שמֶּׁ ש/
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
אֲ ִריאֵ לָ ה מִ ְרי ָם ּבֹוָארֹון

שמֶּׁ ש/
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
אֲ ִריאֵ לָ ה מִ ְרי ָם ּבֹוָארֹון

מַ לְ כַת הַ שֶּׁ מֶּׁ ש/
אֲ ִריאֵ לָ ה מִ ְריָם ּבֹוָארֹון

שמֶּׁ ש/
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
אֲ ִריאֵ לָ ה מִ ְריָם ּבֹוָארֹון

חַ מְ ִניָה י ְפֵ יפִ יָה
צְהֻ ּבָה ּומַ ְרשִ ימָ ה,
ּבַקַ י ִץ הִ יא ַ
ּפֹורחַ ת
כְמֹו הַ שֶּׁ מֶּׁ ש הַ ַ
ּזֹורחַ ת.

חַ מְ ִניָה י ְפֵ יפִ יָה
צְהֻ ּבָה ּומַ ְרשִ ימָ ה,
ּבַקַ י ִץ הִ יא ַ
ּפֹורחַ ת
שמֶּׁ ש הַ ַ
ּזֹורחַ ת.
כְמֹו הַ ֶּׁ

חַ מְ ִניָה י ְפֵ יפִ יָה
צְהֻ ּבָה ּומַ ְר ִ
שימָ ה,
ּבַקַ י ִץ הִ יא ַ
ּפֹורחַ ת
שמֶּׁ ש הַ ּזֹו ַרחַ ת.
כְמֹו הַ ֶּׁ

חַ מְ ִניָה י ְפֵ יפִ יָה
צְהֻ ּבָה ּומַ ְרשִ ימָ ה,
ּבַקַ י ִץ הִ יא ַ
ּפֹורחַ ת
כְמֹו הַ שֶּׁ מֶּׁ ש הַ ַ
ּזֹורחַ ת.

ּבֹולֶּׁ טֶּׁ ת ְּביָפְ יָּה מִ מֶּׁ ְרחַ קִ יםּ ,בֹולֶּׁ טֶּׁ ת ְּביָפְ יָּה מִ מֶּׁ ְרחַ קִ יםּ ,בֹולֶּׁ טֶּׁ ת ְּביָפְ יָּה מִ מֶּׁ ְרחַ קִ ים,
שֶּׁ מֶּׁ ן מִ מֶּׁ נָה מְ פִ ִ
יקים.
שֶּׁ מֶּׁ ן מִ מֶּׁ נָה מְ פִ יקִ ים.
שֶּׁ מֶּׁ ן מִ מֶּׁ נָה מְ פִ יקִ ים.
ּבְלִ ּבָּה ג ְַרעִ ינִים שְ ח ִֹרים.
ּבְלִ ּבָּה ג ְַרעִ ינִים שְ ח ִֹרים.
ּבְלִ ּבָּה ג ְַרעִ ינִים שְ ח ִֹרים.
בֹורים .לַ ּבַקָ ָרה ּבָאֹות הַ ְד ִ
לַ ּבַקָ ָרה ּבָאֹות הַ דְ ִ
לַ ּבַקָ ָרה ּבָאֹות הַ דְ ִ
בֹורים.
בֹורים.

ּבֹולֶּׁ טֶּׁ ת ְּביָפְ יָּה מִ מֶּׁ ְרחַ קִ ים,
שמֶּׁ ן מִ מֶּׁ נָה מְ פִ יקִ ים.
ֶּׁ
ּבְלִ ּבָּה ג ְַרעִ ינִים שְ ח ִֹרים.
לַ ּבַקָ ָרה ּבָאֹות הַ דְ ִ
בֹורים.

