פומפאי צר
משקל קליל

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

מעצב גופן :יהושע דיין

ABCD EFG H IJ KL M
NO PQ RSTUVWXYZ
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,

א
A

דו לשוני עברי/אנגלי
 7משקלים

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

משקל קליל עברי/אנגלי בגודל  12פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות
באות העברית במקביל
להתעננות העקבית בטיפוגרפיה

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

משקל קליל עברי/אנגלי בגודל  20פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות
משקל קליל עברי/אנגלי בגודל  42פוינט

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
Shuki

פומפאי צר
משקל קל

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

מעצב גופן :יהושע דיין

ABCD EFG H IJ KL M
NOPQ RSTUVWXYZ
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,

א
A

דו לשוני עברי/אנגלי
 7משקלים

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

משקל קל עברי/אנגלי בגודל  12פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות
באות העברית במקביל
להתעננות העקבית בטיפוגרפיה

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

משקל קל עברי/אנגלי בגודל  20פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות
משקל קל עברי/אנגלי בגודל  42פוינט

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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פומפאי צר
משקל רגיל

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

מעצב גופן :יהושע דיין

ABCD EFGH IJ KLM
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,

א
A

דו לשוני עברי/אנגלי
 7משקלים

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

משקל רגיל עברי/אנגלי בגודל  12פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות
באות העברית במקביל
להתעננות העקבית בטיפוגרפיה

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

משקל רגיל עברי/אנגלי בגודל  20פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות
משקל רגיל עברי/אנגלי בגודל  42פוינט

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
Shuki

פומפאי צר
משקל בינוני

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

מעצב גופן :יהושע דיין

ABCDEFGH IJ KLM
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,

א
A

דו לשוני עברי/אנגלי
 7משקלים

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

משקל בינוני עברי/אנגלי בגודל  12פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות
באות העברית במקביל
להתעננות העקבית בטיפוגרפיה

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

משקל בינוני עברי/אנגלי בגודל  20פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות
משקל בינוני עברי/אנגלי בגודל  42פוינט

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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פומפאי צר
משקל מודגש

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

מעצב גופן :יהושע דיין

ABCD EFG H IJ KLM
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,

דו לשוני עברי/אנגלי
 7משקלים

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

משקל מודגש עברי/אנגלי בגודל  12פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך רצון
ותעוזה להכניס חדשנות באות
העברית במקביל להתעננות
העקבית בטיפוגרפיה הלטינית

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

משקל מודגש עברי/אנגלי בגודל  20פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות
משקל מודגש עברי/אנגלי בגודל  42פוינט

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
Shuki

פומפאי צר
משקל שחור

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

מעצב גופן :יהושע דיין

ABC D EFG H IJ KLM
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,

א
A

דו לשוני עברי/אנגלי
 7משקלים

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

משקל שחור עברי/אנגלי בגודל  12פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך רצון
ותעוזה להכניס חדשנות באות
העברית במקביל להתעננות
העקבית בטיפוגרפיה הלטינית

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

משקל שחור עברי/אנגלי בגודל  20פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות
משקל שחור עברי/אנגלי בגודל  42פוינט

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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פומפאי צר
משקל שחור אקסטרא

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

מעצב גופן :יהושע דיין

ABC D E FGH IJ KLM
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,

א
A

דו לשוני עברי/אנגלי
 7משקלים

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

משקל שחור אקסטרא עברי/אנגלי בגודל  12פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך רצון
ותעוזה להכניס חדשנות באות
העברית במקביל להתעננות
העקבית בטיפוגרפיה הלטינית

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

משקל שחור אקסטרא עברי/אנגלי בגודל  20פוינט

את פונטשוק הקמתי מתוך
רצון ותעוזה להכניס חדשנות
משקל שחור אקסטרא עברי/אנגלי בגודל  42פוינט

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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פומפאי צר

מעצב גופן :יהושע דיין

דו לשוני עברי/אנגלי
 7משקלים

דוגמא למשקלים מנוקדים

ש ּתֹפֿכֿבֿﭏ
ןס ֲּע ּ ִפ ּף ֵ ּצץ ֶ ּּק ַּר ּ ָ ׂ
ְ ּא ֱ ּב ֲ ּגדֳּ ִּה ֵ ּו ֶּז ַּח ּ ָט ּי ֹֻּכ ָך ְ ּל ּמםֱ ֲ ּנ ּ ֳ

ֹלהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ּ ְפנֵ י ַה ּ ָמיִ ם{ :ג}
ש ְך ַעל ּ ְפנֵ י ְתהוֹם וְ רו ַּח ֱא ִ
ח ֶׁ
ש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ?{ :ב} וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹה ּו וָ בֹה ּו וְ ֹ
ֹלהים ֵאת ַה ּ ָ ׁ
שית ָ ּב ָרא ֱא ִ
ְ ּב ֵרא ִ ׁ
שךְ
ְ
ח ֶׁ
ֹלהים ָלאוֹר יוֹם וְ ַל ֹ
שך{ :ה} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
ח ֶׁ
ֹלהים ֵ ּבין ָהאוֹר ו ֵּבין ַה ֹ
ֹלהים ֶאת ָהאוֹר ִּכי טוֹב וַ ַ ּי ְבדֵּ ל ֱא ִ
ֹלהים יְ ִהי אוֹר וַ יְ ִהי אוֹר{ :ד} וַ ַ ּי ְרא ֱא ִ
ֹאמר ֱא ִ
וַ ּי ֶ
ְ
ֹלהים ֶאת ָה ָר ִק ַיע
ש ֱא ִ
יהי ַמ ְבדִּ יל ֵ ּבין ַמיִ ם ָל ָמיִ ם{ :ז} וַ ַ ּי ַע ׂ
ֹלהים יְ ִהי ָר ִק ַיע ְ ּבתוֹך ַה ּ ָמיִ ם וִ ִ
ֹאמר ֱא ִ
ָק ָרא ָליְ ָלה וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד( :פ) {ו} וַ ּי ֶ

שנִ י( :פ)
ש ָמיִ ם וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֵ ׁ
ֹלהים ָל ָר ִק ַיע ָ ׁ
שר ֵמ ַעל ָל ָר ִק ַיע וַ יְ ִהי ֵכן{ :ח} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
שר ִמ ַּת ַחת ָל ָר ִק ַיע ו ֵּבין ַה ּ ַמיִ ם ֲא ֶ ׁ
וַ ַ ּי ְבדֵּ ל ֵ ּבין ַה ּ ַמיִ ם ֲא ֶ ׁ
שה ֶא ֶרץ ו ְּל ִמ ְקוֵ ה ַה ּ ַמיִ ם ָק ָרא יַ ּ ִמים
ֹלהים ַל ַ ּי ָ ּב ָ ׁ
שה וַ יְ ִהי ֵכן{ :י} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
ש ַמיִ ם ֶאל ָמקוֹם ֶא ָחד וְ ֵת ָר ֶאה ַה ַ ּי ָ ּב ָ ׁ
ֹלהים יִ ָ ּקו ּו ַה ּ ַמיִ ם ִמ ַּת ַחת ַה ּ ָ ׁ
ֹאמר ֱא ִ
{ט} וַ ּי ֶ

שר ַז ְרע ֹו ב ֹו ַעל ָה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי ֵכן{ :יב}
שה ּ ְפ ִרי ְל ִמינ ֹו ֲא ֶ ׁ
שב ַמ ְז ִר ַיע ֶז ַרע ֵעץ ּ ְפ ִרי ֹע ֶ ׂ
שא ֵע ֶ ׂ
שא ָה ָא ֶרץ דֶּ ֶ ׁ
ֹלהים ַּת ְד ֵ ׁ
ֹאמר ֱא ִ
ֹלהים ִּכי טוֹב{ :יא} וַ ּי ֶ
וַ ַ ּי ְרא ֱא ִ
שי( :פ)
ש ִלי ִ ׁ
ֹלהים ִּכי טוֹב{ :יג} וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ְ ׁ
שר ַז ְרע ֹו ב ֹו ְל ִמינֵ ה ּו וַ ַ ּי ְרא ֱא ִ
שה ּ ְפ ִרי ֲא ֶ ׁ
שב ַמ ְז ִר ַיע ֶז ַרע ְל ִמינֵ ה ּו וְ ֵעץ ֹע ֶ ׂ
שא ֵע ֶ ׂ
וַ ּתו ֵֹצא ָה ָא ֶרץ דֶּ ֶ ׁ

שנִ ים{ :טו} וְ ָהי ּו ִל ְמא ֹורֹת ִ ּב ְר ִק ַיע
אתֹת ו ְּלמו ֲֹע ִדים ו ְּליָ ִמים וְ ָ ׁ
ש ַמיִ ם ְל ַה ְבדִּ יל ֵ ּבין ַה ּיוֹם ו ֵּבין ַה ָ ּליְ ָלה וְ ָהי ּו ְל ֹ
ארֹת ִ ּב ְר ִק ַיע ַה ּ ָ ׁ
ֹלהים יְ ִהי ְמ ֹ
ֹאמר ֱא ִ
{יד} וַ ּי ֶ
משקל קליל מנוקד בגודל  10פוינט

ןס ֲּע ִּפ ּף ֵ ּצץ ֶ ּּק ַּר ּ ָׂש ּתֹפֿכֿבֿﭏ
ְ ּא ֱ ּב ֲ ּגדֳּ ִּה ֵ ּו ֶּז ַּח ּ ָט ּי ֹֻּכ ָך ְ ּל ּמםֱ ֲ ּנ ּ ֳ

