
 למקראהמעבר מהמקראה 

 ך"הקניית מיומנויות יסוד בהוראת התנ



מיומנויות בסיס במעבר מהמקראה  

 ך השלם"לספר התנ

  שליטה בגימטרייה 

   פרשה  , פרק, ספר, ך"במבנה התנהתמצאות  

 .בספר הספריםועמוד      

  תופעת הקרי וכתיבהבנת 

  והבנה בקריאת קטע מקראי באמצעות  שליטה   

 .אתנחתא וסוף פסוקטעמים     

 



 
 ?ך"מה בין מקראה לספר תנ: 1תרגיל 

 
  

                                                           :מטרת התרגיל
 השלםך "ספר התנלבין בין מקראה השוואה 

 

    להקדים ולומר לתלמידים שהם עוברים השנה ללמוד בספר כדאי   

 .המלא ולהציגו בפניהםך "התנ      

  אפשר להביא מקראות  )יקבלו דף מצולם ממקראה התלמידים    

 (.1נספח )' ודף מצולם מספר יהושע א( מהחומש     

 



 
 ?ך"מה בין מקראה לתנ: 1תרגיל 

 





 בקטע מתוך מקראה ך המלא"בקטע מתוך התנ תבחינים

    

    

    

    

    

    

 
 ?ך"מה בין מקראה לתנ: 1תרגיל 

 



 בקטע מתוך מקראה ך המלא"בקטע מתוך התנ תבחינים

 גודל האותיות
    

 צפיפות
    

 קישוט לאותיות
    

 (ציורים)איורים 
    

 ותיאוריםהגדרות 

 

    

 פירוט הכתיבה
    

 
 ?ך"מה בין מקראה לתנ: 1תרגיל 

 



  

 בסיומו של התרגיל כדאי לשמוע את ההשוואות ולסכמן   

 (.דמיון ושוני)על הלוח במשפטי השוואה  

 

   :לדוגמא 

    ך"האותיות גדולות לעומת האותיות בספר התנבמקראה. 

   לא נמצאו תמונות אלא רק במקראהך "בתנ. 

   בדומה למקראה יש חלוקה לפרקים ופסוקיםך "בתנ. 

  לזמן  הזדמנות ללמד מילות קישור של השוואה וכן זו
 (.במשפטי השוואה מכליליםהתנסות 

 



 

 

 ך"דף בתנ  :2תרגיל 

 

                                                        :מטרת התרגיל 
 ך"עם מבנה דף בתנהיכרות 

 





 

 קרי וכתיבתופעת 
 



 

 קרי וכתיבתופעת 
 

, ך"התנ, של ספרי המקרא הם ההבדלים בין מסורת וצורת הכתיב וכתיבקרי •

    . שלו קריאהלבין מסורת וצורת ה

השינוי בין הקרי לכתיב הוא רק באם קריאה ולעתים השינוי גדול יותר  לעתים •

זו מכונה  תופעה . וכולל הוספת מילה שאינה כתובה או השמטת מילה כתובה

 .  בהתאמה' כתיב ולא קרי'ו' קרי ולא כתיב'

ואילו  , הנוסח הוא כפי מסורת הכתיב הכנסת ביתשב ספרי התורהכתיבת ב•

 . היא לפי מסורת הקרי קריאהה

ך המודפסים הנוהג הוא שבמילים שיש הבדל בין צורת הכתיב  "התנבספרי •

,  (לרוב בהשמטת הניקוד)מופיע בגוף הטקסט " כתיב"ה, שלהם לצורת הקרי

 .מופיע בשוליים או בגופן שונה ובליווי ניקוד" קרי"ואילו ה

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA


 סוגי קרי וכתיב

                                                                                                                                                                                                                                הלשון  וכתיב לשם נקיות קרי 

"  גסות"ישנן מילים מסוימות אשר אין קוראים אותן ככתיבתן מפני שהן נחשבות 

 .  מדי

 :  דוגמה   

 ( 30, כחדברים )          )קרי" )ישכבנה" –( כתיב" )ישגלנה"•

 (27, כחדברים (        )קרי" )ובטחֹרים" -(כתיב" )ובעפלים"•

לאכול את צואתם  " –( כתיב" )ולשתות את שניהם חריהםלאכול את " •
(                                                                        קרי" )ולשתות את מימי רגליהם

 (  27, יח', מלכים ב)

בין השאר עקב העובדה שלא  , של חלק מן המילים הכתובות" גס"נשתכח המובן ה, עם השנים

 .אך חילוף הקריאה נשמר, נקראו



 סוגי קרי וכתיב

 :קדושה וכתיב מחמתקרי •

                                       .  הפוכה לתופעה הקודמתתופעה •

.                                                                                                         ככתבה מלאומרהנמנעו , שמפאת קדושתה היתרהמילה 

אשר מפאת קדושתו  ( ה"יהו) תופעה זו קיימת בשם המפורש 

 (. ֱאֹלִהיםולעתים )נקרא לרוב ֲאדֹנָי 

אין  , תדירות הופעתו וקריאתו הקבועה שלא ככתיבתועקב •

וקריאתו השונה מתבטאת רק בניקודו  ', על שם ה' הערת קרי'

                               התואם את קריאת השם הנקרא  

 (.כללובהוצאות מסוימות אין הוא מנוקד )



 סוגי קרי וכתיב

                                                                                                              - וכתיב דקדוקיקרי 

(  לרוב מאוחר יותר)שונה  דקדוק  משקף הקרי, לעתים

.                                                                        מאשר הכתיב

 (כג, ד' מלכים ב)קרי ' את הֹלכת' -כתיב ' אתי הלכתי': לדוגמה

 



 סוגי קרי וכתיב

                            וכתיב ענייניקרי                           

מסוימים נראה שהקרי והכתיב מלמדים גם על צורת הבנה   במקומות

וְַאְת ּוָבנַיְִך ִתְחיִי   -' תחיי בנותר בניכיואת ': לדוגמה. שונה של הכתובים

  ָבנַיְִכיוְֶאת ': נראה שהכתיב מלמד על הקריאה; (ז, ד' מלכים ב)' ַבּנֹוָתר

קרי והכתיב  'שייך לקטגוריית ה' בניך'ל' בניכי'תיקון הצורה ' ְתַחיִי בנותר

 .הדקדוקי

 והקרי הינו תיקון שלה, צורת הכתיב אינה מובנת, במקומות לא מועטים - סופרטעות. 

