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 תוכן

 מבוא•

 כלל הטעמת הפתיחה•

 פנייה•

 סיכום•
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 אפשרויות פיסוק: פתיחה ודיבור ישיר
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אֶמר ֱא�ִהי֙ם  ֹ֤ םוַּי י ִאְׁשְּת֔�  ֶאל־ַאְבָרָה֔ אָׂשַר֣ ּה �א־ִתְקָר֥ יֶאת־ְׁשָמ֖   ָׂשָר֑
ה ְׁשָמּֽה י ָׂשָר֖  ִּכ֥

 )טויז בראשית (

ֶל�  אֶמר ֲאִביֶמ֖ ֹ֥ םוַּי  ֶאל־ַאְבָרָה֑
ה  ְבָּת ָמ֣ ר ִהַּצ֖ ֶּלה ֲאֶׁש֥ ַבע ְּכָבׂשֹ֙ת ָהֵא֔ ּנָה ֶׁש֤ נָהֵה֗  ְלַבָּדֽ

 )כט כאבראשית (



 ברויארהרב  –" ניתוח היחידה"
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 348' עמ, המקראטעמי 



 סוגי הפיסוק  
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אֶמר ֱא�ִהי֙ם  ֹ֤ םוַּי י ִאְׁשְּת֔�  ֶאל־ַאְבָרָה֔ אָׂשַר֣ ּה �א־ִתְקָר֥ יֶאת־ְׁשָמ֖   ָׂשָר֑

ה ְׁשָמּֽה י ָׂשָר֖  ִּכ֥
 )טויז בראשית (

ֶל�  אֶמר ֲאִביֶמ֖ ֹ֥ םוַּי  ֶאל־ַאְבָרָה֑

ה  ְבָּת ָמ֣ ר ִהַּצ֖ ֶּלה ֲאֶׁש֥ ַבע ְּכָבׂשֹ֙ת ָהֵא֔ ּנָה ֶׁש֤ נָהֵה֗  ְלַבָּדֽ
 )כט כאבראשית (

 על פי היחסים התחביריים

 "דרכי הקריאה"על פי 



 דרכי הקריאה
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 360' עמ

 'עמ
 360-361 

361' עמ, 20הערה   



 השאלות שעומדות בפנינו

 ?מתי חלות דרכי הקריאה ומתי לא•
 

כיצד קובעים היכן מסתיים החלק הראשון שאליו  •
 ?מצורפת הפתיחה
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 דוגמאות
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ו אֶמר ֵעָׂש֔ ֹ֣ םִעְּמ֔�  ַאִּצֽיָגה־ָּנ֣א   וַּי י ִמן־ָהָע֖ ר ִאִּת֑  ֲאֶׁש֣
 )בראשית לג טו(

 
אֶמר ֵעָׂש֙ו *  ֹ֤ ם ִעְּמ֔�  ַאִּצֽיָגה־ָּנ֣אוַּי י ִמן־ָהָע֖ ר ִאִּת֑  ֲאֶׁש֣

 

 
אֶמר  ֹ֤ י ֶאל־ֶאָחיו֙ וַּי ב ַּכְסִּפ֔ ם  הּוַׁש֣ י  וְַג֖  ִהֵּנ֣ה ְבַאְמַּתְחִּת֑

 )כח מבבראשית (
 

אֶמר *  ֹ֣ י  ֶאל־ֶאָחיו֔ וַּי ם ִהֵּנ֣ה ְבַאְמַּתְחִּת֑ י וְַג֖ ב ַּכְסִּפ֔  הּוַׁש֣
 



 דוגמאות
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אֶמר  ֹ֤ ֶל� ֲאֵלֶהם֙ וַּי יִם ֶמ֣  ִמְצַר֔
יעּו   ן ַּתְפִר֥ ֹ֔ ה וְַאֲהר ָּמה מֶֹׁש֣ םָל֚ יו ֶאת־ָהָע֖ ֲעָׂש֑  ִמַּמֽ
 )ְלִסְב�ֵתיֶכֽםְל֖כּו ( 

