
 מהמקראמסע בין פסוקי  –" לגעת בפסוקים"
 

 תעודת זהות – משה שחר

. חללהעוסק בתחום . מהנדס. עובד וותיק במשרד הביטחון
, בבית דתי תיגדל: אישית" פיקנטריה". תחביב –ך "העיסוק בתנ

הבכור הוא רופא  יבנ. "כיפה שקופה"י כבעל ממגדיר את עציום כ
 .  דניק"חב, ם וחוזר בתשובה"המתמחה ברפואת הרמב

 

 ?מהו הספר

ללא שינוי בכתוב , ך"נאספו וכונסו בספר תגזירים מכול התנ
לפני כול קטע נוספה כותרת . ובסדר הופעתם במקור המקודש

 .והכול ברוח המסורת – מאירת עיניים

ְקָרא: ובלשון מליצית ִּ אשר בקרקעיתו שוכן , משול לאוקיאנוס ַהמ 

יֵמי ֶקֶדם ַמְטמֹון ים מִּ ינִּ נִּ ְ . ואולם מעטים הם שולי הפנינים. של פ 

י, לפיכך ב ִּ ָבה ָעְלָתה ַעל לִּ ָ יםלהעלות  ַמֲחש  ֲעַמק ִּ ַ מ   מִּ
חלק קטן 

ְזָער ,מהאוצר הטמון בו לא . מהפנינים יצרתי מחרוזות. ְמַעט מִּ

לגעת " -לאסופה ניתן שם . שיניתי את הכתוב ולא את הסדר
, שאין תחליף לשלמותו, הנגיעה בספר הספרים". בפסוקים

יל וְרָעָדה ך "את התנ. למקרא, גשר, הספר הוא שער. הייתה בחִּ

 .המפעל חסר תקדים". כֶּיף"ב קוראיםספר זה . ללמודצריך 
 

  ?ופההאסהתמקדה  במה

 ילֹותאור על  להטיל: סיפורתב , ך"החבויות בין דפי התנ הֲעלִּ

לבומלאות , מציתות דמיון, תמרתקו רובןש ֵ כ   .מו ַסר ַהש ְ

 יםגולל את ל: מורשתב מִּ ְבֵרי ַהי ָּ ָרֵאל של  ד ִּ ש ְ  . ַעם יִּ

 ערכים שהיו בסיס לכינון מקרא ה מְמֻצלֹותלדלות : ערכיםב

 .אדםראויים לכול עת ולכול האומה ו

 מקראשל הושר הלשוני המרהיב עאת ה ללקט: לשוןב .
אשר נערכו מטבעות לשון  0022 -כסומנו  אסופת הפסוקיםב

 .'עד ת' ממוינים מא, מראה מקוםב, בסוף הספר
 

 ?האם נוספו פרשנויות לטקסט: שאלה נפוצה

עַ  העברית השפה לדובר המובנים פסוקים נבחרו, כעיקרון  ויֹוד ֵ

ֶפר ֵ  הפרשנות שכן .ְלַמַען ָירו ץ קֹוֵרא בוֹ  ,בפרשנות צורך ללא, ס 

  .המופלא המקור לבין הקורא בין חיץ היא
 "...כיף"ספר זה אפשר לקרוא ב. ך צריך ללמוד"את התנ

 

 ?ר אקטואליפהסמדוע 

מאבק מתנהל במדינת ישראל בהם בימים הספר יצא לאור 
שאלת . על זהותה של מדינת ישראלמאבק , למעשה. תרבותי

  .שאלת דורנוהזהות הלאומית והיהודית היא 
 . קשה למצוא -אך תשובות , השאלות רבות

ֵכן ָ ת  ק  הצש יִּ ֲעמַּ שר כדי לשלות אוצרות א, המקרא ילילה למַּ

ו   ש  ְתַקד ְ ֵעת ַהז ֹאתשתיצוק היא  -לפני אלפי שנים  הִּ ָ תוכן  ב 

 .שלנולזהות הלאומית מחודש 
וֹ  הוא דבר" בפסוקיםלגעת "הספר  -על רקע זה  ת  ראוי  ,ָיֶפה ְבעִּ

תעודת כ "ספריםה ספר"יחזור ויאמץ את " הספר עם"ונכון ש
ִּ כ, ושללאומית הזהות ה ה  יֶאֶבן פ  ָ ה, ָמסֶֹרת – לגיבוש נ  ָ , מֹוָרש 

