
פרשת בראשית

פרק א
ה  ְיָת֥ ֶרץ ָהֽ ֶרץ: ב ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱאֹלִה֑ ית ָּבָר֣ א ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ הּו ְו֖חֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאֹלִה֔ הּ֙ו ָובֹל֔ תֹל֨
ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־ ְיִהי־ֽאֹור: ד ַוַּיְ֧רא ֱאֹלִה֛ ים ְיִהי־֑אֹור ַוֽ אֶמר ֱאֹלִה֖ ג ַוּיֹל֥
ים ׀ ָלאֹו֙ר  א ֱאֹלִה֤ ים ֵּב֥ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ין ַהֽחֶׁשְך: ה ַוִּיְקָר֨ ל ֱאֹלִה֔ ֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣

ד: ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ ְיִהי־בֹל֖ ְיִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽ ָרא ָלְ֑יָלה ַוֽ ֔יֹום ְוַל֖חֶׁשְך ָק֣
ִים:  ִים ָלָמֽ יל ֵּב֥ין ַמ֖ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאֹלִה֔ ו ַוּיֹל֣
יַע  ָרִק֔ ַחת ָלֽ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ל ֵּב֤ין ַהַּמ֨ ָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗ ז ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִהי֘ם ֶאת־ָהֽ
יַע  ָרִק֖ ָלֽ ים  ֱאֹלִה֛ א  ַוִּיְקָר֧ ח  ְיִהי־ֵכֽן:  ַוֽ יַע  ָרִק֑ ָלֽ ל  ֵמַע֣ ר  ֲאֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ין  ּוֵב֣

ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽי: ְיִהי־בֹל֖ ְיִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽ ִים ַוֽ ָׁשָמ֑

פרשת בראשית

פרק א
ֶרץ  ְוָהָא֗ ב  ֶרץ:  ָהָאֽ ת  ְוֵא֥ ִים  ַהָּׁשַמ֖ ת  ֵא֥ ים  ֱאֹלִה֑ א  ָּבָר֣ ית  ְּבֵראִׁש֖ א 
ֶפת ַעל־ ים ְמַרֶח֖ הּו ְו֖חֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאֹלִה֔ הּ֙ו ָובֹל֔ ה תֹל֨ ְיָת֥ ָהֽ
ים  ְיִהי־ֽאֹור: ד ַוַּיְ֧רא ֱאֹלִה֛ ַוֽ ים ְיִהי־֑אֹור  אֶמר ֱאֹלִה֖ ִים: ג ַוּיֹל֥ ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ
א  ים ֵּב֥ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ין ַהֽחֶׁשְך: ה ַוִּיְקָר֨ ל ֱאֹלִה֔ ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣
ֶקר ֥יֹום  ְיִהי־בֹל֖ ְיִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽ ָרא ָלְ֑יָלה ַוֽ ים ׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַל֖חֶׁשְך ָק֣ ֱאֹלִה֤

ד: ֶאָחֽ
ִים  ַמ֖ ֵּב֥ין  יל  ַמְבִּד֔ י  ִויִה֣ ִים  ַהָּמ֑ ְּב֣תֹוְך  יַע  ָרִק֖ י  ְיִה֥ ים  ֱאֹלִה֔ אֶמר  ַוּיֹל֣ ו 
ַחת  ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר ִמַּת֣ ל ֵּב֤ין ַהַּמ֨ ָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗ ִים: ז ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִהי֘ם ֶאת־ָהֽ ָלָמֽ
ים  א ֱאֹלִה֛ ְיִהי־ֵכֽן: ח ַוִּיְקָר֧ יַע ַוֽ ָרִק֑ ל ָלֽ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ין ַהַּמ֔ יַע ּוֵב֣ ָרִק֔ ָלֽ

ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽי: ְיִהי־בֹל֖ ְיִהי־ֶעֶ֥רב ַוֽ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ָלֽ

פונט: דוד
משקל: בינוני

עם טעמי המקרא

פונט: דוד
משקל: שמן
עם טעמי המקרא

טעימת טעמים
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פרשת בראשית

פרק א
ה  ְיָת֥ ֶרץ ָהֽ ֶרץ: ב ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱאֹלִה֑ ית ָּבָר֣ א ְּבֵראִׁש֖

