בס"ד

שלמים

לבניין פעל
 4צורות
בהווה:

פָ עַ ל(קל) נפְעַ ל(חד"ק)

קֹוטֵ ל,
ָקטּול
ָקטֵ ל,
ָקטֹ ל

הדגושים/
הכבדים

הפְעיל

הפְעַ ל

פעֵ ל

פעַ ל

מרובעים

נל"א

נל"י/ה

ארבע אותיות שורש

(נמצאת) נחה ל' הפועל א'

(נמצאת) נחה ל' הפועל ה'

רק בבניינים הדגושים:
פעֵ ל ,פעַ ל וה ְתפַ עֵ ל
רְ
ִׁשכפֵּ לְְ,סֻ ח ַר ְ
ִׁהתבַ זבֵּ זְ

ה ְתפַ עֵ ל

קר"אְ ,סמ"אְ ,מצ"אְ ,חב"אְ ,נש"א

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

קפ"א ,כל"א ,בט"א ,שנ"א ,רפ"א ,בר"א

גלָ ה  -בניין פיעל

מר"א מח"א(כף) ,חט"א ,מל"א ,צמ"א

שם הפועל בגזרת נל״י/ה מסתיים ב ֹxות :לקנֹות

נב"א ,דכ"א יר"א קנ"א

בשורשי ג"ן כת"ם ל' הפועל אינה נחה ולכן אינם נל"י/ה:

אנלוגיה לגזרת נל"י/ה במשקליםְ :

גב"ּה נג"ּה כמ"ּה תמ"ּה מהמ"ּה

ָקטּול (בינוני פעל)ָ : :נשּויָ ,מצּוי ְ

אנלוגיה לגזרת נל"א במשקלים:

ִׁקּטּול (שם פעולה פיעל) חּטּוי

ַהק ָטלָ ה(שם פעולה הפעיל)הַ ְרצָ אָ ה
ַק ָּטל (מקצוע) בַ נָאי

ַקטלָ ְן (מקצוע) קר ָין ְ

נפ"י/ו

נע"ו/י

(נמצאת) נחה פ' הפועל י/ו
יקר
אית"נ  +י י ַ
בעתיד פָ עַ ל
נֹולד
נֹו ְ
נפְעַ ל
הֹוריד
הֹוְ
הפְעיל
הּו ַרד
הּוְ ְ
הפְעַ ל
פעלי נמ"ל ש"ט בה ְפעיל הֵּ יְְהֵּ יניקְ ְ
ינ"קְ,ימ"ןְ,ילְ"לְ,יש"רְיט"בְ ְ

כיצד נבדיל בין נפי"ו לנע"ו/י ?
ְ

נעבירְאתְהפועלְלבנייןְהפעיל ְְ :
פ"יְ/וְְ,הְֵּםְִׁיםְע"וְ/י
הֹוםְיםְנ ְ
ְ

דרכי תצורה של שם העצם
בסיס וצורן סופי
שורש משקל
רפתן ְ
מבר ְג ְ
בסיסְ:רפתְ ְ
שורשְ:בר"ג ְ
צורןְסופיxְ:ן ְ
משקלְ:מקטל ְ
משמעותְְ:חפץְכלי ְ משמעותְְ:מקצועְ ְ

חלקי הדיבור

ְ

שםְעצםְְ-יידוע
ושייכות
פועלְ-פג"ז פועל
גוף זמן
תוארְ-יותר /פחות,
מתאים לשם העצם
במין ,במספר ובידוע

✓ הבסיס לעולם לא יהיה פועל בעבר
✓ לפני ניתוח המילה נעבור לצורן גזירה

משמעות המשקל /צורן גזירה :מקצוע ,מקום ,כלי ,הקטנה,
שפה ,כלי תחבורה ,כתב עת ,ש"ע מופשט ,אוסף ,דבר
מאכל ,פריט לבוש ,מחלה ,תכונה ,תואר ,מוצא שפה ,סדר,
יסוד ,שם פעולה ,עונה ,צבע ועוד

חשוון תשפ"ב ,בריאות איתנה
עברית במחשבה תחלה

לכולם .

