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Font styles – without nikkud  #  

  תפגש חבורה נחמד
01H  

 תפגש חבורה נחמד
02H  

 דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
03H  

 תתתתדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
04H  

 תדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
05H  

 ת� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
6H0  

  חבורה נחמדת
7H0  

  תדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
8H0  

  

  תדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
9H0  

  דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
10H  

  דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
11H  

��������	�
�	������������������������������
12H  

  13H  דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

  דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
14H  

  דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
15H  

  דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
H16 
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פגש חבורה נחמד עדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפת

פגש חבורה נחמד עדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד

� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדדג סקר

חבורה נחמדתדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש 

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

��������	�
�	�����������������������

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד

דג סקר

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

��������	�
�	�����������������������

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
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  שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

H17  

  דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
H18  

  דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
H19 

  דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
H20  

  דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמדת
H21 

  בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
H22  

        דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדתדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדתדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדתדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
H23 

  דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
H24 
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שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת דג סקר�

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמדת

בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת דג סקר� שט לו

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדתדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדתדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדתדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר�

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדתדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדתדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדתדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
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  תדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
 ַסְקָר� ָ�ט ל$ ְ#ָי� ַזְ� "ְ� ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדת

01N  

  תדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
 ָ�ט ל$ ְ#ָי� ַזְ� "ְ� ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדת

2N0  

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
  ָ�ט ל$ ְ#ָים ַזְך "ְך ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדת

3N0  

��תדג�סקרן�שט�לו�בים�זך�אך�לפתע�פגש�חבורה�נחמד
�תָּדג�ַסְקָרן�ָׁשט�לֹו�ְּבָים�ַזְך�ַאְך�ְלֶפַתע�ָּפַגׁש�ֲחבּוָרה�ֶנְחֹמדֶ� �

04N  

�������������	�
�	��������������������������
������������������� ��!�
  ��	����"�� ������#��

5N0  

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבוָּרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ   ּדָ

6N0  

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחמֶֹדת  ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ

07N  

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזךְ ַאךְ ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ  ּדָ

08N  

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבוָּרה ֶנְחֹמֶדת  ַאְך ְלֶפַתע ּפָ

9 N0  

  דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
  ָ%ג ַסְקָר� ָ�ט ל$ ְ#ָי� ַזְ� "ְ� ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדת

10N  

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת   ְלֶפַתע ּפָ

11N  

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ   ּדָ

12N  

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת   ּפָ

13N  

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחמֶֹדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ   ּדָ

14N  

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
 ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת

15N  
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דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
ַסְקָר� ָ�ט ל$ ְ#ָי� ַזְ� "ְ� ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדת

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
ָ�ט ל$ ְ#ָי� ַזְ� "ְ� ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדת ַסְקָר�

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ָ�ט ל$ ְ#ָים ַזְך "ְך ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדתCָג ַסְקָרן 

דג�סקרן�שט�לו�בים�זך�אך�לפתע�פגש�חבורה�נחמד
ָּדג�ַסְקָרן�ָׁשט�לֹו�ְּבָים�ַזְך�ַאְך�ְלֶפַתע�ָּפַגׁש�ֲחבּוָרה�ֶנְחֹמדֶ�

�������������	�
�	�����������������������
$��� �������� ����%�������������������� ��!�
  ��	����"�� ������#

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבוָּרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ָים  ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחמֶֹדתּדָ ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזךְ ַאךְ ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ָים ַזְך  ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ַגׁש ֲחבוָּרה ֶנְחֹמֶדתּדָ ַאְך ְלֶפַתע ּפָ

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
ָ%ג ַסְקָר� ָ�ט ל$ ְ#ָי� ַזְ� "ְ� ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדת

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
יָם ַזךְ ַאךְ  ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדתּדָג ַסְקָרן ׁשָט לֹו ּבְ ְלֶפַתע ּפָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע  ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדתּדָ ּפָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחמֶֹדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ
דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד

ַגׁש  ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדתּדָ

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
ַסְקָר� ָ�ט ל$ ְ#ָי� ַזְ� "ְ� ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדתָ%ג 

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
ַסְקָר�ָ%ג 

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
Cָג ַסְקָרן 
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דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבוָּרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ָים  ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזךְ ַאךְ ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ָים ַזְך  ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמדת
ָ%ג ַסְקָר� ָ�ט ל$ ְ#ָי� ַזְ� "ְ� ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדת

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
יָם ַזךְ ַאךְ  ּדָג ַסְקָרן ׁשָט לֹו ּבְ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע  ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחמֶֹדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ
דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד

ַגׁש  ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ
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  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ  ּדָ
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  תדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
  ַסְקָר� ָ�ט ל$ ְ#ָי� ַזְ� "ְ� ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדת

N17 

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחמֶֹדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ   ּדָ

N18  

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ   ׁשָ

N19 

  תדג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
  ָ%ג ַסְקָר� ָ�ט ל$ ְ#ָי� ַזְ� "ְ� ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדת

N20  

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחמֶֹדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ   ּבְ

N21 

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ   ּדָ

N22 

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת   ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ

N23 

 תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ   ּדָ

N24 

  תדג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחמֶֹדת   ַאְך ְלֶפַתע ּפָ
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דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
ַסְקָר� ָ�ט ל$ ְ#ָי� ַזְ� "ְ� ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדת

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחמֶֹדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ
דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד

ג ַסְקָרן  ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדתּדָ ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ׁשָ

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
ָ%ג ַסְקָר� ָ�ט ל$ ְ#ָי� ַזְ� "ְ� ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדת

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ט לוֹ  ג ַסְקָרן ׁשָ ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחמֶֹדת ּדָ ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ּבְ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ָים  ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדתּדָ ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ָים ַזְך  ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחמֶֹדתּדָ ַאְך ְלֶפַתע ּפָ
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דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
ַסְקָר� ָ�ט ל$ ְ#ָי� ַזְ� "ְ� ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדתָ%ג 

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחמֶֹדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ
דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד

ג ַסְקָרן  ּדָ

דג סקר� שט לו בי� ז� א� לפתע פגש חבורה נחמד
ָ%ג ַסְקָר� ָ�ט ל$ ְ#ָי� ַזְ� "ְ� ְלֶפַתע ָ!ַג� ֲחב�ָרה ֶנְחמֶֹדת

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ט לוֹ  ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ָים  ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ַגׁש ֲחבּוָרה ֶנְחֹמֶדת ָים ַזְך ַאְך ְלֶפַתע ּפָ ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ

דג סקרן שט לו בים זך אך לפתע פגש חבורה נחמד
ָים ַזְך  ט לֹו ּבְ ג ַסְקָרן ׁשָ ּדָ
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