ִה ְפ ִעיל
ֻה ְפ ַעל
ִנ ְפ ַעל
קל – ָפּ ַעל
ִפּ ֵעל
ֻעל
פַּ
ִה ְת ַפּ ֵעל

כל בנייני השפה העברית:

בניין ִה ְפ ִעיל

הטיית הפועל בבניין זה בכל הגופים לפי השורש ל.ב.ש
שם הפועל ְ -ל ַה ְל ִבּיש
ציווי
עתיד
הווה
עבר
אַל ִבּישׁ
ְ
/
ַמ ְל ִבּיש
ִה ְל ַבּ ְשׁ ִתּי
מדבר )אני(
ישׁה
ַמ ְל ִבּ ָ
ַה ְל ֵבּשׁ
ַתּ ְל ִבּישׁ
ַמ ְל ִבּישׁ
ִה ְל ַבּ ְשׁ ָתּ
נוכח )אתה(
ישׁי
ַה ְל ִבּ ִ
ישׁי
ַתּ ְל ִבּ ִ
ישׁה
ַמ ְל ִבּ ָ
ִה ְל ַבּ ְשׁ ְתּ
נוכחת )את(
ַל ִבּישׁ
יְ
ַמ ְל ִבּישׁ
ִה ְל ִבּישׁ
נסתר )הוא(
ַתּ ְל ִבּיש
ישׁה
ַמ ְל ִבּ ָ
ישׁה
ִה ְל ִבּ ָ
נסתרת )היא(
ַל ִבּישׁ
נְ
ישׁים
ַמ ְל ִבּ ִ
ִה ְל ַבּ ְשנוּ
מדברים )אנו(
ַה ְל ִבּישׁוּ
ַתּ ְל ִבּישׁוּ
ישׁים
ַמ ְל ִבּ ִ
ִה ְל ַבּ ְשׁ ֶתּם
נוכחים )אתם(
ַה ְל ֵבּ ְשׁנָה
ַתּ ְל ֵבּ ְשׁנָה
ַמ ְל ִבּישׁוֹת
ִה ְל ַבּ ְשׁ ֶתּן
נוכחות )אתן(
ַל ִבּישׁוּ
יְ
ישׁים
ַמ ְל ִבּ ִ
ִה ְל ִבּישוּ
נסתרים )הם(
ַתּ ְל ֵבּ ְשׁנָה
ַמ ְל ִבּישׁוֹת
ִה ְל ִבּישוּ
נסתרות )הן(
חוקים
)זכרו! בגד כפת מנוקד בדגש קל* במקרה הצורך!!!(
עבר
 .1ה' תחילית מנוקדת בחיריק חסרִ :ה
 .2פ' הפועל מנוקדת בשווא נח.
 .3ע' הפועל )חוץ מבגופים נסתר ,נסתרת ,נסתרים ונסתרות( מנוקדת בפתח.
הווה
 .1מ' תחילית מנוקדת בפתחַ :מ
 .2פ' הפועל מנוקדת בשווא נח.
 .3ע' הפועל מנוקדת בחיריק מלא.
עתיד
 .1אותיות אית"ן בראש המילה.

 .2אותיות האית"ן מנוקדות בפתח :אַ ַי ַת ַנ
 .3פ' הפועל מנוקדת בפתח.
 .4ע' הפועל מנוקדת בחיריק מלא )חוץ מבגופים נוכחות ונסתרות(
ציווי
 .1ה' תחילית מנוקדת בפתחַ :ה
 .2פ' הפועל מנוקדת בשווא נח.