ֹאמר
ֹלהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְּפנֵ י ַה ּ ָמיִ ם{ :ג} וַ ּי ֶ
ש ְך ַעל ְּפנֵ י ְתהוֹם וְ רו ַּח ֱא ִ
ש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ?{ :ב} וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹה ּו וָ בֹה ּו וְ חֹ ֶ ׁ
ֹלהים ֵאת ַה ּ ָ ׁ
שית ָ ּב ָרא ֱא ִ
ְ ּב ֵרא ִ ׁ
ְ
ְ
שך ָק ָרא
ֹלהים ָלאוֹר יוֹם וְ ַלחֹ ֶ ׁ
שך{ :ה} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים ֵ ּבין ָהאוֹר ו ֵּבין ַהחֹ ֶ ׁ
ֹלהים ֶאת ָהאוֹר ִּכי טוֹב וַ ַ ּי ְבדֵּ ל ֱא ִ
ֹלהים יְ ִהי אוֹר וַ יְ ִהי אוֹר{ :ד} וַ ַ ּי ְרא ֱא ִ
ֱא ִ
ְ
ֹלהים ֶאת ָה ָר ִק ַיע וַ ַ ּי ְבדֵּ ל
ש ֱא ִ
יהי ַמ ְבדִּ יל ֵ ּבין ַמיִ ם ָל ָמיִ ם{ :ז} וַ ַ ּי ַע ׂ
ֹלהים יְ ִהי ָר ִק ַיע ְ ּבתוֹך ַה ּ ָמיִ ם וִ ִ
ֹאמר ֱא ִ
ָליְ ָלה וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד( :פ) {ו} וַ ּי ֶ

שנִ י( :פ) {ט}
ש ָמיִ ם וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֵ ׁ
ֹלהים ָל ָר ִק ַיע ָ ׁ
שר ֵמ ַעל ָל ָר ִק ַיע וַ יְ ִהי ֵכן{ :ח} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
שר ִמ ַּת ַחת ָל ָר ִק ַיע ו ֵּבין ַה ּ ַמיִ ם ֲא ֶ ׁ
ֵ ּבין ַה ּ ַמיִ ם ֲא ֶ ׁ
שה ֶא ֶרץ ו ְּל ִמ ְקוֵ ה ַה ּ ַמיִ ם ָק ָרא יַ ּ ִמים וַ ַ ּי ְרא
ֹלהים ַל ַ ּי ָ ּב ָ ׁ
שה וַ יְ ִהי ֵכן{ :י} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
ש ַמיִ ם ֶאל ָמקוֹם ֶא ָחד וְ ֵת ָר ֶאה ַה ַ ּי ָ ּב ָ ׁ
ֹלהים יִ ָ ּקו ּו ַה ּ ַמיִ ם ִמ ַּת ַחת ַה ּ ָ ׁ
ֹאמר ֱא ִ
וַ ּי ֶ

שר ַז ְרעוֹ בוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי ֵכן{ :יב} וַ ּתו ֵֹצא
שא ֵע ֶׂשב ַמ ְז ִר ַיע ֶז ַרע ֵעץ ְּפ ִרי עֹ ֶׂשה ְּפ ִרי ְל ִמינוֹ ֲא ֶ ׁ
שא ָה ָא ֶרץ דֶּ ֶ ׁ
ֹלהים ַּת ְד ֵ ׁ
ֹאמר ֱא ִ
ֹלהים ִּכי טוֹב{ :יא} וַ ּי ֶ
ֱא ִ
שי( :פ) {יד}
ש ִלי ִ ׁ
ֹלהים ִּכי טוֹב{ :יג} וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ְ ׁ
שר ַז ְרעוֹ בוֹ ְל ִמינֵ ה ּו וַ ַ ּי ְרא ֱא ִ
שא ֵע ֶׂשב ַמ ְז ִר ַיע ֶז ַרע ְל ִמינֵ ה ּו וְ ֵעץ עֹ ֶׂשה ְּפ ִרי ֲא ֶ ׁ
ָה ָא ֶרץ דֶּ ֶ ׁ
ש ַמיִ ם
שנִ ים{ :טו} וְ ָהי ּו ִל ְמאוֹרֹת ִ ּב ְר ִק ַיע ַה ּ ָ ׁ
ש ַמיִ ם ְל ַה ְבדִּ יל ֵ ּבין ַה ּיוֹם ו ֵּבין ַה ָ ּליְ ָלה וְ ָהי ּו ְלאֹתֹת ו ְּלמו ֲֹע ִדים ו ְּליָ ִמים וְ ָ ׁ
ֹלהים יְ ִהי ְמאֹרֹת ִ ּב ְר ִק ַיע ַה ּ ָ ׁ
ֹאמר ֱא ִ
וַ ּי ֶ
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ןס ֲּע ּ ִפ ּף ֵ ּצץ ֶ ּּקרַּ ּ ָׂש ּתֹפֿכֿבֿﭏ
ְ ּא ֱ ּב ֲ ּגדֳּ ִּהוֵ ּ ֶּז ַּח ּ ָט ּי ֻ ֹּכ ָך ְ ּל ּמםֱ ֲ ּנ ּ ֳ

