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 תודות 

 

ודה לעדי אמסטרדם על הערותיו המצוינות ועל תוספותיו הטובות.  ת

דה לסטודנטים  . תוגולדשטיין על העידוד והתמיכה אסתרתודה לד"ר 

הלימודים תש"ס ועד תשע"ה,   בשנותווינגייט ב האקדמית מכללה ב 

, הקורס הראשון בלשון  ובייחוד לתלמידיי מקורס הלשון משנת תשע"ד

, על  ובדרך פעילה, ידידותית ויעילה ביםבחדר המחשיים כולו שהתק

שיתוף הפעולה ועל הערותיהם המועילות במהלך עבודתם עם ספר 

 זה. 
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  שתי מערכות השפה העיקריות : 1פרק 

 .ערכות מקבילות: הדבורה והכתובה, המורכבת משתי מהיא מערכת של סימניםשלנו השפה 

  הרישומים . רישומים גרפייםאו  ,שהאדם מפיק מגרונו ותקול , כלומריםלהיות צלילי יםיכול ניםהסימ 

 . מייצג את הדיבור הכתב –במילים אחרות ו, סימנים הצלילייםהגרפיים מייצגים את ה

של   עוד ית, נועדו להיות שאנחנו משתמשים בהםסימני הכתב הרבה לפני שכתבו, ו בני האדם החלו לדבר

חשיבות ובחיינו תיעוד על חשיבות ההצורך שלנו היום לכתוב, להקליט, ולצלם תמונות וסרטונים מעיד  .הדיבור

להעביר מסרים שתועדו ברגע זה, לאדם אחר היכולת  –ממרחק גיאוגרפי וממרחק של זמן ת היכולת לתקשור

  .אחר, שיקלוט אותם בשעה אחרת או אף בתקופה אחרתבמקום 

כך  . ימייצגים משמעות כלשה פייםהגר  הרישומיםשהצלילים או ? הכוונה לכך "רכת סימניםמה פירוש "מע

לק כשלעצמו כאשר איננו ח א חסר משמעותוויר בדרך מסוימת, הוהנוצר על ידי הוצאת א, Hi למשל הצליל

ן צליל זה הוא סימ", Hiכאשר אדם אומר "אבל  דומה לצליל זה, סוס צוהל קול  לדוגמה. ממערכת השפה

, שם "Heל"הכוונה באנגלית ואילו ם גוף בנקבה, ", ש "היאשמשמעותו שונה בשפות שונות. בעברית הכוונה ל

שונה בשפות  שמעותוכסימן מ עיגול, אבלרישומים הגרפיים: עיגול כשלעצמו הוא רק גבי הגוף בזכר. כך גם ל

ל הוא סימן המייצג  העיגו בערביתו", Oואילו באנגלית משמעותו התנועה "בעברית הוא האות סמ"ך,  :שונות

  את הספרה חמש.

אפשר   א מגרונו של האדם.הגה הוא צליל היוצ. הגיים המכונים, צלילייםסימנים מורכבת מ – שפה דבורה

 הדובר משתמש בגרונו  את ההגיים,כדי להפיק הקטן ביותר של המילה הדבורה. מרכיב יר אותו כלהגד

:  אלה בשפה הדבורה ה"שחקנים" הםלפיכך עה. משתמשים בחוש השמי. כדי לקלוט אותם ובמערכת הנשימה

  .ושומע דובר

ניקוד )למשל קמץ, פתח, חיריק( וסימני פיסוק  ות, סימני, כלומר אותיגרפייםסימנים מורכבת מ – שפה כתובה

בעט על גבי דף, במקל על   –. כדי להפיק אותם הכותב משתמש בכלי כלשהו סימן שאלה()למשל נקודה, פסיק, 

מחשב ועוד. כדי לקלוט אותם  מסךעל גבי  באצבע על גבי חול, במקלדת שבעזרתה נכתבים הסימניםגבי חול, 

 ייה.  משתמשים בחוש הרא

לשפה   התובהרצאה, ויכול מיד "לתרגם" א שפה דבורהאדם מקשיב ל .שתי מערכות הסימנים מקבילות זו לזו

  העברה זריזה בעלי כישורים מופלאים של  שכולנואפשר לומר  .ומעאת מה שהוא שב לכתו, כלומר הכתובה

-בוויכולים בקלות לכתוב  – ורם לדיבבישימק אנחנוולהפך.  מהשפה הדבורה לכתובהביותר, להטוטנית כמעט, 

באותה קלות אנחנו  ליליים לסימנים הגרפיים., כלומר להעביר את הסימנים הצהנאמרים את הדבריםבזמן 

 ם הצליליים. בקול רם, דהיינו להעביר את הסימנים הגרפיים לסימני ים לקרוא טקסט כתוביכול
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 ותנועותשפה דבורה: עיצורים  .א

 גים: עיצורים ותנועות.  הֲהָגִיים נחלקים לשני סו

 בחלל הפה במקום כלשהו. נעצרהגה שבהפקתו האוויר  – עיצור

 .יוצא בתנועה חופשיתוויר תו האשבהפק הגה  – תנועה

למשל בהגייה ּב,  –חלקית. עצירה מלאה להיעצר האוויר יכול להיעצר לחלוטין או מפיקים עיצור, אנחנו כאשר 

Bלמשל בהגיית ו,  –צירה חלקית . האוויר נעצר לחלוטין בשפתיים. עV . האוויר נעצר מעט בשפתיים, אבל

 ממשיך לצאת תוך חיכוך. 

 

 להגייה תקינה  חשובותה רים קבוצות עיצו .ב

, תוגרוני ' ע-וח' ) 'ע , 'ח', הבגרון: האוויר נעצר  שבמהלכהעיצורים הנוצרים על ידי נשיפה  – עיצורים גרוניים

למשל  ,זיכרוןכדי לזכור קבוצה זו אפשר להשתמש בתומכי  '.א-ו(, מבוטאת בערבית או במבטא מזרחיהו מכ

  "", "האח עומריידואח על "הָ )קיצור ש ע'  + אחה  לה בעלת משמעות, פחות או יותר: אפשר לחבר אותם למי

ך במילים בעברית הקדומה. כרבים קבוצת עיצורים מיוחדת שיצרה שינויים יים הם . העיצורים הגרונ(וכדומה

ל   ל כמוח  ל הייתה צריכה להיות מבוטאת נ  ח  לה נַ למשל המי ט. בגלל הי  מ  ח' נוצר שינוי באופן טבעי, -ד או ק 

ל. כך גם נַ  ח  ָכֵנס היה  א  אני אחרת: דוגמה ר. ע  ר שהייתה צריך להיות מבוטאת נ  ַע כנראה בגלל קושי להגות נ 

ו היא הגייה תקינה בימינרמה לשינוי התנועה. . הא' גִָכֵנסי, ָכֵנסנ  ָכֵנס, ת  ָכֵנס, כמו: א  צריך להיות מבוטא 

 ָכֵנס. א  ָכֵנס, ולא א  

: בוטא, המ"פמַ ּוּבתומך זיכרון מקובל: ' )פ ,'מ, 'ו ', בכאשר האוויר נעצר בשפתיים:  – עיצורים שפתיים

, כולל  שפתיים החיבור ליד עיצוריםו' -מעניין לשים לב, ש(. ו' החיבור היא אחת מהעיצורים השפתיים. ּבּוַמף

 וסדות, ּופלפל. מ, ּווילונות, ּובדרךלמשל: ּו (.VE( במקום ְו )U ) יות ּוהופכת לה ליד ו' עצמה,

 

 הדבורה השפה לבין הכתובה  ההקבלה בין סימני השפה .ג

בשפה סימני הניקוד  ןההתנועות בשפה הדבורה תובה. אותיות בשפה הכה הם  העיצורים בשפה הדבורה

 הדבורה. 

חולם ) ֹוניקוד שכוללים גם אותיות. למשל   דבורה. יש סימניהתנועות בשפה ה הםסימני הניקוד בשפה הכתובה 

  (.Oמלא, התנועה 
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 יים של השפה הכתובהם הגרפהסימני

 אותיות וכן יש אותיות סופיות.  22בעברית יש : אותיות

 הניקוד. ראו בטבלת סימני: סימני הניקוד

הסיבה: בעברית הקדומה הגיית . חמש תנועותאף על פי שיש רק שרה סימני ניקוד ה מעלמעלבעברית יש 

. היום אין הבחנה בין תנועות ארוכות ות וקצרותתנועות ארוכ. ההבדל העיקרי היה שהיו תה שונההתנועות היי

 נשארו, כי הכתב שמרני מהדיבור. לקצרות, אבל סימני הניקוד

 (.ת אווירתנועשווא, שמציין שאין תנועה )אפס  –עות שאינם מציינים תנוניקוד סימני 

 

 אהוי  אותיות   –אימות קריאה   .ד

. במקרים נדירים הן תנועהובמילים אחרות מציינות  – עיצורבמילים מסוימות ת מציינוי , ו, ה, אותיות אה

 . , ראשון , ראשי, או במילה גיאראש א' במילההאות למשל , רק משום שבעבר ביטאו אותןילה נמצאות במ

  .אינן מציינות עיצור, הן נחשבות ל"אימות קריאה" יכאשר אותיות אהו"

 (. ּו ל( ובשורוק )יל(, חיריק מלא )ֹולחולם מלא )הניקוד האלה:  תי נפרד מסימניקיימות כחלק בלאימות קריאה 

 

 קריאה? למה חשוב לנו להכיר את אימות ה .ה

 חשוב לנו להכיר את אימות הקריאה כדי לדעת איך לכתוב נכון. 

קל את ם גם א'. המטרה היא להו' ולפעמי-להוסיף י' ואנחנו כותבים ללא ניקוד, ולכן עלינו ביומיום  .1

למשל המילה הקריאה. הוספת האותיות האלה נעשית לפי כללים מסוימים שצריך לדעת אותם. 

שלנו ידעו לקרוא נכון: סולם. דוגמה  יף ו' כדי שהקוראים נוס –ם סל –דת "ֻסָלם", כשהיא לא מנוק

 יקור. נוסיף י': ב ,ללא ניקוד –נוספת: "ִּבקּור" 

יך ניקוד. גם אותן צרעם ניקוד וגם בלי  –שהן חלק מהמילה בכל מקרה יש אימות קריאה  נוסף לכך

 . , כדי לא לכתוב בשגיאהלהכיר

 רבים.פנינו שם עצם בצאת בנטיית שמות העצם, ומציינת שלכך למשל י' בתפקיד של אם קריאה נמ

הילד שלנו;   –פירושה "הסוסים שלנו". ַיְלדנו נו" יהמילה "סוסנו" פירושה "הסוס שלנו", ואילו "סוס

שמדובר  משום ,'יבחייבים לכתוב  – נויתוסוס: נקבה בצורת הרבותהילדים שלנו. וגם ב  –נו יְיָלד

  בים גם בניקוד וגם ללא ניקוד.בסוסות ולא בסוסה. כך כות

משל השורש במקרים אחרים חובה לכתוב י' כי היא אות שורש, אף על פי שלא מבטאים אותה. ל

י' )ובמקרים -בשורש שבו ה' היא האות האחרונה, היא הופכת לפעמים ל . יתיהפנ  על הפו  –פ'נ'ה' 
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. לא נכון  שלא מבטאים את הי' על פי, אף תי את המועמד אליךינכון לכתוב: הפנ ו'(. -ת' או ל -אחרים ל

 י', כי השורש-אותם(, בלימדתי )תי לתלמידים שלי את החומר יהקנֵ . לכן צריך לכתוב לכתוב: הפנתי

 קבוצת השורשים הזו שבהם האות האחרונה היא ה' נקראת "ִגְזַרת ל"ה". הוא ק'נ'ה'. 

 

 שוואיםו. 

 .פרס  שווא הוא סימן ניקוד. צורתו שתי נקודות כך: מ

: כל סימני הניקוד הם תמרורים שמסמנים לקורא איך לבטא את המילה. השווא אומר: צריך משמעות השווא

  וכדומה(. , BI ,BO ,MA)ולא   B ,M ,K  בטאתנועה כלומר יש ללבטא ללא 

   העדר תנועת אוויר.  ,ל משהומציין העדר שלחינם,  –כמו המילה "ַלָשְווא"  –השם שווא 

 

 א נעשווא נח ושוו

 נע. שווא נח ושווא  שנם שני סוגי שוואים:י

 במקור הוא היה תנועה כלשהי.   ,איננו מקורי – נעשווא מקורי במילה. שווא  ואה שווא נח

 בעבר וגם היום מבטאים  שווא נח כאפס תנועה. 

גול(:  Eאת השווא הנע בתנועת בעבר וגם היום ביטאו  לפעמים  ימינו לדים. אבל בי  כים, למ  קצרה מאוד )כמו ס 

 ואים מתוך שמיעה בלבד. להבדיל בין השומאוד . לכן, קשה יםרפס   –כמו שווא נח אותו מבטאים 

 

 ון וגם עם כתיבה נכונה:ה?  כי לשווא הנח יש קשר עם דיבור נכסיבחשוב לנו לזהות שוואים נחים. מה ה

 .בכב ולא ִלְש ּכִלְש  –וץ. וגם פלק וץ, ולאּפבדיבור: אחרי שווא נח יש דגש באותיות ב, כ, פ: אומרים לְק  .1

תלבש;  יְתלבש ולא הה  ספר; יְספר, ולא ממ   : iת תנועת בכתיבה: לפני שווא נח לא מוסיפים י' שמציינ .2

 כניס.ילא הס וכניה  
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 דגשים  .ז

 דגש הוא נקודה באות, שמציינת שצריך לבטא אותה באופן מודגש.  

 

. לאותיות אלה יש  יש שתי צורות הגייה: ב', כ', פ' ותיש לדגש משמעות רק לגבי האותיבהגייה של ימינו 

 קה ומודגשת(; הגייה חלשה, ָרָפה.  הגייה קשה )עם דגש, הגייה חז 

 

מבוטאת ' ּפ)ולא כמו ח'(;  K-מבוטאת כ 'ּכ(; V-)ולא כ B-מבוטאת כ 'ּב-ת היא שמעואם הן מודגשות, המש

  (.F)ולא כמו  P-כ

 

 עיצור פוצץ

אחת.  ( חזק ומודגש יותר, משום שהאוויר נעצר לחלוטין בפה ורק אז יוצא בבת, פ כ ּב,הצליל עם הדגש )

, ולכן קוראים מעין פיצוץ קטן, ות צליל חזק יותרוצרהעצירה המוחלטת וההוצאה הפתאומית של האוויר י

לוטין ואז לח עצרכי האוויר נ –כי האוויר נעצר, פוצץ  –עיצור  :לצלילים הנוצרים בדרך זו "עיצורים פוצצים" 

 יוצא בבת אחת. 

 

 למה חשוב לנו להכיר את הדגשים?

כאשר אנחנו מבטאים נכון את העיצורים, השפה שלנו תיחשב לשפה נכונה וטובה יותר, ואנחנו ניחשב כאנשים 

במוסדות אקדמיים או  –, ששפתם נאה וראויה. כך נוכל להתאים את עצמנו לסביבת העבודה שלנו משכילים

 דה שונים. במקומות עבו

 

לבטא ב, כ, פ כעיצורים דגושים ומתי כעיצורים ָרפים, צריך להכיר את שני סוגי הדגשים. דגש   עת מתילד כדי

 קל ודגש חזק. 

( כשהן בראש בשפה הדבורהנשמעות  רק: ב, כ, פש ינו חשוב לזכורפת )ביממופיע רק באותיות בגד כ: דגש קל

  .תיבּכתב, ּכור, ּפור, לְת ּכנכונה: לְמ יה גיהמילה או כשהן אחרי שווא נח. דוגמאות לה

:  , כמעט כאילו הוא כפול. למשל מאודציין בעבר שיש לבטא לבטא את העיצור בצורה מודגשת : דגש חזק 

, בדיוק כמו שמבטאים דגש קל. קכמו  'כביום מבטאים דגש חזק . כך ביטאו בעבר הרחוק. כבתּכּכה– תבּכה

 . נתנו להם שני שמות שוניםונה, ם בצורה שטאו אותבי בעברמשום ש

 

  .יכים לדעת אם יש שם דגשאנחנו צר, ש בה ב,כ,פיש מילה כראויכדי לבטא 
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יש בהן דגש חזק. נבדוק אם  –נבדוק אם יש בהן דגש קל )בראש מילה או אחרי שווא נח(. אם לא ראשית  –

  .אם יש או אין נדערת לא נו צריכים להתייחס לדרך היווצרותו, אחבמקרה של דגש חזק אנח

 

 דרכים:  דגש חזק נוצר באחת משתי

 ע במילה ופי וכיום איננו מועם הזמן התלכד עם העיצור שאחריו,  קיים במילה, שהיהכתוצאה מעיצור  .1

  מכונה "דגש משלים" )משלים את העיצור שנעלם(.  –

ילה כולל  הדגש הוא חלק מתבנית של מילה, והוא נוצר כאשר נוצרה התבנית. כמו שתבנית של מ .2

 מכונה "דגש תבניתי" )חלק טבעי מהתבנית(. ה –לול גם דגש חזק קבועות, כך היא יכולה לכות תנוע

 

 # בחרו את המשפטים הנכונים )יותר מאחד(:

 .B-וטא כב' עם דגש מב .1

 .V-ב' ללא דגש מבוטא כ .2

 .V-ב' עם דגש מבוטא כ .3

 .B-ב' ללא דגש מבוטא כ .4

 .ּבהדגש מסומן כנקודה באות, כך:  .5

 כ', פ.באותיות ב', ייב להיות דגש ה חברית נכונעב .6

 בעברית נכונה חייב להיות דגש באותיות ב', כ', פ אחרי שווא נח. .7

 פ אחרי שווא נע. בעברית נכונה חייב להיות דגש באותיות ב', כ', .8

 בעברית נכונה חייב להיות דגש באותיות ב', כ', פ לפני שווא נח. .9

 פ לפני שווא נע. כ',ותיות ב', בעברית נכונה חייב להיות דגש בא .10

 

 ּ.7, 5, 2, 1 – הנכוניםהמשפטים : שובותיכםבדקו את ת

 .B-ב' עם דגש מבוטא כ .1

 .V-ב' ללא דגש מבוטא כ .2

 . הדגש מסומן כנקודה באות, כך: ּב.5

 יב להיות דגש באותיות ב', כ', פ אחרי שווא נח.נכונה חי . בעברית7
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 סוגי משפטים ופיסוק: 2פרק 

 

יש לנו  –יון רע וצרכאשר מחברים כמה מילים יחד ונ צירוף מילים המבטא רעיון. –משפט 

 משפט.

ם הנושא הוא הדבר שעליו מדברים; הנשוא הוא מה שרוציהמשפט מורכב מנושא + נשוא. 

 הגיד במשפט על הנושא.ל

 מעיין היא מאלפת כלבים מוסמכת.  דוגמה:

עיין" היא הנושא. במשפט רוצים להגיד הסבר: במשפט מדברים על מעיין. לכן המילה "מ

 כלבים מוסמכת. לכן "מאלפת כלבים מוסמכת" הוא הנשוא.  לפתמא )הנושא( היא שמעיין

 

עם תעודות  ה היא מאלפת כלבים מוסמכתיזימעיין שהשתתפה בתכנית הטלוו דוגמה נוספת:

 .מאנגליה

"מעיין שהשתתפה הסבר: במשפט מדברים על מעיין שהשתתפה בתכנית הטלוויזיה. לכן 

אותה מעיין )הנושא(, שהיא מאלפת כלבים  עלר רוצים לומבתכנית הטלוויזיה" הוא הנושא. 

ת מאנגליה" יהיה ודומוסמכת עם תעודות מאנגליה, ולכן "מאלפת כלבים מוסמכת עם תע

 הנשוא. 

 

 סיכום: 

 במשפט תמיד יהיו גם נושא וגם נשוא. 

 שהו/מישהו; הסבר: יש נושא שהרי תמיד מדברים על מ

  ושא.יש נשוא כי במשפט תמיד רוצים לומר משהו על הנ
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 סוגי משפטים 

  , כולל.1קיימים ארבעה סוגי משפטים עיקריים: פשוט, מורכב, מחובר

 

 פשוטמשפט 

סוגים  יש  ואיננו כולל. שאיננו מורכב, איננו מחוברשפט פשוט הוא משפט מעל דרך השלילה אפשר לומר ש

 הפשוט על דרך השלילה.  שפטקל יותר לזהות את המ שוטים, ולכןשל משפטים פרבים 

 .במשפט פשוטעל פי רוב, לא יהיו פסיקים פיסוק: 

 אקדמיה ללשון העברית. ניתן לראותאתר הלמצוא את הכללים המלאים בהמעוניינים בהרחבה יוכלו הערה: 

   נייה.שיכולים להופיע פסיקים במשפט פשוט, כשיש הסגר, תמורה, חלק ייחוד, פ

 

 : דוגמאות למשפטים פשוטים

 יין היא מאלפת כלבים מוסמכת.עמ

 יש לכלבים בעיות התנהגות.

 ים מבוגרים.גורי כלבים מתחנכים בקלות רבה יותר יחסית לכלב

 

 משפט מורכב

 . שפט מורכב הוא משפט בתוך משפטמ

= קשר(, והיא אחת  ש' נקראת מילת זיקה )זיקה-ש' מחברת את המשפט הפנימי למשפט החיצוני. ה -ה

 ראו בפרק נפרד בהמשך ספר זה(.  –אותיות מש"ה  )עלמאותיות מש"ה 

 דוגמה למשפט מורכב: 

]הצבע האדום . יש להם בעיות התנהגותשמעיין היא מאלפת מוסמכת של כלבים, 

רתעת מהשימוש בצבעים האלה שגיאות ולכן אני נ, לסכנותל ,והצהוב משמשים בכל תחומי החיים לאזהרות

  [פריד בין משפט למשפטשי עדיף לדעתי למצוא איזה גופן כאן.

