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ָעִלים  לדוברי צרפתית  לּוחֹות ַהּפְ

Tableaux de conjugaison des verbes – Introduction à l'édition française

Les tableaux de conjugaison des verbes constituent un outil essentiel et nécessaire à l'apprentissage des fondements 
de l'hébreu. Il existe déjà de nombreux manuels de ce genre. Cependant nous estimons que celui-ci présente quelque 
chose de différent. Il est à la fois plus subtil et plus innovateur. L'objectif primordial visait à créer un manuel de très 
haute qualité destiné à permettre aux étudiants d'apprendre et de comprendre les bases de la construction et de la 
conjugaison des verbes en hébreu.

Les nombreuses innovations, tant grammaticales que visuelles, n'entendent pas seulement donner au manuel un 
aspect attrayant et moderne, elles constituent surtout un outil de premier ordre et efficace concernant le processus 
d'apprentissage de la langue. Il ne fait pas de doute que le travail investi dans la mise en couleurs des racines des verbes 
– chose qui met en exergue les règles et la structure des différents groupes de verbes –joue un grand rôle. De plus tous 
les verbes sont présentés tant en écriture pleine - ktiv malé- chose communément répandue dans les écrits actuels, qu'en 
écriture vocalisée – ktiv h'asser. Ces deux modes d'écriture – tous deux vocalisés – démontrent ici l'approche moderne et 
actualisée dans la conception de ce manuel.

Ce manuel est constitué de trois parties :

La première partie est un dictionnaire hébreu-français comprenant près de 4.000 verbes principaux de l'hébreu avec 
leur équivalent français, permettant à l'étudiant de connaître la signification de la plupart des verbes figurant dans ce 
manuel. Ce dictionnaire est précédé d'une brève présentation de l'alphabet hébraïque et de ses voyelles. 

La deuxième partie est constituée d'une liste des verbes en hébreu, plus complète et plus générale que le dictionnaire. 
Celle-ci comprend en plus des verbes de la langue parlée et même du langage familier signalés par un J. Cette liste 
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constitue en fait «  la clé » pour rechercher et trouver le mode de conjugaison d'un verbe particulier dans le tableau 
approprié. Les verbes sont répertoriés par ordre alphabétique, en écriture pleine – ktiv malé – à la troisième personne du 
singulier au passé, suivis du mode présent et du mode infinitif, vient ensuite le tableau de sa conjugaison. Il est vivement 
conseillé de suivre les importantes instructions données dans l'introduction en hébreu.

La troisième partie est constituée des tableaux de conjugaison des verbes, soit les 260 tableaux du manuel. Les 
tableaux sont classés selon les sept différentes formes verbales (binyanim) que compte l'hébreu, qui sont : pa'al, nif'al, 
pi'el, pou'el, hitpa'el, hif'il, houf'al.  Chaque forme du verbe se subdivise selon sa catégorie : les réguliers (entiers) qui 
conservent tout au long de la conjugaison les trois lettres de la racine et les irréguliers (infirmes) qui perdent une ou 
plusieurs de leurs consonnes.

Les verbes réguliers constitués des trois lettres de la racine sont traités en premier, viennent ensuite les verbes avec quatre 
lettres ou parfois cinq lettres composant la racine. Chaque tableau représente les différents temps de la conjugaison : 
l'infinitif, le présent, le participe passé, le passé, le futur et l'impératif. Il y a lieu de noter que le « pu'al et le huf'al » sont 
essentiellement passifs et n'ont qu'un présent, un passé et un futur. Vous trouverez plus de précisions sur l'utilisation des 
tableaux dans l'introduction en hébreu.

Ce manuel comprend par ailleurs un supplément important et exclusif, il s'agit d'un DVD (vendu séparément). Deux 
animateurs professionnels, un homme et une femme, lisent d'une voix claire et nette, 21 verbes particulièrement 
sélectionnés (signalés dans le manuel). Les étudiants peuvent ainsi visualiser et entendre ces verbes dans le DVD ou sur 
le site Internet. Pour de plus amples détails voir la couverture du manuel.

Pour finir, la maison d'édition PROLOG souhaite remercier et rendre hommage à M. Shraga Assif  pour le temps et 
l'attention qu'il a consacrés à mettre au point les moindres détails de ce manuel. C'est la combinaison entre, d'une part, 
une approche innovatrice et d'autre part la stricte observance des plus petits détails qui fait de ce manuel non seulement 
une excellente source de connaissance mais aussi une intéressante expérience intellectuelle pour l'usager. 

 Éditions Prolog
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הקדמה

הרוצה להתבטא היום בעברית, בין בכתב בין בעל-פה, חייב להכיר היטב את שלל הצורות הנטויות של הפועל. אך מׂשימה זו אינּה קלה כל כך, שּכן 
מערכת נטיית הפועל ידעה תהפוכות ושינויים רבים במרוצת שנות חייה הארוכות של הׂשפה העברית. ביסוד המערכת עומדות הצורות שָנהגו בלשון 
ה לצד  המקרא )וגם בהן נהג גיוּון רב(, אך גם צורות שָנהגו בעברית שלאחר המקרא מצאו את דרכן לעברית המודרנית. עם תחיית העברית בדיבור ּפֶ
נטיית  לדרכי  ברורים  כללים  בקביעת  הצורך  התברר  עברית  בהם  ההוראה  שׂשפת  ספר  בתי  של  והקמתם  ישראל  בארץ  היהודי  היישוב  התחדשות 
הפועל. שנים רבות טרחה האקדמיה ללשון העברית בהסדרת נטיית מערכת הפועל ובפישוטּה. עכשיו, כשהמׂשימה מתקרבת לסופּה, יכולנו להשתית 
את קביעותינו על החלטות האקדמיה. לפיכך צורות הנטייה שבמפתח הפעלים ובלוחות הפעלים הן הצורות הנורמטיוויות שהאקדמיה אישרה. לא 
ם(, וכמובן לא כללנו צורות הנחשבות תת-תקניות )כגון: אני ֵיֵלְך(.  ַמְרּתֶ כללנו בלוחות צורות שאינן כאלה, גם אם הן רווחות בדיבור היׂשראלי )כגון: ׁשָ

כמה מילות הסבר על מפתח	הפעלים ועל לוחות	הפעלים:

מפתח	הפעלים
כאן ימצא המשתמש את רשימת הפעלים המשמשים בעברית המודרנית. הקפדנו בהבאת הפעלים השכיחים, אך לא כללנו במפתח את כל הפעלים 
וכן מיעטנו יחסית בהבאת הפעלים הסבילים. אבל מן הצד האחר הוספנו פעלים המשמשים בׂשפה המדוברת ואפילו  ששימשו אי פעם בעברית, 