בניין ֻה ְפ ַעל

הטיית הפועל בבניין זה בכל הגופים האפשריים לפי השורש ל.ב.ש
עתיד
הווה
עבר
ֻא ְל ַבּשׁ
ֻמ ְל ָבּש
ֻה ְל ַבּ ְשׁ ִתּי
מדבר )אני(
ֻתּ ְל ַבּשׁ
ֻמ ְל ָבּש
ֻה ְל ַבּ ְשׁ ָתּ
נוכח )אתה(
ֻתּ ְל ְבּ ִשׁי
ֻמ ְל ֶבּ ֶשׁת
ֻה ְל ַבּ ְשׁ ְתּ
נוכחת )את(
ֻל ַבּשׁ
יְ
ֻמ ְל ָבּש
ֻה ְל ַבּשׁ
נסתר )הוא(
ֻתּ ְל ַבּשׁ
ֻמ ְל ֶבּ ֶשׁת
ֻה ְל ְבּ ָשׁה
נסתרת )היא(
ֻל ַבּשׁ
נְ
ֻמ ְל ָבּ ִשׁים
ֻה ְל ַבּ ְשנוּ
מדברים )אנו(
ֻתּ ְל ְבּשוּ
ֻמ ְל ָבּ ִשׁים
ֻה ְל ַבּ ְשׁ ֶתם
נוכחים )אתם(
ֻתּ ְל ַבּ ְשׁנַה
ֻמ ְל ָבּשׁוֹת
ֻה ְל ַבּ ְשׁ ֶתן
נוכחות )אתן(
ֻל ְבּשׁוּ
יְ
ֻמ ְל ָבּ ִשׁים
ֻה ְל ְבּשׁוּ
נסתרים )הם(
ֻתּ ְל ַבּ ְשׁנַה
ֻמ ְל ָבּשׁוֹת
ֻה ְל ְבּשׁוּ
נסתרות )הן(
חוקים
)זכרו! בגד כפת מנוקד בדגש קל* במקרה הצורך!!!(
כללים בכל הזמנים
 .1האות התחילית מנוקדת בקובוץ.
 .2פ' הפועל מנוקדת בשווא נח.
עבר
 .1ע' הפועל מנוקדת בפתח )חוץ מבגופים נסתרת ,נוכחים ,נוכחות ,נסתרים
ונסתרות( .חל בע' הפועל תהליך החטפות*.
הווה
 .1ע' הפועל מנוקדת בקמץ )חוץ מביחידה(.
עתיד
 .1ע' הפועל מנוקדת בפתח )חוץ מבגופים נוכחת ונסתרים( .בע' הפועל חל
תהליך ההחטפות*.

בניין ִנ ְפ ַעל

הטיית הפועל בבניין זה בכל הגופים לפי השורש פ.ק.ד
שם הפועל ְ -ל ִה ָפּ ֵקד
עתיד
הווה
עבר

ציווי

נִ ְפ ַק ְד ִתּי
נִ ְפ ַק ְד ָת
נִ ְפ ַק ְדת
נִ ְפ ַקד
נִ ְפ ְק ָדה
נִ ְפ ַק ְדנוּ
נִ ְפ ַק ְד ֶתּם
נִ ְפ ַק ְד ֶתּן
נִ ְפ ְקדוּ
נִ ְפ ְקדוּ

מדבר )אני(
נוכח )אתה(
נוכחת )את(
נסתר )הוא(
נסתרת )היא(
מדברים )אנו(
נוכחים )אתם(
נוכחות )אתן(
נסתרים )הם(
נסתרות )הן(
חוקים
)זכרו! בגד כפת מנוקד בדגש קל* במקרה הצורך!!!(
עבר
 .1נ' תחילית מנוקדת בחיריק חסר.
 .2פ' הפועל מנוקדת בשווא נח.
 .3ע' הפועל מנוקדת בפתח )פרט לנסתרת ונסתרים(.
 .4ל' הפועל מנוקדת בשווא נח )או לא מנוקדת( )פרט לנסתרים ונסתרות(.
הווה
 .1נ' תחילית מנוקדת בחיריק חסר.
 .2פ' הפועל מנוקדת בשווא נח.
 .3ע' הפועל מנוקדת בקמץ )חוץ מביחידה(.
עתיד )חד"ק בכל הגופים פרט למדבר – סד"ק(
 .1אותיות אית"ן מנוקדות בחיריק חסר )פרט למדבר(.
 .2פ' הפועל דגושה בדגש חזק משלים בגלל נפילת נ' הבניין )תהליך הידמות
מלאה(.
 .3פ' הפועל מנוקדת בקמץ.
 .4ע' הפועל מנוקדת בצירי חסר )פרט לנוכחת ,נוכחים ונסתרים( .בע' הפועל
חל תהליך ההחטפות*.
ציווי )חד"ק בכל הגופים(
 .1ה' תחילית מנוקדת בחיריק חסר.
 .2פ' הפועל דגושה בדגש חזק משלים בגלל נפילת נ' הבניין )תהליך הידמות
מלאה(.
 .3פ' הפועל מנוקדת בקמץ.
 .4ע' הפועל מנוקדת בצירי חסר )פרט לנוכחת ונוכחים(.