ֹאמר
ֹלהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ּ ְפנֵ י ַה ָּמיִ ם{ :ג} וַ ּי ֶ
ש ְך ַעל ּ ְפנֵ י ְתהוֹם וְ רו ַּח ֱא ִ
ש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ?{ :ב} וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹה ּו וָ בֹה ּו וְ חֹ ֶ ׁ
ֹלהים ֵאת ַה ּ ָ ׁ
שית ָ ּב ָרא ֱא ִ
ְ ּב ֵרא ִ ׁ
ְ
ְ
שך ָק ָרא
ֹלהים לָ אוֹר יוֹם וְ לַ חֹ ֶ ׁ
שך{ :ה} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים ֵ ּבין ָהאוֹר ו ֵּבין ַהחֹ ֶ ׁ
ֹלהים ֶאת ָהאוֹר ִ ּכי טוֹב וַ ַ ּי ְבדֵּ ל ֱא ִ
ֹלהים יְ ִהי אוֹר וַ יְ ִהי אוֹר{ :ד} וַ ַ ּי ְרא ֱא ִ
ֱא ִ

ֹלהים ֶאת ָה ָר ִק ַיע וַ ַ ּי ְבדֵּ ל
ש ֱא ִ
יהי ַמ ְבדִּ יל ֵ ּבין ַמיִ ם לָ ָמיִ ם{ :ז} וַ ַ ּי ַע ׂ
ֹלהים יְ ִהי ָר ִק ַיע ְ ּבתו ְֹך ַה ָּמיִ ם וִ ִ
ֹאמר ֱא ִ
לָ יְ לָ ה וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד( :פ) {ו} וַ ּי ֶ

שנִ י( :פ) {ט}
ש ָמיִ ם וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֵ ׁ
ֹלהים לָ ָר ִק ַיע ָ ׁ
שר ֵמ ַעל לָ ָר ִק ַיע וַ יְ ִהי ֵכן{ :ח} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
שר ִמ ַּת ַחת לָ ָר ִק ַיע ו ֵּבין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶ ׁ
ֵ ּבין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶ ׁ

שה ֶא ֶרץ וּלְ ִמ ְקוֵ ה ַה ַּמיִ ם ָק ָרא יַ ִּמים וַ ַ ּי ְרא
ֹלהים לַ ַ ּי ָ ּב ָ ׁ
שה וַ יְ ִהי ֵכן{ :י} וַ ִ ּי ְק ָרא ֱא ִ
ש ַמיִ ם ֶאל ָמקוֹם ֶא ָחד וְ ֵת ָר ֶאה ַה ַ ּי ָ ּב ָ ׁ
ֹלהים יִ ָ ּקו ּו ַה ַּמיִ ם ִמ ַּת ַחת ַה ּ ָ ׁ
ֹאמר ֱא ִ
וַ ּי ֶ

שר ַז ְרעוֹ בוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי ֵכן{ :יב} וַ ּתו ֵֹצא
שא ֵע ֶׂשב ַמ ְז ִר ַיע ֶז ַרע ֵעץ ּ ְפ ִרי עֹ ֶׂשה ּ ְפ ִרי לְ ִמינוֹ ֲא ֶ ׁ
שא ָה ָא ֶרץ דֶּ ֶ ׁ
ֹלהים ַּת ְד ֵ ׁ
ֹאמר ֱא ִ
ֹלהים ִ ּכי טוֹב{ :יא} וַ ּי ֶ
ֱא ִ

שי( :פ) {יד}
שלִ י ִ ׁ
ֹלהים ִ ּכי טוֹב{ :יג} וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ְ ׁ
שר ַז ְרעוֹ בוֹ לְ ִמינֵ ה ּו וַ ַ ּי ְרא ֱא ִ
שא ֵע ֶׂשב ַמ ְז ִר ַיע ֶז ַרע לְ ִמינֵ ה ּו וְ ֵעץ עֹ ֶׂשה ּ ְפ ִרי ֲא ֶ ׁ
ָה ָא ֶרץ דֶּ ֶ ׁ

ש ַמיִ ם
שנִ ים{ :טו} וְ ָהי ּו לִ ְמאוֹרֹת ִ ּב ְר ִק ַיע ַה ּ ָ ׁ
ש ַמיִ ם לְ ַה ְבדִּ יל ֵ ּבין ַה ּיוֹם ו ֵּבין ַה ָ ּליְ לָ ה וְ ָהי ּו לְ אֹתֹת וּלְ מו ֲֹע ִדים וּלְ יָ ִמים וְ ָ ׁ
ֹלהים יְ ִהי ְמאֹרֹת ִ ּב ְר ִק ַיע ַה ּ ָ ׁ
ֹאמר ֱא ִ
וַ ּי ֶ
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ןס ֲּע ּ ִפ ּףצֵּ ץ ֶ ּּקרַּ ּ ָׂש ּתֹפֿכֿבֿﭏ
ְּא ֱ ּב ֲ ּגדֳּ ִּהוֵ ּ ֶּז ַּח ּ ָט ּי ֻ ֹּכ ָך ְ ּל ּמםֱ ֲ ּנ ּ ֳ