 )שמות ה ד(

ה  אֶמר מֶֹׁש֜ ֹ֨ ןוַּי ֹ֗ ת ֶאֽל־ַאֲהר נֶת ַאַח֔ ח ִצנְֶצ֣  ַק֚
ָּמה  ֶמר וְֶתן־ָׁש֥ ֹ֖ ן ְמֽ�א־ָהע  ָמ֑
י ֔ה (  ֶרת ' וְַהַּנ֤ח אֹתֹ֙ו ִלְפֵנ֣  )ְלדֹרֵֹתיֶכֽםְלִמְׁשֶמ֖

 )שמות טז לג(



 תוכן

 מבוא•

 כלל הטעמת הפתיחה•

 פנייה•

 סיכום•
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 הטעמת הפתיחהלהכלל הבסיסי 

 מחולקת למשפטיםהתוכן פסוקית •
 ראשיכמפסיק  המשפט הראשוןהפתיחה מוצמדת אל •
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יעּו  ן ַּתְפִר֥ ֹ֔ ה וְַאֲהר ָּמה מֶֹׁש֣ םָל֚ יו ְל֖כּו  ֶאת־ָהָע֖ ֲעָׂש֑  ְלִסְב�ֵתיֶכֽםִמַּמֽ
אֶמר  ֹ֤ יִםֲאֵלֶהם֙ וַּי ֶל� ִמְצַר֔   ֶמ֣

נֶת  ח ִצנְֶצ֣ ת ַק֚ ָּמהַאַח֔ ֶמר וְֶתן־ָׁש֥ ֹ֖ ח  ְמֽ�א־ָהע ן וְַהַּנ֤ י ֔ה ָמ֑ ֶרת ' אֹתֹ֙ו ִלְפֵנ֣  ְלדֹרֵֹתיֶכֽםְלִמְׁשֶמ֖
ה  אֶמר מֶֹׁש֜ ֹ֨ ןוַּי ֹ֗  ֶאֽל־ַאֲהר



הטעמת 
 הפתיחה

הראשון   הטעמת המשפט
 בפסוקית התוכן

 מפסיק משרת

 הכלל הבסיסי להטעמת הפתיחה

הטעמת הפתיחה נקבעת על פי הטעמת המשפט 
 :הראשון של פסוקית התוכן
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הטעמת  
 הפתיחה

הראשון   הטעמת המשפט
 בפסוקית התוכן

 קיסר מלך
 מלך משנה
 שליש/ משנה  שליש

 סילוק אתנחתא



 הפתיחה במלך לפני קיסרהטעמת 
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 → ֶאל־מֶֹׁש֒ה וַּיֹאְמרּ֮ו 
י   ִמְּבִל֤ רֵאין־ְקָבִרים֙ ה� נּו ָל֣מּות ַּבִּמְדָּב֑ יִם ְלַקְחָּת֖   ְּבִמְצַר֔
יָת   נּו ַמה־ּזֹא֙ת ָעִׂש֣  )שמות יד יא(   ...ָּל֔

ֶל�  אֶמר ָהָמ֙ן ַלֶּמ֣ ֹ֤  → ֲאַחְׁשוֵ֔רֹוׁשוַּי
דיְֶׁש֣נֹו   ל ְמִדי֣נֹות  ַעם־ֶאָח֗ ֹ֖ ים ְּבכ ין ָהַֽעִּמ֔ �ְמֻפָּז֤ר ּוְמפָֹר֙ד ֵּב֣ ַמְלכּוֶת֑
ם  םׁשֹ֣נֹות  וְָדֵתיֶה֞  )אסתר ג ח(   ... ִמׇּכל־ָע֗

אֶמר  ֹ֖  →וַּי
יָת    ה ָעִׂש֑  ֶמ֣
י�   י ָאִח֔ ים֚קֹול ְּדֵמ֣ י  צֲֹעִק֥  )בראשית ד י(  ִמן־ָהֲֽאָדָמֽהֵאַל֖



