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משקל רגיל

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
משקל שמן
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דוגמא לטקסט מנוקד

אֲד ֹונ ָּה ִע ֵּבר או ָֹת ּה וְ ִהיא יָלְ ָדה ל ֹו ֵּבן ,וּגְ בִ ְר ּ ָת ּה ִה ׁ ְשלִ יכָ ה

ַה ָּכת ּוב ֵאינ ֹו ְמ ַד ֵּבר ַעל
ֲאד ֹו ִנים ֶא ָּלא ַעל ְ ּג ֶב ֶרת,
ִעם ָּכל ָמה ׁ ֶש ּכ ֹו ֶל ֶלת ַה ּ ִמ ָּלה
ַהז ֹּאת ִמ ַ ּצד ָה ֵע ָרנ ּו ת,
ַה ַה ְק ּ ָפ ָדה ְוח ֶֹס ַ
ר־ה ֵּלב.
ִהיא ַא ַחת ֵמאו ָֹתן ׁ ְש ָפחוֹת
ׁ ֶש ּ ִמ ְ ּכ ָבר ַה ָיּ ִמים ֲא ֻד ּמוֹת
ַה ָיּ ַד ִים ֵּבין ַה ִּס ִירים ְונ ֹו ֵזל
ַה ִח ּט ּו י ַה ּצו ֵֹרב.
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או ָֹת ּה ִמ ֵּב ָ
ית ּה  /הָ גָ רִ ׁ ,שפְ חַ ת ָׂש ָרה ,אֵ לִ י ,אֵ י ִמזֶּה אַ ְּת
יוֹצֵ את עַ ּ ָתה?  /וְ ִהיא ְ ּכחַ יָּה ְרדוּפָ ה ְמבַ לְ ֶּבלֶת ְּדבָ ִרים
עֲ ֻמ ִּקים / :הֵ ן ִהיא ז ֹו הַ ּׁשו ַֹמעַ ת ִ ּכי ִ ּב ׁ ְש ָמ ּה קו ְֹר ִאים ָּכ ְך
אֲ בָ ל אֵ ינ ָּה ְמ ַמהֶ ֶרת לְ הָ ׁ ִשיב  //הָ גָ ר ,הֲ ֵרי זֶה הַ ּׁ ֵשם הַ ּנ ּ ִָתן
ל ָּה ,וְ ׁ ִשפְ חַ ת ָׂש ָרהִ ,אי אֶ פְ ׁ ָשר לִ ְטעוֹת  /זֶה זְ ַמן ָרב ,אֵ ין
יו ֵֹדעַ ִמ ּ ָמ ַתיּ ,פוֹקֶ ֶדת עָ לֶיהָ אַ חֶ ֶרת אֶ ת ׁ ֶשעָ לֶיהָ לַעֲ ׂ
שוֹת
 /וְ עַ ּ ָתה ִעם ְ ּבנ ָּה י ׁ ְִש ָמעֵ אל לְ ַרגְ לֶיהָ ִה ּנֵה ִהיא ְ ּבלֵב
הַ יּ ׁ ְִשימוֹן ֵּ /בין ָּכל ָמה ׁ ֶשיּ ֵׁש בּ ֹו ִּת ְקוָה ָּבע ֹולָם ׁ ֶש ְּסבִ יבָ ּה
לְ בֵ ינ ָּה ַמפְ ִריד ִמ ְד ָּבר ׁשוּר הֶ חָ ֵרב ִ /היא ְ ּכמ ֹו ֶּכלֶב אֲ ׁ ֶשר
ּ ַת ׁש כּ ֹח ֹו לְ ל ּ ֵַקק אֶ ת ּ ִפ ְצע ֹו הַ כּ וֹאֵ ב  /הָ ע ֹולָם ׁ ֶש ְּסבִ יבָ ּה
ַמ ְחזִ יק בּ ֹו ְּדבָ ִרים ׁ ֶשאֵ ין ל ָּה ָּבהֶ ם נְגִ יעָ ה  /זֶה ַרבּ וֹת
ַּב ּׁ ָשנִים הַ ּ ַמכּ וֹת הֵ ן ְמנַת חֶ לְ קָ ּה ְ ּכמ ֹו ַמיִם לִ ׁ ְש ִתיָּה //
עַ ּ ָתה ָּכלוּ הַ ּ ַמיִםַ ,רק חוֹל ו ִּמ ְד ָּבר ׁ ֶש ּלֹא זָז ִ /היא אֵ ינ ָּה
ִמ ְת ַמ ְר ֶמ ֶרתִ ,היא ְמקַ ֶּבלֶת אֶ ת ּגו ָֹרל ָּה ָּ //כל ַמ ָּכה ו ַּמ ָּכה
ׁ ֶש ּ ָספְ גָ ה ִה ְתקַ ְ ּבלָה ְ ּבהַ ְס ָּכ ָמה ָּ /ברוּר ל ָּה ׁ ֶש ִהיא ְרא ּויָה
לַכּ ֹל ,אֲ בָ ל ל ֹא ָּברוּר ל ָּה עַ ל ָמה  /אֵ ין ל ָּה ַּכ ָ ּונָה לְ הָ בִ ין
וְ ִהיא ִמזְ ַּדהָ ה לְ גַ ְמ ֵרי ִעם הָ עֹנ ֶׁש ׁ ֶש ִּק ְ ּבלָה.
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א א
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ָמ ְר ֳ ּדכַ י הַ ְיּהו ִּדי הוא דמות מקראית ומגיבוריה הראשיים של מגילת אסתר; בן

