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 יחס הטעמים אל הנקודות כיחס הנשמה אל הרוח"

 ."ויחס הנקודות אל האותיות כיחס הרוח אל הנפש

 

 ב"תשע, חינוך לשוני, אגף שפות, המזכירות הפדגוגית –אורית רוזנמן 







 :טעמי המקרא משמשים בשלושה תפקידים

 (מלעיל או מלרע)מורים על מקום ההטעמה של המילה 1.

 

 של הפסוק( או חלוקה)מהווים סימני פיסוק 2.

 

משמשים תווי נגינה לקריאות השונות בבית  3.

 הכנסת



(  פונמה)ההטעמה בעברית משמשת יסוד מבחין 

 ,  בין תיבות בעלות כתיב וניקוד זהים

 .אך הטעמתן שונה

נּואיך תקראו את המילה   ? בָּ

 ההטעמה



 ההטעמה



נּו  ָּ֖ ּו -בָּ נָּ֖      בָּ
 

   -אנחנו  + בְּ 

 מילית יחס לאחר פועל  

 . נעשתה הפעולה המצוינת לפני כן' ביחס למה וכד, על מה, מציינת על מי

 הקימו. = י.נ.עבר קל שורש ב, פועל

 'י', שמות א

 'א ה"בראשית י

 

 ההטעמה



 דוגמא נוספת

 ?מה ההבדל בין שתי המילים הבאות

 ההטעמה



 ההטעמה



ה  מָָּ֔ ה –קָּ מָּ ָ֥  קָּ
 

 ,  מלרע

 .  בייחוד תבואה בשלה מוכנה לקציר, תבואה עומדת שגבעוליה מחוברים לקרקע  -שם 

 

 ,  מלעיל
 .התרוממה למצב עמידה -עבר , פועל נקבה

 

 ז ט"דברים ט

 'ז ז"בראשית ל

 

 ההטעמה



 ט"בראשית כ

 ההטעמה



 ,בעבר –י הראשון בהווה והשני "פ רש"ע

 :  וכך מובן הסיפור  היטב

 ,  עדיין רחוקה היא ומתקרבת, תחילה אמרו הרועים שרחל עומדת להגיע בכל רגע

 .כלומר הגיעה והרי היא איתנו, ובפעם השנית רחל כבר באה

 ההטעמה



 דוגמא נוספות שבה משמשת ההטעמה כיסוד מבחין

בּו   ָׁ֣  עניין חזרה –. ב.ו.מלעיל מהשורש ש -וְּשָּ

 

ּו   בָׁ֣  עניין שבי   -. ה.ב.מלרע מהשורש ש -שָּ
 

 ח"מ' ח' מלכים א

 ההטעמה



 פיסוק



 (מפסיקים ומחברים)הטעמים כסימני פיסוק 

כך עוסקים טעמי  . פיסוק הוא ממילא גם פירוש•

 .בפירוש הכתובים, למעשה, המקרא

 :הטעמים מחולקים לשתי קבוצות עיקריות

 .שתפקידם להורות לקורא להפסיק את שטף הקריאה – מפסיקים. א

 .שתפקידם להורות לקורא לקרוא בשטף ולא לעצור – מחברים. ב

 פיסוק



 פיסוק



 ?היכן מסתיים פסוק ומתחיל פסוק אחר

 ד"כ-ב"ג כ"דברים ל

 פיסוק



עלינו למצוא  , כדי להבין היטב את פירוש הפסוק. לא די במציאת מקומו של סוף הפסוק

קביעת מקום שונה להפסק גוררת לא פעם  . גם את הפיסוק הפנימי בכל פסוק ופסוק

 .שינוי בפירוש הפסוק

 פיסוק



 :יש שתי אפשרויות לפסק את הפסוק

 : מסקנה

 .הפסק במקומות שונים גורר בדרך כלל פירוש שונה. לא תמיד קל להחליט היכן יש להפסיק מעט

 .ך בהתאם למסורת"כדי שנבין את התנ, הטעמים מראים לנו היכן יש להפסיק והיכן יש לחבר

 פיסוק



 טעם מחבר טעם מפסיק

 ?איזו משתי האפשרויות היא החלוקה שעליה מצביעים הטעמים

 

 פיסוק



 פיסוק



 ?לפי טעמי המקרא מחרלאיזה מחלקי הפסוק שייכת המילה 

 

