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 ת המנחההקדמ
כשאוהד פנה אליי לפני כמה חודשים להנחות אותו בעבודת גמר לא שיערתי לאיזה 

 אתגר אני עומדת להיכנס.

מייד נפעמתי מאהבתו של אוהד לשפה העברית, מהתעניינותו בה ומהמודעות 
 הגדולה שלו לפרטים הקטנים.  

בחרנו את הנושא של שם הפעולה משום שידענו שזהו פרק מרכזי בלשון מכמה 
 היבטים: פונטיקה, צורות, תחביר, סמנטיקה ופרגמטיקה.  

מה ובצירופי לשון. יש לו שם הפעולה נפוץ מאוד מאוד בחיינו כמילה בפני עצ
הצרכות של מילות יחס בדומה לפועל, יש בו סדירות רבה אבל גם חוסר סדירות 

 ויש גם שמות פועליים שלא בדגמים הרגילים.

הנושא בעבודה נחקר לפניי ולפנים. יש בעבודה מידע מעשיר, מאות דוגמאות וגם 
 תובנות חשובות.

 ום של האקדמיה והחיפוש בגוגל העלהחיפוש הקדחתני במילונים, במאגר המונחי
 ממצאים מפתיעים. לעיתים חשנו שאנו כותבים מחקר כמעט יש מאין.

שמחתי לראות שאוהד מבין )מה שאני לא השכלתי להבין בגילו( שיש שטחים 
אפורים, שיש חילוקי דעות ושיש סימני שאלה. למשל, האם שם דוגמת הנהלה 

ל טָּ הוא שם פעולה אוטומטי של בניין קל?  נחשב לשם פעולה או האם משקל ִמקְּ
 ומה על הצרכות דוגמת ירידה ב...? 

בעיניי עבודת גמר זו היא בסדר גודל של עבודה לתואר שני ומעלה הן בהיקפה והן 
 באיכותה.

אני גם מקווה שעבודה זו תשמש כלי עזר לבלשנים, למורים, לתלמידים ולאוהבי 
 השפה העברית.

ל פרטים שלא היו ידועים לי, ושמחתי ללוות את אוהד נהניתי מההנחיה, למדתי ע
בכל אחד משלבי התהליך המורכב הזה של בחירת הנושא, בחיפוש אחר מקורות 

 המידע השונים ובבניית המסקנות והתובנות.

הלוואי שירבו עוד תלמידים כמו אוהד שיכתבו עבודות גמר בלשון בהתלהבות כה 
 רבה ובהשקעה יוצאת דופן.

 אילת ברגר                                                                             
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 ת התלמידהקדמ
כל חדש תחת השמש  יעשה, ואיןיהיה, ומה שנעשה הוא שי"מה שהיה הוא ש

 יאמר ראה זה חדש הוא כבר היה לעולמים אשר היה מלפנינו")...( יש דבר ש
 .(10–9)קהלת א, 

זאת אמר החכם באדם בספר קהלת. ובכל אופן, ייתכן שמילים רבות שייכתבו כבר 
 נכתבו, אבל יצירתיות, שיפוט ואינטואיציה הם שייתנו את ההארה. 

וכעת, אף על פי שקשה לי להביע רגשות, מקווה שיצא סביר )או לפחות קריא(. 
אורלי יקירה,  .אורלי אביבלאנשים רבים חב אני תודה על עבודה זו. הראשונה, 

מורתי החכמה והאהובה ללשון, עזרת לי וליוויתני בכתיבת העבודה. את הערותייך 
ואת עצותייך המועילות בכל התחומים, לא אשכח והן ילווני למשך שנים רבות. 

 אורלי יקרה, מקווה שדרכנו המשותפת תימשך עוד זמן רב.

ֵלנָּה רובצ'ינסקי ִתי, מחנכתי לשעבר, ואדםיְּ ֵלנָּ יקר לי מאוד בהווה. ליווית אותי  , יְּ
מן הרגע שבו הוצעה לי האפשרות לכתיבת העבודה וכמעט עד תומה. על העזרה 
והתמיכה שהענקת לי, אין בפי מילים להודות לך עליהן. ילנה, אאחל לך בריאות 

 ונחת, ואשלח לך הרבה הרבה אהבה!

יודע אני כי את אינך , חב אני תודה גדולה. מיכל שחרוגם לך, המחנכת שלי בהווה, 
אוהבת מחמאות, אך אינני יכול להימנע מכך. מיכל יקרה, דוגמה לחריצות, לסדר, 

לחשיבה עצמאית וביקורתית ובעיקר מודל עבורי לדברים אלו. ולא נותר לי רק 
 להגיד עלייך כי "האישה ההיא תמה וישרה ויראת אלוהים וסרה מרע".

, על שהעירה, האירה שי־לי כהןהימים,  ואיך אפשר שלא להודות לידידתי משכבר
וחשוב מכול היא שהנחילה בי את אהבת העברית. מזל טוב יקירה על הולדת הבת, 

 שלה. מי ייתן שגם היא תהיה משכילה, חכמה, יפה וטובת לב כאימּה

, רכזת הבגרויות היקרה, חלילה לי מלשכוח אותך! תודה על תמי חמישהוגם את 
 והסבלנות הרבה.הליווי, העזרה 

, סגנית המנהל על רחל מיכאליגם על הנהלת בית הספר לא אפסח. תודה לגב' 
, מנהל בית הספר, על שעזר, על שתמך, על לד"ר דויד נמרודותודה שעזרה ותמכה, 

 שהתעניין ועל שעודד את כתיבת העבודה.

לא  , החשובה ביותר. אילת אילת אילת, הרבהאילת ברגרולמנחת העבודה, אילת, 
אוכל להביע במילים, אך יודעת את, כי ללא השקעתך, מסירותך ואהבתך עד אין 

לא הייתה עבודה זו כפי שהיא )אם בכלל הייתה(. לא ויתרת על שום  –קץ לעברית 
פרט, בעזרתך הגענו לתובנות חדשות שיהוו פריצת דרך בחקר השפה. הכנסת אותי 

ל שעשית עבורי ועבור עבודה זו לא אל ביתך באהבה רבה, לימדתני והוריתני. על כ
אוכל להשיב לך, אך אוכל להודות לך על חוויה זו עד קץ הדורות והימים. מקווה 

 שלא בזאת תסתיים דרכנו, וכי נשתף פעולה בעוד פרויקטים רבים וחשובים.

, מפקח־מרכז לשון במשרד מר תומר בוזמןואחרון חביב, שהוא למעשה הראשון, 
שהבאת בפניי את אפשרות כתיבת העבודה, ותודה לך על  החינוך. תודה לך על

 העזרה והליווי! כן ירבו אנשים טובים, משכילים ונהדרים כמוך!

 

 אני לא טוב במילים חמות, אך אלה באמת יצאו מעומק ליבי,

 דהֹ אֹ 
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 הקדמה
 זו. לעבודה מתרגשים אנו מאוד בכתיבת הקדמה

סוקרת את שמות ע ודמעות יזדם, ונכתבה ב הושקע בה עמל רב ה זו, אשרעבוד
, מבחינה סמנטית, מבחינת מורפולוגית, מבחינה תחבירית בעברית הפעולה

מטרת העבודה היא להניח יסודות לתיאור  .ומבחינה פונקציונלית מבחינה פונטית
 נוכחנו לדעת עד כמה זהו פרק מרכזי וחשוב. ממצה של שם הפעולה בחיינו.

שם הפעולה הוא שם עצם הגזור מן הפועל ומסמן מבחינה סמנטית את הפעולה 
 . הוא חסר גוף וזמן, יש לו ריבוי, הוא מקבל מילות יחס לפניואו את תוצאתה עצמה
התחביריים ומשלימיו  ,בנייניםה לרוב לפי הן ומקבל תוויות יידוע. נטיותיו ואחריו

 לוואים.הם 

נפוצים מאוד בחיינו רווחים ובחרנו לכתוב דווקא על שמות הפעולה היות שהם 
 ומשמשים אותנו בתחומים רבים. 

 לדוגמה: 
, חישוף, זליגת ירי, צריבה תודעתית, ריכוך הקשבה! סיכול ממוקד, : נטרול,צבא

 היעד ועוד.
, טיפוח החשיבה, הקראה, הכתבה, בחינה, הלימה, התנהגות: הוראה, חינוך

 . ועוד קידה, למידהש
 . ועוד : טיפול פנים, איפור קבוע, עיצוב גבות, הלחמת ריסיםקוסמטיקה
 .ועוד יה, הנדסה: חישוב נוסחה, חפיפת משולשים, גזירת פונקצימתמטיקה
, זרימת נתונים, מנוע : חיבור לרשת, ניתוקים בקו, הקלדה, הדפסהמחשבים

 .חיפוש ועוד
 .אחרים תחומים רביםוכך ב

 

מוגשת כעבודת גמר למשרד  שנכתבה באהבה גדולה לשפה העברית עבודה זו
עזר רב למורים,  גם יחידות לימוד, אך אנו מקווים כי תשמש 5החינוך בהיקף של 
 .בכלל לאנשים אשר העברית יקרה לליבםסטודנטים ול, לתלמידים, למרצים
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. לכן מטרת נראה שלא נכתבו מאמרים רבים על שמות הפעולה ובוודאי לא מאגר
 עבודה זו, בין היתר, היא להניח יסודות לתיאור ממצה של שם הפעולה בחיינו.

במהלך כתיבת עבודה זו.  ודות לאנשים רבים אשר היו לנו לעזר רבברצוננו לה
לשון במשרד החינוך, על כך  , מפקח־מרכזתומר בוזמןמר לראשית, נרצה להודות 
לד"ר ודה. כמו כן, נרצה להודות כתיבת העבלאפשרות השהביא לידיעתנו את 

אשר באדיבותו הרבה נרתם לעזרתנו ועזר לנו באיתור מאמרו העוסק  נמרוד שתיל
אשר נרתמה לעזרתנו  לד"ר נוגה אילניכמו כן, שלוחה תודתנו  בשמות הפעולה.

בנוסף, נרצה  במהלך כתיבת פרק המושא הפנימי ואשר העירה והאירה את עינינו.
-אביב ובספריית אוניברסיטת בר-האדיב בספריית אוניברסיטת תללהודות לצוות 

אקדמיה אנשי הלסיום, נרצה להודות ל אילן אשר עזר לנו למצוא את מבוקשנו.
 תשובה לכל שאלה.לנו אשר סיפקו  העברית ללשון

תוך כדי העבודה גילינו עד כמה שמות הפעולה נפוצים בחיינו בעברית בכלל 
 ,ערכנו חיפושים במרשתת באים בנפרד ובצירופים. פהבש ובכתובה בפרט. השמות

 וכך גילינו את תפוצתו הנרחבת של שמות הפעולה.

נכתב במיוחד לעבודה זו, זה  מאגר .מאגר שמות הפעולהעבודה זו כוללת גם את 
ימינו. המאגר כולל את ל שמות הפעולה הנפוצים בעברית בת מכיל בתוכו את כו

ניינו, רובדו, צירופים וביטויים אשר הוא נכלל שם הפעולה, שורשו, גזרתו, ב
את רב שמות הפעולה וגם ניסינו לכלול במאגר את מבתוכם והערות שונות. 

 .צירופיו

לגבי  בדיחה, משאל, היו לנו לא מעט התלבטויות לגבי שמות שונים כמו הנהלה,
 ,שונים אשר נתקלנו בהם" אתגריםשמות שאינם בדגמים והרגילים ובכלל לגבי "

 דוגמת ההצרכות וחוסרים שונים בהתאם.

בעזרת מילונים  יש מאיןבמסגרת עבודה זו. יצרנו אותו  במיוחדמאגר זה נכתב 
 ומקורות שונים וניתחנו כל ערך בנפרד.

 ומקווים אנו כי יסייעו ,שיבצנו ברוב הנושאים קטעי עיתונות מן השנה האחרונה
 להבנת הנושא ולהעמקה בו. להמחשה,

העברית ותשמש עזר רב הלשון לסיום, מקווים אנו כי עבודה זו תקדם את חקר 
כמו כן, מקווים שהצלחנו להציג תגליות ותובנות חדשות כמו משקלי  לכל דורש.

 .ועוד ההצרכותהשפעת הארמית, דו־משמעות בתצורה, השמות הפועליים, 

 בברכת השפה העברית,

 אילת ברגר         אוהד אברהם קרינגטון
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 קווים לדמותו –שם הפעולה 
 שם הפעולה בהגדרתו הוא שם הנוצר מן הפועל ומשמש כגלגול של צירוף פועלי

שם הפעולה נגזר מפועל, אך בניגוד לו אין לו  .(1992)רודריג־שורצולד & סוקולוף, 
את שם הפעולה מציג את מעשה הפועל או  .(2016)ברגר, בציר הלשון, זמן וגוף 
 ניתן להדגים את הקשר כך: ם עצם.כש או את מצבו תוצאתו

 מעשה הפועל מעשה הפועל מעשה הפועל

הוא עוסק  הורה 
 תהליך הכתיבה כתב  בהוראה

ציודם של  צייד 
האזרחים במסכות גז 

 נעשה במהירות
   

 הפועלתוצאת  הפועל תוצאת הפועל תוצאת

קניתי לעצמי  צייד   כתיבה טיעונית כתב  הוראת המקצוע הורה 
 ציוד מחנאות 

 שם פעולה

 

 

 

 

 

 

המציינים תהליך, פעולה או מצב, אך  מופשטיםשמות הפעולה הם סוג של שמות 
חלק מהם מציינים אובייקטים מוחשיים כמו שתייה )המשקה(, חיתול, סידור 

 / תש"ס( 1999)רביד, )ספר התפילות( ועוד. 

דו משקלים יבעברית משקל )=תבנית( עיקרי לשם הפעולה ולצ פעיללכל בניין 
בין  התאםייתכן חוסר תים י(. אולם, לע1משניים לשם הפעולה )ראה טבלה 

ַרד )פעל( אבל פועל בניין הל משקל שם הפעולה שאותו הוא מייצג. לדוגמה: שָּ
ה( וִהֵגר )פיעל( אבל  ה(, ָאַסר )פעל( אבל ִאּסּור )ולא *ֲאִסירָּ ִרידָּ דּות )ולא *שְּ רְּ ִהשָּ

ה )ולא *ִהגּור(.  סיוט, )תים אף ייתכנו מצבים של שם פעולה ללא פועל ילעֲהִגירָּ
ַקל ואף מצבים של שני שמות פעולה לאותו הפועל )( הסנקה ִקילָּה לדוגמה: שָּ   שְּ

 ֵּקל(.]קטילה=פעל[ וגם ִשּקּול ]קיטול=פיעל[; אך לא קיים *ִש 

 התפעל פיעל הפעיל נפעל פעל 
משקל 
ִטילָּה ראשי לּות קְּ טְּ לָּה ִהּקָּ טָּ לּות ִקּטּול ַהקְּ ַקּטְּ  ִהתְּ

משקל 
 משני

ֵטלָּה,  לָּה, קְּ טָּ קְּ
ל ועוד טָּ  X ִמקְּ

ֵטל,  קְּ הֶּ
לָּה טָּ  ַאקְּ

לָּה  ַקּטָּ
 X לֶּתּט  ִק 

 (2016)ברגר, בציר הלשון, לפי:  1טבלה 

 כשם של פעולה בלבד
 במקביל גם כשם עצם

 רק כשם עצם

שם הפעולה 
שם הפעולה  במשמעות הפעולה

 כשם עצם

שם הפעולה 
 במשמעות הפעולה

 הפח הכתום מיועד לאיסוף אריזות למחזור
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ט ול של בניין קל נדיר מאוד )צחוק, חלום(, וחלק מן המילים   שם הפעולה קְּ
  משמשות כשם עצם הנראה כשם פועל ללא ל: שכול, פטור, מלוא, סגור )ליבו(.

 בכתבי האקדמיה את השם תנופה כשם פעולה במהלך עבודתנו על העבודה מצאנו
וגם בבחינת הבגרות האחרונה נשאלו התלמידים על בניין הארץ במשמעות בניית 

שלא לפי  הפועליים אותנו לכתיבת פרק השמות והביא ים אלהאזכור הארץ.
 הדגמים.

ישנם שמות פעולה סגורה, אך די שמות הפעולה קיימים במשקלים ברשימה 
 יחידאיים.במשקלים 

ולהוסיף לו שם ידע אותו יהוא אומנם שמני לכל דבר ועניין )ניתן ל הפעולהשם 
מערכת גם ל קשור קשר בלתי נפרדפועל הוא , אך היות שהוא גזור מן ה(תואר

 .הפועל. יש גם הצרכות לשם הפעולה ואפילו לעיתים ניתן להוסיף לו "את"

בדת לפועל תכונתו המרכזית, תהליך ההעצמה הופך את הפועל לשם עצם, וכך או
 / תש"ס( 1999)רביד, נטייתו בזמן. 

רק פעולה: התעמלות, הצבה. חלק מן השמות  כאמור חלק מן השמות מציינים
מציינים רק שם עצם: עניבה, פטור, הספק. אך רוב השמות מציינים את שניהם: 

 ציור, ריהוט, אריזה, חישוב, הקלדה ועוד.

רוב שמות הפעולה החדשים הנוצרים הם במשקלים המאפיינים את הפעיל ואת 
 פיעל )הקטלה וקיטול בהתאמה(.

מושפע שיבוצו והכתובה, הן הדבורה ו כל משלבי העברית הןשם הפעולה מצוי ב
 . מהנסיבות התקשורתיותלעיתים 

העבודה מחולקת לארבעה  כןאת שם הפעולה ניתן לבחון ממספר היבטים ועל 
 .מורפולוגיה )מערכת הצורות(, פונטיקה, תחביר וסמנטיקהחלקים: 

מבחינת דרכי בדקנו את שמות הפעולה מבחינת תצורתם, מבחינת הגייתם, 
פונקציונלית של הבחינה מההצטרפותם למילים אחרות, מבחינת משמעותם ו

ם שזורים זה הפרדנו בין התחומים, אך לעיתים ה השימוש בהם בחיינו. אומנם
 בזה.

משמעותו גזורה ממשמעות  – סמנטיואכן שם הפעולה ניתן להגדרה על פי עיקרון 
)סמיכויות, משלימיו  תחביריהכבדה(, ועל פי עיקרון  –הפועל היסודי שלו )הכביד 

, השתייכותו לבניין כלשהו )לפי המשקלים(. המורפולוגילוואים( ועל פי העיקרון 
 / תש"ס( 1999)רביד, 

חובה להדגיש שהיו לנו סימני שאלה לגבי שמות מסוימים שהוזכרו במאגר 
 ובפרקים אחרים.
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 הפעולה בלשונות אחרות שם
 קיים צירוף שמני )או חצי שמני ]אנגלית[( לפועל. הלשונותברוב 

מלבד לבניין مصدر(. בערבית, קיים מקביל לשם הפעולה העברי בשם מצדר )

בערבית ובעברית  לכל תשעת הבניינים משקל קבוע למצדר. فََعَل( הראשון בערבית )
 המקראית אין כלל הבדל בין מקור לשם פעולה.

תוצאת  –זירה ', למשל גהתוצאהבערבית משקל קטילה מציין פעמים רבות את 
 פעולת הגזירה.

למרות שקיים מקביל לשם הפעולה העברי בערבית, לא קיימת צורת מקור נטוי  
 ובד"כ על־מנת להביע את צורת המקור נעשה שימוש במצדר. ,לפועל

 מי(.המושא הפנימי קיים גם בערבית עם שם פעולה )עיינו בפרק המושא הפני

 

רונדיבי( הבא בתהליך ולה דקדוקי )ג( מבחינה בין שם פע1999נעיר כי רביד )
ולה הגזור כמו נפרט בפסקאות הבאות( לבין שם הפעדקדוקי סדיר )עליו 

destruction  ;הרס(Verb Noun.ובו יש עמימות, אי צפיות ואי סדירות ) 

באנגלית לא קיימת תבנית מקבילה לשם הפעולה היות שמערכת הדקדוק ההודו־
אירופית שונה ממערכת הדקדוק השמית. כדי להביע את תוצאת הפעולה 

( כלומר: שם הפועל Present Progressiveבצורת ההווה המתמשך ) משתמשים
(Infinitive + )ingלדוגמה: אכילה .   Eating שתייה ,  Drinking. 

מות פעולה אנגליים רבים תורגמו פונטית לעברית ונעשה בהם שימוש נרחב ש
בשפת היום יום. לדוגמה: הילינג, רפטינג, שופינג, פירסינג, ליסינג, פילינג, 

 ספינינג, טיימינג, נטוורקינג ועוד.

אלא גם לציון פעולה  ,צורת ההווה המתמשך שימושּה לא רק לשמות הפעולה
 .I am eating a burgerעל נטיותיו:  Be מתמשכת לצד פועל העזר

-Nonכ־ערבית. הוא נחשב כשם הפעולה באנגלית, אינו שמני לגמרי כעברית או 

finite verb .כלומר פועל שאינו יכול להחזיק משפט לבדו, אלא רק כפסוקית 

היות ששם הפעולה האנגלי חייב להיות פסוקית, הוא אינו יכול לשמש כמושא 
 הפנימי הוא פועל עומד היוצא אל שם עצם הגזור מן הפועל.פנימי. הגדרת המושא 

 troubledאינו תקין תחבירית הואיל ו־ .He slept a troubled sleepingמשפט דוגמת 

sleeping מושא ישיר )יש כבר נושא מפורש,  מכיל שם פעולה החייב להיות פסוקית
he.ולכן המשפט איננו הגיוני תחבירית ) 

, Verb nounבמושא הפנימי האנגלי אנו פוגשים צורה שמנית נוספת של הפועל, 
ואין לו מאפיין של כלליות  ,שם עצם מופשט המבטא תוצאה של פעולה מסוימת

בניין 
1 

בניין 
2 

בניין 
3 

בניין 
4 

בניין 
5 

בניין 
6 

בניין 
7 

בניין 
8 

בניין 
9 

בניין 
10 

 אין
 משקל
 קבוע

ل إِْفَعال  ُمَفاَعلَة  َتْفِعيل  إْفِتَعال افِعالل إْفِتَعال إِْنِفَعال  َتَفاُعل َتَفعُّ
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והוא בדרך כלל  ,בניותאין חוקים או ת Verb noun)לעומת שם הפעולה האנגלי(. ל־
 .שהוא קשור אליוראה דומה לפועל נ

 .He slept a troubled sleepלכן המושא הפנימי האנגלי נראה כך: 

נעיר גם שלעיתים גזירת הפועל באנגלית הפוכה, יוצרים משם עצם פועל, ושם 
נוצר  Google. לדוגמה: לחיפוש במנוע החיפוש Verb nounהעצם המקורי הופך ל־

 Googling (Googling the subject was a greatהוא  שלו, שם הפעולה To Google פועל,

idea!וה־ ) Verb noun שלו הואGoogle (The google of the subject was helpful.) 

האקדמיה ללשון מתרגמת בדרך כלל מושגים שהם שמות פעולה אנגליים לשמות 
וכך בשימוש ניזום )פירסינג(, ניפוי שגיאות )דיבוג( פעולה עבריים. לדוגמה: 

 ועוד.תיהלוך )פרוססינג( המילה 

( מייצג את שם הפעולה לצד שימושו Le Participe Presentבצרפתית, ההווה השמני )
כפועל, שם עצם או תואר. על־מנת ליצור את צורת ההווה השמני בצרפתית יש 

, ישנם יוצאי דופן לזמן antלו את הסיומת  ( ולהוסיףInfinitifלקחת את שם הפועל )
 זה.

 השימושים בזמן זה:

זמן זה אינו משמש ליצירת פועל ראשי אלא כפועל משני המתקשר  •
= ידעתי את הסכנה,  Sachant le danger, je n'y suis pas alléלפועל הראשי: 
 לכן לא הלכתי.

איתי את רג'ין = ר J'ai vu Régine sortant de l'écoleבתיאור זמן ) •
 les étudiants venant deכשעזבה את בית הספר( או פסוקית משועבדת )

l'Israël .)התלמידים שהגיעו מישראל = 

 = סרט משעשע(. un film amusantכשם תואר הנגזר מפועל ) •

 = תלמיד או בתרגום המילולי לו ֵמד(. un étudiantצורת הבינוני ) •

 En (J'ai vu Régine enגיע לפניו המילית (, אז תGerundכשם פעולה ) •

sor tant de l'école .)ביציאת רג'ין מבית הספר, ראיתי אותה =  

 :תנו דעתכם לתרגומים

 בית מורשת משטרת ישראל

 בית מורשת משטרת ישראל
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 בית מורשת משטרת ישראל

 מוזיאון "יד ושם"

 בית מורשת משטרת ישראל

ככל הנראה היה מתורגם ל"מנהיג החמאס 
דוחה את דרישת ארה"ב להכרה בישראל" או 
ל"מנהיג חמאס דוחה את ההכרה בישראל 

 שארה"ב דורשת"

ככל הנראה היה מתורגם ל"עבודה 
 והתנחלויות"

 ככל הנראה היה מתורגם ל"קריאת הפרא" או ל"קריאה פראית"

מתורגם ל"אחרי התחלה כואבת, הסלטיקס הם קבוצתו של ככל הנראה היה 
 אירווינג"
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 שמות הפעולה בקורפוס הכתוב
עמודים  30על מנת לבדוק את נפיצותו של שם הפעולה בלשון הכתובה דגמנו 

אתרים באורכים שונים. בסוף כל בעיתונים וממאמרים שונים במספרים שונים ו
 :שהופיעו בו ואחוזם בטקסטקורפוס מצוין מספר שמות הפעולה 

(
מספר שמות פעולה

מספר המילים בטקסט
∙ 100.) 

 שולמית אלוני –אזרח ומדינתו  .1
; פרקים: מהותה ומטרתה של מדינה, הרעיון הדמוקרטי, זכויות האדם 35־15)עמודים 
 (1985משרד הביטחון",  –, הוצאת "מערכות והאזרח
, דעה, יצירה, הנחלה, התאם, הנחיות, הכרח, הקרבה, שאלה, הסבר, ארגון

שאיפה, התארגנות, פירוש, כוונה, עבודה, חינוך, שירותים, הנחה, הבדל, 
, פריחה, חילוק, ע, השלמה, התפתחות, סיפוק, הפיכהדיכוי, השגה, ביצו

בחינה, הלכה, מעשה, קיום, הכרעה, הצעה, כריתה, הכרזה, אסיפה, 
, ניהול, פגיעה, הסכמה, קריאה, דרישה, ריבוי, נשימה, החלטה, קבלה

עבוד, חקיקה, , נישול, גיוס, נחלה, מהפך, שיםשורביטוי, דיון, הצבעה, כי
הסדר, הקמה, הזדמנות, התאם, הוראה, מבחן, בחירה, העברה, תמיכה, 

עה, דרישה, ערעור, ה, הצרה, הקדמה, ידיסה, תפיכנ, סמיעוט, הבעה
פרסום, דיבור, שמירה, השקפה, החזקה, הנהלה, הוצאה, הטלה, השפעה, 

רדיפה, הפליה, הגנה, איסור, הענשה, פתיחה, פטפוט, ייעוץ, התאגדות, 
 הטבה, הפצה, דאגה, שינוי.

 .(%3.2) שמות פעולה 96סה"כ: 

 רחלי רוטנר –שידוכים במגזר החרדי  .2
 (17/11/16, )אוחזר מאתר מאקו

שידוך, איום, נגיעה, אהבה, הפעלה, ברירה, תיקון, געגוע, היכרויות, 
הרצאה, ייאוש, אירוע, כיסוי, סיפור, העמדה, חיפוש, זיווג, חזרה, הקמה, 

לינה, התנדבות, סידור, בחינה, דיון, היסוס, אמירה, הצעה, הלכה, 
חסימה, הפרדה, השכלה, ויכוח, בדיחה, הזדהות, בחירה, חיבור, יישום, 

 הקשבה, הבדלה, הסדרה, התרגשות, הצלחה.

 .(%1.8) שמות פעולה 42סה"כ: 

 רענן שקד –קום והתאדה בארץ  .3
 (8/11/17, אוחזר מהבלוג של רענן שקד)

פיקה, התחלה, ביטוח, מעשה, איבוד, מיקום, הזמנה, אישור, היעלמות, ד
בטחה, בחירה, חיפוש, תפיסה, , קיום, ההשלכה, הסבר, העסקה, סירוב

 .אהבה

 .(%2.38) שמות פעולה 19סה"כ 

 יוסי ביילין –סיאול בעין הסערה  .4
 (YNET ,5/11/17)אוחזר מאתר 

 תפות, נסיעה, איום, ניסוי, דיוק,, תכנון, אירוע, השתיציאה, שינוי, משחק
הסכם, החלטה, איחוד, כלכלה, הכנסה, הצלחה, חינוך, מבחן, מאבק, 

 מהלך, סיפור, התנצלות, עימות, שיחה.

 .(%2.88) שמות פעולה 24סה"כ 
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 שלמה ארצי –הופעת הקיץ האחרונה  .5
 (YNET ,8/11/17מאתר  )אוחזר

, הקמה, מכירה, הלבשה, הפקה, סיבוב, הופעה, אהבה, התלהבות, מסע
 , התפרצות, אחיזה, נחמה.ת, התמכרות, סיפור, בחינהכוונה, התרגשו

 .(%1.5) שמות פעולה 16סה"כ 

 

 אורלי אזולאי –כבר לא סיזיפוס  .6
 (YNET ,29/09/16)אוחזר מאתר 

צאה, מרדף, הכרה, אהבה, סתירה, הרחירה, קללה, שתיקה, הישג, ב
 , השראה, בנייה, הקמה, הסכם, מבחן, איפוק.הברקה, מינון, חימוש, דיוק

 .(%1.78) שמות פעולה 19סה"כ 

 מרב בטיטו –גברת ההון וגברת השלטון  .7
 (YNET ,17/08/17)אוחזר מאתר 

 משיכה, סיפור, הוכחה, שטיפה, הסבר.

 .(%1.82) שמות פעולה 6סה"כ 

 אלי הורביץ –דרך בחינוך סימני  .8
 (YNET ,30/08/17)אוחזר מאתר 

, הבנה, חשיבה, יםחינוך, צבירה, חיפוש, עבודה, השלכה, לימוד, כישור
ביקורת, שינון, הפגנה, בחינה, מדידה, למידה, ניסוי, מחקר, בלבול, 

 יישום, בעיה, חשיבה, הצלחה, פריצה, הפנמה, גיבוי, הכרה.

 .(%5.4) שמות פעולה 27סה"כ 

 יוחנן פלסנר –דרושים: שרים ממלכתיים עם ניסיון פוליטי  .9
 (YNET ,11/09/17)אוחזר מאתר 
, דימוי, הכשרה, חיקוי, הבחנה, ור, הצלחה, יישום, ניהול, חינוךמינוי, שיפ

כמיהה, תיקון,  ,יכה, מימוש, פרישה, עבודה, המשךהכרעה, מטען, תמ
 ענות., החלטה, קבלה, ממשל, היחקיקה, הצהרה

 .(%4.8) שמות פעולה 27סה"כ 

 רתם כנעני –מי צריך גיוס חובה?  .10
 (YNET ,13/09/17)אוחזר מאתר 

בה, ציוד, מכירה, תהייה, ראייה, עיצוב, פשיעה, גנ פטור, גיוס, פסיקה,
טיעון, שיפור, חינוך, סינון, חשיבה, בחינה, ראייה, לחימה, דרישה, 

 היתוך.שילוב, מחיקה, בחירה, הגנה, איום, 

 .(%4.5) שמות פעולה 26סה"כ 

 חגית רון רבינוביץ –במרכז הבריאה נמצאת  האישה היהודייה .11
 (עמודי מוסף 4, 11/10/17, "ישראל היום")

בריאה, הדתה, הפצת )תורתו(, תיווך, סערה, נסיעת )האישה(, הסכמת 
)הוצא( מהקשרו,  ,)בעלה(, דרישה, הפקת סעודת )ראש השנה(, סיפור



 

19 

הקמת )סוכות(, השקפתו )של הרבי(, התייעצות, התחשבות, הפרסום, 
הדעה, שיחה, הערצה, כינוס, הסתגרות, יציאה, גידול )משפחה(, הנגשת 

, יישוב, תקיעת החיבור)היהדות(, הרצאה, עשייה, שיתוף פעולה, שידוך, 
נות(, חגיגת )בת המצווה(, גילויי )עוי שופר, אפיית )המצות(, חינוך,

ם, באהבה, פגישה, הדרכת )כלות(, הכנה )לבר ם, טיול, לעזרתאיומי
המצווה(, התמסרותו )של הרבי(, בהתאמה )של בני זוג(, מארג, )סל( 

השירותים, שיווק, התנהלות )אישית(, מימון, הענקת )כלים(, התנהגויות, 
 ,הנתינה, אירוע, הכוונה, הוראה, קבלת האבחון, ההטענה, בקבלה, בחירה

 .עות ייעול, הפקה, כניסות )ליו־טיוב(, מידע, הצייעוד

 .(%2.38) שמות פעולה 64סה"כ 

 / ִאילה בן פורת וזרח הלילה .12
 (2016)הוצאת "מודן", 

בחירות )רעות(, שאלה )טובה(, השלכותיו, בדיוק, ברירה, משחקים, )שום( 
רעידה, עיגולים, חלום, הדפיקות )לב(, פגישה, צחוק,  התקדמות, דקירה, הָּ

, בהתחלה, בניגוד, הביקור, הסחיבות, להודעה )חדשה(, צעקות, בחילה
, זיעה, הכיוונים, בהצלחה, שינה, נביחות, שכיבה, )כלי( רחצה)חדר( ה

רה, , נשימה, כתיבה, חזָּ בה(, מלכלוך, הליכה, )בלי( הפסקהנסיעה )טו
טיול, קפיצה, הגיבוש, איחור, לימודים, הבדל, שירותים, ייבוש, צילומים, 

 ה, שיפור, הידרדרות, מפגש.סיבוב, סליח

 .(%2.7) שמות פעולה 50סה"כ 

 מבוא לטראומה / טל בשן .13
 (עמודי מוסף 4, 29/09/2017המוסף,  – "מעריב") 

מחדל, )מלחמת( ההתשה, מחקר, )כתב( אישום, זלזול, כיבוש, הקדמה, 
כיפור, שאלה, חיפוש, הזדמנות, חלום, חקירה, החמצה, צליחה, הערכה, 

יקורת, יישוב, תמיכה, ישיבה, אירועים, החלטות, מענה, כהגדרתו, ב
סכסוך, שינויים, פעולה, השוואה, אזכורים, הבדל, בלימה, ארגונים, 

האלהה, סריקה, בריחה, מבחן, בניגוד, דיונים, אמירה, כוונות, בהרחבה, 
ראייה, לחימה, היעדר, הגנה, ויכוח, הפגזות, הפוגות, פשיטה, כניסה, 

ה, מארבים, הפצצות, חשיבה, תפיסה, הסדר, חידוש, שיחה, הפסק
החזקה, יצירה, בנייה, התרעה, הקפאת )מצב(, צבירה, פריסה, התקפה, 
הבקעה, חידוש, הנחה, פתיחה, נשימה, הפגנה, אספקה, עיכוב, הוכחה, 

בה, ה, הסגת )הטילים(, בהשתתפותו, גנֵ הישגים, צליפה, מיקושים, הנדס
חאה, גיחות, צילום, סערה, הנהגה, מגעים, ביטוח, חדירה, הודעות, מְּ 

 בלימה.

 .(%3.2) שמות פעולה 92סה"כ 

 נכשלים במבחנים / איתי אילנאי .14
 (10/10/2017, "ידיעות אחרונות")

מבחן, למידה, הקלות, פיקוח, אבחונים, חינוך, חישובים, נטייה, בחינות, 
רישום, השקעה, גידול, ביטוי, קריאה, כתיבה, בהתאמה, השכלה, איתור, 

עלייה, שימוש, התאמות, שירות, ייעוץ, ההנחה, אישור, הכרח, הארכה, 
הקראה, הקלדה, הערות, התמודדות, ליווי, כיוון, ביקורת, הובלה, 

, יישוב, סיוע, מתן, צמצום ,הזדמנויות, תמיכה, פעולות, מימון, בשורה
 .ההפרעת )קשב( וריכוז, תמיכה, לימודים, זינוק, הורא
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 .(%2.6) שמות פעולה 48סה"כ: 

 כך נכשל דירוג המלונות בישראל / דני שדה .15
 (10/10/2017ידיעות אחרונות, )

דירוג, הפעלה, ביקורת, ההחלטה, מכרז, הצעה, שינוי, תקנות, שיפוצים, 
היענות, בקשה, שמירה, כוונה, חקיקה, הזמנות, ציון, בחירה, הימצאות, 

 חיוג, צחצוח.

 .(%3.5) פעולהשמות  20סה"כ: 

 מיליארד בני אדם / עמיר בן דוד )גרמניה( 9כך יאכילו  .16
 (9/10/2017)ידיעות אחרונות, 

הנדסה, פיתוחים, האכלה, מחקר, היקף ,עיסוק, רכישה, הערכה, דרישה, 
גידול, השמנה, הצלה, התפתחויות, שינויים, אחיזה, זיהום, ביטוי, קיטוב, 

ניהול, פיקוח, התקדמות, טיפול, הצגה, מידע, מיקוד, שיתוף, שילוב, 
מיפוי נסיעה, זיהוי, דיווח, השקיה, ניצול, שמירה, הדברה, כיוון, 

התפתחות, ברירה, הנדוס, רכישה, התמודדות, השבחה, עבודה, התנדבות, 
 גישה, שילוב, חינוך, צריכה.

 .(%3) שמות פעולה 47סה"כ: 

 APות נפילתו של הרודן הקשיש בעולם / סוכנות הידיע .17
 (YNET ,16/11/2017)אוחזר מאתר 

הערכה, מעצר, שליטה, הפיכה, החלטה, כינוי, הדחה, דיווח, פרישה, 
 תחילה, שיפור, פיוס, כלכלה, הפרה, דיכוי, אבטלה, שינוי.

 .(%2.5) שמות פעולה 17סה"כ: 

 / גיליה וולוך משנות את הכללים -בזכות הנשים האמיצות  .18
 (YNET ,15/11/2017)אוחזר מאתר 

חשיפה, הפנמה, פרנסה, הערכה, כיוון, שינוי, משחק, הטרדה, תקיפה, 
 השלכה, גיבוי, מאבק, טענה, אהבה, החפצה, דיכוי.

 .(%3.8) שמות פעולה 16סה"כ: 

 על פקקי תנועה בישראל / עמירם ברקת .19
 (13/10/2017מעריב, )

המתנה,  היישום, תמיכה, מחקר, טענה, מיזם, שילוב, עידוד, תיעדוף,
הישרדות, הזדמנות, טיפול, שאלות, גזרה, חסימה, מחאה, ריצה, כניסה, 

יציאה, שיקולים, פיתוח, הנחה, הקמה, ביצוע, עשייה, מחדל, הסעה, 
השקעות, הזנחה, העדפה, גידול, ביקוש, היווצרות, צמצום, הגדלה, מיסוי, 

פגיעה,  הצדקה, היתכנות, הטלה, הטבה, הוספה, הכהונה, קיבוץ, הסדרה,
תקנות, חתימה, עבודה, הצטרפות, שינוי, הרגל, נסיעה, קיבולת, תקצּוב, 
פרסום, מכרז, הוראה, תמיכה, עריכה, ניהול, הגעה, התעקשות, שיחה, 

מימון, חקיקה, הצעה, פרנסה, קידום, עיבוד, שיתוף, היגוי, תפיסה, 
צור, הפעלה, שירות, סגירה, ארגון, שיפור, פיתוח, הזנחה, תיאום, קי

מיפוי, המתנה, השקעה, תזמון, שימוש, הוספה, תכנון, קידום, הסרה, 
אמירה, השקה, פרגון, ביצוע, ניתוב, בלימה, חלוקה, היבט, ניטור, עיבוד, 

, היצע, כלכלה, הגנה, הסבר, דיבור, מידע, ניתוח, הפעלה, הנחיה, הזנק
 .יישוב, הנחיות, השתתפות, הודעה, השלמה, התעשתות, זרימה

 .(%3.7) שמות פעולה 117"כ: סה
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 הים יעלה, ובמהירות / מאיה פלח –האלמוגים מגלים  .20
 (YNET ,3/12/2017)אוחזר מאתר 

התאם, עלייה, הדרגה, הערכה, התחממות, מחקר, סיום, הבנה, 
רה, השפעה, , צמיחה, ניגוד, המסה, זרימה, שביהתרחשות, גדילה, בנייה

התמעטות, התגלות, הנחיה, תכנון, התפלה, המשך, הסכם, היערכות, 
 הקמה, שחייה.

 .(%2.9) שמות פעולה 27סה"כ: 

 סהקשר  הצועני / יניב פוהוריל .21
 (YNET ,2/12/2017)אוחזר מאתר 

, מפגש, הרצאה, פירוש, הוכחה, ילה, מעשה, פנייה, טענה, היענותתח
 מחקר, הקמה, חלום, מקרה.

 .(%3.5) שמות פעולה 13סה"כ: 

 / אינה טוקר האנימציההספילברג של  .22
 (YNET ,2/12/17)אוחזר מאתר 

, דיווח, מעשה, חיבוק, מראה, הנהלה, התנהלות, הצלחה, ביקורת, ניהול
התנהגות, מפעל, הצעה, מיעוט, מקרה, עידוד, סיום, הזדהות, סיפור, 

 קריאה, עזיבה, הפסקה.

 .(%1.6) שמות פעולה 21סה"כ: 

עורכים חתונה עיוורת מדעי הרומנטיקה ואלוהי הרייטינג  .23
 / גלי וינרב בטלוויזיה
 (NRG ,2/12/17)אוחזר מאתר 

, חשיפה, דיון, מחקר, טענה, הרחה, דושהתאמה, שאלה, שידוך, חי
משיכה, רשימה, בחירה, הערכה, הקמה, המלצה, פגישה, הסכם, איזון, 

טיפול, התנהגות, צמיחה, התרגשות, מיקום, רבייה, חשיפה, סיכוי, הנחה, 
 פה, דיבור, הנאה, ביצוע, ניסוי.העד

 .(%1.5) שמות פעולה 32סה"כ: 

 איחרו בניתוק מנויים / מיכל רז־חיימוביץ' –קנס לבזק  .24
 (NRG ,30/11/2017)אוחזר מאתר 

ניתוק, הפסקה, שירות, בקשה, עיצום, הפעלה, מסירה, התנהלות, מקרה, 
 תיקון, הגנה, ביטול, הודעה, גילוי, הפרה.

 .(%4.7) שמות פעולה 15סה"כ: 

 AP סוכנות הידיעותמכת מזיקים בבית הלבן /  .25
 (2/12/2017, )אוחזר מאתר וואלה

דרישה, התאמה, החלפה, , חקירה, בקשה, טיפול, הוראה, ריהוטמשבר, 
 תחזוקה, עבודה.

 .(%3.8) שמות פעולה 11סה"כ: 

 קו אדום בוהק / אבי יששכרוף .26
 (2/12/2017, וואלה)אוחזר מאתר 

איום, מעשה, תקיפה, מילה, כיסוי, פרסום, עבודה, הרחבה, התבססות, 
 החלט.בהשקעה, ייעוד, השתלטות, 



 

22 

 .(%2.6) שמות פעולה 13סה"כ: 

מס זה מספר מטורף, אני לא יודע איך הגיעו  %26.5כחלון: " .27
 / עמירם ברקת לזה"

 (2/12/2017, גלובס )אוחזר מאתר
ממשל, הודעה, הופעה, הפרש,  התאמה, כוונה, חיסול, אישור, השפעה,

 קיפול, המחשה.

 .(%6) שמות פעולה 11סה"כ: 

/ שירי חביב  מיליון שקל במהלך רבעון אחד 186-ירד בכ yesשווי  .28
 ולדהורן

 (30/11/2017, גלובס )אוחזר מאתר
שיעור, הנחה, נטישה, הכנסה, מינוי, השקה, הערכה, החרפה, ירידה, 

 שירות, הבאה.גידול, נטרול, הפחתה, הפסד, 

 .(%4) שמות פעולה 15סה"כ: 

 / וול סטריט ג'ורנל הדולר הוא הדיקטטור בעולם הפיננסי .29
 (28/11/2017, כלכליסט )אוחזר מאתר

התחייבות, השגה, ירידה, השקעה, בחינה, משבר, מהלך, פיקוח, הצמדה, 
 ניהול, תיאור, אספקה.

 .(%1.7) שמות פעולה 12סה"כ: 

במטוס הטריד אותי מינית והצוות רנדי צוקרברג: "נוסע  .30
 / כלכליסט התעלם"

 (2/12/2017, כלכליסט )אוחזר מאתר
מהלך, מכתב, התנהגות, הקפאה, תקיפה, הטרדה, הודעה, שאיפה, איגוד, 

 הדרכה, נחיתה.

 .(%3.4) שמות פעולה 11סה"כ: 
 

 

 

 %3.1אחוז שמות הפעולה הממוצע בקורפוס הכתוב: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 לשון המדוברתבשמות הפעולה  תפוצת
 )טוקבקים( מכתבות שונות שפורסמו במרשתת. תגוביות 200דגמנו 

 תגוביות( 78) כמעט שם: פוקסטרוט ברשימה הקצרה לאוסקר .1
 (YNET ,15/12/2017 )אוחזר מאתר

בהצלחה, הכרת )העולם(, כביסה, איבוד )הרגש(, הגנה, איחולי ברכה, 
התחסדות, זכייה, שעמום, עלילה, סטירת )לחי(, עידוד, פיהוק, התעסקות, 
 חיבוק )עולמי(, התפוררות.

 (.%0.17שמות פעולה ) 17סה"כ: 

 תגוביות( 30קיפאון ברכישת דירות גם  במגזר החרדי ) .2
 (YNET ,16/12/2017 )אוחזר מאתר

שאלה )טובה(, עצירה, בחירות, ירידת )מחיר(, הקפאה, דיור, שיקולי 
 לודה, הגירה.)המערכת(, דיווח, י

 (.%85.0שמות פעולה ) 10סה"כ: 

 תגוביות( 33טבע תציג את תוכנית הפיטורים ביום חמישי ) .3
 (YNET ,11/12/2017 )אוחזר מאתר

תביעות, פגיעה, הודעות, הסברים, הרזיה, קיום, הטבות, הנהלה, 
 קיצוצים, סבסוד, ניהול, ירידה, גילוי נאות, רכישות.

 (.%71.1שמות פעולה ) 14סה"כ: 

 48עובדי טבע: היה פיגוע, עוצרים הפצת תרופות לסרטן ) .4
 תגוביות(

 (YNET ,19/12/2017 )אוחזר מאתר
סגירה, פיטורין, צמצום, ירידה, תחייה, עצירה, הפצה, הפסקה, הנהלה, 

 פיגוע, הצהרה, תחייה, התייעלות, הטבה, עבודה, משבר, מפעל, פגיעה.

 (.%1.35שמות פעולה ) 18סה"כ: 

 .%0.88אחוז שמות הפעולה הממוצע בשפת הדיבור הוא 

 מאשר בשפת הדיבור. 3.5שמות הפעולה נפוצים בלשון הכתובה פי 

 שמות הפעולה בלשון ילדים
( כמעט שאינם משתמשים בשמות פעולה. הם 8, 5ילדים קטנים )למשל בני 

משתמשים בעיקר במשפטים פועליים רגילים גם פשוטים, גם מאוחים, גם 
כבים. כמובן מצאנו אצלם גם משפטים שמניים )לדוגמה: אני כבר כאן(. כמעט מור

 שלא מצאנו שמות פעולה במשמעות הפעולה עצמה. 

ילדים משתמשים בשמות עצם רגילים, בשמות תואר, בפועל, בתואר הפועל אבל 
לדוגמה: הודעות )בטלפון(, אשליה )אופטית(, חדר  מעט מאוד מילים מצאנו

, הפסקה, חזרה, טירוף, בהצלחה, אגדה, ברכה, המצאה, הפתעה, בריחה, סיפור
 נשיקה.ריקוד, עמידת ידיים, התעמלות, קפיצה, כניסה, צילום, ציור, חיבוק, 

 , קרבות ועוד.מלחמהמצאנו אצלם גם שמות פועליים דוגמת מרוץ, 
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גם בסקירה של תוכניות ילדים לא מצאנו שמות פעולה רבים. מצאנו לדוגמה: 
 חיוך. רוב שמות הפעולה היו בתרגומים לתוכניות רכש. ,גידול, עלילה, מופע, חזרה

בערוצי הילדים לולי והופ לא מצאנו שמות פעולה רבים למעט ִמשחקים, חלומות, 
 סיפורים, חיבוק, חגיגה, מההתחלה, נשיקה ועוד.

  מצאנו פעלים רבים: מתעוררים, אוכלים, בכה, מגלים, מחאו ועוד.

  ות פועל: להכין, לפגוש, לפתוח, לסגור ועוד.וכן שמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכנית הילדים "המופע של לולו"



הערותצירופים וביטוייםרובדגזרהשורשבנייןמשקלשם פעולה

א
מחלקת אבדות ומציאות, אבדה גדולה, בעל אבדה, השבת אבדהמקראשלמיםא־ב־דקלְקֵטָלהאבדה

הכתיב רווח בתלמוד ירושלמישלוש אבדלותל"חזשלמיםב־ד־להפעילַאְקָטָלהאבדלה

אבזור בטיחותי, אבזור רכב, אבזור חשמליעברית חדשהמרובעיםא־ב־ז־רפיעלִקּטּולאבזור

?הפועלאבחת חרב, באבחה אחתמקראשלמיםא־ב־חקלִקְטָלהאבחה

מהמילה אבחנה– שורש תנייני אבחון עצמי, אבחון דידקטי, אבחון מקצועי, מרכזי אבחוןעברית חדשהמרובעיםא־ב־ח־נפיעלִקּטּולאבחון

אבחנה פסיכיאטרית, אבחנה סיעודית, אבחנה קלינית, אבחנה רפואיתימי־הבינייםשלמיםב־ח־נהפעילַאְקָטָלהאבחנה

מהמילה אבטחה– שורש תנייני רצועת אבטוח, אבטוח השיירהעברית חדשהמרובעיםא־ב־ט־חפיעלִקּטּולאבטוח

אמצעי אבטחה, מצלמות אבטחה, אבטחה כבדה, כוח האבטחה, אבטחת מידעל"חזשלמיםב־ט־חהפעילַאְקָטָלהאבטחה

שיעור האבטלה, אחוזי אבטלה, אבטלה סמויה, דמי אבטלה ל"חזשלמיםב־ט־להפעילַאְקָטָלהאבטלה

?פ"שאביסת אווזיםימי־הבינייםשלמיםא־ב־סקלְקִטיָלהאביסה

אגבורי– ת "מזה ש, סינרגיותבביולוגיה, בכימיה, בפיזיקה, בתחום הכלכלי־חברתיעברית חדשהמרובעיםא־ג־ב־רפיעלִקּטּולאגבור

ל"חזנ"חפנ־ג־דהפעילַאְקָטָלהאגדה 
אגדה , אם תרצו אין זו אגדה, הפך לאגדה/היה, אגדה אורבנית, מסורת אגדה, אגדות אלף לילה ולילה

האיש והאגדה, אגדת עם, חיה

מקראשלמיםא־ג־דקלְקֻטָלהאגודה
האגודה לתרבות , האגודה למען החייל, האגודה למלחמה בסרטן, אגודה שיתופית, אגודה מקצועית

אגודת הסטודנטים, הדיור
?פ"ש

אגירת אוכל, אגירת מצרכים לשעת חירוםימי־הבינייםשלמיםא־ג־רקלְקִטיָלהאגירה

אגרוף קלסי, אגרוף תאילנדי, קרבות אגרוףעברית חדשהמרובעיםא־ג־ר־פפיעלִקּטּולאגרוף

מקראשלמיםא־ה־בקלִקְטָלהאהבה

אהבה שאינה , אהבה עצמית, אהבה עיוורת, אהבה זרה, אהבת בצע, אהבת נפש, אהבת הבריות

אהבה ממבט , אהבה חופשית, עושים אהבה, אהבה אפלטונית, אהבת קהל, אהבת חיי, תלויה בדבר

אהבת , אהבה מקלקלת את השורה, אהבת המקצוע, האהבה היא עיוורת, אהבה התלויה בדבר, ראשון

(שיר)אהבה היא שיר לשניים , אמת

שביתת אהדה, אהדת הקהלעברית חדשהשלמיםא־ה־דקלְקָטָלהאהדה

פתרונות אוורור, אוורור ריאתי, אוורור החדרעברית חדשהמרובעיםא־ו־ר־רפיעלִקּטּולאוורור

רשרש=אוושאוושת הרוח, אוושה תפקודית, אוושה בלבעברית חדשהשלמיםא־ו־שקלִקְטָלהאוושה

ימי־הבינייםשלמיםז־ה־רהפעילַאְקָטָלהאזהרה
תמרורי , משולש אזהרה, נורות אזהרה, אזהרת מסע, בלי כל אזהרה, שביתת אזהרה, הערת אזהרה

אזהרת רווח, נחקר באזהרה, אזהרה

אזכור מקורות, אזכור ביבליוגרפי, אזכורים, אזכור שמועברית חדשהמרובעיםא־ז־כ־רפיעלִקּטּולאזכור

אזכרה לחללים, אזכרה לנפטר, טקס אזכרהל"חזשלמיםז־כ־רהפעילַאְקָטָלהאזכרה

אזעקה עולה ויורדת, עם הישמע אזעקה, אזעקת אמת, אזעקת שוואעברית חדשהשלמיםז־ע־קהפעילַאְקָטָלהאזעקה

אזרוח משימות, אזרוח המעברים, אזרוח המונחים, אזרוח העוליםעברית חדשהמרובעיםא־ז־ר־חפיעלִקּטּולאזרוח

מהמילה אח?, פ"שאחוות גנבים, אחוות עמים, חירות שיוויון ואחווה, יחסי אחווה, אחוות לוחמיםמקראה/י"נלה/א־ח־יקלִקְטָלהאחווה

אחזור תשלום, אחזור מידע, אחזור נתוניםעברית חדשהמרובעיםא־ח־ז־רפיעלִקּטּולאחזור

עברית חדשהשלמיםח־ז־קהפעילַאְקָטָלהאחזקה
אחזקת , אחזקת מבנים, אחזקת בריכות, אחזקת מעליות, חברת אחזקה, אחזקת הבית, אחזקת רכב

(ספר)זן ואומנות אחזקת האופנוע , גינות

חיזק את אחיזתו, אין לזה אחיזה במציאות, ...קנה אחיזה ב, אחיזת עיניים, נקודות אחיזהימי־הבינייםשלמיםא־ח־זקלְקִטיָלהאחיזה

עברית חדשהמרובעיםא־ח־ס־נפיעלִקּטּולאחסון
נפח , אחסון נתונים, אחסון מאגרי מידע, אחסון צעצועים, אחסון אתרים, אחסון נעליים, אחסון סחורות

אחסון

, החסנה=, (מחסן)חפצים ולא אנשים 

אחסנה

Outingאאוטינג =אחצון הגוףעברית חדשהמרובעיםא־ח־צ־נפיעלִקּטּולאחצון

אטימת המקלט, אטימת האוזניים, אטימה לגג, אטימה לדלתימי־הבינייםשלמיםא־ט־מקלְקִטיָלהאטימה

קשור לאויבמעשי איבה, איבת עולם, איבה עזה, פעולות האיבהמקראי"עוא־י־בקלִקְטָלהאיבה

איבוד פרופורציות, איבוד שליטה, איבוד התיאבון, הלך לאיבוד, איבוד הכרה, איבוד עשתונותל"חזשלמיםא־ב־דפיעלִקּטּולאיבוד

(בלשון העברית)מאגר שמות הפעולה 
כל הזכויות שמורות לאילת ברגר ולאוהד קרינגטון ©

כהגדרתם , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתוכני המאגר, כמו כן. כל חלק שהוא מהתכנים המופיעים במאגר זה, מכני או אחר, אופטי, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, לאחסן במאגר מידע, לתרגם, להקליט, לצלם, להעתיק, אין לשכפל

.אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב מהיוצרים, בכולם או בחלקים מהם, לעיל

25עמוד 



הערותצירופים וביטוייםרובדגזרהשורשבנייןמשקלשם פעולה
איבוק תמרים, איבוק הספרים, איבוק השטיחים, איבוק העצים, איבוק הנעלייםימי־הבינייםשלמיםא־ב־קפיעלִקּטּולאיבוק

עברית חדשהשלמיםא־ג־דפיעלִקּטּולאיגוד
, איגוד המדבירים, איגוד ערים, איגוד הטניס, בנק איגוד, איגוד העובדים, איגוד ספורט, איגוד מקצועי

איגוד הכדורסל, איגוד הטניס, איגוד השחייה, איגוד המזון

בור איגום, איגום משאבים, איגום מיםעברית חדשהשלמיםא־ג־מפיעלִקּטּולאיגום

איגוף אווירי, איגוף הצבא, איגוף מימין, איגוף משמאלעברית חדשהשלמיםא־ג־פפיעלִקּטּולאיגוף

כללי יותר, דומה לאיודאידוי ועיבוי, בריכת אידוי, אידוי המים, אידוי הירקות במיםעברית חדשהה/י"נלה/א־ד־יפיעלִקּטּולאידוי

דומה לאידוי(תחום ההדברה)איוד בצורת אדים או גז עברית חדשהשלמיםא־י־דפיעלִקּטּולאיוד

על דרך האיוויימי־הבינייםה/י"נלה/א־ו־יפיעלִקּטּולאיווי

נגזר מהמילה איך, מודיפיקציה=איוך של אומנותימי־הבינייםשלמיםא־י־כפיעלִקּטּולאיוך

איום קיומי, איום אסטרטגי, איומי סכין, בלי איומים, איום גרעיניימי־הבינייםשלמיםא־י־מפיעלִקּטּולאיום

אין– גזור שם איון על ידי מושבעים, איון ההוויה, איון של פסק דיןעברית חדשהשלמיםא־י־נפיעלִקּטּולאיון

איור אופנה, איור פרחים, איור ספריםעברית חדשהשלמיםא־י־רפיעלִקּטּולאיור

איוש משרות, איוש תפקידים, איוש עמדה, איוש חלליתעברית חדשהשלמיםא־י־שפיעלִקּטּולאיוש

אות– גזור שם איות פונטי, איות מיליםעברית חדשהשלמיםא־י־תפיעלִקּטּולאיות

ימי־הבינייםשלמיםא־ז־נפיעלִקּטּולאיזון
איבד את , לשמור על איזון, איזון גרעיני, איזון משאבים, איזון בגלגלים, איזון נשק, איזון כפות המאזניים

איזון עדין, האיזון

ָאַזק– מבניין קל איזוק הפושעעברית חדשהשלמיםא־ז־קפיעלִקּטּולאיזוק

ימי־הבינייםשלמיםא־ח־דפיעלִקּטּולאיחוד

, איחוד שבר, איחוד הבונים החופשיים, איחוד האמירויות, איחוד האומה, איחוד רשויות, איחוד ירושלים

איחוד , איחוד אקדמי, איחוד כוחות, האיחוד האירופי, איחוד הקיבוצים, איחוד תיקים, איחוד מכס

איחוד שורות, הקבוצות

מילת איחוי, משפט איחוי, קשר של איחוי, איחוי השבר, איחוי הקרעיםל"חזה/י"נלה/א־ח־יפיעלִקּטּולאיחוי

איחולי הצלחה, איחולי החלמה, איחולים לבביים, איחולים לשנה חדשהעברית חדשהשלמיםא־ח־לפיעלִקּטּולאיחול

איחור טכנאי, איחור לשיעור, ...באיחור של, איחורים וחיסוריםימי־הבינייםשלמיםא־ח־רפיעלִקּטּולאיחור

לצד אטימה, הפועל מבניין קל ָאַטםחומרי איטום, איטום סדקים, איטום אמבטיה, איטום קירות, איטום גגותימי־הבינייםשלמיםא־ט־מקלִקּטּולאיטום

איכול כימי, איכול הברזלל"חזשלמיםא־כ־לפיעלִקּטּולאיכול

מכשיר איכון, לוח איכון, איכון תותחים, מערך איכון, איכון מערך האויב, איכון טלפון, איכון עובדיםעברית חדשהשלמיםא־כ־נפיעלִקּטּולאיכון

אילוח דםעברית חדשהשלמיםא־ל־חפיעלִקּטּולאילוח

(הצגה)אילוף הסוררת , אילוף פילים, אילוף כלביםימי־הבינייםשלמיםא־ל־פפיעלִקּטּולאילוף

לרוב בריבוי...אילוץ עובדים ל, אילוצי שוק, אילוץ משאבים, אילוצים מדינייםעברית חדשהשלמיםא־ל־צפיעלִקּטּולאילוץ

ימי־הבינייםשלמיםא־מ־נפיעלִקּטּולאימון
אימון , אימון כדורגל, אימוני שדה, מחנה אימונים, אימון משולב, אימון גופני, אימון כושר, אימון אישי

אימון פלוגה, אימון מחלקה, אימון גדודי, קל בקרב– קשה באימונים , אימון מוחי, בסיסי

ל"חזשלמיםא־מ־צפיעלִקּטּולאימוץ
אימוץ , נמסר לאימוץ, אימוץ שם פרטי, אימוץ חתולים, אימוץ כלבים, אימוץ משפחות, אימוץ ילדים

שירותי אימוץ, מדיניות

אימות חתימה, אימות נתונים, אימות עובדותימי־הבינייםשלמיםא־מ־תפיעלִקּטּולאימות

בלשון המשפטיתמעשה אינוס, עבירת אינוסעברית חדשהשלמיםא־נ־ספיעלִקּטּולאינוס

עברית חדשהשלמיםא־ס־פפיעלִקּטּולאיסוף
תחנת )ד "תאג, איסוף בקבוקים, איסוף שתן, איסוף תבואה, איסוף קרבי, איסוף בולים, איסוף נתונים

איסוף מודיעין, איסוף עצמי, (איסוף גדודית
ָאַסף– הפועל מבניין קל 

ל"חזשלמיםא־ס־רפיעלִקּטּולאיסור
איסור , צו איסור פרסום, איסור שעה, איסור נגיעה, איסור עולם, איסור לחג, איסור הנאה, איסור אכילה

איסורים הלכתיים, איסורים בשבת, איסור מכירה, אסור בתכלית האיסור, איסור ייחוד, לשון הרע
ָאַסר– הפועל מבניין קל 

החקירה/הפרטים/הוטל איפול על הדיונים/הטילו, איפול הבתיםעברית חדשהשלמיםא־פ־לפיעלִקּטּולאיפול

איפוס שלט לממיר, איפוס השעונים, איפוס בנשקעברית חדשהשלמיםא־פ־ספיעלִקּטּולאיפוס

התאפק– מבניין התפעל איפוק זה כוח, איפוק עצמי, איפוק רבעברית חדשהשלמיםא־פ־קפיעלִקּטּולאיפוק

איפור ערב, מסיר איפור, איפור קבוע, איפור עיניים, איפור גוף, איפור פניםעברית חדשהשלמיםא־פ־רפיעלִקּטּולאיפור

תשלום דגשקצובת אירוח, תוכנית אירוח, אירוח חלבי, אירוח כפרי, אירוח חיילים, ועדת אירוחעברית חדשהשלמיםא־ר־חפיעלִקּטּולאירוח

תשלום דגשמסיבת אירוסין, טקס אירוסין, סעודת אירוסין, טבעת אירוסיןל"חזשלמיםא־ר־ספיעלִקּטּולם/אירוסין

ימי־הבינייםשלמיםא־ר־עפיעלִקּטּולאירוע
, גן אירועים, אולם אירועים, אירוע מוחי, אירועי בידור, אירוע ביטחוני, אירוע משפחתי, אירוע אומנותי

זירת האירוע, אירוע חריג, אירוע מסמר שיער, אירוע מתגלגל, אירוע השקה
תשלום דגש
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האשים– מבניין הפעיל כופר באישומים, אישום פלילי, אישום בהריגה, גיליון אישום, כתב אישוםעברית חדשהשלמיםא־ש־מפיעלִקּטּולאישום

ל"חזשלמיםא־ש־רפיעלִקּטּולאישור

, אישור יציאה, אישור ניכוי מס, אישור מחלה, אישורי הורים, אישור קבוע, אישור זמני, אישור החוזה

, אישור הצעת החוק, אישור שהייה, אישור מהמשטרה, אישור ניהול חשבון, אישור תושב, אישור כניסה

אישור רשמי

עברית חדשהכפוליםא־ש־שפיעלִקּטּולאישוש
, ...לאישוש דבריו, אישוש חלקי, אישוש או הפרכה, אישוש השערה, אישוש וביסוס, אישוש העובדות

אישוש הטענה

עברית חדשהשלמיםא־ת־רפיעלִקּטּולאיתור
, איתור מספר הטלפון, איתור תקלות, איתור נעדרים, איתור חבילה, איתור השרפה, איתור המקום

איתור מיקוד, איתור סניפים

עברית חדשהי"עוא־ו־תפיעלִקּטּולאיתות
, שירות איתותים, איתותי מניות, איתותי מסחר, פנס איתות, סימני איתות, איתות ברכב, מכשירי איתות

מערכת איתותים
אות–  גזור שם 

ׂשבע אכזבות, כגודל הציפייה גודל האכזבה, גרם אכזבה, נחל אכזבה, אכזבה מרהימי־הבינייםשלמיםכ־ז־בהפעילַאְקָטָלהאכזבה

מקראשלמיםא־כ־לקלְקִטיָלהאכילה
, דפוסי אכילה, אכילת יתר, הפרעות אכילה, אכילה כפייתית, אכילה רגשית, אכילה ושתייה, אכילה גסה

אכילה נכונה

עברית חדשהשלמיםא־כ־פקלְקִטיָלהאכיפה
, יחידת אכיפה עירונית, אכיפה מוגברת, מנהלית/אזרחית/אכיפה עירונית, אכיפת התקנות, אכיפת החוק

אכיפה בררנית, רשות האכיפה והגבייה, אכיפה סמויה, אכיפה גלויה, גורמי אכיפת החוק

אכלוס מיידי, אכלוס אורחים, אכלוס יתר של חדרי לימוד, אכלוס משתכנים, אכלוס הנגבעברית חדשהמרובעיםא־כ־ל־ספיעלִקּטּולאכלוס

(אכסניה)אנשים ולא חפצים אכסון אורחיםעברית חדשהמרובעיםא־כ־ס־נפיעלִקּטּולאכסון

(בביטוח)תקופת אכשרה עברית חדשהשלמיםכ־ש־רהפעילַאְקָטָלהאכשרה

חוש+ נוצר מהלחם של אל אלחוש מקומי, חומר אלחוש, אלחוש לפני ניתוחעברית חדשהמרובעיםא־ל־ח־שפיעלִקּטּולאלחוש

(אתר+ארמית על- ל "חז)נוצר מהלחם אלתור חופשי, מופע אלתורים, סדנת אלתור, אלתור סולו, אלתור ליווי, אלתורים במוזיקה, יכולת אלתורעברית חדשהמרובעיםא־ל־ת־רפיעלִקּטּולאלתור

מקראשלמיםא־מ־נקלְקִטיָלהאמונה
, (סרט)אמונת המתנקש , אמונת הייחוד, אמונה עצמית, קטן אמונה, אמונה דתית, באמונה שלמה

אמת ואמונה, (או תפלה)אמונה טפלה 
האמין– מבניין הפעיל , אמוני– ת "מזה ש

ל"חזשלמיםא־מ־רקלְקִטיָלהאמירה
, אמירת קדיש, אמירת אגב, אמירות בעלמא, אמירת דבר בשם אומרו, אמירת שלום, אמירת אמן

פועלי אמירה, אמירת תודה

לשון משפטיתבעל אמצאות פטנטיםעברית חדשהשלמיםמ־צ־אהפעילַאְקָטָלהאמצאה

עברית חדשהמחומשיםא־נ־ג־ל־זפיעלִקּטּולאנגלוז

עזב אותו לאנחות, אנחת רווחהמקראשלמיםא־נ־חקלְקָטָלהאנחה

תיקון אנפוף, אנפוף סגור, אנפוף פתוח, אנפוף בדיבורעברית חדשהמרובעיםא־נ־פ־פפיעלִקּטּולאנפוף

אנקת גבהיםמקראשלמיםא־נ־קקלְקָטָלהאנקה

רגולציה=אסדרה משולבת, אסדרת סייבר, אסדרה ברשות המיםעברית חדשהשלמיםס־ד־רהפעילַאְקָטָלהאסדרה

אסופת דינים, אסופת כללים, אסופת חוקים, אסופת מאמריםל"חזשלמיםא־ס־פקלְקֻטָלהאסופה

רק איסור בשימוש, נדיר מאודאסירה מרצוןל"חזשלמיםא־ס־רקלְקִטיָלהאסירה

(במתמטיקה ובפיזיקה)אינטגרציה =עקומות אסכום, משוואות אסכוםעברית חדשהמרובעיםא־ס־כ־מפיעלִקּטּולאסכום

מקראשלמיםא־ס־פקלְקֵטָלהאספה
, אספה כללית, אספת דיירים, אספת הורים, אספת עם, אספת הנבחרים, אספת מורים, אספת ועד

האספה הלאומית, האספה המכוננת
אֵספה

עברית חדשהשלמיםס־פ־קהפעילַאְקָטָלהאספקה
, שרשרת אספקה, אספקת חשמל, אספקה מהירה, אספקת מזון, שירות אספקה, אספקה רפואית

אספקה בהיטס

אפיון מכשיר, אפיון דמויותעברית חדשהמרובעיםא־פ־י־נפיעלִקּטּולאפיון

אפיית מצות, אפיית עוגותמקראה/י"נלה/א־פ־יקלְקִטיָלהאפייה

אפיסת כוחותימי־הבינייםשלמיםא־פ־סקלְקִטיָלהאפיסה

מאפלה לאור גדול, גישש באפלהמקראשלמיםא־פ־לקלָקֵטָלהאפלה

עברית חדשהה/י"נלה/פ־ל־יהפעילַאְקָטָלהאפליה
אפליה , איסור אפליה, אפליה דתית, אפליה עדתית, אפליה גזענית, אפליה מינית, אפליה מתקנת

אפליה מגדרית, על רקע אפליה, אפליה בעבודה, חברתית

פופולריזציה=אפשוט עניינים משפטיים, אפשוט של ענייני מדעעברית חדשהמרובעיםא־פ־ש־טפיעלִקּטּולאפשוט

אפשור ביצועעברית חדשהמרובעיםא־פ־ש־רפיעלִקּטּולאפשור

אצירת מגשי אוכל, אצירת מצרכיםעברית חדשהשלמיםא־צ־רקלְקִטיָלהאצירה

?פ"שעברית חדשהשלמיםק־ד־שהפעילַאְקָטָלהאקדשה
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אקלים– שאילה מערבית אקלום דגים, אקלום עולים חדשים, אקלום צמחיםעברית חדשהמרובעיםא־ק־ל־מפיעלִקּטּולאקלום

עברית חדשהמרובעיםא־ר־ג־נפיעלִקּטּולארגון
ארגון , ארגוני הצלה, ארגון נוער, ארגון הבית, ארגון מסיבה, ארגון שער, ארגון מקצועי, ארגון המורים

ארגון שיש לו מדינה, (ל"אצ)ארגון צבאי לאומי , ארגון גג, הביון
השורש שאול מלעז

אות ארגעה, צפירת ארגעהעברית חדשהשלמיםר־ג־עהפעילַאְקָטָלהארגעה

אריגת שטיחיםל"חזשלמיםא־ר־גקלְקִטיָלהאריגה

אריזת חיסכון, אריזות לִמחזור, אריזה מהודרת, אריזה משפחתית, אריזת מתנהעברית חדשהשלמיםא־ר־זקלְקִטיָלהאריזה

אריית תאניםימי־הבינייםה/י"נלה/א־ר־יקלְקִטיָלהארייה

טקס אשכבה, תפילת אשכבהעברית חדשהשלמיםש־כ־בהפעילַאְקָטָלהאשכבה

ניפוץ אשליות, תעשיית האשליות, חי באשליות, אשליה אופטיתעברית חדשהה/י"נלה/ש־ל־יהפעילַאְקָטָלהאשליה

טפל עליו את האשמה/גולל, רגש אשמה, אשמת שווא, מלוא כובד האשמה, כתב אשמהמקראשלמיםא־ש־מקלִקְטָלהאשמה

אשפוז יום, אשפוז החוליםעברית חדשהמרובעיםא־ש־פ־זפיעלִקּטּולאשפוז

אשפרת בדים, יריעות אשפרה, אשפרת אריגיםעברית חדשהשלמיםש־פ־רהפעילַאְקָטָלהאשפרה

אשרור החוזהעברית חדשהמרובעיםא־ש־ר־רפיעלִקּטּולאשרור

מהמילה אתחלה, שורש תנייניאתחול ראשוני, אתחול מחדש, אתחול דיסק, אתחול ממיר, אתחול מחשבעברית חדשהמרובעיםא־ת־ח־לפיעלִקּטּולאתחול

כמו התחלה?, פ"שעברית חדשהשלמיםת־ח־להפעילַאְקָטָלהאתחלה

אתרֹוג– גזור שם (הימנעות מביקורת וגינוי)אתרוג תקשורתי עברית חדשהמרובעיםא־ת־ר־גפיעלִקּטּולִאתרוג

ב
?פ"שהבאיש באישהימי־הבינייםשלמיםב־א־שקלְקִטיָלהבאישה

בגידת הגוף, בגידה בבן הזוג, בגידה במשפחה, בגידה במולדת, בגידה בעקרונותל"חזשלמיםב־ג־דקלְקִטיָלהבגידה

?פ"שבגירה מוקדמתעברית חדשהשלמיםב־ג־רקלְקִטיָלהבגירה

?אמת או בדיה, בדיה מוחלטת, מעשיות ובדיותימי־הבינייםה/י"נלה/ב־ד־יקלְקָטָלהבדיה

התבדח– הפועל מהתפעל ?, פ"שבדיחה מהלכת, בדיחה גסה, בדיחה גרועה, בדיחת קרש, בדיחות עם זקןעברית חדשהשלמיםב־ד־חקלְקִטיָלהבדיחה

ל"חזשלמיםב־ד־קקלְקִטיָלהבדיקה

, בדיקת חמץ, בדיקת שתן, בדיקת דם, בדיקת שמיעה, בדיקה רפואית, בדיקה גופנית, בדיקה ביטחונית

בדיקת , בדיקות פולשניות, טעון בדיקה, בדיקת פוליגרף, בדיקת נוכחות, בדיקת מבחנים, בדיקת ראייה

ועדת בדיקה, שווה בדיקה, א"בדיקת דנ, בדיקת מהירות, בדיקת רקמות, אבהות

בהייה חסרת תכלית, בהייה באוויר, תהייה ובהייהימי־הבינייםה/י"נלה/ב־ה־יקלְקִטיָלהבהייה

נבהל– הפועל מנפעל בהלת החגים, בהלת טרור, בהלה גדולה, הבהלה לזהב, בבהלה, בהלת קניותמקראשלמיםב־ה־לפיעלַקָּטָלהבהלה

בזבוז אנרגיה, בזבוז משאבים, בזבוז כספים, בזבוז זמןעברית חדשהמרובעיםב־ז־ב־זפיעלִקּטּולבזבוז

ב־ז־זקלְקִטיָלהבזיזה
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

בזיזת חנויות, בזיזת בתים, בזיזת רכוש

(נצנוץ)בזיקת התותחים , בזיקת קמח, בזיקת סוכר, בזיקת מלחעברית חדשהשלמיםב־ז־קקלְקִטיָלהבזיקה

בחילות והקאות, תחושת בחילה, בחילה בהיריון, בחילה בנסיעה, הרגשת בחילהעברית חדשהשלמיםב־ח־לקלְקִטיָלהבחילה

