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 לכיתה ז'מיומנות קריאה 

 

 טעמי המקרא

 

 רחלה דרור

 

 הקדמה

טעמי המקרא מהווים בסיס חשוב ומרכזי לפרשנות המסורתית של המקרא. כבר בתלמוד נזכר "פיסוק 

טעמים" ככלי לפרש ולהבין את הכתוב, אך לא תמיד פרשו חז"ל באמצעותם. פרשני ימה"ב התבססו עליהם 

ע באומרו, "כל פירוש שאיננו על פי הטעמים לא תאבה לו". עם זאת, הפרשנים הרבה יותר, והגדיל לעשות ראב"

לא גרסו כי פשט הכתוב תואם בהכרח את הטעמים, כמאמר רד"ק: "אין כל טעמי הפירושים הולכים אחרי 

 0F1.טעמי הניקוד

 עזר פשוט ויעיל להבנת הטקסט המקראי.-ב ללמד טעמים, כי הם משמשים כליולנו חש

 

 עמיםטעמם של הט

  -תפקידים  לושהלטעמים ש

 הכנסת.-, על נגינת המילים בעת קריאת הכתובים בביתלחןהטעמים מורים על ה -אסתטי -מוזיקליתפקיד 

 הטעמים מצביעים על מבנה הפסוק, ומחלקים את הפסוק לחלקיו. - סימני פיסוק -תחבירית -פרשניתתפקיד 

 ית במלעיל או במלרע.אם היא נהג - ציון הטעם במילה -תפקיד של הגייה 

 

1F: הבסיסיים טעמי המקראבכיתות ביה"ס העל יסודי אני ממליצים על הוראת ארבעה 
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 דוגמא      תפקיד תחבירי     הטעם

 ָּבֽאּו   חותם את הפסוק. - נקודה   (=סוף פסוק) סילּוק 

 ִמְצָרְ֑יָמה את הפסוק לשניים,  חלקמ -פסיקאו נקודה   (=אתנחתא)  אתנח 

 .וחותם את הצלע הראשונה שלו                                                

 קֻ֕צּויו           מצלעות  את אחת מחלק -או פסיקון פסיק    ַזֵקף גדול

 הפסוק                                                

 ַיֲֽעקֹ֔ב          מחלק את אחת -פסיקוןאו  פסיק   ֵקף קֹטןזַ 

 מצלעות הפסוק                                              

 

 אות מאיימים ובלתי מובנים.טעמים אלה עוזרים לעשות סדר בפסוקים עמוסים, שיכולים במבט ראשון להיר

 

   קלות:-בקלי -? אתזכיצד נזכור ו

  :טקסט המקראיה ו שלטיישלכ טעמי המקרא הבה נדמיין את

 .אתנחוה סילוקה  -?  הטעמים הקיסריםומיהם  -המעלה, שתחום מלכותו גדול מאד -הוא השליט רם  קיסרה

 .ןזקף קטֹ ו זקף גדול  -?  מלכיםטעמים הההם ומי -הוא בעל תחום מלוכה קטן יותר מזה של הקיסר    מלךה

                                                           
1
 ואילך. 394אנציקלופדיה מקראית, כרך ג', ערך "טעמים", עמ'  
 http://cms.education.gov.ilניתן למצוא את כל הטעמים באתר תנ"ך ממלכתי.    2
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                                                                                                                          , שאינם נכללים במאמר זה.)המשרתיםוהשרים (אחריהם במידרג באים 

 

 כך !-פשוט כל -סילוק ואתנח 

 17-20, י"ג, במדבר

 משה מטיל על המרגלים משימה מורכבת, וכדי להשיג את המידע עליהם למלא את כל ההוראות שקבלו ממשה.

 כשאנו נדרשים למלא משימה מורכבת, כדאי לפרק אותה לחלקיה, ולבצע חלק אחר חלק עד שנשלים את כולה.

 וק לחלקיו):פי טעמי המקרא (שכזכור, מחלקים את הפס-נעצב את הטקסט המקראי על

 

 ּנֶֶ֔גב ַוֲֽעִליֶת֖םָל֖תּור ֶאת־ֶאֶ֣רץ ְּכָנַ֑ען ַוּיֹ֣אֶמר ֲאֵלהֶ֗ם ֲע֥לּו ֶזה֙ ַּב ַוִּיְׁשַל֤ח אָֹתם֙ מֹׁשֶ֔ה יז

 ֶאת־ָהָהֽר׃

 

 

 

 

 

 

 

 