 
 נקרא גם "מאוחה". 1
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"רוקדים  הודיעה על הסכמתה להשתתף בתכנית הטלוויזיה ש, מעיין

 ת של כלבים.פת מוסמכהיא מאל ,עם כוכבים"

 . שונה בגופן המשפט הפנימי נקרא "פסוקית". הפסוקית מסומנת בדוגמה שלמעלה באותיות

 פני ש", "משום ש", "אף על פי ש" ועוד. לא"מ וגם "בזמן ש", "ש" /"אשר",מתחילה עם  בדרך כללהפסוקית 

 ית לפי "ש" /"אשר".לל מזהים את הפסוק"מפני ש"(. בדרך כתמיד יש "ש" )למשל, אפשר להגיד "כי" במקום 

 

 פיסוק במשפט המורכב

 סיקים. אם הפסוקית קצרה, אפשר לכתוב בלי פ פעמיים: בתחילת הפסוקית ובסופה. פסיקשמים 

יר פסיק אחד בלבד, רצוי להשאיר רק את זה שבסוף פסיקים, ורוצים להשא בליאם המשפט לא ברור 

  הפסוקית.

 

 מחוברמשפט 

 כמה משפטים בזה אחר זה, מחוברים על ידי מילת קישור. –חובר ט משפמ

 דוגמה: 

   ומה.מנהל המקום לא עבר הכשרה ד  אבל מעיין היא מאלפת כלבים מוסמכת,            

  .הכלבים נשמעים  לה ולכן יין היא מאלפת כלבים, עמ            

 .ודגשתמילת הקישור מ

 

 פיסוק במשפט המחובר

 שפטים, לפני מילת הקישור.  כותבים פסיק בין המ

  לא חייבים לכתוב פסיק. –מילים(   3–2אם המשפט קצר )

 

  משפט כולל

 ם.שיש בו כמה חלקים מקבילי הוא משפטשפט כולל מ
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 . כלבים פנסיוןבו בית הלקוחבים לפת את הכלבן מאייעמ

 . ים ציבוריים נגבאו  פנסיון כלביםב ,בית הלקוחבמעיין מאלפת את הכלבים 

 

 

 ם פסיק בין החלקים המקבילים )הכוללים(. שמי

  לא שמים פסיק לפני ו/ או.

 

 

 סיכום

 משפט שאיננו מורכב, מחובר או כולל.  – משפט פשוט

 . בתוך משפט )פסוקית( משפט  – משפט מורכב

 .אחר זהכמה משפטים בזה  – משפט מחובר

 .משפט עם חלקים מקבילים – משפט כולל

 

 פיסוק

ל בלי פסיקים )אלא אם יש תוספות כמו הסגר, תמורה, חלק ייחוד בדרך כל – במשפט פשוט

 שים פסיק(. ם לופנייה. גם אז לא תמיד חייבי

לפני ש/אשר/מילת הקישור. אם ת ואחריה. הפסיק בא פסיק לפני הפסוקי – במשפט מורכב

 גם על השני.   –רה מאוד אפשר לוותר על הפסיק הראשון ואם קצרה מאוד מאוד הפסוקית קצ

 הפסיק יבוא בין שני המשפטים לפני מילת הקישור. – משפט מחובר

 ליד ו' החיבור/או.  קים הכוללים, חוץ מאשרהחלהפסיק יבוא בין  – משפט כולל

 

לכן לא נכון  .ווח אחד אחריוק יבוא צמוד למילה הקודמת, ור: הפסילאחריו רווחורק  –פסיק 

 זילנד ולהודו.-לניו, אוסטרליהנסעתי לאו:  זילנד ולהודו.-לניו , אוסטרליהנסעתי ל למשל: לכתוב

 ד ולהודו. ילנז-, לניואוסטרליהנסעתי ל לא נכון לכתוב:א
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 ]למודל[   תרגילים

 פט הנכוןסמנו את המש* 

 .פט שיש בו פסוקיתמשפט כולל הוא מש .1

 .משפט מורכב הוא משפט שיש בו פסוקית .2

 ט שיש בו פסוקית.משפט פשוט הוא משפ .3

 הוא משפט שיש בו פסוקית.  משפט מחובר .4

 

 . 2התשובה: מס' 

 

 .סמנו את המשפט הנכון* 

 השני במשפט מחובר.פט פסוקית היא המש .1

 רכב.פסוקית היא המשפט הפנימי במשפט מו .2

 ן במשפט כולל.ק המקביל הראשופסוקית היא החל .3

 פסוקית היא הסגר במשפט פשוט.  .4

 

 .2תשובה: מס' 

 מסומן נכון. שבו הפיסוק סמנו את המשפט * 

 . גנים ציבוריים ב  או פנסיון כלביםב, בית הלקוחבמעיין מאלפת את הכלבים  .1

 . ייםציבורגנים באו   ,פנסיון כלביםב, בית הלקוחבאת הכלבים מאלפת ין מעי .2

 . גנים ציבורייםב ו ,פנסיון כלביםב, בית הלקוחב ,הכלבים אלפת אתמעיין מ .3

 . גנים ציבורייםבו פנסיון כלביםב בית הלקוחבת את הכלבים מעיין מאלפ .4

 

 1התשובה: מס' 

 ולא לפני "או".  לא לפני ו' החיבוראבל  וללים לקים כי חלפניבוא פסיק הסבר: יש כאן חלקים כוללים.  

   שלושת התנאים הללו.נה על כל עו 2מס' רק משפט 
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 .נכוןסמנו את המשפט שבו הפיסוק הוא * 

 .  לכן, הכלבים נשמעים להמאלפת כלבים מעיין היא  .1

   לכן הכלבים נשמעים לה. ,מעיין היא מאלפת כלבים .2

  . מעיין היא מאלפת כלבים, משום שהיא אוהבת כלבים .3

 כלבים. מעיין היא מאלפת כלבים, משום שהיא אוהבת  .4

 

 .4' ה: מסהתשוב

  לא אחריה.הסבר: אין רווח לפני פסיק או נקודה. הפסיק בא לפני מילת הקישור ו
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 סמיכות: 3פרק 

 

  .םללא "של" או "ב" ביניה סמיכות היא שני שמות עצם צמודים .1

 

 )ראשי תיבות: נ"ס(. סומך"המילה הראשונה בצירוף סמיכות נקראת "נסמך" והשנייה " .2

 

לא באמת  זה] על השנייה. ,נסמכת ,תת "נסמך" כי היא כאילו נשענשונה נקראהמילה הרא .3

 .[2. זה מרחיב את 3סעיף 

 

 – היד)עמ לא עצמאיתהראשונה )הנסמך( משתנה משום שהיא  לעיתים קרובות המילה .4

רק מ  רק פטריות, מ   –רק נפלא מ   כון כושר,מ   –כון חדש מ  ; ...ינ  שאלו – נים; שאלותעמיד

 . לא משתנהלעולם  , הסומך,ה השנייהילהמ (.הבית

 

לו מתקצר , ועל כן החלק הראשון שארוכהכולו כיחידה אחת סמיכות נתפס צירוף ה: הסבר

ולא ַרק עגבניות" מ  כלומר נכון לומר "(. רקמ  יש שווא ) (רקמ  )בדיבור. לכן במקום תנועה 

 ָרק עגבניות".מ  

 

 בסמיכות ה' הידיעה באה לפני הסומך בלבד. .5

 ולא) מנועהמכסה  ,(טופס שחרורה ולא) שחרורהטופס  ,(בית ספרהולא ) ספרה בית

חשובות ויומיומיות ]נראו לי דוגמאות  שלה.ממה דין, ראשהעורך , (מכסה מנועה

 [.ואת השגויה בסוגריים את הדוגמה הנכונה קודםשמתי ] מאוד[

 .לא יבואו שני נסמכים לפני סומך אחד .6

המכונית נמצאו  צמיגיו מגבי ולא) יניםו תקנמצא צמיגיהו המכונית מגבי

  (תקינים.
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 של התחרויות ן,ם שלההכללי –) של התחרויות הןיכלל (:יכות כפולה )במשלב גבוהמס .7

גיש מה זה ]רציתי להד סמיכות רגילה(.  הכללים של התחרויות, –התחרויות, יכלל במקום

 סמיכות כפולה.[

 

 . מילון מונחי הספורט: למשל .תסמיכו נסמך +שסמיכות תהיה מורכבת מיש אפשרות  .8

 [.העיר יראשונ יתּב  של: ה מילה שונה "מילון", מילה שמשתנה בסמיכות, למקחת לדוגמלו ]הייתי

סמיכות:  צירוף הוא "סומך. אבל גם "מונחי הספורט –, מונחי הספורט סומך –מילון 

ך הסומ לפני ,רק בסוףסומך. במקרה כזה ה' הידיעה מופיעה  –" ספורט"נסמך,  –" מונחי"

 (. "מונחי הספורט"רק אלא , "המונחי ספורט"ר: אפשר לומ-האחרון, כי אי

ניתן לוודא אם זו  באמצע הוספת "של"פירוק הסומך מהנסמך ועל ידי יכות? האם זו סמ. 9

 .לפעמים הפירוק נשמע קצת מלאכותי כי רגילים להשתמש רק בסמיכותאף כי  ,סמיכות

 ות:יכצרופי סמל דוגמאות

בדיקה אם  צירופי סמיכות

הצירוף הוא 

 ת יכוסמ

בתוספת ה' 

 הידיעה

 –לא תקני 

טעויות 

 נפוצות

  –לא תקני 

  נפוצותטעויות 

עמודה מיותרת, ]

 [אני חושבת

מחברת של  מחברת אנטומיה

 אנטומיה

מחברת 

 אנטומיהה

המחברת 

  אנטומיה

מחברת וספר 

 צריך לומראנטומיה )

מחברת אנטומיה 

 (מיהוספר אנטו

 [6סעיף ב]ראו הסבר 

  המכסה מנוע מנועהמכסה  מכסה של מנוע מכסה מנוע

  השאלון משוב משוב ה שאלון שאלון של משוב שאלון משוב

של  נים שאלו שאלוני משוב

 משוב

השאלוני   משוב השאלוני 

 משוב

 

עמידה של  עמידת פישוק

 פישוק 

העמידת  פישוקהעמידת 

 פישוק 
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  :4 יףעס יעל פ

במקום  אם

" יש  "עמידה

הרי  , "עמידת"

   סמיכות.  שזו 

 

  המחסן מילים מחסן המילים מחסן של מילים מחסן מילים

  המבחן לשון  מבחן הלשון  של לשון  חןמב מבחן לשון 

מבחנים של  מבחני לשון 

 ון לש

אם   :4סעיף 

במקום 

 "מבחנים" יש

הרי , "מבחני"

 שזו סמיכות.  

  המבחני לשון  מבחני הלשון 

ספורטאי של  ונןספורטאי מח

לא  מחונן... 

הגיוני, לכן זו 

 לא סמיכות

הספורטאי 

 המחונן 

ועים ט לא

 בזה... 

 

חשבתי שצריך משהו  שלההשר ממ שר הממשלה ל ממשלה ש של שר ממשלה

 שלא מתחום הספורט

עמידה של  עמידה שפופה 

שפופה... לא 

הגיוני...לכן זו  

 לא סמיכות 

העמידה 

 השפופה 

לא טועים 

 בזה... 

 

שכיבה של  יבת סמיכהכש

סמיכה )מסוג 

, של סמיכה

 (. הישענות

השכיבת  סמיכהת השכיב

 סמיכה

 

 כורח הנסיבות

ביטוי:  פירוש ה

הכורח של 

 הנסיבות

 כורח הנסיבות

 

סמיכות זו ב

משתמשים 
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 נאים.ת –ת נסיבו

 הכרח. –כורח 

 –כורח הנסיבות 

כשהתנאים 

מכריחים, כלומר 

 כשאין ברירה.

 

כביטוי/ניב. 

ים רק משתמש

 עם ה' הידיעה. 

לא טועים 

 בזה... 

משתמשים 

בסמיכות זו 

 ב גבוה.  משלב

 

 

 למבחן

 אנא בחרו את המשפט הנכון:  *
 את השכיבות סמיכה כפי שביצעתם כעת, אנא בצעו בכל יום לפני הארוחת בוקר.  .1

 כה שביצעתם כעת, אנא בצעו בכל יום לפני ארוחת הבוקר.את שכיבות הסמי .2

  .בוקריום לפני הארוחת  בכלא בצעו שביצעתם כעת, אנ את שכיבות הסמיכה .3

 עו בכל יום לפני ארוחת הבוקר.ביצעתם כעת, אנא בצאת השכיבות סמיכה ש .4

 . 2תשובה נכונה: מס' 

 

 משפטים נכונים(: 3אנא בחרו את המשפטים הנכונים )יש  *

 הרכב.מגבי וצמיגי את יש לבדוק . 1

 המכונית. רכב ואת צמיגיאת מגבי היש לבדוק . 2

 יש לבדוק את המגבים של הרכב ואת צמיגיו.. 3

 יש לבדוק את המגבי רכב ואת הצמיגים.. 4

 י הרכב ואת צמיגיו.יש לבדוק את מגב. 5

  .5, 3, 2תשובה נכונה: מס'  
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  :שגוייםהמשפטים את האנא תקנו * 

 עור החדש נקרע. המעיל .1

 גשמים ירדו בצפון ובדרום הארץ. .2

 במכירת סוף העונה.קניתי את הבגד ים  .3

 שיט בזמן הסגר. ת ויציאת כליניסלא תותר כ .4

 נה אימונים.למחנבחרת יצאו מאמני ושחקני ה .5

 גובה מחירי הטיסה ייקבע לפי ראות עיניה של החברת תעופה. .6

 הכללים של התחרויות ספורט נוקשים מאוד. .7

 

 

 שובותת

 החדש נקרע. מעיל העור .1

 .ץבצפון הארץ ובדרום האר ירדו ; גשמיםבצפון הארץ ובדרומה גשמים ירדו .2

 .סוף העונה במכירת בגד היםקניתי את  .3

 בזמן הסגר. ויציאתםשיט כלי  כניסת לא תותר .4

יצאו למחנה  מאמני הנבחרת והשחקניםיצאו למחנה אימונים;  מאמני הנבחרת ושחקניה .5

 יצאו למחנה אימונים. י הנבחרת ושחקני הנבחרתמאמנאימונים; 

 .פהתעוחברת הפי ראות עיניה של בע לייק מחירי הטיסהגובה  .6

 נוקשים מאוד. רטת הספותחרויום של נוקשים מאוד; הכללי כללי תחרויות הספורט .7

 

 

  )יש שתי תשובות נכונות(. ניםהנכו יםבחרו את המשפט *

 .נסמך הוא המילה הראשונה בצירוף סמיכות .1

 נסמך הוא המילה השנייה בצירוף סמיכות. .2

 סמך. את ה' הידיעה מוסיפים לנ .3
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 מוך. לב נבמש נפוצה סמיכות כפולה .4

 את ה' הידיעה מוסיפים לסומך.  .5

 ממרכיבי הסמיכות הוא יהיה רק בנסמך. חדבאשינוי אם יש  .6

 התשובות הנכונות:

1  ,5 ,6. 
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שלב4פרק   : מ 

 

 שונות.  לשון רמות מציין  בִמְשלָ 

 (.ש באות ב'ים )עם דגּבברבים יש לומר: משל

 

  דוגמאות

יו באותו אוצר מילים ת. אדם לא ישוחח עם חברבסביבות חברתיות מגוונואנשים רבים מצויים 

מדבר עם סבו וסבתו, ושיחה עם הסבים שונה משיחה עם מנהל ובאותו סגנון דיבור שבו הוא 

 יגשא" כאשר יב כגון "מישו" "בצפר" או "לאאאאיצורי כתיבמקום העבודה. אדם לא ישתמש בק

 . למנהל שלורשמי לכתוב מכתב 

גבוה מדי(, ואילו בסביבת החברים  לאנשתמש במשלב לשון גבוה ) בסביבה שבה נדרשת ִרשמיּות

 חה נשתמש במשלב לשון נמוך יותר. או בני המשפ

" במקום יםכִ צְ למשל, ", צוריםלשון הדיבור מתאפיינת הן בשימוש בסלנג והן בהבלעת עי

 וכיו"ב. "עושהמה שאת ""אני אוהב ַמְשתֹוָסה" במקום קשה", ה" במקום "בבשָ ים", "ַוְק "צריכ

 .כיםלמשלבים נמו יםשפת רחוב או סלנג נחשב •

 גבוה. -בינונימשלב נכתבים ב  מאמרים וספרים מדעיים •

 גבוה. -בינוני לשון במשלבמדברים בבמוסדות אקדמיים  •

  בלשון במשלב גבוה.  להפגין שימושיך רך כלל צרבד בודהנות עבראיו •

 

  והמילים במשלב נמוך וגב

 משלב גבוה )לפעמים משלב נמוך גם לא תקני( משלב נמוך

 אנחנו צריכים ים כִ צְ אנחנו 

ְלך ההתנהגות ְשָך  ההתנהגות ש 

אנחנו מחמיצים; אנחנו מחטיאים את  אנחנו מפספסים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%94
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 המטרה

 הקשה ביותרזה הוא ם ההתחו קשה א הכיהתחום הזה הו

 רים, צוֲחקים, מוֲחקיםבוחֲ אתם  קים ְח קים, מוְח אתם בוְחרים, צו

 בה, עבודה רבה, עבודה מרו המון עבודה, מלא עבודה

 הרבה עבודה )משלב בינוני(,

תכם להפסיק אותכם  להפסיק א 

 אני מאוכזב מאוד אני נורא מאוכזב

מה גבוהה, בר לה, נפלא,, מעוזה אתר מצוין זה אחלה אתר

 כותיאי

 היכנסו לאתר כנסו לאתר

 כדי לא לפגוע עבשביל לא לפגו

 נפוצה מאוד מאוד מאוד נפוצה

 כשקמתי בבוקר... )כש לביטוי זמן( אחר.שקמתי בבוקר, ראיתי שאני מ

 (ל הסמסטר )עם דגשּכב

  (ל הסמסטר )עם דגשּכו

 ()עם דגש ל הסמסטרּכל

 תביא ת'ספר

   .ני רוצהאגמ

 ל הסמסטר )ללא דגש(כב

 ל הסמסטר )ללא דגש(כו

 ל הסמסטר )ללא דגש(כל

 

 

 למבחן 

 .גבוהבמשלב  ובחרו את המשפט שכל החלקים של *

 מר חשוב.יתה נפלאה, למדנו המון חוהי היה אחלה סמסטר, המרצה .1

 קדם מהר.שה בשביל להתלח, בכל הסמסטר עבדנו קהיה סמסטר מאוד מאוד מוצ .2
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 ותכם באמצע, אבל יש לפנינו עבודה מרובה. הפסיק אצר לי ל .3

  ההגדרה היא בעייתית משום שאנחנו מפספסים את ההיבט המרכזי ביותר.  .4

דאי להתקדם משום שהעבודה כְ טיינים, ּוהמצת ההזדמנות לקדם את להחמיץ אלא כדאי  .5

 רבה.

 

 . 5' : משפט מסתשובה

 

 התיקוני שאר המשפטים למשלב גבו* 

 , המרצה הייתה נפלאה, למדנו הרבה חומר חשוב.וין/טוב מאודהיה סמסטר מצ .1

 היה סמסטר מוצלח מאוד, בכל הסמסטר עבדנו קשה כדי להתקדם מהר. .2

 רבה/הרבה עבודה.  נינו עבודה מרובה/עבודהלפ אתכם באמצע, אבל יש להפסיקצר לי  .3

 י ביותר.  חמיצים את ההיבט המרכזית משום שאנחנו מההגדרה היא בעיית .4
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 : שוואים 5ק פר

 

 פר.ס  : משתי נקודות כך שווא הוא סימן ניקוד. צורתו

ריך : צלבטא את המילה. השווא אומרסימני הניקוד הם תמרורים שמסמנים לקורא איך  כל :משמעות השווא

  וכדומה(.  מ  , ֹומ ,ימ  ולא  מ  , ועה כלומר יש לבטאלבטא ללא תנ

  של תנועה במקרה שלנו.משהו.   של ן העדרכלומר הוא מציילחינם,  –ְווא" כמו המילה "ַלשָ  –השם שווא 

 

   ושווא נע סוגי שווא: שווא נח  קיימים

 איך מזהים שווא נע? 

מדובר  –שווא  הבסיס. אם יש בצורת הבסיס צריך לבדוק את צורת –נח או נע  –כדי לזהות את סוג השווא 

 מדובר בשווא נע.  –תנועה   הבסיסח; אם בצורת בשווא נ

מורידים את  ,(חנותל  ני, שוחל  שו) ברבים, בנקבה וכו' למשל – הבסיסל צורת הנתונה היא נטייה שלה המיאם 

ובודקים אותה. אם נשמע לנו  שלה הבסיסוכך מגיעים למילה בצורת  ,וכו' שייכותה, של של הרביםהסיומת 

לנו ששם יש תנועה   נח. אם נשמעהשווא הוא  –ן צורך לדעת לנקד( לפי הצליל, אי – (חןל  שו)שגם שם יש שווא 

 הואם תנועה, ולכן השווא שבעבר הייתה י שהר –לפי הצליל, אין צורך לדעת לנקד(  –)לא חשוב איזו, וגם כאן 

 – ןת  נונקבל  –בים )ים( הר , אבל אם נוריד את הסיומת של'ת  ב וואשומעים ש –נים" ת  נע. למשל במילה "נו

   .נענים" הוא ת  , ומכאן שהשווא ב"נו ת   שומעים .הבסיסשהיא צורת   ביחיד

היו בעבר תנועות שהתקצרו והפכו לתנועה קצרה  רה ביותר. תנועה קצמציין שיש באות  הנעלפעמים השווא 

שים ק  מב –ש ק  התארכה, למשל מיחיד לרבים: מבשמילה –ת הסיבה להתקצרו ע.מאוד, שנקראה שווא נ

היום לכל  ך, אבעבר ביטאו תנועות קצרות וארוכות. לה ברבים(ף "ים" כדי לציין שהמיתארכת כי נוס)המילה מ

  כך שהשווא הנע איבד ממשמעותו.  ,התנועות יש אותו אורך

 

 סיכום

 כאשר השווא מציין תנועה קצרה ביותר הוא נקרא שווא נע )מן המילה "תנועה"(. 