ֹאמר
ֹלהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ּ ְפנֵ י ַה ָּמיִ ם{ :ג} וַ ּי ֶ
ש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ?{ :ב} וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹה ּו וָ בֹה ּו וְ חֹ ֶׁש ְך ַעל ּ ְפנֵ י ְתהוֹם וְ רו ַּח ֱא ִ
ֹלהים ֵאת ַה ּ ָ ׁ
ְ ּב ֵרא ִׁשית ָ ּב ָרא ֱא ִ
ְ
ְ
ֹלהים לָ אוֹר יוֹם וְ לַ חֹ ֶׁשך ָק ָרא לָ יְ לָ ה
ֹלהים ֵ ּבין ָהאוֹר ו ֵּבין ַהחֹ ֶׁשך{ :ה} וַ ִּי ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים ֶאת ָהאוֹר ִ ּכי טוֹב וַ ַּי ְבדֵּ ל ֱא ִ
ֹלהים יְ ִהי אוֹר וַ יְ ִהי אוֹר{ :ד} וַ ַּי ְרא ֱא ִ
ֱא ִ

יע וַ ַּי ְבדֵּ ל ֵ ּבין
ֹלהים ֶאת ָה ָר ִק ַ
ש ֱא ִ
יהי ַמ ְבדִּ יל ֵ ּבין ַמיִ ם לָ ָמיִ ם{ :ז} וַ ַּי ַע ׂ
יע ְ ּבתו ְֹך ַה ָּמיִ ם וִ ִ
ֹלהים יְ ִהי ָר ִק ַ
ֹאמר ֱא ִ
וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד( :פ) {ו} וַ ּי ֶ
ֹאמר
יע ָׁש ָמיִ ם וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֵׁשנִ י( :פ) {ט} וַ ּי ֶ
ֹלהים לָ ָר ִק ַ
יע וַ יְ ִהי ֵכן{ :ח} וַ ִּי ְק ָרא ֱא ִ
יע ו ֵּבין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ֵמ ַעל לָ ָר ִק ַ
ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ִמ ַּת ַחת לָ ָר ִק ַ

ֹלהים ִ ּכי
ֹלהים לַ ַּי ָ ּב ָׁשה ֶא ֶרץ וּלְ ִמ ְקוֵ ה ַה ַּמיִ ם ָק ָרא יַ ִּמים וַ ַּי ְרא ֱא ִ
ש ַמיִ ם ֶאל ָמקוֹם ֶא ָחד וְ ֵת ָר ֶאה ַה ַּי ָ ּב ָׁשה וַ יְ ִהי ֵכן{ :י} וַ ִּי ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים יִ ָ ּקו ּו ַה ַּמיִ ם ִמ ַּת ַחת ַה ּ ָ ׁ
ֱא ִ

יע ֶז ַרע ֵעץ ּ ְפ ִרי עֹ ֶׂשה ּ ְפ ִרי לְ ִמינוֹ ֲא ֶׁשר ַז ְרעוֹ בוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי ֵכן{ :יב} וַ ּתו ֵֹצא ָה ָא ֶרץ דֶּ ֶׁשא
ֹלהים ַּת ְד ֵׁשא ָה ָא ֶרץ דֶּ ֶׁשא ֵע ֶׂשב ַמ ְז ִר ַ
ֹאמר ֱא ִ
טוֹב{ :יא} וַ ּי ֶ
ֹלהים
ֹאמר ֱא ִ
ֹלהים ִ ּכי טוֹב{ :יג} וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ְׁשלִ י ִׁשי( :פ) {יד} וַ ּי ֶ
יע ֶז ַרע לְ ִמינֵ ה ּו וְ ֵעץ עֹ ֶׂשה ּ ְפ ִרי ֲא ֶׁשר ַז ְרעוֹ בוֹ לְ ִמינֵ ה ּו וַ ַּי ְרא ֱא ִ
ֵע ֶׂשב ַמ ְז ִר ַ

ש ַמיִ ם לְ ָה ִאיר ַעל ָה ָא ֶרץ
יע ַה ּ ָ ׁ
ש ַמיִ ם לְ ַה ְבדִּ יל ֵ ּבין ַה ּיוֹם ו ֵּבין ַה ָ ּליְ לָ ה וְ ָהי ּו לְ אֹתֹת וּלְ מו ֲֹע ִדים וּלְ יָ ִמים וְ ָׁשנִ ים{ :טו} וְ ָהי ּו לִ ְמאוֹרֹת ִ ּב ְר ִק ַ
יע ַה ּ ָ ׁ
יְ ִהי ְמאֹרֹת ִ ּב ְר ִק ַ
משקל בינוני מנוקד בגודל  10פוינט

ןס ֲּע ּ ִפ ּףצֵּ ץ ֶ ּּק ַרּ ּ ָׂש ּתֹפֿכֿבֿﭏ
ְּא ֱ ּב ֲ ּגדֳּ ִּהוֵ ּ ֶּז ַּח ּ ָט ּי ֻ ֹּכ ָך ְ ּל ּמםֱ ֲּנ ּ ֳ

