
Publier ע.ל.י/ה   הפעיל   ְלַהֲעלֹות  
 

 ַמֲעֶלה ַמֲעָלה ַמֲעִלים ַמֲעלֹות
 ֶהֱעֵליִתי ֶהֱעֵליָת ֶהֱעֵלית ֶהֱעָלה ֶהֶעְלָתה ֶהֱעֵלינּו ֶהֱעֵליֶתם/ן ֶהֱעלּו

 ַאֲעֶלה ַתֲעֶלה ַתֲעִלי ַיֲעֶלה ַתֲעֶלה ַנֲעֶלה ַתֲעלּו ַיֲעלּו
 

לפייסבוק שלו.הוא ַמֲעֶלה עכשיו מאמרים ותמונות   
 

 הוא העלה אתמול מאמר ארוך לבלוג שלו.
 

 הוא יעלה מחר פוסט חדש לאתר שלו.
 

comparer  ש.ו.י/ה  הפעיל ְלַהְשוֹות  
 

ַמְשָוה ַמְשִוים ַמְשוֹות (משווה) ַמְשֶוה   
ִהְשֵויָת ִהְשֵוית ִהְשָוה ִהְשְוָתה (השוויתי)ִהְשֵויִתי   

/ן ִהְשוּוִהְשֵוינּו ִהְשֵויֶתם  
ַתְשֶוה ַתְשִוי ַיְשֶוה ַתְשֶוה ַנְשֶוה ַתְשוּו ַיְשוּו (אשווה)ַאְשֶוה   

 
être comparé הופעל 

  (הושווית)ֻהְשֵוית  (הושוות)ֻהְשֵויָת  (הושוויתי) ֻהְשֵויִתי
  (הושוותה)ֻהְשְוָתה  (הושווה)ֻהְשָוה 

(הושוו)ֻהְשוּו  (הושוויתם/ן) ֻהְשֵויֶתם/ן (הושווינו)ֻהְשֵוינּו   
 

 (יושווה)יְֻשֶוה  (תושווי)ֻתְשִוי  (תושווה)ֻתְשֶוה  (אושווה)ֻאְשֶוה 
(יושוו)יְֻשוּו  (תושוו)ֻתְשוּו  (נשווה)נְֻשֶוה  (תושווה)ֻתְשֶוה   

 
הרב הראשי של הקהילה היהודית בדרום אפריקה השווה את 

 נלסון מנדלה ליוסף מהתנ"ך.
יוסף הושווה לנלסון ִבְנאּום ַהֶהְסֵפד שנשא הרב בטקס האשכבה 

 של מנדלה.
 

Prononcer l’éloge funèbre de   על ָלֵשאת ְנאּום ֶהְסֵפד  
 
 
 
 
 
 



 
 

surfer (glisser) ג.ל.ש פעלִלְגֹלש :  
 ּגֹוֵלש ּגֹוֶלֶשת ּגֹוְלִשים ּגֹוְלשֹות

 ָּגַלְשִתי ָּגַלְשָת ָּגַלְשְת הוא ָּגַלש היא ָּגְלָשה 
 ָּגַלְשנּו ְּגַלְשֶתם ְּגַלְשֶתן ָּגְלשּו

 ֶאְגֹלש ִתְגֹלש ִתְגְלִשי הוא ִיְגֹלש היא ִתְגֹלש
 ִנְגֹלש ִתְגְלשּו ִיְגְלשּו

 
.מותר לך לגלוש שעתיים. אחר כך אני רוצה שתעזור לי במטבח  

גלשתי שעתיים. מחר אגלוש שעתיים. מרוב שהוא גולש, הוא לא 
יוצא מהבית. מרוב שהילדים היום גולשים, הם לא משחקים עם 

 חברים בחוץ.
 

envoyer un sms  ס.מ.ס פיעל, כמו ְלַדֵברלסמס  :  
 מסמס מסמסת מסמסים מסמסות

mesames mesameset mesam'sim  mesam'sot 

 
הוא סימס היא סימסהסימסת סימסת  סימסתי  

simasti simas'ta simast simes sim'sa 

סימסתם/ן  הם/ן סימסו סימסנו  
 simas'nou  simas'tem simas'ten sim'sou 

 
תסמס תסמסי הוא יסמס היא תסמס אסמס  

asames tesames tesam'si yesames tesames 

תסמסו יסמסו נסמס  
nesames tesam'sou yesam'sou 

סימס לי בפעם האחרונה אתמול. אסמס לך מחר. נסמס  הוא
לכם ברגע שתהייה לנו תשובה.  הוא סימס לי מנמל התעופה 

שהוא כבר ירד מהמטוס ושהוא עולה על אוטובוס. הם סימסו לי 
 שהם מגיעים בערב, לא יותר מאוחר מתשע.

