
 tate ינורשע
 jode ןותשע

 saze תע
 rezol הדותע

 rezo דיתע
 tarezo ידיתע
 rezolopon ןדיתע
 rezolopo תונדיתע

 tarezor ינדיתע
 tadador קיתע

 dador )קיתע תויה( תוקיתע
 dadorsi )יצוביק ,םיצפח( תוקיתע

 taglafo ריתע
 flodu הריתע
 glafo תוריתע

 gafom )םוצע( קתע
 beboni באפ
 bivio לזאפ
 smidol לנאפ
 talabol יביסאפ
 labol תויביסאפ

 klido ראפ
 chachio הסראפ

 chekani קראפ
 tefani םימ קראפ
 valkojon םייחל תאפ

 psenom סותאפ
 tapsenom יטתאפ
 montu ראורבפ

 blisom גפ



 tagrindozio ףקות גפ
 tazafo םוגפ
 taferu עוגפ

 geson )בכר לש( שוגפ
 tagesu )ותוא ושגפש( שוגפ

 fojo זגפ
 bibol ןויגפ
 zafu המיגפ
 zafo תומיגפ

 tafero עיגפ
 feru העיגפ
 fero תועיגפ
 gesu השיגפ

 zafa םגפ
 sameto הלבנ/רגפ

 flanio הרגפ
 rijio דפ
 tachafu יודפ
 prosdidon ליפודפ
 taprosdido יליפודפ
 prosdido היליפודפ

 brakon )גנלס( ןחדפ
 mudol תחדפ
 chafu ןוידפ
 chafa היידפ
 konfo )ות( הפ

 mouth( bemo( הפ
 sa ןאכ/הפ
 tahanor יטאופ

 hanor הקיטאופ
 fera תונעגופ

 tafera ינעגופ
 vupdazo הציבח/תפרפר/גנידופ

 plomotozo תכסה/טסאקדופ
 jenon ןורטיזופ
 tajenon ינורטיזופ

 tabluno לזופ
 taklol זחופ
 klebomo ץלחופ

 chemwabo יאקירמא לובטופ
 taditom ינגוטופ
 ditom תוינגוטופ
 nesolio לאיצנטופ
 tanesol ילאיצנטופ

 nesol היצנטופ
 besololo ךופ
 barbio לופ

 kafio הפק לופ



 wolor ןחלופ
 tawolor ינחלופ
 tashenolopo יטילופ

 shenolopon יאקיטילופ
 shenolopo הקיטילופ

 desoledor רמילופ
 zikom חוטיב תסילופ

 telpon )ע״ש( שלופ
 telpo תונשלופ

 tatelpo ינשלופ
 tasulomo )ראות( יבמופ
 sulomo יבמופ/תויבמופ

 chomopon )היח( המופ
 dapom הלמופ
 glofio הפמופ
 dorumoni קדנופ

 sunor )ןוירה( תואקדנופ
 fnodor )ליפטל( תואקדנופ

 fnodoron )ליפטל( יאקדנופ
 sunoron תיאקדנופ

 susio ינופ
 divio )תקורסת( ינופ

 skupio היצקנופ
 taskupol ילנויצקנופ
 skupol תוילנויצקנופ

 posto )תיתרבח תשרב( טסופ
 verb( miokom( לעופ
 worker( miokon( לעופ

 pomudi ףופ
 tamionom ירלופופ
 mionom תוירלופופ

 lobumo ןרוקפופ
 tawibo הרופ
 tatipu חרופ
 wibo תוירופ

 tagivor יפרגונרופ
 givor היפרגונרופ
 zufon םחל סרופ

 miore תונערופ
 boshon ץרופ
 prake ןקרופ
 rizon עשופ
 tasnano רשופ

 snano )ע״ש( תורשופ
 nuno תופ
 plabon ןחתופ
 kijol הרוזפ

 jakon ןזזפ



 tajako זיזפ
 jako תוזיזפ
 blunu הליזפ
 bluno תונלזפ

 hanol ןומזפ
 hanolon יאנומזפ

 kijon ןרזפ
 kijo תונרזפ

 takijo ינרזפ
 sheet metal( hote( חפ

 tubio הפשא חפ
 bada דחפ
 badon ןדחפ
 bado תונדחפ

 tabado ינדחפ
 tafiku סוחפ
 nade תוחפ
 hotomon חחפ
 hotomo תוחחפ
 fiku הסיחפ
 hoti תיחפ
 nado תותיחפ

 veto םחפ
 vetio המימחפ

 veton ןמחפ
 tamite רוטפ

 exempt( mito( רוטפ
 mite הריטפ
 nason שיטפ

 smanason ריווא שיטפ
 chanomio לטפ

 shabon )תמטופמ היח( םטפ
 wojio המטפ
 simor טנטפ

 maziolo היליזורטפ
 boxon ןורטפ
 boxo תונורטפ

 taboxo ינורטפ
 pulplato היירטפ

 pomom תעבטה יפ
 valon האיפ
 klidu רואיפ
 vanfinka םוגיפ

 ferolu רורט עוגיפ
 jelu )הלועפ( רוגיפ

 jelo )ע״ש( רוגיפ
 varorio טנמגיפ

 varor היצטנמגיפ



 braku חודיפ
 fairy( lola( היפ
 bemi תימופ/היפ

 vatu חויפ
 pseno טויפ
 tapseno יטויפ

 japolio )לשמל ,גנילואב( ןויפ
 blinu סויפ
 jaku זוזיפ
 kiju רוזיפ
 tapemol יזיפ
 pemol תויזיפ

 taplerpemol יפרתויזיפ
 plerpemol היפרתויזיפ
 plerpemolon טסיפרתויזיפ

 pilolopon יאקיזיפ
 pilolopo הקיזיפ
 tapilolopo ילקיזיפ

 vato חיפ
 hotomu חוחיפ
 vetu םוחיפ
 nada תוחיפ
 klebomu ץולחיפ
 shabu םוטיפ
 mitu רוטיפ
 psenon ןטייפ
 blinon ןסייפ
 blino תונסייפ

 tablino ינסייפ
 taskoto חכיפ

 wabison ליפ
 sexio שגליפ
 kintu גוליפ
 slinu חוליפ
 bele לוליפ
 nipu סוליפ
 rorolopon ףוסוליפ
 tarorolopo יפוסוליפ
 rorolopo היפוסוליפ

 snakolu )הקרבה( שוליפ
 nupo ןיפ

 poshreton ןיווגניפ
 zeze הניפ
 cheku יוניפ
 prifu קוניפ
 donio הטצניפ

 tazeze יתניפ
 geri הסיפ



 rutu לוסיפ
 punctuation( skolu( קוסיפ

 tapeso חסיפ
 plizu חונעיפ

 pitsa הציפ
 pimu חוציפ

 pimio )יביטקלוק( םיחוציפ
 dabu יוציפ
 smibu לוציפ
 bumu ץוציפ
 plasa דוקיפ
 taplasa ידוקיפ
 pletu חוקיפ

 flepolu )תוקקופתה( קוקיפ
 dremolon חקיפ
 dremol תוחקיפ

 tadremol יחקיפ
 tafefi יטנקיפ
 fefi תויטנקיפ
 blopol הירטנקיפ

 mempila קינקיפ
 franu ןוגריפ
 rondu טוריפ
 flimjamon ןמוריפ
 taflimjamo ינמוריפ
 flimjamo הינמוריפ

 boshi ץוריפ
 praku קוריפ

 frinu )הלועפ( רוריפ
 frino )ע״ש( רוריפ

 mozu שוריפ
 memtefol םי תוריפ

 zuporu סוסריפ
 boshio הצריפ
 safu טושיפ
 braka לושיפ
 juzu קושיפ
 sute רושיפ
 klapu חותיפ

 fabu )הלועפ( יותיפ
 fabo )ע״ש( יותיפ

 frita לותיפ
 skota ןוחכפ
 skoto תוחכפ

 suzo אלפ
 tasuzo יאלפ

 flakio )תמוסרפ( רייאלפ
 kinti גלפ



 tanimom יטמגלפ
 nimom תויטמגלפ

 hotol הדלפ
 kinto הגולפ
 taflaru טולפ
 namulor וטולפ
 tetvala המולפ

 slini חלפ
 flari טלפ
 dakol הטלפ
 suzu האילפ

 taslino חילפ
 slina החילפ
 slino תוחילפ

 flaron טילפ
 flaru הטילפ
 flaro תוטילפ

 topziro העפשמה תמישר/טסיליילפ
 tafnopo ילילפ
 fnopo םילילפ
 telpu השילפ
 tamulor יטנלפ

 dakon סלפ
 tapleso יטסלפ
 pleso תויטסלפ
 plesa קיטסלפ
 plesolon יאקיטסלפ
 plesol הקיטסלפ

 riji רטסלפ
 chirom המסלפ
 rorolon ןפסלפ
 tarorolon ינפסלפ
 fefomu לופלפ
 fefomo לפלפ

 fefio רוחש לפלפ
 fefomon ןלפלפ
 glepola תוצלפ

 proron ןצלפ
 prorol תונצלפ

 taprorol ינצלפ
 zezoron טאנפ
 tazezor יטאנפ
 zezor תויטאנפ

 cheka יאנפ
 rolchipon הדנפ

 tacheko יונפ
 glomoron ןמונפ
 taglomor ילנמונפ



 glomor תוילנמונפ
 tarevol יטסטנפ
 revol היסטנפ

 cheko תוינפ
 fnaru היינפ

 plaja )ךות( םינפ
 pokamon םינפ לא םינפ

 kamon ףוצרפ/םינפ
 toplaja המינפ
 taplajo ימינפ
 plajo תוימינפ

 shulio הנינפ
 baze סנפ
 klemom היסנפ
 kebeno קייקנפ
 zirio סקנפ

 ziri תונסקנפ
 plilo ספ

 nimon הטאה ספ
 lapio ודווספ/ודבספ

 honon הגספ
 semoflajo םינודווספ

 tapesu חוספ
 tafnapu לוספ
 fnapol תלוספ
 prakio קוספ

 decided( tashnamu( קוספ
 pesol )גח( חספ
 hapesol )גח( אחספ

 peso תוחספ
 gulinio הטספ
 pesu החיספ

 leshostiro הזילנאוכיספ
 taleshostiro יטילנאוכיספ
 taleshgopor ימנידוכיספ

 leshgopor הקימנידוכיספ
 lesholopon גולוכיספ
 talesholopo יגולוכיספ
 lesholopo היגולוכיספ
 taleshomubor יטמוסוכיספ
 leshomubor היטמוסוכיספ

