מרינדה

מעצב גופן :שוקי דיין

משקל רגיל

אבגדהוזחטי
כךלמםנןסע
פףצץקרשת
1234567890
(";*?!)₪%$#
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את פונטשוק הקמתי מתוך רצון ותעוזה להכניס חדשנות באות העברית
במקביל להתעננות העקבית בטיפוגרפיה הלטינית העולמית .הגופנים מפותחים
בקפידה ,ברמת גימור גבוהה ,בעלי מקצב מתוחכם ,ריווח עקבי ,ויסודות נוספים
המרכיבים גופן מושקע איכותי .הגופנים מבוקשים בקרב מעצבים בכירים,
הזקוקים לספקטרום ביטויים רחב וחדשני .הגופנים פותחו בהתאמה לשימושים
מגוונים ,דפוס ,דפי אינטרנט ,ואפליקציות בשפות מחשב שונות.

דו לשוני עברי/אנגלי
 4משקלים

א
A

I created Fontshok out of a desire and daring
to introduce innovation in the Hebrew alphabet,
in parallel to the constant stagnation in Latin
typography worldwide. The fonts are developed
carefully, with a high level of finish, with sophisticated
rhythm, consistent spacing, and other elements that

משקל רגיל עברי/אנגלי בגודל  12פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך רצון ותעוזה
להכניס חדשנות באות העברית במקביל
להתעננות העקבית בטיפוגרפיה הלטינית
העולמית .הגופנים מפותחים בקפידה ,ברמת

I created Fontshok out of a
desire and daring to introduce
innovation in the Hebrew
alphabet, in parallel to the

משקל רגיל עברי/אנגלי בגודל  20פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות באות
משקל רגיל עברי/אנגלי בגודל  53פוינט

שוקי דיין  -פיתוח גופנים מוקפדים ,פלא’ 054-88-695-66 :בני ברק ,ישראל.
חנות הגופנים פונטשוק fontshok@gmail.com | www.fontshok.co.il -
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מרינדה

מעצב גופן :שוקי דיין

משקל מודגש

אבגדהוזחטי
כךלמםנןסע
פףצץקרשת
1234567890
(";*?!)₪%$#

AB CDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
&@¥£¢¶©®§} {] [€

את פונטשוק הקמתי מתוך רצון ותעוזה להכניס חדשנות באות העברית
במקביל להתעננות העקבית בטיפוגרפיה הלטינית העולמית .הגופנים מפותחים
בקפידה ,ברמת גימור גבוהה ,בעלי מקצב מתוחכם ,ריווח עקבי ,ויסודות נוספים
המרכיבים גופן מושקע איכותי .הגופנים מבוקשים בקרב מעצבים בכירים,
הזקוקים לספקטרום ביטויים רחב וחדשני .הגופנים פותחו בהתאמה לשימושים
מגוונים ,דפוס ,דפי אינטרנט ,ואפליקציות בשפות מחשב שונות.

א
A
דו לשוני עברי/אנגלי
 4משקלים

I created Fontshok out of a desire and daring
to introduce innovation in the Hebrew alphabet,
in parallel to the constant stagnation in Latin
typography worldwide. The fonts are developed
carefully, with a high level of finish, with sophisticated
rhythm, consistent spacing, and other elements that

משקל מודגש עברי/אנגלי בגודל  12פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך רצון ותעוזה
להכניס חדשנות באות העברית במקביל
להתעננות העקבית בטיפוגרפיה הלטינית
העולמית .הגופנים מפותחים בקפידה ,ברמת

I created Fontshok out of a
desire and daring to introduce
innovation in the Hebrew
alphabet, in parallel to the

משקל מודגש עברי/אנגלי בגודל  20פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות באות
משקל מודגש עברי/אנגלי בגודל  53פוינט

שוקי דיין  -פיתוח גופנים מוקפדים ,פלא’ 054-88-695-66 :בני ברק ,ישראל.
חנות הגופנים פונטשוק fontshok@gmail.com | www.fontshok.co.il -
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מרינדה

מעצב גופן :שוקי דיין

משקל שחור

אבגדהוזחטי
כךלמםנןסע
פףצץקרשת
1234567890
(";*?!)₪%$#
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abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
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את פונטשוק הקמתי מתוך רצון ותעוזה להכניס חדשנות באות העברית
במקביל להתעננות העקבית בטיפוגרפיה הלטינית העולמית .הגופנים מפותחים
בקפידה ,ברמת גימור גבוהה ,בעלי מקצב מתוחכם ,ריווח עקבי ,ויסודות נוספים
המרכיבים גופן מושקע איכותי .הגופנים מבוקשים בקרב מעצבים בכירים,
הזקוקים לספקטרום ביטויים רחב וחדשני .הגופנים פותחו בהתאמה לשימושים
מגוונים ,דפוס ,דפי אינטרנט ,ואפליקציות בשפות מחשב שונות.

אA
דו לשוני עברי/אנגלי
 4משקלים

I created Fontshok out of a desire and daring
to introduce innovation in the Hebrew alphabet,
in parallel to the constant stagnation in Latin
typography worldwide. The fonts are developed
carefully, with a high level of finish, with sophisticated
rhythm, consistent spacing, and other elements that

משקל שחור עברי/אנגלי בגודל  12פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך רצון ותעוזה
להכניס חדשנות באות העברית במקביל
להתעננות העקבית בטיפוגרפיה הלטינית
העולמית .הגופנים מפותחים בקפידה ,ברמת

I created Fontshok out of a
desire and daring to introduce
innovation in the Hebrew
alphabet, in parallel to the

משקל שחור עברי/אנגלי בגודל  20פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות באות
משקל שחור עברי/אנגלי בגודל  53פוינט

שוקי דיין  -פיתוח גופנים מוקפדים ,פלא’ 054-88-695-66 :בני ברק ,ישראל.
חנות הגופנים פונטשוק fontshok@gmail.com | www.fontshok.co.il -
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מרינדה
משקל קסם וריאציה א'

אבגדהוזחטי
כךלמםנןסע
פףצץקרשת
1234567890
(";*?!)₪%$#

מעצב גופן :שוקי דיין
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nopqrstuvwxyz
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את פונטשוק הקמתי מתוך רצון ותעוזה להכניס חדשנות באות העברית
במקביל להתעננות העקבית בטיפוגרפיה הלטינית העולמית .הגופנים מפותחים
בקפידה ,ברמת גימור גבוהה ,בעלי מקצב מתוחכם ,ריווח עקבי ,ויסודות נוספים
המרכיבים גופן מושקע איכותי .הגופנים מבוקשים בקרב מעצבים בכירים,
הזקוקים לספקטרום ביטויים רחב וחדשני .הגופנים פותחו בהתאמה לשימושים
מגוונים ,דפוס ,דפי אינטרנט ,ואפליקציות בשפות מחשב שונות.

