Racines et formes verbales
de l’hébreu d’aujourd’hui
Après avoir repéré la racine vous découvrirez dans ce fichier les formes verbales
auxquelles cette racine se conjugue et le verbe conjugué à la troisième personne du
)passé (radical

א-ב-ד  -אבד )קל( נאבד )נפעל( איבד )פיעל( התאבד )התפעל(
א-ב-ה  -אבה )קל(
א-ב-ז-ר  -אבזר )פיעל( אובזר )פועל(
א-ב-ח-נ  -אבח )פיעל( אובח )פועל(
א-ב-ט-ח  -אבטח )פיעל( אובטח )פועל(
א-ב-כ  -התאב )התפעל(
א-ב-ל  -אבל )קל( התאבל )התפעל(
א-ב-נ  -איב )פיעל( אוב )פועל( התאב )התפעל(
א-ב-ס  -האביס )הפעיל( הואבס )הופעל(
א-ב-ק  -נאבק )נפעל( איבק )פיעל( אובק )פועל( התאבק )התפעל( האביק
)הפעיל( הואבק )הופעל(
א-ג-ד  -איגד )פיעל( אוגד )פועל( התאגד )התפעל(
א-ג-מ  -איג )פיעל(
א-ג-פ  -איג )פיעל( אוג )פועל(
א-ג-ר  -אגר )קל( נאגר )נפעל(

א-ג-ר-פ  -אגר )פיעל( אוגר )פועל( התאגר )התפעל(
א-ד-ה  -אידה )פיעל( אודה )פועל( התאדה )התפעל(
א-ד-מ  -האדי )הפעיל(
א-ד-ר  -האדיר )הפעיל( הואדר )הופעל(
א-ה-ב  -אהב )קל( נאהב )נפעל( התאהב )התפעל( האהיב )הפעיל(
א-ה-ד  -אהד )קל( נאהד )נפעל(
א-ה-ל  -האהיל )הפעיל(
א-ו-ה  -התאווה )התפעל(
א-ו-צ  -א )קל( האי )הפעיל( הוא )הופעל(
א-ו-ר  -נאור )נפעל( האיר )הפעיל( הואר )הופעל(
א-ו-ר-ר  -אוורר )פיעל( אוורר )פועל( התאוורר )התפעל(
א-ו-ת  -ניאות )נפעל(
א-ז-כ-ר  -אזכר )פיעל( אוזכר )פועל(
א-ז-ל  -אזל )קל(
א-ז-נ  -איז )פיעל( אוז )פועל( התאז )התפעל( האזי )הפעיל(
א-ז-ר  -אזר )קל( נאזר )נפעל( התאזר )התפעל(
א-ז-ר-ח  -אזרח )פיעל( אוזרח )פועל( התאזרח )התפעל(
א-ח-ד  -איחד )פיעל( אוחד )פועל( התאחד )התפעל( האחיד )הפעיל( הואחד
)הופעל(
א-ח-ה  -איחה )פיעל( אוחה )פועל( התאחה )התפעל(
א-ח-ז  -אחז )קל( נאחז )נפעל( איחז )פיעל(

א-ח-ז-ר  -אחזר )פיעל( אוחזר )פועל(
א-ח-ל  -איחל )פיעל( אוחל )פועל(
א-ח-ס-נ  -אחס )פיעל( אוחס )פועל(
א-ח-ר  -איחר )פיעל( אוחר )פועל( התאחר )התפעל(
א-ט-ט  -האט )הפעיל( הואט )הופעל(
א-ט-מ  -אט )קל( נאט )נפעל(
א-י-ד  -אייד )פיעל( אויד )פועל( התאייד )התפעל(
א-י-מ  -איי )פיעל( אוי )פועל(
א-י-נ  -איי )פיעל( אוי )פועל( התאיי )התפעל(
א-י-ר  -אייר )פיעל( אויר )פועל(
א-י-ש  -אייש )פיעל( אויש )פועל(
א-י-ת  -איית )פיעל( אוית )פועל(
א-כ-ז-ב  -אכזב )פיעל( אוכזב )פועל( התאכזב )התפעל(
א-כ-ז-ר  -התאכזר )התפעל(
א-כ-ל  -אכל )קל( נאכל )נפעל( איכל )פיעל( אוכל )פועל( התאכל )התפעל(
האכיל )הפעיל( הואכל )הופעל(
א-כ-ל-ס  -אכלס )פיעל( אוכלס )פועל( התאכלס )התפעל(
א-כ-נ  -איכ )פיעל( אוכ )פועל(
א-כ-ס-נ  -התאכס )התפעל(
א-כ-פ  -אכ )קל( נאכ )נפעל(
א-ל-ח-ש  -אלחש )פיעל( אולחש )פועל(

א-ל-מ  -נאל )נפעל(
א-ל-מ-נ  -התאלמ )התפעל(
א-ל-פ  -איל )פיעל( אול )פועל(
א-ל-צ  -נאל )נפעל( איל )פיעל( אול )פועל(
א-ל-ת-ר  -אלתר )פיעל( אולתר )פועל(
א-מ-ד  -אמד )קל( נאמד )נפעל(
א-מ-ל-ל  -אמלל )פיעל( אומלל )פועל(
א-מ-נ  -אימ )פיעל( אומ )פועל( התאמ )התפעל( האמי )הפעיל(
א-מ-צ  -אמ )קל( אימ )פיעל( אומ )פועל( התאמ )התפעל(
א-מ-ר  -אמר )קל( נאמר )נפעל( האמיר )הפעיל( הואמר )הופעל(
א-מ-ת  -אימת )פיעל( אומת )פועל( התאמת )התפעל(
א-נ-ג-ל-ז  -אנגלז )פיעל(
א-נ-ח  -נאנח )נפעל(
א-נ-נ  -אונ )פיעל( התאונ )התפעל(
א-נ-ס  -אנס )קל( נאנס )נפעל(
א-נ-פ-פ  -אנפ )פיעל(
א-נ-ק  -נאנק )נפעל(
א-נ-ש  -האניש )הפעיל(
א-ס-ל-מ  -אסל )פיעל( אוסל )פועל( התאסל )התפעל(
א-ס-פ  -אס )קל( נאס )נפעל( התאס )התפעל(

א-ס-ר  -אסר )קל( נאסר )נפעל(
א-פ-ה  -אפה )קל( נאפה )נפעל(
א-פ-י-נ  -אפיי )פיעל( אופיי )פועל( התאפיי )התפעל(
א-פ-ל  -האפיל )הפעיל( הואפל )הופעל(
א-פ-נ-נ  -אפנ )פיעל( אופנ )פועל(
א-פ-ס  -אפס )קל( איפס )פיעל( אופס )פועל( התאפס )התפעל(
א-פ-פ  -אפ )קל(
א-פ-ק  -התאפק )התפעל(
א-פ-ר  -איפר )פיעל( אופר )פועל( התאפר )התפעל( האפיר )הפעיל(
א-פ-ש-ר  -אפשר )פיעל( התאפשר )התפעל(
א-צ-ל  -האציל )הפעיל( הואצל )הופעל(
א-צ-ר  -אצר )קל( נאצר )נפעל(
א-ק-ל-מ  -התאקל )התפעל(
א-ר-ב  -ארב )קל(
א-ר-ג  -ארג )קל( נארג )נפעל(
א-ר-ג-נ  -ארג )פיעל( אורג )פועל( התארג )התפעל(
א-ר-ה  -ארה )קל(
א-ר-ז  -ארז )קל( נארז )נפעל(
א-ר-ח  -אירח )פיעל( התארח )התפעל(
א-ר-כ  -אר )קל( התאר )התפעל( הארי )הפעיל( הואר )הופעל(

א-ר-ס  -אירס )פיעל( התארס )התפעל(
א-ר-ע  -אירע )פיעל(
א-ר-ק  -האריק )הפעיל( הוארק )הופעל(
א-ש-מ  -אש )קל( נאש )נפעל( האשי )הפעיל( הואש )הופעל(
א-ש-פ-ז  -אשפז )פיעל( אושפז )פועל( התאשפז )התפעל(
א-ש-ר  -אישר )פיעל( אושר )פועל( התאשר )התפעל(
א-ש-ר-ר  -אשרר )פיעל( אושרר )פועל(
א-ש-ש  -אישש )פיעל( אושש )פועל( התאושש )התפעל(
א-ת-ג-ר  -אתגר )פיעל( אותגר )פועל(
א-ת-ח-ל  -אתחל )פיעל( אותחל )פועל(
א-ת-ר  -איתר )פיעל( אותר )פועל(
א-ת-ת  -אותת )פיעל( אותת )פועל(
ב-א-ס  -ביאס )פיעל( בואס )פועל( התבאס )התפעל(
ב-א-ר  -ביאר )פיעל( בואר )פועל( התבאר )התפעל(
ב-א-ש  -באש )קל( נבאש )נפעל( הבאיש )הפעיל( הובאש )הופעל(
ב-ג-ד  -בגד )קל( נבגד )נפעל(
ב-ג-ר  -בגר )קל( ביגר )פיעל( התבגר )התפעל(
ב-ד-ד  -בודד )פיעל( בודד )פועל( התבודד )התפעל(
ב-ד-ה  -בדה )קל( בידה )פיעל( התבדה )התפעל(
ב-ד-ח  -התבדח )התפעל(

ב-ד-ל  -נבדל )נפעל( בידל )פיעל( בודל )פועל( התבדל )התפעל( הבדיל
)הפעיל( הובדל )הופעל(
ב-ד-ק  -בדק )קל( נבדק )נפעל(
ב-ד-ר  -בידר )פיעל( בודר )פועל( התבדר )התפעל(
ב-ה-ה  -בהה )קל(
ב-ה-ל  -נבהל )נפעל( הבהיל )הפעיל( הובהל )הופעל(
ב-ה-מ  -התבה )התפעל(
ב-ה-ק  -בהק )קל( הבהיק )הפעיל(
ב-ה-ר  -התבהר )התפעל( הבהיר )הפעיל( הובהר )הופעל(
ב-ו-א  -בא )קל( הביא )הפעיל( הובא )הופעל(
ב-ו-ז  -בז )קל(
ב-ו-כ  -נבו )נפעל( הבי )הפעיל( הוב )הופעל(
ב-ו-נ  -התבונ )התפעל( הבי )הפעיל( הוב )הופעל(
ב-ו-ס  -בוסס )פועל( התבוסס )התפעל( הביס )הפעיל( הובס )הופעל(
ב-ו-ש  -בושש )פיעל( התבושש )התפעל(
ב-ז-ב-ז  -בזבז )פיעל( בוזבז )פועל( התבזבז )התפעל(
ב-ז-ה  -ביזה )פיעל( בוזה )פועל( התבזה )התפעל(
ב-ז-ז  -בזז )קל( נבזז )נפעל(
ב-ז-ק  -בזק )קל( נבזק )נפעל( הבזיק )הפעיל( הובזק )הופעל(
ב-ז-ר  -ביזר )פיעל( בוזר )פועל(
ב-ח-ל  -בחל )קל( הבחיל )הפעיל( הובחל )הופעל(

ב-ח-נ  -בח )קל( נבח )נפעל( הבחי )הפעיל( הובח )הופעל(
ב-ח-ר  -בחר )קל( נבחר )נפעל(
ב-ח-ש  -בחש )קל( נבחש )נפעל(
ב-ט-א  -ביטא )פיעל( בוטא )פועל( התבטא )התפעל(
ב-ט-ח  -בטח )קל( ביטח )פיעל( בוטח )פועל( הבטיח )הפעיל( הובטח
)הופעל(
ב-ט-ל  -ביטל )פיעל( בוטל )פועל( התבטל )התפעל(
ב-ט-ש  -בטש )קל(
ב-י-ל  -בייל )פיעל( בויל )פועל(
ב-י-מ  -ביי )פיעל( בוי )פועל(
ב-י-צ  -ביי )פיעל(
ב-י-ש  -בייש )פיעל( בויש )פועל( התבייש )התפעל(
ב-י-ת  -ביית )פיעל( בוית )פועל( התביית )התפעל(
ב-כ-ה  -בכה )קל( ביכה )פיעל(
ב-כ-י-נ  -התבכיי )התפעל(
ב-כ-ר  -ביכר )פיעל( הבכיר )הפעיל(
ב-ל-ב-ל  -בלבל )פיעל( בולבל )פועל( התבלבל )התפעל(
ב-ל-ג  -הבליג )הפעיל( הובלג )הופעל(
ב-ל-ג-נ  -בלג )פיעל( בולג )פועל( התבלג )התפעל(
ב-ל-ה  -בלה )קל( בילה )פיעל( התבלה )התפעל(
ב-ל-ח  -הבליח )הפעיל(

ב-ל-ט  -בלט )קל( התבלט )התפעל( הבליט )הפעיל( הובלט )הופעל(
ב-ל-ל  -בלל )קל( נבלל )נפעל( התבולל )התפעל(
ב-ל-מ  -בל )קל( נבל )נפעל(
ב-ל-ס  -בלס )קל(
ב-ל-ע  -בלע )קל( נבלע )נפעל( הבליע )הפעיל( הובלע )הופעל(
ב-ל-ש  -בלש )קל(
ב-נ-א-מ  -בנא )פיעל( בונא )פועל(
ב-נ-ה  -בנה )קל( נבנה )נפעל( בינה )פיעל( בונה )פועל( התבנה )התפעל(
ב-ס-מ  -ביס )פיעל( בוס )פועל( התבס )התפעל(
ב-ס-ס  -ביסס )פיעל( בוסס )פועל( התבסס )התפעל(
ב-ע-ב-ע  -בעבע )פיעל(
ב-ע-ה  -נבעה )נפעל(
ב-ע-ט  -בעט )קל( נבעט )נפעל(
ב-ע-ל  -בעל )קל( נבעל )נפעל(
ב-ע-ר  -בער )קל( ביער )פיעל( בוער )פועל( הבעיר )הפעיל( הובער )הופעל(
ב-ע-ת  -נבעת )נפעל( הבעית )הפעיל(
ב-צ-ב-צ  -בצב )פיעל(
ב-צ-ע  -בצע )קל( נבצע )נפעל( ביצע )פיעל( בוצע )פועל( התבצע )התפעל(
ב-צ-ר  -בצר )קל( נבצר )נפעל( ביצר )פיעל( בוצר )פועל( התבצר )התפעל(
ב-ק-ב-ק  -בקבק )פיעל(

ב-ק-ע  -בקע )קל( נבקע )נפעל( ביקע )פיעל( בוקע )פועל( התבקע )התפעל(
הבקיע )הפעיל( הובקע )הופעל(
ב-ק-ר  -ביקר )פיעל( בוקר )פועל(
ב-ק-ש  -ביקש )פיעל( בוקש )פועל( התבקש )התפעל(
ב-ר-א  -ברא )קל( נברא )נפעל( בירא )פיעל( בורא )פועל( הבריא )הפעיל(
ב-ר-ב-ר  -ברבר )פיעל( התברבר )התפעל(
ב-ר-ג  -התברג )התפעל( הבריג )הפעיל( הוברג )הופעל(
ב-ר-ג-נ  -התברג )התפעל(
ב-ר-ז  -הבריז )הפעיל( הוברז )הופעל(
ב-ר-ח  -ברח )קל( הבריח )הפעיל( הוברח )הופעל(
ב-ר-כ  -ביר )פיעל( בור )פועל( התבר )התפעל(
ב-ר-ק  -הבריק )הפעיל( הוברק )הופעל(
ב-ר-ר  -ברר )קל( בירר )פיעל( בורר )פועל( התברר )התפעל( הוברר )הופעל(
ב-ר-ש  -הבריש )הפעיל( הוברש )הופעל(
ב-ש-ל  -בישל )פיעל( בושל )פועל( התבשל )התפעל( הבשיל )הפעיל(
ב-ש-מ  -ביש )פיעל( בוש )פועל( התבש )התפעל(
ב-ש-ר  -בישר )פיעל( בושר )פועל( התבשר )התפעל(
ב-ש-ש  -בושש )פיעל(
ב-ת-ק  -ביתק )פיעל( בותק )פועל(
ב-ת-ר  -ביתר )פיעל( בותר )פועל(
ג-א-ה  -גאה )קל( התגאה )התפעל(

ג-א-ל  -גאל )קל( נגאל )נפעל(
ג-ב-ב  -גיבב )פיעל( גובב )פועל(
ג-ב-ה  -גבה )קל( הגביה )הפעיל( הוגבה )הופעל(
ג-ב-ה  -גבה )קל( נגבה )נפעל( גיבה )פיעל( גובה )פועל( התגבה )התפעל(
ג-ב-ל  -גבל )קל( הגביל )הפעיל( הוגבל )הופעל(
ג-ב-נ  -גיב )פיעל( גוב )פועל(
ג-ב-ר  -גבר )קל( התגבר )התפעל( הגביר )הפעיל( הוגבר )הופעל(
ג-ב-ש  -גיבש )פיעל( גובש )פועל( התגבש )התפעל(
ג-ד-ד  -התגודד )התפעל(
ג-ד-ל  -גדל )קל( גידל )פיעל( גודל )פועל( הגדיל )הפעיל( הוגדל )הופעל(
ג-ד-מ  -גד )קל(
ג-ד-ע  -גדע )קל( נגדע )נפעל(
ג-ד-פ  -גיד )פיעל( גוד )פועל(
ג-ד-ר  -גידר )פיעל( גודר )פועל( התגדר )התפעל( הגדיר )הפעיל( הוגדר
)הופעל(
ג-ד-ש  -גדש )קל( הגדיש )הפעיל( הוגדש )הופעל(
ג-ה-צ  -גיה )פיעל( גוה )פועל(
ג-ה-ק  -גיהק )פיעל(
ג-ה-ר  -גהר )קל(
ג-ו-ב  -הגיב )הפעיל(
ג-ו-ז  -גז )קל( נגוז )נפעל(

ג-ו-נ  -גיוו )פיעל( גוו )פועל( התגוו )התפעל(
ג-ו-ע  -גווע )קל(
ג-ו-ר  -גר )קל( התגורר )התפעל(
ג-ז-ז  -גזז )קל( נגזז )נפעל(
ג-ז-ל  -גזל )קל( נגזל )נפעל(
ג-ז-מ  -גז )קל( נגז )נפעל( הגזי )הפעיל( הוגז )הופעל(
ג-ז-ר  -גזר )קל( נגזר )נפעל(
ג-ח-כ  -גיח )פיעל( גוח )פועל( הגחי )הפעיל(
ג-ח-נ  -גח )קל(
ג-י-ח  -הגיח )הפעיל(
ג-י-ס  -גייס )פיעל( גויס )פועל( התגייס )התפעל(
ג-י-ר  -גייר )פיעל( גויר )פועל( התגייר )התפעל(
ג-ל-ג-ל  -גלגל )פיעל( גולגל )פועל( התגלגל )התפעל(
ג-ל-ד  -הגליד )הפעיל(
ג-ל-ה  -גלה )קל( נגלה )נפעל( גילה )פיעל( התגלה )התפעל( הגלה )הפעיל(
הוגלה )הופעל(
ג-ל-ו-נ  -גלוו )פיעל( גולוו )פועל(
ג-ל-ח  -גילח )פיעל( גולח )פועל( התגלח )התפעל(
ג-ל-ל  -גלל )קל( נגלל )נפעל( גולל )פיעל( התגולל )התפעל(
ג-ל-מ  -גיל )פיעל( גול )פועל( התגל )התפעל(
ג-ל-ע  -התגלע )התפעל(