 ֖הּואט ָחָז֥ק הּוא֙ ֲהָרפֶ֔ה ַהְמעַ֥ ּוְרִאיֶת֥ם ֶאת־ָהָאֶ֖רץ ַמה־ִה֑וא ְוֶאת־ָהָעם֙ ַהּיֵֹׁש֣ב ָעלֶ֔יָה הֶֽ  יח

 ִאם־ָרֽב׃ 

 

 

הּוא֙ ֲהטֹוָב֥ה ִה֖וא ִאם־ָרָע֑ה ּוָמ֣ה ֶהָֽערִ֗ים ֲאֶׁשר־ ּוָמ֣ה ָהאֶָ֗רץ ֲאֶׁשר־הּוא֙ ֹיֵׁש֣ב ּבָּ֔ה יט

 יֹוֵׁש֣ב ָּבהֵָּ֔נה ַהְּבַמֲֽחִנ֖ים ִא֥ם ְּבִמְבָצִרֽים׃ 

 

 

 

 

ָאֶרץ ַהְּׁשֵמנָ֨ה הִ֜וא ִאם־ָרזָ֗ה ֲהֵיֽׁש־ָּבּ֥ה ֵעץ֙  כ ם ִמְּפִר֣י ִאם־אִַ֔ין ְוהְִ֨תַחַּזְקּתֶ֔ם ּוְלַקְחּתֶ֖ ּוָמ֣ה הָ֠

 ָהָאֶ֑רץ ְוהַָּ֨ימִ֔ים ְיֵמ֖י ִּבּכּוֵר֥י ֲעָנִבֽים׃

 

 

 

 

 

 

 

 נוכל להציע סימני פיסוק שונים כגון פסיק, נקודה ופסיק, מקף, סימני קריאה ושאלה.   

 וישלח אותם משה,

 לתור את ארץ כנען,   

 ויאמר אליהם: עלו בנגב,  

 ועליתם אל ההר.  

 

 וראיתם את הארץ מה היא,

 ואת העם היושב עליה,  

 החזק הוא הרפה?  

 המעט הוא אם רב?  

 

 -ר הוא יושב בה ומה הארץ אש

 הטובה היא אם רעה?  

 -ומה הערים אשר הוא יושב בהנה   

 הבמחנים או במבצרים?  

 

 ומה הארץ השמנה היא אם רזה? 

  היש בה עץ אם אין?  

 והתחזקתם

 ולקחתם מפרי הארץ,  

 והימים,  

 ימי ביכורי ענבים.  
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   ק ארבעת הטעמים שנלמדו).גם התלמידים יכולים להציע פיסוק לפי הבנה ואינטואיציה (ולא ר

 "ויהי אור"!         

                         

 ראינו ש"תרגום" טעמי המקרא לסימני פיסוק האיר את הכתוב וגרם להבנתו.            

 

 

 

 פסוקים ופרוסות עוגה

 

 ?ת שוקולדמי אוהב עוג  

 יכול לאכול את כולה ! -ומי שאוהב 

 יס" אחד?!ב"ּבִ 

 ה אחר פרוסה...פרוס לא. 

 

 -הפסוק כמוהו כעוגה 

 כולו.-אם נפרוס אותו ל"פרוסות", נוכל להנות ממנו

 

       הכתוב הבנתטעמי המקרא כסימני פיסוק המסייעים ל:  הצעה לתרגיל בכיתה

 

 ומי מספר זאת?   מה קרה לבני ישראל?  -  1-4, שמות, י"ד

 תגובת פרעה ליציאת בני ישראל ממצרים. -לקראת הבאות נו מכיהמדבר אל משה  ה'אנו למדים כי  1 וקמפס

 ר׃ְדּבָֽ ָסַג֥ר ֲעֵליֶה֖ם ַהּמִ  |ְוָאַמ֤ר ַּפְרעֹה֙ ִלְבֵנ֣י ִיְׂשָראֵ֔ל ְנֻבִכ֥ים ֵה֖ם ָּבָאֶ֑רץ נאמר:  3בפסוק 

 ים?פרעה או אלה - ומי הדובר בסופו); וו היפוך, מעבר לעתיד( מה יגיד פרעה אומרהים ואלפסוק ה בתחילת

 היכן מסתיימים דברי פרעה?האם פרעה ממשיך לדבר, או הסבר של אלהים ?    -"סגר עליהם המדבר" 

 

 שמים את האתנחתא?  ולו היו בעלי הטעמים מפרשים כי פרעה אמר את שני חלקי המשפט, היכן הי

