טעמי המקרא 1
לטעמי המקרא שלושה תפקידי :
 .1הנחיה מוסיקלית;
 .2סימו מקו הטע במילה;
 .3הפסקה )כמו פסיקי ונקודות(.
הטעמי כסימני פיסוק:
סילוק = סו פסוק .כמו נקודה בסו

משפט .צורתו קו קט מתחת למילה .למשלַ :א ְר ֶ ֽאךָּ

אתנחתא = טע המחלק את הפסוק לשני חלקי )לפעמי לא שווי
אפשר להחשיב את האתנחתא כמו פסיק באמצע נשפט ארו".

דוגמה

( .צורתו  Yהפוכה מתחת למילה .למשלָ :א ִ ֑ביָך

ל־ה ָ ֖א ֶרץ ֲא ֶ ֥שׁר ַא ְר ֶ ֽאךָּ "
וּמ ֵבּ֣ית ָא ִ ֑ביָך ֶא ָ
וֹל ְד ְתָּך֖ ִ
וּמ ֽמּ ַ
ְך־לָך֛ ֵמ ַא ְר ְצָך֥ ִ
ל־א ְב ָ ֔רם ֶל ְ
אמר ה' ֶא ַ
"וַ ֤יּ ֹ ֶ

חלקו את הפסוקי הבאי :

מוֹרה וְ ֽ ַה ְכּנַ ֲע ִנ֖י ָ ֥אז ָבּ ָ ֽא ֶרץ"
"וַ יַּ ֲע ֤בֹר ַא ְב ָר ֙ם ָבּ ָ֔א ֶרץ ַ ֚עד ְמ ֣קוֹם ְשׁ ֶ֔כם ַ ֖עד ֵאל֣ וֹן ֶ ֑
פס' 6

ת־ה ָ ֣א ֶרץ ַה ֑זּ ֹאת וַ ִיּ ֶ֤בן ָשׁ ֙ם ִמזְ ֵ֔בּ ַח ַלה' ַהנִּ ְר ֶ ֥אה ֵא ָ ֽליו"
אמר ְל ַ֨ז ְר ֲע ָ֔ך ֶא ֵ ֖תּן ֶא ָ
ל־א ְב ָ ֔רם וַ ֕יּ ֹ ֶ
"וַ יֵּ ָ ֤רא ה' ֶא ַ
פס' 7

בפסוק  8שלמטה אי טעמי  .נסו לשי פסיק ונקודה.
ן־שׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ַלה' ַו ִיּ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם ה'"
ית־אל ִמ ָיּם ְו ָה ַעי ִמ ֶקּ ֶדם ַו ִיּ ֶב ָ
ית־אל ַו ֵיּט ָא ֳהֹלה ֵבּ ֵ
" ַו ַיּ ְע ֵתּק ִמ ָשּׁם ָה ָה ָרה ִמ ֶקּ ֶדם ְל ֵב ֵ

שימו לב לטעמי סילוק ואתנחתא.
שׁם ה'".
ן־שׁם ִמזְ ֵ֙בּ ַ ֙ח ֽ ַלה' וַ יִּ ְק ָ ֖רא ְבּ ֵ ֥
ית־אל ִמיָּ ֙ם וְ ָה ַע֣י ִמ ֶ ֔קּ ֶדם וַ ִיּ ֶֽב ָ ֤
ית־אל וַ ֵיּ ֣ט ָא ֳה ֹ֑לה ֵ ֽבּ ֵ ֤
"וַ יַּ ְע ֵ֨תּק ִמ ָ֜שּׁם ָה ָ֗ה ָרה ִמ ֶ ֛קּ ֶדם ְל ֵ ֽב ֵ ֖
שימו פסיק ונקודה בפס'  8לפי הטעמי  ,וקראו את הפסוק.
ן־שׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ַלה' ַו ִיּ ְק ָרא ְבּ ֵשׁם ה'"
ית־אל ִמ ָיּם ְו ָה ַעי ִמ ֶקּ ֶדם ַו ִיּ ֶב ָ
ית־אל ַו ֵיּט ָא ֳהֹלה ֵבּ ֵ
" ַו ַיּ ְע ֵתּק ִמ ָשּׁם ָה ָה ָרה ִמ ֶקּ ֶדם ְל ֵב ֵ

טעמי המקרא 2
חלקו את פסוק  4לשני חלקי על פי הטעמי :