ג-ל-ע-נ  -גלע )פיעל( גולע )פועל(
ג-ל-פ  -גיל )פיעל( גול )פועל(
ג-ל-ש  -גלש )קל( התגלש )התפעל( הגליש )הפעיל( הוגלש )הופעל(
ג-מ-ג-מ  -גמג )פיעל( גומג )פועל(
ג-מ-ד  -גימד )פיעל( גומד )פועל( התגמד )התפעל(
ג-מ-ל  -גמל )קל( נגמל )נפעל(
ג-מ-ע  -גמע )קל( נגמע )נפעל(
ג-מ-ר  -גמר )קל( נגמר )נפעל( גימר )פיעל( גומר )פועל(
ג-מ-ש  -התגמש )התפעל( הגמיש )הפעיל( הוגמש )הופעל(
ג-נ-ב  -גנב )קל( נגנב )נפעל( התגנב )התפעל( הגניב )הפעיל( הוגנב )הופעל(
ג-נ-ד-ר  -התגנדר )התפעל(
ג-נ-ה  -גינה )פיעל( גונה )פועל(
ג-נ-ז  -גנז )קל( נגנז )נפעל(
ג-נ-ח  -גנח )קל(
ג-נ-נ  -גינ )פיעל( התגונ )התפעל( הג )הפעיל( הוג )הופעל(
ג-ס-ס  -גסס )קל(
ג-ע-ג-ע  -געגע )פיעל( התגעגע )התפעל(
ג-ע-ה  -געה )קל(
ג-ע-ל  -נגעל )נפעל( הגעיל )הפעיל( הוגעל )הופעל(
ג-ע-ר  -גער )קל(

ג-ע-ש  -געש )קל( הגעיש )הפעיל(
ג-פ-פ  -גיפ )פיעל( התגפ )התפעל(
ג-פ-ר  -גיפר )פיעל( גופר )פועל(
ג-ר-ב  -גרב )קל( נגרב )נפעל(
ג-ר-ג-ר  -גרגר )פיעל(
ג-ר-ד  -גרד )קל( גירד )פיעל( התגרד )התפעל(
ג-ר-ה  -גירה )פיעל( גורה )פועל( התגרה )התפעל(
ג-ר-ל  -הגריל )הפעיל( הוגרל )הופעל(
ג-ר-מ  -גר )קל( נגר )נפעל(
ג-ר-ס  -גרס )קל( נגרס )נפעל(
ג-ר-ע  -גרע )קל( נגרע )נפעל(
ג-ר-ע-נ  -גרע )פיעל( גורע )פועל( התגרע )התפעל(
ג-ר-פ  -גר )קל( נגר )נפעל( גיר )פיעל( גור )פועל(
ג-ר-ר  -גרר )קל( נגרר )נפעל(
ג-ר-ש  -גירש )פיעל( גורש )פועל( התגרש )התפעל(
ג-ש-מ  -התגש )התפעל( הגשי )הפעיל( הוגש )הופעל(
ג-ש-ר  -גישר )פיעל( גושר )פועל(
ג-ש-ש  -גישש )פיעל( התגושש )התפעל(
ד-א-ב  -דאב )קל( הדאיב )הפעיל(
ד-א-ג  -דאג )קל( הדאיג )הפעיל( הודאג )הופעל(

ד-א-ה  -דאה )קל(
ד-ב-ב  -דיבב )פיעל( דובב )פועל(
ד-ב-ג  -דיבג )פיעל( דובג )פועל(
ד-ב-ק  -דבק )קל( נדבק )נפעל( הדביק )הפעיל( הודבק )הופעל(
ד-ב-ר  -נדבר )נפעל( דיבר )פיעל( דובר )פועל( הדביר )הפעיל( הודבר
)הופעל(
ד-ב-ר-ר  -דברר )פיעל( דוברר )פועל(
ד-ג-ד-ג  -דגדג )פיעל( דוגדג )פועל(
ד-ג-ל  -דגל )קל(
ד-ג-מ  -דג )קל( נדג )נפעל( הדגי )הפעיל( הודג )הופעל(
ד-ג-מ-נ  -דגמ )פיעל(
ד-ג-ר  -דגר )קל( הדגיר )הפעיל( הודגר )הופעל(
ד-ג-ש  -הדגיש )הפעיל( הודגש )הופעל(
ד-ד-ה  -דידה )פיעל(
ד-ה-ה  -דהה )קל(
ד-ה-מ  -נדה )נפעל( הדהי )הפעיל(
ד-ה-ר  -דהר )קל( הדהיר )הפעיל( הודהר )הופעל(
ד-ו-ג  -דג )קל(
ד-ו-ח  -דיווח )פיעל( דווח )פועל(
ד-ו-נ  -ד )קל( נידו )נפעל(
ד-ו-ר  -דר )קל(

ד-ו-ש  -דיווש )פיעל(
ד-ו-ש  -דש )קל(
ד-ח-ה  -דחה )קל( נדחה )נפעל(
ד-ח-ס  -דחס )קל( נדחס )נפעל(
ד-ח-פ  -דח )קל( נדח )נפעל(
ד-ח-ק  -דחק )קל( נדחק )נפעל( הדחיק )הפעיל( הודחק )הופעל(
ד-י-נ  -התדיי )התפעל(
ד-י-ק  -דייק )פיעל( דויק )פועל(
ד-כ-א  -דיכא )פיעל( דוכא )פועל(
ד-כ-ד-כ  -דכד )פיעל( דוכד )פועל(
ד-ל-ג  -דילג )פיעל( דולג )פועל(
ד-ל-ד-ל  -דלדל )פיעל( דולדל )פועל( התדלדל )התפעל(
ד-ל-ה  -דלה )קל( נדלה )נפעל(
ד-ל-ל  -דל )קל( דילל )פיעל( דולל )פועל( הידלל )התפעל(
ד-ל-פ  -דל )קל( הדלי )הפעיל( הודל )הופעל(
ד-ל-ק  -דלק )קל( נדלק )נפעל( הדליק )הפעיל( הודלק )הופעל(
ד-מ-ה  -דמה )קל( נדמה )נפעל( דימה )פיעל( דומה )פועל( התדמה )התפעל(
ד-מ-י-נ  -דמיי )פיעל( דומיי )פועל(
ד-מ-מ  -דמ )קל( דימ )פיעל( הדמי )הפעיל( הודמ )הופעל(
ד-מ-ע  -דמע )קל(

ד-נ-ג  -דינג )פיעל(
ד-ס-ק-ס  -דסקס )פיעל(
ד-ע-כ  -דע )קל(
ד-פ-ד-פ  -דפד )פיעל(
ד-פ-נ  -דיפ )פיעל( דופ )פועל(
ד-פ-ס  -נדפס )נפעל( הדפיס )הפעיל( הודפס )הופעל(
ד-פ-ק  -דפק )קל( נדפק )נפעל( התדפק )התפעל(
ד-ק-ד-ק  -דקדק )פיעל( דוקדק )פועל(
ד-ק-ל-מ  -דקל )פיעל( דוקל )פועל(
ד-ק-ר  -דקר )קל( נדקר )נפעל(
ד-ר-ב-נ  -דרב )פיעל( דורב )פועל(
ד-ר-ג  -דירג )פיעל( דורג )פועל(
ד-ר-ד-ר  -דרדר )פיעל( דורדר )פועל( התדרדר )התפעל(
ד-ר-כ  -דר )קל( נדר )נפעל( הדרי )הפעיל( הודר )הופעל(
ד-ר-מ  -הדרי )הפעיל(
ד-ר-ס  -דרס )קל( נדרס )נפעל(
ד-ר-ש  -דרש )קל( נדרש )נפעל(
ד-ש-ד-ש  -דשדש )פיעל(
ד-ש-נ  -דיש )פיעל( דוש )פועל(
ה-ב-ה-ב  -הבהב )פיעל(

ה-ג-ה  -הגה )קל( נהגה )נפעל(
ה-ג-ר  -היגר )פיעל(
ה-ד-ה-ד  -הדהד )פיעל(
ה-ד-ס  -הידס )פיעל(
ה-ד-פ  -הד )קל( נהד )נפעל(
ה-ד-ק  -הידק )פיעל( הודק )פועל( התהדק )התפעל(
ה-ד-ר  -הידר )פיעל( הודר )פועל( התהדר )התפעל( ההדיר )הפעיל( הוהדר
)הופעל(
ה-ו-ה  -היווה )פיעל( התהווה )התפעל(
ה-ו-נ  -היוו )פיעל( הוו )פועל(
ה-ז-ה  -הזה )קל(
ה-י-ה  -נהיה )נפעל(
ה-י-נ  -ההי )הפעיל(
ה-ל-כ  -הל )קל( היל )פיעל( התהל )התפעל(
ה-ל-ל  -הילל )פיעל( הולל )פועל( התהלל )התפעל(
ה-ל-מ  -הל )קל(
ה-מ-ג-נ  -המג )פיעל( הומג )פועל(
ה-מ-ה  -המה )קל(
ה-מ-ה-מ  -המה )פיעל(
ה-מ-מ  -המ )קל( הימ )פיעל( הומ )פועל(
ה-מ-ר  -הימר )פיעל(

ה-נ-ד-ס  -הנדס )פיעל( הונדס )פועל(
ה-נ-ה  -נהנה )נפעל(
ה-נ-ה-נ  -הנה )פיעל(
ה-ס-ה  -היסה )פיעל( הוסה )פועל(
ה-ס-ס  -היסס )פיעל(
ה-פ-כ  -הפ )קל( נהפ )נפעל( התהפ )התפעל(
ה-פ-נ-ט  -הפנט )פיעל( הופנט )פועל( התהפנט )התפעל(
ה-ר-ג  -הרג )קל( נהרג )נפעל(
ה-ר-ה  -הרה )קל(
ה-ר-ה-ר  -הרהר )פיעל(
ה-ר-ס  -הרס )קל( נהרס )נפעל(
ה-ת-ל  -היתל )פיעל(
ו-ד-א  -וידא )פיעל(
ו-ד-ה  -וידה )פיעל( התוודה )התפעל(
ו-ד-ע  -התוודע )התפעל(
ו-כ-ח  -התווכח )התפעל(
ו-ס-פ  -התווס )התפעל(
ו-ס-ת  -התווסת )התפעל(
ו-ס-ת  -ויסת )פיעל( ווסת )פועל(

ו-ר-ד  -הווריד )הפעיל(
ו-ת-ר  -ויתר )פיעל(
ז-ב-ח  -זבח )קל( נזבח )נפעל(
ז-ב-ל  -זיבל )פיעל( זובל )פועל(
ז-ג-ג  -זיגג )פיעל( זוגג )פועל(
ז-ג-ז-ג  -זגזג )פיעל(
ז-ה-ב  -הזהיב )הפעיל( הוזהב )הופעל(
ז-ה-ה  -זיהה )פיעל( זוהה )פועל( הזדהה )התפעל(
ז-ה-מ  -זיה )פיעל( זוה )פועל( הזדה )התפעל(
ז-ה-ר  -זהר )קל( נזהר )נפעל( הזהיר )הפעיל( הוזהר )הופעל(
ז-ו-ב  -זב )קל(
ז-ו-ג  -זיווג )פיעל( זווג )פועל( הזדווג )התפעל(
ז-ו-ד  -זיווד )פיעל( זווד )פועל(
ז-ו-ז  -זז )קל( הזיז )הפעיל( הוזז )הופעל(
ז-ו-ח  -הזיח )הפעיל( הוזח )הופעל(
ז-ו-נ  -ניזו )נפעל( הזי )הפעיל( הוז )הופעל(
ז-ו-ע  -זע )קל(
ז-ו-ק  -ניזוק )נפעל(
ז-ח-ל  -זחל )קל( הזדחל )התפעל(
ז-י-ד  -הזיד )הפעיל(

ז-י-נ  -זיי )פיעל( זוי )פועל( הזדיי )התפעל(
ז-י-פ  -זיי )פיעל( זוי )פועל(
ז-כ-ה  -זכה )קל( זיכה )פיעל( זוכה )פועל( הזדכה )התפעל(
ז-כ-כ  -זיכ )פיעל( זוכ )פועל( הזדכ )התפעל(
ז-כ-ר  -זכר )קל( נזכר )נפעל( הזכיר )הפעיל( הוזכר )הופעל(
ז-ל-ג  -זלג )קל(
ז-ל-ז-ל  -זלזל )פיעל(
ז-ל-ל  -זלל )קל( נזלל )נפעל(
ז-ל-פ  -הזלי )הפעיל( הוזל )הופעל(
ז-מ-ז-מ  -זמז )פיעל( זומז )פועל( הזדמז )התפעל(
ז-מ-מ  -זמ )קל( הז )הפעיל( הוז )הופעל(
ז-מ-נ  -זימ )פיעל( זומ )פועל( הזדמ )התפעל( הזמי )הפעיל( הוזמ
)הופעל(
ז-מ-ר  -זמר )קל( נזמר )נפעל( זימר )פיעל( זומר )פועל( הזדמר )התפעל(
ז-נ-ב  -זינב )פיעל( הזדנב )התפעל(
ז-נ-ג-פ  -הזדנג )התפעל(
ז-נ-ה  -זנה )קל( הזנה )הפעיל(
ז-נ-ח  -זנח )קל( נזנח )נפעל( הזניח )הפעיל( הוזנח )הופעל(
ז-נ-ק  -זינק )פיעל( הזניק )הפעיל( הוזנק )הופעל(
ז-ע-ז-ע  -זעזע )פיעל( זועזע )פועל( הזדעזע )התפעל(
ז-ע-מ  -זע )קל( הזעי )הפעיל(

ז-ע-פ  -זע )קל( הזדע )התפעל( הזעי )הפעיל(
ז-ע-ק  -זעק )קל( נזעק )נפעל( הזדעק )התפעל( הזעיק )הפעיל( הוזעק
)הופעל(
ז-פ-ת  -זיפת )פיעל( זופת )פועל(
ז-ק-נ  -זק )קל( הזדק )התפעל( הזקי )הפעיל(
ז-ק-פ  -זק )קל( נזק )נפעל( הזדק )התפעל( הזקי )הפעיל( הוזק
)הופעל(
ז-ק-ק  -נזקק )נפעל( זיקק )פיעל( זוקק )פועל( הזדקק )התפעל(
ז-ק-ר  -זקר )קל( הזדקר )התפעל(
ז-ר-ה  -זרה )קל( זירה )פיעל(
ז-ר-ז  -זירז )פיעל( זורז )פועל( הזדרז )התפעל(
ז-ר-ח  -זרח )קל(
ז-ר-מ  -זר )קל( הזרי )הפעיל( הוזר )הופעל(
ז-ר-ע  -זרע )קל( נזרע )נפעל( הזריע )הפעיל( הוזרע )הופעל(
ז-ר-ק  -זרק )קל( נזרק )נפעל( הזריק )הפעיל( הוזרק )הופעל(
ח-ב-א  -נחבא )נפעל( התחבא )התפעל( החביא )הפעיל( הוחבא )הופעל(
ח-ב-ב  -חיבב )פיעל( התחבב )התפעל(
ח-ב-ט  -חבט )קל( נחבט )נפעל( התחבט )התפעל(
ח-ב-ל  -חבל )קל( נחבל )נפעל( חיבל )פיעל( חובל )פועל(
ח-ב-צ  -חב )קל(
ח-ב-ק  -חבק )קל( חיבק )פיעל( חובק )פועל( התחבק )התפעל(

ח-ב-ר  -חבר )קל( חיבר )פיעל( חובר )פועל( התחבר )התפעל(
ח-ב-ש  -חבש )קל( נחבש )נפעל(
ח-ג-ג  -חגג )קל( נחגג )נפעל(
ח-ג-ר  -חגר )קל( נחגר )נפעל(
ח-ד-ד  -חד )קל( חידד )פיעל( חודד )פועל( התחדד )התפעל(
ח-ד-ל  -חדל )קל(
ח-ד-ר  -חדר )קל( החדיר )הפעיל( הוחדר )הופעל(
ח-ד-ש  -חידש )פיעל( חודש )פועל( התחדש )התפעל(
ח-ו-ב  -חב )קל(
ח-ו-ד  -חד )קל(
ח-ו-ה  -חווה )קל( נחווה )נפעל( חיווה )פיעל( החווה )הפעיל(
ח-ו-ט  -חיווט )פיעל( חווט )פועל(
ח-ו-ל  -חל )קל( חולל )פיעל( חולל )פועל( התחולל )התפעל( החיל )הפעיל(
הוחל )הופעל(
ח-ו-ס  -חס )קל(
ח-ו-ר  -התחוור )התפעל( החוויר )הפעיל( הוחוור )הופעל(
ח-ו-ר  -חורר )פיעל( חורר )פועל( התחורר )התפעל(
ח-ו-ש  -חש )קל( החיש )הפעיל( הוחש )הופעל(
ח-ז-ה  -חזה )קל( נחזה )נפעל( התחזה )התפעל(
ח-ז-ק  -חיזק )פיעל( חוזק )פועל( התחזק )התפעל( החזיק )הפעיל( הוחזק
)הופעל(

ח-ז-ר  -חזר )קל( חיזר )פיעל( חוזר )פועל( החזיר )הפעיל( הוחזר )הופעל(
ח-ט-א  -חטא )קל( חיטא )פיעל( חוטא )פועל( החטיא )הפעיל( הוחטא
)הופעל(
ח-ט-ב  -חטב )קל( חיטב )פיעל( חוטב )פועל(
ח-ט-ט  -חיטט )פיעל(
ח-ט-פ  -חט )קל( נחט )נפעל( החטי )הפעיל(
ח-י-ב  -חייב )פיעל( חויב )פועל( התחייב )התפעל(
ח-י-ג  -חייג )פיעל( חויג )פועל(
ח-י-ה  -החיה )הפעיל( הוחיה )הופעל(
ח-י-ט  -חייט )פיעל( חויט )פועל(
ח-י-כ  -חיי )פיעל(
ח-י-ל  -חייל )פיעל( חויל )פועל( התחייל )התפעל(
ח-כ-ה  -חיכה )פיעל(
ח-כ-כ  -חכ )קל( חיכ )פיעל( התחכ )התפעל(
ח-כ-מ  -התחכ )התפעל( החכי )הפעיל(
ח-כ-ר  -חכר )קל( נחכר )נפעל( החכיר )הפעיל( הוחכר )הופעל(
ח-ל-א  -החליא )הפעיל(
ח-ל-ב  -חלב )קל( נחלב )נפעל(
ח-ל-ד  -החליד )הפעיל(
ח-ל-ה  -חלה )קל( חילה )פיעל( התחלה )התפעל(
ח-ל-ח-ל  -חלחל )פיעל( חולחל )פועל( התחלחל )התפעל(

ח-ל-ט  -חלט )קל( חילט )פיעל( חולט )פועל( החליט )הפעיל( הוחלט
)הופעל(
ח-ל-ל  -חילל )פיעל( חולל )פועל( החל )הפעיל( הוחל )הופעל(
ח-ל-מ  -חל )קל( נחל )נפעל( החלי )הפעיל(
ח-ל-פ  -חל )קל( התחל )התפעל( החלי )הפעיל( הוחל )הופעל(
ח-ל-צ  -חל )קל( נחל )נפעל( חיל )פיעל( חול )פועל(
ח-ל-ק  -חלק )קל( נחלק )נפעל( חילק )פיעל( חולק )פועל( התחלק )התפעל(
החליק )הפעיל( הוחלק )הופעל(
ח-ל-ש  -חלש )קל( נחלש )נפעל( החליש )הפעיל( הוחלש )הופעל(
ח-מ-א  -החמיא )הפעיל( הוחמא )הופעל(
ח-מ-ד  -חמד )קל( נחמד )נפעל(
ח-מ-ל  -חמל )קל(
ח-מ-מ  -חימ )פיעל( חומ )פועל( התחמ )התפעל(
ח-מ-ס  -חמס )קל(
ח-מ-צ  -נחמ )נפעל( החמי )הפעיל( הוחמ )הופעל(
ח-מ-צ-נ  -חמצ )פיעל( חומצ )פועל( התחמצ )התפעל(
ח-מ-ק  -חמק )קל( התחמק )התפעל(
ח-מ-ר  -החמיר )הפעיל( הוחמר )הופעל(
ח-מ-ש  -חימש )פיעל( חומש )פועל( התחמש )התפעל(
ח-נ-ה  -חנה )קל( החנה )הפעיל( הוחנה )הופעל(
ח-נ-ח-נ  -התחנח )התפעל(