 jalomon תפוכיספ
 tajalom יכיספ/יתפוכיספ

 jalom היתפוכיספ
 leshozopon רטאיכיספ
 taleshozopo ירטאיכיספ
 leshozopo הירטאיכיספ

 fnapu הליספ



 fnapo תוליספ
 tasorom ימיספ
 sorom תוימיספ

 jupu העיספ
 skolo קיספ
 shnamu הקיספ

 sculptor( ruton( לספ
 sculpture( ruto( לספ

 jedor רתנספ
 jedoron ןרתנספ

 jupa עספ
 saku סופספ

 plilu )םיספ תיישע( סופספ
 mebsazo ןמז קספ

 praki הקספ
 shnamo תונקספ

 tashnamo ינקספ
 didio )דלי( טועפ

 mioka הלועפ
 tarelu רועפ
 meu הייעפ
 tamioko ליעפ
 mioko תוליעפ
 puma המיעפ
 relu הריעפ
 mioksibo לולעפ
 mioksibon ןלולעפ

 spe )םימעפ( םעפ
 glinon ןומעפ

 duzu היזופיד/עופעפ
 relo רעפ
 tazidu עוצפ
 tapimo חיצפ
 pima החיצפ
 pimo תוחיצפ
 zidu העיצפ
 kritio הריצפ

 zido עצפ
 zidio ןועצפ
 shaju ץופצפ
 bumio הצצפ

 bumlilom םוטא תצצפ
 siokebo ןאקפ
 vimo ןודקפ
 plasio דוקפ
 plasu הדוקפ
 tajasu חוקפ
 plimol הטלוקפ



 takrimu עוקפ
 tapivu קוקפ
 pletio חקפ
 dilomon דיקפ

 tekoron הלבק דיקפ
 dilom תודיקפ
 tadilom יתודיקפ
 jasu החיקפ
 krimu העיקפ
 pivu הקיקפ
 nopor תעקפ
 flipu קופקפ

 pivo קקפ
 shimbifol רפ
 gosha ארפ
 gosho תוארפ

 tagosho יארפ
 wamio רברפ
 tawamio ירברפ
 shisio דוגרפ
 tajapor יטמגרפ
 japor תויטמגרפ
 jujio )היח( דרפ

 leda )יגוז אל( דרפ
 pripom סקודרפ
 tapripom ילסקודרפ

 shimbifo הרפ
 givolon רוטקובורפ
 givolu היצקובורפ

 taledu דורפ
 samvala הוורפ

 tarondi )םיטרפל/ףסכ( טורפ
 tamifolu )רתימ( טורפ

 jenom ןוטורפ
 redolomon )םדא( טנטסטורפ

 taredolom יטנטסטורפ
 redolom תויטנטסטורפ

 bozol טקיורפ
 takriku ךורפ

 zinor אובמ/גולורפ
 tawiru םורפ
 tazufu סורפ

 slice( zufo( הסורפ
 tamioro )תוגהנתה( עורפ

 tapensu )םולשת( עורפ
 fosor היצרופורפ
 tafosor ילנויצרופורפ
 plamol תידודצ/ליפורפ



 prof רוספורפ
 cracked( taboshu( ץורפ

 klemolon )םדא( שורפ
 spread( tamotu( שורפ

 hotu לוזרפ
 tipa חרפ
 tatipo ינוחרפ
 tipo תוינוחרפ

 tatipa יחרפ
 ronda טרפ

 odd( rondio( טרפ
 tarondom יטרפ
 rondom תויטרפ
 tarondo ינטרפ
 rondo תוינטרפ

 wiba ירפ
 tupion רדה ירפ

 taledi )ודירפהל ןתינ( דירפ
 ledu הדירפ
 ledo תודירפ

 wibe ןוירפ
 tipu החירפ

 wonon טירפ
 rondi )ףסכ ,םיטרפל( הטירפ

 mifolu )רתימ לע( הטירפ
 tablenom יטטירפ
 blenom תויטטירפ

 takriko יפסירק/ךירפ
 kriku הכירפ
 kriko תוכירפ
 plazol סנלירפ
 plazolon רסנלירפ

 tawiro )םרפיהל לוכי( םירפ
 wiru המירפ
 wiro תומירפ
 tadadom יביטימירפ
 dadom תויביטימירפ

 zufu הסירפ
 miora )תוערפתה( העירפ
 pensu )בוח םולשת( העירפ

 mioro תועירפ
 boshu הצירפ
 blivol תוצירפ

 kamsulio ךרד תצירפ
 kibishu )הלועפ( רבייס תצירפ

 taprako )ותוא קרפל ןתינש( קירפ
 prako תוקירפ

 retirement( klemu( השירפ



 spreading( motu( השירפ
 klemol תושירפ

 moto )השירפל ןתינש( תושירפ
 krike ךרפ
 stotu סוכרפ
 soldino הימרפ
 primu סונרפ
 primo הסנרפ

 plumo סרפ
 zuporo הסרפ
 flaku םוסרפ
 flakon יאמוסרפ
 flako תמוסרפ

 pensa ןוערפ
 praru רופרפ

 halol םזינויצקפרפ
 halolon טסינויצקפרפ
 tahalol יטסינויצקפרפ

 praro רפרפ
 tapraro ירפרפ

 bosho ץרפ
 prakol קרפ

 jisolon טילקרפ
 jisol תוטילקרפ

 suson שרפ
 sozor השרפ
 moza תונשרפ

 tamoza ינשרפ
 tasafo )ראות( טושפ

 simply( posafo ,פ״הת( טושפ
 tajuza קושפ
 safo תוטשפ
 beknijo הדיטשפ
 safa תונטשפ

 tasafa ינטשפ
 raid( shisholu( הטישפ

 rizu העישפ
 juza הקישפ

 brako החידפ/הלשפ
 rizo עשפ
 pshishu שופשפ
 pshisho שפשפ

 dremom רשפ
 suta הרשפ
 suton ןרשפ
 suto תונרשפ

 tasuto ינרשפ
 taslopo ימואתפ



 slopo תוימואתפ
 petom םגתפ
 taplabo חותפ

 open-minded( taplabmudo( שאר-חותפ
 sikomon גולותפ
 tasikom יגולותפ
 sikom היגולותפ

 tadrepa רותפ
 plabe חתפ
 fabol ןויתפ
 plabu החיתפ
 plabo תוחיתפ

 open-mindness( plabmudo( שאר תוחיתפ
 fabon ןייתפ
 fabe תונייתפ

 tafabe ינייתפ
 fripio ליתפ
 fripion היליתפ

 tadrepo ריתפ
 drepu הריתפ
 drepo תוריתפ

 gulili )לכוא ,םיתיתפ( תיתפ
 frinol )לשמל ,גלש( תיתפ

 slopi עתפ
 lomi קתפ
 drepa ןורתפ
 cheto טא׳צ
 chetu טוטי׳צ

 zupol ול׳צ
 zupolon ןל׳צ
 morom ןאצ
 votio אצאצ

 nufon בצ
 tune אבצ
 tatuno יאבצ
 tuno תויאבצ

 tazeru טובצ
 hyena( memeto( עובצ
 hypocrit( tahibom( עובצ
 painted( tavaru( עובצ

 tawalu רובצ
 gopkiro יבצ

 zeru הטיבצ
 varu העיבצ
 hibom תועיבצ

 walo ריבצ
 walu הריבצ
 wale תוריבצ



 vara עבצ
 varolon )עוצקמ( עבצ

 tavaro ינועבצ
 varo תוינועבצ

 varol )עוצקמ( תועבצ
 zeron תבצ

 plama דצ
 taplamo ידדצ
 plamo תוידדצ

 taplama ידצ
 tadishor קידצ
 dishor תוקידצ

 shula ףדצ
 jupiter( famulor( קדצ
 justice( disho( קדצ

 dishol תונקדצ
 tadishol ינקדצ
 mabio בהבהצ
 mabom תובהבהצ

 mabi בוהצ
 lulu הלהצ
 riso םיירהצ

 pucho וצ
 pupo האוצ
 tapupo יתאוצ
 tadisho קדוצ
 plabom רהוצ
 depnumo האווצ
 muno ראווצ
 munio ןוראווצ

 vexo תווצ
 tavexo יתווצ
 glopon ןללוצ
 glopo  תונללוצ

 glopor תללוצ
 tasrisu עלוצ
 nokmemu םוצ

 pofe )יצוביק( חמוצ
 vovor ימאנוצ

 tagrofo ןנוצ
 grofo תוננוצ

 dani ףוצ
 keshio )םדא( הפוצ

 prilo ןפוצ
 mawon רפוצ
 turon קוצ
 tamioto ברוצ
 rila הרוצ



 gala ךרוצ
 tarilo ינרוצ
 rilo תוינרוצ

 misholon ףרוצ
 misholo תופרוצ

 stifor  )םדא( ררוצ
 tativo חצ
 talosho ןוחצ
 chachu קוחצ
 tivo תוחצ
 tazlomo חיחצ
 zlomo תוחיחצ

 loshe ןחצ
 losho הנחצ
 tivu חוצחצ
 chacha קוקחצ
 kasora רוביצ
 takasoro ירוביצ
 kasoro תוירוביצ
 hunt( blitu( דיצ

