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תסלחי לי! כאן זה
הדף של ה-ספסימן
של הפונט החדש הזה?
נו איך קוראים לו עם
השם של החיה המפחיד
הזה עם הפסים על הגב.
נו זה עם השתי מילים
כאילו ) 11אותיות סה״כ(
שנהיות מילה אחת כזה
נווווווווווווווווווו.....
של המעצב ההוא עם
השם כמו מטוס!
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שנהיות מילה אחת כזה
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של המעצב ההוא עם
השם כמו מטוס!
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הזה עם הפסים על הגב.
נו זה עם השתי מילים
כאילו ) 11אותיות סה״כ(
שנהיות מילה אחת כזה
נווווווווווווווווווו.....
של הטייס!
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הדף של ה-ספסימן
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תסלחי לי! כאן זה
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נו איך קוראים לו עם
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אשיתּ ָ ,ב ָרא אֱ ל ִֹהים ,אֵ ת הַ ׁ ּ ָש ַמיִם ,וְ אֵ ת הָ אָ ֶרץ .ב
א ְּב ֵר ׁ ִ
ל-פנֵי ְתהו ֹם; וְ רו ַּח
וְ הָ אָ ֶרץ ,הָ יְ ָתה ת ֹהו ּ ָוב ֹהו ּ ,וְ ח ׁ ֶֹשךְ  ,עַ ְ ּ
ֹאמר אֱ ל ִֹהים ,יְ ִהי
ל-פנֵי הַ ָּמיִם .ג ַויּ ֶ
אֱ ל ִֹהיםְ ,מ ַר ֶח ֶפת עַ ְ ּ
או ֹר; וַיְ ִהי-או ֹר .ד ַויּ ְַרא אֱ ל ִֹהים אֶ ת-הָ או ֹרּ ִ ,כי-טו ֹב;
ַויּ ְַב ֵּדל אֱ ל ִֹהיםּ ֵ ,בין הָ או ֹר ו ּבֵ ין הַ ח ׁ ֶֹשךְ  .ה ַו ִיּ ְק ָרא אֱ ל ִֹהים
לָ או ֹר יו ֹם ,וְ לַ ח ׁ ֶֹשךְ ָק ָרא לָ יְ לָ ה; וַיְ ִהי-עֶ ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יו ֹם
אֶ ָחד} .פ{
יהי ַמ ְב ִּדילּ ֵ ,בין
ֹאמר אֱ ל ִֹהים ,יְ ִהי ָר ִקיעַ ְּבתו ֹךְ הַ ָּמיִם ,וִ ִ
ו ַויּ ֶ
ש אֱ ל ִֹהים ,אֶ ת-הָ ָר ִקיעַ ַ ,ויּ ְַב ֵּדל ֵ ּבין
לָמיִם .ז ַויַּעַ ׂ
ַמיִם ָ
הַ ַּמיִם אֲ ׁ ֶשר ִמ ַ ּת ַחת לָ ָר ִקיעַ  ,ו ּבֵ ין הַ ַּמיִם אֲ ׁ ֶשר ֵמעַ ל לָ ָר ִקיעַ ;
וַיְ ִהי-כֵ ן .ח ַו ִיּ ְק ָרא אֱ ל ִֹהים לָ ָר ִקיעַ ָ ׁ ,ש ָמיִם; וַיְ ִהי-עֶ ֶרב
וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יו ֹם ׁ ֵשנִי} .פ{
ל-מקו ֹם
ֹאמר אֱ ל ִֹהים ,יִ ָ ּקוו ּ הַ ַּמיִם ִמ ַ ּת ַחת הַ ׁ ּ ָש ַמיִם אֶ ָ
ט ַויּ ֶ
אֶ ָחד ,וְ ֵת ָראֶ ה ,הַ ַיּ ָ ּב ׁ ָשה; וַיְ ִהי-כֵ ן .י ַו ִיּ ְק ָרא אֱ ל ִֹהים לַ ַיּ ָ ּב ׁ ָשה
אֶ ֶרץ ,ו ּלְ ִמ ְקוֵה הַ ַּמיִם ָק ָרא י ִ ַּמים; ַויּ ְַרא אֱ ל ִֹהיםּ ִ ,כי-טו ֹב.
שב ַמזְ ִריעַ ז ֶַרע,
ֹאמר אֱ ל ִֹהיםּ ַ ,ת ְד ׁ ֵשא הָ אָ ֶרץ דֶּ ׁ ֶשא עֵ ֶ ׂ
יא ַויּ ֶ
שה ְ ּפ ִרי לְ ִמינו ֹ ,אֲ ׁ ֶשר ז ְַרעו ֹ-בו ֹ עַ ל-הָ אָ ֶרץ;
עֵ ץ ְ ּפ ִרי ע ֹ ֶ ׂ
שב ַמזְ ִריעַ ז ֶַרע,
וַיְ ִהי-כֵ ן .יב ו ַּתו ֹצֵ א הָ אָ ֶרץ דֶּ ׁ ֶשא עֵ ֶ ׂ
ה-פ ִרי אֲ ׁ ֶשר ז ְַרעו ֹ-בו ֹ ,לְ ִמינֵהו ּ; ַויּ ְַרא
לְ ִמינֵהו ּ ,וְ עֵ ץ ע ֹ ֶ ׂ
ש ְּ
ישי.