ימי־הבינייםשלמיםב־ח־נקלְקִטיָלהבחינה

בחינת , בחינת גמר, בחינה בכתב, בחינה בעל פה, בחינה פנימית, בחינה חיצונית, בחינה אמריקאית

, מחברת בחינה, מועד בחינה, עמד בבחינה, מבחינתו, בבחינת, בחינת בגרות, בחינת מעבר, כניסה

בחינת מיון, לצורך בחינה מחודשת, מבחינה בריאותית, מבחינה רפואית

ל"חזשלמיםב־ח־רקלְקִטיָלהבחירה

בחירות , בחירות אישיות, זכות הבחירה, בית הבחירה, ארץ הבחירה, יום בחירה, בחירה חופשית

בחירות , בחירות לרשויות, מלחמת בחירות, בחירות לכנסת, בחירות לוועד, בחירות אזוריות, חשאיות

, בחירות להסתדרות, בחירה לגיטימית, בחירות כלליות, בחירות מוקדמות, בחירות דמוקרטיות, ישירות

חופש הבחירה, תעמולת בחירות

בחישה בעבר, בחישה בסיר, בחישה בקדרה של אחרעברית חדשהשלמיםב־ח־שקלְקִטיָלהבחישה

בבטחהמקראשלמיםב־ט־חקלִקְטָלהבטחה

קול בטישהימי־הבינייםשלמיםב־ט־שקלְקִטיָלהבטישה

ברכה לבטלה, חיי בטלה, שכר בטלהמקראשלמיםב־ט־לפיעלַקָּטָלהבטלה

ביאה שלא כדרכה, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ביאת השמש, ביאת המשיחמקראי"עו/א"נלב־ו־אקלְקִטיָלהביאה

סלנג?, פ"ש!איזה ביאוסעברית חדשהשלמיםב־א־ספיעלִקּטּולביאוס

תשלום דגשביאור הלכה, ביאור מסימי־הבינייםשלמיםב־א־רפיעלִקּטּולביאור

תשלום דגשימי־הבינייםשלמיםב־א־שפיעלִקּטּולביאוש
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?הפועלביגוד חם, ביגוד והנעלהעברית חדשהשלמיםב־ג־דפיעלִקּטּולביגוד

בידוד לחלון, בבידוד חברתי, חי בבידוד, תא בידוד, סרט בידוד, חדר בידוד, חומרי בידודעברית חדשהכפוליםב־ד־דפיעלִקּטּולבידוד

עברית חדשהשלמיםב־ד־חפיעלִקּטּולבידוח

בידוי מהדמיון, בידוי ראיותימי־הבינייםה/י"נלה/ב־ד־יפיעלִקּטּולבידוי

בידול תנועות, בידול משמעותעברית חדשהשלמיםב־ד־לפיעלִקּטּולבידול

בידוק המאזן, בידוק ביטחוניעברית חדשהשלמיםב־ד־קפיעלִקּטּולבידוק

עברית חדשהשלמיםב־ד־רפיעלִקּטּולבידור
מופע , תעשיית הבידור, עולם הבידור, צוות הווי ובידור, בידור להמונים, תוכנית בידור, בימות בידור

תרבות ובידור, בידור
(כלי)בידורית – מזה 

ביול מעטפות, ביול חוזה, ביול מכתביםעברית חדשהשלמיםב־י־לפיעלִקּטּולביול

סדרה/ביום הסרט, ביום המעשהעברית חדשהשלמיםב־י־מפיעלִקּטּולביום

ביון וריגול, סוכן ביון, מחלקת הביון, סוכנות ביון, שירות ביוןעברית חדשהשלמיםב־י־נפיעלִקּטּולביון

ביוץ מאוחר, ביוץ מוקדם, תקופת ביוץעברית חדשהשלמיםב־י־צפיעלִקּטּולביוץ

ב־י־שפיעלִקּטּולביוש
י על דרך "עו

השלמים
ימי־הביניים

ביוש פומבי
שיימינג=

בית– גזור שם ביות בעלי חייםעברית חדשהשלמיםב־י־תפיעלִקּטּולביות

ביזת חברה, ביזת רכוש, עבירות ביזה, ביזת יצירות אומנות, מעשי ביזהל"חזכפוליםב־ז־זקלִקְטָלהביזה

ביזוי בית המשפט, ביזוי המעמד, ביזוי מת, ביזוי מצווהל"חזה/י"נלה/ב־ז־יפיעלִקּטּולביזוי

פ/חילופי ב, דומה לפיזורביזור אורגני, ביזור וריכוז, ביזור סמכויות, ביזור אוכלוסיןעברית חדשהשלמיםב־ז־רפיעלִקּטּולביזור

עברית חדשהשלמיםב־ט־חפיעלִקּטּולביטוח
, ביטוח צד שלישי, ביטוח מקיף, ביטוח מנהלים, ביטוח חובה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, ביטוח חיים

חידוש ביטוח, סוכן ביטוח, ביטוח משלים, דמי ביטוח, חברת ביטוח

ל"חזא"נלב־ט־אפיעלִקּטּולביטוי
, ביטויי ברכה, בא לידי ביטוי, ...נתן ביטוי ל, כושר ביטוי, ניבים וביטויים, ביטוי שפתיים, ביטוי אלגברי

ביטוי מכליל, ביטוי פומבי, כלי ביטוי
ה/י"א ו־נל"היקש בין גזרות נל

ל"חזשלמיםב־ט־לפיעלִקּטּולביטול
ביטול , בביטול עצמי, ביטול זמן, ביטול פסק דין, ביטול גזרה, ביטול מלאכה, ביטול תפילה, ביטול תורה

תנועת ביטול, ביטול עסקה, ביטול חוק הספרים, ביטול הזמנה, ביטול המחאה, שיעור

ביטון המעיל, ביטון המנהרהימי־הבינייםשלמיםב־ט־נפיעלִקּטּולביטון

ביכוי האבדהעברית חדשהה/י"נלה/ב־כ־יפיעלִקּטּולביכוי

בריבוייין ביכורים, מצוות ביכורים, הבאת ביכורים, חג הביכורים, לחם ביכורים, ביכורי יצירהמקראשלמיםב־כ־רפיעלִקּטּולביכורים

בילוי מפוקפק, בילוי בבתי קפה, בילוי במסעדות, בילוי נעיםעברית חדשהה/י"נלה/ב־ל־יפיעלִקּטּולבילוי

?הפועלקורס בילוש, צוות בילוש במשטרה, בילוש נוער, מפקח בילוש, מדור בילושעברית חדשהשלמיםב־ל־שפיעלִקּטּולבילוש

בימוי סרטיםעברית חדשהה/י"נלה/ב־מ־יפיעלִקּטּולבימוי

שן בינה, נשגב מבינתי, גיל הבינה, בינת הלב, בינה מלאכותיתמקראי"עוב־י־נקלְקִטיָלהבינה

בנה– הפועל מבניין קל פינוי בינוי, מחלקת בינוי, משרד הבינוי והשיכוןעברית חדשהה/י"נלה/ב־נ־יפיעלִקּטּולבינוי

כמו בישום וגם במשמעות השתכרותימי־הבינייםשלמיםב־ס־מפיעלִקּטּולביסום

מצריך ביסוס, ביסוס ההשערה, ביסוס הטענהימי־הבינייםשלמיםב־ס־ספיעלִקּטּולביסוס

ביעור הבערות, ביעור חמץל"חזשלמיםב־ע־רפיעלִקּטּולביעור

ביעותי לילהמקראשלמיםב־ע־תפיעלִקּטּולביעות

ל"חזשלמיםב־צ־עפיעלִקּטּולביצוע
איש , ביצוע עבירות, ביצוע ניתוח, ביצוע החיאה, חרדת ביצוע, חקר ביצועים, בר־ביצוע, ביצוע משימות

ביצוע בכורה, ביצוע הבדיקה, ביצוע

קו ביצורים, ביצורי האויב, ביצורי עפרל"חזשלמיםב־צ־רפיעלִקּטּולביצור

ביקוע צרור שוואים נעים, ביקוע צרור עיצורים, ביקוע האטום, ביקוע גרעיןל"חזשלמיםב־ק־עפיעלִקּטּולביקוע

ל"חזשלמיםב־ק־רפיעלִקּטּולביקור
, ביקור חולים, (הצגה)ביקור הגברת הזקנה , קפץ לביקור, ביקור גומלין, ביקור נימוסין, כרטיס ביקור

ביקור פתע, ביקור בית, קצינת ביקור סדיר, ביקור רופאים, ביקור תנחומים

ֶֹּלתביקורת מקראשלמיםב־ק־רפיעלִקּט
, קבוצת ביקורת, מתח ביקורת, למטה מכל ביקורת, ביקורת גבולות, מתיחת ביקורת, ביקורת בונה

ביקורת המקרא, ביקורת המדינה, ספג ביקורת קשה, ביקורת נוקבת

...ביקוש שיא ל, ...ביקוש יתר של, היצע וביקושימי־הבינייםשלמיםב־ק־שפיעלִקּטּולביקוש

ל"חזא"נלב־ר־אפיעלִקּטּולבירוא
לברוא ההפך – יחסי ניגוד בשורש בירוא יערות

תשלום דגש, מלברא
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תשלום דגשנקרא לבירור, בירור יתרה, טעון בירור, בירור הדברים, בבירורל"חזשלמיםב־ר־רפיעלִקּטּולבירור

תשלום דגשבירוש הבגדעברית חדשהשלמיםב־ר־שפיעלִקּטּולבירוש

בישול בסיר לחץ, בישול ארוך, ספרי בישול, גז בישול, בישול שער, מלח בישולל"חזשלמיםב־ש־לפיעלִקּטּולבישול

בישום הבגד, בישום העור, מחלקת בישוםימי־הבינייםשלמיםב־ש־מפיעלִקּטּולבישום

ביתוק קרום הבתוליןימי־הבינייםשלמיםב־ת־קפיעלִקּטּולביתוק

סגמנטציהביתור הגאיות, ביתור גוויות, ביתור בשרימי־הבינייםשלמיםב־ת־רפיעלִקּטּולביתור

בכייה לדורותל"חזשלמיםה/ב־כ־יקלְקִטיָלהבכייה

בלבול בדיבור, בלבול ביצים, בלבול נפשי, בלבול מוח, בלבול ראשימי־הבינייםמרובעיםב־ל־ב־לפיעלִקּטּולבלבול

שיכול של בהלה?, פ"שתיאורי בלהות, חלום בלהותמקראשלמיםב־ל־הפיעלַקָּטָלהבלהה

בליטת עצם, בליטת העור, בליטת עיניים, בליטת המסמרימי־הבינייםשלמיםב־ל־טקלְקִטיָלהבליטה

ב־ל־לקלְקִטיָלהבלילה
כפולים על 

דרך השלמים
ל"חז

בלילת בירה, בלילת קמח

בלימת חירום, קרב בלימה, בלימת פה, בלימת קרב, בלימה פתאומיתימי־הבינייםשלמיםב־ל־מקלְקִטיָלהבלימה

בליסת תערובתעברית חדשהשלמיםב־ל־סקלְקִטיָלהבליסה

בליעת אור, בליעת מים, בליעת כדורים, קווי בליעה, בית הבליעהל"חזשלמיםב־ל־עקלְקִטיָלהבליעה

עברית חדשהה/י"נלה/ב־נ־יקלְקִטיָלהבנייה
בנייה , אגרת בנייה, חברת בנייה, אחוזי בנייה, אתר בנייה, בנייה טרומית, בניית בניינים, תורת הבנייה

היתר בנייה, ירוקה

בעבוע הקדרה, בעבוע מרק, בעבוע מים, בעבוע שמןל"חזמרובעיםב־ע־ב־עפיעלִקּטּולבעבוע

ל"חזשלמיםב־ע־טקלְקִטיָלהבעיטה
בעיטת , בעיטה חופשית, בעיטת בננה, בעיטת מספריים, בעיטה למעלה, בעיטת קרן, בעיטת עונשין

בעיטות הכרעה, בעיטת עובר, אחת עשרה

בעילה שלא בהסכמה, בעילת קטינה, בעילה אסורהל"חזשלמיםב־ע־לקלְקִטיָלהבעילה

מנוע בערה, מעכבי בערה, תחושת בערה בגוף, חומר בערהמקראשלמיםב־ע־רקלְקֵטָלהבערה

אחוז בעתה, חלומות בעתהמקראשלמיםב־ע־תקלְקָטָלהבעתה

בצבוץ דשא, בצבוץ רעיונות, בצבוץ פרחיםעברית חדשהמרובעיםב־צ־ב־צפיעלִקּטּולבצבוץ

פת/חלה/בציעת לחםימי־הבינייםשלמיםב־צ־עקלְקִטיָלהבציעה

אונומטופיאהבקבוק בירה, בקבוק ייןעברית חדשהמרובעיםב־ק־ב־קפיעלִקּטּולבקבוק

בקיעת שיניים, בקיעת הדרך, בקיעת ים סוף, בקיעת האפרוחל"חזשלמיםב־ק־עקלְקִטיָלהבקיעה

מקראשלמיםב־ק־רפיעלַקָּטָלהבקרה
, בקרת אש, בקרת איכות, נורת בקרה, לוח בקרה, בקרה חיצונית, בקרה פנימית, בקרה תקציבית

בקרת נזקים, בקרת רמזורים

מקראשלמיםב־ק־שפיעלַקָּטָלהבקשה
, הגשת בקשה, מכתב בקשה, זו לא תוכנית כבקשתך, בכל לשון של בקשה, בבקשה ממך, לשון בקשה

יש לי בקשה אליך, בקשת תשלום, בקשת תו חנייה, בקשת דמי לידה, בקשת סליחה, בקשת הלוואה

בעיקר בריבוי, סלנגסתם ברבורים, ברבורים בבטןעברית חדשהמרובעיםב־ר־ב־רפיעלִקּטּולברבור

סיפור הבריאה, בריאת האדם, נזר הבריאה, בריאת העולםמקראא"נלב־ר־אקלְקִטיָלהבריאה

ל"חזשלמיםב־ר־חקלְקִטיָלהבריחה
, בריחה מהכלא, חדר בריחה, בריחה מהמציאות, בריחת סידן, בריחה מן הכבוד, בריחת מוחות

(ספר)הבריחה אל החופש , הבריחה מאלקטרז

ב־ר־רקלְקֵטָלהברירה
כפולים על 

דרך השלמים
ל"חז

, לא השארת לי ברירה, מלחמת ברירה, ברירת מחדל, (גם להקה)הברירה הטבעית , בלית ברירה/אין

ברירה מלאכותית, שאלות רב־ברירתיות, ברירת קנס, יש לך ברירה, קשר לוגי של ברירה

מקראשלמיםב־ר־כקלְקָטָלהברכה

זיכרונו , בברכה, ברכת המוציא, ברכת השם, ברכת כוהנים, ברכת הגומל, ברכת המזון, ברכה לבטלה

, ברכות לקבלת התואר, ברכות לרגל הגיוס, תבוא עליו הברכה, דברי ברכתו, שבע ברכות, לברכה

רואה , ברכת שהכול נהיה בדברו, ברכות לבביות, נשא ברכה, זכר צדיק לברכה, ברכות ליום הנישואין

...נקדם בברכה את, כרטיס ברכה, ברכה נאמנה, תחל שנה וברכותיה, ברכה בעמלו

בירך– הפועל מבניין פיעל 

מקראשלמיםב־ש־רקלְקטֹוָלהבשורה
שנשמע בשורות , (ספר)אישה בורחת מבשורה , בשורה מרה, יום בשורה, בשורת איוב, איש בשורה

כנסיית הבשורה, טובות
בישר– הפועל מבניין פיעל 

?פ"שבשילת הפריעברית חדשהשלמיםב־ש־לקלְקִטיָלהבשילה

ג
ַגאווה ולא ְגאווהבעל גאווה, גאווה ישראלית, מצעד הגאווה, גאוות יחידהמקראשלמיםה/ג־א־יקלִקְטָלהגאווה
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ל"חזשלמיםג־א־לקלְקֻטָלהגאולה
אתחלתא , חבלי גאולה, גאולת אדמות, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, גאולת דם

חבלי הגאולה, גאולת הארץ, גאולה רוחנית, דגאולה

?פ"שקש וגבבהל"חזכפוליםג־ב־בקלְקָטָלהגבבה

מקראשלמיםג־ב־רקלְקטּוָלהגבורה
מפי , בגבורה, גבורות גשמים, עלילות גבורה, בעל גבורות, הגיע לגבורות, גבורת הרצון, גבורת לב

הגבורה

שורש שיש בו מפיקל"חזשלמיםג־ב־ּהקלְקִטיָלהגביהה

גביית מחיר, גביית עדות, רשות האכיפה והגבייה, מחלקת הגבייה, גביית מיסים, גביית כספיםימי־הבינייםה/י"נלה/ג־ב־יקלְקִטיָלהגבייה

גדולתו של אדם נמדדת במעשים, עלה לגדולה, ירד מגדולתומקראשלמיםג־ד־לקלְקֻטָלהגדולה

עדיף גדיד?, פ"שגדידת תמריםל"חזשלמיםג־ד־דקלְקִטיָלהגדידה

ל"חזשלמיםג־ד־לקלְקִטיָלהגדילה
, גדילת עובר, גדילת שיער, תהליך גדילה מואץ, כאבי גדילה, גדילה ודעיכה, קצב הגדילה, הורמון גדילה

גדילה והתפתחות

גדיעת התקווה, גדיעת התהליך, גדיעת קרניים, גדיעת אצבע, גדיעת ענפים, גדיעת יערותימי־הבינייםשלמיםג־ד־עקלְקִטיָלהגדיעה

גוויעה ברעב, גוויעת בעלי חייםל"חזשלמיםג־ו־עקלְקִטיָלהגוויעה

גוונון היצירהעברית חדשהמרובעיםג־ו־נ־נפיעלִקּטּולגוונון

ל"חזשלמיםג־ז־רקלְקֵטָלהגזֵרה
אין גוזרים על הציבור גזרה שאינו יכול לעמוד , ארץ גזרה, ט"ח ות"גזרות ת, גזרת המלך, גזרה שווה

גזרה משמיים, גזרת שמד, גזרת גורל, גזרות כלכליות, העביר את רוע הגזרה, בה

גזיזת כבשים, גזיזת שיער, גזיזת צמרל"חזכפוליםג־ז־זקלְקִטיָלהגזיזה

גזירת הפונקציה, גזירה מסורגת, גזירה קווית, גזירה ותפירה, גזירת מילים, גזירת אריגעברית חדשהשלמיםג־ז־רקלְקִטיָלהגזירה

גזלת רכוש, גזלת קרקע, גזלת פרנסה, הלכות גזלה, השבת גזלה, קניין גזלהמקראשלמיםג־ז־לקלְקֵטָלהגזלה

גזרה רחבה, דק גזרה, גזרות הפועלמקראשלמיםג־ז־רקלִקְטָלהִגזרה

ימי־הבינייםשלמיםג־ח־נקלְקִטיָלהגחינה

?פ"ש?, הפועליש לו גחמותעברית חדשהשלמיםג־ח־מקלִקְטָלהגחמה

גיבובי שטויות, גיבוב מילים, גיבוב פרטים, גיבוב דבריםעברית חדשהכפולים על ג־ב־בפיעלִקּטּולגיבוב

גיבוי ענן, חוסר גיבוי, מתן גיבוי, גיבוי של אנשי קשר, מתן גיבוי, גיבוי תמונותל"חזה/י"נלה/ג־ב־יפיעלִקּטּולגיבוי

גזור שם גבסגיבוס שבר, גיבוס הרגל, גיבוס הידעברית חדשהשלמיםג־ב־ספיעלִקּטּולגיבוס

גיבושון– מזה גיבוש צנחנים, גיבוש טיס, גיבוש עמדות, בא לכלל גיבוש, גיבוש צוות, מסע גיבוש, גיבוש חברתיעברית חדשהשלמיםג־ב־שפיעלִקּטּולגיבוש

גידוד חופים, טבלת גידודים, גידוד הקרקעל"חזכפוליםג־ד־דפיעלִקּטּולגידוד

ל"חזשלמיםג־ד־לפיעלִקּטּולגידול

, גידולי שלחין, גידולי שדה, גידול האוכלוסייה, גידול שטחי חקלאות, גידול פירות וירקות, גידול עופות

גידול בעלי , בית גידול, גידול פרא, גידול בביקוש, גידול שפיר, גידול ממאיר, צער גידול בנים, בית גידול

גידול בביקוש, חיים

גידום איברעברית חדשהשלמיםג־ד־מפיעלִקּטּולגידום

?פ"שגידוע עציםל"חזשלמיםג־ד־עפיעלִקּטּולגידוע

השמעת גידופים, גידופים והשמצות, חרפות וגידופיםמקראשלמיםג־ד־פפיעלִקּטּולגידוף

גידור האתר, גידור השטח, גידור לאחר בנייהל"חזשלמיםג־ד־רפיעלִקּטּולגידור

גידוש צבעיםעברית חדשהשלמיםד־ג־שפיעלִקּטּולגידוש

קרש גיהוץ, גיהוץ כרטיס אשראי, גיהוץ וילונות, גיהוץ חולצותל"חזשלמיםג־ה־צפיעלִקּטּולגיהוץ

סובל מגיהוקיםל"חזשלמיםג־ה־קפיעלִקּטּולגיהוק

גיוון במזון, גיוון צבעים, גיוון תרבותי, גיוון בשיטות הוראה, גיוון תעסוקתיעברית חדשהשלמיםג־ו־נפיעלִקּטּולגיוון

עברית חדשהשלמיםג־י־ספיעלִקּטּולגיוס
תהליך , גיוס כללי, גיוס הון, פסול גיוס, גיוס עובדים, סרבן גיוס, לשכת גיוס, גיוס כספים, גיוס חובה

גיוס המונים, חוק הגיוס, גיוס ממון, הגיוס

גיור לחומרה, משבר הגיור, חוק הגיור, גיור כהלכה, תהליך הגיור, גיור רפורמיעברית חדשהשלמיםג־י־רפיעלִקּטּולגיור

?פ"שגיזת הזהב, גיזת הצמרמקראכפוליםג־ז־זקלִקְטָלהגיזה

גיזוז שיער, גיזוז צמרעברית חדשהכפוליםג־ז־זפיעלִקּטּולגיזוז

גיזום גפן, גיזום ורדים, גיזום ענפים, גיזום עציםל"חזשלמיםג־ז־מפיעלִקּטּולגיזום

גיחה קצרה, גיחת אימונים, גיחות צילום, שורת גיחות, גיחה מבצעיתעברית חדשהי"עוג־ו־חקלְקִטיָלהגיחה

מעלה גיחוך, מעורר גיחוךל"חזשלמיםג־ח־כפיעלִקּטּולגיחוך
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ל"חזשלמיםג־ל־חפיעלִקּטּולגילוח
, גילוח כספים, גילוח זקן, משחת גילוח, מכשירי גילוח, מכונת גילוח, גילוח ראש, קצף גילוח, סכין גילוח

(ח"גלצ)גילוח צחצוח 

ל"חזה/י"נלה/ג־ל־יפיעלִקּטּולגילוי
גילוי , גילוי מרעיש, גילוי נאות, גילוי שכינה, גילוי ראש, גילוי עריות, גילוי סוד, גילוי לב, גילוי דעת

גילוי מצבה, גילוי הלוט, גילוי מוקדם, גילוי וכיסוי, גילויי חיבה, אמריקה

גילום רכב, גילום מס, גילום בשכר, גילום דמותו שלעברית חדשהשלמיםג־ל־מפיעלִקּטּולגילום

גילוף בעץ, גילוף במתכת, גילוף באבןימי־הבינייםשלמיםג־ל־פפיעלִקּטּולגילוף

גמד– גזור שם גימוד הבעיה, גימוד דמותועברית חדשהשלמיםג־מ־דפיעלִקּטּולגימוד

(פיניש)גימור מושלם, הגימור בדירהעברית חדשהשלמיםג־מ־רפיעלִקּטּולגימור

?פ"שגימוש התוכניתעברית חדשהשלמיםג־מ־שפיעלִקּטּולגימוש

?פ"שגינוז התעודותעברית חדשהשלמיםג־נ־זפיעלִקּטּולגינוז

גינוי חברתי, גינוי חריף, ם"גינוי באו, ראוי לגינוי, גינוי המעשהל"חזה/י"נלה/ג־נ־יפיעלִקּטּולגינוי

נפוץ ברבים– גינונים גינוני מלכות, גינוני טקס, גינוני חן, גינון אקולוגי, גינון נוףל"חזשלמיםג־נ־נפיעלִקּטּולגינון

גיעגוע ברווזיםעברית חדשהמרובעיםג־ע־ג־עפיעלִקּטּולגיעגוע

גיפוף אהבהל"חזשלמיםג־פ־פפיעלִקּטּולגיפוף

גיפור צמחים, גיפור עציםעברית חדשהשלמיםג־פ־רפיעלִקּטּולגיפור

גירוד הצבע, גירוד חלודה, גירוד בפצע, גירוד בגוף, גירוד בעורימי־הבינייםשלמיםג־ר־דפיעלִקּטּולגירוד

תשלום דגשגירוז מכונהעברית חדשהשלמיםג־ר־זפיעלִקּטּולגירוז

תשלום דגשגירוי עצבי, גירוי בלתי מותנה, גירוי מותנה, גבוה/סף גירוי נמוך, גירוי בגרון, גירוי בגוףל"חזה/י"נלה/ג־ר־יפיעלִקּטּולגירוי

תשלום דגשגירוף הגינהעברית חדשהשלמיםג־ר־פפיעלִקּטּולגירוף

תשלום דגשגירוש רוחות, צו גירוש, גירוש הגר, גירוש אדם מגן עדן, גירוש ספרד, גירוש שדיםל"חזשלמיםג־ר־שפיעלִקּטּולגירוש

תשלום דגשתהליך גירושין, גירושין אזרחיים, גירושין בהסכמה, גירושין ברבנותל"חזשלמיםג־ר־שפיעלִקּטּולן/גירושים

ל"חזנ"חפנ־ג־שקלְקִטיָלהגישה
, גישה כלכלית, גישה ליברלית, גישה חברתית, נקודת גישה, גישה חופשית, גישה לחיים, זמן גישה

כביש גישה, שלילית/גישה חיובית, גישה ישירה, גישה הוליסטית

נדיר?, פ"שגישום הרעיון, גישום השאיפהעברית חדשהשלמיםג־ש־מפיעלִקּטּולגישום

עברית חדשהשלמיםג־ש־רפיעלִקּטּולגישור
, גישור משפחתי, הלכות גישור, קורס גישור, גישור בין הצדדים, גישור לגירושין, גישור על פני תהום

הליך גישור, גישור על הפערים, גישור חובה, גישור פלילי, גישור עסקי, הלוואת גישור

ג־ש־שפיעלִקּטּולגישוש
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

, מחקר גישוש, גישוש דיפלומטי, גישושי מגע, ועדת גישוש, פעולות גישוש, יחידת גישוש, כלב גישוש

גישוש באפלה, גישוש נסוג

ל"חזמרובעיםג־ל־ג־לפיעלִקּטּולגלגול
גלגולי , גלגולי מחילות, גלגול אנרגיה, גלגול אבנים, עבר הרבה גלגולים, גלגול כדור, גלגול נשמות

גלגולו של פרפר, גלגולו של מעיל, גלגולו של ניגון, גלגול כספים, משמעות

ג־ל־לקלְקִטיָלהגלילה
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

גלילה במחשב, גלילת ספר תורה, גלילת בטן, גלילת חוטים

עברית חדשהשלמיםג־ל־שקלְקִטיָלהגלישה

גלישה , מוט גלישה, גלישת גלים, גלישת המטוסים, גלישה במרשתת, גלישה במדרון, חבילת גלישה

, מכנסי גלישה, גלישה בטוחה, (חידוש האקדמיה)גלישת עפיפונים , גלישה לנושאים אחרים, בחרמון

גלישת סאפ

גלעון זיתים, גלעון הפריעברית חדשהמרובעיםג־ל־ע־נפיעלִקּטּולגלעון

טיפול בגמגום, גמגום התפתחותיימי־הבינייםמרובעיםג־מ־ג־מפיעלִקּטּולגמגום

גם גמיעהגמיאת מרחקים, גמיאת משקהעברית חדשהא"נלג־מ־אקלְקִטיָלהגמיאה

עברית חדשהשלמיםג־מ־לקלְקִטיָלהגמילה
גמילה , גמילה מחיתולים, מוסד גמילה, טיפול גמילה, גמילת התינוק, גמילה מאלכוהול, גמילה מסמים

מגלוטן

גמירת דעתימי־הבינייםשלמיםג־מ־רקלְקִטיָלהגמירה

גנבת נשק, גנבת רכב, בגנבה, גנבת דעת, גנבת לב, גנבה ספרותיתמקראשלמיםג־נ־בקלְקֵטָלהגנבה

עברית חדשהמרובעיםג־נ־ד־רפיעלִקּטּולגנדור

הגניזה הקהירית, גניזת אוצרות, נידון לגניזה, בית הגניזה, "הגניזה"ל"חזשלמיםג־נ־זקלְקִטיָלהגניזה

(שחפת)גניחת דם ימי־הבינייםשלמיםג־נ־חקלְקִטיָלהגניחה

ג־ס־סקלְקִטיָלהגסיסה
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

גסיסת תהליך, שלבי גסיסה, ייסורי גסיסה, פרפורי גסיסה, גסיסת רעיון, גסיסת בעלי חיים
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חולה געגועים, חופים הם לפעמים געגועים לנחל, געגועים עזיםל"חזמרובעיםג־ע־ג־עפיעלִקּטּול(ים)געגוע

געייה בבכי, געיית הפרהל"חזשלמיםה/ג־ע־יקלְקִטיָלהגעייה

...השמיע גערה כלפימקראשלמיםג־ע־רקלְקָטָלהגערה

גרגור מי מלח, גרגור בגרון, גרגור יוניםימי־הבינייםמרובעיםג־ר־ג־רפיעלִקּטּולגרגור

הפלה מלאכותיתביצוע גרידהימי־הבינייםשלמיםג־ר־דקלְקִטיָלהגרידה

יוונית, מגרוטאותגריטת מכשירי חשמל, גריטת רכבל"חזשלמיםג־ר־טקלְקִטיָלהגריטה

גרימת צער, גרימת נזק, גרימת תקלה, גרימת צרות, גרימת מוות ברשלנותעברית חדשהשלמיםג־ר־מקלְקִטיָלהגרימה

גריסת מסמכים, גריסת ניירות, גריסת גרגריםל"חזשלמיםג־ר־סקלְקִטיָלהגריסה

גריעת רכוש, ק'גריעת צ, גריעת תלמיד, גריעה מן המערכת, גריעת נקודותימי־הבינייםשלמיםג־ר־עקלְקִטיָלהגריעה

גריפת כסף, גריפת הקרקעל"חזשלמיםג־ר־פקלְקִטיָלהגריפה

ל"חזכפוליםג־ר־רקלְקִטיָלהגרירה
, גרירת רכב, אזור גרירה, שירותי גרירה, גרירת מכוניות, חברת גרירה, גרירת מילים, גרירת רגליים

גרירה לשונית, גרירת משכנתה

ל"חזשלמיםג־ר־סקלִקְטָלהגרסה
גרסת , גרסת אלפא, גרסת המציאות, הגרסה הדיגיטלית, גרסת הנאשם, גרסת כיסוי, גרסא דינקותא

(סותרת)מסר גרסה , גרסת הדגמה, לפי גרסתו, גרסת הבימאי, ביתא

גרעין– גזור שם סכנת הגרעוןעברית חדשהמרובעיםג־ר־ע־נפיעלִקּטּולִגְרעּון

ד
שלא תדעו עוד צער ודאבה, דאבת עולם, שלא תוסיפו לדאבה עודמקראשלמיםד־א־בקלְקָטָלהדאבה

מקראשלמיםד־א־גקלְקָטָלהדאגה
, אין מקום לדאגה, דאגה בלב, דאגה לזולת, בדאגה, הסר דאגה מליבך, בראש דאגותיו, אל דאגה

דאגת יתר, דאגה לחלש, דאגה בלב איש ישיחנה, מרבה נכסים מרבה דאגה

דאיית צוקים, דאיית ציפור, דאיית מטוס, דאייה באווירעברית חדשהה/י"נלה/ד־א־יקלְקִטיָלהדאייה

דגדוגים בגרון, דגדוג וצחוקימי־הבינייםמרובעיםד־ג־ד־גפיעלִקּטּולדגדוג

בית הדגילה, דגילה בחירות האדם, דגילה בעקרונות, דגילה בערכים, דגילה בשוויוןימי־הבינייםשלמיםד־ג־לקלְקִטיָלהדגילה

דגימת רוק, דגימת שיער, דגימה מוטה, דגימה מכוונת, דגימה אקראית, דגימת מים, דגימת דםעברית חדשהשלמיםד־ג־מקלְקִטיָלהדגימה

תקופת דגירה, דגירת שפעת, דגירת יונה, דגירת מלאכותית, דגירת תרנגולתל"חזשלמיםד־ג־רקלְקִטיָלהדגירה

דהיית בגדים, דהיית קעקוע, דהיית צבעעברית חדשהה/י"נלה/ד־ה־יקלְקִטיָלהדהייה

(בדהרה)גם דהרה (סרט)דהירה לניצחון , דהירה על סוסיםמקראשלמיםד־ה־רקלְקִטיָלהדהירה

דחיית צו ראשון, דחיית השתל, דחיית סיפוקים, דחייה על הסף, דחיית בקשה, דחייה חברתיתל"חזה/י"נלה/ד־ח־יקלְקִטיָלהדחייה

דחיסת נתונים, דחיסת קבצים, דחיסת גזימי־הבינייםשלמיםד־ח־סקלְקִטיָלהדחיסה

קיבל דחיפה– מטפורה של עידוד דחיפת אצבע לפה, אופני דחיפה, כושר דחיפה, דחיפה ברגל, דחיפה בידל"חזשלמיםד־ח־פקלְקִטיָלהדחיפה

דחיקת לשון, דחיקה החוצה, (בהרמת משקולות)סגנון דחיקה , דחיקת הקץימי־הבינייםשלמיםד־ח־קקלְקִטיָלהדחיקה

מהפועל דובבדיבוב הנאשםעברית חדשהכפוליםד־ב־בפיעלִקּטּולדיֿבוב

ד־ב־בפיעלִקּטּולדיּבוב
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

דיבוב מצחיק, אולפני דיבוב, קורס דיבוב, דיבוב לסרטים, דיבוב עברי
מהפועל דיבב

!דיבוק צא, אחוז דיבוק, נכנס בו דיבוקל"חזשלמיםד־ב־קפיעלִקּטּולדיבוק

ל"חזשלמיםד־ב־רפיעלִקּטּולדיבור

לשון , תרבות הדיבור, חיתוך הדיבור, שטף הדיבור, חופש הדיבור, דיבור ישיר ועקיף,יש לי דיבור איתך

, הכול דיבורים, תענית דיבור, רשות הדיבור, דיבור נגוע, חלקי דיבור, דיבור בציבור, דיבור צפוף, הדיבור

הרחיב את הדיבור, דיבורים בעלמא, כוח הדיבור, דיבור נגוע, דיבור כפול, עמד בדיבורו

דיבורי– ת "מזה ש

דיגום רכב, דיגום מים, דיגום שפכים, דיגום קרקע, דיגום אווירימי־הבינייםשלמיםד־ג־מפיעלִקּטּולדיגום

דיגוש האות, דיגוש בכוחעברית חדשהשלמיםד־ג־שפיעלִקּטּולדיגוש

עברית חדשהשלמיםד־ו־חפיעלִקּטּולדיווח
דיווח על , דיווחי תנועה, דיווחי תאונות, דיווח ראשוני, אחריות דיווח, דיווחים סותרים, דיווח מהשטח

דיווח כוזב, תקלה

, (דּוח)נוצר מראשי תיבות דין וחשבון 

על– הצרכה 

מהמילה דוורמערכת דיוור, דיוור ישיר, רשימת דיוורעברית חדשהשלמיםד־ו־רפיעלִקּטּולדיוור

מהמילה דוושהדיווש איטי, דיווש נכון, דיווש על אופנייםעברית חדשהשלמיםד־ו־שפיעלִקּטּולדיווש

ד־י־נפיעלִקּטּולדיון
י על דרך "עו

השלמים
ימי־הביניים

דיון , דיון פומבי, דיון על המצב, דיון בדלתיים סגורות, דיון פתוח, דיון ציבורי, דיון חירום, דיון בבקשה

דיונים אינטנסיביים, דיון סוער, דיון מרתוני, חבר דיון, שולחן דיונים, ש"בביהמ

ימי־הבינייםשלמיםד־י־קפיעלִקּטּולדיוק
העמיד , דיוק בזמנים, בדיוק נמרץ, בדיוק בזמן, דיוק מתמטי, דיוקי הגייה, אי דיוק, ליתר דיוק, ְּבִדיוק

דברים על דיוקם
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ימי־הבינייםשלמיםד־י־רפיעלִקּטּולדיור
, משבר הדיור, דיור בר־השגה, האגודה לתרבות הדיור, דיור מוגן, יחידת דיור, מחירי הדיור, דיור ציבורי

שוק הדיור

לא סובל דיחוי, בלא דיחוי/ללאל"חזה/י"נלה/ד־ח־יפיעלִקּטּולדיחוי

אנלוגיה בין גזרותניסיונות דיכוי, דיכוי נשימתי, דיכוי תיאבון, דיכוי היצר, דיכוי נשים, דיכוי מערכת החיסון, דיכוי אפסיםימי־הבינייםא"נלדכאפיעלִקּטּולדיכוי

דילוגי אותיות, דילוג על שלב התפתחותי, בדילוגין, מסע דילוגיםל"חזשלמיםד־ל־גפיעלִקּטּולדילוג

ד־ל־לפיעלִקּטּולדילול
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

דילול מניות, דילול עוברים, דילול דם, דילול שיער, דילול כוחות

עשיר בדימויים, דימוי חיובי, דימוי שלילי, דימוי גוף, דימוי עצמיימי־הבינייםה/י"נלה/ד־מ־יפיעלִקּטּולדימוי

ד־מ־מפיעלִקּטּולדימום
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

דימום חניכיים, דימום מנוע, דימום שפיר, דימום מוחי

שורש תנייני מהמילה דמותציוד דימות, דימות תפקודי, דימות מבני, דימות רפואי, בדיקות דימות, מכון דימותעברית חדשהשלמיםד־מ־תפיעלִקּטּולדימות

דיקור יבש, דיקור רפואי, דיקור מי שפיר, דיקור יפני, דיקור סיניימי־הבינייםשלמיםד־ק־רפיעלִקּטּולדיקור

תשלום דגשדירוג בשיער, דירוג אנרגטי, דירוג בספורט, דירוג אשראי, (ר"דפ)דירוג פסיכוטכני ראשוני עברית חדשהשלמיםד־ר־גפיעלִקּטּולדירוג

גם דישל"חזי"עוד־י־שקלְקִטיָלהדישה

דישון יתר, דישון דשא, דישון אורגני, דישון צמחיםל"חזשלמיםד־ש־נפיעלִקּטּולדישון

דכדוך נפשיל"חזמרובעיםד־כ־ד־כפיעלִקּטּולדכדוך

דלדול משאבים, דלדול שרירים, דלדול עצםימי־הבינייםמרובעיםד־ל־ד־לפיעלִקּטּולדלדול

דליית מידע, דלייה מהזיכרון, דליית פניניםימי־הבינייםה/י"נלה/ד־ל־יקלְקִטיָלהדלייה

דליפת מסמכים, דליפת שתן, דליפת מידע, דליפת גזימי־הבינייםשלמיםד־ל־פקלְקִטיָלהדליפה

פרצה דלקה, דלקה בדירה, דלקה ביער, דלקות ענק, התפשט כדלקה בשדה קוציםל"חזשלמיםד־ל־קקלְקֵטָלהדלקה

ל"חזמרובעיםד־מ־ד־מפיעלִקּטּולדמדומים
דמדומי , דמדומי חמה, דמדומי האלים, שעת דמדומים, דמדומי בוקר, דמדומי ערב, אזור הדמדומים

(סרט)דמדומים , שחר
בעיקר בריבוי

בדממה, דממת קודש, דממת מוות, דממת אלחוט, קול דממה דקה, אנשי הדממהמקראשלמיםד־מ־מקלְקָטָלהדממה

לנגב את הדמעות, סוחט דמעות, בדמעות שליש, הזורעים בדמעה ברינה יקצורומקראשלמיםד־מ־עקלִקְטָלהדמעה

אונומטופיאהדנדון פעמוניםעברית חדשהמרובעיםד־נ־ד־נפיעלִקּטּולדנדון

מקראו"נפיי־ד־עקלְקֵטָלהדעה

בעל , עומד על דעתו, מחווה דעה, הדעה הרווחת, סקר דעת הקהל, דעה קדומה, לכל הדעות, לדעתו

, דעת גדולים, דעות חלוקות, בדעה צלולה, שותף לדעה שלי, ירד לסוף דעתו, המאה הוא בעל הדעה

תמימות דעים, הוגה דעות, מיעוט דעת הקהל, דעת הרוב

הצירופים הם גם מהערך , מזה דעתן

.ההבחנה ביניהם קשה, דעת

קיים גם בפסיכולוגיהדעיכה במכירות, דעיכה רדיואקטיבית, דעיכה נפשיתימי־הבינייםשלמיםד־ע־כקלְקִטיָלהדעיכה

(דפדפ<--דף<--דפפ)גזור שם דפדוף במחברת, דפדוף בספרעברית חדשהמרובעיםד־פ־ד־פפיעלִקּטּולדפדוף

דפיקה בדלת, דפיקת מסמר, דפיקות לבימי־הבינייםשלמיםד־פ־קקלְקִטיָלהדפיקה

דקדוקי– ת "מזה שדקדוק גנרטיבי, דקדוק חסר הקשר, דקדוק עברי, דקדוק ולשון, דקדוקי עניותל"חזמרובעיםד־ק־ד־קפיעלִקּטּולדקדוק

דקירות בבטן, דקירת שוטר, דקירת חייל, חש דקירה בלב, פיגוע דקירהל"חזשלמיםד־ק־רקלְקִטיָלהדקירה

נשאל מלטיניתדקלומים לפעוטות, דקלום הטקסט, דקלום השירעברית חדשהמרובעיםד־ק־ל־מפיעלִקּטּולדקלום

דרבון עובדים, דרבון עצמי, דרבון לפעולה, דרבון למעשיםעברית חדשהמרובעיםד־ר־ב־נפיעלִקּטּולדרבון

דרדור אבנים, דרדור התופים, דרדור מניות, דרדור היחסיםעברית חדשהמרובעיםד־ר־ד־רפיעלִקּטּולדרדור

דריכת ענבים, דריכה במקום, דריכת נשקל"חזשלמיםד־ר־כקלְקִטיָלהדריכה

ניסיון דריסה, אירוע דריסה, דריסת רגל, פיגוע דריסהל"חזשלמיםד־ר־סקלְקִטיָלהדריסה

ל"חזשלמיםד־ר־שקלְקִטיָלהדרישה
, סף דרישות, דרישה לצדק, דרישות התפקיד, (ש"ד)דרישת שלום , דרישה לתשלום, דרישה וחקירה

עמידה בדרישות, עמד בדרישות
ש חמה"ש חם או ד"ד

הרב נשא דרשה, דרשת בר מצווהימי־הבינייםשלמיםד־ר־שקלְקָטָלהְדָרָשה

דשדוש בבוץ, דשדוש במכירות, מגמת דשדוש, דשדוש במקום, דשדוש מניותעברית חדשהמרובעיםד־ש־ד־שפיעלִקּטּולדשדוש

ה

תשלום דגשהיאבקות בוץ, היאבקות במשקל נוצה, סימני היאבקות, היאבקות חופשית, היאבקות במשקל כבדימי־הבינייםשלמיםא־ב־קנפעלִהָקְטלּותהיאבקות

ְטלּות (ה תחילית)ִהקָּ
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תשלום דגשהיאזרות בסבלנותעברית חדשהשלמיםא־ז־רנפעלִהָקְטלּותהיאזרות

תשלום דגשהיאחזות שריר, היאחזות בקש, ל"היאחזות נחעברית חדשהשלמיםא־ח־זנפעלִהָקְטלּותהיאחזות

עברית חדשהשלמיםא־ט־מנפעלִהָקְטלּותהיאטמות
, היאטמות כימית, היאטמות רגשית, היאטמות הצליל, היאטמות האוזניים משמוע, היאטמות בפני

היאטמות צנרת, היאטמות הקרקע
תשלום דגש

הומופוני להיעלמות, תשלום דגשהיאלמות הדיבור, היאלמות האותעברית חדשהשלמיםא־ל־מנפעלִהָקְטלּותהיאלמות

תשלום דגשהיאלצות לנקוט צעדים, ...היאלצות להיגרר אחר, ...היאלצות להשתמש ב: שם פועל+ היאלצות עברית חדשהשלמיםא־ל־צנפעלִהָקְטלּותהיאלצות

תשלום דגשהיאנחות מכאב, החולה/היאנחות הפצועעברית חדשהשלמיםא־נ־חנפעלִהָקְטלּותהיאנחות

תשלום דגשהיאנקות מכאבעברית חדשהשלמיםא־נ־קנפעלִהָקְטלּותהיאנקות

תשלום דגשהיאספות אל אבותיו, היאספות הדמויותעברית חדשהשלמיםא־ס־פנפעלִהָקְטלּותהיאספות

תשלום דגשהיאסרות המסחרעברית חדשהשלמיםא־ס־רנפעלִהָקְטלּותהיאסרות

תשלום דגששיעור היארעות, היארעות מצטברת, היארעות מחלהעברית חדשהשלמיםא־ר־ענפעלִהָקְטלּותהיארעות

מ– הצרכה היבדלות מרחבית, היבדלות תנועות, היבדלות ישראל מן הגוייםימי־הבינייםשלמיםב־ד־לנפעלִהָקְטלּותהיבדלות

מ– הצרכה , חטף במקום שווא נעמישהו/היבהלות ממשהוימי־הבינייםשלמיםב־ה־לנפעלִהָקְטלּותהיבהלות

חטף במקום שווא נעמועדי היבחנות, תוכנית היבחנות, היבחנות מתוקשבת, דרכי היבחנות, היבחנות בעל פהעברית חדשהשלמיםב־ח־ננפעלִהָקְטלּותהיבחנות

ל– הצרכה , חטף במקום שווא נע(לנשיאות, לכהונה)היבחרות המועמד , זכות היבחרותעברית חדשהשלמיםב־ח־רנפעלִהָקְטלּותהיבחרות

היבלעות עיצור, חרדת היבלעות, היבלעות אוכלעברית חדשהשלמיםב־ל־ענפעלִהָקְטלּותהיבלעות

ימי־הבינייםשלמיםב־ק־ענפעלִהָקְטלּותהיבקעות
היבקעות , היבקעות מבנים, היבקעות האריח, היבקעות האדמה, היבקעות ים סוף, היבקעות החומות

היבקעות האפרוח, היבקעות ביצים, חריצים/סדקים

ב־ר־אנפעלִהָקְטלּותהיבראות
א על דרך "נל

השלמים
ימי־הביניים

היבראות מחדש, היבראות העולם, היבראות הארץ, היבראות השמיים, היבראות האדם

מ– הצרכה היגמלות מקפה, היגמלות ממתוק, היגמלות התינוק, היגמלות מסמיםעברית חדשהשלמיםג־מ־לנפעלִהָקְטלּותהיגמלות

היגנזות האורעברית חדשהשלמיםג־נ־זנפעלִהָקְטלּותהיגנזות

היגרמות המוות, היגרמות הנזק, היגרמות תאונותעברית חדשהשלמיםג־ר־מנפעלִהָקְטלּותהיגרמות

היגרעות חלקו בהכנסותעברית חדשהשלמיםג־ר־ענפעלִהָקְטלּותהיגרעות

אחרי/אחר/ל– הצרכה ...סכנת היגררות ל, היגררות חברתית, ...היגררות הציבור אחריעברית חדשהשלמיםג־ר־רנפעלִהָקְטלּותהיגררות

ב רפההידבקות מעיים, הידבקות המחלה במישהו, הידבקות נפשו, הידבקות הניירימי־הבינייםשלמיםד־ב־קנפעלִהָקְטלּותהידבקות

עם/בין– הצרכה , ב רפהקבוצות הידברות, מערך הידברות, ערוץ הידברות, הידברות בין הצדדיםעברית חדשהשלמיםד־ב־רנפעלִהָקְטלּותהידברות

הידחות ההצגה, הידחות הבקשה, הידחות הערעורעברית חדשהה/י"נלה/ד־ח־ינפעלִהָקְטלּותהידחות

חטף במקום שווא נעהידחסות מפרקים, תהליך ההידחסות, הידחסות גזים, הידחסות קהל רבעברית חדשהשלמיםד־ח־סנפעלִהָקְטלּותהידחסות

חטף במקום שווא נעהידחפות בתוריםעברית חדשהשלמיםד־ח־פנפעלִהָקְטלּותהידחפות

חטף במקום שווא נעהידחקות לשוליים, הידחקות בתורים, הידחות הצידה, הידחקות לפינהעברית חדשהשלמיםד־ח־קנפעלִהָקְטלּותהידחקות

עברית חדשהשלמיםד־ל־קנפעלִהָקְטלּותהידלקות
הידלקות נורת , על משהו/הידלקות על מישהו, הידלקות העצים, הידלקות האורות, הידלקות אש

הידלקות מזרנים, הידלקות של רקמות, אזהרה

י־כ־ח/ונפעלִהָקְטלּותהיווכחות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

(...,יחס, אפשרות, אמת)היווכחות ב, היווכחות לדעת

י־ל־ד/ונפעלִהָקְטלּותהיוולדות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

שנת היוולדות, היוולדות חוזרת, היוולדות מחדש

י־ס־ד/ונפעלִהָקְטלּותהיווסדות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

היווסדות הפורום, היווסדות העמותה, שנת היווסדות, היווסדות העיר, היווסדות המדינה, היווסדות הדת

י־ס־פ/ונפעלִהָקְטלּותהיווספות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

היווספות , היווספות ריבית, היווספות לרשימה, היווספות ערכים, היווספות ימים, היווספות חברים

תלמידים

י־ע־ד/ונפעלִהָקְטלּותהיוועדות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

היוועדות בין הנציגים, היוועדות משפחתית, היוועדות חזותית
חטף במקום שווא נע

י־ע־צ/ונפעלִהָקְטלּותהיוועצות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

חובת היוועצות, ד"זכות היוועצות עם עו, היוועצות עמיתים, היוועצות מעצימה
ב– הצרכה , חטף במקום שווא נע
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י־צ־רנפעלִהָקְטלּותהיווצרות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

היווצרות כדור הארץ, היווצרות בעיה, היווצרות הים, היווצרות נחלים, היווצרות מכתש, היווצרות היקום
צ"שייך גם לחפי

י־ת־ר/ונפעלִהָקְטלּותהיוותרות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

היוותרות צלקת, היוותרות גוף זר, היוותרות בחיים, היוותרות לבד

ל– הצרכה היזקפות המחדל לטובת הנתבע, ...היזקפות קומתו של, ...היזקפות הרווחים לטובתו שלעברית חדשהשלמיםז־ק־פנפעלִהָקְטלּותהיזקפות

כמו הזדקקותהיזקקות לייעוץ, היזקקות לאחרים, היזקקות לעזרהעברית חדשהשלמיםז־ק־קנפעלִהָקְטלּותהיזקקות

עברית חדשהשלמיםז־ר־קנפעלִהָקְטלּותהיזרקות
היזרקות הגוף , היזרקות הראש, היזרקות ממכונית, היזרקות אבן באוויר, היזרקות הדם על המזבח

היזרקות לרחוב, (סלנג)היזרקות בשטח , קדימה

עברית חדשהשלמיםח־ל־צנפעלִהָקְטלּותהיחלצות
היחלצות , היחלצות מהחדר, היחלצות מחבלה, היחלצות מן הסבך, סעיף היחלצות, היחלצות מצרה

היחלצות מחובות, חדרי היחלצות, מסחרור
מ– הצרכה , תשלום דגש

עברית חדשהשלמיםח־ל־שנפעלִהָקְטלּותהיחלשות
, ...היחלשות כוחו של, היחלשות הזיכרון, היחלשות שרירים, היחלשות המטבע, היחלשות הגוף

היחלשות המערכת החיסונית, היחלשות הזיכרון, היחלשות המעמד
תשלום דגש

תשלום דגשהיחנקות בשינה, היחנקות מאוכלעברית חדשהשלמיםח־נ־קנפעלִהָקְטלּותהיחנקות

תשלום דגשהיחסמות עורקים, היחסמות המעגל במשולש, היחסמות חשבון בנק, היחסמות כבישיםעברית חדשהשלמיםח־ס־מנפעלִהָקְטלּותהיחסמות

תשלום דגש...להשתמש, להגיש, לטפל: שם פועל+ היחפזות , היחפזות למסקנות, היחפזות בהליכהעברית חדשהשלמיםח־פ־זנפעלִהָקְטלּותהיחפזות

תשלום דגשהיחשפות לעובדות, היחשפות לדעות, היחשפות עתיקות, היחשפות לשמשעברית חדשהשלמיםח־ש־פנפעלִהָקְטלּותהיחשפות

היטמעות תרבותית, היטמעות בסביבה, היטמעות בקבוצה, היטמעות בגולה, היטמעות בחברהעברית חדשהשלמיםט־מ־ענפעלִהָקְטלּותהיטמעות

עברית חדשהשלמיםט־פ־לנפעלִהָקְטלּותהיטפלות
היטפלות לפרטים , היטפלות טורדנית, היטפלות קנטרנית, היטפלות לפרטים, היטפלות לאזרח הקטן

השוליים/הקטנים
פ רפה

עברית חדשהשלמיםט־ר־פנפעלִהָקְטלּותהיטרפות
היטרפות , היטרפות קלפים, היטרפות האונייה, היטרפות הדעת, סכנת היטרפות, היטרפות בים

היטרפות על ידי חיות, הספינה

חטף במקום שווא נעהיכחדות מינים, היכחדות שפות, היכחדות חיותעברית חדשהשלמיםכ־ח־דנפעלִהָקְטלּותהיכחדות

כ־ל־אנפעלִהָקְטלּותהיכלאות
א על דרך "נל

השלמים
עברית חדשה

היכלאות הצאן בדיר, היכלאות בחדר, היכלאות הגשם

ברשימה/אישור היכללות במאגר, קבוצת היכללות, (בין מילים)יחסי היכללות , היכללות מוצריםעברית חדשהשלמיםכ־ל־לנפעלִהָקְטלּותהיכללות

היכרתות הנפש, היכרתות ענפים, היכרתות בריתעברית חדשהשלמיםכ־ר־תנפעלִהָקְטלּותהיכרתות

ב– הצרכה היכשלות במקצוע, היכשלות מוסרית, היכשלות בטסט, היכשלות בדבר עבירה, היכשלות התלמידיםעברית חדשהשלמיםכ־ש־לנפעלִהָקְטלּותהיכשלות

הילחצות הזרועות, הילחצות העצמות, דרגת הילחצות, הילחצות אל הקירעברית חדשהשלמיםל־ח־צנפעלִהָקְטלּותהילחצות

חטף במקום שווא נעהימחצות הידיים, הימחצות למוות, סכנת הימחצות, הימחצות המכונית בתאונת דרכיםעברית חדשהשלמיםמ־ח־צנפעלִהָקְטלּותהימחצות

עברית חדשהשלמיםמ־ח־קנפעלִהָקְטלּותהימחקות
, הימחקות מהמסחר, הימחקות סביבות חיים, הימחקות החברה, הימחקות הכתוב, הימחקות פרטים

הימחקות המידע, הימחקות עבירות
חטף במקום שווא נע

עברית חדשהשלמיםמ־ל־טנפעלִהָקְטלּותהימלטות
, הימלטות מעונש, הימלטות מן הדין, תא הימלטות, הימלטות ציפור מהכלוב, הימלטות מבית הסוהר

ניסיון הימלטות

ימי־הבינייםשלמיםמ־נ־ענפעלִהָקְטלּותהימנעות
, הימנעות ממוצרי חלב, הימנעות מעשיית עסקה, הימנעות מעישון, הימנעות מהצבעה בבחירות

הימנעות רגשית, הימנעות מטיפול, הימנעות מהבאת ראיה, הימנעות מהרשעה, הימנעות מעימותים
מ– הצרכה 

מ־צ־אנפעלִהָקְטלּותהימצאות
א על דרך "נל

השלמים
עברית חדשה

, הימצאות חיידקים, ראיות/הימצאות הוכחות, הימצאות האבדה, הימצאות הנאשם, הימצאות שרידים

הימצאות מחלות, הימצאות נוגדנים, דם בשתן/הימצאות חלבון

כמו התמשכותהימשכות השביתה, הימשכות ההליכים, מ"הימשכות המו, הימשכות התהליכיםימי־הבינייםשלמיםמ־ש־כנפעלִהָקְטלּותהימשכות

הימתחות העור, יכולת הימתחות, הימתחות מיתרים, הימתחות עצבים, הימתחות הקפיץעברית חדשהשלמיםמ־ת־חנפעלִהָקְטלּותהימתחות

נ־ג־ענפעלִהָקְטלּותהינגעות
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

הינגעות , הינגעות במחלות, הינגעות בכינים, הינגעות הצמחים, מקרה הינגעות, הינגעות במגפה

במזיקים

נ־ז־קנפעלִהָקְטלּותהינזקות
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

סימני הינזקות מקור, הינזקות מבנים, הינזקות המזון, הינזקות מהתאונה

נ־ע־לנפעלִהָקְטלּותהינעלות
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

הינעלות הברך, סכנת הינעלות, (חסום)הינעלות במעגל , הינעלות הדלת, הינעלות הרכב
חטף במקום שווא נע

חטף במקום שווא נעהינעצות בלב, הינעצות הנעץ, הינעצות תאי דם, הינעצות העינייםעברית חדשהשלמיםנ־ע־צנפעלִהָקְטלּותהינעצות

חטף במקום שווא נעהינערות משינהעברית חדשהשלמיםנ־ע־רנפעלִהָקְטלּותהינערות

36עמוד 



הערותצירופים וביטוייםרובדגזרהשורשבנייןמשקלשם פעולה

נ־צ־לנפעלִהָקְטלּותהינצלות
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

הינצלות ממוות, הינצלות מפגיעה, הינצלות מסכנה, הינצלות מצרה

נ־ת־קנפעלִהָקְטלּותהינתקות
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

משמעות המילה סבילה בניגוד הינתקות הפתיל, הינתקות החוט, תהליך ההינתקות, הינתקות גלגל, הינתקות מהמולדת, הינתקות הקו

, להתנתקות שיש לה גם משמעות חוזרת

מ– הצרכה 

היסדקות הכוס, היסדקות הפרי, היסדקות השפתיים, היסדקות האדמהעברית חדשהשלמיםס־ד־קנפעלִהָקְטלּותהיסדקות

חטף במקום שווא נעהיסחבות ההליכים, היסחבות עם שקיות, מ"היסחבות המו, היסחבות הענייניםעברית חדשהשלמיםס־ח־בנפעלִהָקְטלּותהיסחבות

חטף במקום שווא נע(סלנג)! זאת כבר היסחפות פראית, היסחפות הספינות בים, היסחפות החולעברית חדשהשלמיםס־ח־פנפעלִהָקְטלּותהיסחפות

כושר היספגות, היספגות הנוזל, היספגות החומרעברית חדשהשלמיםס־פ־גנפעלִהָקְטלּותהיספגות

היספחות נוזלים, היספחות בועות, היספחות גרגרים, היספחות גושיםעברית חדשהשלמיםס־פ־חנפעלִהָקְטלּותהיספחות

מ– הצרכה , תשלום דגשתקופת היעדרות, תופעת ההיעדרויות, הצהרת היעדרות, היעדרות מהעבודה, היעדרות מהלימודיםעברית חדשהשלמיםע־ד־רנפעלִהָקְטלּותהיעדרות

תשלום דגשהיעזרות באנשי מקצוע, היעזרות ביועצים, היעזרות בניסיון של מישהועברית חדשהשלמיםע־ז־רנפעלִהָקְטלּותהיעזרות

תשלום דגשהיעכרות היחסים, היעכרות הצבע, היעכרות המיםעברית חדשהשלמיםע־כ־רנפעלִהָקְטלּותהיעכרות

מ– הצרכה , תשלום דגשהיעלבות מהירה, הרגשת היעלבות, היעלבות מאנשיםעברית חדשהשלמיםע־ל־בנפעלִהָקְטלּותהיעלבות

עברית חדשהשלמיםע־ל־מנפעלִהָקְטלּותהיעלמות
סכנת , היעלמות המטוס, היעלמות הקול, היעלמות הירח, היעלמות ילדי תימן, היעלמות כפויה

היעלמות הצוללת דקר, היעלמות
תשלום דגש

עברית חדשהה/י"נלה/ע־נ־ינפעלִהָקְטלּותהיענות
מרכז , היענות גבוהה, היענות נמוכה, היענות לטיפול, היענות לצרכים, היענות לפנייה, היענות לבקשה

חוסר היענות, היענות
ל– הצרכה , תשלום דגש

על– הצרכה , תשלום דגשהיענשות על המעשהעברית חדשהשלמיםע־נ־שנפעלִהָקְטלּותהיענשות

מ– הצרכה , תשלום דגשמהמולדת/היעקרות מהבית, היעקרות עצים, היעקרות האבן ממקומה, היעקרות מהמדינהעברית חדשהשלמיםע־ק־רנפעלִהָקְטלּותהיעקרות

עברית חדשהשלמיםע־ר־כנפעלִהָקְטלּותהיערכות
, היערכות לשעת חירום, היערכות הצבא, היערכות למלחמה, היערכות לשנה הבאה, היערכות מחדש

היערכות מוגברת, היערכות לרעידת אדמה, היערכות הבית
ל– הצרכה , תשלום דגש

תשלום דגשהיערמות ניירות, היערמות החול, היערמות השלג, היערמות גלי אשפהעברית חדשהשלמיםע־ר־מנפעלִהָקְטלּותהיערמות

ל– הצרכה ,  תשלום דגשהיעתרות לדרישות, היעתרות לערעור, היעתרות לבקשתועברית חדשהשלמיםע־ת־רנפעלִהָקְטלּותהיעתרות

היפגמות של כושר ההרתעה, היפגמות מוסבת, היפגמות כושר הראייה, היפגמות המוצרעברית חדשהשלמיםפ־ג־מנפעלִהָקְטלּותהיפגמות

עברית חדשהשלמיםפ־ג־ענפעלִהָקְטלּותהיפגעות
, היפגעות קשישים, היפגעות רוכבי אופניים, היפגעות הולכי רגל, סכנת היפגעות, היפגעות ילדים

מניעת היפגעות, נתוני היפגעות, הפחתת היפגעות

עברית חדשהשלמיםפ־ל־טנפעלִהָקְטלּותהיפלטות
, היפלטות מילות גנאי, היפלטות כדור מהנשק, היפלטות בני נוער מבית הספר, היפלטות משוק העבודה

היפלטות מילים, היפלטות ממסגרת
מ– הצרכה 

עברית חדשהשלמיםפ־ס־קנפעלִהָקְטלּותהיפסקות
, מ"היפסקות המו, היפסקות הנשימה, היפסקות פעולות האיבה, היפסקות החיים, היפסקות התהליך

היפסקות זרם החשמל

חטף במקום שווא נעהיפעמות הנפש, רגשות היפעמות, תחושת היפעמותעברית חדשהשלמיםפ־ע־מנפעלִהָקְטלּותהיפעמות

חטף במקום שווא נעהיפערות בולען, היפערות בור, היפערות תהום, היפערות הפהעברית חדשהשלמיםפ־ע־רנפעלִהָקְטלּותהיפערות

היפקעות הסבלנותעברית חדשהשלמיםפ־ק־ענפעלִהָקְטלּותהיפקעות

היפרדות זגוגית, היפרדות הזוג, היפרדות שליה, היפרדות רשתיתעברית חדשהשלמיםפ־ר־דנפעלִהָקְטלּותהיפרדות

היפרעות חוב, היפרעות הלוואה, היפרעות השיערעברית חדשהשלמיםפ־ר־ענפעלִהָקְטלּותהיפרעות

עברית חדשהשלמיםפ־ת־רנפעלִהָקְטלּותהיפתחות
, היפתחות אל העולם, היפתחות הדלת, ...היפתחות המדינה ל... היפתחות האדם ל, היפתחות הניצנים

היפתחות הלב, היפתחות האני

עברית חדשהשלמיםצ־מ־דנפעלִהָקְטלּותהיצמדות
, היצמדות לקירות, היצמדות לרעיון, היצמדות ללשון החוק, היצמדות לשיטות, למשהו/היצמדות למישהו

היצמדות לנושא, היצמדות למשפחה, היצמדות לימין
מ– הצרכה 

היצרבות תמונה, היצרבות בשמש, היצרבות בחום, היצרבות באש, היצרבות בתודעהעברית חדשהשלמיםצ־ר־בנפעלִהָקְטלּותהיצרבות

היקבעות יחס, היקבעות ערכית, היקבעות פנימית, היקבעות המועד, היקבעות הדמות, תת היקבעותעברית חדשהשלמיםק־ב־ענפעלִהָקְטלּותהיקבעות

היקוות השתיל, היקוות היריון, היקוות היקוות, אגן, היקוות מיםעברית חדשהה/י"נלה/ק־ו־ינפעלִהָקְטלּותהיקוות

היקלטות איבר מושתל, היקלטות העולים בארץעברית חדשהשלמיםק־ל־טנפעלִהָקְטלּותהיקלטות

עברית חדשהשלמיםק־ל־ענפעלִהָקְטלּותהיקלעות
היקלעות , היקלעות למצבים, היקלעות למלכודת, היקלעות לחובות, היקלעות לתקרית, היקלעות לצרה

היקלעות למצוקה, לקשיים
ל– הצרכה 

היקרות אירוע, היקרות מצב, ההיקרויות של הביטוי, ההיקרויות של המילהעברית חדשהה/י"נלה/ק־ר־ינפעלִהָקְטלּותהיקרות
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תאוריית ההיקשרות, היקשרות בין בני זוג, היקשרות רגשית, היקשרות בין אנשיםעברית חדשהשלמיםק־ש־רנפעלִהָקְטלּותהיקשרות

עברית חדשהשלמיםר־ג־ענפעלִהָקְטלּותהירגעות
סדנת , הירגעות לפני מבחן, הירגעות לפני השינה, הירגעות הקהל, הירגעות תינוק, הירגעות הים

טכניקות הירגעות/תרגילי, הירגעות
תשלום דגש

תשלום דגשהירדמות איברים, הירדמות מהירה, קשיי הירדמותעברית חדשהשלמיםר־ד־מנפעלִהָקְטלּותהירדמות

תשלום דגשהירטבות עד לשד העצמות, סכנת הירטבות, מניעת הירטבות, הירטבות בגשםעברית חדשהשלמיםר־ט־בנפעלִהָקְטלּותהירטבות

תשלום דגשתהליך הירקבות, הירקבות גופות, הירקבות פירות וירקותעברית חדשהשלמיםר־ק־בנפעלִהָקְטלּותהירקבות

תשלום דגשהירקמות העלילה, הירקמות בריתות, הירקמות העסקה, הירקמות הקשרים, הירקמות היחסיםעברית חדשהשלמיםר־ק־מנפעלִהָקְטלּותהירקמות

עברית חדשהשלמיםר־ת־מנפעלִהָקְטלּותהירתמות
, הירתמות לתוכנית, ...הירתמות להצלת, הירתמות לעזרה, הירתמות לסיוע, הירתמות למשימה

הירתמות לפרויקט
ל– הצרכה , תשלום דגש

מ– הצרכה , תשלום דגשהירתעות מקשר, הירתעות ממגע, הירתעות לאחור, הירתעות מפני השימוש בעברית חדשהשלמיםר־ת־ענפעלִהָקְטלּותהירתעות

עברית חדשהשלמיםש־א־בנפעלִהָקְטלּותהישאבות
הישאבות למצב , הישאבות למנוע המטוס, הישאבות למרחב, הישאבות אל היחסים, הישאבות מים

...לעולם ה.../למערבולת ה.../הישאבות למעגל ה, קשה
ל– הצרכה , חטף במקום שווא נע

חטף במקום שווא נעהישארות שנה נוספת בגן, הישארות הזיכרון, הישארות בחיים, הישארות בבית, הישארות הנפשימי־הבינייםשלמיםש־א־רנפעלִהָקְטלּותהישארות

עברית חדשהשלמיםש־ח־קנפעלִהָקְטלּותהישחקות
, הישחקות גלגלי שיניים, הישחקות אבנים, הישחקות של סלע, תופעת ההישחקות, תהליך הישחקות

הישחקות ערך הנכסים, הישחקות ערך הכסף
חטף במקום שווא נע

הישמעות להוראות, הישמעות בקול, הישמעות לחוקיםעברית חדשהשלמיםש־מ־ענפעלִהָקְטלּותהישמעות

מ– הצרכה הישמרות מפגיעה באחרים, הישמרות מלעשות רע, הישמרות מסכנהימי־הבינייםשלמיםש־מ־רנפעלִהָקְטלּותהישמרות

הישנות המחלה, הישנות התקלה, הישנות המקרה, הישנות המעשהימי־הבינייםה/י"נלה/ש־נ־ינפעלִהָקְטלּותהישנות

עברית חדשהשלמיםש־ע־ננפעלִהָקְטלּותהישענות
הישענות על , הישענות על המרפקים, הישענות על אדם, מישהו/הישענות על משהו, הישענות על הקיר

הישענות לאחור, הישענות על מקורות, הגב
על– הצרכה 

אופן הישפטות, בקשת הישפטותעברית חדשהשלמיםש־פ־טנפעלִהָקְטלּותהישפטות

עברית חדשהשלמיםש־ר־דנפעלִהָקְטלּותהישרדות
מלחמת , סיכויי הישרדות, עקומת הישרדות, קורס הישרדות, כוח הישרדות, התוכנית הישרדות

מאבק הישרדות, הישרדות
אין התאם, הפועל שרד ולא נשרד

עברית חדשהשלמיםת־כ־ננפעלִהָקְטלּותהיתכנות
, היתכנות השיטה, היתכנות המקרה, היתכנות הרעיון, טכנולוגית/היתכנות עסקית, סקר היתכנות

מדעית/היתכנות כלכלית, בדיקת היתכנות, חקר היתכנות, היתכנות שיווקית
!לא ייתכנות

ב– הצרכה היתלות בזמן, היתלות על מתח, היתלות הכביסה, ...היתלות בדברי, היתלות באילנות גדוליםעברית חדשהה/י"נלה/ת־ל־ינפעלִהָקְטלּותהיתלות

היתלשות אדם ממקום, היתלשות שיער, היתלשות דפיםעברית חדשהשלמיםת־ל־שנפעלִהָקְטלּותהיתלשות

עברית חדשהשלמיםת־פ־סנפעלִהָקְטלּותהיתפסות
, היתפסות למעשה שטות, היתפסות במשהו, היתפסות החלקים, היתפסות צוואר, היתפסות שרירים

היתפסות לבהלה

עם/ב– הצרכה היתקלות עם מחבלים, היתקלות באויב, היתקלות במכשול, היתקלות באבן, היתקלות במשהועברית חדשהשלמיםת־ק־לנפעלִהָקְטלּותהיתקלות

עברית חדשהשלמיםת־ק־ענפעלִהָקְטלּותהיתקעות
, היתקעות במשקל, היתקעות בעניין מסוים, היתקעות במקום, היתקעות סכין בגב, היתקעות מסמר

היתקעות בקשיים

ימי־הבינייםשלמיםב־ד־להפעילֶהְקֵטלהבדל
הבדלי , עושה את ההבדל, יחי ההבדל הקטן, הבדל דק, ללא הבדל דת גזע ומין, מצא את ההבדלים

הבדלי השקפות, הבדלי שעות, הבדל של יום ולילה, מעמדות
בין– הצרכה 

הבהקים בעיניים, הבהק אש, הבהק חשמל, הבהק דמויותעברית חדשהשלמיםב־ה־קהפעילֶהְקֵטלהבהק

הבזקי אור, הבזקים בעינייםעברית חדשהשלמיםב־ז־קהפעילֶהְקֵטלהבזק

בעיקר בריבויהרשות להגבלים עסקיים, הגבל עסקיעברית חדשהשלמיםג־ב־להפעילֶהְקֵטלהגבל

וריאציה=עברית חדשהשלמיםג־ו־נהפעילֶהְקֵטלהגוון

'קולז?, פ"שהדבק ציטוטים, הדבק סגנונות, הדבק רעיונות, הדבק סוגותעברית חדשהשלמיםד־ב־קהפעילֶהְקֵטלהדבק

הדגשים תזונתיים, בתכלית ההדגש, הדגשי צבעעברית חדשהשלמיםד־ג־שהפעילֶהְקֵטלהדגש

הדפסים יפניים, הדפסים על חולצות, הדפסים אומנותיים, הדפס משי, הדפס אבןעברית חדשהשלמיםד־פ־סהפעילֶהְקֵטלהדפס

סטארטאפ=חברת הזנקעברית חדשהשלמיםז־נ־קהפעילֶהְקֵטלהזנק

החזר פיקדונות, החזר חודשי, החזר הוצאות, החזר כספי, החזר מסעברית חדשהשלמיםח־ז־רהפעילֶהְקֵטלהחזר

ליסינג=עברית חדשהשלמיםח־כ־רהפעילֶהְקֵטלהחּכר

(ה תחילית)ֶהְקֵטל
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ל"חזשלמיםח־ל־טהפעילֶהְקֵטלהחלט
–  שם מופשט , ת החלטי"ש– מזה מתוך החלט, בהחלט

החלטיות

עברית חדשהנ"חפנ־ב־טהפעילֶהְקֵטלהיבט
, בהיבט החברתי, בהיבט האישי, היבט אנושי, היבטים מדיניים, היבטים כלכליים, היבטים חינוכיים

היבט פסיכולוגי

היגב הסליל, היגב הקבל, היגב מותנהעברית חדשהי"עוג־ו־בהפעילֶהְקֵטלהיגב

היגד חיובי, היגד ראשי, היגדים אישיים, היגדים לתעודהעברית חדשהנ"חפנ־ג־דהפעילֶהְקֵטלהיגד

היזק ראייה, היזק בזדוןל"חזנ"חפנ־ז־קהפעילֶהְקֵטלהיזק

היטל סלילה, היטל השבחה, היטלי פיתוח, היטל שמירה, היטל עינוגים, היטל עיכוב, היטל יבואעברית חדשהנ"חפנ־ט־להפעילֶהְקֵטלהיטל

היטס אוויריעברית חדשהי"עוט־ו־סהפעילֶהְקֵטלהיטס

היכרות– מזה שם מופשט תעודת היכר, תו היכר, סימני היכרל"חזנ"חפנ־כ־רהפעילֶהְקֵטלהיכר

בהינד ראשעברית חדשהי"עונ־ו־דהפעילֶהְקֵטלהינד

גלגלי הינע, אחורי/הינע קדמי, הינע ראשעברית חדשהי"עונ־ו־עהפעילֶהְקֵטלהינע

בהינף אחד, הינף החיים, יום הינף העומר, בהינף ידל"חזי"עונ־ו־פהפעילֶהְקֵטלהינף

בהיסח הדעתל"חזנ"חפנ־ס־חהפעילֶהְקֵטלהיסח

מידת ההיסט, היסט במחשבים, היסט תרבותיל"חזי"עוס־ו־טהפעילֶהְקֵטלהיסט

לרוב בריבוימערך היסעים, קו היסעים, שירותי היסעים, היסעיםל"חזנ"חפנ־ס־עהפעילֶהְקֵטלהיסע

