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  בניין ִהְפִעיל
  ש.ב.הטיית הפועל בבניין זה בכל הגופים לפי השורש ל

  ְלַהְלִּביש -שם הפועל 

 ציווי עתיד הווה עבר 
/ ַמְלִּביש  ִהְלַּבְׁשִּתי )אני(מדבר 

 ַמְלִּביָׁשה 
 - ׁשַאְלִּבי

 ַהְלֵּבׁש ַּתְלִּביׁש ַמְלִּביׁש ִהְלַּבְׁשָּת )אתה(נוכח 
 ַהְלִּביִׁשי ַּתְלִּביִׁשי ַמְלִּביָׁשה ִהְלַּבְׁשְּת )את(נוכחת 
 - ַיְלִּביׁש ַמְלִּביׁש ִהְלִּביׁש )הוא(נסתר 

 - ַּתְלִּביש ַמְלִּביָׁשה ִהְלִּביָׁשה )היא(נסתרת 
 - ַנְלִּביׁש ַמְלִּביִׁשים ִהְלַּבְשנּו )אנו(מדברים 
 ַהְלִּביׁשּו ַּתְלִּביׁשּו ַמְלִּביִׁשים ִהְלַּבְׁשֶּתם )אתם(נוכחים 
 ַהְלֵּבְׁשָנה ַּתְלֵּבְׁשָנה ַמְלִּביׁשֹות ִהְלַּבְׁשֶּתן )אתן(נוכחות 

 - ַיְלִּביׁשּו ַמְלִּביִׁשים ִהְלִּבישּו )הם(נסתרים 
 - ַּתְלֵּבְׁשָנה ׁשֹותַמְלִּבי ִהְלִּבישּו )הן(נסתרות 

  חוקים 
  !!!)במקרה הצורך*  בגד כפת מנוקד בדגש קל!זכרו(

  עבר
  ִה: תחילית מנוקדת בחיריק חסר' ה .1
  .הפועל מנוקדת בשווא נח' פ .2
  .מנוקדת בפתח) נסתרים ונסתרות, נסתרת, חוץ מבגופים נסתר(הפועל ' ע .3
 הווה
  ַמ: תחילית מנוקדת בפתח' מ .1
  .נחהפועל מנוקדת בשווא ' פ .2
  .הפועל מנוקדת בחיריק מלא' ע .3
 עתיד
  .ן בראש המילה"אותיות אית .1



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

  
 בניין ֻהְפַעל 

  ש.ב. לפי השורש להאפשרייםיית הפועל בבניין זה בכל הגופים הט

 עתיד הווה עבר 
 ֻאְלַּבׁש ֻמְלָּבש ֻהְלַּבְׁשִּתי )אני(מדבר 
 ֻּתְלַּבׁש ֻמְלָּבש  ֻהְלַּבְׁשָּת )אתה(נוכח 

 ֻּתְלְּבִׁשי ֻמְלֶּבֶׁשת ֻהְלַּבְׁשְּת )את(נוכחת 
 ֻיְלַּבׁש ֻמְלָּבש  ֻהְלַּבׁש )הוא(נסתר 

 ֻּתְלַּבׁש ֻמְלֶּבֶׁשת ֻהְלְּבָׁשה )היא(נסתרת 
 ֻנְלַּבׁש ֻמְלָּבִׁשים ֻהְלַּבְשנּו )אנו(מדברים 
 ֻּתְלְּבשּו ֻמְלָּבִׁשים ֻהְלַּבְׁשֶתם )אתם(נוכחים 
 ֻּתְלַּבְׁשַנה ֻמְלָּבׁשֹות ֻהְלַּבְׁשֶתן )אתן(נוכחות 

 ֻיְלְּבׁשּו ֻמְלָּבִׁשים ֻהְלְּבׁשּו )הם(נסתרים 
 ֻּתְלַּבְׁשַנה ֻמְלָּבׁשֹות ֻהְלְּבׁשּו )הן(נסתרות 

  חוקים 
  !!!)במקרה הצורך*  בגד כפת מנוקד בדגש קל!זכרו(

  כללים בכל הזמנים
  .האות התחילית מנוקדת בקובוץ .1
  .הפועל מנוקדת בשווא נח' פ .2
  עבר
נסתרים , נוכחות, נוכחים, חוץ מבגופים נסתרת(הפועל מנוקדת בפתח ' ע .1