  זהו שווא נח. –עה ה שם תנולא היית הבסיסבצורת  שגםכאשר השווא מציין שאין תנועה כלל )אפס תנועה(, ו
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 ח?  ם שווא נאיך מזהי

 פרים. ס  פרים, ּכ  , לכן ברור שאינו נח: נעהוא תמיד במילה שווא באות הראשונה  .1

   .ת  , שלחת  : אתמיד נח. אינו יכול לנוע, אין לאןשווא באות האחרונה של המילה  .2

כשלפנינו מילה שאיננה  .פרס  הוא שווא נח: למשל מ של המילה )לא בנטייה(הבסיס ת בצורא שוו .3

 ., ללא תוספת הנטייההבסיסיש להשוות לצורת  , כלומר, מילה בנטייה,הבסיסבצורת 

 : דוגמאות   .4

. המילה ללא הסיומת רביםיינת עם תוספת "ים" שמצׁ מילה בנטייה, כלומר  - פריםס  משווא נח: 

  .ס'-במעים שווא ושו פרס  : מצורת הבסיסהיא 

של המילה. המילה ללא הסיומת היא  צורת הבסיסזו מילה בנטייה, כלומר לא זו  םג -רו ּפ  : סישווא נע

 . ענשווא הוא  רוּפ  סי-השווא ב כןול  , (PE )ּפ    פ': -בנועה תר. שומעים ּפ  : סיהבסיסצורת 

 

 קושש  סים,   קק  פק,   מר  דוגמאות לשווא נח: מ

  רומ  שָ , םקפיש  מו, ס  , פרטעיםק   דוגמאות לשווא נע:

 

 

 

 

הוא  שווא נע?  השני מּו השוואס  ר  שאלה: איך, לדעתכם,  נוכל לדעת שבמילה ּפ  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

משמעות  e .– ס  אנחנו שומעים  .םס  פר – הבסיסאנחנו מקבלים את צורת  –( : אם נוריד את הסיומת )ּותשובה

, התנועה התקצרה ּו מּו " היה במקור תנועה. לאחר שנוספה הסיומתס  ְר א שבמילה " פִ שהשוו הדבר היא

 . א שמקורו בתנועה הוא שווא נעוהפכה לשווא. שוו

 

ה השווא הוא שווא נע? ּפ  שאלה: איך, לדעתכם,  נוכל לדעת שבמילה ס     ר 

 ו בתנועה. ע מקורא נשוו

 .  . הוא לא היה תנועהשל המילה הבסיסבצורת  שווא נח הוא שווא מקורי
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

עם תוספת ה'. צריך להוריד את הסיומת ה' כדי להגיע לצורת כלומר פרה היא מילה בנקבה, יס : המילהתשובה

דבר היא הבפ' שומעים תנועה. משמעות . ּר פסי –הבסיסת לצוראם הייתה תנועה בפ'. הגענו  ולבדוק  הבסיס

ר  סי – ה' כדי לציין נקבהר, לזה הוסיפו ּפ  תה סירה הוא נע. המילה הייּפ  שהשווא במילה סי , ומכיוון הּפ 

 , תנועה קצרה מאוד. רהּפ  יס – והפכה לשווא נע התקצרה אחת התנועותשהמילה התארכה, 

 

 

רים השווא הוא ד   נוכל לדעת שבמילהאיך, לדעתכם, לה: אש  ? , גם מבלי לבדוק את מקור המילהנע ואו שב 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 . עם אפס תנועה ,יכולה להתחיל עם שווא נח אהוא שווא נע. מילה בעברית ל ראש מילהא בכל שוותשובה: 

 

 הקשר בין זיהוי השווא לבין דיבור תקין

 תקין.  בוריסייע לנו בכללים הקשורים לדי השווא זיהוינע?  אם יש לפנינו שווא נח או  חשוב לנו לזהותה למ

ון יהפוך שאמורים להופיע יחד, השווא הראששני שוואים במקרה  .שני שוואים נעים יחד ת לא באיםבעברי. 1

+  ל   ;תיקהש  ּב    –תיקה ש  +  ּב  פרים; ס  ּו –פרים ס  +ו   :"בדוגמאות: אותיות וכל  (.iריק ) לתנועה, בדרך כלל לחי

 ריאות.ב  ל   – ריאותּב  

 . יבוא דגש לאאחרי שווא נע לעומת זאת  . ', פ', כ'שווא נח יבוא דגש באותיות באחרי . 2

דוגמאות לב'כ'פ' אחרי שווא  .ריםב  ד    .ל תחרותכל  קבוצה,  לכּב  ל אחד, כו  : לב'כ'פ' אחרי שווא נע  דוגמאות 

  .רּפ  ר  פ  , ,הּכ  ב  יִ  ח:נ

 ו'.כו ּפורט, מיקרוסקוּפס  ילים זרות, וכך נוכל למצוא דגשים אינם תקפים על מ. עקרונות השוואים וה3

 

 למבחן

 )יותר מאחד(. שווא? סמנו את המשפטים הנכוניםמהו   *

 זו תחת זו.שווא הוא סימן של שתי נקודות  .1
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 העדר תנועה. קצרה מאוד או אפילוהשווא מציין תנועה  .2

 העדר תנועה.שווא נח מציין  .3

 קצרה מאוד. Eשווא נח מציין תנועת  .4

 שווא נע מציין העדר תנועה. .5

 . 3, 2, 1ות: התשוב

 

 

 בחרו את המשפטים הנכונים )יותר מאחד(* 

 קצרה מאוד.  Eשווא נע מציין תנועת  .1

 ת.בימינו לא מבדילים בין תנועות ארוכות לבין תנועות קצרו .2

 ועה. עה לבין העדר תנלים בין תנומבדינו בימי .3

 שווא נח ושווא נע נראים אותו דבר. .4

  כשנוספה סיומת למילה. התקצרהש שווא נע היה במקור תנועה .5

  ה סיומת למילה.וספכשנהתקצרה ש היה במקור תנועה נחווא ש .6

 שווא נע ושווא נח היו במקורם שונים. .7

 העדר תנועה. בימינו מבטאים לפעמים שווא נע כ .8

  כפת(. כ, פ )בגדאחרי שווא נח יש דגש באותיות ב,  .9

 כפת(. רי שווא נע יש דגש באותיות ב, כ, פ )בגדחא .10

 

 .11, 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1המשפטים הנכונים: 

 

  שווא נח? איןבאילו מן המילים הבאות  *

 . ִמְתַלְּבִשים1

 . ָשַכְחְת 2

 . ָכְתָבה3
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 . ְמִביִנים4

 . ִנְסְגרּו5

 לּוְלּבְ . ִהְתּבַ 6

ם7  . ִהְסַּבְרת 

םַמְר ְש . 8  ת 

 4, 3תשובות: מס' 

 

 מצאו את השווא יוצא הדופן בכל רביעיית מילים: *

 ָפהט  ד. קָ   ָּבהל  ג. כַ   ֵנסכ  ב. הַ  ִזיִפים ש   .א (1) 

תס  מֻ ד.  ִחיםר  ּבֹוג.  ִמיָנהז  ב. ִה    ֵגלל  א. גִ  (2)  ר   ת 

הר  ִת א.  (3)  תנ  ר  אַ ג.  בּוָרהְש ב.   א   קנְ ּבַ ד.  ב 

ת  ִדּבַ ג.  ִציִאימ  תַ ב.   ִפיט  ש  ִת א.  (4)   ִליּפ  ִת ד.   ר 

: הבסיסצורת נע באות ט' ) ואשו (4)   שווא נע –ב  (3)   שווא נע –ג  (2)   שווא נח –ב  (1ות: )תשוב

 ףִיְשט  

 

  ים הם נחים או נעים?כתבו אם השווא* 

   ָבהז  עָ   (5)    ִליםדָ נ  סַ   (4)    ָפִריםס  ִמ  (3)   ִדיָמהק  ִה  (2)    םִריּפ  סַ מ   (1)

 (רּפ  כי המילה במקורה היא מס -נע בפ'  וא בראש מילה;נע במ' כי השו)+ נע נע  (1): תשובות

 בלבד(.  שוואם, שומעים ידק  נח )כי המילה במקורה היא ה (2)               

 (.בלבד שוואפר, שומעים ס  נח )כי המילה במקורה היא ִמ  (3)                 

 בלבד(. שווא דל, שומעים נ  יא סרה הי המילה במקונח )כ (4)                

 (. תנועהב, שומעים ז  )כי המילה במקורה היא ע נע (5)                
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 תי כותבים י' ומתי לא?: מ6פרק 

 

 בוצים. ישבוץ, יקמוסיפים י':  i  –   כששומעים תנועת

 טוףפ  ט  – י' לא מוסיפים –אבל אם יש אחרי כן שווא נח 

 

 

 יך כותבים? ך, אאם כ

 בתי מכתבכת/  כתבכתבתי מי .1

 פתחתי מיסמך וורד / פתחתי מסמך וורד .2

 תיקשורת מחשבים / תקשורת מחשבים .3

 צפויה / הוא קבל מתנה לא צפויה אהוא קיבל מתנה ל .4

 הם קיבלו משימה חשובה / הם קבלו משימה חשובה .5

 המנהל נכנס / ניכנס למשרד. .6

 גלגלתי במדרון.היתגלגלתי / הת .7

 רתק.ר מבספיה סיפרה את סיפור חי פרה /היא ס .8

 חיברנו / חברנו את המדפים לארון. .9

 

  ות:הנכונתשובות ה

 הוא נח(.  –של המילה  בצורת הבסיסשווא כ'. -יש שווא נח ב – תבכ  מי כתבת .1

 של המילה. ת הבסיסצורזוהי ס'. -ביש שווא נח –וורד  מךס  מפתחתי  .2

  .ל המילה, משום שזו צורת הבסיס שק'-שווא נח ב שי – מחשבים שורתק  ת .3

   עה.תנו יש ,נחאין שווא  i-ה ריאח –מתנה לא צפויה  בליקהוא  .4

 (. ּב   תנועה:נגלה  – לּב  קי – בצורת הבסיסנע. שווא  וזה ב'-ב –מה חשובה שימ לוּב  קיהם  .5

 י שווא נחלא מוסיפים י' לפנ

 



 

 ה שרון אסי ה למחשבה,שפ

37 

 ©  שפה למחשבה, ד"ר אסיה שרון

 

  .תימקורצורה כ'. -יש שווא נח ב– נסכ  נהמנהל  .6

  .יתמקורצורה ת'. -ח ביש שווא נ  – במדרון גלגלתית  ִה  .7

   – רּפ  יס – בצורת הבסיס זהו שוא נע. i-אחרי ה–את סיפור חייה בספר מרתק.  רהפ  סיהיא  .8

 בפ'. יש תנועה

 ועה., אלא תנאין שווא i-אחרי ה – את המדפים לארון נורבחי .9

 

  לפני שוואמאשר חוץ  iי' בתנועת   :: מתי יש חריגה מהכללים שהובאו קודם יםחריג

 ? נח

  .חוץמ  ביתו, מ  אחרי מ"ם השימוש, כגון  .1

  .ןמ  , םא  (, נוה   ,מיע  )בנטייה:  נהה  , םע  מילים: ובַ 

 למשל: .ייהויש רק בנט i   במילים שבצורת היסוד שלהן אין תנועת .2

 –בנו ל  בך, ל  בי, ל  כן ל.  i  תנועת ועתסוד אין תנבתצורת הי ב ל  תצורת יסוד  ביל   

מי, ע   ;ת"(תכם )מהמילה "אא   תנו,א  ך, תא   תי,א  לנו )הצל שלנו(, צ   לך,צ  , ילצ   .  כנ"ל:בנטייה

  (.1ם", ראו סעיף ע  מנו )מהמילה "ע  מך, ע  

 אבל לא כותבים י'  iשומעים   .3

ק  תצורת יסוד   ליםק  מ    לות.ק  לים, מק  , לכן: מi  תנועתרת היסוד אין בתצול מ 

, ליצה  , כהה  , פילה  ן גוכ ,נח ה"א אין שוואה יאחרבמקרים שגם ובפעלים בבניין הפעיל,  .4

  ראו בפרק נפרד. –. על בניין הפעיל ציעה  , צלתיה  

  , בדיוקראיות, נטיות, בריות, קיום, דיוןכגון: יו  לפני  .5

יותר מדי י' לא יהיו כדי ש – , בדייוקותיראינטייות, קייום, ברייות,  ון,לא כותבים דיי: הסבר

 זה עלול לבלבל. –ה ומעלה שולש –' יחד. הסיבה ו-ו

 שמות ופרטיים ולועזייםב .6

אינם דם עצמו יחליט איך לכתוב את שמו. הכללים הא – שמעון – שם פרטי: דוגמאות

 פועלים על מילים שהן שמות פרטיים. 

 .היסטוריה: i ועזיות מוסיפים תמיד י' בתנועתים לילמב
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.  iי ששומעים תנועת פ אף עלי',  ות ללא הוספתלועזימילה  –אצטדיון  :דופןיוצאת 
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  ?עם י'מתי חייבים לכתוב  –נטיית שמות עצם ברבים : 7פרק 

 

   ומה פירוש נטייה? הבסיסמהי צורת 

על ידי כן הלאה וים ממנה יוצרים את צורות הנקבה, הרב. הצורה הקצרה ביותרהיא  הבסיסצורת 

 , שנקרא "מּוָספית" או "סֹופית". קצר בסופן הוספת מרכיב

 

 לדוגמה:

סוסי, סוסך, סוסנו,  –י תוספות בסוף המילה יד על הנטייהיוצרים את  זו. מצורת הבסיס צורת –סוס 

 סוסה, סוסתי, סוסתך, סוסות, סוסותיי...

בעבר. הנטייה  הבסיסצורת  –קפץ : עתיד()עבר, הווה,  דת לכל זמןנפר בסיסיש צורת  ליםבפע: הערה

 –צים, קופצות; יקפוץ קופת, קופצ –בהווה. הנטייה  הבסיסורת צ –קפצתי, קפצתם, קפצה; קופץ  –

 . תקפצו, יקפצו, נקפוץ –בעתיד. הנטייה  בסיסהצורת 

 

 ? צרים את צורת הרביםרבות: איך יונטיית הרבים/

 )נקבה(. תֹו)זכר( או  םי  רבות על ידי הוספת רים את צורת הרבים/ת יוצבעברי

  : סוסים, סוסות.דוגמאות

 

 ...שלי, שלך –ייכות  נטיית הש

 הסופיתלפני  ()חלק מסופית הרבים כוונתנו לשם עצם ברבים )סוסים וגם סוסות(, כותבים  י' כאשר* 

 . שייכותה של

 נו )הסוסות שלנו(. ים שלנו(, סוסותינו )הסוסיסוס: דוגמאות

 ס שלנו(,סוסנו )הסו ת:יופהסתבים י' לפני וכלא  –יחיד )סוס, סוסה( כאשר כוונתנו לשם עצם ב

 וסה שלנו(.)הססוסתנו 

 

 –נוילמידהתלמיד שלנו; ת –ם שלנו.  תלמידנו יהילד –נו יהילד שלנו; ילד –: ילדנו דוגמאות

  כם.ינו, מחברותייש לכתוב מחברות – שלנו ם שלנו. מחברותיהתלמיד

 

  כותבים שני י'. (ayי )ָאי כששומעים* 
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ולכן  ay, שומעים יי )הסוסותי שלית  סוסו יי.ר  ספ –שלי  י. הספריםר  פס –הספר שלי  :דוגמאות

 ולכן כותבים עם שני י'(.  ayומעים ששָלך, יך )הספרים יִ ַרכותבים עם שני י'(. ספ
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 ו' עיצוריות-ו י' א, – כתיב מלא: 8פרק 

 מלא.  ותבים בכתיבו כיקוד אנחנבדרך כלל איננו מנקדים, ולכן במקום הנ

 כתיב מלא פירושו שעלינו להוסיף י' או ו', ולפעמים גם א'. 

(. Y)ִאי( והן לציון עיצור )כשהאוויר נעצר מעט ושומעים  i עתת הן לציון תנובעבריי' משמשת אות ה

ש רק אות שני הצלילים שונים. באנגלית יש שתי אותיות שונות, אבל בכתב העברי יש בעיה, משום שי

 . י'האות  –צלילים לציון שני  אחת

 צוריתיי( כאשר יש במילה י' עי' )העיצור הוחלט שיש לכתוב פעמיים ילבין כדי להבחין בין התנועה 

(Y)ורק י' אחת כשיש במילה י' שמציינת תנועה , (i)היא  עיצורכפולה שתציין להחלטה על י'  . הסיבה

 צירת האוויר. ום ע, מששל התנועותליל מהצ רוברור יות שהצליל של העיצורים תמיד בולט

 

 –תנועה נוספת  ואפילו לציון (ֹו)אO עת תנומשמשת בעברית הן לציון אותו דבר לגבי האות ו'. האות ו' 

U כשהאוויר נעצר (, ּו)א( ושומעים  חלקית בשפתיים ובשינייםוהן לציון עיצורV שני הצלילים .)

, אפילו גדולה יותר ש בעיהעברי יבכתב האבל  (O ,U ,V) ותשלוש אותיות שונשונים. באנגלית יש 

  '(.וצלילים ) שלושהמשום שיש רק אות אחת לציון 

 

' עיצורית כאשר יש במילה ו( וו' )שיש לכתוב פעמיים ו העיצור הוחלטות לבין התנועכדי להבחין בין 

(V ורק ,)שמציינת תנועה ו' אחת כשיש במילה ו '(O ,U)יצור ' שיציינו עו עמייםפל ע . הסיבה להחלטה

 ם עצירת האוויר. משוצליל של העיצורים תמיד בולטים וברורים יותר מהצליל של התנועות, היא שה

 . Uאו  Oיש בעיה בעברית, מכיוון שכאשר יש ו' אחת עדיין אי־אפשר לדעת אם התנועה היא עדיין 

 

 דוגמאות  

 ' עיצוריתי

 '. יכותבים פעמיים  ןכלו   Yשומעים  –  הייתה

 '. יולכן כותבים פעמיים    Yשומעים    – קריית ענבים

 '. יים עמיפולכן כותבים   Yשומעים  –אליי 

 '. יפעמיים ולכן כותבים   Yמעים וש –לייצר 
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 לתשומת לב:

אם וסִייך.  יי, ְלפַנִייך, מטפנַ לְ  יש לכתוב פעמיים י' כרגיל. אליי, –  AYאם שומעים  –יש לשים לב  •

אלינו, בחורינו,  :Y -את ה טאיש לכתוב י' אחת בלבד, מכיוון שאנחנו לא אמורים לב –  EYשומעים 

 ותינו.חבר

, ולכן כותבים עם שני י' אבל אפשר לכתוב גם עם י' אחת. מדי וגם AYשומעים  –די או מדי לה במי •

  מדיי. 

 

 ' אם קריאה )תנועה(י

 ' אחת. יכותבים כן ול iשומעים תנועת  – ורביד  

 לתשומת לב: 

  כלל. אין י'  – הבסיסבצורת בשוא נח עיצור למשל, אם יש  : iתנועת אחרי לא תמיד צריך להוסיף י'  •

  . קהס  ּפ   למשל:

  טעם.מ  , ניפל   . למשל:כמו כן אין להוסיף י' אחרי אותיות השימוש •

 

 ו' עיצורית

 ולכן כותבים פעמיים ו'.    Vשומעים  – יר  ווא

 כותבים פעמיים ו'.  לכןו   Vשומעים  –י וועכש

 

 ו' אם קריאה )תנועה(

 ולכן כותבים ו' אחת.   Oשומעים תנועת  –   קרֹוב

 ולכן כותבים ו' אחת.  Oשומעים תנועת   –בץ ֹוק

 ולכן כותבים ו' אחת.    Uשומעים תנועת  – פסהּוק

 ת.ולכן כותבים ו' אח  Uשומעים תנועת   –דר ּומס
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 ' עיצוריתא

..... 

 )תנועה( אם קריאה 'א

..... 
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 הסתייגויות 

ם כעת נראה כמה כללי ותן.ל איש לכפו –ו' עיצוריות -י' או ה-שהכלל אומר כי כאשר הראינו 

 שמסייגים את הכלל העיקרי הזה. 

