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 "מקרא ערוך"
------ 

 
את ַהִשיָרה-ֶאת ָלֶכם ִכְתבּו"  "ַהזֹּ

 

את ַהִשיָרה-ֶאת ָלֶכם ִכְתבּו, ְוַעָתה  ִשיָמּה, ִיְשָרֵאל-ְבֵני-ֶאת ְוַלְמָדּה, ַהזֹּ
את ַהִשיָרה ִלי-ִתְהֶיה ְלַמַען  :ְבִפיֶהם   .ִיְשָרֵאל ִבְבֵני --ְלֵעד , ַהזֹּ

 [יט, לא, דברים]
 :ל"הפסוק הנ על ם"הרמב

 ".הזאת השירה את לכם כתבו" שנאמר, לעצמו תורה ספר איש כל לכתוב
 [עשה מצוות, הקדמה, תורה משנה]

 ":הערב נא"י על "רש
 .מאהבה בהם לעסוק עלינו יערבו": אלהינו' ה נא הערב"

 [ב"ע יא דף ,ברכות מסכת י"רש]
 

 

, ם"הרמב]ם עבורו "או שיכתוב אותו סופר סת, ראוי שאיש ישראל יכתוב לעצמו ספר תורה
 [.לעיל

" לכתוב ספר תורה לעצמו"נו יבימיכול אדם  מבלי לצאת ידי מצוות כתיבת ספר תורה ממש
מאתרים רבים [ ועוד והתלמוד]ך כולו "והתנ י העתקה של פרשות השבוע"ע באמצעות מחשב

 . שהם היום נחלת הכלל או מתקליטורים ברשת

 .הטקסט עריכת באמצעות לימוד אלא, לקובץ סתם בהעתקה מדובר אין

שם . לפסקאותחילקנו  חלקוכל , על פי הנושא או העלילה חלקיםלחילקנו את הטקסט 
 -וכותרות הפסקאות נכתבו בשולי הטקסט בצד ימין , הנושא מופיע בראש החלק בצד שמאל
הערות להארת עניינים בשוליים השמאליים רשמנו . כדי לא לפגוע ברצף הטקסט המקראי

 .וכן רשמנו הפניות חשובות ,הפסקה למבנההנוגעים 

 [. "hanging"]מתחילים בשורה חדשה מוזזת פנימה "[ ויאמר"לאחר ]דברים הנאמרים 

, שהמעבר לא יהיה באמצע פיסקה ניתנה למעבר מעמוד לעמוד כדי מיוחדתלב -שימת
 .ובמיוחד לא בהפיכת דף

מופיעים , ם"י סופרי סת"בספרי התורה הכתובים ע מרווחיםהמציינים [ להלן]הסימנים 
 :מודפסים על פי המסורהקובל בספרי המקרא שבמקומם כמ

 . שלאחריה שורה חדשה -פסקה פתוחה { פ}. אותיות 9מרווח של מציין  -פסקה סגורה  {ס}
. {ש}כל הספרים האחרים נחתמים בסיומת  .כמקובל{ חזק}חתמנו במילה  החומשיםאת חמשת 

   .בין ספר לספר מבדיל רווח של מספר שורות ,ם"י סופר סת"במגילות הכתובות ע
מופיעים [ בחמשת החומשים בלבד - 'שלישי וכו, שני] לתורה" העולים"כמו כן סדר 

 . מתחיל בשורה שאחריה" העולה"ו, במשבצת בשוליים השמאליים

אך הטקסט , יש בהם גם מן הפרשנות שהשתדלנו להימנע ממנה -פיסוק וכותרות  ,עריכה, אמנם
ומזמנים את הקוראים לפתוח , מאיר העיניים ונוחות ההתמצאות בו מנגישים אותו לציבור הרחב

 .מאהבה ועסוק בשנ שלימוד תורה יערב עלינו כדי --י "כדברי רש, את ספר הספרים
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 תודות

 , שעבר על העריכה במשך שנה שלמה, הכהן פרידמן ברצוני להודות מקרב לב לידידי הרב שלמה