ַעל־ְּפֵנ֥י  ֶפת  ְמַרֶח֖ ים  ֱאֹלִה֔ ְו֣רּוַח  ְת֑הֹום  ַעל־ְּפֵנ֣י  ְו֖חֶׁשְך  הּו  ָובֹל֔ הּו֙  תֹל֨
ֶאת־ ים  ֱאֹלִה֛ ְרא  ַוַּי֧ ד  ְיִהי־ֽאֹור:  ַוֽ ְיִהי־֑אֹור  ים  ֱאֹלִה֖ אֶמר  ַוּיֹל֥ ג  ִים:  ַהָּמֽ

א  ַוִּיְקָר֨ ה  ַהֽחֶׁשְך:  ין  ּוֵב֥ ָה֖אֹור  ין  ֵּב֥ ים  ֱאֹלִה֔ ל  ַוַּיְבֵּד֣ ִּכי־֑טֹוב  ָה֖אֹור 
֥יֹום  ֶקר  ְיִהי־בֹל֖ ַוֽ ֶרב  ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ ְיָלה  ָל֑ ָרא  ָק֣ ְוַל֖חֶׁשְך  ֔יֹום  ָלאֹור֙  ׀  ים  ֱאֹלִה֤

ד: ֶאָחֽ
ִים:  ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאֹלִה֔ ו ַוּיֹל֣
יַע  ָרִק֔ ָלֽ ַחת  ִמַּת֣ ִים֙ ֲאֶׁשר֙  ַהַּמ֨ ין  ֵּב֤ ל  ַוַּיְבֵּד֗ ָרִקיַע֒  ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִהים֘ ֶאת־ָהֽ ז 

יַע  ָרִק֖ ָלֽ ים  ֱאֹלִה֛ א  ַוִּיְקָר֧ ח  ן:  ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ יַע  ָרִק֑ ָלֽ ל  ֵמַע֣ ר  ֲאֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ין  ּוֵב֣
ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽי: ְיִהי־בֹל֖ ֶרב ַוֽ ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ ָׁשָמ֑

פרשת בראשית

פרק א
ה  ְיָת֥ ֶרץ ָהֽ ֶרץ: ב ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱאֹלִה֑ ית ָּבָר֣ א ְּבֵראִׁש֖
ַעל־ְּפֵנ֥י  ֶפת  ְמַרֶח֖ ים  ֱאֹלִה֔ ְו֣רּוַח  ְת֑הֹום  ַעל־ְּפֵנ֣י  ְו֖חֶׁשְך  הּו  ָובֹל֔ הּו֙  תֹל֨
ים ֶאת־ ֱאֹלִה֛ ַוַּיְ֧רא  ד  ְיִהי־ֽאֹור:  ַוֽ ְיִהי־֑אֹור  ים  ֱאֹלִה֖ אֶמר  ַוּיֹל֥ ג  ִים:  ַהָּמֽ
ים  א ֱאֹלִה֤ ין ַהֽחֶׁשְך: ה ַוִּיְקָר֨ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ים ֵּב֥ ל ֱאֹלִה֔ ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣

ד: ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ ְיִהי־בֹל֖ ֶרב ַוֽ ְיִהי־ֶע֥ ְיָלה ַוֽ ָרא ָל֑ ׀ ָלאֹור֙ ֔יֹום ְוַל֖חֶׁשְך ָק֣
ִים:  ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאֹלִה֔ ו ַוּיֹל֣
יַע  ָרִק֔ ַחת ָלֽ ִים֙ ֲאֶׁשר֙ ִמַּת֣ ין ַהַּמ֨ ל ֵּב֤ ָרִקיַע֒ ַוַּיְבֵּד֗ ז ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִהים֘ ֶאת־ָהֽ
יַע  ָרִק֖ ָלֽ ים  ֱאֹלִה֛ א  ַוִּיְקָר֧ ח  ן:  ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ יַע  ָרִק֑ ָלֽ ל  ֵמַע֣ ר  ֲאֶׁש֖ ִים  ַהַּמ֔ ין  ּוֵב֣

ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽי: ְיִהי־בֹל֖ ֶרב ַוֽ ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ ָׁשָמ֑

פונט: וילנא
משקל: בינוני

עם טעמי המקרא

פונט: וילנא
משקל: שמן
עם טעמי המקרא

טעימת טעמים
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פרשת בראשית

פרק א
ה  ְיָת֥ ֶרץ ָהֽ ֶרץ: ב ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱאֹלִה֑ ית ָּבָר֣ א ְּבֵראִׁש֖
ִים:  ֶפת ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ הּו ְו֖חֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאֹלִה֔ הּ֙ו ָובֹל֔ תֹל֨
ים ֶאת־ָה֖אֹור ִּכי־֑טֹוב  ים ְיִהי־֑אֹור ַוְֽיִהי־ֽאֹור: ד ַוַּיְ֧רא ֱאֹלִה֛ אֶמר ֱאֹלִה֖ ג ַוּיֹל֥
ים ׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַל֖חֶׁשְך  א ֱאֹלִה֤ ים ֵּב֥ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ין ַהֽחֶׁשְך: ה ַוִּיְקָר֨ ל ֱאֹלִה֔ ַוַּיְבֵּד֣