 teme הדיצ
 plamu דודיצ
 disha קודיצ
 temio תינדיצ

 temu )הלועפ( דויצ
 temo )ע״ש( דויצ

 puchu יוויצ
 smilu )הלועפ( ןויצ

 smilon )ע״ש( ןויצ
 zifu ץויצ

 dezu )הלועפ( רויצ
 dezo )רצות( רויצ

 tadezo ירויצ
 deza תוירויצ

 gizu תויצ
 somu )הלועפ( טוטיצ

 somo )ע״ש( טוטיצ
 hunter( bliton( דייצ

 blito תודייצ
 shivio )הקשמ( רסיי׳צ

 zifo תונצייצ
 tazifo ינצייצ

 dezon רייצ
 gizon ןתייצ
 gizo תונתייצ

 tagizo ינתייצ
 ditu )הלועפ( םוליצ

 dito )רצות( םולצת/םוליצ



 tadito ימוליצ
 ruba )הפלצה( ףוליצ

 choka )ףלצ( ףוליצ
 puzoru קוליצ

 chanio )לכאמ( קומיצ
 spomu )הלועפ( קומיצ

 rinku תומיצ
 grofon )הלחמ( ןוניצ
 grofu )הלועפ( ןוניצ

 blanol קוניצ
 rolu )תרנצ ןיקתהל( רוניצ

 rolo )ע״ש( רוניצ
 tarolo ירוניצ
 rolio תירוניצ

 talunom יניצ
 lunom תויניצ
 sotu ףועיצ
 plivu רועיצ
 mizio הפיצ

 floating( besa( הפיצ
 smidu )הלועפ( יופיצ

 smido )ע״ש( יופיצ
 lushu ףופיצ
 lolon רופיצ
 nulio ןרופיצ
 liru הייפיצ
 mizmudi תיפיצ
 valio הציצ
 nalolon ןקיצ
 nalol תונקיצ

 moli ריצ
 votlano הדיל ריצ

 mishu ףוריצ
 mishdolo םירקמ ףוריצ

 tamoli יריצ
 shino לצ
 kroso בלצ

 foninol סרק בלצ
 kroson ןבלצ
 krosol תונבלצ

 takrosol ינבלצ
 takrosu בולצ
 tatuxolu חולצ
 tabeju יולצ
 tasivol לולצ
 bimor טילולצ

 tachoku ףולצ
 taruba )הכומ( ףולצ



 lamion חפולצ
 kebon תחלצ

 bejio ילצ
 krosu הבילצ
 tuxolu החילצ
 beju היילצ
 topio לילצ
 glopu הלילצ
 sivol תולילצ
 srisu העילצ

 choku )ףלצ( הפילצ
 shinol תיללצ

 idol( rilol( םלצ
 photographer( diton( םלצ

 rilomanon שונא םלצ
 rib( snima( עלצ
 side( plamor( עלצ

 chokon ףלצ
 choko תופלצ
 glinu לוצלצ

 fishing spear( tifom( לצלצ
 puzoro תקלצ
 tapuzoro יתקלצ
 puzora תויתקלצ
 nokmemon )םדא( םצ
 thirst( simko( אמצ
 thirsty( tasimko( אמצ

 tasimkodamo םד אמצ
 simka ןואמצ
 rifon המצ
 tafasho דומצ
 pofa חמצ

 pofor תונוחמצ
 tapofor ינוחמצ

 tapofo יחמצ
 pofo תויחמצ
 pofi הייחמצ

 chiron גימצ
 chiro תוגימצ

 tachiro יגימצ
 mupol דימצ
 fasho תודימצ
 pofu החימצ
 spome הקימצ

 tamora רימצ
 rinkon תימצ
 rinko תותימצ
 zlimu םוצמצ



 mora רמצ
 poftimio ןפג רמצ

 shilku רורמצ
 tamoro ירמצ
 moro תוירמצ
 tamore ירירמצ
 more תוירירמצ
 shilko תרומרמצ

 honrafo תרמצ
 blulion רבונצ

 zenolom ןונצ
 zenolio תינונצ

 tachado עונצ
 vlonon ןחנצ
 vlono תונחנצ
 vlonu החינצ
 chado תועינצ
 chukon תנצנצ
 rolola תרנצ
 treka דעצ
 trekol הדעצ
 treku הדיעצ
 sotio ףיעצ
 shuku הקיעצ

 gipon )םש( ריעצ
 tagipo )ראות( ריעצ

 gipo תוריעצ
 woko עוצעצ
 shuka הקעצ
 shukon ןקעצ
 shuko תונקעצ

 tashuko ינקעצ
 plivo רעצ
 taliro יופצ
 fiona ןופצ
 tafiono ינופצ
 fiono תוינופצ

 talusho ףופצ
 liro יפצ

 beke תיחיפצ
 watch( keshu( הייפצ

 prila הניפצ
 lusho תופיפצ
 mawu הריפצ
 lushio הפפצ
 bipu ףוצפצ
 bipon הפצפצ
 kapuzo עדרפצ



 tabato רצ
 tabatkasho ןיע רצ
 miotol תברצ

 faze הרצ
 tamiotu בורצ
 takraro דורצ
 tashuzu םורצ
 tamisholu ףורצ
 mishio הפורצ

 fedolio רורצ
 tafedolu )ראות( רורצ

 bato תורצ
 batkasho ןיע תורצ

 shoma החרצ
 shomon ןחרצ
 shomo תונחרצ

 tashomo ינחרצ
 miotu הבירצ
 mioto תובירצ
 kraro תודירצ
 shomu החירצ
 galu הכירצ
 galo תוכירצ
 shuzu המירצ
 misholu הפירצ

 fedolu )הרישק( הרירצ
 galon ןכרצ
 galol תונכרצ

 tagalol ינכרצ
 churu רוצרצ
 churon רצרצ
 dofilu קבמאק

 sidoro ןונאק
 tasidoro ינונאק

 sidoru היצזינונאק
 shobol בק
 takubo עובק

 kubio )לשמל ,יטמתמ( עובק
 baka הצובק
 tabako יתצובק
 bako תויתצובק

 tanifu רובק
 nifu הרובק

 tateke ליבק
 teke תוליבק
 kuba העיבק
 kubo תועיבק
 nifa הריבק



 acceptance( teku( הלבק
 receipt( tekio( הלבק

 reception( tekor( הלבק
 hokon ןלבק
 hoko תונלבק

 tahoko ינלבק
 kubol עבק

 bakon )תובדנ ץבקמ( ןצבק
 shunrafo בקבק

 nifo רבק
 nifon ןרבק
 taglivu חודק
 taskima םודק
 tahefo שודק
 hefo השודק
 glivol תחדק

 shovom תונתחדק
 tashovom ינתחדק

 taglivo חידק
 glivu החידק
 glivo תוחידק

 skimi )המידק תוכזב ומכ( המידק
 forward( tokamo( המידק

 skimo תומידק
 gubio הרידק

 skima )םדק ימי( םדק
 taskimola ןומדק
 taskimol ינומדק
 skimol תוינומדק

 takam ימדק
 priom היצנדק

 gubolon רדק
 darkness( klamo( תורדק

 pottery( gubol( תורדק
 taskobo ההק
 taskobe יוהק
 skobo תוהק
 skobe הייהק
 kasol הליהק
 takasol יתליהק

 kaso להק
 bito וק

 ledol הדרפה וק
 tabodom יביטנידרואוק
 bodom היצנידרואוק

 rafsoso הלאוק
 fovom הייבוק

 kipon ץבוק



 taplenor יביטינגוק
 plenor היצינגוק

 tijo דוק
 kertom הדוק
 taskimo םדוק
 tijol ןדוק
 taklamo רדוק
 hefe שדוק
 tashanol יטנרהוק
 shanol תויטנרהוק
 taskafu )ףוסא( יווק
 tabito )וק לש( יווק

 vale הצווק
 bitu ווקווק
 nejolon בטוק
 tanejolo יבטוק
 nejolo תויבטוק

 tuxmuma רטוק
 henon )גנלס( רטוק

 kola לוק
 gichkola ארוק לוק

 ninom בלוק
 jobio הגלוק
 pofolon יברולוק

 tapeve חלוק
 ponio ןטלוק

 takolo ילוק
 kolo תוילוק
 plitoni עונלוק
 plitonon ןעונלוק

 takole ינלוק
 kole תוינלוק

 pidon ןפלוק
 tanelom יביטקלוק
 nelom תויביטקלוק

 kipor היצקלוק
 munor רלוק
 chachor הידמוק

 kishor המוק
 tarifsikol ידיברומוק

 rifsikol )תיוולנ האולחת( תוידיברומוק
 tachachor ימוק

 pope תוממוק
 mishom רבחימ/היציזופמוק

 nalio ץמוק
 jotefa םוקמוק

 kedor תוילאנויצנבנוק
 takedor ילנויצנבנוק



 miznupo םודנוק
 bekor הירוטדנוק

 bekoron רוטידנוק
 leson )ע״ש( הנוק
 taninor יטנגניטנוק
 ninor תויטנגניטנוק

 shulo היכנוק
 plomepol תננכותמ הפש/גנלנוק

 tachapol ילאוטפסנוק
 chapol היצפסנוק/תוילאוטפסנוק

 tatebomo יביטריפסנוק
 tebomo היצריפסנוק

 rashiom תונמלת/םזימרופנוק
 rashiomon טסימרופנוק

 wakedo סוזנצנוק
 sefor טרצנוק
 talalom יטרקנוק
 lalom תויטרקנוק

 bapon םסוק
 psemor סומסוק
 bapa תומסוק
 tasintol יטמסוק

 sintolon יאקיטמסוק
 sintol הקיטמסוק

 tapsemor ימסוק
 manio ףוק

 vudio )טחמ לש( ףוק
 dinon יאפוק

 cashier( dinio( הפוק
 plapio רבוש/שולת/ןופוק

 steki הספוק
 rishio םירומיש תספוק

 tabeto ינצפוק
 beto תוינצפוק

 smipa ץוק
 pumremon בל בצוק

 tasmipo ינצוק
 smipo תוינצוק

 risto רצוק
 kipio )תקורסת( וקוק

 buzio לייטקוק
 valol )רעישב( הייקוק

 jijo רוק
 hikio )לשמל ,שיבכע לש( רוק

 zeso ןברוק
 plale הרוק
 doli תורוק

 dolisemon המוזר/םייח תורוק



 tabodor יביטלרוק
 talita ןרוק
 nolio סרוק

 luplamon טניקרוק
 larvezol החשוק

 kromi ישוק
 kliponi וניזק

 talil טק
 gelomon רוגטק
 tadojol ירוגטק

 geloma )טפשמב( הירוגטק
 dojol )גוס( הירוגטק

 tablizu לוטק
 taskapu םוטק
 talile ןוטק
 tazazu עוטק
 tajilu ףוטק
 heno תרוטק
 resolu הטטק
 totor רטטק
 blizu הליטק
 skapu המיטק