 קרוב לוודאי שבמילה "ישראל" במקום הזקף.  - 

 מר מה?אם נפרש בהתאם לטעמים, כיצד נקבע מי או

    פרעה, שרוצה להשיב לעצמו את העבדים העבריים, שהם "נבוכים" ר אומ )(=חלקו הראשוןברישא של הפסוק   -

 מובא הסבר למבוכתם של בני ישראל )שני(=חלקו האונים. בסיפא של הפסוק -בארץ, מרגישים אבודים וחסרי   

, לפי ים אבודים ובנקל יפלו לידי פרעהחשהם המדבר סוגר עליהם; אין להם לאן לברוח, ולכן  :בעיני פרעה

  .תפיסתו כפי שמתכנן אלוהים

 

הכתוב נאמר ע"י קביעתו. אפשר גם לומר, שמסביר אחר ו תוקובע עמד, הפרעההכתוב נאמר ע"י ניתן לומר ש

פי האפשרות השנייה ל ע הים, המציין ואח"כ מסביר את תגובת פרעה ליציאת העבדים העבריים מארצו.ואל

 פירשו את הפסוק בעלי הטעמים.

 

 

 

http://www.google.co.il/imgres?q=%D7%A2%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA&hl=iw&sa=X&biw=1024&bih=695&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=y-unpzmSYVU1iM:&imgrefurl=http://flowersale.co.il/index.php%3Flang%3Dhe%26page%3Dcatalog%26pid%3D62&docid=uo8aSG9RPdzzSM&imgurl=http://flowersale.co.il/admin/files/21Apr20081432251.jpg&w=1661&h=1351&ei=kW4cT_6aBYSE-wbR08ipCg&zoom=1
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 זה ממש מבלבל ! -לרע או מלעיל מ

 

ואילו  ,מלרעבהצרפתים הוגים את רוב מילות שפתם מוטעמת במילה. הטעם המקראי הוא בהברה הם מקו

 אך אין זה יוצא דופן להגות מילים גם במלעיל. ,ההונגרים במלעיל. בעברית מילים רבות הן מלרעיות

 

 .משנה את משמעותן  - לעיללרע או במבמ - הגייתן ןשאופלעיתים נמצא מילים, 

 

 )16זכריה ב' (  םד ִּביֽרּוָׁשלִֶָֽחְל֔קֹו ַע֖ל ַאְדַמ֣ת ַהּקֶֹ֑דׁש ּוָבַח֥ר ֖עֹוְוָנחַ֨ל ְיהָו֤ה ֶאת־ְיהּוָדה֙ .  1

רִ֔ים ַוֲֽעַנ֥ף ֵעץ־ָעבֹ֖ת ּוְלַקְחּתֶ֨ם ָלכֶ֜ם ַּבּ֣יֹום ָהִֽראׁ֗שֹון ְּפרִ֨י ֵע֤ץ ָהָד֙ר ַּכּפֹ֣ת ְּתמָ      

 ְוַעְרֵבי־ָנַ֑חל 

 )40ויקרא כ"ג (     ם ִׁשְבַע֥ת ָיִמֽיםּוְׂשַמְחּתֶ֗ם ִלְפֵנ֛י ְיהָו֥ה ֱאֽ�ֵהיכֶ֖     

 

 

2 .  ֙ ֩ כֵ֨ן ִּתְלַּבְׁ֧שָן ְבנ [תמר בת דוד, אחות אמנון]ְוָעלֶ֨יָה תּו֖�ת ֹות־ַהֶּמֶ֛ל� ַהְּבְּכתֶֹ֣נת ַּפּסִ֔ים ִּכי

 )18י"ג  שמ"ב(    יָהֹוָתּ֤ה ְמָׁשְֽרתֹו֙ ַה֔חּוץ ְוָנַע֥ל ַהֶּדֶ֖לת ַאֲֽחרֶֽ אַוּיֹצֵ֨א ְמִעיִל֑ים

 )10דברים כ"ה (     ְוִנְקָר֥א ְׁש֖מֹו ְּבִיְׂשָרֵא֑ל ֵּב֖ית ֲח֥לּוץ ַהָּנַֽעל     

 

 

ֵּת֤י ח ֶאֽת־ִאְׁשְּת֜� ְוֶאת־ְׁשּוְכמֹו֙ ַהַּׁשַ֣חר ָעלָ֔ה ַוָּיִא֥יצּו ַהַּמְלָאִכ֖ים ְּב֣לֹוט ֵלאמֹ֑ר קּום֩ קַ֨. 3

