
ְוֶאְקָחה ַפת 
ֶלֶחם ְוַסֲעדּו 
ִלְּבֶכם ַאַחר 

ַּתֲעבֹרּו ִּכי ַעל 
ֵּכן ֲעַבְרֶּתם ַעל 

ַעְבְּדֶכם.
Julius Regular 80/100 יוליוס

ְוהּוא עֵֹמד 
ֲעֵליֶהם ַּתַחת 
ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלּו. 
ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו 

ַאֵּיה ָׂשָרה 
ִאְׁשֶּתָך ?
Julius Bold 70/80 יוליוס מודגש



אולי הוא לא 
מבין אנגלית, 
חשבה אליס. 
אולי בכלל זה 
עכבר צרפתי, 

שהגיע עם 
וויליאם הכובש.

Julius Regular 60/80 יוליוס

“Perhaps it 
doesn’t under-
stand English,” 
thought Alice. 
“I daresay it’s a 
French mouse, 
come over with 

William the 
Conqueror.”

Julius Regular 48/60 יוליוס



אולי הוא לא 
מבין אנגלית, 
חשבה אליס. 
אולי בכלל זה 
עכבר צרפתי, 

שהגיע עם 
וויליאם הכובש.

Julius Bold 60/80 יוליוס מודגש

“Perhaps it 
doesn’t under-
stand English,” 
thought Alice. 
“I daresay it’s a 
French mouse, 
come over with 

William the 
Conqueror.”

Julius Bold 48/60 יוליוס



יוליוס 14/20
ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעבֹרּו ִּכי ַעל ֵּכן ֲעַבְרֶּתם ַעל ַעְבְּדֶכם. 
ַוּיֹאְמרּו ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת. ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה ֶאל ָׂשָרה. ַוּיֹאֶמר 
ַמֲהִרי ְׁשֹלׁש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות. ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם. 
ַוִּיַּקח ֶּבן ָּבָקר ַרְך ָוטֹוב ַוִּיֵּתן ֶאל ַהַּנַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות אֹתֹו. ַוִּיַּקח ֶחְמָאה 
ְוָחָלב ּוֶבן ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם. ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ 
ַוּיֹאֵכלּו. ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך. ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבאֶֹהל. ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב 
ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך. ְוָׂשָרה ׁשַֹמַעת ֶּפַתח ָהאֶֹהל 
ְוהּוא ַאֲחָריו. ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ְזֵקִנים ָּבִאים ַּבָּיִמים. ָחַדל ִלְהיֹות ְלָׂשָרה אַֹרח 
ַּכָּנִׁשים. ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר: ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה ַואדִֹני 
ָזֵקן. ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרָהם: ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה ֵלאמֹר ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד 

ַוֲאִני ָזַקְנִּתי. ֲהִיָּפֵלא ֵמְיָי ָּדָבר. ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלָׂשָרה ֵבן.

יוליוס מודגש 14/20
ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעבֹרּו ִּכי ַעל ֵּכן ֲעַבְרֶּתם ַעל 
ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה  ַעְבְּדֶכם. ַוּיֹאְמרּו ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת. 
ֶאל ָׂשָרה. ַוּיֹאֶמר ַמֲהִרי ְׁשֹלׁש ְסִאים ֶקַמח סֶֹלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות. ְוֶאל 
ַוְיַמֵהר  ַהַּנַער  ַוִּיֵּתן ֶאל  ָוטֹוב  ָּבָקר ַרְך  ֶּבן  ַוִּיַּקח  ַאְבָרָהם.  ָרץ  ַהָּבָקר 
ַלֲעׂשֹות אֹתֹו. ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם. 
ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלּו. ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך. 
ֵבן  ְוִהֵּנה  ַחָּיה  ָּכֵעת  ֵאֶליָך  ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב  ִהֵּנה ָבאֶֹהל.  ַוּיֹאֶמר 
ְוַאְבָרָהם  ַאֲחָריו.  ְוָׂשָרה ׁשַֹמַעת ֶּפַתח ָהאֶֹהל ְוהּוא  ִאְׁשֶּתָך.  ְלָׂשָרה 
ְוָׂשָרה ְזֵקִנים ָּבִאים ַּבָּיִמים. ָחַדל ִלְהיֹות ְלָׂשָרה אַֹרח ַּכָּנִׁשים. ַוִּתְצַחק 
ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר: ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה ַואדִֹני ָזֵקן. ַוּיֹאֶמר 
ְיָי ֶאל ַאְבָרָהם: ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה ֵלאמֹר ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני 

ָזַקְנִּתי. ֲהִיָּפֵלא ֵמְיָי ָּדָבר. ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלָׂשָרה ֵבן.

