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גודל 10
ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבֹבֶקר 
ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר 
ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן 
ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים 
ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו 

גודל 12

ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבֹבֶקר 
ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור 
ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת  ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו 
ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות. 
ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים, 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו 

גודל 14
ְּבֹבֶקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. 
ַהְּכפֹור ֶׁשַּבֲאִויר ְוקֹר ַהַּמִים ֹלא ָיִניאּו אּוָתם ִמְּלַקֵּדׁש 
ָּדִתי, ֶאָחד- ְּבֻפְלָחן  ֶאת ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו 

ֶאָחד, ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה 
ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. ְוַהָּים 
ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, 
ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת 

גודל 16
טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבֹבֶקר 
ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית. 
ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו 
ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים, 
ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה 
ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. 
ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים 
ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות 
ֶאת  חֹוֵרׁש  ְוַהחֶֹרף  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו 

ַהָּים.

גודל 10
ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי  ָעבֹות  ֹחֶרף ֹלא  ְּבֹבֶקר 
ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר 
ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן 
ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים 
ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו 

ַהָּים. ְוַהֹחֶרף חֹוֵרׁש ֶאת  ָהַאֲחרֹון.  לֹו ַהָּים 
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ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  ֹחֶרף  ְּבֹבֶקר 
ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור 
ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת 
ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים 
ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו 

ְוַהֹחֶרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים. ָהַאֲחרֹון.  לֹו ַהָּים 
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ְּבֹבֶקר ֹחֶרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. 
ַהְּכפֹור ֶׁשַּבֲאִויר ְוקֹר ַהַּמִים ֹלא ָיִניאּו אּוָתם ִמְּלַקֵּדׁש 
ֶאת ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-

ֶאָחד, ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה 
ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. ְוַהָּים 
ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון 
ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה, 

ַהָּים. ְוַהֹחֶרף חֹוֵרׁש ֶאת  ָהַאֲחרֹון. 

גודל 16
טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  ֹחֶרף  ְּבֹבֶקר 
ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית. 
ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו 
עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת 
ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות. 
ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. 
ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים 
ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות 
ֶאת  חֹוֵרׁש  ְוַהֹחֶרף  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו 

ַהָּים.
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גודל 10

ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור ֶׁשַּבֲאִויר ְוקֹר ַהַּמִים ֹלא 
ָיִניאּו אּוָתם ִמְּלַקֵּדׁש ֶאת ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת 
ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות. 
ְוַהָּים ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו 

ָקְראּו לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 12

ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור ֶׁשַּבֲאִויר 
ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר 
ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן 
ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים 
ָקְראּו  ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, 

לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 14
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור 
ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם 
ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף 
ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות 

ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 16
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. 
ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור 
ֶאָחד- ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת 

ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד, 
ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים 
ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, 
ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב 

ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 10
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור ֶׁשַּבֲאִויר ְוקֹר ַהַּמִים ֹלא 
ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת  ְּבֻפְלָחן  ָיִניאּו אּוָתם ִמְּלַקֵּדׁש ֶאת ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו 
ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות. 
ְוַהָּים ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו 

ָקְראּו לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 12
ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  ֶאת טֹוְבֵלי  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  חֶֹרף ֹלא  ְּבבֶֹקר 
ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר 
ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן 
ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים 
ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים 

לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 14
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור 
ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם 
ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף 
ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות 

ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 16
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. 
ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור 
ֶאָחד- ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת 
ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד, 
ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים 
ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, 
ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב 

ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

ְך  ּי כ ּכ ך ּך  י  ּז ח ט ּט  ז  ׂו  ּו  ו  ּג ד ּד ה ּה  ג  א ב ּב 
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גודל 10
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור ֶׁשַּבֲאִויר ְוקֹר ַהַּמִים ֹלא ָיִניאּו 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם 
ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים 
ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו, 

ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים. ָהַאֲחרֹון. 

גודל 12

ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי 
ַהַּמִים ֹלא ָיִניאּו אּוָתם ִמְּלַקֵּדׁש ֶאת ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, 
ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים 
ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. ְוַהָּים ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות 
ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת 

ַהָּים.

גודל 14
ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם 
ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים 
ַּבַּקְדרּות  ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים,  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  חֹוף ׁשֹוֵמם. 
ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף 

חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 16
ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור 
ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת 
ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת 
ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. ְוַהָּים ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, 
ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים 
ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. 