 הפתיחה במשנה לפני מלךהטעמת 
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ה ׀  ׁש ָׂשָר֧ רוְַּתַכֵח֨ ֹ֛ ְקִּתי →  ֵלאמ ָאה(֥�א ָצַח֖ י ׀ יֵָר֑  )טו יחבראשית (  )  ִּכ֣

אֶמר  ֹ֣ יוַּי ן →  ֵּגיֲחִז֗ ל ֵּב֥ ּהֲאָב֛ ּה  ֵאֽין־ָל֖ ןוְִאיָׁש֥  )ב ד ידמלכים (   ָזֵקֽ

אֶמ֙ר  ֹ֙ י ָּת֔בֹוא  →וַּת ר ֵאַל֣ ֹ֣ י ָׂשכ י�ִּכ֚ יְׂשַכְרִּת֔ י ְּבִנ֑  )ל טזבראשית (   ְּבדּוָדֵא֖

אֶמר  ֹ֗ ח →וַּי ַערָיְֽד֙�  ַאל־ִּתְׁשַל֤ ַעׂש ֶאל־ַהַּנ֔  )יב כבבראשית (  ֖לֹו ְמ֑אּוָמהוְַאל־ַּת֥

אֶמר  ֹ֨ ה וַּי אּו֒ →  ֶאל־ָהָעם֮ מֶֹׁש֣ י  ַאל־ִּתיָר֒ א ְלַבֲֽעבּור֙ ִּכ֗ ם ָּב֖ ים נַּ֣סֹות ֶאְתֶכ֔ ָהֱא�ִה֑
 )שמות כ טז(       

ר ם ָאַמ֗ ְעּתָ֮ →  ּוְלָאָד֣ ֒�  ְל֣קֹול ִּכֽי־ָׁשַמ֘ אַכל֙ ִאְׁשֶּת֒ ֹ֙ ץוַּת  )בראשית ג יז( ... ִמן־ָהֵע֔



 שליש/ לפני משנה הטעמת הפתיחה בשליש 
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אֶמ֩ר  ֹ֩ ים וַּי י → ֨לֹו ֱא�ִה֜ ל ַׁשַּד֙י ֲאִנ֨ הֵא֤ ה ּוְרֵב֔  )בראשית לה יא(  ְּפֵר֣

ר  י→ וָאַֹמ֞ יִתי ֽאֹוי־ִל֣ יׁש  ִכֽי־ִנְדֵמ֗ י ִא֤ יִם֙ ִּכ֣ ִכיְטֵמֽא־ְׂשָפַת֙ ֹ֔  )ישעיהו ו ה(  ָאנ

אֶמר  ֹ֡ ד ֲאֶׁש֩ר → וַּי ין ִאם־ָׁש֨אּוַע֣ ים ֵמֵא֣ ב  ָעִר֜ ין יֹוֵׁש֗ םּוָבִּתי֙ם ֵמֵא֣  ָאָד֔

 )ו יאישעיהו (       

ה  אֶמר מֶֹׁש֣ ֹ֣ ןוַּי ֹ֡ ר ׀  ֶאֽל־ַאֲהר יָתָמ֨ יו ּוְלֶאְלָעָז֩ר ּוְלִאֽ ם → ָּבנָ֜ עּוָרֽאֵׁשיֶכ֥ |   ַאל־ִּתְפָר֣
ם  מּו֙ ּוִבְגֵדיֶכ֤ ֹ֙ תּו וְ֣�א ֽ�א־ִתְפר  )ויקרא י ו(     ָתֻמ֔



 במשרת לפני מפסיקהטעמת הפתיחה 
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 ֔�א→  וַּיֹאְמ֣רּו
י       ין  ָבְר֖חֹוב ִּכ֥  )ב יטבראשית (   נִָלֽ