בניין קל

משקל ָפּ ַעל )לפי כ.ת.ב(

נִ ְפ ָקד
נִ ְפ ָקד
נִ ְפ ֶק ֶדת
נִ ְפ ָקד
נִ ְפ ֶק ֶדת
נִ ְפ ָק ִדים
נִ ְפ ָק ִדים
נִ ְפ ָקדוֹת
נִ ְפ ָק ִדים
נִ ְפ ָקדוֹת

ֶא ָפּ ֵקד
ִתּ ָפּ ֵקד
ִתּ ָפּ ְק ִדּי
יִ ָפּ ֵקד
ִתּ ָפּ ֵקד
נִ ָפּ ֵקד
ִתּ ָפּ ְקדּוּ
ִתּ ָפּ ֶק ְדנָה
יִ ָפּ ְקדּוּ
ִתּ ָפּ ֶק ְדנָה

ִה ָפּ ֵקד
ִה ָפּ ְק ִדי
ִה ָפּ ְקדּוּ
ִה ָפּ ֵק ְדנָה
-

מדבר )אני(
נוכח )אתה(
נוכחת )את(
נסתר )הוא(
נסתרת )היא(
מדברים )אנו(
נוכחים )אתם(
נוכחות )אתן(
נסתרים )הם(
נסתרות )הן(

עבר
ָכּ ַת ְב ִתּי
ָכּ ַת ְב ָתּ
ָכּ ַת ְב ְתּ
ָכּ ַתב
ָכּ ְת ָבה
ָכּ ַת ְבנוּ
ְכּ ַת ְב ֶתּם
ְכּ ַת ְב ֶתּן
ָכּ ְתבוּ
ָכּ ְתבוּ

פּוֹעל )לפי כ.ת.ב(
משקל ֵ
הווה
כּוֹתב
ֵ
יחיד
כּוֹת ֶבת
ֶ
יחידה
כּוֹת ִבים
ְ
רבים
כּוֹתבוֹת
ְ
רבות
משקל ָפּעוּל )לפי כ.ת.ב(
הווה
ָכּתוּב
יחיד
תוּבה
ְכּ ָ
יחידה
תוּבים
ְכּ ִ
רבים
ְכּתוּבוֹת
רבות
משקל ֶא ְפ ַעל )לפי ל.מ.ד(
עתיד
ֶא ְל ַמד
מדבר )אני(
ִתּ ְל ַמד
נוכח )אתה(
ִתּ ְל ְמ ִדי
נוכחת )את(
יִ ְל ַמד
נסתר )הוא(
ִתּ ְל ַמד
נסתרת )היא(
מדברים )אנו( נִ ְל ַמד
נוכחים )אתם( ִתּ ְל ְמדוּ