ד: ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ ְיָלה ַוְֽיִהי־ֶעֶ֥רב ַוְֽיִהי־בֹל֖ ָרא ָל֑ ָק֣
ִים: ז  ִים ָלָמֽ יל ֵּב֥ין ַמ֖ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאֹלִה֔ ו ַוּיֹל֣
ין  ּוֵב֣ יַע  ָרִק֔ ָלֽ ַחת  ִמַּת֣ ִי֙ם ֲאֶׁש֙ר  ַהַּמ֨ ֵּב֤ין  ל  ַוַּיְבֵּד֗ ָרִקיַע֒  ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִהי֘ם ֶאת־ָהֽ
ִים ַוְֽיִהי־ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאֹלִה֛ ן: ח ַוִּיְקָר֧ יַע ַוְֽיִהי־ֵכֽ ָרִק֑ ל ָלֽ ר ֵמַע֣ ִים ֲאֶׁש֖ ַהַּמ֔

ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽי: ֶעֶ֥רב ַוְֽיִהי־בֹל֖

פרשת בראשית

פרק א
הּ֙ו  ה ֹת֨ ְיָת֥ ֶרץ ָהֽ ֶרץ: ב ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱאִֹה֑ ית ָּבָר֣ א ְּבֵראִׁש֖
אא ג ַוּיֹ֥ ִים: ֶפת ַעלאְּפֵנ֥י ַהָּמֽ ים ְמַרֶח֖ הּו ְו֖חֶׁשְך ַעלאְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאִֹה֔  ָובֹ֔
ל  ים ֶאתאָה֖אֹור ִּכיא֑טֹוב ַוַּיְבֵּד֣ ים ְיִהיא֑אֹור ַוְֽיִהיאֽאֹור: ד ַוַּיְ֧רא ֱאִֹה֛ ֶמר ֱאִֹה֖
ָרא  ים ׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַל֖חֶׁשְך ָק֣ א ֱאִֹה֤ ים ֵּב֥ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ין ַהֽחֶׁשְך: ה ַוִּיְקָר֨ ֱאִֹה֔

ד: ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ ְיָלה ַוְֽיִהיאֶעֶ֥רב ַוְֽיִהיאבֹ֖ ָל֑
ִים: ז ַוַּיַ֣עׂש  ִים ָלָמֽ יל ֵּב֥ין ַמ֖ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאִֹה֔ ו ַוּיֹ֣
ִים  ַהַּמ֔ ין  ּוֵב֣ יַע  ָרִק֔ ָלֽ ַחת  ִמַּת֣ ֲאֶׁש֙ר  ִי֙ם  ַהַּמ֨ ֵּב֤ין  ל  ַוַּיְבֵּד֗ ָרִקיַע֒  ֶאתאָהֽ ֱאִֹהי֘ם 
ַוְֽיִהיאֶעֶ֥רב  ִים  ָׁשָמ֑ יַע  ָרִק֖ ָלֽ ים  ֱאִֹה֛ א  ַוִּיְקָר֧ ח  ן:  ַוְֽיִהיאֵכֽ יַע  ָרִק֑ ָלֽ ֵמַע֣ל  ר  ֲאֶׁש֖

ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽי: ַוְֽיִהיאבֹ֖

פונט: ליבורנו חדש
משקל: בינוני

עם טעמי המקרא

פונט: ליבורנו חדש
משקל: שמן
עם טעמי המקרא

טעימת טעמים
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פרשת בראשית

פרק א
ה  ְיָת֥ ֶרץ ָהֽ ֶרץ: ב ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ַמ֖ ָ ת ַהּשׁ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ָר֣ ית ּבָ ֖ ֵראׁשִ א ּבְ

ִים:  ֽ ֵנ֥י ַהּמָ ֶפת ַעל־ּפְ ים ְמַרֶח֖ ֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔ ְך ַעל־ּפְ הּו ְו֖חׁשֶ הּו֙ ָובֹ֔ ֹת֨

י־֑טֹוב  ים ֶאת־ָה֖אֹור ּכִ ְרא ֱאלִֹה֛ ים ְיִהי־֑אֹור ַוְֽיִהי־ֽאֹור: ד ַוַּי֧ אֶמר ֱאלִֹה֖ ג ַוּיֹ֥