ח-נ-ט  -חנט )קל( נחנט )נפעל(
ח-נ-ט-ר-ש  -חנטרש )פיעל(
ח-נ-כ  -חנ )קל( נחנ )נפעל( חינ )פיעל( חונ )פועל( התחנ )התפעל(
ח-נ-נ  -חנ )קל( חונ )פיעל( חונ )פועל( התחנ )התפעל(
ח-נ-פ  -התחנ )התפעל( החני )הפעיל(
ח-נ-ק  -חנק )קל( נחנק )נפעל( החניק )הפעיל( הוחנק )הופעל(
ח-ס-ד  -התחסד )התפעל(
ח-ס-ה  -חסה )קל(
ח-ס-כ  -חס )קל( נחס )נפעל(
ח-ס-ל  -חיסל )פיעל( חוסל )פועל( התחסל )התפעל(
ח-ס-מ  -חס )קל( נחס )נפעל( חיס )פיעל( חוס )פועל(
ח-ס-נ  -חיס )פיעל( חוס )פועל( התחס )התפעל(
ח-ס-ר  -חסר )קל( חיסר )פיעל( חוסר )פועל( החסיר )הפעיל( הוחסר )הופעל(
ח-פ-ה  -חיפה )פיעל(
ח-פ-ז  -נחפז )נפעל(
ח-פ-נ  -חפ )קל(
ח-פ-פ  -חפ )קל( נחפ )נפעל( חיפ )פיעל( חופ )פועל( התחפ )התפעל(
ח-פ-צ  -חפ )קל(
ח-פ-ר  -חפר )קל( נחפר )נפעל( התחפר )התפעל(
ח-פ-ש  -חיפש )פיעל( חופש )פועל( התחפש )התפעל(

ח-צ-ב  -חצב )קל( נחצב )נפעל(
ח-צ-ה  -חצה )קל( נחצה )נפעל(
ח-צ-נ  -החצי )הפעיל( הוחצ )הופעל(
ח-צ-פ  -התחצ )התפעל( החצי )הפעיל(
ח-צ-צ  -חצ )קל( נחצ )נפעל(
ח-צ-צ-ר  -חצצר )פיעל(
ח-ק-ה  -חיקה )פיעל( התחקה )התפעל(
ח-ק-ק  -חקק )קל( נחקק )נפעל( חוקק )פיעל( חוקק )פועל(
ח-ק-ר  -חקר )קל( נחקר )נפעל(
ח-ר-ב  -חרב )קל( נחרב )נפעל( החריב )הפעיל( הוחרב )הופעל(
ח-ר-ב-נ  -חרב )פיעל( חורב )פועל( התחרב )התפעל(
ח-ר-ג  -חרג )קל(
ח-ר-ד  -חרד )קל( נחרד )נפעל( התחרד )התפעל( החריד )הפעיל( הוחרד
)הופעל(
ח-ר-ה  -חרה )קל( התחרה )התפעל(
ח-ר-ז  -חרז )קל( התחרז )התפעל(
ח-ר-ח-ר  -חרחר )פיעל(
ח-ר-ט  -חרט )קל( נחרט )נפעל( התחרט )התפעל(
ח-ר-כ  -חר )קל( נחר )נפעל(
ח-ר-מ  -החרי )הפעיל( הוחר )הופעל(
ח-ר-מ-נ  -חרמ )פיעל( התחרמ )התפעל(

ח-ר-פ  -חר )קל( חיר )פיעל( החרי )הפעיל( הוחר )הופעל(
ח-ר-פ-נ  -התחרפ )התפעל(
ח-ר-צ  -חר )קל( נחר )נפעל(
ח-ר-ק  -חרק )קל(
ח-ר-ש  -חרש )קל( נחרש )נפעל( התחרש )התפעל( החריש )הפעיל( הוחרש
)הופעל(
ח-ר-ת  -חרת )קל( נחרת )נפעל(
ח-ש-ב  -חשב )קל( נחשב )נפעל( חישב )פיעל( חושב )פועל( התחשב
)התפעל( החשיב )הפעיל(
ח-ש-ב-נ  -התחשב )התפעל(
ח-ש-ד  -חשד )קל( נחשד )נפעל( החשיד )הפעיל( הוחשד )הופעל(
ח-ש-ה  -החשה )הפעיל(
ח-ש-כ  -חש )קל( החשי )הפעיל( הוחש )הופעל(
ח-ש-ל  -חישל )פיעל( חושל )פועל( התחשל )התפעל(
ח-ש-מ-ל  -חשמל )פיעל( חושמל )פועל( התחשמל )התפעל(
ח-ש-פ  -חש )קל( נחש )נפעל(
ח-ש-ק  -חשק )קל( נחשק )נפעל( חישק )פיעל( חושק )פועל( התחשק
)התפעל(
ח-ש-ש  -חשש )קל(
ח-ת-כ  -חת )קל( נחת )נפעל(
ח-ת-ל  -חיתל )פיעל( חותל )פועל(

ח-ת-מ  -חת )קל( נחת )נפעל( החתי )הפעיל( הוחת )הופעל(
ח-ת-נ  -חית )פיעל( חות )פועל( התחת )התפעל(
ח-ת-ר  -חתר )קל( התחתר )התפעל(
ט-א-ט-א  -טאטא )פיעל( טואטא )פועל(
ט-ב-ח  -טבח )קל( נטבח )נפעל(
ט-ב-ל  -טבל )קל( נטבל )נפעל( הטביל )הפעיל( הוטבל )הופעל(
ט-ב-ע  -טבע )קל( נטבע )נפעל( טיבע )פיעל( טובע )פועל( הטביע )הפעיל(
הוטבע )הופעל(
ט-ג-נ  -טיג )פיעל( טוג )פועל(
ט-ה-ר  -טהר )קל( טיהר )פיעל( טוהר )פועל( היטהר )התפעל(
ט-ו-ה  -טווה )קל( נטווה )נפעל(
ט-ו-ח  -טח )קל( הטיח )הפעיל( הוטח )הופעל(
ט-ו-ח  -טיווח )פיעל( טווח )פועל(
ט-ו-ס  -טס )קל( הטיס )הפעיל( הוטס )הופעל(
ט-ז-ז  -טיזז )פיעל(
ט-ח-נ  -טח )קל( נטח )נפעל(
ט-י-ב  -טייב )פיעל( טויב )פועל(
ט-י-ח  -טייח )פיעל( טויח )פועל(
ט-י-ל  -הטיל )הפעיל( הוטל )הופעל(
ט-י-ל  -טייל )פיעל( טויל )פועל(

ט-ל-א  -הטליא )הפעיל( הוטלא )הופעל(
ט-ל-ט-ל  -טלטל )פיעל( טולטל )פועל( היטלטל )התפעל(
ט-ל-פ-נ  -טלפ )פיעל(
ט-מ-א  -נטמא )נפעל( טימא )פיעל( טומא )פועל(
ט-מ-ט-מ  -טמט )פיעל( טומט )פועל(
ט-מ-נ  -טמ )קל( נטמ )נפעל( הטמי )הפעיל( הוטמ )הופעל(
ט-מ-ע  -טמע )קל( נטמע )נפעל( הטמיע )הפעיל( הוטמע )הופעל(
ט-נ-ג-ר-ל  -טנגרל )פיעל(
ט-נ-פ  -טינ )פיעל( טונ )פועל(
ט-ע-ה  -טעה )קל( הטעה )הפעיל( הוטעה )הופעל(
ט-ע-מ  -טע )קל( נטע )נפעל( הטעי )הפעיל( הוטע )הופעל(
ט-ע-נ  -טע )קל( נטע )נפעל( הטעי )הפעיל( הוטע )הופעל(
ט-פ-ח  -טפח )קל( טיפח )פיעל( טופח )פועל(
ט-פ-ט-פ  -טפט )פיעל(
ט-פ-ל  -טפל )קל( נטפל )נפעל( טיפל )פיעל( טופל )פועל(
ט-פ-ס  -טיפס )פיעל( טופס )פועל(
ט-פ-פ  -טופ )פיעל(
ט-ר-ד  -טרד )קל( נטרד )נפעל( הטריד )הפעיל( הוטרד )הופעל(
ט-ר-ח  -טרח )קל( הטריח )הפעיל( הוטרח )הופעל(
ט-ר-ט-ר  -טרטר )פיעל( טורטר )פועל(

ט-ר-נ  -טרנספר )פיעל(
ט-ר-פ  -טר )קל( נטר )נפעל( הטרי )הפעיל(
ט-ר-פ-ד  -טרפד )פיעל( טורפד )פועל(
ט-ר-ק  -טרק )קל( נטרק )נפעל(
ט-ש-ט-ש  -טשטש )פיעל( טושטש )פועל( היטשטש )התפעל(
י-א-ל  -הואיל )הפעיל(
י-א-ש  -נואש )נפעל( ייאש )פיעל( התייאש )התפעל(
י-ב-א  -ייבא )פיעל( יובא )פועל(
י-ב-ב  -ייבב )פיעל(
י-ב-ל  -הוביל )הפעיל( הובל )הופעל(
י-ב-מ  -ייב )פיעל(
י-ב-ש  -יבש )קל( ייבש )פיעל( יובש )פועל( התייבש )התפעל(
י-ג-ע  -יגע )קל( ייגע )פיעל( התייגע )התפעל( הוגיע )הפעיל(
י-ד-ד  -התיידד )התפעל(
י-ד-ה  -יידה )פיעל( הודה )הפעיל(
י-ד-ע  -ידע )קל( נודע )נפעל( יידע )פיעל( יודע )פועל( הודיע )הפעיל(
י-ה-ד  -ייהד )פיעל( יוהד )פועל( התייהד )התפעל(
י-ה-ר  -התייהר )התפעל(
י-ז-ל  -הוזיל )הפעיל( הוזל )הופעל(
י-ז-מ  -יז )קל(

י-ז-ע  -ייזע )פיעל( יוזע )פועל( התייזע )התפעל(
י-ח-ד  -ייחד )פיעל( יוחד )פועל( התייחד )התפעל(
י-ח-ל  -ייחל )פיעל( יוחל )פועל( הוחיל )הפעיל(
י-ח-מ  -ייח )פיעל( יוח )פועל( התייח )התפעל(
י-ח-ס  -ייחס )פיעל( יוחס )פועל( התייחס )התפעל(
י-ח-פ  -ייח )פיעל( התייח )התפעל(
י-ח-צ-נ  -ייחצ )פיעל( יוחצ )פועל(
י-ט-ב  -היטיב )הפעיל( הוטב )הופעל(
י-כ-ח  -נוכח )נפעל( הוכיח )הפעיל( הוכח )הופעל(
י-ל-ד  -ילד )קל( נולד )נפעל( יילד )פיעל( יולד )פועל( התיילד )התפעל(
הוליד )הפעיל(
י-ל-כ  -הולי )הפעיל( הול )הופעל(
י-ל-ל  -יילל )פיעל(
י-מ-ר  -התיימר )התפעל(
י-נ-ה  -הונה )הפעיל(
י-נ-נ  -יינ )פיעל( יונ )פועל( התיינ )התפעל(
י-נ-ק  -ינק )קל( היניק )הפעיל( הונק )הופעל(
י-ס-ד  -יסד )קל( נוסד )נפעל( ייסד )פיעל( יוסד )פועל(
י-ס-פ  -נוס )נפעל( ייס )פיעל( יוס )פועל( התייס )התפעל( הוסי
)הפעיל( הוס )הופעל(
י-ס-ר  -ייסר )פיעל( יוסר )פועל( התייסר )התפעל(

י-ע-ד  -נועד )נפעל( ייעד )פיעל( יועד )פועל( התייעד )התפעל( הועיד
)הפעיל( הועד )הופעל(
י-ע-ל  -ייעל )פיעל( יועל )פועל( התייעל )התפעל( הועיל )הפעיל(
י-ע-צ  -יע )קל( נוע )נפעל( ייע )פיעל( התייע )התפעל(
י-ע-ר  -ייער )פיעל( יוער )פועל(
י-פ-ה  -יפה )קל( ייפה )פיעל( יופה )פועל( התייפה )התפעל(
י-פ-ח  -התייפח )התפעל(
י-פ-י-פ  -התייפיי )התפעל(
י-פ-ע  -הופיע )הפעיל(
י-צ-א  -יצא )קל( ייצא )פיעל( יוצא )פועל( הוציא )הפעיל( הוצא )הופעל(
י-צ-ב  -ייצב )פיעל( יוצב )פועל( התייצב )התפעל( הציב )הפעיל( הוצב
)הופעל(
י-צ-ג  -ייצג )פיעל( יוצג )פועל( הציג )הפעיל( הוצג )הופעל(
י-צ-ע  -הציע )הפעיל( הוצע )הופעל(
י-צ-ק  -יצק )קל( נוצק )נפעל( הציק )הפעיל(
י-צ-ר  -יצר )קל( נוצר )נפעל( ייצר )פיעל( יוצר )פועל(
י-ק-ד  -יקד )קל(
י-ק-ע  -הוקיע )הפעיל( הוקע )הופעל(
י-ק-ר  -ייקר )פיעל( התייקר )התפעל( הוקיר )הפעיל(
י-ר-א  -ירא )קל( התיירא )התפעל(
י-ר-ד  -ירד )קל( הוריד )הפעיל( הורד )הופעל(

י-ר-ה  -ירה )קל( נורה )נפעל( הורה )הפעיל(
י-ר-ט  -יירט )פיעל( יורט )פועל(
י-ר-ק  -ירק )קל( הוריק )הפעיל(
י-ר-ש  -ירש )קל( נורש )נפעל( הוריש )הפעיל(
י-ש-ב  -ישב )קל( יישב )פיעל( יושב )פועל( התיישב )התפעל( הושיב
)הפעיל( הושב )הופעל(
י-ש-ט  -הושיט )הפעיל( הושט )הופעל(
י-ש-מ  -ייש )פיעל( יוש )פועל(
י-ש-נ  -יש )קל( ייש )פיעל( יוש )פועל( התייש )התפעל(
י-ש-ע  -נושע )נפעל( הושיע )הפעיל(
י-ש-ר  -יישר )פיעל( יושר )פועל( התיישר )התפעל( הישיר )הפעיל(
י-ת-מ  -התיית )התפעל(
י-ת-ר  -נותר )נפעל( ייתר )פיעל( יותר )פועל( הותיר )הפעיל(
כ-א-ב  -כאב )קל( הכאיב )הפעיל(
כ-ב-ד  -כיבד )פיעל( כובד )פועל( התכבד )התפעל( הכביד )הפעיל( הוכבד
)הופעל(
כ-ב-ה  -כבה )קל( נכבה )נפעל( כיבה )פיעל( כובה )פועל(
כ-ב-ל  -כבל )קל( נכבל )נפעל(
כ-ב-ס  -כיבס )פיעל( כובס )פועל( התכבס )התפעל(
כ-ב-ר  -הכביר )הפעיל(
כ-ב-ש  -כבש )קל( נכבש )נפעל(

כ-ד-ר  -התכדר )התפעל(
כ-ד-ר-ר  -כדרר )פיעל( התכדרר )התפעל(
כ-ה-ה  -כהה )קל( התכהה )התפעל( הכהה )הפעיל(
כ-ה-נ  -כיה )פיעל(
כ-ו-ה  -נכווה )נפעל(
כ-ו-נ  -כיוו )פיעל( כוו )פועל( התכוו )התפעל( הכווי )הפעיל( הוכוו
)הופעל(
כ-ו-נ  -נכו )נפעל( כונ )פיעל( כונ )פועל( התכונ )התפעל( הכי )הפעיל(
הוכ )הופעל(
כ-ו-נ-נ  -כוונ )פיעל( התכוונ )התפעל(
כ-ו-צ  -כיוו )פיעל( כוו )פועל( התכוו )התפעל(
כ-ז-ב  -נכזב )נפעל( כיזב )פיעל( הכזיב )הפעיל(
כ-ח-ד  -נכחד )נפעל( כיחד )פיעל( הכחיד )הפעיל( הוכחד )הופעל(
כ-ח-כ-ח  -כחכח )פיעל(
כ-ח-ל  -הכחיל )הפעיל(
כ-ח-ש  -כיחש )פיעל( התכחש )התפעל( הכחיש )הפעיל( הוכחש )הופעל(
כ-י-ל  -הכיל )הפעיל( הוכל )הופעל(
כ-י-ל  -כייל )פיעל( כויל )פועל( התכייל )התפעל(
כ-י-ס  -כייס )פיעל( כויס )פועל(
כ-י-ר  -כייר )פיעל( כויר )פועל(
כ-כ-ב  -כיכב )פיעל(

כ-ל-א  -כלא )קל( נכלא )נפעל( הכליא )הפעיל(
כ-ל-ב  -הכליב )הפעיל( הוכלב )הופעל(
כ-ל-ה  -כלה )קל( כילה )פיעל( כולה )פועל( התכלה )התפעל(
כ-ל-כ-ל  -כלכל )פיעל(
כ-ל-ל  -כלל )קל( נכלל )נפעל( הכליל )הפעיל( הוכלל )הופעל(
כ-ל-מ  -נכל )נפעל( הכלי )הפעיל( הוכל )הופעל(
כ-מ-ה  -כמה )קל(
כ-מ-ר  -נכמר )נפעל(
כ-מ-ש  -כמש )קל(
כ-נ-ה  -כינה )פיעל( כונה )פועל( התכנה )התפעל(
כ-נ-ס  -כנס )קל( נכנס )נפעל( כינס )פיעל( כונס )פועל( התכנס )התפעל(
הכניס )הפעיל( הוכנס )הופעל(
כ-נ-ע  -נכנע )נפעל( הכניע )הפעיל( הוכנע )הופעל(
כ-ס-ה  -כיסה )פיעל( כוסה )פועל( התכסה )התפעל(
כ-ס-ח  -כיסח )פיעל( כוסח )פועל( התכסח )התפעל(
כ-ס-ס  -כסס )קל( נכסס )נפעל(
כ-ס-פ  -נכס )נפעל( כיס )פיעל( הכסי )הפעיל( הוכס )הופעל(
כ-ע-ס  -כעס )קל( הכעיס )הפעיל( הוכעס )הופעל(
כ-ע-ר  -כיער )פיעל( כוער )פועל( התכער )התפעל(
כ-פ-ה  -כפה )קל( נכפה )נפעל(
כ-פ-ל  -כפל )קל( נכפל )נפעל( הכפיל )הפעיל( הוכפל )הופעל(

