
 1 .מיומנות מס

 קריאה מדויקת מוטעמת ומונגנת

 

...רב דימי מנהרדעא  "הני תרי מקרי דרדקי חד גריס ולא דייק וחד דייק ולא גריס 

  כיון דעל על.." -שבשתא אמר: מותבינן  דדייק ולא גריס, 

אחד מרבה בגירסת הלימוד ואינו מדייק בה, ואחד מדייק בגירסתו אך אינו מרבה  -)תרגום: שני מלמדי תינוקות 

 (קשה להוציאושמשתרש כיוון  - שיבושמושיבים את המלמד שמדייק בגרסא שהרי  -בה..רב דימי מנהרדעא אמר 

 )בבלי, בבא בתרא כא.(         

 

 הקדמה

 מסורת ישראל היא ללמד את הילדים לקרוא בתורה בצורה מדויקת. 

אינה דומה הקריאה בתורה לאף קריאה אחרת, שהרי לכל אות ותג שבתורה יש משמעות. חכמי 

איזו יתרה ואיזו  -ומדקדקים בכל אות שבתורה  שהיו סופרים -ישראל הקדמונים נקראו "סופרים" 

ה" אשר דקדקו בהעברת מסורת הכתיבה והקריאה של כל חסרה. את מפעלם המשיכו "חכמי המסור

 כיצד הן נהגות, צורות כתיבה מיוחדות וכדו'.   -מילה ואות 

הדיוק בקריאה מתחיל בהקניית הגירסה בגיל צעיר, ומי שמרגיל את התלמידים בכך הם המורים 

ל יהודי מישראל הקריאה בתורה היא מצוה שבציבור, והחל מגיל החיוב במצוות נדרש כ .הספר תיבב

 לקרוא בפסוקים ובסידור, ביחיד ובפומבי. 

ההרגל נרכש על ידי קריאה נכונה מתוך הספר, בצורה עקבית, ומתוך תשומת לב. התפתחות הקריאה 

הקורא המתחיל אינו מסוגל לפסק ולקרוא  נעשית במקביל להתפתחות הבנת הנקרא. מדויקתה

)שאחריה חוזרים בקריאתו שלו  – המורהונה הוא מי שמרגיל בקריאה הנכ .באינטונציה מתאימה

 במתן משוב לקריאת התלמידים. כן מיוחדת, ו ותצורלניקוד או ב, בהפניית תשומת לב לדיוק הילדים(

שפת התורה הייחודית, אשר שונה לא בגלל הכרחית להבנה, במיוחד בלימוד התורה  מדויקתקריאה 

יום. קורא יעיל, המפיק משמעות מן הנקרא, -פעם בצורותיה, הטיותיה ומשמעויותיה משפת היום

 לפסק את הנקרא ולקרוא באינטונציה מתאימה.  מסוגל

 

 הקריאה הנכונה:

 :א. ברמת המילה

 מלעיל/ מלרע; מפיק -; הטעמה דיוק בעיצורים ובתנועות 

  וי"ו היפוך, וי"ו חיבור  - שימושאותיות הכרת 

 המגמה  ה"אהשאלה/  ה"א 

 :ב. ברמת הפסוק



  פי הטעמים המפסיקים העיקריים-עלפיסוק 

 אינטונציה–הנגנה 

 

 הדיוק 

צורה מדויקת, והתלמידים חוזרים את הפסוקים ב חל מראשית הלימוד בכיתה א המורה הוא שקוראה

 אחריו. יש להתמיד בהרגל זה בכל הכיתות.

תוך עצמו בקריאת מילים פשוטות מתוך הפסוק, ב התחיל לדייקמצופה מן התלמיד לה ב בכית

. המורה יוכל לשתף את התלמידים בקריאת חלקים פשוטים בתוך התייחסות לעיצורים ולתנועות

 הפסוקים.

  בראשית פרק מ: המורה משתף את התלמידים בקריאת חלקי הפסוקים הקלים יותר: –לדוגמה 

ַמר" ש ְּ מִּ ן ֹאָתם ב ְּ ֵּ ת  ים", "ַוי ִּ ח ֶאת ָהֲעָנבִּ י ָוֶאק ַ ָידִּ עֹה ב ְּ רְּ ַ כֹוס פ   "וְּ

ָך ַעל את הצורות המיוחדות יותר בפרק המורה יקרא בעצמו: " ואילו יבְּ ָך ַוֲהש ִּ ֶ עֹה ֶאת רֹאש  א ַפרְּ ָ ש   יִּ

ים".   רִּ בְּ ֶאֶרץ ָהעִּ י מֵּ ת ִּ בְּ נ ַ ֻ ֹב ג  י ֻגנ  ָך" , "כ ִּ ֶ נ  ַ  כ 

 זאת בכל פרק שהמורה יבחר. ניתן לעשות 

משנה את משמעות המילה. המורה יבחר מקומות כאלו על מנת להסב את  הטעמהישנם מקומות שה

 תשומת לב התלמידים לצורך לדייק בהטעמת המילה.