 
écouter ק.ש.ב  הפעילְלַהְקִשיב  :  

יִבים ַמְקִשיבֹותַמְקִשיב ַמְקִשיָבה ַמְקִש   
 ִהְקַשְבִתי ִהְקַשְבָת ִהְקַשְבְת ִהְקִשיב ִהְקִשיָבה

 ִהְקַשְבנּו ִהְקַשְבֶתם/ן ִהְקִשיבּו
 ַאְקִשיב ַתְקִשיב ַתְקִשיִבי ַיְקִשיב ַתְקִשיב ַנְקִשיב ַתְקִשיבּו ַיְקִשיבּו

 
ו למורים תקשיב למה שאני אומרת לך. תקשיבי בשקט. תקשיב

ולהורים. הוא לא מקשיב אף פעם לאף אחד אבל הוא תמיד 



מצליח. לפעמים כדאי להקשיב לאחרים, לפעמים כדאי להקשיב 
 לעצמו.

 
expliquer ס.ב.ר  הפעילְלַהְסִביר  :  

 ַמְסִביר ַמְסִביָרה ַמְסִביִרים ַמְסִבירֹות
ְסִביָרה ִהְסַבְרנּו ִהְסַבְרֶתם/ן ִהְסַבְרִתי ִהְסַבְרָת ִהְסַבְרְת ִהְסִביר ִה 

 ִהְסִבירּו
 ַאְסִביר ַתְסִביר ַתְסִביִרי ַיְסִביר ַתְסִביר ַנְסִביר ַתְסִבירּו ַיְסִבירּו

 
אני לא מבין מה הוא שהוא מסביר. תסביר לי בבקשה מה אני 
צריך לעשות. תסבירי לי שוב. אתה רוצה שאני אסביר לך איך 

לשם?  כן, תסבירי לי איך להגיע כי אני לא מכיר בכלל את להגיע 
 האיזור.

 
mettre hors de lui (da'at - raison) צ.א להוציא מהדעתי.  

 מֹוִציא מֹוִציָאה מֹוִציִאים מֹוִציאֹות
הֹוֵצאִתי הֹוֵצאָת הֹוֵצאת הֹוִציא הֹוִציָאה הֹוֵצאנּו הֹוֵצאֶתם/ן 

 הֹוִציאּו
יִאי יֹוִציא תֹוִציא נֹוִציא תֹוִציאּו יֹוִציאּואֹוִציא תֹוִציא תֹוצִ   

 
 הוא מוציא אותי מדעתי
 הוא הוציא אותי מדעתי
 הוא יוציא אותי מדעתי

 הוא מוציא את ההורים שלו מדעתם
 הוא מוציא את אשתו מדעתה

 
  ִמַדְעִתי, ִמַדְעְתָך, ִמַדְעֵתְך, ִמַדְעתֹו, ִמַדְעָתּה, ִמַדְעֵתנּו, ִמַדְעְתֶכם/ן, 

/ןִמַדְעָתם  
 

éteindre  כ.ב.י  פיעלְלַכבֹות  :  
 ְמַכֶבה ְמַכָבה ְמַכִבים ְמַכבֹות

ם/ן ִכבּוִכִביִתי ִכִביָת ִכִבית ִכָבה ִכְבָתה ִכִבינּו ִכִביֶת   
 ֲאַכֶבה ְתַכֶבה ְתַכִבי ְיַכֶבה ְתַכֶבה ִנְכָבה ְתַכבּו ְיַכבּו

 
אל תשכח לכבות את האור. תכבה את האור. תכבי את המחשב. 

תכבו את כל המכשירים.  שכחתי לכבות את הגאז, אני צריכה 
לחזור הביתה. הוא כיבה את המחשב ויצא מהבית. בבקשה 

המכשירים לפני שההצגה מתחילה. בבקשה לכבות לכבות את כל 



את כל המכשירים בתחילת השיעור. כיבוי אורות בשעה אחת 
 עשרה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