כ-פ-פ  -כפ )קל( כופ )פיעל( כופ )פועל( התכופ )התפעל( הכפי
)הפעיל( הוכפ )הופעל(
כ-פ-ר  -כפר )קל( כיפר )פיעל( כופר )פועל( התכפר )התפעל(
כ-פ-ש  -הכפיש )הפעיל( הוכפש )הופעל(
כ-פ-ת  -כפת )קל( נכפת )נפעל(
כ-פ-ת-ר  -כפתר )פיעל( כופתר )פועל(
כ-ר-ב-ל  -כרבל )פיעל( כורבל )פועל( התכרבל )התפעל(
כ-ר-ה  -כרה )קל( נכרה )נפעל(
כ-ר-ז  -הכריז )הפעיל( הוכרז )הופעל(
כ-ר-ח  -הכריח )הפעיל( הוכרח )הופעל(
כ-ר-ט-ס  -כרטס )פיעל(
כ-ר-כ  -כר )קל( נכר )נפעל(
כ-ר-כ-מ  -התכרכ )התפעל(
כ-ר-כ-ר  -כרכר )פיעל(
כ-ר-ס-מ  -כרס )פיעל( כורס )פועל( התכרס )התפעל(
כ-ר-ע  -כרע )קל( הכריע )הפעיל( הוכרע )הופעל(
כ-ר-ת  -כרת )קל( נכרת )נפעל( הכרית )הפעיל( הוכרת )הופעל(
כ-ש-כ-ש  -כשכש )פיעל(
כ-ש-ל  -כשל )קל( נכשל )נפעל( הכשיל )הפעיל( הוכשל )הופעל(
כ-ש-פ  -כיש )פיעל( כוש )פועל(
כ-ש-ר  -הכשיר )הפעיל( הוכשר )הופעל(

כ-ת-ב  -כתב )קל( נכתב )נפעל( כיתב )פיעל( כותב )פועל( התכתב )התפעל(
הכתיב )הפעיל( הוכתב )הופעל(
כ-ת-מ  -הכתי )הפעיל( הוכת )הופעל(
כ-ת-ר  -כיתר )פיעל( כותר )פועל( הכתיר )הפעיל( הוכתר )הופעל(
כ-ת-ש  -כתש )קל( נכתש )נפעל( התכתש )התפעל(
כ-ת-ת  -כיתת )פיעל( כותת )פועל(
ל-א-ה  -נלאה )נפעל( הלאה )הפעיל(
ל-א-ט  -לאט )קל(
ל-א-מ  -הלאי )הפעיל( הולא )הופעל(
ל-ב-ב  -ליבב )פיעל(
ל-ב-ה  -ליבה )פיעל( לובה )פועל(
ל-ב-ט  -התלבט )התפעל(
ל-ב-ל  -נלבל )נפעל(
ל-ב-ל-ב  -לבלב )פיעל(
ל-ב-נ  -ליב )פיעל( לוב )פועל( התלב )התפעל( הלבי )הפעיל( הולב
)הופעל(
ל-ב-ש  -לבש )קל( התלבש )התפעל( הלביש )הפעיל( הולבש )הופעל(
ל-ג-ל-ג  -לגלג )פיעל(
ל-ג-מ  -לג )קל( נלג )נפעל(
ל-ה-ב  -נלהב )נפעל( התלהב )התפעל( הלהיב )הפעיל( הולהב )הופעל(
ל-ה-ט  -להט )קל( התלהט )התפעל( הלהיט )הפעיל( הולהט )הופעל(

ל-ה-ט-ט  -להטט )פיעל(
ל-ה-מ  -התלה )התפעל(
ל-ה-ק  -ליהק )פיעל( לוהק )פועל(
ל-ו-ה  -לווה )קל( נלווה )נפעל( ליווה )פיעל( לווה )פועל( התלווה )התפעל(
הלווה )הפעיל( הולווה )הופעל(
ל-ו-ט  -הליט )הפעיל( הולט )הופעל(
ל-ו-נ  -ל )קל( התלונ )התפעל( הלי )הפעיל( הול )הופעל(
ל-ו-צ  -התלוצ )התפעל(
ל-ו-ש  -לש )קל(
ל-ח-ח  -ליחח )פיעל( לוחח )פועל(
ל-ח-כ  -לח )קל( ליח )פיעל( לוח )פועל(
ל-ח-ל-ח  -לחלח )פיעל( התלחלח )התפעל(
ל-ח-מ  -לח )קל( נלח )נפעל( הלחי )הפעיל( הולח )הופעל(
ל-ח-נ  -הלחי )הפעיל( הולח )הופעל(
ל-ח-צ  -לח )קל( נלח )נפעל( הלחי )הפעיל( הולח )הופעל(
ל-ח-ש  -לחש )קל( נלחש )נפעל( התלחש )התפעל(
ל-ח-ש-ש  -לחשש )פיעל(
ל-ט-פ  -ליט )פיעל( לוט )פועל( התלט )התפעל(
ל-ט-ש  -לטש )קל( ליטש )פיעל( לוטש )פועל( התלטש )התפעל(
ל-כ-ד  -לכד )קל( נלכד )נפעל( ליכד )פיעל( לוכד )פועל( התלכד )התפעל(
ל-כ-ל-כ  -לכל )פיעל( לוכל )פועל( התלכל )התפעל(

ל-כ-ס-נ  -לכס )פיעל( לוכס )פועל(
ל-מ-ד  -למד )קל( נלמד )נפעל( לימד )פיעל( התלמד )התפעל(
ל-ע-ג  -לעג )קל( הלעיג )הפעיל(
ל-ע-ז  -הלעיז )הפעיל(
ל-ע-ט  -הלעיט )הפעיל( הולעט )הופעל(
ל-ע-ס  -לעס )קל( נלעס )נפעל(
ל-פ-פ  -ליפ )פיעל( לופ )פועל( התלפ )התפעל(
ל-פ-ת  -לפת )קל( נלפת )נפעל(
ל-צ-צ  -התלוצ )התפעל(
ל-ק-ה  -לקה )קל( הלקה )הפעיל( הולקה )הופעל(
ל-ק-ח  -לקח )קל( נלקח )נפעל( התלקח )התפעל(
ל-ק-ט  -ליקט )פיעל( לוקט )פועל(
ל-ק-ק  -ליקק )פיעל( לוקק )פועל( התלקק )התפעל(
ל-ש-נ  -הלשי )הפעיל(
מ-א-נ  -מיא )פיעל(
מ-א-ס  -מאס )קל( נמאס )נפעל( המאיס )הפעיל(
מ-ג-נ  -מיג )פיעל( מוג )פועל( התמג )התפעל(
מ-ג-נ-ט  -מגנט )פיעל( מוגנט )פועל( התמגנט )התפעל(
מ-ג-ר  -מיגר )פיעל( מוגר )פועל(
מ-ד-ב-ר  -מדבר )פיעל(

מ-ד-ד  -מדד )קל( נמדד )נפעל( התמודד )התפעל(
מ-ד-ר  -מידר )פיעל( מודר )פועל(
מ-ה-ל  -מהל )קל( נמהל )נפעל(
מ-ה-מ-ה  -התמהמה )התפעל(
מ-ה-ר  -מיהר )פיעל(
מ-ו-ג  -נמוג )נפעל( התמוגג )התפעל(
מ-ו-ח  -נימוח )נפעל(
מ-ו-ט  -מוטט )פיעל( מוטט )פועל( התמוטט )התפעל( המיט )הפעיל( הומט
)הופעל(
מ-ו-ל  -מל )קל( נימול )נפעל( מולל )פיעל(
מ-ו-ר  -המיר )הפעיל( הומר )הופעל(
מ-ו-ש  -מש )קל( המיש )הפעיל(
מ-ו-ת  -המית )הפעיל( הומת )הופעל(
מ-ז-ג  -מזג )קל( נמזג )נפעל( מיזג )פיעל( מוזג )פועל( התמזג )התפעל(
מ-ז-ל  -התמזל )התפעל(
מ-ז-מ-ז  -מזמז )פיעל( התמזמז )התפעל(
מ-ז-ע-ר  -מזער )פיעל( מוזער )פועל(
מ-ח-א  -מחא )קל( נמחא )נפעל(
מ-ח-ה  -מחה )קל( נמחה )נפעל( התמחה )התפעל(
מ-ח-ז  -המחיז )הפעיל( הומחז )הופעל(
מ-ח-ז-ר  -מחזר )פיעל( מוחזר )פועל( התמחזר )התפעל(

מ-ח-ל  -מחל )קל( נמחל )נפעל(
מ-ח-צ  -מח )קל( נמח )נפעל(
מ-ח-ק  -מחק )קל( נמחק )נפעל(
מ-ח-ש  -המחיש )הפעיל( הומחש )הופעל(
מ-ח-ש-ב  -מחשב )פיעל( מוחשב )פועל(
מ-ט-ר  -המטיר )הפעיל( הומטר )הופעל(
מ-י-נ  -מיי )פיעל( מוי )פועל( התמיי )התפעל(
מ-כ-נ  -מיכ )פיעל( מוכ )פועל( התמכ )התפעל(
מ-כ-ר  -מכר )קל( נמכר )נפעל( התמכר )התפעל(
מ-ל-א  -נמלא )נפעל( מילא )פיעל( מולא )פועל( התמלא )התפעל(
מ-ל-ח  -המליח )הפעיל( הומלח )הופעל(
מ-ל-ט  -נמלט )נפעל( מילט )פיעל( המליט )הפעיל( הומלט )הופעל(
מ-ל-כ  -מל )קל( נמל )נפעל( המלי )הפעיל( הומל )הופעל(
מ-ל-כ-ד  -מלכד )פיעל( מולכד )פועל(
מ-ל-ל  -מולל )פיעל( התמולל )התפעל(
מ-ל-מ-ל  -מלמל )פיעל(
מ-ל-צ  -המלי )הפעיל( הומל )הופעל(
מ-ל-צ-ר  -מלצר )פיעל(
מ-ל-ק  -מלק )קל( נמלק )נפעל(
מ-מ-נ  -מימ )פיעל( מומ )פועל(

מ-מ-ש  -מימש )פיעל( מומש )פועל( התממש )התפעל(
מ-נ-ה  -מנה )קל( נמנה )נפעל( מינה )פיעל( מונה )פועל( התמנה )התפעל(
מ-נ-ע  -מנע )קל( נמנע )נפעל(
מ-נ-פ  -מינ )פיעל( מונ )פועל( התמנ )התפעל(
מ-ס-ג-ר  -מסגר )פיעל( מוסגר )פועל(
מ-ס-ד  -מיסד )פיעל( מוסד )פועל( התמסד )התפעל(
מ-ס-ה  -מיסה )פיעל( מוסה )פועל( התמסה )התפעל(
מ-ס-ח-ר  -מסחר )פיעל( מוסחר )פועל(
מ-ס-ט-ל  -מסטל )פיעל( מוסטל )פועל( התמסטל )התפעל(
מ-ס-כ  -מס )קל( נמס )נפעל( מיס )פיעל( מוס )פועל(
מ-ס-מ-ס  -מסמס )פיעל( מוסמס )פועל( התמסמס )התפעל(
מ-ס-מ-ר  -מסמר )פיעל( מוסמר )פועל(
מ-ס-ס  -מוסס )פיעל( התמוסס )התפעל( המס )הפעיל( הומס )הופעל(
מ-ס-פ-ר  -מספר )פיעל( מוספר )פועל(
מ-ס-ק  -מסק )קל( נמסק )נפעל(
מ-ס-ר  -מסר )קל( נמסר )נפעל( התמסר )התפעל(
מ-ע-ד  -מעד )קל( המעיד )הפעיל( הומעד )הופעל(
מ-ע-ט  -מיעט )פיעל( התמעט )התפעל( המעיט )הפעיל( הומעט )הופעל(
מ-ע-כ  -מע )קל( נמע )נפעל(
מ-ע-ל  -מעל )קל(

מ-ע-נ  -נמע )נפעל( מיע )פיעל( מוע )פועל(
מ-פ-ה  -מיפה )פיעל( מופה )פועל(
מ-צ-א  -מצא )קל( נמצא )נפעל( התמצא )התפעל( המציא )הפעיל( הומצא
)הופעל(
מ-צ-ה  -מיצה )פיעל( מוצה )פועל( התמצה )התפעל(
מ-צ-מ-צ  -מצמ )פיעל(
מ-צ-ע  -מיצע )פיעל( מוצע )פועל(
מ-צ-צ  -מצ )קל( נמצ )נפעל(
מ-צ-ק  -מיצק )פיעל( התמצק )התפעל(
מ-ק-ד  -מיקד )פיעל( מוקד )פועל( התמקד )התפעל(
מ-ק-ח  -התמקח )התפעל(
מ-ק-מ  -מיק )פיעל( מוק )פועל( התמק )התפעל(
מ-ק-צ-ע  -התמקצע )התפעל(
מ-ק-ש  -מיקש )פיעל( מוקש )פועל(
מ-ר-א  -המריא )הפעיל(
מ-ר-ד  -מרד )קל( התמרד )התפעל( המריד )הפעיל( הומרד )הופעל(
מ-ר-ה  -המרה )הפעיל(
מ-ר-ח  -מרח )קל( נמרח )נפעל( התמרח )התפעל(
מ-ר-ט  -מרט )קל( נמרט )נפעל(
מ-ר-כ-ז  -מרכז )פיעל( מורכז )פועל(
מ-ר-מ-ר  -התמרמר )התפעל(

מ-ר-פ-ק  -מרפק )פיעל(
מ-ר-צ  -המרי )הפעיל( הומר )הופעל(
מ-ר-ק  -מירק )פיעל( מורק )פועל( התמרק )התפעל(
מ-ר-ר  -מירר )פיעל(
מ-ש-ה  -משה )קל( נמשה )נפעל(
מ-ש-ח  -משח )קל( נמשח )נפעל(
מ-ש-כ  -מש )קל( נמש )נפעל( התמש )התפעל( המשי )הפעיל(
מ-ש-כ-נ  -משכ )פיעל( מושכ )פועל(
מ-ש-ל  -משל )קל( נמשל )נפעל( המשיל )הפעיל( הומשל )הופעל(
מ-ש-מ-ש  -משמש )פיעל( מושמש )פועל(
מ-ש-ש  -מישש )פיעל( מושש )פועל(
מ-ת-ג  -מיתג )פיעל( מותג )פועל(
מ-ת-ח  -מתח )קל( נמתח )נפעל( התמתח )התפעל(
מ-ת-נ  -מית )פיעל( מות )פועל( התמת )התפעל( המתי )הפעיל(
מ-ת-ק  -המתיק )הפעיל( הומתק )הופעל(
נ-א-ה  -התנאה )התפעל(
נ-א-מ  -נא )קל( ננא )נפעל(
נ-א-פ  -נא )קל( ניא )פיעל(
נ-א-צ  -ניא )פיעל( נוא )פועל(
נ-א-ק  -נאק )קל(

נ-ב-א  -ניבא )פיעל( התנבא )התפעל(
נ-ב-ח  -נבח )קל(
נ-ב-ט  -נבט )קל( ניבט )נפעל( הנביט )הפעיל( הונבט )הופעל(
נ-ב-ל  -נבל )קל( ניבל )פיעל(
נ-ב-ע  -נבע )קל( הביע )הפעיל( הובע )הופעל(
נ-ב-ר  -נבר )קל(
נ-ג-ב  -ניגב )פיעל( נוגב )פועל( התנגב )התפעל(
נ-ג-ד  -ניגד )פיעל( נוגד )פועל( התנגד )התפעל( הגיד )הפעיל( הוגד )הופעל(
נ-ג-ה  -נגה )קל( הגיה )הפעיל( הוגה )הופעל(
נ-ג-ח  -נגח )קל( ננגח )נפעל( ניגח )פיעל( נוגח )פועל( התנגח )התפעל(
נ-ג-נ  -ניג )פיעל( נוג )פועל( התנג )התפעל(
נ-ג-ס  -נגס )קל( ננגס )נפעל(
נ-ג-ע  -נגע )קל( ננגע )נפעל( הגיע )הפעיל(
נ-ג-פ  -ניג )נפעל( הגי )הפעיל( הוג )הופעל(
נ-ג-ר  -ניגר )נפעל( הגיר )הפעיל( הוגר )הופעל(
נ-ג-ש  -נגש )קל( ניגש )נפעל( התנגש )התפעל( הגיש )הפעיל( הוגש )הופעל(
נ-ד-ב  -נידב )פיעל( נודב )פועל( התנדב )התפעל(
נ-ד-ד  -נד )קל( התנודד )התפעל(
נ-ד-ה  -נידה )פיעל( נודה )פועל(
נ-ד-ח  -הדיח )הפעיל( הודח )הופעל(

נ-ד-מ  -נד )קל(
נ-ד-נ-ד  -נדנד )פיעל( התנדנד )התפעל(
נ-ד-פ  -נד )קל( התנד )התפעל( הדי )הפעיל(
נ-ד-ר  -נדר )קל( הדיר )הפעיל( הודר )הופעל(
נ-ה-ג  -נהג )קל( ניהג )פיעל( נוהג )פועל( התנהג )התפעל( הנהיג )הפעיל(
הונהג )הופעל(
נ-ה-ה  -נהה )קל(
נ-ה-ל  -ניהל )פיעל( נוהל )פועל( התנהל )התפעל(
נ-ה-מ  -נה )קל(
נ-ה-ר  -נהר )קל(
נ-ו-א  -הניא )הפעיל( הונא )הופעל(
נ-ו-ד  -הניד )הפעיל(
נ-ו-ח  -נח )קל( הניח )הפעיל( הונח )הופעל(
נ-ו-ט  -ניווט )פיעל( נווט )פועל(
נ-ו-ל  -התנוול )התפעל(
נ-ו-מ  -נ )קל(
נ-ו-נ  -ניוו )פיעל( נוו )פועל( התנוו )התפעל(
נ-ו-ס  -נס )קל( הניס )הפעיל( הונס )הופעל(
נ-ו-ע  -נע )קל( הניע )הפעיל( הונע )הופעל(
נ-ו-פ  -נופ )פיעל( נופ )פועל( התנופ )התפעל( הני )הפעיל( הונ
)הופעל(

נ-ז-ל  -נזל )קל( התנזל )התפעל( הזיל )הפעיל( הוזל )הופעל(
נ-ז-ע  -הזיע )הפעיל(
נ-ז-פ  -נז )קל( ננז )נפעל(
נ-ז-ק  -הזיק )הפעיל(
נ-ז-ר  -התנזר )התפעל(
נ-ח-ה  -הנחה )הפעיל( הונחה )הופעל(
נ-ח-ל  -נחל )קל( התנחל )התפעל( הנחיל )הפעיל( הונחל )הופעל(
נ-ח-מ  -ננח )נפעל( ניח )פיעל( נוח )פועל( התנח )התפעל(
נ-ח-מ-ד  -התנחמד )התפעל(
נ-ח-ר  -נחר )קל(
נ-ח-ש  -ניחש )פיעל( נוחש )פועל(
נ-ח-ת  -נחת )קל( ננחת )נפעל( הנחית )הפעיל( הונחת )הופעל(
נ-ט-ב  -הטיב )הפעיל(
נ-ט-ה  -נטה )קל( הטה )הפעיל( הוטה )הופעל(
נ-ט-ל  -נטל )קל( ניטל )נפעל( הטיל )הפעיל( הוטל )הופעל(
נ-ט-ע  -נטע )קל( ננטע )נפעל(
נ-ט-פ  -נט )קל( הטי )הפעיל( הוט )הופעל(
נ-ט-ר  -נטר )קל( ניטר )פיעל( נוטר )פועל(
נ-ט-ר-ל  -נטרל )פיעל( נוטרל )פועל(
נ-ט-ש  -נטש )קל( ננטש )נפעל(