 ְבֹנתֶ֨י�֙ 

 )15בראשית י"ט (    ה ַּבֲֽעֹ֥ו◌ֹן ָהִעֽירַהִּנְמָצאֹ֔ת ֶּפן־ִּתָּספֶ֖     

 )30איוב ל' (    ֭עֹוִרי ָׁשַח֣ר ֵמָֽעָל֑י ְוַעְצִמי־חָָ֗֝רה ִמִּני־חֶֹֽרב     

 

 

     רֽחֹוְכ֖בֹו ָא ִעְּקֵבי־֔סּוס ַוִּיּפֹ֥ל רֹֽ ְיִהי־ָדן֙ ָנָחׁ֣ש ֲעֵלי־דֶֶ֔ר� ְׁשִפיפֹ֖ן ֲעֵלי־אַֹ֑רח ַהֹּנֵׁש�֙ .  4

 )17בראשית מ"ט (

֙ ּוְלִיְׂשרָ ִּכ֤י �א־נַַ֨חׁש֙ ְּבַיֲֽעקֹ֔ב ְו�א־ֶקֶ֖סם ְּבִיְׂשָרֵא֑ל ָּכעֵ֗ת יֵֽ      ַעל אֵ֔ל ַמה־ּפָ֖ ָאֵמ֤ר ְלַיֲֽעקֹב

  ֵאֽל

 )23במדבר כ"ג (     

 

 

  משעשע ובלתי נשכח

ָּמה ָחָ֣רה לָ֔� ְוָלָּ֖מה ָנְֽפ֥ל   .)6בראשית, ד', (    ָפֶנֽי�ּו ַוּיֹ֥אֶמר ְיהָו֖ה ֶאל־ָקִ֑ין לָ֚

 תעורר ודאי צחקוקים בכיתה, אך בהחלט גם תעודד את התלמידים לקרוא בהטעמה. קריאת המילה "חרה"

 

 

 

 

 נחל -נחל 

 נעל -נעל 

 שחר - רחש

 שנח - שנח
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 משהשה

----------- 

 שרי אלפים

 שרי מאות

 שרי חמישים

 שרי עשרות

 שוטרים

 עושר ואושר                       

בטקסטים רבים (שירה כגון תהלים, וגם חכמה ונבואה) קיימת תקבולת בין שתי צלעות הפסוק, שביניהן מפריד 

הצבת שתי הצלעות זו מתחת זו ממחישה את הקשר ביניהן (צורני ותוכני). מתוך קשר זה ניתן להבין  .אתנחה

 , מנוגדות ועוד.נרדפות, חדשות, מילים קשות

                                                                                                                  

 

                                                            

 

                                                        

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 הכתוב מפרש את עצמו

 

 12-15דברים, א', 

מינה "אנשים  לשאת ולטפל לבדו בכל צרכי העם. לכן , שבתחילת דרכם במדבר התקשהמשהזכיר מ 13-12בפס' 

 .15, ככתוב בפסוק חכמים ונבונים וידועים" שעמדו בראשי השבטים, וסייעו לו להתמודד עם העם הרב

 הקים משה?  ש הנהגהך המער הכיצד נרא

 

ם ים ֲעֵליכֶ֑ ֶאֵּת֥ן אֹוָת֛ם ָראׁשִ֖ ָוֶֽאּקַ֞ח ֶאת־ָראֵׁש֣י ִׁשְבֵטיכֶ֗ם ֲאָנִׁש֤ים ֲחָכִמים֙ ִוֽיֻדעִ֔ים וָֽ   טו

                                                                                       ם׃ִׁשְבֵטיכֶֽ ָׂשרֹ֔ת ְוׁשְֹֽטִר֖ים ְלָׂשרֵ֨י ֲאָלפִ֜ים ְוָׂשֵר֣י ֵמ֗אֹות ְוָׂשֵר֤י ֲחִמִּׁשים֙ ְוָׂשֵר֣י ֲע

תעשה סדר  15פס' של  קריאה מוטעמת  הפסוק ארוך ועמוס פרטים, מה שמקשה על הבנתו.

 :  הלשאלבפסוק ותסייע להשיב 

 ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים,

 ואתן אותם ראשים עליכם,

 ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות, שרי אלפים

 ושוטרים לשבטיכם.