ָמ ְר ֳ ּדכַ י הַ ְיּהו ִּדי הוא דמות מקראית ומגיבוריה הראשיים של מגילת אסתר;

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

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

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

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

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

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

והפך לבכיר שרי ממלכת פרס וגדול היהודים.

למלך אחשוורוש והפך לבכיר שרי ממלכת פרס וגדול היהודים.

יחד עם אסתר תיקן מרדכי לדורות את חג הפורים.

יחד עם אסתר תיקן מרדכי לדורות את חג הפורים.

באסתר ,ב' ,ה' מוזכר ייחוסו של מרדכיָ :
"מ ְר ֳ ּדכַ י ֶּבן י ִָאיר ֶּבן ׁ ִש ְמ ִעי ֶּבן ִק ׁיש ִא ׁיש

באסתר ,ב' ,ה' מוזכר ייחוסו של מרדכיָ :
"מ ְר ֳ ּדכַ י ֶּב ן י ִָא יר ֶּב ן ׁ ִש ְמ ִע י ֶּב ן ִק ׁ
יש

י ְִמינִי"; כלומר ,משבט בנימין (חז"ל דרשו דרשות נוספות במשמעות הייחוס

ִא ׁ
יש ְי ִמינִי"; כלומר ,משבט בנימין (חז"ל דרשו דרשות נוספות במשמעות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

בן גרא בן בלע בן בנימין בן יעקב".

בן שחריה בן אצבעון בן עזריה בן גרא בן בלע בן בנימין בן יעקב".
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למכירה
דירת  3חדרים,
יד ראשונה מרופא

לרציניים בלבד
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מלחמה

האינטרנט
הרג את
כוכבי
הטלויזיה

הודעה חשובה
בכתב שמן
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דוגמא לטקסט בנגטיב

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 ו ִֶסיקוּלוֹת .בו ִֶסיקוּלוֹת
ימצאו לעתים קרובות גבישים של המינרלים קַ ִ
לציט ,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).
מתוך :ויקיפדיה ,האינציקלופדיה החופשית
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אותיות ארוכות

ﬡ ﬢﬣ ﬤ ﬥ ﬦ ﬧ ﬨ
ﬡﬢﬣﬤﬥﬦﬧﬨ
סימנים ומספרים

₪לא!?0123456789#
ניקוד

אַאָאּבּגּדּהּוּזּטּיּךּכּלּ
מּנּסּףּפּצּקּרּשּתּײַ

אותיות
בגדול.

גבוה ,כמו הענבלים עם עלות היום היא הומה

ועם רדת ליל ,בדממה ,אברותיה קלות
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