נ-י-ב  -הניב )הפעיל(
נ-י-ד  -נייד )פיעל( התנייד )התפעל(
נ-כ-ה  -ניכה )פיעל( נוכה )פועל( הכה )הפעיל( הוכה )הופעל(
נ-כ-ח  -נכח )קל(
נ-כ-ל  -התנכל )התפעל(
נ-כ-ס  -ניכס )פיעל( נוכס )פועל(
נ-כ-ר  -ניכר )פיעל( התנכר )התפעל( הנכיר )הפעיל( הכיר )הפעיל( הוכר
)הופעל(
נ-כ-ש  -ניכש )פיעל( נוכש )פועל( הכיש )הפעיל( הוכש )הופעל(
נ-מ-כ  -נמ )קל( הנמי )הפעיל( הונמ )הופעל(
נ-מ-נ-מ  -נמנ )פיעל( התנמנ )התפעל(
נ-מ-ס  -נמס )קל(
נ-מ-ק  -נימק )פיעל( נומק )פועל(
נ-נ-ק  -הניק )הפעיל(
נ-ס-ג  -הסיג )הפעיל( הוסג )הופעל(
נ-ס-ה  -ניסה )פיעל( נוסה )פועל( התנסה )התפעל(
נ-ס-ח  -ניסח )פיעל( נוסח )פועל( התנסח )התפעל( הסיח )הפעיל( הוסח
)הופעל(
נ-ס-כ  -נס )קל(
נ-ס-ס  -התנוסס )התפעל(
נ-ס-ע  -נסע )קל( הסיע )הפעיל( הוסע )הופעל(

נ-ס-ק  -נסק )קל( הסיק )הפעיל( הוסק )הופעל(
נ-ס-ר  -ניסר )פיעל( נוסר )פועל( הסיר )הפעיל( הוסר )הופעל(
נ-ע-ל  -נעל )קל( ננעל )נפעל(
נ-ע-מ  -נע )קל( הנעי )הפעיל( הונע )הופעל(
נ-ע-נ-ע  -נענע )פיעל( נוענע )פועל( התנענע )התפעל(
נ-ע-ע  -התנועע )התפעל(
נ-ע-צ  -נע )קל( ננע )נפעל(
נ-ע-ר  -נער )קל( ניער )פיעל( נוער )פועל( התנער )התפעל(
נ-פ-ה  -ניפה )פיעל( נופה )פועל(
נ-פ-ח  -נפח )קל( ניפח )פיעל( נופח )פועל( התנפח )התפעל(
נ-פ-ל  -נפל )קל( התנפל )התפעל( הפיל )הפעיל( הופל )הופעל(
נ-פ-נ-פ  -נפנ )פיעל( נופנ )פועל( התנפנ )התפעל(
נ-פ-צ  -ניפ )פיעל( נופ )פועל( התנפ )התפעל(
נ-פ-ק  -ניפק )פיעל( נופק )פועל( הנפיק )הפעיל( הונפק )הופעל(
נ-פ-ש  -נפש )קל( הנפיש )הפעיל( הונפש )הופעל(
נ-צ-ח  -ניצח )פיעל( נוצח )פועל( התנצח )התפעל( הנציח )הפעיל( הונצח
)הופעל(
נ-צ-ל  -ניצל )נפעל( ניצל )פיעל( נוצל )פועל( התנצל )התפעל( הנציל
)הפעיל( הוצל )הופעל(
נ-צ-נ-צ  -נצנ )פיעל( נוצנ )פועל(
נ-צ-צ  -נצ )קל( התנוצ )התפעל( הנ )הפעיל(

נ-צ-ר  -נצר )קל( ננצר )נפעל( ניצר )פיעל( התנצר )התפעל(
נ-צ-ת  -הצית )הפעיל( הוצת )הופעל(
נ-ק-ב  -נקב )קל( ניקב )פיעל( נוקב )פועל(
נ-ק-ד  -ניקד )פיעל( נוקד )פועל(
נ-ק-ה  -ניקה )פיעל( נוקה )פועל( התנקה )התפעל(
נ-ק-ז  -ניקז )פיעל( נוקז )פועל( התנקז )התפעל( הקיז )הפעיל( הוקז )הופעל(
נ-ק-ט  -נקט )קל( ננקט )נפעל(
נ-ק-מ  -נק )קל( ניק )נפעל( התנק )התפעל(
נ-ק-ע  -נקע )קל( ננקע )נפעל(
נ-ק-פ  -נק )קל(
נ-ק-ר  -נקר )קל( ניקר )פיעל( נוקר )פועל(
נ-ק-ש  -נקש )קל( התנקש )התפעל( הקיש )הפעיל( הוקש )הופעל(
נ-ר-מ-ל  -נרמל )פיעל( נורמל )פועל(
נ-ש-א  -נשא )קל( נישא )נפעל( התנשא )התפעל( השיא )הפעיל( הושא
)הופעל(
נ-ש-ב  -נשב )קל( נישב )פיעל(
נ-ש-ג  -השיג )הפעיל( הושג )הופעל(
נ-ש-כ  -נש )קל( ננש )נפעל(
נ-ש-ל  -נשל )קל( נישל )פיעל( נושל )פועל( השיל )הפעיל( הושל )הופעל(
נ-ש-מ  -נש )קל( התנש )התפעל( הנשי )הפעיל( הונש )הופעל(
נ-ש-נ-ש  -נשנש )פיעל(

נ-ש-פ  -נש )קל( ננש )נפעל( התנש )התפעל(
נ-ש-ק  -נשק )קל( נישק )פיעל( נושק )פועל( התנשק )התפעל( השיק )הפעיל(
הושק )הופעל(
נ-ש-ר  -נשר )קל( השיר )הפעיל( הושר )הופעל(
נ-ת-ב  -ניתב )פיעל( נותב )פועל( התנתב )התפעל(
נ-ת-ז  -ניתז )נפעל( התיז )הפעיל( הותז )הופעל(
נ-ת-ח  -ניתח )פיעל( נותח )פועל(
נ-ת-כ  -נית )נפעל( התי )הפעיל( הות )הופעל(
נ-ת-נ  -נת )קל( נית )נפעל(
נ-ת-צ  -נית )פיעל( נות )פועל(
נ-ת-ק  -ניתק )נפעל( ניתק )פיעל( נותק )פועל( התנתק )התפעל(
נ-ת-ר  -ניתר )פיעל( התיר )הפעיל( הותר )הופעל(
נ-ת-ש  -התיש )הפעיל( הותש )הופעל(
ס-א-ב  -סיאב )פיעל( סואב )פועל( הסתאב )התפעל(
ס-א-נ  -סא )קל(
ס-ב-א  -סבא )קל(
ס-ב-ב  -סבב )קל( סיבב )פיעל( סובב )פועל( הסתובב )התפעל( הסב )הפעיל(
הוסב )הופעל(
ס-ב-כ  -סיב )פיעל( סוב )פועל( הסתב )התפעל(
ס-ב-ל  -סבל )קל( נסבל )נפעל(
ס-ב-נ  -סיב )פיעל( סוב )פועל( הסתב )התפעל(

ס-ב-ס-ד  -סבסד )פיעל( סובסד )פועל(
ס-ב-ר  -סבר )קל( סיבר )פיעל( הסתבר )התפעל( הסביר )הפעיל( הוסבר
)הופעל(
ס-ג-ד  -סגד )קל(
ס-ג-ל  -סיגל )פיעל( סוגל )פועל( הסתגל )התפעל(
ס-ג-נ-נ  -סגנ )פיעל( סוגנ )פועל(
ס-ג-פ  -הסתג )התפעל(
ס-ג-ר  -סגר )קל( נסגר )נפעל( סוגר )פועל( הסתגר )התפעל( הסגיר )הפעיל(
הוסגר )הופעל(
ס-ד-ק  -סדק )קל( נסדק )נפעל(
ס-ד-ר  -סידר )פיעל( סודר )פועל( הסתדר )התפעל( הסדיר )הפעיל( הוסדר
)הופעל(
ס-ו-ב  -סב )קל( נסוב )נפעל(
ס-ו-ג  -נסוג )נפעל(
ס-ו-ג  -סיווג )פיעל( סווג )פועל( הסתווג )התפעל(
ס-ו-ד  -הסתודד )התפעל(
ס-ו-ה  -הסתווה )התפעל( הסווה )הפעיל( הוסווה )הופעל(
ס-ו-ט  -הסיט )הפעיל( הוסט )הופעל(
ס-ו-כ  -ס )קל(
ס-ו-ר  -סר )קל( הסיר )הפעיל( הוסר )הופעל(
ס-ו-ת  -הסית )הפעיל( הוסת )הופעל(

ס-ח-ב  -סחב )קל( נסחב )נפעל(
ס-ח-ט  -סחט )קל( נסחט )נפעל(
ס-ח-פ  -סח )קל( נסח )נפעל(
ס-ח-ר  -סחר )קל( נסחר )נפעל(
ס-ח-ר-ר  -סחרר )פיעל( סוחרר )פועל( הסתחרר )התפעל(
ס-ט-ה  -סטה )קל(
ס-ט-ר  -סטר )קל(
ס-י-ג  -סייג )פיעל( סויג )פועל( הסתייג )התפעל(
ס-י-ד  -סייד )פיעל( סויד )פועל( הסתייד )התפעל(
ס-י-מ  -סיי )פיעל( סוי )פועל( הסתיי )התפעל(
ס-י-ע  -סייע )פיעל( הסתייע )התפעל(
ס-י-ר  -סייר )פיעל(
ס-כ-כ  -סכ )קל( סיכ )פיעל(
ס-כ-ל  -סיכל )פיעל( סוכל )פועל( הסתכל )התפעל(
ס-כ-מ  -סכ )קל( נסכ )נפעל( סיכ )פיעל( סוכ )פועל( הסתכ )התפעל(
הסכי )הפעיל( הוסכ )הופעל(
ס-כ-נ  -סיכ )פיעל( הסתכ )התפעל( הסכי )הפעיל(
ס-כ-ס-כ  -סכס )פיעל( סוכס )פועל( הסתכס )התפעל(
ס-כ-ר  -סכר )קל( נסכר )נפעל(
ס-כ-ת  -הסכית )הפעיל(
ס-ל-א  -סולא )פועל(

ס-ל-ד  -סלד )קל(
ס-ל-ח  -סלח )קל( נסלח )נפעל(
ס-ל-ל  -סלל )קל( נסלל )נפעל(
ס-ל-מ  -הסלי )הפעיל( הוסל )הופעל(
ס-ל-ס-ל  -סלסל )פיעל( סולסל )פועל( הסתלסל )התפעל(
ס-ל-פ  -סיל )פיעל( סול )פועל(
ס-ל-ק  -סילק )פיעל( סולק )פועל( הסתלק )התפעל( הסליק )הפעיל( הוסלק
)הופעל(
ס-מ-א  -סימא )פיעל( סומא )פועל( הסתמא )התפעל(
ס-מ-כ  -סמ )קל( נסמ )נפעל( הסתמ )התפעל( הסמי )הפעיל( הוסמ
)הופעל(
ס-מ-ל  -סימל )פיעל( סומל )פועל(
ס-מ-מ  -סימ )פיעל( סומ )פועל( הסתמ )התפעל(
ס-מ-נ  -סימ )פיעל( סומ )פועל( הסתמ )התפעל(
ס-מ-ק  -הסמיק )הפעיל(
ס-מ-ר  -סמר )קל( סימר )פיעל( סומר )פועל( הסתמר )התפעל(
ס-מ-ר-ר  -הסתמרר )התפעל(
ס-נ-ג-ר  -סנגר )פיעל(
ס-נ-ד-ל  -סנדל )פיעל( סונדל )פועל(
ס-נ-ו-ר  -סנוור )פיעל( סונוור )פועל(
ס-נ-ט  -סנט )קל(

ס-נ-כ-ר-נ  -סנכר )פיעל( סונכר )פועל( הסתנכר )התפעל(
ס-נ-נ  -סינ )פיעל( סונ )פועל( הסתנ )התפעל(
ס-נ-פ  -סינ )פיעל( סונ )פועל( הסני )הפעיל(
ס-נ-ת-ז  -סנתז )פיעל( סונתז )פועל(
ס-ע-ד  -סעד )קל(
ס-ע-פ  -הסתע )התפעל(
ס-ע-ר  -סער )קל( הסתער )התפעל( הסעיר )הפעיל( הוסער )הופעל(
ס-ע-ר-ב  -הסתערב )התפעל(
ס-פ-ג  -ספג )קל( נספג )נפעל( הספיג )הפעיל( הוספג )הופעל(
ס-פ-ד  -ספד )קל( הספיד )הפעיל( הוספד )הופעל(
ס-פ-ה  -נספה )נפעל(
ס-פ-ח  -ספח )קל( נספח )נפעל( סיפח )פיעל( סופח )פועל( הסתפח )התפעל(
ס-פ-ס-ר  -ספסר )פיעל(
ס-פ-פ  -הסתופ )התפעל(
ס-פ-ק  -ספק )קל( סיפק )פיעל( סופק )פועל( הסתפק )התפעל( הספיק
)הפעיל(
ס-פ-ר  -ספר )קל( נספר )נפעל( סיפר )פיעל( סופר )פועל( הסתפר )התפעל(
ס-פ-ר-ר  -ספרר )פיעל( סופרר )פועל(
ס-ק-ל  -סקל )קל( נסקל )נפעל( סיקל )פיעל(
ס-ק-ר  -סקר )קל( נסקר )נפעל( סיקר )פיעל( סוקר )פועל(
ס-ק-ר-נ  -סקר )פיעל( סוקר )פועל( הסתקר )התפעל(

ס-ר-ב  -סירב )פיעל( סורב )פועל(
ס-ר-ב-ל  -סרבל )פיעל( סורבל )פועל(
ס-ר-ג  -סרג )קל( נסרג )נפעל(
ס-ר-ח  -סרח )קל( הסריח )הפעיל(
ס-ר-ט  -הסריט )הפעיל( הוסרט )הופעל(
ס-ר-ט-נ  -סרט )פיעל(
ס-ר-ס  -סירס )פיעל( סורס )פועל(
ס-ר-ס-ר  -סרסר )פיעל(
ס-ר-ק  -סרק )קל( נסרק )נפעל( סירק )פיעל( סורק )פועל( הסתרק )התפעל(
ס-ר-ר  -סרר )קל(
ס-ת-מ  -סת )קל( נסת )נפעל( הסתת )התפעל(
ס-ת-ר  -סתר )קל( נסתר )נפעל( הסתתר )התפעל( הסתיר )הפעיל( הוסתר
)הופעל(
ס-ת-ת  -סיתת )פיעל( סותת )פועל(
ע-ב-ד  -עבד )קל( עיבד )פיעל( עובד )פועל( העביד )הפעיל( הועבד )הופעל(
ע-ב-ה  -עיבה )פיעל( עובה )פועל( התעבה )התפעל(
ע-ב-ט  -עבט )קל(
ע-ב-ר  -עבר )קל( נעבר )נפעל( עיבר )פיעל( עובר )פועל( התעבר )התפעל(
העביר )הפעיל( הועבר )הופעל(
ע-ג-ב  -עגב )קל(
ע-ג-ל  -עיגל )פיעל( עוגל )פועל( התעגל )התפעל(

ע-ג-נ  -עג )קל( נעג )נפעל( עיג )פיעל( עוג )פועל(
ע-ד-ד  -עודד )פיעל( עודד )פועל( התעודד )התפעל(
ע-ד-כ-נ  -עדכ )פיעל( עודכ )פועל( התעדכ )התפעל(
ע-ד-נ  -עיד )פיעל( עוד )פועל( התעד )התפעל(
ע-ד-פ  -העדי )הפעיל( הועד )הופעל(
ע-ד-ר  -עדר )קל( נעדר )נפעל(
ע-ו-ב  -העיב )הפעיל( הועב )הופעל(
ע-ו-ד  -העיד )הפעיל(
ע-ו-ה  -עיווה )פיעל( העווה )הפעיל(
ע-ו-ט  -עט )קל(
ע-ו-מ  -הוע )הופעל(
ע-ו-פ  -ע )קל( עופ )פיעל( התעופ )התפעל( העי )הפעיל( הוע
)הופעל(
ע-ו-ק  -העיק )הפעיל(
ע-ו-ר  -ניעור )נפעל( עורר )פיעל( עורר )פועל( התעורר )התפעל( העיר
)הפעיל( הוער )הופעל(
ע-ו-ר  -עיוור )פיעל( עוור )פועל( התעוור )התפעל(
ע-ו-ת  -עיוות )פיעל( עוות )פועל( התעוות )התפעל(
ע-ז-ב  -עזב )קל( נעזב )נפעל( העזיב )הפעיל( הועזב )הופעל(
ע-ז-ז  -העז )הפעיל(
ע-ז-ר  -עזר )קל( נעזר )נפעל(

ע-ט-ה  -עטה )קל(
ע-ט-פ  -עט )קל( נעט )נפעל( התעט )התפעל(
ע-ט-ר  -עיטר )פיעל( עוטר )פועל( העטיר )הפעיל(
ע-ט-ש  -התעטש )התפעל(
ע-י-נ  -עיי )פיעל(
ע-י-פ  -עיי )קל( עיי )פיעל( התעיי )התפעל(
ע-כ-ב  -עיכב )פיעל( עוכב )פועל( התעכב )התפעל(
ע-כ-ל  -עיכל )פיעל( עוכל )פועל( התעכל )התפעל(
ע-כ-ס  -עיכס )פיעל(
ע-כ-ר  -עכר )קל( נעכר )נפעל( העכיר )הפעיל(
ע-ל-ב  -עלב )קל( נעלב )נפעל( העליב )הפעיל(
ע-ל-ה  -עלה )קל( התעלה )התפעל( העלה )הפעיל( הועלה )הופעל(
ע-ל-ז  -עלז )קל(
ע-ל-ל  -עולל )פיעל( התעלל )התפעל( העליל )הפעיל(
ע-ל-מ  -נעל )נפעל( התעל )התפעל( העלי )הפעיל( הועל )הופעל(
ע-ל-ס  -התעלס )התפעל(
ע-ל-ע-ל  -עלעל )פיעל( עולעל )פועל(
ע-ל-פ  -התעל )התפעל(
ע-ל-צ  -על )קל(
ע-ל-ק  -התעלק )התפעל(

ע-מ-ד  -עמד )קל( נעמד )נפעל( עימד )פיעל( עומד )פועל( העמיד )הפעיל(
הועמד )הופעל(
ע-מ-ל  -עמל )קל( התעמל )התפעל(
ע-מ-ל-נ  -עמל )פיעל( עומל )פועל(
ע-מ-מ  -עימ )פיעל( עומ )פועל( התעמ )התפעל(
ע-מ-ס  -העמיס )הפעיל( הועמס )הופעל(
ע-מ-ע-מ  -עמע )פיעל( עומע )פועל( התעמע )התפעל(
ע-מ-ק  -התעמק )התפעל( העמיק )הפעיל( הועמק )הופעל(
ע-מ-ר  -התעמר )התפעל(
ע-מ-ת  -עימת )פיעל( עומת )פועל( התעמת )התפעל(
ע-נ-ב  -ענב )קל( נענב )נפעל(
ע-נ-ג  -עינג )פיעל( עונג )פועל( התענג )התפעל(
ע-נ-ד  -ענד )קל( נענד )נפעל(
ע-נ-ה  -ענה )קל( נענה )נפעל( עינה )פיעל( עונה )פועל( התענה )התפעל(
ע-נ-ט-ז  -ענטז )פיעל(
ע-נ-י-נ  -עניי )פיעל( עוניי )פועל( התעניי )התפעל(
ע-נ-נ  -התענ )התפעל(
ע-נ-ק  -העניק )הפעיל( הוענק )הופעל(
ע-נ-ש  -נענש )נפעל( העניש )הפעיל(
ע-ס-ה  -עיסה )פיעל( עוסה )פועל(
ע-ס-ק  -עסק )קל( התעסק )התפעל( העסיק )הפעיל( הועסק )הופעל(