 

 ירי בתנ"ך

 דתהלים קי"

ְׂשָרֵאל ִמ  א                      ם יִ ִּמְצרָ֑ ְּבֵצ֣את יִ֭

ם ֵּב֥ית יֲַֽ֝עקֹ֗ב ֵמעַ֥     

                           �ֵעֽז׃ 

ָאה ַוּיָ   ג                          נֹ֑סַהָּי֣ם רָ֭

                     ׃ֹורב ְלָאֽחהַַּ֝יְרּדֵ֗ן ִיּסֹ֥   

ָהִרים ָרְֽק֣דּו  ד  יםְכֵאילִ֑  הֶֽ֭

 ן׃י־צֹֽאּגְָ֝ב֗עֹות ִּכְבנֵ     

 

  1משלי, י', 

ָכם ְיַׂש   ָא֑בַּמח־ֵּב֣ן חָ֭

 ּוַג֥תּוֵב֥ן ּכְ֝סִ֗יל ּת
 ִאּֽמֹו׃

 13משלי, כ"ו, 

ֵצל ַׁשַ֣חל   ֶר�ַּבּדָ֑  ָאַמ֣ר עָ֭

                                      ׃ֹותְרחֹֽבאֲ֝רִ֗י ֵּב֣ין הָֽ  
 20משלי, ל"א, 

ָּפּה ָּפְֽרׂשָ֣    י נִ֑ ה ֶלָֽעּכַ֭

ה וְָ֝ידֶ֗יָה ִׁשְּלחָ֥ 

                                ָלֶֽאְבֽיֹון׃
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 4 שמות, ט"ו,

 סּוף-ַמְרְּכֹבת ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ָיָרה ַבָּים ּוִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְבַים

(ויגרום לנו בזה הרגע לשקול ברצינות שינוי  נשמע קשה בקריאה ראשונה?  "לא הבנתי כלום" יאמר התלמיד

  "?"הכצעקתה -נקרא שוב ונבדוק יחד איתו   יירה)קר

 . הסיפור מוכר לתלמיד, מה שמקל על הבנת השירה.סוף-את קריעת ים תירציודרכה ההים מתארת ב-שירת

 הצבת צלעותיו זו תחת זו מוסיפה "פירוש" חזותי: - באמצעות האתנח נחלק כל פסוק לשנים

 

 היכן"ירה" ו מיידוע לנו לא ברור מה זה "ירה", אך                 ָּי֑םַמְרְּכבֹ֥ת ַּפְרעֹ֛ה ְוֵחי֖לֹו ָיָר֣ה ַב

                                 "ירה".            

 סוף בים     מרכבות פרעה                                                                                      

 

 של פרעה. -לא ברור מיהם שלישיו, אך ידוע של מי הם                     ּוִמְבַח֥ר ָׁשִֽלָׁש֖יו ֻטְּב֥עּו ְבַים־ֽסּוף׃

 ומה ארע להם? אנו יודעים שהם טבעו בים סוף.                                                                               

 

עשוי ומה  ?עשו ה' ומרכבות פרעה וֵחילו בים ,, לדעתךמה - אם כךו -מלבד המילה "ירה"  ,שהכל ברורמסתבר 

  "?ירה"להיות פירוש המילה 

 

 14שמות, ז', 

               ֵמֵא֖ן ְלַׁשַּל֥ח ָהָעֽם׃ ַוּיֹ֤אֶמר ְיהָוה֙ ֶאל־מֹׁשֶ֔ה ָּכֵב֖ד ֵל֣ב ַּפְרעֹ֑ה 

 ק"ג?... 10מה משמעות "כבד"? האם ליבו של פרעה שוקל 

        הוא מסרב (=ממאן) לשחרר את בני ישראל,  ליבו קשה ועיקש.בירה את הראשונה: הצלע השניה מס

  משה ההופך לתנין לא משכנע אותו.ואפילו מטה 

נקודתיים וממש "מסמנת" בו זקף, "עושה סדר" בפסוק, האתנח והעצירת הקריאה לרגע, כפי שמתחייב מ

 ומקף: 

 . ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ָהָעם -ְרֹעה ֹמֶׁשה:  ָּכֵבד ֵלב ּפַ -ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל

 

 עזר (וגם סימניה לספר התנ"ך)-:  מן הדף המצ"ב ניתן להכין לתלמידים כרטיסעזר-לאמצעי הצעה

 

 

 

 

 

 

 התנועות בעברית, לפי צליליהן

 A –     אֲ      ַא     ָא 

 E –      ֶאֱ      אֵ      א 

 I –       י     ִא ִא      

O –      ֹ(קמץ קטן) – אָ     אֳ     אֹ      או 

U –     אֻ     אּו      

 

 פיסוק)-המקרא  (סימני-טעמי

 

 ָהָאֶֽרץ -סילוק/סוף פסוק 

  ְּבִׁש֑�ה -מפסיק גדול:  אתנח 

        רַוּתֹ֕אֶמ -מפסיקים בינוניים:   זקף גדול 

 ָאהֵ֔ב -זקף קטן                                   
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