ציווי
ְל ַמד
ִל ְמ ִדי
ִל ְמדוּ

נוכחות )אתן(
נסתרים )הם(
נסתרות )הן(

ִתּ ְל ַמ ְדנָה
יִ ְל ְמדוּ
ִתּ ְל ַמ ְדנָה

ְל ַמ ְדנָה
-

משקל ֶא ְפעֹל )לפי ש.ב.ר ו-ש.פ.ט(
ציווי
עתיד
ֶא ְשבֹּר
מדבר )אני(
ְשפֹט
ִתּ ְשבֹּר
נוכח )אתה(
ִש ְפ ִטי
ִתּ ְש ְבּ ִרי
נוכחת )את(
יִ ְשבֹּר
נסתר )הוא(
ִתּ ְשבֹּר
נסתרת )היא(
מדברים )אנו( נִ ְשבֹּר
ִש ְפטוּ
נוכחים )אתם( ִתּ ְש ְבּרוּ
ְשפ ְֹטנָה
ִתּ ְשבּ ְֹרנָה
נוכחות )אתן(
נסתרים )הם( יִ ְש ְבּרוּ
ִתּ ְשבּ ְֹרנָה
נסתרות )הן(
משקל ָפּ ֶעל )לפי י.ש.נ(
משקל זה מציין מצבים
הווה
ָשן
יֶ
יחיד
יְ ֵשנָה
יחידה
יְ ֵשנִ ים
רבים
יְ ֵשנוֹת
רבות
משקל ָפּעֹל )לפי י.כ.ל(
עבר
ָיכ ְֹל ִתּי
מדבר )אני(
ָיכ ְֹל ָתּ
נוכח )אתה(
ָיכ ְֹל ְתּ
נוכחת )את(
ָיכֹל
נסתר )הוא(
ָכ ָלה
נסתרת )היא( י ְ
מדברים )אנו( ָיכ ְֹלנוּ
נוכחים )אתם( יְ ָכ ְל ֶתּם
נוכחות )אתן( יְ ָכ ְל ֶתּן
ָכלוּ
נסתרים )הם( י ְ

הווה
יָכוֹל
יָכוֹל
כוֹלה
יְ ָ
יָכוֹל
כוֹלה
יְ ָ
כוֹלים
יְ ִ
כוֹלים
יְ ִ
יְ כוֹלוֹת
יְ כוֹ ִלים

נסתרות )הן(

ָכלוּ
יְ

יְ כוֹלוֹת

שם הפועל
ִל ְבדֹּק
)רק בשורש ש.כ.ב – ִל ְש ַכּב(
חוקים
)זכרו! בגד כפת מנוקד בדגש קל* במקרה הצורך!!!(
משקל ָפּ ַעל – עבר
 .1החטפות ב-ע' הפועל בגופים נסתרת ,נסתרים ונסתרות.
 .2החטפות ב-פ' הפועל בגופים נוכחים ונוכחות.
פּוֹעל – הווה
משקל ֵ
 .1החטפות ב-ע' הפועל ברבים ורבות.
משקל ָפּעוּל – הווה
 .1החטפות ב-פ' הפועל ביחידה ,רבים ורבות.
משקל ֶא ְפ ַעל – עתיד
 .1החטפות ב-ע' הפועל בנוכחת ,נוכחים ונסתרים.
 .2אות אית"ן בחיריק חסר פרט למדבר.
 .3פ' הפועל בשווא נח.
 .4פתח ב-ע' הפועל פרט לנוכחת ,נוכחים ונסתרים.
משקל ֶא ְפ ַעל – ציווי
 .1פירוק צרור שוואים )הסבר על התופעה בסוף הסיכום( בנוכחת ונוכחים.
משקל ֶא ְפעֹל – עתיד
 .1החטפות ב-ע' הפועל בנוכחת ,נוכחים ונסתרים.
 .2אות אית"ן בחיריק חסר פרט למדבר.
 .3פ' הפועל בשווא נח.
 .4חולם חסר ב-ע' הפועל פרט לנוכחת ,נוכחים ,נסתרים ומדבר.
משקל ֶא ְפעֹל – ציווי
 .1פירוק צרור שוואים )הסבר על התופעה בסוף הסיכום( בנוכחת ,נוכחים
ונוכח.
משקל ָפּ ֵעל – הווה
 .1החטפות ב-פ' הפועל ביחידה ,רבים ורבות.
משקל ָפּעֹל – עבר
 .1החטפות ב-פ' הפועל בנוכחים ונוכחות.
 .2חוק ניקוד הברות )אין צורך לדעת מה זה( בנוכחים ונוכחות.
משקל ָפּעוֹל – הווה
 .1החטפות ב-פ' הפועל ביחידה ,רבים ורבות.

