
Example No. 3: comparison between Shlomo Bold & Bold marked Shlomo Bold 
 

ShlomoShlomoShlomoShlomo Bold Bold Bold Bold Bold marked Shlomo Bold 

ה� ב(12/ 18)    יהּוָד� י ִו� �ן ֵלִו� ִיָּׂששָכ�ר  ג ְראּוֵב�ן ִׁשְמע�
ן� ן ּוִבְנָיִמ� ר� ד ְזבּוֻל� י ָּג�ד ְוָאֵׁש� ן ְוַנְפָּתִל�  ָּד�

ה�ְראְראְראְרא בבבב(12/ 18)   יהּוָד� �ן ֵלִו�י ִו� ה�ּוֵב�ן ִׁשְמע� יהּוָד� �ן ֵלִו�י ִו� ה�ּוֵב�ן ִׁשְמע� יהּוָד� �ן ֵלִו�י ִו� ה�ּוֵב�ן ִׁשְמע� יהּוָד� �ן ֵלִו�י ִו� ִיָּׂששָכ�ר ְזבּוֻל�ן ִיָּׂששָכ�ר ְזבּוֻל�ן ִיָּׂששָכ�ר ְזבּוֻל�ן ִיָּׂששָכ�ר ְזבּוֻל�ן  ג  ג  ג  ג ּוֵב�ן ִׁשְמע�
ן� ן�ּוִבְנָיִמ� ן�ּוִבְנָיִמ� ן�ּוִבְנָיִמ� ר� ד  ד  ד  ד ּוִבְנָיִמ� י ָּג�ד ְוָאֵׁש� ן ְוַנְפָּתִל� ר�ָּד� י ָּג�ד ְוָאֵׁש� ן ְוַנְפָּתִל� ר�ָּד� י ָּג�ד ְוָאֵׁש� ן ְוַנְפָּתִל� ר�ָּד� י ָּג�ד ְוָאֵׁש� ן ְוַנְפָּתִל�  ָּד�

�יו  )26( ל-ַאֲהֺרן/ ְוֶאל-ָּבָנ ַּדֵּב2ר ֶא�
ר�   ֶרְכָך�ֵלאֺמ� יֻחֶּנ�5ָּך�    ְיָב� ַמְרָּת8 ִו�  ְוָׁש�

ים יׁש ּג�ִי;ם ְּגֺדִל: יו ְלה�ִר>  ֶאת-ֻחָּק�
ַע ָל?ה  @ ְוָיֺד� ֶׁשאַהְׂשֵּכל CהֶּדD    ִּדְמָע

ְרִּתי   Eּוַע  ָקַד �ם ַמּד> Gם ַהּי J ָבֶכ֙ ִעיֺדִתי ַה�
 Kֶרב ּג�י ל ִמֶּק� ּוַנת ֺּכ� / ְּתמ� ֶסל יֶתם ֶּפ֙ ֲעִׂש2 ַו�

ַאָּמNה  ּון� ַאְלַּפPִים ָּב� ֵמד� ְּבֶא�ֶרץ ִּתָּׁש�
ִים ִים ִמְצַר� ה ַהָּׁשַמ�  ּוְלִמְקֵצ�
5ִּיְתַמְה ּהַו� Uר  ָמ Vֲעֺרֵע X ֻׁשָּדDְדנּו ֺּכWל ֵמ�

ֶרת� ה ְקֺט� ת ְמֵלָא� ֲעַרת-ֶּכ�ֶסף ַאַח>    ַק�

�יו  )26( / ְוֶאל-ָּבָנ ל-ַאֲהֺרן �יו ַּדֵּב2ר ֶא� / ְוֶאל-ָּבָנ ל-ַאֲהֺרן �יו ַּדֵּב2ר ֶא� / ְוֶאל-ָּבָנ ל-ַאֲהֺרן �יו ַּדֵּב2ר ֶא� / ְוֶאל-ָּבָנ ל-ַאֲהֺרן ַּדֵּב2ר ֶא�
ֶרְכָך� ר�  ְיָב� ֶרְכָך�ֵלאֺמ� ר�  ְיָב� ֶרְכָך�ֵלאֺמ� ר�  ְיָב� ֶרְכָך�ֵלאֺמ� ר�  ְיָב� ַמְרָּת8     ֵלאֺמ� יֻחֶּנ�5ָּך� ְוָׁש� ַמְרָּת8 ִו� יֻחֶּנ�5ָּך� ְוָׁש� ַמְרָּת8 ִו� יֻחֶּנ�5ָּך� ְוָׁש� ַמְרָּת8 ִו� יֻחֶּנ�5ָּך� ְוָׁש� ִו�

ים  יׁש ּג�ִי;ם ְּגֺדִל: יו ְלה�ִר> יׁש ּג�ִי;ם ְּגֺדִל:ים ֶאת-ֻחָּק� יו ְלה�ִר> יׁש ּג�ִי;ם ְּגֺדִל:ים ֶאת-ֻחָּק� יו ְלה�ִר> יׁש ּג�ִי;ם ְּגֺדִל:ים ֶאת-ֻחָּק� יו ְלה�ִר> ֶאת-ֻחָּק�
ַע ָל?ה  @ ְוָיֺד� ַע ָל?ה ַהְׂשֵּכל @ ְוָיֺד� ַע ָל?ה ַהְׂשֵּכל @ ְוָיֺד� ַע ָל?ה ַהְׂשֵּכל @ ְוָיֺד� ֶׁשַהְׂשֵּכל Cֶׁשֶּד Cֶׁשֶּד Cֶׁשֶּד CהאאאאֶּדD Dה ִּדְמָע Dה ִּדְמָע Dה ִּדְמָע          ִּדְמָע

ְרִּתי   Eּוַע  ָקַד �ם ַמּד> Gם ַהּי J ָבֶכ֙ ִעיֺדִתי ְרִּתי  ַה� Eּוַע  ָקַד �ם ַמּד> Gם ַהּי J ָבֶכ֙ ִעיֺדִתי ְרִּתי  ַה� Eּוַע  ָקַד �ם ַמּד> Gם ַהּי J ָבֶכ֙ ִעיֺדִתי ְרִּתי  ַה� Eּוַע  ָקַד �ם ַמּד> Gם ַהּי J ָבֶכ֙ ִעיֺדִתי ַה�
 Kֶרב ּג�י ל ִמֶּק� ּוַנת ֺּכ� / ְּתמ� ֶסל יֶתם ֶּפ֙ ֶרב ּג�יK ַו�ֲעִׂש2 ל ִמֶּק� ּוַנת ֺּכ� / ְּתמ� ֶסל יֶתם ֶּפ֙ ֶרב ּג�יK ַו�ֲעִׂש2 ל ִמֶּק� ּוַנת ֺּכ� / ְּתמ� ֶסל יֶתם ֶּפ֙ ֶרב ּג�יK ַו�ֲעִׂש2 ל ִמֶּק� ּוַנת ֺּכ� / ְּתמ� ֶסל יֶתם ֶּפ֙ ַו�ֲעִׂש2

ּון� ֵמד� ּון�ִּתָּׁש� ֵמד� ּון�ִּתָּׁש� ֵמד� ּון�ִּתָּׁש� ֵמד� ַאָּמNה ְּבֶא�ֶרץ     ִּתָּׁש� ַאָּמNה ְּבֶא�ֶרץ ַאְלַּפPִים ָּב� ַאָּמNה ְּבֶא�ֶרץ ַאְלַּפPִים ָּב� ַאָּמNה ְּבֶא�ֶרץ ַאְלַּפPִים ָּב� ַאְלַּפPִים ָּב�
ִים  ה ַהָּׁשַמ� ִים ּוְלִמְקֵצ� ִים ִמְצַר� ה ַהָּׁשַמ� ִים ּוְלִמְקֵצ� ִים ִמְצַר� ה ַהָּׁשַמ� ִים ּוְלִמְקֵצ� ִים ִמְצַר� ה ַהָּׁשַמ� ִים ּוְלִמְקֵצ� ִמְצַר�

ּה U5ִּיְתַמְהָמ ּהַו� U5ִּיְתַמְהָמ ּהַו� U5ִּיְתַמְהָמ ּהַו� U5ִּיְתַמְהָמ ֲע    ַו� ֲעX ֻׁשָּדDְדנּו ֺּכWל ֵמ� ֲעX ֻׁשָּדDְדנּו ֺּכWל ֵמ� ֲעX ֻׁשָּדDְדנּו ֺּכWל ֵמ� ר X ֻׁשָּדDְדנּו ֺּכWל ֵמ� Vר ֺרֵע Vר ֺרֵע Vר ֺרֵע Vֺרֵע
ֶרת� ה ְקֺט� ת ְמֵלָא� �ֶסף ַאַח> ֲעַרת-ֶּכ ֶרת�ַק� ה ְקֺט� ת ְמֵלָא� �ֶסף ַאַח> ֲעַרת-ֶּכ ֶרת�ַק� ה ְקֺט� ת ְמֵלָא� �ֶסף ַאַח> ֲעַרת-ֶּכ ֶרת�ַק� ה ְקֺט� ת ְמֵלָא� �ֶסף ַאַח> ֲעַרת-ֶּכ        ַק�

 


