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 כיצד להשתמש בדפי ההדרכה
 

 :משמש שתי מטרות" מדרי� לקריאת נביאי� וכתובי�"ה
 

הספר מחולק לחלקיו .  של הספר אותו קוראי�, מעי� צילו� טקסטואלי, לתת תמונה כללית) א(
נית� תמיד לראות , במבט אחד, כ�.  ולכל חלק כותרת, וחלקי� קטני� יותר, חלקי��תת, העיקריי�

וכ� כיצד הקטע קשור להקשר , אותו עומדי� לקרוא מתאי� לסביבתו הקרובהכיצד החלק הקט� 
 .כבר לפני שקוראי� אותו, הכותרת רומזת לתוכ� הקטע, בנוס  לכ�.  הכללי של הספר

 

 .לחלק את הספר לקטעי� בעלי אור� סביר ללימוד יומי) ב(
 

לקפל , עונייני� ללמודיש להדפיס את ד  ההדרכה עבור הספר אותו מ, על מנת להתחיל בתוכנית
.  ולהחזיק אותו בתו� הספר למטרות הדרכה תו� כדי הלימוד במש� החודש) או לרבע(אותו לחצי 

 ):מתו� ספר מלכי�(יחידה יומית טיפוסית מאחד מדפי ההדרכה נראית כ� 
 
   )לב�טו/ה(עסקי מלכי� ומיסי� ; )יד�ב/ה( עשיר וחכ� )א/ה�ב/ד( שרי� ונציבי� .ג) 51(
 

 .  מציי� את מספר הפסוקי� אות� יש לקרוא באותו יו�–) 51 (–ר בתו� הסוגריי� המספ
 

 .מציי� את התארי� בחודש העברי –. ג –האות בתחילת השורה 
 

שרי� : " פסוקי� בשלוש יחידות קצרות51, במקרה זה,  לחודש כוללתג הקריאה עבור יו� :הסבר
האותיות בכתב קט� בתו� הסוגריי� ה� הפרק ".  עסקי מלכי� ומסי�", "עשיר וחכ�", "ונציבי�

יש .  (ואחר כ� הפסוקי�, לאחר מספר הפרק מופיע לוכס�. והפסוקי� עבור כל אחת מ� היחידות
 .)א� עוד יותר פשוט להבנה, לשי� לב כי מבנה הד  עבור הספרי� יהושע ושופטי� הוא קצת שונה

 

 :ולכ� נוצר מבנה כזה, לעיתי� מופיע קטע ארו� מאד
 
   )כא�יב/ח(ברכה ; )יא�א/ח(מאוהל אל בית ; )ז�ו(ובית המל� '  בני� בית ה.ה�ד) 110/2(

 )יב/ז" (ולאול� הבית"קריאה ליו� ד לחודש עד  

 
יש לחלק יחידה זו .  אבל מלוכדת,  ה� יחידה אחת ארוכה מאוד–מפעלי הבניה של המל� שלמה 

המלצה הכתובה בכתב קט� מאד היא שיש ה.  בצורה מלאכותית) ה לחודש�ד(לקריאה של יומיי� 
 מציי� כי –) 110/2 (–המספר בסוגריי� ).  יב/ז(יש לעצור במקו� שצויי� ; לחלק את הקריאה ליומיי�

 .שיש לחלקה ליומיי�,  פסוקי�110מדובר ביחידה ארוכה של 
 

 ):מספר שמואל(לפעמי� ישנ� דוגמאות כלקמ� , מצד שני
 
   )כו�כג/כ(עוזרי המל� ; )כב�כא( מרד חדש .1כז) 26/48(
 

   )כד� פרקי� כאב"שמ( שאר דברי דוד. חלק חמישי
   )כב�טו/כא(מעשי גבורה ; )ד�א/כא(נקמה מול חסד . 2כז) 22/48(
 

היא כוללת את סופו של החלק : פירושו של דבר שהקריאה עבור יו� כז לחודש מכילה שני חלקי�
המספרי� בסוגריי� בראשית כל שורה .  לק החמישיוג� את תחילתו של הח, הרביעי של ספר שמואל

 פסוקי� 22ו,  פסוקי� מסו  החלק הראשו�26.  48מסבירי� לנו כי ס� כל הפסוקי� ליו� זה הוא 
 .'וכו, 48 מתו� 26:  פירוש�–) 26/48 (–המספרי� בסוגריי� .  מתחילת החלק השני

 

ה האמיתית היא לקרוא את הספרי� העבוד.  ותתרגלו אליו ע� הזמ�, הרעיו� הבסיסי הוא פשוט
יהי ).  יא,ש רבה ד"שה" ( צרי� שיהא רגיל בעשרי� וארבעה ספרי�–תלמיד חכ� : "ולחזור עליה�

 .רצו� מלפניו שית� חלקנו בתורתו
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