היסק תפיסתי, היסק חברתי, שאלות פרשנות והיסקעברית חדשהנ"חפנ־ס־קהפעילֶהְקֵטלהיסק

ימי־הבינייםשלמיםע־ד־רהפעילֶהְקֵטלהעדר/ היעדר 
בלט , היעדר אור, היעדר תביעות, היעדר רישום פלילי, בהיעדר הסכמה, (...מניין, מימון)בהיעדר 

היעדר תקווה, בהיעדרו
נעדר– גזור מנפעל , גם ֶהְעֵדר

היצג כוזב, היצג חזותי, היצג גרפי, היצגים בסונטותעברית חדשהצ"חפיי־צ־גהפעילֶהְקֵטלהיצג

היצע העבודה, היצע הכסף, היצע וביקושימי־הבינייםצ"חפיי־צ־עהפעילֶהְקֵטלהיצַע

ל"חזנ"חפנ־ק־פהפעילֶהְקֵטלהיקף
, היקף התופעה, בהיקף גדול, הצרת היקפים, היקף ראש, היקף המותניים, היקף פונקציה, היקף מעגל

רב היקף, היקף הסיוע, היקף התופעה, היקף עסקאות, היקף המשרה, רחב היקף
היקפי– ת "מזה ש

היקש משפטי, היקש לוגי, היקש הלכתי, היקש בין גזרותל"חזנ"חפנ־ק־שהפעילֶהְקֵטלהיקש

ל"חזנ"חפנ־ש־גהפעילֶהְקֵטלהישג
מחוץ , הישג חסר תקדים, הישג מקצועי, מבחני הישג, בהישג יד, הישג מרשים, הישגים בלימודים

להישג ידם של ילדים

–  ושם מופשט , הישגי– ת "מזה ש

הישגיות

ל"חזנ"חפנ־ת־רהפעילֶהְקֵטלהיתר
איסור , היתר נדרים, היתר נהיגה, היתר מכירה, היתר יציאה, היתר הוראה, היתר בנייה, היתר כניסה

היתר עסקה, והיתר

הכוון לימודי, הכוון תעסוקתי, הכוון מקצועי, הכוון בבחירת מקצוע, קריאת הכוון, כיתת הכווןעברית חדשהשלמיםכ־ו־נהפעילֶהְקֵטלהכוון

ימי־הבינייםשלמיםכ־ר־חהפעילֶהְקֵטלהכֵרַח
–          שם מופשט , הכרחי– ת "מזה שההכרח הוא אבי ההמצאה, מתוך הכרח, הכרח בל יגונה, ...יש הכרח ל, מן ההכרח, בהכרח

הכרחיות

הכרע הדעת, ללא הכרע, אין לו הכרעל"חזשלמיםכ־ר־עהפעילֶהְקֵטלהכרַע

ץ"הכשר בד, הכשר כלים, בהכשר שחיטה, תעודת הכשר, הכשר מהרבנותל"חזשלמיםכ־ש־רהפעילֶהְקֵטלהכשר

הלחם שני בסיסיםעברית חדשהשלמיםל־ח־מהפעילֶהְקֵטלהלחם

ימי־הבינייםשלמיםמ־ש־כהפעילֶהְקֵטלהמשך
, המשך יום נעים, סיפור בהמשכים, דור ההמשך, בהמשך, הדיון/המשך הסיפור, המשך יבוא, בהמשכים

המשך דרכו, המשך טבעי, ההמשך כבר ידוע

– שם מופשט , המשכי– ת "מזה ש

המשכיות

עברית חדשהשלמיםס־ב־רהפעילֶהְקֵטלהסבר
הסבר , הסברי מילים, נמצא הסבר, דברי הסבר, הסבר כללי, הסבר מלא, הסבר מקיף, הסבר מפורט

...על אודות
על– הצרכה 

ל"חזשלמיםס־ג־רהפעילֶהְקֵטלהסגר
, הושם בהסגר, הסגר בתנאי בית, הסגר כלבים, תחנות הסגר, נשלח להסגר, הסגר כלכלי, הסגר ימי

(בתחביר)הסגר , מחנה הסגר

עברית חדשהשלמיםס־ד־רהפעילֶהְקֵטלהסדר
לשכת , הסדר חוב, הסדר טיעון, הסדרי תנועה, הסדרי ראייה, הסדר היחסים, ישיבת הסדר, הסדר כובל

מוסכי הסדר, הסדר מקרקעין
הסדרניק– מזה 

עברית חדשהשלמיםס־כ־מהפעילֶהְקֵטלהסכם

, הסכם הסגרה, הסכם עבודה, הסכם עודפים, נטלמני'הסכם ג, הסכם קיבוצי, הסכם שכר, הסכם שלום

, הסכם גירושין, הסכם סודיות, הסכם פשרה, הסכם פיוס, הסכם שכירות, בהסכם עם, בא לידי הסכם

הסכם החלוקה, הסכם ממון, הסכם אוסלו, הסכם הגרעין, הסכם הפסקת אש

לנפטר/הספד למת, מכתב הספד, דברי הספד, קשירת הספד, נישא הספדל"חזשלמיםס־פ־דהפעילֶהְקֵטלהספד

על– הצרכה הספק מנוע, בעיות הספק, הספק חשמלי, יחידת הספק, מדידת הספקעברית חדשהשלמיםס־פ־קהפעילֶהְקֵטלהספק
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הסתר פנים, בהסתרל"חזשלמיםס־ת־רהפעילֶהְקֵטלהסתר

העתק מגורים, העתק שמש, (...כתב יד, אישור, תעודה)העתק של , העתק מצולםימי־הבינייםשלמיםע־ת־קהפעילֶהְקֵטלהעתק

קבלת הפטר, צו הפטר, (שמיטת חובות)זכה בהפטר עברית חדשהשלמיםפ־ט־רהפעילֶהְקֵטלהפטר

ל"חזשלמיםפ־ס־דהפעילֶהְקֵטלהפסד
דוח , הפסד במשפט, הפסד במשחק, הפסד כספי, !איזה הפסד, יצא שכרו בהפסדו, יצא הפסדו בשכרו

ההפסד כולו שלך, הפסד טכני, לא הפסד גדול, רווח והפסד

הפסק טהרה, צורות הפסק, בלי הפסק, ללא הפסקל"חזשלמיםפ־ס־קהפעילֶהְקֵטלהפסק

ל"חזשלמיםפ־ק־רהפעילֶהְקֵטלהפקר
דמנו לא , הפקר בית דין, זכיתי מן ההפקר, אדמת הפקר, ילדי הפקר, זכה מן ההפקר, שטח הפקר

רכושם הפך הפקר, הפקר
הפקרות– מזה שם מופשט 

ל"חזשלמיםפ־ר־שהפעילֶהְקֵטלהפרש
, הפרשי שעות, נקודות... בהפרש של , הפרשים בין זה לזה, הפרשי הצמדה, הפרשי שער, הפרשי שכר

הפרש גילים

בהקדם האפשרי, הקדם בפירעון חובות, בהקדםעברית חדשהשלמיםק־ד־מהפעילֶהְקֵטלהקדם

ההקדש המוסלמי, הקדש עילוי, הקדש מזבח, הקדש דמיםל"חזשלמיםק־ד־שהפעילֶהְקֵטלהקדש

?הפועלדבריו הוצאו מהקשרם, תלוי הקשר, הקשר הדברים, הוצא מהקשרו, בהקשר שלל"חזשלמיםק־ש־רהפעילֶהְקֵטלהקשר

ל"חזשלמיםר־ג־להפעילֶהְקֵטלהרגל
הרגלי , הרגלי אכילה, נעשה הרגל, הרגלי סדר וניקיון, הרגל הופך לטבע, הקניית הרגלים, הרגל מגונה

הרגל של קבע, בכוח ההרגל, הרגלי למידה, שינה
הרגלי– ת "מזה ש

הרכב מוזיקלי, הרכב מילים, הרכב הדם, הרכב הנבחרת, הרכב כימי, הרכב המזון, הרכב מלאל"חזשלמיםר־כ־בהפעילֶהְקֵטלהרכב

גם ארמז, אלוזיה=הרמז מקראי, הרמז במוזיקה, הרמז בקולנוע, הרמז בספרותעברית חדשהשלמיםר־מ־זהפעילֶהְקֵטלהרמז

אליפסיס=השמט מילים, השמט כספיםל"חזשלמיםש־מ־טהפעילֶהְקֵטלהשמט

התאם בין זה לזה, התאם דקדוקי במילים במין ובמספר, בהתאםעברית חדשהשלמיםת־א־מהפעילֶהְקֵטלהתאם

התקן אלקטרוני, התקן במחשב, התקן תוך רחמיעברית חדשהשלמיםת־ק־נהפעילֶהְקֵטלהתקן

עברית חדשהשלמיםת־ק־פהפעילֶהְקֵטלהתקף
, התקפים של כאבי ראש, התקפי צחוק, התקף פסיכוטי, התקף אסתמה, התקף חרדה, התקף לב

התקפי בכי, התקפי זעם, התקף אפילפסיה, התקף עצבים
התקפי– ת "מזה ש

חטף במקום שווא נחהאבסה עצמית, מערכת האבסה, ציוד האבסה, האבסת עופות, האבסת בקרעברית חדשהשלמיםא־ב־סהפעילַהְקָטָלההאבסה

חטף במקום שווא נחהאבקה ידנית, האבקה מלאכותית, האבקה הדדית, האבקה עצמיתעברית חדשהשלמיםא־ב־קהפעילַהְקָטָלההאבקה

חטף במקום שווא נחהאדמת פניםימי־הבינייםשלמיםא־ד־מהפעילַהְקָטָלההאדמה

חטף במקום שווא נחהאדרה עצמית, ...האדרת כוחה של, האדרת שמועברית חדשהשלמיםא־ד־רהפעילַהְקָטָלההאדרה

ל"חזשלמיםא־ז־נהפעילַהְקָטָלההאזנה
, שתהיה לנו האזנה נעימה, האזנה ערבה, האזנה על הקו, האזנה לרדיו, האזנה למוזיקה, האזנת סתר

האזנה לשיחות
ל– הצרכה , חטף במקום שווא נח

חטף במקום שווא נחהאחדה לשונית, האחדה חברתית, האחדה תרבותיתעברית חדשהשלמיםא־ח־דהפעילַהְקָטָלההאחדה

עברית חדשהכפוליםא־ט־טהפעילַהְקָטָלההאטה
האטה , האטת גדילה, האטת גלישה, האטה בדופק, שביתת האטה, האטה במשק, פסי האטה

האטה כלכלית, מוטורית
ההפך מהאצה

חטף במקום שווא נחהאכלה טבעית, האכלה מבקבוק, האכלה בכפייהעברית חדשהשלמיםא־כ־להפעילַהְקָטָלההאכלה

חטף במקום שווא נחתהליך של האלהה, האלהה של הכסף, האלהה של הטבע, האלהה עצמיתעברית חדשהשלמיםא־ל־ההפעילַהְקָטָלההאלהה

חטף במקום שווא נחטקס האמנה, כתב האמנהל"חזשלמיםא־מ־נהפעילַהְקָטָלההאמנה

חטף במקום שווא נחהאמרת חלבון, האמרת מחיריםימי־הבינייםשלמיםא־מ־רהפעילַהְקָטָלההאמרה

חטף במקום שווא נחאמצעי רטורי של האנשה, האנשה של בעלי חיים, האנשה של חפציםעברית חדשהשלמיםא־נ־שהפעילַהְקָטָלההאנשה

חטף במקום שווא נחהאפלת הדיונים, האפלת בתיםעברית חדשהשלמיםא־פ־להפעילַהְקָטָלההאפלה

חטף במקום שווא נחהאפרת שיערעברית חדשהשלמיםא־פ־רהפעילַהְקָטָלההאפרה

עברית חדשהי"עוא־ו־צהפעילַהְקָטָלההאצה
האצת , האצת הקריאה, האצת המחשב, תהליך האצה, האצה לימודית, האצה חברתית, האצת התהליך

חילוף חומרים

חטף במקום שווא נחהאצלת אחריות, האצלת כוח, (גם אצילת סמכויות)האצלת סמכויות ימי־הבינייםשלמיםא־צ־להפעילַהְקָטָלההאצלה

הערות והארות, הארה רוחנית, הארה פנימיתימי־הבינייםי"עוא־ו־רהפעילַהְקָטָלההארה

חטף במקום שווא נחהארחה בקיבוץ, שירותי הארחה, בית הארחהעברית חדשהשלמיםא־ר־חהפעילַהְקָטָלההארחה

ימי־הבינייםשלמיםא־ר־כהפעילַהְקָטָלההארכה
, הארכת שיער, הארכת תוקף דרכון, (בכדורגל)הארכה , הארכת מעצר, הארכת ימים, הארכת זמן

הארכת המועד, הארכת חוזה שכירות, הארכת חופשת לידה
חטף במקום שווא נח

ה לָּ (ה תחילית)ַהְקטָּ
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עברית חדשהשלמיםא־ר־קהפעילַהְקָטָלההארקה
חטף , ארץ= ארקא בארמית /ארעאהארקות הגנה, הארקה לגוף תאורה, הארקה לבית, הארקה לרכב

במקום שווא נח

חטף במקום שווא נחכתב האשמה, האשמה חסרת יסוד, האשמה עצמיתעברית חדשהשלמיםא־ש־מהפעילַהְקָטָלההאשמה

ל"חזי"עוב־ו־אהפעילַהְקָטָלההבאה
, הולכה והבאה, צו הבאה, הבאת דברים בשם אומרם, הבאה לקבורה, הבאת ביכורים, הבאה לדפוס

...הבאה למצב

סדר הבדלות, הבדלה לשבת, להבדיל אלף אלפי הבדלות, נר הבדלהל"חזשלמיםב־ד־להפעילַהְקָטָלההבדלה

עברית חדשהשלמיםב־ה־רהפעילַהְקָטָלההבהרה
, שיחת הבהרה, הבהרת שיער, הבהרת המצב, הבהרת השאלה, מסמכי הבהרה, שאלת הבהרה

הבהרת שיניים

ימי־הבינייםשלמיםב־ח־נהפעילַהְקָטָלההבחנה
, כושר הבחנה, הבחנה שמיעתית, הבחנה חזותית, הבחנה דקה, הבחנה בין עיקר לטפל, יכולת הבחנה

ללא הבחנה, הבחנה בין טוב ורע, חסר הבחנה, חד הבחנה
בין– הצרכה 

עברית חדשהשלמיםב־ט־חהפעילַהְקָטָלההבטחה
, היה הבטחה גדולה, הפרת הבטחה, הבטחת איכות, קיום הבטחות, הבטחת הכנסה, הבטחת שווא

הבטחה על הקרח, שבעי הבטחות, שלל הבטחות

ל"חזי"עוב־ו־כהפעילַהְקָטָלההבכה

יכולת הבלגה, מדיניות הבלגהימי־הבינייםשלמיםב־ל־גהפעילַהְקָטָלההבלגה

הבלחה מסנוורת, הבלחה מוחית, הבלחה חד פעמית, הבלחה קצרהעברית חדשהשלמיםב־ל־חהפעילַהְקָטָלההבלחה

עברית חדשהשלמיםב־ל־טהפעילַהְקָטָלההבלטה
אמצעי רטורי של , אבקת הבלטה, תבניות הבלטה, תוכנית הבלטה, הבלטה מעמדית, הבלטת אותיות

הבלטה

הבלעת אות, הבלעת עיצור, הבלעת דבריםל"חזשלמיםב־ל־עהפעילַהְקָטָלההבלעה

ימי־הבינייםי"עוב־י־נהפעילַהְקָטָלההבנה
הבנה , קל להבנה/קשה, אי הבנה, חוסר הבנה, הבנת הנשמע, הבנת הנקרא, אי הבנה, קשה הבנה

הבנה והבעה, גילה הבנה, הגיעו להבנה, מסמך הבנות, בהבנה, למיטב הבנתי, הדדית

הבניית הזיכרון, הבניית מציאות, הבניה חברתיתעברית חדשהה/י"נלה/ב־נ־יהפעילַהְקָטָלההבניה

הבסת האויב, הבסת הקבוצהעברית חדשהי"עוב־ו־סהפעילַהְקָטָלההבסה

ימי־הבינייםנ"חפנ־ב־עהפעילַהְקָטָלההבעה
הבעת , הבעת תודה, הבעת דעות, הבעת פליאה, פנים מלאות הבעה, הבעה בעל פה, הבעה בכתב

הבעה עצמית, הבעת אמון, הבעות פנים, הבעת רגשות, כבוד

הבערת צמיגים, הבערת חמץ, הבערת מדורה, הבערת קוצים, הבערת אשימי־הבינייםשלמיםב־ע־רהפעילַהְקָטָלההבערה

הבקעת שן, הבקעת דרך, הבקעת החומה, הבקעת קו החזית של האויב, הבקעת שערעברית חדשהשלמיםב־ק־עהפעילַהְקָטָלההבקעה

ב־ר־אהפעילַהְקָטָלההבראה
א על דרך "נל

שלמים
ל"חז

דמי הבראה, הבראת המשק, הבראת החולה, סעודת הבראה, בית הבראה, תוכנית הבראה

בורג– שורש גזור שם הברגת ברז, הברגת נורה, הברגת הגלגל, הברגת הדלתעברית חדשהשלמיםב־ר־גהפעילַהְקָטָלההברגה

סלנג(בית הספר, התורנות, המסדר)הברזה מ עברית חדשהשלמיםב־ר־זהפעילַהְקָטָלההברזה

הברחה במכס, הברחת מסתננים, הסרחת סמים, הברחת סחורות, הברחת נכסים, הברחת גבולימי־הבינייםשלמיםב־ר־חהפעילַהְקָטָלההברחה

ימי־הבינייםשלמיםב־ר־קהפעילַהְקָטָלההברקה
הברקת , הייתה לו הברקה, הברקות של רעיונות, הברקת נעליים, הברקת כלי כסף, הברקת כלי נחושת

הברקת היום, הברקת שיש, רצפה

הברשת סוס, הברשת עץ, הברשת פרווה, הברשת שיערעברית חדשהשלמיםב־ר־שהפעילַהְקָטָלההברשה

תהליך ההבשלה, הגיע לידי הבשלה, הבשלת היחסים, הבשלת פירותעברית חדשהשלמיםב־ש־להפעילַהְקָטָלההבשלה

משתמשים בתגובההגבת העין, הגבה על הדבריםל"חזי"עוג־ו־בהפעילַהְקָטָלההגבה

שורש שיש בו מפיקהגבהת רכב, הגבהה בנעליים, הגבהת מעקה, הגבהת מדפים, הגבהת הקולל"חזשלמיםג־ב־ההפעילַהְקָטָלההגבהה

ל"חזשלמיםג־ב־להפעילַהְקָטָלההגבלה

ללא הגבלת , ימי הגבלה, הגבלת שימוש, הגבלת השטח, הגבלת חשבון בבנק, הגבלת זמן

הגבלת , הגבלת הילודה, הגבלת ההוצאות, הגבלת רעש, הגבלת זכויות, הגבלת שכר, רעש/מהירות

הגבלת גיל, הטלת הגבלות, חוק

הגברת הערנות, הגברת הפיקוח, הגברת הקול, מערכת הגברהימי־הבינייםשלמיםג־ב־רהפעילַהְקָטָלההגברה

הגדת עתידות, בר הגדה, הגדה של פסחל"חזנ"חפנ־ג־דהפעילַהְקָטָלההגדה

ימי־הבינייםשלמיםג־ד־להפעילַהְקָטָלההגדלה
הגדלת מסת , הגבלת מסגרת האשראי, הגדלת חזה, הגדלת הכנסות, הגדלת תמונה, הגדלת משכורת

הגדלת קצבאות, שריר

ימי־הבינייםשלמיםג־ד־רהפעילַהְקָטָלההגדרה
הגדרת , הזכות להגדרה עצמית, הגדרת צמחים, הגדרת היחסים, הגדרה מילונית, הגדרה עצמית

הגדרת תפקיד, הגדרת בעלי חיים, סמכויות

הגדשת הסאהעברית חדשהשלמיםג־ד־שהפעילַהְקָטָלההגדשה
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ימי־הבינייםנ"חפנ־ג־ההפעילַהְקָטָלההגהה
שורש נ־ג־ה קשור , שורש שיש בו מפיקהגהה ועריכה, הגהה אחרונה, הגהה ראשונה, סימני הגהה, הגהת הספר, הגהת כתבי היד

נוגה, לאור

בלי הגזמה, הגזמה פרועה, בהגזמה, הגזמה פראיתימי־הבינייםשלמיםג־ז־מהפעילַהְקָטָלההגזמה

הגחת החיילים מהמארבעברית חדשהי"עוג־ו־חהפעילַהְקָטָלההגחה

הגחכה עצמית, הגחכת המציאות, הגחכת דמויותימי־הבינייםשלמיםג־ח־כהפעילַהְקָטָלההגחכה

הגליית ילדים, הגליית העם היהודי, הגליה מהארץעברית חדשהה/י"נלה/ג־ל־יהפעילַהְקָטָלההגליה

הגשמת השרירים, הגמשת הֵגו, הגמשת עמדות, הגמשת התוכניתעברית חדשהשלמיםג־מ־שהפעילַהְקָטָלההגמשה

ימי־הבינייםכפוליםג־נ־נהפעילַהְקָטָלההגנה

, הגנה על המולדת, הגנה מרחבית, כתב הגנה, הגנה לוחצת, הגנה עצמית, הגנה היקפית, הגנה אישית

, שר ההגנה, קרם הגנה, הגנה סבילה, קו הגנה, הגנה נגד מטוסים, צבא ההגנה לישראל, הגנת הטבע

ההגנה , גבולות בני הגנה, תכשירי הגנה, אין הגנה, הגנת הצרכן, עדים מטעם ההגנה, טען להגנתו

התוכנית להגנת עדים, ל הגנה'ג, מנגנון הגנה, הטובה ביותר היא התקפה

– שם מופשט , הגנתי– ת "מזה ש

הגנתיות

הגעה לבית חולים, עם הגעתו, מועדי הגעה, הגעה ליעד, הגעה למקום, זמני הגעהל"חזנ"חפנ־ג־עהפעילַהְקָטָלההגעה

הגעלת כליםל"חזשלמיםג־ע־להפעילַהְקָטָלההגעלה

כרטיס הגרלה, זכה בהגרלהל"חזשלמיםג־ר־להפעילַהְקָטָלההגרלה

ל"חזנ"חפנ־ג־שהפעילַהְקָטָלההגשה

הגשת , הגשת הצעה, חבטת הגשה, הגשת מועמדות, הגשת הארוחה, צורת הגשה, הגשה עצמית

הגשת , הגשת תלונה, הגשת דוח שנתי, הגשה לבגרות, הגשת בקשה, הגשת כתב אישום, חדשות

תביעת חוב

ימי־הבינייםשלמיםג־ש־מהפעילַהְקָטָלההגשמה
יצא להגשמה , הגשמת משאלות, הגשמת חלום, הגשמת ערכים, הגשמת הרעיון, הגשמה עצמית

(ישן)בקיבוץ 

ימי־הבינייםשלמיםד־ב־קהפעילַהְקָטָלההדבקה
חשש , עבודות הדבקה, הדבקת שיער, הדבקת החולים, הדבקת עץ, הדבקת הנמלטים, הדבקת בולים

הדבקת ציפורניים, הדבקת ריסים, להדבקה

עברית חדשהשלמיםד־ב־רהפעילַהְקָטָלההדברה
, הדברת נמלים, הדברת חיידקים, הדברה אורגנית, הדברה ביולוגית, הדברת מזיקים, הדברת מחלות

הדברת עכברים

בהדגמה אישית, סרטון הדגמה, הדגמת איפור, הדגמת התופעות, הדגמת השימושעברית חדשהשלמיםד־ג־מהפעילַהְקָטָלההדגמה

הדגרת ביצים, הדגרה מלאכותיתל"חזשלמיםד־ג־רהפעילַהְקָטָלההדגרה

עברית חדשהשלמיםד־ג־שהפעילַהְקָטָלההדגשה
הדגשת , הדגשה יתרה, הדגשת הטקסט, הדגשת הכותרת, אמצעי רטורי להדגשה, הדגשת המילים

הדגשת גבות, שפתיים

ֵהדיח: הפועלמכל הדחה, הדחת כליםל"חזי"עוד־ו־חהפעילַהְקָטָלהֲהָדָחה

ִהדיח: הפועלהדחת עד, הדחה לזנות, הדחה מקורס טיס, (בהישרדות)פרק הדחה , הדחה מתפקידל"חזנ"חפנ־ד־חהפעילַהְקָטָלהַהָדָחה

הדחקת טראומה, הדחקת זיכרונות, הדחקה רגשית, תהליך של הדחקהעברית חדשהשלמיםד־ח־קהפעילַהְקָטָלההדחקה

הדלפת סרטים, הדלפת בחינות, הדלפת מידעעברית חדשהשלמיםד־ל־פהפעילַהְקָטָלההדלפה

הדלקת משואות, הדלקת מדורה, הדלקת נרות, הדלקת אורל"חזשלמיםד־ל־קהפעילַהְקָטָלההדלקה

עברית חדשהה/י"נלה/ד־מ־יהפעילַהְקָטָלההדמיה
הדמיית , מכון הדמיה, הדמיה מוחית, הדמיה רפואית, הדמיית נהיגה, משחק הדמיה, הדמיית איברים

הדמיה ממוחשבת, (MRI)תהודה מגנטית 

שלמיםד־מ־מהפעילַהְקָטָלההדממה
כפולים על 

דרך השלמים

הדממת חירום, הדממת מכונות, הדממת מנוע

הדפת בושם, הדפת ריחעברית חדשהנ"חפנ־ד־פהפעילַהְקָטָלההדפה

הדפסה על חולצות, הדפסת תמונות, הדפסת עיתון, הדפסת ספר, מכונת הדפסהימי־הבינייםשלמיםד־פ־סהפעילַהְקָטָלההדפסה

ימי־הבינייםשלמיםד־ר־גהפעילַהְקָטָלההדרגה
– שם מופשט , הדרגתי– ת "מזה שבהדרגה

הדרגתיות

עברית חדשהנ"חפנ־ד־רהפעילַהְקָטָלהַהָדָרה
, חיוב בנדר, שבועה– קשור למילה נדר הדרה פיננסית, הדרה חברתית, הדרת הנאה, הדרת נשים

קיפוח/כיום הרחקה

עברית חדשהשלמיםד־ר־כהפעילַהְקָטָלההדרכה
הדרכת , הדרכת כלות, הדרכה הורית, הדרכה בלימודים, קצין הדרכה, בסיס הדרכה, חוברת הדרכה

קורס הדרכה, טיולים

הפעילַהְקָטָלההדתה

שורש לא 

ברור אולי 

ד־ו־ת

עברית חדשהי"אולי עו

תהליך של הדתה, הדתה במערכת החינוך, הדתה של קבוצת אנשים

ההפך מחילון, דת– גזור שם 
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ההדרת כתב יד קדוםעברית חדשהשלמיםה־ד־רהפעילַהְקָטָלהההדרה

עברית חדשהו"נפיי־ב־להפעילַהְקָטָלההובלה
נטל את , דמי הובלה, הובלת דירה, חברת הובלות, הובלת סחורות, הובלה ימית, הובלה אווירית

הובלה והרכבה, פנוי להובלה, הובלת כדור, לא כולל הובלה, צוות הובלה, ההובלה

ב– הצרכה , היקש בין גזרותהודאת שווא, הודאה באמת, שתיקה כהודאה, הודאה באשמהל"חזה/י"נל|ו"נפיה/י־ד־יהפעילַהְקָטָלההודאה

על/ל– הצרכה הודיית המעשר, ברכת הודיה, תפילת הודיה, שבח והודיהל"חזה/י"נל|ו"נפיה/י־ד־יהפעילַהְקָטָלההודיה

ימי־הבינייםו"נפיי־ד־עהפעילַהְקָטָלההודעה

, הודעה על פיטורין, הודעת מערכת, הודעה קולית, הודעה מוקדמת, הודעה רשמית, עד להודעה חדשה

, הודעה פוגענית, הודעת אזהרה, ללא הודעה מוקדמת, הודעת פטירה, הודעת שרשרת, הודעת אספה

שירות הודעות, הודעות אנונימיות

על– הצרכה 

י"ו השפיעה על עו"נפי, היקש בין גזרותהוזלת עלויות, הוזלת מחירים, מבצעי הוזלה, נמכר בהוזלהעברית חדשהי"עוז־ו־להפעילַהְקָטָלההוזלה

ימי־הבינייםו"נפיי־כ־חהפעילַהְקָטָלההוכחה
, הוכחת חפותו, הוכחה בדרך השלילה, חוסר הוכחות, הוכחה נסיבתית, הוכחה חותכת, בר הוכחה

טעון הוכחה, נטל הוכחה, הוכחה חיה

הולדת רעיונות, הולדת ולדותימי־הבינייםו"נפיי־ל־דהפעילַהְקָטָלההולדה

י־ל־כ מתחלפים|שורש ה־ל־כהולכת נוסעים, הולכה והובאה, הולכה עצבית, הולכה חשמלית, הולכת שולל, הולכת עיווריםל"חזו"נפיי־ל־כהפעילַהְקָטָלההולכה

היקש בין גזרותהונאה עצמית, הונאת ביטוח, הונאת דברים, בגין הונאהל"חזא"נפה/י־נ־יהפעילַהְקָטָלההונאה

ל– הצרכה הוספת תבלינים, הוספת נופך משלו, הוספת שמן למדורה, הוספת קומהימי־הבינייםו"נפיי־ס־פהפעילַהְקָטָלההוספה

ל"חזו"נפיי־פ־עהפעילַהְקָטָלההופעה
הופעת , בעל הופעה נאה, הופעת השחקנים, הופעת הזמרים, סיבוב הופעות, דפק הופעה, הופעה חיה

הרביץ הופעה, הופעת אורח, הופעה משום מקום, הספר

ל"חזו"נפיי־צ־אהפעילַהְקָטָלההוצאה

הוצאה , חשבון הוצאות, הוצאה להורג, הוצאת ספרים, הוצאת דיבה, הוצאה לפועל, הוצאה לאור

הוצאות , כיסה את ההוצאות, נשא בהוצאות, החזר הוצאות, הוצאות שוטפות, הוצאות נסיעה, מוכרת

הוצאות רכב, הוצאת דרכון, והכנסות

הוקעה תרבותית, ראוי להוקעה, הוקעת המעשהל"חזו"נפיי־ק־עהפעילַהְקָטָלההוקעה

עברית חדשהו"נפיי־ק־רהפעילַהְקָטָלההוקרה
, טקס הוקרה, לרופא/למורה/הוקרה לחיילים, הוקרה והערכה, אירוע הוקרה, לאות הוקרה, בהוקרה

תעודת הוקרה, מגיני הוקרה
ל– הצרכה 

ל"חזה/י"נל+ ו "נפיה/י־ר־יהפעילַהְקָטָלההוראה

הוראה , תעודת הוראה, הוראת שעה, ניתנה הוראה, הוראות הפעלה, הוראות שימוש, הוראת קבע

שפת , בניגוד להוראות, הוראה פרונטלית, הוראות פתיחה באש, עוזר הוראה, ציות להוראות, מתקנת

עובדי הוראה, פרחי הוראה, צוותי הוראה, אסטרטגיות הוראה, ההוראה

ל"חזו"נפיי־ר־דהפעילַהְקָטָלההורדה
הורדה של , הורדה בשכר, הורדת כביסה מהחבל, הורדת נוסעים, הורדת מחירים, הורדה בדרגה

הורדת פרופיל, הורדת הנושא מסדר היום, הורדת ידיים, הורדת משחק, הורדה של סרטים, שירים

מסכת הוריות, תמרורי הוריהל"חזה/י"נל+ ו "נפיה/י־ר־יהפעילַהְקָטָלההוריה

הורקת השדה, הורקת העשבעברית חדשהו"נפיי־ר־קהפעילַהְקָטָלההורקה

הורשת נכסים, הורשת תכונותימי־הבינייםו"נפיי־ר־שהפעילַהְקָטָלההורשה

הושבת אורחים באולם, הושבה במטוס, הושבת התינוק על הברכיים, הושבה על כיסאעברית חדשהו"נפיי־ש־בהפעילַהְקָטָלההושבה

הושטת יד, הושטת סיוע, הושטת עזרהל"חזו"נפיי־ש־טהפעילַהְקָטָלההושטה

הותרה על כנו, הותרת העניין ללא הכרעה, הותרת שרידים, הותרת האוכלעברית חדשהו"נפיי־ת־רהפעילַהְקָטָלההותרה

הזהבת תכשיטים, הזהבת מים, הזהבת בצל, הזהבת השיבוליםעברית חדשהשלמיםז־ה־בהפעילַהְקָטָלההזהבה

כתיב נדיר...הזהרת הציבור מפניימי־הבינייםשלמיםז־ה־רהפעילַהְקָטָלההזהרה

ארון הזזה, הזזה אנכית, הזזה אופקית, חלון הזזה, הזזת השעון, הזזת קירות, דלת הזזהימי־הבינייםי"עוז־ו־זהפעילַהְקָטָלההזזה

הזחת הִפסקה, הזחת ראש, הזחת הדעתעברית חדשהי"עוז־ו־חהפעילַהְקָטָלההזחה

הפועל ִהָזה, גם הזאההזיית נוזלים, הזיית מים, הזיית בושםל"חזה/י"נל+ נ "חפה/נ־ז־יהפעילַהְקָטָלהַהָזיָה

...הזכרת עברו של, הזכרת נשמות, הזכרת נשכחות, הזכרת השםל"חזשלמיםז־כ־רהפעילַהְקָטָלההזכרה

הזלפה על עוגה, הזלפת מים, הזלפת בושם, הזלפת שמןל"חזשלמיםז־ל־פהפעילַהְקָטָלההזלפה

עדות הזמה, בר הזמה, הזמת דברי העדל"חזכפוליםז־מ־מהפעילַהְקָטָלההזמה

ל"חזשלמיםז־מ־נהפעילַהְקָטָלההזמנה
, לפי הזמנה, הזמנת כרטיסים, הזמנה לבית משפט, הזמנה לחתונה, הזמנה לפגישה, הזמנה למסיבה

הזמנת טיסות, הזמנת תור

ימי־הבינייםי"עוז־ו־נהפעילַהְקָטָלההזנה
הזנת , הזנת נשק, הזנת פרטים, הזנה בכפייה, הזנה מלאכותית, הזנת שיער, הזנת עור, קרם הזנה

הזנת נתונים, קו הזנה, הזנה כפולה, המחשב
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ימי־הבינייםשלמיםז־נ־חהפעילַהְקָטָלההזנחה
, הזנחת קשישים, הזנחת ילדים, הזנחה הורית, הזנחת רגשות, תוצאה של הזנחה, הזנחה פושעת

הזנחת כלבים

הזנקת שווא, הזנקה לקו הסיום, הזנקת מטוסים, הזנקת מסוקיםל"חזשלמיםז־נ־קהפעילַהְקָטָלההזנקה

הזעה בפנים, הזעה בלילה, הזעה בידיים, הזעת יתרעברית חדשהצ"חפיי־ז־עהפעילַהְקָטָלההזעה

הזעמת פניםעברית חדשהשלמיםז־ע־מהפעילַהְקָטָלההזעמה

הזעפת גבות, הזעפת פניםעברית חדשהשלמיםז־ע־פהפעילַהְקָטָלההזעפה

כתיב נדירהזעקת אמבולנס, הזעקת הרופא, הזעקת הציבורימי־הבינייםשלמיםז־ע־קהפעילַהְקָטָלההזעקה

הזרמת שפכים לים, הזרמת חמצן, הזרמה מוניטרית, הזרמת מידע, הזרמת מים, הזרמת כסףל"חזשלמיםז־ר־מהפעילַהְקָטָלההזרמה

הזרעה מלאכותיתימי־הבינייםשלמיםז־ר־עהפעילַהְקָטָלההזרעה

עברית חדשהשלמיםז־ר־קהפעילַהְקָטָלההזרקה
, הזרקת חומצה היאלרונית, הזרקת בוטוקס, הזרקה תת־עורית, הזרקת דיו, הזרקת דלק, הזרקת סמים

הזרקת אינסולין

ח־ב־אהפעילַהְקָטָלההחבאה
א על דרך "נל

השלמים
ימי־הביניים

החבאת אפליקציות, החבאת אפיקומן, החבאת נשק, החבאת כסף

החדרת עירוי, החדרת צינור, החדרת תחושות, החדרת מוצר לשוק, החדרת לחות, החדרת ערכיםעברית חדשהשלמיםח־ד־רהפעילַהְקָטָלההחדרה

החזקת ידיים, החזקה בדעות, החזקת נשק, החזקת הכדור, החזקת מעמד, החזקת רכבימי־הבינייםשלמיםח־ז־קהפעילַהְקָטָלההחזקה

ימי־הבינייםשלמיםח־ז־רהפעילַהְקָטָלההחזרה

, החזרת ספר לספרייה, החזרת ציוד, החזרת הכסף, החזרת האור, החזרת אבדה, החזרת אדם למוטב

, החזרת המצב לקדמותו, מדיניות החזרת מוצרים, החזרת עוברים, החזרת אהבה, החזרת שבויים

החלפות והחזרות

ח־ט־אהפעילַהְקָטָלההחטאה
א על דרך "נל

השלמים
עברית חדשה

מרחק החטאה, החטאת המטרה, החטאות במשחק כדורסל

קורס החיאה, מכשירי החיאה, פעולות החיאה, ניסיונות החיאה, בוצעה החיאה, החייאת הלשוןעברית חדשהה/י"נלה/ח־י־יהפעילַהְקָטָלההחיאה

כ דגושהסוכן החכרות, תנאי החכרהעברית חדשהשלמיםח־כ־רהפעילַהְקָטָלההחּכרה

החלת תקנה, החלת הטבות מס, החלת ותק, החלת החוקעברית חדשהי"עוח־ו־להפעילַהְקָטָלההחלה

עברית חדשהשלמיםח־ל־טהפעילַהְקָטָלההחלטה
החלטה , החלטה סופית, ם"החלטה באו, החלטת הממשלה, החלטת בית המשפט, קבלת החלטות

החלטה מצערת, היסטורית
על– הצרכה 

החלמה איטית, החלמה ממחלה, החלמה מניתוח, החלמה מהירהעברית חדשהשלמיםח־ל־מהפעילַהְקָטָלההחלמה

ימי־הבינייםשלמיםח־ל־פהפעילַהְקָטָלההחלפה
, החלפת בגדים, החלפת כוח, החלפת ספרים, החלפת רשמים, החלפות משמרות, החלפת דעות

שובר החלפה, החלפת מטבע, החלפת קידומת, פתק החלפה, החלפת מפרקים

סכנת החלקה, החלקת שיער, החלקה על קליפת בננה, החלקה על הקרחימי־הבינייםשלמיםח־ל־קהפעילַהְקָטָלההחלקה

החלשת המטבע, החלשת גופו, החלשת כוחועברית חדשהשלמיםח־ל־שהפעילַהְקָטָלההחלשה

עברית חדשהשלמיםח־מ־צהפעילַהְקָטָלההחמצה
פחד , מגדל החמצה, תחושת החמצה, החמצת הזדמנות, החמצת ירקות, החמצת חלב, החמצת פנים

מהחמצה

החמרה במצב הרפואי, החמרה בענישה, החמרת היחסים, החמרת המצבימי־הבינייםשלמיםח־מ־רהפעילַהְקָטָלההחמרה

חפץ– גזור שם החפצה עצמית, החפצת גברים, החפצה מינית, החפצה נשיתעברית חדשהשלמיםח־פ־צהפעילַהְקָטָלההחפצה

ההפך מהפנמההחצנה שלילית, החצנה חיובית, החצנת הרגשותעברית חדשהשלמיםח־צ־נהפעילַהְקָטָלההחצנה

החרבת בית המקדש, החרבת העירעברית חדשהשלמיםח־ר־בהפעילַהְקָטָלההחרבה

החרמת הדיון, החרמת סחורה, החרמת רכב, החרמת השלל, החרמת רכושעברית חדשהשלמיםח־ר־מהפעילַהְקָטָלההחרמה

החרפת העיצומים, החרפה במצב, החרפת היחסים, החרפת המחלהעברית חדשהשלמיםח־ר־פהפעילַהְקָטָלההחרפה

שוחד– גזור שם (בלקיחת שוחד, בגנבה)החשדה במעשה עברית חדשהשלמיםח־ש־דהפעילַהְקָטָלההחשדה

חיתל– הפועל מבניין פיעל שירות החתלה, פינת החתלה, שידת החתלה, החתלת התינוקעברית חדשהשלמיםח־ת־להפעילַהְקָטָלההחתלה

עברית חדשהשלמיםח־ת־מהפעילַהְקָטָלההחתמה
החתמה , החתמה על עצומה, החתמת כרטיס עובד, החתמת הבולים, החתמת המסמך, החתמת שעון

החתמה על תצהיר, בלשכה

עברית חדשהי"עוט־ו־בהפעילַהְקָטָלההטבה
, מועדון הטבות, הטבת יום הולדת, הטבה נלווית, הטבה במצב החולה, הטבת מס, הטבה סוציאלית

הטבות בלעדיות, הטבות מפליגות, מגוון הטבות
ו"יכול להיות גם שורש י־ט־ב גזרת נפי

הטבלה בדיו, הטבלה בנצרות, הטבלה בנוזלל"חזשלמיםט־ב־להפעילַהְקָטָלההטבלה

הטבעה על עור, הטבעה על מתכת, הטבעת ספינות, הטבעה בכדורסל, הטבעת מטבעותעברית חדשהשלמיםט־ב־עהפעילַהְקָטָלההטבעה

הטחת עלבונות, הטחת האשמות, הטחת האמת, הטחת ראש בקיר, הטחת דברים במישהול"חזי"עוט־ו־חהפעילַהְקָטָלההטחה
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ל"חזה/י"נל/נ"חפה/נ־ט־יהפעילַהְקָטָלההּטיה
, הטיה לרעה, הטיה לטובה, הטיית פעלים ושמות, הטיית ראש, הטיית אוזן, הטיית משפט, הטיית דין

הטיית עסקאות, הטיית מכרז, הטיית משחק

ימי־הבינייםנ"חפנ־ט־להפעילַהְקָטָלהַהָּטָלה

הטלת , הטלת מים, הטלת פצצות, הטלת קובייה, הטלת מטבע, הטלת מורא, הטלת כידון, הטלת ספק

, הטלת רפש, הטלת ביצים, הטלת וטו, הטלת שתן, הטלת דופי, הטלת אימה, הטלת מיסים, אחריות

הטלת הגבלות, הטלת מרות

– יש גם שורש ט־ו־ל באותה המשמעות 

ֳהָטָלה

ל"חזשלמיםט־מ־נהפעילַהְקָטָלההטמנה
, הטמנת פסולת, הטמנה  באדמה, הטמנת זרעים, הטמנת פח, הטמנת מלכודת, הטמנת הראש בחול

(בכותל)הטמנת פתקים 

עברית חדשהשלמיםט־מ־עהפעילַהְקָטָלההטמעה
הטמעת תהליכי , הטמעת השינוי, הטמעת תהליך, הטמעת מערכות, הטמעת הרעיון, הטמעת התוכנית

הטמעת התרבות היהודית, הטמעת מערכות, למידה

הטסת רחפן, הטסה רפואית, הטסת ציוד, הטסת אנשים, הטסת מצרכיםעברית חדשהי"עוט־ו־סהפעילַהְקָטָלההטסה

הטעיית הלקוח, הטעיית הצרכן, הטעיית הציבורעברית חדשהה/י"נלה/ט־ע־יהפעילַהְקָטָלההטעיה

קרא בהטעמה, הטעמת מלרע, הטעמת מלעילעברית חדשהשלמיםט־ע־מהפעילַהְקָטָלההטעמה

ימי־הבינייםשלמיםט־ע־נהפעילַהְקָטָלההטענה
, הטענת מצבר, הטענת כרטיס, הטענת רב קו, הטענת המכולות, הטענת הסחורות, הטענת הסוללה

הטענת כספומט

הטפה דתית, הטפה לרעיון, הטפת מוסרל"חזנ"חפנ־ט־פהפעילַהְקָטָלההטפה

הטרדת עד, סליחה על ההטרדה, הטרדה מיניתעברית חדשהשלמיםט־ר־דהפעילַהְקָטָלההטרדה

הטרמה לסיפור, אפקט ההטרמה, איסור הטרמה, הטרמה במציאות, הטרמת המחשבותעברית חדשהשלמיםט־ר־מהפעילַהְקָטָלההטרמה

היקש בין גזרותהכאת נשים, הכאה עצמית, הכאת לב, הכאה על חטאל"חזה/י"נל|נ"חפה/נ־כ־יהפעילַהְקָטָלההכאה

על– הצרכה הכבדה במידות החום, הכבדת העול, הכבדת נטל המיסים, הכבדת הלבעברית חדשהשלמיםכ־ב־דהפעילַהְקָטָלההכבדה

הכברת מיליםעברית חדשהשלמיםכ־ב־רהפעילַהְקָטָלההכברה

כ־ו־נהפעילַהְקָטָלההכוונה
י על דרך "עו

השלמים
עברית חדשה

שלטי הכוונה, הכוונה תעסוקתית, הכוונת תלמידים, הכוונת התנועה בדרכים, הכוונה מקצועית

כ רפההכחדה טבעית, הכחדת מינים, הכחדת בעלי חיים, סכנת הכחדהעברית חדשהשלמיםכ־ח־דהפעילַהְקָטָלההכחדה

כ רפההכחלת השפתייםעברית חדשהשלמיםכ־ח־להפעילַהְקָטָלההכחלה

ל"חזשלמיםכ־ח־שהפעילַהְקָטָלההכחשה
, הכחשה גורפת, הכחשת עסקה, הכחשת השואה, הכחשת האשמה, פרסום הכחשה, הכחשה לידיעה

חי בהכחשה
כ רפה

כ־ל־אהפעילַהְקָטָלההכלאה
א על דרך "נל

השלמים
עברית חדשה

הכלאה חוזרת, הכלאה של בעלי חיים או צמחים

יעד ההכלה, תוכנית הכלה, הכלה חינוכית, הכלת רגשות, יכולת הכלהעברית חדשהי"עוכ־ו־להפעילַהְקָטָלההכלה

הכללה גסה, הכללה גורפת, הכללת יתר, בהכללה, יצירת הכללה, הכללת פרטיםעברית חדשהשלמיםכ־ל־להפעילַהְקָטָלההכללה

הכלמת פניםימי־הבינייםשלמיםכ־ל־מהפעילַהְקָטָלההכלמה

הכמנת רכוש, הכמנת פרטיםל"חזשלמיםכ־מ־נהפעילַהְקָטָלההכמנה

הכנת שיעורים, הכנת תקציב, הכנה ללידה, הכנות לאירוע, הכנה לבחינה, הכנת אוכלל"חזי"עוכ־ו־נהפעילַהְקָטָלההכנה

ל"חזשלמיםכ־נ־סהפעילַהְקָטָלההכנסה

מס , נציב מס הכנסה, הכנסה נטו, הכנסה לאומית, הכנסה חודשית, הכנסת ספר תורה, הכנסת כלה

הכנסה , הכנסה מיגיעה אישית, הכנסה נוספת, מקור הכנסה, הבטחת הכנסה, הכנסה צדדית, הכנסה

הכנסת אורחים, לנפש

מודיע בהכנעה, בהכנעה, קיבל בהכנעהימי־הבינייםשלמיםכ־נ־עהפעילַהְקָטָלההכנעה

הכפלת הכנסות, הכפלת שכר, הכפלה של מספריםעברית חדשהשלמיםכ־פ־להפעילַהְקָטָלההכפלה

כ־פ־פהפעילַהְקָטָלההכפפה
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

הכפפת הלוואות, הכפפת עיסוק, הכפפת האזור, ...הכפפת האנשים למרותו של

קמפיין הכפשה, ...מסע הכפשה נגד, הכפשת שמועברית חדשהשלמיםכ־פ־שהפעילַהְקָטָלההכפשה

ל"חזנ"חפנ־כ־רהפעילַהְקָטָלההכרה

, סף הכרה, ההכרה שבה אליו, הכרת המציאות, הכרת פנים, הכרה עצמית, הכרה פנימית, תת הכרה

, הכרה במוסד, עשה הכרה עם מישהו, איבוד ההכרה/אובדן, הכרה במדינה, תודה/הכרת טובה, בהכרה

חוסר הכרה, הכרה במדינה, הכרה אקדמית, הכרה מעורפלת

על– הצרכה הכרזה על הקמת המדינה, הכרזת עצמאות, הכרזת מלחמהל"חזשלמיםכ־ר־זהפעילַהְקָטָלההכרזה

ל"חזשלמיםכ־ר־עהפעילַהְקָטָלההכרעה
עמד , נפלה ההכרעה, הסתיים ללא הכרעה, הכרעת הרוב, הכרעת האויב, בא לידי הכרעה, הכרעת דין

רגע ההכרעה, צומת הכרעות, הכרעת הוועדה, בפני ההכרעה
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הכשלה בטסט, הכשלה עצמית, הכשלת התלמידיםעברית חדשהשלמיםכ־ש־להפעילַהְקָטָלההכשלה

ל"חזשלמיםכ־ש־רהפעילַהְקָטָלההכשרה
תקופת , אנשי הכשרת היישוב, הכשרת מאמנים, הכשרת בשר, הכשרה מקצועית, הכשרת קרקע

הכשרת הלבבות, הכשרה מואצת, הכשרת אנשי חינוך, הכשרת כלים, הכשרה

הכתבה עצמית, הכתבת קצב, הכתבה כושלת, הכתבה לבוחן ניטרלי, הכתבת תנאיםעברית חדשהשלמיםכ־ת־בהפעילַהְקָטָלההכתבה

כתף– גזור שם הכתפת נשקעברית חדשהשלמיםכ־ת־פהפעילַהְקָטָלההכתפה

הכתרת הרב, הכתרת מלך, הכתרת יורש העצר, הכתרת מלכת היופי, טקס הכתרהעברית חדשהשלמיםכ־ת־רהפעילַהְקָטָלההכתרה

הלאמת הבנקים, הלאמת רכוש, הלאמת בתים, הלאמת רכבות, הלאמת אדמותעברית חדשהשלמיםל־א־מהפעילַהְקָטָלההלאמה

ימי־הבינייםשלמיםל־ב־נהפעילַהְקָטָלההלבנה
, הלבנת בגדים, הלבנת שיניים, חומרי הלבנה, הלבנת השיער, הלבנת כספים, הלבנת הון, הלבנת פנים

איסור הלבנת הון

ענף ההלבשה, הלבשה והנעלה, חדר הלבשה, הלבשה תחתונהימי־הבינייםשלמיםל־ב־שהפעילַהְקָטָלההלבשה

ל"חזה/י"נלה/ל־ו־יהפעילַהְקָטָלההלוואה
הלוואה ללא , קיבל הלוואה, הלוואה וחיסכון, מתן הלוואה, שטר הלוואה, הלוואת גישור, הלוואה עומדת

הלוואה מהירה, הלוואה מיידית, ריבית
ל– הצרכה , היקש בין גזרות

הפועל ליווה אבל יש גם לוויה...ההלוויה תצא מבית, בהלוויה, השתתפו בהלוויהל"חזה/י"נלה/ל־ו־יהפעילַהְקָטָלההלוויה

הלחמת ריסים, הלחמת שיער, הלחמה קרה, הלחמה רכה, הלחמה קשה, הלחמת ברזלעברית חדשהשלמיםל־ח־מהפעילַהְקָטָלההלחמה

לחן– גזור שם הלחנת מוזיקה, הלחנת שיריםעברית חדשהשלמיםל־ח־נהפעילַהְקָטָלההלחנה

הלנת מת, הלנת דין, הלנת שכרל"חזי"עול־ו־נהפעילַהְקָטָלההלנה

הלעזה על מישהועברית חדשהשלמיםל־ע־זהפעילַהְקָטָלההלעזה

הלעטה והאבסה, הלעטה בחומר הלימוד, הלעטת אווזיםל"חזשלמיםל־ע־טהפעילַהְקָטָלההלעטה

סתם הלצה, בדיחות והלצותל"חזי"עוי־צ/ל־והפעילַהְקָטָלההלצה

היקש בין גזרותהלקאה עצמיתימי־הבינייםה/י"נלה/ל־ק־יהפעילַהְקָטָלההלקאה

לשון– גזור שם הלשנת מס, הלשנה ודיווח, הלשנה על מישהוימי־הבינייםשלמיםל־ש־נהפעילַהְקָטָלההלשנה

היקש בין גזרות?, הפועלהמחאת זכות, המחאת דואר, המחאה בנקאית, המחאה דחויה, תשלום בהמחאה, המחאות נוסעיםעברית חדשהה/י"נלה/מ־ח־יהפעילַהְקָטָלההמחאה

שורש תנייניהמחזת הסיפורעברית חדשהשלמיםמ־ח־זהפעילַהְקָטָלההמחזה

שורש תנייניהמחשת נתונים, התמונה להמחשה בלבד, אמצעי המחשהעברית חדשהשלמיםמ־ח־שהפעילַהְקָטָלההמחשה

המלחת מי תהום, המלחת המים, המלחת המזוןימי־הבינייםשלמיםמ־ל־חהפעילַהְקָטָלההמלחה

(סייח, עגל)המלטת בעלי חיים ימי־הבינייםשלמיםמ־ל־טהפעילַהְקָטָלההמלטה

המלכה למלךימי־הבינייםשלמיםמ־ל־כהפעילַהְקָטָלההמלכה

ימי־הבינייםשלמיםמ־ל־צהפעילַהְקָטָלההמלצה
, המלצת השף, המלצה על סרטו של, המלצה על ספר, הגשת ההמלצות, ...בהמלצת, מכתב המלצה

מתן המלצה

המסת קרח, המסת סוכר, המסת מלח, המסת שומןימי־הבינייםכפוליםמ־ס־סהפעילַהְקָטָלההמסה

המעטת דמותו, המעטת ערכו, בלשון המעטהימי־הבינייםשלמיםמ־ע־טהפעילַהְקָטָלההמעטה

מ־צ־אהפעילַהְקָטָלההמצאה
א על דרך "נל

השלמים
ימי־הביניים

, בעל המצאות, המצאת תעודות, המצאת הדפוס, המצאת הנורה, !זאת המצאה שלך, המצאת המאה

המצאת הגלגל

מ־ר־אהפעילַהְקָטָלההמראה
א על דרך "נל

השלמים
עברית חדשה

המראת , מסלול המראה, מועדי המראה ונחיתה, המראת הנוסעים, לקראת ההמראה, המראת המטוס

(מצב צבירה)תופעת המראה , החללית

המרדת הציבור, המרדת האזרחים, המרדת ההמוןעברית חדשהשלמיםמ־ר־דהפעילַהְקָטָלההמרדה

ל"חזי"עומ־ו־רהפעילַהְקָטָלההמרה
, (בגדים, נעליים)המרת מידות , בר המרה, טיפולי המרה, המרת משפטים, המרת דת, המרה מטבע

המרות משקל

המרצה חברתית, המרצת פתיחה, המרצת העובדים, המרצת התלמידים ללמודימי־הבינייםשלמיםמ־ר־צהפעילַהְקָטָלההמרצה

?הפועל, שורש תנייניהמשגת תהליכים, המשגת הכתוב, המשגה קוגניטיבית, המשגה מופשטתעברית חדשהשלמיםמ־ש־גהפעילַהְקָטָלההמשגה

המתת חסדעברית חדשהי"עומ־ו־תהפעילַהְקָטָלההמתה

עמדת המתנה, המתנה על הקו, המתנה בתור, חדר המתנה, רשימת המתנהימי־הבינייםשלמיםמ־ת־נהפעילַהְקָטָלההמתנה

המתקה בעונש, המתקת סוד, המתקת מים, המתקת גלולה, המתקת דיןימי־הבינייםשלמיםמ־ת־קהפעילַהְקָטָלההמתקה

(הניא אותו)הנאה מלעשות משהו ל"חזי"עו/ א "נלנ־ו־אהפעילַהְקָטָלההנאה

הנבת כספים, הנבת היבול, הנבת השדה, הנבת הכרםעברית חדשהי"עונ־ו־בהפעילַהְקָטָלההנבה

נ־ב־טהפעילַהְקָטָלההנבטה
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

הנבטת קטניות, הנבטת שעועית, הנבטת חומוס, הנבטה ביתית, הנבטת זרעים
בידול מהבטה
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נ־ג־דהפעילַהְקָטָלההנגדה
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

הנגדה בין מילים, הנגדה חברתית
בידול מהגדה

ההנגנה של המשפט, מדבר בהנגנהעברית חדשהשלמיםנ־ג־נהפעילַהְקָטָלההנגנה

נ־ג־שהפעילַהְקָטָלההנגשה
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

, הנגשת מבנים, הנגשת אתרים, הנגשה ללקויי שמיעה, הנגשה לנכים, הנגשת אתרים, הנגשת מסמכים

הנגשה לשונית, הנגשה וירטואלית, הנגשה פרטנית, הנגשת מוסדות, הנגשת עסקים
קשור לנגיש, בידול מהגשה

עברית חדשהשלמיםנ־ה־גהפעילַהְקָטָלההנהגה
, הנהגה הורית, הנהגת התנועה, הנהגה טבעית, הנהגת הבית, ההנהגה החברתית, ההנהגה המדינית

הנהגה צעירה, הנהגת שיטת לימוד, הנהגת הצופים, הנהגת היישוב

עברית חדשהשלמיםנ־ה־להפעילַהְקָטָלההנהלה
, הנהלה ראשית, הנהלת הקבוצה, הנהלת חשבונות, הנהלת החברה, הנהלת הבנק, הנהלת בית הספר

הנהלת בתי המשפט
?פ"ש

מקראי"עונ־ו־חהפעילַהְקָטָלההנחה
לא , הנחת סלב, בהנחה,  אחוזיםXהנחה של , הנחת עבודה, הנחה מראש, מנקודת הנחה, הנחת יסוד

טקס הנחת אבן הפינה, הנחה מוקדמת, הנחת תפילין הנחת מטען, בהנחה ש, יעשה לך הנחות
ֲהנָָחה או ַהנָָחה

עברית חדשהה/י"נלה/נ־ח־יהפעילַהְקָטָלההנחיה
, מתן הנחיה, הנחיות טלפוניות, בניגוד להנחיות, קבלת הנחיות, הנחיית קבוצות הורים, הנחיות לשימוש

הנחיות פרקליטות המדינה, הנחיות משרד הבריאות

הנחלת הקריאה, הנחלת ערכים, הנחלת הלשוןעברית חדשהשלמיםנ־ח־להפעילַהְקָטָלההנחלה

הרים להנחתה, הנחתת אש, הנחתת מהלומה, הנחתת מטוסעברית חדשהשלמיםנ־ח־תהפעילַהְקָטָלההנחתה

הנמכת ציפיות, הנמכת הלהבות, הנמכת הקול, הנמכת קומה, הנמכת הראש, הנמכת התקרהעברית חדשהשלמיםנ־מ־כהפעילַהְקָטָלההנמכה

הנמקה לטיעון, הנמקה לפסק הדיןעברית חדשהשלמיםנ־מ־קהפעילַהְקָטָלההנמקה

ימי־הבינייםי"עונ־ו־עהפעילַהְקָטָלההנעה
הנעת , הנעה לפעולה, הנעה בכבלים, מנגנון הנעה, היעדר הנעה כפולה, הנעה קדמית, הנעה אחורית

הנעת התהליך, לפעולה/הנעה להצלחה, רכב
גם מוטיבציה

?הפועלהנעלת ילדים, הנעלת נשים, הנעלת גברים, הנעלת ספורט, הנעלה וביגודעברית חדשהשלמיםנ־ע־להפעילַהְקָטָלההנעלה

הנפות רגליים, הנפת העומר, הנפת יד, הנפת גרזן, הנפת דגל הדיו, הנפת הדגלעברית חדשהי"עונ־ו־פהפעילַהְקָטָלההנפה

עברית חדשהשלמיםנ־פ־קהפעילַהְקָטָלההנפקה
, שנת הנפקה, הנפקת הפוליסה, הנפקת ניירות ערך, הנפקת שטרות, הנפקות בולים, הנפקת מניות

הנפקת כרטיס אשראי, הנפקת דרכון, ח"הנפקת אג

אנימציה= סרטי הנפשהעברית חדשהשלמיםנ־פ־שהפעילַהְקָטָלההנפשה

הנצחת השואה, שלט הנצחה, גלעד להנצחה, הנצחת שם, אתר הנצחהעברית חדשהשלמיםנ־צ־חהפעילַהְקָטָלההנצחה

נ־צ־להפעילַהְקָטָלההנצלה
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

הנצלת מכשירים, הנצלת פריטים
בידול משמעות מהצלה

(להקה)הנשמות הטהורות , מכונת הנשמה, הנשמה מלאכותית, הנשמה מפה לפהעברית חדשהשלמיםנ־ש־מהפעילַהְקָטָלההנשמה

נ־ש־רהפעילַהְקָטָלההנשרה
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

הנשרת תלמידים, הנשרה כפויה, מניעת הנשרה, אחוזי הנשרה

ב רפהלימודי הסבה להוראה, עבר הסבה ל, ק'הסבת צ, הסבת אקדמאים, הסבת ראש, הסבה מקצועיתל"חזכפוליםס־ב־בהפעילַהְקָטָלההסבה

ימי־הבינייםשלמיםס־ב־רהפעילַהְקָטָלההסברה
חומר , הסברה ישראלית, מסע הסברה, מנהל ההסברה, הסברת המצב, הסברת פנים, משרד ההסברה

סרט הסברה, הסברה
מזה הסברתי

נ"חפ, גם שורש נ־ס־גהסגת גבולימי־הבינייםי"עוס־ו־גהפעילַהְקָטָלההסגה

מודיפיקציה=הסגלת התנהגות, הסגלת אקלים, הסגלת הרכב, הסגלת המטוסעברית חדשהשלמיםס־ג־להפעילַהְקָטָלההסגלה

צו הסגרה, הסגרת עריקים, הסגרה עצמית, הסכמי הסגרה, בר הסגרהל"חזשלמיםס־ג־רהפעילַהְקָטָלההסגרה

חוק ההסדרה, נוהל הסדרה, הסדרת חוב, הסדרת הענייניםימי־הבינייםשלמיםס־ד־רהפעילַהְקָטָלההסדרה

היקש בין גזרותצבעי הסוואה, רשת הסוואהעברית חדשהה/י"נלה/ס־ו־יהפעילַהְקָטָלההסוואה

הסחת המחשבה, הסחת הדעת, פעולות הסחהעברית חדשהנ"חפנ־ס־חהפעילַהְקָטָלההסחה

הסטת המבט, הסטת המחוג בשעון, הסטה מן המסלול, הסטת תשומת הלבל"חזי"עוס־ו־טהפעילַהְקָטָלההסטה

ימי־הבינייםשלמיםס־כ־מהפעילַהְקָטָלההסכמה
הגיעו , הסכמת דיירים, הסכמה כללית, טופס הסכמה, בהסכמה, הסכמה שבשתיקה, הסכמה כללית

חוסר הסכמה, הסכמה מדעת, הסכמה מקיר לקיר, אי הסכמה, להסכמה
ל/עם–  הצרכה 

ס־ל־להפעילַהְקָטָלההסללה
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

היום , בעבר במשמעות חיובית, טרקינג=הסללת תלמידים, הסללה מגדרית, הסללה בחינוך, הסללה למסלול לימודים

יותר שלילית

אסקלציה, גזור שם סולםסכנת הסלמה, הסלמה ביחסים, הסלמה במצבעברית חדשהשלמיםס־ל־מהפעילַהְקָטָלההסלמה

ל– הצרכה הסמכה להוראה, הסמכה לרבנות, הסמכת מרק, הסמכת רוטב, הסמכת סטודנטיםימי־הבינייםשלמיםס־מ־כהפעילַהְקָטָלההסמכה

הסמקת יתר, הסמקה כרונית, הסמקת הפנים מבושהעברית חדשהשלמיםס־מ־קהפעילַהְקָטָלההסמקה

47עמוד 



הערותצירופים וביטוייםרובדגזרהשורשבנייןמשקלשם פעולה
שאילה מלעזהסנפת דבק מגע, הסנפת סמיםעברית חדשהשלמיםס־נ־פהפעילַהְקָטָלההסנפה

?הפועלהסנקה לכבאית, הסנקת ספרינקלרים, הסנקת מיםעברית חדשהשלמיםס־נ־קהפעילַהְקָטָלההסנקה

קייטרינג=הסעדה למפעלים, הסעדה לגנים, שירותי הסעדהעברית חדשהשלמיםס־ע־דהפעילַהְקָטָלההסעדה

שירותי הסעות, חברת הסעות, הסעת נכים, הסעת תלמידים, הסעה לבסיס, תחנת הסעהימי־הבינייםנ"חפנ־ס־עהפעילַהְקָטָלההסעה

הספגת העץ בשמן, הספגה במגבתעברית חדשהשלמיםס־פ־גהפעילַהְקָטָלההספגה

נפוץ יותר אספקההספקת חשמל, הספקת מצרכיםימי־הבינייםשלמיםס־פ־קהפעילַהְקָטָלההספקה

נ"חפנ־ס־קהפעילַהְקָטָלההסקה
עברית + ל "חז

חדשה

(חדשה)הסקת מסקנות , הסקה ביתית, הסקה מרכזית, עצים להסקה

עברית חדשהי"עוס־ו־רהפעילַהְקָטָלההסרה
הסרת , הסרת כובע, הסרת טבעת, הסרת כתמים, הסרת נקודות חן, הסרת משקפיים, הסרת שיער

הסרת הלוט, הסרת האיום, הסרת הגבלות, הסרת חסינות, הסרת שלטים, מכשול

אולפני הסרטה, יחידת ההסרטה, הסרטת הטקסעברית חדשהשלמיםס־ר־טהפעילַהְקָטָלההסרטה

ל"חזי"עוס־ו־תהפעילַהְקָטָלההסתה
הסתה , דברי הסתה, גילויי הסתה, הסתה פראית, הסתה לגזענות, הסתה לאלימות, כרוזי הסתה

איסור פרסום הסתה, לטרור
ַהָסָתה או ֲהָסָתה

הסתרת קבוצה בטלפון, הסתרת כבלים, הסתרת מידע, הסתרת פנים, הסתרת הסודימי־הבינייםשלמיםס־ת־רהפעילַהְקָטָלההסתרה

ל"חזשלמיםע־ב־רהפעילַהְקָטָלההעברה
, העברת רכוש, העברת כספים, העברת נכסים, העברת החלטה, העברת בעלות, העברה בנקאית

העברת נוסעים, העברת כלים
חטף במקום שווא נח

ל"חזשלמיםע־ד־פהפעילַהְקָטָלההעדפה
העדפת תוצרת כחול , העדפה מינית, העדפה על טובת הפרט, העדפת טובת הכלל, העדפה מתקנת

העדפת נושים, העדפת צד, לבן
חטף במקום שווא נח

חטף במקום שווא נחהעוויית פניםעברית חדשהה/י"נלה/ע־ו־יהפעילַהְקָטָלההעוויה

העזה עסקית, העזה אחראית, דברי העזה, העזת פניםימי־הבינייםכפוליםע־ז־זהפעילַהְקָטָלההעזה

חטף במקום שווא נחהעכרת החלונות, העכרת האווירהעברית חדשהשלמיםע־כ־רהפעילַהְקָטָלההעכרה

ל"חזה/י"נלה/ע־ל־יהפעילַהְקָטָלההעלאה

, ...העלאת קרנו של, העלאת חרס, העלאת חלודה, העלאת גירה, העלאת הנושא, העלאה בחזקה

, העלאת מיסים, העלאת המחירים, העלאת קורבן, העלאה בשכר, העלאת נוסעים, העלאת תמונות

העלאת , העלאת תמונות, העלאת גיל הפרישה, העלאה במשכורת, העלאת זיכרונות, העלאת היהודים

...העלאת המודעות ל, העלאת שכר המינימום, העלאת הרף, מסת שריר

--היקש בין גזרות י , חטף במקום שווא נח

א< 

חטף במקום שווא נחהעלבת עובד ציבור, העלבה בפומביעברית חדשהשלמיםע־ל־בהפעילַהְקָטָלההעלבה

ל"חזשלמיםע־ל־מהפעילַהְקָטָלההעלמה
העלמת , העלמת מס, העלמת הכנסה, העלמת הכאב, העלמת האמת, העלמת מידע, העלמת עין

העלמת צלקות, העלמת ראיות, ורידים
מ– הצרכה , חטף במקום שווא נח

ל"חזשלמיםע־מ־דהפעילַהְקָטָלההעמדה
, העמדה על הרגליים, העמדה בניסיון, העמדה במקום, העמדת פנים, העמדה להדחה, העמדה לדין

העמדת הדברים על דיוקם, העמדה על טעותו, העמדה להצבעה
חטף במקום שווא נח

חטף במקום שווא נחהעמסה ופריקה, העמסת התלמידים בשיעורים רבים, העמסת העגלה, העמסת סוכרעברית חדשהשלמיםע־מ־סהפעילַהְקָטָלההעמסה

ימי־הבינייםשלמיםע־מ־קהפעילַהְקָטָלההעמקה
, העמקת הקרע, העמקת הגבייה, העמקה בלימודים, ניכרת העמקה, העמקת החפירה, העמקת הבור

העמקת החינוך, העמקת הפצעים, העמקת האיבה
חטף במקום שווא נח

ימי־הבינייםשלמיםע־נ־קהפעילַהְקָטָלההענקה
הענקת , הענקת סמכויות, הענקת מקלט, הענקת דרגות, הענקת הטבה, הענקת מתנה, הענקת פרס

הענקת אשראי, הענקת תארים, הענקת כומתה, אות הצטיינות
חטף במקום שווא נח

חטף במקום שווא נחהענשה עצמית, הענשה חמורה, הענשת העבריין, הענשת האשמיםעברית חדשהשלמיםע־נ־שהפעילַהְקָטָלההענשה

חטף במקום שווא נחהעסקת עובד זר, העסקת קטינים, העסקת בני נוער, העסקת עובדיםעברית חדשהשלמיםע־ס־קהפעילַהְקָטָלההעסקה

העפה מבית הספר, העפה באוויר, העפת מבטעברית חדשהי"עוע־ו־פהפעילַהְקָטָלההעפה

העפלה לגמר, העפלת ערך המניות, העפלת מחירים, העפלה אל הפסגה, העפלה אל ראש ההרעברית חדשהשלמיםע־פ־להפעילַהְקָטָלההעפלה

עברית חדשהשלמיםע־צ־מהפעילַהְקָטָלההעצמה
העצמת ההון , מילים שעברו העצמה, העצמת הפעולות, העצמה נשית, העצמת עובדים, העצמה אישית

מרכז העצמה, האנושי
חטף במקום שווא נח

ימי־הבינייםי"עוע־ו־רהפעילַהְקָטָלההערה
הערה , הערת אזהרה, הערת אגב, הערת ביניים, הערת שוליים, הערה על התנהגות, הערכה גסה

הערה פוגענית, לסדר

ל"חזשלמיםע־ר־כהפעילַהְקָטָלההערכה

הערכה , להערכתי, זכה להערכה, הערכה שלילית, הערכה חיובית, הערכת מצב, הערכת מחירים

הערכת , לפי הערכות, הערכת סיכון, הערכת משקל, לאות הערכה, הערכה עצמית, בהערכה, חלופית

הערכת מורים, הערכת מתמחים, הערכת מודיעין, הערכה גסה, שיחת הערכה, כאב

חטף במקום שווא נח

חטף במקום שווא נחהערמת ריבית, הערמת האשפה, הערמת התבואה, הערמת קשייםל"חזשלמיםע־ר־מהפעילַהְקָטָלההערמה
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עברית חדשהשלמיםע־ר־צהפעילַהְקָטָלההערצה
, מושא הערצה, מעורר הערצה, בהערצה, הערצה לשחקנים, הערצה למפורסמים, הערצה לזמרים

ראוי להערצה, הערצה עיוורת
ל– הצרכה , חטף במקום שווא נח

עברית חדשהשלמיםע־ש־רהפעילַהְקָטָלההעשרה
העשרת , העשרת אוצר המילים, חוברת העשרה ותרגול, חוגי העשרה, שיעורי העשרה, העשרת הלשון

מרכז העשרה, פעילות העשרה, העשרת הידע הכללי, אורניום
חטף במקום שווא נח

ימי־הבינייםשלמיםע־ת־קהפעילַהְקָטָלההעתקה
חשד , העתקה במבחן, העתקת מסמכים, העתקת שמש, העתקת הספר, העתקת מקום מגורים

העתקות לינאריות, העתקה
חטף במקום שווא נח

הפגת ריחות, הפגת בדידות, הפגת כאבים, הפגת המתיחותעברית חדשהי"עופ־ו־גהפעילַהְקָטָלההפגה

הפגזה ארטילרית, הפגזה כבדהעברית חדשהשלמיםפ־ג־זהפעילַהְקָטָלההפגזה

מקראשלמיםפ־ג־נהפעילַהְקָטָלההפגנה
, הפגנת נוכחות, הפגנת שרירים, הפגנת חיבה, הפגנת רגשות, הפגנות ענק נגד, בהפגנה, הפגנת כוח

הפגנת תמיכה, הפגנה ספונטנית
הפגנתי– ת "מזה ש

יוצא דופן, נדירהפוגה מעבודה, פעילויות הפוגה, בלי הפוגה, הפוגה בלחימהל"חזי"עופ־ו־גהפעילַהְקָטָלההפוגה

הפחדה בפרסום, מסע הפחדה, איומים והפחדותימי־הבינייםשלמיםפ־ח־דהפעילַהְקָטָלההפחדה

הפחת חיים, הפחת אווירה של שמחה, הפחת כזבים, הפחת רוחימי־הבינייםי"עופ־ו־חהפעילַהְקָטָלההפחה

ימי־הבינייםשלמיםפ־ח־תהפעילַהְקָטָלההפחתה
, הפחתת מזונות, הפחתת ארנונה, הפחתת זיהום, הפחתת ריבית, הפחתת מס, הפחתת מחירים

הפחתת כאבים, הפחתת שומן, הפחתת הסיכון

הפטרת השבוע, קריאה מההפטרה, סיפור מההפטרהל"חזשלמיםפ־ט־רהפעילַהְקָטָלההפטרה

הפלגת נופש, מועדי הפלגה, ערך ההפלגה, הפלגה בשבחו, הפלגה ביםימי־הבינייםשלמיםפ־ל־גהפעילַהְקָטָלההפלגה

הפלת גורל, הפלת מטוס, הפלה מלאכותית, הפלה טבעיתימי־הבינייםנ"חפנ־פ־להפעילַהְקָטָלההפלה

הפללת הנאשם, הפללת הלקוח, הפללה עצמית, הפללת החשודעברית חדשהשלמיםפ־ל־להפעילַהְקָטָלההפללה

עברית חדשהה/י"נלה/פ־נ־יהפעילַהְקָטָלההפניה
, טופס הפניה, הפניה לחדר מיון, הפניות בטקסט, הפניית תשומת הלב, הפניית הגב, הפניית הראש

הפניית העורף, הפניית אצבע מאשימה, הפניה לאבחון, הפניית שיחות

הפנמת הדיכוי, הפנמת ערכים, תהליך הפנמה, היעדר הפנמהעברית חדשהשלמיםפ־נ־מהפעילַהְקָטָלההפנמה

ל"חזשלמיםפ־ס־קהפעילַהְקָטָלההפסקה

הפסקה , הפסקה בסרט, הפסקת היריון, הפסקת אש, הפסקה גדולה, הפסקת חשמל, הפסקת אוכל

הפסקת , הפסקת פרסומות, עיר ללא הפסקה, הפסקה פעילה, הפסקת עישון, קו הפסקת אש, בהצגה

הפסקת נשימה, הפסקת הנקה, תה/הפסקת קפה, הפסקת צוהריים, מסחר

ימי־הבינייםשלמיםפ־ע־להפעילַהְקָטָלההפעלה
הפעלת כרטיסי , עמדת הפעלה, הפעלת המחשב, הפעלת תלמידים, מערכת הפעלה, הוראות הפעלה