א
A
דו לשוני עברי/אנגלי
 4משקלים

I created Fontshok out of a desire and daring
to introduce innovation in the Hebrew alphabet,
in parallel to the constant stagnation in Latin
typography worldwide. The fonts are developed
carefully, with a high level of finish, with sophisticated
rhythm, consistent spacing, and other elements that

משקל קסם  -וריאציה א' עברי/אנגלי בגודל  12פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך רצון ותעוזה
להכניס חדשנות באות העברית במקביל
להתעננות העקבית בטיפוגרפיה הלטינית
העולמית .הגופנים מפותחים בקפידה ,ברמת

I created Fontshok out of a
desire and daring to introduce
innovation in the Hebrew
alphabet, in parallel to the

משקל קסם  -וריאציה א' עברי/אנגלי בגודל 20

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות באות

משקל קסם  -וריאציה א' עברי/אנגלי בגודל  53פוינט

שוקי דיין  -פיתוח גופנים מוקפדים ,פלא’ 054-88-695-66 :בני ברק ,ישראל.
חנות הגופנים פונטשוק fontshok@gmail.com | www.fontshok.co.il -
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מעצב גופן :שוקי דיין

להחלפה לוריאציה ב' > :תו > אופן טייפ > סטים סגנוניים > סט 1
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את פונטשוק הקמתי מתוך רצון ותעוזה להכניס חדשנות באות העברית במקביל
להתעננות העקבית בטיפוגרפיה הלטינית העולמית .הגופנים מפותחים בקפידה,
ברמת גימור גבוהה ,בעלי מקצב מתוחכם ,ריווח עקבי ,ויסודות נוספים
המרכיבים גופן מושקע איכותי .הגופנים מבוקשים בקרב מעצבים בכירים,
הזקוקים לספקטרום ביטויים רחב וחדשני .הגופנים פותחו בהתאמה לשימושים
מגוונים ,דפוס ,דפי אינטרנט ,ואפליקציות בשפות מחשב שונות.

א
A
דו לשוני עברי/אנגלי
 4משקלים

I created Fontshok out of a desire and daring
to introduce innovation in the Hebrew alphabet,
in parallel to the constant stagnation in Latin
typography worldwide. The fonts are developed
carefully, with a high level of finish, with sophisticated
rhythm, consistent spacing, and other elements that

משקל קסם  -וריאציה ב' עברי/אנגלי בגודל  12פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך רצון ותעוזה
להכניס חדשנות באות העברית במקביל
להתעננות העקבית בטיפוגרפיה הלטינית
העולמית .הגופנים מפותחים בקפידה ,ברמת

I created Fontshok out of a
desire and daring to introduce
innovation in the Hebrew
alphabet, in parallel to the

משקל קסם  -וריאציה ב' עברי/אנגלי בגודל 20

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות באות

משקל קסם  -וריאציה ב' עברי/אנגלי בגודל  53פוינט

שוקי דיין  -פיתוח גופנים מוקפדים ,פלא’ 054-88-695-66 :בני ברק ,ישראל.
חנות הגופנים פונטשוק fontshok@gmail.com | www.fontshok.co.il -

