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רגולר 24לייט 16 

ַמִים, ְוֵאת ָהָאֶרץ.  ב  ָ ָרא ֱאלִֹהים, ֵאת ַהּשׁ ית, ּבָ ֵראׁשִ א ּבְ

ֵני ְתהוֹם; ְורוַּח  ְך, ַעל-ּפְ ְוָהָאֶרץ, ָהְיָתה תֹהוּ ָובֹהוּ, ְוחֹׁשֶ

ִים.  ג ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ְיִהי  ֵני ַהּמָ ֱאלִֹהים, ְמַרֶחֶפת ַעל-ּפְ

י-טוֹב;  ְרא ֱאלִֹהים ֶאת-ָהאוֹר, ּכִ אוֹר; ַוְיִהי-אוֹר.  ד ַויַּ

ְקָרא ֱאלִֹהים  ְך.  ה ַויִּ ין ָהאוֹר וֵּבין ַהחֹׁשֶ ל ֱאלִֹהים, ּבֵ ַויְַּבּדֵ

ְך ָקָרא ָלְיָלה; ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר, יוֹם  ָלאוֹר יוֹם, ְוַלחֹׁשֶ

ֶאָחד.  {פ}

ין  יל, ּבֵ ִים, ִויִהי ַמְבּדִ תוְֹך ַהּמָ ו ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ְיִהי ָרִקיַע ּבְ

ין  ל ּבֵ ַעׂש ֱאלִֹהים, ֶאת-ָהָרִקיַע, ַויְַּבּדֵ ַמִים ָלָמִים.  ז ַויַּ

ר ֵמַעל ָלָרִקיַע;  ִים ֲאׁשֶ ַחת ָלָרִקיַע, וֵּבין ַהּמַ ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ַהּמַ

ָמִים; ַוְיִהי-ֶעֶרב  ְקָרא ֱאלִֹהים ָלָרִקיַע, ׁשָ ַוְיִהי-ֵכן.  ח ַויִּ

ִני.  {פ} ַוְיִהי-בֶֹקר, יוֹם ׁשֵ

ַמִים ֶאל-ָמקוֹם  ָ ַחת ַהּשׁ ִים ִמּתַ ווּ ַהּמַ ט ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ִיּקָ

ה  ׁשָ ְקָרא ֱאלִֹהים ַליַּּבָ ה; ַוְיִהי-ֵכן.  י ַויִּ ׁשָ ֶאָחד, ְוֵתָרֶאה, ַהיַּּבָ

י-טוֹב.   ְרא ֱאלִֹהים, ּכִ ים; ַויַּ ִים ָקָרא ַיּמִ ֶאֶרץ, וְּלִמְקֵוה ַהּמַ

ב ַמְזִריַע ֶזַרע,  א ֵעׂשֶ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ יא ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ּתַ

ר ַזְרעוֹ-בוֹ ַעל-ָהָאֶרץ;  ִרי ְלִמינוֹ, ֲאׁשֶ ה ּפְ ִרי עֹׂשֶ ֵעץ ּפְ

ב ַמְזִריַע ֶזַרע,  א ֵעׂשֶ ׁשֶ ַוְיִהי-ֵכן.  יב ַוּתוֵֹצא ָהָאֶרץ ּדֶ

ְרא  ר ַזְרעוֹ-בוֹ, ְלִמיֵנהוּ; ַויַּ ִרי ֲאׁשֶ ה-ּפְ ְלִמיֵנהוּ, ְוֵעץ עֹׂשֶ

י.   ִליׁשִ י-טוֹב.  יג ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר, יוֹם ׁשְ ֱאלִֹהים, ּכִ

{פ}

יל,  ַמִים, ְלַהְבּדִ ָ ְרִקיַע ַהּשׁ יד ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ְיִהי ְמאֹרֹת ּבִ