הפעלת כוח, הפעלת לחץ, הפעלת מערכות ממוחשבות, אשראי

ימי־הבינייםי"עופ־ו־צהפעילַהְקָטָלההפצה
הפצת קורות , הפצת מידע, הפצת השפה, הפצת פליירים, הפצת זרעים, הפצת עיתון, הפצת שמועות

הפצת תמונות, הפצת אור, חיים

הפצעת הבוקר, הפצעת אורעברית חדשהשלמיםפ־צ־עהפעילַהְקָטָלההפצעה

עברית חדשהשלמיםפ־צ־צהפעילַהְקָטָלההפצצה
הפצצה , הפצצה כימית, הפצצת גרעין, הפצצה אווירית, הפצצת יעדים, הפצצת מטרות צבאיות

הפצצה מסיבית, כירורגית

ב– הצרכה כל ההפצרות לא הועילוימי־הבינייםשלמיםפ־צ־רהפעילַהְקָטָלההפצרה

הפקדת מזומן, הפקדה לקרן, קים'הפקדת צ, הפקדת כסף בבנקעברית חדשהשלמיםפ־ק־דהפעילַהְקָטָלההפקדה

ימי־הבינייםי"עופ־ו־קהפעילַהְקָטָלההפקה
, צוות הפקה, הפקה מוזיקלית, הפקת הסרט, הפקת תועלת, הפקת קול, הפקת אירוע, הפקת לקחים

אנשי הפקה, הפקת מקור

הפקעת קרקעות, הפקעת שטחים, הפקעת אדמות, הפקעת שערים, הפקעת מחיריםל"חזשלמיםפ־ק־עהפעילַהְקָטָלההפקעה

פגיעה/הפקרה לאחר תאונה, הפקרת ילדים, הפקרת נשקימי־הבינייםשלמיםפ־ק־רהפעילַהְקָטָלההפקרה

ימי־הבינייםשלמיםפ־ר־דהפעילַהְקָטָלההפרדה
הפרדה בין בשר , הפרדה גזעית, הפרדת דת ומדינה, הפרדת כוחות, הפרדת רשויות, פס הפרדה

הפרדת פסולת, הפרדה מגדרית, וחלב
בין–  הצרכה 

ל"חזכפוליםפ־ר־רהפעילַהְקָטָלההפרה
, הפרת זכויות יוצרים, הפרה של זכויות אדם, הפרת שביתה, הפרת סדר, הפרת אמונים, הפרת חוזה

הפרת הבטחה

הפרזה באכילה, הפרזה והגזמהעברית חדשהשלמיםפ־ר־זהפעילַהְקָטָלההפרזה

הפרחת סיסמאות, הפרחת יונים, הפרחת בלונים, הפרחת שמועות, הפרחת השממהימי־הבינייםשלמיםפ־ר־חהפעילַהְקָטָלההפרחה

הפרטת הגיור, הפרטת חברות, תהליך ההפרטה, הפרטה בקיבוצים, הפרטת חברות ממשלתיותעברית חדשהשלמיםפ־ר־טהפעילַהְקָטָלההפרטה

הפריה מלאכותית, הפריית ביצית, הפריה הדדית, הפריית מבחנה, הפריה חוץ גופיתעברית חדשהה/י"נלה/פ־ר־יהפעילַהְקָטָלההפריה

הפרכת מיתוסים, הפרכת הטענהימי־הבינייםשלמיםפ־ר־כהפעילַהְקָטָלההפרכה
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עברית חדשהשלמיםפ־ר־עהפעילַהְקָטָלההפרעה
, הפרעה לתנועה, הפרעת אכילה, הפרעת אישיות, הפרעות קצב, הפרעות קשב וריכוז, הפרעה נפשית

הפרעת הסדר הציבורי, הפרעה לשלום הציבור, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו
ל– הצרכה 

ל"חזשלמיםפ־ר־שהפעילַהְקָטָלההפרשה
, הפרשת תרומה, חומרי הפרשה, הפרשת פנסיה, איברי הפרשה, הפרשת סכום לקרן, הפרשת חלה

הפרשת מעשרות

הפשטה באומנות, יכולת הפשטה, לשון הפשטה, הפשטת הבגדל"חזשלמיםפ־ש־טהפעילַהְקָטָלההפשטה

הפשלת צינורות, הפשלת שרווליםל"חזשלמיםפ־ש־להפעילַהְקָטָלההפשלה

ימי־הבינייםשלמיםפ־ש־רהפעילַהְקָטָלההפשרה
הפשרת , הפשרה מהירה, הפשרת המתיחות, הפשרת היחסים, הפשרת שלגים, הפשרת בשר קפוא

קרקעות

עברית חדשהשלמיםפ־ת־עהפעילַהְקָטָלההפתעה
, הפתעה מרעישה, גורם ההפתעה, (בכותרות)! הפתעה, אלמנט ההפתעה, בהפתעה, להפתעתי הרבה

מסיבת הפתעה

ל"חזצ"חפיי־צ־בהפעילַהְקָטָלההצבה
, הצבת מצבה, הצבת גבולות, הצבת מטרות, (בתפקיד)הצבת אנשים , הצבה בנוסחה, הצבת מספרים

הצבת תמרורים

עברית חדשהשלמיםצ־ב־עהפעילַהְקָטָלההצבעה

, הצבעת אי אמון, בהצבעה, חופש הצבעה, פתק הצבעה, הצבעה שמית, הצבעת אמון, הצבעה חשאית

הצבעת , אחוזי הצבעה, הצבעה על חוק, יעלה להצבעה, זכות ההצבעה, הצבעת הגמר, ם"הצבעת האו

מחאה

ימי־הבינייםצ"חפיי־צ־גהפעילַהְקָטָלההצגה

הצגת , הצגת ילדים, גנב את ההצגה, (סלנג)עושה הצגה , הצגת תכלית, הצגת בכורה, הצגה יומית

הצגת , ההצגה חייבת להימשך, הצגת אישור, הצגת אורח, הצגת הבעיה, הצגת הפסלים, התמונות

הצגות תאטרון, הצגת חובה, הצגת יחיד, הצגת גאלה, ההצגה הכי גדולה בעיר, הצגת שאלות, נשק

רקה=צדע– גזור שם בהצדעה, הצדעה בצבא, הצדעת קצינים, הצדעה במועל יד, ערב הצדעה, מופע הצדעהעברית חדשהשלמיםצ־ד־עהפעילַהְקָטָלההצדעה

ימי־הבינייםשלמיםצ־ד־קהפעילַהְקָטָלההצדקה
, הצדקה מוסרית, הצדקה היסטורית, אין כל הצדקה להתנהגות כזו, הצדקת חיסורים, הצדקת הדין

הצדעת קצינים

הצהבת הציפורניים, הצהבת העור, הצהבת העליםעברית חדשהשלמיםצ־ה־בהפעילַהְקָטָלההצהבה

עברית חדשהשלמיםצ־ה־רהפעילַהְקָטָלההצהרה
, הצהרה ממשלתית, הצהרת כורש, הצהרת בלפור, הצהרת כוונות, הצהרת הון, הצהרה בשבועה

הצהרת זכויות האדם, הצהרת בריאות, הצהרה ברבנות
הצהרתי– ת "מזה ש

הצחקת הקהלעברית חדשהשלמיםצ־ח־קהפעילַהְקָטָלההצחקה

עברית חדשהשלמיםצ־ל־בהפעילַהְקָטָלההצלבה
הצלבת , הצלבת מידע, הצלבת עופות, הצלבת צמחים, הצלבת דם, הצלבה בין הדברים, בהצלבה

הצלבת אצבעות, הצלבת תרופות, תאריכים

עברית חדשהנ"חפנ־צ־להפעילַהְקָטָלההצלה
כוחות , הצלת כבודו, חבל הצלה, תחנת הצלה, סירת הצלה, חגורת הצלה, הצלת חיים, גלגל הצלה

הצלת נפשות, הצלה

ימי־הבינייםשלמיםצ־ל־חהפעילַהְקָטָלההצלחה

, הצלחה במבחן, ללא הצלחה, סיפור הצלחה, סיים בהצלחה, בהצלחה, זכה להצלחה, הוכתר בהצלחה

להצלחה אבות רבים אבל הכישלון , מחיר ההצלחה, הצלחה מסחררת, הצלחה מובטחת, הצלחה בחיים

סוד ההצלחה, המפתח להצלחה, נחל הצלחה, הוא יתום

עברית חדשהשלמיםצ־ל־להפעילַהְקָטָלההצללה
, הצללת גבות, הצללה לגינה, הצללת המרפסת, הצללה בבדיקת רנטגן, הצללת הירח על כדור הארץ

הצללת חלונות

הצלפה בשוטעברית חדשהשלמיםצ־ל־פהפעילַהְקָטָלההצלפה

עברית חדשהשלמיםצ־מ־דהפעילַהְקָטָלההצמדה
עם ריבית , הצמדה לשער המטבע, הצמדת השכר ליוקר המחיה, הפרשי הצמדה, הצמדה למדד

הצמדת אוזניים, והצמדה

הצמחת שיערימי־הבינייםשלמיםצ־מ־חהפעילַהְקָטָלההצמחה

הצנחת מועמד לתפקיד, הצנחת ציוד, הצנחת חיילים, שדה הצנחה, הצנחת מזוןעברית חדשהשלמיםצ־נ־חהפעילַהְקָטָלההצנחה

הצנעת המעשים, הצנעת ההודעה, הצנעת חלקוימי־הבינייםשלמיםצ־נ־עהפעילַהְקָטָלההצנעה

הצעדת המפעל, הצעדת הפלוגהימי־הבינייםשלמיםצ־ע־דהפעילַהְקָטָלההצעדה

עברית חדשהצ"חפיי־צ־עהפעילַהְקָטָלההצעה

הצעת , הצעה לפתרון הבעיה, הצעת נישואין, הצעה שאי אפשר לסרב לה, הצעת חוק, הצעת ייעול

, הצעה נדיבה, הצעה לפתרון בחינת הבגרות, הצעה לסדר היום, הצעה מגונה, ההצעה נפלה, עבודה

הצעת רכש, הצעת מחיר, הצעת פשרה, הצעה לסדר, הצעה עסקית

צעיר– גזור שם הצערת העור, הצערת הפניםעברית חדשהשלמיםצ־ע־רהפעילַהְקָטָלההצערה

הצפת אש, הצפת הבעיה, הצפה חושית, הצפת רגשות, מניעת הצפה, הצפת השוק, הצפה במיםעברית חדשהי"עוצ־ו־פהפעילַהְקָטָלההצפה

מרכז הצפנה ופיענוח, הצפנת ידיעות, הצפנת מידעימי־הבינייםשלמיםצ־פ־נהפעילַהְקָטָלההצפנה
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...הצצה נדירה לחייו של, ...הצצה לחיים של, הצצה לסרט, הצצה בחלוןימי־הבינייםי"עוצ־ו־צהפעילַהְקָטָלההצצה

חווה הצקות, הצקות בבית הספר, הצקות ילדיםעברית חדשהי"עוצ־ו־קהפעילַהְקָטָלההצקה

הצרת סמכויות, הצרת הבגד, הצרת צעדים, הצרת היקפיםעברית חדשהשלמיםצ־ר־רהפעילַהְקָטָלההצרה

הצרחה בין עובדים, הצרחה בשחמטעברית חדשהשלמיםצ־ר־חהפעילַהְקָטָלההצרחה

הצרכת מושא, הצרכת מילות יחסימי־הבינייםשלמיםצ־ר־כהפעילַהְקָטָלההצרכה

הצרנה לוגית, הצרנה דקדוקית, הצרנת טענות, הצרנת משפטיםעברית חדשהשלמיםצ־ר־נהפעילַהְקָטָלההצרנה

ל"חזצ"חפיי־צ־תהפעילַהְקָטָלההצתה
נקודת , הצתה לאחור, הצתת סיגרייה, הצתת אש, מנגנון הצתה, הצתה מוקדמת/הצתה מאוחרת

הצתת שדות, הצתה

הקאת החומר בבחינה, הקאת דם, הקאת האוכלימי־הבינייםא"נל+ י "עוק־י־אהפעילַהְקָטָלההקאה

בין–  הצרכה הקבלה של הצלעות, הקבלה בין זה לזהל"חזשלמיםק־ב־להפעילַהְקָטָלההקבלה

?הפועל(האשטאג)תג הקבצה , שיטת ההקבצה, הקבצה של תלמידיםעברית חדשהשלמיםק־ב־צהפעילַהְקָטָלההקבצה

הקדמת קצבאות, הקדמת המועד, בלי הקדמות, הקדמה לספר, הקדמת התשלוםימי־הבינייםשלמיםק־ד־מהפעילַהְקָטָלההקדמה

ל"חזשלמיםק־ד־שהפעילַהְקָטָלההקדשה
, הקדשה לנביא, סופר/הקדשת המחבר, הקדשת כל כוחותיו, הקדשת שיר, הקדשת הספר למישהו

הקדשת סכום, הקדשת תשומת לב, הקדשת תודה

מחטי הקזה, הקזת דםל"חזנ"חפנ־ק־זהפעילַהְקָטָלההקזה

ימי־הבינייםשלמיםק־ט־נהפעילַהְקָטָלההקטנה
, הקטנת ממדים, צורן סופי עם משמעות של הקטנה, הקטנת משכורת, הקטנת חזה, הקטנת תמונה

הקטנת הסיכויים, הקטנת הנזק, הקטנת הוצאות

הקלה בשיעול, הקלה בכאבים, הקלה בחוםימי־הבינייםכפוליםק־ל־להפעילַהְקָטָלההקלה

עברית חדשהשלמיםק־ל־טהפעילַהְקָטָלההקלטה
הקלטת , הקלטת שירים, מכשיר הקלטה, אולפן הקלטה, הקלטת הזמר, משך הקלטה, הקלטה נסתרת

הקלטה מרחוק, הקלטת סדרה, שיחות

מלעזהקלקה על המקלדת, הקלקה על לחצניםעברית חדשהשלמיםק־ל־קהפעילַהְקָטָלההקלקה

ל"חזי"עוק־ו־מהפעילַהְקָטָלההקמה
, הקמת אתר, הקמת משפחה, הקמת עמותה, הקמת בית, הקמת עסק, הקמת ועדה, הקמת המדינה

הקמת אוהלים, הקמת גשר, הקמת יישוב חדש

הקנטות והצקות, הקנטה פוליטית, הקנטה מכוונתימי־הבינייםשלמיםק־נ־טהפעילַהְקָטָלההקנטה

ימי־הבינייםה/י"נלה/ק־נ־יהפעילַהְקָטָלההקניה
הקניית , הקניית בעלות, הקניית נכסים, הקניית ידע, הקניית הרגלים, הקניית ערכים, הקניית סמכויות

הקניית כלים, קריאה

ימי־הבינייםא"נלק־פ־אהפעילַהְקָטָלההקפאה

תא , הקפאה של רגע, הקפאת הון, הקפאת התהליך, הקפאת מים, הקפאת שכר, הקפאת מחירים

הקפאת , הקפאת עוברים, הקפאה עמוקה, הקפאת ביציות, הקפאת הליכים, הקפאת פעילות, הקפאה

הקפאת עיתון, הקפאת גופות, הקפאת שומן, שמירה בהקפאה, הבנייה

על–  הצרכה בהקפדה, הקפדה יתרה, הקפדה על פרטיםל"חזשלמיםק־פ־דהפעילַהְקָטָלההקפדה

ל"חזנ"חפנ־ק־פהפעילַהְקָטָלההקפה
הקפת , הקפת השמש, הקפה במעגל, הקפת כדור הארץ, הקפת החומה, הקפות בשמחת תורה

אזור הקפה, הכינרת
(הלוואה)גם קנייה בהקפה 

הקפצה לעבודה, הקפצת חיילים, הקפצת כדורעברית חדשהשלמיםק־פ־צהפעילַהְקָטָלההקפצה

היקש בין גזרותהקצאת מניות, הקצאת מים, הקצאת שטח, הקצאת משאבים, הקצאת קצבהימי־הבינייםה/י"נלה/ק־צ־יהפעילַהְקָטָלההקצאה

הקצבת מים, ועדת ההקצבות, הקצבה כספית, הקצבת מזון, הקצבה חודשית, הקצבה שנתיתעברית חדשהשלמיםק־צ־בהפעילַהְקָטָלההקצבה

הקצנת דעות, הקצנה דתית, חלה הקצנה בעמדותעברית חדשהשלמיםק־צ־נהפעילַהְקָטָלההקצנה

הקצפת חלב, הקצפת שמנת מתוקה, הקצפת חלבון, הקצפת ביציםימי־הבינייםשלמיםק־צ־פהפעילַהְקָטָלההקצפה

ק־ר־אהפעילַהְקָטָלההקראה
א על דרך "נל

השלמים
עברית חדשה

הקראת כתב , הקראת שירה, הקראת ספרים, הקראה והכתבה, זכות להקראת שאלון, הקראת שמות

אישום

בהקרבה ובמסירות, הקרבת קורבן, הקרבת זבח, הקרבה עצמיתל"חזשלמיםק־ר־בהפעילַהְקָטָלההקרבה

מניעת הקרחה, הקרחת שיער  הראשעברית חדשהשלמיםק־ר־חהפעילַהְקָטָלההקרחה

עברית חדשהשלמיםק־ר־נהפעילַהְקָטָלההקרנה
, הקרנה לטיפול במחלה, הקרנת הסרט, הקרנת החום, הקרנת האור, הקרנת בכורה, הקרנה פרטית

מכון הקרנות

ימי־הבינייםשלמיםק־ש־בהפעילַהְקָטָלההקשבה
, הקשבה אמפתית, הקשבה לקויה, בהקשבה, דרש הקשבה, הקשיב הקשבה יתרה, הקשבה למוזיקה

הקשבה פעילה
ל– הצרכה 

על– הצרכה הקשה על הדלת, כלי הקשהל"חזנ"חפנ־ק־שהפעילַהְקָטָלההקשה

הקשחת שרתים, הקשחת מחשב, קיר הקשחה, הקשחת הלב, הקשחת עמדותעברית חדשהשלמיםק־ש־חהפעילַהְקָטָלההקשחה
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פר הרבעה, הרבעה סלקטיבית, עונת ההרבעה, הרבעת בעלי חייםל"חזשלמיםר־ב־עהפעילַהְקָטָלההרבעה

הרבצת תורהימי־הבינייםשלמיםר־ב־צהפעילַהְקָטָלההרבצה

ימי־הבינייםשלמיםר־ג־זהפעילַהְקָטָלההרגזה

עברית חדשהשלמיםר־ג־עהפעילַהְקָטָלההרגעה
גלולות , כדור הרגעה, אות הרגעה, הרגעת כאבים, הרגעת הרוחות, תרופות הרגעה, הרגעה עצמית

הרגעה

ל"חזשלמיםר־ג־שהפעילַהְקָטָלההרגשה
הרגשת , הרגשת עייפות, הרגשה כללית, הרגשת ריקנות, הרגשת שמחה, הרגשת כאב, הרגשת צער

הרגשת שובע, ...יש לי הרגשה ש, הרגשת בחילה, הרגשה טובה, חולי

ימי־הבינייםשלמיםר־ד־מהפעילַהְקָטָלההרדמה
, הרדמה אפידורלית, זריקת הרדמה, סמי הרדמה, הרדמה מלאה, הרדמה מקומית, הרדמה חלקית

שעת הרדמה, הרדמת ילדים

הרהבת עוזעברית חדשהשלמיםר־ה־בהפעילַהְקָטָלההרהבה

שיטת הרזיה, כדורי הרזיה, תוכנית הרזיה, השמנה והרזיהעברית חדשהה/י"נלה/ר־ז־יהפעילַהְקָטָלההרזיה

ימי־הבינייםשלמיםר־ח־בהפעילַהְקָטָלההרחבה
הרחבת , הרחבת הדיבור, הרחבת מרפסות, הרחבת הבגד, הרחבת אופקים, בהרחבה, הרחבת הדעת

חדרים

הרחת בשמים, טבק הרחה, חוש הרחהימי־הבינייםי"עור־י־חהפעילַהְקָטָלההרחה

הרחקת עטלפים, הרחקת חתולים, הרחקת יונים, הרחקה מן המשחק, הרחקה מהבית, צו הרחקהל"חזשלמיםר־ח־קהפעילַהְקָטָלההרחקה

הרטבה בלילה, גמילה מהרטבה, הרטבה במיםל"חזשלמיםר־ט־בהפעילַהְקָטָלההרטבה

הרטטת הגוף, הרטטת נימי הלב, הרטטת המיתריםעברית חדשהשלמיםר־ט־טהפעילַהְקָטָלההרטטה

ל"חזשלמיםר־כ־בהפעילַהְקָטָלההרכבה
הרכבה על , הרכבה עצמית, הרכבת חלקים, הרכבת משקפיים, הרכבה על אופניים, הרכבה על סוס

(תצרף)הרכבת פאזל , הרכבה אישית, הרכבת מחשב, הכתפיים

זווית הרכנה, הרכנת דגל, הרכנת ראשל"חזשלמיםר־כ־נהפעילַהְקָטָלההרכנה

ל"חזי"עור־ו־מהפעילַהְקָטָלההרמה
הרמת , הרמת ידיים, הרמת קרנו, הרמת קול, הרמת משקולות, הרמת כוסית, הרמת גבה, הרמת יד

הרמת סינוס, הרמת עפעפיים, הרמת חזה, הרמה לגובה, פנים

הרעבה חולנית, הרעבה ממושכת, הרעבה עצמיתעברית חדשהשלמיםר־ע־בהפעילַהְקָטָלההרעבה

בדיקת הרעדה, פסי הרעדה, הרעדת מיתרים, הרעדת הלב, הרעדת הביתימי־הבינייםשלמיםר־ע־דהפעילַהְקָטָלההרעדה

ב– הצרכה הרעה במצב, הרעת תנאי עבודה, הרעה ביחסיםעברית חדשהכפוליםר־ע־עהפעילַהְקָטָלההרעה

עברית חדשהשלמיםר־ע־להפעילַהְקָטָלההרעלה
הרעלת , הרעלת כספית, הרעלת ניקוטין, הרעלת האווירה, הרעלת קיבה, הרעלת מזון, הרעלת דם

הרעלת בארות, הרעלת מים, קפאין

הרעמת פנים, הרעמת הקולימי־הבינייםשלמיםר־ע־מהפעילַהְקָטָלההרעמה

הרעפת שבחים, הרעפת מחמאות, הרעפת אהבהימי־הבינייםשלמיםר־ע־פהפעילַהְקָטָלההרעפה

הרעשה ארטילרית, הרעשה אווירית, הרעשת העירעברית חדשהשלמיםר־ע־שהפעילַהְקָטָלההרעשה

הרפיית מתחים, הרפיית שרירים, תרגילי הרפיהעברית חדשהה/י"נלה/ר־פ־יהפעילַהְקָטָלההרפיה

היקש בין גזרותהרצאה מאלפת, הזמנת הרצאות, הרצאת אורח, הרצאה מדעיתל"חזה/י"נלה/ר־צ־יהפעילַהְקָטָלההרצאה

הרצת מנוע, תקופת הרצה, בהרצה, הרצת מניותעברית חדשהי"עור־ו־צהפעילַהְקָטָלההרצה

הרקבת הפגר, הרקבת הפסולתל"חזשלמיםר־ק־בהפעילַהְקָטָלההרקבה

הרקדה המוניתל"חזשלמיםר־ק־דהפעילַהְקָטָלההרקדה

שעות הההרקה של התיבות, הרקת התיבהימי־הבינייםי"עור־י־קהפעילַהְקָטָלההרקה

הרקעת שחקיםעברית חדשהשלמיםר־ק־עהפעילַהְקָטָלההרקעה

ל"חזה/י"נלה/ר־ש־יהפעילַהְקָטָלההרשאה
, הרשאות גישה, מערכת הרשאות, הרשאת מנהל, הרשאה לחיוב חשבון, הרשאה בדין, כתב הרשאה

ניהול הרשאות
היקש בין גזרות

עברית חדשהשלמיםר־ש־מהפעילַהְקָטָלההרשמה
, הרשמה לקורסים, הרשמה ללימודים, הרשמה לחוג, פתיחת ההרשמה, דמי הרשמה, טופסי הרשמה

הרשמת תלמידים

ימי־הבינייםשלמיםר־ש־עהפעילַהְקָטָלההרשעה
הרשעת , הרשעת שווא, הרשעה פלילית, הרשעה בבית המשפט, הרשעות קודמות, הרשעת הנאשם

חפים מפשע

...הרתחת דמו של, הרתחת מים, הרתחת חלבימי־הבינייםשלמיםר־ת־חהפעילַהְקָטָלההרתחה

הרתעת הגנבים, כושר הרתעה, כוח הרתעה, אמצעי הרתעה, הרתעת האויבימי־הבינייםשלמיםר־ת־עהפעילַהְקָטָלההרתעה

(את חוה)השאת הנחש , השאת היצר, השאה עצמיתימי־הבינייםא"נל+ נ "חפנ־ש־אהפעילַהְקָטָלההׁשאה

השאת עצה, השאת משואות, השאת הזוג, השאת רווחיםימי־הבינייםא"נל+ נ "חפנ־ש־אהפעילַהְקָטָלההׂשאה
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השאלה= מטפורה לקח בהשאלה, בהשאלה, השאלת ציוד רפואי, ספריית השאלה, השאלת ספריםימי־הבינייםשלמיםש־א־להפעילַהְקָטָלההשאלה

פועל שקיים רק בתחום המתמטיקההשאפת הפונקציה לאינסוףעברית חדשהשלמיםש־א־פהפעילַהְקָטָלההשאפה

השארת רושם, השארת חותם, השארת הנפש, השארת החפץ במקומו, השארת הילד בביתימי־הבינייםשלמיםש־א־רהפעילַהְקָטָלההשארה

ל"חזי"עוש־ו־בהפעילַהְקָטָלההשבה
השבת , סכום בר השבה, השבת כספים, השבה לטבע, השבת פניו ריקם, השבת גמול, השבת אבדה

השבת נכסים, סכום
ל–  הצרכה 

השבחת קרקע, השבחת נכסים, השבחת צמחים, מס השבחה, השבחת הגזעעברית חדשהשלמיםש־ב־חהפעילַהְקָטָלההשבחה

השבעה לשופט, השבעת העד, טקס השבעהימי־הבינייםשלמיםש־ב־עהפעילַהְקָטָלההשבעה

ל"חזשלמיםש־ב־תהפעילַהְקָטָלההשבתה
השבתת , השבתת הרכבת, השבתת המכונות, השבתת הלימודים, השבתת המפעל, השבתת שמחה

התחבורה

ל"חזנ"חפנ־ש־גהפעילַהְקָטָלההשגה
השגת , השגת התכלית, השגת הספר, השגת תוצאות, ...יש לי השגות על, קשה להשגה, קל להשגה

למעלה מהשגתו, השגת שינוי, השגת מטרה, יעד

ימי־הבינייםשלמיםש־ג־חהפעילַהְקָטָלההשגחה
, ללא השגחה, השגחה צמודה, השגחה אלוהית, בהשגחת המשטרה, השגחה פרטית, השגחה עליונה

השגחה בפסיכומטרי, השגחה בבגרויות

עברית חדשהה/י"נלה/ש־ה־יהפעילַהְקָטָלההשהיה
, השהיית הליכים, השהיה של מזגן, פתיל השהיה, שעון השהיה, מנגנון השהיה, השהיית שיחות

השהיית חשבון

ימי־הבינייםה/י"נלה/ש־ו־יהפעילַהְקָטָלההשוואה
אין מקום , בהשוואה ל, השוואת ציונים, השוואת השכר, קרן השוואה, ערך השוואה, השוואת נתונים

השוואת גרסאות, להשוואה
השוואתי– ת "מזה ש, היקש בין גזרות

השחזת מספריים, השחזת שיניים, אבן השחזה, השחזת סכיןימי־הבינייםשלמיםש־ח־זהפעילַהְקָטָלההשחזה

עברית חדשהשלמיםש־ח־להפעילַהְקָטָלההשחלה
השחלת , השלחת כדור לסל, השחלת ידיים, השחלת שרוכים, השחלת מילים, השחלת חרוזים

השחלת חוט למחט, משפטים

השחמת העור, השחמת הבשר, השחמת העוגה, השחמת הלחםעברית חדשהשלמיםש־ח־מהפעילַהְקָטָלההשחמה

השחרת חלונות, השחרת פנים, מסע השחרה, השחרת כסף, השחרת נעלייםימי־הבינייםשלמיםש־ח־רהפעילַהְקָטָלההשחרה

השחתת רכב, השחתת רכוש, השחתת מידותל"חזשלמיםש־ח־תהפעילַהְקָטָלההשחתה

השטת מכלית, השטת ספינותעברית חדשהי"עוש־ו־טהפעילַהְקָטָלההשטה

השטחת חזה, השטחת בטן, השטחת ראש, השטחת הבצקעברית חדשהשלמיםש־ט־חהפעילַהְקָטָלההשטחה

השכבת תינוקות, שעת השכבה לחולהימי־הבינייםשלמיםש־כ־בהפעילַהְקָטָלההשכבה

ל"חזשלמיםש־כ־להפעילַהְקָטָלההשכלה

, השכלה תיכונית, חור בהשכלה, השכלה יסודית, השכלה גבוהה, השכלה מקצועית, השכלה כללית

השכלה , השכלה פורמלית, השכלה פיננסית, חסר השכלה, המועצה להשכלה גבוהה, תנועת ההשכלה

השכלת מבוגרים, אקדמית

השכמה בטלפון, ...להזמין השכמה לשעה, בקשת השכמהל"חזשלמיםש־כ־מהפעילַהְקָטָלההשכמה

השכנת סדר, השכנת אווירה טובה, השכנת שלוםעברית חדשהשלמיםש־כ־נהפעילַהְקָטָלההשכנה

השכרת ציוד, השכרה לטווח ארוך, השכרה לטווח קצר, השכרת רכב, השכרת דירהימי־הבינייםשלמיםש־כ־רהפעילַהְקָטָלההשכרה

השלת עומסים, ג במשקל"השלת ק, השלת עורעברית חדשהנ"חפנ־ש־להפעילַהְקָטָלההשלה

השלטת הסדר, השלטת כוח, השלטת טרורימי־הבינייםשלמיםש־ל־טהפעילַהְקָטָלההשלטה

יותר נפוץ אשליהעברית חדשהה/י"נלה/ש־ל־יהפעילַהְקָטָלההשליה

ל"חזשלמיםש־ל־כהפעילַהְקָטָלההשלכה
השלכות , פסולת/השלכת אשפה, השלכת אבנים, קשות/השלכות חמורות, יש לכך השלכות רבות

השלכה למרחק, מרחיקות לכת
בעיקר בריבוי

ל"חזשלמיםש־ל־מהפעילַהְקָטָלההשלמה
השלמת , השלמות לפועל או לשם, השלמות בין חברים, תיקונים והשלמות, השלמת שכר, השלמת ציוד

השלמת התהליך, השלמה לתואר, השלמת הכנסה, השלמת ידע, השלמת דרישות, שעות

ל"חזשלמיםש־מ־דהפעילַהְקָטָלההשמדה
, השמדת מסמכים, השמדה עצמית, מחנה השמדה, השמדת חיידקים, השמדת יערות, השמדת עם

נשק להשמדה המונית

עובדי השמה, השמת עובדים, השמה בעבודה, קצין השמה, ועדת השמהעברית חדשהי"עוש־י־מהפעילַהְקָטָלההשמה

השמטת סוגריים, השמטת קטעים, השמטת סעיפים, השמטת פרטים, השמטת כספיםל"חזשלמיםש־מ־טהפעילַהְקָטָלההשמטה

מניעת השמנה, נזקי ההשמנה, גורמי ההשמנה, השמנה מהירה, השמנת יתרימי־הבינייםשלמיםש־מ־נהפעילַהְקָטָלההשמנה

השמעה חוזרת, השמעת שירים, השמעת מוזיקה, זוכה להשמעות רבותימי־הבינייםשלמיםש־מ־עהפעילַהְקָטָלההשמעה

השמצת שמו, הליגה נגד השמצה, סתם השמצה, השמצות וגידופיםל"חזשלמיםש־מ־צהפעילַהְקָטָלההשמצה

השעיית עובד, השעיית תלמיד מבית הספר, השעיה מתפקיד, השעיית אדםעברית חדשהה/י"נלה/ש־ע־יהפעילַהְקָטָלההשעיה
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ימי־הבינייםשלמיםש־ע־רהפעילַהְקָטָלההשערה
, השערת הרצף, השערת המחקר, השערה מדעית, השערה הגיונית, השערת האפס, השערה מבוססת

בדיקת השערות
שיער– הפועל מבניין פיעל 

השפלה עד עפר, השפלת מי תהום, עבר השפלות רבות, בהשפלה, השפלת עיניים, השפלת מבטל"חזשלמיםש־פ־להפעילַהְקָטָלההשפלה

ימי־הבינייםשלמיםש־פ־עהפעילַהְקָטָלההשפעה
השפעה , השפעת סמים ואלכוהול, השפעה חברתית, השפעת גומלין, השפעה הדדית, רב־השפעה

השפעת גלולות, שלילית/השפעה חיובית, ניכרת
על– הצרכה 

השקת כוסות יין, השקת מוצר, טקס  השקהל"חזנ"חפנ־ש־קהפעילַהְקָטָלההשקה

השקטת המצב, השקטת הילד, השקטת הרוחותימי־הבינייםשלמיםש־ק־טהפעילַהְקָטָלההשקטה

השקיה אוטומטית, השקיה מלאכותית, מערכת השקיה, השקיית שדות, השקיה במיםל"חזה/י"נלה/ש־ק־יהפעילַהְקָטָלההשקיה

ימי־הבינייםשלמיםש־ק־עהפעילַהְקָטָלההשקעה
השקעה , השקעה בלימודים, השקעת מאמצים, השקעת משאבים, השקעת כספים, תוכנית השקעות

בנק להשקעות בבורסה, יועץ השקעות, ממשלתית

השקפת חיים, השקפה פוליטית, השקפה לאומית, נקודה השקפה, השקפה מדינית, השקפת עולםל"חזשלמיםש־ק־פהפעילַהְקָטָלההשקפה

בידול משמעות, היקש בין גזרותמעורר השראה, השראת שינה, השראת לידה, מקור השראה, ההשראה נחה עליו, השראה רוחניתימי־הבינייםה/י"נלה/ש־ר־יהפעילַהְקָטָלההשראה

(...עדשים, שעועית, חומוס)השריה במים , השריה ברוטב, השריית כביסהעברית חדשהה/י"נלה/ש־ר־יהפעילַהְקָטָלההשריה

השרצת דגים, עונת ההשרצה, השרצת ולדותימי־הבינייםשלמיםש־ר־צהפעילַהְקָטָלההשרצה

השרשת צמחים, השרשת מונחים, השרשת שיבושים, השרשת המתיישבים, השרשת העץל"חזשלמיםש־ר־שהפעילַהְקָטָלההשרשה

עברית חדשהשלמיםש־ת־להפעילַהְקָטָלההשתלה
השתלת , השתלת שיער, השתלת כבד, השתלת ריאות, השתלת כליה, השתלת לב, השתלת שיניים

השתלבות בחברה, זקוק להשתלת מוח, השתלת מוח עצם, בר השתלה, איברים

...השתתת הידע על, השתתת המדינה, השתתת האמונהעברית חדשהשלמיםש־ת־תהפעילַהְקָטָלההשתתה

עברית חדשהשלמיםת־א־מהפעילַהְקָטָלההתאמה
התאמה , התאמה בין הנושא לנשוא, התאמה בין קול ותמונה, התאמה בין אנשים, התאמת צבעים

התאמות בדרכי ההיבחנות, התאמת עדשות, התאמה זוגית, התאמת עדשות, בהתאמה, דקדוקית

התוויית מדיניות, התוויית דרך, התוויית מסלול, התוויית תוכנית פעולה, התוויית קווי פעולהעברית חדשהה/י"נלה/ת־ו־יהפעילַהְקָטָלההתוויה

התזת צבע, שיזוף בהתזה, התזת ראש, התזת בוץ, התזת מיםל"חזנ"חפנ־ת־זהפעילַהְקָטָלההתזה

ל"חזשלמיםת־ח־להפעילַהְקָטָלההתחלה
כל , התחלה חדשה, התחלת צירים, התחלת השנה, התחלת העבודה, התחלת הסרט, התחלת ההצגה

מהסוף להתחלה, וזוהי רק ההתחלה, בהתחלה, ההתחלות קשות
מהשם תחילה– שורש תנייני 

בלשון המשפטיתהתליית תוקף ההחלטה, התליית הטיפול בתיק, התליית הרישיון, התליית פסק הדיןעברית חדשהה/י"נלה/ת־ל־יהפעילַהְקָטָלההתליה

התמדה בעבודה, התמדה בלימודים, התמדת הזיכרון, חוק ההתמדה, בהתמדה, כוח ההתמדהימי־הבינייםשלמיםת־מ־דהפעילַהְקָטָלההתמדה

עברית חדשהה/י"נלה/ת־נ־יהפעילַהְקָטָלההתניה
התניה , התניית מזון, התניה מפעילה, בדרך של התניה, התניית שירות, התניה בלימודים, אין התניה

התניית נגד, קלסית

התססת הציבור נגדעברית חדשהשלמיםת־ס־סהפעילַהְקָטָלההתססה

ימי־הבינייםה/י"נלה/ת־ע־יהפעילַהְקָטָלההתעיה

התפחת שמרים, התפחת בצקעברית חדשהשלמיםת־פ־חהפעילַהְקָטָלההתפחה

מתקן התפלה, התפלת מיםעברית חדשהשלמיםת־פ־להפעילַהְקָטָלההתפלה

זו הייתה התקלה מכוונתעברית חדשהשלמיםת־ק־להפעילַהְקָטָלההתקלה

ל"חזשלמיםת־ק־נהפעילַהְקָטָלההתקנה
דמי , הוראות התקנה, התקנת תוכנה, התקנת מזוזה, התקנת רשת, התקנה לדפוס, התקנת מזגן

התקנת דשא סינתטי, התקנה

ימי־הבינייםשלמיםת־ק־פהפעילַהְקָטָלההתקפה
התקפה , התקפת פתע, התקפה מתפרצת, התקפה כימית, התקפה אווירית, בהתקפה, התקפת נגד

התקפת עצבים, חזיתית

ל"חזה/י"נלה/ת־ר־יהפעילַהְקָטָלההתראה
התראה לפני , ...תן לי התראה של, התראה מוקדמת, בהתראה קצרה, התראה אחרונה, מכתב התראה

בלי התראה, תביעה
היקש בין גזרות

ל"חזנ"חפנ־ת־רהפעילַהְקָטָלההתרה
התרת , התרת נישואין, התרת שבועה, התרת נדרים, התרת הרצועה, התרת השאלה, התרת קשרים

התרת עגונות, ...התרת דמו של, שרוכים

עברית חדשהשלמיםת־ר־מהפעילַהְקָטָלההתרמה
, אירוע התרמה, מבצע התרמה שנתי, התרמת מח עצם, התרמת דם, מבצע התרמה, ערב התרמה

יום התרמה ארצי, מופע התרמה
תרומה (ר־ו־מ)במקור הרים , שורש תנייני

...התרסה של מישהו כלפי, בהתרסה, התרסה נגד החוק, נגד/התרסה עלימי־הבינייםשלמיםת־ר־סהפעילַהְקָטָלההתרסה

ל"חזשלמיםת־ר־עהפעילַהְקָטָלההתרעה
התרעה , התרעת פיקוד העורף, התרעת מסע, מערכת התרעה, התרעה על המצב, התרעה על פיגוע

תורן התרעה למטוסים, מפני מלחמה
(תרועה)במקור ר־ו־ע , שורש תנייני

התשה מאוחרת, התשה מוקדמת, התשה של הגוף, התשה נפשית, התשת כוחו, מלחמת ההתשהימי־הבינייםכפוליםת־ש־שהפעילַהְקָטָלההתשה
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ד< --שיכול עיצורים והידמות חלקית תמעורר הזדהות, אי הזדהות, הזדהות רגשית, שביתת הזדהות, הזדהות מלאה, הזדהות עםעברית חדשהה/י"נלה/ז־ה־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהזדהות

עברית חדשהשלמיםז־ה־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהזדהמות
שיכול עיצורים , חטף במקום שווא נעהזדהמות מוסרית, מניעת הזדהמות, הזדהמות הפצע

ד< --והידמות חלקית ת

ד< --שיכול עיצורים והידמות חלקית תעונת ההזדווגות, הזדווגות בעלי חייםעברית חדשהשלמיםז־ו־גהתפעלִהְתַקְּטלּותהזדווגות

עברית חדשהשלמיםז־ח־להתפעלִהְתַקְּטלּותהזדחלות
שיכול עיצורים , חטף במקום שווא נעהזדחלות בפקקים, הזדלות בכביש, הזדחלות על ארבע, הזדחלות הזמן

ד< --והידמות חלקית ת

ד< --שיכול עיצורים והידמות חלקית תמ"הזדכות על מע, טופס הזדכות, הזדכות על בקבוקים, הזדכות על ציודעברית חדשהה/י"נלה/ז־כ־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהזדכות

ז־כ־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהזדככות
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

תהליך הזדככות, הזדככות המים, הזדככות הנפש
ד< --שיכול עיצורים והידמות חלקית ת

ימי־הבינייםשלמיםז־מ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהזדמנות
בהזדמנות חגיגית , נתן לו הזדמנות, קפץ על ההזדמנות, בהזדמנות, הזדמנות פז, הזדמנות חד־פעמית

הזדמנות נדירה, חלון הזדמנויות, שוויון הזדמנויות, זו
ד< --שיכול עיצורים והידמות חלקית ת

עברית חדשהשלמיםז־נ־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהזדנבות
,  ד< --שיכול עיצורים והידמות חלקית תהזדנבות מאחור, הזדנבות תור ארוך

אחרי/אחר– הצרכה 

ד< --שיכול עיצורים והידמות חלקית תהביע הזדעזעות, הזדעזעות עמוקה, הזדעזעות הקירותעברית חדשהמרובעיםז־ע־ז־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהזדעזעות

עברית חדשהשלמיםז־ע־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהזדעקות
שיכול עיצורים , חטף במקום שווא נעהזדעקות הממשלה, הזדעקות הרשויות, הזדעקות הפצוע

ד< --והידמות חלקית ת

ד< --שיכול עיצורים והידמות חלקית תהזדקנות העור, הזדקנות המוח, חקר ההזדקנות, תהליך ההזדקנותעברית חדשהשלמיםז־ק־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהזדקנות

ד< --שיכול עיצורים והידמות חלקית תהזדקקות לאהבה, הזדקקות לעזרה, הזדקקות לסיוע, הזדקקות לתרומותעברית חדשהשלמיםז־ק־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהזדקקות

ד< --שיכול עיצורים והידמות חלקית תמצב הזדקרות של מטוס, הזדקרות אוזן, הזדקרות הבנייניםעברית חדשהשלמיםז־ק־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהזדקרות

עברית חדשהשלמיםז־ר־זהתפעלִהְתַקְּטלּותהזדרזות
שיכול עיצורים והידמות , תשלום דגשהזדרזות בקיום מצוות, הזדרזות המשקיעים, הזדרזות לסיים, הזדרזות להודיע

ד< --חלקית ת

ד< --ט<--הידמות מלאה והיבלעות תמניעת הידבקות, הידבקות במחלהעברית חדשהשלמיםד־ב־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהידבקות

עברית חדשהי"עוד־י־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהידיינות
הידיינות משפטית, במהלך ההידיינות, הידיינות בין הצדדים, לאחר הידיינות ארוכה, ש"הידיינות בבימה

ד< --ט<--הידמות מלאה והיבלעות ת

עברית חדשהמרובעיםד־כ־ד־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהידכדכות
, ד< --ט<--הידמות מלאה והיבלעות תמצב של הידכדכות

קשור לשורש ד־כ־א

עברית חדשהמרובעיםד־ל־ד־להתפעלִהְתַקְּטלּותהידלדלות
, הידלדלות שרירים, הידלדלות איברים, הידלדלות כוחות, הידלדלות העצם, הידלדלות משאבים

הידלדלות האוזון, הידלדלות שיער
ד< --ט<--הידמות מלאה והיבלעות ת

ד־ל־להתפעלִהְתַקְּטלּותהידללות
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

הידללות כוחות, הידללות העיסה
ד< --ט<--הידמות מלאה והיבלעות ת

ד< --ט<--הידמות מלאה והיבלעות תהידמות תנועות, הידמות חלקית, הידמות מלאהימי־הבינייםה/י"נלה/ד־מ־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהידמות

עברית חדשהשלמיםד־פ־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהידפקות
הידמות מלאה והיבלעות ,  גם התדפקותהידפקות על הדלת

ד< --ט<--ת

עברית חדשהמרובעיםד־ר־ד־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהידרדרות
, הידרדרות גושי שלג, סכנת הידרדרות, הידרדרות סלעים, הידרדרות בלימודים, הידרדרות מוסרית

קיצונית/הידרדרות מהירה, הידרדרות במצב הביטחוני

, ד< --ט<-- הידמות מלאה והיבלעות ת

גם התדרדרות

ּט<--ט<-- הידמות מלאה והיבלעות תהיטגנות הדגים, היטגנות הבשרעברית חדשהשלמיםט־ג־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהיטגנות

עברית חדשהשלמיםט־ה־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהיטהרות
, ּט<--ט<-- הידמות מלאה והיבלעות תהיטהרות אחרי לידה, היטהרות במקווה

חטף במקום שווא נע

ּט<--ט<-- הידמות מלאה והיבלעות תהיטלטלות בדרכים, היטלטלות הספינהעברית חדשהמרובעיםט־ל־ט־להתפעלִהְתַקְּטלּותהיטלטלות

ּט<--ט<-- הידמות מלאה והיבלעות תהיטמאות המזוןעברית חדשהא"נלט־מ־אהתפעלִהְתַקְּטלּותהיטמאות

ּט<--ט<-- הידמות מלאה והיבלעות תהיטמטמות המוחעברית חדשהמרובעיםט־מ־ט־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהיטמטמות

ּט<--ט<-- הידמות מלאה והיבלעות תהיטנפות בזבל, היטנפות בבוץעברית חדשהשלמיםט־נ־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהיטנפות

ּט<--ט<-- הידמות מלאה והיבלעות תהיטשטשות הצלקות, היטשטשות ההבדלים, היטשטשות הגבולות, היטשטשות הראייהעברית חדשהמרובעיםט־ש־ט־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהיטשטשות

ת־מ־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהיתממות
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

!די עם ההיתממות שלך
שיכול עיצורים, ּת<--היבלעות ת

(ה תחילית)ִהְתַקְטלּות
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שיכול עיצורים, ּת<--היבלעות תהיתמרות עצים, היתמרות עשןעברית חדשהשלמיםת־מ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהיתמרות

עברית חדשהשלמיםס־א־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתאבות
, חטף במקום שווא נע, שיכול עיצוריםהסתאבות מוסרית, הסתאבות שלטונית, הסתאבות הממסד, הסתאבות חברתית

תשלום דגש

שיכול עיצוריםהסתבכות המחלה, הסתבכות המצב, הסתבכות עם החוקימי־הבינייםשלמיםס־ב־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתבכות

שיכול עיצוריםעברית חדשהשלמיםס־ב־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתבנות

הסתברותי– ת "מזה ש, שיכול עיצורים?מה ההסתברות, תורת ההסתברותעברית חדשהשלמיםס־ב־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתברות

ל– הצרכה , שיכול עיצוריםתקופת הסתגלות, הסתגלות צמחים, קשיי הסתגלות, הסתגלות לגן, הסתגלות למצבעברית חדשהשלמיםס־ג־להתפעלִהְתַקְּטלּותהסתגלות

שיכול עיצוריםהתסגפות הנפש, הסתגפות הגוףעברית חדשהשלמיםס־ג־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתגפות

שיכול עיצוריםהסתגרות רגשית, הסתגרות חברתית, הסתגרות בביתעברית חדשהשלמיםס־ג־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתגרות

שיכול עיצוריםהסתדרות המורים, הסתדרות בשורה, ההסתדרות הכללית, הסתדרות העובדיםעברית חדשהשלמיםס־ד־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתדרות

שיכול עיצוריםהסתובבות בשטח, הסתובבות ברחוב, הסתובבות כדור הארץעברית חדשהכפוליםס־ב־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתובבות

שיכול עיצוריםהסתודדות בפינה, הסתודדות בצד, הסתודדות בין האנשיםעברית חדשהי"עוס־ו־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתודדות

שיכול עיצוריםהסתוות בשטח, הסתוות בענפיםעברית חדשהה/י"נלה/ס־ו־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתוות

ימי־הבינייםכפוליםס־פ־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתופפות
הסתופפות תחת כנפי , הסתופפות תחת מטריות, ...הסתופפות בחברתם של, ...הסתופפות בצילו של

השכינה
שיכול עיצורים

עברית חדשהשלמיםס־ח־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתחפות
חטף , שיכול עיצורים, נפוץ יותר היסחפותהסתחפות החול, הסתחפות המים

במקום שווא נע

עברית חדשהמרובעיםס־ח־ר־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתחררות
, הסתחררות מהכסף, הסתחררות הראש, הסתחררות הרכב, תחושת הסתחררות, הסתחררות המטוס

הסתחררות מסוכנת
שיכול עיצורים

מ– הצרכה , שיכול עיצוריםיש לי הסתייגות, קשר לוגי של ויתור והסתייגות, הביע הסתייגות מהדבריםעברית חדשהשלמיםס־י־גהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתייגות

שיכול עיצוריםהסתיידות בשד, הסתיידות במוח, הסתיידות בעצם, הסתיידות עורקיםעברית חדשהשלמיםס־י־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתיידות

שיכול עיצוריםהסתיימות ההכנות, הסתיימות המלאי, הסתיימות שנת הלימודיםעברית חדשהשלמיםס־י־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתיימות

ב– הצרכה , שיכול עיצוריםהסתייעות בהדרכה, הסתייעות בחומר, הסתייעות בניסיוןעברית חדשהשלמיםס־י־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתייעות

ימי־הבינייםשלמיםס־כ־להתפעלִהְתַקְּטלּותהסתכלות
הסתכלות במשקפיים , הסתכלות בעיניים, נשלח להסתכלות, הסתכלות דרך החלון, הסתכלות פנימית

ורודים/שחורים
שיכול עיצורים

שיכול עיצוריםהסתמנות מגמה, הסתמנות פתרון, הסתמנות מוצאעברית חדשהשלמיםס־מ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתמנות

שיכול עיצוריםהסתתמות מקורות פרנסהעברית חדשהשלמיםס־ת־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתתמות

שיכול עיצוריםהסתכמות במילים, הסתכמות החובותעברית חדשהשלמיםס־כ־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתכמות

שיכול עיצוריםהסתכנות בהשקעה בבורסה, הסתכנות עצמית, הסתכנות למען מישהו, הסתכנות מרצוןימי־הבינייםשלמיםס־כ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתכנות

שיכול עיצורים, סלנגהסתלבטות על מישהועברית חדשהמרובעיםס־ל־ב־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתלבטות

שיכול עיצוריםהסתלסלות עשן, הסתלסלות שורשים, הסתלסלות שיערעברית חדשהמרובעיםס־ל־ס־להתפעלִהְתַקְּטלּותהסתלסלות

מ– הצרכה , שיכול עיצוריםהסתלקות מהמקום, הסתלקות מהעולםעברית חדשהשלמיםס־ל־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתלקות

על– הצרכה , שיכול עיצוריםהסתמכות עצמית, על משהו/הסתמכות על מישהועברית חדשהשלמיםס־מ־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתמכות

שיכול עיצוריםהסתמרות פרווה, הסתמרות שיערעברית חדשהשלמיםס־מ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתמרות

עברית חדשהמרובעיםס־נ־ו־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתנוורות
, הסתנוורות מהכסף, הסתנוורות מאורות, הסתנוורות בלילה, הסתנוורות מהיופי, הסתנוורות מהשמש

מניעת הסתנוורות
מ– הצרכה , שיכול עיצורים

שיכול עיצוריםהסתננות מידע, הסתננות מחבלים, הסתננות מהגרים, הסתננות מיםעברית חדשהשלמיםס־נ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתננות

חטף במקום שווא נע, שיכול עיצוריםהסתעפות החקירה, הסתעפות דרכים, לענפים/הסתעפות למסלולים, הסתעפות בכבישימי־הבינייםשלמיםס־ע־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתעפות

שיכול עיצורים...ההסתערבות תואמה עםעברית חדשהמרובעיםס־ע־ר־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתערבות

חטף במקום שווא נע, שיכול עיצוריםהסתערות הקונים, הסתערות על המוצבעברית חדשהשלמיםס־ע־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתערות

ל– הצרכה , שיכול עיצוריםהסתפחות לחברהעברית חדשהשלמיםס־פ־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתפחות

שיכול עיצוריםהסתפקות במבחן ללא הרשעה, הסתפקות במועטימי־הבינייםשלמיםס־פ־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתפקות

שיכול עיצוריםהסתקרנות לדעתעברית חדשהמרובעיםס־ק־ר־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתקרנות

שיכול עיצוריםהסתרבלות הדיוןעברית חדשהמרובעיםס־ר־ב־להתפעלִהְתַקְּטלּותהסתרבלות

שיכול עיצורים, תשלום דגשהסתרגות השורש במילה, הסתרגות הענפיםעברית חדשהשלמיםס־ר־גהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתרגות

מפני– הצרכה , שיכול עיצוריםהסתתרות מאחורי השקרים, הסתתרות במחבואעברית חדשהשלמיםס־ת־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהסתתרות

ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת הצטבעות על הפניםעברית חדשהשלמיםצ־ב־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטבעות
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עברית חדשהשלמיםצ־ב־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטברות
, הצטברות שכבות עפר, הצטברות סכומים, הצטברות אשפה, הצטברות ריביות, הצטברות נוזלים

הצטברות כעסים, הצטברות מתח, הצטברות שומנים בכבד
ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת 

ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת תפסיק עם ההצטדקויות שלך, ניסיון  הצטדקות, הצטדקות על מעשיםעברית חדשהשלמיםצ־ד־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטדקות

ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת הצטוותות החייליםעברית חדשהשלמיםצ־ו־־תהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטוותות

ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת הצטופפות סקרנים, הצטופפות נוסעיםעברית חדשהכפוליםצ־פ־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטופפות

עברית חדשהשלמיםצ־י־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטיידות
< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת הצטיידות בנשק, הצטיידות בדרכונים, הצטיידות במצרכים

ב– הצרכה , ט

עברית חדשהשלמיםצ־י־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטיינות
, הצטיינות בעבודה, תעודת הצטיינות, אות הצטיינות, בהצטיינות יתרה, בהצטיינות, הצטיינות בלימודים

הצטיינות דיקן
ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת 

ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת הצטיירות של תמונה, הצטיירות של דמות, הצטיירות בעבודהימי־הבינייםשלמיםצ־י־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטיירות

עברית חדשהשלמיםצ־ל־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטלבות
, ...כשמתקרבים להצטלבות, הצטלבות הנוצרים, הצטלבות נתיבים, הצטלבות כבישים, הצטלבות דרכים

הצטלבויות של מסילות ברזל
ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת 

ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת הצטלצלות המטבעות, הצטלצלות השם, הצטלצלות הקולעברית חדשהמרובעיםצ־ל־צ־להתפעלִהְתַקְּטלּותהצטלצלות

ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת הצטלקות בעורעברית חדשהשלמיםצ־ל־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטלקות

ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת הצטמצמות אוכלוסייה, הצטמצמות מקומות, הצטמצמות שטחים, הצטמצמות בהוצאותעברית חדשהשלמיםצ־מ־צ־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטמצמות

ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת הצטמקות החסכונות, הצטמקות הפירותעברית חדשהשלמיםצ־מ־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטמקות

ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת הצטננות האהבה, הצטננות היחסים, כדורים נגד הצטננותעברית חדשהשלמיםצ־נ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטננות

ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת הצטנעות וענווה, הצטנעות יתר, מידה של הצטנעותעברית חדשהשלמיםצ־נ־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטנעות

ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת הצטנפות הקיפוד, הצטנפות ליד התנור, הצטנפות במעילעברית חדשהשלמיםצ־נ־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטנפות

ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת הצטעפות העינייםעברית חדשהשלמיםצ־ע־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטעפות

עברית חדשהמרובעיםצ־ע־צ־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטעצעות
< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת בלי הצטעצעות מיותרת, הצטעצעות לשונית, הצטעצעות במילים יפות

תשלום דגש, ט

ט< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת הצטרדות הקולעברית חדשהשלמיםצ־ר־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטרדות

עברית חדשהשלמיםצ־ר־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהצטרפות
< --שיכול עיצורים והידמות בנחציות ת הצטרפות לנבחרת, הצטרפות לחוג

תשלום דגש, ל– הצרכה , ט

תשלום דגש, שיכול עיצוריםהביע השתאות, השתאות ופליאהעברית חדשהה/י"נלה/ש־א־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתאות

שיכול עיצוריםהשתבחות עצמיתעברית חדשהשלמיםש־ב־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתבחות

שיכול עיצוריםהשתבצות בעבודהעברית חדשהשלמיםש־ב־צהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתּבצות

שיכול עיצוריםהשתברות הנפש, השתברות קרני האורעברית חדשהשלמיםש־ב־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתברות

שיכול עיצוריםהשתבשות אורח החייםעברית חדשהשלמיםש־ב־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתבשות

שיכול עיצוריםהשתגעות טוטלית, הרגשת השתגעות, השתגעות החוליםעברית חדשהשלמיםש־ג־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתגעות

שיכול עיצוריםהשתגרות מכתבים, השתגרות למקום, השתגרות של רעיונותעברית חדשהשלמיםש־ג־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתגרות

שיכול עיצוריםהשתדכות לאדם לא מתאים, לצורך השתדכות, השתדכות טובהעברית חדשהשלמיםש־ד־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתדכות

שיכול עיצוריםהשתדלות בעבודה, השתדלות בלימודיםימי־הבינייםשלמיםש־ד־להתפעלִהְתַקְּטלּותהשתדלות

שיכול עיצוריםהשתהות העזרהעברית חדשהה/י"נלה/ש־ה־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתהות

שיכול עיצוריםהשתובבות הילדיםעברית חדשהי"עוש־ו־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתובבות

שיכול עיצוריםהשתוות במחיר, השתוות בהישגיםימי־הבינייםה/י"נלה/ש־ו־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתוות

שיכול עיצוריםהשתוללות סופות, השתוללות הדלקות, השתוללות התלמידים, השתוללות הילדיםעברית חדשהכפוליםש־ל־להתפעלִהְתַקְּטלּותהשתוללות

שיכול עיצוריםמביע השתוממות, מעורר השתוממותימי־הבינייםכפוליםש־מ־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתוממות

שיכול עיצוריםהשתופפות מצב הרוח, השתופפות גופועברית חדשהכפוליםש־פ־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתופפות

שיכול עיצוריםהשתוקקות לאוכל, השתוקקות לביתימי־הבינייםכפוליםש־ק־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתוקקות

שיכול עיצוריםבבריכה/השתזפות בים, השתזפות במכון שיזוף, השתזפות בשמשעברית חדשהשלמיםש־ז־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתזפות

ה/ש־ח־ו־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתחוות
מרובעים 

ה/י"ונל
עברית חדשה

השתחוות על הבמה, השתחוות לעגל הזהב
יש גם השתחוויה, שיכול עיצורים

שיכול עיצוריםהשתחלות החוצה, השתחלות אל ראש התורעברית חדשהשלמיםש־ח־להתפעלִהְתַקְּטלּותהשתחלות

שיכול עיצוריםהשתחצנות והתרברבות, מתוך השתחצנות, לא בקטע של השתחצנותעברית חדשהמרובעיםש־ח־צ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתחצנות

57עמוד 



הערותצירופים וביטוייםרובדגזרהשורשבנייןמשקלשם פעולה

עברית חדשהמרובעיםש־ח־ר־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתחררות
השתחררות , השתחררות מהמלכודת, השתחררות האסיר, השתחררות הצבא, השתחררות מהעול

השתחררות מהטראומה, השתחררות כספים, מכולה מהמכס
שיכול עיצורים

שיכול עיצוריםמעשה השתטותעברית חדשהה/י"נלה/ש־ט־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתטות

שיכול עיצוריםהשתטחות על המדרכה, השתטחות על קברי צדיקיםימי־הבינייםשלמיםש־ט־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתטחות

שיכול עיצוריםהשתייכות למפלגה, השתייכות לסדרה, השתייכות למעמד, השתייכות לחברהעברית חדשהשלמיםש־י־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתייכות

שיכול עיצוריםהשתכחות מהלבעברית חדשהשלמיםש־כ־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתכחות

שיכול עיצוריםהשתכללות של המחשבים, השתכללות של המכשיריםעברית חדשהמרובעיםש־כ־ל־להתפעלִהְתַקְּטלּותהשתכללות

שיכול עיצוריםהשתכנות העולים החדשיםעברית חדשהשלמיםש־כ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתכנות

שיכול עיצוריםעברית חדשהמרובעיםש־כ־נ־זהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתכנזות

שיכול עיצוריםהשתכרות מאלכוהול, השתכרות משתייהעברית חדשהשלמיםש־כ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהׁשתכרות

שיכול עיצוריםהׂשתכרות בכבוד, הׂשתכרות שבועית, הׂשתכרות חודשית, כושר הׂשתכרותעברית חדשהשלמיםש־כ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהׂשתכרות

שיכול עיצוריםהשתלבות בעבודה, השתלבות בתוכנית, השתלבות סגנונות, השתלבות צבעים, השתלבות בחברהעברית חדשהשלמיםש־ל־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתלבות

שיכול עיצוריםהשתלחות חסרת רסןל"חזשלמיםש־ל־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתלחות

עברית חדשהשלמיםש־ל־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתלטות
, השתלטות על עמדות האויב, השתלטות על הרכב, השתלטות על האוטובוס, השתלטות על המקום

השתלטות על שטחים, השתלטות על המצב
על– הצרכה , שיכול עיצורים

עברית חדשהשלמיםש־ל־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתלמות
גמול , השתלמות מקוונת, קרן השתלמות, השתלמות מנהלים, השתלמות בנהיגה, השתלמות מורים

השתלמות
שיכול עיצורים

שיכול עיצוריםלבור/השתלשלות לבאר, השתלשלות האירועים, השתלשלות הענייניםימי־הבינייםמרובעיםש־ל־ש־להתפעלִהְתַקְּטלּותהשתלשלות

שיכול עיצוריםהשתמטות מתשלום מס, השתמטות מהצבאעברית חדשהשלמיםש־מ־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתמטות

שיכול עיצוריםההשתמעות מדבריו, (החוזר)כל ההשתמעויות העולות מן , השתמעות לשתי פניםעברית חדשהשלמיםש־מ־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתמעות

שיכול עיצוריםהשתמרות הצבע, השתמרות השפה, השתמרות אתריםעברית חדשהשלמיםש־מ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתמרות

שיכול עיצוריםהשתנות פנימית, השתנות התנאיםימי־הבינייםה/י"נלה/ש־נ־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתנות

שיכול עיצוריםהשתנקות מבכי, השתנקות מהתרגשותעברית חדשהשלמיםש־נ־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתנקות

שיכול עיצוריםהשתעבדות להימורים, השתעבדות לעבודהימי־הבינייםמרובעיםש־ע־ב־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתעבדות

שיכול עיצוריםהשתעשעות הילדיםימי־הבינייםמרובעיםש־ע־ש־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתעשעות

שיכול עיצוריםהשתפכות בתיאורים, השתפכות הנפשעברית חדשהשלמיםש־פ־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתפכות

שיכול עיצוריםהשתפלות ההריםעברית חדשהשלמיםש־פ־להתפעלִהְתַקְּטלּותהשתפלות

שפן– גזור שם , סלנגהשתפנות לפני ההנהלהעברית חדשהשלמיםש־פ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתפנות

שיכול עיצוריםהשתפרות במזג האוויר, השתפרות בלימודים, השתפרות במצבעברית חדשהשלמיםש־פ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתפרות

שיכול עיצוריםהשתפשפות הטירון, השתפשפות הבגדעברית חדשהמרובעיםש־פ־ש־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתפשפות

שיכול עיצוריםהשתקמות החולהעברית חדשהשלמיםש־ק־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתקמות

שיכול עיצוריםהשתקעות הזיכרונות, השתקעות בארץ, השתקעות קבעימי־הבינייםשלמיםש־ק־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתקעות

שיכול עיצוריםהשתקפות במים, השתקפות דמויות, השתקפות פניםימי־הבינייםשלמיםש־ק־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתקפות

שיכול עיצוריםהשתרבבות בגד, השתרבבות שמו של מישהועברית חדשהמרובעיםש־ר־ב־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתרבבות

תשלום דגש, שיכול עיצוריםהשתרכות בפקקי תנועה, השתרכות שיירות, השתרכות בתוריםעברית חדשהשלמיםש־ר־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתרכות

תשלום דגש, שיכול עיצוריםהשתרעות ההיסטוריה, השתרעות על הספה, השתרעות על הדשאעברית חדשהשלמיםש־ר־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתרעות

תשלום דגש, שיכול עיצורים(רגועה)השתררות אווירה , השתררות דממה, השתררות שקטימי־הבינייםשלמיםש־ר־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתררות

תשלום דגש, שיכול עיצוריםהשתרשות שגיאות לשון, השתרשות העולים, השתרשות התופעהימי־הבינייםשלמיםש־ר־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתרשות

שיכול עיצוריםהשתרשרות הרעיונותעברית חדשהמרובעיםש־ר־ש־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתרשרות

ימי־הבינייםשלמיםש־ת־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתתפות
, השתתפות בצערו, השתתפות בשיעור, השתתפות ברווחים, השתתפות באירוע, השתתפות עצמית

השתתפות בשמחתם
שיכול עיצורים

שיכול עיצוריםהשתתקות הרעש, השתתקות התותחיםעברית חדשהשלמיםש־ת־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהשתתקות

ניסיון התאבדות, התאבדות פוליטית, פיגוע התאבדות, משימת התאבדות, !זאת תהיה התאבדותעברית חדשהשלמיםא־ב־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאבדות

התאבלות על חורבן הבית, התאבלות על מתימי־הבינייםשלמיםא־ב־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתאבלות

התאבנות על המקוםימי־הבינייםשלמיםא־ב־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאבנות

התאגדות הוועדים, התאגדות הספורטעברית חדשהשלמיםא־ג־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאגדות

אגרוף: יותר נפוץהתאגרפות בזירהעברית חדשהמרובעיםא־ג־ר־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאגרפות
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(...דלק, מים)התאדות נוזלים עברית חדשהה/י"נלה/א־ד־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאדות

התאדמות השמיים, התאדמות העורעברית חדשהשלמיםא־ד־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאדמות

ב– הצרכה במשהו/התאהבות במישהוימי־הבינייםשלמיםא־ה־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאהבות

ל"התאווררות בחו, התאווררות בחוץ, התאווררות השטיחים, התאווררות הבגדיםעברית חדשהמרובעיםא־ו־ר־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאווררות

עברית חדשהכפוליםא־ש־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאוששות
, התאוששות מהפֵרדה, חדר התאוששות, התאוששות מהמשבר, קצב התאוששות, התאוששות ממחלה

סימני התאוששות

התאזנות בהכנסות ובהוצאות, התאזנות הכוחותעברית חדשהשלמיםא־ז־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאזנות

רוחנית/התאזרות מוסרית, התאזרות בסבלנותעברית חדשהשלמיםא־ז־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאזרות

התאזרחות מילים לועזיות בשפה, התאזרחות עולים חדשים בארץעברית חדשהמרובעיםא־ז־ר־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאזרחות

חטף במקום שווא נעהתאחדות הסיעות, התאחדות התעשיינים, התאחדות הסטודנטים, התאחדות הספורטימי־הבינייםשלמיםא־ח־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאחדות

התאחות העצמות, התאחות הקרעיםעברית חדשהה/י"נלה/א־ח־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאחות

התאיידות חברתית, התאיידות פוליטית, התאיידות המיםעברית חדשהי"עוא־י־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאיידות

התאכזרות לבעלי חייםעברית חדשהמרובעיםא־כ־ז־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאכזרות

נפוץ יותר אכלוסהתאכלסות יתרעברית חדשהמרובעיםא־כ־ל־סהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאכלסות

התאמנות בספורט, התאמנות בלימודיםעברית חדשהשלמיםא־מ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאמנות

התאמצות בלימודים, התאמצות בעבודה, התאמצות יתרעברית חדשהשלמיםא־מ־צהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאמצות

התאסלמות יהודיות, גל התאסלמות, מקרי התאסלמות, תהליך התאסלמותעברית חדשהמרובעיםא־ס־ל־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאסלמות

התאספות המשפחה, התאספות המוזמנים, התאספות הקהלעברית חדשהשלמיםא־ס־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאספות

התאפיינות במשהועברית חדשהמרובעיםא־פ־י־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאפיינות

התאפסות השעון, התאפסות על המצב, התאפסות על עצמועברית חדשהשלמיםא־פ־סהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאפסות

התאפקות מעשיית צרכים, התאפקות מהטלת שתןימי־הבינייםשלמיםא־פ־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאפקות

אקלים מערביתקשיי התאקלמות, התאקלמות בקיבוץ, התאקלמות העולים בארץעברית חדשהמרובעיםא־ק־ל־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאקלמות

שאילה מלעזהתארגנות מחדש, התארגנות העובדים,  התארגנות בלתי חוקית, התארגנות ליציאהעברית חדשהמרובעיםא־ר־ג־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתארגנות

תשלום דגשהתארכות הזמן, התארכות הימים, התארכות שיער, התארכות בחינה, מ"התארכות המועברית חדשהשלמיםא־ר־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהתארכות

טופס התאשפזות, התאשפזות בבית חוליםעברית חדשהמרובעיםא־ש־פ־זהתפעלִהְתַקְּטלּותהתאשפזות

גיל ההתבגרות, התבגרות שכלית, התבגרות החברה, התבגרות מינית, תהליך ההתבגרותעברית חדשהשלמיםב־ג־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבגרות

התבדות הנבואות, התבדות המשאלות, התבדות התקוותעברית חדשהה/י"נלה/ב־ד־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבדות

התבדחות על חשבון מישהועברית חדשהשלמיםב־ד־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבדחות

מ– הצרכה התבדלות מהציבור, התבדלות מן החברה, התבדלות היהודיםעברית חדשהשלמיםב־ד־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתבדלות

מעשה התבהמותעברית חדשהשלמיםב־ה־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבהמות

התבהרות הבעיות, התבהרות השמיים, צפויה התבהרות, התבהרות חלקיתעברית חדשהשלמיםב־ה־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבהרות

מסע התבודדות, התבודדות חברתית, התבודדות על אי, התבודדות בחדרימי־הבינייםכפוליםב־ד־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבודדות

התבוללות והיטמעות, מניעת התבוללות, התבוללות היהודים, תהליך התבוללותעברית חדשהכפוליםב־ל־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתבוללות

התבוננות מהצד, התבוננות פנימית, התבוננות עצמית, התבוננות בתמונותימי־הבינייםי"עוב־י־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבוננות

התבוססות בחול, התבוססות בבוץ, התבוססות בדםימי־הבינייםי"עוב־ו־סהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבוססות

התבזות האדם, התבזות הכבודימי־הבינייםה/י"נלה/ב־ז־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבזות

עברית חדשהא"נלב־ט־אהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבטאות
, יכולת התבטאות, התבטאות בעל פה, התבטאות בכתב, התבטאות בוטה, התבטאות חריפה

התבטאות אומללה, התבטאות קיצונית

התבטלות עצמית, התבטלות בפני אנשים, התבטלות בבית, התבטלות התקנותעברית חדשהשלמיםב־ט־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתבטלות

על– הצרכה , בית– גזור שם התבייתות טילים, התבייתות בעלי חייםעברית חדשהשלמיםב־י־תהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבייתות

בכיין– שורש תנייני התבכיינות על המצבעברית חדשהמרובעיםב־כ־י־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבכיינות

התבלבלות המחשבה, התבלבלות בתשובותימי־הבינייםמרובעיםב־ל־ב־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתבלבלות

התבלות התעודות, התבלות העור, התבלות הבגדעברית חדשהה/י"נלה/ב־ל־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבלות

התבלטות בשטח, התבלטות בתחום, התבלטות בחברה, התבלטות יתרעברית חדשהשלמיםב־ל־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבלטות

התבסמות באלכוהול, התבסמות בבושםעברית חדשהשלמיםב־ס־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבסמות

התבססות המשק, התבססות כלכלית, התבססות במקום, על מישהו/התבססות על משהועברית חדשהשלמיםב־ס־סהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבססות

התבצרות בדעה, התבצרות בגישה, התבצרות בבונקר, התבצרות בעמדהעברית חדשהשלמיםב־צ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבצרות
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התבקעות העצים, התבקעות הקירעברית חדשהשלמיםב־ק־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהתבקעות

סלנגהתברברות בדרךעברית חדשהמרובעיםב־ר־ב־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתברברות

תשלום דגש, בורג– גזור שם התברגות בצמרתעברית חדשהשלמיםב־ר־גהתפעלִהְתַקְּטלּותהתברגות

התברגנות שכונות, תהליך ההתברגנותעברית חדשהמרובעיםב־ר־ג־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתברגנות

תשלום דגשהתברכות בזרעו של אברהם, התברכות בכל טובעברית חדשהשלמיםב־ר־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהתברכות

התבשלות במיץ של עצמו, התבשלות בעסק, התבשלות בחום, התבשלות בסירעברית חדשהשלמיםב־ש־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתבשלות

על– הצרכה התגברות על פחד, התגברות על יצר, התגברות על המשבר, התגברות הצבא, התגברות כוחוימי־הבינייםשלמיםג־ב־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגברות

עברית חדשהשלמיםג־ב־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגבשות
, התגבשות דעה, התגבשות ההחלטה, התגבשות החברה, התגבשות החיילים, התגבשות הרעיונות

התגבשות הצוות, התגבשות התלמידים, התגבשות הזהות

גדוד– גזור שם התגודדות על הדלתות, התגודדות על השער, התגודדות על הפתחים, התגודדות אנשיםימי־הבינייםכפוליםג־ד־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגודדות

התגוללות ברחובות, התגוללות בבוץימי־הבינייםכפוליםג־ל־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתגוללות

דרכי התגוננות, התגוננות ִמּטורפים, התגוננות רחוב, התגוננות אזרחיתעברית חדשהכפוליםג־נ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגוננות

התגוררות בדירה אחת, התגוררות בבתיםעברית חדשהי"עוג־ו־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגוררות

התגוששות מילולית, התגוששות גופנית, התגוששות בזירה, התגוששות הספורטאיםעברית חדשהכפוליםג־ש־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגוששות

התגייסות למבצע, ...התגייסות לעזרת, התגייסות לצבא, התגייסות המוניםעברית חדשהשלמיםג־י־סהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגייסות

התגיירות משפחות, התגיירות רפורמית, תהליך ההתגיירות, התגיירות הנוצריםעברית חדשהשלמיםג־י־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגיירות

התגלגלות הזחל, התגלגלות הדברים, התגלגלות אבןימי־הבינייםמרובעיםג־ל־ג־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתגלגלות

התגלות הנפש, התגלות המונית, התגלות הרוח, התגלות הלב, התגלות אלוהיתימי־הבינייםה/י"נלה/ג־ל־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגלות

סלנגהתגלחות על הזקן של מישהוימי־הבינייםשלמיםג־ל־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגלחות

עברית חדשהשלמיםג־ל־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגלמות
התגלמות , התגלמות הכאב, התגלמות הבינוניות, התגלמות הכוחות, בהתגלמותו, התגלמות הרוע

התגלמות האלוהות, התגלמות השלמות, הרעיון

חילוקי דעות/סכסוך/מחלוקת/התגלעות ריבעברית חדשהשלמיםג־ל־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגלעות

התגלשות במגלשיים, התגלשות במגלשה, התגלשות בשלגעברית חדשהשלמיםג־ל־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגלשות

גמד– גזור שם התגמדות הבעיה, התגמדות הענייןעברית חדשהשלמיםג־מ־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגמדות

התגמשות מוסרית, התגמשות הדדית, התגמשות במחיר, מ"התגמשות במועברית חדשהשלמיםג־מ־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגמשות

התגנבות ספקות ללב, התגנבות יחידיםעברית חדשהשלמיםג־נ־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגנבות

התגנדרות בדיבור, התגנדרות בלבוש, התגנדרות מול המראהעברית חדשהמרובעיםג־נ־ד־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגנדרות

ג־פ־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגפפות
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

התגפפות האוהבים

תשלום דגשמשחה נגד התגרדות, התגרדות בעורעברית חדשהשלמיםג־ר־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגרדות

תשלום דגשהתגרות בגורל, התגרות חריפה, התגרות המדינה בעולם, התגרות באנשיםימי־הבינייםה/י"נלה/ג־ר־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגרות

ימי־הבינייםשלמיםג־ש־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתגשמות
, התגשמות מאוויים, התגשמות שאיפות, התגשמות תקוות, התגשמות חלומות, התגשמות משאלות

התגשמות אלוהית

גם הידפקותהתדפקות על הדלתעברית חדשהשלמיםד־פ־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתדפקות

התהדקות החגורה, התהדקות הקשרים, התהדקות היחסיםעברית חדשהשלמיםה־ד־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתהדקות

התהדרות במותגים, התהדרות בתכשיטים, התהדרות בנוצות לא לועברית חדשהשלמיםה־ד־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתהדרות

התהוות הדבר, התהוות המצבעברית חדשהה/י"נלה/ה־ו־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתהוות

מעשי התהוללות, התהוללות השיכוריםעברית חדשהכפוליםה־ל־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתהוללות

התהלכות עם הבריות, התהלכות בארץ, התהלכות על חבל דקימי־הבינייםשלמיםה־ל־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהתהלכות

ה־ל־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתהללות
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

התהללות במעשים, התהללות עצמית

ימי־הבינייםשלמיםה־פ־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהתהפכות
, התהפכות באוויר, התהפכות הגלגל, התהפכות לאחור, התהפכות מצד לצד, התהפכות היוצרות

התהפכות רכב

התוודות הנאשם, התוודות על מעשה רעעברית חדשהה/י"נלה/ו־ד־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתוודות

ו־ד־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהתוודעות
ו על דרך "נפי

השלמים
ימי־הביניים

התוודעות חסידית, ...התוודעות אל, התוודעות למשהו, התוודעות למישהו
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ו־ס־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתווספות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

התווספות תלמידים, התווספות גורם חיצוני, התווספות לחבורה, התווספות למסמך

ו־ע־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתוועדות
ו על דרך "נפי

השלמים
ימי־הביניים

מקום התוועדות, התוועדות המנהיגים, התוועדות להרצאה, התוועדות לשיחה

התחברות החלקים, התחברות מיידית, התחברות חומרים, התחברות לרשת, התחברות למערכתמקראשלמיםח־ב־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחּברות

בלי דגש, חבר– גזור שם התחברות לאנשיםמקראשלמיםח־ב־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחֿברות

התחבאות בשיחים, מקומות התחבאות, התחבאות בחדר, ...התחבאות מפניעברית חדשהא"נלח־ב־אהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחבאות

ח־ב־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחבבות
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

התחבבות המקצוע, התחבבות על מישהו

ב– הצרכה לאחר התחבטויות רבות, התחבטות בשאלה, התחבטות בדברעברית חדשהשלמיםח־ב־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחבטות

עם– הצרכה עברית חדשהשלמיםח־ב־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחבקות

ח־ד־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחדדות
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

התחדדות החושים, התחדדות חוש הריח, התחדדות העיפרון, התחדדות הראייה, התחדדות היחסים

התחדשות עירונית, התחדשות בהרגשה, התחדשות הברית, אווירת התחדשותימי־הבינייםשלמיםח־ד־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחדשות

התחוורות הענייניםעברית חדשהשלמיםח־ו־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחוורות

התחוללות התמורות, התחוללות מהפכה, התחוללות סערה, התחוללות סופהעברית חדשהי"עוח־ו־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתחוללות

עקב התחזות לרופא, התחזות למישהועברית חדשהה/י"נלה/ח־ז־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחזות

ימי־הבינייםשלמיםח־ז־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחזקות
התחזקות , התחזקות הכאבים, התחזקות המפלגות, התחזקות החום, התחזקות האור, התחזקות דתית

התחזקות הנבחרת, התחזקות הרוחות, השרירים

ימי־הבינייםשלמיםח־י־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחייבות
, עומד בהתחייבות שלו, ללא התחייבות, התחייבויות שוטפות, התחייבויות קודמות, התחייבות חברתית

התחייבות מכללא

חייל– גזור שם יום התחיילות, טקס התחיילות, סירוב התחיילות, תהליך של התחיילותעברית חדשהי"עוח־י־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתחיילות

ח־כ־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחככות
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

התחככות במפורסמים, התחככות במשהו, התחככות במישהו, התחככות בגוף

ניסיון להתחכמות, התחכמות מיותרת, בלי התחכמויותימי־הבינייםשלמיםח־כ־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחכמות

קונוטציה שלילית!זאת רק התחלּותעברית חדשהה/י"נלה/ח־ל־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחלות

חטף במקום שווא נעהתחלחלות מהמעשה, התחלחלות מהמראהעברית חדשהמרובעיםח־ל־ח־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתחלחלות

ימי־הבינייםשלמיםח־ל־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחלפות
התחלפות , התחלפות ממשלות, התחלפות האור ברמזור, התחלפות השלטון, התחלפות הקול

התחלפות שיניים, תפקידים

ימי־הבינייםשלמיםח־ל־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחלקות
על /התחלקות על השכל, התחלקות במספרים, התחלקות הזמן, התחלקות הצורות, התחלקות לחלקים

(סלנג)הראש 

ח־מ־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחממות
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

התחממות , התחממות האווירה, התחממות היחסים, התחממות במזג האוויר, התחממות כדור הארץ

התחממות קלה, התחממות ניכרת, התחממות גלובלית, על מישהו

חמצן– שורש תנייני התחמצנות הברזל, התחמצנות השיערעברית חדשהמרובעיםח־מ־צ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחמצנות

עברית חדשהשלמיםח־מ־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחמקות
התחמקות , התחמקות מן השאלה, התחמקות מהעמדה לדין, התחמקות מעונש, התחמקות מאחריות

התחמקות מתשובה, ממס
מ– הצרכה , קונוטציה שלילית

התחנחנות לפני הבוסעברית חדשהמרובעיםח־נ־ח־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחנחנות

התחנכות עצמית, התחנכות ולמידה, התחנכות הצעיריםימי־הבינייםשלמיםח־נ־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחנכות

התחננות לסליחה ולמחילה, התחננות לפני מישהועברית חדשהכפוליםח־נ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחננות

ל– הצרכה , קונוטציה שליליתהתחנפות למורים, התחנפות לממוניםעברית חדשהשלמיםח־נ־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחנפות

קונוטציה שליליתפעל ללא התחסדות, התחסדות מעושה, צביעות והתחסדות, מעשה התחסדותימי־הבינייםשלמיםח־ס־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחסדות

התחסלות מוחלטת, התחסלות האוכל, התחסלות העסקיםעברית חדשהשלמיםח־ס־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתחסלות

חובת התחסנות, ...אדמת/התחסנות נגד חצבת, התחסנות ממחלותעברית חדשהשלמיםח־ס־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחסנות

בלי דגש, סלנגהתחפפות מהירה, התחפפות מהמקוםעברית חדשהשלמיםח־פ־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחפפות

התחפרות בתוך עצמו, התחפרות בחול, התחפרות בעמדה, התחפרות בשטחעברית חדשהשלמיםח־פ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחפרות

התחפשות בפורים, התחפשות למישהועברית חדשהשלמיםח־פ־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחפשות

ל– הצרכה התחצפות להורים, התחצפות למפקד, התחצפות למורהעברית חדשהשלמיםח־צ־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחצפות
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על, אחר– הצרכה התחקות אחר התופעה, התחקות על שורשיו, התחקות על עקבותיו, התחקות אחר משהועברית חדשהה/י"נלה/ח־ק־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחקות

תשלום דגשמגמת התחרדות, התחרדות ערים, תהליך התחרדותעברית חדשהשלמיםח־ר־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחרדות

תשלום דגשהתחרות בין סוחרים, התחרות בספורטעברית חדשהה/י"נלה/ח־ר־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחרות

תשלום דגשהתחרזות בשירהעברית חדשהשלמיםח־ר־זהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחרזות

על– הצרכה , עדיף חרטה, תשלום דגשהתחרטות על התנהגות, התחרטות על מעשהימי־הבינייםשלמיםח־ר־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחרטות

סלנגממישהו/התחרפנות ממשהועברית חדשהמרובעיםח־ר־פ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחרפנות

ימי־הבינייםשלמיםח־ש־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחשבות
, התחשבות בנתונים, התחשבות במישהו, חוסר התחשבות, בלי התחשבות, התחשבות במצב

התחשבות בבעיות
ב– הצרכה 

חשבון– שורש תנייני התחשבנות עם מישהו, עושה התחשבנויותעברית חדשהמרובעיםח־ש־ב־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתחשבנות

שורש בעל משמעויות מנוגדותהתחשלות החיילים, התחשלות הגוף, התחשלות האופי, התחשלות הרוח, התחשלות הנפשעברית חדשהשלמיםח־ש־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתחשלות

(יחזקאל א)מהמקרא = חשמל מכשיר נגד התחשמלות, סכנת התחשמלותעברית חדשהמרובעיםח־ש־מ־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתחשמלות

י־א־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייאשות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

התייאשות מהמצב, התייאשות מתקוות

התייבשות הביצה, התייבשות המוח, מצב של התייבשות, סכנת התייבשותעברית חדשהו"נפיי־ב־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייבשות

התיידדות עם מישהועברית חדשהשלמיםי־ד־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתיידדות

יהודי– גזור שם , חטף במקום שווא נעהתייהדות האדֹומים, התייהדות הכוזרים, תהליך ההתייהדותימי־הבינייםשלמיםי־ה־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייהדות

חטף במקום שווא נענימה של התייהרות, התייהרות שווא, התייהרות והתרברבותעברית חדשהשלמיםי־ה־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייהרות

יוון– גזור שם , חטף במקום שווא נעתנועת ההתייוונותעברית חדשהשלמיםי־ו־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייוונות

ימי־הבינייםשלמיםי־ח־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייחדות
מקום , אספת התייחדות, התייחדות עם זכרו של מישהו, אבל/צער/התייחדות עם הכאב, טקס התייחדות

התייחדות
חטף במקום שווא נע

חטף במקום שווא נעעונת ההתייחמות, התייחמות אצל בעלי חייםעברית חדשהשלמיםי־ח־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייחמות

ימי־הבינייםשלמיםי־ח־סהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייחסות
קבוצת , לא זכה לשום התייחסות, התייחסות לשאלה, התייחסות רצינית, התייחסות אל האחרים

התייחסות
חטף במקום שווא נע

י־ל־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתיילדות
ו על דרך "נפי

השלמים
ימי־הביניים

התיילדות הסופר בסיפוריו

עברית חדשהשלמיםי־מ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתיימרות
שם פועל + התיימרות , התיימרות לצדק, התיימרות לשלטון, התיימרות שקרית, התיימרות לדעת משהו

(...להפגין, לעשות)
ל– הצרכה , לרוב שלילי

י־ס־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייסרות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

התייסרות בייסורים, התייסרות עצמית, התייסרות מכאבים

י־ע־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתייעלות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

לצורכי התייעלות, פעולות התייעלות, צעדי התייעלות, אמצעי התייעלות
חטף במקום שווא נע

י־ע־צהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייעצות
ו על דרך "נפי

השלמים
ימי־הביניים

, התייעצות עם רב, התייעצות עם רופא, בהתייעצות עם, ...התייעצות עם, התייעצות בין הצדדים

התייעצות ביטחונית, התייעצות עם מומחים
בין, עם– הצרכה , חטף במקום שווא נע

ה/י־פ־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייפות

ו על דרך "נפי

השלמים גם 

ה/י"נל

ימי־הביניים

התייפות הפנים, התייפות מול המרָאה

י־פ־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייפחות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

קולות התייפחות, התייפחות גדולה ומרה, התייפחות בבכי

קונוטציה שליליתהתייפייפות וצביעות, התייפייפות נפשעברית חדשהמרובעיםי־פ־י־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייפייפות

י־צ־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייצבות
צ על דרך "חפי

השלמים
ימי־הביניים

, צו התייצבות, התייצבות בצבא, התייצבות לצידו, התייצבות לימינו של מישהו, התייצבות לחקירה

התייצבות המחירים, התייצבות השוק, התייצבות המטבע, התייצבות מצבו

י־ק־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייקרות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

התייקרות הדירות, התייקרות הדלק, התייקרות ארנונה, התייקרות המחירים

י־ש־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתיישבות
ו על דרך "נפי

השלמים
ימי־הביניים

, התיישבות חקלאית, גושי ההתיישבות, תנופת ההתיישבות, צורת התיישבות, החטיבה להתיישבות

ערש ההתיישבות, התיישבות חלוצית
התיישבותי– ת "מזה ש

י־ש־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתיישנות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

התיישנות חוב כספי, התיישנות עבירות, תקופת ההתיישנות, ...חלה התיישנות על, חוק ההתיישנות
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י־ש־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתיישרות
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

התיישרות , התיישרות עמוד השדרה, התיישרות הכוכבים, התיישרות גלקטית, התיישרות פיננסית

המטוס על המסלול

יתום– גזור שם התייתמות הבית, התייתמות מההורים, התייתמות העם, התייתמות הילדיםעברית חדשהשלמיםי־ת־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתייתמות

(בכבוד)התכבדות בנוכחות , (בכיבוד)התכבדות באוכל ימי־הבינייםשלמיםכ־ב־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתכבדות

התכהות הצבעים, התכהות השיער, התכהות העור, התכהות מתחת לעינייםעברית חדשהה/י"נלה/כ־ה־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתכהות

כ־ו־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתכוונות
י על דרך "עו

השלמים
עברית חדשה

התכוונות בתפילה, התכוונות למטרה, התכוונות הלב

התכווננות בטיפול, התכווננות המיטהעברית חדשהמרובעיםכ־ו־נ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתכווננות

התכווצות הבגדים, התכווצות הצמר, התכווצות שרירים, התכווצות הלבימי־הבינייםשלמיםכ־ו־צהתפעלִהְתַקְּטלּותהתכווצות

התכוננות נפשית, התכוננות לריאיון, התכוננות לצו ראשון, התכוננות לטיול, התכוננות לבחינהעברית חדשהי"עוכ־ו־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתכוננות

התכופפות וקימה, התכופפות נכונה, התכופפות לתנאים, התכופפות הגוףעברית חדשהכפוליםכ־פ־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתכופפות

עברית חדשהשלמיםכ־ח־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתכחשות
התכחשות , התכחשות לחברים, התכחשות למשפחה, התכחשות למעורבות, התכחשות לשמועות

התכחשות לעבר, למנהיגים
חטף במקום שווא נע, ל– הצרכה 

זמני התכלות, התכלות הפסולת, התכלות גומי, התכלות מקורות הכנסה, התכלות חומריםעברית חדשהה/י"נלה/כ־ל־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתכלות

התכנסות חירום, התכנסות בתוך עצמו, התכנסות איבריםעברית חדשהשלמיםכ־נ־סהתפעלִהְתַקְּטלּותהתכנסות

התכסות בפרווה, התכסות בעננים, התכסות בבגדים, התכסות בשמיכהימי־הבינייםה/י"נלה/כ־ס־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתכסות

סלנגהתכסחות עם מישהועברית חדשהשלמיםכ־ס־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתכסחות

חטף במקום שווא נעהתכערות העיר, התכערות הנוף, התכערות הפניםעברית חדשהשלמיםכ־ע־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתכערות

התכרבלות במעיל, התכרבלות בחיקם, התכרבלות בשמיכהעברית חדשהמרובעיםכ־ר־ב־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתכרבלות

התכתבות עם מישהו, למידה בהתכתבותעברית חדשהשלמיםכ־ת־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתכתבות

עם– הצרכה התכתשות הדדית, התכתשות עם מישהועברית חדשהשלמיםכ־ת־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתכתשות

התלבות יצרים, התלבות המדורה, התלבות האשעברית חדשהה/י"נלה/ל־ב־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתלבות

בין, ב– הצרכה יש לי התלבטות, התלבטויות בשאלות, התלבטות בפתרון, התלבטות קשה, ...לבין... התלבטות ביןעברית חדשהשלמיםל־ב־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהתלבטות

מ– הצרכה התלהבות ממשהו, בלי כל התלהבות, בהתלהבותימי־הבינייםשלמיםל־ה־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתלהבות

התלהטות היצרים, התלהטות הרוחותעברית חדשהשלמיםל־ה־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהתלהטות

התלהמות ברשת, התלהמות שלוחת רסןעברית חדשהשלמיםל־ה־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתלהמות

התלוות לעורך דין, התלוות לדיונים, התלוות טיפולית, התלוות אל מישהועברית חדשהה/י"נלה/ל־ו־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתלוות

סתם התלוצצות, התלוצצות עם הרופאיםימי־הבינייםי"עול־י־צ/ל־ו־צהתפעלִהְתַקְּטלּותהתלוצצות

הדבר עורר התלחשויותעברית חדשהשלמיםל־ח־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתלחשות

נשמעו התלחששויותעברית חדשהמרובעיםל־ח־ש־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתלחששות

התלכדות הכוחות, התלכדות עיצורים, התלכדות העםימי־הבינייםשלמיםל־כ־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתלכדות

בעיית התלכלכות, התלכלכות בבוץעברית חדשהמרובעיםל־כ־ל־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהתלכלכות

התלמדות בשכר, התלמדות בני נוער, תקופת התלמדותעברית חדשהשלמיםל־מ־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתלמדות

ימי־הבינייםשלמיםל־ק־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתלקחות
, התלקחות האהבה, התלקחות חומרים, התלקחות מלחמה, התלקחות אש, התלקחות היצרים

התלקחויות סולאריות, התלקחות פעולות האיבה, התלקחות הוויכוח

התמהמהות השחקניםעברית חדשהמרובעיםמ־ה־מ־ההתפעלִהְתַקְּטלּותהתמהמהות

התמוגגות מהמראה, התמוגגות מהאוכל, התמוגגות מנחתימי־הבינייםי"עומ־ו־גהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמוגגות

עברית חדשהכפוליםמ־ד־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמודדות
התמודדות עם , בר התמודדות, התמודדות עם המשימה, התמודדות בין המעצמות, דרכי התמודדות

התמודדות עם כעסים, המציאות

התמוטטות כלכלית, התמוטטות המעמד, על סף התמוטטות, התמוטטות נפשיתימי־הבינייםי"עומ־ו־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמוטטות

התמוססות השלג, התמוססות החומרימי־הבינייםכפוליםמ־ס־סהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמוססות

התמזגות הקולות, התמזגות הסיעות, התמזגות עיצורים, התמזגות חברותימי־הבינייםשלמיםמ־ז־גהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמזגות

סלנגהתמזמזות של הזוג, התמזמזות עם הזמןעברית חדשהמרובעיםמ־ז־מ־זהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמזמזות

עברית חדשהה/י"נלה/מ־ח־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמחות
, התמחות בפסיכולוגיה, התמחות בהוראה, התמחות ברפואה, התמחות במשפטים, שנת התמחות

תקופת התמחות, תחום התמחות
ב– הצרכה 

עברית חדשהשלמיםמ־י־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמיינות
, התמיינות מילים, התמיינות פירות, התמיינות איברים, התמיינות תאים, התמיינות דברי דואר

התמיינות רקמות
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עברית חדשהשלמיםמ־כ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמכרות
, התמכרות לאלכוהול, התמכרות לקניות, התמכרות להימורים, התמכרות לאוכל, התמכרות לסמים

התמכרות לרעיון

התמלאות הסוללה, התמלאות החדר, התמלאות הירחעברית חדשהא"נלמ־ל־אהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמלאות

ל"חזשלמיםמ־מ־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתממשות
, התממשות העסקה, התממשות התוכנית, התממשות החלום, התממשות התקוות, התממשות החזון

התממשות סיכונים, התממשות האיומים

התמנות לתפקידעברית חדשהה/י"נלה/מ־נ־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמנות

מוסד– שורש תנייני תהליך התמסדות, התמסדות היחסים, התמסדות בחברהעברית חדשהשלמיםמ־ס־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמסדות

מסחר– שורש תנייני התמסחרות הידוען, התמסחרות המקוםעברית חדשהמרובעיםמ־ס־ח־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמסחרות

מסכן– גזור שם !די עם ההתמסכנות הזועברית חדשהמרובעיםמ־ס־כ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמסכנות

התמסמסות התקוות, התמסמסות החלומותעברית חדשהמרובעיםמ־ס־מ־סהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמסמסות

למשהו/התמסרות למישהו, התמסרות בקלות, התמסרות לגידול הילדים, התמסרות לעבודהעברית חדשהשלמיםמ־ס־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמסרות

חטף במקום שווא נעהתמעטות היעדרויות מבית הספר, התמעטות הדורות, התמעטות מעשי הפשעימי־הבינייםשלמיםמ־ע־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמעטות

מ־צ־אהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמצאות
א על דרך "נל

השלמים
עברית חדשה

התמצאות בבעיות, התמצאות במרחב, התמצאות בתחום, התמצאות בשטח
ב– הצרכה 

התמצות מלאה, התמצות הנושאעברית חדשהה/י"נלה/מ־צ־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמצות

מוצק– שורש תנייני התמצקות יסודות החברה, התמצקות העור, התמצקות החומרעברית חדשהשלמיםמ־צ־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמצקות

מוקד– שורש תנייני , ב– הצרכה התמקדות בחיים, התמקדות במטרה, התמקדות בעיקר, התמקדות בנושאעברית חדשהשלמיםמ־ק־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמקדות

מקח– שורש תנייני התמקחות על השכר, התמקחות על המחירעברית חדשהשלמיםמ־ק־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמקחות

מקום– שורש תנייני התמקמות בעמדה, התמקמות בשטחעברית חדשהשלמיםמ־ק־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמקמות

מקצוע– שורש תנייני תהליך התמקצעותעברית חדשהמרובעיםמ־ק־צ־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמקצעות

תשלום דגשהתמרדות בגיל ההתבגרות, התמרדות ילדים, התמרדות נגד השלטון, התמרדות האסיריםעברית חדשהשלמיםמ־ר־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמרדות

תשלום דגשהתמרחות בשמן, התמרחות הזמן, התמרחות על מישהועברית חדשהשלמיםמ־ר־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמרחות

(היחס)התמרמרות על , ...התמרמרות רבה בקרבעברית חדשהמרובעיםמ־ר־מ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמרמרות

תשלום דגשהתמרקות החטאים, התמרקות הכליםעברית חדשהשלמיםמ־ר־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמרקות

ימי־הבינייםשלמיםמ־ש־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמשכות
, מ"התמשכות המו, התמשכות הנאום, התמשכות הדרך, התמשכות המחלוקת, התמשכות ההצגה

התמשכות החקירה

תרגילי התמתחות, התמתחות הקפיץעברית חדשהשלמיםמ־ת־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמתחות

התמתנות התחרות, התמתנות השיפוע, התמתנות בעליית המחירים, התמתנות בדעותעברית חדשהשלמיםמ־ת־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתמתנות

התנגבות אחרי רחצהעברית חדשהשלמיםנ־ג־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנגבות

ימי־הבינייםשלמיםנ־ג־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנגדות
התנגדות מוליך , התנגדות המים, כיסי התנגדות, התנגדות נחרצת, מעורר התנגדות, התנגדות חזקה

התנגדות לצוואה, חשמלי

התנגחות פוליטית, התנגחות במישהו, התנגחות בין הצדדיםעברית חדשהשלמיםנ־ג־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנגחות

עברית חדשהשלמיםנ־ג־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנגשות
, התנגשות פנימית, התנגשות קשה, התנגשות בין ערכים, התנגשות השקפות, התנגשות אמונות

התנגשות בין זכויות, התנגשות בין דעות, התנגשות בין המכוניות, התנגשות חזיתית
בין– הצרכה 

התנדבותי– ת "מזה שהתנדבות הציבור, התנדבות לאגודה, פעולת התנדבות, בהתנדבותימי־הבינייםשלמיםנ־ד־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנדבות

התנדפות הבושם, התנדפות הריח, התנדפות הבנזיןעברית חדשהשלמיםנ־ד־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנדפות

ימי־הבינייםשלמיםנ־ה־גהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנהגות
גיליון , התנהגות אדיבה, התנהגות ארגונית, התנהגות האטומים, התנהגות טובה, התנהגות נאותה

התנהגות מופתית, דפוסי התנהגות, מדעי ההתנהגות, התנהגות

חטף במקום , התנהגותי– ת "מזה ש

שווא נע

חטף במקום שווא נעהתנהלות פיננסית, התנהלות נכונה, התנהלות כלכלית, התנהלות המנהיג, התנהלות המדריךעברית חדשהשלמיםנ־ה־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתנהלות

עברית חדשהשלמיםנ־ו־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנוונות
התנוונות , התנוונות המוח, התנוונות תרבותית, התנוונות השלטון, התנוונות מפרקים, התנוונות שרירים

רשתית

חטף במקום שווא נעהתנועעות בריקוד, התנועעות הענפים, התנועעות ברוחימי־הבינייםי"עונ־ו־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנועעות

עברית חדשהשלמיםנ־ז־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנזרות
, התנזרות ממין, התנזרות מעישון, התנזרות הורית, התנזרות ממשקאות חריפים, התנזרות מממתקים

התנזרות מהנאות החיים
מ– הצרכה 

חטף במקום שווא נעהתנחלויות בשטחים, התנחלות על קרקע פרטית, התנחלויות ביהודה ושומרון, התנחלות אצל מישהועברית חדשהשלמיםנ־ח־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתנחלות

ל– הצרכה סובל מהתנכלויות, התנכלות בעבודה, התנכלות למישהועברית חדשהשלמיםנ־כ־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתנכלות

ל– הצרכה , השורש מציין דבר והיפוכוהתנכרות הורית, התנכרות למישהו, התנכרות למשהוימי־הבינייםשלמיםנ־כ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנכרות
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עברית חדשהה/י"נלה/נ־ס־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנסות
, התנסות בסבל, תקופת התנסות, שנת התנסות, התנסות בהוראה, התנסות קלינית, התנסות בסמים

התנסות בחינם, ערכת התנסות, התנסות מעשית

יכולת התנסחות, התנסחות רהוטה, התנסחות מפורשתעברית חדשהשלמיםנ־ס־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנסחות

חטף במקום שווא נע, מ– הצרכה התנערות מהסכם, התנערות מהתחייבות, התנערות מאחריותימי־הבינייםשלמיםנ־ע־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנערות

עברית חדשהשלמיםנ־פ־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנפחות
, התנפחות כדור, התנפחות הפרשה, התנפחות הוצאות, (ידיים, רגליים, שקדים)התנפחות איברים 

התנפחות בלון

על– הצרכה התנפלות על מישהו, התנפלות על החנות, התנפלות של קוניםעברית חדשהשלמיםנ־פ־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתנפלות

התנפנפות דגליםעברית חדשהמרובעיםנ־פ־נ־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנפנפות

התנפצות התקוות, התנפצות גלי הים, התנפצות השמשות, התנפצות אשליותעברית חדשהשלמיםנ־פ־צהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנפצות

התנצחות תקשורתית, התנצחות משפטית, התנצחות בין היריבים, התנצחות בין המועמדיםימי־הבינייםשלמיםנ־צ־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנצחות

ימי־הבינייםשלמיםנ־צ־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתנצלות
התנצלות , הודעת התנצלות, התנצלותך התקבלה, ...התנצלות על, הבעת התנצלות, מכתב התנצלות

התנצלות מעומק הלב, כנה ואמיתית
על– הצרכה 

גזור שם נוצריתהליך התנצרות, סכנת התנצרותעברית חדשהשלמיםנ־צ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנצרות

התנקות מאשמהימי־הבינייםה/י"נלה/נ־ק־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנקות

התנקזות המחלוקת, התנקזות התנועה, התנקזות המיםעברית חדשהשלמיםנ־ק־זהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנקזות

ב– הצרכה התנקמות באויב, התנקמות במישהועברית חדשהשלמיםנ־ק־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנקמות

ב– הצרכה ניסיון התנקשות, התנקשות בחיי מישהוימי־הבינייםשלמיםנ־ק־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנקשות

נ־ש־אהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנשאות
א על דרך "נל

השלמים
ימי־הביניים

ללא התנשאות על האחר, התנשאות ויהירות, התנשאות מעל כולם

התנשלות העורעברית חדשהשלמיםנ־ש־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתנשלות

התנשמות בכבדותימי־הבינייםשלמיםנ־ש־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנשמות

התנשפות אחרי ריצה, התנשפות בכבדותעברית חדשהשלמיםנ־ש־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנשפות

התנתקות רגשית, התנתקות מעולם הפשע, התנתקות מהחברים, התנתקות מהמשפחהימי־הבינייםשלמיםנ־ת־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתנתקות

התעבות באדים, התעבות המים, התעבות הקול, התעבות העשןימי־הבינייםה/י"נלה/ע־ב־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעבות

שיטות התעברות, התעברות הנשמה, התעברות האישהעברית חדשהשלמיםע־ב־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעברות

התעגלות הגוף, התעגלות הפניםעברית חדשהשלמיםע־ג־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתעגלות

כאן+ הלחם עד התעדכנות המשכורת, חובת התעדכנות, התעדכנות בפרטים, התעדכנות במצבעברית חדשהמרובעיםע־ד־כ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעדכנות

התעדנות המידות, התעדנות הלשון, התעדנות הקול, תהליך התעדנותימי־הבינייםשלמיםע־ד־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעדנות

תחושת התעודדות, סימני התעודדותעברית חדשהי"עוע־ו־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעודדות

התעוורות בחלום, התעוורות מניתוח, סכנת התעוורותעברית חדשהשלמיםע־ו־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעוורות

התעוותות מכאבים, התעוותות הפנים, התעוותות הגוףעברית חדשהשלמיםע־ו־תהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעוותות

התעופפות בשמיים, התעופפות הפרפר, התעופפות ברוחימי־הבינייםי"עוע־ו־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעופפות

התעוררות חברתית, התעוררות מינית, התעוררות רוחנית, התעוררות מהרעש, התעוררות משינהימי־הבינייםי"עוע־ו־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעוררות

התעטפות בשמיכה, התעטפות בשתיקה, התעטפות בטליתימי־הבינייםשלמיםע־ט־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעטפות

התעטשות מרובהעברית חדשהשלמיםע־ט־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעטשות

התעייפות העיניים, התעייפות החומר, התעייפות תאים, התעייפות מהדיבורים, התעייפות מהמאמץעברית חדשהשלמיםע־י־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעייפות

התעכבות שכלית, התעכבות גופניתימי־הבינייםשלמיםע־כ־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעכבות

התעלות הנשמה, התעלות נפשית, התעלות רוחניתימי־הבינייםה/י"נלה/ע־ל־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעלות

עברית חדשהשלמיםע־ל־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתעללות
, מסכת התעללויות קשה, התעללות באנשים, התעללות נפשית, התעללות מינית, חשד להתעללות

התעללות לשמה, התעללות בבעלי חיים, סימני התעללויות

ימי־הבינייםשלמיםע־ל־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעלמות
התעלמות , התעלמות מהקשיים, התעלמות מהבעיה, התעלמות מאדם, התעלמות משגיאות כתיב

התעלמות שיטתית, מהודעות
מ– הצרכה 

התעלסות האוהביםעברית חדשהשלמיםע־ל־סהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעלסות

התעלפות ואיבוד ההכרה, התעלפות מחרדהימי־הבינייםשלמיםע־ל־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעלפות

על– הצרכה , גזור שם מעלוקה, סלנגהתעלקות על מישהועברית חדשהשלמיםע־ל־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעלקות

ימי־הבינייםשלמיםע־מ־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתעמלות
, חוג התעמלות, שיעור התעמלות, התעמלות בונה עצם, התעמלות מכשירים, התעמלות אומנותית

תרגילי התעמלות, התעמלות קרקע
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התעממות אורותעברית חדשהשלמיםע־מ־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעממות

עברית חדשהמרובעיםע־מ־ע־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעמעמות
התעמעמות , התעמעמות הראייה, התעמעמות הזוהר, התעמעמות הנחושת, התעמעמות אורות

התעמעמות תחושות, הדמות
חטף במקום שווא נע

עברית חדשהשלמיםע־מ־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעמקות
, התעמקות בספר, התעמקות במחשבות, התעמקות בעניין, התעמקות בנושא, התעמקות בתחום

התעמקות רוחנית, התעמקות בעובדות, התעמקות בבחינה
ב– הצרכה 

ב– הצרכה התעמרות בנשים, התעמרות בילדים, התעמרות אכזרית, התעמרות באנשיםעברית חדשהשלמיםע־מ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעמרות

על– הצרכה בהתענגות רבה, התענגות על המעדניםימי־הבינייםשלמיםע־נ־גהתפעלִהְתַקְּטלּותהתענגות

התענות הנפש, התענות הגוף, התענות מהלחץעברית חדשהה/י"נלה/ע־נ־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתענות

עברית חדשהמרובעיםע־נ־י־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעניינות
, התעניינות שיא, סימני התעניינות, ...מועטה ב/גילה התעניינות רבה, בהתעניינות, תחום התעניינות

מוקד התעניינות
ב– הצרכה 

ימי־הבינייםשלמיםע־ס־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעסקות
, התעסקות בשטויות, התעסקות בפרטים, התעסקות בשיער, התעסקות באוכל, התעסקות מיותרת

התעסקות בנושא, התעסקות בעבר
ב– הצרכה 

התעצבות הטיפוסים, (עיצוב)התעצבות האופי , (עצב)התעצבות בלב ימי־הבינייםשלמיםע־צ־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעצבות

על– הצרכה מישהו/התעצבנות על משהועברית חדשהמרובעיםע־צ־ב־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעצבנות

התעצלות לבצע, התעצלות לקוםימי־הבינייםשלמיםע־ל־צהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעצלות

התעצמות נפשית, התעצמות גדולה, התעצמות הכוחימי־הבינייםשלמיםע־צ־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעצמות

עברית חדשהשלמיםע־ק־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתעקלות
, התעקלות בנחל, התעקלות אפיק, התעקלות השבילים, התעקלות בכביש, (כמו עיקול)התעקלות בדרך 

שמאלה/התעקלות ימינה

התעקמות עמוד השדרה, התעקמות הרכב, התעקמות המסמר, התעקמות הגוףימי־הבינייםשלמיםע־ק־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעקמות

על– הצרכה התעקשות מיותרת, התעקשות על העקרונות, התעקשות להמשיךימי־הבינייםשלמיםע־ק־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעקשות

התערבבות המחשבות, התערבבות המינים, התערבבות החומרים, התערבבות הקלפיםעברית חדשהמרובעיםע־ר־ב־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתערבבות

ימי־הבינייםשלמיםע־ר־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתערבות
, התערבות המדינה, ם"התערבות האו, אי התערבות, התערבות בהחלטות, התערבות רפואית

התערבות חינוכית, התערבות על כסף, התערבות במשבר, זכה בהתערבות, התערבות הממשלה
תשלום דגש

התערבלות הבטון, התערבלות החומרעברית חדשהמרובעיםע־ר־ב־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתערבלות

תשלום דגשהתערות בקהילה, התערות העולים בארץ, התערות בחברהעברית חדשהה/י"נלה/ע־ר־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתערות

התערטלות בפומביעברית חדשהמרובעיםע־ר־ט־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתערטלות

עברית חדשהמרובעיםע־ר־ע־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתערערות
, התערערות הבריאות, התערערות האמון, התערערות במצב הנפשי, התערערות חיי הנישואין

התערערות הדמוקרטיה
חטף במקום שווא נע

גזור שם ערפלהתערפלות הידיעות, התערפלות  העיניים, התערפלות ההכרה, התערפלות חושיםעברית חדשהמרובעיםע־ר־פ־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתערפלות

עברית חדשהשלמיםע־ש־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעשרות
, התעשרות שלא כדין, התעשרות מהירה, התעשרות האדם, התעשרות השפה, התעשרות קלה

התעשרות כלכלית

התעשתות מהירה, התעשתות המנהיגים, התעשתות הנהגעברית חדשהשלמיםע־ש־תהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעשתות

התעתדות לצבא, התעתדות לבחינותעברית חדשהשלמיםע־ת־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתעתדות

תשלום דגשהתפארות על הישגים ועל הצלחה, דברי התפארותימי־הבינייםשלמיםפ־א־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפארות

התפגרות המכונית, התפגרות הסוסעברית חדשהשלמיםפ־ג־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפגרות

עברית חדשהי"עופ־ו־גהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפוגגות
, התפוגגות האלכוהול, התפוגגות הריח, התפוגגות המתיחות, התפוגגות המתח, התפוגגות ההשפעה

התפוגגות החלום, התפוגגות הקסם

התפוצצות חומרים רעילים, התפוצצות נימים, התפוצצות אוכלוסיןעברית חדשהכפוליםפ־צ־צהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפוצצות

עברית חדשהכפוליםפ־ר־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפוררות
, התפוררות העוגה, התפוררות הלחם, התפוררות שיניים, התפוררות תרבותית, התפוררות חברתית

תהליך ההתפוררות, התפוררות האימפריה, התפוררות הגבינה

ימי־הבינייםשלמיםפ־ז־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפזרות
התפזרות , התפזרות העננים, התפזרות הקהל, התפזרות האנשים, התפזרות ניירות, התפזרות הערפל

התפזרות הכנסת, על נושאים שונים

חטף במקום שווא נעהתפחמות אוכל, התפחמות העציםעברית חדשהשלמיםפ־ח־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפחמות

התפטמות מתוכניות טלוויזיה,  התפטמות מאוכלעברית חדשהשלמיםפ־ט־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפטמות

עברית חדשהשלמיםפ־ט־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפטרות
, מכתב התפטרות, הודיע על התפטרות, הגיש התפטרות, התפטרות מהתפקיד, התפטרות מהעבודה

התפטרות קולקטיבית

עם– הצרכה התפייסות עם עצמנו ועם אחרים, התפייסות לאחר מריבהעברית חדשהשלמיםפ־י־סהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפייסות
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התפכחות היקום, התפכחות מתקוות שווא, התפכחות מאשליות, התפכחות מהמצבעברית חדשהשלמיםפ־כ־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפכחות

ימי־הבינייםשלמיםפ־ל־גהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפלגות
, התפלגות ההכנסות, התפלגות האוכלוסייה, התפלגות הדעות, התפלגות אחידה, התפלגות נורמלית

התפלגויות שכיחויות, התפלגות ההשקפות, התפלגות המפלגה

סלנגהתפלחות מהשיעור, התפלחות למופע, התפלחות לסרטעברית חדשהשלמיםפ־ל־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתֿפלחות

על– הצרכה , מלעז פולמוסהתפלמסות על הנושאעברית חדשהמרובעיםפ־ל־מ־סהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפלמסות

על– הצרכה , מלעזאין לי כוח להתפלספויות האלה, התפלספות מיותרתימי־הבינייםמרובעיםפ־ל־ס־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפלספות

התפלפלות בתלמוד, התפלפלות בחורי הישיבה, התפלפלות מיותרתעברית חדשהמרובעיםפ־ל־פ־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתפלפלות

התפלצות מהשטויות, התפלצות ליבועברית חדשהשלמיםפ־ל־צהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפלצות

התפלשות בעפר, התפלשות בלכלוך, התפלשות בבוץ, התפלשות בחולעברית חדשהשלמיםפ־ל־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפלשות

התפנות המשרה, התפנות הדירה, התפנות מכל העיסוקים, התפנות מהמקום, התפנות מיישוביםעברית חדשהה/י"נלה/פ־נ־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפנות

מגיעה לך התפנקות, התפנקות הילדיםעברית חדשהשלמיםפ־נ־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפנקות

מ– הצרכה שריקת התפעלות, מעורר התפעלות, התפעלות מהצילומים, התפעלות מהמשחק, בהתפעלותימי־הבינייםשלמיםפ־ע־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתפעלות

מ– הצרכה התפעמות נפש, התפעמות לב, התפעמות של הרוחימי־הבינייםשלמיםפ־ע־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפעמות

התפענחות החידה, התפענחות המגילה, התפענחות התעלומה, התפענחות מקרי הרצחעברית חדשהשלמיםפ־ע־נ־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפענחות

התפצחות אגוזיםעברית חדשהשלמיםפ־צ־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפצחות

ימי־הבינייםשלמיםפ־צ־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתפצלות
התפצלות , התפצלות התוכנית, התפצלות בדרך, התפצלות הכוח, התפצלות ענפים, התפצלות שיער

התפצלות הזמנים, קווי חשמל

עברית חדשהשלמיםפ־ק־דהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפקדות
התפקדותו , התפקדות כפולה, טופס התפקדות, התפקדות במפקד האוכלוסין, התפקדות למפלגה

התפקדות המונית, לתנועה

התפקעות מקנאה, התפקעות מכעס, התפקעות מצחוקעברית חדשהשלמיםפ־ק־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפקעות

כפירה והתפקרות, תופעת ההתפקרותימי־הבינייםשלמיםפ־ק־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפקרות

הגבלת התפרסות, התפרסות האוכלוסייה, התפרסות בשטח, התפרסות הכוחותעברית חדשהשלמיםפ־ר־סהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפרסות

עברית חדשהשלמיםפ־ר־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפרעות
התפרעות , התפרעות אלימה, התפרעות הילדים, התפרעות האוהדים, התפרעות במקום ציבורי

בהתפרעות, התפרעות הנאשם, ההמונים

סלנגהתפרפרות מבית ספר, התפרפרות מעבודהעברית חדשהמרובעיםפ־ר־פ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפרפרות

עברית חדשהשלמיםפ־ר־צהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפרצות
, התפרצות זעם, התפרצות מים, התפרצות לדלת פתוחה, התפרצות הר געש, התפרצות לדירות

...התפרצות לדבריו של, התפרצות רגשית
תשלום דגש

עברית חדשהשלמיםפ־ר־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפרקות
, התפרקות מספרים, התפרקות השלטון, התפרקות השותפות, התפרקות רהיטים, התפרקות חשמלית

התפרקות ממתח, התפרקות הארגון
תשלום דגש

ימי־הבינייםשלמיםפ־ש־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפשטות
, התפשטות החום, התפשטות הידיעה, התפשטות השמועה, התפשטות האש, התפשטות מחלות

התפשטות הגשמיות

התפשרות על סכום הפיצויים, התפשרות על בן זוג, התפשרות בין הצדדים, התפשרות עם המציאותעברית חדשהשלמיםפ־ש־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפשרות

התפתות להאמין, התפתות לדבר עבירה, התפתות לשתייה, התפתות לעישוןימי־הבינייםה/י"נלה/פ־ת־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפתות

ימי־הבינייםשלמיםפ־ת־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתפתחות

, התפתחות תנאי שרב, התפתחות הילד, התפתחות הכתב, התפתחות תקינה, התפתחות שכלית

, התפתחות הטכנולוגיה, תורת ההתפתחות, התפתחויות בנושא, התפתחות האדם, התפתחות הלשון

התפתחויות מעודדות

התפתחותי– ת "מזה ש

לאחר התפתלויות רבות, התפתלות מכאבים, התפתלות הכביש, התפתלות מעייםעברית חדשהשלמיםפ־ת־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתפתלות

התקבצות כוכבי לכת, התקבצות המשתתפים, התקבצות הקהלימי־הבינייםשלמיםק־ב־צהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקבצות

עברית חדשהשלמיםק־ד־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקדמות
, התקדמות בדרגה, התקדמות בעבודה, התקדמות החיילים, התקדמות התלמידים, התקדמות מהירה

התקדמות איטית, התקדמות בחקירה, התקדמות בלימודים, מ"התקדמות במו

התקדרות הפנים, התקדרות השמייםעברית חדשהשלמיםק־ד־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקדרות

התקדשות המסורת, שנת התקדשות, התקדשות ירושלים, תהליך ההתקדשותימי־הבינייםשלמיםק־ד־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקדשות

פיזור התקהלות, התקהלות אסורה, התקהלות חוקיתעברית חדשהשלמיםק־ה־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתקהלות

על/בין/עם– הצרכה התקוטטות של ילדים, התקוטטות בין יריביםימי־הבינייםכפוליםק־ט־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקוטטות

ימי־הבינייםי"עוק־ו־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקוממות
, התקוממות לאומית, התקוממות נגד ההחלטה, התקוממות הקהל, גלי התקוממות, התקוממות העם

...התקוממות נגד

קונוטציה שליליתהתקטננות על כסף, התקטננות על פרטיםעברית חדשהמרובעיםק־ט־נ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקטננות
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עברית חדשהי"עוק־י־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקיימות
, התקיימות התקוות, התקיימות החלום, תקופת התקיימות, התקיימות התחזית, התקיימות התנאי

התקיימות הפסוק, התקיימות בכבוד, התקיימות יחסי עובדי מעביד, התקיימות הטיול

התקלפות מהבגדים, התקלפות העור, התקלפות הטיחעברית חדשהשלמיםק־ל־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקלפות

התקמטות המצח, התקמטות הבגדים, התקמטות העור, התקמטות הפניםעברית חדשהשלמיםק־מ־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקמטות

התקמצנות על כל שקלעברית חדשהמרובעיםק־מ־צ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקמצנות

התקמרות הגב, התקמרות התקרה, התקמרות העינייםעברית חדשהשלמיםק־מ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקמרות

התקעקעות השלטון, התקעקעות המשטרעברית חדשהמרובעיםק־ע־ק־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקעקעות

ימי־הבינייםשלמיםק־פ־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתקפלות
, התקפלות האוהל, התקפלות הנייר, התקפלות פנימית של איבר, התקפלות מעיים, התקפלות מהשטח

התקפלויות עלים

עברית חדשהשלמיםק־צ־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקצרות
, התקצרות הזמן, התקצרות הנשימה, התקצרות גידים, התקצרות היום, התקצרות שבוע העבודה

התקצרות האורך

תשלום דגשחלה בינינו התקרבות, התקרבות בין היריבים, התקרבות מלחמה, התקרבות לדתימי־הבינייםשלמיםק־ר־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקרבות

עברית חדשהשלמיםק־ר־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקרחות
, התקרחות במצח, התקרחות בצידי הראש, התקרחות נשית, התקרחות מוקדמת, טיפול בהתקרחות

התקרחות גברית, נשירה והתקרחות
קרחת– גזור שם , תשלום דגש

אף+ הלחם קרן התקרנפות החברהעברית חדשהמרובעיםק־ר־נ־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקרנפות

תשלום דגשהתקררות היחסים, התקררות החולה, התקררות במזג האווירימי־הבינייםכפוליםק־ר־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקררות

התקשות בלימודים, התקשות בשד, התקשות בבטן, התקשות החומר, התקשות בדיבורימי־הבינייםה/י"נלה/ק־ש־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקשות

התקשטות בתכשיטים, התקשטות בפרחיםעברית חדשהשלמיםק־ש־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקשטות

עברית חדשהשלמיםק־ש־רהתפעלִהְתַקְּטלּותהתקשרות
התקשרות , התקשרות בחוזה, התקשרות ממספר חסוי, התקשרות בטלפון, התקשרות זוגית

משך ההתקשרות, דפוסי התקשרות, משפטים/מילים

התראיינות בתקשורתעברית חדשהמרובעיםר־א־י־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתראיינות

התרבות בעלי חיים, ...התרבות במספר ה, התרבות חיידקים, התרבות מזיקיםימי־הבינייםה/י"נלה/ר־ב־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרבות

התרברבות יתר, התרברבות בהישגים, התרברבות במעשיםעברית חדשהמרובעיםר־ב־ר־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרברבות

על– הצרכה מישהו/התרגזות על משהוימי־הבינייםשלמיםר־ג־זהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרגזות

ל– הצרכה התרגלות למצב, התרגלות לסביבהעברית חדשהשלמיםר־ג־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתרגלות

תרגילי התרגעות, התרגעות הגוף והנפש, צלילי התרגעות, חדר התרגעותעברית חדשהשלמיםר־ג־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרגעות

עברית חדשהשלמיםר־ג־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרגשות
, התרגשות עצומה, בהתרגשות, התרגשות יתר, מרוב התרגשות, עורר התרגשות, ההתרגשות בשיאה

קריאת התרגשות, התרגשות מטורפת, דמעות של התרגשות

התרווחות בכורסה, התרווחות בכיסאעברית חדשהשלמיםר־ו־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרווחות

התרוממות הנפש, התרוממות קרקע, התרוממות אריחים, התרוממות מהמיטה, התרוממות הרוחימי־הבינייםי"עור־ו־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרוממות

תחושת התרוננות, התרוננות המנגינהעברית חדשהכפוליםר־נ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרוננות

התרועעות אסורה, התרועעות עם מישהועברית חדשהכפוליםר־ע־עהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרועעות

עברית חדשהכפוליםר־פ־פהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרופפות
התרופפות , התרופפות המיתרים, התרופפות שרירים, התרופפות הקשר, התרופפות משמעת

התרופפות הביטחון, התרופפות השלטון, הבריאות

לאחר התרוצצויות רבות, התרוצצות בחדרעברית חדשהי"עור־ו־צהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרוצצות

!בעייתי, גזור מריקניהתרוקנות הסוללה, התרוקנות חלקית, התרוקנות מלאה, התרוקנות הכלי, התרוקנות מתוכןימי־הבינייםשלמיםר־ק־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרוקנות

התרוששות המהמרים, התרוששות הפועלים, הביא אותו לידי התרוששותעברית חדשהי"עור־י־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרוששות

עברית חדשהשלמיםר־ח־בהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרחבות
, התרחבות החברה, התרחבות כלי דם, התרחבות בעסקים, התרחבות היישוב, התרחבות האישונים

התרחבות אופקים

ימי־הבינייםשלמיםר־ח־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרחקות
התרחקות לצורך , מהירות התרחקות, התרחקות מהבית, התרחקות מחברים, התרחקות הטעם

התרחקות הדרגתית, התקרבות

ההתרחשויות האחרונות, התרחשות ניסים, התרחשות היסטוריתעברית חדשהשלמיםר־ח־שהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרחשות

התרכזות בשיעור, התרכזות במקום אחד, התרכזות היישובים, התרכזות בלימודיםעברית חדשהשלמיםר־כ־זהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרכזות

התרככות קולו, התרככות פניו, התרככות הלב, התרככות הבגדים, התרככות החומרעברית חדשהשלמיםר־כ־כהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרככות

עברית חדשהשלמיםר־ס־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרסקות
מסלול , התרסקות כלכלית, סכנת התרסקות, התרסקות האמון, התרסקות המטוס, התרסקות המכונית

התרסקות

על– הצרכה התרעמות על חומרת העונש, הביע התרעמות, התרעמות על העוולימי־הבינייםשלמיםר־ע־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרעמות
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הפסקה להתרעננות, עצרנו להתרעננות, תחנת התרעננותעברית חדשהמרובעיםר־ע־נ־נהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרעננות

התרפות שריריםימי־הבינייםה/י"נלה/ר־פ־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרפות

התרפטות רהיטים, התרפטות בגדיםעברית חדשהשלמיםר־פ־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרפטות

על– הצרכה התרפקות נוסטלגית, משהו/התרפקות על מישהו, התרפקות על הזיכרונות, התרפקות על העברעברית חדשהשלמיםר־פ־קהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרפקות

מתוך התרצות, התרצות בני אדםימי־הבינייםה/י"נלה/ר־צ־יהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרצות

התרקמות עלילה, התרקמות יחסים, התרקמות מזימה, התרקמות תוכניתעברית חדשהשלמיםר־ק־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרקמות

התרשלות בטיפול, התרשלות במילוי תפקיד, התרשלות רפואיתימי־הבינייםשלמיםר־ש־להתפעלִהְתַקְּטלּותהתרשלות

מ– הצרכה התרשמות ראשונית, התרשמות ממישהוימי־הבינייםשלמיםר־ש־מהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרשמות

התרתחות על מישהועברית חדשהשלמיםר־ת־חהתפעלִהְתַקְּטלּותהתרתחות

רק כאן לא חל שיכול עיצוריםהתשוטטות בלי מטרה, התשוטטות המחשבהימי־הבינייםי"עוש־ו־טהתפעלִהְתַקְּטלּותהתשוטטות

בר הגייה, שיבוש בהגייה, תיקוני הגייה, הגייה נכונה, הגיית עיצוריםל"חזה/י"נלה/ה־ג־יקלְקִטיָלההגייה

עברית חדשהשלמיםה־ג־רקלְקִטיָלההגירה
שרשרת , מדיניות הגירה, הגירה לא חוקית, גל הגירה, הגירת ישראלים, רשות האוכולוסין וההגירה

הגירה כפויה, משטר הגירה, פיקוח על ההגירה, הגירה יוצאת, הגירה נכנסת, הגירה

מסירת הדיפה, עיגול הדיפה, מפתן הדיפה, הדיפת כדור ברזל, הדיפת הכוחות, הדיפת האויבימי־הבינייםשלמיםה־ד־פקלְקִטיָלההדיפה

מקראשלמיםה־ל־כקלְקִטיָלההליכה

הליכה , הליכה מתוך שינה, חיים/הליכות עולם, שברי הליכה, מקל הליכה, הליכה בתלם, נעים הליכות

הליכה , הליכה על ארבע, משך הליכה, זמן הליכה, הליכה שפופה, הליכה נורדית, מסלול הליכה, קשה

נעלי הליכה, הליכת ברווז, נגד הזרם

(הליכות)בריבוי יש שתי משמעויות שונות 

...אין הלימה ל, הלימת הדופק, הלימת הלב, בהלימה לתוכניתימי־הבינייםשלמיםה־ל־מקלְקִטיָלההלימה

ל"חזשלמיםה־פ־כקלְקִטיָלההפיכה
, הפיכה שקטה, הפיכת שולחן, הפיכת חצר, הפיכת הקערה על פיה, הפיכת דפים בספר, הפיכה צבאית

הפיכת עולמות, הפיכת נגד

גיא הריגה, הריגה ברשלנות, הריגה בשוגגל"חזשלמיםה־ר־גקלְקִטיָלההריגה

מקראשלמיםה־ר־סקלְקִטיָלההריסה
, חולצו מההריסות, צו הריסה, גל הריסות, הריסת בניינים, הריסת כפרים, הריסת מבנים, הריסת בתים

לקום מההריסות, לצאת מההריסות

דיגניטי– גם ַהְדָרה הדרת רוממות, ...הדרה לדמותו של, הדרת פנים, הדרת שיבה, הדרת קודש, הדרת כבודמקראשלמיםה־ד־רקלְקָטָלההדרה

הוויית עולם, דברים כהווייתם, כהווייתול"חזה/י"נלה/ה־ו־יקלְקָטָלההוויה

חי בהזיות, תעתועי הזיה, בעל הזיות, סם הזיהימי־הבינייםה/י"נלה/ה־ז־יקלְקָטָלההזיה

ל"חזשלמיםה־ל־כקלְקָטָלההלכה

הלכה , הלכות המשפט, הלכות בית, להלכה, פסק הלכה, הלכה למשה מסיני, הלכה למעשה, כהלכה

, הלכה פסוקה, הלכה כמותו, מדינת הלכה, הלכה ואין מורין כן, מדרשי הלכה, הלכה יומית, כבית הלל

הלכה לימות המשיח

הלכתי– ת "מזה ש

נהנה– הפועל בנפעל איסור הנאה, ההנאה כולה שלי, הנאות בחיים, הנאה צרופה, טובות הנאהל"חזה/י"נלה/ה־נ־יקלְקָטָלההנאה

(ביאליק)בעיר ההרגה , גיא ההרגהמקראשלמיםה־ר־גקלְקֵטָלההרגה

המיה לכסף, המיית הנפש, המיית הלב, המיית יוניםמקראה/י"נלה/ה־מ־יקלִקְטָלההמיה

ה  שם פעולה של בניין קל– ְקִטילָּ

ה  לָּ שם פעולה של בניין קל– ְקטָּ

ה  שם פעולה של בניין קל– ְקֵטלָּ

ה  שם פעולה של בניין קל– ִקְטלָּ

(ה שורשית)

(ה שורשית)

(ה שורשית)

(ה שורשית)
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ל"חזמרובעיםה־ב־ה־בפיעלִקּטּולהבהוב
, באיתות/הבהוב מהיר, הבהוב של חיים, הבהוב של תקווה, הבהוב נרות, הבהוב פנס, הבהוב אורות

אדום/הבהוב ירוק

הד– גזור שם חדר הדהוד, שדה הדהוד, הדהוד באוזניים, הדהוד הצעדים, הדהוד הקולות, הדהוד למקורותל"חזשלמיםה־ד־ה־דפיעלִקּטּולהדהוד

הגה– גזור שם תקלת היגוי, היגוי הפוך, מוט היגוי, ועדת היגוי, מערכת היגויעברית חדשהה/י"נלה/ה־ג־יפיעלִקּטּולהיגוי

הידודי– ת "מזה ש, אינטראקציה=שיווק הידודי/פרסום, הידוד זורם מבנהעברית חדשהשלמיםה־ד־דפיעלִקּטּולהידוד

הלך בהידוסל"חזשלמיםה־ד־ספיעלִקּטּולהידוס

ל"חזשלמיםה־ד־קפיעלִקּטּולהידוק
הידוק , הידוק העניבה, הידוק קרקע, הידוק לסתות, הידוק הקשרים, הידוק היחסים, הידוק החגורה

...הטבעת סביב צווארו

הידור תפעולי, הידור תלוי, הידורה של תורה, בהידור, הידור מצווה, לבושים בהידורל"חזשלמיםה־ד־רפיעלִקּטּולהידור

הֹון– גזור שם היוון הרכוש, היוון הציוד, היוון קצבה, היוון כספיםעברית חדשהשלמיםה־ו־נפיעלִקּטּולהיוון

ל"חזשלמיםה־ל־כפיעלִקּטּולהילוך
הילוך , ידית הילוכים, בהילוך חוזר, בהילוך איטי, הילוך סרק, הילוך נמוך, הילוך אחורי, החליף הילוך

מעלה הילוך, (...שלישי, שני, ראשון)הילוך , הילוך אוטומטי, תיבת הילוכים, גבוה

רק ברביםיין הילולים, פרי הילוליםמקראשלמיםה־ל־לפיעלִקּטּול(ים)הילול

עברית חדשהשלמיםה־מ־רפיעלִקּטּולהימור

יש , עבירות והימורים, ניהול הימורים, הימורים לא חוקיים, הימור מסוכן, הימורים בקזינו, הימור כפייתי

, משחקי הימורים, הימור כושל, (אוקסימורון)הימור בטוח , שולחן הימורים, הימור פתולוגי, לי הימור

הימורי ספורט

ללא היסוס, בלי היסוסעברית חדשהשלמיםה־ס־ספיעלִקּטּולהיסוס

ימי־הבינייםשלמיםה־פ־כפיעלִקּטּולהיפוך
היפוך , היפוך באוויר, היפוך עובר, היפוך חשמלי, היפוך החורף, ו ההיפוך, דבר והיפוכו, היפוכו של דבר

היפוכי אקורדים, היפוך הקיץ, נקודת ההיפוך, אותיות

היתולי– ת "מזה שבדרך ההיתולימי־הבינייםשלמיםה־ת־לפיעלִקּטּולהיתול

אונומטופיאההמהום קצוב, צליל המהום, המהום מתחת לשפםעברית חדשהמרובעיםה־מ־ה־מפיעלִקּטּולהמהום

שורש שאול מערביתהנדוס מחדש, הנדוס לאחור, הנדוס גנטי, הנדוס מזוןעברית חדשהמרובעיםה־נ־ד־ספיעלִקּטּולהנדוס

ימי־הבינייםמרובעיםה־נ־ד־ספיעלַקָּטָלההנדסה

הנדסת , הנדסת חומרים, הנדסת תוכנה, הנדסה תעשייה וניהול, הנדסת מכונות, הנדסת חשמל

הנדסת , הנדסה קרבית, הנדסה חקלאית, הנדסה גרעינית, הנדסה גנטית, הנדסת בניין, אלקטרוניקה

קצין הנדסה, הנדסת ייצור, הנדסה כימית, הנדסה אזרחית, הנדסה ביו רפואית, אנוש

כן= מהמילה הן הנהון בראשעברית חדשהמרובעיםה־נ־ה־נפיעלִקּטּולהנהון

שאול מלעזהפנוט עצמי, הפנוט החולה, הפנוט הקהלעברית חדשהמרובעיםה־פ־נ־טפיעלִקּטּולהפנוט

ל"חזמרובעיםה־ר־ה־רפיעלִקּטּולהרהור
, שקוע בהרהורים, הרהורי כפירה, רואה מהרהורי ליבו, הרהורי תשובה, הרהור במשהו, הרהורי עבירה

הרהורי חרטה

אולי שורש תנייני ה־ת־כ, תצורה נדירההיתוך ורתיחה, כסף/היתוך זהב, נקודת היתוך, כור היתוךמקראנ"חפנ־ת־כהפעיללא ברורהיתוך

(י כמות הערכים באות זו קטנה< --עקב המעתק ו ו

וידוא הכרה, וידוא הגעה, וידוא פרטים, וידוא השעה, וידוא הריגהעברית חדשהא"נלו־ד־אפיעלִקּטּולוידוא

וידוי פה, תא וידויל"חזה/י"נלה/ו־ד־יפיעלִקּטּולוידוי

עברית חדשהשלמיםו־כ־חפיעלִקּטּולויכוח
– הפועל מבניין התפעל , עם– הצרכה אין ויכוח, ויכוח סרק, !בלי ויכוחים, ויכוח עסקי, ויכוח ציבורי

התווכח

ויסות הבנקים, ויסות חום הגוף, בר ויסות, ויסות מניות, ויסות רגשיעברית חדשהשלמיםו־ס־תפיעלִקּטּולויסות

ו־ת־רפיעלִקּטּולויתור
ו על דרך "נפי

השלמים
ל"חז

קשר לוגי של ויתור, ויתור על זכות השימוע, טופס ויתור, כתב ויתור, ויתור סודיות
על– הצרכה 

ו־ע־דקלְקִטיָלהועידה
ו על דרך "נפי

השלמים
ימי־הביניים

שיחת ועידה, ועידת שלום, ועידת פסגה, ועידה בינלאומית
נועד– הפועל מבניין נפעל 

ז
סלנג...ל... זגזוג בין, זגזוג במעבר, זגזוג במהלכיםעברית חדשהמרובעיםז־ג־ז־גפיעלִקּטּולזגזוג

על– הצרכה זחילה על שש, זחילה על ארבע, זחילת גחון, זחילה אינדיאנית, זחילת נחש, זחילת תינוקימי־הבינייםשלמיםז־ח־לקלְקִטיָלהזחילה

(ה שורשית)שם פעולה של בניין פיעל– קיטול 
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ריפוי הזיבה, אבחון הזיבה, מחלת הזיבהל"חזי"עוז־ו־בקלְקִטיָלהזיבה

גם סלנג, בעיקר בריבויזיבול אדמה, זיבולי מוח, זיבולי שכלל"חזשלמיםז־ב־לפיעלִקּטּולזיבול

שירותי זיגוג, (...שוקולד, סוכר)זיגוג על עוגה , זיגוג חלונותעברית חדשהשלמיםז־ג־גפיעלִקּטּולזיגוג

עברית חדשהה/י"נלה/ז־ה־יפיעלִקּטּולזיהוי
, דיסקית זיהוי, זיהוי חשודים, זיהוי פנים, מסדר זיהוי, זיהוי פלילי, זיהוי צמחים, זיהוי ודאי, זיהוי שיחות

זיהוי עצמי, זיהוי התקלה, שבב זיהוי, זיהוי עקבות

עברית חדשהשלמיםז־ה־מפיעלִקּטּולזיהום
דרגת , זיהום נגיפי, זיהום חיידקי, זיהום בדם, זיהום בגוף, זיהום סביבתי, זיהום הסביבה, זיהום אוויר

זיהום רדיואקטיבי, מקורות זיהום, זיהום בים, זיהום
זיהומי– ת "מזה ש

זוג– גזור שם תיקון הזיווגים, מעוכבי זיווג, זיווג מן השמייםל"חזשלמיםז־ו־גפיעלִקּטּולזיווג

זיווד טנקים, זיווד מקלטים, זיווד לרכבעברית חדשהשלמיםז־ו־דפיעלִקּטּולזיווד

ל"חזשלמיםז־י־פפיעלִקּטּולזיוף
זיוף , זיוף חתימה, זיוף תעודות, זיוף מטבעות, זיוף שטרות, זיוף כסף, זיוף בשירה, זיוף מסמכים

זיוף תמונות, זיוף צוואה, עבירות זיוף, אישורים

נקודות זיכוי, זיכוי על ציוד, זיכוי שמו של אדם, זיכוי חשבון, זיכוי כספי, זיכוי מסימי־הבינייםה/י"נלה/ז־כ־יפיעלִקּטּולזיכוי

קתרזיס=זיכוך הגוף, זיכוך רגשות, זיכוך הדעת, זיכוך הנפשימי־הבינייםשלמיםז־כ־כפיעלִקּטּולזיכוך

זילוף פרחים, זילוף בושם, זילוף מיםל"חזשלמיםז־ל־פפיעלִקּטּולזילוף

זימון לשימוע, זימון לבית משפט, זימון לשיחה, זימון תוריםל"חזשלמיםז־מ־נפיעלִקּטּולזימון

זנב– גזור שם זינוב הנחשליםימי־הבינייםשלמיםז־נ־בפיעלִקּטּולזינוב

אדני הזינוק, עמדת זינוק, נקודת זינוק, קו לזינוק, זינוק בעלייהל"חזשלמיםז־נ־קפיעלִקּטּולזינוק

בזיעת אפיו, זיעה קרהמקראצ"חפיי־ז־עקלְקֵטָלהזיעה

זפת– גזור שם זיפות וסיוד, זיפות גגות, זיפות כבישימי־הבינייםשלמיםז־פ־תפיעלִקּטּולזיפות

זיקוק מים, זיקוק נפט, זיקוקין די נור, בתי זיקוקימי־הבינייםשלמיםז־ק־קפיעלִקּטּולזיקוק

זירור האנשים, זירוז הפעילות, זריקת זירוזל"חזשלמיםז־ר־זפיעלִקּטּולזירוז

זכייה בהתערבות, זכייה בפיס, זכייה בפרסל"חזה/י"נלה/ז־כ־יקלְקִטיָלהזכייה

זכירת מקומות, זכירה ושכחה, זכירה חזותית, זכירת שמותל"חזשלמיםז־כ־רקלְקִטיָלהזכירה

ימי־הבינייםמרובעיםז־ל־ז־לפיעלִקּטּולזלזול
זלזול , זלזול וחוסר כבוד, זלזול באדם, צליל זלזול, מתייחס בזלזול, אין גבול לזלזול, זלזול בכספי הציבור

זלזול באינטליגנציה, מעיד על זלזול, בחיי אדם
ב– הצרכה 

זרם זליגה, זליגת זיכרון, זליגת ירי, זליגת מידע, זליגת חשמל ברכבעברית חדשהשלמיםז־ל־גקלְקִטיָלהזליגה

זלילת דלק, זלילת יתר, התקפי זלילה, זלילה כפייתיתל"חזשלמיםז־ל־לקלְקִטיָלהזלילה

זליפת דמעות, זליפת מיץל"חזשלמיםז־ל־פקלְקִטיָלהזליפה

אונומטופיאהזמזום שירים, זמזום בראש, זמזום באוזניים, זמזום דבוריםעברית חדשהמרובעיםז־מ־ז־מפיעלִקּטּולזמזום

רק ברביםזמירות חדשות, נעים זמירות ישראלימי־הבינייםשלמיםז־מ־רקלְקִטיָלהזמירות

זימר– הפועל מבניין פיעל זמרת ציפורים, המורה לזמרהמקראשלמיםז־מ־רקלִקְטָלהזמרה

שלב הזניחה, זניחת הטיפולעברית חדשהשלמיםז־נ־חקלְקִטיָלהזניחה

זעזוע מיסים, בולם זעזועים, זעזוע נפשי, זעזוע מוחימי־הבינייםמרובעיםז־ע־ז־עפיעלִקּטּולזעזוע

זעקה לחופש, זעקה שקטה, זעקת חמס, זעקת שבר, זעקת קרבמקראשלמיםז־ע־קקלְקָטָלהזעקה

מילת סלנג, נשאל מלעזזפזופ בשלטעברית חדשהמרובעיםז־פ־ז־פפיעלִקּטּולזפזופ

זקיפת מס, ...זקיפת סכום ל, זקיפת גבה, זקיפת ראשל"חזשלמיםז־ק־פקלְקִטיָלהזקיפה

זקנתו לא מביישת את נעוריו, קצבת זקנה, קפצה עליו זקנה, אל תשליכני לעת זקנהמקראשלמיםז־ק־נקלִקְטָלהזקנה

(סדרה)זריחתה של יונה , בשעת זריחה, זריחה ושקיעה, זריחת השמש, זריחת החמהל"חזשלמיםז־ר־חקלְקִטיָלהזריחה

זריית חול בעיניים, זריית מלח על הפצעיםל"חזה/י"נלה/ז־ר־יקלְקִטיָלהזרייה

עברית חדשהשלמיםז־ר־מקלְקִטיָלהזרימה
, מפסקי זרימה, נתוני זרימה, תרשימי זרימה, זרימת אוויר, זרימת מים, זרימת דם, זרימה חופשית

תחושת זרימה, מד זרימה, רשת זרימה, תאוריית הזרימה, חוויית זרימה

זריעת שנאה, זריעת פחד, זריעת הרס, זריעת בהלה, זריעת עננים, זריעת חיידקים, זריעת דשאל"חזשלמיםז־ר־עקלְקִטיָלהזריעה

ל"חזשלמיםז־ר־קקלְקִטיָלהזריקה
, זריקת חוץ, זריקה אופקית, זריקה אנכית, זריקת עונשין, זריקת עידוד, זריקת זירוז, זריקת הרדמה

זריקת סבתא, זריקת רעל, זריקת אחריות, זריקת כסף

ח
עמדת חבטה, שק חבטות, חבטת הגשה, חבטת פתיחהל"חזשלמיםח־ב־טקלְקָטָלהחבטה

ל– הצרכה חבירה פוליטית, חבירה לשותפים, חבירה לכוחעברית חדשהשלמיםח־ב־רקלְקִטיָלהחבירה
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חבישת לחץ, חבישת כיפה, חבישת קסדה, חבישת כובע, חבישת פצועיםל"חזשלמיםח־ב־שקלְקִטיָלהחבישה

חבלה מכוונת, אצבע חבלה, ספג חבלות, מלאכי חבלה, מטען חבלה, לבנת חבלהל"חזשלמיםח־ב־לפיעלַקָּטָלהחבלה

עברית חדשהמרובעיםח־ב־ר־תפיעלִקּטּולִחברות
– שורש תנייני , בלועזית סוציאליזציהִחברות מגדרי, סוגי ִחברות, סוכן ִחברות, תהליך הִחברות

זכר– המין , חברתי

חגיגיות– שם מופשט , חגיגי– ת "מזה ש(הצגה)חגיגה בחווה , (סרט)חגיגה בסנוקר , חגיגה תקשורתית, החגיגה נגמרה, חגיגה לעינייםל"חזשלמיםח־ג־גקלְקִטיָלהחגיגה

חובת חגירה, חגירת חגורת בטיחותל"חזשלמיםח־ג־רקלְקִטיָלהחגירה

?הפועלבחדווה, חדוות החיים, חדוות היצירהמקראה/י"נלה/ח־ד־יקלִקְטָלהחדווה

חדירת הלעז לעברית, חדירת מים, חדירה לפרטיותעברית חדשהשלמיםח־ד־רקלְקִטיָלהחדירה

עברית חדשהה/י"נלה/ח־ו־יקלְקָטָלהחוויה
חוויית , חוויה חושית, חוויה נעימה, חוויה לא נעימה, חוויית הקנייה, חוויית ילדות, חוויית משתמש

חוויה מטלטלת, חווה חוויה, חוויה מתקנת, שירות
חווייתי– ת "מזה ש

כיבוד חזקה, חזקת שפיות, חזקת החפות, ...בחזקת, קנה לו חזקה, חזקה עליו של"חזשלמיםח־ז־קקלִקְטָלהחזקה

אין דרך חזרה, בחזרה לעתיד, חזרה למוטב, חזרה גנרלית, חזרה בתשובה, חזרה בשאלהל"חזשלמיםח־ז־רקלְקָטָלהחזרה

חטיפה לצורך מיקוח, חטיפת חיילים, חטיפת ילדי תימן, ניסיון חטיפהל"חזשלמיםח־ט־פקלְקִטיָלהחטיפה

חיבב– הפועל מפיעל ?, פ"ש(שיר)חיבת הנעורים , חיבת הארץ, חיבה יתרה, חיבת ציוןמקראכפוליםח־ב־בקלִקְטָלהחיבה

חיבוטי נפש, חיבוט הושענות, חיבוט הקברל"חזשלמיםח־ב־טפיעלִקּטּולחיבוט

חיבוקים ונשיקות, חיבוק חם, בחיבוק ידיים, חיבוק דובימי־הבינייםשלמיםח־ב־קפיעלִקּטּולחיבוק

ל"חזשלמיםח־ב־רפיעלִקּטּולחיבור
חיבור , חיבור במקביל, חיבור בטור, ו החיבור, חיבור יצירה, חיבור לרשת, חיבור כבל, חיבור וחיסור

(טוב)יש בינינו חיבור , לאינטרנט

חידת היגיון, חידת ציורים, חידה בלשית, חידה מתמטיתמקראי"עוח־ו־דקלְקִטיָלהחידה

ח־ד־דפיעלִקּטּולחידוד
כפולים על 

דרך השלמים
ל"חז

(פיזיקה)חידוד הריבועים , חידוד הזיכרון, חידוד עיפרון, ן/ן חידודים/בשרו נעשה חידודים, חידודי לשון

ל"חזשלמיםח־ד־שפיעלִקּטּולחידוש
, חידוש תו חנייה, חידוש תעודת זהות, חידוש ויזה, חידוש דרכון, חידוש רישיון נהיגה, חידושי לשון

חידוש ביטוח

חיוביות– חיובי ושם מופשט – ת "מזה ששינוי מועד חיוב, חיוב כרטיס אשראי, חיוב חודשי, חיוב או שלילהל"חזשלמיםח־י־בפיעלִקּטּולחיוב

ממשיכים לומר לחייג למרות שאין חוגהאזור חיוג, צליל חיוג, חיוג מהיר, חיוג מקוצר, ל"חיוג לחו, חיוג חוזר, חיוג ישירעברית חדשהשלמיםח־י־גפיעלִקּטּולחיוג

חוט–  גזור שם חיווט כבל, חיווט חשמל, חיווט תקע, חיווט שקעעברית חדשהשלמיםח־ו־טפיעלִקּטּולחיווט

חיווי על דרך השלילה, דרך החיווי, חיווי קולי, משפט חיווי, חיווי דעהעברית חדשהה/י"נלה/ח־ו־יפיעלִקּטּולחיווי

עברית חדשהשלמיםח־י־כפיעלִקּטּולחיוך
חיוך הוא קו עקום , חיוך הוא הדרך הקצרה ל, עם חיוך על השפתיים, חיוך רחב, חיוך מאוזן לאוזן

