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Inf. Umschrift Infinitiv mask. sing. fem. sing. mask. pl. fem.pl. 

wissen 
 

lada‘at יודעות יודעים יודעת יודע לדעת 

wohnen 
 

lagur גרות גרים גרה גר לגור 

schreiben 
 

lichtow כותבות כותבים כותבת כותב לכתוב 

lesen 
 

likro תקוראו קוראים קוראת קורא לקרוא  

gehen 
 

lalechet הולכות הולכים הולכת הולך ללכת 

essen  
 

le‘echoll אוכלות אוכלים אוכלת אוכל לאכול 

trinken 
 

lischtott שותות שותים שותה שותה לשתות 

fliegen 
 

latuss טסות טסים טסה טס לטוס 

sitzen 
 

laschewet יושבות יושבים יושבת יושב לשבת 

lernen 
 

lilmodd דללמו  לומדות לומדים לומדת לומד 

arbeiten 
 

la‘awod עובדות עובדים עובדת עובד לעבוד 

kommen (gehen) 
 

lawo באות באים באה בא לבוא 

sprechen, reden 
 

ledaber מדברות מדברים מדברת מדבר לדבר 

wollen, möchten 
 

lirzott רוצות רוצים רוצה רוצה לרצות 

tun, machen 
 

la’assot שותלע  עושות עושים עושה עושה 
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fahren, reisen 
 

linßo‘a נוסעות נוסעים נוסעת נוסע לנסוע 

lieben, mögen 
 

le‘ehow אוהבות אוהבים אוהבת אוהב לאהוב 

sehen 
 

lir‘ott אותרו רואים רואה רואה לראות  

hören 
 

lischmo‘a שומעות שומעים שומעת שומע לשמוע 

kaufen 
 

liknott קונות קונים קונה קונה לקנות 

leben 
 

lichjott חיות חיים חיה חי לחיות 

rennen 
 

laruz רצות רצים רצה רץ לרוץ 

singen 
 

laschir שרות שרים שרה שר לשיר 

spielen (ein Spiel) 
 

leßachekk משחקות משחקים משחקת משחק לשחק 

sich ausruhen, erholen 
 

lanu‘ach נחות נחים נחה נח לנוח 

weinen 
 

liwkott בוכות בוכים בוכה בוכה לבכות 

müssen, brauchen 
 

lehiztarech צריכות צריכים צריכה צריך להצטרך 

zurückkommen 
 

lachsor חוזרות חוזרים חוזרת חוזר לחזור 

besuchen 
 

lewaker מבקרות מבקרים מבקרת מבקר לבקר 

reisen, Ausflug machen 
 

letajell מטיילות מטיילים מטיילת מטייל לטייל 
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denken, glauben 
 

lachschow חושות חושבים חושבת חושב לחשוב 

nehmen 
 

lakachat קחתל  לוקחות לוקחים לוקחת לוקח 

kosten, aufsteigen, 
einwandern, hinaufgehen 

la‘alott עולות עולים עולה עולה לעלות 

sagen 
 

lomar אומרות אומרים אומרת אומר לומר 

sich bewegen 
 

lasus זזות זזים זזה זז לזוז 

setzen, stellen, legen 
 

laßimm שמות שמים שמה שמ לשים 

schwimmen (Oberfläche) 
 

lazuff צפות צפים צפה צף לצוף 

schwimmen (Schiff) 
 

laschutt שטות שטים שטה שט לשוט 

schwimmen (Mensch) 
 

liß‘chott שוחות שוחים שוחה שוחה לשחות 

geben 
 

latet נותנות נותנים נותנת נותן לתת 

schaffen (Gott) 
 

liwro‘a ראותבו בוראים בוראת בורא לברוא  

schicken 
 

lischlo‘ach שולחות שולחים שולחת שולח לשלוח 

fragen 
 

lisch‘ol שואלות שואלים שואלת שואל לשאול 

beenden 
 

ligmor גומרות גומרים גומרת גומר לגמור 

anfangen, beginnen 
 

lehatchil מתחילות מתחילים מתחילה מתחיל להתחיל 
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 fotografieren, fotokopieren 
 

lezalem מצלמות מצלמים מצלמת מצלם לצלם 

bringen 
 

lehawi מביאות מביאים מביאה מביא להביא 