ְיָלה; ְוָהיוּ ְלאֹתֹת וְּלמוֲֹעִדים, וְּלָיִמים  ין ַהיּוֹם וֵּבין ַהּלָ ּבֵ

ַמִים, ְלָהִאיר  ָ ְרִקיַע ַהּשׁ ִנים.  טו ְוָהיוּ ִלְמאוֹרֹת ּבִ ְוׁשָ

אֹרֹת  ֵני ַהּמְ ַעׂש ֱאלִֹהים, ֶאת-ׁשְ ַעל-ָהָאֶרץ; ַוְיִהי-ֵכן.  טז ַויַּ

אוֹר  ֶלת ַהיּוֹם, ְוֶאת-ַהּמָ דֹל, ְלֶמְמׁשֶ אוֹר ַהּגָ דִֹלים:  ֶאת-ַהּמָ ַהּגְ

ן אָֹתם  ּתֵ ְיָלה, ְוֵאת ַהּכוָֹכִבים.  יז ַויִּ ֶלת ַהּלַ טֹן ְלֶמְמׁשֶ ַהּקָ

ַמִים, ְוֵאת ָהָאֶרץ.   ָ ָרא ֱאלִֹהים, ֵאת ַהּשׁ ית, ּבָ ֵראׁשִ א ּבְ

ֵני ְתהוֹם;  ְך, ַעל-ּפְ ב ְוָהָאֶרץ, ָהְיָתה תֹהוּ ָובֹהוּ, ְוחֹׁשֶ

ִים.  ג ַויֹּאֶמר  ֵני ַהּמָ ְורוַּח ֱאלִֹהים, ְמַרֶחֶפת ַעל-ּפְ

ְרא ֱאלִֹהים  ֱאלִֹהים, ְיִהי אוֹר; ַוְיִהי-אוֹר.  ד ַויַּ

ין ָהאוֹר וֵּבין  ל ֱאלִֹהים, ּבֵ י-טוֹב; ַויְַּבּדֵ ֶאת-ָהאוֹר, ּכִ

ְך ָקָרא  ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאוֹר יוֹם, ְוַלחֹׁשֶ ְך.  ה ַויִּ ַהחֹׁשֶ

ָלְיָלה; ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר, יוֹם ֶאָחד.  {פ}

ִים, ִויִהי  תוְֹך ַהּמָ ו ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ְיִהי ָרִקיַע ּבְ

ַעׂש ֱאלִֹהים,  ין ַמִים ָלָמִים.  ז ַויַּ יל, ּבֵ ַמְבּדִ

ַחת ָלָרִקיַע,  ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ ל ּבֵ ֶאת-ָהָרִקיַע, ַויְַּבּדֵ

ְקָרא  ר ֵמַעל ָלָרִקיַע; ַוְיִהי-ֵכן.  ח ַויִּ ִים ֲאׁשֶ וֵּבין ַהּמַ

ָמִים; ַוְיִהי-ֶעֶרב ַוְיִהי-בֶֹקר, יוֹם  ֱאלִֹהים ָלָרִקיַע, ׁשָ

ִני.  {פ} ׁשֵ

ַמִים  ָ ַחת ַהּשׁ ִים ִמּתַ ווּ ַהּמַ ט ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים, ִיּקָ

ה; ַוְיִהי-ֵכן.  י  ׁשָ ֶאל-ָמקוֹם ֶאָחד, ְוֵתָרֶאה, ַהיַּּבָ

ִים ָקָרא  ה ֶאֶרץ, וְּלִמְקֵוה ַהּמַ ׁשָ ְקָרא ֱאלִֹהים ַליַּּבָ ַויִּ

י-טוֹב.  יא ַויֹּאֶמר ֱאלִֹהים,  ְרא ֱאלִֹהים, ּכִ ים; ַויַּ ַיּמִ

ִרי  ב ַמְזִריַע ֶזַרע, ֵעץ ּפְ א ֵעׂשֶ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ ּתַ