ע-פ-ל  -העפיל )הפעיל(
ע-פ-ע-פ  -עפע )פיעל(
ע-פ-ש  -עיפש )פיעל( עופש )פועל( התעפש )התפעל(
ע-צ-ב  -נעצב )נפעל( עיצב )פיעל( עוצב )פועל( התעצב )התפעל( העציב
)הפעיל( הועצב )הופעל(
ע-צ-ב-ב  -עצבב )פיעל( עוצבב )פועל(
ע-צ-ב-נ  -עצב )פיעל( עוצב )פועל( התעצב )התפעל(
ע-צ-ל  -התעצל )התפעל(
ע-צ-מ  -עצ )קל( נעצ )נפעל( התעצ )התפעל( העצי )הפעיל( הועצ
)הופעל(
ע-צ-ר  -עצר )קל( נעצר )נפעל(
ע-ק-ב  -עקב )קל(
ע-ק-ד  -עקד )קל( נעקד )נפעל(
ע-ק-ל  -עיקל )פיעל( עוקל )פועל( התעקל )התפעל(
ע-ק-מ  -עיק )פיעל( עוק )פועל( התעק )התפעל(
ע-ק-פ  -עק )קל( נעק )נפעל(
ע-ק-צ  -עק )קל( נעק )נפעל(
ע-ק-צ-צ  -עקצ )פיעל(
ע-ק-ר  -עקר )קל( נעקר )נפעל( עיקר )פיעל( עוקר )פועל( התעקר )התפעל(
ע-ק-ש  -התעקש )התפעל(
ע-ר-ב  -ערב )קל( עירב )פיעל( עורב )פועל( התערב )התפעל( העריב )הפעיל(

ע-ר-ב-ב  -ערבב )פיעל( עורבב )פועל( התערבב )התפעל(
ע-ר-ב-ל  -ערבל )פיעל( עורבל )פועל( התערבל )התפעל(
ע-ר-ג  -ערג )קל(
ע-ר-ה  -התערה )התפעל(
ע-ר-ט-ל  -ערטל )פיעל( עורטל )פועל( התערטל )התפעל(
ע-ר-כ  -ער )קל( נער )נפעל( הערי )הפעיל( הוער )הופעל(
ע-ר-מ  -ער )קל( נער )נפעל( הערי )הפעיל( הוער )הופעל(
ע-ר-ע-ר  -ערער )פיעל( עורער )פועל( התערער )התפעל(
ע-ר-פ  -ער )קל( נער )נפעל( הערי )הפעיל(
ע-ר-פ-ל  -ערפל )פיעל( עורפל )פועל( התערפל )התפעל(
ע-ר-צ  -נער )נפעל( הערי )הפעיל(
ע-ר-ק  -ערק )קל(
ע-ש-ב  -עישב )פיעל(
ע-ש-ה  -עשה )קל( נעשה )נפעל(
ע-ש-נ  -עיש )פיעל(
ע-ש-ק  -עשק )קל( נעשק )נפעל(
ע-ש-ר  -התעשר )התפעל( העשיר )הפעיל( הועשר )הופעל(
ע-ש-ת  -התעשת )התפעל(
ע-ת-ד  -התעתד )התפעל(
ע-ת-ק  -נעתק )נפעל( העתיק )הפעיל( הועתק )הופעל(

ע-ת-ר  -עתר )קל( נעתר )נפעל( העתיר )הפעיל( הועתר )הופעל(
פ-א-ר  -פיאר )פיעל( פואר )פועל( התפאר )התפעל(
פ-ב-ר-ק  -פברק )פיעל( פוברק )פועל(
פ-ג-ז  -הפגיז )הפעיל( הופגז )הופעל(
פ-ג-ל  -פיגל )פיעל( פוגל )פועל( התפגל )התפעל(
פ-ג-מ  -פג )קל( נפג )נפעל(
פ-ג-נ  -הפגי )הפעיל( הופג )הופעל(
פ-ג-ע  -פגע )קל( נפגע )נפעל( פיגע )פיעל(
פ-ג-ר  -פיגר )פיעל( התפגר )התפעל(
פ-ג-ש  -פגש )קל( נפגש )נפעל( הפגיש )הפעיל( הופגש )הופעל(
פ-ד-ה  -פדה )קל( נפדה )נפעל(
פ-ה-ק  -פיהק )פיעל(
פ-ו-ג  -פג )קל( פוגג )פיעל( התפוגג )התפעל( הפיג )הפעיל( הופג )הופעל(
פ-ו-ח  -הפיח )הפעיל( הופח )הופעל(
פ-ו-צ  -נפו )נפעל( הפי )הפעיל( הופ )הופעל(
פ-ז-ז  -פיזז )פיעל(
פ-ז-ל  -פזל )קל(
פ-ז-מ  -פיז )פיעל( פוז )פועל( התפז )התפעל(
פ-ז-ר  -פיזר )פיעל( פוזר )פועל( התפזר )התפעל(
פ-ח-ד  -פחד )קל( הפחיד )הפעיל( הופחד )הופעל(

פ-ח-ל-צ  -פחל )פיעל( פוחל )פועל(
פ-ח-מ  -פיח )פיעל( פוח )פועל( התפח )התפעל(
פ-ח-ס  -התפחס )התפעל(
פ-ח-ת  -פחת )קל( פיחת )פיעל( פוחת )פועל( הפחית )הפעיל( הופחת
)הופעל(
פ-ט-מ  -פיט )פיעל( פוט )פועל( התפט )התפעל(
פ-ט-פ-ט  -פטפט )פיעל(
פ-ט-ר  -פטר )קל( נפטר )נפעל( פיטר )פיעל( פוטר )פועל( התפטר )התפעל(
הפטיר )הפעיל( הופטר )הופעל(
פ-ט-ר-ל  -פטרל )פיעל(
פ-י-ח  -פייח )פיעל( פויח )פועל(
פ-י-ט  -פייט )פיעל( התפייט )התפעל(
פ-י-ס  -הפיס )הפעיל( הופס )הופעל(
פ-י-ס  -פייס )פיעל( פויס )פועל( התפייס )התפעל(
פ-י-ק  -הפיק )הפעיל( הופק )הופעל(
פ-כ-ה  -פיכה )פיעל(
פ-כ-ח  -התפכח )התפעל(
פ-כ-פ-כ  -פכפ )פיעל(
פ-כ-ר  -פכר )קל(
פ-ל-א  -נפלא )נפעל( התפלא )התפעל( הפליא )הפעיל(

פ-ל-ג  -פילג )פיעל( פולג )פועל( התפלג )התפעל( הפליג )הפעיל( הופלג
)הופעל(
פ-ל-ה  -פלה )קל( הפלה )הפעיל( הופלה )הופעל(
פ-ל-ח  -פילח )פיעל( התפלח )התפעל(
פ-ל-ט  -פלט )קל( נפלט )נפעל( הפליט )הפעיל( הופלט )הופעל(
פ-ל-ל  -פילל )פיעל( התפלל )התפעל( הפליל )הפעיל( הופלל )הופעל(
פ-ל-מ-ס  -התפלמס )התפעל(
פ-ל-מ-ר  -פלמר )פיעל( פולמר )פועל(
פ-ל-ס  -פילס )פיעל( פולס )פועל(
פ-ל-ס-פ  -התפלס )התפעל(
פ-ל-פ-ל  -פלפל )פיעל( פולפל )פועל( התפלפל )התפעל(
פ-ל-צ  -התפל )התפעל( הפלי )הפעיל(
פ-ל-ק  -הפליק )הפעיל(
פ-ל-ר-ט-ט  -פלרטט )פיעל(
פ-ל-ש  -פלש )קל( התפלש )התפעל(
פ-מ-פ-מ  -פמפ )פיעל(
פ-נ-ה  -פנה )קל( נפנה )נפעל( פינה )פיעל( פונה )פועל( התפנה )התפעל(
הפנה )הפעיל( הופנה )הופעל(
פ-נ-ט-ז  -פנטז )פיעל(
פ-נ-מ  -הפני )הפעיל( הופנ )הופעל(
פ-נ-נ  -פינ )פיעל( פונ )פועל( התפננ )התפעל(

פ-נ-צ-'-ר  -פנצ'ר )פיעל( פונצ'ר )פועל( התפנצ'ר )התפעל(
פ-נ-ק  -פינק )פיעל( פונק )פועל( התפנק )התפעל(
פ-ס-ד  -הפסיד )הפעיל(
פ-ס-ח  -פסח )קל(
פ-ס-ט-ר  -פסטר )פיעל( פוסטר )פועל(
פ-ס-ל  -פסל )קל( נפסל )נפעל( פיסל )פיעל( פוסל )פועל(
פ-ס-ס  -פס )קל(
פ-ס-ע  -פסע )קל(
פ-ס-פ-ס  -פספס )פיעל( פוספס )פועל( התפספס )התפעל(
פ-ס-ק  -פסק )קל( נפסק )נפעל( פיסק )פיעל( פוסק )פועל( הפסיק )הפעיל(
הופסק )הופעל(
פ-ע-ה  -פעה )קל(
פ-ע-ל  -פעל )קל( התפעל )התפעל( הפעיל )הפעיל( הופעל )הופעל(
פ-ע-מ  -פע )קל( נפע )נפעל( פיע )פיעל( התפע )התפעל( הפעי
)הפעיל( הופע )הופעל(
פ-ע-נ-ח  -פענח )פיעל( פוענח )פועל( התפענח )התפעל(
פ-ע-פ-ע  -פעפע )פיעל(
פ-ע-ר  -פער )קל( נפער )נפעל(
פ-צ-ה  -פצה )קל( פיצה )פיעל( פוצה )פועל(
פ-צ-ח  -פצח )קל( פיצח )פיעל( פוצח )פועל( התפצח )התפעל(
פ-צ-ל  -פיצל )פיעל( פוצל )פועל( התפצל )התפעל(

פ-צ-ע  -פצע )קל( נפצע )נפעל( הפציע )הפעיל(
פ-צ-פ-צ  -פצפ )פיעל(
פ-צ-צ  -פוצ )פיעל( פוצ )פועל( התפוצ )התפעל( הפצי )הפעיל( הופצ
)הופעל(
פ-צ-ר  -פצר )קל( הפציר )הפעיל(
פ-ק-ד  -פקד )קל( נפקד )נפעל( פיקד )פיעל( התפקד )התפעל( הפקיד
)הפעיל( הופקד )הופעל(
פ-ק-ח  -פקח )קל( נפקח )נפעל( פיקח )פיעל( פוקח )פועל(
פ-ק-ס-ס  -פקסס )פיעל(
פ-ק-ע  -פקע )קל( התפקע )התפעל( הפקיע )הפעיל( הופקע )הופעל(
פ-ק-פ-ק  -פקפק )פיעל(
פ-ק-ק  -פקק )קל( התפוקק )התפעל(
פ-ק-ר  -התפקר )התפעל( הפקיר )הפעיל( הופקר )הופעל(
פ-ק-ש-ש  -פקשש )פיעל( התפקשש )התפעל(
פ-ר-ג-נ  -פרג )פיעל( פורג )פועל(
פ-ר-ד  -נפרד )נפעל( הפריד )הפעיל( הופרד )הופעל(
פ-ר-ה  -פרה )קל( הפרה )הפעיל( הופרה )הופעל(
פ-ר-ז  -פירז )פיעל( פורז )פועל( הפריז )הפעיל( הופרז )הופעל(
פ-ר-ז-ל  -פרזל )פיעל(
פ-ר-ח  -פרח )קל( הפריח )הפעיל( הופרח )הופעל(

פ-ר-ט  -פרט )קל( נפרט )נפעל( פירט )פיעל( פורט )פועל( הפריט )הפעיל(
הופרט )הופעל(
פ-ר-כ  -הפרי )הפעיל( הופר )הופעל(
פ-ר-כ-ס  -פרכס )פיעל(
פ-ר-מ  -פר )קל( נפר )נפעל(
פ-ר-מ-ט  -פרמט )פיעל( פורמט )פועל(
פ-ר-נ-ס  -פרנס )פיעל( התפרנס )התפעל(
פ-ר-ס  -פרס )קל( נפרס )נפעל( התפרס )התפעל( הפריס )הפעיל(
פ-ר-ס-מ  -פרס )פיעל( פורס )פועל( התפרס )התפעל(
פ-ר-ע  -פרע )קל( נפרע )נפעל( התפרע )התפעל( הפריע )הפעיל( הופרע
)הופעל(
פ-ר-פ  -פר )קל(
פ-ר-פ-ר  -פרפר )פיעל(
פ-ר-צ  -פר )קל( נפר )נפעל( התפר )התפעל(
פ-ר-ק  -פרק )קל( נפרק )נפעל( פירק )פיעל( פורק )פועל( התפרק )התפעל(
פ-ר-ק-ד  -התפרקד )התפעל(
פ-ר-ר  -פורר )פיעל( פורר )פועל( התפורר )התפעל( הפר )הפעיל( הופר
)הופעל(
פ-ר-ש  -פרש )קל( נפרש )נפעל( פירש )פיעל( פורש )פועל( התפרש )התפעל(
הפריש )הפעיל( הופרש )הופעל(
פ-ר-ש-נ  -פרש )פיעל(
פ-ש-ה  -פשה )קל(

פ-ש-ט  -פשט )קל( פישט )פיעל( פושט )פועל( התפשט )התפעל( הפשיט
)הפעיל( הופשט )הופעל(
פ-ש-ל  -פישל )פיעל( פושל )פועל( התפשל )התפעל( הפשיל )הפעיל( הופשל
)הופעל(
פ-ש-ע  -פשע )קל(
פ-ש-פ-ש  -פשפש )פיעל(
פ-ש-ק  -פישק )פיעל( פושק )פועל(
פ-ש-ר  -פישר )פיעל( פושר )פועל( התפשר )התפעל( הפשיר )הפעיל( הופשר
)הופעל(
פ-ת-ה  -פיתה )פיעל( פותה )פועל( התפתה )התפעל(
פ-ת-ח  -פתח )קל( נפתח )נפעל( פיתח )פיעל( פותח )פועל( התפתח )התפעל(
פ-ת-ל  -פיתל )פיעל( פותל )פועל( התפתל )התפעל(
פ-ת-ע  -הפתיע )הפעיל( הופתע )הופעל(
פ-ת-ר  -פתר )קל( נפתר )נפעל(
צ-'-ק-מ-ק  -צ'קמק )פיעל( צ'וקמק )פועל( הצ'טקמק )התפעל(
צ-ב-א  -צבא )קל(
צ-ב-ה  -צבה )קל(
צ-ב-ט  -צבט )קל( נצבט )נפעל(
צ-ב-ע  -צבע )קל( נצבע )נפעל( הצטבע )התפעל( הצביע )הפעיל( הוצבע
)הופעל(
צ-ב-ר  -צבר )קל( נצבר )נפעל( הצטבר )התפעל(

צ-ב-ר-ח  -צברח )פיעל( צוברח )פועל( הצטברח )התפעל(
צ-ד-ד  -צודד )פיעל(
צ-ד-ע  -הצדיע )הפעיל(
צ-ד-ק  -צדק )קל( הצטדק )התפעל( הצדיק )הפעיל( הוצדק )הופעל(
צ-ה-ב  -הצהיב )הפעיל( הוצהב )הופעל(
צ-ה-ל  -צהל )קל(
צ-ה-ר  -הצהיר )הפעיל( הוצהר )הופעל(
צ-ו-ד  -צד )קל( ניצוד )נפעל(
צ-ו-ה  -ציווה )פיעל( צווה )פועל( הצטווה )התפעל(
צ-ו-ח  -צווח )קל(
צ-ו-מ  -צ )קל(
צ-ו-פ  -צ )קל( הצי )הפעיל( הוצ )הופעל(
צ-ו-צ  -צ )קל( הצי )הפעיל(
צ-ו-ר  -צר )קל(
צ-ו-ת  -ציוות )פיעל( צוות )פועל( הצטוות )התפעל(
צ-ח-נ  -הצחי )הפעיל(
צ-ח-צ-ח  -צחצח )פיעל( צוחצח )פועל(
צ-ח-ק  -צחק )קל( הצחיק )הפעיל(
צ-ח-ק-ק  -צחקק )פיעל(
צ-ט-ט  -ציטט )פיעל( צוטט )פועל(

צ-י-ד  -צייד )פיעל( צויד )פועל( הצטייד )התפעל(
צ-י-נ  -ציי )פיעל( צוי )פועל( הצטיי )התפעל(
צ-י-צ  -ציי )פיעל(
צ-י-ר  -צייר )פיעל( צויר )פועל( הצטייר )התפעל(
צ-י-ת  -ציית )פיעל( צוית )פועל(
צ-ל-ב  -צלב )קל( נצלב )נפעל( הצטלב )התפעל( הצליב )הפעיל( הוצלב
)הופעל(
צ-ל-ה  -צלה )קל( נצלה )נפעל(
צ-ל-ח  -צלח )קל( הצליח )הפעיל(
צ-ל-ל  -צלל )קל( הצטלל )התפעל( הצל )הפעיל( הוצל )הופעל(
צ-ל-מ  -ציל )פיעל( צול )פועל( הצטל )התפעל(
צ-ל-ע  -צלע )קל(
צ-ל-פ  -צל )קל( הצלי )הפעיל(
צ-ל-צ-ל  -צלצל )פיעל( הצטלצל )התפעל(
צ-ל-ק  -צילק )פיעל( הצטלק )התפעל(
צ-מ-א  -צמא )קל( הצמיא )הפעיל(
צ-מ-ג  -הצטמג )התפעל(
צ-מ-ד  -נצמד )נפעל( צימד )פיעל( צומד )פועל( הצמיד )הפעיל( הוצמד
)הופעל(
צ-מ-ח  -צמח )קל( צימח )פיעל( הצמיח )הפעיל(
צ-מ-צ-מ  -צמצ )פיעל( צומצ )פועל( הצטמצ )התפעל(

צ-מ-ק  -צימק )פיעל( צומק )פועל( הצטמק )התפעל(
צ-מ-ר-ר  -צמרר )פיעל( צומרר )פועל( הצטמרר )התפעל(
צ-מ-ת  -נצמת )נפעל( הצמית )הפעיל( הוצמת )הופעל(
צ-נ-ז-ר  -צנזר )פיעל( צונזר )פועל(
צ-נ-ח  -צנח )קל( הצניח )הפעיל( הוצנח )הופעל(
צ-נ-נ  -צינ )פיעל( צונ )פועל( הצטנ )התפעל(
צ-נ-ע  -הצטנע )התפעל( הצניע )הפעיל( הוצנע )הופעל(
צ-נ-פ  -הצטנ )התפעל(
צ-נ-ת-ר  -צנתר )פיעל(
צ-ע-ד  -צעד )קל( הצעיד )הפעיל( הוצעד )הופעל(
צ-ע-פ  -הצטע )התפעל(
צ-ע-צ-ע  -הצטעצע )התפעל(
צ-ע-ק  -צעק )קל(
צ-ע-ר  -ציער )פיעל( הצטער )התפעל( הצעיר )הפעיל(
צ-פ-ד  -הצטפד )התפעל(
צ-פ-ה  -צפה )קל( נצפה )נפעל( ציפה )פיעל( צופה )פועל(
צ-פ-נ  -צפ )קל( הצפי )הפעיל( הוצפ )הופעל(
צ-פ-פ  -צופ )פיעל( צופ )פועל( הצטופ )התפעל(
צ-פ-צ-פ  -צפצ )פיעל(
צ-פ-ר  -צפר )קל( נצפר )נפעל(