  *.הפועל תהליך החטפות' חל בע. )ונסתרות
  הווה
  ).חוץ מביחידה(הפועל מנוקדת בקמץ ' ע .1
  עתיד
הפועל חל ' בע). חוץ מבגופים נוכחת ונסתרים(הפועל מנוקדת בפתח ' ע .1

  *.תהליך ההחטפות
  

  בניין ִנְפַעל
  ד.ק.הטיית הפועל בבניין זה בכל הגופים לפי השורש פ

  ְלִהָּפֵקד -שם הפועל 

 ציווי עתיד הווה עבר 



 - ֶאָּפֵקד ִנְפָקד ִנְפַקְדִּתי )אני(מדבר 
 ִהָּפֵקד ִּתָּפֵקד ִנְפָקד ִנְפַקְדָת )אתה(נוכח 

 ִהָּפְקִדי ִּתָּפְקִּדי ִנְפֶקֶדת ִנְפַקְדת )את(נוכחת 
 - ִיָּפֵקד ִנְפָקד ִנְפַקד )הוא(נסתר 

 - ִּתָּפֵקד ִנְפֶקֶדת ִנְפְקָדה )היא(נסתרת 
 - ִנָּפֵקד ִנְפָקִדים ְפַקְדנּוִנ )אנו(מדברים 
 ִהָּפְקּדּו ִּתָּפְקּדּו ִנְפָקִדים ִנְפַקְדֶּתם )אתם(נוכחים 
 ִהָּפֵקְדָנה ִּתָּפֶקְדָנה ִנְפָקדֹות ִנְפַקְדֶּתן )אתן(נוכחות 

 - ִיָּפְקּדּו ִנְפָקִדים ִנְפְקדּו )הם(נסתרים 
 - ִּתָּפֶקְדָנה ִנְפָקדֹות ִנְפְקדּו )הן(נסתרות 
  חוקים

  !!!)במקרה הצורך*  בגד כפת מנוקד בדגש קל!זכרו(
  עבר
  .תחילית מנוקדת בחיריק חסר' נ .1
  .הפועל מנוקדת בשווא נח' פ .2
  ).פרט לנסתרת ונסתרים(הפועל מנוקדת בפתח ' ע .3
 ).פרט לנסתרים ונסתרות) (או לא מנוקדת(הפועל מנוקדת בשווא נח ' ל .4
 הווה
 .תחילית מנוקדת בחיריק חסר' נ .1
  . הפועל מנוקדת בשווא נח'פ .2
  ).חוץ מביחידה(הפועל מנוקדת בקמץ ' ע .3

 )ק" סד–ק בכל הגופים פרט למדבר "חד(עתיד 
 ).פרט למדבר(יריק חסר חן מנוקדות ב"אותיות אית .1
תהליך הידמות (הבניין ' גש חזק משלים בגלל נפילת נדהפועל דגושה ב' פ .2

  ).מלאה
  .מץקהפועל מנוקדת ב' פ .3
הפועל ' בע). נוכחים ונסתרים, פרט לנוכחת(צירי חסר הפועל מנוקדת ב' ע .4

 *.חל תהליך ההחטפות
 )ק בכל הגופים"חד(ציווי 
 .יריק חסרחתחילית מנוקדת ב' ה .1
תהליך הידמות (הבניין ' גש חזק משלים בגלל נפילת נדהפועל דגושה ב' פ .2

  ).מלאה
  .מץקהפועל מנוקדת ב' פ .3
 ).כחיםפרט לנוכחת ונו(הפועל מנוקדת בצירי חסר ' ע .4

 
 בניין קל

  )ב.ת.לפי כ(משקל ָּפַעל 



 עבר 
 ָּכַתְבִּתי )אני(מדבר 
 ָּכַתְבָּת )אתה(נוכח 

 ָּכַתְבְּת )את(נוכחת 
 ָּכַתב )הוא(נסתר 

 ָּכְתָבה )היא(נסתרת 
 ָּכַתְבנּו )אנו(מדברים 
 ְּכַתְבֶּתם )אתם(נוכחים 
 ְּכַתְבֶּתן )אתן(נוכחות 