ותיקן טעויות שהיו מושרשות אצלי משנות לימודי , הציע, העיר ;פרשה פרשה, שבוע שבוע

 .עם זאת האחריות לעריכה כולה שלי .יישר כוח -ועל כך  ,הקודמות

שעשו עבודה יסודית , אבינועם שמרון ואהרון פרידמן ,תלמידי חכמים, תודה לשני המגיהים

 .וגם הציעו תיקונים בעריכה עצמה, בבדיקת כל אות וכל תו

ך ובקיאה בטעמי "ובהיותה מורה ללשון עברית ולתנ. שעמלה על העריכה הלשונית, ולטובה לוין

 .  המבוא פרקיתרמה לכתיבה ולתוכן של , המקרא

 אהרון אמוזג
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 הגההו מקור 

 ונוסח קובע, גרסאות אחרות, המקור לטקסט

נעשתה הגהה , עם זאת ."מכון ממרא"של האינטרנט אתר הועתק מהניקוד הטעמים והטקסט עם 
 . בהשוואה למספר גרסאות מקובלות -- כתיב וקרי, דגשים, ניקוד; של כל מילה

מוסד "הוצאת ] "ראך ברוי"תנ"לנוסח  יצמדבחרנו לה, שונותמסורות  ביןכאשר נמצאו הבדלים 
 ."מקרא ערוך"בסדרת  הקובע וקבענו אותו כנוסח, [ה"הדפסה תשס, "הרב קוק

 כתיב וְקֵרי

 ;  (כתיב)וללא ניקוד , באותיות קטנות, רשום בסוגריים הכתיב
 .הרגיל של הטקסט לקריאה רצופה[ פונט]והוא כתוב בגופן , מנוקד ְקֵריהו

 [מחבר]מקף 

כל המקפים ". ישראל-בני" לדוגמה .צמוד למילים משני צדדיו[ -]בין שתי מילים  [מחבר]מקף 
 .אף לא מקף מחבר אחדולא גרענו לא הוספנו : י"המחברים מקורם בטקסט התנכ

 עריכה

 כותרותה

 וכותרות המשנה בצד ימין של הטקסט, תופיע בצד שמאל[ הנושא או העלילה]הכותרת הראשית 
 .ראה פרוט ִמְדָרג הכותרות בהמשך. על רקע של צבע

הכותרת מהווה מעין , לעתים .כותרת לנאמר בפסקה שבמקרא –כשמה כן היא , לרוב, הכותרת
הכותרת הקולעת ביותר נמצאה ש יש קטעים .ולעתים היא מכילה ביטוי המאפיין את הפסקהתקציר 

לפעמים לקחנו  .כותרת זאת תופיע מנוקדת ובאותו הגופן של הטקסט המקראי. בפסקה עצמה
 .וגם אותן כתבנו בגופן הטקסט ומנוקדות, מילה או יותר מתוך הטקסט ולא את הכותרת כולה

 ת חדשות בתוך הפסוקשימוש במרווחים ושורו

המתחילות שורות חדשות בובין חלקי המשפט בפסוק רווחים וש במנוסף לטעמים עשינו שי
 :להלן כמה דוגמאות. באמצע הפסוק

  י חלוקת "ענעשה זאת  הבחנה בין שני חלקי המשפטאו כאשר נדרשת  הבהרת הטקסטלצורך
 .מרווחיםבאמצעות [ ולעתים ליותר]הפסוק לשניים 

 [: ג-ב, שמות כא]לדוגמה  

י  ב דיני עבד עברי ִרִ֔ ד ִעב  ֶ֣ב  נ ה֙ ע  י ִתק    ִכִּ֤
ד  ֲַֽעב ֹ֑ ִנִ֖ים י  ש שָׁ ֵׁ֥ ַֽם׃   ש  י ִחנָׁ ִשִ֖ פ  חָׁ ַֽ א ל  ֵׁ֥ ת י צ  ִבִעִ֔ ש   ּוב ַ֨