שופע חיוכים, רחב/חיוך כובש, המיישר את הכול

חייל–  גזור שם שרשרת חיולעברית חדשהשלמיםח־י־לפיעלִקּטּולחיול

(בבניין קל)למרות הפועל חזה חיזוי גורל, חיזוי העתיד, חיזוי מזג האוויר, בר חיזויעברית חדשהה/י"נלה/ח־ז־יפיעלִקּטּולחיזוי

שחקן חיזוק, חיזוק הקשר, הזרועות/החזה/חיזוק שרירי הבטן, חיזוק שלילי, (ח"ח)חיזוק חיובי ל"חזשלמיםח־ז־קפיעלִקּטּולחיזוק

(סרט)חיזור גורלי , חיזור חושני, חיזור על הפתחים, חיזור אחרי אישה, חיזור חמצוןל"חזשלמיםח־ז־רפיעלִקּטּולחיזור

תפריט חיטוב, (...זרועות, הבטן)חיטוב הגוף ימי־הבינייםשלמיםח־ט־בפיעלִקּטּולחיטוב

חיטוט בפצעים, חיטוט בפחי הזבל, ...חיטוט בחייו של, חיטוט בעור, חיטוט בעבר, חיטוט באףימי־הבינייםשלמיםח־ט־טפיעלִקּטּולחיטוט

יש גם חיטוא, י < --היקש א חיטוי כלים, חיטוי בקבוקים, חיטוי הפצעל"חזא"נלח־ט־אפיעלִקּטּולחיטוי

חיטוף תנועה, חוק החיטוףימי־הבינייםשלמיםח־ט־פפיעלִקּטּולחיטוף

כוח החיכוך, חיכוך סטטי, חיכוך קינטיל"חזשלמיםח־כ־כפיעלִקּטּולחיכוך

חילוט דיווידנד, סעיף אי־חילוט, חילוט ערבויות, חילוט מניות, חילוט זכויות, חילוט כסף, חילוט רכושל"חזשלמיםח־ל־טפיעלִקּטּולחילוט

חילול שטר, חילול קברים, חילול שבת, חילול כבוד המשפחה, חילול השם, חילול הקודשל"חזשלמיםח־ל־לפיעלִקּטּולחילול

שורש ח־ל־ל–  (חול)מהמילה חולין ("חלונות"יצירת )חילון הגפן , חילון היחסים, תהליך של חילוןעברית חדשהשלמיםח־ל־נפיעלִקּטּולחילון

ל"חזשלמיםח־ל־פפיעלִקּטּולחילוף

, חילופי שלטון, חילוף שבויים, חילוף משמרות, חילופי דורות, חילופי דברים, חילופי אש, חילוף חומרים

חילופי , חילופי מפקדים, חילופי משלחות, חילופי האשמות, חילופי גברי, חוק החילוף, (ם)זרם חילופין

חילופי מהלומות, חילופי שטחים, חילופי זוגות, חלקי חילוף, סטודנטים

?הפועל

(סדרה)יחידת החילוץ , רכב חילוץ והצלה, יחידת חילוץ והצלה, חילוץ שטח, חילוץ עצמותל"חזשלמיםח־ל־צפיעלִקּטּולחילוץ

ל"חזשלמיםח־ל־קפיעלִקּטּולחילוק
סימן , חילוק קצר, כפל וחילוק, חילוקי הלכה, חילוק עשרוני, חילוק ארוך, חילוקי דעות, חילוק שברים

חילוק פשוט, חילוק
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ח־מ־מפיעלִקּטּולחימום
כפולים על 

דרך השלמים
ל"חז

, מופע חימום, גוף חימום, מערכת חימום, חימום הקנה, תרגילי חימום, חימום האווירה, חימום היצרים

להקת חימום, דוד חימום

חימוש מונחה, מרוץ חימוש, מאזן חימוש, חיל חימושעברית חדשהשלמיםח־מ־שפיעלִקּטּולחימוש

ל"חזשלמיםח־נ־כפיעלִקּטּולחינוך

, משרד החינוך, חיל חינוך, חסר חינוך, חינוך ביתי, קצין חינוך, סדרת חינוך, חינוך גופני, חינוך על־יסודי

חינוך , ראש ִמנהל החינוך, חינוך מיוחד, חינוך מיני, קשה חינוך, החינוך העצמאי, מערכת החינוך

חינוך לחשיבה, חינוך תעבורתי, חינוך לערכים, חינוך לקיימות, סביבתי

חינוכי– ת "מזה ש

ניסיון חיסול, חיסול ממוקד, חיסול המלאי, חיסול חשבונות, מכירת חיסולעברית חדשהשלמיםח־ס־לפיעלִקּטּולחיסול

כשל חיסוני: כמו, חיסוני– ת "מזה ש(...חצבת, שפעת)... חיסון נגד, פנקס חיסונים, חיסון סביל, חיסון פעיל, מערכת החיסוןעברית חדשהשלמיםח־ס־נפיעלִקּטּולחיסון

הצדקת חיסורים, חיסור ארוך, חיסור שבריםל"חזשלמיםח־ס־רפיעלִקּטּולחיסור

על– הצרכה חיפוי זכוכית, חיפוי קרמיקה, חיפוי עץ, חיפוי קירות, חיפוי אשל"חזה/י"נלה/ח־פ־יפיעלִקּטּולחיפוי

ל"חזשלמיםח־פ־שפיעלִקּטּולחיפוש
חיפוש , חיפוש חופשי, המדור לחיפוש קרובים, מנוע חיפוש, חיפוש עבודה, צו חיפוש, חיפוש עצמי

חיפוש לעומק, שטח חיפוש, והצלה

מודל חיקוי, למידה מתוך חיקויימי־הבינייםה/י"נלה/ח־ק־יפיעלִקּטּולחיקוי

יש גם חיקוק באבן על דרך השלמיםחיקוק בדיני תעבורה, חיקוק בתכנון ובנייה, חיקוק מיסים, חיקוק מקומי, חיקוק שלטוןימי־הבינייםכפוליםח־ק־קפיעלִקּטּולחיקוק

בלשון המשפטיתחיקור ותשאול, חיקור דיןל"חזשלמיםח־ק־רפיעלִקּטּולחיקור

תשלום דגש?, הפועלתקנות לשעת חירום, נחיתת חירום, מצבי חירום, יציאת חירום, תאורת חירוםל"חזשלמיםח־ר־מפיעלִקּטּולחירום

תשלום דגשחירופים וגידופים, חירוף נפשל"חזשלמיםח־ר־ףפיעלִקּטּולחירוף

תשלום דגשבחירוק שינייםימי־הבינייםשלמיםח־ר־קפיעלִקּטּולחירוק

תשלום דגשחירור זכוכית, חירור פלסטיק, חירור קרקע, חירור דשא, חירור צדפים, חירור אוזנייםעברית חדשהשלמיםח־ר־רפיעלִקּטּולחירור 

חישוב מסלול מחדש, חישוב שכר, חישוב מס, מכונת חישוב, חישוב אחוזים, חישוב ממוצעיםל"חזשלמיםח־ש־בפיעלִקּטּולחישוב

(אותו שורש)מנוגד למילה נחשל חישול עצמות, חישול פלדה, חישול מתכת, חישול הגוףעברית חדשהשלמיםח־ש־לפיעלִקּטּולחישול

התמרת חישוף, תגובת חישוף, חישוף תשתיות, חישוף שטחיםעברית חדשהשלמיםח־ש־פפיעלִקּטּולחישוף

ומזה נגזר חישוקאי, במשמעות הידוקבחישוק שפתייםעברית חדשהשלמיםח־ש־קפיעלִקּטּולחישוק

ל"חזשלמיםח־ת־כפיעלִקּטּולחיתוך
, (סרט)חיתוך גורלי , חיתוך קרמיקה, חיתוך עץ, חיתוך זכוכית, בסיסי חיתוך, קרש חיתוך, חיתוך דיבור

חיתוך פירות, חיתוך בלייזר, חיתוך הדין
?הפועל, הפעולה עצמה

הפועל נדיר חיתםחיתום שטרות, חיתום אשראי, חיתום הלוואה, חיתום דיגיטלי, חיתום רפואי, חיתום ניירותל"חזשלמיםח־ת־םפיעלִקּטּולחיתום

קרבת חיתון, מסורבי חיתון, פסולי חיתוןעברית חדשהשלמיםח־ת־נפיעלִקּטּולחיתון

כ רפהחכירה תפעולית, חכירה מימונית, דמי חכירהל"חזשלמיםח־כ־רקלְקִטיָלהחכירה

מקראשלמיםח־ל־מקלְקטֹולחלום
, החלום ושברו, חלום חייו, פותר חלומות, חלומות ורודים, חלום בלהות, חלומות באספמיה, חלום בהקיץ

חלומות מתוקים
חלומי– ת "מזה ש

מקראשלמיםח־ל־קקלְקֻטָלהחלוקה
חלוקת , חלוקת התא, חלוקה גזעית, חלוקת מכתבים, חלוקה להברות, תכנית החלוקה, חלוקת עבודה

חלוקת עבודה, חלוקת רווחים, חלוקה יחסית, חלוקת מכתב, הזמן

התחלחל– הפועל מבניין התפעל חלחול לתודעה, חלחול מיםל"חזמרובעיםח־ל־ח־לפיעלִקּטּולחלחול

חלחלה ופחד, מעביר בו חלחלה, תחושות חלחלה, מעורר חלחלהמקראמרובעיםח־ל־ח־לפיעלַקָּטָלהחלחלה

חלטורה– גזור שם עוסק בחלטורעברית חדשהמרובעיםח־ל־ט־רפיעלִקּטּולחלטור

חליבת פרה, חליבה מכנית, חליבה ידניתימי־הבינייםשלמיםח־ל־בקלְקִטיָלהחליבה

חליטה חמה, חליטה קרה, חליטת תה, חליטת קפה, חליטת עלים, חליטת צמחיםל"חזשלמיםח־ל־טקלְקִטיָלהחליטה

חלימה צלולה, חלימה מודעת, חלימה בהקיץעברית חדשהשלמיםח־ל־מקלְקִטיָלהחלימה

חליפות ותמורות, חליפת מכתביםמקראשלמיםח־ל־פקלְקִטיָלהחליפה

דמי חליצת יין, חליצת תפילין, חליצת נעליים, טקס חליצהל"חזשלמיםח־ל־צקלְקִטיָלהחליצה

?פ"שארץ חמדת אבות, שכיית חמדה, חמדת ליבי, חמדת ימים, חמדת בשריםמקראשלמיםח־מ־דקלִקְטָלהחמדה

כוחה של חמלה, חמלה עצמיתמקראשלמיםח־מ־לקלִקְטָלהחמלה

חמצן– שורש תנייני נוגדי חמצון, בריכת חמצון, אגן חמצון, תהליך חמצון, חמצון שיערעברית חדשהמרובעיםח־מ־צ־נפיעלִקּטּולחמצון

דמי חנוכה, חנוכת המזבח, חנוכת ביתמקראשלמיםח־נ־כקלְקֻטָלהחנוכה

הפועל התחנף וגם חנףאיסורי חנופה, דברי חנופהל"חזשלמיםח־נ־פקלְקֻטָלהחנופה

חניטת גופות, חניטת פירותימי־הבינייםשלמיםח־נ־טקלְקִטיָלהחניטה
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ל"חזה/י"נלה/ח־נ־יקלְקָטָלהחניה
, ליל חניה, חניה חינם, תו חניה אזורי, חניית נכה, חניה פרטית, חניה כפולה, מגרש חניה, מפרץ חניה

דוחות חניה
(שתיהן תקינות)חנִייה או חניָה 

חניכה רוחנית, חניכה אקדמית, חניכה פורמלית, חניכה אישית, טקס חניכהעברית חדשהשלמיםח־נ־כקלְקִטיָלהחניכה

ח־נ־נקלְקִטיָלהחנינה
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

מחלקת חנינות, בקשת חנינה, מתן חנינה, מכתב חנינה

רולטת חניקות, תפיסת חניקה, סימני חניקה, שחרור חניקה, משחקי חניקהל"חזשלמיםח־נ־קקלְקִטיָלהחניקה

ל"חזשלמיםח־ס־מקלְקִטיָלהחסימה
חסימת , חסימת אתרים, חסימה רגשית, אחוז חסימה, חסימת עיגול, חסימת חשבון, חסימת מעיים

חסימות כבישים, תכנים

חספוס משטחים, חספוס בלשון, חספוס בעורעברית חדשהמרובעיםח־ס־פ־ספיעלִקּטּולחספוס

ח־פ־פקלְקִטיָלהחפיפה
כפולים על 

דרך השלמים
ל"חז

(עברית חדשה)חפיפה בתפקיד , (עברית חדשה)חפיפת משולשים , חפיפת שיער

(סלנג)חפירה בראש , עבודות חפירה, חפירה ארכאולוגית, חפירה באדמהל"חזשלמיםח־פ־רקלְקִטיָלהחפירה

חציבה בסלע, חציבה בקירל"חזשלמיםח־צ־בקלְקִטיָלהחציבה 

עברית חדשהה/י"נלה/ח־צ־יקלְקָטָלהחציה
שתיהן –  (ל"חז)או חָציה  (ב"ימה)חִצייה (אדומים)חציית קווים , חציית הגבול, חציה באור אדום, מעבר חציה

תקינות

ח־צ־צקלְקִטיָלהחציצה
כפולים על 

דרך השלמים
ל"חז

הלכות חציצה, חציצה בטבילה במקווה, חציצה בין חדרים

חקיקה מנדטורית, חקיקה פרלמנטרית, חקיקה משנית, חקיקה ראשיתעברית חדשהשלמיםח־ק־קקלְקִטיָלהחקיקה

ל"חזשלמיםח־ק־רקלְקִטיָלהחקירה

ועדת , אגף חקירות, חקירה באזהרה, חקירה ודרישה, חקירה נגדית, חקירה צולבת, חקירת עדים

חדר , חקירה פלילית, חקירת יכולת, חקירת משוואה, חקירת פונקציה, חקירה משטרתית, חקירה

תיק , השלמת החקירה, חקירת שתי וערב, חקירה ודרישה, עוכב לחקירה, ועדת חקירה, חקירות

חקירה ראשונית, ...מחקירת האירוע עולה כי, בחקירה

מקראשלמיםח־ר־דקלְקָטָלהחרדה 
סף חרדה , חרדת אלוהים, חרדת קודש, חרדת נטישה, חרדת ביצוע, חרדה חברתית, חרדה קיומית

נפגעי חרדה, ותסכול

אונומטופיאהחרחור גמל, חרחורים בחזה, חרחורים בלב, חרחורים בנשימה, חרחור מלחמה, חרחור ריבל"חזמרובעיםח־ר־ח־רפיעלִקּטּולחרחור

ל"חזשלמיםח־ר־טקלְקָטָלהחרטה
הצרכה , התחרט– הפועל מבניין התפעל רגשי חרטה, תחושת חרטה, הביע חרטה, (במלעיל)! בלי חרטות

על– 

סלנגסתם חרטוטים, תפסיקו עם החרטוטים האלהעברית חדשהמרובעיםח־ר־ט־טפיעלִקּטּולחרטוט

 חריגה ממסגרת האשראי, חריגה מהמקובל, חריגה מסמכות, חריגה מהמסלולעברית חדשהשלמיםח־ר־גקלְקִטיָלהחריגה 

חריזה פנימית, חריזה צמודה, חריזה מסורגתימי־הבינייםשלמיםח־ר־זקלְקִטיָלהחריזה

עברית חדשהשלמיםח־ר־טקלְקִטיָלהחריטה
, חריטה ממוחשבת, חריטה על זכוכית, חריטה אומנותית, חריטה בלייזר, חריטה על עט, חריטה על עץ

חריטת כתובת על העור

חריכת גרעינים, חריכת בשר, סימני חריכהימי־הבינייםשלמיםח־ר־כקלְקִטיָלהחריכה

ל"חזשלמיםח־ר־צקלְקִטיָלהחריצה
חריצת , חריצת לחם, חריצת זיתים, (עברית חדשה)דין /חריצת משפט, חריצת לשון, חריצת גורלות

חריצת צינורות, רֹוָּבה

חריקת שיניים, חריקת בלמיםימי־הבינייםשלמיםח־ר־קקלְקִטיָלהחריקה

מלאכת חרישה, חרישת אדמה, חרישת שדה, חרישה דקה, חרישה גסהל"חזשלמיםח־ר־שקלְקִטיָלהחרישה

חריתה על ליבי, חריתה בזיכרוןימי־הבינייםשלמיםח־ר־תקלְקִטיָלהחריתה

עברית חדשהשלמיםח־ש־בקלְקִטיָלהחשיבה

חשיבה מחוץ , חשיבה ביקורתית, חשיבה מתמטית, חשיבה יצירתית, חשיבה מופשטת, חשיבה חיובית

אסטרטגיות , חשיבה מסדר גבוה, משחקי חשיבה, דפוסי חשיבה, חשיבה מחדש, צוות חשיבה, לקופסה

חשיבה

ל"חזשלמיםח־ש־פקלְקִטיָלהחשיפה 
, חשיפת הפרשה, חשיפת פרטים, חשיפת שתלים, חשיפה מוחלטת, חשיפה לשמש, חשיפת יתר

חשיפת העובדות, חשיפת האמת, (בכותרות)! חשיפה

?פ"האם שבחשכת הליל, קרן אור בחשכה, חשכת עולמים, חשכת ימי הביניים, חשכה מוחלטתמקראשלמיםח־ש־כקלָקֵטָלהחשכה

(יחזקאל א)חשמל מהמקרא חשמול הרכבת, חשמול אופנייםעברית חדשהמרובעיםח־ש־מ־לפיעלִקּטּולחשמול
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ל"חזשלמיםח־ת־מקלְקִטיָלהחתימה

, חתימה דיגיטלית, חתימה אלקטרונית, גמר חתימה טובה, מורשה חתימה, חתימת שפם, חתימת זקן

, דוגמת חתימה, מורשה חתימה, חתימת דשא, חתימה זקן, חתימת הסכם השלום, חתימת דיירים

חתימות של מפורסמים, משמעות החתימה

על– הצרכה 

ל"חזשלמיםח־ת־רקלְקִטיָלהחתירה
קטע , זמן חתירה, חתירת חוף, חתירה למטרה, חתירה תחת מישהו, חתירה למגע, שחיית חתירה

חתירת סאפ, חתירה
תחת– ל שונה מהצרכה – הצרכה 

ט
(נדיר יותר)גם טיאוט טאטוא מתחת לשטיח, טאטוא רחובות, טאטוא מדרכות, טאטוא רצפה, טאטוא כבישיםעברית חדשהמרובעיםט־א־ט־אפיעלִקּטּולטאטוא

טביחה ומכירה, בית הטביחהל"חזשלמיםט־ב־חקלְקִטיָלהטביחה

טבילה במקווה, טבילה בים, טבילת כלים, טבילת אשל"חזשלמיםט־ב־לקלְקִטיָלהטבילה

ל"חזשלמיםט־ב־עקלְקִטיָלהטביעה
השאר עברית , ל רק טביעה במים"בחזטביעת רגל, טביעת קול, טביעת עין, טביעת אצבעות, טביעת יד, טביעה במים

חדשה

מכונת טווייה, טוויית מחשבות, טוויית שטיחים, פשתן/צמר/כותנה/טוויית חוטיםל"חזה/י"נלה/ט־ו־יקלְקִטיָלהטוויה

טחינת קמח, טחינת מיםל"חזשלמיםט־ח־נקלְקִטיָלהטחינה

טיבול שני, טיבול ראשוןל"חזשלמיםט־ב־לפיעלִקּטּולטיבול

ל"חזשלמיםט־ב־עפיעלִקּטּולטיבוע
השאר בעברית , ל רק טיבוע במים"בחזטיבוע רגלי ציפורים, טיבוע מטבעות, טיבוע משחתת, טיבוע בים

החדשה

סיר טיגון, טיגון ללא שמן, טיגון בשמן עמוק, טיגון בשמן, טיגון עמוקל"חזשלמיםט־ג־נפיעלִקּטּולטיגון

טיהור בית המקדש, טיהור שפכים, טיהור נפש, טיהור מיםל"חזשלמיםט־ה־רפיעלִקּטּולטיהור

ט־י־בפיעלִקּטּולטיוב
י על דרך "עו

השלמים
ל"חז

טיוב וייעול, טיוב ההוראה, טיוב קרקע, טיוב נתונים

ט־ו־חפיעלִקּטּולטיווח
י על דרך "עו

השלמים
עברית חדשה

טיווח סביל, (תותחים, מרגמות)טיווח ארטילרי 

ט־י־חפיעלִקּטּולטיוח
י על דרך "עו

השלמים
עברית חדשה

טיוח הקיר, טיוח מעשים, טיוח עובדות

כתיבת טיוטהעברית חדשהי"עוט־י־טפיעלִקּטּולטיוט

כלי תחבורה– מזה טיולית טיול כוכב, טיול בחיק הטבע, מדריך טיולים, טיול שורשים, טיול מאורגן, טיול שנתי, טיול שטחעברית חדשהשלמיםט־י־לפיעלִקּטּולטיול

מארמית?, הפועלנטירת טינה, שומר טינה, חש טינהל"חזי"עוט־י־נקלְקִטיָלהטינה

טינוף על אנשים, טינוף בדיבור, טינוף הכליםל"חזשלמיםט־נ־ףפיעלִקּטּולטינוף

ימי־הבינייםי"עוט־ו־סקלְקִטיָלהטיסה
, טיסת לילה, טיסה ישירה, בקר טיסה, טיסת ביניים, פקח טיסה, טיסת שכר, כרטיס טיסה, טיסת ניסוי

טיסת הצדעה, טיסת מכשירים, ספר טיסה, מצב טיסה

ת טיעוני"מזה ש?, הפועלטיעון משפטי, קבלת הטיעון, טיעון מעגלי, טיעון איש הקש, עסקת טיעוןימי־הבינייםשלמיםט־ע־נ?פיעלִקּטּולטיעון

עברית חדשהשלמיםט־פ־חפיעלִקּטּולטיפוח
טיפוח , עולם הטיפוח, טיפוח החשיבה, טיפוח שיער, טעון טיפוח, טיפוח פנים, בת טיפוחים, בן טיפוחים

טיפוח מנהיגות, גנים

ל"חזשלמיםט־פ־לפיעלִקּטּולטיפול

כיסא , מיטת טיפולים, טיפול שורש, טיפול עשרת אלפים, טיפול נמרץ, טיפול בהלם, טיפול מונע

ניידת , טיפול חדשני, טיפול מתקדם, טיפול פסיכולוגי, טיפול רגשי, טיפול זוגי, טיפול פנים, טיפולים

, הנושא בטיפול, טיפולים אלטרנטיביים, טיפולי פוריות, טיפול בכאבים, טיפולי המרה, (ן"נט)טיפול נמרץ 

טיפול , טיפול מסור, טיפול כימותרפי, טיפול אנטיביוטי, עלות הטיפול, טיפולי דיאליזה, שיטת טיפול

טיפול כושל, טיפול דחוף, משך הטיפול, ינג'טיפולי אנטי אייג, לרכב

טיפולי– ת "מזה ש

טיפוס קירות, טיפוס הריםעברית חדשהשלמיםט־פ־ספיעלִקּטּולטיפוס

תשלום דגש(סלנג)בטירוף , טירוף השעה, טירוף קניות, טירוף מערכות, טירוף הדעתל"חזשלמיםט־ר־פפיעלִקּטּולטירוף

נדיר, טלֵטלה גם שם פעולה של פיעלטלטול מצד לצד, טלטול תינוקות, טלטול הראש, טלטול ספינהל"חזמרובעיםט־ל־ט־לפיעלִקּטּולטלטול

ל"חזמרובעיםט־מ־ט־מפיעלִקּטּולטמטום
 (מוח)טמטום , ל רק טמטום הלב"בחז!ממש טמטום, טמטום חושים, טמטום מוח, טמטום הלב

עברית חדשה

ניסוי וטעייהימי־הבינייםה/י"נלה/ט־ע־יקלְקִטיָלהטעייה

טעימת יינות, ארוחת טעימות, טעימות מזוןל"חזשלמיםט־ע־מקלְקִטיָלהטעימה

ל"חזשלמיםט־ע־נקלְקִטיָלהטעינה
טעינה , טעינה מהירה, טעינה חשמלית, טעינה אלחוטית, טעינת המכשיר, טעינת טלפון, טעינה ופריקה

איטית
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ולא ְטענהטענה מקדמית, טענת נגד, טענה חלופית, טענת שווא, נסתתמו טענותיו, טענות ומענותל"חזשלמיםט־ע־נקלִקְטָלהַטֲענה

אונומטופיאה(סלנג)טפטוף אנשים , (סלנג)טפטוף ירי , טפטוף מידע, טפטוף גשםימי־הבינייםמרובעיםט־פ־ט־פפיעלִקּטּולטפטוף

טפיחה על הכתף, טפיחה על הגב, טפיחה על השכםל"חזשלמיםט־פ־חקלְקִטיָלהטפיחה

טפילת שקר, טפילת אשמהעברית חדשהשלמיםט־פ־לקלְקִטיָלהטפילה

ט־פ־פקלְקִטיָלהטפיפה
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

ְמהלך בטפיפה, טפיפת רגליים

כמו תקתוק, אונומטופיאהטקטוק שעון, טקטוק באצבעותעברית חדשהמרובעיםט־ק־ט־קפיעלִקּטּולטקטוק

פיצוי על טרדה ועוגמת נפש, טרדות פרנסה, טרדות היום יוםל"חזשלמיםט־ר־דקלִקְטָלהטרדה

זו לא טרחה, טרחה גדולה מדי, נגרמה לנו טרחה, דמי טרחה, שכר טרחהל"חזשלמיםט־ר־חקלִקְטָלהטרחה

(סלנג)טרטור בצבא , (ל"חז)רעש – טרטור ל"חזמרובעיםט־ר־ט־רפיעלִקּטּולטרטור

טריפת נפשו בכפו, טריפת קלפים, טריפת ביציםל"חזשלמיםט־ר־פקלְקִטיָלהטריפה

טריקת טלפון, מנגנון טריקה, טריקה שקטה, בטריקה, טריקת דלתעברית חדשהשלמיםט־ר־קקלְקִטיָלהטריקה

זה טרפה וזה נבלהמקראשלמיםט־ר־פקלְקֵטָלהטרפה

ימי־הבינייםמרובעיםט־ש־ט־שפיעלִקּטּולטשטוש
, טשטוש חושים, טשטוש צלקות, טשטוש עקבות, טשטוש עובדות, טשטוש הדעת, טשטוש ראייה

טשטוש תחומים

י
יגיעה בתורה, הכנסה מיגיעה, יגיעה לשווא, בלא יגיעהמקראשלמיםי־ג־עקלְקִטיָלהיגיעה

י־ד־עקלְקִטיָלהידיעה
ו על דרך "נפי

השלמים
ל"חז

, לידיעת הציבור, לידיעתך, ידיעת הארץ, "ידיעות אחרונות"עיתון , בלא ידיעתו, לידיעה, ידיעה מודיעינית

, אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש, לידיעת הרוחצים בים, לידיעת הנהגים, א הידיעה"בה, בידיעה

ידיעת קרוא וכתוב, ה הידיעה, ידיעה בלעדית

י־ה־בקלְקִטיָלהיהיבה
ו על דרך "נפי

השלמים
ל"חז

י־ז־מקלָקְטָלהיוזמה
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

יוזמה פרטית, יוזמת השלום, בעל יוזמה, דרושה יוזמה, יוזמה חופשית

י־ז־מקלְקִטיָלהיזימה
ו על דרך "נפי

השלמים
ימי־הביניים

יזימה חברתית, כושר יזימה, יזימת קשרי מסחר
נדיר

י־ז־עקלְקִטיָלהיזיעה
צ על דרך "חפי

השלמים
עברית חדשה

יזיעת הרצים, יזיעת הגוף

י־א־שפיעלִקּטּולייאוש
ו על דרך "נפי

השלמים
ל"חז

, !אל ייאוש, תפס ייאוש, טבלת ייאוש, כלאחר ייאוש, ייאוש מהחיים, ייאוש שלא מדעת, ייאוש מדעת

!איזה ייאוש, בין ייאוש לתקווה, ייאוש טוטלי
תשלום דגש

עברית חדשהשלמיםי־ב־אפיעלִקּטּולייבוא
השורש י־ב־א נוצר מהשם יְבוא , ב דגושהייבוא אישי, (בגדים, צעצועים, קפה)ל "ייבוא סחורות מחו

כהיקש לשם יְצוא

ייבוב תנים, ייבוב התינוקעברית חדשהשלמיםי־ב־בפיעלִקּטּולייבוב

ייבום וחליצה, הלכות ייבום, מצוות ייבוםל"חזשלמיםי־ב־מפיעלִקּטּולייבום

ייבוש החולה, ייבוש ביצות, ייבוש פירות, ייבוש ידיים, ייבוש צמחים, מכונת ייבוש, ייבוש כביסהעברית חדשהשלמיםי־ב־שפיעלִקּטּולייבוש

י־ג־עפיעלִקּטּולייגוע
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

ייגוע המוח, ייגוע העובדים
נדיר

ה/י־ד־יפיעלִקּטּוליידוי

ו על דרך "נפי

+ השלמים 

ה/י"נל

עברית חדשה

יידויי פטיש, יידויי אבנים

גזור מהשם יד

י־ד־עפיעלִקּטּוליידוע
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

מכתב יידוע לחשוד, זכות היידוע, סוגי יידוע, יידוע השם, ה היידוע

ייהוד האדומים, ייהוד הגלילעברית חדשהשלמיםי־ה־דפיעלִקּטּולייהוד

י־ז־מפיעלִקּטּולייזום
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

ייזום פעולות, ייזום וניהול פרויקטים, ן"ייזום בנייה ונדל, ייזום התוכנית

ל"חזשלמיםי־ח־דפיעלִקּטּולייחוד
ייחוד , חסר כל ייחוד, בייחוד, משפט בעל חלק ייחוד, אמונת הייחוד, חדר ייחוד, ייחוד השם, לשם ייחוד

העילה

– ושם מופשט , ייחודי– ת "מזה ש

ייחודיות
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י־ח־לפיעלִקּטּולייחול
ו על דרך "נפי

השלמים
ל"חז

ייחולים להישגים, ייחולים להצלחה, ייחולים לבשורות טובות, ייחולים לטוב, ייחול מהלב
ל– הצרכה , לרוב בריבוי

י־ח־מפיעלִקּטּולייחום
ו על דרך "נפי

השלמים
ימי־הביניים

ייחום חתולים, ייחום כלבים, עונת הייחום

י־ח־ספיעלִקּטּולייחוס
ו על דרך "נפי

השלמים
ל"חז

טעות , נקודת הייחוס, שלא לייחוס, ייחוס תופעות לוואי לתרופה, ייחוס הרכוש לבעליו, ייחוס אבות

תאוריית הייחוס, ייחוס חיצוני, ייחוס פנימי, ייחוס סיבתי, ייחוס

י־ל־דפיעלִקּטּוליילוד
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

יילוד מוקדם, יילוד פג, תהליך היילוד, תורת היילוד

י־ס־דפיעלִקּטּולייסוד
ו על דרך "נפי

השלמים
ל"חז

ייסוד עמותה, ייסוד מושג, ייסוד כפר, ייסוד בית ספר, ייסוד עיר

י־ס־פפיעלִקּטּולייסוף 
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

ייסוף בשער החליפין, ייסוף השקל, ייסוף המטבע
!ייסוף ולא תיסוף, ההפך מפיחות

י־ס־רפיעלִקּטּולייסורים
ו על דרך "נפי

השלמים
ל"חז

, ייסורי מצפון, ייסורי כליות, ייסורי גהינום, ייסורי שאול, ייסורי תופת, ייסורי איוב, בייסורים, ייסורים רבים

עדיפים קשיי השלום , ייסורי טנטלוס, מסלול הייסורים, (ויה דולורוזה)דרך הייסורים , ייסורים של אהבה

(ספר)ייסורי ורתר הצעיר , מסע ייסורים, (בגין)מייסורי המלחמה 

רק ברבים

ל"חזו"נפיי־ע־דפיעלִקּטּולייעוד
ייעודי , ייעוד לקצונה, ייעוד הקרקע, ייעוד המשיח, ייעוד הלב, יייעוד הארגון, ייעוד השטח, ייעוד בחיים

גאולה
ייעודי– ת "מזה ש

י־ע־לפיעלִקּטּולייעול
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

, ייעול השימוש, ייעול שיטות, פרס ייעול, הצעת ייעול, ייעול העבודה, ייעול השירות, ייעול תהליכים

שיטות ייעול

י־ע־צפיעלִקּטּולייעוץ
ו על דרך "נפי

השלמים
ימי־הביניים

לשכת , ייעוץ משפטי, ייעוץ חינוכי, ייעוץ אישי, ייעוץ לימודים, ועדת ייעוץ, ייעוץ רפואי, ייעוץ מומחים

ייעוץ ארגוני, הייעוץ
ייעוצי– ת "מזה ש

י־ע־רפיעלִקּטּולייעור
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

ייעור ביטחוני, ל"ייעור קק, ייעור הנגב, ייעור ההרים
יער– גזור שם 

ה/י־פ־יפיעלִקּטּולייפוי

ו על דרך "נפי

+ השלמים 

ה/י"נל

ל"חז

ייפוי החדר, ייפוי הפנים, ייפוי כוח נוטריוני, ייפוי כוח בלתי חוזר, ייפוי כוח

י־צ־אפיעלִקּטּולייצוא
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

ייצוא הדרים, ייצוא נשק, ייצוא סחורות

י־צ־בפיעלִקּטּולייצוב
צ על דרך "חפי

השלמים
ימי־הביניים

ייצוב שער , ייצוב כלכלי, ייצוב השולחן, ייצוב הכיסא, ייצוב מצב הפצוע, ייצוב מצב החולה, ייצוב תמונה

ייצוב המערכת, הכספים

י־צ־גפיעלִקּטּולייצוג
צ על דרך "חפי

השלמים
עברית חדשה

מדים ייצוגיים, דרגת ייצוג, ייצוג יחסי, ייצוג אומנים, ייצוג המדינה, ייצוג הסיעה, ייצוג משפטי
ייצוגי– ת "מזה ש

י־צ־רפיעלִקּטּולייצור
צ על דרך "חפי

השלמים
עברית חדשה

, שיטת ייצור, תהליך הייצור, הנדסת ייצור, מוצרי ייצור, ייצור המוני, עובד ייצור, פועל ייצור, ייצור כלים

ייצור עצמי, עלות ייצור, גורם ייצור, סדרת ייצור, פס ייצור, קו ייצור, ייצור חשמלי

י־ק־רפיעלִקּטּולייקור
ו על דרך "נפי

השלמים
ימי־הביניים

ייקור תעריפים, ייקור הארנונה, ייקור סחורות, ייקור מוצרים, ייקור המחירים

י־ר־דפיעלִקּטּוליירוד
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

יירוד ערך הכסף, יירוד רמת החיים
תשלום דגש, פיחות=

תשלום דגשיירוט רקטות, יירוט כלי טיס, יירוט שיחות, טיל יירוט, מטוס יירוט, יירוט מטוסים, יירוט טיליםעברית חדשהשלמיםי־ר־טפיעלִקּטּוליירוט

י־ש־בפיעלִקּטּוליישוב
ו על דרך "נפי

השלמים
ל"חז

, יישוב עירוני, יישוב קהילתי, היישוב הישן, היישוב היהודי, יישוב הדעת, יישוב הסתירה, יישוב הסכסוך

יישובי , נקודת יישוב, יישוב כפרי, יישוב קבע, יישוב ְספר, אדם מן היישוב, יישוב הארץ, היישוב החדש

כופר היישוב, עוטף עזה

עברית חדשהשלמיםי־ש־מפיעלִקּטּוליישום
יישום , בר יישום, יישום במחשב, יישום המסקנות, יישום הלמידה

יישומים משוכפלים, יישומים קליניים, תוצאות/פתרונות/עקרונות/אסטרטגיות

– מזה יישומון , יישומי– ת "מזה ש

אפליקציה

י־ש־נפיעלִקּטּוליישון
ו על דרך "נפי

השלמים
ל"חז

יישון רהיטים, יישון בשר, יישון יין, יישון התינוק
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י־ש־רפיעלִקּטּוליישור
ו על דרך "נפי

השלמים
ימי־הביניים

יישור קומה, יישור שיניים, יישור קו החזית, יישור פני הקרקע, יישור חולות, יישור ההדורים

י־ת־רפיעלִקּטּולייתור
ו על דרך "נפי

השלמים
ל"חז

ייתור וחיסור, ייתור לשון

י־ל־דקלְקֻטָלהילודה
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

ילודה נמוכה, ירידה בילודה, פערי ילודה, הגברת הילודה, שיעור הילודה, הגבלת הילודה, עידוד הילודה

גם משקל קולות, הפועל מפיעליללת הרוח, יללת שועל, יללת תניםמקראשלמיםי־ל־לקלְקָטָלהיללה

י־נ־קקלְקִטיָלהיניקה
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

יניקה , שעת יניקה, משאבת יניקה, מערכת יניקה, יניקת מים, צינוק יניקה, יניקת הצמח, יניקת התינוק

וסניקה

י־ע־דקלְקִטיָלהיעידה
ו על דרך "נפי

השלמים
ל"חז

מצוות יעידה
העדפה לייעוד

י־צ־אקלְקִטיָלהיציאה

ו על דרך "נפי

+ השלמים 

א"נל

ל"חז

יציאה מן , יציאה לגמלאות, יציאה לאוויר העולם, שער יציאה, יציאת מצרים, יציאת חירום, יציאת השבת

יש לו , יציאה לחופשה, יציאה מן הכוח אל הפועל, יציאת נפש, יציאת נשמה, יציאה מן הכלים, הכלל

יציאה מן החומות, יציאה מהארון, יציאות

י־צ־בקלְקִטיָלהיציבה
צ על דרך "חפי

השלמים
ל"חז

יציבה לקויה, יציבה נכונה, הקפדה על היציבה, שיפור היציבה
?הפועל

י־צ־קקלְקִטיָלהיציקה
צ על דרך "חפי

השלמים
ל"חז

יציקת שמן על המדורה, יציקת ברזל, יציקת מטבעות, יציקת בטון, בית יציקה, יציקת מרק, יציקת מים

י־צ־רקלְקִטיָלהיצירה
צ על דרך "חפי

השלמים
ל"חז

משחק , חדוות היצירה, יצירה אומנותית, יצירה מוזיקלית, ספר יצירה, יצירת מופת, חוכמת היצירה

תהליך היצירה, יצירת מופת, יצירת קשרים, יצירת סרט, יצירת מילים, יצירה
יצירתי– ת "מזה ש

י־ק־צקלְקִטיָלהיקיצה
ו על דרך "נפי

השלמים
ימי־הביניים

יקיצה מוקדמת, יקיצה טבעית, בעת היקיצה, יקיצת הטבע, יקיצת האדם, יקיצה משינה
(י"עו)חילופי גזרות יִיַקץ וגם ֵהִקיץ 

י־ר־אקלִקְטָלהיראה
ו על דרך "נפי

השלמים
מקרא

יראה ואהבה, יראת חטא, ביראה, יראת אלוהים, יראת שמיים, יראת כבוד

י־ר־דקלְקִטיָלהירידה
ו על דרך "נפי

השלמים
ל"חז

, ירידת גשם, ירידה אל העם, (סלנג)ירידה על מישהו , ירידה תלולה, ירידה בטון, ירידה בטמפרטורות

ירידת , ירידה במשקל, ירידה מהארץ, ירידה לצורך עלייה, ירידה מההר, ירידת סוכר, ירידה מהפסים

ירידות , ...ירידה ניכרת ב, ירידה בשמיעה, ירידה מתונה, ירידה חדה, ירידה דרמטית, ירידת מים, חירום

ירידה למחתרת, ירידה לפרטים, ירידות ועליות, שערים

ה/י־ר־יקלְקִטיָלהירייה

ו על דרך "נפי

+ השלמים 

ה/י"נל

ימי־הביניים

יריית אבן , ירייה באפלה, יריית אבן היסוד, ירייה מן המותן, יריית הפתיחה, מכונת ירייה, כלי ירייה

יריית הזינוק, משחקי יריות, יריית אזהרה, הפינה

י־ר־קקלְקִטיָלהיריקה
ו על דרך "נפי

השלמים
עברית חדשה

יריקת אש, מרחק יריקה, לא שווה יריקה, יריקה בפרצוף, יריקת דם

י־ש־בקלְקִטיָלהישיבה
ו על דרך "נפי

השלמים
ל"חז

ישיבת , ישיבת ממשלה, בחור ישיבה, ישיבה תיכונית, ישיבה של מעלה, ישיבת קבע, ישיבה מזרחית

מקום , ישיבת הסדר, ישיבה קדושה, מערכת ישיבה, אמבט ישיבה, אולם ישיבות, ישיבת מורים, הכנסת

ישיבה

כ
כבידה בחלל, כבידה מלאכותית, כבידה קוונטית, (גרביטציה)כוח הכבידה עברית חדשהשלמיםכ־ב־דקלְקִטיָלהכבידה

כביית סיד, כביית אשל"חזה/י"נלה/כ־ב־יקלְקִטיָלהכבייה

כבילה צורנית, כבילה אנכית, כבילה אופטית, כבילת פעילות, כבילת רגלייםעברית חדשהשלמיםכ־ב־לקלְקִטיָלהכבילה

עברית חדשהשלמיםכ־ב־סקלְקִטיָלהכביסה
כביסה , כביסה צבעונית, מקל כביסה, מרכך כביסה, סל כביסה, ל כביסה'ג, אבקת כביסה, מכונת כביסה

חבלי כביסה, מייבש כביסה, כביסה לבנה, הוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה, עדינה
כיבס– הפועל מבניין פיעל 

במלח/יבשה/חמה/כבישת קרה, כבישת עיניים בקרקעימי־הבינייםשלמיםכ־ב־שקלְקִטיָלהכבישה

כדרור הגנתי, מיומנות הכדרור, כדרור אחורי, כדרור צידי, כדרור התקפי, משחקי כדרורעברית חדשהמרובעיםכ־ד־ר־רפיעלִקּטּולכדרור

כיהן– הפועל מבניין פיעל ?, פ"שתקופת כהונה, כהונת ראש הממשלה, כהונת שר, פרחי כהונה, בגדי כהונהמקראשלמיםכ־ה־נקלְקֻטָלהכהונה

כ־ו־נפיעלַקָּטָלהכוונה
י על דרך "עו

השלמים
ל"חז

מוסד ללא כוונת רווח , הצהרת כוונות, בלי כוונת זדון, כוונת הלב, כוונה רצינית, בכוונה, לא בכוונה

כוונה רצויה, כוונה פלילית, בכוונה תחילה, כוונות טובות, כוונת המשורר, כוונת מכוון, (ר"מלכ)
התכוון– הפועל 
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אונומטופיאהכחכוח הגרוןעברית חדשהמרובעיםכ־ח־כ־חפיעלִקּטּולכחכוח

!בלי כיבודים, כיבוד קל, כיבוד הורים, כיבוד אב ואםל"חזשלמיםכ־ב־דפיעלִקּטּולכיבוד

כוחות כיבוי, קצין כיבוי, כיבוי צופי, כיבוי המנוע, כיבוי שרפות, כיבוי אורותל"חזה/י"נלה/כ־ב־יפיעלִקּטּולכיבוי

כבש– הפועל מבניין קל !די לכיבוש, כיבוש השממה, כיבוש נאור, דברי כיבושין, בר כיבוש, כיבוש העבודה, כיבוש היצרל"חזשלמיםכ־ב־שפיעלִקּטּולכיבוש

כ־ו־נפיעלִקּטּולכיוון
י על דרך "עו

השלמים
ל"חז

כרטיס , קריאת כיוון, כיווני אוויר, ירה לכל הכיוונים, לא בכיוון, כיוון פסנתרים, בכיוון השעון, בכיוון הרוח

חסר חוש כיוון, כיווני חקירה, בכיוון אחד
כיווני– ת "מזה ש

כ־ו־צפיעלִקּטּולכיווץ
י על דרך "עו

השלמים
ימי־הביניים

כיווץ דיפתונג, כיווץ סרטון, כיווץ קובץ, כיווץ תמונות

כ־י־לפיעלִקּטּולכיול
י על דרך "עו

השלמים
עברית חדשה

כיול מכשירים, מידת הכיול, כיול שלט, כיול מסך, כיול מכונות

כיס– גזור שם היזהרו מכיוסיםעברית חדשהשלמיםכ־י־ספיעלִקּטּולכיוס

(כיף מערבית)סלנג קייטנת כיופים, משחקיית כיופיםעברית חדשהשלמיםכ־י־פפיעלִקּטּולכיוף

(לא בשימוש)כיֿכוב או כיּכוב ...סרט בכיכובם שלעברית חדשהשלמיםכ־כ־בפיעלִקּטּולכיכוב

כילוי משאבים, כילוי זמןל"חזה/י"נלה/כ־ל־יפיעלִקּטּולכילוי

אינטגרציה=כילול בין חושי, כילול בארגוןימי־הבינייםשלמיםכ־ל־לפיעלִקּטּולכילול

כמות– גזור השם כימות הסכום, שיטות כימות, כימות צריכת החשמל, בר־כימותעברית חדשהשלמיםכ־מ־תפיעלִקּטּולכימות

ל"חזה/י"נלה/כ־נ־יפיעלִקּטּולכינוי
, כינוי מושא, כינוי חיבה, כינוי חוזר, כינוי מוסב, כינוי פרוד, כינוי דבוק, כינוי חבור, כינוי גנאי, כינוי גוף

כינוי רמז, כינוי שייכות, כינוי קניין, כינוי ספרותי

כינון יחסים, כינון עקיף, כינון ישיר, כינון חוקה, כינון מדינה, כינון ממשלהעברית חדשהי"עוכ־ו־נפיעלִקּטּולכינון

כינוס איברים, כינוס נכסיםל"חזשלמיםכ־נ־ספיעלִקּטּולכינוס

(סלנג)כיסוח צורה , כיסוח בציונים, כיסוח דשאל"חזשלמיםכ־ס־חפיעלִקּטּולכיסוח

ל"חזה/י"נלה/כ־ס־יפיעלִקּטּולכיסוי
כיסוי , כיסוי לטלפון, (עדיף סיקור)כיסוי עיתונאי , גילוי וכיסוי, אין לו כיסוי, סיפור כיסוי, כיסוי מיטה

כיסוי מלא, גרסת כיסוי, ק ללא כיסוי'צ, כיסוי ראש, (ח"כסת)כיסוי תחת , ביטוחי

רק בריבוי, נכסף– הפועל מבניין נפעל כיסופים לארץ, כיסופים דתיים, כיסופי גאולהימי־הבינייםשלמיםכ־ס־פפיעלִקּטּולכיסופים

כיעור תמונות, מעשה כיעורל"חזשלמיםכ־ע־רפיעלִקּטּולכיעור

כיפוף עץ, כיפוף פח, כיפוף ברזל, כיפוף כפיות, כיפוף הגבעברית חדשהכפוליםכ־פ־פפיעלִקּטּולכיפוף

כיפורים: לרוב בריבוימלחמת יום כיפור, יום כיפור, יום הכיפוריםמקראשלמיםכ־פ־רפיעלִקּטּולכיפור

הסרת כישוף, כישוף שחור, כישוף אהבה, הטלת כישוף, מעשה כישוףעברית חדשהשלמיםכ־ש־פפיעלִקּטּולכישוף

עברית חדשהשלמיםכ־ש־רפיעלִקּטּולכישורים
כישורי , כישורים בין־אישיים, כישורים מקצועיים, כישורים ניהוליים, כישורים חברתיים, בעל כישורים

כישורי למידה, כישורי חיים, כישורי ירי, ניתוח
?הפועל, רק בריבוי

כיתוב גב, כיתוב דש, כיתוב על חולצה, כיתוב על תמונה, כיתוב על מצבה, כיתוב על עוגהעברית חדשהשלמיםכ־ת־בפיעלִקּטּולכיתוב

במקום ֶסֶגרכיתור העיר, כיתור יישוב, כיתור הכוחעברית חדשהשלמיםכ־ת־רפיעלִקּטּולכיתור

כ־ת־תפיעלִקּטּולכיתות
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

כיתות חרבות לאיתים, כיתות רגליים

מתקן כליאה, כליאה לפני משפט, כליאה בבית הסוהר, כליאה בבידוד, כליאת שוואעברית חדשהא"נלכ־ל־אקלְקִטיָלהכליאה

יָה ָָ בליה וכליה, אבדון וכליה, על משהו/גזר כליה על מישהול"חזה/י"נלה/כ־ל־יקלְקָטָלהְּכָל

?הפועלכלימה כיסתה את פניו, בושה וכלימהמקראשלמיםכ־ל־מקלְקִטיָלהכלימה

ל"חזמרובעיםכ־ל־כ־לפיעלַקָּטָלהכלכלה
כלכלת , כלכלה וניהול, כלכלה התנהגותית, כלכלת שוק, כלכלת בית, כלכלה שחורה, כלכלה חופשית

כלכלה שיתופית, בחירות

שורש עם מפיק, ל– הצרכה כמיהה לאהבה, כמיהה לארץ ישראל, כמיהת לב, כמיהה למתוקימי־הבינייםשלמיםכ־מ־הקלְקִטיָלהכמיהה

סימני כמישה, כמישה סופית, כמישה חולפת, כמישת פרחים, כמישה של צמחיםימי־הבינייםשלמיםכ־מ־שקלְקִטיָלהכמישה

ל"חזשלמיםכ־נ־סקלְקִטיָלהכניסה

, כניסת השבת, כניסת החג, אישור כניסה, כניסה להיריון, כניסה חופשית, כניסה לתוקף, אין כניסה

כניסת , כניסת החוק לתוקפו, כניסה לטעינה, כניסה מאובטחת, כרטיס כניסה, דמי כניסה, בחינת כניסה

כניסה לחופה, גופים חיצוניים/כניסת עמותות, קוד כניסה, כניסת ספקים, לקוחות

נכנס– הפועל מבניין נפעל 

ימי־הבינייםשלמיםכ־נ־עקלְקִטיָלהכניעה
כניעה , כניעה לדרישות, כניעה מוחלטת, ...יפן/כניעת גרמניה, כניעת הכוחות, כתב כניעה, כניעת נפש

(ספר)מתוקה 
נכנע– הפועל מבניין נפעל 

כעכוע בגרוןעברית חדשהמרובעיםכ־ע־כ־עפיעלִקּטּולכעכוע
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מחנה כפייה/עבודות, כפייה חילונית, כפייה דתיתל"חזה/י"נלה/כ־פ־יקלְקִטיָלהכפייה

כ־פ־פקלְקִטיָלהכפיפה
כפולים על 

דרך השלמים
ל"חז

כפיפת ברזל, כפיפת ברכיים, כפיפת גו, כפיפה צדדית, כפיפה גבית
בכפיפה אחת– כפיפה גם במשמעות סל 

דברי כפירה, הרהורי כפירה, כפירה בדת, כפירה באשמה, כפירה בעיקר, כפירה באמתל"חזשלמיםכ־פ־רקלְקִטיָלהכפירה

כפיתה מקבילה, כפיתה מוצלבת, כפיתה מרובעת, לימוד כפיתותל"חזשלמיםכ־פ־תקלְקִטיָלהכפיתה

ל"חזשלמיםכ־פ־רפיעלַקָּטָלהכפרה
, אני כפרתו, אין כפרה, רה עליך'כפ, (סלנג)רה 'כפ, (ויתור והשלמה)כפרה על האוטו , לאלף כפרות

אהיה כפרתך, כפרה ומחילה, כפרת עוונות

כפתור הבגדעברית חדשהמרובעיםכ־פ־ת־רפיעלִקּטּולכפתור

השימוש בעברית חדשה, השורש ארמיכרבול בשמיכהעברית חדשהמרובעיםכ־ר־ב־לפיעלִקּטּולכרבול

תליית כרזות, הדפסת כרזותעברית חדשהשלמיםכ־ר־זקלְקָטָלהכרזה

כרטיס– גזור שם כרטוס משותף, עמדת כרטוס, כרטוס טיסה בשדה התעופה, כרטוס ישיר, כרטוס מהירעברית חדשהמרובעיםכ־ר־ט־ספיעלִקּטּולכרטוס

עמדת כריזה, כריזה לרכב, מערכת כריזהימי־הבינייםשלמיםכ־ר־זקלְקִטיָלהכריזה

כריית מידע, כרייה שלא כדין, כריית מחצבים, כריית יהלומים, כריית בור, כריית נתוניםל"חזה/י"נלה/כ־ר־יקלְקִטיָלהכרייה

כריכה קשה, כריכה רכה, כריכה לספרל"חזשלמיםכ־ר־כקלְקִטיָלהכריכה

כריעה קלה, כריעת ברךל"חזשלמיםכ־ר־עקלְקִטיָלהכריעה

ל"חזשלמיםכ־ר־תקלְקִטיָלהכריתה
, כריתת יערות, כריתה רדיקלית, כריתת עצים, כריתת איבר, כריתת אמנה, כריתת ברית, כריתת חוזה

כריתה וגיזום, כריתה חלקית, כריתה מלאה

כרכורים סביב מישהול"חזמרובעיםכ־ר־כ־רפיעלִקּטּולכרכור

(...בכוחו של, ...במעמדו של)חל כרסום , כרסום עץ, כרסום אצבעעברית חדשהמרובעיםכ־ר־ס־מפיעלִקּטּולכרסום

כשכוש בזנבל"חזמרובעיםכ־ש־כ־שפיעלִקּטּולכשכוש

ל"חזשלמיםכ־ת־בקלְקִטיָלהכתיבה

, כלי כתיבה, כתיבה מדעית, כתיבה עיוורת, כתיבה תמה, כתיבה יוצרת, כתיבה ממזגת, כתיבה טיעונית

בשעת כתיבת , שולחן כתיבה, כתיבה וחתימה טובה, כתיבה אקדמית, מכשירי כתיבה, מכונת כתיבה

כתיבת שירים, כתיבת ספרים, שורות אלה

ל"חזשלמיםכ־ת־שקלְקִטיָלהכתישה
כתישת , כתישה מסיבית, כתישת הכוחות, כתישת קרח, כתישת גרעינים, כתישת זיתים, כתישת שום

תבלינים/מלח/כתישת קפה, כתישה ארטילרית, בתי העיר

כ־ת־תקלְקִטיָלהכתיתה
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

(שניצל)כתיתה 
מעיכה ובימינו בימינו גם שניצל

ל
לבישת כפפות, לבישת שק, לבישת טלית, לבישת ציצית, לבישת הבגדל"חזשלמיםל־ב־שקלְקִטיָלהלבישה

לבלוב האהבה, לבלוב פרחיםעברית חדשהמרובעיםל־ב־ל־בפיעלִקּטּוללבלוב

לגימה מהטבע, לגימת יין, לגימת מיםל"חזשלמיםל־ג־מקלְקִטיָלהלגימה

לוויית המת, מועד הלוויה, ...בלוויית, בן לוויהל"חזה/י"נלה/ל־ו־יקלְקָטָלהלוויה

דשא/לחיכת עשבל"חזשלמיםל־ח־כקלְקִטיָלהלחיכה

עברית חדשהשלמיםל־ח־מקלְקִטיָלהלחימה
תפקידי , תומכי לחימה, (ב"לב)לחימה בשטח בנוי , לחימה התקפית, תורת לחימה, כושר לחימה

אמצעי לחימה, רוח לחימה, אומנויות לחימה, לחימה

(בלידה)לחיצות , בלחיצת כפתור, לחיצת ידל"חזשלמיםל־ח־צקלְקִטיָלהלחיצה

מסע לחישות, לחישת הלב, לחישת העצים, לחישה באוזןל"חזשלמיםל־ח־שקלְקִטיָלהלחישה

ל"חזמרובעיםל־ח־ל־חפיעלִקּטּוללחלוח
, תכשירי לחלוח, לחלוח האוויר, לחלוח השיער, לחלוח אדמה, לחלוח עין, לחלוח פה, לחלוח העור

לחלוח הרקמות
פתח גנובה

נשמעו לחשושים/התחילועברית חדשהמרובעיםל־ח־ש־שפיעלִקּטּוללחשושים

נפוץ בפיעל, כמו ליטוףלטיפות ונשיקותעברית חדשהשלמיםל־ט־פקלְקִטיָלהלטיפה

כמו ליטושלטישת זכוכית, לטישת החרב, לטישת עינייםל"חזשלמיםל־ט־שקלְקִטיָלהלטישה

ל־ב־בפיעלִקּטּולליבוב
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

הפגינו ליבוב, ליבובי עיניים, ליבוב לביבות

ליבוי השרפה, ליבוי רגשות, ליבוי השנאה, ליבוי היצרים, ליבוי האשל"חזה/י"נלה/ל־ב־יפיעלִקּטּולליבוי

ליבון כלים, נורת ליבון, ליבון העניינים, ליבון פניםל"חזשלמיםל־ב־נפיעלִקּטּולליבון
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מקראו"נפיי־ל־דקלְקֵטָלהלידה

, לידת מלקחיים, לידת ואקום, לידה שקטה, לידה קשה, לידה טבעית, לידה מוקדמת, מבטן ומלידה

דיכאון , השראת לידה, הורתו ולידתו, תעודת לידה, כתם לידה, חופשת לידה, חבלי לידה, לידת עכוז

לידה מחדש, צירי לידה, לידה ביתית, משחר לידתו, אחרי לידה

עוסק בליהוגים, דברי ליהוגעברית חדשהשלמיםל־ה־גפיעלִקּטּולליהוג

ליהוט יצרים, ליהוט השמש, ליהוט האשימי־הבינייםשלמיםל־ה־טפיעלִקּטּולליהוט

לסדרות/ליהוקים לסרטים, ליהוק השחקניםימי־הבינייםשלמיםל־ה־קפיעלִקּטּולליהוק

עברית חדשהה/י"נלה/ל־ו־יפיעלִקּטּולליווי
, להקת ליווי, בליווי, נערת ליווי, ליווי משלחות, ליווי משטרתי, ליווי רוחני, ליווי התזמורת, ליווי השיירה

מכון ליווי, קורס ליווי, ליווי רגשי, ליווי לימודי

ליחוך פנכה, ליחוך עשבעברית חדשהשלמיםל־ח־כפיעלִקּטּולליחוך

עברית חדשהשלמיםל־ט־נפיעלִקּטּולליטון
י היה "איתמר בן אב, מהמילה לטיניתליטון העברית

בעד ליטון העברית בכתב

ליטוף מרגיע, ליטוף וחיבוק, פינת ליטוף, ליטוף חיות, ליטוף העורעברית חדשהשלמיםל־ט־פפיעלִקּטּולליטוף

נייר ליטוש, ליטוש הסגנון, ליטוש יהלומים, ליטוש עץ, ליטוש זכוכית, ליטוש שישעברית חדשהשלמיםל־ט־שפיעלִקּטּולליטוש

ליכוד הקבוצות, מפלגת הליכוד, ליכוד השורותעברית חדשהשלמיםל־כ־דפיעלִקּטּולליכוד

ל"חזשלמיםל־מ־דפיעלִקּטּוללימוד

לימודי , לימודי קודש, לימודי חול, לימודי יהדות, תוכנית לימודים, שכר לימוד, כיתת לימוד, ספר לימוד

חבש את , לימודי הסבה להוראה, מסלול לימודים, יום לימודים ארוך, לימודי מגדר, לימודי לשון, תעודה

חומרי לימוד, ספסל הלימודים

לימודי– ת "מזה ש

ל"חזי"עול־ו־נקלְקִטיָלהלינה
, (ל"אש)אכילה שתייה לינה , לינה משותפת, לינת לילה, לינה בשטח, לינה משפחתית, כולל לינה

לינה כפרית, מקומות לינה

השמעת דברי דופי וגם שימוש בלעזדברי ליעוזימי־הבינייםשלמיםל־ע־זפיעלִקּטּולליעוז

ל־פ־פפיעלִקּטּולליפוף
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

ליפוף סלילים, ליפוף מנועים, ליפוף ברזל

ליקוטי דינים, ליקוטי פירות, ליקוטים, ליקוט תפילותל"חזשלמיםל־ק־טפיעלִקּטּולליקוט

ימי־הבינייםה/י"נלה/ל־ק־יפיעלִקּטּולליקוי
, ליקויי בנייה, ליקוי ראייה, ליקוי שמיעה, ליקוי שכלי, ליקוי למידה, ליקוי מאורות, ליקוי לבנה, ליקוי חמה

סעיף ליקוי, ליקוי תקשורתי, ליקוי שפה
הפועל מבניין קל

ל־ק־קפיעלִקּטּולליקוק
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

(חנופה)ליקוק לאנשים , ליקוק פצעים, ליקוק שפתיים

לישת התערובת, לישה במיקסר, לישה במעבד מזון, לישה ביד, לישת מלט, לישת בצקל"חזי"עול־ו־שקלְקִטיָלהלישה

כ רפהלכידת אייכמן, לכידת נחשים, לכידת עכברים, לכידת בקר, לכידת העיר, לכידת הפושעימי־הבינייםשלמיםל־כ־דקלְקִטיָלהלכידה

(בעיניים, באוזניים)לכלוך באיבר , לכלוך על הרצפה, לכלוך בעין, לכלוכים על מישהול"חזמרובעיםל־כ־ל־כפיעלִקּטּוללכלוך

קשור לאלכסוןלכסון תבניות ריבועיות, לכסון מבט, לכסון עינייםעברית חדשהמרובעיםל־כ־ס־נפיעלִקּטּוללכסון

ימי־הבינייםשלמיםל־מ־דקלְקִטיָלהלמידה

למידת , לקויי למידה, למידה מרחוק, חוקי הלמידה, למידה משמעותית, תהליך הלמידה, למידה עצמית

תאוריות , טכנולוגיות למידה, סגנונות למידה, למידה מתוקשבת, לקויות למידה, מרכז למידה, חקר

, למידה חווייתית, אסטרטגיות למידה, מרחבי למידה, סביבת למידה, קשיי למידה, יכולת למידה, למידה

למידה אגבית

(שיכול עיצורים)כמו מלמול למלומי תינוקל"חזמרובעיםל־מ־ל־מפיעלִקּטּוללמלום

לעיסת קרח, לעיסת גת, לעיסת המזון, לעיסת מסטיק, גומי לעיסהל"חזשלמיםל־ע־סקלְקִטיָלהלעיסה

לפיתה חזקה, לפיתה כפולה, לפיתה חד זרועיתעברית חדשהשלמיםל־פ־תקלְקִטיָלהלפיתה

ל"חזשלמיםל־ק־חקלְקִטיָלהלקיחה
, לקיחת הלוואה, לקיחת אחריות, לקיחת דמים, לקיחת מכל הבא ליד, לקיחת תרופות, לקיחת רכוש

לקיחה בשבי, לקיחת משכנתה

לקלוק חלב, לקלוק שפתיים, לקלוק כלבעברית חדשהמרובעיםל־ק־ל־קפיעלִקּטּוללקלוק

מ
עברית חדשהשלמיםא־ב־קקלִמְקָטלמאבק

, מאבק ממושך, מאבק לחיים, מאבק איתנים, תקופת מאבק, מאבק צמוד, מאבק מר, מאבק כוחות

מאבקי שליטה, מאבק הרואי, מאבק במחלה

חטף במקום , נאבק– הפועל מבניין נפעל 

שווא נח

עברית חדשהשלמיםא־ג־רקלִמְקָטלמאגר
חטף , גם מקום, אגר– הפועל מבניין גם מאגר נפט, המאגר הביומטרי, מאגר עובדים, מאגר נתונים, מאגר מידע

במקום שווא נח
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עברית חדשהשלמיםא־ז־נקלִמְקָטלמאזן
מאזן , מאזן המים, מאזן כוחות, מאזן שלילי, מאזן חיובי, מאזן חימוש, מאזן תשלומים, מאזן שנתי

מאזן נוזלים, אימה

חטף במקום , התאזן– הפועל מהתפעל 

שווא נח

עברית חדשהשלמיםא־ח־זקלִמְקָטלמאחז
חטף במקום , אחז– הפועל מבניין קל יציבים (אחיזה)מאחזים , (מקום)מאחז 

שווא נח

מקראשלמיםא־כ־לקלִמְקָטלמאכל
, מאכל תאווה, שמן מאכל, צבעי מאכל, מאכלים לחגים, מאכל מלכים, לא ראוי למאכל אדם, ראוי למאכל

מאכלי חלב, מאכלי ים, צמחי מאכל

חטף במקום , אכל– הפועל מבניין קל 

שווא נח

חטף במקום שווא נח?, הפועלמאמצי תיווך, מאמצים כבירים, מאמץ מלחמתי, שווה את המאמץ, מאמץ עליוןמקראשלמיםא־מ־צקלִמְקָטלמאמץ

מקראשלמיםא־מ־רקלִמְקָטלמאמר
חטף במקום , אמר– הפועל מבניין קל מאמרים אקדמיים, כמאמר המשורר, מאמר ראשי, במאמר מוסגר, מאמר מערכת

שווא נח

ימי־הבינייםשלמיםא־ס־רקלִמְקָטלמאסר
, (ולא אסירה)אסר – הפועל מבניין קל  שנות מאסרX, פקודת מאסר, מאסר עולם, מאסר על תנאי, נשלח למאסר, מאסר בית

חטף במקום שווא נח

מקראה/י"נלה/א־פ־יקלִמְקָטלמאפה
חטף במקום , אפה– הפועל מבניין קל מאפים מתוקים, מאפים מלוחים, קפה ּומאפה, דברי מאפה

שווא נח

מקראשלמיםא־ר־בקלִמְקָטלמארב
חטף במקום , ארב– הפועל מבניין קל ישב במארב, הצבת מארבים, מארב משטרתי

שווא נח

עברית חדשהשלמיםא־ר־גקלִמְקָטלמארג
חטף במקום , ארג– הפועל מבניין קל מארג השיקולים, מארג הראיות, מארג החברה, מארג המזון, מארג החיים

שווא נח

ל"חזשלמיםא־ר־זקלִמְקָטלמארז
חטף במקום , ארז– הפועל מבניין קל מארז יום הולדת, מארז למחשב, מארז מהודר, מארז יוקרתי

שווא נח

בדק– הפועל מבניין קל זימון למבדקים, מבדק לקורס טיס, מבדק לקצונהעברית חדשהשלמיםב־ד־קקלִמְקָטלמבדק

?הפועלחלון מבזקים, מבזק מיוחד, מבזקי תנועה, מבזק חדשותעברית חדשהשלמיםב־ז־קקלִמְקָטלמבזק

ימי־הבינייםשלמיםב־ח־נקלִמְקָטלמבחן

מבחן , קצין מבחן, מבחן פתע, מבחן פסיכומטרי, מבחן משווה, מבחן בגרות, מבחן מגן, מבחן כוח

מבחן , שירות המבחן לנוער, מבחן המציאות, מבחן הזמן, מבחן סף, מבחן סגור, מבחן אמריקאי, פתוח

מבחן , מבחן חלוץ, מבחן קבלה, מבחני כושר, מבחן התוצאה, מבחן בד, עמד במבחן/העמיד, בקיאות

בניית מבחן, מבחן מועד ב, מבחן חוזר, מבחן קבוצתי, מבחן נהיגה, מאמץ

בחן– הפועל מבניין קל 

בחר– הפועל מבניין קל מבחר משקאות, ...מבחר מיצירותיו של, ...מבחר כתביו של, מבחר עצוםמקראשלמיםב־ח־רקלִמְקָטלמבחר

ימי־הבינייםנ"חפנ־ב־טקלִמְקָטלמבט
מבט , מבטי תודה, צד את מבטו, נקודת מבט, במבט לאחור, ממבט ראשון, מבט לחדשות, מבט חודר

מבט קודר, מבט זגוגי, מבט לעתיד, במבט שני, מבט כבוי, חטוף
הביט– הפועל מבניין הפעיל 

ביטא– הפועל מבניין פיעל כלי מבטא, מבטא שפתיים, מבטא זר, מבטא כבדימי־הבינייםא"נלב־ט־אקלִמְקָטלמבטא

בטח– הפועל מבניין קל שם מבטחו במישהו, חוף מבטחיםמקראשלמיםב־ט־חקלִמְקָטלמבטח

?הפועלמבע משולב, סגנון ומבע, נטול מבע, מבע לשוניעברית חדשהנ"חפנ־ב־עקלִמְקָטלמבע

עברית חדשהשלמיםב־צ־עקלִמְקָטלמבצע
פקודת , פקידת מבצעים, אגף מבצעים, מבצע ליטני, מבצע קדש, מבצע סיני, מבצע צבאי, מבצע ניקיון

תקנון המבצע, מבצע מכירות, מבצע חיסול, כפל מבצעים, קצין מבצעים, מבצע
?הפועל, מבצעי– ת "מזה ש

מגדרי– ת "מזה ש, נדר'ג=מגדר ניטרלי, אפליה מטעמי מין או מגדר, לימודי מגדרעברית חדשהשלמיםג־ד־רקלִמְקָטלמגדר

?הפועלמגוון דמויות, מגוון דעות, מגוון צבעים, מגוון פעילויותעברית חדשהשלמיםג־ו־נקלִמְקָטלמגוון

גזר– הפועל מבניין קל המגזר הלאומי, המגזר הדתי, המגזר החקלאי , המגזר היהודי, המגזר הציבורי, המגזר הפרטיעברית חדשהשלמיםג־ז־רקלִמְקָטלמגזר

ל"חזנ"חפנ־ג־עקלִמְקָטלמגע
, מגעים דיפלומטיים, דבק מגע, קרב מגע, מגע קסם, מגע מיני, ניתק מגע, ...בא במגע עם, עדשות מגע

מנהל מגעים, מגעים מתקדמים, מגע אנושי, ללא מגע יד אדם, מגע זהב, מגע יד
נגע– הפועל מבניין קל 

דג– הפועל מבניין קל ענף המדגהעברית חדשהה/י"נלה/ד־ג־יקלִמְקָטלמדגה

עברית חדשהשלמיםד־ג־מקלִמְקָטלמדגם
– הפועל מבניין קל , מדגמי– ת "מזה שמדגם טלוויזיוני, מדגם סטטיסטי, מדגם מוטה, מדגם אקראי, מדגם מייצג

דגם

מ־ד־דקלְקִטיָלהמדידה
כפולים על 

דרך השלמים
ל"חז

, מערכי מדידה ובקרה, סרט מדידה, אגף מדידות, מדידת חום, מדידת מגרשים, מדידת תלבושות

מדידה והערכה
מדד– הפועל מבניין קל 

י־ד־עקלִמְקָטלמדע
ו על דרך "נפי

נ"חפ
מקרא

מדעי , מדעי כדור הארץ, הוראת המדעים, מדעי ההתנהגות, מדעים מדויקים, מדע בדיוני, מדע שימושי

מדעי , מדעי המחשב, מדעי המזרח, מדעי היהדות, מדעי הטבע, מדעי החלל, מדעי החברה, החיים

תעשייה עתירת מדע, נוער שוחר מדע, הרוח

, מדען– מדעי ובעל מקצוע – ת "מזה ש

ידע– הפועל מבניין קל 

היררכייה=?, הפועלתרשים מדרג, מדרג אתני, מדרג המשכורות, מדרג הסמכויותעברית חדשהשלמיםד־ר־גקלִמְקָטלמדרג
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שורש תנייני ממדרגה, רייטינג=נתוני המדרוג, מדרוג תוכניותעברית חדשהמרובעיםמ־ד־ר־גפיעלִקּטּולמדרוג

ל"חזשלמיםד־ר־שקלִמְקָטלמדרש
בית , מדרשי הלכה, מדרש שמות, מדרש אגדה, בדרך המדרש, לא המדרש עיקר אלא המעשה

מדרש תמונה, המדרש
דרש– הפועל מבניין קל 

מהל– הפועל מבניין קל מהילת בנזין, מהילה במיםעברית חדשהשלמיםמ־ה־לקלְקִטיָלהמהילה

מקראשלמיםה־ל־כקלִמְקָטלמהלך
חטף במקום , הלך– הפועל מבניין קל במהלך תרגיל, במהלך מחקר, יש לו מהלכים, במהלך חייו, מהלך החקירה, מהלך פוליטי

שווא נח

הפך– הפועל מבניין קל עבר מהפך, מהפך פוליטי, המהפך, חל מהפך, מהפך כלכליעברית חדשהשלמיםה־פ־כקלִמְקָטלמהפך

ילד– הפועל מבניין קל מולד הירח, כנסיית המולד, חג המולדל"חזו"נפיי־ל־דקלִמְקָטלמולד

עברית חדשהו"נפיי־פ־עקלִמְקָטלמופע
להקת )ר קספר "מופע הארנבות של ד, המופע המרכזי, מופע לילדים, מופעי תרבות, מופע אורקולי

מופע סטנד אפ, מופע הירח, (רוק
?הפועל

יצא– הפועל מבניין קל (מקום)מוצא הירדן , מוצא האותיות, מוצא פיו, מוצאי שבתמקראו"נפיי־צ־אקלִמְקָטלמוצא

מזג– הפועל מבניין קל מזיגת יין, מזיגת צבעים, מזיגת של ישן בחדש, מזיגת מרק, מזיגת קפה, מזיגת מיםל"חזשלמיםמ־ז־גקלְקִטיָלהמזיגה

מזכר פנימי, מזכר משפטי, מזכר הבנותעברית חדשהשלמיםז־כ־רקלִמְקָטלמזכר

מקראשלמיםז־ר־חקלִמְקָטלמזרח
, צפון מזרח/דרום, כרחוק מזרח ממערב, מזרח ירושלים, המזרח הרחוק, מזרח תיכון, מזרח השמש

עדות המזרח

, מזרחי– ת "מזה ש, זריחה= במקור 

זרח– הפועל מבניין קל 

ל"חזה/י"נלה/מ־ח־יקלְקָטָלהמחאה
מחאה , אוהל מחאה/מאהל, מחאה חברתית, תנועת מחאה, לאות מחאה, שיר מחאה, משמרת מחאה

מחאת הדיור, מחאת מפגינים, שקטה

היקש בין , מחה– הפועל מבניין קל 

ֶמָחָאה או ְמָאָחה, גזרות

חדל– הפועל מבניין קל מחדל ביטחוני, מחדל בטיחות, מחדל מודיעיני, ברירת מחדלימי־הבינייםשלמיםח־ד־לקלִמְקָטלמחדל

חדר– הפועל מבניין קל מחדר געשיעברית חדשהשלמיםח־ד־רקלִמְקָטלמחדר

מקראה/י"נלה/ח־ז־יקלִמְקָטלמחזה
חטף במקום , חזה– הפועל מבניין קל מחזה שעשועים, מחזה מחריד, מחזה שווא, מחזה מרהיב

שווא נח

שורש תנייני מהשם מחזֹוראריזות למחזור, מחזור  בקבוקים, מחזור ניילון, מחזור נייר, מחזור אשפהעברית חדשהמרובעיםמ־ח־ז־רפיעלִקּטּולמחזּור

מחא– הפועל מבניין קל מחיאות כפיים נלהבות, מגיעות לו מחיאות כפיים?, איפה מחיאות הכפיים, מחיאת כפייםעברית חדשהא"נלמ־ח־אקלְקִטיָלהמחיאה

מחט– הפועל מבניין קל מחיטת אףעברית חדשהשלמיםמ־ח־טקלְקִטיָלהמחיטה

מחיית הפה, מחיית זיעה, מחיית דמעהל"חזה/י"נלה/מ־ח־יקלְקִטיָלהְמִחייה

מחל– הפועל מבניין קל , על/ל– הצרכה מחילה על עוולה, שטר מחילה, ביקש מחילה, במחילה מכבודול"חזשלמיםמ־ח־לקלְקִטיָלהמחילה

מחץ– הפועל מבניין קל מחיצת ראש הנחשל"חזשלמיםמ־ח־צקלְקִטיָלהמחיצה

מחק– הפועל מבניין קל מחיקת רישום פלילי, מחיקת סדרה, מחיקת סרט, מחיקת מידע, מחיקת חוב, מחיקת אשמהל"חזשלמיםמ־ח־קקלְקִטיָלהמחיקה