 ָּכְתבּו )הם(נסתרים 
 ָּכְתבּו )הן(נסתרות 

  
  )ב.ת.לפי כ(משקל ּפֹוֵעל 

 הווה 
 ּכֹוֵתב יחיד
 ּכֹוֶתֶבת יחידה
 ּכֹוְתִבים רבים
 ּכֹוְתבֹות רבות

  
  )ב.ת.לפי כ(משקל ָּפעּול 

 הווה 
 ָּכתּוב יחיד
 ְּכתּוָבה יחידה
 ְּכתּוִבים רבים
 ְּכתּובֹות רבות

  
 )ד.מ.לפי ל(משקל ֶאְפַעל 

 ציווי עתיד 
 - ֶאְלַמד )אני(מדבר 
 ְלַמד ִּתְלַמד )אתה(נוכח 

 ִלְמִדי ִּתְלְמִדי )את(נוכחת 
 - ִיְלַמד )הוא(נסתר 

 - ִּתְלַמד )היא(נסתרת 
 - ִנְלַמד )אנו(מדברים 
 ִלְמדּו ִּתְלְמדּו )אתם(נוכחים 



 ְלַמְדָנה ִּתְלַמְדָנה )אתן(נוכחות 
 - ִיְלְמדּו )הם(נסתרים 
 - ִּתְלַמְדָנה )ןה(נסתרות 

  
  )ט.פ.ש-ר ו.ב.לפי ש(משקל ֶאְפעֹל 

 ציווי עתיד 
 - ֶאְשּבֹר )אני(מדבר 
 ְשפֹט ִּתְשּבֹר )אתה(נוכח 

 ִשְפִטי ִּתְשְּבִרי )את(נוכחת 
 - ִיְשּבֹר )הוא(נסתר 

 - ִּתְשּבֹר )היא(נסתרת 
 - ִנְשּבֹר )אנו(מדברים 
 ִשְפטּו ִּתְשְּברּו )אתם(נוכחים 
 ְשפְֹטָנה ִּתְשּבְֹרָנה )אתן(נוכחות 

 - ִיְשְּברּו )הם(נסתרים 
 - ִּתְשּבְֹרָנה )הן(נסתרות 

  
  )נ.ש.לפי י(משקל ָּפֶעל 

  משקל זה מציין מצבים

 הווה 
 ָיֶשן יחיד
 ְיֵשָנה יחידה
 ְיֵשִנים רבים
 ְיֵשנֹות רבות

  
  )ל.כ.לפי י(משקל ָּפעֹל 

 הווה עבר 
 ָיכֹול יָיכְֹלִּת )אני(מדבר 
 ָיכֹול ָיכְֹלָּת )אתה(נוכח 

 ְיכֹוָלה ָיכְֹלְּת )את(נוכחת 
 ָיכֹול ָיכֹל )הוא(נסתר 

 ְיכֹוָלה ָיְכָלה )היא(נסתרת 
 ְיכֹוִלים ָיכְֹלנּו )אנו(מדברים 
 ְיכֹוִלים ְיָכְלֶּתם )אתם(נוכחים 
 ְיכֹולֹות ְיָכְלֶּתן )אתן(נוכחות 

 ִליםְיכֹו ָיְכלּו )הם(נסתרים 



 ְיכֹולֹות ָיְכלּו )הן(נסתרות 
  

  שם הפועל
  ִלְבּדֹק

  )ִלְשַּכב –ב .כ.רק בשורש ש(
  

  חוקים
  !!!)במקרה הצורך*  בגד כפת מנוקד בדגש קל!זכרו(

   עבר–משקל ָּפַעל 
  .נסתרים ונסתרות, הפועל בגופים נסתרת' ע-החטפות ב .1
  .הפועל בגופים נוכחים ונוכחות' פ-החטפות ב .2

   הווה– משקל ּפֹוֵעל
 .הפועל ברבים ורבות' ע-החטפות ב .1

   הווה–משקל ָּפעּול 
  .רבים ורבות, הפועל ביחידה' פ-החטפות ב .1

   עתיד–משקל ֶאְפַעל 
  .נוכחים ונסתרים, הפועל בנוכחת' ע-החטפות ב .1
  .ן בחיריק חסר פרט למדבר"אות אית .2
  .הפועל בשווא נח' פ .3
 .נוכחים ונסתרים, הפועל פרט לנוכחת' ע-פתח ב .4