א  ג ֹו יָׁב ִ֖ ג פֵׁ֥ ֹ֑א  ִאם־ּב  ֹו י צ  ג פֶ֣  ּב 
ּוא  ה֙ הִ֔ ל ִאשָׁ ִּ֤ע  ֹו׃  ִאם־ּב  ֹו ִעמַֽ תִ֖ ה ִאש  ֵׁ֥ אָׁ ַֽצ  יָׁ  ו 

נֹֹ֑ות  ד ֹו בָׁ ִנִ֖ים אֶ֣ ֹו בָׁ ה־לֵׁ֥ דָׁ ַֽל  יָׁ ה ו  ֹו ִאשִָׁ֔ ן־לֶ֣ נָׁיו֙ ִית   ִאם־ֲאד 
יהָׁ   נ ִ֔ אד  ַֽ י ה֙ ל  ה  יהָׁ ִתַֽ ֶ֗ ד  ילָׁ ֶ֣ה ִוַֽ ִאשָׁ ַֽ ֹו׃ הָׁ ג פַֽ א ב  ֵׁ֥ ּוא י צ  הִ֖  ו 
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 ": החטא ועונשו"במתקונת של  [חומש שמות]דוגמאות רבות תמצאו בפרשת משפטים 
 .לאחר מירווח ברור, שמאלבצד  -והעונש , מצד ימין -החטא 

 שמאלה  "מוזזת"שורה חדשה הדברים הנאמרים יתחילו ב: שיח-בדו["hanging"]. 

 [: ה-ד, שמות ח]שיח בין משה לפרעה -דו ,לדוגמה

  משה ואהרון
 נקראים אל פרעה

ר֙  ד אמ  י ַ֨ ן ו  ֲהר ֶ֗ א  ל  ֶ֣ה ּוַֽ ש  מ  ה ל  ע ֹ֜ ר  א פ  ַ֨ רָׁ ִיק   ו 
ה  הוִָׁ֔ ל־י  ירּו א  ִתֶ֣ ע  י  ה  ִמֹ֑ ע  ַֽ ִני ּומ  ִ֖ ים ִממ  ִעִ֔ ד  ר  פ  צ  ַֽ ר֙ ה  יָׁס   ו 

ַֽה׃ יהוָׁ ַֽ ּו ל  חִ֖ ּב  ִיז  ם ו  עִָׁ֔ ת־הָׁ ה֙ א  חָׁ ל  ֲַֽאש    ו 
ה֮  ה ע  ר  פ  ֶ֣ה ל  ש  ר מ  אמ  י ַ֨  ו 

ֶ֣י ת  מָׁ י֒ ל  ל  ֶ֣ר עָׁ א  פָׁ ךִ֔  ִהת  מ  ע  ל  יך֙ ּוַֽ ַ֨ ד  ֲעבָׁ ַֽ ל  ךֶ֗ ו  יר ל  ִתֶ֣ ע   ׀ א 
ךִ֖  ים ִממ  ִעִ֔ ד  ר  פ  צ  ַֽ ִרית֙ ה  כ  ה  ֹ֑יךל  ת  נָׁה׃   ּוִמּבָׁ ר  ַֽ א  ר ִתשָׁ א ִ֖ י  ק ּב  ֵׁ֥   ר 

 
 באותה השורה, ניצור מירווח בין האומר לנאמר יםקצרעם חילופי דברים שיח -בדו. 

 :[לג-לא,בראשית כה]שיח בין יעקב לֵעָשו בעניין מכירת הבכורה -הדו, לדוגמה

ב  לא ֲַֽעק ֹ֑ ר י  י ִ֖אמ  י׃  ו  ךִ֖ ִלַֽ ת  רָׁ כ ַֽ ת־ּב  יֹּ֛ום א  ה כ  ֵׁ֥ רָׁ  ִמכ 
ו  לב שִָׁ֔ ר ע  י ֶ֣אמ  ּות ו  מֹ֑ ְִ֖ך לָׁ י הֹול  ִכֵׁ֥ נ  ַֽ ּ֛ה אָׁ ה׃   ִהנ  ַֽ רָׁ כ  י ּב  ֵׁ֥ה ִלִ֖ ה־ז  מָׁ לָׁ  ו 
ב  לג ֲַֽעק ֶ֗ ר י  י ֶ֣אמ  ֹום ו  יִ֔ ה ִלי֙ כ  עָׁ ִּ֤ב   ִהשָׁ