 

 במקרים האלה:עיצורית אין הכפלה של י' 

מילה  –הסיבה  חת בלבד.בי' א –לד י. למשל:  המילה שר הי' העיצורית נמצאת בראשאכ .1

שזה ברור, אין  . מאחרYמבטאים אותה שלכן ברור  ,צור ולא בתנועהייבת להתחיל בעיח

 ן הלאה. וכ קוםיכול, ירידה, י רדן,ים, יכך גם: '. צורך לכפול את הי

)מש"ה וכל"ב(. למשל:  כאשר הי' העיצורית נמצאת בראש המילה ולפניה אותיות השימוש .2

כול יש ורתיא, תלולה מופיעה בהמשכורידה יש מסלול, המלח לסדוםם ימ סיוריםרדן, ים, היה

על דע יותאוריות , מאוחרתקיצה יל שעונים מכוונים, מקבילקום יב  הפגיש, להימשך זמן רב

 יה.  האבולוצ

אש, יוק, מוין, מדויר, מציו. למשל: צכאשר יש אם קריאה לפני הי' העיצורית או לאחריה .3

 . וינ ,יהבע, יהרק

 לה. יתה, הליהב': ג, וגם עם היט, דיל, שית, לית, בי: זבמילים האלה והדומות להן .4

 . י, שים, חים, מי, ָשמַ ימת במילים: .5

שלוש או ארבע י' ברצף. לא יהיה מצב של . הסיבה:  כדי שי' עיצוריות ברצףש שתי כאשר י .6

י  לכן כותבים: ראש העיר    .מנצחיםִשיר מבט ויעלה לדוכן הי  י  דבר עיר חדשה, המנצח סד במי 

 

 לתשומת לב:

 צור מוצרים חדשים.ייִ  ( יש לכתוב כך: המפעל i התנועהואחריו   Y)עיצור  Yi כאשר שומעים •

היא יצור הצפרדע  –צּור יְ לציון התנועה. לעומת זאת המילה  העיצור וי' אחתת לציון אח י'

דובר בי' עיצורית, אבל היא היה להוסיף י' מכיוון שמ, כותבים בי' אחת. אפשר YEכלאיים, 

 כן לא נוסיף.ה, וללמיה בראש

 

 צורית במקרים האלה:אין הכפלה של ו' עי 
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מילה  –בו' אחת בלבד. הסיבה   –תיק ו. למשל:  המילה שכאשר הו' העיצורית נמצאת ברא .1

בראש מילה היא עיצורית, ' ועה. לכן ברור שאם יש חייבת להתחיל בעיצור ולא בתנו

רדים, ו גןינגייט, ו. כך גם: 'וה אין צורך לכפול אתר, . מאחר שזה ברוVמבטאים אותה ו

 .(בןכמו בור' החיו) הלאה כןויקטוריה ורדיתה, ו

)מש"ה אחרי אותיות השימוש  )בניגוד לי' העיצורית(יש לכפול את הו' העיצורית  ות:הסתייג

 רד.ווינגייט, שם הווינגייט, הנסיעה לווב: למשל(. להלן 3ף בור, ראו סעי, ללא ו' החיכל"ב

 .ו, סתיווענ ועצנ, ו, עכשיו. למשל: קכאשר הו' העיצורית נמצאת בסוף המילה .2

מדינות , כדי לא ליצור רצף של שלוש ו'. למשל: יד ו' אחרתכאשר הו' העיצורית מופיעה ל .3

 .  םלהסכ ויעהגט ינגייּוו סמינר הקיבוצים. גדולות בהסכם השלוםת וותקהאזור תולות 

 

 תרגיל 

נוך הטוב חיל לפניכם מופיע קטע מספר על החינוך בפינלנד )סאלברג, מכון מופ"ת, בהדפסה(, שנחשב

  התייחסו לי' ולו' ודאגו שהטקסט יהיה תקין מבחינה זו. אותו.  אנא עברו על הכתיב ובדקובעולם. 
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 ד: החינוך הטוב בעולם נפינל
לשוק העבודה. על פי האמצעים  30עד  15רים בני ד צעימיליאר 1.2-ו כר השנים הבאות יצטרפך עשבמהל

ט מיליארד מיליון ימצאו עבודה. מה נציע לכמע 300-שכא היהעומדים לרשותנו כרגע, משמעות הענין 

רים אלה  ד האתגרים הגדולים ביותר שלנו, אם אנחנו רוצים לתת לצעיצעירים אחרים? אני סבור שזה אח

 ה. תקולת והזדמנות להתפתחו

 מרטי אהטיסארי -

 וחתן פרס נובל(  2000–1994)נשיא פינלנד בשנים 

 

זדמנויות ללמוד יק הר שלנו, בכל מדינות העולם, לא יצליחו לספספה תברר שבתייבשנים האחרונות מ

יעיל יותר היא למידה באיכות גבוהה ולחינוך הוגן וואת מה שיהיה נחוץ בעתיד. הדרישה להוראה ו

הספר כך  יפני אתגר כפול: איך לשנות את בתייאכן מערכות החנוך נצבות ל. וליתיברסדרישה אונ

לתי צפוי של ישתנה ובים מים חדשים של ידע ומיומנויות הנחוצים בעולוגס וכלו ללמודישהתלמידים י

כלכלי. -מצבם החברתיהיה זמינה לכל הצעירים בלי קשר לידע; ומה לעשות כדי שלמידה חדשה זו תיי

בות ימוסרי וכלכלי גם יחד לחברות ולמנהיגים שלנו. זו מחוי ים אלה היא צווייתגרה באעמיד

דע, של יעל יוצא של יכל אדם ובסופו של דבר גם האושר שלו הם פול ש מוסרית, מאחר שרוחתו

רה של אומה שעוששום יוי כלכלי, מויומנויות ושל השקפות עולם, שחינוך טוב מספק. זהו גם ציוימ

יה. תוצאות המשבר הכלכלי ייומנויות של אזרחיהשכלה ובטיב המטיב המכרעת בדה ם במתלוי כיו

ממשלות. לרבים  ות שאבטלה בקרב צעירים מולידה יאוש המפילראמ זמןיהגלובלי שהתרחש לא מ

 סרות ההשכלה וההכשרה, שהיו מאפשרות להם לעזור לעצמם.מהצעירים המובטלים האלה ח

מערכת החינוך שלהם ממערכת בינונית בשנות פכו את פינים הך הר איזה עוסק בפינלנד, ומתאר ספ

זרחים ינלאומיות, צבור האים. על פי אמות מידה ביוה נותילמודל של מצוי 20-השמונים של המאה ה

 ת; והיא עושה שימושואחד המשכילים בעולם; המדינה מספקת הזדמנויות חינוכיות שוובפינלנד הוא 

בם של חוקרים בינלאומיים רבים. לינדה ילאחרונה את תשומת לך מש נוך הפינייעיל במשאבים. החי

ריבס י הרג. אנדThe Flat World and Educationבספרה ת כובארי( כתבה עליו 2010המונד )-דרלינג

ת (, בחרו בפינלנד כדוגמה לאומה ששנתה בהצלחה א2009) The Fourth Wayודניס שירלי, בספרם 
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לתי נפרד מכל ספר או אסופה י אודות החינוך הפיני הוא חלק ב על פרק . בימינושלה מערכת החינוך

  י חברות יעוץ וגופי תחום החינוך. סוכנויות פתוח בינלאומיות, ב שהבמעוינלאומיים העוסקים בחשיבה ויב

ספר  ימחקרים על בתי 1י.קשורת מתיחסים לפינלנד כאל מודל טוב וכעדּות לשינוי מוצלח של החינוך הציבורית

 ת.נים כבר התפרסמו בסין, בקוריאה, ביפן, בצרפת, בסלובניה ובגרמניה, ובעוד מדינות רבוועל מורים פיים פיני

מבט בינלאומית, מוצג י עטו של פיני יליד המדינה הכותב מנקודת יאור מקיף של השינוי החינוכי בפינלנד, פרת

 נו. יבספר שלפני

מי שסלל את הדרך לרפורמה החינוכית ינוך לשעבר ולח ה הלאומית(, מנכ"ל המועצHirviד"ר וילהו הירוי )

 מה משכילה בכוח". עם זאת הוא הכיר בעובדה אור אפשר ליצו-בפינלנד בתחילת שנות התשעים, טען ש"אי

ושכדי להתקדם יש הכרח בשתוף פעולה אקטיבי. מורים  שמורים ותלמידים צריכים להישמע להנחיות,

ישות ושל חירות בבנית ההוראה ובהחלטה מה ללמוד  ה יותר של גמרב ו על מידהתעקשידים בפינלנד הותלמי

צה הלאומית לחינוך. ואין דרך חזרה", אמר הירווי לצוותו במוע ך,נוומתי. "אנו יוצרים תרבות חדשה של חי

ן כזה . נוכחנו לדעת שאמושה זו הוא טיפוח האמון בין רשויות החינוך לבין בתי הספריסוד מכונן בתרבות חד

 קיימה, שכן המורים שיישמים אותה מרגישים שהיא שייכת להם. -תת הרפורמה לבך אהופ
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 לבדיקה: 

 הטוב בעולםך נופינלנד: החי

לשוק העבודה. על פי  30עד  15מיליארד צעירים בני  1.2-כ במהלך עשר השנים הבאות יצטרפו

יע עבודה. מה נצאו יליון ימצמ 300-עניין היא שכהאמצעים העומדים לרשותנו כרגע, משמעות ה

ו רוצים חנאנלכמעט מיליארד צעירים אחרים? אני סבור שזה אחד האתגרים הגדולים ביותר שלנו, אם 

 ת ותקווה. לתת לצעירים אלה הזדמנות להתפתחו

 מרטי אהטיסארי -

 וחתן פרס נובל( 2000–1994)נשיא פינלנד בשנים 

 

חו לספק הזדמנויות ללמוד את ולם, לא יצליהע כל מדינותשבתי הספר שלנו, ב בשנים האחרונות מתברר

לחינוך הוגן ויעיל יותר היא דרישה ו ההמה שיהיה נחוץ בעתיד. הדרישה להוראה ולמידה באיכות גבו

גר כפול: איך לשנות את בתי הספר כך שהתלמידים סלית. ואכן מערכות החינוך ניצבות לפני אתאוניבר

עולם משתנה ובלתי צפוי של ידע; ומה לעשות ות הנחוצים בנויידע ומיומוד סוגים חדשים של יוכלו ללמ

ם כלכלי. עמידה באתגרי-לי קשר למצבם החברתיב יםכדי שלמידה חדשה זו תהיה זמינה לכל הצעיר

ל כל רות ולמנהיגים שלנו. זו מחויבות מוסרית, מאחר שרווחתו שאלה היא ציווי מוסרי וכלכלי גם יחד לחב

ל יוצא של ידע, של מיומנויות ושל השקפות עולם, שחינוך ר שלו הם פועאושדבר גם ה אדם ובסופו של

ת בטיב ההשכלה ובטיב שום שעושרה של אומה תלוי כיום במידה מכרעמ י,טוב מספק. זהו גם ציווי כלכל

בקרב  אבטלהה. תוצאות המשבר הכלכלי הגלובלי שהתרחש לא מזמן מראות שהמיומנויות של אזרחי

ת. לרבים מהצעירים המובטלים האלה חסרות ההשכלה וההכשרה, המפיל ממשלו אושמולידה ייצעירים 

 ם.צמשהיו מאפשרות להם לעזור לע

ית בשנות הפכו את מערכת החינוך שלהם ממערכת בינונספר זה עוסק בפינלנד, ומתאר איך הפינים 

ור האזרחים ציבלאומיות, אמות מידה בינל פי למודל של מצוינות היום. ע 20-השמונים של המאה ה
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ש יעיל מושיפינלנד הוא אחד המשכילים בעולם; המדינה מספקת הזדמנויות חינוכיות שוות; והיא עושה ב

-ם. לינדה דרלינגה את תשומת לבם של חוקרים בינלאומיים רביבמשאבים. החינוך הפיני משך לאחרונ

אנדי הרגריבס ודניס שירלי, . The Flat World and Education( כתבה עליו באריכות בספרה 2010המונד )

את מערכת החינוך ה לח(, בחרו בפינלנד כדוגמה לאומה ששינתה בהצ2009) The Fourth Wayבספרם 

יני הוא חלק בלתי נפרד מכל ספר או אסופה בינלאומיים העוסקים ת החינוך הפפרק על אודו שלה. בימינו

ץ וגופי תקשורת מתייחסים , חברות ייעויותח בינלאומסוכנויות פיתונוך. בחשיבה ובמעשה בתחום החי

מחקרים על בתי ספר פיניים ועל  1.ריבולפינלנד כאל מודל טוב וכעדּות לשינוי מוצלח של החינוך הצי

בצרפת, בסלובניה ובגרמניה, ובעוד מדינות רבות. תיאור  ינים כבר התפרסמו בסין, בקוריאה, ביפן,מורים פ

ני יליד המדינה הכותב מנקודת מבט בינלאומית, מוצג רי עטו של פי, פי בפינלנדהשינוי החינוכף של מקי

 בספר שלפנינו.

ומי שסלל את הדרך לרפורמה (, מנכ"ל המועצה הלאומית לחינוך לשעבר Hirvi)ד"ר וילהו הירווי 

א ח". עם זאת הוה בכואפשר ליצור אומה משכיל-נלנד בתחילת שנות התשעים, טען ש"איהחינוכית בפי

מידים צריכים להישמע להנחיות, ושכדי להתקדם יש הכרח בשיתוף פעולה ה שמורים ותלובדהכיר בע

מישות ושל חירות בבניית ההוראה ידים בפינלנד התעקשו על מידה רבה יותר של גלמאקטיבי. מורים ות

 וי לצוותורה", אמר הירורך חזללמוד ומתי. "אנו יוצרים תרבות חדשה של חינוך, ואין דובהחלטה מה 

לחינוך. יסוד מכונן בתרבות חדשה זו הוא טיפוח האמון בין רשויות החינוך לבין בתי  ועצה הלאומיתבמ

ים קיימה, שכן המורים שמיישמים אותה מרגיש-לבתר. נוכחנו לדעת שאמון כזה הופך את הרפורמה ספה

 שהיא שייכת להם.
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 :1997עברית, ן הידי האקדמיה ללשו-קציר כללי הכתיב המלא כפי שהתפרסם עלת
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 עם האצבע על הדופק ומקיימת דיונים שוטפים ביחס משתדלת להיות האקדמיה ללשון העברית 

 תפתחויות ולשינויים בשפה. לה

 :מפרסומי האקדמיה

 

  בעו כללים חדשים שהיול תמונת הכתיב שהתגבשה, לא נקמכיוון שהאקדמיה רואה חשיבות בשמירה ע
לימודו  לל ולהקל אתאת הכ היה בהם כדי לפשטשל מילים רבות, גם אם  ינוי בתמונת הכתיבגורמים לש

ִים ריים ולא צוהוריים[;  צוה]היא נכתבת עתה  )למשל, לא נוספה וי"ו אחרי חטף קמץ במילה כגון ָצֳהַרִ
(. מן הסיבה ש, מיכתב[בש', 'מכתב' ]ולא היתל"ד לפני שווא נח, דוגמת 'התלבנשמר הכלל שאין כותבים יו

ש והמשקל, כגון כתיבת יו"ד השור –מילה מבנה ההכללים על ידיעת אין מנוס מהישענותם של הזאת 
כתשלום דגשה צירבמקרים של  . 

סוד של המילה לכתיב סחי הכללים הקודמים היה הקשר בין כתיב צורת הימנ עקרונות שהנחו אתאחד ה
הנוטות של  לט הוא בכתיב של הצורותרון זה. המקרה הבונחלש עיק םה. בכללים החדשישל צורות נטיית

(. תבות עתה ביו"ד )ליבי, מיסיםלב, מס, הנכ מילים כגון  
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 : מילות יחס8פרק 

 

 חס? לות י מהן מי

  .ים, ואפשר להטות אותןדברשמבטאות יחס בין  יםהן מיל מילות יחס

 דוגמאות

 ו(כבתו –תוך הוא בתוכי, ב –בתוך, בתוכו, בתוכנו... )בתוך אני 

 שלנו( –שלי, של אנחנו  –של, שלי, שלנו... )של אני 

 ינו(.על –על אנחנו ייך, על –עליך, על את  –עליי, על אתה  –יי, עליך, עלייך, עלינו... )על אני לע

  ייעלמפור מעופפת הצימדבר/ת: 

 נובח  ָךנוכח: הכלב שלְ 

 לילה לא לילה...  ְךנוכחת: בגלל

 ן.מבז יונסתר: הגענו אל

 אומץ. הנסתרת: יש ל

 נומדברים/ות: נס לא קרה ל

 בחצר. כםלנוכחים: נשב אצ

ְת   כןנוכחות: אני רואה א 

 .םנסתרים: הייתי אצל

 .ןשבילכול בנסתרות: אעשה ה

 

 

 לי, לך לנו( –בי, בך, בנו; ל  –)ב  ת בנויות מאות אחתהיות יחס יכולות למילו

  דנו...;דך, על יַ על יַ  – near me –ִדי )על יַ  םיה מילמילות יחס יכולות להיות מורכבות מכמ

 

 רית:ופים בעברשימת הגהלן ל

 מדבר/ת: אני

 נוֵכַח: אתה

 נוַכַחת: את

 נסתר: הוא

 היא נסתרת:

 חנו/אנומדברים/ות: אנ
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 חים: אתםכְ נו

 נוכחות: אתן

 נסתרים: הם

 נסתרות: הן

 

 מתי כותבים מילת יחס עם י' ומתי בלי? 

 שם עצם ביחיד כמו נטייה של נשמעת  – (יל  , אציכ  י, בתוד  י, על יּ ב) בנטייה עם "אני" סחיאם מילת ה

 כמו) נודי: על רביםשל ה נטייהבת הסיומאין י' לפני  – ) שלי הספר, יר  ספ כמו),   iעם תנועת

ׁ (נורפִס   ו.ניאצלינו, אצליכם, בשביל: אבל לא ., אצלכם, על ידכםׁ 

 

כמו נטייה של  –( דיי, על ידיי, בלעליי, אליי, עפיי)כל ayמילת היחס בנטייה עם "אני" נשמעת אם 

יכמו ספשם עצם ברבים  ) )במשמעות של ינו : על ידרביםה של נטייהי' בים מוסיפ – )שלי הספרים, יר 

  . יכם, אלןיכעלבאמצעותנו(, 

 

ייחסים כאילו היו : לחלק ממילות היחס מתייחסים כאילו היו שם עצם ביחיד, ולחלק אחר מתסיכום

   ית.ייה, לפני המוספ, ורק לאלה מוסיפים י' בנטשם עצם ברבים

 

 כותבים עם שני י': עלייך, אלייך. – ayכששומעים 

 .(הם ישבו על ידנו )לצדנו :לא י'ל םכותבירבים של הבנטייה . near ,קרוב – ידעל 

)אנחנו ביצענו ינו ו על ידונות התבצעראיה :עם י' כותבים רביםשל ה הנטייב .by באמצעות,   –י ד  על י

 . אותם(

 

 

 למבחן

 י'(:-משפט הנכון )התייחסו לה תבחרו א *

 יתיהם, אף על פי שהם לומדים אצלנו.הם לאלה של עמהישגיתלמידיי יכולים להשוות את  •

 אצלינו. י שהם לומדיםל פתלמידיי יכולים להשוות את הישגיהם לאלה של עמיתיהם, אף ע •

 ו.נמיתהם, אף על פי שהם לומדים אצלתלמידיי יכולים להשוות את הישגהם לאלה של ע •

 אצלנו. י שהם לומדים על פ תלמידי יכולים להשוות את הישגיהם לאלה של עמיתיהם, אף •
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 . 1: מס' התשובה

 ;י' לפני הסופית –, ולכן הישגיםים ברב :הישגיהם ;לכן שני י' ,ayשומעים  :: תלמידייהסבר

לכן כמו ספרי,  ,אצלי  – יחידבמילת יחס  :אצלנו ;תי' לפני הסופי –כן לו ,עמיתיםברבים  :עמיתיהם

 אין י' לפני הסופית. 

 

 (:י'-בחרו את המשפט הנכון )התייחסו ל *

 היות נתמכים על ידכם.במושב, אבל הם לא יוכלו לגור על ידכם וגם לא ל ון שבני בחרו לגורנכ .1

ים על כתמת ננכון שבניי בחרו לגור במושב, אבל הם לא יוכלו לגור על ידכם, וגם לא להיו .2

 ידיכם.

 נכון שבני בחרו לגור במושב, אבל הם לא יוכלו לגור על ידיכם, וגם לא להיות נתמכים על .3

 ם.דיכי

 גם לא להיות נתמכים על ידכם.ו לגור במושב, אבל הם לא יוכלו לגור על ידכם, ונכון שבניי בחר .4

 

 . 2 : מס'התשובה

של  כל הנטייה , יר  מו ספנשמע כ –י ִד  על י :(םלצדכ)על ידכם  ;. לכן שני י'ayשומעים  :בניי: הסבר

 . עם י'ולכן י, נשמע כמו ספרי –יי על יד  :(זרכתםעב, םותכבאמצע) על ידיכם ;ללא י' הרבים

 

 י'(:-)התייחסו ל בחרו את המשפט הנכון *

 

 כלפם במקום העבודה אינו חיובי בשבילהם. . רבים טוענים כי היחס1

 ם העבודה אינו חיובי בשבילם.מקו. רבים טוענים כי היחס כלפיהם ב2

 בשבילם.ה אינו חיובי העבוד. רבים טוענים כי היחס כלפם במקום 3

 כי היחס כלפיהם במקום העבודה אינו חיובי בשבילהם. טוענים ים. רב4

 

 . 2שובה הנכונה: הת

י תהיה יבוי' נשמרת לכל הנטייה, וסיומת הר-. לפיכך הay –י יכלפ – בנטיית היחיד :הסבר: כלפיהם

  בילם.בש –לי ביספרם, בש – ספרי כמו ,i –בשבילי  – בנטיית היחיד :"הם". בשבילם

   

 יחס ניתן להטות: כל מילת

 עליי = על + אני:  דוגמאות

 ךעלי =על + אתה        

 , עליהן.יכןינו, עליכם, עלהמשך הנטייה: עליי, עליך, עלייך, עליו, עליה, על
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היא על דרך הרבים  הזו מסקנות: "על" היא מילת יחס כי אפשר להטות אותה; נטיית מילת היחס

 ד י' לפני הסיומת.(. לכן יש תמיו ספרייכמ)

 

 בגללי =בגלל + אני      

 בגללך =בגלל + אתה      

 ן. לבגלם, לבגללכן, בגללכם,בגל, לנובגללו, בגללך, שלך, בגללי, בגליה: המשך הנטי

 היחידא על דרך היזו ה חסל" היא מילת יחס כי אפשר להטות אותה; נטיית מילת היבגלמסקנות: "

 (. לכן אין י' לפני הסיומת.סִפרי)כמו 

 

 שלי =של + אני     

 שלך = של + אתה    

 הן. של שלו, שלנו, שלכם, שלכן, שלהם, שלי, שלך, שלך,המשך הנטייה: 

 היחידהיא על דרך זו ה מסקנות: "של" היא מילת יחס כי אפשר להטות אותה; נטיית מילת היחס

 (. לכן אין י' לפני הסיומת.ריספִ )כמו 

 

 מילות יחס יכולות להיות בנות מילה אחת, כמה מילים או אות אחתהערה: 
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 נפוצותיות טעו – מת מילות יחסרשי

 ולא אצלהם )כמו ספרם, הספר שלהם(. – אצלםלינו(; )ולא אצ נואצל – אצל

 .לפני+אני' במשמעות של י ישנעם  יילפנָ  – ינֵ לפ

 (. ולא ממכם כםילא מ) םּכ  מ  )ולא מימך(;  ךממ )ולא מימני(; ניממ תבים ללא י' אחרי המ'.וכ – מן

 י.י, אצל, בקרב, בין, כלפֵ י, על ידֵ מיפני(, על פנֵ ל, ב, כמו, אל, בתוך, מפני )ולא  כ, ל, בתוך,של, על, א

 

אוכלוסייה מסוימת.  בקרבשנעשה ברים על מחקר כשמד בך(, רצוי להשתמשרבי, בקרבק) – בקרב

 למשל סקר שנעשה בקרב תלמידי כיתה ו'. 