ֹלהים
ֹאמר ֱא ִ
ֹלהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ּ ְפנֵ י ַה ָּמיִ ם{ :ג} וַ ּי ֶ
ח ֶׁש ְך ַעל ּ ְפנֵ י ְתהוֹם וְ רו ַּח ֱא ִ
ֹלהים ֵאת ַה ּ ָ ׁ
ְ ּב ֵרא ִׁשית ָ ּב ָרא ֱא ִ
ש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ?{ :ב} וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹה ּו וָ בֹה ּו וְ ֹ
ְ
ְ
ח ֶׁשך ָק ָרא לָ יְ לָ ה וַ יְ ִהי ֶע ֶרב
ח ֶׁשך{ :ה} וַ ִּי ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים ֶאת ָהאוֹר ִ ּכי טוֹב וַ ַּי ְבדֵּ ל ֱא ִ
יְ ִהי אוֹר וַ יְ ִהי אוֹר{ :ד} וַ ַּי ְרא ֱא ִ
ֹלהים לָ אוֹר יוֹם וְ לַ ֹ
ֹלהים ֵ ּבין ָהאוֹר ו ֵּבין ַה ֹ

יע וַ ַּי ְבדֵּ ל ֵ ּבין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ִמ ַּת ַחת
ֹלהים ֶאת ָה ָר ִק ַ
יהי ַמ ְבדִּ יל ֵ ּבין ַמיִ ם לָ ָמיִ ם{ :ז} וַ ַּי ַעשׂ ֱא ִ
יע ְ ּבתו ְֹך ַה ָּמיִ ם וִ ִ
ֹלהים יְ ִהי ָר ִק ַ
ֹאמר ֱא ִ
וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד( :פ) {ו} וַ ּי ֶ
ֹלהים יִ ָ ּקו ּו ַה ַּמיִ ם ִמ ַּת ַחת
ֹאמר ֱא ִ
יע ָׁש ָמיִ ם וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֵׁשנִ י( :פ) {ט} וַ ּי ֶ
ֹלהים לָ ָר ִק ַ
יע וַ יְ ִהי ֵכן{ :ח} וַ ִּי ְק ָרא ֱא ִ
יע ו ֵּבין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ֵמ ַעל לָ ָר ִק ַ
לָ ָר ִק ַ

ֹלהים
ֹאמר ֱא ִ
ֹלהים ִ ּכי טוֹב{ :יא} וַ ּי ֶ
ֹלהים לַ ַּי ָ ּב ָׁשה ֶא ֶרץ וּלְ ִמ ְקוֵ ה ַה ַּמיִ ם ָק ָרא יַ ִּמים וַ ַּי ְרא ֱא ִ
ש ַמיִ ם ֶאל ָמקוֹם ֶא ָחד וְ ֵת ָר ֶאה ַה ַּי ָ ּב ָׁשה וַ יְ ִהי ֵכן{ :י} וַ ִּי ְק ָרא ֱא ִ
ַה ּ ָ ׁ
יע ֶז ַרע לְ ִמינֵ ה ּו וְ ֵעץ
יע ֶז ַרע ֵעץ ּ ְפ ִרי עֹשֶׂ ה ּ ְפ ִרי לְ ִמינ ֹו ֲא ֶׁשר ַז ְרע ֹו ב ֹו ַעל ָה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי ֵכן{ :יב} וַ ּתו ֵֹצא ָה ָא ֶרץ דֶּ ֶׁשא ֵעשֶׂ ב ַמ ְז ִר ַ
ַּת ְד ֵׁשא ָה ָא ֶרץ דֶּ ֶׁשא ֵעשֶׂ ב ַמ ְז ִר ַ
ש ַמיִ ם לְ ַה ְבדִּ יל
יע ַה ּ ָ ׁ
ארֹת ִ ּב ְר ִק ַ
ֹאמר ֱא ִ
ֹלהים ִ ּכי טוֹב{ :יג} וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ְׁשלִ י ִׁשי( :פ) {יד} וַ ּי ֶ
עֹשֶׂ ה ּ ְפ ִרי ֲא ֶׁשר ַז ְרע ֹו ב ֹו לְ ִמינֵ ה ּו וַ ַּי ְרא ֱא ִ
ֹלהים יְ ִהי ְמ ֹ
ֹלהים ֶאת ְׁשנֵ י
ש ַמיִ ם לְ ָה ִאיר ַעל ָה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי ֵכן{ :טז} וַ ַּי ַעשׂ ֱא ִ
יע ַה ּ ָ ׁ
אתֹת וּלְ מו ֲֹע ִדים וּלְ יָ ִמים וְ ָׁשנִ ים{ :טו} וְ ָהי ּו לִ ְמא ֹורֹת ִ ּב ְר ִק ַ
ֵ ּבין ַה ּיוֹם ו ֵּבין ַה ָ ּליְ לָ ה וְ ָהי ּו לְ ֹ
משקל מודגש מנוקד בגודל  10פוינט

ןס ֲּע ּ ִפ ּףצֵּ ץ ֶ ּּקרַּ ָּשׂ ּתֹפֿכֿבֿﭏ
ְ ּאבֱּ ֲּגדֳּ ִּהוֵ ּ ֶּז ַּח ּ ָט ּי ֻ ֹּכ ָך ְ ּל ּמםֱ ֲּנ ֳּ