 [.שניםבפסוק לב המחלק את המשפט ל" למות"שימו לב גם למירווח הקטן אחרי המילה ]

  כיםארו םה יםהנאמרהדברים כאשר: 

 ,בצד ימין" צבע"ללא  ,הפסוק או קטע ממנו המציין את הדובריופיע בשורה הראשונה  
 והדברים, "ללא צבע"שהרי שם הדובר בולט בשורה , והנאמר יופיע בשורות הבאות ללא הזזה 

 .הצבועה לעמודהעצמם יופיעו משמאל 

 [.מח-לד,בראשית כד] בבית לבן [אליעזר]נאום העבד : "לדוגמא 

 .כן מוזזים שמאלהוהם , שימו לב שבתוך נאומו מצטט העבד דברים של אחרים  

ֹ֑ר  לד נאום העבד י אמ   ו 

, אברהם -פתיחה 
 ויצחק, שרה

ִכי׃  נ ַֽ ם אָׁ ִ֖ הָׁ רָׁ ב  ד א  ֵׁ֥ב   ע 

ד לה א ִ֖ ִנּ֛י מ  ת־ֲאד  ְך א  ַ֧ ר  ה ּב  ַֽיהוָָׁ֞ ֹ֑ל   ו  דָׁ ִיג   ו 
אן ֹו צ ִּ֤ ן־לָ֞ ִית  ב ו  זָׁהִָׁ֔ ף ו  ֶ֣ס  כ  ר֙ ו  קָׁ ת   ּובָׁ ח ִ֔ פָׁ ִדם֙ ּוש  ֲַֽעבָׁ ים׃  ו  ִרַֽ ֲחמ  ַֽ ים ו  ִלִ֖ מ   ּוג 

ֹּ֑ה  לו נָׁתָׁ י ִזק  ִ֖ ֲחר  ַֽ י א  ִנִ֔ אד  ַֽ ן֙ ל  ִנֵׁ֥י ב  ת ֲאד  ש  ה֩ א ַ֨ רָׁ ד שָׁ ל  ת ֵּ֡ ֹו  ו  ן־לִ֖ ִית  ו 
ֹו׃ ר־לַֽ ל־ֲאש  ת־כָׁ  א 

ר  לז ההשבעה אמ ֹ֑ ִנִ֖י ל  ִֵׁ֥ני ֲאד  ִּבע  י ש   ו 
ֹו׃  צַֽ ר  א  ב ּב  ֵׁ֥ ש  י י  ִכִ֖ נ  ַֽ ר אָׁ ֵׁ֥ י ֲאש  ֲעִנִ֔ נ  כ  ַֽ נֹות֙ ה  י ִמּב  ִנִ֔ ה֙ ִלב  ח ִאשָׁ ִּ֤ א־ִתק   ל ַֽ

ְִ֖ך לח ל  י ת  ִבּ֛ ית־אָׁ ל־ּב  א א  י  ִאם־ל ַ֧ ִתֹ֑ ח  פ  ל־ִמש  א  י׃  ו  ִנַֽ ה ִלב  ִ֖ ֵׁ֥ ִאשָׁ תָׁ ח  ק  ַֽ לָׁ  ו 
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כדי להבחין " מוזזים"ובתוכו הרבה ציטוטים , והנאום ממשיך עוד עשרה פסוקים עד פסוק מח
 .בין דברי העבד והדברים שהוא מצטט

 לאחר הכותרת "מוזזת"שורה חדשה ב ['וכד קרבנות, ציודשל : למשל] הצגת רשימה. 