שמֶּׁ ש זֶּׁהּו שְ מָ ּה,
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
שִ
צְהֻ ּבָה ּומַ ְר ימָ ה.
גָדְ לָ ה ּבַשָ ֶּׁדה הָ ָרחָ ב
צּורתָ ּה מְ ֻדמָ ה לַ כֹוכָב.
ָ
שמֶּׁ ש/
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
אֲ ִריאֵ לָ ה מִ ְרי ָם ּבֹוָארֹון

שמֶּׁ ש זֶּׁהּו שְ מָ ּה,
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
שִ
צְהֻ ּבָה ּומַ ְר ימָ ה.
גָדְ לָ ה ּבַשָ ֶּׁדה הָ ָרחָ ב
צּורתָ ּה מְ ֻדמָ ה לַ כֹוכָב.
ָ
שמֶּׁ ש/
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
אֲ ִריאֵ לָ ה מִ ְרי ָם ּבֹוָארֹון

מַ לְ כַת הַ שֶּׁ מֶּׁ ש זֶּׁהּו שְ מָ ּה,
צְהֻ ּבָה ּומַ ְר ִ
שימָ ה.
גָדְ לָ ה ּבַשָ ֶּׁדה הָ ָרחָ ב
צּורתָ ּה מְ ֻדמָ ה לַ כֹוכָב.
ָ
מַ לְ כַת הַ שֶּׁ מֶּׁ ש/
אֲ ִריאֵ לָ ה מִ ְריָם ּבֹוָארֹון

שמֶּׁ ש זֶּׁהּו שְ מָ ּה,
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
שִ
צְהֻ ּבָה ּומַ ְר ימָ ה.
ַש ֶּׁדה הָ ָרחָ ב
ג ְָדלָ ה ּב ָ
צּורתָ ּה מְ ֻדמָ ה לַ כֹוכָב.
ָ
שמֶּׁ ש/
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
אֲ ִריאֵ לָ ה מִ ְריָם ּבֹוָארֹון

חַ מְ ִניָה י ְפֵ יפִ יָה
צְהֻ ּבָה ּומַ ְרשִ ימָ ה,
ּבַקַ י ִץ הִ יא ַ
ּפֹורחַ ת
כְמֹו הַ שֶּׁ מֶּׁ ש הַ ַ
ּזֹורחַ ת.

חַ מְ ִניָה י ְפֵ יפִ יָה
צְהֻ ּבָה ּומַ ְרשִ ימָ ה,
ּבַקַ י ִץ הִ יא ַ
ּפֹורחַ ת
שמֶּׁ ש הַ ַ
ּזֹורחַ ת.
כְמֹו הַ ֶּׁ

חַ מְ ִניָה י ְפֵ יפִ יָה
צְהֻ ּבָה ּומַ ְר ִ
שימָ ה,
ּבַקַ י ִץ הִ יא ַ
ּפֹורחַ ת
שמֶּׁ ש הַ ַ
ּזֹורחַ ת.
כְמֹו הַ ֶּׁ

חַ מְ ִניָה י ְפֵ יפִ יָה
צְהֻ ּבָה ּומַ ְרשִ ימָ ה,
ּבַקַ י ִץ הִ יא ַ
ּפֹורחַ ת
כְמֹו הַ שֶּׁ מֶּׁ ש הַ ַ
ּזֹורחַ ת.

ּבֹולֶּׁ טֶּׁ ת ְּביָפְ יָּה מִ מֶּׁ ְרחַ קִ יםּ ,בֹולֶּׁ טֶּׁ ת ְּביָפְ יָּה מִ מֶּׁ ְרחַ קִ יםּ ,בֹולֶּׁ טֶּׁ ת ְּביָפְ יָּה מִ מֶּׁ ְרחַ קִ ים,
שֶּׁ מֶּׁ ן מִ מֶּׁ נָה מְ פִ ִ
יקים.
שֶּׁ מֶּׁ ן מִ מֶּׁ נָה מְ פִ יקִ ים.
שֶּׁ מֶּׁ ן מִ מֶּׁ נָה מְ פִ יקִ ים.
ּבְלִ ּבָּה ג ְַרעִ ינִים שְ ח ִֹרים.
ּבְלִ ּבָּה ג ְַרעִ ינִים שְ ח ִֹרים.
ּבְלִ ּבָּה ג ְַרעִ ינִים שְ ח ִֹרים.
בֹורים .לַ ּבַקָ ָרה ּבָאֹות הַ ְד ִ
לַ ּבַקָ ָרה ּבָאֹות הַ דְ ִ
לַ ּבַקָ ָרה ּבָאֹות הַ דְ ִ
בֹורים.
בֹורים.