Shuki
Dayan
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מרינדה

מעצב גופן :שוקי דיין

דו לשוני עברי/אנגלי
 4משקלים

דוגמא למשקלים מנוקדים

אְּ ֱּב ּ ֲג ֳ ּד ִּה ֵו ֶּּז ַּח ָּטיּ ֹֻּכ ָך ּל ְּמ ֱם ֲּנ ֳּןס ֲּע ִּפף ֵּּצץ ֶ ּּק ַ ּר ָשּ ּׂ ֹתפֿכֿבֿﭏ
ְ
ְּב ֵרא ִש ׁית ָּב ָרא אֱ ֹלהִ ים אֵ ת הַ ָ ּש ׁמַ יִם וְאֵ ת הָ אָ ֶרץ?{ :ב} וְהָ אָ ֶרץ הָ י ְָתה ֹתה ּו ָו ֹבה ּו ְוחֹ ֶש ׁך עַ ל ְּפ ֵני ְתהוֹם וְרוּחַ אֱ ֹלהִ ים מְ ַרחֶ פֶ ת עַ ל ְּפ ֵני הַ ָּמיִם{ :ג} ַויֹּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים יְהִ י אוֹר ַויְהִ י אוֹר{ :ד} ַויַּרְ א אֱ ֹלהִ ים אֶ ת הָ אוֹר
ִּכי טוֹב ַויּ ְַב ֵ ּדל אֱ ֹלהִ ים ֵּבין הָ אוֹר ו ֵּבין הַ חֹ ֶש ׁ ְך{ :ה} ַויּ ְִק ָרא אֱ ֹלהִ ים לָאוֹר יוֹם ְו ַלחֹ ֶש ׁ ְך ָק ָרא ָל ְילָה ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ֹב ֶקר יוֹם אֶ חָ ד( :פ) {ו} ַויֹּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים יְהִ י ָר ִקיעַ ְּבתו ְֹך הַ ָּמיִם וִיהִ י מַ ְב ִ ּדיל ֵּבין מַ יִם לָמָ יִם:
{ז} ַויַּעַ ש ׂ אֱ ֹלהִ ים אֶ ת הָ ָר ִקיעַ ַויּ ְַב ֵ ּדל ֵּבין הַ ַּמיִם אֲ ֶש ׁר מִ ַּתחַ ת ל ָָר ִקיעַ ו ֵּבין הַ ַּמיִם אֲ ֶש ׁר מֵ עַ ל ל ָָר ִקיעַ ַויְהִ י כֵ ן{ :ח} ַויּ ְִק ָרא אֱ ֹלהִ ים ל ָָר ִקיעַ ָש ׁמָ יִם ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ֹב ֶקר יוֹם ֵש ׁ ִני( :פ) {ט} ַויֹּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים י ָ ִּקו ּו
הַ ַּמיִם מִ ַּתחַ ת הַ ָ ּש ׁמַ יִם אֶ ל מָ קוֹם אֶ חָ ד ו ְֵת ָראֶ ה הַ יּ ַָּב ָש ׁה ַויְהִ י כֵ ן{ :י} ַויּ ְִק ָרא אֱ ֹלהִ ים ַליּ ַָּב ָש ׁה אֶ ֶרץ ּולְמִ ְקוֵה הַ ַּמיִם ָק ָרא י ִַּמים ַויַּרְ א אֱ ֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :יא} ַויֹּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים ַּת ְד ֵש ׁא הָ אָ ֶרץ ֶ ּד ֶש ׁא עֵ ֶש ׂב מַ ְז ִריעַ זֶ ַרע
עֵ ץ ְּפ ִרי ע ֶֹש ׂה ְּפ ִרי לְמִ ינוֹ אֲ ֶש ׁר זַ רְ עוֹ בוֹ עַ ל הָ אָ ֶרץ ַויְהִ י כֵ ן{ :יב} ו ַּתו ֵֹצא הָ אָ ֶרץ ֶ ּד ֶש ׁא עֵ ֶש ׂב מַ ְז ִריעַ זֶ ַרע לְמִ י ֵנה ּו וְעֵ ץ ע ֶֹש ׂה ְּפ ִרי אֲ ֶש ׁר זַ רְ עוֹ בוֹ לְמִ י ֵנה ּו ַויַּרְ א אֱ ֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :יג} ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ֹב ֶקר יוֹם
ְש ׁלִי ִש ׁי( :פ) {יד} ַויֹּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים יְהִ י מְ אֹ ֹרת ִּברְ ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמַ יִם לְהַ ְב ִ ּדיל ֵּבין הַ יּוֹם ו ֵּבין הַ ָ ּל ְילָה וְהָ י ּו ְלאֹ ֹתת ּולְמוֹעֲ ִדים ּו ְליָמִ ים ְו ָש ׁ ִנים{ :טו} וְהָ י ּו לִמְ אוֹ ֹרת ִּברְ ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמַ יִם לְהָ אִ יר עַ ל הָ אָ ֶרץ ַויְהִ י כֵ ן{ :טז} ַויַּעַ ש ׂ
אֱ ֹלהִ ים אֶ ת ְש ׁ ֵני הַ ְּמאֹ ֹרת הַ ּ ְגדֹלִים אֶ ת הַ ָּמאוֹר הַ ּ ָגד ֹל לְמֶ מְ ֶש ׁלֶת הַ יּוֹם וְאֶ ת הַ ָּמאוֹר הַ ָ ּקטֹן לְמֶ מְ ֶש ׁלֶת הַ ַ ּל ְילָה וְאֵ ת הַ כּ וֹכָ ִבים{ :יז} ַויּ ִֵּתן אֹ ָתם אֱ ֹלהִ ים ִּברְ ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמָ יִם לְהָ אִ יר עַ ל הָ אָ ֶרץ{ :יח} ְולִמְ שֹׁל ַּביּוֹם ו ַּב ַ ּל ְילָה
ּולֲהַ ְב ִ ּדיל ֵּבין הָ אוֹר ו ֵּבין הַ חֹ ֶש ׁ ְך ַויַּרְ א אֱ ֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :יט} ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ֹב ֶקר יוֹם רְ ִביעִ י( :פ) {כ} ַויֹּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים ִי ְש ׁרְ צ ּו הַ ַּמיִם ֶש ׁ ֶרץ ֶנפֶ ש ׁ חַ יָּה וְעוֹף יְעוֹפֵ ף עַ ל הָ אָ ֶרץ עַ ל ְּפ ֵני רְ ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמָ יִם{ :כא} ַויּ ְִב ָרא
אֱ ֹלהִ ים אֶ ת הַ ַּת ִּני ִנם הַ ּ ְגדֹלִים וְאֵ ת ָּכל ֶנפֶ ש ׁ הַ חַ יָּה הָ ֹרמֶ ֶש ׂת אֲ ֶש ׁר ָש ׁרְ צ ּו הַ ַּמיִם לְמִ י ֵנהֶ ם וְאֵ ת ָּכל עוֹף ָּכ ָנף לְמִ י ֵנה ּו ַויַּרְ א אֱ ֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :כב} ַוי ְָב ֶר ְך אֹ ָתם אֱ ֹלהִ ים לֵא ֹמר ְּפר ּו וּרְ ב ּו וּמִ לְא ּו אֶ ת הַ ַּמיִם ַּביּ ִַּמים
וְהָ עוֹף י ִֶרב ָּבאָ ֶרץ{ :כג} ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ֹב ֶקר יוֹם חֲ מִ י ִש ׁי( :פ) {כד} ַויֹּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים ּתו ֵֹצא הָ אָ ֶרץ ֶנפֶ ש ׁ חַ יָּה לְמִ ינָהּ ְּבהֵ מָ ה ו ֶָרמֶ ש ׂ וְחַ יְתוֹ אֶ ֶרץ לְמִ ינָהּ ַויְהִ י כֵ ן{ :כה} ַויַּעַ ש ׂ אֱ ֹלהִ ים אֶ ת חַ יַּת הָ אָ ֶרץ לְמִ ינָהּ
משקל רגיל מנוקד בגודל  11פוינט

