הקריאה הרהוטה כבסיס לפיתוח אוריינות – טעמי המקרא

סדנא להכרת טעמי המקרא:
 שלב א' :מעורר עניין ( 15דק' עד שקף מס' )20
הקרנת שקופית א' במצגת "קריאה רהוטה".
המשימה :קריאה של הטקסט והכנה לקראת קריאה במליאה.
בחירת נציגות לקריאת הטקסט  3 – 2מורות תוך שיקוף של הדרך השונה בה
קראה כל מורה את הטקסט וחשיבות הקריאה הרהוטה בטקסט המקראי.
 שלב ב' :הקניה הכרת טעמי המקרא
הצגת מצגת קריאה רהוטה

משך הסדנא :שעתיים
קהל היעד:
מדריכים/מורים/תלמידים
ציוד נדרש :ספר תנ"ך;
דבקיות ,כלי כתיבה ,טושים
זוהרים
חומרי יצירה :דפי 3A
צבעים ,גזרי עיתונים
מספריים ,דבק

 שלב ג' :התנסות  -העמקה ותרגול 35(:דק')
 .1חלוקה לקבוצות :החלוקה בסדנא זו תעשה מראש בשל קוצר בזמן .החלוקה
תוצג בשקף
אפשרות ב' כאשר יש מספיק זמן :מחלקים את הקבוצה ל  -קבוצות לפי מספר התחנות
בהתאם לכך מבקשים מכל המשתתפים לעצום עיניים המנחה בוחר מספר צבעי דבקיות
כמספר התחנות ומדביק לכל המשתתפים הראשונים על המצח דבקית בצבע שונה וחוזר
חלילה עם כל השאר .המשימה לפקוח עיניים ולחפש את החוקיות ללא מילים .כך נוצרות
קבוצות לפי צבעים.
 .2משחק שניצל בורשט:
א .ממנים שופטים למשחק – תפקיד השופטים לבדוק את המשימות ולהכריז בסוף המשחק על הזוכים.
ב .מסדרים את שולחנות הכיתה ל -קבוצות לפי מספר התחנות על כל שולחן מונח משולש
פוליגל עליו רשום שם התחנה אליו הגיעה הקבוצה וכן המשימה.
ג .בהישמע האות עוברת הקבוצה מתחנה לתחנה ומבצעת את משימה המחכה לה על
השולחן .בכל מעבר מתחנה אחת לשנייה נשלח נציג מהקבוצה אל השופט הממונה על
הקבוצה ומגיש את המשימה לבדיקה השופט אוסף את המשימות של קבוצתו ובודק
עפ"י קריטריונים:
 oשיתוף פעולה ומעורבות כל השותפים.
 oדיוק בתשובות
 oהשלמת המשימה
 שלב ד' :הפצת ידע  +המשגה ( 10דק')
לאחר סיום המשחק תבחר הקבוצה מתוך מבחר אפשרויות ,את הדרך המתאימה לה להפיץ את הידע במליאה.
 שלב ה' :יישום ( 10דק')
בחירת טקסט רלוונטי להוראת הטעמים והעלתו לכלי ה linoit
 שלב ו' :משוב ( 20דק')
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תרגיל מס' :1זיהוי האתנחתא וחלוקה לצלעות
 זהו את האתנחתא בכל אחד מהפסוקים.
 סמנו ,כל חלק של הפסוק בצבע אחר.
שמות ,פרק א':
יתֹו ָ ַֽבאּו׃ ְ 2ראּובֵ֣ן ִש ְמ ֵ֔עֹון ל ִוִ֖י
 1וְ ֵ֗אלֶּ ה ְשמֹות ֙ ְבנ ֵ֣י ִי ְש ָר ֵ֔אל הַ בָ ִ ִ֖אים ִמ ְצ ָרָ֑יְ מָ ה אֵ֣ת יַ ַֽע ֲֵ֔קב ִ ִ֥איש ּוב ִ֖
שר׃  5וַ ַֽ ַֽיְ ִֵ֗הי כָ ל־נֶּ ֶ֛פֶּ ש ַֽי ְצ ִ֥אי יֶּ ַֽ ֶַּֽרְך־ ַיע ֲִ֖קב ִש ְב ִעֵ֣ים
לי גָ ִ֥ד וְ אָ ַֽ
דן וְ נ ְַפתָ ִ ִ֖
ּובנְ י ִ ַָֽמן׃ ִ֥ ָ 4
שכִ֥ר זְבּולִ֖ן ִ
יהּודה׃  3יִ שָ ָ
ָ ַֽ
ִ ַֽו
ּובנ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֗אל פָ ֧רּו וַ ַֽ ַֽיִ ְש ְרצֶ֛ ּו
נָ ָ֑פֶּ ש וְ יֹוסִ֖ף הָ יָ ִ֥ה ְב ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃ ַ 6ויָ ָּ֤מָ ת יֹוסף ֙ וְ כָ ל־אֶּ ֵ֔ ָחיו וְ ִ֖כל הַ ִ֥דֹור ַה ַֽהּוא׃ ְ 7
ָדע
ֲשר ַֽלא־י ַ ִ֖
ל־מ ְצ ָרָ֑יִ ם א ֶּ ִ֥
ִ
דש עַ
ְך־ח ָ ִ֖
ָ
וַיִ ְרבִ֥ ּו וַיַ ַֽעַ ְצמִ֖ ּו ִב ְמ ֵ֣אד ְמ ָ֑אד ו ִַתמָ לִ֥א הָ ָא ִֶּ֖רץ א ָ ַֽתם׃ {פ}  8וַיָ ִ֥ ַָֽקם ֶּ ַֽמלֶּ
מה לָ֑ ֹו פֶּ ן־יִ ְר ֵֶּ֗בה
ִ֥בה ִ ַֽנ ְת ַח ְכ ָ ִ֖
רב וְ עָ צִ֖ ּום ִמ ֶּ ַֽמנּו׃ ָ 10ה ָ
ת־יֹוסף׃  9וַיִ֖אמֶּ ר אֶּ ל־עַ מָ֑ ֹו ִה ֵ֗נה עַ ַ֚ם ְבנ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֔אל ַ ִ֥
ַֽ
אֶּ
ן־ה ָ ַֽא ֶּרץ׃ ַ 11ו ָי ִשָּ֤ימּו עָ לָ יו ֙
ם־בִ֖נּו ְועָ ָלִ֥ה ִמ ָ
ל־שנְ ֵ֔אינּו וְ נִ ְל ַח ָ
ֵ֣
נֹוסָּ֤ף גַם־הּוא ֙ עַ
י־ת ְק ֶּרָּ֤אנָה ִמ ְלחָ מָ ה ֙ וְ ַ
וְ הָ ָ֞ ָיה ִ ַֽכ ִ
ת־רעַ ְמ ַֽסס׃ ְ 12ו ַ ַֽכאֲשֶּ ר ֙
ַ ַֽ
ת־פ ִ֖תם ְואֶּ
ִ
ֹלתָ֑ם ו ִִַּ֜יבֶּ ן עָ רָּ֤י ִמ ְס ְכנֹות ֙ ְלפַ ְר ֵ֔עה אֶּ
מעַ ן עַ נתִ֖ ֹו ְב ִס ְב ָ
שָ רֵ֣י ִמ ִֵ֔סים ְל ַ ִ֥
ת־בנ ִ֥י יִ ְש ָר ִ֖אל ְב ָ ַֽפ ֶּרְך׃
ְ
ריִ ם אֶּ
ֲבדּו ִמ ְצ ַ ֶ֛
בה וְ כ ֵ֣ן יִ ְפ ָ֑רץ ַוי ָֻ֕קצּו ִמ ְפנ ִ֖י ְבנ ִ֥י ִי ְש ָר ַֽאל׃  13וַיַ ַֽ ע ִ ֧
יְ עַ נֵּ֣ו א ֵ֔תֹו כִ֥ן יִ ְר ֶּ ִ֖
ֲב ָד ֵ֔ ָתם אֲשֶּ ר־
דה ַבשָ ֶּדָ֑ה א ַ֚ת כָ ל־ע ֵ֣
ּובכָ ל־עֲב ָ ִ֖
ּוב ְלב ִ ֵ֔נים ְ
שה ְב ֨חמֶּ ר ֙ ִ
יהם ַ ַֽבעֲב ָדֵ֣ה קָ ֵ֗ ָ
 14וַיְ ָ ַֽמ ְר ֨רּו אֶּ ת־חַ י ִּ֜ ֶּ
ֲשר שָּ֤ם ָ ַֽהאַ ַחת ֙ ִש ְפ ָ ֵ֔רה ְושִ֥ם ַהש ִנִ֖ית
ל ְמי ְַל ִ֖דת ָ ַֽה ִע ְב ִריָ֑ת א ֨ ֶּ
ַֽב ִ֥דּו בָ ֶּהִ֖ם ְב ָ ַֽפ ֶּרְך׃  15ו ַ֨יאמֶּ ר ֙ ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם ַ ַֽ
ָע ְ
ם־בִ֥ת ִ ִ֖הוא
ל־האָ ְבנָ ָָ֑֑יִ ם ִאם־בִ֥ן הּוא ֙ וַ ַֽ ה ֲִמ ֶּתֵ֣ן א ֵ֔תֹו ְו ִא ַ
ָ ַֽ
יתן עַ
ּור ִא ֶּ ִ֖
ת־ה ִע ְב ִריֵ֔ ֹות ְ
ָ ַֽ
פּועה׃  16ו ֵַ֗יאמֶּ ר ְביַלֶּ ְדכֶּ ן ֙ אֶּ
ָ ַֽ
יהִ֖ן ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם ו ְַת ַחיֶּ ִ֖ין ָ אֶּ ת־
בר אֲל ֶּ
כא ֲֶּשֶ֛ר ִד ֶּ ִ֥
לא ָע ֵ֔שּו ַ ַֽ
ֱֹלהים וְ ֵ֣
ת־הֵ֣א ִֵ֔
ָ
יראן ָ ַ ַֽה ְמי ְַלדת ֙ אֶּ
ָחיָה׃  17ו ִַת ֶּ ָּ֤
ו ָ ַֽ
יתן הַ ָד ָבֵ֣ר ַהזֶּ ָ֑ה ו ְַת ַחיֶּ ִ֖ין ָ אֶּ ת־
ֲש ֶּ ִ֖
ּוע ע ִ
ל ְמי ְַל ֵ֔דת וַיֵ֣אמֶּ ר לָ ֵ֔ ֶּהן ַמ ִ֥ד ַ
ְך־מ ְצ ַ ֨ריִ ם ֙ ַ ַֽ
ִ
רא ֶּ ַֽמלֶּ
הַ יְ לָ ִ ַֽדים׃  18וַיִ ְק ָ ָּ֤
י־חיֵֹ֣ות ֵ֔הנָה ְב ֨ ֶּט ֶּרם
ָשים ַה ִמ ְצ ִריִ֖ת ָ ַֽה ִע ְב ִריָ֑ת ִ ַֽכ ָ
לא כַ נ ִ ֶ֛
אמ ְָּ֤רן ָ ַ ַֽה ְמי ְַלדת ֙ אֶּ ל־פַ ְר ֵ֔עה ִכֵ֣י ֧
הַ יְ לָ ִ ַֽדים׃  19וַת ַ
ֱֹלהים ַל ְַֽמי ְַל ָ֑דת ו ִַי ֶּ֧רב ָה ָע ֶ֛ם וַיַ ַֽעַ ְצ ִ֖מּו ְמ ַֽאד׃  21וַיְ ִֻ֕הי ִ ַֽכי־י ְָראִ֥ ּו
ָלדּו׃  20וַי ִ֥יטֶּ ב א ִ ִ֖
תָ ב֧ ֹוא אֲל ֶּהֶ֛ן הַ ְמי ֶַּל ִֶּ֖דת וְ י ָ ַֽ
ל־הבֵ֣ן ַהיִ ֵ֗לֹוד ַהיְ ֨א ָרה ֙
ַ
אמר כָ
ַיְצ ֵ֣ו פַ ְר ֵ֔עה ְלכָ ל־עַ ִ֖מֹו ל ָ֑
ֱֹלהים ַו ַי ִ֥עַ ש לָ ֶּהִ֖ם בָ ִ ַֽתים׃  22ו ַ
ת־הא ִ ָ֑
ָ ַֽ
ַ ַֽה ְמי ְַל ִ֖דת אֶּ
יכהּו וְ כָ ל־הַ ַבִ֖ת ְתחַ יַֽ ּון׃
תַ ְש ִל ֵ֔
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תרגיל מס'  :1זיהוי האתנחתא וחלוקה לצלעות(תשובות)
תרגיל מס'  - 1תשובות
שמות ,פרק א':
יתֹו ָ ַֽבאּו׃ ְ 2ראּובֵ֣ן ִש ְמ ֵ֔עֹון ל ִוִ֖י
 1וְ ֵ֗אלֶּ ה ְשמֹות ֙ ְבנ ֵ֣י ִי ְש ָר ֵ֔אל הַ בָ ִ ִ֖אים ִמ ְצ ָרָ֑יְ מָ ה אֵ֣ת יַ ַֽע ֲֵ֔קב ִ ִ֥איש ּוב ִ֖
שר׃  5וַ ַֽ ַֽיְ ִֵ֗הי כָ ל־נֶּ ֶ֛פֶּ ש ַֽי ְצ ִ֥אי יֶּ ַֽ ֶַּֽרְך־ ַיע ֲִ֖קב
לי גָ ִ֥ד וְ אָ ַֽ
דן וְ נ ְַפתָ ִ ִ֖
ּובנְ י ִ ַָֽמן׃ ִ֥ ָ 4
שכִ֥ר זְבּולִ֖ן ִ
יהּודה׃  3יִ שָ ָ
ָ ַֽ
ִ ַֽו
ּובנ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֗אל פָ ֧רּו
ִש ְב ִעֵ֣ים נָ ָ֑פֶּ ש וְ יֹוסִ֖ף הָ יָ ִ֥ה ְב ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃  6וַיָ ָּ֤מָ ת יֹוסף ֙ וְ כָ ל־אֶּ ֵ֔ ָחיו ְו ִ֖כל ַה ִ֥דֹור ַה ַֽהּוא׃ ְ 7
ל־מ ְצ ָרָ֑יִ ם
ִ
דש עַ
ְך־ח ָ ִ֖
ָ
וַ ַֽ ַֽיִ ְש ְרצֶ֛ ּו וַיִ ְרבִ֥ ּו וַיַ ַֽעַ ְצמִ֖ ּו ִב ְמ ֵ֣אד ְמ ָ֑אד ו ִַתמָ לִ֥א הָ ָא ִֶּ֖רץ א ָ ַֽתם׃ {פ}  8וַיָ ִ֥ ַָֽקם ֶּ ַֽמלֶּ
ִ֥בה
רב ְועָ צִ֖ ּום ִמ ֶּ ַֽמנּו׃ ָ 10ה ָ
ת־יֹוסף׃  9וַיִ֖אמֶּ ר אֶּ ל־ ַעמָ֑ ֹו ִה ֵ֗נה עַ ַ֚ם ְבנ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֔אל ַ ִ֥
ַֽ
ָדע אֶּ
ֲשר ַֽלא־י ַ ִ֖
א ֶּ ִ֥
לה
ם־בנּו וְ עָ ָ ִ֥
ל־שנְ ֵ֔אינּו ְונִ ְל ַח ָ ִ֖
ֵ֣
נֹוסָּ֤ף גַם־הּוא ֙ עַ
ראנָה ִמ ְלחָ מָ ה ֙ וְ ַ
י־ת ְק ֶּ ָּ֤
מה לָ֑ ֹו פֶּ ן־יִ ְר ֵֶּ֗בה וְ הָ ָ֞ ָיה ִ ַֽכ ִ
ִ ַֽנ ְתחַ ְכ ָ ִ֖
ֹלתָ֑ם ו ִִַּ֜י ֶּבן עָ רָּ֤י ִמ ְס ְכנֹות ֙ ְלפַ ְר ֵ֔עה אֶּ ת־
מעַ ן עַ נתִ֖ ֹו ְב ִס ְב ָ
ָשימּו עָ לָ יו ֙ שָ רֵ֣י ִמ ִֵ֔סים ְל ַ ִ֥
ִמן־הָ ָ ַֽא ֶּרץ׃ ַ 11וי ִ ָּ֤
ֲבדּו
כאֲשֶּ ר ֙ יְ עַ נֵּ֣ו א ֵ֔תֹו כִ֥ן יִ ְר ֶּבִ֖ה וְ כ ֵ֣ן יִ ְפ ָ֑רץ ַוי ָֻ֕קצּו ִמ ְפנ ִ֖י ְבנ ִ֥י יִ ְש ָר ַֽאל׃  13וַיַ ַֽע ִ ֧
ת־רעַ ְמ ַֽסס׃  12וְ ַ ַֽ
ַ ַֽ
ִפ ִ֖תם וְ אֶּ
ּובכָ ל־
ּוב ְלב ִ ֵ֔נים ְ
שה ְב ֨ח ֶּמר ֙ ִ
יהם ַ ַֽבעֲב ָדֵ֣ה ָק ֵ֗ ָ
ת־בנ ִ֥י יִ ְש ָר ִ֖אל ְב ָ ַֽפ ֶּרְך׃  14וַיְ ָ ַֽמ ְר ֨רּו אֶּ ת־חַ י ִּ֜ ֶּ
ְ
ריִ ם אֶּ
ִמ ְצ ַ ֶ֛
ל ְמי ְַל ִ֖דת
אמר ֙ ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם ַ ַֽ
ַֽב ִ֥דּו בָ ֶּהִ֖ם ְב ָ ַֽפ ֶּרְך׃  15ו ַ֨י ֶּ
ר־ע ְ
ָ
ֲב ָד ֵ֔ ָתם אֲשֶּ
דה בַ שָ ֶּדָ֑ה א ַ֚ת כָ ל־ע ֵ֣
עֲב ָ ִ֖
יתן
ּור ִא ֶּ ִ֖
ת־ה ִע ְב ִריֵ֔ ֹות ְ
ָ ַֽ
אמר ְביַלֶּ ְדכֶּ ן ֙ אֶּ
פּועה׃  16ו ֵַ֗י ֶּ
ָ ַֽ
ֲשר שָּ֤ם ָ ַֽהאַ חַ ת ֙ ִש ְפ ָ ֵ֔רה וְ שִ֥ם הַ ש ִנִ֖ית
ָ ַֽה ִע ְב ִריָ֑ת א ֨ ֶּ
ֱֹלהים
ת־הֵ֣א ִֵ֔
ָ
יראן ָ ַ ַֽה ְמי ְַלדת ֙ אֶּ
ָחיָה׃  17ו ִַת ֶּ ָּ֤
ם־בִ֥ת ִ ִ֖הוא ו ָ ַֽ
ל־האָ ְבנָ ָָ֑֑יִ ם ִאם־בִ֥ן הּוא ֙ וַ ַֽ ה ֲִמ ֶּתֵ֣ן א ֵ֔תֹו וְ ִא ַ
ָ ַֽ
עַ
ְך־מ ְצ ַ ֨ריִ ם ֙
ִ
רא ֶּ ַֽמלֶּ
ת־היְ לָ ִ ַֽדים׃  18וַיִ ְק ָ ָּ֤
ַ
יהִ֖ן ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם ו ְַתחַ יֶּ ִ֖ין ָ אֶּ
בר אֲל ֶּ
כא ֲֶּשֶ֛ר ִד ֶּ ִ֥
לא עָ ֵ֔שּו ַ ַֽ
וְ ֵ֣
אמ ְָּ֤רן ָ ַ ַֽה ְמי ְַלדת ֙ אֶּ ל־
ת־היְ לָ ִ ַֽדים׃  19וַת ַ
ַ
יתן הַ ָד ָבֵ֣ר הַ זֶּ ָ֑ה ו ְַתחַ יֶּ ִ֖ין ָ אֶּ
ֲש ֶּ ִ֖
ּוע ע ִ
ל ְמי ְַל ֵ֔דת וַיֵ֣אמֶּ ר לָ ֵ֔ ֶּהן מַ ִ֥ד ַ
ַ ַֽ
ָלדּו׃ 20
ָשים הַ ִמ ְצ ִריִ֖ת ָ ַֽה ִע ְב ִריָ֑ת ִ ַֽכי־חָ יֵֹ֣ות ֵ֔הנָה ְב ֨ ֶּט ֶּרם ָת ֧בֹוא אֲל ֶּהֶ֛ן ַה ְמי ֶַּל ִֶּ֖דת ְוי ָ ַֽ
לא כַ נ ִ ֶ֛
פַ ְר ֵ֔עה ִכֵ֣י ֧
ֱֹלהים וַיַ ִ֥עַ ש
ת־הא ִ ָ֑
ָ ַֽ
ל ְמי ְַל ָ֑דת ו ִַי ֶּ֧רב הָ ָע ֶ֛ם ַו ַיַֽעַ ְצמִ֖ ּו ְמ ַֽאד׃  21וַיְ ִֻ֕הי ִ ַֽכי־י ְָר ִ֥אּו ַ ַֽה ְמי ְַל ִ֖דת אֶּ
ֱֹלהים ַ ַֽ
וַי ִ֥יטֶּ ב א ִ ִ֖
בת
ל־ה ַ ִ֖
ַ
יכהּו וְ כָ
אמר כָ ל־הַ בֵ֣ן ַהיִ ֵ֗לֹוד ַהיְ ֨א ָרה ֙ ַת ְש ִל ֵ֔
לָ ֶּהִ֖ם בָ ִ ַֽתים׃  22וַיְ ַצֵ֣ו פַ ְר ֵ֔עה ְלכָ ל־עַ מִ֖ ֹו ל ָ֑
ְתחַ יַֽ ּון׃