ּבֹולֶּׁ טֶּׁ ת ְּביָפְ יָּה מִ מֶּׁ ְרחַ קִ ים,
שמֶּׁ ן מִ מֶּׁ נָה מְ פִ יקִ ים.
ֶּׁ
ּבְלִ ּבָּה ג ְַרעִ ינִים שְ ח ִֹרים.
לַ ּבַקָ ָרה ּבָאֹות הַ דְ ִ
בֹורים.

מַ לְ כַת הַ שֶּׁ מֶּׁ ש זֶּׁהּו שְ מָ ּה,
צְהֻ ּבָה ּומַ ְרשִ ימָ ה.
גָדְ לָ ה ּבַשָ ֶּׁדה הָ ָרחָ ב
צּורתָ ּה מְ ֻדמָ ה לַ כֹוכָב.
ָ
שמֶּׁ ש/
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
אֲ ִריאֵ לָ ה מִ ְרי ָם ּבֹוָארֹון

שמֶּׁ ש זֶּׁהּו שְ מָ ּה,
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
צְהֻ ּבָה ּומַ ְרשִ ימָ ה.
גָדְ לָ ה ּבַשָ ֶּׁדה הָ ָרחָ ב
צּורתָ ּה מְ ֻדמָ ה לַ כֹוכָב.
ָ
שמֶּׁ ש/
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
אֲ ִריאֵ לָ ה מִ ְרי ָם ּבֹוָארֹון

מַ לְ כַת הַ שֶּׁ מֶּׁ ש זֶּׁהּו שְ מָ ּה,
צְהֻ ּבָה ּומַ ְר ִ
שימָ ה.
גָדְ לָ ה ּבַשָ ֶּׁדה הָ ָרחָ ב
צּורתָ ּה מְ ֻדמָ ה לַ כֹוכָב.
ָ
מַ לְ כַת הַ שֶּׁ מֶּׁ ש/
אֲ ִריאֵ לָ ה מִ ְריָם ּבֹוָארֹון

שמֶּׁ ש זֶּׁהּו שְ מָ ּה,
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
צְהֻ ּבָה ּומַ ְרשִ ימָ ה.
ַש ֶּׁדה הָ ָרחָ ב
ג ְָדלָ ה ּב ָ
צּורתָ ּה מְ ֻדמָ ה לַ כֹוכָב.
ָ
שמֶּׁ ש/
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
אֲ ִריאֵ לָ ה מִ ְריָם ּבֹוָארֹון

חַ מְ ִניָה י ְפֵ יפִ יָה
צְהֻ ּבָה ּומַ ְרשִ ימָ ה,
ּבַקַ י ִץ הִ יא ַ
ּפֹורחַ ת
כְמֹו הַ שֶּׁ מֶּׁ ש הַ ַ
ּזֹורחַ ת.