 

צוי להשתמש כשמדברים על עמדות. למשל: נבדקו מה העמדות של נשים ר ך(,)כלפיי, כלפי – יכלפֵ 

 פי כדורגלניות. כל

 

 דופן ת יוצא –מילת היחס "בין" 

 בין: ולאהגישה הריכוזית ) לביןהגישה ההומנית  ביןבדל גדול ה יש אותה פעמיים: לכתוברצוי . 1

 גישה הריכוזית(.להגישה ההומנית 

 .י' לפני הסיומת – כםני, בינוניבי :י' לפני הסיומתעם  יאהם ברבי הנטייה שלה. 2

 יהם. ני, בניהםיניכן, ביניכם, ביב :ב'-להקפיד תמיד גם על י' אחרי היש                

 

 למבחן* 

  בלבד. התייחסו למילות היחס סמנו את המשפטים הנכונים )יותר מאחד(.

 

 נשמור על הדברים האלה ביננו. .1

 אוכל טבעוני חם, חריף וטעים.אצלם  אאפשר למצו .2

ם לעבודה רצינית. .3  ציפינו ִמכ 

 יצור ועל ידיי.אב המשימות האלה בוצעו על ידי דוד .4

 וים.כליות מסוג מסות כלהציבור חרד מיפני התפתחוי .5

 קיבלתי עליי משימה כבדה. .6

ם לעציפינו ִמְמ  .7  )הוספת הדגש מסייעת ליצירת אמינות(ת. דה רציניבוכ 

 ה בנינו.נעשה את ז .8

 בינינו לביניכם יש קרבה מסוימת בעמדות.  .9

 על ידנו. ממוקםבית הספר  .10

 ֵרי תחנת האוטובוס.חֵ בניין הספרייה נמצא מאֲ  .11
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 ..הזית.אצלינו בחצר בצל עצי  .12

 כנסתי באיחור.נם עמדו בתור לפני, לכן עשרים אנשי .13

 

 התשובות הנכונות:

2, 3 ,4, 6 ,9 ,10. 

  

 

 ( )רמז+קנסשיש בו רק מילות יחס.  שפטהמסמנו את  *

 ן, אצל, אבל, של, על פניבי .1

 אצל, על יד, ב, בשביל .2

 למרות, מפני, בשביל, ליד .3

 כ, מן, ועל,  ל, .4

 

 . 2ובה הנכונה: התש

 לים אבל, למרות, ו )ו' החיבור( הן לא מילות יחס. המי סבר:ה

ן לא ?(. באותו אופבלי??א... =את "אבל" )אבל + אני.  לא ניתן להטות אך ,תלהטומילות יחס אפשר 

  ... וי???(. =... למרותי???( ואת ו' החיבור )ו + אני  =אני  + את "למרות" )למרות תן להטותני

 

 בחלקים כוללים.  חוזרתילת יחס מ

 זור עליהלח אם החלק הראשון הוא עם מילת יחס, יש הם חלקים באותו תפקיד. ליםלקים כולח

 תקני.רור יותר וגם היה בבשאר החלקים. המטרה: המשפט י

 

  :דוגמאות

  המכללה בכלל אל תחום הספורט הוא מובן מאליו. ושלהמרצים  שלהסטודנטים,  של החיבור

 מר הקשר למילה "החיבור". נש רת מילת היחס "של" שחוזרת שוב ושוב,: בעזהסבר

 

 . ישגים ספורטיבייםהבו דייםמויהישגים לבמוטיבציה, ב עוסקהמחקר 

 זרת שוב ושוב, נשמר הקשר למילה "עוסק". היחס "ב" שחו מילת : בעזרתהסבר

 

 

 למבחן* 

 בחרו את המשפט הנכון.
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 ת.כיות הילדים ושליחתם למסגרות חינוהאימהות רואות את עצמן אחראיות להכנ. 1

 נוכיות.סגרות חילמהאימהות רואות את עצמן אחראיות להכנת הילדים ולשליחתם  .2

 

 . 2התשובה הנכונה: 

מילה אחראיות )אחראיות ל...( צריכה לחזור, מכיוון שהאימהות ל' שמתקשרת ל היחס מילת :הסבר

 ילהיות. החזרה הזו מקשרת את המם למסגרות חינוכשליחתלהכנת הילדים וגם ל אחראיות

 י יותר. וגם תקנ תר"אחראיות" גם לחלק הרחוק יותר "לשליחתם", וכך המשפט מובן יו

 

 .בחרו את המשפט הנכון *

 .תכניות הלימודיםלספרי הלימוד הות הקשר בין את מ אסביר .1

 .אסביר את מהות הקשר בין ספרי הלימוד לבין תכניות הלימודים .2

 . 2התשובה הנכונה: 

 בין א'  :םן שני דברים: אם נכתוב "בין" פעמיים, זה יבהיר מהם שני החלקיבי מדובר בקשר :הסבר

שני החלקים. לכן זה עדיף על פני את האצבע על  ו שמההמילה "בין" כאילב': בין...  לבין....  לבין

 "בין... ל...". 
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 ( ו"באפשר גם כלוכל"ב ו) ', ב', ל', כ': אותיות ו9פרק 

 מילה.  ראשבותיות שמוסיפים ע אאותיות וכל"ב הן ארב

 היא ו' החיבור. – ו

  .מילת יחס ת אלה היאאותיומכל אחת  – כל"ב

; המנה הזו (כמוני, כמוך :כמילת היחס ) אחד האדםּכ  נהג ידוע, הוא הת ו איש: למרות היותדוגמאות

: בי, ביחס ת ה)מיל צבע אחידּב   ותמיוצר החולצות; : לי, לך(למילת היחס ) נשיםארבעה אל  מספיקה 

 . בך(

 מבטאים אותןו ,ן באות תמיד בראש המילהן שהומכיו ך כלל בשווא נעותיות וכל"ב מנוקדות בדרא

 . E בתנועת

מצב של רצף שוואים נעים, ולפיכך  נוצרלֹושה וכו'(, ש  ָפרים, ס  מילים מתחילות בשווא נע )כאשר 

, לושהש  ּב  ים, פרס  ּב   – ()חיריק ל  , ּכ  , ּב   – ות וכל"ב( הופך להיות תנועה)שנמצא באותי ראשוןהשווא ה

   .איתםר  ּו  – ()שורוק ּו-הופכת ל – ו' החיבור ;דוליםג  ל   אות עיניו,ר  ּכ  

 

 :בראש מילהא ולפני שו ב"לכול דוגמאות

 לושה.ּוש   –לושה ש   מנים; ּוז    –םמניז   פרים;ּוס   –פרים ס   ר:ו החיבו

ס   –פרים ס   :כ  לושה.ש  ּכ   –לושה ש   מנים;ז  ּכ   –מניםז   ים;פרּכ 

 לושה.ש  ל   –ושה לש   מנים;ז  ל   –מנים ז  פרים; ס  ל   –פרים ס   ל:

 לושה.ש  ּב   –לושה ש  מנים; ז  ּב   –מנים ז  פרים; ס  ּב   –פרים ס   ב:

 

 ד בעברית, ומכאן השפעתו על העברית התקנית של ימינו. והוא תהליך קדום מא התהליך המתואר כאן

 כי אלה נבחין ומות,, למגישי הטלוויזיה ולפרסהמקצועיים יותר דרני הרדיולש אם נאזין היטב

 , ומבטאים חיריק במקרים אלו.הקפדה רבה על העברית התקניתמקפידים 

 

 .וכן הניקוד של המילה עצמה ישתנההשווא לפני אותיות מקבוצות מסוימות 

 ואילות באות י' המנוקדת בשולפני מילים המתח (א)

  ותיעלם:י' תיאלם -ותנועת השווא מתחת לות בחיריק וקדמנ – ב"לכו

ינשים  :ָלדים וכו'י   ,רּוָשַליםי    יָלדים, ארץ ציון ו     .ריחויּב   ,רושליםיל  , לדיםיּכ  היינו , , ליםרּושו 

  ׁ  ׁ  ׁ  ׁ  ׁ  ׁ  

 :בראש מילהא ולפני שו ב"לכול דוגמאות
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 לושה.ש  ּו –לושה ש   מנים; ּוז    –םמניז   פרים;ּוס   –פרים ס   ר:ו החיבו

ס   –פרים ס   :כ  לושה.ש  ּכ   –מנים; ְשלושה ז  ּכ   –מניםז   ים;פרּכ 

 לושה.ש   ל –ושה לש   מנים;ז  ל   –מנים ז  פרים; ס  ל   –פרים ס   ל:

 לושה.ש  ּב   –לושה ש  מנים; ז  ּב   –פרים; ְזמנים ס  ּב   –פרים ס   ב:

 

  אותיות ב, כ', פלפני  (ב)

ש כשמוסיפים ברא תיבה.כְ דוגמה:  ות בראש מילה.עפייש דגש כשהן מו באותיות ב, כ', פ 

 .תיבהכ  ל   ,עם אחתפ  ל   זה יתב  ּב  דוגמה:  וכל"ב, אין דגש. את אותיותהמילה 

 

 הידיעה(ם ה' בראש מילה מיודעת )ע (ג)

 . נראית. זה הניקוד של ה' הידיעה, אלא שה' הידיעה לא קוד יהיה פתח ודגש באות הבאההני

 דוגמאות

ּכ   =תיבה כְ ַ+הל   ,תיבהּכ  ּב   = תיבהכְ ַ+הּב   –תיבה ּכ    תיבה.ּכ  ּכ   = תיבהכְ ה  + ּכ    יבה,תל 

 ם:דוגמאות בתוך משפטי

 ראים.המדעית יש התייחסות לקו תיבהּכ  ּ בגם 

 נובעת מחשיבותה. המדעית תיבה ּכ  ל   ההתייחסות

 תיבה המדעית לדיוק ולקפדנות. ּכ  ּ ּכאין              

 

  ל באות בראש סמיכות מיודעתבכ"ות תיאם או (ד)

 ומך(.ה )בסבמילה השניי תא נמצאיון שהוכלל, מכי המשפיע האינה' הידיעה 

 : דוגמאות

ז   = ריחת החמהְזּ+ב   :חמההריחת זְ   חמהה   ריחתּב 

ב   = ית הספרֵ+ּבל   :ספרית הַ ּבֵ    ספרה  ית ל 

 

 

 

 למבחן* 

 בחרו את המשפט הנכון

 צה שלישית תיבחר מאוחר יותר.  בוק  ו  וצות, קב תיש  ל  לק אתם מתבקשים להתח .1

 יבחר מאוחר יותר.  שלישית ת וצהבק  ו  תי קבוצות, ְשל   אתם מתבקשים להתחלק .2



 

 ה שרון אסי ה למחשבה,שפ

61 

 ©  שפה למחשבה, ד"ר אסיה שרון

 

ש  לק להתח אתם מתבקשים .3  בוצה שלישית תיבחר מאוחר יותר.  ּוק  צות, תי קבול 

ש   אתם מתבקשים להתחלק .4  יותר.  בוצה שלישית תיבחר מאוחר ּוק  תי קבוצות, ל 

  

 

 . 4: מס' תשובהה

בים , חייב"לכופים את לכן זה שווא נע. כשמוסי בוצהק  במילה ְקבוצה יש שווא בראש המילה: : הסבר

  לחיריק.  הניקוד שלהןלשנות את 

 

 בחרו את המשפט הנכון

ל   . חילקתי את המאכלים,1 ּב   ראש השולחן אמרתיישב במי שו   ריאות.ל 

 ריאות.ְלבְ אש השולחן אמרתי בר מי שישבל  ּואת המאכלים, לקתי . חי2

ל  . חילקתי את המאכלים, 3 ּב  בראש השולחן אמרתי  מי שישבו   ריאות.ל 

ב  מי שישב בראש השולחן אמרתי ּול  ים, . חילקתי את המאכל4  ריאות.ל 

 

 4מס' התשובה: 

 'ל  הו 'ו  ה". מי"כל"ב והמילה ו שלל' החיבור,  ו' מורכבת משלושה מרכיבים:ִמי" ּול  המילה " הסבר:

 . ּו – 'ו-ב קוהשור, באה , וכדי להימנע מצרור שוואים נעיםת בשוואומנוקד

". המילה בריאות ריאותּב  והמילה " כל"בושל  'ל  המילה "לבריאות" מורכבת משני מרכיבים: 

מנוקדת ' לאות ילה, הדגש יורד. ההמ לראשֹוספת ל' מתנע. הואיל והאות  שוואוב ש קלפותחת בדג

ב   –משתנה לחיריק ' ל  ך לפרק את צרור השוואים הנעים. צר צורנו ולכןבשווא נע,   ריאות.ל 

 

 בחרו את המשפט הנכון

ר  . ברקים 1  ים נשמעים בחוץ.ָעִמ ו 

 בחוץ.מעים ָעִמים נשּור   . ברקים2

ר  ם . ברקי3  נשמעים בחוץ. יםָעִמ ו 

ר  . ברקים 4  ָעִמים נשמעים בחוץ.ו 

 

 2מס'  ונה:כהתשובה הנ

בשווא נע, מקבלת החיבור שלפניה, המנוקדת  ו'תחת בשווא נע. לכן " פועמיםר  המילה " הסבר:

 .ּו –שורוק
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 המשפט הנכון בחרו את* 

 רו בחדר.פזועים התצהצע לכ  ו  , נֹוצֹוִרּכ  . הילד עשה 1

ר  . הילד עשה 2 כ  צֹונֹו, ּכ   ל הצעצועים התפזרו בחדר.ו 

ר  . הילד עשה 3  תפזרו בחדר.ל הצעצועים הּוכ  צֹונֹו, ּכ 

 ל הצעצועים התפזרו בחדר.ּוכ   צֹונֹו,ר  ּכ  . הילד עשה 4

 

 2' מס :התשובה הנכונה

חיריק מנוקדת בשווא, מקבלת ה"ב(, לכותיות )או כ'צונו" פותחת בשווא נע, ולכן הר  לה "המי הסבר:

ר   –  .כרגיל ,ל" אין שווא נע, לכן ו' החיבור תנוקד בשוואּכ  צונו. במילה "ּכ 

 

 מילה.  לפני אותיות ב'כ'פ' בראש ב"לכו: ל שאלות יפו: הוס

1. 

2. 

3. 

4. 

 ....מספרה: בה הנכונהתשו

 

 בחרו את המשפט הנכון:* 

ּב  אני עובד  .1  ר חודש.בכהזה  םית חוליּב 

ּב   אני עובד .2  ש.הזה כבר חוד ית החוליםּב 

ב   אני עובד .3    .ית החולים הזה כבר חודשּב 

 

 . 3המשפט הנכון: 

 : ְּב, ְכ,ת, כמו שאר אותיות ב', כ', למנוקדת בשווא בצורתה הבסיסי ,אותיות בכ"לב', אחת מ .1

 . לְ 

 ה' הידיעהיכות, מבסשמדובר  מאחרחולים. המצטרפת כאן לצירוף סמיכות: בית  ב'-ה .2

 ב' לא מושפעת ממנה. -הולכן השנייה  מילהבמופיעה בסומך, כלומר 

דגש. ב', כ', פ' בראש מילה מקבלות ב' מופיעה בראש מילה, ולכן יש בה -ה –בית החולים  .3

  V-בטא אותו כש של "בית החולים", ויש להדגלת היחס ב', נשמט נוספה מידגש. מאחר ש

 . B-ולא כ
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 תיות מש"ה: או10פרק 

 

 ה' הידיעה. –ה'  ;ורמילת קיש –ש'  ִמן(;קיצור של מילת היחס ) מילת יחס –מ'  :  (משה=) 'מ', ש', ה

  דגש.ך כלל בדריהן יבוא לאחרהמילה,  לראש מצטרפותהאותיות מש"ה 

 ו ח'(;)ולא כמ K-מבוטאת כּכ (; V-)ולא כ B-מבוטאת כ ּב: 'פ'ב'כ תדגש נוכל לשמוע רק באותיואת ה

 .(F)ולא כמו  P-מבוטאת כּפ 

 

תבת; שּכולם; ראיתי מּכ : הוא הגבוהת ב', כ', פיובאות הן יש דגשחרידוגמאות לאותיות מש"ה שא

ּפ תב שלך יפה.ּכה   רחים פרחו.ה 

 

 באותיות מש"ה?  הסיבה לדגש מה 

לכדה היא הת .מהשנעלאות נוספת )עיצור נוסף(  אחרי אות מש"השהייתה צריכה להיות  הסיבה היא

  .תאותה למודגש הפכה וכךלאחריה עם האות ב', כ', פ' ש

להיות אות אחרת, לפי  ר? בכל אחת מאותיות מש"ה הייתה צריכההייתה בעב( ור)עיצ איזו אות

 :הרשום להלן

 ולם.ּכמ  =+כולםנ  מ  נ':  – הוא העיצור החסרן לכמילת היחס "מן". היא קיצור של  מ'

 שיםר ב"ש", אבל לפעמים משתממקרא. בימינו משתמשים יותבלשון ה אשר"" מקבילה למילה ש'

מה  (.ָכַתְבְת ש  =ָכַתְבְת  +ל  ש   ואולי ל'  ,ָכַתְבְת ש  =ְת בְ תַ +כָ ר  ש    שהיה שם ר'ן יתכגם ב"אשר". י

תיב הוא נושא ּכ  תבת, הבנתי שּכ  מופיע דגש חזק: ש ש'  רישאחשאנחנו צריכים לזכור הוא 

 וב. חש

עיצור הלכן ה(. המשמש כה' הידיע בית" בערלְ קביל ל"אַ " )מל  ה  "כנראה קיצור של  היא ה' הידיעה

 ל'. –החסר 

ל    ל  , ָתבּכ  ה  =בתָ ּכ  + ה    .תיחהּפ  ה  =תיחהּפ  +ה 

        ה, משום שבאמצעותה ניתן להבחין מהיא עצו לתקשורת בין בני אדםחשיבותה של ה' הידיעה 

נדרש  דוברהלכן , ושומעלבין נושאים שאינם ידועים ל, שומעול דוברל בין נושאים הידועים הן

 "להציגם":

 מדבר על כלב שהוא יודע עליו. אילו  דוברשהמבין  שומעהבמשפט הזה  – רחהכלב שלי ב

: "יש לי כלב". ע אותו בכךך ליידצריהיה לפני כן  וברדהכלב,  דוברלהיה ידוע שיש לא ע שומל
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לא מדובר  –ח" ום שמדובר בכלב כלשהו. "הכלב שלי ברכאן המילה "כלב" אינה מיודעת, מש

  דובר במשפט.של ה בכלב כלשהו שברח, אלא בכלב

 

 

ת לכדו. דגש שנוצר מהתור קייםבר, התלכד עם עיצבע העיצור החסר, שהיה קיים ש"הבאותיות מ

הוא לא נפל, אלא הידמה לעיצור  .עלםעיצורים נקרא "דגש חזק משלים" )משלים = במקום עיצור שנ

  נשמע. גם הדגש ב, כ, פ אותיות במקרים של(. אחר

 ' שנשמע.כ'פדגש באות ב' –ניו ּפמ ;ינו נשמעדגש שא – חרּממדוגמה: 

 

 סיכום

אותו בהגייה רק באותיות ב', כ', פ'.  םשומעי בימינו שלים.אחרי אותיות מש"ה מופיע דגש חזק מ 

עיצורים חוץ מאשר אבל בעבר הדגישו גם עיצורים נוספים אחרי אותיות מש"ה. הדגישו את כל ה

 האחע +ר(.  –האח רע )העיצורים הגרוניים  חמישה:

 

 לבטא אותם בהדגשה(.היה  רע )לא ניתןאח אין דגש בעיצורים ה

 

 .דגיש את העיצורים האח רע, יצר בעיה, כמפורט בהמשךהל דומהברית הקרי העהקושי אצל דוב 

 

 הגיית אותיות מש"ה 

 דגש. – . אחריומקסיקומ  חיריק: חזרתי  –מקוריניקוד  – מ'

(. Eבמ' יהפוך לצירה ) קופיע דגש, והחיריא יל –ע( ר אם לא יכול לבוא דגש )בגלל גרונית או ר': האח

– חוטו חוץמ   – (לארץ) חוץהמילים : אי דופןו.  יוצהודמ  עליתי  ,רומאמ  דוגמאות: חזרתי 

. כלומר אין תשלום דגשבח'.  דגש למרות שלא בא ריקבחי. הן מבוטאות ועד שרוך נעל חוטמ  

ד אם אין שכדאי להזכירו כעת, במיוח תדגש" ואינני חושבום עד כה לא הוזכר המונח "תשל

  .[שלובו ובחוסר הסדירות  רצון להעמיק

 . ברחש  : הכלב (E) סגול  –מקוריניקוד  –' ש

: ה שום שינוי נוסףא יופיע דגש, ולא יהיל –אם לא יכול לבוא דגש )בגלל גרונית או ר': האחרע( 

  .רנועבש  , חשבתיש   ,אמרתיש  

 דגש. –תב. אחריו ּכה  : (A) פתח – מקורי ניקוד –' ה

לפעמים שינוי  היהיזאת . עם לא יופיע דגש –או ר': האחרע(  ם לא יכול לבוא דגש )בגלל גרוניתא

 . 'בניקוד הה
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 ות מש"הגילים באותיתרבחן: *  למ

 בחרו את המשפט הנכון מבחינת הכתיב

 הקהל אל הבמה. מןהקהל ו הבמה אל מיןו  יעהג הצלילים .1

 המסעדה הסמוכה. מןר ובלתי מזוהה, משהו שהגיע ריח מוז ןימהיה באוויר  .2

 המסעדה הסמוכה. מןהגיע בלתי מזוהה, משהו שריח מוזר ו מןהיה באוויר  .3

 מוכה.המסעדה הס ןימ, משהו שהגיע ובלתי מזוההר ח מוזרי מןהיה באוויר  .4

 

 

 

 . 2התשובה: 

מין" עם י' היא שם עומת זאת ". ל(באנגלית fromא מילת יחס )במשמעות "מן" ללא י' הי: סברה

 עצם שמשמעותו: סוג. כאן הכוונה לסוג של ריח מוזר.  