אְּ ֱּב ּ ֲג ֳ ּד ִּה ֵוּ ֶ ּז ַּח ָּט ֹיּ ֻּכ ָך ּל ְּמ ֱם ֲּנ ֳּןס ֲּע ִּפףּ ֵ ּצץ ֶ ּּק ַ ּר ָשּ ׂ ּ ֹתפֿכֿבֿﭏ
ְ
ּ
ּ
אש ׁית ָּב ָרא אֱ ֹלהִ ים אֵ ת הַ ָ ּש ׁמַ יִם וְאֵ ת הָ אָ ֶרץ?{ :ב} וְהָ אָ ֶרץ הָ י ְָתה ֹתה ּו ָו ֹבה ּו ְו ֹח ֶש ׁך עַ ל ְּפ ֵני ְתהוֹם וְרוּחַ אֱ ֹלהִ ים מְ ַרחֶ פֶ ת עַ ל ְּפ ֵני הַ ָּמיִם{ :ג} ַו ֹיאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים יְהִ י אוֹר ַויְהִ י אוֹר{ :ד} ַוי ְַרא אֱ ֹלהִ ים אֶ ת
ְּב ֵר ִ
הָ אוֹר ִּכי טוֹב ַויּ ְַב ֵ ּדל אֱ ֹלהִ ים ֵּבין הָ אוֹר ו ֵּבין הַ ֹח ֶש ׁ ְך{ :ה} ַויּ ְִק ָרא אֱ ֹלהִ ים לָאוֹר יוֹם ְו ַל ֹח ֶש ׁ ְך ָק ָרא ָל ְילָה ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ֹב ֶקר יוֹם אֶ חָ ד( :פ) {ו} ַו ֹיּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים יְהִ י ָר ִקיעַ ְּבתוֹ ְך הַ ָּמיִם וִיהִ י מַ ְב ִ ּדיל ֵּבין
מַ יִם לָמָ יִם{ :ז} ַויַּעַ ש ׂ אֱ ֹלהִ ים אֶ ת הָ ָר ִקיעַ ַויּ ְַב ֵ ּדל ֵּבין הַ ַּמיִם אֲ ֶש ׁר מִ ַּתחַ ת ל ָָר ִקיעַ ו ֵּבין הַ ַּמיִם אֲ ֶש ׁר מֵ עַ ל ל ָָר ִקיעַ ַויְהִ י כֵ ן{ :ח} ַויּ ְִק ָרא אֱ ֹלהִ ים ל ָָר ִקיעַ ָש ׁמָ יִם ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ֹב ֶקר יוֹם ֵש ִׁני( :פ) {ט} ַו ֹיּאמֶ ר
אֱ ֹלהִ ים י ָ ִּקו ּו הַ ַּמיִם מִ ַּתחַ ת הַ ָ ּש ׁמַ יִם אֶ ל מָ קוֹם אֶ חָ ד ו ְֵת ָראֶ ה הַ יּ ַָּב ָש ׁה ַויְהִ י כֵ ן{ :י} ַויּ ְִק ָרא אֱ ֹלהִ ים ַליּ ַָּב ָש ׁה אֶ ֶרץ וּלְמִ ְקוֵה הַ ַּמיִם ָק ָרא י ִַּמים ַויּ ְַרא אֱ ֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :יא} ַו ֹיּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים ַּת ְד ֵש ׁא הָ אָ ֶרץ ֶ ּד ֶש ׁא
עֵ ֶש ׂב מַ זְ ִריעַ זֶ ַרע עֵ ץ ְּפ ִרי עֹ ֶש ׂה ְּפ ִרי לְמִ ינוֹ אֲ ֶש ׁר זַ ְרעוֹ בוֹ עַ ל הָ אָ ֶרץ ַויְהִ י כֵ ן{ :יב} ו ַּתוֹ ֵצא הָ אָ ֶרץ ֶ ּד ֶש ׁא עֵ ֶש ׂב מַ זְ ִריעַ זֶ ַרע לְמִ י ֵנה ּו וְעֵ ץ עֹ ֶש ׂה ְּפ ִרי אֲ ֶש ׁר זַ ְרעוֹ בוֹ לְמִ י ֵנה ּו ַויּ ְַרא אֱ ֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :יג}
ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ֹב ֶקר יוֹם ְש ׁל ִִיש ׁי( :פ) {יד} ַו ֹיּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים יְהִ י מְ אֹ ֹרת ִּב ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמַ יִם לְהַ ְב ִ ּדיל ֵּבין הַ יּוֹם ו ֵּבין הַ ָ ּל ְילָה וְהָ י ּו ְלאֹ ֹתת וּלְמוֹעֲ ִדים וּ ְליָמִ ים ו ְָש ִׁנים{ :טו} וְהָ י ּו לִמְ אוֹ ֹרת ִּב ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמַ יִם לְהָ אִ יר עַ ל
הָ אָ ֶרץ ַויְהִ י כֵ ן{ :טז} ַויַּעַ ש ׂ אֱ ֹלהִ ים אֶ ת ְש ֵׁני הַ ְּמאֹ ֹרת הַ ּ ְגדֹלִים אֶ ת הַ ָּמאוֹר הַ ּ ָגדֹל לְמֶ מְ ֶש ׁלֶת הַ יּוֹם וְאֶ ת הַ ָּמאוֹר הַ ָ ּקטֹן לְמֶ מְ ֶש ׁלֶת הַ ַ ּל ְילָה וְאֵ ת הַ כּ וֹכָ ִבים{ :יז} ַויּ ִֵּתן אֹ ָתם אֱ ֹלהִ ים ִּב ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמָ יִם לְהָ אִ יר עַ ל
הָ אָ ֶרץ{ :יח} ְולִמְ ֹש ׁל ַּביּוֹם ו ַּב ַ ּל ְילָה וּלֲהַ ְב ִ ּדיל ֵּבין הָ אוֹר ו ֵּבין הַ ֹח ֶש ׁ ְך ַויּ ְַרא אֱ ֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :יט} ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ֹב ֶקר יוֹם ְר ִביעִ י( :פ) {כ} ַו ֹיּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים י ְִש ְׁרצ ּו הַ ַּמיִם ֶש ֶׁרץ ֶנפֶ ש ׁ חַ יָּה וְעוֹף יְעוֹפֵ ף עַ ל
הָ אָ ֶרץ עַ ל ְּפ ֵני ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמָ יִם{ :כא} ַויּ ְִב ָרא אֱ ֹלהִ ים אֶ ת הַ ַּת ִּני ִנם הַ ּ ְגדֹלִים וְאֵ ת ָּכל ֶנפֶ ש ׁ הַ חַ יָּה הָ ֹרמֶ ֶש ׂת אֲ ֶש ׁר ָש ְׁרצ ּו הַ ַּמיִם לְמִ י ֵנהֶ ם וְאֵ ת ָּכל עוֹף ָּכ ָנף לְמִ י ֵנה ּו ַויּ ְַרא אֱ ֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :כב} ַוי ְָב ֶר ְך אֹ ָתם
אֱ ֹלהִ ים לֵא ֹמר ְּפר ּו ו ְּרב ּו וּמִ לְא ּו אֶ ת הַ ַּמיִם ַּביּ ִַּמים וְהָ עוֹף י ִֶרב ָּבאָ ֶרץ{ :כג} ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ֹב ֶקר יוֹם חֲ מִ ִיש ׁי( :פ) {כד} ַו ֹיּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים ּתוֹ ֵצא הָ אָ ֶרץ ֶנפֶ ש ׁ חַ יָּה לְמִ ינָהּ ְּבהֵ מָ ה ו ֶָרמֶ ש ׂ וְחַ יְתוֹ אֶ ֶרץ לְמִ ינָהּ
משקל מודגש מנוקד בגודל  11פוינט