 [:כג, שמות ל]ְבָשִמים רשימת , לדוגמה

ים ר אש֒  כג שמן משחת קודש ִמֶ֣ שָׁ ך֮ ּב  ח־ל  ֶ֣ה ק  תָׁ א    ו 

 :המרכיבים

 ,סוגי בשמים 4

 ושמן זית

ֹות  אִ֔ ֶ֣ש מ  רֹור֙ ֲחמ  ר־ד   מָׁ
ֹו  ֲחִציתִ֖ ַֽ ם מ  ש  ֵׁ֥ ן־ּב  מָׁ ִקנ  ִֹ֑ים  ו  אתָׁ  ֲחִמִשֶ֣ים ּומָׁ

ם  ש  נ ה־ב ִ֖ ִים׃  ּוק  ַֽ אתָׁ ים ּומָׁ  ֲחִמִשֵׁ֥

ֹות כד אִ֖ ש מ  ֵׁ֥ ה ֲחמ  ָּ֕ ִקדָׁ ש   ו  ד  ק ֹ֑ ל ה  ֶ֣ק  ש   ּב 
ִִַ֖֖ית  ן ז  מ  ֵׁ֥ ש  ין׃  ו   ִהַֽ

ש  כה ד  ת־ק ִ֔ ח  ן ִמש  ֶׁ֚מ  ֹו ש  תֶ֗ ִשֶ֣יתָׁ א  עָׁ ח   ו  ֹ֑ ק  ֶ֣ה ר  ֲעש  ַֽ ת מ  ח  ִ֖ ק  ח ִמר  ק   ר ֵׁ֥
ַֽה׃ י  ה  ש ִיַֽ ד  ת־ק ִ֖ ח  ן ִמש  מ  ֵׁ֥  ש 
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 ִמְדָרִגים בסימון הכותרות וכותרות המשנה
 

ומשתקף מהחלוקה בעמודה שמימין  ,אינטואיטיבי לחלוטיןהסעיפים הוא /הכותרות[ היררכיה]ִמְדָרג 
 .הנמוך ביותר[ 4], הגבוה ביותר[ 1: ]להלן הִמְדרגים בסדר יורד. לטקסט

 

  הסבר סוג הכותרת  ִמְדָרג

     

  ִמְדָרִגים בסיסיים   

     

 העלילההנושא או   בצדיופיע  1ג ִמְדָר   ִמְדָרג

   שמאל של העמוד  1

     

2 
 

 כותרת
 3 אחריה יכולים לבוא מספר קטעים עם כותרות ִמִמְדָרג :כותרת ממוסגרת

 "[.צבועקטע "להלן ] 4ִמִמְדָרג או מספר קטעים [ להלן, ג הבאַהִמְדָר ]

 

     

3 
 

 כותרת
אחרי כותרת כזאת יכולים לבוא מספר קטעים  :כותרת עם פס בצד שמאל

 .[ראה המדרג הבא, "כותרת צבועה]" 4ִמִמְדָרג 
 

     

4 
 

 תקציר/תוכן
מתאר את התוכן או מהווה תקציר של הטקסט המקראי  :טקסט על רקע צבוע

 .ג הכותרותְדָר והיא הדרגה הנמוכה ְבִמ , "קטע צבוע"להלן . שמשמאלו
 

     

  ִמְדָרִגים צמודים   

     

  .לקטע צבוע  מתייחסת לקטע זה בלבד הצמודה 3או  2ִמִמְדָרג כותרת  כותרת  2

  [.הצמודה לקטע צבוע 2כותרת ִמִמְדָרג : דוגמה מימיןב] תקציר/תוכן   4

     

  ִמְדָרִגים משולבים ומיוחדים   

     

 
שהיא גם  כותרת 

 תקציר/תוכן

כאשר  ,יבוא, כשהוא מוקף במסגרת" קטע צבוע" :כותרת שהיא גם התוכן
 .קצר מאודאו שהקטע , הכותרת היא גם תוכן הקטע

 

     

  .עם קו  צבעוני המחבר מספר סעיפים אחריה 3ִמִמְדָרג כותרת : יהיָ נָ תְ הַ  כותרת  

 

 ..."[. והיה אם תשמרו " :למשל]הבאה אחריה  ת תנאיםמתנה רשימזאת כותרת   
, "עקב"ת ופרשלמשל ראו ] .מופיעות הרבה בספר דברים" התנייה"כותרות 