חנק– הפועל מבניין קל מחנק אשראי, מחנק בגרון, מרגיש מחנקמקראשלמיםח־נ־קקלִמְקָטלמחנק

ימי־הבינייםשלמיםח־ק־רקלִמְקָטלמחקר
מחקרים , מחקר משותף, מחקר יישומי, עוזר מחקר, עבודת מחקר, מחקר שדה, מחקר ימי, מחקר שוק

מחקר ופיתוח, מחקר מדעי, קליניים

– הפועל מבניין קל , מחקרי– ת "מזה ש

חקר

עברית חדשהמרובעיםמ־ח־ש־בפיעלִקּטּולמחשוב
, מתאמי מחשוב, יחידת מחשוב, אגף מחשוב, שירותי מחשוב, פתרונות מחשוב, תוכניות מחשוב

רשת מחשוב, מחשוב ענן

מטבל ירקות, מטבל אבוקדו, מטבל גבינהעברית חדשהשלמיםט־ב־לקלִמְקָטלמטבל

?הפועל טווחרובה מטווח, מטווח ירי, מטווח פתוח, מטווח סגורעברית חדשהשלמיםט־ו־חקלִמְקָטלמטווח

נ"היקש מחפ– מנוקד ַמָּטח מטח קללות, מטח כבוד, מטח ירי, מטח אשעברית חדשהי"עוט־ו־חקלִמְקָטלמטח

(י"נ על עו"חפ)היקש בין גזרות מטס חיל האוויר, מטס חגיגי, מטס יום העצמאותעברית חדשהי"עוט־ו־סקלִמְקָטלמטס

מטען הכאב, מטען רוחני, מטען צינור, מטען חבלה, מטען צדעברית חדשהשלמיםט־ע־נקלִמְקָטלמטען

מטרד יונים, מטרדים סביבתיים, מטרד ליחיד, מטרד מיותר, מטרדי רעש, מטרד לציבורעברית חדשהשלמיםט־ר־דקלִמְקָטלמטרד

תשלום דגשמיאון לבצע משהול"חזשלמיםמ־א־נפיעלִקּטּולמיאון

תשלום דגשמוקצה מחמת מיאוסל"חזשלמיםמ־א־ספיעלִקּטּולמיאוס

(שורש גננ)מגן – שורש תנייני מיגון ואבטחה, מיגון המכונית, מיגון הביתעברית חדשהשלמיםמ־ג־נפיעלִקּטּולמיגון

עברית חדשהשלמיםמ־ג־רפיעלִקּטּולמיגור
, מיגור האלימות, מיגור הגזענות, מיגור האויב, מיגור המגפה, מיגור התופעה, מיגור הנגע, מיגור הפשע

מיגור העוני

(שורש דור)ָמדור – שורש תנייני מידור כלכלי, מידור בצבא, מידור בארגון, מידור מידעעברית חדשהשלמיםמ־ד־רפיעלִקּטּולמידור

עברית חדשהו על דרך השלמים"נפיי־ד־עקלִמְקָטלמידע
, קבלת מידע, שליפת מידע, מקור מידע, מאגר מידע, מידע אמין, מידע פנימי, מידע אמיתי, מידע כוזב

מוקד מידע, רסיסי מידע, פיסת מידע, חופש מידע, מידע מסווג

מידען – בעל מקצוע , מידעי–ת "מזה ש

מידענות– ומופשט 
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עברית חדשהשלמיםמ־י־נפיעלִקּטּולמיון
בחינות , מיון מועמדים, מיון פעלים, מיון שמות, מיון מסמכים, קצין מיון, בסיס קליטה ומיון, חדר מיון

מיון קפדני, זמן/מיון לפי שם, מבחן מיון, מיון

מיזוג גרעיני, מיזוג האוויר, מיזוג יישובים, מיזוג טקסטים, מיזוג תרבויות, מיזוג גלויותעברית חדשהשלמיםמ־ז־גפיעלִקּטּולמיזוג

ן"מיזם נדל, ייחודי/חדשני/מיזם ניסיוני, מיזם חברתי, כתיבת מיזם, (בבגרות בלשון)תוכנית המיזם עברית חדשהו"נפיי־ז־מקלִמְקָטלמיזם

ת מיטבי"שורש תנייני מש, אופטימיזציה=מיטוב ביצועים, מיטוב תוכניות, מיטוב מכירות, מיטוב יישומיםעברית חדשהשלמיםמ־ט־בפיעלִקּטּולמיטוב

מיטוט החמאס, מיטוט הסוללות, מיטוט עוגנים, מיטוט גרעיני, מיטוט הטרורל"חזי"עומ־ו־טפיעלִקּטּולמיטוט

מכונה– שורש תנייני מיכון חקלאי, מיכון משרדיעברית חדשהשלמיםמ־כ־נפיעלִקּטּולמיכון

מקראכפוליםמ־ל־לקלִקְטָלהמילה

אין מילים , אין לי מילים, מילה של בית מרקחת, מילה שאולה, מילה נרדפת, מילה מנחה, מילה טובה

מילת , מילת תוכן, מילה זה מילה, מילה בסלע, מילה במילה, מילה של שבת, במילים אחרות, בפיו

, מילים כדורבנות, במלוא מובן המילה, מילת שעבוד, מילת חיבור, מילת קישור, מילת תפקוד, מבנה

מילת , מילת יחס, מילת גוף, המילה האחרונה, נעתקו המילים מפיו, שבר לו את המילה, הכביר במילים

, מילה שלו זה לא מילה, משחק מילים, מילת שלילה, מילת שאלה, אוצר מילים, מילת קסם, מפתח

מילת זיקה

?פ"ש

מצוות מילה, מילת נשים, מילת תינוק, ברית מילהל"חזי"עומ־ו־לקלְקִטיָלהמילה

מילואימניק: מזה נגזרכרך מילואים, שירות המילואים, כוחות המילואים, חייל מילואים, הירח במילואומקראא"נלמ־ל־אפיעלִקּטּולים/מילוא

?הפועלנהג מילוט, רכב מילוט, מהירות מילוט, פתח מילוט, מדרגות מילוטל"חזשלמיםמ־ל־טפיעלִקּטּולמילוט

ל"חזה/י"נלמ־ל־אפיעלִקּטּולמילוי
אחר /מילוי ההוראות, מילוי משאלה, מילוי בקשה, מילוי תפקיד, מילוי לעט, מילוי מקום, מילוי טפסים

נהרג בעת מילוי תפקידו, ההוראות
הפועל מיֵלא, י/היקש א

ממון– גזור שם מימון ללימודים, מימון דירה, מימון רכב, מימון מהיר, מימון ישיר, ...במימונו של, השיג מימוןעברית חדשהשלמיםמ־מ־נפיעלִקּטּולמימון

עברית חדשהשלמיםמ־מ־שפיעלִקּטּולמימוש
מימוש , מימוש רווחים, מימוש צוואה, מימוש פיקדון, הביא לידי מימוש, מימוש התוכנית, מימוש עצמי

החזון

מונח– שורש תנייני מינוח מקצועי, מינוח רפואי, מינוח מושגים, המינוח העבריעברית חדשהשלמיםמ־נ־חפיעלִקּטּולמינוח

מינוי להצגות סרטים, כתב מינוי, מינוי שרים, מינוי אפוטרופוס, מינוי שופטיםל"חזה/י"נלה/מ־נ־יפיעלִקּטּולמינוי

עברית חדשהכפוליםמ־נ־נפיעלִקּטּולמינון
גזור מהשם מנה וכנראה נוצר ?, הפועלמינון מוצלח, מינון התחלתי, מינון יתר, מינון תרופות, מינון בכמות התרופות

בהיקש ובבידול ממינוי

מנוף– שורש תנייני מינוף פיננסי, מינוף מניות, מינוף משכנתה, מינוף נכסים, מינוף ההצלחהעברית חדשהשלמיםמ־נ־פפיעלִקּטּולמינוף

מוסד– שורש תנייני מיסוד וארגון, מיסוד הקשר, מיסוד הזנות, מיסוד היחסיםעברית חדשהשלמיםמ־ס־דפיעלִקּטּולמיסוד

(שורש מ־ס־ס)מס – במקור מהשם מיסוי מקרקעין, מיסוי דירה, שיטת המיסויעברית חדשהה/י"נלה/מ־ס־יפיעלִקּטּולמיסוי

(שורש ס־כ־כ)מסך – שורש תנייני מיסוך אלחוטיעברית חדשהשלמיםמ־ס־כפיעלִקּטּולמיסוך

ל"חזשלמיםמ־ע־טפיעלִקּטּולמיעוט
ממשלת , הרע במיעוטו, במיעוט, מיעוט מי שפיר, מיעוט מבוטל, מיעוט גשמים, מיעוט משתתפים

בן מיעוטים, מיעוטים לאומיים: בעברית החדשה, מיעוט הדיבור, מיעוט
גם מיעוטים ברבים

שאילה מלעז, מפה– גזור שם מיפוי שטח, מיפוי עצמות, מיפוי כליות, מיפוי לבעברית חדשהה/י"נלה/מ־פ־יפיעלִקּטּולמיפוי

?הפועל?, פ"שמיצב אומנותי, מיצב חברתיעברית חדשהצ"חפיי־צ־בקלִמְקָטלמיצב

?הפועלמיצג תקשורתי, מיצג חינוכי, מיצג אומנותי, מיצג אורקולי, מיצג גרפיעברית חדשהצ"חפיי־צ־גקלִמְקָטלמיצג

מצב– שורש תנייני מיצוב הרשת, מיצוב המוצרעברית חדשהשלמיםמ־צ־בפיעלִקּטּולמיצוב

מיצוי היכולת, מיצוי הנפש, מיצוי המידות, הגיע לידי מיצוי, מיצוי זכויות, מיצוי הנושא, מיצוי הדיןל"חזה/י"נלה/מ־צ־יפיעלִקּטּולמיצוי

שיטת המיצועים, מיצוע מניות, מיצוע סטטיסטי, מיצוע בין שתי הגישותימי־הבינייםשלמיםמ־צ־עפיעלִקּטּולמיצוע

מוצק– שורש תנייני מיצוק המים, מיצוק רקמות, מיצוק העורעברית חדשהשלמיםמ־צ־קפיעלִקּטּולמיצוק

עברית חדשהשלמיםמ־ק־דפיעלִקּטּולמיקוד
לא מיקוד על , מוקד– שורש תנייני מיקוד ראייה, קבוצת מיקוד, מיקוד הבעיה, מיקוד קרני השמש, מיקוד העדשה

קוד+ מספר : מכתב

מיקח– שורש תנייני מיקוח על שכר, קלף מיקוחעברית חדשהשלמיםמ־ק־חפיעלִקּטּולמיקוח

מקום– שורש תנייני מיקום מרכזי ושקט, מיקום נוכחי, מיקום האיבר, מיקום החפץ , מיקום היישובעברית חדשהשלמיםמ־ק־מפיעלִקּטּולמיקום

מקף– שורש תנייני מיקוף הצירופיםעברית חדשהשלמיםמ־ק־פפיעלִקּטּולמיקוף

מקור– שורש תנייני (תרגום מאנגלית)מיקור חוץ עברית חדשהשלמיםמ־ק־רפיעלִקּטּולמיקור

מוקש– שורש תנייני מיקוש העיר, מיקוש שדותעברית חדשהשלמיםמ־ק־שפיעלִקּטּולמיקוש

מיקח וממכר, (או המקח)עמד על המיקח , מיקח טעותמקראנ"חפל־ק־חקלִמְקָטלמיקח

עברית חדשהשלמיםמ־ר־בפיעלִקּטּולמירוב
תשלום , תנייני, מקסימיליזציה=?, פ"ש

דגש
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ל"חזשלמיםמ־ר־קפיעלִקּטּולמירוק
תשלום , (חילופי עיצורים, מרק כמו ברק)מירוק פמוטות, מירוק יסודי, מירוק עוונות, מירוק חטאים, מירוק כלים

דגש

מ־ר־רפיעלִקּטּולמירור
כפולים על 

דרך השלמים
ל"חז

מירור החיים למישהו, מירור בבכי
תשלום דגש

מ־ש־שפיעלִקּטּולמישוש
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

מישוש בלוטות, מישוש העור, נעים למישוש, חוש המישוש

מקראי"עומ־ו־תקלְקִטיָלהמיתה
ארבע מיתות , מיתת בית דין, נידון למיתה, מיתה טבעית, מיתה חטופה, מיתה משונה, מיתת נשיקה

(סרט)מיתה טובה , מיתת עריסה, בית דין

עברית חדשהשלמיםמ־ת־גפיעלִקּטּולמיתוג
פונקציית , מיתוג מסרים, מיתוג מעגלים, שיטות המיתוג, עקרונות המיתוג, מיתוג עסקי, מיתוג מוצרים

מיתוג אירועים, מיתוג
(תג+ מוצר )מהשם מותג 

מיתוח חוטי טלפון, מיתוח הקהל, מיתוח הסבלנותל"חזשלמיםמ־ת־חפיעלִקּטּולמיתוח

מתכת– שורש תנייני מיתוך התזהעברית חדשהשלמיםמ־ת־כפיעלִקּטּולמיתוך

מיתון תנועה, תקופת המיתון, תהליך של מיתוןימי־הבינייםשלמיםמ־ת־נפיעלִקּטּולמיתון

ל"חזשלמיםמ־כ־רקלְקִטיָלהמכירה
איש , למכירה, מוצע למכירה, מכירה פומבית, קידום מכירות, מקדם מכירות, דוכן מכירות, ל"מכירת חז

מכירת סוף העונה, מכירת נכס, מבצע מכירות, מכירת חיסול, יריד מכירות, מכירות

עברית חדשהשלמיםכ־ר־זקלִמְקָטלמכרז
זכה , מכרז פומבי, מכרז תפור, ניגש למכרז, מכרז מכור, מכרז ממשלתי, מכרזי רכב, פרסום מכרז

תנאי המכרז, כללי המכרז, במכרז

מכשיר– שורש תנייני מכשור ובקרה, מהנדס מכשּור, מכשור קוסמטי, מכשור רפואיעברית חדשהמרובעיםמ־כ־ש־רפיעלִקּטּולמכשור

מקראשלמיםכ־ת־בקלִמְקָטלמכתב
, מכתב המלצה, מכתב בקשה, מכתב אהבה, מכתב התפטרות, מכתב רשום, מכתב רשמי, מכתב אישי

נייר מכתבים, חילופי מכתבים, מכתבים למערכת

מקראא"נלמ־ל־אקלְקטֹולמלוא
, מלוא קומתו, כמלוא הנימה, במלואו, מלוא כל הארץ, במלוא מובן המילה, מלוא הטנא, במלוא יופיו

מלוא עונשו, במלוא הקיטור, מלוא יכולתו, מלוא כבודו, מלוא חופניים
?פ"ש

מלווה עממי, מלווה מרצון, מלווה שלום הגליל, תעודות מלווה, קופת מלווה, מלווה קצר מועדל"חזה/י"נלה/ל־ו־י־קלִמְקָטלמלווה

?פ"שאולם מליאה, ישיבת מליאה, הצבעה במליאה, מליאת הכנסתל"חזא"נלמ־ל־אקלְקִטיָלהמליאה

?הפועלהלכות מליחה, מליחת בשרל"חזשלמיםמ־ל־חקלְקִטיָלהמליחה

מליצי– ת "מזה שמליצה שחוקה, מליצה נבובה, מליצה ריקה, מליצה נדושה, לתפארת המליצהמקראשלמיםמ־ל־צקלְקִטיָלהמליצה

מליקת העוף, מליקת ראשיםל"חזשלמיםמ־ל־קקלְקִטיָלהמליקה

מלכודת– שורש תנייני לצאת מהמלכוד, נכנס למלכוד, 22מלכוד , מלכוד מכוניות, נקלע למלכודעברית חדשהמרובעיםמ־ל־כ־דפיעלִקּטּולמלכוד

קרוב לשורש מ־ל־למלמול מתוך שינה, מלמול תינוקות, קולות מלמולעברית חדשהמרובעיםמ־ל־מ־לפיעלִקּטּולמלמול

בית ממכר, מיקח וממכר, ממכר משקאותעברית חדשהשלמיםמ־כ־רקלִמְקָטלממכר

עברית חדשהשלמיםמ־ס־דקלִמְקָטלממסד
– שורש תנייני , ממסדי– ת "מזה שהממסד הארכיאולוגי, הממסד התרבותי, הממסד הדתי

?פ"ש, מוסד

ממסר חשמלי, ממסר צעד, ממסר פחתעברית חדשהשלמיםמ־ס־רקלִמְקָטלממסר

עברית חדשהא"נלמ־צ־אקלִמְקָטלממצא
בלי , ממצאים ומסקנות, ממצאי מחקרים, ממצא ארכאולוגי, ממצא שפיר, ממצא פתולוגי, ממצא רפואי

ממצא מקרי, ממצא שווא, (פ"במ)ממצא פתולוגי 

ממרח אבוקדו, ממרח חמאה, ממרח שקדים, ממרח זיתים, ממרח שוקולדעברית חדשהשלמיםמ־ר־חקלִמְקָטלממרח

הממשל האמריקני, שיטת ממשל, ממשל צבאימקראשלמיםמ־ש־לקלִמְקָטלממשל

משיק– גזור שם ממשק ידידותי, ממשק אוטומטי, ממשק המערכת, ממשק משתמש, ממשק אינטרנטיעברית חדשהשלמיםמ־ש־קקלִמְקָטלממשק

ל"חזשלמיםנ־ה־גקלִמְקָטלמנהג
, כמנהג המדינה, חזר למנהגו/שב, עולם כמנהגו נוהג, מנהג המקום, מנהגי אבלות, מנהגי ראש השנה

מנהג מקובל, מנהג רווח

מנהלי– ת "מזה שמנהל תקין, המכללה למנהל, מנהל חברה ונוער, מנהל מקרקעי ישראל, מנהל ציבורי, מנהל עסקיםעברית חדשהשלמיםנ־ה־לקלִמְקָטלמנהל

עברית חדשהי"עונ־ו־חקלִמְקָטלמנח
, שורש תנייני, י"נ על עו"היקש של חפחצי מנח, מנח עכוז, מנח אחורי

?הפועל

?פ"שתה מנחה, מנחה מוזיקלית, בין מנחה למעריב, תפילת מנחה, סעודת מנחהמקראשלמיםמ־נ־חקלִקְטָלהמנחה

מניעתי– ת "מזה שמניעת הברחות, מניעת סיכונים, מניעת מחלות, אין כל מניעה, מניעת היריון, צו מניעה, אמצעי מניעהימי־הבינייםשלמיםמ־נ־עקלְקִטיָלהמניעה

מניפסט?, הפועל?, פ"ש...פרסום מנשר נגדעברית חדשהשלמיםנ־ש־רקלִמְקָטלמנשר

מסגרת– שורש תנייני מסגור אומנותי, מסגור תמונותעברית חדשהמרובעיםמ־ס־ג־רפיעלִקּטּולמסגור
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מסד נתונים, מן המסד עד הטפחותמקראו"נפיי־ס־דקלִמְקָטלמסד

מסדר נוכחות, מסדר חולים, מסדר זיהוי, מסדר המפקד, מסדר כנפיים, מסדר כבודימי־הבינייםשלמיםס־ד־רקלִמְקָטלמסדר

מסחר בבורסה, שביתת מסחר, קשרי מסחר, לשכת המסחרמקראשלמיםס־ח־רקלִמְקָטלמסחר

כמו מסיקל"חזשלמיםמ־ס־קקלְקִטיָלהמסיקה

ל"חזשלמיםמ־ס־רקלְקִטיָלהמסירה
, מסירה לאימוץ, מסירת דברי דואר, מסירת עדות, (משחק)מסירות , מסירת מידע, מסירה אישית

דרכי מסירה, בגדים/חתולים/מסירת כלבים

מסמור לקירעברית חדשהמרובעיםמ־ס־מ־רפיעלִקּטּולמסמור

מקראנ"חפנ־ס־עקלִמְקָטלמסע
מסע , מסע הסברה, מסע אלונקות, מסע גיבוש, מסעות הצלב, מסע נקמה, מסע דילוגים, מסע בחירות

מסע ציד, מסע תעמולה, מסע כומתה, פרסום
ברבים גם מסעות וגם מסעים

מספור עמודיםעברית חדשהמרובעיםמ־ס־פ־רפיעלִקּטּולמספור

מקראשלמיםע־ב־רקלִמְקָטלמעבר
חטף במקום שווא , גם משמעות של מקוםבמעבר חד, גיל המעבר, עונת מעבר, תקופת מעבר, ממשלת מעבר, בחינת מעבר, מעבר דירה

נח

מעידה חד־פעמית, מעידה קלהימי־הבינייםשלמיםמ־ע־דקלְקִטיָלהמעידה

(בגד)כמו בגידה  (הסתרה)קשור למעיל מעילה בכספים, מעילה באמון, מעילה בתפקיד, נאשם במעילהל"חזשלמיםמ־ע־לקלְקִטיָלהמעילה

מקראה/י"נלה/ע־ל־יקלִמְקָטלמעלה
חטף במקום שווא , גם מקום, כמו עלייהמעלה הזרם

נח

חטף במקום שווא נחפרי מעללים, רב מעלליםמקראכפוליםע־ל־לפיעלִמְקָטל(ים)מעלל

מקראשלמיםע־מ־דקלִמְקָטלמעמד
מעמד , ...במעמד, הבדלי מעמדות, מעמד האישה, מעמד הר סיני, המעמד הגבוה, המעמד הבינוני

מעמד היסטורי, אישי
חטף במקום שווא נח

מקראה/י"נלה/ע־נ־י־קלִמְקָטלמענה
מענה רך ישיב , מענה לשון, מענה הולם, מתן מענים, נתן מענה, מענה טלפוני, מענה אנושי, מענה קולי

ֵחָמה

חטף במקום , אין ענייה, על/ל– הצרכה 

שווא נח

עברית חדשהשלמיםע־נ־קקלִמְקָטלמענק
חטף , העניק– הפועל מבניין הפעיל קיבל מענק, מענק שחרור, מענק לידה

במקום שווא נח

מקראשלמיםע־צ־רקלִמְקָטלמעצר
מעצר , פקודת מעצר, תא מעצר, מעצר עד תום ההליכים, מעצר בית, מעצר מנהלי, הארכת מעצר

מעצר אזרחי, הגנתי
חטף במקום שווא נח

עברית חדשהשלמיםע־ק־בקלִמְקָטלמעקב
מעקב , שירותי מעקב, ציוד מעקב, מעקב משטרתי, מעקב משלוחים, מעקב היריון, מעקב טיסות

מצלמות מעקב, מעקב משקל, חבילות
חטף במקום שווא נח

ל"חזשלמיםע־ר־כקלִמְקָטלמערך
, (מפלגה)המערך , מערך הכוחות, מערך מלחמתי, מערך הטילים, מערך ההגנה האווירית, מערך שיעור

מערכי מדידה ובקרה
חטף במקום שווא נח

מקראה/י"נלה/ע־ש־יקלִמְקָטלמעשה

מעשה , הלכה למעשה, ...מעשה ב, למעשה, מעשה סדום, מעשה מגונה, מעשה אומן, מעשה גבורה

ששת ימי , עשה מעשה, מעשה גן עדן, מעשה ידיו להתפאר, מעשה שטן, מעשה מרכבה, קונדס

מעשה , מעשה שלא ייעשה, מעשה שהיה, חוכמה לאור מעשה, איש מעשה, סיפורי המעשה, המעשה

מעשיך , מעשה ידי אומן, מעשה בראשית, סוף מעשה במחשבת תחילה, פשפש מעשיך, ידי אדם

, מעשי איבה, מעשה שהיה כך, מעשה שבשגרה, מעשה חלם, מעשה הרגלים, יקרבוך ומעשיך ירחיקוך

?מעשי ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה, מעשה פלילי, מעשה ניסים

חטף במקום שווא נח

חטף במקום שווא נח?, הפועלמעתק סמנטי, המעתק הכנעני, מעתק עיצוריםמקראשלמיםע־ת־קקלִמְקָטלמעתק

ליד הפגנה, הפגין– הפועל מבניין הפעיל מפגן ראווה, מפגן שיט, מפגן כוח, מפגן אוויריעברית חדשהשלמיםפ־ג־נקלִמְקָטלמפגן

מפגע בטיחותי, מפגע ציבורי, מפגע תברואתי, מפגעי רעש, מפגע סביבתימקראשלמיםפ־ג־עקלִמְקָטלמפגע

קבוצת מפגש, מפגש נהרות, מפגשים מהסוג השלישי, מפגש פסגה, נקודת מפגשעברית חדשהשלמיםפ־ג־שקלִמְקָטלמפגש

מפח נפשמקראנ"חפנ־פ־חקלִמְקָטלמפח

?הפועל?, פ"שמקום מפלטמקראשלמיםפ־ל־טקלִמְקָטלמפלט

...חל מפנה ב, נקודת מפנהימי־הבינייםה/י"נלה/פ־נ־יקלִמְקָטלמפנה

גם מקוםמפעל חייםמקראשלמיםפ־ע־לקלִמְקָטלמפעל

ניפץ– הפועל מבניין פיעל המפץ הגדול, מפץ היסטורימקראנ"חפנ־פ־צקלִמְקָטלמפץ

מפקד התלמידים, מפקד בוקר, מפקד התושבים, מפקד האוכלוסיןמקראשלמיםפ־ק־דקלִמְקָטלמפקד

פירט– הפועל מבניין פיעל מפרט תוכנית, מפרט דרישות, מפרט מוצר, מפרט סיכונים, מפרט רכב, מפרט טכניעברית חדשהשלמיםפ־ר־טקלִמְקָטלמפרט

מפתח פה, מפתח בבגד, מפתח במצלמהל"חזשלמיםפ־ת־חקלִמְקָטלִמפתח
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?פ"שמצג ראש, מצג עכוז, מצג שוואימי־הבינייםצ"חפיי־צ־גקלִמְקָטלמצג

מקראצ"חפיי־צ־בקלִמְקָטלמצב
, מצב צבירה, מצב משפחתי, מצב מלחמה, מצב שכיבה, מצב עמידה, מצב כלכלי, מצב נפשי, מצב הכן

הציל את המצב, תמונת מצב, קומדיית מצבים, חדר מצב, הערכת מצב, מצב רוח, מצב עניינים
?פ"ש

ל"חזא"נלמ־צ־אקלְקִטיָלהמציאה
, !מציאה גדולה, ממש לא מציאה, מציאת מפתח, מציאת שורש, קפץ על המציאה, נפל על המציאה

מציאה מפוקפקת, מציאת פתרון לבעיה, מציאות ואבדות, מציאת נעלמים

מציצת הדם, סוכריות מציצה, מציצת אצבעימי־הבינייםכפוליםמ־צ־צקלְקִטיָלהמציצה

צניחה– עדיף , שונה מַמצנחִמצנח מרהיב, חזינו בִמצנחמקראשלמיםצ־נ־חקלִמְקָטלִמצנח

מצע מדיני, מצעים למיטה, ...יקצר המצע מ, מצע פוליטי, מצע המפלגהמקראצ"חפיי־צ־עקלִמְקָטלמצע

מקראשלמיםצ־ע־דקלִמְקָטלמצעד
מצעד , מצעד האיוולת, מצעד הגאווה, מצעד הפזמונים, מצעד צבאי, מצעד החיים, מצעד ניצחון

בראש המצעד, הפרוטות

מצרכים לעוגה, מצרך יקר ערך, מצרכי יסוד, מצרכי מזון, מצרך נדיר, מצרך מבוקשעברית חדשהשלמיםצ־ר־כקלִמְקָטלמצרך

מקבץ פרסומות, מקבץ טובעברית חדשהשלמיםק־ב־צקלִמְקָטלמקבץ

מקטע מהכדור, מקטע מהשלםעברית חדשהשלמיםק־ט־עקלִמְקָטלמקטע

עברית חדשהמרובעיםמ־ק־ס־מפיעלִקּטּולמקסום
, מקסום הזדמנויות, מקסום משאבים, מקסום זכויות, מקסום ההצלחה, מקסום הרווחים, מקסום היכולת

מקסום כלכלי
שאילה מלעז

מקצה שיפוריםעברית חדשהה/י"נלה/ק־צ־יקלִמְקָטלמקצה

טעמי המקרא, שניים מקרא ואחד תלמוד, מקרא מפה, מקרא קודש, ביקורת המקראמקראא"נלק־ר־אקלִמְקָטלמקרא

מקראה/י"נלה/ק־ר־יקלִמְקָטלמקרה
, במקרה, הכי גרוע/במקרה הטוב, צירוף מקרים, יד המקרה, במקרה הצורך, בכל מקרה, מקרה אבוד

(ספר)המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה 
מקרי– ת "מזה ש

יפת מראה, טוב מראה, מראה עיניים, מראה מקום, מראות קשיםמקראה/י"נלה/ר־א־יקלִמְקָטלמראה

סלנג?איך המרגשעברית חדשהשלמיםר־ג־שקלִמְקָטלמרגש

רדף– הפועל מבניין קל מרדפים מסוכנים, (סרט)מרדף לוהט , במהלך המרדף, (סרט)מרדף לילי , מרדף משטרתיעברית חדשהשלמיםר־ד־פקלִמְקָטלמרדף

רחץ– הפועל מבניין קל מרחץ זיעה, מרחץ דמים, בית מרחץל"חזשלמיםר־ח־צקלִמְקָטלמרחץ

?פ"שתפס מרחק, שמר מרחק, מרחק יריקה, מרחק הליכה, מד מרחקל"חזשלמיםר־ח־קקלִמְקָטלמרחק

מעדיפים מרדמרידות בגטאות, מרידה במוסכמותל"חזשלמיםמ־ר־דקלְקִטיָלהמרידה

סתם מריחה, מריחת הגוף, מריחת חמאהימי־הבינייםשלמיםמ־ר־חקלְקִטיָלהמריחה

מריטת נוצות, מריטת שיער, מריטת עצבים, מריטת גבותל"חזשלמיםמ־ר־טקלְקִטיָלהמריטה

(ערבית)מרכז – שורש תנייני מרכוז נתונים, מרכוז תמונה, מרכוז טקסט, מרכוז וביזור, מרכוז המערכתעברית חדשהמרובעיםמ־ר־כ־זפיעלִקּטּולמרכוז

ִמרקם ולא ֶמרקם?, פ"שמרקם היחסים, מרקם קטיפתי, מרקם עדין, מרקם אנושיעברית חדשהשלמיםר־ק־מקלִמְקָטלמרקם

מרשם רפואי, מרשם בדוק, תרופות ללא מרשם, מרשם האוכלוסיןעברית חדשהשלמיםר־ש־מקלִמְקָטלמרשם

משחה ארצי, משחה עממי, משחה מאה מטרעברית חדשהה/י"נלה/ש־ח־יקלִמְקָטלמׂשֶחה

היה עליו למשא, משא כבד, משא ומתן, רכבת משא, בהמת משא, אוניית משאמקראא"נל/ נ "חפנ־ש־אקלִמְקָטלמשא

שאל– הפועל מבניין קל משאל רחוב, משאל עםימי־הבינייםשלמיםש־א־לקלִמְקָטלמשאל

משב רוח מרענן, משב רוחעברית חדשהנ"חפנ־ש־בקלִמְקָטלמשב

משגה גורלי, משגה חברתי, אזורי המשגה, משגה חמור, נעשה משגהמקראה/י"נלה/ש־ג־י־קלִמְקָטלמשֶגה

שידר– הפועל מבניין פיעל משדר לבתי הספר, משדרי חדשותעברית חדשהשלמיםש־ד־רקלִמְקָטלמשדר

עברית חדשהשלמיםש־ח־קקלִמְקָטלמשחק

, משחק ביתי, משחק באש, רגל/משחק כדורסל, משחק חצי גמר, משחק ילדים, משחק הוגן, משחק גמר

, משחק תפקידים, משחק מכור, משחק מילים, משחק מחשב, משחק חוץ, משחק הרכבה, משחק גומלין

משחק , משחקי כבוד, משחק החיים, משחק המלכים, תורת המשחקים, שם המשחק, מגרש משחקים

כישורי משחק, משחק כפול, משחקי מזל, מקדים

גם שיחוק , שיחק– הפועל מבניין פיעל 

(סלנג)

י"נ על עו"היקש של חפ...משט לזכרם של, משט ידידותי, משט חיל היםעברית חדשהי"עוש־ו־טקלִמְקָטלמשט

משטור המיניות, משטור המחשבות, משטור הגוףעברית חדשהמרובעיםמ־ש־ט־רפיעלִקּטּולמשטור

משטר צנע, משטר צבאי, משטר נשיאותי, משטר טוטליטרימקראשלמיםש־ט־רקלִמְקָטלמשטר

עברית חדשהשלמיםמ־ש־חקלְקִטיָלהמשיחה
לפי האקדמיה גם משיחת מכחול וגם חוט משיחה, משיחת שמן, משיחה למלך, משיחה בשמן

משיכת מכחול

ל"חזשלמיםמ־ש־כקלְקִטיָלהמשיכה
, מוקד משיכה, חוק המשיכה, משיכת כספים, משיכת כתף, משיכת חבל, משיכה מינית, משיכת יתר

משיכת פיקדון, כוח המשיכה, משיכת קולמוס
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משכב זכר, משכב בהמה, נפל למשכב, ינוח על משכבו בשלוםמקראשלמיםש־כ־בקלִמְקָטלמשכב

ברבים משלבים? הפועלמשלבים לשוניים, נמוך/בינוני/משלב גבוהעברית חדשהשלמיםש־ל־בקלִמְקָטלמשלב

?גם משלוחמשלח ידמקראשלמיםש־ל־חקלִמְקָטלמשלח

לא האמנתי למשמע אוזניי, למשמע דבריומקראשלמיםש־מ־עקלִמְקָטלמשמע

מקראשלמיםש־מ־רקלִמְקָטלמשמר
משמר , משמר כבוד, משמר המלכה, משמר החופים, משמר הגבול, משמר אזרחי, עמד על המשמר

שמר עליהם מכל משמר, הכנסת

?פ"שסעיף משנה, אלוף משנה, סגן משנה, לחם משנה, משנה תורה, במשנה מרץמקראה/י"נלה/ש־נ־יקלִמְקָטלמשנֶה

מקראשלמיםש־פ־טקלִמְקָטלמשפט

, משפט בינלאומי, חריצת משפט, משפט אזרחי, משפט חוזר, משפט מבוים, משפט צבאי, משפט פלילי

, משפט ראווה, משפט שלמה, בית המשפט, משפט שדה, משפט ציבורי, משרד המשפטים, משפט צדק

לימודי משפטים

רק במשמעות שפיטה?, פ"ש

נ על הכפולים"היקש של חפמשק גלגלי הרכבת, משק כנפי ההיסטוריה, משק כנפי יונהמקראכפוליםש־ק־קקלִמְקָטלמשק

מקראשלמיםש־ק־לקלִמְקָטלמשקל
חוסר , בעל משקל, עלה במשקל, משקלים בשם, ירד במשקל, משקל סגולי, משקל זבוב, משקל נוצה

עודף משקל, תת משקל, כבד משקל, משקל קל, משקל נגד, משקל כבד, משקל

עברית חדשהשלמיםש־ק־עקלִמְקָטלמשקע
, כמות המשקעים, סלעי משקע, משקע מר, משקע חול, משקעי חלבון, משקעי העבר, השאיר משקעים

ממוצעי משקעים
במקרא רק משקע מים

קורלציה=מתאם זוויתי, אנרגיית מתאם, ...אין מתאם בין, מתאם סטטיסטי, מקדם המתאם, מתאם חיוביעברית חדשהשלמיםת־א־מקלִמְקָטלמתאם

תוכנית מתאר, קווי מתארעברית חדשהשלמיםת־א־רקלִמְקָטלמתאר

מתווה הכותל, מתווה הגז, מתווה מדיניעברית חדשהה/י"נלה/ת־ו־יקלִמְקָטלמתווה

מטפורה– מתיחת פנים למפעל מתיחת קו, מתיחת ביקורת, מתיחת פנים, סימני מתיחהימי־הבינייםשלמיםמ־ת־חקלְקִטיָלהמתיחה

מתך ֵחָמה, מתך גשם, מתך ברדל"חזנ"חפנ־ת־כקלִמְקָטלַמָּתְך

מתן שירותים, מתן צווי הפטר, מתן המלצה, מתן הנחיות, משא ומתן, מתן תורה, מתן בסתרמקראנ"חפנ־ת־נקלִמְקָטלמתן

נ
נֶאצה/נְאצה

ְקָטָלה או 

ַקָּטָלה
מקראשלמיםנ־א־צפיעל/קל

כרזות נאצה, הודעת נאצה, תגובות נאצה, כתובות נאצה, דברי נאצה חריפים

שמע את נאקתם, נאקת הפצועיםמקראשלמיםנ־א־קקלְקָטָלהנְאקה

ניבא– הפועל מבניין פיעל הנבואה התקיימה, נבואת הלב, נבואה המגשימה את עצמה, הנבואה ניתנה לשוטיםמקראא"נלנ־ב־אקלְקטּוָלהנבואה

!תפסיק עם הנביחות, נביחת שועל, נביחת כלבימי־הבינייםשלמיםנ־ב־חקלְקִטיָלהנביחה

נ־ב־טקלְקִטיָלהנביטה
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

מעכבי , נביטת זרעי חיטה, תהליך נביטה, נביטת זרעים, נביטה בחושך, נביטת שעועית, נביטת צמחים

שלבי הנביטה, כוח הנביטה, מזרזי נביטה, נביטה

נ־ב־לקלְקִטיָלהנבילה
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

נבילת העלים, מחלות נבילה, נבילת קנאביס, נבילת צמחים

נ־ב־עקלְקִטיָלהנביעה
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

נביעת , נביעת מעיין, מקור הנביעה, נביעה הידרותרמית, נביעה חמה, נביעה סמנטית, נביעה לוגית

נביעה פנימית, מים

נ־ב־רקלְקִטיָלהנבירה
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

, נבירה בנפש, נבירה בארכיון, נבירה בתיקים, נבירת זחל, נבירת חזירים, נבירה באשפה, נבירה עצמית

נבירה בפרטים

נ־ג־חקלְקִטיָלהנגיחה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

נגיחת השור, נגיחה בכדורגל, נגיחה בראש

נ־ג־נקלְקִטיָלהנגינה
נ על דרך "חפ

השלמים
מקרא

תווי , נגינת חליל, נגינת הלוויים, כלי נגינה, נגינה בעוד, נגינה בגיטרה, נגינה בפסנתר, נגינה בכינור

תיבת נגינה, נגינה
ניגן– הפועל מבניין פיעל 

נ־ג־סקלְקִטיָלהנגיסה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

נגיסות קטנות, נגיסה גדולה, נגיסה בתפוח, נגיסת הפיטם

נ־ג־עקלְקִטיָלהנגיעה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

, שמירת נגיעה, איסור נגיעה, שומר נגיעה, (בטסט)נגיעה בהגה , נגיעה במרום, (שיר)נגיעה אחת רכה 

נגיעת קלף, מרחק נגיעה, נגיעת יד, לא הייתה לו נגיעה בדבר, (כדורגל)נגיעת יד ברחבה 

נ־ד־דקלְקִטיָלהנדידה
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

נדידת , מסלול נדידה, נדידת בעלי חיים, נדידת נתונים, נדידת עופות, נדידה בטלפון, נדידת ציפורים

כושר נדידה, עונת הנדידה, נדידת יבשות, נדידת העמים, נדידת שינה, הסתיו
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נ־ד־פקלְקִטיָלהנדיפה
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

נדיפת בשמים, נדיפת זיעה, נדיפת ריח

נ־ד־רקלְקִטיָלהנדירה
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

נדירת נדר
נדיר מאוד

גם סלנג!תפסיק עם הנדנודים, (מציקים)נדנודים , נדנוד העגלה, נדנוד ידיים, נדנוד ראש, נדנוד רגלייםל"חזמרובעיםנ־ד־נ־דפיעלִקּטּולנדנוד

נ־ה־גקלְקִטיָלהנהיגה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

, לימודי נהיגה ותאוריה, נהיגה מבצעית, נהיגה ללא רישיון, נהיגה חכמה, נהיגה בשכרות, נהיגה עירונית

איך הנהיגה , נהיגה בכביש, קורס נהיגה מונעת, ריענון נהיגה, שיעור נהיגה, מורה לנהיגה, רישיון נהיגה

(שלט על אוטובוסים)? שלי

אחרי/אחר– הצרכה נהייה אחרי אמונות, נהייה אחרי הכסף, נהייה אחרי המנהיגל"חזה/י"נלה/נ־ה־יקלְקִטיָלהנהייה

נ־ה־מקלְקִטיָלהנהימה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

נהימת הדוב, נהימת כלב, נהימת פה, נהימת האריה
כמו נְָהָמה

נ־ה־רקלְקִטיָלהנהירה
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

נהירה לקלפיות, נהירה כימית, נהירה המונית

נהמת הים, נהמת הדוב, נהמת תותחים, נהמת האריה, נהמת לבמקראשלמיםנ־ה־מקלְקָטָלהנהמה

נהרת אורמקראשלמיםנ־ה־רקלְקָטָלהנהרה

נ־ז־לקלְקִטיָלהנזילה
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

, נזילה מהדוד, נזילה מהניאגרה, נזילה במזגן, נזילה במכונת הכביסה, נזילה איטית, נזילה באסלה

נזילת דם מהאף, נזילת שמן, נזילת מים

קיבל נזיפה, שיחת נזיפה, נזיפה חמורה, נזיפה קולניתל"חזשלמיםנ־ז־פקלְקִטיָלהנזיפה

נ־ח־רקלְקִטיָלהנחירה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

נחירות , נחירות בגיל צעיר, נחירות והפרעות שינה, נחירה אצל ילדים, נחירה בשינה, נחירה בהיריון

נחירת החזיר, טיפול בנחירות, נחירות נשים, חזקות

נ־ח־תקלְקִטיָלהנחיתה
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

דף , זמני נחיתות והמראות, נחיתה על נושאת מטוסים, נחיתה על מאדים, נחיתה על הירח, נחיתה רכה

, בעת הנחיתה, נחיתת הכוחות, מועדי נחיתה, מסלול נחיתה, נחיתת המטוס, נחיתת חירום, נחיתה

נחיתת מכשירים, נחיתת החללית, שדה נחיתה, נחיתת אונס

נ־ח־מפיעלַקָּטָלהנחמה
נ על דרך "חפ

השלמים
מקרא

צרת רבים , עד שתבוא הנחמה תצא הנשמה, ...מצא נחמה ב, צרת רבים חצי נחמה, נחמה פורתא

נחמת טיפשים

ל"חזה/י"נלה/נ־ט־יקלְקִטיָלהנטייה

נטיית מילות , נטיית מסלול, צורן נטייה, נטייה להתייבשות, נטייה להרס עצמי, נטייה שולית, נטייה מינית

נטייה , נטייה אומנותית, ...נטייה לשימוש ב, נטייה למצבי רוח, נטייה להשמנה, נטיית לב, היחס

נטיית הפועל והשם, פוליטית

נ־ט־לקלְקִטיָלהנטילה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

, נטילת לולב, הלכות נטילה, ברכה לנטילת ידיים, נטילה במקום טבילה, נטילה שלטונית, נטילת ידיים

נטילת , נטילת גלולות, נטילת תרופות, נטילת אחריות, נטילת רשות, נטילת ציפורניים, נטילת נשק

נטילה עצמית, סיכונים

נ־ט־עקלְקִטיָלהנטיעה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

נטיעת , נטיעת עץ לזכר נפטר, מצוות נטיעות, אתר נטיעות, נטיעת עצים, שתילה ונטיעה, קיצץ בנטיעות

ו בשבט"נטיעות בט, רגשי אשמה

נ־ט־רקלְקִטיָלהנטירה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

איסור נקימה ונטירה, נטירה טינה

נ־ט־שקלְקִטיָלהנטישה
נ על דרך "חפ

השלמים
מקרא

נטישת , נטישת המטוס, נטישת תינוקות, נטישת ילדים, נטישת מבנה, נטישת לקוחות, חרדת נטישה

נטישת התושבים את המקום, רכוש

עברית חדשהמרובעיםנ־ט־ר־לפיעלִקּטּולנטרול

, נטרול חשמל סטטי, נטרול גלאי עשן, נטרול קודן, נטרול אזעקה, נטרול ריחות, נטרול חומצה פיטית

נטרול מטען , נטרול מטען חבלה, ...נטרול מנגנון הפעלה של, נטרול טיעונים, נטרול פצצות, נטרול מחבל

נטרול היריבים, נפץ

שאול מלעז

מהמילה נוטריקוןכתיבה בנטרוקעברית חדשהמרובעיםנ־ט־ר־קפיעלִקּטּולנטרוק

נאף– הפועל מבניין קל עבירה של ניאוף, משפט ניאוף, איסור על ניאוף, דין ניאוף, ניאוף עם אשת אישמקראשלמיםנ־א־פפיעלִקּטּולניאוף

דברי ניאוץ, מחשבות ניאוץל"חזשלמיםנ־א־צפיעלִקּטּולניאוץ

י< --היקש בין גזרות א ניבוי שלילי, ניבוי חיובי, יכולת ניבוי, תוקף ניבוי, ניבוי לינארי, ערך ניבוי, ניבוי עתידותימי־הבינייםא"נלנ־ב־אפיעלִקּטּולניבוי

נ־ב־לפיעלִקּטּולניבול
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

איסור ניבול פה, ניבול פה

סלנג!וסים שלך'די עם הניגעברית חדשהשלמים־ס'נ־גפיעלִקּטּולוס'ניג
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נ־ג־בפיעלִקּטּולניגוב
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

נייר לניגוב ידיים, ניגוב הרצפה, מתקן לניגוב ידיים, ניגוב חומוס, ניגוב הפנים

נ־ג־דפיעלִקּטּולניגוד
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

בניגוד ְלמה , ניגוד עמדות, קשר של ניגוד, ניגוד קיצוני, ניב ניגודים, ניגוד אינטרסים, ניגוד עניינים

בניגוד לחוק, חומרי ניגוד, (...דעתם, רצונו)בניגוד ל , שנדמה לכם
ניגודיות– ניגודי ושם מופשט – ת "מזה ש

נ־ג־חפיעלִקּטּולניגוח
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

ניגוח פוליטי, איל ניגוח, ניגוח השור, ניגוח הדדי, כלי ניגוח

נ־ג־נפיעלִקּטּולניגון
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

, ניגוני חסידות, חוכמת הניגון, ניגון הלב, ניגון שלוש התנועות, ניגון רוסטוב, ניגון באבוב, ניגון עתיק

עוד חוזר הניגון, בניגון משונה
המילה נגינה משלימה את ניגון

נ־ג־עפיעלִקּטּולניגוע
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

ניגוע הדדי, ניגוע הגוף במחלה

הטלת נידוי, כתב נידוי, עונש נידוי, נידוי בני נוער, חרם ונידוי, נידוי חברתיל"חזה/י"נלה/נ־ד־יפיעלִקּטּולנידוי

נ־ה־לפיעלִקּטּולניהול
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

, ניהול מערכות מידע, ניהול זמן, ניהול פרויקטים, ניהול משתמשים, ניהול משאבי אנוש, ניהול סיכונים

ניהול בית , דרגת ניהול, ניהול עסק, ניהול ספרים, ניהול חשבונות, מיומניות ניהול, המחלקה לניהול

, ניהול פיננסי, ניהול צוות, שיטות ניהול, דמי ניהול, (א בצבא"נ)ניהול אש , ניהול משק המים, הספר

ות/ניהול רשת, חברת ניהול, ניהול החרדה, ניהול שיווק, ניהול כושל, ניהול משאבים

ניוד מספרי טלפון, ניוד אקראי, ניוד הכלים, ניוד מטבע, ניוד העובדיםעברית חדשהשלמיםנ־י־דפיעלִקּטּולניוד

הוראות ניווט, מסע ניווט, ניווט במדבר, מערכת ניווט, ניווט שטח, ניווט רגלי, ניווט המטוסעברית חדשהשלמיםנ־ו־טפיעלִקּטּולניווט

נ־ו־נפיעלִקּטּולניוון
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

ניוון רוחני, ניוון של מערכת העצבים, ניוון מוחי, ניוון רשתית, ניוון שרירים

נ־ו־חפיעלִקּטּולניוח
י על דרך "עו

השלמים
עברית חדשה

ניוח המטוס

נ־ו־עפיעלִקּטּולניוע
י על דרך "עו

השלמים
עברית חדשה

ניוע המטוס

נ־ז־מפיעלִקּטּולניזום
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

גזור שם גם לציון הנקב וגם , פירסינג=ניזום בשפתיים, ניזום באף

לציון התכשיט

נ־ח־לפיעלִקּטּולניחול
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

ניחול אגני היקוות

נ־ח־מפיעלִקּטּולניחום
נ על דרך "חפ

השלמים
מקרא

מצא , דברי ניחומים, פרס ניחומים, מארזי ניחומים, נשות הניחומים, מצוות ניחום אבלים, ניחום אבלים

...ניחומים ב
נפוץ ברבים

נ־ח־שפיעלִקּטּולניחוש
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

ניחוש , זה היה סתם ניחוש, ניחוש מספרים, ניחוש פרוע, ניחוש גיל, ניחוש מושכל, טוטו/ניחוש לוטו

ניחוש עתידות, פראי

נ־ט־לפיעלִקּטּולניטול
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

סוכן ניטול, ניטול חומרים, דמי ניטול, ניטול ידני, ניטול תרופות, ניטול כדורים, ניטול מטען

(מוניטור)ניטור רעש המטוסים, ניטור קרינה, תחנות ניטור, ניטור עובריל"חזשלמיםנ־ט־רפיעלִקּטּולניטור

כ דגושה, נכס– גזור שם עצם ניכוס אומנות, ניכוס תרבות, ניכוס הדבר לעצמועברית חדשהשלמיםנ־כ־ספיעלִקּטּולניּכוס

ימי־הבינייםה/י"נלה/נ־כ־יפיעלִקּטּולניכוי
ניכוי , ניכויי תשלומים, ניכוי הוצאות רכב, ניכוי שליש מהעונש, ניכוי הוצאות, ניכוי ביטוח לאומי, ניכוי מס

...בניכוי, ניכוי מהשכר, ניכוי רווחים, מס במקור

נ־כ־רפיעלִקּטּולניכור
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

מבטי ניכור, מפגין  ניכור, יחס של ניכור, ניכור בעבודה, ניכור חברתי, ניכור הורי

נ־כ־שפיעלִקּטּולניכוש
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

ניכוש גינה, ניכוש שדה, ניכוש עשבים

ניילון– גזור שם , שאילה מלעז(בעיקר בצבא)ניילון מפות , ניילון מדים, ניילון תחבושתעברית חדשהמרובעיםנ־י־ל־נפיעלִקּטּולנילּון

כמו נמלול, מהמילה נמלההרגשת נימול, ידיים/נימול ברגלייםעברית חדשהשלמיםנ־מ־לפיעלִקּטּולנימול

נ־מ־קפיעלִקּטּולנימוק
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

נימוק , נימוק הטיעון, נימוק משכנע, נימוק והסבר, נימוק ראייה, נימוק מתמטי, טעמו ונימוקו עימו

הבאת נימוקים, נימוק ההחלטה, ...המעשה ב

נ־ס־חפיעלִקּטּולניסוח
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

, בעיות בניסוח, ניסוח משפטי, ניסוח ענייני, ניסוח מסמכים משפטיים, ניסוח שאלת חקר, ניסוח מכתב

ניסוח מפורש, ניסוח רהוט
ניסוחי– ת "מזה ש
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ה/נ־ס־יפיעלִקּטּולניסוי
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

, ניסויים בילדי תימן, ניסויים בבעלי חיים, ניסוי מדעי, חקר באמצעות ניסוי, ניסוי חברתי, ניסוי וטעייה

, ניסוי שדה, ערך ניסויים, ניסוי כלים, ניסוי שיגור, קבוצת ניסוי, טיסת ניסוי/טייס, בלון ניסוי, ניסוי צופרים

ניסוי מעבדה

ניסויי– ת "מזה ש

נ־ס־כפיעלִקּטּולניסוך
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

טקס ניסוך, מצוות ניסוך המים, ניסוך היין, ניסוך המים

נ־ס־רפיעלִקּטּולניסור
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

קולות ניסור, ניסור ביהלום, ניסור וקידוח, ניסור עץ, ניסור בטון

ניעות ברכייםל"חזי"עונ־ו־עקלְקִטיָלהניעה

נ־ע־רפיעלִקּטּולניעור
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

ניעור , ניעור שטיח, ניעור שמיכה, ניעור זיתים, ניעור שקדים, ניעור ראש, ניעור חלב אם, ניעור תינוקות

זקוק לניעור, המפה

ניפה קלה, ניפת העומרימי־הבינייםי"עונ־ו־פקלְקִטיָלהניפה

נ־פ־חפיעלִקּטּולניפוח
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

, (ברכב)ניפוחים , ניפוח צמיגים, ניפוח שפתיים, ניפוח סוכר, ניפוח שרירים, ניפוח בלון, ניפוח זכוכית

ניפוח הוצאות, ניפוח אש, ניפוח ידיעה, ניפוח סירה

ה/נ־פ־יפיעלִקּטּולניפוי
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

תהליך הניפוי, ניפוי שגיאות, ניפוי סולת, ניפוי קמח, ניפוי מועמדים

נ־פ־צפיעלִקּטּולניפוץ
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

ניפוץ , ניפוץ מסגרות, ניפוץ אשליות, ניפוץ שמשות, ניפוץ תקרת הזכוכית, ניפוץ זכוכית, ניפוץ מיתוסים

ניפוץ שיאים, חלונות

נ־פ־קפיעלִקּטּולניפוק
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

ניפוק , עמדת ניפוק אוטומטית, ניפוק רישיון נהיגה, ניפוק רב־קו, ניפוק דרכון, ניפוק תרופות, ניפוק מלאי

ניפוק מניות, ניפוק מדים, בולים

נ־צ־חפיעלִקּטּולניצוח
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

בניצוחו , ניצוח על התהליך, מלאכת הניצוח, ניצוח וניהול מוזיקלי, ניצוח על מקהלה, ניצוח על תזמורת

...של

נ־צ־לפיעלִקּטּולניצול
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

ניצול , ניצול מיני, ניצול כוח, ניצול מעמד, ניצול ילדים, ניצול בני נוער, ניצול ימי חופשה, ניצול ימי מחלה

ניצול , ניצול מחפיר, ניצול משאבים, ניצול ציני, ניצול חבילת גלישה, ניצול דקות בחבילה, יחסי מרות

ניצול הזדמנויות, ניצול הזמן, לרעה

נ־ק־בפיעלִקּטּולניקוב
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

ניקוב הכרטיסייה, כרטיס ניקוב, ניקוב ללא אקדח, ניקוב חורים באוזניים

נ־ק־דפיעלִקּטּולניקוד
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

ניקוד , ניקוד המתמודדים, סימני ניקוד, ניקוד עברי, ניקוד טברייני, ניקוד ארץ ישראלי, ניקוד בבלי

הניקוד לשאלה זו, כתיב חסר ניקוד, זכה בניקוד גבוה, ניקוד חלקי, תחתון/עליון

נ־ק־זפיעלִקּטּולניקוז
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

צינור ניקוז, מערכת ניקוז, ניקוז ביוב, ניקוז מים, רשות ניקוז ונחלים, אגן ניקוז

ל"חזה/י"נלה/נ־ק־יפיעלִקּטּולניקוי

, ניקוי ראש, ניקוי שם, ניקוי יבש, ניקוי כלי כסף, ניקוי מרצפות, ניקוי שטיחים, ניקוי ספות, ניקוי רעלים

ניקוי , ניקוי האורוות, מכשיר לניקוי בקיטור, ניקוי הנאשם מאשמה, ניקוי פצע, ניקוי אבק, חומרי ניקוי

ניקוי וחיטוי, ניקוי קובץ, תכשירי ניקוי, הכבד

נ־ק־רפיעלִקּטּולניקור
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

, ניקור ציפורים, ניקור תרנגולות, ניקור באוזן, ניקור בשד, ניקור עיניים, ניקור בלוטת התריס, ניקור מותני

מחט ניקור, (לי"סלנג צה)ניקור בשמירה , ניקור בהרצאה, ניקור מותני

ל"חזא"נלנ־ש־אפיעלִקּטּולם/נישואין

, נישואי בוסר, ילד מחוץ לנישואין, טקס נישואין, נישואי תערובת, נישואים אזרחיים, באו בברית הנישואין

נישואים , התרת נישואין, חיי נישואין, טבעת נישואין, יועץ נישואין, חוזה נישואין, נישואים קתוליים

(מחזה)תמונות מחיי נישואין , יום נישואין, תעודת נישואין, פיקטיביים

נ־ש־לפיעלִקּטּולנישול
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

נישול מהבית, נישול מהאדמות, נישול כלכלי, נישול ילד, נישול מירושה

נ־ש־קפיעלִקּטּולנישוק
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

חיבוקים ונישוקים, נישוק מזוזה

נ־ת־בפיעלִקּטּולניתוב
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

אגרת ניתוב, ניתוב האונייה, ניתוב לשוני פיזיולוגי, ניתוב דינמי, ניתוב שיחות
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נ־ת־חפיעלִקּטּולניתוח
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

, (נתיחה)ניתוח שלאחר המוות , ניתוח לייזר, ניתוח קטרקט, ניתוח שרוול, ניתוח פלסטי, ניתוח אף

ניתוח , ניתוח לב פתוח, ניתוח קיסרי, שולחן ניתוחים, חדר ניתוח, ניתוח שקדים, ניתוח קיצור קיבה

ניתוח , ניתוח הגורמים, ניתוח הסיבות, ניתוח טקסט, ניתוח תחבירי, מת על שולחן הניתוחים, מעקפים

ניתוח אירוע, החולה מת– הניתוח הצליח , ניתוח שבר, ניתוח מערכות, המצב

ניתוחי– ת "מזה ש

נ־ת־צפיעלִקּטּולניתוץ
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

ניתוץ בית, ניתוץ הקיר, ניתוץ סמלי הדת

נ־ת־קפיעלִקּטּולניתוק
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

ניתוק , ניתוק ממכונת הנשמה, ניתוק קודן, ניתוק חשמל, ניתוק רגשי, ניתוק בפרצוף, ניתוק קו טלפון

ניתוק , ניתוק חוט המחשבה, ניתוק היחסים, ניתוק מן המולדת, ניתוק העיר, ניתוק שיחה, כבל

מהמציאות

נ־ת־רפיעלִקּטּולניתור
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

קשר ניתור, ניתורי פישוק, ניתורים קלים, ניתור לגובה

גם נימול, גזור שם מנמלהנמלול ברגליים, נמלול בידיים, תחושת נמלול/הרגשתעברית חדשהמרובעיםנ־מ־ל־לפיעלִקּטּולנמלול

נמנום צוהריים, נמנום ארוך, נמנום קל, נמנום בשעות היוםימי־הבינייםמרובעיםנ־מ־נ־מפיעלִקּטּולנמנום

נ־ס־גקלְקִטיָלהנסיגה
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

נסיגה , סדרות נסיגה, שיטת הנסיגה, נוסחאות נסיגה, נסיגה מסיני, נסיגה מלבנון, נסיגת חניכיים

, נסיגה כלכלית, נסיגה בלימודים, נסיגת המחלה, נסיגה מן ההסכמה, נסיגה מקו החזית, התפתחותית

נסיגת הטעם, תו נסיגה, תהליך של נסיגה, נסיגה מהעמדה

(שורש ס־ו־ג)השורש נוצר מהפועל נסוג 

נ־ס־עקלְקִטיָלהנסיעה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

, נסיעה במכונית, ל"נסיעה לחו, החזר הוצאות נסיעה, כרטיס נסיעה, תעריף נסיעה, קדחת נסיעות

נסיעה ללא מלווה, סוכן נסיעות, משרד נסיעות, נסיעה איטית, נסיעה ללא רישיון, נסיעת מבחן

נ־ס־קקלְקִטיָלהנסיקה
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

נסיקת המניות, נסיקת המטוס, נסיקת המטבע, נסיקת מחירים, נסיקה עסקית

נ־ע־לקלְקִטיָלהנעילה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

נעילה , נעילה מרכזית, נעילת דלת, תפילת נעילה, נעילת המושב, נעילת האספה, נעילת שערי שמיים

/ מגפיים/נעילת נעליים, נעילת גלגלי הרכב, נעילת השערים, קוד נעילה, נעילה אוטומטית, גיאומטרית

סנדלים

גם סגירה וגם נעילת נעליים

נ־ע־מקלְקִטיָלהנעימה
נ על דרך "חפ

השלמים
מקרא

, נעימות ברדיו, נעימה ערבה, נעימה לבבית, נעימת חליל, נעימת נושא, נעימת פתיחה, נעימה עצובה

נעימת דיבור

נ־ע־צקלְקִטיָלהנעיצה
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

נעיצת , נעיצת סכין בגב, נעיצת סכין, נעיצת מבטים, סימני נעיצה, מכונת נעיצה, אום נעיצה, לוח נעיצה

נעץ

נ־ע־רקלְקִטיָלהנעירה
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

נעירה של חמור
גם נְָעָרה

חטף במקום שווא נחנענוע לולב, נענוע הגוף, נענוע העץ, נענוע תינוק, נענוע ערסלל"חזמרובעיםנ־ע־נ־עפיעלִקּטּולנענוע

גם משקל קולות, גם נעירהנערת החמורעברית חדשהשלמיםנ־ע־רקלְקָטָלהנערה

נ־פ־חקלְקִטיָלהנפיחה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

הפרחת , כרית נפיחה, ריח נפיחה, סובל מנפיחות, נפיחה מתוך שינה, נפיחת מתאן, נפיחה שקטה

נפיחה

נ־פ־לקלְקִטיָלהנפילה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

מחלת הנפילה, נפילת מתח, הייתה לי נפילה במבחן, נפילת רוח, נפילת אפיים, נפילה חופשית

נפנוף מנגל, נפנוף בשיער, נפנוף ידיים, נפנוף דגלים, ...נפנוף בפניו של, נפנוף לשלום, נפנוף בידעברית חדשהמרובעיםנ־פ־נ־פפיעלִקּטּולנפנוף

נ־צ־נ־צפיעלִקּטּולנצנוץ
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

מונה נצנוצים, נצנוץ רעיונות, נצנוץ גלי הים, נצנוץ של שמחה, נצנוץ חלש, נצנוץ לא יציב, נצנוץ כוכבים

נקבוב בטפסים, נקבוב בתלושים, נקבוב בבוליםעברית חדשהמרובעיםנ־ק־ב־בפיעלִקּטּולנקבוב

נ־ק־טקלְקִטיָלהנקיטה
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

נקיטת , נקיטת פעולה, נקיטת אמצעים, נקיטת צעדים, נקיטת הליכים, נקיטת עמדה, נקיטת שתן

נקיטת חפץ, עיצומים

נ־ק־עקלְקִטיָלהנקיעה
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

נקיעת נפש, נקיעת קרסול, נקיעת אצבע, נקיעה מלידה, נקיעת רגל

נ־ק־פקלְקִטיָלהנקיפה
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

נקיפת כדור הארץ, נקיפות לב, נקיפת זיתים, נקיפות מצפון, תופעות הנקיפה, נקיפת אצבע

נ־ק־רקלְקִטיָלהנקירה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

נקירת תרנגולים, נקירת כדור
נדיר
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נ־ק־שקלְקִטיָלהנקישה
נ על דרך "חפ

השלמים
ימי־הביניים

נקישת לשון, נקישת אצבעות, נקישת שיניים, נקישה בחלון, כלי נקישה, נקישת סוסים, נקישה על הדלת

נ־ק־מקלְקָטָלהנקמה
נ על דרך "חפ

השלמים
מקרא

נקמה , (סרט)נקמה זרה , נקמה מתוקה, אל נקמות, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן, נקמת דם

נקמה אכזרית, (סרט)נקמה כפולה , (סרט)בוערת 

עברית חדשהמרובעיםנ־ר־מ־לפיעלִקּטּולנרמול
, נרמול בסיס נתונים, נרמול התפלגות, נרמול פונקצייה, נרמול נתונים, נרמול מספרים, נרמול וקטור

נרמול אנרגייה, תנאי נרמול, נרמול היחסים בין המדינות
שאילה מלעז

ל"חזא"נלנ־ש־אקלְקִטיָלהנשיאה
נשיאת , נשיאת עוון, נשיאת פנים, נשיאת כפיים, נשיאת אישה, נשיאה בעול, ארגז נשיאה, תיק נשיאה

קל לנשיאה, נשיאה בתוצאות, נשיאה בעונש, נשיאה באחריות, נשיאה בנטל, נשיאת ראש, חן

ארץ נשייה, העלה מתהום הנשייהל"חזה/י"נלה/נ־ש־יקלְקִטיָלהנשייה

נ־ש־כקלְקִטיָלהנשיכה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

, פצעי נשיכה, עוצמת נשיכה, טיפול לאחר נשיכה, נשיכות בעלי חיים, נשיכה של אוגר, נשיכה של כלב

נשיכת שפתיים, נשיכת אהבה, נשיכת שועל, נשיכת נחש, נשיכת עכביש, נשיכת לשון

נ־ש־לקלְקִטיָלהנשילה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

, ג מהמשקל"נשילת ק, נשילת תנועות, נשילת עיצורים, נשילת סופיות, נשילת איברים, נשילת עור

נשילת פירות מהעצים

נ־ש־מקלְקִטיָלהנשימה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

, תהליך הנשימה, נשימה סרעפתית, נשימה פרדוקסלית, נשימה מעגלית, נשימה בועית, נשימה תאית

, בנשימה אחת, נשימת יתר, קוצר נשימה, שליטה בנשימה, נשימה נכונה, מחלות נשימה, דרכי הנשימה

עד , נעתקה נשימתו, קצב נשימה, נשימה כבדה, קשיי נשימה, עד נשימתו האחרונה, בנשימה עצורה

נוף , דרושה לכך נשימה ארוכה, מרחב נשימה, חסר נשימה, דום נשימה, קנה הנשימה, כלות הנשימה

כמו אוויר לנשימה, לקח נשימה עמוקה, נשימות עמוקות, עוצר נשימה

נ־ש־פקלְקִטיָלהנשיפה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

נשיפת מימן, נשיפת אש, נשיפת אוויר, בדיקת נשיפה, כלי נשיפה, נשיפה בלומה, נשיפה ושאיפה

נ־ש־קקלְקִטיָלהנשיקה
נ על דרך "חפ

השלמים
מקרא

(כינוי לתרגום)נשיקה מתחת למטפחת , חיבוקים ונשיקות, מיתת נשיקה, נשיקה צרפתית

נ־ש־רקלְקִטיָלהנשירה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

, נשירה גלויה, נשירה בגבות, נשירה אצל ילדים, נשירה סמויה, נשירת שיער, נשירה מבית הספר

סכנת נשירה, נשירה ממסגרות
מ– הצרכה 

סלנגארוחת נשנושים, אכל נשנושיםעברית חדשהמרובעיםנ־ש־נ־שפיעלִקּטּולנשנוש

נ־ת־חקלְקִטיָלהנתיחה
נ על דרך "חפ

השלמים
עברית חדשה

בידול של ניתוח , ניתח– הפועל מפיעל נתיחה במכון הפתולוגי, לצורך נתיחה, נתיחת גופה, טכנאי נתיחה, נתיחה לאחר המוות

ונתיחה

נ־ת־נקלְקִטיָלהנתינה
נ על דרך "חפ

השלמים
ל"חז

, נתינת גט, נתינת כסף, נתינת עצה, נתינת שם, כוחה של נתינה, נתינה ללא תמורה, נתינה וקבלה

נתינת שיעור, נתינת נקודות, נתינת ציון, נתינת מתנה, נתינת נימוק, נתינת צדקה

ס
ס־ב־אקלְקִטיָלהסביאה

א על דרך "נל

השלמים
עברית חדשה

זלילה וסביאה

סבסוב בכדורגל, סבסוב טיל, סבסוב כלי טיסעברית חדשהמרובעיםס־ב־ס־בפיעלִקּטּולסבסוב

(סובסידיה)מלעז סבסוד מופעים, סבסוד קייטנות, סבסוד ארוחות, סבסוד תחבורה ציבורית, סבסוד גניםעברית חדשהמרובעיםס־ב־ס־דפיעלִקּטּולסבסוד

סברה הגיונית, עדות סברה, בעל סברה, סברת כרסעברית חדשהשלמיםס־ב־רקלְקָטָלהסברה

ל– הצרכה סגידה לכוכבי קולנוע, סגידה ליופי, סגידה לאלימי־הבינייםשלמיםס־ג־דקלְקִטיָלהסגידה

ל"חזשלמיםס־ג־רקלְקִטיָלהסגירה

סגירת חשבון , סגירת מרפסת, סגירת רווחים, סגירת כביש, סגירת דלתות, שעת הסגירה, סגירת מעגל

סגירת , סגירת תואר, סגירת שטחים, עם סגירת הגיליון, סגירת פערים, סגירת שורות, סגירת תיק, בנק

סגירת שערים, סגירת גבולות, סגירת אשראי, צירים

סגסוג פלדה, סגסוג מתכותימי־הבינייםמרובעיםס־ג־ס־גפיעלִקּטּולסגסוג

?פ"ש?, הפועלסדרת מספרים, סדרה גיאומטרית, סדרה חשבונית, סדרה הנדסית, סדרת טלוויזיהימי־הבינייםשלמיםס־ד־רקלִקְטָלהסדרה

סחיבת רגל, סחיבת אלונקה, סחיבת פצוע, עגלת סחיבה, סחיבה וגרירהימי־הבינייםשלמיםס־ח־בקלְקִטיָלהסחיבה

ימי־הבינייםשלמיםס־ח־טקלְקִטיָלהסחיטה
סחיטת , סחיטת לימון, סחיטה מינית, סחיטה רגשית, סחיטה באיומים, סחיטת כספים, סחיטת ההדק

תוכנית סחיטה במכונת כביסה, תפוז

סחיפת אלקטרונים, סחיפת תדר, סחיפת מי הים, סחיפה של קרקע, תהליכי סחיפהימי־הבינייםשלמיםס־ח־פקלְקִטיָלהסחיפה

(המשק, מטוס)נכנס לסחרור , סחרור בשחקיםעברית חדשהמרובעיםס־ח־ר־רפיעלִקּטּולסחרור

סטייה מהנורמה, סטייה מנתיב הנסיעה, סטייה מינית, סטייה חברתית, סטיית תקןעברית חדשהה/י"נלה/ס־ט־יקלְקִטיָלהסטייה
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סטירה מצלצלת, סטירת לחיל"חזשלמיםס־ט־רקלְקִטיָלהסטירה

תשלום דגשהסיאוב והשחיתות, סיאוב שלטוניימי־הבינייםשלמיםס־א־בפיעלִקּטּולסיאוב

סיבה למסיבה, סיבת המוות, סיבת הסיבות, סיבה ומסובב, סיבה ותוצאהמקראכפוליםס־ב־בקלִקְטָלהסיבה

ימי־הבינייםכפוליםס־ב־בפיעלִקּטּולסיבוב
, סיבוב הופעות, סיבוב קניות, (ד"סל)סיבובים לדקה , סיבובים מסוכנים, סיבוב כדור הארץ, סיבוב ראש

סיבובי מנוע, לקח את הסיבוב

סיבוך בלידה, סיבוך שפעת, סיבוך העניינים, היווצרות סיבוכיםימי־הבינייםשלמיםס־ב־כפיעלִקּטּולסיבוך

גם סלנג, גזור שםסיבון הגוף, סיבון התוצאותעברית חדשהשלמיםס־ב־נפיעלִקּטּולסיבון

במקור שיבר את האוזןסיבור האוזןעברית חדשהשלמיםס־ב־רפיעלִקּטּולסיבור

סיגול מנוע, סיגול העדשה, ...סיגול הגוף לעברית חדשהשלמיםס־ג־לפיעלִקּטּולסיגול

סיגוף הנפש, סיגוף הגוף, (ספר)סיגופים ופיתויים ל"חזשלמיםס־ג־פפיעלִקּטּולסיגוף

סידורי– ת "מזה שסידור עבודה, חסל סידור פסח, סידור מלא, סידור תפילה, סידור המילים, סידור החדר, סידוריםל"חזשלמיםס־ד־רפיעלִקּטּולסידור

סיוג הגינה, סיוג הבעיהעברית חדשהשלמיםס־י־גפיעלִקּטּולסיוג

סיוד דירות, סיוד גגות, סיוד קירותל"חזשלמיםס־י־דפיעלִקּטּולסיוד

סוג– גזור שם סיווג טופוגרפי, סיווג דרכים, סיווג תפקודי, הסרת סיווג, סיווג מסמכים, סיווג ביטחוני, סיווג מקצועיעברית חדשהשלמיםס־ו־גפיעלִקּטּולסיווג

זה היה סיוט, סיוטים בלילה, סיוטי מלחמהימי־הבינייםשלמיםס־י־טפיעלִקּטּולסיוט

ל"חזשלמיםס־י־מפיעלִקּטּולסיום
סיום , פרק סיום העונה, סיום הלימודים, מסיבת סיום, לסיום, סיום לימודים, סיום קורס, טקס סיום

(שלמה ארצי)והוא לפני סיום , סיום טרגי, (ק"אס)אווירת סיום קורס , המשימה

ל"חזשלמיםס־י־עפיעלִקּטּולסיוע
, מרכזי סיוע, סיוע חוץ, סיוע כלכלי, סיוע נפשי, סיוע אווירי, סיוע ארטילרי, סיוע הומניטרי, סיוע משפטי

מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית

ַסיִף– גזור שם מדריך סיוף, חוג סיוף, איגוד הסיוף, מועדון סיוף, סיוף יפניעברית חדשהשלמיםס־י־פפיעלִקּטּולסיוף

סיור לילי, סיור קבוצתי, שוטר סיור, סיור מודרך, סיור משטרתי, מטוסי סיור, סיור אווירי, סיור לימודיעברית חדשהשלמיםס־י־רפיעלִקּטּולסיור

כ רפהסיכת הגוף, שמן סיכה לרכבל"חזי"עוס־ו־כקלְקִטיָלהסיכה

?הפועל?, פ"שכנגד כל הסיכויים, חסר סיכוי, סיכויים וסיכונים, סיכוי קלוש, יש סיכוי, אין סיכויל"חזה/י"נלה/ס־כ־יפיעלִקּטּולסיכוי

סיכול חוזה, סיכול הפיגוע, סיכול ממוקדעברית חדשהשלמיםס־כ־לפיעלִקּטּולסיכול

עברית חדשהשלמיםס־כ־מפיעלִקּטּולסיכום
, סיכום ביניים, סיכום ספר, לסיכום, סיכום בורר, סיכום דיון, סיכום מחלה, סיכום ממזג, בסיכומו של דבר

לקט סיכומים, סיכומים ועבודות

ל"חזשלמיםס־כ־נפיעלִקּטּולסיכון
סיכוני , גורמי סיכון, סיכון כפול, נוער בסיכון, מדדי סיכון, קבוצות סיכון, סיכון מחושב, סיכון ביטחוני

סיכון סביבתי, לקח סיכון, קרן הון סיכון, קרינה

סילוף ההיסטוריה, סילוף דברים, סילוף האמת, סילוף הידיעות, סילוף העובדותימי־הבינייםשלמיםס־ל־פפיעלִקּטּולסילוף

סילוק המפגע, סילוק יונים, סילוק הפסולת, מניעת סילוק השכינה, סילוק הדעת, סילוק חובל"חזשלמיםס־ל־קפיעלִקּטּולסילוק

י/היקש בין גזרות אסימוא עינייםעברית חדשהא"נלס־מ־אפיעלִקּטּולי/סימוא

רישום סימוכין, מספר סימוכין, סימוכין לטענות, סימוכין למכתבעברית חדשהשלמיםס־מ־כפיעלִקּטּולסימוכין