ובהם נראה שהשינוי הוא סגנוני בלבד, ל"קיימים מקרים רבים שלא שייכים לקטגוריות הנ. 

 



 תופעת קרי ולא כתיב

   המילה כתובה אך אין לקרוא אותה בכלל כאשר                       

 (.4א "ירמיה נ; 33ג "י, בשמואל )       

   אך בעלי המסורה חייבו  , חסרה בטקסט מילהכאשר  

 .                                     הדףוציינו זאת בשולי , אותהלקרוא        

 (38א "ירמיה ל; 23ז "ט, שמואל ב)       

 



  

מראה  

 המקום

  

 קרי

  

 כתיב

  

  

מדוע הוצע כאן  

 הקרי
  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      



 

                                                      :  אמר רבי שמעון בן לקיש, אמר רבי לוי"
       ,  תכשיטיןד מיני "מקושטת בכזו כלה מה 

                    להיות זריז  חכם צריך כך תלמיד 
                        ".ספריםד "בכ

 

 "שיר השירים"ובמדרש " שמות רבא"

                       



 

 ?מה זה -ך"תנ: 3תרגיל 

 
                                              :מטרת התרגיל

 .ך והחלוקה שבו"ידעו ממה מורכב ספר התנהתלמידים 

 

  יגלו בעצמם את הספרים בספר התלמידים     

    וירחיבו את ידע העולם שלהם על ך "התנ      

 .ספר הספרים ועוד, ך"תנ: המונחים    

 



                                                                                    .  תרגיל בזוגות

פי -ך על"למצוא את שמות הספרים בתנהתלמידים מתבקשים 

 .     ולסדרםהטבלה הבאה 

  הם , הספרים הראשוניםסדר חמשת יודעים את כשהתלמידים

יכולים לנתב את מציאת שמות הספרים לפי המספור בטבלה  

  .  והסדר שלהם באופן אינטואיטיבי

 להתמודד לתלמידים אם ישנן אי בהירויות בהתחלה יש לתת גם

 (.בעצמם עם מציאת שמות הספרים

 

 

 ?מה זה -ך"תנ: 3תרגיל 

 

 



 ך"בסוף התנ ך"באמצע התנ ך"בהתחלה של התנ

 בראשית. 1

2. 

3. 

4. 

5. 

  

1. 

2. 

 'וב' שמואל א. 3

4. 

5. 

6. 

 יחזקאל. 7

8. 

 תהילים. 1

2. 

3. 

4. 

 רות. 5

6. 

7  . 

8. 

9. 

10. 

11. 



 :תרגולהצעות למשחקי 

קבוצה כרטיסי שמות ספרים והתלמידים יעמדו לפי /מחלקת לתלמידים בכיתה המורה •

 (.4ראו נספח מספר )סדר הספרים בכיתה 

 . תרגילים קצרים של שמות הספרים בסדר שונה•

של ספרים  לתירגולכך להמשיך -כדאי להתחיל עם ספרים מוכרים ללא חיסור ואחר•

רצוי לתרגל כאשר השמות  .  רות, דברים, יהושע, ויקרא:   אחרים עד שמות חסרים כגון

 .ך פתוח"כתובים ועם תנ

 .אסתר=  סתרא: שמות ספרים מבולבלים כגון•

לפני מי בא ספר יהושע : דוגמאות. שהתלמידים יחודו חידות לפני ואחרי ספראפשרות •

 ?מי בא אחרי ספר שמואל ולפני ישעיה? ואחרי מי

 

 

 ?מה זה -ך"תנ: 3תרגיל 

 



 

 

 ?לשם מה -גימטרייה: 4תרגיל 

 
:                                                                                                                       מטרת התרגיל

 .למציאת ערכים של פסוקים" שפה"יכירו בגימטרייה כהתלמידים 

יָה יַמְטרִּ                                                                                                       - גִּ

או למחרוזת מילים לפי סכום ערכן   מילהמתן פרשנות ל -מיוונית 

ניתן להשוות מילים זו , לאחר שהומרו למספרים. המספרי של האותיות

יש המייחסים למילים בעלות ערך מספרי זהה  . לזו ולמצוא קווי דמיון

 .ויש הרואים בכך שעשוע, משמעות מיסטית

 גימטרי תמיד יתחיל מהספרה בעלת הערך הגבוה לנמוך כדוגמאערך   :
    (.  137) ז'קל

 כאשר מקצרים מילה אחת כמו דק)גרש  '  

 ך"כמו תנכאשר מקצרים שתיים או יותר גרשיים. 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94_(%D7%91%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA)


 ?כיצד כותבים מראה מקום

במספר ייכתב ואילו פסוק מספר הפרק ייכתב באות 

.                                                     13', איהושע : כך

                                   . זוהי כתיבה הנהוגה היום באקדמיה

פרק ופסוק ועם , תחילה לכתוב במפורש ספרכדאי 

 .  הזמן להרגיל את התלמידים לכתיבה המקוצרת

 