אֱ ל ִֹהיםּ ִ ,כי-טו ֹב .יג וַיְ ִהי-עֶ ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יו ֹם ׁ ְשלִ ׁ ִ
}פ{
ֹאמר אֱ ל ִֹהים ,יְ ִהי ְמאֹר ֹת ִּב ְר ִקיעַ הַ ׁ ּ ָש ַמיִם ,לְ הַ ְב ִּדיל,
יד ַויּ ֶ
ֵ ּבין הַ יּו ֹם ו ּבֵ ין הַ ָ ּליְ לָ ה; וְ הָ יו ּ לְ אֹת ֹת ו ּלְ מו ֹעֲ ִדים ,ו ּלְ י ִָמים
וְ ׁ ָשנִים .טו וְ הָ יו ּ לִ ְמאוֹר ֹת ִּב ְר ִקיעַ הַ ׁ ּ ָש ַמיִם ,לְ הָ ִאיר
ת-שנֵי הַ ְ ּמאֹר ֹת
ש אֱ ל ִֹהים ,אֶ ׁ ְ
עַ ל-הָ אָ ֶרץ; וַיְ ִהי-כֵ ן .טז ַויַּעַ ׂ
הַ ְּגד ֹלִ ים :אֶ ת-הַ ָּמאו ֹר הַ ָ ּגד ֹל ,לְ ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת הַ יּו ֹם ,וְ אֶ ת-הַ ָּמאו ֹר
הַ ָ ּקט ֹן לְ ֶמ ְמ ׁ ֶשלֶ ת הַ ַ ּליְ לָ ה ,וְ אֵ ת הַ ּכו ֹכָ ִבים .יז ַו ִיּ ֵ ּתן א ָֹתם

אשיתּ ָ ,ב ָרא אֱ ל ִֹהים ,אֵ ת הַ ׁ ָּש ַמיִם ,וְ אֵ ת הָ אָ ֶרץ.
א ְ ּב ֵר ׁ ִ
ל-פנֵי ְתהו ֹם;
ב וְ הָ אָ ֶרץ ,הָ יְ ָתה ת ֹהו ּ ָוב ֹהוּ ,וְ ח ׁ ֶֹשךְ  ,עַ ְ ּ
ֹאמר
ל-פנֵי הַ ָּמיִם .ג ַויּ ֶ
וְ רו ּ ַח אֱ ל ִֹהיםְ ,מ ַר ֶח ֶפת עַ ְ ּ
אֱ ל ִֹהים ,יְ ִהי או ֹר; וַיְ ִהי-או ֹר .ד ַויּ ְַרא אֱ ל ִֹהים
אֶ ת-הָ או ֹרּ ִ ,כי-טו ֹב; ַויּ ְַב ֵ ּדל אֱ ל ִֹהיםּ ֵ ,בין הָ או ֹר וּבֵ ין
הַ ח ׁ ֶֹשךְ  .ה ַו ִיּ ְק ָרא אֱ ל ִֹהים לָ או ֹר יו ֹם ,וְ לַ ח ׁ ֶֹשךְ ָק ָרא
לָ יְ לָ ה; וַיְ ִהי-עֶ ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יו ֹם אֶ ָחד} .פ{
יהי
ֹאמר אֱ ל ִֹהים ,יְ ִהי ָר ִקיעַ ְ ּבתו ֹךְ הַ ָּמיִם ,וִ ִ
ו ַויּ ֶ
ש אֱ ל ִֹהים,
לָמיִם .ז ַויַּעַ ׂ
ַמ ְב ִ ּדילּ ֵ ,בין ַמיִם ָ
אֶ ת-הָ ָר ִקיעַ ַ ,ויּ ְַב ֵ ּדל ֵ ּבין הַ ַּמיִם אֲ ׁ ֶשר ִמ ַּת ַחת לָ ָר ִקיעַ ,
וּבֵ ין הַ ַּמיִם אֲ ׁ ֶשר ֵמעַ ל לָ ָר ִקיעַ ; וַיְ ִהי-כֵ ן .ח ַו ִיּ ְק ָרא
אֱ ל ִֹהים לָ ָר ִקיעַ ָ ׁ ,ש ָמיִם; וַיְ ִהי-עֶ ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יו ֹם
ׁ ֵשנִי} .פ{
ֹאמר אֱ ל ִֹהים ,יִ ָ ּקוו ּ הַ ַּמיִם ִמ ַּת ַחת הַ ׁ ָּש ַמיִם
ט ַויּ ֶ
ל-מקו ֹם אֶ ָחד ,וְ ֵת ָראֶ ה ,הַ ַיּ ָ ּב ׁ ָשה; וַיְ ִהי-כֵ ן .י
אֶ ָ
ַו ִיּ ְק ָרא אֱ ל ִֹהים לַ ַיּ ָ ּב ׁ ָשה אֶ ֶרץ ,וּלְ ִמ ְקוֵה הַ ַּמיִם ָק ָרא
ֹאמר אֱ ל ִֹהים,
י ִ ַּמים; ַויּ ְַרא אֱ ל ִֹהיםּ ִ ,כי-טו ֹב .יא ַויּ ֶ
שב ַמזְ ִריעַ ז ֶַרע ,עֵ ץ ְ ּפ ִרי
ַּת ְד ׁ ֵשא הָ אָ ֶרץ ֶ ּד ׁ ֶשא עֵ ֶ ׂ