 .[ועוד" שופטים", "ראה"

 

     

  .נושא/של קטע סיום או חתימה [עם או בלי צבע]  

     

 כותרת .עם הקטע הצבוע משמאל סוגרייםב נתון [לנושאהקשור ]ר גָ סְ מאמר מּו [מאמר מוסגר]  

     

 
 

 כותרת
[ למעשה או לכאורה]טקסט הנראה קטע ": טקסט מחוץ לקונטקסט"
 .[כ משני הצדדים"בד] הפוכיםסוגריים  י"ע יסומן, לנושא" לא שייך"

 
 

     

 הערות .על רקע אפור ,להבהרת הנושא יופיעו בצד שמאל הערות [שמאלבצד ]  

 

 :כללים נוספים
  .בעיקר כאשר הנושא מחולק למספר קטעים קטן, לא תמיד מופיעים כל מדרגי הכותרות (1

ומפסיקה את , נושא חדשמתחילה , [3אחרי  2, למשל]כותרת המופיעה אחרי כותרת ִמִמְדָרג נמוך ממנה 
.ִמְדָרג הכותרות הקודם
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 מבוא לטעמי המקרא
 מבוסס על ויקיפדיה

 , מבוא זה מיועד למי שאינו מצוי בטעמי המקרא
 ,במשפטהמורים על הפסקות  השכיחיםהטעמים להכיר ומטרתו ללמד 

 .תוך זמן קצר ביותר להקנות יכולת קריאה של פרקי המקרא עם טעמיםבזה ו
המקבילות ]הפסקות במשפט קריאה עם הבלימוד הלחן אלא בלא מדובר 

  י טעמי המקרא"עהמונחות [ 'וכד, פסיק, נקודה ופסיק, לנקודה
 

 

 ?מהם טעמי המקרא

מעל או מתחת ) מקראיהם סימנים מיוחדים המצורפים לטקסט ה ְטָעִמיםאו  ַטֲעֵמי ַהִמְקָרא
והם , ואת חלוקת המשפט יהיהגִ את צורת ה, המסמנים לקורא את נגינת המילים, (למילים

 .עבריתהקדומים של ה סימני הפיסוקלמעשה 

 :עיקריותלטעמים כמה מטרות 

והטעם , בסוף משפט כנקודהכך למשל הטעם סוף פסוק משמש . סימני פיסוק: תחבירי .1
. בין חלקי משפט[ ולפעמים כפסיק] נקודה ופסיקכ אתנחתא משמש הרבה פעמים

 .לכל מילה יהיה בדרך כלל טעם אחד בלבד

ברוב המקרים , האם הטעמת המילה היא במלעיל או במלרע - המילה הטעמת: פונולוגי .2
יצירת  - המשפט הנגנתוכן ; יבוא בהברה בה נמצא הטעם במילה" טעם המקרא"

למשל להדגיש , ִמְתאר טונאלי למילים כך שייצרו אינטונציה מסוימת למשפט
 .מילה מסוימת על ידי הגייתה בטון גבוה

 הניגון. תוויםכמה של המורכב מצירוף , מסויםלכל טעם יש ניגון . מנגינה לקריאה: מוזיקלי .3
 .ת הכתובזכירגם מסייע לו, מעשיר את הקריאה

 .ההפסקות בתוך הפסוקובעיקר , [לעיל, 1מטרה ]להלן נתייחס רק להיבטים הנוגעים לתחביר 

 ג הטעמיםרָ ְד מִ 
ככל שההפסקה . בעיקר לפי אורך ההפסקה שהם מייצגים, בחמישה מדרגיםהטעמים מדורגים 

 : ראה הטבלה בהמשך. הטעם זוכה לכינוי חשוב יותר, גדולה יותר

 , מסמלים עצירה ארוכה  הקיסרים

 .עצירה קצרה יותר      מלכים

 .עוד יותר קצרה עצירה   ָשִריםאו  ִמְשִנים

 ,מציינים עצירה קצרה במיוחד  ְפִקיִדיםאו  ָשִליִשים

 "[.טעמים מחברים"נקראים גם ] אינם מציינים עצירה כלל  ,המשרתיםואילו 

  הטעמים כסימני פיסוק
  :מקבילות לסימני הפיסוק המקובלים י הטעמים"המיוצגות ע או העצירות ההפסקות