וכן ְשגיאָ הַ ,ת ְחלּואָ ה

ק ִׁטילָ הְ,ק ֵּטלָ ה ֵשם פעולה של בניין פָ עַ ְל
ִׁה ָקטלּות ,נִׁ ק ָטלּות ֵשם פעולה בניין נִׁ פעַ ְל

ב ְניָן ִׁהפ ִׁעילַ -הק ָטלָ הְ,אְַק ָטלָ הְוהק ֵּטלְ
ִׁקּטּול ַקּטְָלְָה בניין ִׁפעֵּ ל
ִׁהת ַקּטלּות ִׁ -התפַ עֵּ ְל
אפשר לשיר במנגינת מפי א-ל יבורך כל ישראל

פָ עַ ל
נִׁ פעַ ל -נִׁ ק ָטל נ ְפלָ א ,נָבֹון
ִׁהפ ִׁעיל -מְַק ִׁטיל ַמנְהיג
הֻ פעַ ל  -מְֻק ָטל מ ְשלָ ם
מ ַק ֵּּטל ְמאַ לֵ ף
ִׁפעֵּ ל ְ -
מ ֻק ָּטל ְמבגָר
פֻעַ ל ְ -
מת ַק ֵּּטל מ ְתאַ גְ ֵרף
ִׁהתפַ עֵּ ל ְִׁ -

ו החיבור
בד"כְבשוואְו ְ
ְ
לפני שווא או בומ"פ ּו

שלושהְ ְ
ּומאתייםְּו ְ

לפני חטף כתנועת החטף

ה
עשריםְְַוחְמיש ְ

בקמץ לפני

ע
ְָוששְְָושבעְְָותש ְ

כל"ב
בְ
בד"כְבשוואְכְְ ְלְ ְ
לפני שווא בחיריק
הְ
שלוש ְ
לושהְכ ְ
ְ
ש
לְ ְ
לפני חטף כתנועת החטף
ְַכחְמישהְלְַחְמישהְ

ְ

ינפֹול > יפֹול
ננצַ ל > ניצַ ל
הנכיר > הכיר
הנגַש > הגַש

צורות בינוני בחלקי הדיבור

.1תשלום דגש באות שלפני הגרונית
בבנייןְנפע ְל:
תמיד חד"ק> צ"ק יֵחָ פֵ ז
בדגושיםְְ :
ש>פֵּ ֵּרש
>ס ,ס< ָס ,סֻ >סֹ ִׁפ ֵּר ְ
אְרִ -ס ֵ
הְע -רק סֻ >סֹ גֻהץ>ְגֹּ הץְ ְ
ח -אין תשלום דגש
 .2חטפים אֱ  ,אֲ וא
תַ ,שפַ עַ ת ,הְ ְחליטְ,
 .3הנמכת תנועה מ ְת ַקלַ חַ ְ
הָ עְמַ ד ,נאְסַ ף ,מ>מְְבמשקלי מקומות

שמות פעולה לפי הבניינים

ְנפ"לְ ,נס"עְ ,נג"שְ ,נב"טְ ,נט"ע

בעתיד פָ עַ ל ,בנפְעַ ל
בהפְעיל ובהפְעַ ל
פ' הפועל נופלת ובמקומה דגש

גרוניות :אהחע"ר

ע' הפועל י/ו
ָקם ,מֵ ת ,טֹ ב
נָכֹון בעתיד יכֹון
הֵ קים
הּוקם
ַ
קֹומֵ ם (פֹולֵּ ל)
קֹומַ ם (פֹולַ ל)
ה ְתקֹומֵ ם( ִׁהתפֹולֵּ ל)

פָ עַ ל(קל)
נפְעַ ל
הפְעיל
הפְעַ ל
פעֵ ל
פעַ ל
ה ְתפַ עֵ ל

חפ"ן
חסרה פ' הפועל נ'

טלְ ָרעֵ ב ְ
קֹוטל סֹופֵ רָ ,קטּול ָשבּורָ ,ק ְֵּ
ֵּ -

זכר

נקבה

בנסמךְ
בנסמךְ
ף
מיודעְ ְ10ְ-ְ3מיודעְחיטו ְ
ְשלוש ְ
סיומתְתְ'
(שלושת
ארבעתְ )..
אלףְ ְ10ְ-ְ ְ3מאהְ ְ
סיומתְתְ' ְ
הְ
יוםְ(תאריך ְ) ְ שנ ְ
סתמי ְ
פי ְ
צומתְ,גרב ְ,כיכרְ,מחבתְ,
שְ ְ ,חמישיתְ
חציְ,שלי ְ
שישיתְ,קלפְי ְ
עְ
רב ְ

צורן גזירה -צורתְזכרְיחידְהמופיעהְבמילון חדרןְ-מקצוע

צורן נטייה -משמעות :שייכותְרביםְ,נקבהְ,סמיכותְ,גוףְ,זמןְ,מושאְְ ְְְְְְְְְְְְְְְ
חדרןְ-החדרְשלהן