אְּ ֱּב ּ ֲג ֳ ּד ִּה ֵ ּו ֶ ּז ַּח ָּט ֹיּ ֻּכ ָך ּל ְּמ ֱם ֲּנ ֳּןס ֲּע ִּפףּ ֵ ּצץ ֶ ּּק ַ ּר ָשּ ׂ ּ ֹתפֿכֿבֿﭏ
ְ
ּ
ּ
אש ׁית ָּב ָרא אֱ ֹלהִ ים אֵ ת הַ ָ ּש ׁמַ יִם וְאֵ ת הָ אָ ֶרץ?{ :ב} וְהָ אָ ֶרץ הָ י ְָתה ֹתה ּו ָו ֹבה ּו ְו ֹח ֶש ׁך עַ ל ְּפ ֵני ְתהוֹם וְרוּחַ אֱ ֹלהִ ים מְ ַרחֶ פֶ ת עַ ל ְּפ ֵני הַ ָּמיִם{ :ג} ַו ֹיאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים יְהִ י אוֹר ַויְהִ י אוֹר{ :ד} ַוי ְַרא אֱ ֹלהִ ים אֶ ת
ְּב ֵר ִ
הָ אוֹר ִּכי טוֹב ַויּ ְַב ֵ ּדל אֱ ֹלהִ ים ֵּבין הָ אוֹר ו ֵּבין הַ ֹח ֶש ׁ ְך{ :ה} ַויּ ְִק ָרא אֱ ֹלהִ ים לָאוֹר יוֹם ְו ַל ֹח ֶש ׁ ְך ָק ָרא ָל ְילָה ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ֹב ֶקר יוֹם אֶ חָ ד( :פ) {ו} ַו ֹיּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים יְהִ י ָר ִקיעַ ְּבתוֹ ְך הַ ָּמיִם וִיהִ י מַ ְב ִ ּדיל ֵּבין
מַ יִם לָמָ יִם{ :ז} ַויַּעַ ש ׂ אֱ ֹלהִ ים אֶ ת הָ ָר ִקיעַ ַויּ ְַב ֵ ּדל ֵּבין הַ ַּמיִם אֲ ֶש ׁר מִ ַּתחַ ת ל ָָר ִקיעַ ו ֵּבין הַ ַּמיִם אֲ ֶש ׁר מֵ עַ ל ל ָָר ִקיעַ ַויְהִ י כֵ ן{ :ח} ַויּ ְִק ָרא אֱ ֹלהִ ים ל ָָר ִקיעַ ָש ׁמָ יִם ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ֹב ֶקר יוֹם ֵש ִׁני( :פ) {ט} ַו ֹיּאמֶ ר
אֱ ֹלהִ ים י ָ ִּקו ּו הַ ַּמיִם מִ ַּתחַ ת הַ ָ ּש ׁמַ יִם אֶ ל מָ קוֹם אֶ חָ ד ו ְֵת ָראֶ ה הַ יּ ַָּב ָש ׁה ַויְהִ י כֵ ן{ :י} ַויּ ְִק ָרא אֱ ֹלהִ ים ַליּ ַָּב ָש ׁה אֶ ֶרץ וּלְמִ ְקוֵה הַ ַּמיִם ָק ָרא י ִַּמים ַויּ ְַרא אֱ ֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :יא} ַו ֹיּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים ַּת ְד ֵש ׁא הָ אָ ֶרץ ֶ ּד ֶש ׁא
עֵ ֶש ׂב מַ זְ ִריעַ זֶ ַרע עֵ ץ ְּפ ִרי עֹ ֶש ׂה ְּפ ִרי לְמִ ינוֹ אֲ ֶש ׁר זַ ְרעוֹ בוֹ עַ ל הָ אָ ֶרץ ַויְהִ י כֵ ן{ :יב} ו ַּתוֹ ֵצא הָ אָ ֶרץ ֶ ּד ֶש ׁא עֵ ֶש ׂב מַ זְ ִריעַ זֶ ַרע לְמִ י ֵנה ּו וְעֵ ץ עֹ ֶש ׂה ְּפ ִרי אֲ ֶש ׁר זַ ְרעוֹ בוֹ לְמִ י ֵנה ּו ַויּ ְַרא אֱ ֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :יג} ַויְהִ י
עֶ ֶרב ַויְהִ י ֹב ֶקר יוֹם ְש ׁל ִִיש ׁי( :פ) {יד} ַו ֹיּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים יְהִ י מְ ֹא ֹרת ִּב ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמַ יִם לְהַ ְב ִ ּדיל ֵּבין הַ יּוֹם ו ֵּבין הַ ָ ּל ְילָה וְהָ י ּו ְל ֹא ֹתת וּלְמוֹעֲ ִדים וּ ְליָמִ ים ו ְָש ִׁנים{ :טו} וְהָ י ּו לִמְ אוֹ ֹרת ִּב ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמַ יִם לְהָ אִ יר עַ ל הָ אָ ֶרץ
ַויְהִ י כֵ ן{ :טז} ַויַּעַ ש ׂ אֱ ֹלהִ ים אֶ ת ְש ֵׁני הַ ְּמ ֹא ֹרת הַ ּ ְגדֹלִים אֶ ת הַ ָּמאוֹר הַ ּ ָגדֹל לְמֶ מְ ֶש ׁלֶת הַ יּוֹם וְאֶ ת הַ ָּמאוֹר הַ ָ ּקטֹן לְמֶ מְ ֶש ׁלֶת הַ ַ ּל ְילָה וְאֵ ת הַ כּ וֹכָ ִבים{ :יז} ַויּ ִֵּתן ֹא ָתם אֱ ֹלהִ ים ִּב ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמָ יִם לְהָ אִ יר עַ ל הָ אָ ֶרץ:
{יח} ְולִמְ ֹש ׁל ַּביּוֹם ו ַּב ַ ּל ְילָה וּלֲהַ ְב ִ ּדיל ֵּבין הָ אוֹר ו ֵּבין הַ ֹח ֶש ׁ ְך ַויּ ְַרא אֱ ֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :יט} ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ֹב ֶקר יוֹם ְר ִביעִ י( :פ) {כ} ַו ֹיּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים י ְִש ְׁרצ ּו הַ ַּמיִם ֶש ֶׁרץ ֶנפֶ ש ׁ חַ יָּה וְעוֹף יְעוֹפֵ ף עַ ל הָ אָ ֶרץ עַ ל
ְּפ ֵני ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמָ יִם{ :כא} ַויּ ְִב ָרא אֱ ֹלהִ ים אֶ ת הַ ַּת ִּני ִנם הַ ּ ְגדֹלִים וְאֵ ת ָּכל ֶנפֶ ש ׁ הַ חַ יָּה הָ ֹרמֶ ֶש ׂת אֲ ֶש ׁר ָש ְׁרצ ּו הַ ַּמיִם לְמִ י ֵנהֶ ם וְאֵ ת ָּכל עוֹף ָּכ ָנף לְמִ י ֵנה ּו ַויּ ְַרא אֱ ֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :כב} ַוי ְָב ֶר ְך ֹא ָתם אֱ ֹלהִ ים לֵא ֹמר
ְּפר ּו ו ְּרב ּו וּמִ לְא ּו אֶ ת הַ ַּמיִם ַּביּ ִַּמים וְהָ עוֹף י ִֶרב ָּבאָ ֶרץ{ :כג} ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ֹב ֶקר יוֹם חֲ מִ ִיש ׁי( :פ) {כד} ַו ֹיּאמֶ ר אֱ ֹלהִ ים ּתוֹ ֵצא הָ אָ ֶרץ ֶנפֶ ש ׁ חַ יָּה לְמִ ינָהּ ְּבהֵ מָ ה ו ֶָרמֶ ש ׂ וְחַ יְתוֹ אֶ ֶרץ לְמִ ינָהּ ַויְהִ י כֵ ן{ :כה}
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ְּא ֱּב ּ ֲג ֳ ּד ִּה ֵ ּו ֶ ּז ַּח ָּט ֹיּ ֻּכ ָך ְ ּל ּמםֱ ֲּנ ֳּןס ֲּע ִּפ ּף ֵ ּצץ ֶ ּּק ַ ּר ָשּ ׂ ּ ֹתפֿכֿבֿﭏ
ְ
אש ׁית ָּב ָרא ֱאֹלהִ ים ֵאת הַ ָ ּש ׁמַ יִם ו ְֵאת הָ ָא ֶרץ?{ :ב} וְהָ ָא ֶרץ הָ י ְָתה ֹתה ּו ָובֹה ּו ְו ֹח ֶש ׁך עַ ל ְּפ ֵני ְתהוֹם וְרוּחַ ֱאֹלהִ ים מְ ַרחֶ פֶ ת עַ ל ְּפ ֵני הַ ָּמיִם{ :ג} ַו ֹיּאמֶ ר ֱאֹלהִ ים יְהִ י אוֹר ַויְהִ י אוֹר{ :ד} ַויּ ְַרא ֱאֹלהִ ים ֶאת
ְּב ֵר ִ
הָ אוֹר ִּכי טוֹב ַויּ ְַב ֵ ּדל ֱאֹלהִ ים ֵּבין הָ אוֹר ו ֵּבין הַ ֹח ֶש ׁ ְך{ :ה} ַויּ ְִק ָרא ֱאֹלהִ ים ָלאוֹר יוֹם ְו ַל ֹח ֶש ׁ ְך ָק ָרא ָל ְי ָלה ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ב ֹ ֶקר יוֹם ֶאחָ ד( :פ) {ו} ַו ֹיּאמֶ ר ֱאֹלהִ ים יְהִ י ָר ִקיעַ ְּבתו ֹ ְך הַ ָּמיִם וִיהִ י מַ ְב ִ ּדיל ֵּבין
מַ יִם ָלמָ יִם{ :ז} ַויַּעַ ש ׂ ֱאֹלהִ ים ֶאת הָ ָר ִקיעַ ַויּ ְַב ֵ ּדל ֵּבין הַ ַּמיִם ֲא ֶש ׁר מִ ַּתחַ ת ָל ָר ִקיעַ ו ֵּבין הַ ַּמיִם ֲא ֶש ׁר מֵ עַ ל ָל ָר ִקיעַ ַויְהִ י כֵ ן{ :ח} ַויּ ְִק ָרא ֱאֹלהִ ים ָל ָר ִקיעַ ָש ׁמָ יִם ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ב ֹ ֶקר יוֹם ֵש ִׁני( :פ) {ט} ַו ֹיּאמֶ ר
ֱאֹלהִ ים י ָ ִּקו ּו הַ ַּמיִם מִ ַּתחַ ת הַ ָ ּש ׁמַ יִם ֶאל מָ קוֹם ֶאחָ ד ו ְֵת ָר ֶאה הַ יּ ַָּב ָש ׁה ַויְהִ י כֵ ן{ :י} ַויּ ְִק ָרא ֱאֹלהִ ים ַליּ ַָּב ָש ׁה ֶא ֶרץ וּ ְלמִ ְקוֵה הַ ַּמיִם ָק ָרא י ִַּמים ַויּ ְַרא ֱאֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :יא} ַו ֹיּאמֶ ר ֱאֹלהִ ים ַּת ְד ֵש ׁא הָ ָא ֶרץ ֶ ּד ֶש ׁא
עֵ ֶש ׂב מַ זְ ִריעַ זֶ ַרע עֵ ץ ְּפ ִרי עֹ ֶש ׂה ְּפ ִרי ְלמִ ינו ֹ ֲא ֶש ׁר זַ ְרעו ֹ בו ֹ עַ ל הָ ָא ֶרץ ַויְהִ י כֵ ן{ :יב} ו ַּתו ֹ ֵצא הָ ָא ֶרץ ֶ ּד ֶש ׁא עֵ ֶש ׂב מַ זְ ִריעַ זֶ ַרע ְלמִ י ֵנה ּו וְעֵ ץ עֹ ֶש ׂה ְּפ ִרי ֲא ֶש ׁר זַ ְרעו ֹ בו ֹ ְלמִ י ֵנה ּו ַויּ ְַרא ֱאֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :יג}
ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ב ֹ ֶקר יוֹם ְש ִׁל ִיש ׁי( :פ) {יד} ַו ֹיּאמֶ ר ֱאֹלהִ ים יְהִ י מְ אֹ ֹרת ִּב ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמַ יִם ְלהַ ְב ִ ּדיל ֵּבין הַ יּוֹם ו ֵּבין הַ ָ ּל ְי ָלה וְהָ י ּו ְלאֹ ֹתת וּ ְלמוֹעֲ ִדים וּ ְליָמִ ים ו ְָש ִׁנים{ :טו} וְהָ י ּו ִלמְ או ֹ ֹרת ִּב ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמַ יִם ְלהָ ִאיר עַ ל
הָ ָא ֶרץ ַויְהִ י כֵ ן{ :טז} ַויַּעַ ש ׂ ֱאֹלהִ ים ֶאת ְש ֵׁני הַ ְּמאֹ ֹרת הַ ּ ְגדֹ ִלים ֶאת הַ ָּמאוֹר הַ ּ ָגדֹל ְלמֶ מְ ֶש ֶׁלת הַ יּוֹם ו ְֶאת הַ ָּמאוֹר הַ ָ ּקטֹן ְלמֶ מְ ֶש ֶׁלת הַ ַ ּל ְי ָלה ו ְֵאת הַ כּ וֹכָ ִבים{ :יז} ַויּ ִֵּתן אֹ ָתם ֱאֹלהִ ים ִּב ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמָ יִם ְלהָ ִאיר
עַ ל הָ ָא ֶרץ{ :יח} ְו ִלמְ ֹש ׁל ַּביּוֹם ו ַּב ַ ּל ְי ָלה וּ ֲלהַ ְב ִ ּדיל ֵּבין הָ אוֹר ו ֵּבין הַ ֹח ֶש ׁ ְך ַויּ ְַרא ֱאֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :יט} ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ב ֹ ֶקר יוֹם ְר ִביעִ י( :פ) {כ} ַו ֹיּאמֶ ר ֱאֹלהִ ים י ְִש ְׁרצ ּו הַ ַּמיִם ֶש ֶׁרץ ֶנפֶ ש ׁ חַ יָּה וְעוֹף יְעוֹפֵ ף עַ ל
הָ ָא ֶרץ עַ ל ְּפ ֵני ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמָ יִם{ :כא} ַויּ ְִב ָרא ֱאֹלהִ ים ֶאת הַ ַּת ִּני ִנם הַ ּ ְגדֹ ִלים ו ְֵאת ָּכל ֶנפֶ ש ׁ הַ חַ יָּה הָ ֹרמֶ ֶש ׂת ֲא ֶש ׁר ָש ְׁרצ ּו הַ ַּמיִם ְלמִ י ֵנהֶ ם ו ְֵאת ָּכל עוֹף ָּכ ָנף ְלמִ י ֵנה ּו ַויּ ְַרא ֱאֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :כב} ַוי ְָב ֶר ְך אֹ ָתם
ֱאֹלהִ ים ֵלא ֹמר ְּפר ּו ו ְּרב ּו וּמִ ְלא ּו ֶאת הַ ַּמיִם ַּביּ ִַּמים וְהָ עוֹף י ִֶרב ָּב ָא ֶרץ{ :כג} ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ב ֹ ֶקר יוֹם חֲ מִ ִיש ׁי( :פ) {כד} ַו ֹיּאמֶ ר ֱאֹלהִ ים ּתו ֹ ֵצא הָ ָא ֶרץ ֶנפֶ ש ׁ חַ יָּה ְלמִ ינָהּ ְּבהֵ מָ ה ו ֶָרמֶ ש ׂ וְחַ יְתו ֹ ֶא ֶרץ ְלמִ ינָהּ ַויְהִ י
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ְּא ֱּב ּ ֲג ֳ ּד ִּה ֵ ּו ֶ ּז ַּח ָּטיֹּ ֻּכ ָך ּל ְּמ ֱם ֲּנ ֳּןס ֲּע ִּפ ּף ֵּצץ ֶ ּּק ַ ּר ָשּ ׂ ּ ֹתפֿכֿבֿﭏ
ְ
אש ׁית ָּב ָרא ֱאֹלהִ ים ֵאת הַ ָ ּש ׁמַ יִם ו ְֵאת הָ ָא ֶרץ?{ :ב} וְהָ ָא ֶרץ הָ י ְָתה ֹתה ּו ָובֹה ּו ְו ֹח ֶש ׁך עַ ל ְּפ ֵני ְתהוֹם וְרוּחַ ֱאֹלהִ ים מְ ַרחֶ פֶ ת עַ ל ְּפ ֵני הַ ָּמיִם{ :ג} ַויֹּאמֶ ר ֱאֹלהִ ים יְהִ י אוֹר ַויְהִ י אוֹר{ :ד} ַויּ ְַרא ֱאֹלהִ ים ֶאת
ְּב ֵר ִ
הָ אוֹר ִּכי טוֹב ַויּ ְַב ֵ ּדל ֱאֹלהִ ים ֵּבין הָ אוֹר ו ֵּבין הַ ֹח ֶש ׁ ְך{ :ה} ַויּ ְִק ָרא ֱאֹלהִ ים לָאוֹר יוֹם ְו ַל ֹח ֶש ׁ ְך ָק ָרא ָל ְילָה ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ב ֹ ֶקר יוֹם ֶאחָ ד( :פ) {ו} ַויֹּאמֶ ר ֱאֹלהִ ים יְהִ י ָר ִקיעַ ְּבתו ֹ ְך הַ ָּמיִם וִיהִ י מַ ְב ִ ּדיל ֵּבין מַ יִם