 lilon ןיטק
 lila )הלועפ( הניטק

 zazu העיטק
 zazo תועיטק

 jilo ףיטק
 shaio הפיטק

 jilu )ףוטקל( הפיטק
 tashaio יתפיטק

 bliza לטק
 dojo )ע״ש( גולטק

 tablizo ינלטק
 blizo תוינלטק

 talilo ןטק
 taliloro ינונטק
 liloro תוינונטק

 lilo תונטק
 talilol ןטנטק
 lilol תונטנטק

 bio היינטק
 zaza עטק
 zumor רטק
 gelomu גורטק
 smikolior פושטק

 flarolo איק
 pulon הביק
 kabor לוביק



 kabom תלוביק
 kubu עוביק

 baku )הלועפ( ץוביק
 kubor ןועביק
 takibolopo יטנרביק

 kibolopo הקיטנרביק
 chofomu הדיק
 tiju דודיק
 gliva חודיק
 kame םודיק
 hefu שודיק
 kama המדיק

 pidvalo )ירפ( יוויק
 vonu )הווקת( יוויק

 bitomu ןוויק
 fafu )הלועפ( םויק

 fafa )ע״ש( םויק
 tafafo ימויק
 fafo תוימויק

 klefi קסויק
 flevu זוזיק
 nejolu בוטיק
 skapa םוטיק
 lile ןוטיק
 zazi עוטיק
 henu רוטיק
 doju גולטיק
 vapom שטיק
 tavapom ישטיק

 tafafe םייק
 fafol תומייק
 pevu חוליק
 flisu לוליק
 pidu ףוליק
 frikol ןושליק
 popu המיק
 duda חומיק
 slaku טומיק
 gleta םומיק
 nala ץומיק
 fretu רומיק
 karoru הניק

 balzamo )לכוא( חוניק
 toiu )ףא לשמל( חוניק

 balzamu )לשמל לכואב ,הלועפ( חוניק
 shimlolu ןוניק
 rafmari ןומניק
 chiku רועיק



 siju עוקעיק
 smipon דופיק
 flupu חופיק

 gezu )הלועפ( לופיק
 tinom ץיק

 pronol הבציק
 binke הציק
 zezi ןוציק
 tazezo ינוציק
 zezo תוינוציק

 fitu ץוציק
 ristu רוציק
 tatinom יציק
 shisor ריק
 nixu בוריק
 glire םוריק
 jiju רוריק
 tarero חריק
 wabolom אושיק

 gilu )הלועפ( טושיק
 gila )ע״ש( טושיק

 tagilo יטושיק
 gilo תויטושיק

 fedi רושיק
 fedom תוירושיק

 sashu שושיק
 zupe תושיק

 easy( tafrimo( לק
 light( takiro( לק

 tajakol תעד לק
 tastitorio יסאלק

 stitorio הקיסאלק
 stitorion ןוקיסאלק

 jedolon ןדלק
 jedol תונדלק

 taponu טולק
 vamol ןולק
 tastofu עולק
 tapide ףולק
 tagako לקולק
 gako תולקולק

 taspepolo שולק
 easy( frimo( תולק
 light( kiro( תולק

 jakol תעד תולק
 pofol חלק
 yatol תחלק

 poni טלק



 rekio תטלק
 jedo דילק
 peve החילק
 ponu הטילק
 pono תוטילק

 takira לילק
 kira תולילק
 pleronion יאנילק

 taplerol ינילק
 plerol תוינילק
 pleroni הקינילק

 stofu העילק
 stofor )טרופס ףנע( הרטמל העילק

 pide )הלועפ( הפילק
 pido )ע״ש( הפילק

 spepola השילק
 spepolo תושילק

 fliso הללק
 mafinio הניטנמלק

 depsoson רמלק
 stofon )עוצקמ( עלק

 stofio הקטגור/תעלקמ/עלק
 stofo תונעלק

 guzo ףלק
 najamo ןמוטפלק
 tanajamo ינמוטפלק
 najamon הינמוטפלק

 selio יפלק
 guzon ןפלק
 gaku לוקלק
 taskimor יאמק
 taslake טומק
 tasedu לומק
 tanala ץומק
 tafreto רומק
 dudo חמק
 slakio טמק
 taslako טימק
 slake הטימק
 slako תוטימק
 sedu הלימק
 fawi עימק
 mumonio הצימק
 freto תורימק

 seda )הלועפ( למק
 taseda )ראות( למק

 totejo העמק
 miokdeto ןייפמק



 stenolgi גניפמק
 nalon  ןצמק
 nalo תונצמק

 tanalo ינצמק
 fretol ןורמק

 shimlolon ןק
 veku האנק
 veko תואנק

 taveko יאנק
 jumsoso ורוגנק

 roli הנק
 libom הדימ הנק
 bisrolo המישנ הנק

 talesu יונק
 tebol הינונק
 fnasholu רוטנק
 fnasholon ןרטנק
 fnasholo תונרטנק

 tafnasholo ינרטנק
 memanoron לבינק

 memanoro םזילבינק
 lesoni ןוינק

 lesom )יצוביק( תוינק
 lesu היינק

 lesolon )עוצקמ( ןיינק
 leso )שוכר( ןיינק

 lesol תוניינק
 miosu הסינק

 mioso סנק
 bebor ןקנק
 mudpizo הדסק
 tabapo םוסק
 bape המיסק

 bapo םסק
 shushio תסק
 tachiko רועק
 chiko תוריעק
 sijo עוקעק
 chikol הרעק
 reto ןואפק
 kafol ןיאפק
 hoson ןדפק
 hoso תונדפק

 tahoso ינדפק
 kafe הפק
 tareto אופק
 tahosa דופק

 tasuvu )די ץופקל( ץופק



 kepmudio ןו׳צופק
 retu האיפק
 hosa הדיפק

 betio ץיפק
 beta הציפק

 suvu )לשמל ,דיה לש( הציפק
 gezo לפק

 kabi הלוספק
 zezol ץק

 butcher( gerolon( בצק
 pace( rema( בצק

 gerol תובצק
 taremo יבצק
 remo תויבצק
 geroloni הייבצק

 zeza הצק
 tapronu בוצק

 prone )בוצק םולשת( הבוצק
 kishol הנוצק
 tafita ץוצק
 tajoiu רוצק
 pronu הביצק

 kisholon ןיצק
 glishio הפיצק

 chememe )לכוא( הציצק
 fita )הלועפ( הציצק

 joio ריצק
 joiu הריצק

 glisho ףצק
 glisha תפצק

 ristor )לשמל ,ילמשח לגעמב( רצק
 taristo )ראות( רצק
 ristolon )עוצקמ( ןרצק
 ristol )עוצקמ( תונרצק

 pofkavo סוטקק
 tajijo רק
 kekio ברק
 nixo הברק
 takekol יברק
 kekol תויברק
 plajor םייברק
 pumzopon גולוידרק
 pumzopo היגולוידרק

 tagichu אורק
 tasemu )םשב( יורק/אורק

 tanixo בורק
 zenomon החפשמ בורק

 shimzimion ןאוורק



 gliro םורק
 taglire )םורקב הפוצמ ,ראות( םורק

 tagliro ימורק
 zumol ןורק
 tabuju סורק
 taskoku עורק

 tashawu )רמוחמ( ץורק
 tagoju שורק
 frotu לוזרק
 retio חרק
 retol ןוחרק
 rero תחרק
 boslomo ןוטרק
 brofu עוטרק

 tatepo אירק
 tepu האירק

 semu םויש/םש ןתמ( האירק
 call( gichu( האירק

 tepo תואירק
 kimtolu רגית תאירק

 nixe תובירק
 zoju ןוירק
 tavabom יטירק
 vabom תויטירק
 vakor ןוירטירק

 zojon ןיירק
 zojo תוניירק
 lita הנירק
 buju הסירק
 skoku העירק
 titomu הצירק

 shawu )לשמל ,רמוחמ( הצירק
 tajije רירק
 jije תורירק

 gojio שירק
 gojdamo םד שירק

 goju השירק
 gojo תושירק

 vupio םרק
 tavupio ימרק

 tagubom )הקימרק לש( ימרק
 gubom הקימרק

 mudom ןרק
 ray, beam( lito( ןרק

 sirom )םיסנניפ( ןרק
 bashmemon רובינרק

 glirkashon תינרק
 kamudom ףנרק



 ninol סרק
 ninolon לוסרק

 skoko ערק
 kapuzor הדפרק
 bolu ףוצרק
 fashon הייצרק
 lishu עוקרק
 puzmudu ףוקרק
 kruru רוקרק
 kshisholu שוקרק
 kavketo לקרק
 wuponi סקרק
 lisha עקרק
 talisho יעקרק

 lisho )ע״ש( תויעקרק
 kriki רקרק

 puzmudo תפרקרק
 rafa שרק

 miblono ץוהיג שרק
 krani שק
 zajo בשק

 zajon )עוצקמ( בשק
 takromo השק
 tazajo בושק
 talaro חושק
 tafedu רושק

 tasashu )ותוא וששוק( שושק
 tazupe )תשק תרוצב( תושק

 severly( pokromo( תושק
 zajom סנלופדניימ/תובישק

 siosaro וישק
 kromo תוישק
 talar חישק
 laro תוחישק
 fedu הרישק

 tebomu רשק תרישק
 bebi תישק
 plifu שוקשק
 puzio שקשק
 plifon ןשקשק
 plifo תונשקשק