גודל 10
ָיִניאּו אּוָתם  ַהַּמִים ֹלא  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי  ָעבֹות  ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא 
ִמְּלַקֵּדׁש ֶאת ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי 
ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  ָקְראּו לֹו  ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות 

גודל 12
ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי  ָעבֹות  חֶֹרף ֹלא  ְּבבֶֹקר 
ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא 
חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת 
ׁשֹוֵמם. ְוַהָּים ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  ָקְראּו לֹו  ֲאבֹוֵתינּו 

גודל 14
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור ֶׁשַּבֲאִויר 
ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר 
ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן 
ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים 
ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו 

גודל 16
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור 
ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם 
ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים 
חֹוף ׁשֹוֵמם. ְוַהָּים ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות 
ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף 

ַהָּים. חֹוֵרׁש ֶאת 
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גודל 10
ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ֶאת ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים 
ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. ְוַהָּים ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  ָקְראּו לֹו  ֲאבֹוֵתינּו 

גודל 12
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור ֶׁשַּבֲאִויר ְוקֹר ַהַּמִים ֹלא ָיִניאּו 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם 
ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. ְוַהָּים ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, 
ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת 

גודל 14
ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים 
ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד, 
ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ֶאת  חֹוֵרׁש  ְוַהחֶֹרף  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה, 

ַהָּים.

גודל 16
ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר 
ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים, 
ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי 
ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  ָקְראּו לֹו  ֲאבֹוֵתינּו 

גודל 10
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור ֶׁשַּבֲאִויר 
ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר 
ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן 
ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים 
ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו 

לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 12
ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור 
ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת 
ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים 
ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו 

לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 14
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. 
ַהְּכפֹור ֶׁשַּבֲאִויר ְוקֹר ַהַּמִים ֹלא ָיִניאּו אּוָתם ִמְּלַקֵּדׁש 
ֶאת ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-
ֶאָחד, ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה 
ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. ְוַהָּים 
ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון 
ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה, 

ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 16
ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי  ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות 
ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית. 
ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו 
ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים, 
ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה 
ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. 
ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים 
ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות 
ֶאת  חֹוֵרׁש  ְוַהחֶֹרף  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו 

ַהָּים.

א ב ּב ג ּג ד ּד ה ּה ו ּו ׂו ז ּז ח ט ּט י ּי כ ּכ ך ּך ְך ָך ל ּל ֹל ֹּל 
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גודל 10
ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ְוקֹר ַהַּמִים ֹלא ָיִניאּו אּוָתם ִמְּלַקֵּדׁש ֶאת ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן 
ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי, 
ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים 
ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. 

ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 12
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור 
ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם 
ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים 
חֹוף ׁשֹוֵמם. ְוַהָּים ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות 
ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף 

חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 14
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. 
ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור 
ֶאָחד- ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת 

ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד, 
ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים 
ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, 
ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב 

ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 16
טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור ֶׁשַּבֲאִויר ְוקֹר ַהַּמִים ֹלא ָיִניאּו 
אּוָתם ִמְּלַקֵּדׁש ֶאת ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן 
ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים 
ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים 
ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי. 

ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

10 גודל 
ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא 
חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת 
ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם. 

ַהָּים. ֶאת  חֹוֵרׁש  ְוַהחֶֹרף  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו 

12 גודל 
ֶׁשַּבֲאִויר  ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור  ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי 
ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר 
ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן 
ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים 
ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים 

ַהָּים. ֶאת  חֹוֵרׁש  ְוַהחֶֹרף  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו 

14 גודל 
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור 
ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם 
ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים 
ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף 
ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות 

ַהָּים. ֶאת  חֹוֵרׁש  ְוַהחֶֹרף  ָהַאֲחרֹון. 

16 גודל 
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. 
ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור 
ֶאָחד- ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת 
ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד, 
ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים 
ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון 
ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב 

ַהָּים. ֶאת  חֹוֵרׁש  ְוַהחֶֹרף 

ׂו ז ּז ח ט ּט י ּי כ ּכ ך ּך ְך ָך ל  ּו  ו  א ב ּב ג ּג ד ּד ה ּה 
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גודל 10
ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבֹבֶקר 
ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר 
ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן 
ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים 
ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו לֹו 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים 

גודל 12

ְּבֹבֶקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור 
ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם 
ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים 
ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף 
ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת  ָהַאֲחרֹון. 

גודל 14
ְּבֹבֶקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. 
ִמְּלַקֵּדׁש  ָיִניאּו אּוָתם  ַהַּמִים ֹלא  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור 
ֶאָחד- ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת 

ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד, 
ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים 
ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, 
ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת 

גודל 16
טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבֹבֶקר 
ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור ֶׁשַּבֲאִויר ְוקֹר ַהַּמִים ֹלא ָיִניאּו 
עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם 
ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. 
ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים 
ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. 
ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים 
ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי. 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת 

גודל 10
ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבֹבֶקר 
ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר 
ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן 
ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים 
ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו לֹו 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים 

גודל 12
ְּבֹבֶקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור 
ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם 
ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים 
ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף 
ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת  ָהַאֲחרֹון. 

גודל 14
ְּבֹבֶקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי ַהַּׁשֲחִרית. 
ִמְּלַקֵּדׁש  ָיִניאּו אּוָתם  ַהַּמִים ֹלא  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור 
ֶאָחד- ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת 
ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד, 
ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים 
ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, 
ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת 

גודל 16
טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבֹבֶקר 
ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור ֶׁשַּבֲאִויר ְוקֹר ַהַּמִים ֹלא ָיִניאּו 
עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם 
ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. 
ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים 
ַּבֲעָנָניו,  ְוַהָּים ַהִּתיכֹון  ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. 
ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים 
ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי. 

ַהָּים. ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת 
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גודל 10
ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם 
ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. ְוַהָּים ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, 
ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף 

חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 12

ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים 
ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים 
ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ֶאת  חֹוֵרׁש  ְוַהחֶֹרף  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה, 

ַהָּים.

גודל 14
ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר 
עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים 
ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי 
ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים 
ֶאת  חֹוֵרׁש  ְוַהחֶֹרף  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי. 

ַהָּים.

גודל 16
ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור 
ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת 
ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים 
ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו 

ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים. לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. 

גודל 10
ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבֹבֶקר 
ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו 
ְוַהָּים  ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם.  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות. 
ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון 

ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים. לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. 

גודל 12
ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבֹבֶקר 
ְוקֹר ַהַּמִים ֹלא ָיִניאּו אּוָתם ִמְּלַקֵּדׁש ֶאת ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן 
ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי, 
ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים 
ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים, 

ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים. ָהַאֲחרֹון. 

גודל 14
ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  חֶֹרף ֹלא  ְּבֹבֶקר 
ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם 
ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים 
חֹוף ׁשֹוֵמם. ְוַהָּים ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות 
ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף 

חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 16
ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  חֶֹרף ֹלא  ְּבֹבֶקר 
ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור 
ֶאת ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, 
ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת 
ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. ְוַהָּים ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, 
ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים 
ֶאת  חֹוֵרׁש  ְוַהחֶֹרף  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו 

ַהָּים.

ּי כ ּכ ך ּך ְך ָך ל  י  ז ּז ח ט ּט  ׂו  ּו  ו  א ב ּב ג ּג ד ּד ה ּה 
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גודל 10
ָיִניאּו  ַהַּמִים ֹלא  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  ֶאת טֹוְבֵלי  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם 
ַּבֲעָנָניו,  ְוַהָּים ַהִּתיכֹון  ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. 
ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף 

חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 12

ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים 
ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים 
ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ֶאת  חֹוֵרׁש  ְוַהחֶֹרף  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה, 

ַהָּים.

גודל 14
ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר 
עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים 
ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי 
ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים 
ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים. ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. 

גודל 16
ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור 
ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת 
ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים 
ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו 

ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים. לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. 

גודל 10
ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם 
ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם.  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים 
ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. ְוַהחֶֹרף 

חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים.

גודל 12
ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים 
ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים 
ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ֶאת  חֹוֵרׁש  ְוַהחֶֹרף  ָהַאֲחרֹון.  ַהָּים  לֹו  ָקְראּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה, 

ַהָּים.

גודל 14
ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר 
עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים 
ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי 
ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון 

ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים. ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. 

גודל 16
ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור 
ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, ְטִביַלת 
ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי  ִהָּטֲהרּות. 
ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ַהקֹוְצִפים, ַּבַּקְדרּות ַהָּיָפה, ַּבֶּׂשֶגב ָהֵאיְנסֹוִפי. ֲאבֹוֵתינּו ָקְראּו 

ְוַהחֶֹרף חֹוֵרׁש ֶאת ַהָּים. לֹו ַהָּים ָהַאֲחרֹון. 