ֹלהים
ֹאמר ֱא ִ
ֹלהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ּ ְפנֵ י ַה ָּמיִ ם{ :ג} וַ ּי ֶ
ש ְך ַעל ּ ְפנֵ י ְתהוֹם וְ רו ַּח ֱא ִ
ש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ?{ :ב} וְ ָה ָא ֶרץ ָהיְ ָתה תֹה ּו וָ בֹה ּו וְ חֹ ֶ ׁ
ֹלהים ֵאת ַה ּ ָ ׁ
שית בָּ ָרא ֱא ִ
בְּ ֵרא ִ ׁ
ְ
ְ
שך ָק ָרא לָ יְ לָ ה וַ יְ ִהי ֶע ֶרב
ֹלהים לָ אוֹר יוֹם וְ לַ חֹ ֶ ׁ
שך{ :ה} וַ ִּי ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים בֵּ ין ָהאוֹר ו ֵּבין ַהחֹ ֶ ׁ
ֹלהים ֶאת ָהאוֹר ִ ּכי טוֹב וַ ַּי ְבדֵּ ל ֱא ִ
יְ ִהי אוֹר וַ יְ ִהי אוֹר{ :ד} וַ ַּי ְרא ֱא ִ

שר ִמ ַּת ַחת
יע וַ ַּי ְבדֵּ ל בֵּ ין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶ ׁ
ֹלהים ֶאת ָה ָר ִק ַ
יהי ַמ ְבדִּ יל בֵּ ין ַמיִ ם לָ ָמיִ ם{ :ז} וַ ַּי ַעשׂ ֱא ִ
יע בְּ תו ְֹך ַה ָּמיִ ם וִ ִ
ֹלהים יְ ִהי ָר ִק ַ
ֹאמר ֱא ִ
וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד( :פ) {ו} וַ ּי ֶ
ֹלהים יִ ָ ּקו ּו ַה ַּמיִ ם ִמ ַּת ַחת
ֹאמר ֱא ִ
שנִ י( :פ) {ט} וַ ּי ֶ
ש ָמיִ ם וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ֵ ׁ
יע ָ ׁ
ֹלהים לָ ָר ִק ַ
יע וַ יְ ִהי ֵכן{ :ח} וַ ִּי ְק ָרא ֱא ִ
שר ֵמ ַעל לָ ָר ִק ַ
יע ו ֵּבין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶ ׁ
לָ ָר ִק ַ
ֹלהים
ֹאמר ֱא ִ
ֹלהים ִ ּכי טוֹב{ :יא} וַ ּי ֶ
שה ֶא ֶרץ וּלְ ִמ ְקוֵ ה ַה ַּמיִ ם ָק ָרא יַ ִּמים וַ ַּי ְרא ֱא ִ
ֹלהים לַ ַּיבָּ ָ ׁ
שה וַ יְ ִהי ֵכן{ :י} וַ ִּי ְק ָרא ֱא ִ
ש ַמיִ ם ֶאל ָמקוֹם ֶא ָחד וְ ֵת ָר ֶאה ַה ַּיבָּ ָ ׁ
ַה ּ ָ ׁ
יע ֶז ַרע לְ ִמינֵ ה ּו וְ ֵעץ
שא ֵע ֶשׂ ב ַמ ְז ִר ַ
שר ַז ְרעוֹ בוֹ ַעל ָה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי ֵכן{ :יב} וַ ּתו ֵֹצא ָה ָא ֶרץ דֶּ ֶ ׁ
יע ֶז ַרע ֵעץ ּ ְפ ִרי ע ֶֹשׂ ה ּ ְפ ִרי לְ ִמינוֹ ֲא ֶ ׁ
שא ֵע ֶשׂ ב ַמ ְז ִר ַ
שא ָה ָא ֶרץ דֶּ ֶ ׁ
ַּת ְד ֵ ׁ
ש ַמיִ ם לְ ַה ְבדִּ יל
יע ַה ּ ָ ׁ
ֹלהים יְ ִהי ְמאֹרֹת בִּ ְר ִק ַ
ֹאמר ֱא ִ
שי( :פ) {יד} וַ ּי ֶ
שלִ י ִ ׁ
ֹלהים ִ ּכי טוֹב{ :יג} וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ְ ׁ
שר ַז ְרעוֹ בוֹ לְ ִמינֵ ה ּו וַ ַּי ְרא ֱא ִ
ע ֶֹשׂ ה ּ ְפ ִרי ֲא ֶ ׁ
שנֵ י
ֹלהים ֶאת ְ ׁ
ש ַמיִ ם לְ ָה ִאיר ַעל ָה ָא ֶרץ וַ יְ ִהי ֵכן{ :טז} וַ ַּי ַעשׂ ֱא ִ
יע ַה ּ ָ ׁ
שנִ ים{ :טו} וְ ָהי ּו לִ ְמאוֹרֹת בִּ ְר ִק ַ
בֵּ ין ַה ּיוֹם ו ֵּבין ַה ָ ּליְ לָ ה וְ ָהי ּו לְ אֹתֹת וּלְ מו ֲֹע ִדים וּלְ יָ ִמים וְ ָ ׁ
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ּשּת ֹפֿכֿבֿﭏ