 taplifo ינשקשק
 fedo רשק
 zupa תשק

 timzupa ןנעב תשק
 zupi רעישל תשק

 הנילעה הפשה ןיבש רוזאה( ןודיפוק תשק
 soljopio )ףאל



 tazupo יתשק
 zupo תויתשק

 plavmukio תק
 ludu הוואר

 ludon רציווש/ןתוואר
 ludo תונתוואר

 taludo ינתוואר
 tabod יואר
 kashol תואר

 evidence( kashom( היאר
 diso )ע״ש( ןויאר

 kasha הייאר
 zatsilo ןובשח תייאר

 takasha יתייאר
 dakmudom םאר
 mudo שאר

 govmudon הלשממ שאר
 wamudon ריע שאר
 vexon תווצ שאר

 onxon ןושאר
 taonomo ינושאר
 onomo תוינושאר

 muda )תוכמס( תושאר
 govmudo הלשממ תושאר

 tamudo ישאר
 zino תישאר

 much( tatedo( בר
 rabbi( ravo( בר
 shopon ןפס/לבוח בר

 -tedi -בר
 tatedlibor ידממ-בר
 tedlibor תוידממ-בר

 tatedospe ימעפ-בר
 tedospe תוימעפ-בר

 tatedplamo ידדצ-בר
 tedplamo תוידדצ-בר

 tedchupo חיש-בר
 tatedkumo יתבכש-בר
 tatedodetolo יתילכת-בר

 zolol בבר
 takumolu דובר

 tafovolu )הקזחב הלעומ( עובר
 tawisa ץובר
 kumola הדיבר
 tede הייבר
 foxon יעיבר
 wisa הציבר
 ravol תונבר



 foxa  )רבש( עבר
 foxom ןועבר
 wison ןצבר
 lozon ןברבר
 lozo תונברבר

 talozo ינברבר
 chali בגר

 novomon רוטלוגר
 tanovom ירוטלוגר
 novom היצלוגר

 tanosholu םוגר
 tavuno עוגר
 gukon ןזגר
 guko תונזגר

 taguko ינזגר
 taguke זיגר
 guke תוזיגר

 tafijo ליגר
 fijo תוליגר
 nosholu המיגר
 vuna העיגר
 tabefom שיגר
 befom תושיגר

 gopo לגר
 gopgojo השורק לגר

 tagopo ילגר
 goplilo תילגר

 sazio עגר
 tasazi יעגר
 sazi תויעגר

 befa שגר
 tabefo ישגר
 befo תוישגר

 befolon ןשגר
 befol תונשגר

 tabefol ינשגר
 tajero דודר
 talazu םודר
 tashivu ףודר
 jerio דידר

 krakonio םוינימולא דידר
 jero תודידר

 smanvovon/radio וידר
 noxom סוידר
 ploku היידר
 lazo תומידר
 shivu הפידר
 kontu )ות( הר



 humo בהר
 tarebomo טוהר
 fodo טיהר
 rebomo תוטיהר

 zatsilon ןובשח האור
 tedio בור
 kumolo דבור
 plavol הבור
 fremoron טובור
 tafremor יטובור

 fremor הקיטובור
 guki זגור
 vuno עגור

 plokon רוטטקיד/ןדור
 ploko הרוטטקיד/תונדור

 taploko ירוטטקיד/ינדור
 lenio )לשמל ,תדלקמב( חוור

 talen )ראות .ץופנ( חוור
 profit( sira( חוור

 leno החוור
 tasiro יחוור
 siro תויחוור

 tablapi יוור
 blape ןויוור
 blapu הייוור
 chekon קוור
 hodo חור

 hodon םיאפר חור
 bari בחור
 tahodom ינחור
 hodom תוינחור

 kapio בטור
 taruro טטור
 molor היצטור

 shofon בכור
 vasolon לכור
 flapon ןסכור

 peze םור
 tapezo םמור
 pezo תוממור

 sozom )יתורפס( ןמור
 afair( lavor( ןמור

 talavol יטנמור
 lavol הקיטנמור
 lavolon ןקיטנמור

 soro עור
 psimon העור

 moromon ןאצ העור



 tatramo םעור
 takaka שעור
 zopon אפור

 stirzopon חתנמ אפור
 manemzopon םישנ אפור
 tevzopon םייניש אפור

 talado ספור
 tafiofo ףפור
 geton חצור
 sponon חקור
 spono תוחקור

 sibo םשור
 taslimo ףשור
 tajoro חתור
 tarimo הזר
 rimo ןוזר
 rima הייזר
 tabaro בחר
 bario הבחר
 baro תובחר

 wamol בוחר
 taflasa םוחר
 tashnaru ץוחר
 tanoxo קוחר

 tapriso )שגרנ( שוחר
 shnaru הציחר

 sunon םחר
 flasa םימחר

 flason ןמחר
 flaso תונמחר

 taflaso ינמחר
 wizon ןפחר
 shnare הצחר
 tosholu חורחר
 tosholon ןחרחר
 tosholo תונחרחר

 tatosholo ינחרחר
 priso שחר
 takapo בוטר
 tabemorlopo ירוטר

 bemorlopo הקירוטר
 bemorlopon ןקירוטר

 tagroma שוטר
 ruro טטר
 kapo תוביטר
 ruru הטיטר

 groma שטר
 bisom האיר



 disu )הלועפ( ןויאיר
 tanenom ילאיר
 nenom תוילאיר

 resa ביר
 wibio הביר
 kumolu דוביר
 tedu יוביר
 fovio עוביר
 tafovio יעוביר
 fovo תויעוביר

 tedor תיביר
 zotu )הלועפ( לוגיר
 zoto )םוחת( לוגיר

 tazoto ילוגיר
 befi שוגיר
 jeru דודיר

 fodu )הלועפ( טוהיר
 foda )יצוביק ע״ש( טוהיר

 lenu חוויר
 tosha חיר
 flasu םוחיר
 wizu ףוחיר
 noxe קוחיר
 tatosho ינחיר
 tosho תוינחיר

 gromu שוטיר
 midu זוכיר
 tamidi יזוכיר
 midi תויזוכיר

 penu ךוכיר
 blopu לוכיר
 zumom המיר
 bidol ןומיר

 bumbidol ץפנ ןומיר
 vali סיר
 plisu ןוסיר
 pufu סוסיר
 keju קוסיר
 habu עועיר
 mizolmoshu ףועיר

 stimu )הלועפ( דופיר
 stimo )ע״ש( דופיר

 bioru טופיר
 zopu יופיר
 fiofu ףופיר
 wike ןויפיר
 podu הציר
 bazolu דוציר



 kade יוציר
 klashu ףוציר
 shada ץוציר

 tavavo קיר
 vavor )םוקאו( קיר

 sonu דוקיר
 vavu ןוקיר
 kraku עוקיר
 vavo תוקיר
 vave תונקיר

 tavave ינקיר
 spano )קור( ריר

 taspano יריר
 spanol תיריר
 rufa לושיר
 ziru םושיר
 sriku שושיר
 webu תושיר
 vumo ןוישיר
 klomu ךותיר
 gazu קותיר

 tapeno ךר
 runzimio ילמשח בכר

 zimgashon ללכ בכר
 zumo תבכר

 zumbado םירה תבכר
 tashofu בוכר
 taflapu סוכר
 pisa שוכר
 pison ןשוכר
 piso תונשוכר

 tapiso ינשוכר
 peno תוכר
 bivi ביכר
 shofu הביכר
 penio הכיכר
 blopa תוליכר
 tablopa יתוליכר
 flapu הסיכר
 pisu השיכר

 blopon ןלכר
 blopo תונלכר

 tablopo ינלכר
 tapene יכורכר
 pene תויכורכר

 tahirol יטנוולר
 hirol תויטנוולר

 tapeze םר



 nafa תואמר
 nafon )ע״ש( יאמר
 tanafa )ראות( יאמר
 chome )תיררה( המר
 level( pezol( המר

 tashlimu סומר
 shazo זמר
 bazimo רוזמר
 tashazo ינזמר
 tunmudon ל״כטמר

 shazu הזימר
 nafu היימר
 shlimu הסימר
 pezon הפמר
 pikolon לוקמר
 x-lit ןגטנר
 flonsamo סנאסנר

 pufo סיסר
 pliso ןסר
 pufol ססר
 kejol קסר

 tasoro ער
 gavora )רבח( ער

 hunger( zapo( בער
 hungry( tazapo( בער

 zapon ןתבער
 zape תונתבער

 tazape ינתבער
 prura דער

 sorio )ע״ש( הער
 tahabo עוער
 gavoro תוער
 zapa הביער
 pruru הדיער

 prurol המדא תדיער
 jodio ןויער

 jodiol גניטייריפוק/תואנויער
 jodiolon רטייריפוק/יאנויער

 tajodio ינויער
 psimu הייער
 takrono ליער
 krono תוליער
 habo תועיער
 kraka הקיער
 kaki השיער

 krona לער
 tramo םער
 valor המער



 sronu ןונער
 tasrono ןנער
 srono תוננער

 mizolnosha ףער
 kaka שער

 kakon )םירופל עוצעצ וא םדא( ןשער
 kako תונשער

 takako ינשער
 kishio ףר
 stimon דפר
 zopo האופר
 tazopo יאופר

 kasom הקילבופר
 tawika יופר
 tafiofa ףופר
 stime הדיפר
 wika הייפר
 ladu הסיפר
 lado תוסיפר
 fiofo תופיפר

 kefio טרפר
 glikor ראוטרפר

 bifoni תפר
 bifonion ןתפר
 takadu יוצר
 kada ןוצר

 flankado ישפוח ןוצר
 takado ינוצר
 kado תוינוצר

 tachenu עוצר
 chena העוצר

 takmana ףוצר
 tshada ץוצר
 getu חצר

 geto תונחצר
 tageto ינחצר
 geta החיצר
 kadu הייצר
 kivo תוניצר

 takivo יניצר
 chenu העיצר

 takmano )ףצר רצוי( ףיצר
 platform( klashol( ףיצר

 kmano תופיצר
 shadu הציצר
 chenon ןעצר
 cheno תונעצר

 kmana ףצר



 klashon )עוצקמ( ףצר
 klasho הפצר

 blani קר
 bofo )ע״ש( בקר
 tabofo )ראות( בקר

 bofu ןובקר
 sonon ןדקר

 plamudo  עדצ/הקר
 tabofu בוקר
 tasponu חוקר
 tatidu םוקר
 takraka עוקר
 sponu החיקר
 tidu המיקר

