
 

 חפ"ן נל"י/ה נל"א מרובעים  שלמים

 

 סביל  פעיל 

ַעל  )חד"ק( ִנְפַעל )קל( פָּ

 ֻהְפַעל  ִהְפִעיל 

 ֻפַעל  ִפֵעל 

 ִהְתַפֵעל 

 צורות בהווה:   4לבניין פעל 

ֹטל  ,סביל() ָקטּול,  קֹוֵטל ֵטל, קָּ  קָּ

ארבע אותיות  

 שורש 

רק בבניינים  

 הדגושים: 

ִפֵעל, ֻפַעל  

 וִהְתַפֵעל 

ל  ְכפֵּ ,   שִׁ

 ֻסְחַרר 

ז ְתַבְזבֵּ  הִׁ

 ' א' הפועל לחה נמצאת( נ)

ש"א           נ ב"א,  ח צ"א,  מ מ"א,  ס  ר"א, ק

  ,רפ"א,  בר"א בט"א,  שנ"א, , כל"א קפ"א, 

  ,צמ"א חט"א,  מל"א, מר"א, מח"א)כף(,

 דכ"א, י/ור"א, קנ"א  נב"א,

 אנלוגיה לגזרת נל"י/ה במשקלים:  

צּוי )בינוני פעל(:  ָקטּול    : נָּשּוי, מָּ

ּטּול  )שם פעולה פיעל( ׅחּטּוי   קִׁ

 )מקצוע( קריָּן    ַקְטָלן

 ' ה' הפועל לחה נמצאת( נ)

 גל"י/ה, בנ"י/ה, גל"י/ה, פר"י/ה, מח"י/ה )התנגד( 

ה   בניין פיעל -ִגלָּ

 ֹות לקנֹות: xשם הפועל בגזרת נל״י/ה מסתיים ב 

השורשים  נחה ולכן  אינהל' הפועל  ג"ן כת"םבשורשי 

 המ"ּה ממ"ּה תמ"ּה כ ג"ּה נב"ּה גנל"י/ה:   אינם

   אנלוגיה לגזרת נל"א במשקלים:

ה )שם פעולה הפעיל(ַהְקָטָלה אָּ  ַהְרצָּ

ה, וכן     )מקצוע( ַבנָּאי ַקָּטל הְשִגיאָּ  ַתְחלּואָּ

 ' נ' הפועל פסרה ח

 ט"ע  נב"ט,  נג"ש, נס"ע, נפ"ל, נ

    פֹול < ִיפֹולניִ 

 ַצל < ִניַצל   ננִ 

 ִכיר < ִהִכיר  נִה 

 ַגש < ֻהַגש נהֻ 

ַעל, בנִ   ַעל פְ בעתיד פָּ

 ַעל פְ ובהֻ  ִעיל פְ בִה 

  פ' הפועל נופלת ובמקומה דגש

 בינוני בחלקי הדיבור צורות  אהחע"רגרוניות:  נע"ו/י נפ"י/ו 
   י/ו' הפועל  פחה נמצאת( נ)

ַעל    ִייַקר  אית"נ + י   בעתיד פָּ

 לד נֹו נֹו  ַעלפְ נִ 

 ריד הֹו הֹו   ִעיל פְ ִה 

 ַרד הּו הּו ַעלפְ הֻ 

 כיצד נבדיל בין נפי"ו לנע"ו/י ? 

 : בניין הפעיל נעביר את הפועל ל

ים  נפ"י/ו, הֹוׅםים  םִׁ  ע"ו/י הֵּ

יש"ט בִהְפִעיל  פעלי נמ"ל יניק   הֵּ  הֵּ

 "ב ט "ר יש"ל, יל"ן, ימ"ק, יני

   י/ו' הפועל  ע

ַעל ם, ֵמת, ֹטב  )קל(פָּ  קָּ

 נָּכֹון בעתיד ִיכֹון  ַעלפְ נִ 

 ֵהִקים  ִעיל פְ ִה 

 הּוַקם ַעלפְ הֻ 

לקֹוֵמם ) ִפֵעל  (פֹולֵּ

 (פֹוַללקֹוַמם ) ֻפַעל

לִהְתקֹוֵמם) ִהְתַפֵעל ְתפֹולֵּ  (הִׁ

 

 ֱא, ֲא וא    חטפים. 1

 , ַפַעתשַ ,  ַלַחתִמְתקַ   תנועה . הנמכת2

  במשקלי מקומות מ  <ִמ , ףסַ נ א  ,  ַמד ָהע   ְחִליט,ה  

 באות שלפני הגרונית   תשלום דגש .3

ֵפז  תמיד חד"ק< צ"ק    :בבניין נפעל      יֵחָּ

 בדגושים :    