יוליוס 12/16
ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעבֹרּו ִּכי ַעל ֵּכן ֲעַבְרֶּתם ַעל ַעְבְּדֶכם. ַוּיֹאְמרּו ֵּכן 
ַּתֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת. ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה ֶאל ָׂשָרה. ַוּיֹאֶמר ַמֲהִרי ְׁשֹלׁש ְסִאים ֶקַמח 
ֹסֶלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות. ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם. ַוִּיַּקח ֶּבן ָּבָקר ַרְך ָוטֹוב ַוִּיֵּתן ֶאל ַהַּנַער 
ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות אֹתֹו. ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם. ְוהּוא 
עֵֹמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלּו. ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך. ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבאֶֹהל. 
ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך. ְוָׂשָרה ׁשַֹמַעת ֶּפַתח ָהאֶֹהל 
ְוהּוא ַאֲחָריו. ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ְזֵקִנים ָּבִאים ַּבָּיִמים. ָחַדל ִלְהיֹות ְלָׂשָרה אַֹרח ַּכָּנִׁשים. 
ְיָי ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ָזֵקן.  ֶעְדָנה ַואדִֹני  ִּלי  ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר: ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה 
ַאְבָרָהם: ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה ָׂשָרה ֵלאמֹר ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִּתי. ֲהִיָּפֵלא ֵמְיָי ָּדָבר. 

ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלָׂשָרה ֵבן.

יוליוס מודגש 12/16
ַעְבְּדֶכם.  ַעל  ֲעַבְרֶּתם  ֵּכן  ַעל  ִּכי  ַּתֲעבֹרּו  ַאַחר  ִלְּבֶכם  ְוַסֲעדּו  ֶלֶחם  ְוֶאְקָחה ַפת 
ַוּיֹאְמרּו ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת. ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה ֶאל ָׂשָרה. ַוּיֹאֶמר ַמֲהִרי 
ְׁשֹלׁש ְסִאים ֶקַמח סֶֹלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות. ְוֶאל ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם. ַוִּיַּקח ֶּבן ָּבָקר 
ְוָחָלב ּוֶבן ַהָּבָקר  ַוִּיַּקח ֶחְמָאה  ַלֲעׂשֹות אֹתֹו.  ַוְיַמֵהר  ַהַּנַער  ַוִּיֵּתן ֶאל  ָוטֹוב  ַרְך 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם. ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלּו. ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו 
ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך. ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבאֶֹהל. ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה 
ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך. ְוָׂשָרה ׁשַֹמַעת ֶּפַתח ָהאֶֹהל ְוהּוא ַאֲחָריו. ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ְזֵקִנים 
ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר:  ָׂשָרה  ַוִּתְצַחק  ַּכָּנִׁשים.  ְלָׂשָרה אַֹרח  ִלְהיֹות  ַּבָּיִמים. ָחַדל  ָּבִאים 
ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה ַואדִֹני ָזֵקן. ַוּיֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרָהם: ָלָּמה ֶּזה ָצֲחָקה 
ָׂשָרה ֵלאמֹר ַהַאף ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִּתי. ֲהִיָּפֵלא ֵמְיָי ָּדָבר. ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך 

ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלָׂשָרה ֵבן.
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ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעבֹרּו ִּכי ַעל 
ֵּכן ֲעַבְרֶּתם ַעל ַעְבְּדֶכם. ַוּיֹאְמרּו ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר 
ִּדַּבְרָּת. ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה ֶאל ָׂשָרה. ַוּיֹאֶמר 
ַמֲהִרי ְׁשֹלׁש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות. ְוֶאל 
ַהָּבָקר ָרץ ַאְבָרָהם. ַוִּיַּקח ֶּבן ָּבָקר ַרְך ָוטֹוב ַוִּיֵּתן ֶאל 
ַהַּנַער ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות אֹתֹו. ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן 
ַהָּבָקר ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם. ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם 
ַּתַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלּו. ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך. 
ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבאֶֹהל. ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת 
ֶּפַתח  ְוָׂשָרה ׁשַֹמַעת  ִאְׁשֶּתָך.  ְלָׂשָרה  ֵבן  ְוִהֵּנה  ַחָּיה 
ָהאֶֹהל ְוהּוא ַאֲחָריו. ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ְזֵקִנים ָּבִאים 
ַּבָּיִמים. ָחַדל ִלְהיֹות ְלָׂשָרה אַֹרח ַּכָּנִׁשים. ַוִּתְצַחק 
ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר: ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה 
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ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם ַאַחר ַּתֲעבֹרּו 
ֵּכן  ַוּיֹאְמרּו  ַעְבְּדֶכם.  ַעל  ֲעַבְרֶּתם  ֵּכן  ַעל  ִּכי 
ַּתֲעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת. ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה 
ֶאל ָׂשָרה. ַוּיֹאֶמר ַמֲהִרי ְׁשֹלׁש ְסִאים ֶקַמח סֶֹלת 
ַאְבָרָהם.  ָרץ  ַהָּבָקר  ְוֶאל  ֻעגֹות.  ַוֲעִׂשי  לּוִׁשי 
ַוִּיַּקח ֶּבן ָּבָקר ַרְך ָוטֹוב ַוִּיֵּתן ֶאל ַהַּנַער ַוְיַמֵהר 
ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַהָּבָקר  ַלֲעׂשֹות אֹתֹו. 
ֲעֵליֶהם  ִלְפֵניֶהם. ְוהּוא עֵֹמד  ַוִּיֵּתן  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ָׂשָרה  ַאֵּיה  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ַוּיֹאֵכלּו.  ָהֵעץ  ַּתַחת 
ִאְׁשֶּתָך. ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבאֶֹהל. ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב 
ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך. ְוָׂשָרה 
ְוַאְבָרָהם  ַאֲחָריו.  ׁשַֹמַעת ֶּפַתח ָהאֶֹהל ְוהּוא 
ְוָׂשָרה ְזֵקִנים ָּבִאים ַּבָּיִמים. ָחַדל ִלְהיֹות ְלָׂשָרה 
ֵלאמֹר:  ְּבִקְרָּבּה  ָׂשָרה  ַוִּתְצַחק  ַּכָּנִׁשים.  אַֹרח 
ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה ַואדִֹני ָזֵקן. ַוּיֹאֶמר 
ָׂשָרה ֵלאמֹר  ָצֲחָקה  ַאְבָרָהם: ָלָּמה ֶּזה  ְיָי ֶאל 
ֵמְיָי  ֲהִיָּפֵלא  ָזַקְנִּתי.  ַוֲאִני  ֵאֵלד  ֻאְמָנם  ַהַאף 
ָּדָבר. ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלָׂשָרה ֵבן.



יוליוס 14/20 ללא ניקוד
”אולי הוא לא מבין אנגלית“, חשבה אליס. ”אולי בכלל זה עכבר 
צרפתי, שהגיע עם וויליאם הכובש“. אז היא ניסתה שוב והפעם דיברה 
אמרה  היא  לימוד.  מספר  שלמדה  משפט  ואמרה  בצרפתית,  אליו 
בצרפתית – החתול שלי – העכבר צלל למים והגיע שוב ונראה שהוא 
רועד כולו מפחד. ”הו, סלח לי בבקשה!“ בכתה אליס חוששת שהיא 
פגעה ברגשותיו של בעל החיים הקטן. ”שכחתי לגמרי שאתה לא אוהב 

חתולים“.
”לא אוהב חתולים!“ בכה העכבר בקול צווחני צייצני. ”האם את 

היית אוהבת חתולים אילו היית במקומי?“
”ובכן ייתכן שלא,“ אמרה אליס בטון מרגיע; ”אל תכעס עלי מר עכבר. 
ועדיין הייתי רוצה להראות לך את החתולה שלנו דינה. אני חושבת 
שאתה היית מתחיל לחבב חתולים אילו רק היית יכול לראות אותה. 
היא כל כך חמודה.“ עורו של העכבר סמר והיא הרגישה בוודאות שהוא 
נעלב מאוד. ”טוב, אנחנו לא נדבר עליה יותר, אם אתה מעדיף שלא.“
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