 takrako )עוקירל ןתינ( עיקר
 krako תועיקר

 embroidery( tido( המקר
 tissue( tida( המקר

 dranom עקר
 tavuma יאשר
 taziru םושר

 authority( vumol( תושר
 permission( vuma( תושר

 ziro המישר
 slimu הפישר
 rufo תונלשר

 tarufu ינלשר
 tasido ימשר
 sido תוימשר

 sora )ע״ש( עשר
 tasora )ראות( עשר

 sore תועשר
 slimo ףשר
 skofo שורשר
 taskofo ישורשר

 webo תשר
 rupkashon תיתשר

 tajora חותר
 taskenu םותר
 tagaza קותר
 joron ןחתר
 jore תונחתר

 tajore ינחתר
 jora החיתר
 joro תוחיתר

 taklomo ךיתר
 klomo תוכיתר
 skenu המיתר



 trima העיתר
 gaza הקיתר

 klomon ךתר
 skeno המתר

 gazon קתר
 ti ...ש
 wawa הגאש
 wawo תונגאש

 tawawo ינגאש
 taglofu בואש

 tatrika )לאשומ( לואש
 metoni )םיתמה םלוע( לואש

 melpom שפנ טאש
 glofu הביאש
 glofo תוביאש
 wawu הגיאש
 tatriko ליאש

 shoshu )הלאש תגצה( הליאש
 trika )הלאשהב תחקל( הליאש

 triko )הלאשהב ותחקל ןתינש( תוליאש
 julu )הלועפ( הפיאש

 jula )ע״ש( הפיאש
 shosho הלאש
 shoshon ןולאש
 shamo ןאמאש

 shamol םזינאמאש
 tapishom ןנאש
 pishom תוננאש
 julon ןתפאש
 julo תונתפאש

 tajulo ינתפאש
 dufe ראש
 dufo תיראש

 geromo בבש
 tageromo יבבש
 taflizu יובש

 flizon )םדא( יובש
 seo עובש
 fleju העובש
 seol ןועובש
 taseo יעובש
 tuseo םייעובש

 tapsolu קובש
 tagemu רובש
 hero חבש
 zenora טבש
 tazenoro יטבש
 zenoro תויטבש



 fliza יבש
 kitio ביבש
 flizo תויבש
 tremneio טיבש
 flizu הייבש
 dorol ליבש
 dosu העיבש
 doso תועיבש

 vepo ןוצר תועיבש
 sexon יעיבש

 sexa )רבש( תיעיבש
 psolu הקיבש

 tagemo ריבש
 gemu הריבש
 gemo תוריבש
 pruma התיבש
 shulon לולבש

 tadoso )בער אל( עבש
 tavepo ןוצר עבש

 borom ץבש
 gema רבש
 tagemi ירירבש
 gemi תוירירבש

 fronon ןשבש
 semulor יאתבש

 blera בגש
 tafliju יוגש
 tafijol רוגש
 fliju האיגש

 tablere ביגש
 blere תוביגש

 tafijola ריגש
 fijola תוריגש

 jamo ןועגש
 lorjamo הינמולגמ/תולדג ןועגש

 fijolo הרגש
 chelor רירגש
 cheloron תורירגש

 tafijolo יתרגש
 jufu גושגש

 breast( wojon( דש
 demon( sori( דש

 toma הדש
 jotoni הפועת הדש

 tatufu דודש
 tasmeru ףודש
 tufa הדידש
 smeru הפידש



 ripon ןכדש
 stapon ןלדש
 stapo תונלדש

 tastapo ינלדש
 triso רדש
 barol הרדש
 jeiu גורדש
 trison ןרדש

 morolio הש
 globo תוהש
 globa הייהש

 vojglofon קבא באוש
 rujom האוש

 pofilo בוש
 namespe םעפ דוע/בוש

 tageko בבוש
 geko תובבוש
 sobmanemon טסינבוש
 tasobmanemo יטסינבוש
 sobmanemo תויטסינבוש

 dosa עבוש
 tufu דוש
 tufon דדוש

 teftufon טאריפ/םי דדוש
 falsehood( vavom( אווש

 tablena הווש
 bleno יווש
 blena ןויווש
 tablene ינויווש
 blene תוינויווש

 tipolon םיחרפ רזוש
 brano דחוש

 riron )עוצקמ( טחוש
 rubon טוש
 tajasho הטוש
 jasho תוטוש
 pokoma תוטטוש

 pokomon ןטטוש
 tarebo ףטוש
 jebomon רטוש

 plamion לוש
 shulion םינינפ הלוש
 sanon )ע״ש( חלוש

 lono ןחלוש
 memlono לכוא ןחלוש

 deplono הבתכמ/הביתכ ןחלוש
 plamlono דצ ןחלוש
 kaflono הפק ןחלוש



 taplamio ילוש
 plamio תוילוש

 garlic( fefon( םוש
 madom המוש
 takrepo םמוש
 krepo תוממוש

 bima ןמוש
 tabime ינמוש
 bime תוינמוש
 shmifnola םוקמוש

 rishon רמוש
 poriri םושמוש

 takodo הנוש
 kodo תונוש

 kode ינוש
 dranboso לעוש
 zodon טפוש

 zodi תונטפוש
 tazodi ינטפוש

 tahavo עפוש
 calf( gopkemo( קוש

 market( klefor( קוש
 shoko וקוש
 shokolo דלוקוש
 tashokolo ידלוקוש

 taflema קקוש
 bebom תקוש
 dakio הרוש
 zena שרוש
 tazeno ישרוש
 zeno תוישרוש
 nelo תופתוש

 tanepo ףוזש
 tarifu רוזש
 nepon ףיזש
 nepo תופיזש
 rifu הריזש

 tipolu םיחרפ תריזש
 tipolo )עוצקמ( םיחרפ תריזש

 flonporu עורזש
 tariru טוחש
 tamario םוחש
 tazlomol ןוחש
 tasatu קוחש
 maki רוחש
 flonfinku רוזחש
 shuva הזיחש
 riru הטיחש



 shodu הייחש
 shodon ןייחש
 mario תומיחש
 zlomol תוניחש
 satu הקיחש

 febolu )קוחצ( הקיחש
 vazo תותיחש

 tavazo )גנלס( יתותיחש
 pipomoni הלחש
 mopol טמחש

 teflolon ףחש
 zovon ןצחש
 zovo תונצחש

 tazovo ינצחש
 actor( zokon( ןקחש
 player( shupon( ןקחש

 chemlashon גנילואב ןקחש
 chemlolion ןוטנימדב ןקחש
 chemtinton לובסייב ןקחש

 chemsubion ףלוג ןקחש
 chemshisoron שווקס ןקחש

 chemwabon יאקירמא לובטופ ןקחש
 bonol רחש
 flanu רורחש
 makio רחרחש
 makom תורחרחש

 vaza תחש
 takebo חוטש
 tarebu ףוטש
 jasha תוטש
 tajasha יתוטש
 kebio חטש
 takebol יחטש
 kebol תויחטש

 jashol ןויטש
 motol דברמ/חיטש

 kebi החיטש
 kebo תוחיטש
 rebu הפיטש
 rebe תופיטש

 rebjodonu חומ תפיטש
 soron ןטש
 tasorol ינטש
 sorol תוינטש

 rebo ףטש
 rebdamo םמד/םד ףטש

 lomruko רטש
 at sign beklashu/@/תיכורכ/לדורטש



 honom איש
 joku הביש

 girol )הנקז( הביש
 geromu בוביש
 heru חוביש
 fluku טוביש
 krano תלוביש

 kopu ץוביש
 fronu שוביש
 jamu עוגיש
 chepu רוגיש
 vuviol הדיש
 ripu ךודיש
 stapu לודיש
 trisu רודיש
 smera ןופדיש
 kololu קוהיש

 kulol לקשמ יוויש
 shufu קוויש
 tashufo יקוויש
 shufo תויקוויש

 wode טויש
 gonu ךויש
 kritu ףויש
 nepa ףוזיש
 chupo החיש
 branu דוחיש
 tachupo יתחיש

 woda טיש
 slena הטיש
 keba חוטיש
 pokomu טוטיש
 jebomu רוטיש
 rebol ןופטיש
 tasleno יתטיש
 sleno תויתטיש

 tagono ךייש
 gono תוכייש
 vamomu גנימייש

 faru ךוכיש
 trelu )הלועפ( ןוכיש
 trelio )הנוכש( ןוכיש

 tawipo יותש/רוכיש
 wipa רכיש
 mivu בוליש
 sane חוליש
 tlonu טוליש
 dine םוליש



 trixu )שולשב הלפכה( שוליש
 triad( trivor( שוליש

 gasu המיש
 lelu חומיש
 bimolu ןומיש
 risha רומיש

 rishi )לכוא( םירומיש
 japu שומיש
 tajapo ישומיש
 japo תוישומיש

 krepu ןוממיש
 zajolu בל תמיש

 rumu הניש
 kodu יוניש

 plipflozu ןימ יוניש
 tevu ןוניש
 tevon ןניש
 kluka עוסיש
 multu ףוסיש
 niomu דובעיש

 kolomu לועיש
 duti רועיש

 assumed rate( kinol( רועיש
 vala רעיש
 puku עושעיש

 krita )ףויש( הפיש
 drinu )הלועפ( דופיש

 drino )ע״ש( דופיש
 zodu טופיש
 tazodo יטופיש
 zodo תויטופיש

 skilu יופיש
 gamo )תיווז( עופיש
 havu )עפש( עופיש

 stonu ץופיש
 stonon קינצופיש

 nemu רופיש
 florol יוקיש
 lume לוקיש

 lumolo תעד לוקיש
 fome עוקיש
 rupu ףוקיש
 difu רוקיש

 hano ריש
 poetry( hanomo( הריש
 singing( hanu( הריש

 shida תוריש
 tashido יתוריש



 shido תויתוריש
 tahano יריש

 nufu )הלועפ( ןויריש
 kebnosha שיש

 lelola )החמש( השיש
 sisxon ישיש

 sisxa )רבש( תישיש
 nelu ףותיש

 knemu הלועפ ףותיש
 tanele יפותיש
 nele תויפותיש

 fnovu )הלועפ( קותיש
 fnovo )ע״ש( קותיש

 kuma הבכש
 takumo יתבכש
 kumo תויתבכש

 tarofo בוכש
 tadizu חוכש

 bereaved( tafolu( לוכש
 bereavement( folo( לוכש

 trela הנוכש
 tatrelo יתנוכש
 trelo תויתנוכש

 taradu )הרשמל( רוכש
 rented( taralu( רוכש

 dizu החכש
 dizon ןחכש
 dizo תונחכש

 tadizo ינחכש
 rofu הביכש
 tajavol חיכש
 javol תוחיכש
 folu הליכש
 radon ריכש

 radu )הדובעל( הריכש
 ralu )לשמל ,הנבמ לש( הריכש

 rado )הדובעב( תוריכש
 ralo )לשמל ,הנבמ לש( תוריכש

 flera לכש
 rivu לולכש
 taflero ילכש
 flero תוילכש
 flere תונתלכש

 taflere ינתלכש
 trelon ןכש
 flidu עונכש
 fleku לופכש

 rade רכש



 pozdino הריד רכש
 raduton דומיל רכש

 wipo תורכש
 spasho ךושכש

 gona ...לש
 maltio בלש
 tamalte יבלש
 tilo גלש
 tilio ןוגלש
 snimor דלש
 tasnimor ידלש
 glizo תבהלש
 glizu בוהלש
 sofio יהלש
 pisho הוולש
 tasanu חולש
 sani החולש