בסלנג, ואלה זכו בסימון מיוחד J. יש לשים לב שניקודם והגייתם של כמה מן הפעלים האלה אינם כפופים לחוקי הניקוד וההגייה המקובלים.
במפתח ימצא המשתמש את צורת הפועל הבסיסית: עבר נסתר )הוא(, כגון: 

ׁש ָלַמד | ִנְגַמר | ִהְפִליג | ִהְתַלּבֵ

כמקובל בכל המילונים ובספרי הלימוד ּבהוצאת "פרולוג", ניתנה עדיפות לצורה הכתובה לפי כללי הכתיב המלא )שהיא הצורה השכיחה יותר בטקסטים 
הכתובים כיום בעברית( אבל בתוספת ניקוד, כגון: 

ל ם | הּוּפַ ד | צּוּלַ ִליּמֵ

תיב ה"דקדוקי" החסר שונה מהּכתיב המלא הובאה המילה גם ּבכתיב זה כצורה חליפית בין סוגריים מרובעים ]...[, כגון: בכל מקרה שהּכְ

ל[ ל ]ֻהּפַ ם[ | הּוּפַ ם ]ֻצּלַ ד[ | צּוּלַ ד ]ִלּמֵ ִליּמֵ

ָעִלים  לדוברי צרפתית  לּוחֹות ַהּפְ
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לצד צורת העבר מופיעות צורת ההווה )=הבינוני(, כגון:

ל[ ל ]ֻמּפָ ם[ | מּוּפָ ם ]ְמֻצּלָ ד | ְמצּוָלּ ְמַלּמֵ

ַעל[ והּוְפַעל	]ֻהְפַעל[ צורת שם הפועל חסרה(, כגון: וצורת שם הפועל )בבניינים הסבילים ּפּוַעל	]ּפֻ

ֵלד[ וֵלד ]ְלִהּוָ ִלְלמֹוד ]ִלְלמֹד[ | ְלִהיּוָ

לצד אלה יופיע מספר הלוח שבו נמצאות הצורות המפורטות של אותו פועל בכל הזמנים והגופים )מובן מאליו שלא כל פועל משמש בכל הצורות 
המפורטות בלוח(. אם ניתן להטות את הפועל בדרכים שונות, הפנינו לשני לוחות חליפיים, כגון:

הערה	 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 	

גם לפי א-8א-10ַלְחּדֹור ]ַלְחּדֹר[חֹוֵדרָחַדר

 כלומר, הנטייה אפשרית הן על דרך ַיְחּדֹור ]ַיְחּדֹר[ )לוח א-10( הן על דרך ַיֲחדֹור ]ַיֲחדֹר[ )לוח א-8(

או:
הערה	 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 	

גם לפי א-1א-25ִלְנטֹור ]ִלְנטֹר[נֹוֵטרָנַטר

 כלומר, הנטייה אפשרית הן על דרך ִייּטֹור ]ִיּטֹר[ )לוח א-25( הן על דרך ִיְנטֹור ]ִיְנטֹר[ )לוח א-1(

כיוון שלא יכולנו להקדיש לוח מיוחד לכל תת-דגם, נזקקנו לפעמים להערה במפתח, כגון:

הערה	 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 	

ֵחת[ יֵחת ]ּפִ ניקוד ת' בעבר ג-4ְלַפֵחתְמַפֵחתּפִ
לפי ג-2

ת[ )לוח ג-2( כגון:  ת ]ִוּסֵ  כלומר, הפועל נוטה לפי הדגם של ִניֵהל ]ִנֵהל[ )לוח ג-4(, אבל הת' מתנהגת כמו בדגם של ִויּסֵ
ן[ ַחּתֶ ן ]ּפִ יַחּתֶ ם[, ּפִ ַחּתֶ ם ]ּפִ יַחּתֶ [, ּפִ ַחּתָ יַחּתָ ]ּפִ י[, ּפִ ַחּתִ י ]ּפִ יַחּתִ ּפִ
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או: 
הערה	 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 	

ְקֵרן ְקֵרןִהְסּתַ ְקֵרןִמְסּתַ ניקוד נ' לפי ה-44ה-45ְלִהְסּתַ

ן )לוח ה-44(, כגון:  ְחֵרר )לוח ה-45(, אבל הנ' מתנהגת כמו בדגם של ִהְתַעְצּבֵ ּתַ  כלומר, הפועל נוטה לפי הדגם של ִהׁשְ
ה ְקֵרּנָ ה, ִהְסּתַ ְקֵרּנָ ְסּתַ ְקַרּנּו, ּתִ ִהְסּתַ

לעתים הוספנו הערה לצד הפועל כדי להביא דיוקים שונים הקשורים לּפועל הנדון, כגון:

הערה	 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 	

עבר נסתר גם: ג-5ְלָסֵרבְמָסֵרבֵסיֵרב ]ֵסֵרב[
ֵסיַרב ]ֵסַרב[

או: ָטַחן )ושם בלוח מופיעות צורות העתיד והציווי: ִיְטַחן, ְטַחן(:
הערה	 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 	

עתיד וציווי גם: א-19ִלְטחֹון ]ִלְטחֹן[טֹוֵחןָטַחן
ִיְטחֹון ]ִיְטחֹן[, 

ְטחֹון ]ְטחֹן[

א )ושם בלוח בינוני פעול יחיד: ָנׂשּוא(:  או: ָנׂשָ

הערה	 לוח	 שם	הפועל	 הווה	 עבר	 	

א אָנׂשָ אתנֹוׂשֵ בינוני פעול יחיד א-44ָלׂשֵ
גם: ָנׂשּוי

 
לוחות	הפעלים	

כאן ימצא המשתמש את הדגמים השונים שלפיהם נוהגים כל הפעלים בעברית. גם במספר הלוחות חייבים היינו לנהוג צמצום ולא הצגנו את כל 
ומאליו מובן שהוספת פעלים  ורק את הפעלים הכלולים במפתח הפעלים,  לשרת אך  לזכור שהלוחות באים  הלוחות האפשריים תאורטית. חשוב 
למפתח עשויה לחייב הוספת לוחות חדשים. אך הקפדנו שכל פועל הכלול במפתח הפעלים יימצא כנגדו לוח המדגים את כל צורותיו. נהגנו חיסכון 
ֵעל לא תמיד הקדשנו לוח מיוחד  בהקדשת לוחות מיוחדים לפוֳעלי ל"ת ול"נ והסתפקנו לעתים בהערה ליד הפועל במפתח )ר' לעיל(. גם בבניין ִהְתּפַ

לכל חילוף של פ' שורקת )ס, ׁש, ׂש, צ, ז(.