חַ מְ ִניָה י ְפֵ יפִ יָה
צְהֻ ּבָה ּומַ ְרשִ ימָ ה,
ּבַקַ י ִץ הִ יא ַ
ּפֹורחַ ת
שמֶּׁ ש הַ ַ
ּזֹורחַ ת.
כְמֹו הַ ֶּׁ

חַ מְ ִניָה י ְפֵ יפִ יָה
צְהֻ ּבָה ּומַ ְר ִ
שימָ ה,
ּבַקַ י ִץ הִ יא ַ
ּפֹורחַ ת
שמֶּׁ ש הַ ַ
ּזֹורחַ ת.
כְמֹו הַ ֶּׁ

חַ מְ ִניָה י ְפֵ יפִ יָה
צְהֻ ּבָה ּומַ ְרשִ ימָ ה,
ּבַקַ י ִץ הִ יא ַ
ּפֹורחַ ת
כְמֹו הַ שֶּׁ מֶּׁ ש הַ ַ
ּזֹורחַ ת.

ּבֹולֶּׁ טֶּׁ ת ְּביָפְ יָּה מִ מֶּׁ ְרחַ קִ יםּ ,בֹולֶּׁ טֶּׁ ת ְּביָפְ יָּה מִ מֶּׁ ְרחַ קִ יםּ ,בֹולֶּׁ טֶּׁ ת ְּביָפְ יָּה מִ מֶּׁ ְרחַ קִ ים,
שֶּׁ מֶּׁ ן מִ מֶּׁ נָה מְ פִ ִ
יקים.
שֶּׁ מֶּׁ ן מִ מֶּׁ נָה מְ פִ יקִ ים.
שֶּׁ מֶּׁ ן מִ מֶּׁ נָה מְ פִ יקִ ים.
ּבְלִ ּבָּה ג ְַרעִ ינִים שְ ח ִֹרים.
ּבְלִ ּבָּה ַג ְרעִ ינִים שְ ח ִֹרים.
ּבְלִ ּבָּה ג ְַרעִ ינִים שְ ח ִֹרים.
בֹורים .לַ ּבַקָ ָרה ּבָאֹות הַ ְד ִ
לַ ּבַקָ ָרה ּבָאֹות הַ דְ ִ
לַ ּבַקָ ָרה ּבָאֹות הַ דְ ִ
בֹורים.
בֹורים.

ּבֹולֶּׁ טֶּׁ ת ְּביָפְ יָּה מִ מֶּׁ ְרחַ קִ ים,
שמֶּׁ ן מִ מֶּׁ נָה מְ פִ יקִ ים.
ֶּׁ
ּבְלִ ּבָּה ג ְַרעִ ינִים שְ ח ִֹרים.
לַ ּבַקָ ָרה ּבָאֹות הַ דְ ִ
בֹורים.

מַ לְ כַת הַ שֶּׁ מֶּׁ ש זֶּׁהּו שְ מָ ּה,
צְהֻ ּבָה ּומַ ְר ִ
שימָ ה.
גָדְ לָ ה ּבַשָ ֶּׁדה הָ ָרחָ ב
צּורתָ ּה מְ ֻדמָ ה לַ כֹוכָב.
ָ

שמֶּׁ ש זֶּׁהּו שְ מָ ּה,
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
צְהֻ ּבָה ּומַ ְרשִ ימָ ה.
ַש ֶּׁדה הָ ָרחָ ב
ג ְָדלָ ה ּב ָ
צּורתָ ּה מְ ֻדמָ ה לַ כֹוכָב.
ָ

שמֶּׁ ש זֶּׁהּו שְ מָ ּה,
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
צְהֻ ּבָה ּומַ ְרשִ ימָ ה.
גָדְ לָ ה ּבַשָ ֶּׁדה הָ ָרחָ ב
צּורתָ ּה מְ ֻדמָ ה לַ כֹוכָב.
ָ

שמֶּׁ ש זֶּׁהּו שְ מָ ּה,
מַ לְ כַת הַ ֶּׁ
צְהֻ ּבָה ּומַ ְרשִ ימָ ה.
גָדְ לָ ה ּבַשָ ֶּׁדה הָ ָרחָ ב
צּורתָ ּה מְ ֻדמָ ה לַ כֹוכָב.
ָ