בניין ִפּ ֵעל )בניין כבד(

הטיית הפועל בבניין זה בכל הגופים לפי השורש ס.פ.ר

שם הפועל ְ -ל ַס ֵפּר
מדבר )אני(
נוכח )אתה(
נוכחת )את(
נסתר )הוא(
נסתרת )היא(
מדברים )אנו(
נוכחים )אתם(
נוכחות )אתן(
נסתרים )הם(
נסתרות )הן(

עבר
ִס ַפּ ְר ִתּי
ִס ַפּ ְר ָתּ
ִס ַפּ ְר ְתּ
ִס ֵפּר
ִס ְפּ ָרה
ִס ַפּ ְרנוּ
ִס ַפּ ְר ֶתּם
ִס ַפּ ְר ֶתּן
ִס ְפּרוּ
ִס ְפּרוּ

הווה
ְמ ַס ֵפּר
ְמ ַס ֵפּר
ְמ ַס ֶפּ ֶרת
ְמ ַס ֵפּר
ְמ ַס ֶפּ ֶרת
ְמ ַס ְפּ ִרים
ְמ ַס ְפּ ִרים
ְמ ַס ְפּרוֹת
ְמ ַס ְפּ ִרים
ְמ ַס ְפּרוֹת

עתיד
ֲא ַס ֵפּר
ְתּ ַס ֵפּר
ְתּ ַס ְפּ ִרי
יְ ַס ֵפּר
ְתּ ַס ֵפּר
נְ ַס ֵפּר
ְתּ ַס ְפּרוּ
ְתּ ַס ֵפּ ְרנָה
יְ ַס ְפּרוּ
ְתּ ַס ֵפּ ְרנָה

ציווי
ַס ֵפּר
ַס ְפּ ִרי
ַס ְפּרוּ
ַס ְפּ ְרנָה
-

חוקים
)זכרו! בגד כפת מנוקד בדגש קל* במקרה הצורך!!!(
עבר
 .1פ' הפועל בחיריק חסר.
 .2ע' הפועל בדגש חזק תבניתי.
 .3ע' הפועל בצירי חסר פרט למדבר ,נוכח ,נוכחת ,מדברים ,נוכחים ,נוכחות
שבהם יש פתח.
 .4החטפות ב-ע' הפועל בגופים נסתרת ,נסתרים ונסתרות.
הווה
 .1מ' תחילית בשווא נע.
 .2פ' הפועל מנוקדת בפתח.
 .3ע' הפועל בדגש חזק תבניתי.
 .4ע' הפועל מנוקדת בצירי חסר.
 .5החטפות ב-ע' הפועל בגופים רבים ורבות.
עתיד
 .1אותיות אית"ן בשווא נע פרט ל-א' )אות גרונית(.
 .2פ' הפועל מנוקדת בפתח.
 .3ע' הפועל בדגש חזק תבניתי.
 .4ע' הפועל בצירי חסר.
 .5החטפות ב-ע' הפועל בגופים נוכחת ,נוכחים ונסתרים.
ציווי
 .1פ' הפועל מנוקדת בפתח.
 .2ע' הפועל בדגש חזק תבניתי.
 .3ע' הפועל בצירי חסר.

 .4החטפות ב-ע' הפועל בגופים נוכחת ,נוכחים ונוכחות.