 דוגמה

 יא - טובראשית 

ָרם" ב ֹאָתם ַאבְּ ֵּ ים ַוי ַש   ָגרִּ ְּ ט ַעל ַהפ   " ַוי ֵֶּרד ָהַעיִּ

 )מלשון נשב, כמו רוח מנשבת, "משיב הרוח"(                                                       

 פסוק יד כבראשית  -לעומת 

וֹ " ת  ש ְּ ָרה אִּ ת ש ָ ב לֹו אֵּ ָרָהם ַוי ָש ֶ ַאבְּ ן לְּ ֵּ ת  ָפחֹת ַוי ִּ ים ו ש ְּ יֶמֶלךְּ צֹאן ו ָבָקר ַוֲעָבדִּ ח ֲאבִּ ק ַ    "ַוי ִּ

 )מלשון שוב = להשיב, להחזיר(                             

 

 הפיסוק

תלמידים הקוראים בקביעות בטעמי המקרא מורגלים בפיסוק על פי הטעמים. גם בקריאה רגילה, על 

 . סוף פסוק ואתנחתא התלמידים להכיר ולהשתמש בטעמים המפסיקים המרכזיים:

 דוגמא לחלוקה לפי אתנחתא וסוף פסוק:

ִ֑יש   יג ל ָהאִּ ַּ֖ ד ַ גְּ י־ | ַוי ִּ ִּֽ ד כ ִּ ל ַעַ֥ ֵ֔ ָגדֵּ ְ֙ וְּ ֶלךְּ ָהלֹוךְּ ֵּ֤ ד׃ ַוי ֵּ ֹאִּֽ ל מְּ י־  יד  |ָגַדַּ֖ הִּ יְּ ִּֽ נֵּה־ וַ קְּ ֹו מִּ ִ֑ה לֵּ֤ ָ ה ַרב  ַּ֖ ר ַוֲעֻבד ָ ה ָבָקֵ֔ ֵ֣ נֵּ קְּ  | צֹאןְ֙ ו מִּ

ִִּּֽים ת  ש ְּ לִּ ְּ ֹו פ  ו  ֹאתַּ֖ אַ֥ ַקנְּ  , יג(כו)בראשית                |׃ַויְּ

 המורה יבקש מהתלמיד לקרוא ולשהות לאחר אתנחתא וסוף פסוק.

 

> 

> 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%95_%D7%99%D7%92
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%95_%D7%99%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%95_%D7%99%D7%93


 ההנגנה 

( נכונה של מילים )בנימה של תמיהה, תוכחה וכדו'( תורמת להבנת הפסוקים ההנגנה )אינטונצי

עצמם   ומוסיפה להם פן חווייתי. ככלל, איננו מצפים מתלמידים בכיתות הצעירות להגיע בכוחות

 להנגנה נכונה של פסוקים, אלא המורה הוא שקורא בצורה מונגנת והתלמידים מתרגלים לסגנון זה.

 בפסוקים בהם ההנגנה בולטת המורה ישתף את התלמידים בקריאת הפסוקים בהנגנה.

 , טיחבראשית  -לדוגמה

ָליו: רו  אֵּ  ַוי ֹאמְּ

ָך? ֶ ת  ש ְּ ָרה אִּ  ַאי ֵּה ש ָ

ֵּה ָבֹאֶהלַוי ֹאֶמר:  נ   .הִּ

המורה יקרא את הפסוק במנגינה של שאלה ותשובה ואח"כ יבקש מהתלמידים לקרוא מהחומש 

 במנגינה דומה.

 אפשר להציע לקרוא את הפסוקים עם חלוקת תפקידים לקוראים השונים.

ו יוכל המורה לתת לתלמידים להתנסות עצמאית בהנגנה במקומות בהם הפסוק מובן -בכיתות ה

  לדוגמא:וההנגנה מובהקת. 

ח  (כח)  ַ ת  פְּ ָעם ֶאת ה'ַוי ִּ לְּ בִּ ֹאֶמר לְּ י ָהָאתֹון ַות  ִּ  :פ 

ים ֶמה  ָגלִּ לֹש  רְּ י ֶזה ש ָ יַתנִּ כ ִּ י הִּ ָך כ ִּ י לְּ יתִּ  ? ָעש ִּ

ָעם ָלָאתֹון (כט) לְּ   :ַוי ֹאֶמר ב ִּ

י  יכ ִּ ת ְּ ב ִּ לְּ ַ ַעל  תְּ יךְּ  לו  ֶיש   !הִּ ת ִּ ה ֲהַרגְּ ָ י ַעת  י כ ִּ ָידִּ  !ֶחֶרב ב ְּ

ֹאֶמר  (ל)  ָעם ָהָאתֹון ֶאלַות  לְּ   :ב ִּ

ר ֶ ָך ֲאש  י ֲאֹתנְּ ָך ַעד ֲהלֹוא ָאֹנכִּ עֹודְּ ָ ָעַלי מֵּ ת    !ַהי ֹום ַהז ֶה ָרַכבְּ

ֹה ָך כ  ֹות לְּ י ַלֲעש  ת ִּ נְּ ַ כ  סְּ ן הִּ ֵּ כ    ?!ַהַהסְּ

 )במדבר כ"ב(         .לֹא :ַוי ֹאֶמר

 

ולחשוב כיצד המורה יבקש מהתלמידים לקרוא לבדם את הפסוקים לפני הקריאה הכללית בכיתה 

 יקראו את הפסוקים בהנגנה נכונה )שאלה, תשובה(.