 .בעת המלחמה אנכי נצב -מחר : י "רש

 

 .  כאחד מחמש מקראות בתורה שאין להן הכרעא "בבבלי יומא נב עאת הפסוק הזה  מונה איסי בן יהודה 
 

 :הפירוש הקצר  -אבן עזרא 

ר מצטרפת הן אל המשפט. דבק עם הלחם ועם אנכי נצב -מחר  חָּ : המילה מָּ

ה עָּ ִגבְּ ל רֹאש הַּ ב עַּ ֵלק והן אל המשפט ָאנִֹכי ִנצָּ ֲעמָּ ֵחם בַּ צריך להבין  . וְֵּצא ִהלָּ
 .כאילו הייתה כתובה פעמיים

 

 פיסוק



ֶּ֑ה  : באמצעות האתנחתא הנמצאת תחת המילה, טעמי המקרא חילקו את הפסוק לשניים ז   הַּ

ש"האם ציון הזמן , על פי חלוקה זו ד  ָֹׁ֣ ח ר לַּ ָֹּ֖ ש ֶּֽעָּ  ?מתייחס לדיבור או ללקיחה" ב 

 

 י "רש

 ".דברו היום בראש חודש שיקחוהו בעשור לחודש -בעשר לחדש ' אל כל עדת ישראל וגו

ש"האם ציון הזמן  ד  ָֹׁ֣ ח ר לַּ ָֹּ֖ ש ֶּֽעָּ  ?מתייחס לדיבור או ללקיחה" ב 

 ?י"כיצד יש לחלק את הפסוק לפי רש

 

 פיסוק



 ז"ו י"שמות ט

 ?כיצד מפוסק הפסוק על פי הטעמים

 ?י מתאים לפירוש בעלי הטעמים"האם פירוש רש

 הטעם עליו זקף גדול להפרידו מתיבת השם שלאחריו  -מקדש : י"רש

 .'המקדש אשר כוננו ידיך ה

 

 פיסוק



ל  "כיצד משתמשים בכל המידע הנ

 ?ללימוד בכיתה



 :  בפרק העוסק במסורת הלימודית נאמר בתכנית הלימודים•

המלמדים על חלוקתו  , התלמידים ילמדו לפרש את הכתובים בעזרת טעמי המקרא הבסיסיים"•

 ”.של הפסוק ועל קריאתו הנכונה

 

 (.אתנח)אתנחתא , (סילוק)סוף פסוק :  ילמדו רק את המפסיקים הראשיים' בכיתה ב•

 

 .יילמדו הזקפים' בכיתה ג•

 

גרש , פשטא, (טרחא)טפחא : יילמדו מפסיקים נוספים כגון' ה-'בכיתות ד -לפי מדיניות בית הספר •

 (4סעיף  15' עמ." )בטעמים המשרתים ניתן לעסוק בכיתות גבוהות יותר. סגול( אזלא)

 

רצוי לבצע פעילות זו בפסוקים שבהם  . הפעילות המוצעת באה לסייע להשיג של מטרות אלה•

 .יש ריבוי צלעות או בפסוקים אשר לאחת מצלעותיהם יש מבנה תחביר ייחודי

 פעילות





 דוגמאות לפעילויות 

 בעזרת המחשב



 :המסך לאחר הלחיצה על האתנחים



 :המסך לאחר הלחיצות על הזקפים





 פעילות חלוקת פסוקים

 על פי טעמי המקרא 

  

 מלכה שנולד 



 :שלבי ההוראה
 

: התלמידים יכירו תחילה את טעמי המקרא המפסיקים•
 .  סוף פסוק ואתנחתא

 

לאחר שהכירו אותם הם יחלקו פסוקים שונים בהתאם  •
   :לטעמים

 

התלמידים יחלקו לשתי , לאחר החלוקה הראשונה•
שגם לאחר , התלמידים יוסיפו לחלק צלע. צלעות בפסוק

 .לצלעות קצרות יותר והגיוניות, החלוקה נותרה ארוכה
 
כפי שנדרש  , התלמידים יסמנו בצבע קטעים מסוימים•

 .בכל פסוק נדון
 

 פעילות



 'דוגמה א•

 