  ציווי–משקל ֶאְפַעל 
 .בנוכחת ונוכחים) הסבר על התופעה בסוף הסיכום(פירוק צרור שוואים . 1

   עתיד–משקל ֶאְפעֹל 
  .נוכחים ונסתרים, הפועל בנוכחת' ע-החטפות ב .1
  .ן בחיריק חסר פרט למדבר"אות אית .2
  .הפועל בשווא נח' פ .3
 .נסתרים ומדבר, נוכחים, הפועל פרט לנוכחת' ע-חולם חסר ב .4
  ציווי–קל ֶאְפעֹל מש

נוכחים , בנוכחת) הסבר על התופעה בסוף הסיכום(פירוק צרור שוואים  .1
 .ונוכח
   הווה–משקל ָּפֵעל 

  .רבים ורבות, הפועל ביחידה' פ-החטפות ב .1
   עבר–משקל ָּפעֹל 

  .הפועל בנוכחים ונוכחות' פ-החטפות ב .1
  .בנוכחים ונוכחות) אין צורך לדעת מה זה(חוק ניקוד הברות  .2
   הווה–ל ָּפעֹול משק

 .רבים ורבות, הפועל ביחידה' פ-החטפות ב. 1
  

  )בניין כבד(בניין ִּפֵעל 
  ר.פ.הטיית הפועל בבניין זה בכל הגופים לפי השורש ס



  ְלַסֵּפר -שם הפועל 

 ציווי עתיד הווה עבר 
 - ֲאַסֵּפר ְמַסֵּפר ִסַּפְרִּתי )אני(מדבר 
 ַסֵּפר רְּתַסֵּפ ְמַסֵּפר ִסַּפְרָּת )אתה(נוכח 

 ַסְּפִרי ְּתַסְּפִרי ְמַסֶּפֶרת ִסַּפְרְּת )את(נוכחת 
 - ְיַסֵּפר ְמַסֵּפר ִסֵּפר )הוא(נסתר 

 - ְּתַסֵּפר ְמַסֶּפֶרת ִסְּפָרה )היא(נסתרת 
 - ְנַסֵּפר ְמַסְּפִרים ִסַּפְרנּו )אנו(מדברים 
 ַסְּפרּו ְּתַסְּפרּו ְמַסְּפִרים ִסַּפְרֶּתם )אתם(נוכחים 
 ַסְּפְרָנה ְּתַסֵּפְרָנה ְמַסְּפרֹות ִסַּפְרֶּתן )אתן(נוכחות 

 - ְיַסְּפרּו ְמַסְּפִרים ִסְּפרּו )הם(נסתרים 
 - ְּתַסֵּפְרָנה ְמַסְּפרֹות ִסְּפרּו )הן(נסתרות 

  
  חוקים

  !!!)במקרה הצורך*  בגד כפת מנוקד בדגש קל!זכרו(
  עבר
  .הפועל בחיריק חסר' פ .1
  .תבניתיק הפועל בדגש חז' ע .2
נוכחות , נוכחים, מדברים, נוכחת, נוכח, הפועל בצירי חסר פרט למדבר' ע .3

  .שבהם יש פתח
  .נסתרים ונסתרות, הפועל בגופים נסתרת' ע-החטפות ב .4
  הווה
 .תחילית בשווא נע' מ .1
  .הפועל מנוקדת בפתח' פ .2
  .תבניתיהפועל בדגש חזק ' ע .3
  .הפועל מנוקדת בצירי חסר' ע .4
  .גופים רבים ורבותהפועל ב' ע-החטפות ב .5
  עתיד
 ).אות גרונית(' א-ן בשווא נע פרט ל"אותיות אית .1
  .הפועל מנוקדת בפתח' פ .2
  .תבניתיהפועל בדגש חזק ' ע .3
  .הפועל בצירי חסר' ע .4
  .נוכחים ונסתרים, הפועל בגופים נוכחת' ע-החטפות ב .5
  ציווי
 .הפועל מנוקדת בפתח' פ .1
  .תבניתיהפועל בדגש חזק ' ע .2
  .הפועל בצירי חסר' ע .3