 .על פי משמעות הפסוק --[ ,]או פסיק ]:[ תיים נקוד[ --]מקף מפריד [ ;]פסיק ו נקודה].[ נקודה 
  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99_%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%A2%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95_(%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
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 טעמים שכיחים המציינים הפסקות במשפט
 

להכיר את כל טוב יעשו הקוראים אם ילמדו ו, מופיעה בסוף פרק זה המלאהטבלת הטעמים 
 . בהטעמה הנכונה גם דבר המסייע לקרוא כל מילה במשפט, למשפחותיהםהטעמים 

כמו מטרתם של סימני הפיסוק המקובלים שלנו  - בהפסקות הנכונותלצורך קריאת הפסוק , אולם
בשלב ראשון להכיר ולזהות את ומספיק  כדאי ,[מקף, תייםנקוד, פסיק-נקודה, פסיק, נקודה]

 :בטבלה הבאהשהשכיחים הטעמים 
 

 .על הפסקות במשפט םהמורי [יםהקיימ 22 מתוך 8]שכיחים ה טעמיםה
 

 כפי שמקובל בעדות ישראל השונותשם הטעם 

 תימנים איטלקים ספרדים אשכנזים  הטעם ִמְדָרג
 

      

 ים יתנקוד] ׃ב   קיסריים

 [בסוף הפסוק
ּוק  ס   /סֹוף פָּ

ּוק ּוק ִסל  ס  ּוק סֹוף פָּ ס  ּוק סֹוף פָּ  ִסל 

 ֶאְתנָּחָּ א ַאְתנָּ ח ַאְתנָּ ח ֶאְתַנְחתָּ א  ב   
 

 
 

    
א  סֶ  גֹול  סֶ   ב   מלכים   ְשֵרי   גֹוְלתָּ
ן  ב    טָּ  ֹון זֵָּקף קָּ ט  ֹון זֵָּקף קָּ ט  ֹון זֵָּקף קָּ ט   זֵָּקף קָּ

ֹול  ב    ֹול זֵָּקף גָּד  ֹול זֵָּקף גָּד  ֹול זֵָּקף גָּד   זֵָּקף גָּד 

א  ב    א ִטְפחָּ  א ַטְרחָּ   ְנטּויָּ ה ַטְרחָּ 
 

 
 

    

יע  ב   ִמְשִנים או  יערָּ  ְרִב  יערָּ  ִב  יערָּ  ִב   ִב 

יר  ב   ָשִרים יר ְתִב  יר ְתִב  א ְתִב   ַתְברָּ 
 
 

 י הטעמים"חלוקת הפסוק ע

 . הטעמים משמשים כסימני פיסוק
לאחר מכן . את המשפט השלם לשני חלקים עיקריים מחלק[ כ אתנחתא"בד]בפסוק " החזק"הטעם 

 . וכן הלאה" חזקים"באמצעות טעמים פחות יכול כל חלק להתחלק שוב לשני חלקים 
 : סדר החלוקה כדלהלן

 . החלוקה העיקרית של הפסוק היא על ידי הקיסר
  ".מלכים"אחד מההפעם הראשונה בה יופיע בפסוק  החלוקה הבאה היא

 . וכן הלאה, המלך הבא בפסוק מחלק חלוקה שלישית
והקטע שלפניו מחולק לחלוקה , גם הקטע שלפני הקיסר מחולק לחלוקה שנייה על ידי מלך

 . ידי משנהשלישית על 
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 טבלת הטעמים השלמה

 

 
 תימנים איטלקים ספרדים אשכנזים 

  קיסריים. 1
    

׃ ּוק  ב  ס   /סֹוף פָּ
ּוק ּוק ִסל  ס  ּוק סֹוף פָּ ס  ּוק סֹוף פָּ  ִסל 

 ֶאְתנָּחָּ א ַאְתנָּ ח ַאְתנָּ ח ֶאְתַנְחתָּ א  ב  

      מלכים. 2

א  סֶ  גֹול  סֶ   ב     ְשֵרי   גֹוְלתָּ
ֶלת  ב   ֶלת ַשְלֶש  ֶלת ַשְלֶש  א ַשְלֶש   ִשיְשלָּ 

