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 הנחיה לביצוע –יקלי זמו) א(: למערכת הטעמים הטברנית הידועה לנו היום יש שלושה תפקידים

 ציון מקום החלוקה העיקרי בפסוק ומקומות חלוקות המשנה של –פיסוקי ) ב( ;יקלי של הטקסטזמו

 אין חולק על כך שהתפקיד השלישי 1.רה המוטעמת בתיבה ציון מקום ההב–פונולוגי ) ג( ;חלקי הפסוק

גם משום שבשלב הקדום של המערכת הבבלית אין הטעמים מסומנים בהברה המוטעמת , הוא משני

 יש.  ואין צורך במערכת של סימניםוגם משום שלצורך ציון מקום ההטעמה מספיק סימן טעם אחד

או ,  בבד מראשית התהוות מערכת הטעמים האם פעלו בד:האחריםמחלוקת לגבי שני התפקידים 

הגיעו למסקנות מנוגדות על סמך עובדות ו, בשאלה זו עסקו חוקרים רבים.  קדם למשנהו מהםשאחד

. ג אסקור את הדעות המובאות במחקר ואציג את הנימוקים שהובאו לדעות השונות-בסעיפים ב. זהות

והוא , שבון עד כה על ידי החוקריםבסעיף ד אנסה להכריע בשאלה בעזרת שיקול שלא הובא בח

לנטייה לחלוקה טרוכאית )  חלק קצר לפני חלק ארוךהמעמידהחלוקה (המעבר מנטייה לחלוקה ימבית 

  2.בכללי החלוקה של הטעמים) חלק ארוך לפני חלק קצרהמעמידה (

  סיכום. ה

: יקול פרוזודיבמאמר זה הראיתי כי ניתן להכריע בשאלת תפקידם המקורי של טעמי המקרא בעזרת ש

הבנת השינוי שחל בכללי החלוקה במערכת הטעמים מן המערכת הבבלית הקדומה למערכת הבבלית 

הקושר , בעזרתו של מתאם אוניברסלי). טברנית מבחינת כללי החלוקהמערכת ההזהה ל(המאוחרת 

טענתי כי הדרך הטובה ביותר להבין את , נהמבנים ימביים עם לשון הדיבור ומבנים טרוכאיים עם מנגי

התפקיד . התפתחות המערכת היא ההשערה שבמקורם היה לטעמי המקרא תפקיד פיסוקי בלבד

והוא האחראי לשינוי כללי החלוקה מנטייה למבנים ימביים לנטייה , יקלי נוסף בשלב מאוחר יותרזהמו

 במערכת הטעמים הייתה תהליך טבעי על פי השערה זו התפתחות כללי החלוקה. למבנים טרוכאיים

 .ובלתי מודע

                                                      
אני . אהרן דותן' שנכתבה בהדרכת פרופ, )מערכת בבלית, שושני(מאמר זה מבוסס על פרק מתוך עבודת הדוקטור שלי * 

על הדרכתו המסורה לעבודה כולה , דותן על העניין המידי שגילה בהצעתי לעסוק בקשר בין טעמים ומקצב' מודה לפרופ

  .רותיו לפרק זה בפרטועל הע
ישראלי העוסק בתורת -חיבור ארץ, )"הדאיה אלקאר"שמו המקורי ( תפקיד משולש זה נדון כבר בספר הוריית הקורא 1

נתחבר ש, הגובה את עדותו גם מן המסורת החיה בזמנו השגורה בפי בעלי קריאה טברניתוהקריאה הנכונה במקרא 

בעל החיבור דן בחשיבותם ). 32–19, 10' עמ, תורת הקריאה, אלדרראה  (עשרה-אחתבמחצית הראשונה של המאה ה

התפקיד הפיסוקי חשוב , יקלי מועיל לאחידות הקריאה ברביםזהתפקיד המו: תועלתם של כל אחד משלושת התפקידיםבו

  .)164–161' עמ, ראה שם(והתפקיד הפונולוגי מועיל להבחין בין זוגות של הומוגרפים , להארה פרשנית של הטקסט
,  חלק מן הרעיונות המובאים במאמר הושפעו משיחות שקיימתי לפני שנים רבות עם הבלשן דוד גיל בנושא מקצב2

  .יקה וטעמיםזמו