 

 

 

 נכון בחרו את המשפט ה

 .ונשל הראיתי שכל החומר נמצא  בספר אנטומי. 1

 בספר האנטומיה שלנו.חומר נמצא ראיתי שכל ה. 2

 

 .2התשובה:  

בלבד, ופיעה בסומך ה' הידיעה, שהיא אחת מאותיות מש"ה, מ (מיהר אנטוספ)בסמיכות סבר: ה

 .דהיינו במילה השנייה

 

שתי ל' שהאחת אינה  – מהשורש חללצרה נולון חמעניין שהמילה ) לון המטבחחמ  התבוננתי . 1

   (ּלֹוןח   ל':-דגש בש ופיעה עוד במילה חלון, ובמקומה ימ

  לון המטבח.חמ   תיהתבוננ. 2

 

 .2 התשובה:

חוץ מאשר במילים: ִמחוץ, ) מ  -של אותיות מש"ה הופכת ל מ  )האח רע(,  ותאותיות גרוני נילפ :הסבר

 ִמחוט(. 
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 חום.לת ִחוץמ   זה נמצא. 1

  חוץ לתחום.מ   זה נמצא. 2

 

 .1 התשובה:

  .ן הכללא מיוצ –חוץ מ  הסבר: 

 

 

 השכן. לו ִמֲחַצרעקולות נביחה .1

 השכן. ֵמֲחַצר עלו קולות נביחה2. 

 .2תשובה: 

  .שתנהמ ממן/ע(, ולכן ההגייה של מילת היחס רח' גרונית )אחת מקבוצת האח  –ֲחַצר מ   הסבר:

 לארץ. חּוץ מ   סוף סוף חזרת .1

 ץ לארץ.חּומ   סוף סוף חזרת. 2

 .1 ה:תשוב

 יוצא מן הכלל. –חּוץ מ   הסבר:

 

 אביב-לת  מ   . הגעתי עכשיו1

 אביב-לת  מ  . הגעתי עכשיו 2

 2ובה: תש

 .אח רעהרוניות הגות מ' של מש"ה תנוקד בחיריק ואחריה דגש, למעט באותי: הסבר
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  ימושהשיחס ואותיות ה – סיכום :11פרק 
 

 

 אותיות מש"ה

 

 בדרך כלל

ּס ם מ  ש  ד; מ  ג  ּב   מ 

ּס יְך ש  ר  צ  ם; ש  את  ּב   ש 

ּס לֹום ה  ש  ד; ה  ב  ּכ   ה 

 

 

 גרוניותני לפ

פ   מ   ּכ  ה  ש; מ  ד  ח  ש; מ  ע  ר   רמ 

ינּוש   ש   א   ר 

ד; ה   א, ע, ר –ה   עֹוב  יש; ה  א   רֹאשה 

חֹו ה, ח –ה   ם; ה  ל  ה   ףה 

, –ה   , ח   ה  , ח  יםה   ע  ש  ד  ח  ן; ה  נ  ע  ים; ה  ר  ה  ם; ה  כ   ח 

 
 אותיות כל"ב

, ּב   בדרך כלל , ל  ה מ   ּכ  פ  ע; ּב  ת  פ  ת; ל  י  ב  אּכ   ל 

ס   פני שוואל , ּב  ס  , ל  ס  שֹונֹו ּכ  ל  ע  ּכ  פ  ל; ל  ל  כ  ים; ּב   מ 

ס   לפני חטף ֱס, ּב  ֲס, ל  ים ּכ  נ  ר  א  ֲעֹבר; ּב  ת; ּכ  ֱאמ   ּב 

י וואי' בשלפני  י, ל  יּכ  ה , ּב  מ  ימ  ים; ּב  יד  יח  ים; ל  ד  יל   ּכ 

 
 ו' החיבור

עֹוד  ו   בדרך כלל ם; ו  ת  א   ו 

ים דֹובֹוּוכ   ּוס   לפני שווא ר  ש   ; ּוק 

ים) בומ"פלפני  י  ת  פ  י ּו  (הש  ילֹון תֹו; ּוּוב  ל; ּוו  ס  ב; ּופ  ת  כ   מ 

סֱ  לפני חטף ֲס, ו  ד  ו  ס  ה; ח  ֲעבֹוד  תו  ֱאמ   ו 

י י' בשוואלפני  דֹות ו  יל  ם; ו  י  ל  ירּוש   ו 

לתפארת בסמוך לטעם )

 הקריאה, בעיקר בצ"כ(

ח,  ו   ר  פ  ד; כפתור ו  ס  ח   אמת ו 

םו   בשר  ד 

 

 אורנים שחר, מכללת-פרופ' רינה בן "יעפ
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ן(: האש"האותיות מ , מ  , אשר( ,ותיות מ' )מ   ' הידיעה( ה  )ה , )ש 

 דגש.  אחרי אותיות מש"ה יבוא

 ת:וגמאוד

תב שלי לא די ּכהתיב הוא נושא חשוב להמשך הקריירה, ּכשהבנתי  –יוון צפון, ש ּכמנסעתי  –מ 

 ברור.

כדי לזכור שית רא .בין סוגי הדגש ת הדגשים השונים. עם זאת כדאי להבחיןבהגיידל בימינו אין הב

   יותר.שנית כדי להבין את השפה העברית טוב לבטא עם דגש ומתי לא, ומתי 
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 מספרים: 12 רקפ

 

 יש להתאים את המספר למין של שם העצם  

המספר יהיה בזכר, גם  – זכרלשם העצם. אם שם העצם ב למין המספרים צריכים להיות מותאמים

 וכך בנקבה.

 דוגמה

 זמרות אהובות  וכו'. שלוש ,זמרות אהובות  תיש , אחתמרת אהובה ז

 ו'.וכ  יםאהוב יםזמר הלושש  ,יםאהוב יםזמר שני , אחדזמר אהוב 

  הסבר

 ה )המספר בנקבה(.נקבצורת המספר המותאמת ל –זמרת = נקבה; אחת, שתיים, שלוש 

 )המספר בזכר(. ותאמת לזכר צורת המספר המ  –, שלושה זמר = זכר; אחד, שניים

 

 (10-1פירת האחדֹות והעשירייה הראשונה )ס

 

   מספר בזכר ובנקבהצורת ה

 .ותלוש ריצש    :ריות רקצב לרו – בנקבההמספר 

 .מסלולים הלושש :(יותר )עם תוספת ה' או ת' ארוךלרוב  – זכרבר המספ

 ת'. -ה' הופכת ל-ה יכות , ובסמAכום: סימן הזכר הוא התוספת ה' והתנועה סי

 

 הידיעה ם ה'  כאשר שם העצם ע

-ה' הופך ל –זכר ב: (מיכותבס המספר מתקצר/משתנה )כמו –העצם מיודע )עם הי' הידיעה( אם שם 

 (.10–1ם נע. )הכלל תופס רק במספרי לרוב לשוואהתקצרות, יש  –ת'. בנקבה 

 :דוגמאות

דיברות,  המסלולים, עשר השלוש –הידיעה  בלי ה' ניסויים.ה תמסלולים, חמשה תשלוש – זכר 

ם הוא בגלל היידוע. א לת'ה' הופך  –ום: אם שם העצם הוא בזכר וגם מיודע סיכניסויים.   המישח

 יהיה רק ה'. –לא בזכר ורק מיודע 
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לרוב ,הבדל בהגייה במספרים אחריםלוש דרכים. אין ש   –דרכים.  בלי ה' הידיעה ה שלוש   – בהנק

 . קודההבדל רק בני

 

 18, 8המספר 

 : 8-יש לשים לב במיוחד ל

 ר. ש  עָ  נ השמו – A. 18)התנועה  –)סימן הזכר  נ תשמו/נ השמו – 8בזכר: 

 ה.ר  שע   הנ  שמו – 18(. E)יש ה' אבל בתנועת  נ השמו – 8בנקבה: 

 : דוגמאות

ה נ  שמו ,ר מבחנים בסמסטר א'ש  ע   הנ  הכדורים, שמו נ תואנא החזירו את שמ ה כדורים,נ  שמו – זכר

 א(. ו ל. לא משנה אם שם העצם מיודע א10פר גבוה מעל  מס – 18ר המבחנים היו הוגנים )ש  ע

 –ה כיסאות, לכן ָנת של שמוה )מספר סתמי, לא מדובר בכמונ  א שמושבו בכיס – נקבה או סתמי

 (הר  שע  ה נ  שמוקו ה. ר  שה ע   נא שמובצורה הקצרה, כמו הנקבה(. שבו בכיס

לא  וגםר, ש  ע הנ  שמוולא ה, ר  עש הנ  מוש ולאה )ר  ה עשנ  מודיי בבית הספר בגיל שמוסיימתי את לי

 (.רש  עה נ  שמו

ה מאות, משום נָ אלף שמו )ולאפכה הצרפתית ם ותשע חלה המהה מאות שבעינ  בשנת אלף שמו

 ספירת המאות נעשית בנקבה(.ש

 

 ם ר ונקבה בשמות העצעירוב זכ

  בזכר. המספר יהיה –אם יש שמות עצם בזכר וגם בנקבה 

 דוגמה

 ות.שבעה כיְסאות וכורסא והשגנ

 סברה

 המספר בזכר. –(. לכן "שבעה" נקבה )אחת, גדולה –)כיסא אחד, כיסא גדול(; כורסה  רזכ –כיסא 
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 ילים? תי כותבים את המספרים בממ

לא אם יש השוואה מספרית, נוסחאות ת המספר במילים )אכותבים א – 11-קטנים מבמספרים 

 וכדומה(.

 מהדוג

   (.חריגים 5: יש חריגים )ולא חמישהיש 

 

   ספרת האלפים?שמים פסיק לפני לא מתי 

 שנים.חוץ מאשר באלפים, שמים פסיק לפני ספרת ה

 . (2,014החדשות )ולא  ו לתוקף התקנותסייכנ 2014ת בשנ :דוגמאות

  ים.שקל 2,014ההוצאה הייתה 

 

 

 ןלמבח

 חרו את המשפט הנכון:ב

 אים.איך מזהים שוואים? יש חמישה דרכים לזהות שוו .1

 ת שוואים.ואים? יש חמש דרכים לזהואיך מזהים שו .2

 ף הצלחנו. ונות ולבסומש ניסיעשינו חאיך מזהים שוואים?  .3

 .ינו ולבסוף הצלחנופעמים ניסאיך מזהים שוואים? חמישה  .4

 

 ה. הנכונהיא  2תשובה תשובה: 

נקבה(.  ועל כןאחת, ארוכה...  ) –דרך ים את שם העצם ביחיד: דרך. דרך היא נקבה: קוד: בהסבר

 נקבה במספרים היא הצורה הקצרה.  דרכים. צורת הן: יש חמש לכ

זכר(. לכן: צריך  ועל כןוצלח )שם העצם ביחיד, ניסיון: ניסיון אחד, ניסיון מ בודקים את –יונות ניס

  במספרים. הזכרהם סימן  ה/תכי  –ת( )עם ה/ "נותניסיו השמיח"להיות 

 

  את המשפט הנכון: בחרו

וני ץ אשדות יעקב מאוחד לזכרו של איל שמעהשנים האחרונות בקיבו עתארב הוקם במהלךהמרכז 

 לבנון.בקרבות בשנפל 
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יל ל אבקיבוץ אשדות יעקב מאוחד לזכרו שהשנים האחרונות  ארבע הוקם במהלךהמרכז  .1

 לבנון.שנפל בקרבות בעוני שמ

הדיור בנים, הרי שנושאי  3-4 שנים ויש למשפחהעשר כיוון שבמקרים רבים התהליך נמשך כ .2

 שנה. 30-ת נדונים במשך כשל המשפחה הגרעיני

י , הרארבעה בנים-שלושהשך כעשר שנים ויש למשפחה תהליך נמים רבים הכיוון שבמקר .3

 שנה. 30-ך כם במשת נדוניינישנושאי הדיור של המשפחה הגרע

י משפחה ורק במקרה אחד הייתה העדפה מקרים הייתה העדפה לגור סמוך לקרוב 14-ב .4

 לה אחרתרקע הנמצאת בתחום של חמולגור על ק

 .ותה חמולהך לבני איישוב סמומקרים הוקמו בתים בגוף ה 2-ב .5

 .5, 4, 2: תשובה

 ר. ן לזכהיא סימפר נקבה, ות' במס –לא נכון. שנה  : ארבעת השניםהסבר

 .כתובים במילים ולכן יהיו 1-10הם בטווח , 2וגם  3-4המספרים 

 

 משפט הנכון: בחרו את ה

 .63בין ל 35עבודה עם הגיל השלישי וגילם נע בין ב שנים 3 של לפחותלכל המשתתפים ניסיון 

בין השלישי וגילם נע בודה עם הגיל בע יםשלוש שנת פחולכל המשתתפים ניסיון של ל  .1

 .63לבין  35

גית בחן המודד מצוקה פסיכולומ (Profile Of Mood States, POMS)פיל מצבי רוח פרו .2

 עייפות ובלבול.ן, כעס, חיוניות, מתח, דיכאו :לששת הרגשות  בהתייחס

ת ולוגיצוקה פסיכד ממבחן המוד (Profile Of Mood States, POMS)פרופיל מצבי רוח  .3

 עייפות ובלבול. מתח, דיכאון, כעס, חיוניות, :הרגשות לששבהתייחס 

 .הבאות משלושת הדרכים אימון מנטלי ניתן לביצוע באחת .4

 .הבאות רכיםמשלוש הד מון מנטלי ניתן לביצוע באחתאי .5
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  .6, 3, 1: תשובה

  שתא שלון שלוש וללכ נקבה. –מן למספר בזכר(; דרך )ת' סיזכר. לכן: ששת  –רגש הסבר: 

 

 

 המשפט הנכון:  בחרו את

 נגלית ניתן להסבר על ידיחוז ניכר מהשונות ברמת הביצוע במבחנים בעברית ואהממצאים הראו כי א

 ( תשלושת הקטגוריוכלל המשתנים יחד )כל 

שבי ברלין הפכו מתו מלחמת שבע השנים והירידה ביבולים, עשירית , עקב1770בשנת  .1

 ..[]. לקבצנים.

י ברלין הפכו שנים והירידה ביבולים, עשירית מתושבב מלחמת שבע ה, עק1,770 בשנת .2

 ]..[ לקבצנים.

 תרבותיות עיקריות ]...[-תפיסות ערכיות 4מייצגים הזרמים התרבותיים  4 .3

 ...[תרבותיות עיקריות ]-ים ארבע תפיסות ערכיותם התרבותיים מייצגהזרמי ארבעת .4

 ת עיקריות ]...[תרבותיו-רכיותסות עתפי ארבע םצגיהזרמים התרבותיים מיי ארבע .5

ו בעמדות המורים כלפי תלמידים עצ"מ, שהיו כאמור שעסק ארבעת המחקרים .6

 .של סילברמן ארבע העמדותעל פי  מעטים יחסית,  בדקו אותם

ור עמדות המורים כלפי תלמידים עצ"מ, שהיו כאמשעסקו ב ת המחקריםארבע .7

 סילברמן. של ות ארבעת העמדפי עטים יחסית,  בדקו אותם על מ

 

 .7, 5, 3 :ובהתש

זכר. תפיסה,  –מחקר  ללא פסיק; זרם, –. לכן ללא ת' או ה' במספר; שנה נקבה –קטגוריה : הסבר

 נקבה. –ה עמד
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 ?מפיק? שורוק? דגש – אות בתוך נקודה: 13 פרק

   ות?מה אומרת לנו נקודה בתוך א

 

 במילה המסוימת.  ת שונות, תלוימעויויש מש אתהזיעה לפעמים נקודה באות. לנקודה מופבעברית 

 

 ,להדגיש את המילה)למשל במילה פתוח. כאן היא מציינת שצריך  דגשדה היא לפעמים הנקו •

  .(F-ולא כ P-לבטא כ

)למשל במילה  Uנת שצריך לבטא תנועת ציימו, שורוקא לרוב דה היא באות ו' היאם הנקו •

 .[הּו  ה, צִ ּו  ודה מסמלת דגש: ִק קוד נוסף, הנקת בנימנוקד 'אם האות ו. ּוקש

צריכים  תפקידה  לומר לנו שאנחנו, ומפיקאם הנקודה היא באות ה' בסוף מילה היא נקראת  •

 לה ידיָדָתּה(.במיאת הרבה אוויר )למשל ותה, כלומר עם הוצה' באופן שישמעו א-את הלבטא 

 

 :זותכם על ההצעה המה דע

 ת האלה. למשל כך:כל אחת מן המשמעויות השונוא סימן שונה ללמצו ייתכן מאוד שהגיע הזמן

 נקודה היא עיגול מלא: תוח. ּפ: דגש יישאר כנקודה בתוך האות •

השפתיים  ורתצו', כמו -יק בתוך הד, יצוין כעיגול ר(, שמופיע באות ו' בלבUשורוק )תנועת  •

  ° : זוועה האת התנכשאנחנו מבטאים  שריקה,הבתנועת 

 סימן אחר? ?משולשאו  אולי כוכביתכם? מה דעתמפיק יסומן כ... ואילו 
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 : מבוא לפועל14פרק 

 

   מהו פועל?

 

בר נעשה אם הדעת ניתן לדד בלבבה רכיב של זמן. לפי צורת המילה  על הוא המילה היחידה שישפו

 בעבר, בהווה או בעתיד. 

 

 למשל: 

ודעים פי בדיקה זו יל בר.: בעלדעת מתי הפעולה נעשתה ניתןפי המילה ל –רצה  ,ירוץ ,רץ •

 . שזהו פועל

זו המילה כן לפי בדיקה . להשלא ניתן לדעת מתי הריצה נעשתה או תיעילה לפי המ –ריצה  •

 "ריצה" היא לא פועל(. 

אם רק עצם. שם עצם ניתן לזהות המילה ריצה היא ֵשם פעולה. שם פעולה הוא סוג של שם 

ריצה של או: ריצתך )במילה אחת(, או: ריצת הספורטאים )ה: הריצה שלך, אותו שייךתן לני

 הספורטאים(. 

שעשה הפועל?". במקרה שלפנינו, הפעולה של "מהי הפעולה  השאלהה עונה על שם הפעול

 הפועל "רץ" היא "ריצה". 

 

 לתרגול כנסינ

 

 ק פעלים :ר הםשיש ב םשפטיהמרו את בח

 תקדם, רץ., מסר, תפס, הקפץ .1

 רה, קליעה.ריצה, קפיצה, מסי .2

 שכב, חיכה, נשם, סיים. .3

 מו, תישנו, תנוחו.תקפצו, תירד .4

 ייה.ק, עלנשם, תמסרו, אבדו, קפץ .5

 ריקה, הטעיה, קליעה., זדסבסו .6

 

 . 4, 3, 1תשובה: 
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 על כיבי הפומר

  מילה על פי ההזמן. ו הגוף התבנית, השורש,  .הפועל מכיל מרכיבים שונים, והכול במילה אחת

  ר מילים נוספות גזועל פי השורש נוכל למי עשה מה ומתי. שורש המילה, את הזאת ניתן לדעת 

 . במשמעות דומה

 

  השורש

 .כלשהי חד יוצרים משמעות כלליתמים ארבעה( שי)לפע שלושה עיצוריםשורש הוא 

 למשל:

 .משמעות של משהו שהיה ונשאר כפי שהוא – ש.מ.ר 

 .ה יותרדומה להליכה, אבל נעשית במהירות גדולמשמעות של פעולה  –.ו.צ. ר

 . ההפך מפתוחשל משמעות  – ס.ג.ר.

 

 שמות עיצורי השורש

 .פה"פובקיצור  (עלּפֹ של המילה  האות הראשונה בגלל –עיצור הראשון בשורש נקרא: פ' הפועל )פ' ה

 .עה"פ ובקיצור (לעהמילה פ   בגלל האות השנייה של –)ע'    העיצור השני של השורש נקרא ע' הפועל

 ובקיצור (לשל המילה פ ע בגלל האות השלישית – )ע'שלישי של השורש נקרא ל' הפועל העיצור ה

 .לה"פ

 

 ל' הפועל ,ע' הפועל  ,פ' הפועל   לדוגמה:

 ר'  מ'               ש'          – .ר.מ.ש        

 

 

 על המונחים

 הם לאאותיות השורש, שנבחרו כדי לציין את  חיםנהמו, ל' הפועל-ע' הפועל ופ' הפועל, המונחים  

שאותיות בטעות משום שהם מטעים. זאת משום שהם גורמים לנו לחשוב ים במיוחד, מונחים מוצלח

אחרות, ולא רק  בעברית אותיות שורש מרכיבות גם מיליםאבל ם. ק פעליאך וריבות שורש מרכה

אם כך, אולי עדיף  ְסֵגר, סגירה, סוגריים ועוד. : מַ םעצשמות מרכיב גם  –למשל השורש ס.ג.ר לים. פע

 נגיד א' השורש, ב' השורש וג' השורש. ים, אחריות השורש בשמות היה לכנות את אות
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  תבניתה

 

 

    ׁ  ָ        ַ 
 

 יוצר מילה.בנית ת לעברית ולאחיותיה: שורש שמוכנס לתמיוחדרוב המילים בעברית מורכבות בדרך 

 

 . השורשאותיות וממקומות ריקים עבור  –)ניקוד( ות תנועתבנית מורכבת מה

 ים. שוניס שורשים לתוך התבנית ניתן להכנ

 

נוצרת משמעות מדויקת יותר.  ,יתורש נכנס לתוך תבנולתבנית יש משמעות. כשש ,ש יש משמעותלשור

 ת שונה. והמשמעו ,נשמריהיה  נפעלשל ובתבנית  רמ  ש  יהיה   לע  פ   ת של. בתבניר.מ.ש שורשלדוגמה: ה

 

 ם בתבניתמרכיבים נוספי

 למשל: יש תבניות שכוללות עוד מרכיבים.