צ-ק-צ-ק  -צקצק )פיעל(
צ-ר-ב  -צרב )קל( נצרב )נפעל(
צ-ר-ד  -נצרד )נפעל( הצטרד )התפעל( הצריד )הפעיל(
צ-ר-ח  -צרח )קל( הצריח )הפעיל(
צ-ר-כ  -צר )קל( נצר )נפעל( הצטר )התפעל( הצרי )הפעיל( הוצר
)הופעל(
צ-ר-מ  -צר )קל(
צ-ר-פ  -צר )קל( ציר )פיעל( צור )פועל( הצטר )התפעל(
צ-ר-צ-ר  -צרצר )פיעל(
צ-ר-ר  -צרר )קל( נצרר )נפעל( הצר )הפעיל( הוצר )הופעל(
צ-ת-ת  -צותת )פיעל(
ק-ב-ב  -קב )קל(
ק-ב-ל  -קבל )קל( קיבל )פיעל( התקבל )התפעל( הקביל )הפעיל(
ק-ב-ע  -קבע )קל( נקבע )נפעל( קיבע )פיעל( קובע )פועל( התקבע )התפעל(
ק-ב-צ  -נקב )נפעל( קיב )פיעל( קוב )פועל( התקב )התפעל(
ק-ב-ר  -קבר )קל( נקבר )נפעל(
ק-ד-ד  -קד )קל( קודד )פיעל( קודד )פועל(
ק-ד-ח  -קדח )קל( נקדח )נפעל( הקדיח )הפעיל( הוקדח )הופעל(
ק-ד-מ  -קד )קל( קיד )פיעל( קוד )פועל( התקד )התפעל( הקדי
)הפעיל( הוקד )הופעל(
ק-ד-ר  -קדר )קל( התקדר )התפעל(

ק-ד-ש  -קידש )פיעל( קודש )פועל( התקדש )התפעל( הקדיש )הפעיל( הוקדש
)הופעל(
ק-ה-ה  -קהה )קל( הקהה )הפעיל( הוקהה )הופעל(
ק-ה-ל  -נקהל )נפעל( התקהל )התפעל( הקהיל )הפעיל( הוקהל )הופעל(
ק-ו-ה  -נקווה )נפעל( קיווה )פיעל(
ק-ו-מ  -ק )קל( קומ )פיעל( קומ )פועל( התקומ )התפעל( הקי )הפעיל(
הוק )הופעל(
ק-ו-נ-ט-ט  -קוונטט )פיעל( קוונטט )פועל(
ק-ו-צ  -ק )קל( הקי )הפעיל(
ק-ז-ז  -קיזז )פיעל( קוזז )פועל( התקזז )התפעל(
ק-ט-ב  -קיטב )פיעל( קוטב )פועל(
ק-ט-ט  -התקוטט )התפעל(
ק-ט-ל  -קטל )קל( נקטל )נפעל(
ק-ט-ל-ג  -קטלג )פיעל( קוטלג )פועל(
ק-ט-מ  -קט )קל( נקט )נפעל(
ק-ט-נ  -קט )קל( הקטי )הפעיל( הוקט )הופעל(
ק-ט-ע  -קטע )קל( נקטע )נפעל( קיטע )פיעל( קוטע )פועל(
ק-ט-פ  -קט )קל( נקט )נפעל(
ק-ט-ר  -קיטר )פיעל( הקטיר )הפעיל( הוקטר )הופעל(
ק-ט-ר-ג  -קטרג )פיעל(
ק-י-א  -הקיא )הפעיל( הוקא )הופעל(

ק-י-מ  -קיי )פיעל( קוי )פועל( התקיי )התפעל(
ק-י-נ  -קונ )פיעל(
ק-י-פ  -הקי )הפעיל( הוק )הופעל(
ק-י-צ  -הקי )הפעיל( הוק )הופעל(
ק-י-צ  -קיי )פיעל(
ק-ל-ד  -קלד )קל( הקליד )הפעיל( הוקלד )הופעל(
ק-ל-ה  -קלה )קל( נקלה )נפעל(
ק-ל-ח  -קלח )קל( קילח )פיעל( קולח )פועל( התקלח )התפעל(
ק-ל-ט  -קלט )קל( נקלט )נפעל( הקליט )הפעיל( הוקלט )הופעל(
ק-ל-ט-ר  -קלטר )פיעל(
ק-ל-ל  -קל )קל( קילל )פיעל( קולל )פועל( הקל )הפעיל( הוקל )הופעל(
ק-ל-ס  -קילס )פיעל( התקלס )התפעל(
ק-ל-ע  -קלע )קל( נקלע )נפעל(
ק-ל-פ  -קל )קל( קיל )פיעל( קול )פועל( התקל )התפעל(
ק-ל-ק  -הקליק )הפעיל(
ק-ל-ק-ל  -קלקל )פיעל( קולקל )פועל( התקלקל )התפעל(
ק-ל-ש  -הקליש )הפעיל(
ק-מ-ח  -קימח )פיעל( קומח )פועל(
ק-מ-ט  -קימט )פיעל( קומט )פועל( התקמט )התפעל(
ק-מ-ל  -קמל )קל(

ק-מ-צ  -קמ )קל( קימ )פיעל(
ק-מ-צ-נ  -התקמצ )התפעל(
ק-מ-ר  -קימר )פיעל( קומר )פועל( התקמר )התפעל(
ק-נ-א  -קינא )פיעל( התקנא )התפעל(
ק-נ-ה  -קנה )קל( נקנה )נפעל( הקנה )הפעיל( הוקנה )הופעל(
ק-נ-ח  -קינח )פיעל( קונח )פועל(
ק-נ-ט  -הקניט )הפעיל( הוקנט )הופעל(
ק-נ-ט-ר  -קנטר )פיעל( קונטר )פועל(
ק-נ-נ  -קינ )פיעל(
ק-נ-ס  -קנס )קל( נקנס )נפעל(
ק-ס-מ  -קס )קל( הקסי )הפעיל( הוקס )הופעל(
ק-ע-ק-ע  -קעקע )פיעל( קועקע )פועל( התקעקע )התפעל(
ק-פ-א  -קפא )קל( הקפיא )הפעיל( הוקפא )הופעל(
ק-פ-ד  -קיפד )פיעל( קופד )פועל( התקפד )התפעל( הקפיד )הפעיל( הוקפד
)הופעל(
ק-פ-ח  -קפח )קל( קיפח )פיעל( קופח )פועל(
ק-פ-ל  -קיפל )פיעל( קופל )פועל( התקפל )התפעל(
ק-פ-צ  -קפ )קל( קיפ )פיעל( הקפי )הפעיל( הוקפ )הופעל(
ק-צ-ב  -קצב )קל( נקצב )נפעל( קיצב )פיעל( הקציב )הפעיל( הוקצב )הופעל(
ק-צ-ה  -הקצה )הפעיל( הוקצה )הופעל(
ק-צ-נ  -הקצי )הפעיל( הוקצ )הופעל(

ק-צ-ע  -הקציע )הפעיל( הוקצע )הופעל(
ק-צ-פ  -קצ )קל( הקצי )הפעיל( הוקצ )הופעל(
ק-צ-צ  -קצ )קל( נקצ )נפעל( קיצ )פיעל( קוצ )פועל( התקצ )התפעל(
ק-צ-ר  -קצר )קל( נקצר )נפעל( קיצר )פיעל( קוצר )פועל( התקצר )התפעל(
ק-ר-א  -קרא )קל( נקרא )נפעל( התקרא )התפעל( הקריא )הפעיל( הוקרא
)הופעל(
ק-ר-ב  -קרב )קל( קירב )פיעל( קורב )פועל( התקרב )התפעל( הקריב )הפעיל(
הוקרב )הופעל(
ק-ר-ה  -קרה )קל( נקרה )נפעל(
ק-ר-ז-ל  -התקרזל )התפעל(
ק-ר-ח  -התקרח )התפעל( הקריח )הפעיל(
ק-ר-ט-ע  -קרטע )פיעל(
ק-ר-מ  -קר )קל( הקרי )הפעיל( הוקר )הופעל(
ק-ר-נ  -קר )קל( הקרי )הפעיל( הוקר )הופעל(
ק-ר-נ-פ  -התקרנ )התפעל(
ק-ר-ס  -קרס )קל(
ק-ר-ע  -קרע )קל( נקרע )נפעל(
ק-ר-צ  -קר )קל( קור )פועל(
ק-ר-צ-פ  -קרצ )פיעל( קורצ )פועל( התקרצ )התפעל(
ק-ר-ק-ע  -קרקע )פיעל( קורקע )פועל(
ק-ר-ק-ר  -קרקר )פיעל(

ק-ר-ק-ש  -קרקש )פיעל(
ק-ר-ר  -קירר )פיעל( קורר )פועל( התקרר )התפעל(
ק-ר-ש  -נקרש )נפעל( התקרש )התפעל( הקריש )הפעיל( הוקרש )הופעל(
ק-ש-ב  -הקשיב )הפעיל(
ק-ש-ה  -קשה )קל( התקשה )התפעל( הקשה )הפעיל( הוקשה )הופעל(
ק-ש-ח  -התקשח )התפעל( הקשיח )הפעיל( הוקשח )הופעל(
ק-ש-ט  -קישט )פיעל( קושט )פועל( התקשט )התפעל(
ק-ש-ק-ש  -קשקש )פיעל( קושקש )פועל(
ק-ש-ר  -קשר )קל( נקשר )נפעל( קישר )פיעל( קושר )פועל( התקשר )התפעל(
ק-ש-ש  -קושש )פיעל(
ר-א-ה  -ראה )קל( נראה )נפעל( התראה )התפעל( הראה )הפעיל( הוראה
)הופעל(
ר-א-י-נ  -ראיי )פיעל( רואיי )פועל( התראיי )התפעל(
ר-ב-ב  -ריבב )פיעל( רובב )פועל(
ר-ב-ד  -ריבד )פיעל( רובד )פועל(
ר-ב-ה  -רבה )קל( התרבה )התפעל( הרבה )הפעיל(
ר-ב-ע  -ריבע )פיעל( רובע )פועל( הרביע )הפעיל( הורבע )הופעל(
ר-ב-צ  -רב )קל( הרבי )הפעיל(
ר-ב-ר-ב  -התרברב )התפעל(
ר-ג-ז  -רגז )קל( התרגז )התפעל( הרגיז )הפעיל(
ר-ג-ל  -ריגל )פיעל( התרגל )התפעל( הרגיל )הפעיל( הורגל )הופעל(

ר-ג-מ  -רג )קל( נרג )נפעל(
ר-ג-נ  -רג )קל(
ר-ג-ע  -רגע )קל( נרגע )נפעל( התרגע )התפעל( הרגיע )הפעיל(
ר-ג-ש  -רגש )קל( ריגש )פיעל( רוגש )פועל( התרגש )התפעל( הרגיש
)הפעיל( הורגש )הופעל(
ר-ד-ד  -רידד )פיעל( רודד )פועל( התרדד )התפעל(
ר-ד-ה  -רדה )קל(
ר-ד-מ  -נרד )נפעל( הרדי )הפעיל( הורד )הופעל(
ר-ד-פ  -רד )קל( נרד )נפעל(
ר-ה-ב  -התרהב )התפעל( הרהיב )הפעיל(
ר-ה-ט  -ריהט )פיעל( רוהט )פועל(
ר-ו-ה  -רווה )קל( הרווה )הפעיל( הורווה )הופעל(
ר-ו-ח  -רווח )קל( ריווח )פיעל( רווח )פועל( התרווח )התפעל( הרוויח
)הפעיל(
ר-ו-מ  -רומ )פיעל( רומ )פועל( התרומ )התפעל( הרי )הפעיל( הור
)הופעל(
ר-ו-ע  -הריע )הפעיל(
ר-ו-צ  -ר )קל( רוצ )פיעל( רוצ )פועל( התרוצ )התפעל( הרי )הפעיל(
הור )הופעל(
ר-ז-ה  -רזה )קל( הרזה )הפעיל(
ר-ח-ב  -התרחב )התפעל( הרחיב )הפעיל( הורחב )הופעל(
ר-ח-מ  -ריח )פיעל(

ר-ח-פ  -ריח )פיעל(
ר-ח-צ  -רח )קל( נרח )נפעל( התרח )התפעל(
ר-ח-ק  -התרחק )התפעל( הרחיק )הפעיל( הורחק )הופעל(
ר-ח-ר-ח  -רחרח )פיעל(
ר-ח-ש  -רחש )קל( התרחש )התפעל(
ר-ט-ב  -נרטב )נפעל( התרטב )התפעל( הרטיב )הפעיל( הורטב )הופעל(
ר-ט-ט  -רטט )קל( נרטט )נפעל( הרטיט )הפעיל(
ר-ט-נ  -רט )קל(
ר-ט-ש  -ריטש )פיעל( רוטש )פועל(
ר-י-ב  -רב )קל(
ר-י-ח  -הריח )הפעיל(
ר-י-ק  -הריק )הפעיל( הורק )הופעל(
ר-כ-ב  -רכב )קל( התרכב )התפעל( הרכיב )הפעיל( הורכב )הופעל(
ר-כ-ז  -ריכז )פיעל( רוכז )פועל( התרכז )התפעל(
ר-כ-כ  -ריכ )פיעל( רוכ )פועל( התרכ )התפעל(
ר-כ-ל  -ריכל )פיעל(
ר-כ-נ  -רכ )קל( הרכי )הפעיל( הורכ )הופעל(
ר-כ-ס  -רכס )קל( נרכס )נפעל(
ר-כ-ש  -רכש )קל( נרכש )נפעל(
ר-מ-ה  -רימה )פיעל( רומה )פועל(

ר-מ-ז  -רמז )קל( נרמז )נפעל( רימז )פיעל(
ר-מ-ז-ר  -רמזר )פיעל( רומזר )פועל(
ר-מ-ס  -רמס )קל( נרמס )נפעל(
ר-נ-נ  -רנ )קל( רינ )פיעל( התרונ )התפעל( הרני )הפעיל(
ר-ס-נ  -ריס )פיעל( רוס )פועל( התרס )התפעל(
ר-ס-ס  -ריסס )פיעל( רוסס )פועל(
ר-ס-ק  -ריסק )פיעל( רוסק )פועל( התרסק )התפעל(
ר-ע-ב  -רעב )קל( הרעיב )הפעיל( הורעב )הופעל(
ר-ע-ד  -רעד )קל( הרעיד )הפעיל( הורעד )הופעל(
ר-ע-ה  -רעה )קל(
ר-ע-ל  -הרעיל )הפעיל( הורעל )הופעל(
ר-ע-מ  -רע )קל( התרע )התפעל( הרעי )הפעיל(
ר-ע-נ-נ  -רענ )פיעל( התרענ )התפעל(
ר-ע-ע  -התרועע )התפעל( הרע )הפעיל( הורע )הופעל(
ר-ע-פ  -הרעי )הפעיל( הורע )הופעל(
ר-ע-ש  -רעש )קל( נרעש )נפעל( הרעיש )הפעיל( הורעש )הופעל(
ר-פ-א  -נרפא )נפעל( ריפא )פיעל( רופא )פועל( התרפא )התפעל(
ר-פ-ד  -ריפד )פיעל( רופד )פועל(
ר-פ-ה  -רפה )קל( ריפה )פיעל( התרפה )התפעל( הרפה )הפעיל(
ר-פ-ט  -התרפט )התפעל(

ר-פ-ס  -התרפס )התפעל(
ר-פ-פ  -רופ )פיעל( התרופ )התפעל(
ר-פ-ק  -התרפק )התפעל(
ר-פ-ר-פ  -רפר )פיעל(
ר-צ-ד  -ריצד )פיעל(
ר-צ-ה  -רצה )קל( נרצה )נפעל( ריצה )פיעל( רוצה )פועל( התרצה )התפעל(
הרצה )הפעיל(
ר-צ-ח  -רצח )קל( נרצח )נפעל(
ר-צ-נ  -הרצי )הפעיל(
ר-צ-ע  -רצע )קל(
ר-צ-פ  -ריצ )פיעל( רוצ )פועל(
ר-צ-צ  -רצ )קל( נרצ )נפעל(
ר-ק-ב  -רקב )קל( נרקב )נפעל( הרקיב )הפעיל(
ר-ק-ד  -רקד )קל( ריקד )פיעל( הרקיד )הפעיל( הורקד )הופעל(
ר-ק-ח  -רקח )קל( נרקח )נפעל(
ר-ק-מ  -רק )קל( נרק )נפעל( התרק )התפעל(
ר-ק-ע  -רקע )קל( ריקע )פיעל( רוקע )פועל( הרקיע )הפעיל(
ר-ק-ק  -רקק )קל(
ר-ש-ה  -הרשה )הפעיל( הורשה )הופעל(
ר-ש-ל  -התרשל )התפעל(
ר-ש-מ  -רש )קל( נרש )נפעל( התרש )התפעל( הרשי )הפעיל(

ר-ש-ע  -הרשיע )הפעיל( הורשע )הופעל(
ר-ש-פ  -רש )קל(
ר-ש-ר-ש  -רשרש )פיעל(
ר-ש-ש  -רושש )פיעל( התרושש )התפעל(
ר-ש-ת  -רישת )פיעל( רושת )פועל(
ר-ת-ח  -רתח )קל( התרתח )התפעל( הרתיח )הפעיל( הורתח )הופעל(
ר-ת-כ  -רית )פיעל( רות )פועל(
ר-ת-מ  -רת )קל( נרת )נפעל(
ר-ת-ע  -רתע )קל( נרתע )נפעל( הרתיע )הפעיל( הורתע )הופעל(
ר-ת-ק  -ריתק )פיעל( רותק )פועל(
ש-א-ב  -שאב )קל( נשאב )נפעל(
ש-א-ג  -שאג )קל( נשאג )נפעל(
ש-א-ה  -השתאה )התפעל(
ש-א-ל  -שאל )קל( נשאל )נפעל( השאיל )הפעיל( הושאל )הופעל(
ש-א-פ  -שא )קל( נשא )נפעל( השאי )הפעיל( הושא )הופעל(
ש-א-ר  -נשאר )נפעל( השאיר )הפעיל( הושאר )הופעל(
ש-ב-ב  -שובב )פיעל( השתובב )התפעל(
ש-ב-ה  -שבה )קל( נשבה )נפעל(
ש-ב-ח  -שיבח )פיעל( שובח )פועל( השתבח )התפעל( השביח )הפעיל(
הושבח )הופעל(
ש-ב-ט  -שיבט )פיעל( שובט )פועל( השתבט )התפעל(