שרית שקד ,מוריה קלייטמן ,לוטן אביבה ,מדריכות לתנ"ך בחינוך היסודי והעל יסודי

הקריאה הרהוטה כבסיס לפיתוח אוריינות – טעמי המקרא

תרגיל מס'  :2האתנחתא זיהוי רעיוני
רשמו במקום המתאים בטבלה את החלוקה הרעיונית
 סיבה ותוצאה.

שמנחה האתנחתא בכל פסוק.

 תוצאה וסיבה
 צד א' מול צד ב'.

היעזרו בהצעות הבאות:

 תיאור תופעה והסברה.
 תאור תופעה ותוצאותיה
 בעיה/תאור ופירוט.
 תופעה ונימוק.
 אם ...אז....
 זיהוי תקבולת.

 השוואה בין ...לבין.

החלוקה הרעיונית של
הפסוק

צלע א' של הפסוק
וְ ֵ֗אלֶּ ה ְשמֹות ֙ ְבנ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֔אל

צלע ב' של הפסוק
יתֹו ָ ַֽבאּו׃
אֵ֣ת יַ ַֽע ֲֵ֔קב ִ ִ֥איש ּוב ִ֖

הַ בָ ִ ִ֖אים ִמ ְצ ָרָ֑יְ מָ ה
 5וַ ַֽ ַֽיְ ִֵ֗הי כָ ל־נֶּ ֶ֛פֶּ ש ַֽי ְצאִ֥י יֶּ ַֽ ֶַּֽרְך־
ַיע ֲִ֖קב ִש ְב ִעֵ֣ים

ְויֹוסִ֖ף ָהיָ ִ֥ה ְב ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃

נָ ָ֑פֶּ ש

ּובנ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֗אל פָ ֧רּו וַ ַֽ ַֽיִ ְש ְרצֶ֛ ּו
ְ 7

ו ִַת ָמלִ֥א ָה ָא ִֶּ֖רץ א ָ ַֽתם׃

וַיִ ְרבִ֥ ּו וַיַ ַֽעַ ְצמִ֖ ּו ִב ְמ ֵ֣אד ְמ ָ֑אד

שרית שקד ,מוריה קלייטמן ,לוטן אביבה ,מדריכות לתנ"ך בחינוך היסודי והעל יסודי

הקריאה הרהוטה כבסיס לפיתוח אוריינות – טעמי המקרא

תרגיל מס'  :2האתנחתא זיהוי רעיוני

החלוקה הרעיונית של
הפסוק

צלע א' של הפסוק
דש עַ ל־
 8וַיָ ִַֽ֥קָ ם ֶּ ַֽמלֶּ ְך־חָ ָ ִ֖

(המשך)

צלע ב' של הפסוק
ת־יֹוסף׃
ַֽ
ָדע אֶּ
ֲשר ַֽלא־י ַ ִ֖
א ֶּ ִ֥

ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם
 9וַיִ֖אמֶּ ר אֶּ ל־עַ ָ֑מֹו
ָ 10הִ֥בָ ה ִ ַֽנ ְתחַ ְכ ָ ִ֖מה לָ֑ ֹו

רב ְועָ צִ֖ ּום
ִה ֵ֗נה עַ ַ֚ם ְבנ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֔אל ַ ִ֥
ִמ ֶּ ַֽמנּו׃
י־ת ְק ֶּרָּ֤אנָה
פֶּ ן־יִ ְר ֵֶּ֗בה ְו ָה ָ֞ ָיה ִ ַֽכ ִ
ל־שנְ ֵ֔אינּו
ֵ֣
נֹוסָּ֤ף גַם־הּוא ֙ עַ
ִמ ְל ָח ָמה ֙ ְו ַ
ן־ה ָ ַֽא ֶּרץ׃
ם־בִ֖נּו ְועָ ָלִ֥ה ִמ ָ
ְונִ ְל ַח ָ

בה
 12וְ ַ ַֽכאֲשֶּ ר ֙ ְיעַ נֵּ֣ו א ֵ֔תֹו כִ֥ן יִ ְר ֶּ ִ֖

ַוי ָֻ֕קצּו ִמ ְפנ ִ֖י ְבנ ִ֥י יִ ְש ָר ַֽאל׃

יִפ ָ֑רץ
וְ כ ֵ֣ן ְ
אמ ְָּ֤רן ָ ַ ַֽה ְמי ְַלדת ֙ אֶּ ל־
 19וַת ַ

י־חיֵֹ֣ות ֵ֔הנָה ְב ֨ ֶּט ֶּרם ָת ֧בֹוא אֲל ֶּהֶ֛ן
ִ ַֽכ ָ

ָשים הַ ִמ ְצ ִריִ֖ת
לא כַ נ ִ ֶ֛
פַ ְר ֵ֔עה ִכֵ֣י ֧

ָלדּו׃
ַה ְמי ֶַּל ִֶּ֖דת ְוי ָ ַֽ

ה ִע ְב ִריָ֑ת
ָ ַֽ
 21וַיְ ִֻ֕הי ִ ַֽכי־י ְָראִ֥ ּו ַ ַֽה ְמי ְַל ִ֖דת אֶּ ת־

וַיַ ִ֥עַ ש לָ ֶּהִ֖ם ָב ִ ַֽתים׃

ֱֹלהָ֑ים
הא ִ
ָ ַֽ

 22וַיְ ַצֵ֣ו פַ ְר ֵ֔עה ְלכָ ל־עַ מִ֖ ֹו

יכהּו
ל־הבֵ֣ן ַהיִ ֵ֗לֹוד ַהיְ ֨א ָרה ֙ ַת ְש ִל ֵ֔
ַ
כָ

אמר
ל ָ֑

ל־ה ַבִ֖ת ְת ַחיַֽ ּון׃
ַ
ְוכָ

שרית שקד ,מוריה קלייטמן ,לוטן אביבה ,מדריכות לתנ"ך בחינוך היסודי והעל יסודי

הקריאה הרהוטה כבסיס לפיתוח אוריינות – טעמי המקרא

תרגיל מס'  : 2האתנחתא זיהוי רעיוני – תשובות

רשמו במקום המתאים בטבלה את החלוקה הרעיונית

 סיבה ותוצאה.

שמנחה האתנחתא בכל פסוק.

 תוצאה וסיבה
 צד א' מול צד ב'.

היעזרו בהצעות הבאות:

 תיאור תופעה והסברה.
 תאור תופעה ותוצאותיה
 בעיה/תאור ופירוט.
 תופעה ונימוק.
 אם ...אז(....תנאי)
 זיהוי תקבולת.
 השוואה בין ...לבין.

