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ִאיְָרה: ֶאלִינֹוָרה פְֶרט
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ָשַמיִם וְֶשֶמש,
4



ֶאֶרץ וְיָם.
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ָדגִים ּבַַמיִם,
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צִיּפֹוִרים ּבַָשַמיִם.
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ֶקֶשת ּוצְבָעִים,
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רּוַח וַעֲנָנִים.
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ּפְָרִחים
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וְעֵצִים.
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ַחיֹות
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וְגַן.
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ְרחֹוב,
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ּבַיִת וְָאָדם,
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וְלָָאָדם יֵש עֹולָם.
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