אֶמר ֹ֣ ִני  →  וַּי  ַׁשְּלֵח֔
י       ַחר  ִּכ֥ ה ַהָּׁש֑  )כזלב בראשית (   ָעָל֖

אֶמר֩  ֹ֩ ם→  וַּי  ָׁש֨לֹום ָלֶכ֜
אּו       )כגבראשית מג (     ַאל־ִּתיָר֗



 לפני סילוקהטעמת הפתיחה באתנחתא 
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ה  ֹ֖ ר ַּפְרע ףוַיְַדֵּב֥  → ֶאל־יֹוֵס֑

י   ד ַּבֲח�ִמ֕ תִהְנִנ֥י עֵֹמ֖ ר ַעל־ְׂשַפ֥ ֹֽ  ַהיְא

 )יז מאבראשית (

ר  ל ַּדֵּב֛ רֶאל־ְּבֵנ֥י יְִׂשָרֵא֖ ֹ֑  → ֵלאמ

יב          יא ' ַל֔ה  ְׁשָלָמיו֙  ֶאת־ֶזַ֤בחַהַּמְקִר֞  ְׁשָלָמֽיוִמֶּזַ֥בח ' ַל֖ה  ֶאת־ׇקְרָּב֛נֹויִָב֧

 )כטויקרא ז (



 פרשנות בעלי הטעמים: הפתיחההטעמת 

ה • ָּמה ֶּז֔ אֶמ֙ר ָל֣ ֹ֙ ןוַּי  ֲאדִֹנֽיְּבֵעיֵנ֥י  ֶאְמָצא־ֵח֖
 )לג טובראשית (

 
מדוע  , 'וכן, לעשות כל הכבוד הזה –' למה זה אמצא חן': ק"רד–

 )רות ב י(' מצאתי חן בעיניך להכירני
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אמצא , 'תעשה לי טובה זו שאיני צריך לה –' ויאמר למה זה': י"רש–

 ולא תשלם לי עתה שום גמול –' חן בעיני אדני
 
 



 יוצאים מן הכלל

 "חריגים"מקרים •
 איחוד של שני משפטים–

 פירוק של משפט אחד לשני חלקים–

 כללי משנה•
 משפט מורכב–

 משפט כולל–

 "מורחב"נשוא –

–... 
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 תוכן

 מבוא•

 כלל הטעמת הפתיחה•

 פנייה•

 סיכום•
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 פנייה בתחילת המשפט או באמצעו
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ר י<→  וַּיֹאַמ֗ ת ָׂשַר֛ ר ִׁשְפַח֥ את  ֵאֽי־ִמֶּז֥ה> ָהָג֞ ִכיָב֖ נָה ֵתֵל֑  )בראשית טז ח(  וְָא֣

ר י<→  וַּיֹאַמ֕ יקֲה֥גֹוי > ֲאדָֹנ֕ ג ַּגם־ַצִּד֖ ֹֽ  )בראשית כ ד(     ַּתֲהר

אְמרּו ֶאת־ִרְבָקה֙ וַיְָבְר֤כּו  ֹ֣ ּה  וַּי נּו<→ ָל֔ ה> ֲאחֵֹת֕ י ְרָבָב֑ ְּת ֲהִי֖י ְלַאְלֵפ֣  )בראשית כד ס( ַא֥

אֶמר  ֹ֤ ֶל� ֲאֵלֶהם֙ וַּי יִם  ֶמ֣  → ִמְצַר֔
ָּמה  ן< ָל֚ ֹ֔ ה וְַאֲהר יעּו > מֶֹׁש֣ םַּתְפִר֥ יו ֶאת־ָהָע֖  )ה דשמות (  ִמַּמֲֽעָׂש֑

 
אְמ֔רּו ֹ֣ ֶּלה →  וַּי י�֙ ֵא֤ ל< ֱא�ֶה֙ ֶרץ ִמְצָרֽיִם > יְִׂשָרֵא֔ ר ֶהֱע֖לּו� ֵמֶא֥  )לב דשמות ( ֲאֶׁש֥