החלוקה הרעיונית של
הפסוק

צלע א' של הפסוק
וְ ֵ֗אלֶּ ה ְשמֹות ֙ ְבנ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֔אל

תאור ופירוט

ַיע ֲִ֖קב ִש ְב ִעֵ֣ים

תאור תופעה ופירוט

ְויֹוסִ֖ף ָהיָ ִ֥ה ְב ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃

נָ ָ֑פֶּ ש

ּובנ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֗אל פָ ֧רּו וַ ַֽ ַֽיִ ְש ְרצֶ֛ ּו
ְ 7

תאור תופעה ותוצאותיה

יתֹו ָ ַֽבאּו׃
אֵ֣ת יַ ַֽע ֲֵ֔קב ִ ִ֥איש ּוב ִ֖

הַ בָ ִ ִ֖אים ִמ ְצ ָרָ֑יְ מָ ה
 5וַ ַֽ ַֽיְ ִֵ֗הי כָ ל־נֶּ ֶ֛פֶּ ש ַֽי ְצ ִ֥אי יֶּ ַֽ ֶַּֽרְך־

תאור תופעה ופירוט

צלע ב' של הפסוק

ו ִַת ָמלִ֥א ָה ָא ִֶּ֖רץ א ָ ַֽתם׃

וַיִ ְרבִ֥ ּו וַיַ ַֽעַ ְצמִ֖ ּו ִב ְמ ֵ֣אד ְמ ָ֑אד
דש עַ ל־
 8וַיָ ִַֽ֥קָ ם ֶּ ַֽמלֶּ ְך־חָ ָ ִ֖

ת־יֹוסף׃
ַֽ
ָדע אֶּ
ֲשר ַֽלא־י ַ ִ֖
א ֶּ ִ֥

ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם

שרית שקד ,מוריה קלייטמן ,לוטן אביבה ,מדריכות לתנ"ך בחינוך היסודי והעל יסודי

הקריאה הרהוטה כבסיס לפיתוח אוריינות – טעמי המקרא

תרגיל מס'  : 2האתנחתא זיהוי רעיוני – תשובות
החלוקה הרעיונית של
הפסוק
אמירה והרחבה

תוצאה וסיבה

צלע א' של הפסוק

 9וַיִ֖אמֶּ ר אֶּ ל־עַ ָ֑מֹו
ָ 10הִ֥בָ ה ִ ַֽנ ְתחַ ְכ ָ ִ֖מה לָ֑ ֹו

(המשך)

צלע ב' של הפסוק
רב ְועָ צִ֖ ּום
ִה ֵ֗נה עַ ַ֚ם ְבנ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֔אל ַ ִ֥
ִמ ֶּ ַֽמנּו׃
י־ת ְק ֶּרָּ֤אנָה
פֶּ ן־יִ ְר ֵֶּ֗בה ְו ָה ָ֞ ָיה ִ ַֽכ ִ
ל־שנְ ֵ֔אינּו
ֵ֣
נֹוסָּ֤ף גַם־הּוא ֙ עַ
ִמ ְל ָח ָמה ֙ ְו ַ
ן־ה ָ ַֽא ֶּרץ׃
ם־בִ֖נּו ְועָ ָלִ֥ה ִמ ָ
ְונִ ְל ַח ָ

בה
 12וְ ַ ַֽכאֲשֶּ ר ֙ ְיעַ נֵּ֣ו א ֵ֔תֹו כִ֥ן יִ ְר ֶּ ִ֖

סיבה ותוצאה
תאור תופעה ופירוט

ַוי ָֻ֕קצּו ִמ ְפנ ִ֖י ְבנ ִ֥י יִ ְש ָר ַֽאל׃

יִפ ָ֑רץ
וְ כ ֵ֣ן ְ
אמ ְָּ֤רן ָ ַ ַֽה ְמי ְַלדת ֙ אֶּ ל־
 19וַת ַ

י־חיֵֹ֣ות ֵ֔הנָה ְב ֨ ֶּט ֶּרם ָת ֧בֹוא אֲל ֶּהֶ֛ן
ִ ַֽכ ָ

ָשים הַ ִמ ְצ ִריִ֖ת
לא כַ נ ִ ֶ֛
פַ ְר ֵ֔עה ִכֵ֣י ֧

ָלדּו׃
ַה ְמי ֶַּל ִֶּ֖דת ְוי ָ ַֽ

ה ִע ְב ִריָ֑ת
ָ ַֽ
סיבה ותוצאה

 21וַיְ ִֻ֕הי ִ ַֽכי־י ְָראִ֥ ּו ַ ַֽה ְמי ְַל ִ֖דת אֶּ ת־

וַיַ ִ֥עַ ש לָ ֶּהִ֖ם ָב ִ ַֽתים׃

ֱֹלהָ֑ים
הא ִ
ָ ַֽ

אמירה ופירוט

 22וַיְ ַצֵ֣ו פַ ְר ֵ֔עה ְלכָ ל־עַ מִ֖ ֹו

יכהּו
ל־הבֵ֣ן ַהיִ ֵ֗לֹוד ַהיְ ֨א ָרה ֙ ַת ְש ִל ֵ֔
ַ
כָ

אמר
ל ָ֑

ל־ה ַבִ֖ת ְת ַחיַֽ ּון׃
ַ
ְוכָ

שרית שקד ,מוריה קלייטמן ,לוטן אביבה ,מדריכות לתנ"ך בחינוך היסודי והעל יסודי

הקריאה הרהוטה כבסיס לפיתוח אוריינות – טעמי המקרא

תרגיל מס'  :3הזקף הגדול והזקף הקטן
 זהו את הזקף הגדול והקטן .וסמנו כל זקף בצבע אחר.
 מהי לדעתכם התרומה של הזקף הגדול?
שמות א:
יתֹו ָ ַֽבאּו׃ ְ 2ראּובֵ֣ן ִש ְמ ֵ֔עֹון ל ִוִ֖י
 1וְ ֵ֗אלֶּ ה ְשמֹות ֙ ְבנ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֔אל הַ בָ ִ ִ֖אים ִמ ְצ ָרָ֑יְ מָ ה אֵ֣ת יַ ַֽע ֲֵ֔קב ִ ִ֥איש ּוב ִ֖
שר׃  5וַ ַֽ ַֽיְ ִֵ֗הי כָ ל־נֶּ ֶ֛פֶּ ש ַֽי ְצ ִ֥אי יֶּ ַֽ ֶַּֽרְך־ ַיע ֲִ֖קב ִש ְב ִע ֵ֣ים
לי גָ ִ֥ד וְ אָ ַֽ
דן וְ נ ְַפתָ ִ ִ֖
ּובנְ י ִ ַָֽמן׃ ִ֥ ָ 4
שכִ֥ר זְבּולִ֖ן ִ
יהּודה׃  3יִ שָ ָ
ָ ַֽ
ִ ַֽו
ּובנ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֗אל פָ ֧רּו וַ ַֽ ַֽיִ ְש ְרצֶ֛ ּו
נָ ָ֑פֶּ ש וְ יֹוסִ֖ף הָ יָ ִ֥ה ְב ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃  6וַיָ ָּ֤מָ ת יֹוסף ֙ וְ כָ ל־אֶּ ֵ֔ ָחיו וְ ִ֖כל הַ ִ֥דֹור ַה ַֽהּוא׃ ְ 7
ָדע
ֲשר ַֽלא־י ַ ִ֖
ל־מ ְצ ָרָ֑יִ ם א ֶּ ִ֥
ִ
דש עַ
ְך־ח ָ ִ֖
ָ
וַיִ ְרבִ֥ ּו וַיַ ַֽעַ ְצמִ֖ ּו ִב ְמ ֵ֣אד ְמ ָ֑אד ו ִַתמָ לִ֥א הָ ָא ִֶּ֖רץ א ָ ַֽתם׃ {פ}  8וַיָ ִ֥ ַָֽקם ֶּ ַֽמלֶּ
מה לָ֑ ֹו פֶּ ן־יִ ְר ֵֶּ֗בה
ִ֥בה ִ ַֽנ ְתחַ ְכ ָ ִ֖
רב וְ עָ צִ֖ ּום ִמ ֶּ ַֽמנּו׃ ָ 10ה ָ
ת־יֹוסף׃  9וַיִ֖אמֶּ ר אֶּ ל־ ַעמָ֑ ֹו ִה ֵ֗נה עַ ַ֚ם ְבנ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֔אל ַ ִ֥
ַֽ
אֶּ
ָשימּו עָ לָ יו ֙
ן־ה ָ ַֽא ֶּרץ׃ ַ 11וי ִ ָּ֤
ם־בנּו ְו ָע ָלִ֥ה ִמ ָ
ל־שנְ ֵ֔אינּו וְ נִ ְל ַח ָ ִ֖
ֵ֣
נֹוסָּ֤ף גַם־הּוא ֙ עַ
ראנָה ִמ ְל חָ מָ ה ֙ וְ ַ
י־ת ְק ֶּ ָּ֤
וְ הָ ָ֞ ָיה ִ ַֽכ ִ
ת־רעַ ְמ ַֽסס׃  12וְ ַ ַֽכאֲשֶּ ר ֙
ַ ַֽ
ת־פ ִ֖תם ְואֶּ
ִ
רי ִמ ְס ְכנֹות ֙ ְלפַ ְר ֵ֔עה אֶּ
ֹלתָ֑ם ו ִִַּ֜יבֶּ ן עָ ָּ֤
מעַ ן עַ נתִ֖ ֹו ְב ִס ְב ָ
שָ רֵ֣י ִמ ִֵ֔סים ְל ַ ִ֥
ת־בנ ִ֥י יִ ְש ָראִ֖ל ְב ָ ַֽפ ֶּרְך׃
ְ
ריִ ם אֶּ
ֲבדּו ִמ ְצ ַ ֶ֛
בה וְ כ ֵ֣ן יִ ְפ ָ֑רץ ַוי ָֻ֕קצּו ִמ ְפנ ִ֖י ְבנ ִ֥י יִ ְש ָר ַֽאל׃  13וַיַ ַֽע ִ ֧
יְ עַ ֵ֣נ ּו א ֵ֔תֹו כִ֥ן ִי ְר ֶּ ִ֖
ֲב ָד ֵ֔ ָתם אֲשֶּ ר־
דה א ַ֚ת כָ ל־ע ֵ֣
דה ַבשָ ֶּ ָ֑
ּובכָ ל־עֲב ָ ִ֖
ּוב ְלב ִ ֵ֔נים ְ
שה ְב ֨חמֶּ ר ֙ ִ
יהם ַ ַֽבעֲב ָדֵ֣ה קָ ֵ֗ ָ
 14וַיְ ָ ַֽמ ְר ֨רּו אֶּ ת־חַ י ִּ֜ ֶּ
שם ַהש ִנִ֖ית
ֲשר שָּ֤ם ָ ַֽהאַ ַחת ֙ ִש ְפ ָ ֵ֔רה ְו ִ֥
ל ְמי ְַל ִ֖דת ָ ַֽה ִע ְב ִריָ֑ת א ֨ ֶּ
ַֽב ִ֥דּו בָ ֶּהִ֖ם ְב ָ ַֽפ ֶּרְך׃  15ו ַ֨יאמֶּ ר ֙ ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם ַ ַֽ
ָע ְ
ם־בת ִ ִ֖הוא
ל־ה אָ ְבנָ ָָ֑֑יִ ם ִאם־בִ֥ן הּוא ֙ וַ ַֽ ה ֲִמ ֶּתֵ֣ן א ֵ֔תֹו ְו ִא ַ ִ֥
ָ ַֽ
יתִ֖ן עַ
ּור ִא ֶּ
ת־ה ִע ְב ִריֵ֔ ֹות ְ
ָ ַֽ
פּועה׃  16ו ֵַ֗יאמֶּ ר ְביַלֶּ ְדכֶּ ן ֙ אֶּ
ָ ַֽ
יהִ֖ן ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם ו ְַת ַחיֶּ ִ֖ין ָ אֶּ ת־
בר אֲל ֶּ
כא ֲֶּשֶ֛ר ִד ֶּ ִ֥
לא ָע ֵ֔שּו ַ ַֽ
ֱֹלהים וְ ֵ֣
ת־הֵ֣א ִֵ֔
ָ
יראן ָ ַ ַֽה ְמי ְַלדת ֙ אֶּ
ָחיָה׃  17ו ִַת ֶּ ָּ֤
ו ָ ַֽ
יתן ַה ָד ָבֵ֣ר ַהזֶּ ָ֑ה ו ְַת ַחיֶּ ִ֖ין ָ אֶּ ת־
ֲש ֶּ ִ֖
ּוע ע ִ
ל ְמי ְַל ֵ֔דת וַיֵ֣אמֶּ ר לָ ֵ֔ ֶּהן ַמ ִ֥ד ַ
ְך־מ ְצ ַ ֨ריִ ם ֙ ַ ַֽ
ִ
רא ֶּ ַֽמלֶּ
הַ יְ לָ ִ ַֽדים׃  18וַיִ ְק ָ ָּ֤
י־חיֵֹ֣ות ֵ֔הנָה ְב ֨ ֶּט ֶּרם
ָשים ַה ִמ ְצ ִריִ֖ת ָ ַֽה ִע ְב ִריָ֑ת ִ ַֽכ ָ
לא כַ נ ִ ֶ֛
אמ ְָּ֤רן ָ ַ ַֽה ְמי ְַלדת ֙ אֶּ ל־פַ ְר ֵ֔עה ִכֵ֣י ֧
הַ יְ לָ ִ ַֽדים׃  19וַת ַ
ל ְמי ְַל ָ֑דת ו ִַי ֶּ֧רב ָה ָע ֶ֛ם וַיַ ַֽעַ ְצ ִ֖מּו ְמ ַֽאד׃  21וַיְ ִֻ֕הי ִ ַֽכי־י ְָראִ֥ ּו
ֱֹלהים ַ ַֽ
ָלדּו׃  20וַי ִ֥יטֶּ ב א ִ ִ֖
תָ ב֧ ֹוא אֲל ֶּהֶ֛ן הַ ְמי ֶַּל ִֶּ֖דת וְ י ָ ַֽ
ל־הבֵ֣ן ַהיִ ֵ֗לֹוד ַהיְ ֨א ָרה ֙
ַ
אמר כָ
ַיְצ ֵ֣ו פַ ְר ֵ֔עה ְלכָ ל־ ַע ִ֖מֹו ל ָ֑
ֱֹלהים וַיַ ִ֥עַ ש לָ ֶּהִ֖ם בָ ִ ַֽתים׃  22ו ַ
ת־הא ִ ָ֑
ָ ַֽ
ַ ַֽה ְמי ְַל ִ֖דת אֶּ

יכהּו וְ כָ ל־הַ ַ ִ֖בת ְתחַ יַֽ ּון׃
תַ ְש ִל ֵ֔
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הקריאה הרהוטה כבסיס לפיתוח אוריינות – טעמי המקרא

תרגיל מס'  3הזקף הגדול והזקף הקטן תשובות
 זהו את הזקף הגדול והקטן .וסמנו כל זקף בצבע אחר.

שמות פרק א:
עֹון ל ִוִ֖י
יתֹו ָ ַֽבאּו׃ ְ 2ראּובֵ֣ן ִש ְמ ֵ֔
קב ִ ִ֥איש ּוב ִ֖
 1וְ ֵ֗אלֶּ ה ְשמֹות ֙ ְבנ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֔אל הַ בָ ִ ִ֖אים ִמ ְצ ָרָ֑יְ מָ ה אֵ֣ת יַ ַֽ ֲע ֵ֔
יהּודה׃
ָ ַֽ
ִ ַֽו
שר׃  5וַ ַֽ ַֽיְ ִֵ֗הי כָ ל־נֶּ ֶ֛פֶּ ש ַֽי ְצ ִ֥אי יֶּ ַֽ ֶַּֽרְך־ ַיע ֲִ֖קב ִש ְב ִעֵ֣ים נָ ָ֑פֶּ ש
לי גָ ִ֥ד וְ אָ ַֽ
דן וְ נ ְַפתָ ִ ִ֖
ּובנְ י ִ ַָֽמן׃ ִ֥ ָ 4
שכִ֥ר זְבּולִ֖ן ִ
 3יִ שָ ָ
ּובנ ֵ֣י ִי ְש ָר ֵ֗אל פָ ֧רּו וַ ַֽ ַֽיִ ְש ְרצֶ֛ ּו וַיִ ְרבִ֥ ּו
חיו וְ ִ֖כל הַ ִ֥דֹור הַ ַֽהּוא׃ ְ 7
וְ יֹוסִ֖ף הָ יָ ִ֥ה ְב ִמ ְצ ָ ַֽריִ ם׃  6וַיָ ָּ֤מָ ת יֹוסף ֙ וְ כָ ל־אֶּ ֵ֔ ָ
ָדע אֶּ ת־
ֲשר ַֽלא־י ַ ִ֖
ל־מ ְצ ָרָ֑יִ ם א ֶּ ִ֥
ִ
דש עַ
ְך־ח ָ ִ֖
ָ
וַיַ ַֽעַ ְצמִ֖ ּו ִב ְמ ֵ֣אד ְמ ָ֑אד ו ִַתמָ לִ֥א הָ ָ ִ֖א ֶּרץ א ָ ַֽתם׃ {פ}  8וַיָ ִַֽ֥קָ ם ֶּ ַֽמלֶּ
מה לָ֑ ֹו פֶּ ן־יִ ְר ֵֶּ֗בה
רב וְ עָ צִ֖ ּום ִמ ֶּ ַֽמנּו׃ ָ 10הִ֥בָ ה ִ ַֽנ ְת ַח ְכ ָ ִ֖
אל ַ ִ֥
יֹוסף׃  9וַיִ֖אמֶּ ר אֶּ ל־עַ מָ֑ ֹו ִה ֵ֗נה עַ ַ֚ם ְבנ ֵ֣י יִ ְש ָר ֵ֔
ַֽ

ָשימּו עָ לָ יו ֙
ן־ה ָ ַֽא ֶּרץ׃ ַ 11וי ִ ָּ֤
ם־בנּו וְ עָ ָלִ֥ה ִמ ָ
אינּו וְ נִ ְל ַח ָ ִ֖
ל־שנְ ֵ֔
ֵ֣
נֹוסָּ֤ף גַם־הּוא ֙ עַ
ראנָה ִמ ְלחָ מָ ה ֙ וְ ַ
י־ת ְק ֶּ ָּ֤
וְ הָ ָ֞ ָיה ִ ַֽכ ִ

ת־רעַ ְמ ַֽסס׃ ְ 12ו ַ ַֽכאֲשֶּ ר ֙
ַ ַֽ
ת־פ ִ֖תם ְואֶּ
ִ
עה אֶּ
ֹלתָ֑ם ו ִִַּ֜יבֶּ ן עָ ָּ֤רי ִמ ְס ְכנֹות ֙ ְלפַ ְר ֵ֔
מעַ ן עַ נתִ֖ ֹו ְב ִס ְב ָ
שָ רֵ֣י ִמ ִֵ֔ס ים ְל ַ ִ֥
ת־בנ ִ֥י יִ ְש ָר ִ֖אל ְב ָ ַֽפ ֶּרְך׃
ְ
ריִ ם אֶּ
ֲבדּו ִמ ְצ ַ ֶ֛
ָקצּו ִמ ְפנ ִ֖י ְבנ ִ֥י ִי ְש ָר ַֽאל׃ ַ 13ו ַיַֽע ִ ֧
יְ עַ נֵּ֣ו א ֵ֔תֹו כִ֥ן יִ ְר ֶּבִ֖ה וְ כ ֵ֣ן ִי ְפ ָ֑רץ וַי ֻ֕
תם אֲשֶּ ר־
ּובכָ ל־עֲב ָ ִ֖דה ַבשָ ֶּדָ֑ה אַ֚ת כָ ל־ע ֲֵ֣ב ָד ֵ֔ ָ
ּוב ְלב ִ ֵ֔נים ְ
שה ְב ֨חמֶּ ר ֙ ִ
יהם ַ ַֽבעֲב ָדֵ֣ה קָ ֵ֗ ָ
 14וַיְ ָ ַֽמ ְר ֨רּו אֶּ ת־חַ י ִּ֜ ֶּ
רה וְ שִ֥ם
ָע ְַֽב ִ֥דּו בָ ֶּהִ֖ם ְב ָ ַֽפ ֶּרְך׃  15ו ַ֨יאמֶּ ר ֙ ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ַ ֵ֔ריִ ם ַ ַֽל ְמי ְַל ִ֖דת ָ ַֽה ִע ְב ִריָ֑ת א ֨ ֲֶּשר שָּ֤ם ָ ַֽהאַ ַחת ֙ ִש ְפ ָ ֵ֔

תֹו
ַֽהֲמ ֶּתֵ֣ן א ֵ֔
ל־האָ ְבנָ ָָ֑֑יִם ִאם־בִ֥ן הּוא ֙ וַ ִ
יתן ַע ָ ַֽ
ּור ִא ֶּ ִ֖
ת־ה ִע ְב ִריֵ֔ ֹות ְ
ָ ַֽ
פּועַֽה׃  16ו ֵַ֗יאמֶּ ר ְביַלֶּ ְדכֶּ ן ֙ אֶּ
ָ
הַ ש ִנִ֖ית
יהִ֖ן ֶּמֵ֣לֶּ ְך ִמ ְצ ָרָ֑יִ ם
בר אֲל ֶּ
כא ֲֶּשֶ֛ר ִד ֶּ ִ֥
לא עָ ֵ֔שּו ַ ַֽ
הים וְ ֵ֣
ת־הֵ֣אֱל ִֵ֔
ָ
יראן ָ ַ ַֽה ְמי ְַלדת ֙ אֶּ
ָחיָה׃  17ו ִַת ֶּ ָּ֤
ם־בת ִ ִ֖הוא ו ָ ַֽ
וְ ִא ַ ִ֥
יתן ַה ָד ָבֵ֣ר הַ זֶּ ָ֑ה
ֲש ֶּ ִ֖
ּוע ע ִ
הן ַמ ִ֥ד ַ
ֵ֣אמר לָ ֵ֔ ֶּ
דת וַי ֶּ
ְך־מ ְצ ַ ֨ריִ ם ֙ ַ ַֽל ְמי ְַל ֵ֔
ִ
רא ֶּ ַֽמלֶּ
ו ְַתחַ יֶּ ִ֖ין ָ אֶּ ת־הַ יְ לָ ִ ַֽדים׃  18וַיִ ְק ָ ָּ֤
ה ִע ְב ִריָ֑ת ִ ַֽכי־חָ יֵֹ֣ות
ָשים הַ ִמ ְצ ִריִ֖ת ָ ַֽ
לא כַ נ ִ ֶ֛
ע ה ִכֵ֣י ֧
אמ ְָּ֤רן ָ ַ ַֽה ְמי ְַלדת ֙ אֶּ ל־פַ ְר ֵ֔
ו ְַתחַ יֶּ ִ֖ין ָ אֶּ ת־הַ יְ לָ ִ ַֽדים׃  19וַת ַ

ל ְמ י ְַל ָ֑דת ו ִַי ֶּ֧רב ָה ָע ֶ֛ם וַיַ ַֽעַ ְצ ִ֖מּו ְמ ַֽאד׃ 21
ֱֹלהים ַ ַֽ
ָלדּו׃  20וַי ִ֥יטֶּ ב א ִ ִ֖
ט ֶּרם תָ ב֧ ֹוא אֲל ֶּהֶ֛ן הַ ְמי ֶַּל ִֶּ֖דת וְ י ָ ַֽ
ה נָה ְב ֨ ֶּ
ֵ֔

אמר כָ ל־הַ בֵ֣ן
עה ְלכָ ל־עַ ִ֖מֹו ל ָ֑
ֱֹלהים וַיַ ִ֥עַ ש לָ ֶּהִ֖ם בָ ִ ַֽתים׃  22וַיְ ַצֵ֣ו פַ ְר ֵ֔
ת־הא ִ ָ֑
ָ ַֽ
ה י ִ ַֽכי־י ְָראִ֥ ּו ַ ַֽה ְמי ְַל ִ֖דת אֶּ
וַיְ ִֻ֕

כהּו וְ כָ ל־הַ ַ ִ֖בת ְתחַ יַֽ ּון׃
הַ יִ ֵ֗לֹוד הַ יְ ֨א ָרה ֙ תַ ְש ִלי ֵ֔
מהי לדעתכם התרומה של הזקף הגדול?
ָקצּו  -הזקף הגדול מלמד על תגובת המצרים מפני בני ישראל ומדגיש את הפער בין המטרה של
 במלה וַי ֻ֕פרעה
תֹו כִ֥ן יִ ְר ֶּבִ֖ה וְ כ ֵ֣ן יִ ְפ ָ֑רץ.
להקטין את מספרם של בני ישראל לתוצאה  -וְ ַ ַֽכאֲשֶּ ר֙ יְ עַ נֵּ֣ו א ֵ֔

 -במלה וַיְ ִֻ֕הי

 -הזקף הגדול מדגיש את הגמול מאלוהים של המיילדות.

שרית שקד ,מוריה קלייטמן ,לוטן אביבה ,מדריכות לתנ"ך בחינוך היסודי והעל יסודי

הקריאה הרהוטה כבסיס לפיתוח אוריינות – טעמי המקרא

תרגיל מס'  :4הטעמים כמציינים את מקום ההטעמה

 .1קראו את המלה "שָ בּו"

בשני הפסוקים הבאים:

בראשית ל"ד :29
ֲשר
ָבזּו וְ ִ֖את כָ ל־א ֶּ ִ֥
יהם שָ בִ֖ ּו ַוי ָ֑
יל ָּ֤ם וְ אֶּ ת־כָ ל־טַ פָ ם ֙ וְ אֶּ ת־נְ ש ֵ֔ ֶּ
 29וְ אֶּ ת־כָ ל־ח ָ
בַ ָ ַֽביִ ת׃
יונה ג' :10
ה ָר ָע ָ֑ה וַיִ נָ ֵֶּ֣חם
י־שבּו ִמ ַד ְר ָכ ֵ֣ם ָ ַֽ
יהם ִכ ָ ִ֖
ת־מֵ֣עֲש ֵ֔ ֶּ
ַ
ֱֹלהים ֙ אֶּ
הא ִ
 10וַיַ ְָָּ֤֑רא ָ ַֽ
שה׃
לא עָ ָ ַֽ
הם וְ ִ֥
לעֲשֹות־לָ ֶּ ִ֖
בר ַ ַֽ
ר־ד ֶּ ִ֥
ל־ה ָר ָע ֶ֛ה אֲשֶּ ִ
ָ ַֽ
ֱֹלהים עַ
הא ִ ֵ֗
ָ ַֽ
א .מה פירוש המלה בכל אחד מן הפסוקים?
ב .מה ההבדל בהגיית המלה בשני המשפטים? הסבירו כיצד הטעמים מסייעים בהגייה הנכונה.

.2

קראו את המלה "נָחַ ל" בשני הפסוקים הבאים:
ויקרא כ"ג :40
אשֹון ְפ ִ ֨רי ע ָּ֤ץ ָה ָדר ֙ כַ ֵ֣פת ְתמָ ִ ֵ֔רים וַ ַֽ עֲנַ ִַֽ֥ף עץ־
ּולקַ ְח ֨ ֶּתם לָ ִּ֜ ֶּכם בַ יֵֹ֣ום ָ ַֽה ִר ֵ֗
ְ 40
יכִ֖ם ִש ְב ַעִ֥ת י ִ ַָֽמים׃
ּושמַ ְח ֵ֗ ֶּתם ִל ְפנ ֶ֛י יְ הוָ ִ֥ה א ֱַֹֽלה ֶּ
עָ ִ֖בת וְ עַ ְרבי־נָ ָ֑חַ ל ְ
זכריה ב' :16
חר עִ֖ ֹוד
הּודה ֙ חֶּ ְל ֵ֔קֹו ַעִ֖ל אַ ְד ַמֵ֣ת הַ ָ֑ק ֶּדש ּובָ ַ ִ֥
ָחל יְ הוָ ָּ֤ה אֶּ ת־יְ ָ
 16וְ נ ֨ ַ
ל ִם׃
ִב ַֽירּושָ ָ ַֽ

א .מה פירוש המילה בכל אחד מן הפסוקים?
ב .מה ההבדל בהגיית המילה בשני המשפטים? הסבר/י כיצד הטעמים מסייעים בהגייה הנכונה.

שרית שקד ,מוריה קלייטמן ,לוטן אביבה ,מדריכות לתנ"ך בחינוך היסודי והעל יסודי

הקריאה הרהוטה כבסיס לפיתוח אוריינות – טעמי המקרא

תרגיל מס'  :4הטעמים כמציינים את מקום ההטעמה (המשך)

.3

סמנו את ההברה המוטעמת במילה "נָ ַֽעַ ל" בפסוקים הבאים:

דברים כ"ה :10
בית חֲ לִ֥ ּוץ הַ נָ ַֽעַ ל׃ {ס}
רא ְשמִ֖ ֹו ְביִ ְש ָראָ֑ל ִ֖
ְ 10נִ ְק ָ ִ֥
שמואל ב י"ג :18
ילָ֑ים
תּוֹלת ְמ ִע ִ
 18וְ עָ לֶּ֨ יהָ ֙ ְכ ֵ֣תנֶּת פַ ִֵ֔סים ִכי ֩ ֨כן ִת ְל ַב ְ֧שן ָ ְבנֹות־הַ ֶּמֶ֛לֶּ ְך הַ ְב ִ֖
דלֶּ ת ַ ַֽאחֲ ֶּ ַֽריהָ ׃
ש ְרתֹו ֙ הַ ֵ֔חּוץ וְ נ ַָעִ֥ל הַ ֶּ ִ֖
אֹותָּּ֤ה ְמ ָ ַֽ
ָ
וַי ֨צא

 .4סמנו את ההברה המוטעמת במילה " ַשֵ֣חַ ר"

בפסוקים הבאים:

בראשית י"ט :15
ת־א ְש ְת ִּ֜ך
אמר קּום ֩ ֨ ַקח ֶּ ַֽא ִ
ּוכמֹו ֙ הַ ַשֵ֣חַ ר עָ לֵָ֔ ה ַוי ִ ִָ֥איצּו הַ מַ ְלאָ ִ ִ֖כים ְבלֵ֣ ֹוט ל ָ֑
ְ 15
ע ִ֥ון הָ ִ ַֽעיר׃
פה ַ ַֽב ֲ
ן־תסָ ֶּ ִ֖
ת־שתָּ֤י ְבנ ֨ ֶּתיך ֙ ַהנִ ְמצָ ֵ֔את פֶּ ִ
ְ
וְ אֶּ
איוב ל' :30
י־ח ֶּרב׃
י־ח ָרה ִמנִ ַֽ
 30ע ִֹ֭ורי שָ ַחֵ֣ר ַֽמעָ ָל ָ֑י וְ עַ ְצ ִמ ָ֝֗ ֵ֗ ָ

שרית שקד ,מוריה קלייטמן ,לוטן אביבה ,מדריכות לתנ"ך בחינוך היסודי והעל יסודי

הקריאה הרהוטה כבסיס לפיתוח אוריינות – טעמי המקרא

תרגיל מס'  :4הטעמים כמציינים את מקום ההטעמה  -תשובות

 .1קראו את המלה "שָ בּו"

בשני הפסוקים הבאים:

בראשית ל"ד :29

ֲשר ַב ָ ַֽביִ ת׃
ָבזּו ְואִ֖ת כָ ל־א ֶּ ִ֥
יהם שָ בִ֖ ּו ַוי ָ֑
ילָּ֤ם וְ אֶּ ת־כָ ל־טַ פָ ם ֙ וְ אֶּ ת־נְ ש ֵ֔ ֶּ
 29וְ אֶּ ת־כָ ל־ח ָ

יונה ג'10:
ֱֹלהים עַ ל־
הא ִֵ֗
שבּו ִמ ַד ְר ָכ ֵ֣ם ָ ַֽה ָר ָע ָ֑ה וַיִ נָ ֵֶּ֣חם ָ ַֽ
יהם ִכי־ ָ ִ֖
ת־מֵ֣עֲש ֵ֔ ֶּ
ַ
ֱֹלהים ֙ אֶּ
הא ִ
 10וַיַ ָּ֤ ְָ֑רא ָ ַֽ
שה׃
לא עָ ָ ַֽ
לעֲשֹות־לָ ֶּהִ֖ם וְ ִ֥
בר ַ ַֽ
ר־ד ֶּ ִ֥
ָ ַֽה ָר ָע ֶ֛ה אֲשֶּ ִ

א .מה פירוש המלה בכל אחד מן הפסוקים?
תשובה :לקחו בשבי  /חזרו
ב .מה ההבדל בהגיית המלה בשני המשפטים? הסבירו כיצד הטעמים מסייעים בהגייה הנכונה.
תשובה :הטעמים עוזרים לנו כיצד לקרא נכון את המילים כי:
המלה שבּ֖ו הטעם תחת האות ב – ולכן ההגייה היא מלרע (הברה אחרונה)
המלה ש֖בּו הטעם תחת האות ש – ולכן ההגייה היא מלעיל (הברה לפני אחרונה)

.2

קראו את המלה "נָחַ ל" בשני הפסוקים הבאים:
ויקרא כ"ג :40
אשֹון ְפ ִ ֨רי ע ָּ֤ץ הָ ָדר ֙ כַ ֵ֣פת ְת ָמ ִ ֵ֔רים וַ ַֽ עֲנַ ִַֽ֥ף עץ־עָ ִ֖בת
ּולקַ ְח ֨ ֶּתם לָ ִּ֜ ֶּכם בַ יֵֹ֣ום ָ ַֽה ִר ֵ֗
ְ 40
יכִ֖ם ִש ְב ַעִ֥ת י ִ ַָֽמים׃
ּושמַ ְח ֵ֗ ֶּתם ִל ְפנ ֶ֛י יְ הוָ ִ֥ה א ֱַֹֽלה ֶּ
וְ עַ ְרבי־נָ ָ֑חַ ל ְ
זכריה ב'16:
ל ִם׃
חר עִ֖ ֹוד ִב ַֽירּושָ ָ ַֽ
ּוב ַ ִ֥
הּודה ֙ חֶּ ְל ֵ֔קֹו ַעִ֖ל אַ ְד ַמֵ֣ת הַ ָ֑ק ֶּדש ָ
 16וְ ָנ ֨ ַחל יְ הוָ ָּ֤ה אֶּ ת־יְ ָ

א .מה פירוש המילה בכל אחד מן הפסוקים?
תשובה :ערבה /נחלה
ב .מה ההבדל בהגיית המילה בשני המשפטים? הסבר/י כיצד הטעמים מסייעים בהגייה הנכונה.
תשובה :הטעמים עוזרים לנו כיצד לקרא נכון את המילים כי:
המלה  -הטעם נָ ָ֑חַ ל תחת האות נ – ולכן ההגייה היא מלעיל (הברה לפני אחרונה)
חל הטעם תחת האות ח – ולכן ההגייה היא מלרע (הברה אחרונה)
המלה ו ָ -נ ֨ ַ

שרית שקד ,מוריה קלייטמן ,לוטן אביבה ,מדריכות לתנ"ך בחינוך היסודי והעל יסודי

הקריאה הרהוטה כבסיס לפיתוח אוריינות – טעמי המקרא

תרגיל מס'  :4הטעמים כמציינים את מקום ההטעמה – תשובות (המשך)

.3

סמנו את ההברה המוטעמת במילה "נָ ַֽעַ ל" בפסוקים הבאים:
דברים כ"ה :10

בית חֲ לִ֥ ּוץ הַ נָ ַֽ עַ ל׃ {ס}
רא ְשמִ֖ ֹו ְביִ ְש ָראָ֑ל ִ֖
ְ 10נִ ְק ָ ִ֥
שמואל ב י"ג18:
ילָ֑ים
תּוֹלת ְמ ִע ִ
 18וְ עָ לֶּ֨ יהָ ֙ ְכ ֵ֣תנֶּת פַ ִֵ֔סים ִכי ֩ ֨כן ִת ְל ַב ְ֧שן ָ ְבנֹות־הַ ֶּמֶ֛לֶּ ְך הַ ְב ִ֖
דלֶּ ת ַ ַֽאחֲ ֶּ ַֽריהָ ׃
על הַ ֶּ ִ֖
אֹותָּּ֤ה ְמ ָ ַֽש ְרתֹו ֙ הַ ֵ֔חּוץ וְ ָנ ַ ִ֥
ָ
וַי ֨צא

 .4סמנו את ההברה המוטעמת במילה " ַשֵ֣חַ ר"

בפסוקים הבאים:

בראשית י"ט :15

ת־א ְש ְת ִּ֜ך
אמר קּום ֩ ֨ ַקח ֶּ ַֽא ִ
ש ֵ֣חַ ר עָ לֵָ֔ ה ַוי ִ ִָ֥איצּו הַ מַ ְלאָ ִ ִ֖כים ְבלֵ֣ ֹוט ל ָ֑
ּוכמֹו ֙ הַ ַ
ְ 15
ע ִ֥ון הָ ִ ַֽעיר׃
פה ַ ַֽב ֲ
ן־תסָ ֶּ ִ֖
ת־שתָּ֤י ְבנ ֨ ֶּתיך ֙ ַהנִ ְמצָ ֵ֔את פֶּ ִ
ְ
וְ אֶּ
איוב ל:30:

י־ח ֶּרב׃
י־ח ָרה ִמנִ ַֽ
ח ֵ֣ר ַֽמעָ ָל ָ֑י וְ עַ ְצ ִמ ָ֝֗ ֵ֗ ָ
 30ע ִֹ֭ורי שָ ַ

שרית שקד ,מוריה קלייטמן ,לוטן אביבה ,מדריכות לתנ"ך בחינוך היסודי והעל יסודי

הקריאה הרהוטה כבסיס לפיתוח אוריינות – טעמי המקרא

תרגיל מס'  - 5טעמי המקרא ככלי פרשני
.1

קראו את הפסוקים שלפניכם וענו:
בראשית י"ב : 8-7
תן אֶּ ת־הָ ָא ֵֶּ֣רץ הַ זָ֑את
ֲך אֶּ ִ֖
 7וַי ָרָּ֤א יְ ה ָוה ֙ אֶּ ל־אַ ְב ָ ֵ֔רם ו ַֻ֕יאמֶּ ר ְל ֨ ַז ְרע ֵ֔
ליו׃ ַ 8וי ְַע ֨תק ִמשִָּ֜ ם ָה ֵ֗ ָה ָרה
ליהוָ ִ֖ה הַ נִ ְר ֶּ ִ֥אה א ָ ַֽ
ו ִַי ָּ֤בֶּ ן שָ ם ֙ ִמזְ ֵ֔ב ַח ַ ַֽ
ן־שָּ֤ם
הֳֹלה ַֽבית־אָּ֤ל ִמ ָים ֙ וְ הָ ַע ֵ֣י ִמ ֵ֔ ֶּק ֶּדם ו ִ ַַֽיבֶּ ָ
ית־אל וַי ֵ֣ט ָ ַֽא ָ֑
ִ֖
ִמ ֶּ ֶ֛ק ֶּדם ְל ַֽב
שם יְ הוָ ַֽ ה׃
רא ְב ִ֥
ליה ֵ֔ ָוה וַיִ ְק ָ ִ֖
זְב ַח ֙ ַ ַֽ
ִמ ֨
שמות ל"ד :5-4
ַש ֨כם מ ֶּשָּ֤ה בַ ֨בקֶּ ר ֙ ַו ֨ ַיעַ ל ֙
 4וַיִ ְפ ֹ֡סל ְשנַֽי־ל ֨חת אֲבָ ִ ִּ֜נים כָ ִ ַֽראש ִ ֵ֗נים ַוי ְ
כא ֲֶּשֶ֛ר ִצּוָ ִ֥ה יְ הוָ ִ֖ה אתָ֑ ֹו וַיִ ַ ֵ֣קח ְבי ֵָ֔דֹו ְשנ ִ֖י ל ִ֥חת אֲבָ ִ ַֽנים׃
ל־הֵ֣ר ִסי ֵ֔ ַני ַ ַֽ
ַ
אֶּ
שם יְ הוָ ַֽה׃
ַצב ִעמִ֖ ֹו ָשָ֑ם וַיִ ְק ָ ִ֥רא ְב ִ֖
 5וַי ֶָָּּ֤֑רד יְ ה ָוה ֙ ֶּ ַֽבעָ ֵ֔ ָנן וַיִ ְתי ִ֥

מי הוא זה שקרא בבראשית י"ב  ,8ומי הוא זה שקרא בשמות ל"ד ?5
בססו עמדתכם באמצעות טעמי המקרא.

.2

קראו את הפסוק שלפניכם:

בראשית י"ח :3
ֲבר מ ַעִ֥ל
ָּ֤אתי חן ֙ ְבעי ֵ֔ ֶּניך אַ ל־נָ ִ֥א ַ ַֽתע ִ֖
אמָ֑ר אֲד ֵ֗ ָני ִאם־ ֨ ָנא מָ ָצ ִ
 3וַי ַ
עַ ְב ֶּ ַֽדך׃
מדוע מסומנת האתנחתא במקום זה?

שרית שקד ,מוריה קלייטמן ,לוטן אביבה ,מדריכות לתנ"ך בחינוך היסודי והעל יסודי

הקריאה הרהוטה כבסיס לפיתוח אוריינות – טעמי המקרא

תרגיל מס'  - 5טעמי המקרא ככלי פרשני
.3

לפניכם שני נוסחים של טעמי המקרא לפסוק בשופטים ו'  , :24המופיעים בדפוסים שונים
של התנ"ך.