ים ׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום ְוַל־ א ֱאלִֹה֤ ה ַוִּיְקָר֨ ְך: ין ַהֽחׁשֶ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ֥ ים ּבֵ ל ֱאלִֹה֔ ֣  ַוַּיְבּדֵ

ד: ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ ֶרב ַוְֽיִהי־בֹ֖ ְיָלה ַוְֽיִהי־ֶע֥ ָרא ָל֑ ְך ָק֣ ֖חׁשֶ

ִים:  ָלָמֽ ִים  ַמ֖ ין  ֥ ּבֵ יל  ֔ ַמְבּדִ י  ִויִה֣ ִים  ֑ ַהּמָ ֣תֹוְך  ּבְ יַע  ָרִק֖ י  ְיִה֥ ים  ֱאלִֹה֔ אֶמר  ַוּיֹ֣ ו 

יַע  ָרִק֔ ָלֽ ַחת  ֣ ִמּתַ ֙ר  ֲאׁשֶ ִי֙ם  ַהּמַ֨ ֤ין  ּבֵ ל  ֗ ַוַּיְבּדֵ ָרִקיַע֒  ֶאת־ָהֽ ֱאלִֹהי֘ם  ַוַּיַ֣עׂש  ז 

ִים  ָמ֑ יַע ׁשָ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאלִֹה֛ יַע ַוְֽיִהי־ֵכֽן: ח ַוִּיְקָר֧ ָרִק֑ ר ֵמַע֣ל ָלֽ ֖ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ֔ ּוֵב֣

ִנֽי: ֶקר ֥יֹום ׁשֵ ֶרב ַוְֽיִהי־בֹ֖ ַוְֽיִהי־ֶע֥

פרשת בראשית
פרק א

ֶרץ  ֶרץ: ב ְוָהָא֗ ת ָהָאֽ ִים ְוֵא֥ ת ַהָּׁשַמ֖ ים ֵא֥ א ֱאֹלִה֑ א ְּבֵראִׁש֖ית ָּבָר֣

ֶפת  ים ְמַרֶח֖ הּו ְו֖חֶׁשְך ַעל־ְּפֵנ֣י ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאֹלִה֔ הּו֙ ָובֹל֔ ה תֹל֨ ְיָת֥ ָהֽ
ְיִהי־ֽאֹור: ד ַוַּיְ֧רא  ים ְיִהי־֑אֹור ַוֽ אֶמר ֱאֹלִה֖ ִים: ג ַוּיֹל֥ ַעל־ְּפֵנ֥י ַהָּמֽ
ין  ּוֵב֥ ָה֖אֹור  ין  ֵּב֥ ים  ֱאֹלִה֔ ל  ַוַּיְבֵּד֣ ִּכי־֑טֹוב  ֶאת־ָה֖אֹור  ים  ֱאֹלִה֛
ְיָלה  ָל֑ ָרא  ָק֣ ְוַל֖חֶׁשְך  ֔יֹום  ָלאֹור֙  ׀  ים  ֱאֹלִה֤ א  ַוִּיְקָר֨ ה  ַהֽחֶׁשְך: 

ד: ֶקר ֥יֹום ֶאָחֽ ְיִהי־בֹל֖ ֶרב ַוֽ ְיִהי־ֶע֥ ַוֽ
ִים  ין ַמ֖ יל ֵּב֥ י ַמְבִּד֔ ִים ִויִה֣ יַע ְּב֣תֹוְך ַהָּמ֑ י ָרִק֖ ים ְיִה֥ אֶמר ֱאֹלִה֔ ו ַוּיֹל֣
ִים֙ ֲאֶׁשר֙  ין ַהַּמ֨ ֵּב֤ ל  ַוַּיְבֵּד֗ ָרִקיַע֒  ַוַּיַ֣עׂש ֱאֹלִהים֘ ֶאת־ָהֽ ז  ִים:  ָלָמֽ
ן: ח  ְיִהי־ֵכֽ ַוֽ יַע  ָרִק֑ ָלֽ ל  ִים ֲאֶׁש֖ר ֵמַע֣ ַהַּמ֔ ין  ּוֵב֣ יַע  ָרִק֔ ָלֽ ַחת  ִמַּת֣
י: ֶקר ֥יֹום ֵׁשִנֽ ְיִהי־בֹל֖ ֶרב ַוֽ ְיִהי־ֶע֥ ִים ַוֽ יַע ָׁשָמ֑ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאֹלִה֛ ַוִּיְקָר֧
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