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

 )בניין כבד(בניין ֻּפַעל 
  ר.פ.הטיית הפועל בבניין זה בכל הגופים לפי השורש ס

 עתיד הווה עבר 
 ֲאֻסַּפר ְמֻסָּפר ֻסַּפְרִּתי )אני(מדבר 
 ְּתֻסַּפר ְמֻסָּפר ֻסַּפְרָּת )אתה(נוכח 

 ְּתֻסְּפִרי תְמֻסֶּפֶר ֻסַּפְרְּת )את(נוכחת 
 ְיֻסַּפר ְמֻסָּפר ֻסַּפר )הוא(נסתר 

 ְּתֻסַּפר ְמֻסֶּפֶרת ֻסְּפַרה )היא(נסתרת 
 ְנֻסַּפר ְמֻסָּפִרים ֻסַּפְרנּו )אנו(מדברים 
 ְּתֻסְּפרּו ְמֻסָּפִרים ֻסַּפְרֶּתם )אתם(נוכחים 
 ְּתֻסַּפְרָנה ְמֻסָּפרֹות ֻסַּפְרֶּתן )אתן(נוכחות 

 ְיֻסְּפרּו ְמֻסָּפִרים ְּפרּוֻס )הם(נסתרים 
 ְּתֻסַּפְרָנה ְמֻסָּפרֹות ֻסְּפרּו )הן(נסתרות 

  
  חוקים

  !!!)במקרה הצורך*  בגד כפת מנוקד בדגש קל!זכרו(
  עבר
  .נסתרים ונסתרות, הפועל בגופים נסתרת' ע-החטפות ב .1
  .הפועל'  בעתבניתידגש חזק  .2
  הווה
 .תבניתיהפועל בדגש חזק ' ע .1
  עתיד
  .ן מנוקדות בשווא נע פרט למדבר"תאותיות אי .1
  .נוכחים ונסתרים, הפועל בנוכחת' ע-החטפות ב .2
  .תבניתיהפועל בדגש חזק ' ע .3

  
  )בניין כבד(בניין ִהְתַּפֵעל 

  ש.ב.הטיית הפועל בבניין זה בכל הגופים לפי השורש ל
  ְלִהְתַלֵּבש -שם הפועל 

 ציווי עתיד הווה עבר 
 - ֶאְתַלֵּבש ַלֵּבשִמְת ִהְתַלַּבְשִּתי )אני(מדבר 
 ִהְתַלֵּבש ִּתְתַלֵּבש ִמְתַלֵּבש ִהְתַלַּבְשָּת )אתה(נוכח 

 ִהְתַלְּבִשי ִּתְתַלְּבִשי ִמְתַלֶּבֶשת ִהְתַלַּבְשְּת )את(נוכחת 
 - ִיְתַלֵּבש ִמְתַלֵּבש ִהְתַלֵּבש )הוא(נסתר 

 - ִּתְתַלֵּבש ִמְתַלֶּבֶשת ִהְתַלְּבָשה )היא(נסתרת 



 - ִנְתַלֵּבש ִמְתַלְּבִשים ִהְתַלַּבְשנּו )אנו(מדברים 
 ִהְתַלְּבשּו תתלבשו ִמְתַלְּבִשים ִהְתַלַּבְשֶּתם )אתם(נוכחים 
 ִהְתַלֵּבְשָנה ִּתְתַלֵּבְשָנה ִמְתַלְּבשֹות ִהְתַלַּבְשֶּתן )אתן(נוכחות 

 - ִיְתַלְּבשּו ִמְתַלְּבִשים ִהְתַלְּבשּו )הם(נסתרים 
 - ִּתְתַלֵּבְשָנה ִמְתַלְּבשֹות ְתַלְּבשּוִה )הן(נסתרות 

  
  חוקים

  !!!)במקרה הצורך*  בגד כפת מנוקד בדגש קל!זכרו(
  עבר
  .לכל אורך הנטייה –ִהְת  .1
  .הפועל בפתח' פ .2
  .נסתרים ונסתרות, נוכחים, החטפות בנסתרת .3
, נוכח, הפועל הצירי הופך לפתח בגלל תזוזת הטעם בגופים מדבר' ע-ב .4