ּףּצ ּץ ֶּק ַּר ָ ׂ
ןּס ֲּע ִּפ ֵ
ּמםּנֲ ֳ
ָךּל ֱ
ְּא ֱּבּגֲ ֳּד ִּה ֵּו ֶּז ַּח ָּטּי ֹּכֻ ְ
ֹאמר
ֹלהים ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְּפנֵ י ַה ָּמיִ ם{ :ג} וַ ּי ֶ
רּוח ֱא ִ
ָארץ ָהיְ ָתה ת ֹהּו וָ ב ֹהּו וְ ח ֶֹׁשְך ַעל ְּפנֵ י ְתהֹום וְ ַ
ָארץ?{ :ב} וְ ָה ֶ
ֹלהים ֵאת ַה ָּׁש ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ֶ
אׁשית ָּב ָרא ֱא ִ
ְּב ֵר ִ
ֹלהים ָלאֹור יֹום וְ ַלח ֶֹׁשְך ָק ָרא ָליְ ָלה וַ יְ ִהי
ּובין ַהח ֶֹׁשְך{ :ה} וַ ּיִ ְק ָרא ֱא ִ
ֹלהים ֵּבין ָהאֹור ֵ
ֹלהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב וַ ּיַ ְב ֵּדל ֱא ִ
ֹלהים יְ ִהי אֹור וַ יְ ִהי אֹור{ :ד} וַ ּיַ ְרא ֱא ִ
ֱא ִ
יע וַ ּיַ ְב ֵּדל ֵּבין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר
ֹלהים ֶאת ָה ָר ִק ַ
יהי ַמ ְב ִּדיל ֵּבין ַמיִ ם ָל ָמיִ ם{ :ז} וַ ּיַ ַעׂש ֱא ִ
יע ְּבתֹוְך ַה ָּמיִ ם וִ ִ
ֹלהים יְ ִהי ָר ִק ַ
ֹאמר ֱא ִ
ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יֹום ֶא ָחד( :פ) {ו} וַ ּי ֶ
ֹלהים יִ ָּקוּו ַה ַּמיִ ם
ֹאמר ֱא ִ
יע ָׁש ָמיִ ם וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יֹום ֵׁשנִ י( :פ) {ט} וַ ּי ֶ
ֹלהים ָל ָר ִק ַ
יע וַ יְ ִהי ֵכן{ :ח} וַ ּיִ ְק ָרא ֱא ִ
ּובין ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ֵמ ַעל ָל ָר ִק ַ
יע ֵ
ִמ ַּת ַחת ָל ָר ִק ַ
ֹאמר
ֹלהים ִּכי טֹוב{ :יא} וַ ּי ֶ
ּול ִמ ְקוֵ ה ַה ַּמיִ ם ָק ָרא יַ ִּמים וַ ּיַ ְרא ֱא ִ
ֹלהים ַלּיַ ָּב ָׁשה ֶא ֶרץ ְ
ִמ ַּת ַחת ַה ָּׁש ַמיִ ם ֶאל ָמקֹום ֶא ָחד וְ ֵת ָר ֶאה ַהּיַ ָּב ָׁשה וַ יְ ִהי ֵכן{ :י} וַ ּיִ ְק ָרא ֱא ִ
יע זֶ ַרע
ָארץ ֶּד ֶׁשא ֵע ֶׂשב ַמזְ ִר ַ
ּתֹוצא ָה ֶ
ָארץ וַ יְ ִהי ֵכן{ :יב} וַ ֵ
יע זֶ ַרע ֵעץ ְּפ ִרי ע ֶֹׂשה ְּפ ִרי ְל ִמינֹו ֲא ֶׁשר זַ ְרעֹו בֹו ַעל ָה ֶ
ָארץ ֶּד ֶׁשא ֵע ֶׂשב ַמזְ ִר ַ
ֹלהים ַּת ְד ֵׁשא ָה ֶ
ֱא ִ
יע
ֹלהים יְ ִהי ְמאֹר ֹת ִּב ְר ִק ַ
ֹאמר ֱא ִ
יׁשי( :פ) {יד} וַ ּי ֶ
ֹלהים ִּכי טֹוב{ :יג} וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יֹום ְׁש ִל ִ
ְל ִמינֵ הּו וְ ֵעץ ע ֶֹׂשה ְּפ ִרי ֲא ֶׁשר זַ ְרעֹו בֹו ְל ִמינֵ הּו וַ ּיַ ְרא ֱא ִ
ָארץ וַ יְ ִהי ֵכן{ :טז} וַ ּיַ ַעׂש
יע ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ָה ִאיר ַעל ָה ֶ
ּוליָ ִמים וְ ָׁשנִ ים{ :טו} וְ ָהיּו ִל ְמאֹור ֹת ִּב ְר ִק ַ
מֹוע ִדים ְ
ּול ֲ
ּובין ַה ָּליְ ָלה וְ ָהיּו ְלאֹת ֹת ְ
ַה ָּׁש ַמיִ ם ְל ַה ְב ִּדיל ֵּבין ַהּיֹום ֵ
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