ָעִלים  לדוברי צרפתית  לּוחֹות ַהּפְ
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ֵעל, ִהְפִעיל, הּוְפַעל	]ֻהְפַעל[. בכל בניין הלוחות מסודרים לפי הגָזרות  ַעל[, ִהְתּפַ ֵעל[, ּפּוַעל	]ּפֻ יֵעל	]ּפִ ַעל, ִנְפַעל, ּפִ הלוחות מסודרים לפי בנייני הפועל: ּפָ
השונות: שלמים,	ּפ'	גרונית,	ע'	גרונית,	ל'	גרונית,	ּפ"נ	/	ּפי"צ,	ּפו"י,	עו"י,	ע"ע	)כפולים(,	ל"א,	ל"י. 

תחילה הבאנו את הפעלים בעלי שלוש אותיות שורש, כגון: 
דבר - ד - ּפ' )הּפוַעל(, ב - ע' , ר - ל'

ובבניינים המתאימים הבאנו גם את הפעלים המרובעים, כגון:
 , ם - ל'

2
 , ס - ע'

1
כרסם - כ -פ', ר - ע'

ובשעת הצורך אף את המחומשים. בכל לוח הצורות מסודרות לפי סדר הזמנים:
ַעל(  עבר  עתיד  ציווי שם הפוַעל  הווה )=בינוני(  בינוני פעול )אם קיים בבניין ּפָ

ַעל[ והּוְפַעל	]ֻהְפַעל[ רק הווה, עבר ועתיד(.  )בבניינים ּפּוַעל	]ּפֻ

מֹור,  ׁשְ ׁש וכיו"ב( ואת צורות המקור הנסמך ואותיות היחס שלפניהן )כגון: ְשמֹור, ּבִ ֵמר, ַהְלּבֵ ָ מֹור, ִהיׁשּ לא כללנו בלוחות את צורת המקור הנפרד )כגון: ׁשָ
ְמֶרּנּו, ָשְמֵרִני וכיו"ב( – כל אלה שימושן נדיר יחסית בעברית  יָך, ִיׁשְ מֹור(. כן לא כללנו את צורות הפועל דבוקות כינוי הפעול )כגון: ְשַמְרּתִ מֹור, ִמׁשְּ ׁשְ ּכִ
יָדה(, עתיד וציווי מקוצר )כגון:  המודרנית. צורות פועל המאפיינות בעיקר את העברית המקראית - עתיד וציווי מוארך )כגון: ָנִריָמה, ֵנְלָכה; קּוָמה, ַהּגִ
הצורות  שתי  מבין  השכיחה  בצורה  תמיד  בחרנו  יחידה  ההווה  בצורת  הן.  אף  הובאו  לא   - ֵלִכי(  ֶאֱעמָֹדה,  ָאָכָלה,  )כגון:  ֶהפסק  צורות  ַהְך(,  יֹוֵסף;  ְיִהי, 
ֵעל לא הובאו  ִהְתּפַ ָמָרה(, ַמְפִסיָקה )ולא ַמְפֶסֶקת( וכיו"ב. בבניין  ִנׁשְ ֶמֶרת )ולא  ִנׁשְ ּכֹוְתָבה(,  ּכֹוֶתֶבת )ולא  האפשריות והרגילה יותר בשימוש הפוֳעלי: 

ֵעל, ובבניין הּוְפַעל	]ֻהְפַעל[ לא הובאו צורות הֹוְפַעל	]ָהְפַעל[ פרט לפוֳעלי פ' גרונית )ראו למשל לוח ז-4(. צורות ִנְתּפַ

בארגון לוחות הפעלים הנהגנו כמה חידושים, ואנו בטוחים שהם ישפרו את דרך הצגת הצורות לעומת ספרי עזר שונים שהתפרסמו בעבר.

סימון	אותיות	השורש	בצבע	אדום. כדי לאפשר הבחנה ברורה בין אותיות השורש לבין הצורנים הדקדוקיים )סימני הבניינים, הזמנים והגופים(   .1
הובלטו אותיות השורש המתקיימות בצורות הנטויות השונות )בלוחות הן מופיעות בצבע אדום(, כגון:

בּו ּלְ ּתַ ֵחְקָנה | ִיׁשְ ׂשַ ּתְ
גם כשאות השורש מיוצגת בצורה הנטויה באמצעות אות חליפית היא הובלטה, כגון:  
ה )פנ"י( ּנָ הֹוִריד )יר"ד( | ִהְתּפַ

אם אות השורש מתלכדת עם אות המייצגת צורן דקדוקי, הובלטה האות הכפולה בסימון מיוחד )בלוחות באות אדומה-שחורה(, כגון:   
י ַרּתִ ִהְזַמּנּו | ּכָ

 

יֹאפּו
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כך ניתן לראות בקלות, במיוחד בִגְזרות החסרים, אילו אותיות שורש מתקיימות בנטייה, כגון: 
ה | ַהּטּו ילּו | ֵהֵגּנָ ָתה | ַיּפִ ֵנֵרד | יֹאפּו | ֵהַקְמנּו | ָעׂשְ

סימון	צורות	חליפיות. במקומות שונים במערכת נטיית הפועל התירה האקדמיה שימוש בשתי צורות חליפיות )ולעתים גם יותר(. צורות אלה   .2
הובאו בין סוגריים צומדים }...{ )בדרך כלל סומנה רק ההברה הנוגעת לעניין(, כגון: 

ִיְתָאֵרַח}ַרח{  ִיְתָאֵרַח, ִיְתָאַרח
יִתי יִתי, ִהְתַמּנִ {יִתי  ִהְתַמּנֵ }ּנִ ִהְתַמּנֵ

יחד עם זאת, לא תמיד יכולנו להביא את כל מגוון הצורות שהאקדמיה התירה. בדרך קבע הובאו צורות העתיד הנבדלות בנוכחות )אתן( ובנסתרות   
ָנה )לצד ִלְבׁשּו(, באות מוקטנת. ׁשּו(, וצורת הציווי בנוכחות )אתן(, כגון: ְלַבׁשְ ָנה )לצד ִיְלּבְ ׁשְ ְלּבַ )הן(, כגון: ּתִ