ליה ֵ֔ ָוה וַיִ ְק ָרא־לִ֥ ֹו יה ֵ֔ ָוה שָ לָ֑ ֹום עַ ַ֚ד הַ יֵֹ֣ום הַ ֵ֔ ֶּזה
זְב ַח ֙ ַ ַֽ
 24וַיִ בֶּ ן ֩ שָ֨ ם גִ ְדעָּ֤ ֹון ִמ ֨
העֶּ זְ ִ ַֽרי׃ {ס}
ֲבי ָ ַֽ
רת א ִ ִ֥
עֹודנּו ְבעָ ְפ ָ ִ֖
ֶּ ֻ֕
ליה ֵ֔ ָוה וַיִ ְק ָרא־לִ֥ ֹו יְ הוָ ִ֖ה שָ לָ֑ ֹום עַ ַ֚ד הַ יֵֹ֣ום הַ ֵ֔ ֶּזה
זְב ַח ֙ ַ ַֽ
 24וַיִ בֶּ ן ֩ שָ֨ ם גִ ְדעָּ֤ ֹון ִמ ֨
העֶּ זְ ִ ַֽרי׃ {ס}
ֲבי ָ ַֽ
רת א ִ ִ֥
עֹודנּו ְבעָ ְפ ָ ִ֖
ֶּ ֻ֕

א .מי נתן למזבח את השם ,על פי כל אחד מהנוסחים? נמקו קביעתכם.
ב .מהו שם המזבח ,על פי כל אחד מהנוסחים? נמקו את קביעתכם.
ג .רש"י מפרש "ויקרא לו" (= גדעון קורא למזבח) " -ה' שלום" =ה' הוא שלומנו.
לאיזה משני הנוסחים מתאים הפירוש של רש"י? נמקו את קביעתכם.
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תרגיל  : 5טעמי המקרא ככלי פרשני  -תשובות

.1

קראו את הפסוקים שלפניכם וענו:

בראשית י"ב :8-7
תן אֶּ ת־הָ ָא ֵֶּ֣רץ הַ זָ֑את
ֲך אֶּ ִ֖
 7וַי ָרָּ֤א יְ ה ָוה ֙ אֶּ ל־אַ ְב ָ ֵ֔רם ו ַֻ֕יאמֶּ ר ְל ֨ ַז ְרע ֵ֔
ליו׃ ַ 8וי ְַע ֨תק ִמשִָּ֜ ם ָה ֵ֗ ָה ָרה
ליהוָ ִ֖ה הַ נִ ְר ֶּ ִ֥אה א ָ ַֽ
ו ִַי ָּ֤בֶּ ן שָ ם ֙ ִמזְ ֵ֔ב ַח ַ ַֽ
ן־שָּ֤ם
הֳֹלה ַֽבית־אָּ֤ל ִמ ָים ֙ וְ הָ ַע ֵ֣י ִמ ֵ֔ ֶּק ֶּדם ו ִ ַַֽיבֶּ ָ
ית־אל וַי ֵ֣ט ָ ַֽא ָ֑
ִ֖
ִמ ֶּ ֶ֛ק ֶּדם ְל ַֽב
שם יְ הוָ ַֽה׃
רא ְב ִ֥
ליה ֵ֔ ָוה וַיִ ְק ָ ִ֖
זְב ַח ֙ ַ ַֽ
ִמ ֨
שמות ל"ד5:
ַש ֨כם מ ֶּשָּ֤ה בַ ֨בקֶּ ר ֙ ַו ֨ ַיעַ ל ֙
 4וַיִ ְפ ֹ֡סל ְשנַֽי־ל ֨חת אֲבָ ִ ִּ֜נים כָ ִ ַֽראש ִ ֵ֗נים ַוי ְ
כא ֲֶּשֶ֛ר ִצּוָ ִ֥ה יְ הוָ ִ֖ה אתָ֑ ֹו וַיִ ַ ֵ֣קח ְבי ֵָ֔דֹו ְשנ ִ֖י ל ִ֥חת אֲבָ ִ ַֽנים׃
ל־הֵ֣ר ִסי ֵ֔ ַני ַ ַֽ
ַ
אֶּ
שם יְ הוָ ַֽה׃
ַצב ִעמִ֖ ֹו ָשָ֑ם וַיִ ְק ָ ִ֥רא ְב ִ֖
 5וַי ֶָָּּ֤֑רד יְ ה ָוה ֙ ֶּ ַֽבעָ ֵ֔ ָנן וַיִ ְתי ִ֥
מי הוא זה שקרא במקור בבראשית י"ב ,8:ומי בשמות ל"ד?5:
בססו עמדתכם באמצעות טעמי המקרא.
תשובה :בבר' י"ב אברם קרא ,בשמות ל"ד ה' קרא.
 .2קראו את הפסוק שלפניכם:
בראשית י"ח :3
ֲבר מ ַעִ֥ל
ָּ֤אתי חן ֙ ְבעי ֵ֔ ֶּניך אַ ל־נָ ִ֥א ַ ַֽתע ִ֖
אמָ֑ר אֲד ֵ֗ ָני ִאם־ ֨ ָנא מָ ָצ ִ
 3וַי ַ
עַ ְב ֶּ ַֽדך׃
מדוע מסומנת האתנחתא במקום זה?
תשובה:האתנחתא מחלקת את הפסוק לשתי צלעות רעיוניות כאן הרעיון הוא פירוט .בעברית של
אמ ָ֑ר.
ימינו היה מופיע סימן פיסוק נקודתיים אחרי המילה וַי ַ
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תרגיל  :5טעמי המקרא ככלי פרשני –

תשובות (המשך)

 .3לפניכם שני נוסחים של טעמי המקרא לפסוק בשופטים ו'  ,24המופיעים בדפוסים שונים של
התנ"ך.
נוסח א':
ליה ֵ֔ ָוה וַיִ ְק ָרא־לִ֥ ֹו יה ֵ֔ ָוה שָ לָ֑ ֹום עַ ַ֚ד הַ יֵֹ֣ום הַ ֵ֔ ֶּזה
זְב ַח ֙ ַ ַֽ
 24וַיִ בֶּ ן ֩ שָ֨ ם גִ ְדעָּ֤ ֹון ִמ ֨
העֶּ זְ ִ ַֽרי׃ {ס}
ֲבי ָ ַֽ
רת א ִ ִ֥
עֹודנּו ְבעָ ְפ ָ ִ֖
ֶּ ֻ֕
נוסח ב':
ליה ֵ֔ ָוה וַיִ ְק ָרא־לִ֥ ֹו יְ הוָ ִ֖ה שָ לָ֑ ֹום עַ ַ֚ד הַ יֵֹ֣ום הַ ֵ֔ ֶּזה
זְב ַח ֙ ַ ַֽ
 24וַיִ בֶּ ן ֩ שָ֨ ם גִ ְדעָּ֤ ֹון ִמ ֨
העֶּ זְ ִ ַֽרי׃ {ס}
ֲבי ָ ַֽ
רת א ִ ִ֥
עֹודנּו ְבעָ ְפ ָ ִ֖
ֶּ ֻ֕

א .מי נתן למזבח את השם ,על פי כל אחד מהנוסחים? נמקו קביעתכם.
תשובה :בנוסח א' ה' הוא זה שנתן למזבח את השם ,ואילו בנוסח ב' גדעון נתן.
ב .מהו שם המזבח ,על פי כל אחד מהנוסחים? נמקו את קביעתכם.
תשובה :בנוסח א' :ה' קרא לו בשם" שלום ,ואילו ,בנוסח ב' גדעון קרא לו בשם:
ה' שלום.
ג .רש"י מפרש "ויקרא לו" (= גדעון קורא למזבח) " -ה' שלום" =ה' הוא שלומנו.
לאיזה משני הנוסחים מתאים הפירוש של רש"י? נמקו את קביעתכם.
תשובה :פירוש רש"י מתאים לנוסח ב'.
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תרגיל  :7משפטי שאלה
 .1מרקרו בכל פיסקה את מילות השאלה בצבע אחד ,ואת ה' השאלה בצבע אחר.
 . 2הוסיפו סימני שאלה לכל שאלה שעולה בטקסט.
בראשית ג' :
ֱֹלהים ִּמ ְׁתה ֵלְֵּ֥ך בגַֽן ְׁל ֣רּוח היֹּ֑ום ויִּ ְׁתח ֵ֨בא הא ָ֜דם ְׁו ִּא ְׁש ּ֗תֹו ִּמ ְׁפ ֵני ֙ יְׁ הו ֣ה
ת־קֹול יְׁ הו ָ֧ה א ִּ ִ֛
֨
ח וַֽיִּ ְׁש ְׁמ ֞עּו אֶ
אמר אֶ ת־ק ְׁלךֵּ֥
ֵּ֥אמר לֹו איֶ כה ׃ י ו ֹּ֕י ֶ
ֱֹלהים אֶ ל־האדּ֑ם וי ֶ
רא יְׁ הוֵּ֥ה א ִּ
ֱֹלהים ְׁבתֹוְך ֵעֵּ֥ץ הגַֽן ׃ ט ויִּ ְׁק ִ֛
א ִִּ֔
הֲמן־העֵּ֗ ץ א ֲֶשָ֧ר
ירם אנ ִּכי ואֵ ח ֵבא ׃ יא ו ֹּ֕יאמֶ ר ִּמי ִּה ִּג ֣יד ְׁל ִ֔ך ִּ ֵּ֥כי עֵ ירם אּ֑תה ִּ
ירא ִּכי־עֵ ֵּ֥
שמ ְׁע ִּתי בג ָּּ֑֑ן ו ִּא ִ֛
ה־לי ִּמן־
הוא נ ְׁתנ ִּ ֵּ֥
ל־מ ֶמּנּו אכ ְׁלת ׃ יב ויאמֶ ר האדּ֑ם ה ִּאשה ֙ א ֲֶש֣ר נת֣תה ִּעמ ִּ ִ֔די ִּ ִ֛
יתיך ְׁל ִּב ְׁל ִּ ֵּ֥תי אֲכ ִּ
ִּצּוִּ ִּ ִ֛
אמר ֙ ה ִּא ִ֔שה הּנחֵּ֥ש ִּה ִּשיאנִּ י וא ֵכל
ֱֹלהים ל ִּאשה מה־ז֣את ע ִּשּ֑ית ו ֨ת ֶ
ה ֵעץ וא ֵכל ׃ יג ו ֨יאמֶ ר יְׁ הו ָ֧ה א ִּ ִ֛

בראשית ד' :
יטיב
לא ֵת ִִּ֔
יטיב ֙ ְׁש ִֵ֔את ְׁו ִּאם ֙ ֣
ם־ת ִּ
ֵ
הל֤ ֹוא ִּא
ל־קיִּ ן ל ָ֚מה ח֣רה ִ֔לְך וְׁ למה נ ְׁפלֵּ֥ ּו פנֶ יך ׃ ז ֲ
ּ֑
ו ויֵּ֥אמֶ ר יְׁ הוה אֶ
חיו וַֽיְׁ ִּהי ֙ ִּב ְׁהיֹות֣ם
ל־ה ֶ֣בל א ִּ ּ֑
ֶ
ֵּ֥אמר קיִּ ן אֶ
ליך ֙ ְׁתש֣ ּוק ִ֔תֹו וְׁ אתה ִּת ְׁמשל־בֹו ׃ ח וי ֶ
ל ֶפתח חט ֣את ר ֵב ּ֑ץ וְׁ אֵ ֨ ֶ
לא י ִ֔דעְׁ ִּתי
אמר ֙ ֣
חיך ו ֨י ֶ
ל־קיִּ ן ֵאי ֶה ֶ֣בל א ִּ ּ֑
ִ֔
ל־הֵּ֥בֶ ל א ִּחיו ויה ְׁרגֵ הּו ׃ ט ו י֤אמֶ ר יְׁ הוה ֙ אֶ
ֶ
בש ֶ ִ֔דה ויֵַּֽ֥קם ִ֛קיִּ ן אֶ
מר א ִּחי אנ ִּכי ׃ י ויאמֶ ר ֶמ֣ה ע ִּשּ֑ית קֹול ְׁד ֵמ֣י א ִִּ֔חיך צע ִּ ֲֵּ֥קים אֵ לי ִּמן־האֲדמה ׃ יא ְׁועתה א ֣רּור
הֲ ש ֵ ֵּ֥
ת־ד ֵמֵּ֥י א ִּחיך ִּמי ֶדך ׃
ת־פיה ל ִ֛קחת אֶ ְׁ
ִִּ֔
אּ֑תה ִּמן־האֲדמה ֙ א ֲֶש֣ר פ ְׁצת֣ה אֶ

שמות יד' :
ל־פי ֙
שיגּו אֹותם ֙ ח ִּנ ֣ים על־ה ִ֔ים כל־סּוס ֙ ֶר֣כֶ ב פ ְׁר ִ֔עה ּופרשיו ְׁו ֵחילּ֑ ֹו ע ִּ
יהם וי ִּ ֤
ט ויִּ ְׁר ְׁד ֨פּו ִּמ ְׁצ ָ֜ריִּ ם אח ֲֵר ּ֗ ֶ
ֵיהם ְׁו ִּהּנֵ ֵּ֥ה ִּמ ְׁצר֣יִּ ם׀ נ ֵס֣ע
בעל ְׁצפן ׃ י ּופ ְׁרעה ִּה ְׁק ִּ ּ֑ריב ויִּ ְׁשאּו ּ֩ ְׁבנֵ י־יִּ ְׁשר ֵ֨אל אֶ ת־עֵ ינ ָ֜ ֶ
ירת ִּל ְׁפנֵ י ֵּ֥
ה ִּח ִ֔
ין־קב ִּרים ֙
ְׁ
אמרּו ּ֮ אֶ ל־משֶ ה ֒ ה ִּמ ְׁב ִּל֤י אֵ
יראּו ֙ ְׁמ ִ֔אד ויִּ ְׁצעֲקֵּ֥ ּו ְׁבנֵ י־יִּ ְׁשר ֵאל אֶ ל־יְׁ הוה ׃ יא וי ְׁ
יהם ו ִּי ְׁ
אחֲ ֵר ּ֗ ֶ
הלא־זֶ ֣ה הד ּ֗בר אֲשֶ ר ּ֩
הֹוציאנּו ִּמ ִּמ ְׁצריִּ ם ׃ יב ֲ
ְׁב ִּמ ְׁצ ִ֔ריִּ ם ְׁלק ְׁחת נּו למ֣ ּות ב ִּמ ְׁדבּ֑ר מה־זאת ֙ ע ִּש֣ית ִ֔לנּו ְׁל ִּ
ת־מ ְׁצ ִ֔ריִּ ם ִּממֻּ ֵתנּו
ִּ
ֲבד אֶ
ת־מ ְׁצרּ֑יִּ ם ִּכ֣י טֵּ֥ ֹוב ֨לנּו ֙ ע ֣
ִּ
ֲדל ִּמ ֶמּנּו וְׁ נע ְׁבד֣ה אֶ
אמר ח ֵּ֥
ִּד ֨ב ְׁרנּו אֵ ֶל֤יך ְׁב ִּמ ְׁצ ֨ריִּ ם ֙ לֵ ִ֔
ֲשה ל ֶכם
הוה אֲשֶ ר־יע ֶ ֵּ֥
ּוראּו ֙ אֶ ת־יְׁ שּוע ֣ת ְׁי ִ֔
ל־תיראּו ֒ ִּה ְׁתי ְׁצ ּ֗בּו ְׁ
ִּ
ב ִּמ ְׁדבר ׃ יג ו ֨יאמֶ ר מ ֶש֣ה אֶ ל־העם ּ֮ א
תם עֹוד עד־עֹולם ׃ יד יְׁ הוה יִּ ל ֵח֣ם ל ֶכ ּ֑ם
סיפּו ִּל ְׁרא ֵּ֥
לא ת ִּ ִ֛
ת־מ ְׁצ ֨ריִּ ם ֙ היִ֔ ֹום ֵּ֥
ִּ
ית֤ם אֶ
ֲשר ְׁר ִּא ֶ
היֹּ֑ום ִּּ֗כי א ֨ ֶ
ח ִּרישּון ׃
וְׁ א ֶתם ת ֲ
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תרגיל  :7משפטי שאלה