. מכיוון שאותיות אלה אינן אותיות השורש אלא נוספות לו, הן אותיותש גם ן ישבהתבניות יש  .1

 אלה מוספיות.  ית – תיה: שמרלדוגמ. ותמוספינקראות 

נקודה בתוך הוא  .מהתבניתקבוע א חלק הוזהו דגש ש. דגש חזק תבניתיגם  שכוללותיש תבניות  .2

 . לּבה: קילדוגמ .דגשהבה לציין שצריך לבטא אותה ומטרתו ,של השורש השנייההאות 

, ר יהיה שהנקודה איננה דגש חזק תבניתיינה ע' הפועל, ברואם נמצא נקודה באות שא

 אינו דגש תבניתי. ולכן זה ,'עה"פ היא ק  – יקשתיּב: לדוגמה

 

 הגופים

 ות.גופים, הנחלקים לשלוש קבוצרה עש יימיםק

  גופים. 2 – , מדבריםמדבר נקרא גם –אנ(  סימן:י, אנחנו )אנ – ראשון וףג

 גופים. 4 – , נוכחת, נוכחים, נוכחותנוכח נקרא גם –ת(  סימן:אתה, את, אתם, אתן ) – שני גוף

       4 – נסתרות רת, נסתרים,סתנ, נסתר נקרא גם –ה(  ימן:ס) –הוא, היא, הם, הן  – גוף שלישי

  ופים.ג     
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  הסבר

הוא מדבר על ן כשכמי שמדבר רואה את עצמו במרכז. לשמדבר. ה " הוא זראשוןגוף הה" .1

 צמו )הלכתי, אשאל( הוא מתייחס אל עצמו כ"ראשון". ע

דבר אליו )הלכת, מצא עם זה שמדבר, והוא מ, שננוכח" בחשיבותו הוא זה ששניהוף הגה" .2

 (. שאלת

מדבר הוא זה שרחוק ממנו. הוא אפילו לא נמצא שיבותו בעיני זה ש" בחישישלגוף הה" .3

 ניו. " מעיהוא "נסתר וכחותו. לכן הוא לא רואה אותו:בנ

 

 ם זמני

 עבר ועתיד.  –יש בעברית שני זמנים  – עבר ועתיד

ר; גהוא: סו=אתה=ופים )אניהג נטייה בכל רית לזמן של ממש. אין בוזמן הווה לא נחשב בעב – הווה

ל רות(. משתמשים בצורות הפועהן: סוג-אתן-הם: סוגרים; אנחנו-אתם-גרת, אנחנוהיא: סו-את-אני

 . נרדם" שומר"ה עצם: בהווה גם כשם

 

' י' ת' נ' איך יוצרים בעברית את העתיד? מוסיפים בהתחלת הפועל אחת מהאותיות האלה: א – עתיד

 הפועל.  את האות המתאימה לגוף שלים ן(. בוחר)אותיות אית"

  ציג.א  וק, בדא  ספר, אֲ (: יחיד-ראשוןגוף לפני השורש בגוף "מדבר" )אני;  בואת –א' 

  ציג.י  בדוק, י  ספר, י  (: יחיד ורבים-גוף שלישי ;םה א,)הופי הנסתר לפני השורש בגובוא ת –  י'

                                      ציג.ת  בדוק, ת  ספר, ת  (: וף שניג ;אתן, תםאאת, , אתה) פני השורש בגופי הנוכח השוניםבוא לת –ת' 

  בדוקנה. ת  ספר, ת  : )היא, הן( נקבה-בגופי הנסתר ם גו

  ציג.נ  בדוק, נ  ספר, נ  (: רבים-ראשוןגוף ברים" )אנחנו; שורש בגוף "מדני הפל בואת –נ' 

 

 – יג...(י' לבין ת' )אתה תציג וגם היא תצבלבול בין  מעט. יש בשפה העברית ר כל כךמסוד לא הכול

ת' הן  גםקיבלו אבל היא והן  ,י'של פי נסתר בתחילית וגו תחילית של ת'ב ניםנוכח מתאפיי פיוגאומנם 

  כתחילית... 

 

בר: פעלים בעתיד בגוף מדשמופיעה בת אית"ן, ב רק לא' של אונו לשים ללצורך הגייה תקינה חשוב ל 

משותף לכל הגופים הופך לאות ולכן השווא ה ,גרוניתהא' בעתיד היא  :תיד"בע"אני  –בקצרה 

 שמשנה את הגייתה. מה  ,חטףהמנוקדת ב
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. הציווי לא מה-ברעל שמבטאת את הרצון שלנו שמישהו יעשה דפו ציווי היא צורה מיוחדת של – יוויצ

ה ז –ה שברור שאם היא תיעשה שתה או תיעשה. מוגדר כ"זמן", מכיוון שלא מדובר בפעולה שנעמ

 את צורת הציווי מהפועל בעתיד.  םיהיה בעתיד. לכן יוצרי

 

ה )עתיד( אתעת    בבקשה ֲעֵשה את זה. =זה מחר  ֲש 

 

 י.אית"נ מצורות העתיד יוצרת את צורות הציווות מחיקת אותי

 ן של הפעלים בעתיד. אית"נ שהן הסימ צריך למחוק את אותיות –ציווי לבין עתיד י להבחין בין כד

 

ציווי בנוכחותנו. לכן ב ש( ממישהו לעשות משהו רק כשהוא נמצאויכולים לבקש )לצוות, לדראנחנו 

הציווי  ור אתכדי ליצ ,. אם כןאתם, אתן )גוף שני, נוכח(ת, אנחנו מתייחסים רק למי שאתנו: אתה, א

 האית"ן. האות ת' של אות פעלים בעתיד בגוף שני )נוכח(, ונמחק אתניקח 

 

ע ה <ת  הע ֲש   ֲש 

ע  ֲשיע <ֲשית 

ע  ֲשּוע < ּושֲת 

ע  ֵשינהֲע ה <ֲֵשינת 

  

רק ארבעה צורות של ם בציווי גיו אתן(, יה-את, אתם-ארבע צורות של נוכח )אתהמכיוון שיש רק 

 ת:וגמאו. עוד דנטייה

ְרָנה ְשמ ר , ִש   ְמִרי , ִשְמרּו , ְשמ 

 ּו , ְשַכְבָנהִשְכִבי , ִשְכבְשַכב , 

 

עבור  מת ָנה(בצורה המאורכת )עם הסיובימינו השתמש ללשון העברית אין חובה ללפי האקדמיה 

  לא ֵשבנה(. בו )ונה(. בנות, ְש בואלומר: בנות, בואו )ולא  לכן אפשר .תנוכחו

 

וי תהיה יוהגיוני שצורת הצאיננה. אות האית"ן  ועל בעתיד, כירת הפצורת הציווי קצרה יותר מצו

 צרות טון יותר פיקודי וציוויי. הו. יש במילים הקיעשה משקצרה יותר כשאנחנו מעוניינים שמישהו 

ת. בצורת הציווי אפשר נעים ומכבד את הזולון אנחנו מעוניינים לדבר בט רבות פעמיםבשני מצד 

 שבי, בבקשה. יבה ומנומסת: שה אדלהשתמש גם לצורך בק
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 חןלמב

 תר מאפשרות אחת(.פעלים בעתיד )יוושלושה  פעלים בציווישני  ןשיש בה יותסמנו את האפשרו

 או, נלך.צ היכנס, תשב, רדו, .1

 .ביאוי, תרוצויא, יביא, אביא, תב .2

 לכו, תלכו.וץ, תקפצו, תקפצי, קפ .3

 א. לכו, תתעוררו, בואי, תבוא, תצ .4

 

 . 4, 3, 1תשובה: 

יאו, בירוצו, תביא, יביא, תביא, אלך, נשב, תהוא בעתיד. לכן  –מתחיל באות אית"ן ה: הפועל הסבר

 להםוי הם פעלים שאם נחזיר עתיד. הפעלים בציוהם ב –צא תבוא, תתעוררו, תלכו, תצי, קפתקפצו, ת

 ס מחר. יכנתהיכנס <  אנא, הם יהפכו בחזרה לפעלים בעתיד בגוף נוכח. –' תאת אות האית"ן 

 בואי לשיעור גם מחר. תהרי י בבקשה, בואי < ניפגש שוב, כ

 בניינים

 ."בנייןנקראת " קבוצת תבניותכל . ות לשבע קבוצותעלים נחלקתבניות הפ

 :םואלה שמות שבעה בנייניםיש 

 ("קל"לבנין פעל קוראים גם )   נפעל –ָפַעל

                        ציה יזת נטיית לסגולשבימינו קיימ משום )חשוב להקפיד על החיריק שבבניין ִהפעיל, הּופעל –פעילִה 

 ל הבניין(.ש)           

 התפעלו פּועל –יעלפ

 

על הוא הסביל . בניין נפלן התפעל הוא גם פעיל וגם סבייבני. סביל –הבניינים ערוכים בזוגות: פעיל 

פועל כזה משום שלא קיים ככל הנראה זאת  : נכנס. פעיל, למשליכול לפעמים לציין פועל , אבל של קל

 ַ  י. ִת ְס נָ נס, כַ בבניין קל, כלומר אין ָכ

 

 כו'ו ,שמרתי, שמרתם  , לדוגמא: (לכל גוף)תבנית נפרדת  עברזמן של תבניות ל בניין כולל כ

שומרת,  : שומר,לדוגמאיחידה, רבים, רבות(,  ד מאלה: יחיד,כל אח)תבנית ל הווהזמן תבניות של 

 שומרים, שומרות. 

  דוגמה: אשמור, תשמור, תשמרו וכו'., ל(נפרדת לכל גוףית )תבנ עתידזמן תבניות של ו
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  נטייהה

התלבשו, < דברים; התלבש < )דבר מוספיות ת וספתבאך  ,תבניתמצורת הת ווצרלים שנמינטייה היא 

 לשייכות וכו'. , לריבוי, לזמן ,כדי להתאים את המילה לגוף ,(ם וכו'התלבשת

 

ני/ גוף א+ צורת יסוד  – תיהתקפל: התקפל<מוספיות של גופיםמוסיפים  של הבנייןוד יסהת לצור

 לאה. וכן ה נסתרים/הם/גוף שלישייסוד +  צורת –  ותקפל<התקפל, הראשון/ מדבר

 

 תיהראשונה, התחיל בשינוי – קפלצורת יסוד התתקפל )אתקפל < י :בעתיד התחילית משתנה בנטייה

 ף ראשון/ מדבר(. אני/ גול

  אינה משנה את משמעות המילה, רק את הגוף. ההנטיי

 , למשל:ת יסוד אחרתכל זמן יש צורכי ב ת בזמנים שונים, אבל אז צורת היסוד שונה,אפשר גם להטו

גם  ,המתאימה בהווה גם לנסתר זוהי צורת היסוד – מתקפל +תי;)צורת יסוד(התקפל  – תיהתקפל

 לא'.  י'מ תקפל )צורת היסוד( בשינוי התחיליתי – תקפלא; לנוכחגם ולמדבר 

 הבניינים  משמעות

ות המשמע )לא כולם( מקבלים את מסוים לכל בניין יש משמעות משלו. הכוונה היא שפעלים בבניין

 השורש.   ללמשמעות ששל הבניין, נוסף 

דן אכל תפוח, ניר סגר את  –ר פעלים שמבטאים פעילות רגילה: אכל, סגר, שב – (לקפעל )בניין 

 . קרחת השבר אהחלון; רון 

)אך  נשברהתפוח נאכל, החלון נסגר, הקרח  –סביל של בניין קל: נאכל, נסגר, נשבר בד"כ  – ן נפעלבניי

יוק אותו רעיון שביטאנו ל הסביל מבטאים בדרת הפועבעז. לה, כגון: ִנְזהר, נכנס(גם במשמעות פעי

אלא הדבר  , רון(,נירן, לה )דהבדל הוא שכאן הנושא הוא לא מבצע הפעו. הבעזרת הפועל בבניין קל

על הסביל תלוי הפעיל או בנפ ,שהפעולה נעשתה עליו )התפוח, החלון, הקרח(. השימוש בבניין קל

 הפעולה. או מקבל ה חשוב לנו יותר, עושה הפעול בשאלה מי

)גרם למישהו אחר לכתוב(, הזכיר )גרם ב לביש )הלביש מישהו אחר(, הכתיגרימה: ִה  – פעילבניין ה  

מרבית המקרים ההגייה התקנית של הבניין היא בחיריק, אך לפני אותיות א, בזכור(. ר לאחישהו למ

ְח  – eהגייה היא בתנועת הוצה מסויימת של שורשים ה, ח, ע, ובקב ן, לעומת ִהרגיש, ב, ֵהִבישיה 

 ִהצחיק, ִהפיל, ִהִכיר.

 ידי המעצב. ולבשו עלת היודוגמנבניין הפעיל: ההוראות הוכתבו מגבוה, ה שלסביל  – בניין הופעל

ת(, ריקד )רקד פעלים שמבטאים פעילות אינטנסיבית: שיבר )שבר לחתיכות קטנו – בניין פיעל

עובד לשיחה )הזמין הזמנה . המנהל זימן את הוקטנות( ותנים(, קיפץ )קפץ קפיצות רבטבצעדים ק

 רשמית ומחייבת(. 
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 זומן לשיחה.ים, העובד סיסבר לרסביל של בניין פיעל: החלון שו – עלּופ יןבני

)הלביש את עצמו(,  )א( אדם עושה פעולה על עצמו: התרחץ )רחץ את עצמו(, התלבש – בניין התפעל

ת זה(, התחבקו )חיבקו זה את זה(. תנשקו )נישקו זה אהדדית: ה ה)סירק את עצמו(. )ב( פעול רקתהס

  ונה(.ינוי: התרחב )נעשה רחב(, השתנה )נעשה שש )ג( פעולה של

 

 . למשלעתידל האחת שו הווה, אחת של העבר: אחת של השל זמן צורות יסודשלוש לכל בניין יש 

בדרך חילו וכל הגופים ית קפל,הת – עבר :נקבל ה בשורש ק.פ.ל.מבבניין התפעל, אם נשתמש לדוג

: ם כאן בדרך דומהגיתחילו וכל הגופים  קפלמת  –הווה. קפלה וכו'התקפל, תה, תיקפלהת: דומה

רק עם אותיות אית"ן  גם כאן, וכל הגופים זהים קפלית –עתיד ו, ו'וכ קלפיםמתקפלת, מת

  כו'.קפלי ותתפל, קתתקפל, אתבהתאמה: 

 

 ון?של פועל נת ןאיך מזהים מהו הבניי

תים יולעותנועות, אותיות השורש רק יש בה תים ישלע .של צורת בסיס תבנית אופייניתיש ן יבניכל ל

 יש בה מוספיות. 

  ;לשורש נוספת לאותיות. הנ' פעלנ +  –ל נפע ןבני ;רק אותיות השורש  –פעל  ןיבניגמה: לדו

 י'.-מוספיות ה' ו . ל+ י + פעה+  –; הפעיל פעלהת +  –התפעל                

הוא  –הוא פעל, נפעל  –: פעל רש פ.ע.ל. עם השויחיד  עבר של זמן הלצורזהים  נייניםבשמותיהם של ה

 זוהי צורת היסוד. כו'.הוא פיעל ו–פיעל נפעל, 

ולהוריד את הסיומות.  נסתר-יחיד-לעבר  אותו של פועל נתון, צריך להעביר ייןי לזהות את הבנלכן כד

 ביֵקש )ללא סיומת "תי"( = פיעל.  הואעבר( < קשתי אתמול )ב< בי שלמשל: ֲאַבקֵ 

הוא  – מגשימים ל. כינס = פיע ואה –כינסנו  = התפעל;א השתדל הו –תדלתי שה דוגמאות נוספות:

 הוא חטף בעבר = פעל.  – הוא יחטוף – ויחטפ   ;לפעי= ה בעבר הוא הגשים – מגשים

 

. 
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רות ה ז   פועלג 

 

 

 

ה?  ר  ז   מה פירוש ג 

 ת. למשל: נערך תרגיל בגזרה הצפוני ,ה היא אזור מסויםְזָר גִ 

 

המילה מורכבת מתבנית לות, מאותיות רגי ורש מורכבשקבוצות של שורשים. כאשר ה ְגָזרֹות בלשון הן

כי השלמים"  "גזרתוצרת המילה. לשורשים רגילים כאלה קוראים כך נ, ושלתוכה מוכנס שורש

ה נשארת שלמה ונראית בדיוק למיהוכך  ,לאות אחרת כותוהופ אינן משתנותו האותיות אינן נעלמות

 כמה התבנית.

 

מילה משתנה לאחר הגיית הות, כמו ו' א', ה', י, כשאשר השורש מורכב מאותיות בעייתיהסבר: 

 לדוגמה: .נס לתבניתכשהשורש מו

  .רשים תיקרא גזרת פ"ג. ג' = גרונית )אהחע(קבוצת השו –אם פ' הפועל הוא אות גרונית 

  קבוצת השורשים תיקרא גזרת ע"ג. –אות גרונית  ' הפועל היאע אם

 נ'(.יא ה לפ' הפוע –ֵרי, פ"נ ַחְס  – רשים תיקרא גזרת חפ"נ )חקבוצת השו –אם פ' הפועל היא האות נ' 

  לים רבים הנ' חסרה.משום שבפע –חסרי 

 ע"ע. תיקרא גזרת  םשורשיקבוצת ה –אותה אות )למשל צ.ל.ל, מ.ס.ס(   אם פ' הפועל וע' הפועל הן
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י   פה"פבהם שחמישה שורשים בלבד  תללוכה גזרת חסֵרי פי"צ היא גזרה מיוחדתפי"צ.  גזרת חסר 

,  ק, יצביצ: ()כדי לזכור: ִּבְקַעת ֵגר תיות האלה: בקעתגראחת מהאו אלישית היתיות י"צ. האות השאו

 . ריצו גיצ ,תצי, עיצ
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 גזרות

 סבר" ולכן חשבתי שבכל הגזרות צריך לתת הסבר על שינויים. הפועל נשמרות" וגם כתבת "ה ראיתי שבגזרת השלמים כתבת " אותיות 

 שם 

 הגזרה

 

 

גזרת 

 השלמים 

 פ"ג 

 

 ל"א  ל"ה/ל"  ע"ע ע"ו/ע"י  פ"א  צ י פי"חסר חסרי פ"נ 

 הסבר

 

כל 

אותיות 

הפועל 

 נשמרות

יה יגבה

 ובכתיבה

 

פ' הפועל  

 גרונית 

ייה גהה

 משתנה

   לעתים

פ' הפועל  

 נ' 

 הנ' נופלת

   לעתים

ים שורש

-שמתחילים ב

 ריצ+בקעת ג

 ]יצ+תקע ברג[ 

הי' נשמטת  

 לעתים 

פ' 

על הפו

 ' א

ההגייה 

 משתנה

על  ע' הפו

 או י'ו' 

הי' או 

הוו' 

נעלמות 

 לעתים 

ם  כפולי

ע' 

הפועל 

ל'  -ו

הפועל 

 זהות

 ל"ה

ל' הפועל  

ה' א יה

 או י'

הה' 

הופכת 

לעתים  

 לי'

 

 ל"א 

ל' הפועל 

 היא א' 

 

  בכת דוגמה

 ש לב

 רספ

 חמץ

 עבר

 מחמיץ

 מעביר

 להרוס

 לעדור

 להגות

 נפל 

 נסע 

 יצב

 יצת

 

 מציב

 מצית

 יגמצ

 

 אסף

 אכף

 

לאסוף 

לאכוף 

 לאמוד 

 סף אא

 תאספי 

 םקו 

 שוב

 טוס

 קם

 לקום

 שב לשוב 

 שים 

 סבב

 מסס

 צלל 

 ז עז

 תיסבב

 עזוז 

 כבה

 כסה

 בלה

 כביתי 

 

 מלא

 בטא

 לאתי מ
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  עליםהגייה נכונה של פ : 13פרק 

 בעתיד    (מדבר  ,אני) גוף ראשון

 [רהוא בעב – עברב נסתר: להפוך ל]רמז יין. הוסיפו את שם הבנייןחת מכל בנוגמה אד –שבע דוגמאות 

 בניין ________(לבש חם )תא  בניין ________(, כנס לחדר )א  ________(,  בנייןפור )וב סיכתא  

בניין ת )חובטיח הבטא  ____(, ניין ____בזּומן לפגישה )אֲ __(, _בניין _____כוס יין ) ַבקשאֲ 

 _______( מאוד לראות אותה מגיעה בשבת.בניין _פתע )אּו(, ________

 

 

 

 

 אני.  –מעותה , ומשהיא אחת מאותיות אית"ן : הא'הסבר

 ורש.  אותיות שאינן ו אותיות שנוספות לאותיות השורשהן תיות אית"ן כל או            

 

, במקום ת לקייםתהיה אפשרואם  טיחבית: אני ולמשל אומרים בטעבמקום א'. טעות נפוצה: י' 

לה:  קודמתא במילה "אני" ה-ההסיבה לכך היא היבלעות  .אם תהיה אפשרות לקייםבטיח א  

 ִטיח.בְ י  *ֲאנִ 

 

 

 

 

 .שן מחרִאיאני מ...  חוץאות א' )אית"ן( לעולם לא באה בחיריק )אין ִא(.  יך לשים לב,צר

 

 תם יזמן עתיד שרבים טועים בהגיפעלים ב

 ל ע  בנין ּפ   א.

 מחר מילה זו שונה:, שהרי משמעות כלאֹו )ולא כל לנוחאּו מחר ַכלתי(יָ  -)ולא לנוח  לתיכויאתמול 

  .(סלט פירותכל אֹו

ימחר     .ָשן(א   –)ולא  יןמצושן א 

  א...(.צנ  צא מחר, אנחנו י  הוא  צא מחר,ת  )וכך גם בגופים האחרים: היא  צאא  מחר 

 

תחיל בא'.תמיד מ –זמן עתיד אני( ב, ברמד)  ראשוןוף פועל בג כלל:  

 פר.ֲאס  מד, ֲאל  קש,  ֲאב   :Aועת ים תנפעמי – בבניין פיעלכלל: 



 

 ה שרון אסי ה למחשבה,שפ

88 

 ©  שפה למחשבה, ד"ר אסיה שרון

 

רד, ת  עי, דת  דע, ת  גם בנטייה:  ךוכ( )ד.ר.רד )יא  מחר ע(, .ד.דע )יא  חר נוספים: מ רשי פ"יוכך גם בשו

 רדו...(.   י  

 לך...(.נ  לך מחר, אנחנו י   לך מחר, הואת  : היא נטייה)וכך גם ב  ךלא  ר מח אני

 
 

 ניין נפעלבב.  