 . נוכחים ונוכחות,מדברים, נוכחת
 .תבניתיהפועל בדגש חזק ' ע .5
 הווה
 . לכל אורך הנטייה– ִמְת .1
  .הפועל בפתח' פ .2
  .הפועל בגופים רבים ורבות' ע-החטפות ב .3
 .תבניתיהפועל בדגש חזק ' ע .4
 עתיד
  .ן בחיריק חסר פרט למדבר"אותיות אית .1
  .ן"בשווא נח אחרי אות אית' ת .2
  .הפועל מנוקדת בפתח' פ .3
 .נסתרים ונוכחים, ל בנוכחתהפוע' ע-החטפות ב .4
 .תבניתיהפועל בדגש חזק ' ע .5

 
  תופעות מיוחדות בבניין התפעל

  שיכול עיצורים. 1
  .הבניין' הפועל מתחלף עם מיקום ת' ס אז מיקום פ/ׂש/הפועל היא ׁש' אם פ

  ִהְסַתֵּפר ִהְתַסֵּפר *
  שיכול עיצורים והידמות חלקית בקוליות. 2

הבניין תהפוך לאות ' ת-הבניין ו' הפועל תתחלף עם ת' אז פ', הפועל היא ז' אם פ
  .'ד
  ִהְזַּדֵּמן ִהְזַּתֵּמן  *ִהְתַזֵּמן *
  שיכול עיצורים והידמות חלקית בנחציות. 3

הבניין תהפוך לאות ' ת-הבניין ו' הפועל תתחלף עם ת' אז פ', הפועל היא צ' אם פ
  .'ט
  ִהְצַטֵּלם ִהְצַּתֵּלם  *ִהְתַצֵּלם *



  כדות עיצורים ודגש משליםהתל. 4
" חדשה"ה' ת-אז יתרחש תהליך התלכדות עיצורים וה', הפועל היא ת' אם פ

  .תהיה דגושה בדגש חזק משלים
  ִהַּתֵּמם ִהְתַּתֵּמם *
  הידמות מלאה. 5

  .ט אז יתרחש תהליך הידמות מלאה/הפועל היא ד' אם פ
  ִהַטֵּמן ִהְטַטֵּמן  *ִהְתַטֵּמן *
  

  יםהבניינים הסביל
  ִנְשַּבר/ָשַבר.  הוא לעיתים הבניין הסביל של בניין קלִנְפַעל -
  ֻהְשַלם/ִהְשִלים. ִהְפִעילהוא הבניין הסביל של בניין ֻהְפַעל  -
  ֻסַּפר/ִסֵּפר. ִּפֵעל הוא הבניין הסביל של בניין ֻּפַעל -

 
  תופעות כלליות
  תהליך ההחטפות

  .א נחתהליך שבו הטעם זז מהתנועה ולכן התנועה הופכת לשוו
  :חוק החיטוףזהה גם ל

  .יכול לבוא רק כאשר הטעם מעליו) ותנועות אחרות(פתח  .1
  . הופך לשווא נע–כשהטעם זז הפתח לא יכול להתקיים והוא נחטף  .2

  
 דגש קל

  .דגש קל בא באותיות בגד כפת כאשר הן באות בתחילת מילה או אחרי שווא נח
  

  תופעת ההידמות המלאה
מידמה ' הנ, לכן. הבניין' נשמטת נ,  ציווי ושם הפועל,בזמנים עתיד, בבניין נפעל

  . והעיצור הופך להיות דגוש בדגש משלים' לעיצור שאחריה ולאחר מכן נבלעת הנ
  ֶאָּפֵקד ָּפֵקד ְפֶא *ָּפֵקד ְנֶא*: דוגמא

  
  פירוק צרור שוואים ושווא מרחף

 את לא ניתן להגות, בתחילת מילה) צרור שוואים(כאשר באים שני שוואים 
השווא הראשון בצרור הופך לחיריק חסר והשווא השני הוא שווא , לכן. המילה
  ).ואחריו לא בא דגש קל(מרחף 

 ִשְפִטי ְשְפִטי *
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