 פנייה בסוף המשפט
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אֶמר יְִצָח֙ק  ֹ֤ בוַּי ֹ֔ ה> ְּבִנ֑י<וֲַאֻמְֽׁש֖�  ְּגָׁשה־ָּנ֥א→  ֶאֽל־יֲַעק ו  ַהַֽאָּת֥  ִאם־ֽ�אֶז֛ה ְּבִנ֥י ֵעָׂש֖

 )כא כזבראשית (

ו  אֶמר ֵעָׂש֜ ֹ֨ יווַּי ה →  ֶאל־ָאִב֗ ת ַהְֽבָרָכ֨ י< ִהֽוא־ְל�֙ ַאַח֤ נִי > ָאִב֔ נִיָּבְרֵכ֥ י ַגם־ָא֖  ָאִב֑

 )לח כזבראשית (

אֶמר ֹ֠ ּת ן→  וַ֠ י > ֲאדִֹני֙ <ְּבֵעיֶנ֤י�  ֶאְמָצא־ֵח֨ נִיִּכ֣  )יגרות ב (   ִנַֽחְמָּת֔

אֶמר  ֹ֗ ְּת ַלֽה֙ → וַּי ה ַא֤ י<' ְּברּוָכ֨ � ָהַאֲח֖רֹון > ִּבִּת֔ ְבְּת ַחְסֵּד֥  )ג ירות ( ִמן־ָהִראׁ֑שֹוןֵהיַט֛



 ניתוח טעמים: פנייה

פיסוק  לפי  –שאלה שנשאלתי ): הרב אליהו לוין(היבטים לשוניים •
 ? סדוםזו בקשת לוט מאנשי האם . תרעו// אחי הטעמים מתפרש אל נא 

 
 .במקום כלשהולעצור והטעמים צריכים , יחיד ללא הפסקת עניןמשפט –

 
 .  'אחי'ההפסק בהכרח אחרי , לכן. בדרך כלל מחוברת לעילפנייה –

 
היו מפסיקים  " אחי, אל נא תרעו"אם היה כתוב . כבולים לתיבות הפסוקהטעמים –

 ?עוד אפשר להטעיםבאמצע איך " ַאַחי"עכשיו שנכנס . כך
 

.  'נא'כ היה טיפחא בתיבת "וע; "אל נא תרעו, ויאמר"הפסוק היה , הפנייהלולא –
שיש  והכוונה ברורה . 'תרעו'לפני סוף הפסוק נשאר הטיפחא ' ַאַחי'בתוספת הפנייה 

 .שבסוף הפסוק' תרעו'ֶאל הפוַעל ' ַאל'לצרף את 
23 

ר  י ָּתֵרֽעּו  ַאל־ָנ֥אוַּיֹאַמ֑  )ז יטבראשית ( ַאַח֖



 ניתוח טעמים: פתיחה וגם פנייה
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 :פתיחת דיבור ובו פנייה באמצע המשפט

ר י< ַאל־ָנ֥א→  וַּיֹאַמ֑  )ז יטבראשית (    ָּתֵרֽעּו> ַאַח֖

 

 :בסוף המשפטפתיחת דיבור ובו פנייה 

 * ֹ֛ י< ַאל־ָנ֥א→ אֶמר וַּי עּו   ---> ַאַח֖  ָּתֵרֽ

 * ֹ֖ עּו   ---> יַאַח֑ < אַאל־ָנ֣ → אֶמר וַּי  ָּתֵרֽ



 תוכן

 מבוא•

 כלל הטעמת הפתיחה•

 פנייה•

 סיכום•
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 פיסוק טעמים בפסוקי דיבור ישיר –סיכום 
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 !תודה
 

 yuweiss@gmail.com יובל וייס

 עיקרון הטעמת הפתיחה•

 הטעמת מילות פנייה•

 לשון ותוכןשיקולי  –" דרכי הקריאה"•
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