 tastefu יולש
 tagiju לולש
 tefio תילולש

 peace( pisholo( םולש
 tavuvu ףולש

 woshio )קוחר( טלש
 sign( tlono( טלש

 wosha ןוטלש
 tawosho ינוטלש
 wosho תוינוטלש

 sunom הילש
 tapisho וילש
 sanio חילש
 sanu החילש
 sano תוחילש

 woshon טילש
 woshu הטילש

 stefu )םימ ךותמ( היילש
 giju הלילש
 tagijo ילילש
 gijo תוילילש
 vuvu הפילש

 trixa )רבש( שילש
 trixom ןושילש
 trixon ישילש
 shubol תכלש

 pisol ללש
 tahalo םלש
 halo תומלש
 tupor תיחופלש

 toton ןתשה תיחופלש



 flopom )הכר האיצי( לושלש
 flopu )הלועפ( לושלש

 name( semo( םש
 there( soi( םש
 semloro החפשמ םש

 semiokom לעופ םש
 semioka הלועפ םש
 tinok לב/ןפ/אמש

 fesom תואמש
 fesomon יאמש
 lifa לאמש
 tolifa הלאמש
 talifo ילאמש
 lifo תוילאמש

 taslipu טומש
 javio העומש

 tarishu רומש
 rishor הרומש

 talelo חמש
 lelo החמש

 tasemo )תומש יפל( ימש
 semitic( tashemo( ימש

 semitism( shemo( תוימש
 slipu הטימש

 solom םיקחש/עיקר/םיימש
 mizor הכימש
 tasolom ימימש
 eioxon ינימש

 eioxa )רבש( תינימש
 tatopo עימש
 topa העימש
 topo תועימש
 tatopa יתעימש
 rishu הרימש
 chidor הלמש
 kreponi הממש
 fat( tabimo( ןמש
 oil( bimolo( ןמש

 tabimi ינונמש
 bimi תוינונמש

 bimo תונמש
 tabimio ןמנמש
 bimio תונמנמש

 audio( topi( עמש
 valplepon ופמש
 teji ץמש

 gmona )הצמש( ץמש
 gmono הצמש



 kufor )יצוביק( םירמש
 kelomoron ןרמש
 kelomor תונרמש

 takelomor ינרמש
 tino שמש
 tinol השמש
 tatino ישמש
 tinon היישמש

 teva ןש
 stifo האנש
 runol יאנש
 gora הנש
 tevol בהנש
 tastifu אונש

 taresom תקולחמב יונש
 tateva ןונש

 glopol לקרונש
 tuxon ינש

 both( tuzom( -ה ינש
 stifu האינש
 tatusa ינוינש
 tusa תוינוינש

 rio היינש
 teve הנינש
 tevo תונינש

 snilom ףנש
 gorbazo רוא תנש

 tagoro יתנש
 goro תויתנש

 takluka עוסש
 kluku העיסש

 kluko עסש
 gofon םותסש

 vio העש
 waxo הוועש
 waxol תינוועש

 clock( vion( ןועש
 leaned on( tashlinu( ןועש

 totolbio תיעועש
 mazbio הקורי תיעועש

 dropu הטיעש
 droku הייעש
 tavalo ריעש
 valo תוריעש

 rafom םעש
 vado םומעש

 shibol רעש
 flonfesu ךורעש



 puko עושעש
 krilolu קותעש
 tavio יתעש

 zezio )הצק( הפש
 language( mepom( הפש

 lip( jopio( הפש
 tazodu טופש
 tamoslesho יופש
 taleru ךופש
 tahuko ףופש

 vupol תרפופש
 moslesho תויפש
 zode הטיפש
 leru הכיפש
 hava העיפש
 huku הפיפש
 huko תופיפש

 tafredol ריפש
 fredol תוריפש
 pranoro תיריפש

 lere ךפש
 tatrupo לפש
 trupo תולפש

 jopvalo םפש
 samjopvalo ח״עב לש םפש

 noshoron ןפש
 zavor תונויסנ ןפש

 havo עפש
 grofol תעפש
 fnanu ףושפש

 salol קש
 salporom םיכשא קש

 salrumo הניש קש
 plupol דקש

 plupolom )הימוטנא( דקש
 klinon ןדקש
 klino תונדקש

 taklino ינדקש
 talumol )תעד לוקישמ לעופ/עבונ( לוקש

 talumu )ותוא ולקש( לוקש
 tafonu עוקש
 tarupo ףוקש
 rupi תיפוקש

 silence( kajo( טקש
 silent( takajo( טקש

 klinu הדיקש
 lumu הליקש
 kule תוליקש



 fomu )הלועפ( העיקש
 fomtino )שמש( העיקש

 fomo תועיקש
 rupo תופיקש

 salio קיקש
 jipion הת קיקש

 flema הקיקש
 sala תיקש
 chikio עקש

 rune ילמשח עקש
 rupio ףקש
 difa רקש
 tadifo ירקש
 difo תוירקש

 difon ןרקש
 dife תונרקש

 tadife ינרקש
 kshishu קושקש
 kshishio הקושקש

 govol רש
 jojom ברש
 slibu בוברש
 blibu טוברש

 tajojom יברש
 wabom טיברש
 rololon ברברש
 rololo תוברברש

 mupon לוורש
 tanulu טורש

 nulon )גנלס( טורש
 fripo ךורש

 tafripu )ראות( ךורש
 tajaru ףורש

 gevu )הלועפ( טוטרש
 gevo )ע״ש( טוטרש

 gevon טטרש
 psiro דירש
 psiru הדירש

 nufo )ע״ש( ןוירש
 nulu )הלועפ( הטירש

  nulo )ע״ש( הטירש
 fripu הכירש

 jaru )הלועפ( הפירש
 jaro )ע״ש( הפירש

 zozu הקירש
 bashom רירש

 tadolom יתורירש
 dolom תויתורירש



 tabashom ירירש
 bashomon ןרירש
 krasolon ןטלרש
 krasolu תונטלרש

 tuprafo ףרש
 hinpomon ףרפרש

 zozolon )םדא( ןקרש
 zozol תונקרש

 tazozo ינקרש
 woshomo הררש
 desu רושרש
 deso תרשרש
 trivol שב שש
 stinon ןלדתש
 stino תונלדתש

 tastino ינלדתש
 tabebu )ותוא ותש( יותש

 tajimu לותש
 bebu )הלועפ( הייתש

 bebo )ע״ש( הייתש
 bebolon ןייתש
 bebol תונייתש

 jimo ליתש
 jimu הליתש
 fapu הקיתש

 jimol לתש
 wosholon ןטלתש
 woshol תונטלתש

 tawoshol ינטלתש
 voda םתס
 toto ןתש
 fapon ןקתש
 fapo תונקתש

 tafapo ינקתש
 rusha )ןורדח( את

 rushio )יח( את
 keprusha השבלה את
 rushmukon תופפכ את
 melolon ןעטמ את

 mistol דיגאת
 kebmudom )ולאפוב( ואת

 plara הוואת
 plaron ןתוואת
 plaro תונתוואת

 taplaro ינתוואת
 tuzvoto )םימואת( םואת

 krenom הנואת
 pojokrenom םיכרד תנואת



 nozo הצואת
 baza הרואת

 tarushio יאת
 bodo תומיאת

 klirol הנאת
 smaro ךיראת
 chipa האובת
 dremon הנובת
 tadremo ינובת
 dremo תוינובת
 kiola הסובת

 kiolo תונתסובת
 takiolo ינתסובת

 taribu עובת
 ribu העיבת
 tore ןולבת
 toro ןילבת

 kranio ןבת
 rilio תינבת
 bepio לישבת
 pike רובגת
 pikol תרובגת
 flesu הבוגת

 namiflesu רתי תבוגת
 tafleso יתבוגת
 fleso תויתבוגת

 kiomo ףילגת
 sulio תילגת
 pramu לומגת
 bafo המהדת

 taflito רידת
 flito תורידת
 domor תימדת
 tadomor יתימדת

 flita רדת
 spota ךורדת

 jipio הת
 taselsu יוהת
 gefor םוהת
 selsu הייהת
 dromol הליהת
 trekom הכולהת
 gopor ךילהת
 tagopor יכילהת

 koni ות
 tabodi םאות

 bodi )המאתה ,ע״ש( םאות
 spalor )ריבחת( ראות



 title, description, rank( spalio( ראות
 nitol ימדקא ראות
 miokspalor לעופה ראות
 nitonxon ןושאר ראות

 nituxon ינש ראות
 tiolom הלבות
 dremor הנבות
 ribo תונעבות

 taribo ינעבות
 todo הדות

 todloro הבר הדות
 nobor העדות

 kozo יאוות
 lomio תיוות

 griso )ע״ש( ךוות
 klario תלחות

 menta ךות
 posaza ...ש ןמזב/ךלהמב/ידכ ךות

 varlolon יכות
 mento תויכות

 mentom ןכות
 vezol הנכות
 tamentom ינכות
 votor הדלות
 renosozo תודלות
 nopon תעלות

 mima םות
 talova ךמות
 tagidu ססות
 fidio ףסות
 fido תפסות
 melpo הבעות
 taruva העות
 nario תלעות
 naromon ןתלעות
 narom תונתלעות

