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הכתיב המלא – חסר הניקוד
וי"ו
א .וי"ו כעיצור ]– [v
 .1וי"ו בראש מילה וי"ו אחת .דוגמה :וילון ,ועד
 .2בתוספת אותיות השימוש ) מש"ה ול"ב ( – הוי"ו מוכפלת .דוגמה :הוועד ,לוועידת
 .3כשהוי"ו באמצע המילה היא תמיד מוכפלת .דוגמה :התוודעות ,מתווספים

*

בתנאי שלא נוצר רצף של שלוש וי"וים כמוְ :מ ֻקוּוֹת – מקווות  -מקוות

 .4כאשר הוי"ו באה בסוף מילה היא נכתבת באות אחת .דוגמה :עכשיו ,סתיו

ב .וי"ו כאם קריאה –
 .1כאשר הוי"ו מציינת את הצליל אם קריאה ) ,(ouהיא נכתבת בלי יוצא מן הכלל.
דוגמהֻ :ס ָכּר – סוכּר; ֻש ְל ָחן – שולחן.
 .2כאשר הוי"ו מתפקדת כ  O -היא בד"כ תסומן .דוגמה :אֹ ֶכל – אוכל; ְמפֹאָר -מפואר
 .3אם עיקרו של הקמץ הקטן או חטף הקמץ בצורה היסודית של המילה הוא חולם חסר
 ,Oאזי מסמנים את התנועה בוי"ו כמו בצורה היסודית .דוגמהֳ :ח ָד ִשים – חודשים,
ֳע ָת ִקים – עותקים ,אָ ְז ַניִ ם – אוזניים
 .4פעלים מבניין ָה ְפ ַעל – התנועה שסימנה  oקמץ קטן תסומן בוי"ו .דוגמהָ :ה ְפ ַקד -
הופקד

•

יוצאי דופן

לא נרשום את הוי"ו במקרים הבאים:
 .1כשיש תנועת  Oושווא – שילוב של קמץ קטן ושווא .דוגמהָ :ח ְכ ָמה – חכמה ,אָ ְפ ָנה -
אפנהָ ,תּ ְכנִ ית – תכנית
 .2כנ"ל כל המילים הכתובות בחטף קמץ .דוגמהֳ :אנִ ָיּה – אנייהָ ,ק ְדקֹד – קדקוד
 .3במילים הבאות :לא ,צאן ,ראש ,שמאל ,כה ,פה ,איפה
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יו"ד
א .יו"ד כעיצור ]– [y
יבה  -ישיבה
 .1בראש מילה נשארת יו"ד אחת .דוגמהֶ :י ֶלד – ילד ,יְ ִש ָ
 .2בתוספת אותיות השימוש )מש"ה וכל"ב( נשארת יו"ד אחת .דוגמה :ה ֶי ֶלד  -הילד
 .3יו"ד באמצע המילה ובסוף המילה מוכפלת .דוגמהַ :ט ָיּס -טייסָ ,ש ַיּ ְך – שייךִ ,מ ְת ַי ֵסּר -
מתייסרָ ,היְ ָתה – הייתהַ ,דּי – דייָ ,ע ַלי – עלייָ ,י ַדיִ ם – ידייםֶ ,ח ְצ ָיהּ  -חצייה

•

יוצאי דופן

היו"ד אינה מוכפלת במקרים הבאים:
 .1יו"ד עיצורית העומדת על יד אם קריאה אינה מוכפלת .דוגמהִ :קיוּם – קיוםְ ,ראָ ָיה –
ראיה ,יִ ְח ֶיה – יחיהָ ,בּ ַנאי – בנאיְ ,מ ֻצ ָיּן – מצויןְ ,ב ָע ָיה – בעיה
 .2א .ביחיד נפרד של השמות הסגוליים משורשי ע"י )מילים שיצוקות לתוך משקל ַקיִּ ל
ַ /פּיִ ל( .דוגמהַ :בּיִ ת – בית ,זית ,גיס ,ליל
ב.