ת  אני    (החולצה בגדר נתפסתי עם –בעבר ) ס...פס מחר, הוא ייָתפא 

  (המהירות במבחן שלתָ כנ –עבר )ב ...של מחר, היא תיָכשלּכ  תיאתה 

  (לכד בכרםהשועל נ –בעבר ) ֵכדייל  השועל מחר 

 . (הכוס נשברה בסלון –)בעבר  בר בסלוןתיש  הכוס 

 

 בבניין נפעל צריך לשים לב לדגשים: 

 .רתיּב  ש  נ – לדגש קל: יש דגש קל אחרי שווא נח – בעבר

(. אבל בזמן עתידמופיעה  אנפעל, של )במקום נ' של בנייןנס ָּכא  –בפה"פ  משלים-יש דגש חזק – עתידב

 . פ"כבאותיות רק כאשר פה"פ היא גש שומעים את הד

  –וי ושם הפועל הציו כמו העתיד, כך גם

 ם הוספת ל'(. ע – כמו ציווישם הפועל נס )ּכ, להינס בבקשהּכנס )עתיד(, היּכית – ם הפועלש ,ויציו

 

 תקינה של פעלים נוספים     ייההג  .א

 . ל(: הוזיל את המחיר.ו.ז –מחיר )שורש ע"ו זיל את הומ .1

י .2 יטיבו, י יב(: .ט.ורש יטיב את התנאים )שה  י ;טיביותמ  ארת פ, נשי' בפה") מבט  שירה 

 ( .דכתובה תמי

ת ן הלאה )זו התבניוכ ץופ, ִלְק רגור, לסמושב: כך צריך להיות, באותה תבנית כמו לׁ  וּכלר .3

 (. ל עַ פָ בניין ב פועלהשם הקבועה של 

 אין דגש!  –נע  אחרי שווא – וץּוכמ  

 יםכנ  ה, כ  נ    ה,כ  נ   .4

 ן, בניות= הימצאות, נוכחח .כ.)השורש נ כאן; חיםכ  נונו, אתם/הם ַח כאן אתכ  נו הוא/אתה .5

 חיםכ  נוש..., ועכשיו הם  חו לדעתכ  ., הם נוח לדעת ש..כ  והוא נ (.םיבת  , כובת  כו :כמו עלפָ 
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 ש נוסף לשור ניין זה. בבסיםנ  ו, נכסנ  נכ כמו: ,בבניין נפעל ,חהח = הוכ.כ.)השורש ולדעת ש... 

 (.אלא נ' הבנין השורש נ.כ.חואין זו הנ' של  נ'

 'התלכדה עם נ ועלפה' נ – ש, בניין נפעל.ג.)שורש נ אתמול ניגשו, הם עכשיו ניָגשים הם ,ניגש .6

  (גשיםנ  , נגשנ  א נ: זה להשורש

ט  נים, ט  ק  נה, ט  ק  ן, ט  ק  לים; ד  ג  לים, ד  ג  לה, ד  ג  ל, ד  ג   .7 ש  ן, שי  נות; ק  ש  נה, י  ש  ים, ני  =  נותי 

 (יושניםשן, , יוגודל לאו (.הווהבעל פָ בניין 

לתי, כַ ל, יָ כַ יָ )ולא  .בעבר ָפע להיה יכול(, יכֹולתם = בניין  , ָיכֹול )וגםֹולְת כָיכֹולתי, ָיכֹולָת, יָ  .8

    לתם(.כַ יָ 

 יי:ת מיוחדת באה אלח  ר  אואבל ; ת(ג  ל  מד ת,ש  ו ומדמו )כ ת דיןכ  ר  ת את השולחן, עו כ רעו .9

  (.תוח  ו  ת, מדח  מ  מש כמו   .EEמקום ב AA –גרוניתח' בגלל ה
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 עילבניין הפ ג.
ניין אולם בב. הפעיל, ביניהם לבניין ליםפע להגייה נכונה שלכללי פן ובאתייחסנו לפני כן בפרק זה ה

 כאן פרק נפרד. לו , ולפיכך נייחד וחדבמי הפעיל נפוצות טעויות רבות

 

)ולא  הציע ,יתהצל, הציל ,הכה, הפיל :עברב 'אחרי הה י' כותביםלא יקוד, כאשר כותבים ללא נ

  .אאין שוו האחריש אף ,  היפיל, היציע, היכה(

 

 פעלים בזמן עברהגיית ה

 הווה. בהפעיל בזמן עבר ובזמן  ית פעליםרבים טועים בהגי

כיר? מֵ כיר או מ  זיע? מ  יע או זמַ תיז? ה  או  תיזה  ט? חליה  חליט או ה  ? סבירה  או  סבירה  איך אומרים: 

 ר:. אסבית השורשאותיוה בהתשובה נעוצ  יג?צמ  ציג או מ  

 

 ?ה  מתי מבטאים 

סברתי, ה  סבירה, ה  בעבר: . כך גם בשאר הנטייה ירסבה   –יל פעה  : היא בחיריקלה צורה הרגיה

 .(ו"יאינן גרוניות או אה) יםגזרת השלמהן משורש כאשר אותיות הכך . כן הלאהו סבנוה  

כיר, ה  , ביטה  גיע, ה  יע, ּבה  : כרגיל ה  ם אימבט, א נ'הי (פה"פ) אות השורש הראשונה שרכאכך גם 

  גע, נ בע,נהשורשים הם:  .תיזו שאחריה, ואיננה נראאות נ' התלכדה עם על פי שה ףא פילה  שיג, ה  

  .[חסרי פ"נ –3חפ"נגזרת ] .2לפנכר, נ בט,נ

ף על פי אכרגיל,  ה  , מבטאים י'+צ'הן  עה"פ(-)פה"פ ו תיות השורש הראשונותכאשר שתי או גם

שורשים ה .ציגה   ית, צה  ציע, ה   יק,צה  ציב, ה  ה נראית: האות צ' שאחריה, ואיננ אות י' התלכדה עםהש

 5.[הצ' אחריחסרי פ"י כש – חפי"צגזרת ] .4גצית, ציע, צי ק,צי ב,צי =

 
ם מקובל  תם. לידיעתכם, שורשיאו יך ללמוד ולהכירצרועל נ'(. פל  פעלים מקבוצת פ"נ )פ' ה ם בטבלאות רשימה גדולה שלרשותכ  2

 וכן הלאה.  ' מ'  .... ק' ולכתוב כך: 

 ה.סרחהפועל נ'  פ', כלומר 'נ ועלפה' פסרי ח –חפ"נ  3
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 ?ה  /ה  ם מתי מבטאי 

 [. פ"ג]גזרת . ליטחה  : גרוניתהיא  (פ)פה"אשונה כאשר אות השורש הר .1

. טיסה  ניע, ה  יב, שה  רים, ה  עיר, ה  קים, ה  : 'והיא  (פ)עה"אות השורש האמצעית שר כא .2

 [.ע"ו. ]גזרת 6סוע, טוב, נום, שו, ררום, עוק השורשים הם:

.  צר ה   קל,ה  רע, ה  ב, סה  : זהותלה"פ( -)עה"פ ווהאחרונה אשר אות השורש האמצעית כ .3

 [.כפוליםה  "עע . ]גזרת7רר , צלל, קעע, רבבס הם: השורשים

 

 

 .ה  /ה   או ה  יכולה להיות עיל בעבר פההגייה של פעלים בה

 :העמודה של השורשבעצמכם את ם השליל ם מתבקשיםאת

 

 השורש בעבר פעלים ה  /ה   השורש בעבר פעלים ה  

ביש, לה  זמין, ה   םשלמי

 רגישה  קטין, ה  

אמין, הֱ עמיד, הֱ  פ"ג 

אמיר, הֱ 

חליטה    חליף, ה 

 

גיע, ה  ביע, ה   חפ"נ

כיר, ה  ביט, ה  

, פילה  ג, שיה  

עיר, ה  קים, ה   ע"ו 

שיב, ה  ם, ריה  

, ניע, ֵהטיסה  

 

 
שים מקובל  שור ותם. לידיעתכם,ולהכיר א  טבלאות רשימה גדולה של  פעלים מקבוצת פ"נ )פ' הפועל נ'(. צריך ללמודותכם בלרש  4

 ... וכן הלאה.  ו' מ'  .   'קלכתוב כך: 

 .4,3על הערות חוזרות  6,5)הערות  סרה.חהפועל י' ' מציינת שפ' ח –חפי"צ  5

 

   צריך ללמוד ולהכיר אותם.  '(.ע"ו )ע' הפועל ומקבוצת  של  פעליםרשימה גדולה  בלאות לרשותכם בט  6

 ם.  צריך ללמוד ולהכיר אות ול' הפועל זהות(. )ע' הפועל מקבוצת ע"ע )גזרת הכפולים(רשימה גדולה של  פעלים  לרשותכם בטבלאות   7
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תיז ה  סיע, ה  

 יקזה  

ניב, ה  ן, ביה  

ניד, ה   לין,ה  

ביך, ה  יז, זה  

כין, ה  מיט, ה  

 יר...מה  

ציק, ה  ב, ציה   חפי"צ

 ציע,ה  

 ציגה  צית, ה  

רע, ה  סב, ה   ע"ע 

 צרה  קל, ה  

 

 

 

 )הפעיל(  בזמן הווהת פעלים יהגי

 ?מ  או  מ    אותה? '. איך לבטאמהופכת בהווה ל עבר' בההאות 

 נטרנט או בספרים(. תן להיעזר באים וניראות עיניכ )לפיוגמה הד, לפי הפעלים בהווהשל עמודות השלימו את ה

 

 פעלים   ה  

 בעבר

 

 פעלים   השורש

  בהווה

 

  פעלים בהווה השורש פעלים בעבר  הֱ /ה  /ה  

 

 

  זמיןה   למיםש

 לבישה  

 קטיןה   

 רגישה   

  חליטה   עמיד,הֱ  פ"ג זמיןמ   נ.ז.מ.

 יףחלה     אמין,הֱ  

  עתיקהֱ    אמיר,הֱ  

  

 ביע,ה   חפ"נ

 גיע, ה   

 הביט, 

 ר, הכי

 עיר, ה  קים, ה   ע"ו  

 שיב,ה  רים, ה  

ֵהבין, ֵהניע, ֵהטיס,  

ניב, ֵהלין, ֵהניד, הֵ 

מיט, יך, הֵ ֵהב ֵהזיז,
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 השיג,

 הפיל,  

 הסיע, 

 ֵהכין, ...

 ִהציב,  חפי"צ

 ִהציק, 

 ִהציע,

 ִהצית, 

 ִהציג

ל, רע, ֵהקֵהסב, הֵ  ע"ע  

 ֵהצר
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 ין קל: בניד

א קל במשמעות של ההפך הובאופן מטפורי: הוא קל כי הוא לא שוקל הרבה. ל נקרא כך בניין ק

 . סובך או קשהממ מכבד,

חזק. גם דגש חזק נוספות לשורש ולא דגש  לא אותיות – וספותשאין לו ת משוםהסיבה שהוא קל היא 

 . מוסיף כובד ליכוכב

על, פנכמו ב אות נוספתבפעלים של בניין קל אין לה. לו תוספות כא שאין בניין קל הוא הבניין היחיד

דגש  בום אין גו כחלק מן התבנית הקבועה, ך כל הפעליםשמופיעה לאור ,פעלהתאו ופעל הפעיל ה

  .רּפ  ר או סּוּפ  פעלים סיבשל בפיעל או בפועל, למ, כמו המילהמהתבנית של חזק שהוא חלק 

 

 ?  יין קלר את בנלהכי למה חשוב לנו

ן נפוצות יותר ובעתיד, חלק מגוון של צורות הגייה בעבר, בהווהניין קל הוא הבניין היחיד שיש בו ב

בפעלים לא מתאימים.  ההגייה הנפוצה גם שים בצורתמדירות. הדבר גורם לכך שמשתת נחרווהא

 הגייתם.ינה ל, ונראה מה הדרך התקם שגויהלהשההגייה ש הרק זה נתייחס לפעלים אלבפ

 

 ן קל עבר בניי

ה בועהק לתבנית ַמד ועוד., ָּבַדק, לָ  ָשַמר, ָאַכל:  A+Aת ורוב הפעלים בבניין קל בעבר מבוטאים בתנוע

ל  נקרא  A+A עות הן שבו התנו למשקה. הזו קוראים "משקל" ע    .ּפ 

עלים הפ ן אתיג כאבלבד. נצ השנייההוא בתנועה  לההבד אחרת.שצריך לבטא  םאחדי פעליםיש 

  נוטים לטעות בהם.ש

 

)ולא יַכל,  נולת, יכֹוללת, יכֹו, יכֹותייכֹול, יכֹול: ו'-ב בכתיב מלא יש לכתוב .י ֹכל –ֹעל ּפ   משקל

 , יַכלנו(. ָת, יַכלְת ליַכלתי, יכַ 

 ...(. לתיכַ בדרך אחרת )ולא י להגיע יכֹולתייש לומר: לכן 

 

  גם בעבר, וגם בעתיד –ל כֹוי   הוא
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 . (עברבמקרה שאירע לנשום ) להיה יכֹוה, ושם סוף סוף בריכקפץ אל תוך ה הדג

להשתמש  יעבר. ב"יַכל" כאמור לא כדאדע שמדובר במקרה שאירע בשנכדאי להוסיף "היה", כדי 

 . היה ליכֹופוך: לשון שגויה.  אפשר גם הן שהוא נחשב ליווכמ

   מירה כללית(. אאו  ברגע זה, הווהרך הפה בלבד )בדלנשום  לכֹויהסוס 

 

ֹעל  משקל  ימושי ויפה במשקלפועל ש. בפועל זה אין טועים. נביא אותו כאן כדי להראות נתי טֹ ק   –ּפ 

 ת. ניעוע צביה. משתמשים בו כדי להזה

ל, ולא משקל ל, כמו יכֹוֹועמשקל פָ  )בניין קל שאוכל לשפוט?זוטר שבזוטרים. מי אני אני ה. קטונתי

 ( אומרים קטנתי. ן לאר. לכמַ שָ כמו  לעַ פָ 

– כולנו –ם כולם ם, ואיך המלהבין את מסתורי החיים, איך כל היצורים נוצרים, גדלים וחיי קטונתי

  .8מתקיימים

 פויהלאחר ההיעדרות הכל: עַ נ  כרגיל במשקל פָ  .ט ., משתמשים בשורש קניעותת צעבחוץ מאשר לה

הצלקת ; מאוד נוט  ק  יכויים לעלות ליגה ההפסד הס לאחר; תר()נעשה קטן יו ןט  ק  סיכוי שלו שלו, ה

נ הבזרועו הלכה ו ט     . ק 

 

ת   בתם או ּכ   ת   בתם?  ּכ 

בתם יבור אפשר לומרבד ת  בתםּכ   ך לנקדיצר, אם מנקדים .ּכ    . ת 

 

 

 ל, הווה בניין ק

 ק. דֵ בֹו ל,כֵ ר, אֹומֵ כמו שֹו לֹוע  ּפיין קל הווה הם במשקל רוב הפעלים בבנ

רֹותהנטייה:  הנה ים, שֹומ  ר  ת, שֹומ  ר  ר, שֹומ   .שֹומ 

 . פֹוֵעל ים אותם כמווהוגנם במשקל זה, אבל טועים נזכיר כאן פעלים אחרים בהווה שאי

 
 . קטונתי, שירת הים..0.6.20111ום נמסטה, שי עדן, מתוך פור 8
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ע  משקל   ל  ּפ 

ן, י  : מציין בעיקר מצבים משקל זה ל, ש  ט  ל, ּב  ד  ב,ר  ג  א,  ע  מ  י ף  צ   . ע 

 

ש  י   -הווה בָפֵעל  הנטייה של  ן, י  נֹותש  ש  ים, י  נ  ש  ה, י   )ולא יֹושן, יֹושנת וכו'(.   נ 

 

עּולבינוני      ּפ 

ל נפעל הוא בניין נפרד, ואילו פעּו ל.נפעל ופעּול יש שתי אפשרויות לבטא משמעות של סביל: קבניין ב

צורה סבילה. מאחר שהוא בינוני, הוא בתפקיד של  –והוא צורה נוספת של בינוני קיים רק בהווה, 

 הוא מציין בדרך כלל את תוצאת הפעולה: ידוע. תואר: כתוב, עצם ולפעמים שם לפעמים שם : םשֵ 

ה , ש  מש   מּור  מּורּור, ש  ים, ש  גּוס   ֹות.מּור  בּורה... ...  רהגּור, ס  בּור, ש   ש 

רס  מיר א גּורהחלון  << עשה את הפעולה( –)סגר  את החלון ג   תוצאת הפעולה(.) ס 

 

 ייה של השורש:נהשגש באות לא נכון לשים ד

 ורה(.ּב)לא ש ּורהבְש  לרגור(, ּב)ולא ש ורבלב שָ  יש לומר:

 

   שם הפועלן קל,  בניי

ֹעלל    –של בניין קל שם הפועל כתוב. לשמור, ל :ל'-בתחיל על משם הפו  – ק, ִלְרכ ב ִלְלמ ד, ִלְבד   – פ 

 . Oחד בלבד עם משקל א

  ...ִלְרַכב לאבל א – בֹוּכרל, קלבדו  לפעול, ללמוד,: בכתיב מלא

 

 

 עלב וּכור חליפה, לרּפלתוא נח: פת( אחרי שובגדכהאותיות הנשמעות דגושות מתוך בכ"פ )-דגש ב

  ונית.ור מכּכסה, למסו
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 ְשבֹור()ולא לִ  ִלְשּבֹור את הקרח

 ור כפתור ּפלתוגם , כניתוור תּפלת

  .בתוּכל ולאב, תוכ  לִ : לאחרי הל' של שם הפועדגש אבל אין 

 

 בניין קל, עתיד:  

ל סוסה, ב עוּכיר יפה,ור חלּפית אחרי שווא נח:בכ"פ )בגדכפת( -דגש ב –גם כאן  ,שם הפועלבכמו 

מ   ר מכונית.וּכא 

 חאת הקר ורּבְש ִת 

ת  ור כפתורּפא 

מ  ר מכוניתוּכא 

  .תובּכ  א   ולאב, תוכ  א  : ת"ןחרי אות האיאאבל אין דגש 

 

 שני משקלים –עתיד יין קל, בבנ

פ   ְש   – לעֹ א   .: אפעול, אשמור, תבדוקקד  ר  , ִתבְ מ  א 

פ    .לפעַ : אבכַ ד , ִיְש מַ ִנלְ  –ל ע  א 

 

 ל, ציווי בניין ק

 הפועל, כמו עתיד כמו שם –

את  יוצרתתם/אתן( את/א/כח, אתהנו )גוף שני,ות העתיד אית"נ מצור הורדת –ציווי בניינים בבכל ה

 ציווי . צורות

 ופים )את, אתה, אתם/ן(בציווי יש רק ארבעה ג

פ  )נוצר מ:   לעֹ ּפ    , ְשמ ְרָנה רּו, ִשְמ  ְשמ ר , ִשְמִרי –( לעֹ א 

פ  מ:  )נוצר לע  ּפ    ּו , ְשַכְבָנהַכב , ִשְכִבי , ִשְכבְש   –( לע  א 
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 נ העם הסיומת ורכת תמש בצורה המאה להשאין חובנו ללשון העברית בימי לפי האקדמיההערה: 

 .נוכחותעבור 

 

 שני שוואים נעים )צרור שוואים נעים( פירוק

מאותיות אית"ן,  שהיא אחת ,נוכח. נוריד את המוספית ת'ף גו מור, מצורות העתיד,הציווי נוצר , כא

 להיראות.רות צריכות הבה נתבונן איך היו הצונקבל את צורות הציווי. ו

 מ ר !ש  <       מ ר ש  ת  

 !ְמִריש    <   ְמִרי !ש  <     ְמִרי  ש  ת  

 !ְמרּוש    <  ְמרּו!  ש  <   ְמרּו    ש  ת  

 מ ְרָנה !ש    <מ ְרָנה  ש  ת  

 

 

 – לות בשני שוואים ברצףהתקבלו שתי צורות שמתחי, ית מצורת העתידאת המוספ וכאשר הסרנ

 נעים.  הם שוואים השוואים שני. רימ  ש  

. לשווא כזה קוראים רימ  ש   – " לתנועה + שוואיםתפרקמף הם "ברצ יםבאנעים  וואיםכאשר שני ש

  .יב  ְת כִ – לא יבוא דגשאחריו ש שווא מרחף

 

 

 :את הצורה הנכונה בחרו

   םם  /   ְּבַדְקת  ָּבַדְקת  

       ַכְלִתי ִתי  /  יָ ָיכ לְ 

    בֹוב / ִלְרכִלְרכַ 

ת / ְיֵשָנהיֹו נ    ש 

    ָשּבּור /בּור שָ 
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 בִלכתוב / ִלְכתו
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 ם בעתיד: טעויות נפוצות בהגיית פעלי14פרק 

 

 עתיד  שנוטים לטעות בהגייתם בזמן פעלים מיוחדים 

 ההגייה הנכונהמוצגת להלן 

  ל לנוח.חר אּוכל יכולתי לנוח < מאתמו

  חביתה.ֹוכל כלתי חביתה < וגם מחר אאתמול א

  ין.ִאישן מצוחר אתמול ישנתי < מ

)וכך גם בגופים האחרים: היא ֵתצא מחר, הוא ֵיצא מחר, אנחנו   ת < מחר ֵאצאלותמול יצאתי לבא

  (.ֵנצא...

רד, ע, ֵתדעי, תֵ נטייה: ֵתדד( )וכנ"ל גם ב-ר-ר ֵארד )יחע(, מ-ד-ספים: מחר ֵאדע )ישורשי פ"י נווכך גם ב

 ֵירדו...(.  

  ֵילך מחר, אנחנו ֵנלך...(.א ֵתלך מחר, הו : היאר ֵאלך )וכך גם בגופים האחריםל הלכתי< מחאתמו

 

 

 