ֻעל )בניין כבד(
בניין פּ ַ

הטיית הפועל בבניין זה בכל הגופים לפי השורש ס.פ.ר
עתיד
הווה
עבר
ֲא ֻס ַפּר
ְמ ֻס ָפּר
ֻס ַפּ ְר ִתּי
מדבר )אני(
ְתּ ֻס ַפּר
ְמ ֻס ָפּר
ֻס ַפּ ְר ָתּ
נוכח )אתה(
ְתּ ֻס ְפּ ִרי
ְמ ֻס ֶפּ ֶרת
ֻס ַפּ ְר ְתּ
נוכחת )את(
יְ ֻס ַפּר
ְמ ֻס ָפּר
ֻס ַפּר
נסתר )הוא(
ְתּ ֻס ַפּר
ְמ ֻס ֶפּ ֶרת
ֻס ְפּ ַרה
נסתרת )היא(
נְ ֻס ַפּר
ְמ ֻס ָפּ ִרים
ֻס ַפּ ְרנוּ
מדברים )אנו(
ְתּ ֻס ְפּרוּ
ְמ ֻס ָפּ ִרים
ֻס ַפּ ְר ֶתּם
נוכחים )אתם(
ְתּ ֻס ַפּ ְרנָה
ְמ ֻס ָפּרוֹת
ֻס ַפּ ְר ֶתּן
נוכחות )אתן(
יְ ֻס ְפּרוּ
ְמ ֻס ָפּ ִרים
ֻס ְפּרוּ
נסתרים )הם(
ְתּ ֻס ַפּ ְרנָה
ְמ ֻס ָפּרוֹת
ֻס ְפּרוּ
נסתרות )הן(
חוקים
)זכרו! בגד כפת מנוקד בדגש קל* במקרה הצורך!!!(
עבר
 .1החטפות ב-ע' הפועל בגופים נסתרת ,נסתרים ונסתרות.
 .2דגש חזק תבניתי בע' הפועל.
הווה
 .1ע' הפועל בדגש חזק תבניתי.
עתיד
 .1אותיות אית"ן מנוקדות בשווא נע פרט למדבר.
 .2החטפות ב-ע' הפועל בנוכחת ,נוכחים ונסתרים.
 .3ע' הפועל בדגש חזק תבניתי.

בניין ִה ְת ַפּ ֵעל )בניין כבד(

הטיית הפועל בבניין זה בכל הגופים לפי השורש ל.ב.ש
שם הפועל ְ -ל ִה ְת ַל ֵבּש
עתיד
הווה
עבר
ֶא ְת ַל ֵבּש
ִמ ְת ַל ֵבּש
ִה ְת ַל ַבּ ְש ִתּי
מדבר )אני(
ִתּ ְת ַל ֵבּש
ִמ ְת ַל ֵבּש
ִה ְת ַל ַבּ ְש ָתּ
נוכח )אתה(
ִתּ ְת ַל ְבּ ִשי
ִמ ְת ַל ֶבּ ֶשת
ִה ְת ַל ַבּ ְש ְתּ
נוכחת )את(
יִ ְת ַל ֵבּש
ִמ ְת ַל ֵבּש
ִה ְת ַל ֵבּש
נסתר )הוא(
ִתּ ְת ַל ֵבּש
ִמ ְת ַל ֶבּ ֶשת
ִה ְת ַל ְבּ ָשה
נסתרת )היא(

ציווי
ִה ְת ַל ֵבּש
ִה ְת ַל ְבּ ִשי
-

מדברים )אנו(
נוכחים )אתם(
נוכחות )אתן(
נסתרים )הם(
נסתרות )הן(

ִה ְת ַל ַבּ ְשנוּ
ִה ְת ַל ַבּ ְש ֶתּם
ִה ְת ַל ַבּ ְש ֶתּן
ִה ְת ַל ְבּשוּ
ִה ְת ַל ְבּשוּ

ִמ ְת ַל ְבּ ִשים
ִמ ְת ַל ְבּ ִשים
ִמ ְת ַל ְבּשוֹת
ִמ ְת ַל ְבּ ִשים
ִמ ְת ַל ְבּשוֹת