ש-ב-ע  -שבע )קל( נשבע )נפעל( השביע )הפעיל( הושבע )הופעל(
ש-ב-צ  -שיב )פיעל( שוב )פועל( השתב )התפעל(
ש-ב-ק  -שבק )קל(
ש-ב-ר  -שבר )קל( נשבר )נפעל( שיבר )פיעל( שובר )פועל( השתבר )התפעל(
השביר )הפעיל(
ש-ב-ש  -שיבש )פיעל( שובש )פועל( השתבש )התפעל(
ש-ב-ת  -שבת )קל( השבית )הפעיל( הושבת )הופעל(
ש-ג-ב  -נשגב )נפעל(
ש-ג-ג  -שגג )קל(
ש-ג-ה  -שגה )קל(
ש-ג-ח  -השגיח )הפעיל( הושגח )הופעל(
ש-ג-ע  -שיגע )פיעל( שוגע )פועל( השתגע )התפעל(
ש-ג-ר  -שיגר )פיעל( שוגר )פועל(
ש-ג-ש-ג  -שגשג )פיעל(
ש-ד-ד  -שדד )קל( נשדד )נפעל( שידד )פיעל( שודד )פועל(
ש-ד-כ  -שיד )פיעל( שוד )פועל( השתד )התפעל(
ש-ד-ל  -שידל )פיעל( שודל )פועל( השתדל )התפעל(
ש-ד-ר  -שידר )פיעל( שודר )פועל(
ש-ד-ר-ג  -שדרג )פיעל( שודרג )פועל(
ש-ה-ה  -שהה )קל( השתהה )התפעל( השהה )הפעיל( הושהה )הופעל(
ש-ה-ק  -שיהק )פיעל(

ש-ו-ב  -שב )קל( השיב )הפעיל( הושב )הופעל(
ש-ו-ה  -שווה )קל( שיווה )פיעל( השתווה )התפעל( השווה )הפעיל( הושווה
)הופעל(
ש-ו-ח  -שח )קל(
ש-ו-ט  -שט )קל(
ש-ו-ע  -שיווע )פיעל(
ש-ו-צ  -השווי )הפעיל(
ש-ו-ק  -שיווק )פיעל( שווק )פועל(
ש-ו-ש  -שש )קל(
ש-ז-פ  -שז )קל( שיז )פיעל( השתז )התפעל(
ש-ז-ר  -שזר )קל( נשזר )נפעל(
ש-ח-ב-ר  -שחבר )פיעל( שוחבר )פועל(
ש-ח-ד  -שיחד )פיעל( שוחד )פועל(
ש-ח-ה  -שחה )קל(
ש-ח-ו-ה  -השתחווה )התפעל(
ש-ח-ז  -השחיז )הפעיל( הושחז )הופעל(
ש-ח-ז-ר  -שחזר )פיעל( שוחזר )פועל( השתחזר )התפעל(
ש-ח-ח  -שוחח )פיעל( השתוחח )התפעל(
ש-ח-ט  -שחט )קל( נשחט )נפעל(
ש-ח-ל  -השתחל )התפעל( השחיל )הפעיל( הושחל )הופעל(
ש-ח-ל-פ  -שחל )פיעל( שוחל )פועל( השתחל )התפעל(

ש-ח-מ  -השחי )הפעיל( הושח )הופעל(
ש-ח-צ  -השתח )התפעל(
ש-ח-צ-נ  -השתחצ )התפעל(
ש-ח-ק  -שחק )קל( נשחק )נפעל( שיחק )פיעל(
ש-ח-ר  -שיחר )פיעל( השחיר )הפעיל( הושחר )הופעל(
ש-ח-ר-ר  -שחרר )פיעל( שוחרר )פועל( השתחרר )התפעל(
ש-ח-ת  -שיחת )פיעל( השחית )הפעיל( הושחת )הופעל(
ש-ט-ה  -שיטה )פיעל( השתטה )התפעל(
ש-ט-ח  -שטח )קל( שיטח )פיעל( השתטח )התפעל(
ש-ט-ט  -שוטט )פיעל(
ש-ט-מ  -שט )קל(
ש-ט-פ  -שט )קל( נשט )נפעל(
ש-י-ח  -שח )קל( השיח )הפעיל(
ש-י-ט  -השיט )הפעיל( הושט )הופעל(
ש-י-ט  -שייט )פיעל(
ש-י-כ  -שיי )פיעל( שוי )פועל( השתיי )התפעל(
ש-י-מ  -ש )קל( השי )הפעיל( הוש )הופעל(
ש-י-פ  -שיי )פיעל( שוי )פועל(
ש-י-ר  -השתייר )התפעל(
ש-י-ר  -שר )קל( הושר )הופעל(

ש-י-ש  -שש )קל(
ש-י-ת  -השית )הפעיל( הושת )הופעל(
ש-כ-ב  -שכב )קל( נשכב )נפעל( השכיב )הפעיל( הושכב )הופעל(
ש-כ-ח  -שכח )קל( נשכח )נפעל( השתכח )התפעל( השכיח )הפעיל( הושכח
)הופעל(
ש-כ-כ  -שכ )קל( שיכ )פיעל( שוכ )פועל(
ש-כ-ל  -שכל )קל( שיכל )פיעל( שוכל )פועל( השכיל )הפעיל(
ש-כ-ל-ל  -שכלל )פיעל( שוכלל )פועל( השתכלל )התפעל(
ש-כ-מ  -השכי )הפעיל( הושכ )הופעל(
ש-כ-נ  -שכ )קל( שיכ )פיעל( שוכ )פועל( השתכ )התפעל( השכי )הפעיל(
הושכ )הופעל(
ש-כ-נ-ע  -שכנע )פיעל( שוכנע )פועל( השתכנע )התפעל(
ש-כ-פ-ל  -שכפל )פיעל( שוכפל )פועל( השתכפל )התפעל(
ש-כ-ר  -שכר )קל( נשכר )נפעל( השתכר )התפעל( השכיר )הפעיל( הושכר
)הופעל(
ש-כ-ש-כ  -שכש )פיעל( השתכש )התפעל(
ש-כ-ת-ב  -שכתב )פיעל( שוכתב )פועל(
ש-ל-ב  -שילב )פיעל( שולב )פועל( השתלב )התפעל(
ש-ל-ה  -שלה )קל( נשלה )נפעל(
ש-ל-ה-ב  -שלהב )פיעל( שולהב )פועל( השתלהב )התפעל(
ש-ל-ח  -שלח )קל( נשלח )נפעל( שילח )פיעל( שולח )פועל( השתלח
)התפעל(

ש-ל-ט  -שלט )קל( נשלט )נפעל( שילט )פיעל( השתלט )התפעל( השליט
)הפעיל( הושלט )הופעל(
ש-ל-ט-ט  -שלטט )פיעל(
ש-ל-כ  -השלי )הפעיל( הושל )הופעל(
ש-ל-ל  -שלל )קל( נשלל )נפעל( השתולל )התפעל(
ש-ל-מ  -נשל )נפעל( שיל )פיעל( שול )פועל( השתל )התפעל( השלי
)הפעיל( הושל )הופעל(
ש-ל-פ  -של )קל( נשל )נפעל(
ש-ל-ק  -שלק )קל( נשלק )נפעל(
ש-ל-ש  -שילש )פיעל( שולש )פועל(
ש-ל-ש-ל  -שלשל )פיעל( שולשל )פועל( השתלשל )התפעל(
ש-מ-ד  -נשמד )נפעל( השתמד )התפעל( השמיד )הפעיל( הושמד )הופעל(
ש-מ-ח  -שמח )קל( שימח )פיעל(
ש-מ-ט  -שמט )קל( נשמט )נפעל( השתמט )התפעל( השמיט )הפעיל( הושמט
)הופעל(
ש-מ-מ  -שימ )פיעל( השתומ )התפעל(
ש-מ-נ  -שמ )קל( שימ )פיעל( שומ )פועל( השמי )הפעיל(
ש-מ-ע  -שמע )קל( נשמע )נפעל( השתמע )התפעל( השמיע )הפעיל( הושמע
)הופעל(
ש-מ-צ  -השמי )הפעיל( הושמ )הופעל(
ש-מ-ר  -שמר )קל( נשמר )נפעל( שימר )פיעל( שומר )פועל( השתמר
)התפעל(

ש-מ-ש  -שימש )פיעל( השתמש )התפעל( השמיש )הפעיל( הושמש )הופעל(
ש-נ-א  -שנא )קל( השניא )הפעיל(
ש-נ-ה  -שנה )קל( נשנה )נפעל( שינה )פיעל( שונה )פועל( השתנה )התפעל(
ש-נ-נ  -שינ )פיעל( שונ )פועל(
ש-נ-ס  -שינס )פיעל(
ש-נ-ע  -שינע )פיעל( שונע )פועל(
ש-נ-ק  -נשנק )נפעל( השתנק )התפעל(
ש-ס-ה  -שיסה )פיעל( שוסה )פועל(
ש-ס-ע  -שיסע )פיעל( שוסע )פועל(
ש-ס-פ  -שיס )פיעל( שוס )פועל(
ש-ע-ב-ד  -שעבד )פיעל( שועבד )פועל( השתעבד )התפעל(
ש-ע-ה  -שעה )קל( השעה )הפעיל( הושעה )הופעל(
ש-ע-ט  -שעט )קל(
ש-ע-ל  -השתעל )התפעל(
ש-ע-מ-מ  -שעמ )פיעל( שועמ )פועל( השתעמ )התפעל(
ש-ע-נ  -נשע )נפעל( השעי )הפעיל( הושע )הופעל(
ש-ע-ר  -שיער )פיעל( שוער )פועל(
ש-ע-ר-כ  -שער )פיעל(
ש-ע-ש-ע  -שעשע )פיעל( שועשע )פועל( השתעשע )התפעל(
ש-ע-ת-ק  -שעתק )פיעל( שועתק )פועל(

ש-פ-ד  -שיפד )פיעל( שופד )פועל( השתפד )התפעל(
ש-פ-ה  -שיפה )פיעל( שופה )פועל(
ש-פ-ט  -שפט )קל( נשפט )נפעל(
ש-פ-כ  -שפ )קל( נשפ )נפעל( השתפ )התפעל(
ש-פ-ל  -שפל )קל( השתפל )התפעל( השפיל )הפעיל( הושפל )הופעל(
ש-פ-נ  -השתפ )התפעל(
ש-פ-ע  -שפע )קל( שיפע )פיעל( שופע )פועל( השפיע )הפעיל( הושפע
)הופעל(
ש-פ-ע-ל  -שפעל )פיעל( שופעל )פועל(
ש-פ-פ  -השתופ )התפעל(
ש-פ-צ  -שיפ )פיעל( שופ )פועל(
ש-פ-צ-ר  -שפצר )פיעל( שופצר )פועל(
ש-פ-ר  -שיפר )פיעל( שופר )פועל( השתפר )התפעל(
ש-פ-ר-צ  -השפרי )הפעיל(
ש-פ-ש-פ  -שפש )פיעל( שופש )פועל( השתפש )התפעל(
ש-פ-ת  -שפת )קל(
ש-צ-פ  -שצ )קל(
ש-ק-ד  -שקד )קל(
ש-ק-ה  -השקה )הפעיל( הושקה )הופעל(
ש-ק-ט  -שקט )קל( השקיט )הפעיל( הושקט )הופעל(
ש-ק-ל  -שקל )קל( נשקל )נפעל(

ש-ק-ל-ל  -שקלל )פיעל( שוקלל )פועל( השתקלל )התפעל(
ש-ק-מ  -שיק )פיעל( שוק )פועל( השתק )התפעל(
ש-ק-ע  -שקע )קל( שיקע )פיעל( שוקע )פועל( השתקע )התפעל( השקיע
)הפעיל( הושקע )הופעל(
ש-ק-פ  -נשק )נפעל( שיק )פיעל( שוק )פועל( השתק )התפעל( השקי
)הפעיל(
ש-ק-צ  -שיק )פיעל( שוק )פועל(
ש-ק-ק  -שקק )קל( השתוקק )התפעל(
ש-ק-ר  -שיקר )פיעל(
ש-ק-ש-ק  -שקשק )פיעל( השתקשק )התפעל(
ש-ר-ב-ב  -שרבב )פיעל( שורבב )פועל( השתרבב )התפעל(
ש-ר-ב-ט  -שרבט )פיעל( שורבט )פועל(
ש-ר-ג  -השתרג )התפעל(
ש-ר-ד  -שרד )קל(
ש-ר-ה  -שרה )קל( השרה )הפעיל( הושרה )הופעל(
ש-ר-ט  -שרט )קל( נשרט )נפעל(
ש-ר-ט-ט  -שרטט )פיעל( שורטט )פועל(
ש-ר-י-נ  -שריי )פיעל( שוריי )פועל(
ש-ר-כ  -שר )קל( נשר )נפעל( השתר )התפעל(
ש-ר-ע  -השתרע )התפעל(
ש-ר-פ  -שר )קל( נשר )נפעל(

ש-ר-צ  -שר )קל( השרי )הפעיל( הושר )הופעל(
ש-ר-ק  -שרק )קל( נשרק )נפעל(
ש-ר-ר  -שרר )קל( השתרר )התפעל(
ש-ר-ש  -שירש )פיעל( שורש )פועל( השתרש )התפעל( השריש )הפעיל(
הושרש )הופעל(
ש-ר-ש-ר  -שרשר )פיעל( שורשר )פועל(
ש-ר-ת  -שירת )פיעל(
ש-ת-ה  -שתה )קל( השתתה )התפעל(
ש-ת-כ  -שית )פיעל( שות )פועל(
ש-ת-ל  -שתל )קל( נשתל )נפעל( השתיל )הפעיל( הושתל )הופעל(
ש-ת-נ  -השתי )הפעיל( הושת )הופעל(
ש-ת-פ  -שית )פיעל( שות )פועל( השתת )התפעל(
ש-ת-ק  -שתק )קל( שיתק )פיעל( שותק )פועל( השתתק )התפעל( השתיק
)הפעיל( הושתק )הופעל(
ש-ת-ת  -שתת )קל( השתית )הפעיל( הושתת )הופעל(
ת-א-ג-ד  -תאגד )פיעל( תואגד )פועל(
ת-א-מ  -תיא )פיעל( תוא )פועל( התאי )הפעיל( הותא )הופעל(
ת-א-ר  -תיאר )פיעל( תואר )פועל(
ת-א-ר-כ  -תאר )פיעל( תואר )פועל(
ת-ב-ל  -תיבל )פיעל( תובל )פועל(
ת-ב-ע  -תבע )קל( נתבע )נפעל(

ת-ג-ב-ר  -תגבר )פיעל( תוגבר )פועל(
ת-ג-מ-ל  -תגמל )פיעל( תוגמל )פועל(
ת-ד-ל-ק  -תדלק )פיעל( תודלק )פועל(
ת-ד-ר-כ  -תדר )פיעל( תודר )פועל(
ת-ה-ה  -תהה )קל(
ת-ו-ה  -התווה )הפעיל( הותווה )הופעל(
ת-ו-כ  -תיוו )פיעל( תוו )פועל(
ת-ו-ר  -תר )קל(
ת-ז-ז  -תיזז )פיעל( תוזז )פועל(
ת-ז-מ-נ  -תזמ )פיעל( תוזמ )פועל(
ת-ז-מ-ר  -תזמר )פיעל( תוזמר )פועל(
ת-ח-ב  -תחב )קל( נתחב )נפעל(
ת-ח-ב-ל  -תחבל )פיעל(
ת-ח-ז-ק  -תחזק )פיעל( תוחזק )פועל(
ת-ח-ח  -תיחח )פיעל( תוחח )פועל(
ת-ח-ל  -התחיל )הפעיל( הותחל )הופעל(
ת-ח-מ  -תח )קל( תיח )פיעל( תוח )פועל(
ת-ח-ק-ר  -תחקר )פיעל( תוחקר )פועל(
ת-י-ג  -תייג )פיעל( תויג )פועל(
ת-י-ק  -תייק )פיעל( תויק )פועל(

ת-י-ר  -תייר )פיעל( תויר )פועל(
ת-כ-נ  -נתכ )נפעל( תיכ )פיעל( תוכ )פועל(
ת-כ-נ-נ  -תכנ )פיעל( תוכנ )פועל(
ת-כ-נ-ת  -תכנת )פיעל( תוכנת )פועל(
ת-ל-ה  -תלה )קל( נתלה )נפעל(
ת-ל-ש  -תלש )קל( נתלש )נפעל(
ת-ל-ת-ל  -תלתל )פיעל( תולתל )פועל(
ת-מ-ד  -התמיד )הפעיל(
ת-מ-ה  -תמה )קל( התמיה )הפעיל(
ת-מ-ח-ר  -תמחר )פיעל( תומחר )פועל(
ת-מ-כ  -תמ )קל( נתמ )נפעל(
ת-מ-ל-ל  -תמלל )פיעל( תומלל )פועל(
ת-מ-מ  -ת )קל( היתמ )התפעל(
ת-מ-צ-ת  -תמצת )פיעל( תומצת )פועל(
ת-מ-ר  -היתמר )התפעל( התמיר )הפעיל( הותמר )הופעל(
ת-מ-ר-נ  -תמר )פיעל( תומר )פועל(
ת-מ-ר-צ  -תמר )פיעל( תומר )פועל(
ת-מ-ר-ר  -תמרר )פיעל( תומרר )פועל(
ת-נ-ה  -תינה )פיעל( התנה )הפעיל( הותנה )הופעל(
ת-נ-ע  -התניע )הפעיל( הותנע )הופעל(

ת-ס-כ-ל  -תסכל )פיעל( תוסכל )פועל(
ת-ס-ס  -תסס )קל( התסיס )הפעיל( הותסס )הופעל(
ת-ע-ב  -תיעב )פיעל(
ת-ע-ד  -תיעד )פיעל( תועד )פועל(
ת-ע-ד-פ  -תעד )פיעל(
ת-ע-ה  -תעה )קל(
ת-ע-ל  -תיעל )פיעל( תועל )פועל(
ת-ע-ש  -תיעש )פיעל( תועש )פועל(
ת-ע-ת-ע  -תעתע )פיעל( תועתע )פועל(
ת-ע-ת-ק  -תעתק )פיעל( תועתק )פועל(
ת-פ-ח  -תפח )קל( התפיח )הפעיל( הותפח )הופעל(
ת-פ-ל  -התפיל )הפעיל( הותפל )הופעל(
ת-פ-ס  -תפס )קל( נתפס )נפעל(
ת-פ-ע-ל  -תפעל )פיעל( תופעל )פועל(
ת-פ-פ  -תופ )פיעל(
ת-פ-ק-ד  -תפקד )פיעל(
ת-פ-ר  -תפר )קל( נתפר )נפעל(
ת-פ-ש  -תפש )קל( נתפש )נפעל(
ת-צ-פ-ת  -תצפת )פיעל(
ת-ק-ל  -נתקל )נפעל( תיקל )פיעל( תוקל )פועל( התקיל )הפעיל( הותקל
)הופעל(

ת-ק-ל-ט  -תקלט )פיעל(
ת-ק-נ  -תיק )פיעל( תוק )פועל( התקי )הפעיל( הותק )הופעל(
ת-ק-ע  -תקע )קל( נתקע )נפעל(
ת-ק-פ  -תק )קל( נתק )נפעל( התקי )הפעיל( הותק )הופעל(
ת-ק-צ-ב  -תקצב )פיעל( תוקצב )פועל(
ת-ק-ש-ר  -תקשר )פיעל( תוקשר )פועל(
ת-ק-ת-ק  -תקתק )פיעל(
ת-ר-ב-ת  -תרבת )פיעל( תורבת )פועל(
ת-ר-ג-ל  -תרגל )פיעל( תורגל )פועל(
ת-ר-ג-מ  -תרג )פיעל( תורג )פועל(
ת-ר-ה  -התרה )הפעיל( הותרה )הופעל(
ת-ר-מ  -תר )קל( נתר )נפעל( התרי )הפעיל(
ת-ר-ס  -התריס )הפעיל(
ת-ר-ע  -התריע )הפעיל(
ת-ר-צ  -תיר )פיעל( תור )פועל(
ת-ש-א-ל  -תשאל )פיעל( תושאל )פועל(
ת-ש-ש  -תש )קל(
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