אתוֹ ֵמ ָח ָ ֽרן"
ן־ח ֵ ֤משׁ ָשׁ ִנ ֙ים ְו ִשׁ ְב ִ ֣עים ָשׁ ָ֔נה ְבּ ֵצ ֖
" ַו ֵיּ ֣ ֶלְך ַא ְב ָ ֗רם ַכּ ֲא ֶ֨שׁר ִדּ ֶ ֤בּר ֵא ָל ֙יו ֔ה' ַו ֵ ֥יּ ֶלְך ִא ֖תּוֹ ֑לוֹט ְו ַא ְב ָ ֗רם ֶבּ ָ
לא רק את הפסוק השל אפשר לחלק לשתי "צלעות" )=שני חצאי פסוק( .אפשר לחלק ג כל "צלע" לשני חלקי .
הטע המחלק את ה"צלע" לחצי נקרא ָז ֵק
וכ" נחלק את הפסוק:

וצורתו שתי נקודות מעל למילה .למשלָ :שׁ ֔ ָנה

אתוֹ ֵמ ָח ָ ֽרן"
ן־ח ֵ ֤משׁ ָשׁ ִנ ֙ים ְו ִשׁ ְב ִ ֣עים ָשׁ ֔ ָנה ְבּ ֵצ ֖
ְו ַא ְב ָ ֗רם ֶבּ ָ

" ַו ֵיּ ֣ ֶלְך ַא ְב ָ ֗רם ַכּ ֲא ֶ֨שׁר ִדּ ֶ ֤בּר ֵא ָל ֙יו ֔ה' ַו ֵ ֥יּ ֶלְך ִא ֖תּוֹ ֑לוֹט
* ההפסקה של האתנחתא גדולה מההפסקה של הזק .

תרגיל
חלקו את הפסוקי הבאי לפי הטעמי

י־כ ֵ ֥בד ָה ָר ָ ֖עב ָבּ ָ ֽא ֶרץ"
" ַו ְי ִ ֥הי ָר ָ ֖עב ָבּ ָ ֑א ֶרץ ַו ֵ֨יּ ֶרד ַא ְב ָ ֤רם ִמ ְצ ַ ֙ר ְי ָמ ֙ה ָל ֣גוּר ָ֔שׁם ִ ֽכּ ָ

)בר' י"ב (10

א ָ ֛תהּ ִ ֖לי ְל ִא ָ ֑שּׁה ְו ַע ָ֕תּה ִה ֵ ֥נּה ִא ְשׁ ְתּ ָ֖ך ַ ֥קח ָו ֵ ֽלְך"
ח ִתי ִ֔הוא ָו ֶא ַ ֥קּח ֹ
" ָל ָ ֤מה ָא ַ֙מ ְר ָ֙תּ ֲא ֣ ֹ
אר ְו ִנ ְב ְר ֣כוּ ְב ָ֔ך ֖כֹּל ִמ ְשׁ ְפּ ֥חֹת ָה ֲא ָד ָ ֽמה"
וּמ ַק ֶלּ ְל ָ֖ך ָא ֑ ֹ
" ַו ֲא ָ ֽב ֲר ָכ ֙ה ְמ ָ ֣ב ְר ֶ֔כיָך ְ

)בר' י"ב (19

)בר' י"ב (3

י־ב ֶקר ֥יוֹם
י־ע ֶרב ַ ֽו ְי ִה ֖ ֹ
ח ֶשְׁך ָ ֣ק ָרא ָ ֑ל ְי ָלה ַ ֽו ְי ִה ֶ ֥
אוֹר ֔יוֹם ְו ַל ֖ ֹ
ֹלהים ׀ ָל ֙
" ַו ִיּ ְק ָ ֨רא ֱא ִ ֤

ֶא ָ ֽחד" )בר' א' (5

י־ב ֶקר ֥יוֹם ַה ִשּׁ ִ ֽשּׁי"
י־ע ֶרב ֽ ַו ְי ִה ֖ ֹ
אד ֽ ַו ְי ִה ֶ ֥
ה־טוֹב ְמ ֑ ֹ
שׁר ָע ָ֔שׂה ְו ִה ֵנּ ֖
ל־א ֶ ֣
ת־כּ ֲ
ֹלה ֙ים ֶא ָ
" ַו ַ ֤יּ ְרא ֱא ִ

)בר' א' (31

