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  דלָ קֹוֹוׁש

  1  ים?עִ ּטָ הַ ק וְ תֹוּמָ ד הַ לָ קֹוֹוּׁשת הַ ים ֶא ִר צְ ּיַ ה ְמ ּמָ ם ִמ ֶּת עְ דַ יְ הַ 

  2  ם רֹוְד ר ּבִ ָּק עִ ל ּבְ דֵ ּגָ ץ הַ א עֵ הּו אֹוָק ָּק . הַ אֹוָק ָּק ים ִמ ִר ּצְ יַ ד ְמ ֹולָ קֹוּׁשת הַ ֶא 

  3  ל ּכָ  תֹוים. ּבְ לִ דֹוים ּגְ ילִ ִמ ְר ם ַּת הֵ  אֹוָק ָּק ץ הַ ל עֵ ת ׁשֶ רֹוּפֵ הַ  ה.יָק ִר מֵ אֲ 

  4  ים. לִ ֹוים ּפִא ָר ְק ּנִ ים הַ ינִ עִ ְר ם ּגַ נָ ְׁש יל יֶ ִמ ְר ַּת 

  5  ם כָ ֹוּתים ִמ יִא צִ מֹום ּוָת ים אֹוִח ּצְ פַ ים, ְמ ילִ ִמ ְר ַּת ת הַ ים ֶא פִ ְט ֹוּקר ׁשֶ חַ ַא לְ 

  6  ים. לִ דֹוים ּגְ ִר ּוּנַת ים ּבְ לִ קֹוים וְ ִׁש ּבְ יַ ְמ  אֹוָק ָּק י הַ לֵ ֹות ּפֶא  ים.לִ ֹוּפת הַ ֶא 

  7  ה. ּכָ ה ַר ּסָ עִ ים לְ כִ פְ ם הֹוהֵ ד ׁשֶ ם עַ יכִ עֲ מֹוים ּוִק ְּס ַר ים ְמ יִ לּוְּק ים הַ לִ ֹוּפת הַ ֶא 

  8   אֹוָק ת ָק ַא ְמ חֶ לְ  ּהָת ה אֹוידָ ִר פְ ּמַ ה הַ נָ כֹוְמ ים לִ יִר בִ עֲ ה מַ ּכָ ַר ה הָ ּסָ עִ ת הָ ֶא 

  9  אֹוָק ת ָק ּסַ עִ ים מֵ ִר ּצְ יַ ְמ  ,יםלִ כְ אֹו נּוָא ד ׁשֶ לַ קֹוֹוּׁשת הַ ֶא  .אֹוָק ת ָק ַק בְ ַא לְ ּו

  10  ים. נִ ֹוים ׁשִמ עָ ד ְט עֹוים וְ זִ גֹוב, אֱ לָ ר, חָ ּכָ סֻ יִפים ִס מֹו .אֹוָק ת ָק ַא ְמ חֶ מֵ ּו

  11  .בלָ חָ מֵ ר וְ ּכָ ּסֻ ִמ  ,אֹוָק ת ָק ַק בְ ַא ים מֵ ִׂש עֹו קֹוֹוּׁשה הַ ֵק ְׁש ת מַ ֶא 

  

 