ֹון ו ת וָלש  ְרב  ַ גם , יהא המקרא מקור להשראה .של האומה ת 

מיוחס לעמוס )בעבור אלה שחדל המקרא להיות להם מקור לסמכות 

 –מדברי רבי סעדיה גאון )" תורותיהב אלאאין אומתנו אומה "כי  .(עוז

 .(במאה העשירית
 

 ?מהיכן הרעיון
פתחה המנהלת , (חיילכיום ) בטקס בבית הספר של בני הצעיר

גם אני : "אחריה מרכזת החטיבה ...".חכם יווני אמר: "במילים

לא ָמְצאו  אלה " פתיחות" ...".סיני עתיק אפתח בציטוט משפט
שלב פניני חכמה מאוקיאנוס לראוי סברתי ש... בעיני ֵחן

טוב נעשה אם שכן  ,שנים 0,022 -בני למעלה מ שלנוהמקורות 
ן ֵאפֹוא. כי שלנו היא, נדגיש את היפה בתרבות היהודית ֵ ם כ   ,אִּ

י ֵלאמֹר ב ִּ ם לִּ י עִּ י ֲאנִּ ְרת ִּ ַ ב  ֵעת " ,בתהילים כדברי המשורר, ד ִּ

ֹות  .שנים ארכה המלאכה 02 -ב ".ַלֲעש 

 
 

ים קֶֹדש  ב ספר זה פגיעהבהאם אין  ָדש ִּ ֳּ  !?ַהק 

ֶהם" פעמים נאמר במקרא חמש ָ לכך המקרא נועד ". ָוַחי ב 

 נוסאמה טוב יצא מפנינה חבויה במעמקי האוקי. שנשתמש בו
ין אשר היא ֵאין ָלה  הֹוְפכִּ ֶ ֶאֶבן ש   סףוחטא יש בא מה ?כ ְ

ֹוְך ש ֶ ו! ?ציטוטים ת  ִּ מָ "מ  ש ְ א לִּ א " הל  ָ מָ "ב  ש ְ להתחיל  - "הלִּ

 .ך השלם"ולסיים בתנ" נגיעה בפסוקים"ב
 

 ?הספר" טיבול"ל דורהגוסטב ציורי נבחרו מדוע 
 ,כילד .ך"דורה הוא הצייר המפורסם ביותר של ציורי תנגוסטב 

 .גדלתי עם ציורים אלה
 

 ?מה עוד בספר
טבלת , הראשון עד דוד המלךיוחסין מאדם עץ  :חמישה נספחים
ממצאים ארכיאולוגיים , ציטוטים מפרקי אבות, מלכים ונביאים

נספח המכיל אסופות של פסוקים לפי ו ,ך"לתנ רלוונטיים
 .כאמור מראה המקום לאלפי מטבעות לשוןו. נושאים

 
 ?"הפרויקט" נולדאיך 

הכיר בערכו , רון כתרי, בחיפהי רהעבבית הספר הריאלי מנהל 
 .ראשוניםעותקים ה 0222 את קיהפו ,מהוגייס תר, של המפעל

 
 ך"כול בית שיש בו תנל - ?הספרלמי נועד 

 מתאים במיוחד למערכת החינוך : 
o ערכים, יהדות, מסורת, לשון, ללימודי ספרות בן לוויה ,

 . ך"וכמובן תנ, אזרחות
o (לשון ביטויי 0022 של ריכוז) עזר למבחן הפסיכומטרי. 

o ב"יאו ( חטיבה)' כיתה ט, (יסודי)' כיתה ול: מתנת סיום . 

 לכול הזדמנות: 
o ְנךָ " –  הורים לבניהם ובנותיהם ָ ְלבִּ ְדת  ג ַ  "ְוהִּ

o שיעניקו ארגונים לעובדיהם ולקוחותיהם, מתנה ערכית. 
 

 !?ך"האם אתה מציע שהספר יחלף את התנ
, ך השלם"לצד התנהשימוש בספר נועד להיות , אני מדגיש

, ללימודי לשוןישמש , ובנוסף. ולא במקומו, במינון מתאים
אחרי שנים של  .ומחשבת ישראל היסטוריה, ערכים, אזרחות

בן 'התלמידים יצאו עם ', עד יב' ב-מ, שימוש שיטתי בספר זה
 .מוכר וידידותי, 'לוויה לחיים

 
  !מכול הקשת - ?מי המליץ על הספר

  פרסנשיא המדינה שמעון. 

 הרב הראשי של , הרב והפרופסור דניאל הרשקוביץ: רבנים
 ראשיההרב הצבאי , נון-הרב יואל בן ,הרב לאו -אביב -תל
 .(צוות של הרבנות הצבאית בדק את הספר)

 קצין חינוך ראשי. 

 מרכזת לימודי המקרא במשרד החינוך. 

 ֵסֶפר יֹוֵדעַ  איש ,יוסי שריד. 
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