כתיב	מלא	וכתיב	חסר. כאמור לעיל, כל הצורות מובאות תחילה בכתיב מלא מנוקד, ואם יש צורך הצורה מובאת גם בכתיב "דקדוקי" חסר ומנוקד   .3
בין סוגריים מרובעים, כגון:

ל[ ל ]ֻהּפַ ם[ | הּוּפַ ם ]ֻצּלַ ד[ | צּוּלַ ד ]ִלּמֵ ִליּמֵ

סימון	מקום	ההטעמה	במילה. במקומות שבהם הטעמה שונה מבדילה בין צורות שוֹות-כתיב סומנה ההברה המוטעמת, כגון:  	.4
צּו  ָרﬞצּו ה | ָרﬞ ָאﬞ ָאה  ּבָ ﬞ ּבָ

21 לוחות מבניינים  הדגמת	קריאה	רהוטה	של	פעלים. כדי להדגים לקורא, הן דובר העברית הן לומד העברית, את דרך הגיית הפעלים, בחרנו   .5
שונים, וקריין וקריינית קוראים בקול את כל הצורות המופיעות באותם לוחות. לוחות אלה מסומנים בספר בסימון מיוחד, והמשתמש יכול לשומעם 

בתקליטור או באינטרנט כמפורט על גבי העטיפה.

דרך	השימוש	בספר
הרוצה לבדוק נטייתו של פועל מסוים יפנה	תחילה	למפתח	הפעלים	ויחפׂש	לפי	סדר	הא"ב	ובכתיב	המלא את צורת הבסיס של הפועל - צורת 
  לֹוֵמד  ׁש, ִהְפִליג, הּוַרד. לצד צורת העבר תימצאנה גם צורות ההווה ושם הפוַעל, כגון: ָלַמד ר, ִהְתַלּבֵ ם, ּפּוּטַ העבר נסתר )הוא(, כגון: ָלַמד, ִנְגַמר, ִציּלֵ
ִלְלמֹוד ]ִלְלמֹד[, וזאת לצורך התמצאות מהירה. לבסוף יופנה	המשתמש	ללוח	שבו	ימצא	את	הצורות	המפורטות של אותו פועל בכל הזמנים ובכל 
הגופים )רק בלוחות עצמם ימצא המשתמש גם את הצורות החליפיות(. כאמור לעיל, לעתים תופיע גם הערה משלימה שיש בה תוספת מידע חשוב 

לנטיית הפועל המבוקש. שימו לב: לקבלת מידע מלא על הפועל המבוקש יש לעיין תמיד הן	בצורות	שבמפתח	הן	בצורות שבלוח.

 

ָעִלים  לדוברי צרפתית  לּוחֹות ַהּפְ
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Catégorie			גזרהtabLeau	לוחeXeMPLe			דוגמה

עמ'	1 ַעל	  א. ּפָ
ֵלִמים )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[( ַפְךא-1ׁשְ ׁשָ

ֵלִמים - ל"ת )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[( ׁשְ ַבתא-2  ׁשָ

ֵלִמים - ל"נ )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[( ׁשְ ָצַפןא-3 

ֵלִמים )ָעִתיד: ִיְפַעל( ׁשְ ָלַבׁשא-4 

ֵעל, ָעִתיד: ִיְפַעל( ֵלִמים )הֹוֶוה: ּפָ ׁשְ ַדלא-5  ּגָ

ֵעל, ָעִתיד: ִיְפַעל( ֵלִמים - ל"נ )הֹוֶוה: ּפָ ׁשְ ַמןא-6  ׁשָ

עֹל[,  עֹול ]ּפָ ֵעל, ָעָבר: ּפָ ֵלִמים - ל"נ )הֹוֶוה: ּפָ ׁשְ  
עתיד: ִיְפַעל( 

 ָקַטן	א-7
}ָקטֹון	]ָקטֹן[{

רֹוִנית )ה, ח, ע( )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[( ָעַברא-8ּפ' ּגְ

רֹוִנית )ה, ח, ע( - ל"נ )ָעִתיד: ִיְפעֹול  ּפ' ּגְ  
]ִיְפעֹל[(

ָעַגןא-9

רֹוִנית )ה, ח, ע( )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[( ּפ' ּגְ ָחַפרא-10 

ֵעל, ָעִתיד:  רֹוִנית )ה, ח, ע( )הֹוֶוה: ּפָ ּפ' ּגְ  
ִיְפַעל(

ָחַרדא-11

ֵעל, ָעִתיד:  רֹוִנית )ה, ח, ע( )הֹוֶוה: ּפָ ּפ' ּגְ  
ִיְפַעל(

ָחַסרא-12

ֵעל, ָעִתיד: ִיְפעֹול  רֹוִנית )ח( )הֹוֶוה: ּפָ ּפ' ּגְ  
]ִיְפעֹל[(

ָחַפץא-13

רֹוִנית )א( )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[( ּפ' ּגְ ָאַסרא-14 

רֹוִנית )א( )ָעִתיד: ִיְפַעל( ּפ' ּגְ ָאַרְךא-15 

רֹוִנית )א( )א' ָנָחה( ּפ' ּגְ ָאַכלא-16 

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ָצַחקא-17ע' ּגְ

רֹוִנית )ח( - ל"ת ע' ּגְ ָנַחתא-18 

Catégorie			גזרהtabLeau	לוחeXeMPLe			דוגמה

רֹוִנית )ח, ע( - ל"נ ע' ּגְ ָטַחןא-19 

רֹוִנית )א( רֹוִנית )ח( - ּפ' ּגְ ע' ּגְ ָאַחזא-20 

רֹוִנית )א( רֹוִנית )ה( - ּפ' ּגְ ע" ּגְ ָאַהבא-21 

רֹוִנית )ח, ע( ָשַכחא-22ל' ּגְ

ֵעל( רֹוִנית )ח, ע( )הֹוֶוה: ּפָ ל' ּגְ ַמחא-23  ׂשָ

ֵעל( רֹוִנית )ה( )הֹוֶוה: ּפָ ל' ּגְ ַמּהא-24  ּתָ

ָנַפלא-25ּפ"נ, ּפי"צ )ָעִתיד: ִיְפעֹול ]ִיְפעֹל[(

ּפ"נ )ָעִתיד: ִיְפַעל( ָנַזלא-26 

רֹוִנית )ה, ח, ע( ּפ"נ - ל' ּגְ ָנַסעא-27 

ּפ"נ - ל"נ ָנַתןא-28 

ָיַרדא-29ּפי"ו )י' ֲחֵסָרה(

ּפי"ו )י' ָנָחה( ָיַרׁשא-30 

ֵעל( ּפי"ו )י' ָנָחה( - ל"נ )הֹוֶוה: ּפָ ןא-31  ָיׁשַ

עֹל[(  עֹול ]ּפָ עֹול, ָעָבר: ּפָ ּפי"ו )הווה: ּפָ ָיכֹול	]ָיכֹל[א-32 

רֹוִנית )ע( ּפי"ו )י' ֲחֵסָרה( - ל' ּגְ ָיַדעא-33 

ֵעל( רֹוִנית )ע( )הֹוֶוה: ּפָ ּפי"ו )י' ָנָחה( - ל' ּגְ ָיַגעא-34 

ָקםא-35ע"ו

ע"ו - ל"ת ֵמתא-36 

ע"י רא-37  ׁשָ

ע"ו ּבֹוׁשא-38 

רֹוִנית )ח,ע( ע"ו - ל' ּגְ ָנעא-39 

פּוִלים( ַסבא-40ע"ע )ּכְ

ָמָצאא-41ל"א
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Catégorie			גזרהtabLeau	לוחeXeMPLe			דוגמה

ֵעל( ל"א )ָעָבר: ּפָ ֵנאא-42  ׂשָ

רֹוִנית )ח( ל"א - ּפ' ּגְ ָחָטאא-43 

ל"א - ּפ"נ אא-44  ָנׂשָ

ל"א - ּפי"ו )י' ֲחֵסָרה( ָיָצאא-45 

ֵעל( ל"א - ּפי"ו )י' ָנָחה( )הֹוֶוה, ָעָבר: ָפּ ָיֵראא-46 

ל"א - ע"ו אא-47  ּבָ

ָנהא-48ל"י ּבָ

ֵעל( ל"י )הֹוֶוה: ּפָ ָבהא-49  ּכָ

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ל"י - ּפ' ּגְ ָעָלהא-50 

רֹוִנית )ה, ח( ל"י - ּפ' ּגְ ָחָסהא-51 

רֹוִנית )א( )א' ָנָחה( ל"י - ּפ' ּגְ ָאָפהא-52 

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ל"י - ע' ּגְ ָטָעהא-53 

ל"י - ּפ"נ ָנָטהא-54 

ל"י - ּפי"ו )י' ָנָחה( ָיָרהא-55 

רֹוִנית )ה( ל"י - עו"י - ּפ' ּגְ ָהָיהא-56 

רֹוִנית )ח( ל"י - ע"י - ּפ' ּגְ ַחי	}ָחָיה{א-57 

עמ'	21 ב. ִנְפַעל 
ֵלִמים ַמרב-1ׁשְ ִנׁשְ

ֵלִמים - ל"ת ׁשְ ִנְכַרתב-2 

ֵלִמים - ל"נ ׁשְ ִנְטַמןב-3 

רֹוִנית )ר( ִנְרַטבב-4ּפ' ּגְ

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ּפ' ּגְ בב-5  ֶנְחׁשַ

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ּפ' ּגְ ֶנֱעַזרב-6 

Catégorie			גזרהtabLeau	לוחeXeMPLe			דוגמה

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ַארב-7ע' ּגְ ִנׁשְ

רֹוִנית )ח, ע( - ל"נ ע' ּגְ ַעןב-8  ִנׁשְ

רֹוִנית )ח, ע( חב-9ל' ּגְ ִנְפּתַ

רֹוִנית )ר( רֹוִנית )ח, ע( - ּפ' ּגְ ל' ּגְ עב-10  ִנְרּתַ

רֹוִנית )א( רֹוִנית )ח( - ּפ' ּגְ ל' ּגְ ֶנֱאַנחב-11 

ל[ב-12ּפ"נ, ּפי"צ ל	]ִנּצַ ִניּצַ

ּפ"נ ׁש[ב-13  ׁש	]ִנּגַ ִניּגַ

ּפ"נ - ל"נ ן[ב-14  ן	]ִנּתַ ִניּתַ

נֹוַצרב-15ּפי"ו

רֹוִנית )א, ע( ּפי"ו - ע' ּגְ נֹוַאׁשב-16 

רֹוִנית )ח, ע( ּפי"ו - ל' ּגְ נֹוַכחב-17 

ָנסֹוגב-18עו"י

עו"י - ל"נ ָנכֹוןב-19 

עו"י ִניּמֹול	]ִנּמֹול[ב-20 

עו"י - ל"נ ִניּזֹון	]ִנּזֹון[ב-21 

פּוִלים( ָנַסבב-22ע"ע )ּכְ

ִנְקָראב-23ל"א

רֹוִנית )ר( ל"א - ּפ' ּגְ אב-24  ִנְרּפָ

רֹוִנית )ח( ל"א - ּפ' ּגְ אב-25  ֶנְחּבָ

ל"א - ּפ"נ א[ב-26  ָ א	]ִנׂשּ ָ ִניׂשּ

ִנְדָמהב-27ל"י

רֹוִנית )א( רֹוִנית )ר( - ע' ּגְ ל"י - ּפ' ּגְ ִנְרָאהב-28 

רֹוִנית )ח( ל"י - ּפ' ּגְ ֶנֱחָצהב-29 
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Catégorie			גזרהtabLeau	לוחeXeMPLe			דוגמה

רֹוִנית )א, ה( ל"י - ּפ' ּגְ ֶנֱהָנהב-30 

רֹוִנית )ע( ל"י - ּפ' ּגְ הב-31  ַנֲעׂשָ

רֹוִנית )א, ח, ע( ל"י - ע' ּגְ ִנְדָחהב-32 

ל"י - ּפי"ו נֹוָרהב-33 

עמ'	36 ֵעל[  יֵעל	]ּפִ ג. ּפִ
ֵלִמים ל[ג-1ׁשְ ל	]ִטּפֵ ִטיּפֵ

ֵלִמים - ל"ת ׁשְ ת[ג-2  ת	]ִוּסֵ ִויּסֵ

ֵלִמים - ל"נ ׁשְ ן[ג-3  ֵ ן	]ִעׁשּ ֵ ִעיׁשּ

רֹוִנית )ה, ח, ע( ִניֵהל	]ִנֵהל[ג-4ע' ּגְ

רֹוִנית )ר( ע' ּגְ ֵרד[ג-5  יֵרד	]ּגֵ ּגֵ

רֹוִנית )ר( - ל"ת ע' ּגְ ֵרת[ג-6  יֵרת	]ׁשֵ ׁשֵ

רֹוִנית )א( ע' ּגְ ֵאר[ג-7  יֵאר	]ּתֵ ּתֵ

רֹוִנית )א( - ל"נ ע' ּגְ ֵמיֵאן	]ֵמֵאן[ג-8 

רֹוִנית )ח, ע( ַח[ג-9ל' ּגְ ַח	]ִטּפֵ ִטיּפֵ

רֹוִנית )ר( רֹוִנית )ח( - ע' ּגְ ל' ּגְ ֵאיֵרַח	]ֵאֵרַח[ג-10 

רֹוִנית )א( רֹוִנית )ר( - ּפ' ּגְ רֹוִנית )ע( - ע' ּגְ ל' ּגְ ֵאיַרע	]ֵאַרע[ג-11 

פּוִלים( נֹוֵפףג-12עו"י, ע"ע )ּכְ

עו"י - ל"ת אֹוֵתתג-13 

פּוִלים( - ל"נ עו"י, ע"ע )ּכְ ּכֹוֵנןג-14 

רֹוִנית )ח( עו"י - ל' ּגְ ׂשֹוֵחַחג-15 

א[ג-16ל"א א	]ִקּנֵ ִקיּנֵ

ה[ג-17ל"י ה	]ִצּפָ ִציּפָ

רֹוִנית )ה, ח( ל"י - ע' ּגְ ִאיָחה	]ִאָחה[ג-18 
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רֹוִנית )ר( ל"י - ע' ּגְ ָרה[ג-19  יָרה	]ּגֵ ּגֵ

ֵלִמים ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ לג-20ְמרּוּבָ ְלּבֵ ּבִ

ֵלִמים - ל"ת ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ְכֵנתג-21   ּתִ

ֵלִמים - ל"נ ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ןג-22   ִעְצּבֵ

רֹוִנית )א, ה, ע(  ּגְ
1
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ֲעֵרְךג-23  ׁשִ

רֹוִנית )א, ה, ח, ע(  ּגְ
2
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ִהְבֵהבג-24 

רֹוִנית   ּגְ
2
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ    

)ה, ח, ע( - ל"נ
ִאְבֵחןג-25

רֹוִנית )ח, ע( ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ְכֵנַעג-26  ׁשִ

רֹוִנית )ח, ע( -  ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ   
רֹוִנית )ע(  ּגְ

1
ע'

ַעג-27 ֲעׁשֵ ׁשִ

רֹוִנית )א(  ּגְ
1
ִעים[ - ל"א - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ִטְאֵטאג-28 

ים[ ׁשִ ים ]ְמֻחּמָ ׁשִ ְפִלְרֵטטג-29ְמחּוּמָ

ים[ - ל"נ ׁשִ ים ]ְמֻחּמָ ׁשִ ְמחּוּמָ ֵרןג-30  ִסְנּכְ

עמ'	46 ַעל[  ד. ּפּוַעל	]ּפֻ
ֵלִמים ד[ד-1ׁשְ ּבַ ד	]ּכֻ ּכּוּבַ

ֵלִמים - ל"ת ׁשְ ת[ד-2  ת	]ֻאּמַ אּוּמַ

ֵלִמים - ל"נ ׁשְ ן[ד-3  ן	]ֻחּסַ חּוּסַ

רֹוִנית )ח( נּוַחם	]ֻנַחם[ד-4ע' ּגְ

רֹוִנית )ר( ע' ּגְ צֹוַרף	]צַֹרף[ד-5 

רֹוִנית )א, ה, ע( ע' ּגְ נֹוַהל	]נַֹהל[ד-6 

רֹוִנית )ח, ע( ח[ד-7ל' ּגְ ח	]ֻנּצַ נּוּצַ

פּוִלים( ּפֹוַררד-8עו"י, ע"ע )ּכְ
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א[ד-9ל"א ּכָ א	]ּדֻ ּדּוּכָ

ה[ד-10ל"י ה	]ֻזּכָ זּוּכָ

רֹוִנית )ח( ל"י ע' ּגְ אּוָחה	]ֻאָחה[ד-11 

רֹוִנית )ר( ל"י ע' ּגְ ּגֹוָרה	]ּגָֹרה[ד-12 

רֹוִנית )ה( ל"י ע' ּגְ זֹוָהה	]זָֹהה[ד-13 

ֵלִמים ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ל[ד-14ְמרּוּבָ ְלּבַ ל	]ּבֻ ּבּוְלּבַ

ֵלִמים - ל"ת ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ת[ד-15   ְרּבַ ת	]ּתֻ ּתּוְרּבַ

ֵלִמים - ל"נ ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ְזַמן[ד-16   ּתּוְזַמן	]ּתֻ

רֹוִנית )א, ה, ע(  ּגְ
1
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ [ד-17  ֲעַרְךְ 	]ׁשֻ ׁשּוֲעַרְךְ

רֹוִנית )א, ה, ח, ע(  ּגְ
2
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ְלַהב[ד-18  ׁשּוְלַהב	]ׁשֻ

רֹוִנית )ח, ע( ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ְכַנע[ד-19  ׁשּוְכַנע	]ׁשֻ

רֹוִנית )ח, ע( -  ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ   
רֹוִנית )א, ה, ע(   ּגְ

1
ע'

זּוֲעַזע	]ֻזֲעַזע[ד-20

רֹוִנית )א(  ּגְ
1
ִעים[ - ל"א - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ טּוְאָטא	]ֻטְאָטא[ד-21 

ים[ - ל"נ ׁשִ ים ]ְמֻחּמָ ׁשִ ַרן[ד-22ְמחּוּמָ ַרן	]ֻסְנּכְ סּוְנּכְ

עמ'	55 ֵעל  ה. ִהְתּפַ
ֵלִמים ׁשה-1ׁשְ ִהְתַלּבֵ

ֵלִמים - ל"ת ׁשְ תה-2   ֵ ִהְתַעׁשּ

ֵלִמים - ל"נ ׁשְ ןה-3   ִהְתַחּתֵ

ֵלִמים - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש( ׁשְ בה-4  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ

ֵלִמים - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש( ל"נ ׁשְ ןה-5   ּכֵ ּתַ ִהׁשְ

ֵלִמים - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )צ( ׁשְ םה-6  ִהְצַטּלֵ

ֵלִמים - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ז( ׁשְ קה-7  ּקֵ ִהְזּדַ
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ֵלִמים - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ז( - ל"נ ׁשְ ןה-8   ּמֵ ִהְזּדַ

רֹוִנית )ה, ח, ע( ִהְתַרֵחץה-9ע' ּגְ

רֹוִנית )ה, ח, ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש( ע' ּגְ ֵערה-10  ִהְסּתַ

רֹוִנית )ה, ח, ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )צ( ע' ּגְ ִהְצַטֵערה-11 

רֹוִנית )ה, ח, ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ז( ע' ּגְ ֵעקה-12  ִהְזּדַ

רֹוִנית )ר( ֵרׁשה-13ע' ּגְ ִהְתּגָ

רֹוִנית )ר( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש( ע' ּגְ ֵרקה-14  ִהְסּתָ

רֹוִנית )ר( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )צ( ע' ּגְ ִהְצָטֵרףה-15 

רֹוִנית )ר( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ז( ע' ּגְ ֵרזה-16  ִהְזּדָ

רֹוִנית )א( ֵארה-17ע' ּגְ ִהְתּפָ

רֹוִנית )א( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס( ע' ּגְ ֵאבה-18  ִהְסּתָ

רֹוִנית )ח, ע( ַחה-19ל' ּגְ ּתֵ ִהְתּפַ

רֹוִנית )ח, ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש( ל' ּגְ ַעה-20  ּגֵ ּתַ ִהׁשְ

רֹוִנית )ח, ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )צ( ל' ּגְ ַעה-21  ִהְצַטּנֵ

רֹוִנית )ר( רֹוִנית )ח, ע( - ע' ּגְ ל' ּגְ ִהְתָאֵרַחה-22 

רֹוִנית )ר( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת  רֹוִנית )ח, ע( - ע' ּגְ ל' ּגְ  
)ס, ׂש(

ֵרַעה-23 ּתָ ִהׂשְ

פּוִלים( ִהְתלֹוֵצץה-24עו"י, ע"ע )ּכְ

פּוִלים(- ל"נ עו"י, ע"ע )ּכְ ִהְתּגֹוֵנןה-25 

פּוִלים( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש( עו"י, ע"ע )ּכְ ּתֹוֵללה-26  ִהׁשְ

פּוִלים( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )צ( עו"י, ע"ע )ּכְ ִהְצטֹוֵפףה-27  

רֹוִנית )ח, ע( פּוִלים( - ל' ּגְ עו"י, ע"ע )ּכְ ִהְתנֹוֵעַעה-28 

אה-29ל"א ִהְתַרּפֵ
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הה-30ל"י ּסָ ִהְתּכַ

ל"י - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש( הה-31  ּנָ ּתַ ִהׁשְ

ל"י - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )צ( ִהְצַטָּווה ה-32  

]ִהְצַטָּוה[

ל"י - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ז( הה-33   ּכָ ִהְזּדַ

רֹוִנית )ה, ח( ל"י - ע' ּגְ ִהְתַמָחהה-34 

רֹוִנית )ה, ח, ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש( ל"י - ע' ּגְ ָההה-35   ּתַ ִהׁשְ

רֹוִנית )ה, ח, ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ז( ל"י - ע' ּגְ ָההה-36   ִהְזּדַ

רֹוִנית )ר( ל"י - ע' ּגְ ָרהה-37   ִהְתּגָ

רֹוִנית )א( ל"י - ע' ּגְ ִהְתָרָאהה-38  

רֹוִנית )א( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש( ל"י - ע' ּגְ ָאהה-39   ּתָ ִהׁשְ

ם[ה-40ּפ"ת, ּפ"ד, ּפ"ט ּמֵ ם	]ִהּתַ ּמֵ ִהיּתַ

רֹוִנית )ה( ּפ"ט - ע' ּגְ ֵהר[ה-41  ֵהר	]ִהּטַ ִהיּטַ

ּפ"ד - ל"נ ֵּין[ה-42  ֵּיין	]ִהּדַ ִהיּדַ

ֵלִמים ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ לה-43ְמרּוּבָ ְלּגֵ ִהְתּגַ

ֵלִמים - ל"נ ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ןה-44  ִהְתַעְצּבֵ

ֵלִמים - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת  ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ  
)ס, ׁש, ׂש(

ְחֵררה-45 ּתַ ִהׁשְ

ֵלִמים - ּפ'  ִעים[ - ׁשְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ   
ׁשֹוֶרֶקת )צ(

ִהְצַטְמֵצםה-46

רֹוִנית )ע( - ּפ'   ּגְ
1
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ   
ׁשֹוֶרֶקת )ס,ׁש,ׂש(

ֲעֵמםה-47 ּתַ ִהׁשְ

רֹוִנית )ע( - ל"נ  ּגְ
1
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ִהְתַרֲעֵנןה-48 

רֹוִנית )ח, ע(  ּגְ
2
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ִהְתַעְרֵערה-49 

Catégorie			גזרהtabLeau	לוחeXeMPLe			דוגמה

רֹוִנית )ה( - ּפ'   ּגְ
2
ִעים[ - ע' ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ   

ׁשֹוֶרֶקת )ׁש(
ְלֵהבה-50 ּתַ ִהׁשְ

רֹוִנית )ח( ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ִהְתַאְזֵרַחה-51 

רֹוִנית )ה( ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ִהְתַמְהֵמּהַה-52  

רֹוִנית )ע( -  ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ    
פ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש(

ְכֵנַעה-53 ּתַ ִהׁשְ

רֹוִנית )ע( -  ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ    
רֹוִנית )ע(  ּגְ

1
ע'

ֲעֵגַעה-54 ִהְתּגַ

רֹוִנית )ע( -  ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ    
רֹוִנית )ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס, ׁש, ׂש(  ּגְ

1
ע'

ַעה-55 ֲעׁשֵ ּתַ ִהׁשְ

רֹוִנית )ע( -  ִעים[ - ל' ּגְ ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ    
רֹוִנית )ע( - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ז(  ּגְ

1
ע'

ֲעֵזַעה-56 ִהְזּדַ

ִעים[ - ל"י - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ׁש( ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ֲחָווה ה-57  ּתַ ִהׁשְ

ֲחָוה[ ּתַ ]ִהׁשְ

ִעים[ - ּפ"ד, ּפ"ת, ּפ"ט ִעים ]ְמֻרּבָ ְמרּוּבָ ר[ה-58  ְרּדֵ ר	]ִהּדַ ְרּדֵ ִהיּדַ