ן  ב   טָּ  ֹון זֵָּקף קָּ ט  ֹון זֵָּקף קָּ ט  ֹון זֵָּקף קָּ ט   זֵָּקף קָּ

ֹול  ב   ֹול זֵָּקף גָּד  ֹול זֵָּקף גָּד  ֹול זֵָּקף גָּד   זֵָּקף גָּד 

א  ב   א ִטְפחָּ  א ַטְרחָּ   ְנטּויָּ ה ַטְרחָּ 

      ִמְשִנים או ָשִרים. 3

יע  ב   יע ְרִב  יע ְרִב  יע ְרִב   ְרִב 

 ִ֮צּנֹור א֮ ַזְרקָּ  א֮ ַזְרקָּ  א֮ ַזְרקָּ   ב֮ 

א    ב   א   ַפְשטָּ א   ַקְדמָּ א   ַפְשטָּ  ַאְזלָּ

י ַפְשִטין    ֨בב   י ַקְדִמין   ְשֵנ֨ י ַפְשִטין   תֵר֨   ְשֵנ֨
ר ְיִתיב ְי ִתיב ְי ִתיב  ב    ְי ִתיב ש ֹופָּ

יר  ב   יר ְתִב  יר ְתִב  א ְתִב   ַתְברָּ 

 אוָשִליִשים . 4
 ְפִקיִדים

 
    

ז ֵּ֡    בֵּ֡  ז ר גָׁ   רפָׁ ז ר  לֹודֵּ֡ פָׁ ז ר  ֹולדֵּ֡ גָׁ פָׁ  ֹולדֵּ֡ גָׁ פָׁ

רָּ ה  ב   רָּ ה ַקְרֵני פָּ רָּ ה ַקְרֵני פָּ רָּ ה ַקְרֵני פָּ  ַקְרֵני פָּ

ה  ב   א ְגדֹולָּ ִלישָּ ה ְת  ְרצָּ א ִת  ְלשָּ א  ַת  ִלישָּ ְת 
ה  ְגדֹולָּ

ֵרש  ב   יש ֵג  ֵרש ְגִר  ס ֵג  ֵר   טָּ

ִים  ב   ין ֵגְרַש  ין ְשֵני ְגִריִש  ין ְשֵני ְגִריִש   ַטְרִס 
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      משרתים. 5

ֵס֣ק׀ מּוַנח ְלַגְרֵמּ֣ה׀  ֣ב׀  ְלַגְרֵמּ֣ה׀ פָּ
 

יְך ֵמְרכָּ א  ב   יְך ַמֲאִר   ַמֲאְרכָּ א ַמֲאִר 

ר הֹוֵלְ֣ך מּוַנ֣ח  ב֣  ר ִע֣לּוי שֹופָּ   שֹופָּ
ר ְמֻהפָּ ך ַמְהַפ ך  ב   ּוְך שֹופָּ פ  ר הָּ  ְמֻהפָּ ְך שֹופָּ

 ַדְרגָּ א ַדְרגָּ א ַדְרגָּ א ַדְרגָּ א  ב  

א  ב֨  א ַקְדמָּ֨ א ַאְזלָּ֨   ַקְדמָּ֨

א ְקַטּנָּה    ב   א   ְתִלישָּ א   ַתְלשָּ א  ַתְרסָּ ְתִלישָּ
 ְקַטּנָּה  

א ּכפּולָּ ה  ב   ין ַטֲעֵמ י ְתֵרי ֵמְרכָּ   ְתֵרין חּוְטִר 
ֹו  ב   ֹו ֵיֶרח ֶבן יֹומ  ֹו ֵיֶרח ֶבן יֹומ  ֹו ֵיֶרח ֶבן יֹומ   ֵיֶרח ֶבן יֹומ 

 
 

 


