NYE DESIGN 26
GRAPHISME | DESIGN

פר˜ ˜ח
}א{ ׁ ˘ƒיר ƒמז¿ מוֹ ר ל¿ ָדו ƒד:
}ב{ נָ כוֹ ן לּ ƒ ƒבי ¡אל ֹƒהים ָא ׁ ָ ˘ƒירה וַ ֲאזַ ּ ¿מ ָרה ַאף ¿ּכבוֹ ƒדי:
}ג{ עו ָּרה ַה ֵּנ ֶבל ו¿ כ ƒנּוֹ ר ָא ƒע ָירה ׁ ּ ָ˘ ַחר:
}ד{ אוֹ ¿ד ָך ָב ַע ּ ƒמים י¿ הוָ ה וַ ֲאזַ ּ ֶמ ¿ר ָך ַ ּבל¿ ֻא ּ ƒמים:
}ה{ ּƒכי גָ דוֹ ל ֵמ ַעל ׁ ָ˘ ַמי ƒם ַח ¿ס ֶ ּד ָך ו¿ ַעד ׁ ¿˘ ָח ˜ƒים ֲא ƒמ ֶּ˙ ָך:
}ו{ רו ָּמה ַעל ׁ ָ˘ ַמי ƒם ¡אל ֹƒהים ו¿ ַעל ָּכל ָה ָא ֶרּ¿ ıכבוֹ ֶד ָך:
}ז{ ל¿ ַמ ַען יֵ ָחל¿ ˆוּן י¿ ƒד ֶיד ָ
יעה י¿ ƒמינ¿ ָך וַ ֲענֵ נ ƒי:
יך הוֹ ׁ ָ ˘ƒ
}ח{ ¡אל ֹƒהים ּ ƒד ֶ ּבר ¿ ּב ָ˜ ¿ד ׁ˘וֹ ֶא ¿על ֹזָ ה ֲא ַח ¿ ּל ָ˜ה ׁ ¿˘כֶ ם ו¿ ֵע ֶמ˜ ֻסכּ וֹ ˙ ֲא ַמ ֵ ּדד:
ֹא˘י י¿ הו ָּדה ¿מח ¿ֹ˜ ˜ƒי:
}ט{ ל ƒי ג ƒל¿ ָעד ל ƒי ¿מנַ ׁ ּ ֶ˘ה ו¿ ֶא ¿פ ַרי ƒם ָמעוֹ ז ר ׁ ƒ
}י{ מוֹ ָאב ƒסיר ַר ¿ח ˆƒי ַעל ¡אדוֹ ם ַא ׁ ¿˘ל¿ ƒ
יך נַ ֲעל ƒי ֲעלֵ י ¿פלֶ ׁ ֶ˘˙ ֶא ¿˙רוֹ ָעע:
}יא{ ƒמי י ֹƒבלֵ נ ƒי ƒעיר ƒמ ¿ב ָˆר ƒמי נָ ַחנ ƒי ַעד ¡אדוֹ ם:
}יב{ ֲהל ֹא ¡אל ֹƒהים ז¿ נַ ¿ח ָּ˙נ ּו ו¿ ל ֹא ֵ˙ ֵˆא ¡אל ֹƒהים ¿ ּב ¿ ˆƒבא ֵֹ˙ינוּ:
}יג{ ָה ָבה ָ ּלנ ּו ֶעז¿ ָר˙ ƒמ ָ ּˆר ו¿ ׁ ָ˘ו¿ א ּ¿˙ ׁ˘ו ַּע˙ ָא ָדם:
}יד{ ֵ ּבאל ֹƒהים נַ ֲע˘ֶׂ ה ָחי ƒל ו¿ הוּא יָ בוּס ָˆ ֵרינוּ:

