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ִליָכה  ּה ִהׁשְ ן, וְּגִבְרּתָ ר אֹוָתּה ְוִהיא ָיְלָדה לֹו ּבֵ ֲאדֹוָנּה ִעּבֵ
ָרה, ֵאִלי, ֵאי ִמזֶּה ַאּתְ  ְפַחת ׂשָ יָתּה / ָהָגר, ׁשִ אֹוָתּה ִמּבֵ
ָבִרים  ֶלת ּדְ ַחיָּה ְרדּוָפה ְמַבְלּבֶ ה? / ְוִהיא ּכְ יֹוֵצאת ַעּתָ

ְך  ָמּה קֹוְרִאים ּכָ ׁשְ י ּבִ ֹוַמַעת ּכִ ים: / ֵהן ִהיא זֹו ַהּשׁ ֲעֻמּקִ
ן  ּתָ ם ַהּנִ ֵ יב // ָהָגר, ֲהֵרי ֶזה ַהּשׁ ֲאָבל ֵאיָנּה ְמַמֶהֶרת ְלָהׁשִ
ר ִלְטעֹות / ֶזה ְזַמן ָרב, ֵאין  ָרה, ִאי ֶאְפׁשָ ְפַחת ׂשָ ָלּה, ְוׁשִ
ָעֶליָה ַלֲעׂשֹות  ַתי, ּפֹוֶקֶדת ָעֶליָה ַאֶחֶרת ֶאת ׁשֶ יֹוֵדַע ִמָמּ

ֵלב  ָמֵעאל ְלַרְגֶליָה ִהּנֵה ִהיא ּבְ ָנּה ִיׁשְ ה ִעם ּבְ / ְוַעּתָ
ִביָבּה  ּסְ עֹוָלם ׁשֶ ְקָוה ּבָ יֵּׁש ּבֹו ּתִ ל ָמה ׁשֶ ין ּכָ ימֹון / ּבֵ ׁשִ ַהיְּ

ר  ֶלב ֲאׁשֶ מֹו ּכֶ ר ׁשּור ֶהָחֵרב / ִהיא ּכְ ְלֵביָנּה ַמְפִריד ִמְדּבָ
ִביָבּה  ּסְ ְצעֹו ַהּכֹוֵאב / ָהעֹוָלם ׁשֶ ק ֶאת ּפִ ׁש ּכֹחֹו ְלַלּקֵ ּתַ

ֶהם ְנִגיָעה / ֶזה ַרּבֹות  ֵאין ָלּה ּבָ ָבִרים ׁשֶ ַמְחִזיק ּבֹו ּדְ
ִתיָּה //  מֹו ַמִים ִלׁשְ ּכֹות ֵהן ְמַנת ֶחְלָקּה ּכְ ִנים ַהּמַ ָ ּשׁ ּבַ

ּלֹא ָזז / ִהיא ֵאיָנּה  ר ׁשֶ ִים, ַרק חֹול וִּמְדּבָ לוּ ַהּמַ ה ּכָ ַעּתָ
ה  ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ֶלת ֶאת ּגֹוָרָלּה // ּכָ ִמְתַמְרֶמֶרת, ִהיא ְמַקּבֶ

ִהיא ְראּוָיה  רּור ָלּה ׁשֶ ָמה / ּבָ ַהְסּכָ ָלה ּבְ ְפָגה ִהְתַקּבְ ּסָ ׁשֶ
ָנה ְלָהִבין  ּוָ רּור ָלּה ַעל ָמה / ֵאין ָלּה ּכַ ַלּכֹל, ֲאָבל לֹא ּבָ

ָלה. ּבְ ּקִ ָהה ְלַגְמֵרי ִעם ָהעֶֹנׁש ׁשֶ ְוִהיא ִמְזּדַ

ר ַעל  תּוב ֵאינֹו ְמַדּבֵ ַהּכָ
ֶבֶרת, א ַעל ּגְ ֲאדֹוִנים ֶאּלָ

ה  ּלָ ּכֹוֶלֶלת ַהּמִ ל ָמה ׁשֶ ִעם ּכָ
ד ָהֵעָרנּות,  ַהזֹּאת ִמּצַ
ב. ָדה ְוחֶֹסר־ַהּלֵ ַהַהְקּפָ

ָפחֹות  ִהיא ַאַחת ֵמאֹוָתן ׁשְ
ָבר ַהיִָּמים ֲאֻדּמֹות  ּכְ ּמִ ׁשֶ
יִרים ְונֹוֵזל  ין ַהּסִ ַהיַָּדִים ּבֵ

ַהִחּטּוי ַהּצֹוֵרב.

דוגמא לטקסט מנוקד
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ַהְיּהוִּדי הוא דמות מקראית ומגיבוריה הראשיים של מגילת אסתר;  ַכי  ָמְרֳדּ

אחשוורוש,  הפרסי  המלך  בחצר  שירת  מרדכי  המלכה.  אסתר  של  דודה  בן 

המוני  מרצח  פרס  יהודי ממלכת  את  עם אסתר  יחד  והציל  כשופט,  כנראה 

כמשנה  את מקומו  מרדכי  תפס  המן  תלייתו של  לאחר  המן.  כנגדם  שתכנן 

למלך אחשוורוש והפך לבכיר שרי ממלכת פרס וגדול היהודים.

יחד עם אסתר תיקן מרדכי לדורות את חג הפורים.

ִקיׁש  ן  ֶבּ ְמִעי  ִשׁ ן  ֶבּ ָיִאיר  ן  ֶבּ ַכי  "ָמְרֳדּ ייחוסו של מרדכי:  באסתר, ב', ה' מוזכר 

במשמעות  נוספות  דרשות  דרשו  )חז"ל  בנימין  משבט  כלומר,  ְיִמיִני";  ִאיׁש 

לפי  שהוא,   - לקיש  שמעי  שבין  מבואר  שמעוני  בילקוט  לבנימין(.  הייחוס 

ילקוט שמעוני, קיש אבי שאול המלך - היו דורות רבים, ואבותיו של מרדכי 

היו למעשה "יאיר בן שמעי בן בענא בן מוצא בן אלה בן מפיבשת בן יהונתן 

בן שאול בן קיש בן אביאל בן צרור בן בכורת בן אפיח בן שחריה בן עזריה 

בן שוקק בן מיכאל בן אלילאל בן עמיהוד בן שפטיה בן פתואל בן פיתן בן 

מלוך בן ירובעל בן חנניה בן זבדי בן שמריה בן זכריה בן מרימות בן חושם 

בן שחריה בן אצבעון בן עזריה בן גרא בן בלע בן בנימין בן יעקב".

בן  ומגיבוריה הראשיים של מגילת אסתר;  ַהְיּהּוִדי הוא דמות מקראית  ַכי  ָמְרֳדּ

דודה של אסתר המלכה. מרדכי שירת בחצר המלך הפרסי אחשוורוש, כנראה 

כשופט, והציל יחד עם אסתר את יהודי ממלכת פרס מרצח המוני שתכנן כנגדם 

המן. לאחר תלייתו של המן תפס מרדכי את מקומו כמשנה למלך אחשוורוש 

והפך לבכיר שרי ממלכת פרס וגדול היהודים.

יחד עם אסתר תיקן מרדכי לדורות את חג הפורים.

ן ִקיׁש ִאיׁש  ְמִעי ֶבּ ן ִשׁ ן ָיִאיר ֶבּ ַכי ֶבּ באסתר, ב', ה' מוזכר ייחוסו של מרדכי: "ָמְרֳדּ

הייחוס  במשמעות  נוספות  דרשות  דרשו  )חז"ל  בנימין  משבט  כלומר,  ְיִמיִני"; 

לבנימין(. בילקוט שמעוני מבואר שבין שמעי לקיש - שהוא, לפי ילקוט שמעוני, 

קיש אבי שאול המלך - היו דורות רבים, ואבותיו של מרדכי היו למעשה "יאיר 

בן שמעי בן בענא בן מוצא בן אלה בן מפיבשת בן יהונתן בן שאול בן קיש בן 

אביאל בן צרור בן בכורת בן אפיח בן שחריה בן עזריה בן שוקק בן מיכאל בן 

אלילאל בן עמיהוד בן שפטיה בן פתואל בן פיתן בן מלוך בן ירובעל בן חנניה בן 

זבדי בן שמריה בן זכריה בן מרימות בן חושם בן שחריה בן אצבעון בן עזריה 

בן גרא בן בלע בן בנימין בן יעקב".

שמן רגיל

אא
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בזלת היא סלע יסוד בסיסי ממוצא מגמטי הנוצרת מהתקררות מהירה 
של לבה. השם הגיע אלינו מלטינית )לדוגמה חוקר הטבע הרומאי פליניוס 
הזקן השתמש בשם זה(, אך מקור המילה קדום עוד יותר, וכנראה שמוצאו 

מאתיופיה שבה כינו בשם זה סלע שחור. סלע הבזלת קשה מאד, בנוי 
מגרגרים דקים ומשובץ בגבישים. שכבת הבזלת העליונה שבזרם הלבה 

היא בדרך כלל נקבובית מאד, מה שמשווה לסלע מרקם ספוגי קל משקל. 
נקבוביות הבזלת מקורן בהילכדות גזים בסלע בעת היותו מותך והתגבשותו 
לפני התנדפות הגזים. לחללים הנוצרים בבזלת קוראים ֶוִסיקוּלֹות. בֶוִסיקּולֹות 

ימצאו לעתים קרובות גבישים של המינרלים ַקלִציט, זאוליטים או קוורץ. 
צבעה של בזלת שלא עברה תהליכי בליה הוא משחור ירקרק ועד שחור. 

הצבע נקבע בשל המינרלים הסיליקטיים פירוקסן ופלגיוקלז )סוג של פצלת 
השדה( הבונים את הבזלת, יחד עם כמויות קטנות של מינרלים נלווים כגון 

המינרל הירקרק אוליבין )מינרל המכיל מגנזיום וברזל(.

דוגמא לטקסט בנגטיב

מתוך: ויקיפדיה, האינציקלופדיה החופשית
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רת אדהכלם
רת ם כל דה א

אותיות ארוכות

סימנים ומספרים
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ַאָאּאּבּגּדּהּוּזּטּיּךּכּל�
�ּמּנּסּףּפּצּקּרּשּתַײ

אותיות
בגדול.

גבוה, כמו הענבלים עם עלות היום היא הומה
ועם רדת ליל, בדממה, אברותיה קלות
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תודה!