לָמָ יִם{ :ז} ַויַּעַ ש ׂ ֱאֹלהִ ים ֶאת הָ ָר ִקיעַ ַויּ ְַב ֵ ּדל ֵּבין הַ ַּמיִם ֲא ֶש ׁר מִ ַּתחַ ת ל ָָר ִקיעַ ו ֵּבין הַ ַּמיִם ֲא ֶש ׁר מֵ עַ ל ל ָָר ִקיעַ ַויְהִ י כֵ ן{ :ח} ַויּ ְִק ָרא ֱאֹלהִ ים ל ָָר ִקיעַ ָש ׁמָ יִם ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ב ֹ ֶקר יוֹם ֵש ִׁני( :פ) {ט} ַויֹּאמֶ ר ֱאֹלהִ ים
י ָ ִּקו ּו הַ ַּמיִם מִ ַּתחַ ת הַ ָ ּש ׁמַ יִם ֶאל מָ קוֹם ֶאחָ ד ו ְֵת ָר ֶאה הַ יּ ַָּב ָש ׁה ַויְהִ י כֵ ן{ :י} ַויּ ְִק ָרא ֱאֹלהִ ים ַליּ ַָּב ָש ׁה ֶא ֶרץ וּלְמִ ְקוֵה הַ ַּמיִם ָק ָרא י ִַּמים ַויּ ְַרא ֱאֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :יא} ַויֹּאמֶ ר ֱאֹלהִ ים ַּת ְד ֵש ׁא הָ ָא ֶרץ ֶ ּד ֶש ׁא עֵ ֶש ׂב מַ זְ ִריעַ
זֶ ַרע עֵ ץ ְּפ ִרי עֹ ֶש ׂה ְּפ ִרי לְמִ ינו ֹ ֲא ֶש ׁר זַ ְרעו ֹ בו ֹ עַ ל הָ ָא ֶרץ ַויְהִ י כֵ ן{ :יב} ו ַּתו ֹ ֵצא הָ ָא ֶרץ ֶ ּד ֶש ׁא עֵ ֶש ׂב מַ זְ ִריעַ זֶ ַרע לְמִ י ֵנה ּו וְעֵ ץ עֹ ֶש ׂה ְּפ ִרי ֲא ֶש ׁר זַ ְרעו ֹ בו ֹ לְמִ י ֵנה ּו ַויּ ְַרא ֱאֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :יג} ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ב ֹ ֶקר
יוֹם ְש ׁל ִִיש ׁי( :פ) {יד} ַויֹּאמֶ ר ֱאֹלהִ ים יְהִ י מְ אֹ ֹרת ִּב ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמַ יִם לְהַ ְב ִ ּדיל ֵּבין הַ יּוֹם ו ֵּבין הַ ָ ּל ְילָה וְהָ י ּו ְלאֹ ֹתת וּלְמוֹעֲ ִדים וּ ְליָמִ ים ו ְָש ִׁנים{ :טו} וְהָ י ּו לִמְ או ֹ ֹרת ִּב ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמַ יִם לְהָ ִאיר עַ ל הָ ָא ֶרץ ַויְהִ י כֵ ן{ :טז} ַויַּעַ ׂש
ֱאֹלהִ ים ֶאת ְש ֵׁני הַ ְּמאֹ ֹרת הַ ּ ְגדֹלִים ֶאת הַ ָּמאוֹר הַ ּ ָגדֹל לְמֶ מְ ֶש ׁלֶת הַ יּוֹם ו ְֶאת הַ ָּמאוֹר הַ ָ ּקטֹן לְמֶ מְ ֶש ׁלֶת הַ ַ ּל ְילָה ו ְֵאת הַ כּ וֹכָ ִבים{ :יז} ַויּ ִֵּתן אֹ ָתם ֱאֹלהִ ים ִּב ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמָ יִם לְהָ ִאיר עַ ל הָ ָא ֶרץ{ :יח} ְולִמְ ֹש ׁל ַּביּוֹם ו ַּב ַ ּל ְילָה
וּלֲהַ ְב ִ ּדיל ֵּבין הָ אוֹר ו ֵּבין הַ ֹח ֶש ׁ ְך ַויּ ְַרא ֱאֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :יט} ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ב ֹ ֶקר יוֹם ְר ִביעִ י( :פ) {כ} ַויֹּאמֶ ר ֱאֹלהִ ים י ְִש ְׁרצ ּו הַ ַּמיִם ֶש ֶׁרץ ֶנפֶ ש ׁ חַ יָּה וְעוֹף יְעוֹפֵ ף עַ ל הָ ָא ֶרץ עַ ל ְּפ ֵני ְר ִקיעַ הַ ָ ּש ׁמָ יִם{ :כא} ַויּ ְִב ָרא
ֱאֹלהִ ים ֶאת הַ ַּת ִּני ִנם הַ ּ ְגדֹלִים ו ְֵאת ָּכל ֶנפֶ ש ׁ הַ חַ יָּה הָ ֹרמֶ ֶש ׂת ֲא ֶש ׁר ָש ְׁרצ ּו הַ ַּמיִם לְמִ ינֵהֶ ם ו ְֵאת ָּכל עוֹף ָּכ ָנף לְמִ י ֵנה ּו ַויּ ְַרא ֱאֹלהִ ים ִּכי טוֹב{ :כב} ַוי ְָב ֶר ְך אֹ ָתם ֱאֹלהִ ים לֵא ֹמר ְּפר ּו ו ְּרב ּו וּמִ לְא ּו ֶאת הַ ַּמיִם ַּביּ ִַּמים
וְהָ עוֹף י ִֶרב ָּב ָא ֶרץ{ :כג} ַויְהִ י עֶ ֶרב ַויְהִ י ב ֹ ֶקר יוֹם חֲ מִ ִיש ׁי( :פ) {כד} ַויֹּאמֶ ר ֱאֹלהִ ים ּתו ֹ ֵצא הָ ָא ֶרץ ֶנפֶ ש ׁ חַ יָּה לְמִ י ָנ ּה ְּבהֵ מָ ה ו ֶָרמֶ ש ׂ וְחַ יְתו ֹ ֶא ֶרץ לְמִ י ָנ ּה ַויְהִ י כֵ ן{ :כה} ַויַּעַ ש ׂ ֱאֹלהִ ים ֶאת חַ יַּת הָ ָא ֶרץ לְמִ י ָנ ּה
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