, ֻס<סֹ >סַ ִס<ֵס,    -א ר    ש  סָּ רֵּ ש < פִׁ רֵּ  פֵּ

הץ     ֻס<סֹ רק     -ה ע     ֻגהץ<גֹּ

 אין תשלום דגש   -ח    

ל-  ָפַעל  סֹוֵפר,    קֹוטֵּ

בּור,    ָקטּול        ל שָּ ֵעב ָקטֵּ  רָּ

ְפַעל ְקָטל-  נִׁ א, נָּבֹון   נִׁ  ִנְפלָּ

יל ְפעִׁ ילמַ -  הִׁ  מורה ,  ַמְנִהיג  ְקטִׁ

ם   ְקָטלמֻ   -  ֻהְפַעל  ֻמְשלָּ

ל עֵּ לְמ -  פִׁ  ְמַאֵלף   ַקּטֵּ

 ְמֻבגָּר   ֻקָּטלְמ   -  ֻפַעל

ל ְתַפעֵּ למִׁ   -  הִׁ  ִמְתַאְגֵרף   ְתַקּטֵּ

 חלקי דיבר  

יידוע   -שם עצם 

 ושייכות

ועל  פפג"ז    -פועל 

 מןז  וףג

מתאים    -תואר

לשם העצם במין,  

 . במספר ובידוע

 ( יותר/ פחות  )

 

 שם המספר ב"וכל שמות פעולה לפי הבניינים  דרכי תצורה של שם העצם
בסיס צורן   שורש משקל

 סופי 
הלחם 

 בסיסים 
 שאילה נוטריקון 

 מברג

 בר"ג : שורש

 מקטל : משקל

   חפץ :משמעות

 כפית 

 כף: בסיס

 ית xצורן סופי: 

:  משמעות

 הקטנה 

 אמרגן 

 חידק 

 מדחן 

 מצפור 

ל בֶּ  ַרכֶּ

 או"ם 

 סכו"ם

 סטי"ל 

 דו"ח 

 של"ח

 סבבה 

 בנק 

 בלון 

 אחלה

 בי 

 הבסיס לעולם לא יהיה פועל בעבר  ✓

 לפני ניתוח המילה נעבור לצורן גזירה  ✓
מקצוע, מקום, כלי,  משמעות המשקל/ צורן גזירה: 

הקטנה, שפה, כלי תחבורה, כתב עת, ש"ע מופשט, אוסף,  

דבר מאכל, פריט לבוש, מחלה, תכונה, תואר, מוצא שפה,  

 ועוד  סדר, יסוד, שם פעולה, עונה, צבע

יָלה ָלה, ְקטִׁ  ָפַעל ֵשם פעולה של בניין   ְקטֵּ

ָקְטלּות ְקָטלּות  ,הִׁ ְפַעלֵשם פעולה בניין   נִׁ  נִׁ

ילִבְניָּן  ְפעִׁ ל  -הִׁ ְקטֵּ  ַהְקָטָלה, ַאְקָטָלה וה 

ּטּול לבניין   ַקָּטָלה  קִׁ עֵּ  פִׁ

ְתַקְּטלּות ל  - הִׁ ְתַפעֵּ  הִׁ

   ל יבורך כל ישראל-במנגינת מפי אאפשר לשיר 

 

 ו החיבור

 בד"כ בשווא וְ 

 לפני שווא או בומ"פ ּו 

 ּומאתיים ּוְשלושה  

לפני חטף כתנועת החטף  

 עשרים ַוֲחמישה 

 ָושש ָושבע ָותשע בקמץ לפני 

 כל"ב                 

 ְל בְ בד"כ בשווא ְכ 

 לפני שווא  בחיריק 

 ׅלְשלושה ׅכְשלושה

 לפני חטף כתנועת החטף 

 ַכֲחמישה ַלֲחמישה 

 

 נקבה זכר

  3בנסמך מיודע 

  סיומת ת'  10 -

ת  )שלוש

 ..( תארבע

בנסמך מיודע  

 ְשלוש  חיטוף 

  10 - 3אלף 

 סיומת ת' 

 מאה 

 שנה  יום )תאריך(

 סתמי  פי 

צומת, חצי,  

 שליש, רבע 

כיכר, מחבת,  

חמישית  

 שישית, קלפי 

 

 מקצוע -חדרן  צורת זכר יחיד המופיעה במילון -צורן גזירה

 החדר שלהן -חדרן  רבים, נקבה, סמיכות, גוף, זמן, מושא ,שייכות משמעות: -צורן נטייה

 2023 מיקוד תשפ"ג להיעברית במחשבה תח

ם/ דגושי

 םיכבד

 בס"ד

https://www.youtube.com/watch?v=OdBODYVhqpY
https://www.instagram.com/ivrit_lashon?r=nametag
https://www.youtube.com/watch?v=OdBODYVhqpY