שופטים ט' :

֣אמר ל ּ֗ ֶהם ִּש ְׁמע֤ ּו אֵ לי ֙ בע ֲֵל ֣י ְׁש ִ֔ ֶכם
שא קֹולֹו ויִּ ְׁקרּ֑א וי ֶ
יֹותם ו ֨ ֵילֶ ְך ֙ וַֽיעֲמד ֙ ְׁב ֣ראש הר־גְׁ ִּר ִִּ֔זים ויִּ ֵּ֥
ז וי ִּג ֣דּו ְׁל ּ֗
אמ ֵּ֥רּו לזַֽיִּ ת ֯ מלֹוכה ע ֵלינּו ׃
יהם ֶמּ֑לֶ ְך וי ְׁ
שח עֲלֵ ֶ
עֵצים ִּל ְׁמ ֵּ֥
ֱֹלהים ׃ ח הל֤ ֹוְך ה ְׁלכּו ֙ ה ִִּ֔
יכם א ִּ
מע אֲלֵ ֶ
וְׁ יִּ ְׁש ֵּ֥
ֱֹלהים ואֲנ ִּשּ֑ים ְׁוה֣ל ְׁכ ִִּ֔תי לנּוע על־
ר־בי יְׁ כ ְׁב ֵּ֥דּו א ִּ
ת־ד ְׁש ִּנִ֔י אֲשֶ ִּ ִ֛
ֳד ְׁל ִּתי ֙ אֶ ִּ
ט וי֤אמֶ ר להֶ ם ֙ ה ִ֔זיִּ ת הֶ ח ֨
ֳד ְׁל ִּתי ֙ אֶ ת־
אמר ל ֶהם ֙ ה ְׁתאֵ ִ֔נה ֶהח ֨
אמ ֵּ֥רּו העֵ ִּצים ל ְׁתאֵ נ ּ֑ה ְׁל ִּכי־א ְׁת מ ְׁל ִּ ֵּ֥כי ע ֵלינּו ׃ יא ו ֤ת ֶ
העֵ ִּצים ׃ י וי ְׁ
אמ ֵּ֥רּו העֵ ִּצים לג ּ֑פֶ ן ְׁל ִּכי־א ְׁת ֯ מלֹו ִּכי
ת־תנּוב ִּתי הטֹובּ֑ה וְׁ ה֣ל ְׁכ ִִּ֔תי לנּוע על־העֵ ִּצים ׃ יב וי ְׁ
ְׁ
מ ְׁת ִִּ֔קי וְׁ אֶ
ֱֹלהים ואֲנ ִּשּ֑ים ְׁוה֣ל ְׁכ ִִּ֔תי לנּוע על־
מח א ִּ
֣ירֹושי ה ְׁמש ֵ ֵּ֥
ִִּ֔
ת־ת
ִּ
ח ֨ד ְׁל ִּתי ֙ אֶ
ע ֵלינּו ׃ יג ו ֤תאמֶ ר להֶ ם ֙ ה ִ֔ ֶגפֶ ן הֶ ֳ
העֵ ִּצים ׃

בונוס למטיבי לכת:
בראשית יח' :
ליך ֙ כ ֵע ֣ת ח ִ֔יה וְׁ ִּהּנֵה־
אמר ש֣ ֹוב אש֤ ּוב אֵ ֨ ֶ
אמ ֣רּו אֵ ִ֔ליו א ֵי ֵּ֭ה שר֣ה ִּא ְׁש ֶתּ֑ך ויאמֶ ר ִּהּנֵ ֵּ֥ה באהֶ ל ׃ י ו ּ֗י ֶ
ט וי ְׁ
מים
חריו ׃ יא ְׁוא ְׁברה֤ם ְׁושרה ֙ ְׁז ֵק ִּ ִ֔נים ב ִּאים בי ִּ ּ֑
פתח האהֶ ל וְׁ הֵּ֥ ּוא א ֲ
רה שמִ֛עת ֶ ֵּ֥
ֵבן ְׁלשר֣ה ִּא ְׁש ֶתּ֑ך וְׁ ש ֵּ֥
ה־ל֣י עֶ ְׁדנִ֔ה
ֹלתי ֙ היְׁ ת ִּ
אמר אח ֲֵר֤י ְׁב ִּ
חדל ֙ ִּל ְׁהיֹ֣ות ְׁלש ִ֔רה ארח כּנ ִּשים ׃ יב ו ִּת ְׁצחֵּ֥ק שרה ְׁב ִּק ְׁרבּ֣ה לֵ ּ֑
ואד ִּני ז ֵקן ׃ יג ויֵּ֥אמֶ ר יְׁ הוה אֶ ל־א ְׁברהּ֑ם ל ֣מה זֶה ּ֩ צח ֲ֨קה ש ָ֜רה לֵ א ּ֗מר האֵּ֥ף אֻּ ְׁמנ ִ֛ם אֵ ֵלד וא ֲִּנֵּ֥י זקנְׁ ִּתי ׃
לא
אמר ֵּ֥
רה׀ לֵ ִ֛
רה ֵבן ׃ טו ו ְׁתכ ֨ ֵחש ש ָ֧
ּולש ֵּ֥
יד הֲ ִּיפ ֵלֵּ֥א מֵ יְׁ הוה דבּ֑ר למֹו ֞ ֵעד אשֵּ֥ ּוב אֵ ֶלִ֛יך כעֵ ֵּ֥ת חיה ְׁ
ל־פנֵ ֣י ְׁס ּ֑דם ְׁו ֨א ְׁבר ִ֔הם
צח ְׁק ִּתי ִּכ֣י׀ י ֵרּ֑אה ויֵּ֥אמֶ ר׀ לא ִּ ֵּ֥כי צח ְׁק ְׁת ׃ טז וי ֻּ ֤קמּו ִּמשם ֙ האֲנ ִִּ֔שים וי ְׁש ִּקפּו ע ְׁ
ה ֵלְֵּ֥ך ִּעמם ְׁלש ְׁלחם ׃ יז ויהוה אמּ֑ר ה ְׁמכ ֶס֤ה אֲנִּ י ֙ ֵמא ְׁבר ִ֔הם א ֲֶשר א ֲִּנֵּ֥י ע ֶשה ׃ יח ְׁו ֨א ְׁבר ִ֔הם היָֹ֧ו ִּי ְׁהיֶ ִ֛ה
ֲשר יְׁ צ ֶָּ֜וה אֶ ת־בנ ֤יו ְׁואֶ ת־בֵ יתֹו ֙
ְׁלגֵֹּ֥וי גדֹול וְׁ עצּ֑ ּום וְׁ ִּ ֨נ ְׁב ְׁרכּו ִ֔בֹו כל גֹויֵ ֵּ֥י הא ֶרץ ׃ יט ִּכ֣י יְׁ ד ְׁע ִּּ֗תיו ְׁלמען ּ֩ א ֨ ֶ
ביא יְׁ הוה ֙ על־א ְׁבר ִ֔הם ֵ ֵּ֥את אֲשֶ ר־ ִּד ֶבר
ּומ ְׁשפ ּ֑ט ְׁל ּ֗מען ה ִּ ֤
הוה לעֲשֵּ֥ ֹות ְׁצדקה ִּ
אחֲ ִ֔ריו וְׁ ש ְׁמרּו ֙ ֶד ֶ֣רְך יְׁ ִ֔
אתם ִּ ֵּ֥כי כ ְׁבדה ְׁמאד ׃ כא ֵארֲ דה־ּנ ֣א ְׁואֶ ְׁר ִֶ֔אה
עליו ׃ כ וי֣אמֶ ר יְׁ הוִ֔ה זע ֲִ֛קת ְׁס ֵּ֥דם ועֲמרה ִּכי־רּ֑בה וְׁ ֨חט ִ֔
ה ְׁכצעֲקתִּ֛ה הבֵּ֥אה אֵ לי עש֣ ּו׀ כל ּ֑ה וְׁ ִּאם־לא אֵ דעה ׃ כב ויִּ ְׁפנּ֤ו ִּמשם ֙ האֲנ ִִּ֔שים וי ְֵׁלכּו ְׁס ּ֑דמה ְׁו ֨א ְׁבר ִ֔הם
שים
חֲמ ִּ ֵּ֥
עֹודּנּו ע ֵמד ִּל ְׁפנֵ ֵּ֥י יְׁ הוה ׃ כג ויִּ גֵּ֥ש א ְׁברהם ויאמּ֑ר הא֣ף ִּת ְׁס ִ֔ ֶפה צ ִּדיק ִּעם־רשע ׃ כד אּולֵּ֥י יֵ ִ֛ש ִּ
ֶ ֵּ֥
שים הצ ִּד ִּיקם א ֲֶשֵּ֥ר ְׁב ִּק ְׁרבּה ׃ כה
א־תש֣א למ ִ֔קֹום ְׁלמִ֛ען ח ֲִּמ ִּ ֵּ֥
צ ִּד ִּיקם ְׁבת֣ ֹוְך ה ִּעּ֑יר הא֤ף ִּת ְׁספֶ ה ֙ וְׁ ל ִּ
ֲשת׀ כדב֣ר ה ּ֗ ֶזה ְׁלה ִּ ֤מית צ ִּדיק ֙ ִּעם־ר ִ֔שע וְׁ הי ֵּ֥ה כצ ִּדיק כרשּ֑ע ח ִּל֣לה ִ֔לְך הֲ שפֵ ט ֙ כל־
ח ִּ֨ללה ְׁל ָ֜ך מֵ ע ֣
אתי
ש ִּ
שים צ ִּד ִּיקם ְׁב ֣תֹוְך ה ִּעּ֑יר ְׁונ ֵּ֥
צא ִּב ְׁס ִ֛דם ח ֲִּמ ִּ ֵּ֥
הוה ִּאם־אֶ ְׁמ ֵּ֥
לא יע ֲֶשה ִּמ ְׁשפט ׃ כו וי֣אמֶ ר יְׁ ִ֔
ה ִ֔א ֶרץ ֵּ֥
ְׁלכל־המקֹום בעֲבּורם ׃
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תרגיל  :7משפטי שאלה  -תשובות
 .1מרקרו בכל פיסקה את מילות השאלה בצבע אחד ,ואת ה' השאלה בצבע אחר.
 .2הוסיפו סימני שאלה ,וסימני קריאה ,לכל שאלה שעולה בטקסט.
בראשית ג' :
ֱֹלהים ִּמ ְׁתה ֵלְֵּ֥ך בגַֽן ְׁל ֣רּוח היֹּ֑ום ויִּ ְׁתח ֵ֨בא הא ָ֜דם ְׁו ִּא ְׁש ּ֗תֹו ִּמ ְׁפ ֵני ֙ יְׁ הו ֣ה
ת־קֹול יְׁ הו ָ֧ה א ִּ ִ֛
֨
ח וַֽיִּ ְׁש ְׁמ ֞עּו אֶ
אמר אֶ ת־ק ְׁלךֵּ֥
ֵּ֥אמר לֹו איֶ כה ? ׃ י ו ֹּ֕י ֶ
ֱֹלהים אֶ ל־האדּ֑ם וי ֶ
רא יְׁ הוֵּ֥ה א ִּ
ֱֹלהים ְׁבתֹוְך ֵעֵּ֥ץ הגַֽן ׃ ט ויִּ ְׁק ִ֛
א ִִּ֔
ירם אנ ִּכי ואֵ ח ֵבא ׃ יא ו ֹּ֕יאמֶ ר ִּמי ִּה ִּג ֣יד ְׁל ִ֔ך ִּ ֵּ֥כי עֵ ירם אּ֑תה? הֲ ִּמן־העֵּ֗ ץ א ֲֶשָ֧ר
ירא ִּכי־עֵ ֵּ֥
שמ ְׁע ִּתי בג ָּּ֑֑ן ו ִּא ִ֛
ה־לי ִּמן־
הוא נ ְׁתנ ִּ ֵּ֥
ל־מ ֶמּנּו אכ ְׁלת?! ׃ יב ויאמֶ ר האדּ֑ם ה ִּאשה ֙ א ֲֶש֣ר נת֣תה ִּעמ ִּ ִ֔די ִּ ִ֛
יתיך ְׁל ִּב ְׁל ִּ ֵּ֥תי אֲכ ִּ
ִּצּוִּ ִּ ִ֛
אמר ֙ ה ִּא ִ֔שה הּנחֵּ֥ש ִּה ִּשיאנִּ י וא ֵכל!
ֱֹלהים ל ִּאשה מה־ז֣את ע ִּשּ֑ית? ו ֨ת ֶ
ה ֵעץ וא ֵכל ׃ יג ו ֨יאמֶ ר יְׁ הו ָ֧ה א ִּ ִ֛

בראשית ד' :
לא
יטיב ֙ ְׁש ִֵ֔את ְׁו ִּאם ֙ ֣
ם־ת ִּ
ֵ
ל־קיִּ ן ל ָ֚מה ח֣רה ִ֔לְך ? וְׁ למה נ ְׁפלֵּ֥ ּו פנֶ יך ?׃ ז הֲל֤ ֹוא ִּא
ּ֑
ו ויֵּ֥אמֶ ר ְׁיהוה אֶ
חיו וַֽיְׁ ִּהי ֙
ל־ה ֶ֣בל א ִּ ּ֑
ֶ
ֵּ֥אמר קיִּ ן אֶ
ליך ֙ ְׁתש֣ ּוק ִ֔תֹו וְׁ אתה ִּת ְׁמשל־בֹו ׃ ח וי ֶ
יטיב ל ֶפתח חט ֣את ר ֵבּ֑ץ וְׁ אֵ ֨ ֶ
תֵ ִִּ֔
חיך ? ו ֨יאמֶ ר ֙
ל־קיִּ ן ֵאי ֶה ֶ֣בל א ִּ ּ֑
ִ֔
֤אמר יְׁ הוה ֙ אֶ
ל־הֵּ֥בֶ ל א ִּחיו ויה ְׁרגֵ הּו ׃ ט וי ֶ
ֶ
ִּב ְׁהיֹות֣ם בש ֶ ִ֔דה ויֵַּֽ֥קם ִ֛קיִּ ן אֶ
מר א ִּחי אנ ִּכי ?׃ י ויאמֶ ר ֶמ֣ה ע ִּשּ֑ית ?! קֹול ְׁד ֵמ֣י א ִִּ֔חיך צע ִּ ֲֵּ֥קים אֵ לי ִּמן־האֲדמה ׃ יא
הש ֵ ֵּ֥
לא י ִ֔ד ְׁע ִּתי ֲ
֣
ת־ד ֵמֵּ֥י א ִּחיך ִּמי ֶדך ׃
ת־פיה ל ִ֛קחת אֶ ְׁ
ִִּ֔
וְׁ עתה א ֣רּור אּ֑תה ִּמן־האֲדמה ֙ א ֲֶש֣ר פ ְׁצת֣ה אֶ