נִ ְת ַל ֵבּש
תתלבשו
ִתּ ְת ַל ֵבּ ְשנָה
יִ ְת ַל ְבּשוּ
ִתּ ְת ַל ֵבּ ְשנָה

ִה ְת ַל ְבּשוּ
ִה ְת ַל ֵבּ ְשנָה
-

חוקים
)זכרו! בגד כפת מנוקד בדגש קל* במקרה הצורך!!!(
עבר
ִ .1ה ְת – לכל אורך הנטייה.
 .2פ' הפועל בפתח.
 .3החטפות בנסתרת ,נוכחים ,נסתרים ונסתרות.
 .4ב-ע' הפועל הצירי הופך לפתח בגלל תזוזת הטעם בגופים מדבר ,נוכח,
נוכחת ,מדברים ,נוכחים ונוכחות.
 .5ע' הפועל בדגש חזק תבניתי.
הווה
ִ .1מ ְת – לכל אורך הנטייה.
 .2פ' הפועל בפתח.
 .3החטפות ב-ע' הפועל בגופים רבים ורבות.
 .4ע' הפועל בדגש חזק תבניתי.
עתיד
 .1אותיות אית"ן בחיריק חסר פרט למדבר.
 .2ת' בשווא נח אחרי אות אית"ן.
 .3פ' הפועל מנוקדת בפתח.
 .4החטפות ב-ע' הפועל בנוכחת ,נסתרים ונוכחים.
 .5ע' הפועל בדגש חזק תבניתי.
תופעות מיוחדות בבניין התפעל
 .1שיכול עיצורים
אם פ' הפועל היא שׁ/שׂ/ס אז מיקום פ' הפועל מתחלף עם מיקום ת' הבניין.
* ִה ְת ַס ֵפּר ִ Åה ְס ַת ֵפּר
 .2שיכול עיצורים והידמות חלקית בקוליות
אם פ' הפועל היא ז' ,אז פ' הפועל תתחלף עם ת' הבניין ו-ת' הבניין תהפוך לאות
ד'.
ַמּן ִ * Åה ְז ַתּ ֵמּן ִ Åה ְז ַדּ ֵמּן
* ִה ְתז ֵ
 .3שיכול עיצורים והידמות חלקית בנחציות
אם פ' הפועל היא צ' ,אז פ' הפועל תתחלף עם ת' הבניין ו-ת' הבניין תהפוך לאות
ט'.
* ִה ְת ַצ ֵלּם ִ * Åה ְצ ַתּ ֵלּם ִ Åה ְצ ַט ֵלּם

 .4התלכדות עיצורים ודגש משלים
אם פ' הפועל היא ת' ,אז יתרחש תהליך התלכדות עיצורים וה-ת' ה"חדשה"
תהיה דגושה בדגש חזק משלים.
* ִה ְת ַתּ ֵמּם ִ Åה ַתּ ֵמּם
 .5הידמות מלאה
אם פ' הפועל היא ד/ט אז יתרחש תהליך הידמות מלאה.
* ִה ְת ַט ֵמּן ִ * Åה ְט ַט ֵמּן ִ Åה ַט ֵמּן

הבניינים הסבילים
 ִנ ְפ ַעל הוא לעיתים הבניין הסביל של בניין קלָ .ש ַבר/נִ ְש ַבּר ֻה ְפ ַעל הוא הבניין הסביל של בניין ִה ְפ ִעילִ .ה ְש ִליםֻ /ה ְש ַלםֻעל הוא הבניין הסביל של בניין ִפּ ֵעלִ .ס ֵפּרֻ /ס ַפּר
 -פַּ

תופעות כלליות

תהליך ההחטפות
תהליך שבו הטעם זז מהתנועה ולכן התנועה הופכת לשווא נח.
זהה גם לחוק החיטוף:
 .1פתח )ותנועות אחרות( יכול לבוא רק כאשר הטעם מעליו.
 .2כשהטעם זז הפתח לא יכול להתקיים והוא נחטף – הופך לשווא נע.
דגש קל
דגש קל בא באותיות בגד כפת כאשר הן באות בתחילת מילה או אחרי שווא נח.
תופעת ההידמות המלאה
בבניין נפעל ,בזמנים עתיד ,ציווי ושם הפועל ,נשמטת נ' הבניין .לכן ,הנ' מידמה
לעיצור שאחריה ולאחר מכן נבלעת הנ' והעיצור הופך להיות דגוש בדגש משלים.
דוגמאֶ * :א ְנ ָפּ ֵקד ֶ * Åא ְפ ָפּ ֵקד ֶ Åא ָפּ ֵקד
פירוק צרור שוואים ושווא מרחף
כאשר באים שני שוואים )צרור שוואים( בתחילת מילה ,לא ניתן להגות את
המילה .לכן ,השווא הראשון בצרור הופך לחיריק חסר והשווא השני הוא שווא
מרחף )ואחריו לא בא דגש קל(.
* ְש ְפ ִטי ִ Åש ְפ ִטי
ORT ISRAEL - JUIN 2002