 tanarom ינתלעות
 tofo ףות
 nomon ןספות

 nomomo )קחשמ( תספות
 glomom העפות

 vudon רפות
 jaror תפות
 gimol האצות

 pichor רצות
 vopa תרצות

 validity( dozio( ףקות
 bede תונפקות



 tabedae ינפקות
 rotol רות
 duno הרות
 genor השרות
 tagenor יתשרות

 pomolion בשות
 pomolio תובשות

 base( tinton( תבשות
 drepol היישות

 klirio תות
 plipom תבתות

 plavor חתות
 kuzolio הזת
 mova הזוזת
 sionol תואנוזת

 siono הנוזת
 tasiono יתנוזת
 tamovo יתיזזת
 movo תויתיזזת

 feje רוכזת
 feji תרוכזת

 sazu ןומזת
 sefoma רומזת
 sefomo תרומזת

 shifom םירזת
 pojom הרובחת
 rijo תשובחת

 bulio ביבחת
 hapom ריבחת
 tahapom יריבחת

 tarudu בוחת
 area( plimo( םוחת

 defined( taplimu( םוחת
 giba השוחת
 vulolu קוזחת
 vulolo הקוזחת
 vibo תיזחת
 rudu הביחת
 flonsamu הייחת
 plimu המיחת
 flela הניחת
 rori םוכחת
 siku האולחת

 plipor ףילחת
 solto תשומחת

 stenon הנחת
 fleli םינונחת
 stenabilo קלד תנחת



 fezo תשופחת
 tretom ריקחת
 tretomon ןריקחת
 subtido הרחת
 jitu תורחת
 tajito יתורחת
 jito תויתורחת

 under( kemio( תחת
 takemi ןותחת
 haponio םינותחת
 kemi תיתחת
 zapom ןובאית
 bodu םואית
 spala רואית
 takuzol יטרואית
 kuzolon ןקיטרואית

 taspalo ירואית
 kuzol הירואית
 spalo  תוירואית

 zokolni )םוקמ( ןורטאית
 zokolo )םוחת( ןורטאית

 tazokola ילרטאית
 zokola תוילרטאית

 smaru ךוראית
 stekol הבית
 toru לובית

 sanorio ראוד תבית
 bilu קולדית

 grisu ךווית
 posu קוית
 pokolu רוית
 grimol הזית
 podomu זוזית
 plima םוחית

 pokolon ריית
 pokolo תוריית
 tapokolo יתוריית

 tamenton )יעצמא( ןוכית
 menton )הסדנהב( ןוכית
 tamentio )רפס תיב( ינוכית

 chomolu לולית
 kupi ןוהמית
 tranu ןורמית
 woja קונית
 tawoji  יקונית
 woji תויקונית
 wojoni הייקונית

 melpu בועית



 nitu דועית
 nari לועית
 marku שועית
 tofu ףופית

 poso קית
 posplamon דצ קית
 plashe לוקית
 fenu ןוקית
 dozu ףוקית

 poson רסלק/הייקית
 rekolu טולקית

 lerio ןקית
 fenolu )ןקת תעיבק( ןונקית

 vinu תוברית
 dulo ץורית
 lobio סרית
 kabo הלוכת

 bustle( movol( הנוכת
 character, feature( mentol( הנוכת

 taflitol ףוכת
 flitol תופיכת

 sejolo )םיככת( ךכת
 mivomu לולכת
 detolo תילכת
 tadetolo יתילכת
 detola תויתילכת

 majijio לכלכת
 majiji תלכת
 plomu ןונכת
 vezu תונכת
 plomo תינכת

 fnoka הלובחת/סיסכת
 tafnoko יסיסכת
 fnokon ןסיסכת
 fnoko תונסיסכת

 gilio טישכת
 gilion ןטישכת
 giliol תונטישכת

 depom תבותכת
 chomolo לת

 miopol האלת
 taninu יולת
 taturo לולת
 chomola תילולת
 piru הנולת

 tasmiju )ראות( שולת
 radio תרוכשמ שולת

 nino תולת



 tanino יתולת
 ninio ןוילת
 ninu היילת
 ninon ןיילת
 turo תולילת

 tasmijo שילת
 smiju השילת
 smijo תושילת

 rashio םלת
 dution דימלת

 peldutolon הללכמ דימלת
 -triz -תלת

 tatrizlibor ידממ-תלת
 trizlibor תוידממ-תלת
 tatrizkumo יתבכש-תלת

 viku לותלת
 viko לתלת
 taviko ילתלת
 kupo תונוהמת

 takupo ינוהמת
 klilo ליהמת
 takupe הומת
 talovgi ךומת
 domol הנומת
 drefu רוחמת

 lika דימת
 taliko ידימת
 liko תוידימת
 kupu ההימת
 kupe תוהימת
 lovu הכימת
 tamimo םימת
 mimo תומימת
 flufol הסימת

 lova )ע״ש( ךמת
 mipolu לולמת
 mupeio ןונמת
 snopa תוצמת
 snopio תיצמת
 tasnopo יתיצמת
 snopo תויתיצמת

 kavchulo רמת
 pezomo הרמת
 sinton קורמת
 modzimo רורמת
 vlomio ץירמת

 miazison ןת
 yeno יאנת



 jepa הבונת
 nodi הדונת
 jide החונת

 tozom ךונת
 zima העונת

 zime )הפש/ןושלב( העונת
 tazimo יתעונת
 zimo תויתעונת

 dopo הפונת
 jojon )םומיח( רונת
 jomemo )לכואל( רונת

 nuboron ןינת
 dibe ךובסת
 dibi תכובסת

 dibol ךיבסת
 tagido סיסת
 gidu הסיסת

 gido )ססותה תנוכת( תוסיסת
 vemu לוכסת
 tozor תיכסת
 modor תנומסת

 gide ססת
 flumo תרופסת

 plitolu טורסת
 kezol תקורסת

 plitolo טירסת
 plitolon יאטירסת

 vlipa ףודעת
 nito הדועת
 chobe הזועת
 posha הפועת
 smiza הקועת
 ruva הייעת
 naror הלעת
 povol המולעת
 bizom הקוסעת
 nijol תבורעת
 stalol הכורעת
 marko היישעת
 markon ןיישעת
 tamarko יתיישעת

 sloku עותעת
 slokasho הייאר עותעת

 klidol הרואפת
 klidolon ןרואפת
 klide תראפת
 grine הגופת

 mafino זופת



 tamafino יזופת
 apple( kufon( חופת
 swollen( takufu( חופת

 mechalo המדא חופת
 tanomu סופת
 nomol הסופת
 java הצופת
 livol הקופת

 tavudu רופת
 kija תרוזפת
 kufu החיפת
 belu הליפת
 belom ןיליפת

 nomu )הלועפ( הסיפת
 noma )ע״ש( הסיפת

 nomo תוסיפת
 vudu הריפת

 tafnojo לפת
 fnojo תולפת
 mioke לועפת
 skupu דוקפת
 taskupo ידוקפת
 skupo תוידוקפת

 skupa דיקפת
 vudo רפת

 tipe תחרפת
 rondon טירפת
 plirio ריהצת
 stalon הגוצת
 rile הרוצת
 kesha תיפצת
 takesha יתיפצת
 keshon ןתיפצת
 teki לובקת
 pralio תלובקת
 skime םידקת
 taskime ימידקת
 vono הווקת
 takreno לוקת
 popol המוקת

 taplibu עוקת
 doza הפוקת
 tadozo יתפוקת
 dozo תויתפוקת

 kreno תוליקת
 tafeno ןיקת
 fene הניקת
 feno תוניקת



 taplibo עיקת
 plibu העיקת
 plibo תועיקת

 tabedo ףיקת
 bedu הפיקת
 bedo תופיקת

 krena הלקת
 rekolio טילקת

 DJ rekolon/ןטילקת
 rekolo תונטילקת

 fenolo ןקת
 fena )הלועפ( ןונקת

 fenon )ע״ש( ןונקת
 rafenolo ינקת

 plibe )יתורפס ,הלועפ( עקת
 runi ילמשח עקת

 tadozio ףקת
 prono ביצקת
 mizom הרקת
 nixditu בירקת
 dole תירקת
 mepu רושקת
 mepo תרושקת
 tamepo יתורשקת

 vina תוברת
 tavino יתוברת
 vino תויתוברת

 dashu לוגרת
 letu םוגרת
 dasho ליגרת

 hotorio דרת
 laze המדרת

 lazom המוק/תמדרת
 jovolu המורת
 muza העורת
 zopom הפורת
 skata שיחרת

 shinon סירת
 bivom תבוכרת

 midio זיכרת
 tajojor ימרת
 jojor תוימרת
 posor לימרת
 pipon לוגנרת

 pufon )יירפס( סיסרת
 trame תמוערת
 krone הלערת
 tazopor יטיופרת



 zopor הקיטיופרת
 taplerom יפרת
 plerom היפרת
 zire םישרת
 shoshe לואשת
 kopio ץבשת
 trisa תרודשת

 trisio רידשת
 chinom האושת

 shozu )הלועפ( הבושת
 shozo )ע״ש( הבושת

 zajolo בל תמושת
 flemo הקושת
 tapedo שושת
 mopkopio ץחשת
 naxon יעישת

 naxa )רבש( יעישת
 pedo תושישת
 dinu םולשת
 fluna ךילשת
 jape שימשת
 fidi פיט/רשת

 nusho תיתשת
 kmilisha )ע״ש( תויעקרק תת

 -kmi -תת
 kminobo עדומ-תת
 takmilisha יעקרק-תת

 noktoshon ןרתת
 noktosho תונרתת
deserved, ראות( ול עיגמש( tajad 

Off-white dijmavo 
Session gesio 
to be abused )ליבס( obrokgi 

to be hacked (ליבס) okibishgi 
to be inspired )ליבס( opichodgi 
to be raided )ליבס( oshisholgi 
to be spread )ליבס( osojgi 

to be watched )ליבס( ovobgi 
to care levgi 

to deserve jadgi 
To have gotgi 

to have sex sexgi 
to make sense dotgi 

to rain tikgi 
to snow tilgi 
to stalk shanorgi 
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