 הכרת אותיות השימוש 

 :מצופה מן התלמיד להכיר את

 .(בפתח )נקראת  וי"ו היפוך

ַרעו  " זְּ ָחק י ִּ צְּ ָאֶרץ יִּ וא ב ָ ָצא ַההִּ מְּ ָנה ַוי ִּ ָ ש   וא ב ַ ָאה ַההִּ ים מֵּ ָערִּ הו  ו ש ְּ ָבֲרכֵּ   (כו פרק בראשית) :ה" יְּ

 -לעומת

 שווא(:ב )נקראתו"ו החיבור 



פו  ו  " ה ֶנֶאסְּ ָ מ  ים ָכל ש ָ ַעל ָהֶאֶבן ֶאת ָגֲללו  ו   ָהֲעָדרִּ י מֵּ ִּ ר פ  אֵּ קו  ו   ַהב ְּ ש ְּ יבו  ו   ַהצ ֹאן ֶאת הִּ ש ִּ י ַעל ָהֶאֶבן ֶאת הֵּ ִּ  פ 

ר אֵּ קָֹמה   ַהב ְּ מְּ  (ט"כ פרק בראשית)    :"לִּ

)אין צורך להרחיב עם התלמידים בהסבר המושג וי"ו ההיפוך, משום שהתלמידים מבינים גם כך שמדובר על 

העבר ודווקא ההסבר יכול לבלבל אותם.. יש להקפיד על קריאתה הנכונה של האות וי"ו המנוקדת בפתח. זוהי 

 הצורה שבה התורה מספרת על הדברים שהיו( 

 

 ור וי"ו ההיפוך באותו הפסוק:הבדלי ניקוד וי"ו החיב -דוגמה 

ה ֶאל ה'ַוי ֹאֶמר  כא ָך ַעל ֹמש ֶ ה ָידְּ טֵּ ם נְּ ַמיִּ ָ ךְּ וִּ   ַהש   ֶ י חֹש  ם ַעל יהִּ ָריִּ צְּ ךְּ  ש  מֵּ יָ וְּ   ֶאֶרץ מִּ ֶ ה ֶאתוַ  : חֹש  ֶ  ָידוֹ  י ֵּט ֹמש 

ם ַעל ָמיִּ ָ ךְּ וַ  ַהש   ֶ י חֹש  הִּ ָכל יְּ ָלה ב ְּ ם ֲאפֵּ ַריִּ צְּ ים ֶאֶרץ מִּ ת ָימִּ לֹש ֶ  ש ְּ

הסביר לתלמידים את ההבדל בקריאה נכונה. אין צורך ל יתן ביטוי להבדלי הניקודהמורה  -ברמת הקריאה )

 הדקדוקי בין האותיות(

 

 ה"א השאלה:

םה   ָלֶהם ַוי ֹאֶמר" ֶ ת  ַדעְּ ן ָלָבן ֶאת יְּ רו   ָנחֹור ב ֶ נו   ַוי ֹאמְּ  :"ָיָדעְּ

לֹוםה   ָלֶהם ַוי ֹאֶמר" רו   לוֹ  ש ָ לֹום ַוי ֹאמְּ נ ֵּה ש ָ הִּ ל וְּ וֹ  ָרחֵּ ת  ָאה ב ִּ ם ב ָ   (ט"כ פרק בראשית) "ַהצ ֹאן עִּ

 

 ה"א המגמה:

צָ  או  ָלֶלֶכת ַארְּ צָ  הַוי ֵּצְּ ַנַען ַוי ָֹבאו  ַארְּ ָנַען הכ ְּ  כ ְּ

מָ  ַריְּ צְּ ָרם מִּ ָאֶרץ ַוי ֵֶּרד ַאבְּ י ָרָעב ב ָ הִּ ם  הַויְּ  י"ב( פרק בראשית)    ָלגו ר ש ָ

 

 כ"ף הדמיון:

 צורות ניקוד שונות בפסוק אחד: 3 -דיוק בקריאתה. דוגמה 

ּטָיּוּכִּ" ים נִּ ָחלִּ ים ָנַטע ה' ּכְּ   נְּ י ָנָהר ּכֲַאָהלִּ יּכַ  ַגּנֹת ֲעלֵּ ים ֲעלֵּ ם ֲאָרזִּ  , ו(כד)במדבר    "ָמיִּ

 

 