גם כשתצורף להם הסופית – ה .כמו :הביתה ,לילה

 .3במילים :אולי ,מתי ,מים ,שמים ,חי ,שי
 .4בסמיכות ליו"ד אחרת ,כמו :יְ ַי ֵסּד – ייסד ולא יייסדִ ,סכּוּ ַיי  -סיכויי

ב .יו"ד כאם קריאה ]– [i
מסמנים ביו"ד כל תנועת  ,iשאין אחריה אות בשווא נח.
דוגמהִ :ספּוּר – סיפורִ ,א ָשה – אישהִ ,שעוּר – שיעורִ ,רקוּד – ריקודִ ,מ ָלּה – מילה,
ִמלּוֹן – מילוןִ ,עתּוֹן – עיתוןִ ,ע ֵוּר – עיוורֲ ,הגִ ָיּה – הגייהֵ ,עי ַניִּ ם  -עיניים

•

יוצאי דופן

לא כותבים את היו"ד במקרים הבאים:
 .1אם בא שווא נח אחרי תנועת  . iדוגמה :שמלה ,שפחה ,מכתב ,מנהל ,מפעל ,דמיון,
כתבו ,תשמור
הנך( ,גם אתי ,אתו.
 .2במילות היחס – כמו :אם ,מן ,עם ,הנה )גם בנטייה – הנוָ ,
 .3במילים שבצורת המקור אין  – iכמוִ :ל ִבּי – לבי ) ֵלב(ִ ,ח ָצּיו – חציו ) ֵחץ(ֲ ,א ִמ ִתּי –
אמתי ) ֱא ֶמת( ,בפעליםְ -:מ ִק ִלּים – מקלים ) ֵמ ֵקל(ָ ,מ ִגינִ ים – מגנים ) ֵמ ֵגן(
* מלבד ִש ַנּ ִים – שיניים וזאת כדי להבדיל משניים.
 .4בעבר של בניין הפעיל בפעלים חסרי פ"נ ופ"י .דוגמהִ :ה ִצּיל – הצילִ ,ה ַצּ ְע ִתּי – הצעתי,
ִה ָכּה – הכה
 .5לא כותבים יו"ד לפני יו הנכתבים לציון  . yu, yoכמו :דיון ,קיום ,טריות ,נטיות
 .6בשמות פרטיים כמו :ירושלים ,אפרים.
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ג .יו"ד כאם קריאה ]– [e
בדרך כלל לא מוסיפים יו"ד כששומעים במילה ֵ ) eאֶ ,א(.
דוגמהֵ :מ ַמד – ממדְ ,בּ ֵר ָרה – בררהְ ,שׂ ֵר ָפה – שרפהֵ ,פּרוֹת – פרותֵ ,ש ָער  -שער

•

יוצאי דופן

 .1אם הצירי בא לפני אות גרונית במקום חיריק ,יבוא תשלום דגש והיו"ד תסומן.
דוגמה:

ִספּוּר -

סיפור

* ִגרּוּש ֵ -גּרוּש  -גירוש
ֵתּאוּר – תיאור
 .2בשמות עצם בלשון נקבה )אשר לא נגזרו מזכר( בני שתי הברות ורק אם הצירי
מתקיים בכל הנטייה .דוגמהֵ :ז ָעה  -זיעהֵ ,ל ָדה – לידהֵ ,ק ָבה – קיבהֵ ,תּ ָבה – תיבה,
מש ָנה(.
ֵש ָנה – שינה )כדי להבדיל אותה ָ
 .3כל המילים ממשקל ֶה ְק ֵטל  .דומהֶ :ה ֵכּר – היכרֶ ,ה ֵשּג – הישגֶ ,ה ֵצּ ַע  -היצע

ניקוד מילים לועזיות
 .1כששומעים  – eלא מוסיפים יו"ד .דוגמה :גאוגרפיה – תאוריה – תזה –רטוריקה – ראלי
 .2כששומעים  iומיד אחרי שווא נח מסמנים ביו"ד .דוגמה :היסטוריה – סינתזה