שמות יד' :
ל־פי ֙
שיגּו אֹותם ֙ ח ִּנ ֣ים על־ה ִ֔ים כל־סּוס ֙ ֶר֣כֶ ב פ ְׁר ִ֔עה ּופרשיו ְׁו ֵחילּ֑ ֹו ע ִּ
יהם וי ִּ ֤
ט ויִּ ְׁר ְׁד ֨פּו ִּמ ְׁצ ָ֜ריִּ ם אח ֲֵר ּ֗ ֶ
ֵיהם ְׁו ִּהּנֵ ֵּ֥ה ִּמ ְׁצר֣יִּ ם׀ נ ֵס֣ע
בעל ְׁצפן ׃ י ּופ ְׁרעה ִּה ְׁק ִּ ּ֑ריב ויִּ ְׁשאּו ּ֩ ְׁבנֵ י־יִּ ְׁשר ֵ֨אל אֶ ת־עֵ ינ ָ֜ ֶ
ירת ִּל ְׁפנֵ י ֵּ֥
ה ִּח ִ֔
ין־קב ִּרים ֙
ְׁ
אמרּו ּ֮ אֶ ל־משֶ ה ֒ ה ִּמ ְׁב ִּל֤י אֵ
יראּו ֙ ְׁמ ִ֔אד ויִּ ְׁצעֲקֵּ֥ ּו ְׁבנֵ י־יִּ ְׁשר ֵאל אֶ ל־יְׁ הוה ׃ יא וי ְׁ
יהם ו ִּי ְׁ
אחֲ ֵר ּ֗ ֶ
הֹוציאנּו ִּמ ִּמ ְׁצריִּ ם ׃ יב הֲ לא־זֶ ֣ה הד ּ֗בר
ְׁב ִּמ ְׁצ ִ֔ריִּ ם ְׁלק ְׁחתנּו למ֣ ּות ב ִּמ ְׁדבּ֑ר?! מה־זאת ֙ ע ִּש֣ית ִ֔לנּו ? ְׁל ִּ
ת־מ ְׁצ ִ֔ריִּ ם
ִּ
ֲבד אֶ
ת־מ ְׁצרּ֑יִּ ם ִּכ֣י טֵּ֥ ֹוב ֨לנּו ֙ ע ֣
ִּ
דל ִּמ ֶמּנּו וְׁ נע ְׁבד֣ה אֶ
ח ֵּ֥
אמר ֲ
אֲשֶ ר ּ֩ ִּד ֨ב ְׁרנּו אֵ ֶל֤יך ְׁב ִּמ ְׁצ ֨ריִּ ם ֙ לֵ ִ֔
ֲשה
הוה אֲשֶ ר־יע ֶ ֵּ֥
ּוראּו ֙ אֶ ת־יְׁ שּוע ֣ת יְׁ ִ֔
ל־תיראּו ֒ ִּה ְׁתי ְׁצ ּ֗בּו ְׁ
ִּממֻּ ֵתנּו ב ִּמ ְׁדבר ׃ יג ו ֨יאמֶ ר מ ֶש֣ה אֶ ל־העם ּ֮ א ִּ
תם עֹוד עד־עֹולם ׃ יד יְׁ הוה יִּ ל ֵח֣ם
לא ת ִּ ִ֛סיפּו ִּל ְׁרא ֵּ֥
ת־מ ְׁצ ֨ריִּ ם ֙ היִ֔ ֹום ֵּ֥
ִּ
ית֤ם אֶ
ֲשר ְׁר ִּא ֶ
ל ֶכם היֹּ֑ום ִּּ֗כי א ֨ ֶ
ח ִּרישּון ׃
ל ֶכ ּ֑ם וְׁ א ֶתם ת ֲ
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שופטים ט' :
֣אמר ל ּ֗ ֶהם ִּש ְׁמע֤ ּו אֵ לי ֙ בע ֲֵל ֣י ְׁש ִ֔ ֶכם
שא קֹולֹו ויִּ ְׁקרּ֑א וי ֶ
יֹותם ו ֨ ֵילֶ ְך ֙ וַֽיעֲמד ֙ ְׁב ֣ראש הר־גְׁ ִּר ִִּ֔זים ויִּ ֵּ֥
ז וי ִּג ֣דּו ְׁל ּ֗
אמ ֵּ֥רּו לזַֽיִּ ת ֯ מלֹוכה ע ֵלינּו ׃
יהם ֶמּ֑לֶ ְך וי ְׁ
שח עֲלֵ ֶ
עֵצים ִּל ְׁמ ֵּ֥
ֱֹלהים ׃ ח הל֤ ֹוְך ה ְׁלכּו ֙ ה ִִּ֔
יכם א ִּ
מע אֲלֵ ֶ
וְׁ יִּ ְׁש ֵּ֥
ֱֹלהים ואֲנ ִּשּ֑ים? ְׁוה֣ל ְׁכ ִִּ֔תי לנּוע על־
ר־בי יְׁ כ ְׁב ֵּ֥דּו א ִּ
ת־ד ְׁש ִּ ִ֔ני אֲשֶ ִּ ִ֛
ח ֨ד ְׁל ִּתי ֙ אֶ ִּ
ט וי֤אמֶ ר להֶ ם ֙ ה ִ֔זיִּ ת הֶ ֳ
ֳד ְׁל ִּתי ֙ אֶ ת־
אמר ל ֶהם ֙ ה ְׁתאֵ נִ֔ה ֶהח ֨
אמ ֵּ֥רּו העֵ ִּצים ל ְׁתאֵ נ ּ֑ה ְׁל ִּכי־א ְׁת מ ְׁל ִּ ֵּ֥כי ע ֵלינּו ׃ יא ו ֤ת ֶ
העֵ ִּצים! ׃ י וי ְׁ
לֹוכי
אמ ֵּ֥רּו העֵ ִּצים לג ּ֑פֶ ן ְׁל ִּכי־א ְׁת ֯ מ ִּ
ת־תנּוב ִּתי הטֹובּ֑ה? וְׁ ה֣ל ְׁכ ִִּ֔תי לנּוע על־העֵ ִּצים! ׃ יב וי ְׁ
ְׁ
מ ְׁת ִִּ֔קי וְׁ אֶ
ע ֵלינּו ׃
ֱֹלהים ואֲנ ִּשּ֑ים? ְׁוה֣ל ְׁכ ִִּ֔תי לנּוע על־העֵ ִּצים! ׃
מח א ִּ
ֹושי ה ְׁמש ֵ ֵּ֥
ת־תיר ִִּ֔
ִּ ֣
ֳד ְׁל ִּתי ֙ אֶ
יג ו ֤תאמֶ ר להֶ ם ֙ ה ִ֔ ֶגפֶ ן הֶ ח ֨

בונוס למטיבי לכת:
בראשית יח' :
ליך ֙ כ ֵע ֣ת ח ִ֔יה ְׁו ִּהּנֵה־
אמר ש֣ ֹוב אש֤ ּוב אֵ ֨ ֶ
אמ ֣רּו אֵ ִ֔ליו א ֵי ֵּ֭ה שר֣ה ִּא ְׁש ֶתּ֑ך? ויאמֶ ר ִּהּנֵ ֵּ֥ה באהֶ ל ׃ י ו ּ֗י ֶ
ט וי ְׁ
מים
חריו ׃ יא ְׁוא ְׁברה֤ם ְׁושרה ֙ ז ְֵׁק ִּ ִ֔נים ב ִּאים בי ִּ ּ֑
פתח האהֶ ל וְׁ הֵּ֥ ּוא א ֲ
רה שמִ֛עת ֶ ֵּ֥
ֵבן ְׁלשר֣ה ִּא ְׁש ֶתּ֑ך וְׁ ש ֵּ֥
ה־ל֣י עֶ ְׁדנִ֔ה?
ֹלתי ֙ היְׁ ת ִּ
רי ְׁב ִּ
חֵ֤
אמר א ֲ
חדל ֙ ִּל ְׁהיֹ֣ות ְׁלש ִ֔רה ארח כּנ ִּשים ׃ יב ו ִּת ְׁצחֵּ֥ק שרה ְׁב ִּק ְׁרבּ֣ה לֵ ּ֑
אמר ה ֵּ֥אף אֻּ ְׁמנ ִ֛ם אֵ ֵלד? וא ֲִּנֵּ֥י
ואד ִּני ז ֵקן! ׃ יג ויֵּ֥אמֶ ר יְׁ הוה אֶ ל־א ְׁברהּ֑ם ל ֣מה ֶזה ּ֩ צח ֲ֨קה ש ָ֜רה? לֵ ּ֗
רה ֵבן ׃ טו ו ְׁתכ ֨ ֵחש שרָ֧ה׀
ּולש ֵּ֥
מֹועד אשֵּ֥ ּוב אֵ ֶלִ֛יך כ ֵעֵּ֥ת חיה ְׁ
היִּ פ ֵלֵּ֥א מֵ יְׁ הוה דבּ֑ר?! ל ֞ ֵ
זקנְׁ ִּתי! ׃ יד ֲ
ל־פנֵ ֣י ְׁס ּ֑דם
לא צח ְׁק ִּתי ִּכ֣י׀ י ֵרּ֑אה ויֵּ֥אמֶ ר׀ לא ִּ ֵּ֥כי צחקְׁ ְׁת ׃ טז וי ֻּ ֤קמּו ִּמשם ֙ האֲנ ִִּ֔שים וי ְׁש ִּקפּו ע ְׁ
אמר ֵּ֥
לֵ ִ֛
וְׁ ֨א ְׁבר ִ֔הם ה ֵלְֵּ֥ך ִּעמם ְׁלש ְׁלחם ׃ יז ויהוה אמּ֑ר ה ְׁמ כ ֶס֤ה אֲנִּ י ֙ ֵמא ְׁבר ִ֔הם א ֲֶשר א ֲִּנֵּ֥י ע ֶשה? ׃ יח ְׁו ֨א ְׁבר ִ֔הם
֨ב ְׁרכּו ִ֔בֹו כל גֹויֵ ֵּ֥י הא ֶרץ ׃ יט ִּכ֣י יְׁ ד ְׁע ִּּ֗תיו ְׁלמען ּ֩ אֲשֶ֨ ר יְׁ צ ֶָּ֜וה אֶ ת־בנ ֤יו
היָֹ֧ו ִּי ְׁהיֶ ִ֛ה ְׁלגֵֹּ֥וי גדֹול וְׁ עצּ֑ ּום וְׁ ִּנ ְׁ
ביא ְׁיהוה ֙ על־א ְׁבר ִ֔הם ֵאֵּ֥ת
ּומ ְׁשפּ֑ט ְׁל ּ֗מען ה ִּ ֤
ֲריו וְׁ ש ְׁמרּו ֙ ֶד ֶ֣רְך יְׁ הוִ֔ה לעֲשֵּ֥ ֹות ְׁצדקה ִּ
וְׁ אֶ ת־בֵ יתֹו ֙ אח ִ֔
אתם ִּ ֵּ֥כי כ ְׁבדה ְׁמאד ׃ כא
ר־ד ֶבר עליו ׃ כ וי֣אמֶ ר יְׁ הוִ֔ה זע ֲִ֛קת ְׁס ֵּ֥דם ועֲמרה ִּכי־רּ֑בה ְׁו ֨חט ִ֔
אֲשֶ ִּ
באה אֵ לי עש֣ ּו׀ כל ּ֑ה? ְׁו ִּאם־לא אֵ דעה ׃ כב ויִּ ְׁפנּ֤ו ִּמשם ֙ האֲנ ִִּ֔שים
ֵארֲ דה־ּנ ֣א וְׁ אֶ ְׁר ִֶ֔אה ה ְׁכצעֲקתִּ֛ה ה ֵּ֥
עֹודּנּו ע ֵמד ִּל ְׁפנֵ ֵּ֥י ְׁיהוה ׃ כג ויִּ גֵּ֥ש א ְׁברהם ויאמּ֑ר הא ֣ף ִּת ְׁס ִ֔ ֶפה צ ִּדיק ִּעם־
ֶ ֵּ֥
וי ְֵׁלכּו ְׁס ּ֑דמה וְׁ ֨א ְׁבר ִ֔הם
שים
חֲמ ִּ ֵּ֥
ִּ
א־תש֣א למ ִ֔קֹום ְׁלמִ֛ען
שים צ ִּד ִּיקם ְׁבת֣ ֹוְך ה ִּע ּ֑יר? ה א֤ף ִּת ְׁספֶ ה ֙ ְׁול ִּ
רשע? ׃ כד אּולֵּ֥י יֵ ִ֛ש ח ֲִּמ ִּ ֵּ֥
ֲשת׀ כדב֣ר ה ּ֗ ֶזה! ְׁלה ִּ ֤מית צ ִּדיק ֙ ִּעם־ר ִ֔שע וְׁ הי ֵּ֥ה כצ ִּדיק
הצ ִּד ִּיקם א ֲֶשֵּ֥ר ְׁב ִּק ְׁרבּה? ׃ כה ח ִּ֨ללה ְׁל ָ֜ך מֵ ע ֣
צא ִּב ְׁס ִ֛דם
הוה ִּאם־אֶ ְׁמ ֵּ֥
֣אמר יְׁ ִ֔
לא יע ֲֶשה ִּמ ְׁשפט?! ׃ כו וי ֶ
ה שפֵ ט ֙ כל־ה ִ֔א ֶרץ ֵּ֥
כרשּ֑ע? ח ִּל֣לה ִ֔לְך ֲ
ֵּ֥אתי ְׁלכל־המקֹום בעֲבּורם ׃
שים צ ִּד ִּיקם ְׁבת֣ ֹוְך ה ִּעּ֑יר וְׁ נש ִּ
חֲמ ִּ ֵּ֥
ִּ
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