ים[ - ּפ' ׁשֹוֶרֶקת )ס( - ל"נ ׁשִ ים ]ְמֻחּמָ ׁשִ ֵרןה-59ְמחּוּמָ ְנּכְ ִהְסּתַ

ֵלִמים ַעל[ - ׁשְ ר ה-60ִהְתּפּוַעל ]ִהְתּפֻ ִהְתּפּוּטַ

ר[ ּטַ ]ִהְתּפֻ

עמ'	76 ו. ִהְפִעיל 
ֵלִמים ילו-1ׁשְ ִהְגּדִ

ֵלִמים - ל"ת ׁשְ ִהְפִחיתו-2 

ֵלִמים - ל"נ ׁשְ יןו-3  ִהְלּבִ

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ֶהְחִליטו-4ּפ' ּגְ
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Catégorie			גזרהtabLeau	לוחeXeMPLe			דוגמה

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( ּפ' ּגְ יםו-5  ֶהֱאׁשִ

רֹוִנית )א, ח( - ל"נ ּפ' ּגְ ֶהֱאִזיןו-6 

רֹוִנית )ח, ע( ִהְכִריַחו-7ל' ּגְ

רֹוִנית )ה( ל' ּגְ יּהַו-8  ִהְגּבִ

ירו-9ּפ"נ, ּפי"צ ִהּכִ

ּפי"צ - ל"ת יתו-10  ִהּצִ

רֹוִנית )ח, ע( ּפ"נ, ּפי"צ - ל' ּגְ יַעו-11  ִהּסִ

רֹוִנית )ה( ּפ"נ - ל' ּגְ יּהַו-12  ִהּגִ

יבו-13ּפי"ו הֹוׁשִ

רֹוִנית )ח, ע( ּפי"ו - ל' ּגְ הֹוִפיַעו-14 

ּפ"י ֵהיִטיבו-15 

ֵהִקיםו-16עו"י

עו"י - ל"ת ֵהִמיתו-17 

עו"י - ל"נ ֵהִביןו-18 

רֹוִנית )א, ה, ח, ע( עו"י - ּפ' ּגְ ֵהִעידו-19 

רֹוִנית )ח, ע( עו"י - ל' ּגְ ֵהִניַעו-20 

פּוִלים( ֵהֵסבו-21ע"ע )ּכְ

פּוִלים( - ל"נ ע"ע )ּכְ ֵהֵגןו-22 

רֹוִנית )א, ח, ע( פּוִלים( - ּפ' ּגְ ע"ע )ּכְ ֵהֵעזו-23 

רֹוִנית )ר( פּוִלים( - ּגְ ע"ע )ּכְ ֵהֵצרו-24 

רֹוִנית )ע( פּוִלים( - ּגְ ע"ע )ּכְ ֵהֵרַעו-25 

ִהְמִציאו-26ל"א

רֹוִנית )ח( ל"א - ּפ' ּגְ יאו-27  ֶהְחּבִ

Catégorie			גזרהtabLeau	לוחeXeMPLe			דוגמה

רֹוִנית )ח( ל"א - ּפ' ּגְ ֶהֱחִמיאו-28 

ל"א - ּפ"נ יאו-29  ִ ִהׂשּ

ל"א - ּפי"ו הֹוִציאו-30 

ל"א - עו"י ֵהִביאו-31 

ִהְרָצהו-32ל"י

רֹוִנית )ח, ע( ל"י - ּפ' ּגְ ֶהֱעָלהו-33 

רֹוִנית )ה, ח, ע( ל"י - ע' ּגְ ִהְטָעהו-34 

רֹוִנית )א( ל"י - ע' ּגְ ֶהְרָאהו-35 

ל"י - ּפ"נ הו-36  ִהּטָ

ל"י - ּפי"ו הֹוָרהו-37 

ִעים[ ִעים ]ְמֻרּבָ ִריץו-38ְמרּוּבָ ּפְ ִהׁשְ

עמ'	88 ז. הּוְפַעל	]ֻהְפַעל[ 
ֵלִמים ר[ז-1ׁשְ ר	]ֻהְזּכַ הּוְזּכַ

ֵלִמים - ל"ת ׁשְ ת[ז-2  ּבַ ת	]ֻהׁשְ ּבַ הּוׁשְ

ֵלִמים - ל"נ ׁשְ הּוְטַמן	]ֻהְטַמן[ז-3 

רֹוִנית )א,ה, ח, ע( הּוֲעַמד	]ֻהֲעַמד[ז-4ּפ' ּגְ

רֹוִנית )א,ה, ח, ע( הּוְבַהל	]ֻהְבַהל[ז-5ע' ּגְ

רֹוִנית )ח( - ל"ת ע' ּגְ הּוְנַחת	]ֻהְנַחת[ז-6 

רֹוִנית )ח,ע( - ל"נ ע' ּגְ הּוְטַען	]ֻהְטַען[ז-7 

רֹוִנית )ח,ע( ע[ז-8ל' ּגְ ע	]ֻהְפּתַ הּוְפּתַ

רֹוִנית )ה( ל' ּגְ ּה[ז-9  ּה	]ֻהְגּבַ הּוְגּבַ

ר[ז-10ּפ"נ, ּפי"צ ר	]ֻהּכַ הּוּכַ

ּפי"צ - ל"ת ת[ז-11  ת	]ֻהּצַ הּוּצַ
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Catégorie			גזרהtabLeau	לוחeXeMPLe			דוגמה

רֹוִנית )ח,ע( ּפ"נ, ּפי"צ - ל' ּגְ ע[ז-12  ע	]ֻהּסַ הּוּסַ

פּוִלים( הּוַרדז-13ּפי"ו, עו"י, ע"ע )ּכְ

הּוַמתז-14עו"י - ל"ת

עו"י - ל"נ הּוַבןז-15 

רֹוִנית )א,ח,ע( פּוִלים( - ּפ' ּגְ עו"י, ע"ע )ּכְ הּוַארז-16 

רֹוִנית )ח,ע( פּוִלים( - ל' ּגְ ּפי"ו, עו"י, ע"ע )ּכְ הּוַנעז-17 

פּוִלים( הּוַמסז-18ע"ע )ּכְ

א[ז-19ל"א א	]ֻהְחּבָ הּוְחּבָ

ל"א - ּפי"ו, עו"י הּוָבאז-20 

ה[ז-21ל"י ה	]ֻהְרׁשָ הּוְרׁשָ

רֹוִנית )ה, ח, ע( ל"י - ע' ּגְ הּוְטָעה	]ֻהְטָעה[ז-22 

ל"י - ּפ"נ ה[ז-23  ה	]ֻהּטָ הּוּטָ

רֹוִנית )ע( ל"י - ּפ' ּגְ הּוֲעָלה	]ֻהֲעָלה[ז-24 