ּי כ ּכ ך ּך ְך ָך ל ּל  י  ּז ח ט ּט  ז  ׂו  ּו  ו  א ב ּב ג ּג ד ּד ה ּה 

ן ס ּס ע ּפ פ ף צ ּצ ץ ק ּק ר ש ּש ׁש ּׁש  ּנ  נ  ֹל ֹּל מ ּמ ם 

ת ּת
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ל  ָך  ְך  ּך  ך  ּי כ ּכ  י  ּז ח ט ּט  ז  ׂו  ּו  ו  ּה  ה  ּד  ד  ּג  ג  ּב  א ב 

ר ש ּש ׁש  ּק  ק  ץ  ּצ  צ  ף  פ  ּפ  ע  ּס  ס  ן  ּנ  נ  ם  ֹּל מ ּמ  ֹל  ּל 

ּׁש ת ּת
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(OPEN TYPE)  (old) וילנא(OPEN TYPE)  (old) וילנא שמן
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10 גודל 
ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית.  טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר 
ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  עֹוְרִכים, ְּכמֹו 
ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם  ּוַמְׁשִאיִרים  ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי 
ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים  ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים 

ָהֵאיְנסֹוִפי. 

12 גודל 

ַהַּׁשֲחִרית.  ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי  ָעבֹות  חֶֹרף ֹלא  ְּבבֶֹקר 
ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו  ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור 
ֶאת ְטִביָלָתם. ֵהם עֹוְרִכים, ְּכמֹו ְּבֻפְלָחן ָּדִתי, ֶאָחד-ֶאָחד, 
ֶהָחְרִּפִּיים  ָהַרֲחָצה  ַּבֲחלּוֵקי  ִמְתַעְּטִפים  ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת 
ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. ְוַהָּים ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, 
ָהֵאיְנסֹוִפי.  ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים 

14 גודל 
טֹוְבֵלי  ֶאת  ָׁשם  ִּתְמָצא  ָעבֹות  ֹלא  חֶֹרף  ְּבבֶֹקר 
ַהַּׁשֲחִרית. ַהְּכפֹור ֶׁשַּבֲאִויר ְוקֹר ַהַּמִים ֹלא ָיִניאּו 
עֹוְרִכים,  ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם 
ִהָּטֲהרּות.  ְטִביַלת  ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו 
ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים 
ַּבֲעָנָניו,  ַהִּתיכֹון  ְוַהָּים  ׁשֹוֵמם.  חֹוף  ֵמֲאחֹוֵריֶהם 
ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות  ַהקֹוְצִפים,  ַּבִּמְׁשָּבִרים 

ָהֵאיְנסֹוִפי. 

16 גודל 
ְּבבֶֹקר חֶֹרף ֹלא ָעבֹות ִּתְמָצא ָׁשם ֶאת טֹוְבֵלי 
ֹלא  ַהַּמִים  ְוקֹר  ֶׁשַּבֲאִויר  ַהְּכפֹור  ַהַּׁשֲחִרית. 
ֵהם  ְטִביָלָתם.  ֶאת  ִמְּלַקֵּדׁש  אּוָתם  ָיִניאּו 
ֶאָחד-ֶאָחד,  ָּדִתי,  ְּבֻפְלָחן  ְּכמֹו  עֹוְרִכים, 
ְטִביַלת ִהָּטֲהרּות. ִמְתַעְּטִפים ַּבֲחלּוֵקי ָהַרֲחָצה 
ֶהָחְרִּפִּיים ּוַמְׁשִאיִרים ֵמֲאחֹוֵריֶהם חֹוף ׁשֹוֵמם. 
ְוַהָּים ַהִּתיכֹון ַּבֲעָנָניו, ַּבִּמְׁשָּבִרים ַהקֹוְצִפים, 

ָהֵאיְנסֹוִפי. ַּבֶּׂשֶגב  ַהָּיָפה,  ַּבַּקְדרּות 

ח  ּז  ז  ׂו  ּו  ו  ּה  ה  ּד  ד  ּג  ג  ּב  ב  א 

ט ּט י ּי כ ּכ ך ּך ְך ָך ל ּל ֹל ֹּל מ 

ץ  ּצ  צ  ף  פ  ּפ  ע  ּס  ס  ן  ּנ  נ  ם  ּמ 

ר ש ּש ׁש ּׁש ת ּת ּק  ק 
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(OPEN TYPE) סת״ם  


