
 

 

 

 

Example No. 5: 36 points Bold marked Shlomo Bold 
 

ֶרְכָך� )36( ר�  ְיָב� �יו ֵלאֹמ � ְוֶאל�ָּבָנ ל�ַאֲהֹרן ֶרְכָך�ַּדֵּב�ר ֶא� ר�  ְיָב� �יו ֵלאֹמ � ְוֶאל�ָּבָנ ל�ַאֲהֹרן ֶרְכָך�ַּדֵּב�ר ֶא� ר�  ְיָב� �יו ֵלאֹמ � ְוֶאל�ָּבָנ ל�ַאֲהֹרן ֶרְכָך�ַּדֵּב�ר ֶא� ר�  ְיָב� �יו ֵלאֹמ � ְוֶאל�ָּבָנ ל�ַאֲהֹרן יֻחֶּנ� ָּך�     ַּדֵּב�ר ֶא� יֻחֶּנ� ָּך� ִו� יֻחֶּנ� ָּך� ִו� יֻחֶּנ� ָּך� ִו� ִו�
ַע  ' ְוָיֹד� ים ַהְׂשֵּכל יׁש ּג.ִי-ם ְּגֹדִל+ יו ְלה.ִר0 ַמְרָּת3 ֶאת�ֻחָּק� ַע ְוָׁש� ' ְוָיֹד� ים ַהְׂשֵּכל יׁש ּג.ִי-ם ְּגֹדִל+ יו ְלה.ִר0 ַמְרָּת3 ֶאת�ֻחָּק� ַע ְוָׁש� ' ְוָיֹד� ים ַהְׂשֵּכל יׁש ּג.ִי-ם ְּגֹדִל+ יו ְלה.ִר0 ַמְרָּת3 ֶאת�ֻחָּק� ַע ְוָׁש� ' ְוָיֹד� ים ַהְׂשֵּכל יׁש ּג.ִי-ם ְּגֹדִל+ יו ְלה.ִר0 ַמְרָּת3 ֶאת�ֻחָּק� ְוָׁש�

5ה  5ה ָל 5ה ָל 5ה ָל ֶׁשאָל ֶׁשאֶּד6 ֶׁשאֶּד6 ֶׁשאֶּד6 7הֶּד6 7ה ִּדְמָע 7ה ִּדְמָע 7ה ִּדְמָע 8  ִּדְמָע ִעיֹדִתי 8   ַה� ִעיֹדִתי 8   ַה� ִעיֹדִתי 8   ַה� ִעיֹדִתי ְרִּתי    ַה� ּוַע  ָקַד9 .ם ַמּד0 ם ַהּי> ְרִּתי  ָבֶכ֙ ּוַע  ָקַד9 .ם ַמּד0 ם ַהּי> ְרִּתי  ָבֶכ֙ ּוַע  ָקַד9 .ם ַמּד0 ם ַהּי> ְרִּתי  ָבֶכ֙ ּוַע  ָקַד9 .ם ַמּד0 ם ַהּי> ָבֶכ֙
ּון�  ֵמד� @ ִּתָּׁש� ֶרב ּג.י ל ִמֶּק� ּוַנת ֹּכ � ְּתמ� ֶסל יֶתם ֶּפ֙ �ֲעִׂש ּון� ַו� ֵמד� @ ִּתָּׁש� ֶרב ּג.י ל ִמֶּק� ּוַנת ֹּכ � ְּתמ� ֶסל יֶתם ֶּפ֙ �ֲעִׂש ּון� ַו� ֵמד� @ ִּתָּׁש� ֶרב ּג.י ל ִמֶּק� ּוַנת ֹּכ � ְּתמ� ֶסל יֶתם ֶּפ֙ �ֲעִׂש ּון� ַו� ֵמד� @ ִּתָּׁש� ֶרב ּג.י ל ִמֶּק� ּוַנת ֹּכ � ְּתמ� ֶסל יֶתם ֶּפ֙ �ֲעִׂש ַו�

ה ְּב Cַאָּמ Eִים ָּב� ה ְּבַאְלַּפ Cַאָּמ Eִים ָּב� ה ְּבַאְלַּפ Cַאָּמ Eִים ָּב� ה ְּבַאְלַּפ Cַאָּמ Eִים ָּב� ִים ַאְלַּפ Fה ַהָּׁשַמ ִים ּוְלִמְקֵצ� �ֶרץ ִמְצַר ִים ֶא Fה ַהָּׁשַמ ִים ּוְלִמְקֵצ� �ֶרץ ִמְצַר ִים ֶא Fה ַהָּׁשַמ ִים ּוְלִמְקֵצ� �ֶרץ ִמְצַר ִים ֶא Fה ַהָּׁשַמ ִים ּוְלִמְקֵצ� �ֶרץ ִמְצַר ֶא
ּה Jּהַו� ִּיְתַמְהָמ Jּהַו� ִּיְתַמְהָמ Jּהַו� ִּיְתַמְהָמ Jת     ַו� ִּיְתַמְהָמ �ֶסף ַאַח0 ֲעַרת�ֶּכ ר ַק� Lֲעֹרֵע ְדנּו ֹּכMל ֵמ� ת N ֻׁשָּד7 �ֶסף ַאַח0 ֲעַרת�ֶּכ ר ַק� Lֲעֹרֵע ְדנּו ֹּכMל ֵמ� ת N ֻׁשָּד7 �ֶסף ַאַח0 ֲעַרת�ֶּכ ר ַק� Lֲעֹרֵע ְדנּו ֹּכMל ֵמ� ת N ֻׁשָּד7 �ֶסף ַאַח0 ֲעַרת�ֶּכ ר ַק� Lֲעֹרֵע ְדנּו ֹּכMל ֵמ� N ֻׁשָּד7

ֶרת� ה ְקֹט� ֶרת�ְמֵלָא� ה ְקֹט� ֶרת�ְמֵלָא� ה ְקֹט� ֶרת�ְמֵלָא� ה ְקֹט�    ְמֵלָא�

 