  צלילי את .במנגינה תורה וקראו לימדו שבעבר לתלמידים ויסבירו יקדימו המורים•

  להשמיע כדאי) הכנסת בבית התורה בקריאת כיום שומעים אנו הזו המנגינה

 .(מתאימה מקלטת או ישירות ,המקרא טעמי נגינת את התלמידים באוזני

 

 של תפקידם .בחומש מסומנים והם "המקרא טעמי" נקראים המנגינה סימני•

 מסוים לזמן לעצור עליו היכן לקורא להראות ,הפסוקים את לפסק הוא הסימנים

 האם ,במילה מלרעי טעם על או מלעלי טעם על להצביע וגם ,פחות לעצור והיכן

  אלה במונחים להשתמש חייבים אינם המורים) .במלרע או במלעיל אותה לקרוא

 קצרות לשורות הארוכים הפסוקים את לחלק לומדים אנו .(אותם להדגים רק אלא

 טעמים שני בעזרת הפסוקים את תחילה נחלק .המקרא טעמי בעזרת יותר

 . פסוק וסוף אתנחתא :ביותר חשובים

 

 פעילות



 
 : התוצאה הצפויה של מילוי מטלה זו היא

 

 פעילות

 :המורים יטילו על תלמידיהם מטלה כגון

 

   

 ד פסוק כט"קראו שמות פרק י
 

 .והעתיקו בשתי שורות קצרות את הפסוק
 



 :מטלה לתרגול נוסף

ז פסוק ב והעתיקו את  "קראו שמות פרק י
 .הפסוק בשתי שורות

 פעילות

  :התוצאה הצפויה והנדרשת
 



 לחזור יש ,התקבלה לא הזו שהתוצאה בכיתה

 נוספים בפסוקים החלוקה רעיון את ולהבהיר

  חלקים לשני אותם מחלק אתנחתא הטעם אשר

 .ממש סימטריים

 

 
 .פסוק כז, ח"שמות פרק י•
 .פסוק כ, ט"שמות פרק י•
 .פסוק יב', שמות פרק כ•
 .פסוק ז, ב"שמות פרק כ•

 

 פעילות



  ינסו הם המשימה את מילאו שהתלמידים לאחר

 הפסוק של השני בחלק יש שאלות כמה לברר

  בשורה שאלה כל להעתיק מהם נבקש מכן לאחר

  לבקש אפשר .שאלה סימן בסופה ולסמן ,נפרדת

  לעסוק אפשר .אחר בצבע תועתק שאלה שכל עוד

 זה טעם ,כאמור .(:)זקף  :והוא נוסף בטעם כאן
 .'ג בכיתה הלימודים תכנית פי על נלמד

 

 פעילות

 'דוגמה ב

 ח"המורה יבקש מתלמידיו להעתיק את החלק הראשון של פסוק יד בפרק י

 

 :התוצאה המבוקשת

  



? 

? 

? 

: 

. 



 פעילויות

 (.עד לאתנחתא)ו "התלמידים יתבקשו להעתיק את החלק הראשון בלבד של פסוק ב בפרק כ

 .לאחר חלוקה ראשונית זו נבקשם לחלק שוב את החלק הראשון לשני חלקים קטנים יותר

 :התוצאה הרצויה כאן

 'דוגמא ג

 ?מהו הרוחב של כל יריעה? מהו האורך של כל יריעה: המורים ישאלו את תלמידיהם•

 (. התלמידים ישיבו לפי החלוקה שחילקו את הפסוק ואף יוכלו לסרטט סרטוט מתאים)

 ?כמה יריעות היו: בשלב הבא יעיינו התלמידים בפסוק א וישיבו על השאלה•

 



 מקורות

 ך"חשיבותם של טעמי המקרא בהוראת התנ
 יהושע מנחם רוזנברג
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 למורה המבקש( חלקית בלבד)ביבליוגרפיה 

 ללמוד וללמד טעמי המקרא

.htm31http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/mikra_mamad/article_ 

 

  פעילות חלוקת פסוקים על פי טעמי המקרא: מלכה שנולד

הצעה לעיבוד יחידות לימוד  , טעמי המקרא כפרשני המקרא –ויבינו במקרא : קדרי יהודה

ירושלים  , המכון לתכנון לימודים, המחלקה להכשרת עובדי הוראה, משרד החינוך, והוראתן
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