גזור שם סמלשיטות סימול, סימול מחשב, סימול כימיעברית חדשהשלמיםס־מ־לפיעלִקּטּולסימול

ס־מ־מפיעלִקּטּולסימום
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

מניעת סימום, סימום טכנולוגי, סימום מכני, סימום בספורט, סימום דם, סימום גנטי, מבדקי סימום

סימון מזון, סימון תזונתי, עט סימון, סימון תמרורים, סימון קווים, סימון מפות, סימון אותיותעברית חדשהשלמיםס־מ־נפיעלִקּטּולסימון

בעברית מסרור, (SMS)מלעז סימוס ברמזור, סימוס בנהיגהעברית חדשהשלמיםס־מ־ספיעלִקּטּולסימוס

ס־נ־נפיעלִקּטּולסינון
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

, סינון עפר, סינון מתקדם, סינון תוכן, סינון אתרים, סינון האור, סינון שיחות, סינון מועמדים, סינון מים

רמת סינון

סיעודי– ת "מזה שתביעת סיעוד, גמלת סיעוד, לימודי סיעוד, שירותי סיעוד, בית ספר לסיעודעברית חדשהשלמיםס־ע־דפיעלִקּטּולסיעוד

סעיף– גזור שם סיעוף מסילות הברזל, סיעוף רשת, סיעוף המאמר לפסקאותעברית חדשהשלמיםס־ע־פפיעלִקּטּולסיעוף

?הפועלסיעור מוחות, סיעור מוחיןעברית חדשהשלמיםס־ע־רפיעלִקּטּולסיעור

צו סיפוח, סיפוח זוחל, סיפוח בכימיה, סיפוח שכונות, סיפוח שטחיםעברית חדשהשלמיםס־פ־חפיעלִקּטּולסיפוח

סיפוק רגשי, בא על סיפוקו, בסיפוק רב, דחיית סיפוקים, סיפוק עצמיל"חזשלמיםס־פ־קפיעלִקּטּולסיפוק
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ל"חזשלמיםס־פ־רפיעלִקּטּולסיפור

סיפור , סיפור הצלחה, סיפור אהבה, סיפורי המקרא, סיפורי בדים, סיפור מעשיות, סיפור המעשה

פסטיבל מספרי , סיפורי סבתא, סיפורי עם, סיפור מההפטרה, סיפור קצר, סיפור מסגרת, בהמשכים

סיפורי , (סדרה)סיפורה של שפחה , סיפור מהסרטים, סיפור חיים, סיפור מתח, סיפור כיסוי, הסיפורים

, הסיפור המלא, מבוסס על סיפור אמיתי, לא קונה את הסיפור?, מה הסיפור שלו, אלף לילה ולילה

(מחזמר)סיפור הפרברים , אל תעשה מזה סיפור, סיפור הבריאה

סיפורי– ת "מזה ש

סיקול אבניםימי־הבינייםשלמיםס־ק־לפיעלִקּטּולסיקול

סיקור תקשורתי, סיקור עיתונאיימי־הבינייםשלמיםס־ק־רפיעלִקּטּולסיקור

תשלום דגשרשימת סירובים, חזית הסירוב, סירוב לעבור בדיקה, זכות סירוב, עמד בסירובו, סירוב פקודהל"חזשלמיםס־ר־בפיעלִקּטּולסירוב

תשלום דגשסירוס אנשים, סירוס כלבים, סירוס חתולים, סירוס כימי, סירוס הכוונהל"חזשלמיםס־ר־ספיעלִקּטּולסירוס

תשלום דגשסירוק והברשה, סירוק כלבים, סירוק השיערעברית חדשהשלמיםס־ר־קפיעלִקּטּולסירוק

סיתות אבניםל"חזכפוליםס־ת־תפיעלִקּטּולסיתות

ל"חזשלמיםס־כ־נפיעלַקָּטָלהסכנה
, סכנת הכחדה, יצא מכלל סכנה, סכנת נפשות, סכנת מוות, סכנת חיים, סכנת החלקה, סכנה לציבור

בשעת סכנה, סכנה סביבתית, תחושת סכנה, סכנת סגירה

ל"חזמרובעיםס־כ־ס־כפיעלִקּטּולסכסוך
סכסוך , פתרון הסכסוך, סכסוך שכנים, סכסוכי גירושין, סכסוך משפחתי, סכסוך עבודה, סכסוך מדיני

ניהול סכסוכים, מניעת סכסוכים, יישוב סכסוכים, סכסוכי ירושה, דמים

מ– הצרכה טיפול סלידה, סלידה מולדת, סלידת טעם, חש סלידה עמוקה, מעורר סלידהימי־הבינייםשלמיםס־ל־דקלְקִטיָלהסלידה

מקראשלמיםס־ל־חקלְקִטיָלהסליחה
סליחת , על העיכוב/על ההפרעה/סליחה על הטרחה, ביקש סליחה, עמך הסליחה, (פיוטים)סליחות 

סליחה שטעינו, סליחה שניצחנו, סליחה על הביטוי, (קריאה)! סליחה, חטאים
על– הצרכה 

ס־ל־לקלְקִטיָלהסלילה
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

סלילת כבלים, סלילת דרך, סלילת מסילה, סלילת כבישים

עברית חדשהשלמיםס־ל־קקלְקִטיָלהסליקה
, מערכת סליקה, שירותי סליקה, עמלות סליקה, סליקה בבנק, סליקה פנסיונית, סליקת כרטיסי אשראי

סליקת המסחר בבורסה
?הפועל סילק

סלסולים בשירה, סלסולים בשיערל"חזמרובעיםס־ל־ס־לפיעלִקּטּולסלסול

כתב סמיכה, סמיכה לרבנות, שכיבות סמיכה, סמיכת ידייםל"חזשלמיםס־מ־כקלְקִטיָלהסמיכה

סנגֹור– גזור שם , ההפך מקטרוגעל הנאשם/סנגור על החשודעברית חדשהמרובעיםס־נ־ג־רפיעלִקּטּולסנגור

סנדל– גזור שם סנדול הרכבעברית חדשהמרובעיםס־נ־ד־לפיעלִקּטּולסנדול

סנוור בנהיגה, סנוור בראייה, סנוור עינייםעברית חדשהמרובעיםס־נ־ו־רפיעלִקּטּולסנוור

אין פועלקנטור וסניטהעברית חדשהשלמיםס־נ־טקלְקִטיָלהסניטה

מתיחת קווי סניקה, יניקה וסניקהעברית חדשהשלמיםס־נ־קקלְקִטיָלהסניקה

מלעזסנכרון אנכי, סנכרון אופקי, סנכרון משימות, סנכרון שלטים, סנכרון הקול והתמונהעברית חדשהמחומשיםס־נ־כ־ר־נפיעלִקּטּולסנכרון

שאילה מלעזסנתוז יסודותעברית חדשהמרובעיםס־נ־ת־זפיעלִקּטּולסנתוז

ל"חזשלמיםס־ע־דקלְקטּוָלהסעודה
הסעודה , סעודת הבראה, מסעודת מצווה, סעודה מפסקת, סעודת אבלים, סעודת שבת, סעודת מלכים

האחרונה

מקראשלמיםס־ע־רקלְקָטָלהסערה
עלה , סערת רוחות, סערה בים, סערת נפש, סערת הקרב, השקט שלפני הסערה, סערה בכוס תה

סערה וסופה, בעין הסערה, סערת רגשות, בסערה השמיימה

עברית חדשהשלמיםס־פ־גקלְקִטיָלהספיגה
ספיגה , כושר ספיגה, בור ספיגה, סף ספיגה, ספיגת סיד, כוננות ספיגה, ספיגת ידע, ספיגה בעיכול

קצב ספיגה, מקדם ספיגה, תת־ספיגה, חוזרת

ל"חזשלמיםס־פ־קקלְקִטיָלהספיקה
, ספיקת נוזלים, אי ספיקת כליות, אי ספיקת לב, ספיקה נומינלית, ספיקה מקסימלית, ספיקת כפיים

ספיקת סף, מד ספיקה, ספיקת מים, ספיקת משאבה

ל"חזשלמיםס־פ־רקלְקִטיָלהספירה

, לספירה, לפני הספירה, ספירת קולות, ספירת העומר, ספירת מלאי, הספירה לאחור, ספירת דם

הספירה , הספירה הנוצרית, הספירה הכללית, הספירה היהודית, ספירת זרע, ספירת קלוריות

ספירה אוטומטית, שיטת ספירה, ספירת תאים, ספירה יְדנית, המוסלמית

לספירה ולא אחרי הספירה

ספסל– גזור שם ספסול שחקןעברית חדשהמרובעיםס־פ־ס־לפיעלִקּטּולספסול

כמו מספורספרור העמודיםעברית חדשהמרובעיםס־פ־ר־רפיעלִקּטּולספרור

עונש סקילה, סקילה באבניםל"חזשלמיםס־ק־לקלְקִטיָלהסקילה

ל"חזשלמיםס־ק־רקלְקִטיָלהסקירה
, סקירת משמר כבוד, סקירת ספרות, סקירת מערכות, סקירה תאורטית, סקירה מדינית, סקירת ספרים

סקירה היסטורית, סקירה ממזגת, סקירה מאוחרת, סקירה מוקדמת, סקירה משפטית
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סרבול מוטורי, סרבול תנועתי, סרבול יתרעברית חדשהמרובעיםס־ר־ב־לפיעלִקּטּולסרבול

הפצרה=עברית חדשהמרובעיםס־ר־ה־בפיעלִקּטּולסרהוב

סריגת סוודריםל"חזשלמיםס־ר־גקלְקִטיָלהסריגה

ל"חזשלמיםס־ר־קקלְקִטיָלהסריקה
, סריקת ברקודים, סריקה על־קולית, סריקת מסמכים, סריקת תמונות, סריקת מחברות, סריקת שטח

סריקה שלובה, ם סריקה"מכ, סריקה מעגלית, תוכנות סריקה, סריקת מיילים

גוֵלל או גוָללסתימת פיות, סתימה בכיור, סתימה בשירותים, סתימה בשן, סתימת חורים, ...סתימת הגולל עלל"חזשלמיםס־ת־מקלְקִטיָלהסתימה

ימי־הבינייםשלמיםס־ת־רקלְקִטיָלהסתירה
... אין סתירה בין, תגובת סתירה, סתירה בכימיה, ...עומד בסתירה ל, סתירה לוגית, סתירה פנימית

סתירת טענות, סתירת הדין, סתירות וניגודים, גילה סתירה, ...ל

ע

מקראשלמיםע־ב־דקלְקטֹוָלהעבודה

שוק , בית דין לעבודה, עבודה מעשית, סכסוך עבודה, עבודת עפר, עבודה עברית, עבודה סוציאלית

תערוכת , סידור עבודה, סוס עבודה, חדר עבודה, עבודת גמר, עבודת אלילים, עבודה מועדפת, העבודה

, עבודות עפר, עבודת יד, עבודת כפיים, עבודה בשבתות, עבודה זרה, (של פסלים, של ציירים)עבודות 

תנועת , משרד העבודה והרווחה, לשכת העבודה, חוסר עבודה, עבודה בעיניים, עבודה סיזיפית

תאונת , עבודת פרך, מפלגת העבודה, עבודה שחורה, עבודת נמלים, דיני עבודה, עבודת מטה, העבודה

, מחנה עבודה, דרש עבודה, עבודת הבורא, לטיפש לא מראים חצי עבודה, עבודה ציבורית, עבודה

(מובטל)בין עבודות , כיבוש העבודה, תאונה עבודה

ל"חזשלמיםע־ב־רקלְקֵטָלהעבירה

עבירת , עבירת ביטחון, עבירת צווארון לבן, עבירת משמעת, עבירת מין, עבירת רכוש, עבירת מהירות

עבירות שבין אדם , עבירות שבין אדם לחברו, עבירה גוררת עבירה, עבירת תנועה, עבירת שוחד, קלון

עבירה , הרהורי עבירה, עבירה פלילית, שותף לדבר עבירה, עבירת מרמה, עבירת מס, למקום

סחט עבירה, בכדורסל

עברית חדשהמרובעיםע־ב־ר־תפיעלִקּטּולעברות
--משה שרתוק , מאיר<< -גולדה מאירסון עברות מונחים, עברות שמות משפחה

עברית– שורש תנייני , שרת< 

עברית חדשהשלמיםע־ג־נקלְקִטיָלהעגינה
עגינת , עגינה במרינה, לטלפון נייד/תחנת עגינה למחשב נייד, מקום עגינה, אוניות בנמל/עגינת ספינות

אגרת עגינה, דמי עגינה, כלי עגינה, חוט השדרה

עברית חדשהמרובעיםע־ד־כ־נפיעלִקּטּולעדכון
, עדכון מחירים, עדכון נתונים, עדכון חשבונות, עדכון פרטים, עדכון חדשות, עדכון גרסה, עדכון תוכנה

עדכון שכר, עדכון תעריפים
כאן+ עד : השורש נוצר מהלחם

כמו העוויה?, הפועלעוויית שפתיים, עוויית גוף, עוויית הפניםעברית חדשהה/י"נלה/ע־ו־יקלְקָטָלהעוויה

מקראשלמיםע־ו־לקלִקְטָלהעוולה
, עוולה נמשכת, עוולה אזרחית, עוולה מסחרית, עוולה חברתית, עוולה צרכנית, בן עוולה, עוולת רשלנות

עוולה נזיקית
?פ"ש? הפועל

שיעורי עזיבה, עזיבה מרצון, עזיבת רכוש, עזיבת הילדים, עזיבת הביתל"חזשלמיםע־ז־בקלְקִטיָלהעזיבה

מקראשלמיםע־ז־רקלִקְטָלהעזרה

, האל/בעזרת השם, הגיש עזרה/הושיט, חש לעזרתם/בא, עזרה שנייה, עזרה ראשונה, עזרה הדדית

, (עזרה ראשונה נפשית)ן "ער, צריך עזרה, קריאות עזרה, עזרה נפשית, עזרה לזולת, עזרה משפטית

פנייה לעזרה, הגולשים/האוהדים/מבקשים את עזרת הציבור, זקוק לעזרה

ל"חזשלמיםע־ט־פקלְקִטיָלהעטיפה
סרט , עטיפת ספרים, נייר עטיפה, עטיפה בטלית, עטיפת מחברת, עטיפת מתנה, עטיפה צבעונית

גלילי עטיפה, עטיפה

ל"חזשלמיםע־ב־דפיעלִקּטּולעיבוד

, עיבוד תמונה, עיבוד מידע, עיבוד סיפור, עיבוד יצירה, עיבוד מוזיקלי, עיבוד תמלילים, עיבוד נתונים

עיבוד , לחנים/עיבודים של מוזיקה, עיבוד שבבי, עיבוד עור, עיבוד עץ, עיבוד חקלאי, עיבוד אותות

עיבודים למקהלה, עיבוד מזון, עיבוד בימתי, מאמר

עיבוי נתונים, עיבוי עירוני, עיבוי שיער, עיבוי נוזלים, עיבוי שפתיים, עיבוי הטקסטימי־הבינייםה/י"נלה/ע־ב־יפיעלִקּטּולעיבוי

ל"חזשלמיםע־ב־רפיעלִקּטּולעיבור
עיבור , דיני עיבור, סוד העיבור, חודש העיבור, שנת עיבור, עיבורה של עיר, עיבור החודש, עיבור השנה

עיבור נשמה, עיבור הנדסי, צורה

עיגול לטובה, שגיאת עיגול, חצי עיגול, עיגולים שחורים, ריבוע העיגול, עיגול מספרים, עיגול למעלהל"חזשלמיםע־ג־לפיעלִקּטּולעיגול

עיגון ברזל, עיגון כימי, עיגון לקיר, עיגון כספת, עיגון חקיקתי, עיגון בחוזהימי־הבינייםשלמיםע־ג־נפיעלִקּטּולעיגון
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עברית חדשהי"עוע־ו־דפיעלִקּטּולעידוד
עידוד ופיתוח , עידוד השקעות הון, עידוד הילודה, פרסי עידוד, זריקת עידוד, שכר עידוד, ...בעידודו של

כוחו של עידוד, קריאות עידוד, עידוד הקריאה, עידוד הצמיחה, ענף הבנייה

סובלימציה=עידון המידות, עידון הפנים, חוסר עידון, עידון היצר, עידון הטעםל"חזשלמיםע־ד־נפיעלִקּטּולעידון

עידור בשדה, עידור עמוקל"חזשלמיםע־ד־רפיעלִקּטּולעידור

עיווי גוף, עיווי פנים, עיווי שפתייםימי־הבינייםה/י"נלה/ע־ו־יפיעלִקּטּולעיווי

ל"חזי"עוע־ו־תפיעלִקּטּולעיוות
עיוות , עיוות צורה, עיוות תדרים, עיוותים בצילום, עיוותים בשכר, עיוות האמת, עיוות הדין, עיוות גופני

עיוות קוגניטיבי, עיוותי חשיבה, עיוות המציאות, עיוות תפיסה, עיוות הקול, הדמות

ל"חזי"עוע־י־נפיעלִקּטּולעיון
לעיון , ספריית עיון, חדר עיון, צריך עיון, עיון מקוון, ערב עיון, יום עיון, עיון בספר, בעיון, ספרי עיון

עיון בלבד, בספרייה

– ת "מזה ש, עין– גזור שם , ב– הצרכה 

עיוני

עיוף המוח, עיוף הגוףימי־הבינייםשלמיםע־י־פפיעלִקּטּולעיוף

(אורבניזציה)גזור שם מעיר עיור יתר, עיור מואץ, תהליך העיורעברית חדשהי"עוע־י־רפיעלִקּטּולעיור

עקירת טרשים?, פ"שסיקול ועיזוק, עידור ועיזוק, עיזוק האדמהימי־הבינייםשלמיםע־ז־קפיעלִקּטּולעיזוק

עיטוף ממוכן, עיטוף המתנה, עיטוף תינוק, עיטוף רכבים, עיטוף בטליתל"חזשלמיםע־ט־פפיעלִקּטּולעיטוף

עיטורי פרחים, עיטור הבית, עיטור הספר, עיטור הגבורה ועיטור המופת, עיטור העוז: ל"בצהל"חזשלמיםע־ט־רפיעלִקּטּולעיטור

מעדיפים התעטשותעיטוש הפוך, עיטושים מרוביםל"חזשלמיםע־ט־שפיעלִקּטּולעיטוש

ל"חזשלמיםע־כ־בפיעלִקּטּולעיכוב
, עיכוב בתנועה, צו עיכוב יציאה מהארץ, עיכוב שפתי, עיכוב בטיסה, עיכוב התפתחותי, עיכוב ביצוע

עיכוב הקריאה, עיכוב הליכים

ל"חזשלמיםע־כ־לפיעלִקּטּולעיכול
תהליך , מיצי עיכול, קשה לעיכול, קל לעיכול, מערכת העיכול, עיכול איטי, עיכול מהיר, עיכול מזון

עיכול תקין, זמן עיכול, העיכול

הליכה בעיכוסעברית חדשהשלמיםע־כ־ספיעלִקּטּולעיכוס

ל"חזכפוליםע־ל־לקלִקְטָלהעילה
, עילה לגירושין, עילה לפיטורין, עילה לרצח, עילה למלחמה, אין עילה, עילה לתביעה, עילה משפטית

עילת העילות
?הפועל?, פ"ש

?פ"ש, מעדיפים עילגותעילוג השפה, לשון עילוגימי־הבינייםשלמיםע־ל־גפיעלִקּטּולעילוג

משמש גם כשם תואר!הוא ממש עילוי, מקדם העילוי, ספורטאי עילוי, עילוי בתורה, עילוי נשמה, כוח העילויל"חזה/י"נלה/ע־ל־יפיעלִקּטּולעילוי

?הפועלבעילום שםימי־הבינייםשלמיםע־ל־מפיעלִקּטּולעילום

?פ"שאומנות העילוסימי־הבינייםשלמיםע־ל־ספיעלִקּטּולעילוס

עילוף חושיםימי־הבינייםשלמיםע־ל־פפיעלִקּטּולעילוף

עימוד רצפים, עימוד תמונות, עימוד העיתון, עימוד הספרעברית חדשהשלמיםע־מ־דפיעלִקּטּולעימוד

כמו עמעוםעימום האור, עימום הצבעל"חזכפוליםע־מ־מפיעלִקּטּולעימום

עברית חדשהשלמיםע־מ־תפיעלִקּטּולעימות
עימותים , יישובי קו העימות, עימות ישיר, עימות גרעיני, עימות משטרתי, עימות צבאי, עימות חזיתי

נקלעו לעימות, ...בירושלים/עימותים ביפו, עימותים בהר הבית, אלימים

עמית שונה – שורש שיש בו ניגודיות 

מעימות

עינוג ציבורי, עינוג בשמים, היטל עינוגים, עינוגי פירות, ענוגי שוקולד, עינוגיםל"חזשלמיםע־נ־גפיעלִקּטּולעינוג

עינויי תופת, עינויי גוף, איסור עינוי אלמנה ויתום, עינויים, עינוי סיני, עינוי נפש, עינוי דיןל"חזה/י"נלה/ע־נ־יפיעלִקּטּולעינוי

אמבט עיסוי, מכון עיסוי, עיסוי זוגי, עיסוי רפואי, שירותי עיסוי, עיסוי שוודי, עיסוי גוף, עיסוי פניםימי־הבינייםה/י"נלה/ע־ס־יפיעלִקּטּולעיסוי

עסק– הפועל מבניין קל יש לי עיסוקים, ריפוי בעיסוק, רישיון עיסוק, חופש העיסוק, עיסוק צדדיל"חזשלמיםע־ס־קפיעלִקּטּולעיסוק

עיפוש מזונות, אין חשש עיפוש, תהליכי עיפוש וקלקול, עיפוש שומנים, עיפוש על מזוןימי־הבינייםשלמיםע־פ־שפיעלִקּטּולעיפוש

עברית חדשהשלמיםע־צ־בפיעלִקּטּולעיצוב

, עיצוב האופי, עיצוב הדמות, עיצוב האישיות, עיצוב אופנה, עיצוב ְפנים, עיצוב שיער, עיצוב סביבתי

, עיצוב טקסטיל, תבניות עיצוב, עיצוב אתרים, עיצוב המוצר, עיצוב תעשייתי, עיצוב חזותי, עיצוב גרפי

לימודי עיצוב, סטודיו לעיצוב, עיצוב החברה, עיצוב הבית

בעיקר בריבויהסרת עיצומים, לנקוט עיצומים, ...בעיצומו של, פתיחה בעיצומים, הטלת עיצומים, עיצום כספיל"חזשלמיםע־צ־מפיעלִקּטּולים/עיצום

ל"חזשלמיםע־צ־רפיעלִקּטּולעיצור
, עיצור פוצץ, עיצור חיכי, עיצור חוכך, עיצור לשוני, עיצור אטום, עיצור שורק, עיצור קולי, עיצור גרוני

עיצורים ותנועות, עיצור שפתי, עיצורי השורש

עברית חדשהשלמיםע־ק־בפיעלִקּטּולעיקוב
– הצרכה , עדיף מעקב, הומופוני לעיכובעיקוב ובילוש, קורס עיקוב, יחידת העיקוב של המשטרה, רכב העיקוב

אחרי

עיקול זמני, עיקול רכב, עיקול רכוש, עיקול משכורת, עיקול חשבון, צו עיקול, עיקול הדרךימי־הבינייםשלמיםע־ק־לפיעלִקּטּולעיקול

עיקום הזמן, עיקום המרחב, עיקום לשון החוק, אף/עיקום חוטם, עיקום רגלל"חזשלמיםע־ק־מפיעלִקּטּולעיקום

(סרט)עיקוף לאהבה , עיקוף כדור הארץ, נדרש לעשות עיקוף, עיקוף מיותר, עיקוף בדרךעברית חדשהשלמיםע־ק־פפיעלִקּטּולעיקוף
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עברית חדשהשלמיםע־ק־רפיעלִקּטּולעיקור
, עיקור מכשירי ניתוח, עיקור חתולים, עיקור כלבים, עיקור כפוי, תחבושת עיקור, עיקור פרים, עיקור חלב

ניתוח עיקור, עיקור צנצנות

ל"חזשלמיםע־ר־בפיעלִקּטּולעירוב
עירוב , עירוב שימושים, מסכת עירובים, עירוב פרשיות, עירוב תחומים, עירוב חצרות, עירוב תבשילים

עירוב סמכויות, עירוב חושים, צבעים
תשלום דגש

תשלום דגשקבלת עירוי, עירוי ברזל, עירוי תוך ורידי, עירוי תת־עורי, עירוי דם, עירוי נוזליםל"חזה/י"נלה/ע־ר־יפיעלִקּטּולעירוי

כלי עישוב, עישוב הגינהעברית חדשהשלמיםע־ש־בפיעלִקּטּולעישוב

ל"חזשלמיםע־ש־נפיעלִקּטּולעישון
, (עישון דגים, עישון בשרים)עישון המזון , עישון בשרשרת, הפסקת עישון, עישון סיגריה, עישון טבק

אזור ללא עישון, נזקי עישון, עישון פסיבי

עישור התבואה, עישור כספים, עישור נכסים, עישור פירות וירקותל"חזשלמיםע־ש־רפיעלִקּטּולעישור

גזור מהמילה עת מגזרת הכפוליםעיתוי אומלל, שאלה של עיתוי, הפרשי עיתוי, עיתוי העבירה, מושלם/מקרי/מוצלח/נכון/בעיתוי טובעברית חדשהה/י"נלה/ע־ת־יפיעלִקּטּולעיתוי

ל"חזשלמיםע־כ־בפיעלַקָּטָלהעכבה
, עכבה התנהגותית, עכבה חברתית, עכבה סמויה, עכבה חשמלית, אין לו עכבות, כל עכבה לטובה

עכבת כניסה

?הפועלעכשוו העבריתעברית חדשהמרובעיםע־כ־ש־ופיעלִקּטּולעכשוו

?פ"שהשתררה עלטה, שרוי בעלטה, חושך ועלטהמקראשלמיםע־ל־טקלְקָטָלהעלטה

ל"חזה/י"נלה/ע־ל־יקלְקִטיָלהעלייה

עליית , עליית מחירים, עליית גג, עשה עלייה, קליטת עלייה, ...עלייתה ונפילתה של, עלייה לתורה

העלייה , העלייה השנייה, העלייה הראשונה, עלייה לרגל, כרטיס עלייה למטוס, עלייה למטוס, מדרגה

עלייה , ירידה לצורך עלייה, עליית הנוער, עלייה במשקל, עלייה בדרגה, עלייה מכיתה לכיתה, השלישית

עלייה , עלייה חדה, עליות ומורדות, עלייה במפלס הכינרת, זינוק בעלייה, עליית המסך, בשער המטבע

עליית יהודי , גל עלייה, לא מחליפים סוסים בעלייה, במגמת עלייה, מסורב עלייה, עלייה בביקוש, מתונה

עליית מתח, עליית שכר המינימום, עלייה בשכר, ...תימן/אתיופיה

מקראשלמיםע־ל־לקלְקִטיָלהעלילה
, משמעות מעשה או האשמה?, הפועלעלילות גבורה, עלילת שווא, עלילת דם, סיפורי עלילה, עלילת הסרט, שיר עלילה, השתלשלות העלילה

עלילתי– ת "מזה ש

עלה– גזור שם עלעול בעיתון, עלעול במחברת, עלעול בספרעברית חדשהמרובעיםע־ל־ע־לפיעלִקּטּולעלעול

מקראשלמיםע־מ־דקלִקְטָלהעמדה
עמדת , עמדת ביניים, עמדת מפתח, עמדת אש, נקט עמדה, עמדה שלילית, עמדה חיובית, נייר עמדה

עמדת כרטוס, מוצא
?פ"ש

ל"חזשלמיםע־מ־דקלְקִטיָלהעמידה

, עמידה בלוח זמנים, עמידה בזמנים, עמידה ממושכת, עמידה צבאית, עמידה ביעדים, עמידה חופשית

עמידה מול , עמידת שש, עמידת מוצא, עמידת נוח, עמידת דום, עמידת נר, עמידת ראש, עמידת ידיים

, כוח עמידה, עמידה על טיבו, גיל העמידה, (תפילת שמונֶה עשרה)תפילת עמידה , נסיעה בעמידה, קהל

עמידה בדרישות

ל"חזמרובעיםע־מ־ע־מפיעלִקּטּולעמעום
עמעום , עמעום בראייה, עמעום הרגש, עמעום המסר, עמעום המתכת, עמעום התאורה, עמעום האורות

מערכת עמעום, נורה

סלנג מערביתענטוז ירכייםעברית חדשהמרובעיםע־נ־ט־זפיעלִקּטּולענטוז

ענידת כנפי טיס, ענידת תכשיט, ענידת אותותימי־הבינייםשלמיםע־נ־דקלְקִטיָלהענידה

ימי־הבינייםשלמיםע־נ־שקלְקִטיָלהענישה
, ענישה משמעתית, ענישה שיפוטית, ענישה פלילית, ענישה גופנית, ענישה קולקטיבית, מדיניות ענישה

אזהרה קודמת לענישה

ל"חזשלמיםע־ס־קקלִקְטָלהעסקה
עשה , עסקת שבויים, סגר עסקה, עסקת טיעון, עסקת חליפין, עסקת חבילה, שטר עסקה, היתר עסקה

ן"עסקאות נדל, עסקה מאושרת, בירור עסקה, ביצוע עסקה, ביטול עסקה, עסקה טובה
?פ"ש

עפעוף לא רצוני, עפעוף יתר, עפעוף העינייםימי־הבינייםמרובעיםע־פ־ע־פפיעלִקּטּולעפעוף

עצבוב אוטונומי, עצבוב הלב, עצבוב כף היד, עצבוב בגוףעברית חדשהמרובעיםע־צ־ב־בפיעלִקּטּולעצבוב

מקראו"נפיי־ע־צקלְקֵטָלהעצה
, נתן עצה, שאל בעצתו, עצות לחיים, עצת אחיתופל, טיכס עצה, אובד עצות, בעצה אחת, השיא עצה

עצת חכמים, (ספר)עצת החמור , (ארגון)עצת נפש , עצה טובה, בעל עצה
עוצ מתחלפים ביניהם/שורשים יעצ

עצימת עין, עצימת עינייםימי־הבינייםשלמיםע־צ־מקלְקִטיָלהעצימה

ל"חזשלמיםע־צ־רקלְקִטיָלהעצירה

עצירת , עצירת תשלום, עצירת גשמים, עצירת פתע, עצירה בשוליים, עצירת מכונית, עצירת נשימה

, עצירת שתן, עצירת המשלוח, עצירה מוחלטת, עצירת התהליך, עצירה פתאומית, עצירת הזמן, הדלת

עצירת חירום, מרחק עצירה, תחנת עצירה, עצירה לדרישה, עצירת ביניים, בעיות עצירה

הפועל במקראעקדה פנימית, עקדת יצחקל"חזשלמיםע־ק־דקלְקֵטָלהעקדה

כמו עיקוםעקימת שפתיים, עקימת חוטםל"חזשלמיםע־ק־מקלְקִטיָלהעקימה
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ימי־הבינייםשלמיםע־ק־פקלְקִטיָלהעקיפה
, עקיפת הבעיה, עקיפת החוק, עקיפת הקושי, עקיפה מסוכנת מימין, רכב בכביש/עקיפת מכוניות

מרחק ראות לעקיפה בטוחה, נתיב עקיפה, קטע עקיפה אסורה', עקיפות בברידג

ל"חזשלמיםע־ק־צקלְקִטיָלהעקיצה
עקיצה , (עוקץ)תרגיל עקיצה , נימה של עקיצה, עכביש/עקיצת דבורה, (ה)עקיצת יתוש, עקיצת עקרב

עקיצות פשפשים, שנונה

ל"חזשלמיםע־ק־רקלְקִטיָלהעקירה
עקירת , עקירה כירורגית, עקירה מן השורש, עקירת מסמר, ...עקירה ממקום, עקירת עץ, עקירת שן

עקירת יישובים, הנגע

עקצוץ בלשון, עקצוץ בגרון, עקצוץ בעין, עקצוץ בעורעברית חדשהמרובעיםע־ק־צ־צפיעלִקּטּולעקצוץ

ערמת אשפה, ערמת חפצים, חיפש מחט בערמת שחת, ערמת כסף, ה על הדשא'ערמה של חברמקראשלמיםע־ר־מקלְקֵטָלהעֵרמה

ערבוב צבעים, ערבוב תחומים, ערבוב פרשיות, ערבוב קלפים, ערבוב חושים, ערבוב משקאותל"חזמרובעיםע־ר־ב־בפיעלִקּטּולערבוב

עברית חדשהמרובעיםע־ר־ב־לפיעלִקּטּולערבול
טבלת , ערבול צליל, מתקן ערבול, מכונת ערבול, ערבול פירות, ערבול זרמים, ערבול בטון, ערבול נתונים

ברז ערבול, מערכת ערבול, פונקציית ערבול, ערבול

ב דגושהערובה לשלום, ערובה להצלחה, ערובה לביטחון, מחסני ערובה, בן ערובהמקראשלמיםע־ר־בקלְקֻטָלהערובה

עדיף ערגה?, פ"שעריגה למולדתימי־הבינייםשלמיםע־ר־גקלְקִטיָלהעריגה

ל"חזשלמיםע־ר־כקלְקִטיָלהעריכה

, עריכת ליל הסדר, עריכת שולחן, עריכת טקס, עריכת ניסויים, עריכת דף, עריכת לשון, עריכת דין

, תוכנת עריכת תמונה, עריכת רדיו, עריכת סרטים, עריכה קולנועית, עריכה ספרותית, עריכה מדעית

עריכת סאונד, עריכת ברית מילה, עריכת צוואה, עריכת חוזה, עריכה מגמתית

ראשים/עריפת ראשל"חזשלמיםע־ר־פקלְקִטיָלהעריפה

ל– הצרכה , מ– הצרכה עבירת עריקה, עריקה פוליטית, עריקה למקום אחר, עריקה מהצבאעברית חדשהשלמיםע־ר־קקלְקִטיָלהעריקה

ל"חזמרובעיםע־ר־ע־רפיעלִקּטּולערעור
ערעור , דחיית הערעור, בית משפט לערעורים, כתב ערעור, ערעור הביטחון העצמי, ערעור על פסק דין

בית הדין לערעורים, …ערעור על זכות, ערעור על דוח חנייה, מאזן הכוחות
על– הצרכה 

ערפל– גזור שם ערפול בסגנון, ערפול מחשבתי, ערפול ראייה, ערפול הזהות, ערפול הכרה, ערפול חושיםעברית חדשהמרובעיםע־ר־פ־לפיעלִקּטּולערפול

ל"חזה/י"נלה/ע־ש־יקלְקִטיָלהעשייה

, עשייה מבורכת, עשיית סרטים, עשיית צדק, עשיית שלום, מידת העשייה, עולם העשייה, עשייה לשמה

, עשיית העבירה, עשיית יין, שלב העשייה, חדוות העשייה, עשייה חינוכית, עשיית רווחים, עשיית עושר

למידה מתוך עשייה, עשיית משפט

עתירת האסיר, הגיש עתירה, עתירה לבית המשפט, ץ"עתירה לבג, עתירה מנהליתל"חזשלמיםע־ת־רקלְקִטיָלהעתירה

פ
שאילה מלעזפברוק אחד גדול, פברוק ידיעות, פברוק שמועות, פברוק חדשות, פברוק תקשורתיעברית חדשהמרובעיםפ־ב־ר־קפיעלִקּטּולפברוק

פגימה בייצור, (החלק של הירח שאינו מואר)פגימת הלבנה , פגימה באישיות, פגימה מוסבתל"חזשלמיםפ־ג־מקלְקִטיָלהפגימה

ל"חזשלמיםפ־ג־עקלְקִטיָלהפגיעה

פגיעה , פגיעה ברגשות הציבור, פגיעתו רעה, בול פגיעה, פגיעה ישירה, פגיעה במטרה, פגיעה בכבוד

, בקרקע (המטוס)פגיעת , פגיעה נפשית, פגיעה עצבית, צפה פגיעה, פגיעה בביטחון המדינה, בזכויות

פגיעה בכבוד האדם , פגיעת הדף, פגיעת ברק, פגיעת ראש, פגיעה קשה, פגיעה קלה, פגיעה עצמית

, פגיעה גופנית, פגיעה ברכוש, פגיעה באנושות, פגיעה בפרטיות, פגיעה מינית, דמי פגיעה, וחירותו

פגיעת חום

ימי־הבינייםשלמיםפ־ג־שקלְקִטיָלהפגישה

פגישה לאין קץ , (שיר)פגישה חצי פגישה , פגישת עבודה, פגישת היכרות, פגישת מחזור, פגישה עיוורת

פגישה , פגישה חשאית, זימון פגישה, תקבעו פגישה, יש לנו פגישה, פגישה עסקית, פגישת יובל, (שיר)

ניהול פגישות, אישית

הפועל פגש, יש גם מפגש

ניתוח לתיקון פזילה, פזילת תינוקות, ...פזילה לעבר, פזילה מדומה, פזילה סמויה, פזילה בעיןעברית חדשהשלמיםפ־ז־לקלְקִטיָלהפזילה

?פ"שביצוע פזמון, אומן הפזמוןעברית חדשהמרובעיםפ־ז־מ־נפיעלִקּטּולפזמון

?פ"שפחיסה ארגונית, פחיסת הבצקימי־הבינייםשלמיםפ־ח־סקלְקִטיָלהפחיסה

נדירפחיתת הדורות, פחיתת הנפח, פחיתת רגישות, פחיתת תשואה, פחיתה ארגונית, פחיתת מטבעל"חזשלמיםפ־ח־תקלְקִטיָלהפחיתה

פחלוץ בעלי חיים, פחלוץ עופותעברית חדשהמרובעיםפ־ח־ל־צפיעלִקּטּולפחלוץ

פחמון ברזל, פחמון פלדהעברית חדשהמרובעיםפ־ח־מ־נפיעלִקּטּולפחמון

ל"חזשלמיםפ־ט־רקלְקטֹולפטור

, פטור באנגלית, (...מנעלי עור, ממטבח)פטורים בצבא , פטור ממילואים, פטור מעמלות, פטור ממכס

פטור , פטור חלקי, פטור מלא, ...קיבל פטור מ, פטור משירות צבאי, מבחני פטור, נוהל מתן פטור

פטור מתשלום, קיבוצי

מ– הצרכה 

ל"חזשלמיםפ־ט־רקלְקִטיָלהפטירה
מקרי , נסיבות הפטירה, מענק פטירה, הודעת פטירה, תעודת פטירה, בשעת הפטירה, יום הפטירה

רשימת פטירות, פטירה
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אונומתופיאהבהרצאה/פטפוטים בשיעור, פטפוטי סרק, פטפוטי רחובימי־הבינייםמרובעיםפ־ט־פ־טפיעלִקּטּולפטפוט

שאילה מלעזמערכת פטרול, משימת פטרול, פטרול מסביב למחנה, פטרול משטרה, פטרול צבאעברית חדשהמרובעיםפ־ט־ר־לפיעלִקּטּולפטרול

תשלום דגשפיאור המילים, פיאור הטקס, פיאור מעשיו, פיאור שמוימי־הבינייםשלמיםפ־א־רפיעלִקּטּולפיאור

?הפועל?, פ"שבשר פיגוליםמקראשלמיםפ־ג־לפיעלִקּטּולפיגול

?הפועל?, פ"שמערכת פיגומים, הרכבת פיגומים, פיגומים ניידיםל"חזשלמיםפ־ג־מפיעלִקּטּולפיגום

עברית חדשהשלמיםפ־ג־עפיעלִקּטּולפיגוע

פיגוע , פיגוע סייבר, פיגוע ירי, פיגוע טרור, פיגוע המוני, פיגוע התאבדות, פיגוע דקירה, פיגוע דריסה

, למטרת פיגוע, מגה פיגוע, פיגוע דמים, ניסיון פיגוע, פיגוע רב נפגעים, פיגוע תופת, פיגוע שנאה, פלילי

סוכל פיגוע, פיגוע רצחני, פיגוע נקמה, זירת הפיגוע, פיגוע התאומים

נוצר . טרור, מיועד לרוב רק לפעולות אויב

.(סוג של מחבל)ְמַפֵגַע 

פיגור סביבתי, פיגור השעון, ריבית פיגורים, פיגור בתשלומים, פיגור שכלי, פיגור התפתחותיעברית חדשהשלמיםפ־ג־רפיעלִקּטּולפיגור

פיהוק מדבק, פיהוקים מוגברים, פיהוק יתרל"חזשלמיםפ־ה־קפיעלִקּטּולפיהוק

פיוטים לחג, פיוטים לשבתל"חזשלמיםפ־י־טפיעלִקּטּולפיוט

הסכם פיוס בין מדינות, דרכי פיוס, דברי פיוסים, ועדת פיוס, צו פיוסל"חזשלמיםפ־י־ספיעלִקּטּולפיוס

פיזוזים על רחבת הריקודיםימי־הבינייםשלמיםפ־ז־זפיעלִקּטּולפיזוז

פיזום נעימה, פיזום שירעברית חדשהשלמיםפ־ז־מפיעלִקּטּולפיזום

ל"חזשלמיםפ־ז־רפיעלִקּטּולפיזור
, פיזור הכנסת, פיזור חלקיקים, פיזור אוכלוסין, פיזור הדעת, פיזור הנפש, פיזור מוקשים, פיזור הפגנות

פיזור השקעות, פיזור נכסים, פיזור אחריות

ימי־הבינייםשלמיםפ־ח־תפיעלִקּטּולפיחות
, פיחות נומינלי, פיחות זוחל, ...פיחות במעמדו של, פיחות השקל, ...פיחות בדמותו של, פיחות המטבע

פיחות ריאלי

תאי פיטום, פיטום הקטורת, פיטומי מילים, פיטום אווזיםל"חזשלמיםפ־ט־מפיעלִקּטּולפיטום

ל"חזשלמיםפ־ט־רפיעלִקּטּולים/פיטורין
פיטורין לפני , פיטורין לאחר שימוע, גל פיטורין, פיצויי פיטורין, הודעת פיטורין/מכתב, פיטורי עובדים

חרב הפיטורים, פיטורין שלא כדין, פיטורין ללא שימוע, שימוע
בעיקר בריבוי, עברית חדשה= פיטורין 

פילוג העם, חוק הפילוג, פילוג בחילוק, פילוג בחשבון, פילוג הממלכה, פילוג החברהל"חזשלמיםפ־ל־גפיעלִקּטּולפילוג

סלנגפילוח כרטיסיםעברית חדשהשלמיםפ־ל־חפיעלִקּטּולֿפילוח

ימי־הבינייםשלמיםפ־ל־חפיעלִקּטּולפילוח
, פילוח נתונים, פילוח לקוחות, פילוח קהל היעד, פילוח מכירות, פילוח עסקים, פילוח שוק, פילוח ציונים

פילוח התוצאות

פילוס נתיב, פילוס דרךימי־הבינייםשלמיםפ־ל־ספיעלִקּטּולפילוס

ל"חזה/י"נלה/פ־נ־יפיעלִקּטּולפינוי
, פינוי בינוי, פינוי הבית, פינוי הדירה, צו פינוי, פינוי בהיטס, פינוי מוקשים, פינוי נפגעים, פינוי התושבים

פינוי רכב נטוש, זמן פינוי, משך הפינוי, פינוי הריסות, פינוי גזם, יחידת פינוי צירים, יחידת פינוי והצלה

הטבת פינוקים, עודף פינוק, פינוקיםימי־הבינייםשלמיםפ־נ־קפיעלִקּטּולפינוק

פיסול הגוף, פיסול סביבתי, תערוכת פיסול, אומנות הפיסולל"חזשלמיםפ־ס־לפיעלִקּטּולפיסול

טעויות פיסוק, פיסוק נכון, כללי הפיסוק, סימני הפיסוקל"חזשלמיםפ־ס־קפיעלִקּטּולפיסוק

ימי־הבינייםמרובעיםפ־ע־נ־חפיעלִקּטּולפיענוח
, פיענוח ציורים, פיענוח בדיקות דם, פיענוח כתב היד, פיענוח הפשע, פיענוח הסוד, פיענוח הצופן

פיענוח המידע, פיענוח תצלומי אוויר, פיענוח חלומות
חטף במקום שווא נח

עברית חדשהשלמיםפ־צ־חפיעלִקּטּולפיצוח
, אגוז קשה לפיצוח, פיצוחים, פיצוח הקוד, פיצוח אגוזים, פיצוח הגנום, פיצוח גרעינים, פיצוח חידה

פיצוח סיסמאות, פיצוח שאלה

זכאות לפיצויים, פיצויי פיטורין, ...פיצוי על, תביעת פיצויים, קבלת פיצוייםימי־הבינייםה/י"נלה/פ־צ־יפיעלִקּטּולפיצוי

ימי־הבינייםשלמיםפ־צ־לפיעלִקּטּולפיצול
פיצול , פיצול נכסים, פיצול מניות, פיצול תיק, פיצול חברה, פיצול דירות, פיצול סמכויות, פיצול אישיות

פיצול כפול, פונמי

פ־צ־צפיעלִקּטּולפיצוץ
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

, מ"פיצוץ המו, פיצוץ סלעים, פיצוץ גרעיני, פיצוץ הדדי, פיצוץ תת־ימי, פיצוץ תת־קרקעי, פיצוץ אווירי

פיצוץ ברכב, פיצוץ ביחסים, פיצוץ האספה, פיצוץ הישיבה, פיצוץ בלונים, מסיבה פיצוץ

מקראשלמיםפ־ק־דפיעלִקּטּולפיקוד
, שרשרת הפיקוד, פיקוד דרום, פיקוד צפון, פיקוד מרכז, פיקוד מרחבי, ל"פיקוד הנח, פיקוד העורף

מקבל פיקוד, (ק"חפ)חבורת פיקוד קדמית , אלוף הפיקוד
פיקודי– ת "מזה ש

ל"חזשלמיםפ־ק־חפיעלִקּטּולפיקוח

, פיקוח פדגוגי, פיקוח על הדרכים, מגדל פיקוח, פיקוח עירוני, פיקוח על הוראת המקצוע, פיקוח נפש

, פיקוח על הבנקים, פיקוח בנייה, פיקוח החינוך, פיקוח הביטוח, הפיקוח על עבודות הגמר, אגף הפיקוח

הסרת הפיקוח, פיקוח על ההגירה, פיקוח נפש דוחה השבת

תשלום דגשפירוד בני זוג, פירוד נשמות, פירוד זמני, הסכם פירודימי־הבינייםשלמיםפ־ר־דפיעלִקּטּולפירוד

תשלום דגשפירוז הרצועה, פירוז נשק, פירוז האזור, פירוז שטחיםעברית חדשהשלמיםפ־ר־זפיעלִקּטּולפירוז
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ימי־הבינייםשלמיםפ־ר־טפיעלִקּטּולפירוט
פירוט , פירוט חשבון, פירוט אשראי, פירוט שיחות, פירוט מלא, בפירוט, פירוט הוצאות והכנסות

דפי פירוט, עסקאות
תשלום דגש

ימי־הבינייםשלמיםפ־ר־קפיעלִקּטּולפירוק
, פירוק שותפות, פירוק רכב, פירוק חברה, פירוק משפט, פירוק לגורמים, פירוק מוקשים, פירוק נשק

(פרדה)פירוק החבילה , פירוק נכסים
תשלום דגש

פ־ר־רפיעלִקּטּולפירור
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

פירור המזון, פירורי מצה, פירורי לחם, פירורי מידע
תשלום דגש

ל"חזשלמיםפ־ר־שפיעלִקּטּולפירוש
פירושים , פירושי מילים, פירושי שמות?, מה פירוש, בפירוש, ...נתן פירוש חדש ל, י"פירוש רש

פירוש פונטי, פירוש תמונות, פירושו של דבר, מיותרים
תשלום דגש

פישוט שברים, פישוט הדברים, פישוט לשוני, פישוט ביטויים, פישוט הנושא, פישוט איבריםל"חזשלמיםפ־ש־טפיעלִקּטּולפישוט

סלנג, מלעזפישול במשחק, פישול במבחןעברית חדשהשלמיםפ־ש־לפיעלִקּטּולֿפישול

פישוק רחב, פישוק רגלייםעברית חדשהשלמיםפ־ש־קפיעלִקּטּולפישוק

פישור שיפוטי, גישור־פישור, הליכי פישור, ועדת פישור, מאמצי הפישורימי־הבינייםשלמיםפ־ש־רפיעלִקּטּולפישור

עברית חדשהשלמיםפ־ת־חפיעלִקּטּולפיתוח

, פיתוח קול, פיתוח תמונות, אזור פיתוח, פיתוח כישרונות, עיירת פיתוח, פיתוח נשק, פיתוח מערכות

פיתוח , (פ"מו)מחקר ופיתוח , (ציורים)פיתוחים , פיתוח מקצועי, הרצליה פיתוח, פיתוח עסקי, פיתוח גוף

פיתוחי , פיתוח טכנולוגי, פיתוחי חותם, פיתוח מוצר, מרכז פיתוח, פיתוח תודעה לאומית, כישורי חיים

פיתוח תוכנה, עץ

אומנות הפיתוי, פיתוי מסוכן, תאוריית הפיתוי, עמד בפיתוי, פיתוי הלב, פיתוי קטינה, פיתוי מתוקל"חזה/י"נלה/פ־ת־יפיעלִקּטּולפיתוי

פיתולי מעיים, פיתולי הלב, פיתול הנהר, פיתול הכביש, פיתול הדרךימי־הבינייםשלמיםפ־ת־לפיעלִקּטּולפיתול

פכירת אצבעותל"חזשלמיםפ־כ־רקלְקִטיָלהפכירה

פכפוך פלגים, פכפוך מעיין, פכפוך מיםעברית חדשהמרובעיםפ־כ־פ־כפיעלִקּטּולפכפוך

נותר לפלטה, שארית הפלטהמקראשלמיםפ־ל־טקלְקֵטָלהפֵלטה

פלבול בעינייםעברית חדשהשלמיםפ־ל־ב־לפיעלִקּטּולפלבול

הפועל מהתפעלהביע פליאה, מעורר פליאה, פליאה בעיניי, מדרש פליאהמקראא"נלפ־ל־אקלְקִטיָלהפליאה

ימי־הבינייםשלמיםפ־ל־טקלְקִטיָלהפליטה
פליטת פחמן , פליטת גזים, פליטת כדור, פליטת אוויר, פליטה רדיואקטיבית, פליטת קולמוס, פליטת פה

דו־חמצני

עברית חדשהשלמיםפ־ל־שקלְקִטיָלהפלישה
פלישה , פלישה מהחלל, הפלישה לנורמנדי, פלישה לשטח פרטי, פלישה לדירה, פלישה צבאית

לקרקעות מדינה

פלפולי– ת "מזה ששיטת הפלפול, פלפולי פרשנות, בעל פלפולל"חזמרובעיםפ־ל־פ־לפיעלִקּטּולפלפול

שאילה מלעזאומנות הפלרטוטעברית חדשהמחומשיםפ־ל־ר־ט־טפיעל?ִקּטּולפלרטוט

פמפום דלק, הנתונים/פמפום העובדות, פמפום אוזניים, פמפום בלמיםעברית חדשהמרובעיםפ־מ־פ־מפיעלִקּטּולפמפום

שאילה מלעזפנטוז חלומי, פנטוז רדום, פנטוז על אושרעברית חדשהמרובעיםפ־נ־ז־טפיעלִקּטּולפנטוז

ימי־הבינייםה/י"נלה/פ־נ־יקלְקִטיָלהפנייה

פנייה , חסר פניות, פנייה של כבוד, פנייה שמאלה, פנייה ימינה, פנייה לאחור, פנייה חדה, פניית פרסה

פניות , פנייה עקיפה, פנייה ישירה, זווית פנייה, פניות בכתב, (חלק תחבירי)פנייה , פנייה לעזרה, אישית

מוקד פניות, הציבור

שאילה מלעז, ש לואי פסטר"עפסטור חלבעברית חדשהמרובעיםפ־ס־ט־רפיעלִקּטּולפסטור

עברית חדשהשלמיםפ־ס־לקלְקִטיָלהפסילה
פסילת , פסילה עד תום ההליכים, פסילה על תנאי, פסילת עדות, פסילת רישיון נהיגה, פסילת השחיטה

פסילת בחינה, פסילה מנהלית, ספרים

(שיר)פסיעה אחת קדימה , זווית פסיעה, מרחק פסיעה, פסיעה גסה, פסיעות ראשונותעברית חדשהשלמיםפ־ס־עקלְקִטיָלהפסיעה

ץ"פסיקת בג, פסיקה חוקתית, פסיקת הלכה, פסיקת ריבית, פסיקה תקדימיתימי־הבינייםשלמיםפ־ס־קקלְקִטיָלהפסיקה

סלנג, שאילה מלעז!פספוס ענקעברית חדשהמרובעיםפ־ס־פ־ספיעלִקּטּולֿפסֿפוס

מקראשלמיםפ־ע־לקלְקֻטָלהפעולה

, פעולה חד־צדדית, סרט פעולה, חופש פעולה, דרך פעולה, שיתוף פעולה, יצא מכלל פעולה, שם פעולה

יש שכר , פעולת מנע, פעולת הסחה, פעולת גומלין, פעולת תגמול, פעולת המנוע, פעולה דו־צדדית

נפגעי פעולות האיבה, פעולה קרקעית, נכנס לפעולה, לפעולתו

קול פעייה, (גדיים, שה)פעיית הצאן ל"חזה/י"נלה/פ־ע־יקלְקִטיָלהפעייה

ליבו החסיר פעימה, פעימת מונה, פעימת יניקה, פעימת המנוע, פעימת הלבימי־הבינייםשלמיםפ־ע־מקלְקִטיָלהפעימה

פעירת לוע, פעירת פהל"חזשלמיםפ־ע־רקלְקִטיָלהפעירה

אזור פעפוע, זרם פעפוע, פעפוע שנאה למישהו, פעפוע של גזים, פעפוע נוזליםימי־הבינייםמרובעיםפ־ע־פ־עפיעלִקּטּולפעפוע
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פציחה בשירימי־הבינייםשלמיםפ־צ־חקלְקִטיָלהפציחה

ל"חזשלמיםפ־צ־עקלְקִטיָלהפציעה
, התמודדות עם פציעה, פציעה עצמית, קשה/פציעה קלה, פציעה חמורה, פציעה שטחית, זמן פציעות

פציעת ספורט

פצפוץ באוזן, רעש של פצפוץ, פצפוצי תירס, פצפוצי אורזעברית חדשהמרובעיםפ־צ־פ־צפיעלִקּטּולפצפוץ

פ־צ־צקלְקָטָלהפצצה
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

פצצת , פצצת עשן, פצצת תבערה, (ר"פצמ)פצצת מרגמה , פצצת הדף, פצצת זרחן, פצצה גרעינית

, פצצת מין, בחורה פצצה, פצצת זמן, פצצה חכמה, פצצה אטומית, פצצת הלם, פצצת סירחון, תאורה

פצצת אנרגייה, פצצת מצרר, פצצה מתקתקת

?הפועל

מקראשלמיםפ־ק־דקלְקֻטָלהפקודה

, פקודת יום, פקודת אש, פקודות קנייה ומכירה בבורסה, פקודות שגרה, פקודה בלתי חוקית בעליל

פקודת , פקודת החברות, בפקודה, ...סר לפקודת, ל"פקודות מטכ, לפקודת, פקודת קבע, פקודת מעצר

פקודת מס הכנסה, פקודת הנזיקין, הבטיחות בעבודה

פקידת מקום, מפקידה לפקידהל"חזשלמיםפ־ק־דקלְקִטיָלהפקידה

פקיחה ועצימה, פקיחת העיןימי־הבינייםשלמיםפ־ק־חקלְקִטיָלהפקיחה

ימי־הבינייםשלמיםפ־ק־עקלְקִטיָלהפקיעה
, פקיעת הצו, פקיעת קרומים, (בבורסה)פקיעת אופציות , פקיעת זכות, פקיעת תוקף, פקיעת סבלנות

פקיעת תאריך, פקיעת הזמן

מעורר פקפוקים, נימה של פקפוק, בלי פקפוק, פקפוקי דבריםל"חזמרובעיםפ־ק־פ־קפיעלִקּטּולפקפוק

סלנג?, ערבית? שאילה מלעזפקשוש בקליעה לסל, פקשוש בבחינהעברית חדשהמרובעיםפ־ק־ש־שפיעלִקּטּולֿפקשוש

בעברית ריתוי, מיידישפרגון הדדי, פרגון למישהו על הצלחהעברית חדשהמרובעיםפ־ר־ג־נפיעלִקּטּולפרגון

חוויית פרדה, פרדה קשה, מסיבת פרדה, ברכת פרדה, נשף פרדהעברית חדשהשלמיםפ־ר־דנפעלְקֵטָלהפרדה

ל"חזשלמיםפ־ר־חקלְקִטיָלהפריחה
, פריחה בעור, פריחת הדובדבן ביפן, פריחת השקד, עושה לי פריחה, שיא הפריחה, עונת הפריחה

לבלוב ופריחה, מקבל פריחה, פריחה בעסקים

פריטה של כסף, פריטה בגיטרה, כלי פריטהעברית חדשהשלמיםפ־ר־טקלְקִטיָלהפריטה

פרימת תפר, פרימת בגד, פרימת חוטים, פרימת קשרים בשיערל"חזשלמיםפ־ר־מקלְקִטיָלהפרימה

ימי־הבינייםשלמיםפ־ר־סקלְקִטיָלהפריסה

פריסה של , פריסה ארצית, פריסת חוב, הסדר פריסת חובות, פריסת פיצויים, פריסת תשלומים

אזורי , פריסת מצלמות, פריסת שלום, פריסת גבינה, פריסת לחם, פריסת עוגה, גליל/חרוט/קובייה

רשת בפריסה ארצית, פריסת כוחות, פריסה

פריעת הלוואה, ק'פריעת צ, פריעת שטר, פריעת תשלום, פריעת חובל"חזשלמיםפ־ר־עקלְקִטיָלהפריעה

ל"חזשלמיםפ־ר־צקלְקִטיָלהפריצה
, פריצת גדרות, פריצה נקייה, פריצת מנעולים, פריצת דיסק, פריצת דרך, פריצה לאתר, פריצת מגפה

עבירות פריצה, פריצה לבית, פריצה לחשבון

ל"חזשלמיםפ־ר־קקלְקִטיָלהפריקה
, פריקה וטעינה של נשק, פריקה חשמלית, פריקת עול, פריקת כתף, פריקת סחורות, פריקת מכולות

פריקת רגשות

ל"חזשלמיםפ־ר־שקלְקִטיָלהפריׁשה
, פרישה מן הציבור, קצבת פרישה, פרישה לגמלאות, הסכם פרישה, פרישה מעבודה, פרישה מוקדמת

גיל הפרישה, פרישה בשיא

ימי־הבינייםשלמיםפ־ר־שקלְקִטיָלהפריׂשה
, פרישת שלום, פרישת הכוחות בשטח, פרישת יריעות, פרישת כנפיים, פרישת רשת, פרישת מפה

פריׂשת ידיים

פרכוס ללא חום, פרכוס חום, פרכוס הדג, פרכוסים בגוףל"חזמרובעיםפ־ר־כ־ספיעלִקּטּולפרכוס

ל"חזמרובעיםפ־ר־נ־ספיעלַקָּטָלהפרנסה
סגולה , פרנסה טובה, פרנסה בשפע, פרנסת התושבים, פרנסה בכבוד, מקור פרנסה, דאגות פרנסה

פרנסה לכל החיים, מחוסר פרנסה, לפרנסה

ל"חזמרובעיםפ־ר־ס־מפיעלִקּטּולפרסום
, מסע פרסום, צו איסור פרסום, לא לפרסום, פרסום ציונים, פרסומי המשרד, זכה לפרסום, פרסום חוצות

חולה פרסום, אמת בפרסום, משרדי פרסום

– פרסומי ובעל מקצוע – ת "מזה ש

פרסומאי

פרפור עליות, פרפורי גסיסה, פרפורי נפש, פרפור פרוזדורים, פרפור חדרים, פרפור לבל"חזמרובעיםפ־ר־פ־רפיעלִקּטּולפרפור

פרצה ברשת, פרצה קוראת לגנב, פרצה בחוק, פרצה בגדרמקראשלמיםפ־ר־צקלִקְטָלהפרצה

מקראשלמיםפ־ר־שפיעלַקָּטָלהפרשה
פרשת , ארבע פרשיות, פרשה פתוחה, פרשה סתומה, פרשת חיים, פרשת המים, פרשת דרכים

פרשת עסק ביש, פרשת הצוללות, פרשת ווטרגייט, פרשת שחיתות, פרשת החודש, השבוע
ברבים פרשות או פרשיות, תשלום דגש

ל"חזשלמיםפ־ש־טקלְקִטיָלהפשיטה
, הכרזה על פשיטת רגל, הליכי פשיטת רגל, פשיטת רגל, פשיטת עור, פשיטת יד, פשיטה וכפיפה

...פשיטת המשטרה על
על– הצרכה 

פשיעת סייבר, פשיעת נוער, ארגוני פשיעה, פשיעה מאורגנת, אחוזי הפשיעה, שיעור הפשיעהל"חזשלמיםפ־ש־עקלְקִטיָלהפשיעה

פשפוש במעשיו, פשפוש בספרים, פשפוש בבגדים, פשפוש בכיסיםימי־הבינייםמרובעיםפ־ש־פ־שפיעלִקּטּולפשפוש
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ל"חזשלמיםפ־ש־רקלְקָטָלהפשרה
חסר , נטול פשרות, הסדר פשרה, הסכמי פשרה, פשרה טריטוריאלית, הושגה פשרה, הגיעו לפשרה

פשרות בזוגיות, פשרות
התפשר– הפועל מבניין התפעל 

ל"חזשלמיםפ־ת־חקלְקִטיָלהפתיחה

, שעות פתיחה, פתיחה בקלפים, פתיחת מעברים, פתיחה באש, פתיחת הישיבה, ישיבת פתיחה

פתיחת , לתפארת הפתיחה, פתיחת מייל, פתיחת חשבון בנק, פתיחת תיק, פתיחת חברה, פתיחת עסק

מכת , פתיחה מבטיחה, פתיחה בעיצומים, משפטי פתיחה, פתיחת השוק לתחרות, דברי פתיחה, ל"שנה

פתיחת העונה, פתיחת דף חדש, פתיחה

פתירת חידות, פתירת חלומות, פתירת משוואה, פתירת תשבציםעברית חדשהשלמיםפ־ת־רקלְקִטיָלהפתירה

?הפועל, רק בריבויפתפותי ביציםל"חזמרובעיםפ־ת־פ־תפיעלִקּטּולפתפותים

צ
תסמונת הצביטה, צביטה בכתף, צביטה בלחי, צביטה בלבל"חזשלמיםצ־ב־טקלְקִטיָלהצביטה

דפי צביעה, משחקי צביעה, צביעת גבות, צביעת שיער, צביעת בית, צביעה בתנור, צביעה בהתזהל"חזשלמיםצ־ב־עקלְקִטיָלהצביעה

ל"חזשלמיםצ־ב־רקלְקִטיָלהצבירה
פס צבירה , צבירת ימי מחלה, צבירת ימי חופשה, צבירת נקודות, צבירת כוח, צבירת כסף, מצבי צבירה

צבירת זכויות, (תאורה)

(התנכל)מהפועל צדה (בזדון, בכוונה רעה)בצדייה מקראה/י"נלה/צ־ד־יקלְקִטיָלהצדייה

מקראשלמיםצ־ד־קקלְקָטָלהצדקה
, מתן צדקה, קופת צדקה, בעל צדקה, צדקה תציל ממוות, צדקה וחסד, צדקה ומשפט, כספי צדקה

הלכות צדקה

צהיבת פניםעברית חדשהשלמיםצ־ה־בקלְקִטיָלהצהיבה

(ִקְטָלה)גם ַצֲהָלה קריאות צהלה, צהלות שמחה, צהלת סוסים, צהלה ורינהל"חזשלמיםצ־ה־לקלָקְטָלהצהלה

הילולים+ צהלה קריאות צהלוליםעברית חדשהמרובעיםצ־ה־ל־לפיעלִקּטּולצהלולים

ל"חזה/י"נלה/צ־ו־יפיעלַקָּטָלהצוואה
כתיבת , צו קיום צוואה, צוואה בכתב יד, צוואה רוחנית, צוואת שכיב מרע, צוואה בעל פה, צוואה הדדית

נוסח צוואה, עריכת צוואה, זיוף צוואה, צואה
י/היקש א

גם משקל קולותאין פרץ ואין צווחה, קול צווחהמקראשלמיםצ־ו־חקלְקָטָלהצווחה

מקראשלמיםצ־ח־קקלְקטֹולצחוק

, רעמי צחוק, פרץ בצחוק/התפרץ, זה לא צחוק, בצחוק, צחוק הגורל, עשה צחוק, גז צחוק, בת צחוק

צחוק , עושה צחוק מעצמו, צחוק בלתי נשלט, התגלגל מצחוק, התפקע מצחוק, בלי צחוק, צחוק מתגלגל

צחוק מהעבודה, ...צחוק אבל

צחצוח נעליים, צחצוחי לשון, צחצוח חרבות, צחצוח שינייםל"חזמרובעיםצ־ח־צ־חפיעלִקּטּולצחצוח

נשמעו צחקוקים, לחישות וצחקוקיםעברית חדשהמרובעיםצ־ח־ק־קפיעלִקּטּולצחקוק

מקראשלמיםצ־ב־רפיעלִקּטּולציבור
, אל תפרוש מן הציבור, יחסי ציבור, ידועה בציבור, שליח ציבור, שירה בציבור, איש ציבור, אימת הציבור

בריאות הציבור, תקנת הציבור, שלום הציבור, זכות הציבור לדעת

= ל "חז, אוסף, ערמה= במקרא 

?פ"ש, ע"כיום ש, חבורה/עדה/קהל

צ־ד־דפיעלִקּטּולצידוד
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

צידוד , יכולת צידוד, צידוד תותח או מרגמה, ממסרת צידוד, צידוד צריח, ...צידוד בזכותו של, צידוד ראש

זווית צידוד, צידוד בדעה, בעמדה
במשמעות תמך ב, ב– הצרכה 

צידוק חוקי, צידוק הנאשם, צידוק המעשה, צידוק הדיןל"חזשלמיםצ־ד־קפיעלִקּטּולצידוק

עברית חדשהשלמיםצ־י־דפיעלִקּטּולציוד

, ציוד מעקב, הזדכות על ציוד, ציוד אישי, ציוד צלילה, ציוד רפואי, השלמת ציוד, ציוד היקפי, ציוד משרדי

, ציוד צבאי, ציוד מכני, ציוד רפואי מתקדם, ציוד מוטס, ביטוח ציוד, ציוד צילום, ציוד האזנה, ציוד ריגול

רשימת ציוד

כלי– מזה ציודן , ציודים– בסלנג צבאי 

משפט ציווי, שפת ציווי, ציווי מוסרי, ציווי אלוהי, לשון ציווי, צורות ציווי, דרך הציווי, ציווי מוארךל"חזה/י"נלה/צ־ו־יפיעלִקּטּולציווי

ציוות כלים, ציוות לקרב, ציוות לחיל, ציוות הספינה, ציוות הכוחותעברית חדשהשלמיםצ־ו־תפיעלִקּטּולציוות

מקראשלמיםצ־י־נפיעלִקּטּולציון
היי ציוניוני , ציוני הדרך, גיליון ציונים, ראוי לציון, ציון שלילי, ציון חיובי, ציון מגן, ציון לשבח, ציונים טובים

(שיר)הדרך 

אונומטופיאהציוצים מצחיקים, ציוצי שנאה, ציוצים בטוויטר, ציוץ ציפוריםעברית חדשהשלמיםצ־י־צפיעלִקּטּולציוץ

ל"חזשלמיםצ־י־רפיעלִקּטּולציור
ציור , סדנת ציור, ציורי לשון, ציורי קיר, ציור בצבעי שמן, תערוכת ציורים, ציור בצבעי שמן, הוראת ציור

מופשט

ציור = ע "הוראת ציור וגם ש= גם פעולה 

ציורי– ת "מזה ש, בצבעי שמן

ל– הצרכה הצהרת ציות, מדיניות ציות, ציות לסמכות, קצין ציות, ציות לתמרורים, ציות לחוק, אי ציות, ציות עיוורימי־הבינייםשלמיםצ־י־תפיעלִקּטּולציות

לא לציטוט ולא לייחוס, סוף ציטוט, ציטוט מדויק, ציטוטים מדבריו, ראוי לציטוט, שלא לציטוטעברית חדשהשלמיםצ־ט־טפיעלִקּטּולציטוט

ציינון המבחנים, שיטת ציינוןעברית חדשהמרובעיםצ־י־נ־נפיעלִקּטּולציינון

עברית חדשהשלמיםצ־ל־מפיעלִקּטּולצילום
סט , מכונת צילום, צילום תקריב, צילום פנורמי, צילום מצב, צילום רנטגן, צילום אוויר, צילום מסך

צילום קבוצתי, צילום אופנה, ימי צילום, סרט צילום, הצילומים
צילומי– ת "מזה ש
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ל"חזשלמיםצ־מ־דפיעלִקּטּולצימוד
צימוד , צימוד מורכב, צימוד שלם, צימוד הסתברות, צימודי מילים, ממד צימוד, צימוד רופף, צימוד מגנטי

צימוד נעלם, צימוד מפוצל, הפוך

אגלוטציהצימות לעבדים, נוגדי צימות, תגובת צימות, צימות דםעברית חדשהשלמיםצ־מ־תפיעלִקּטּולצימות

צ־נ־נפיעלִקּטּולצינון
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

מניעת צינון, טיפול בצינון, ושיעול (הצטננות)צינון , תקופת צינון

ציפה ושקיעה, ציפה על המים, מכשירי ציפהל"חזי"עוצ־ו־פקלְקִטיָלהציפה

מקראה/י"נלה/צ־פ־י־פיעלִקּטּולציפוי
ציפוי , ציפוי אמבטיה, ציפוי שוקולד, ציפוי חרסינה, ציפוי עץ, ציפוי כסף, ציפוי חשמלי, ציפוי זהב

ציפוי לעוגה, ציפוי אפוקסי, פולימרי

ציפוף עירוני, ציפוף שורות, ציפוף אותיותעברית חדשהכפוליםצ־פ־פפיעלִקּטּולציפוף

עברית חדשהשלמיםצ־ר־פפיעלִקּטּולצירוף
צירוף , צירוף כבול, בצירוף, צירופי לשון, צירופי מילים, צירוף עירוני, צירוף שורות, צירוף אותיות

צירוף מקובל, צירוף צלילים, צירוף מקרים, צירוף חופשי, צירוף שמני, סמיכות

תשלום , צירוף כסף ההפך מפריטת כסף

דגש

ציתות מאחורי הדלת, ציתות והאזנה, ציתות לשיחות, ציתות בטלפון, מכשירי ציתותעברית חדשהי"עוצ־ו־תפיעלִקּטּולציתות

צלחת– גזור שם צלחות מנותעברית חדשהמרובעיםצ־ל־ח־תפיעלִקּטּולצלחּות

Crosstabs=צלווח משתני דגימה, צלווח פרמטרים, צלווח השאלותעברית חדשהמרובעיםצ־ל־ו־חפיעלִקּטּולצלווח

(ציור)צליבה לבנה , צליבת ישול"חזשלמיםצ־ל־בקלְקִטיָלהצליבה

נקודת הצליחה, צליחת התעלה, צליחת הכינרתימי־הבינייםשלמיםצ־ל־חקלְקִטיָלהצליחה

רשת צלייה, צלייה בתנור, צליית דג, צליית בשרל"חזה/י"נלה/צ־ל־יקלְקִטיָלהצלייה

צ־ל־לקלְקִטיָלהצלילה
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

, פעמון צלילה, עומק צלילה, צלילת היכרות, תא צלילה, משקפי צלילה, חליפת צלילה, צלילה חופשית

מדריך צלילה, עבודות צלילה, צלילת רענון

צליעה קלה, צליעה בעסקים, צליעה לסירוגין, צליעה זמנית, צליעה ברגל, בצליעהימי־הבינייםשלמיםצ־ל־עקלְקִטיָלהצליעה

צליפה מדויקת, צליפה חדה, צליפת שוטעברית חדשהשלמיםצ־ל־פקלְקִטיָלהצליפה

ל"חזמרובעיםצ־ל־צ־לפיעלִקּטּולצלצול
הצלצול , הצלצול הוא בשבילי, צלצול הגונג, צלצול השכמה, רוח וצלצולים, צלצול טלפון, צלצול פעמונים

רעש וצלצולים, (סלנג)תחזיר צלצול , (סדרה)הגואל 

עידוד הצמיחה, צמיחה אישית, צמיחה במשק, צמיחת שיניים, צמיחה כלכלית, צמיחת שיערל"חזשלמיםצ־מ־חקלְקִטיָלהצמיחה

ימי־הבינייםמרובעיםצ־מ־צ־מפיעלִקּטּולצמצום
צמצום , צמצום רווחים, צמצום פערים, צמצומים בהוצאות, סוד הצמצום, צמצום שברים, חי בצמצום

צמצום הבעיה, צמצום הנשירה, היקפים

צמרור העורעברית חדשהמרובעיםצ־מ־ר־רפיעלִקּטּולצמרור

השורש מלטיניתצנזור הידיעהעברית חדשהמרובעיםצ־נ־ז־רפיעלִקּטּולצנזור

ימי־הבינייםשלמיםצ־נ־חקלְקִטיָלהצניחה
, צניחת אגן, צניחת עפעפיים, כנפי צניחה, צניחת נר, צניחת מחירים, צניחה ממטוס, צניחה חופשית

צניחת רחם

צניפת הסוסימי־הבינייםשלמיםצ־נ־פקלְקִטיָלהצניפה

?הפועל?, פ"שדברים שבצנעה, בצנעה, דברים שהצנעה יפה להם, צנעת הפרטל"חזשלמיםצ־נ־עקלִקְטָלהצנעה

השורש מארמיתצנתור עורק, צנתור אבחוני, צנתור וירטואלי, צנתור המוח, צנתור הלבעברית חדשהמרובעיםצ־נ־ת־רפיעלִקּטּולצנתור

צעדת הגלבוע, צעדת ארבעת הימים, צעדת המוותמקראשלמיםצ־ע־דקלְקָטָלהצעדה

צעידה נורדית, צעידת אווז, צעידת הצבא, צעידה קדימה, צעידה במקוםל"חזשלמיםצ־ע־דקלְקִטיָלהצעידה

גם משקל קולותהקים קול צעקה, צעקת הכאב, זכות הצעקה, הכצעקתה, הצעקה האחרונה, צעקת חמסמקראשלמיםצ־ע־קקלְקָטָלהצעקה

ימי־הבינייםה/י"נלה/צ־פ־יקלְקִטיָלהצפייה
, חובת צפייה, צפייה בסרטים, צפיית עמיתים, שיעור הצפייה, אחוזי צפייה, מד צפייה, צפייה ישירה

צפייה פיראטית, צפיות ביוטיוב, צפייה נעימה, עלות צפייה, קשה לצפייה

עברית חדשהשלמיםצ־פ־רקלְקִטיָלהצפירה
, צפירה בת שתי דקות, צפירת זיכרון, צפירת דומייה, צפירת מכונית, צפירת הרגעה, צפירת אזעקה

תמרור צפירה, צפירת חירום

ל"חזמרובעיםצ־פ־צ־פפיעלִקּטּולצפצוף
, צפצוף ארוך במחשב, צפצופים ממכונית, בנשימה/צפצופים בריאות, צפצופים ברכב, צפצופים באוזניים

צפצופים מהמזגן
אונומטופיאה

צקצוקי שיניים, צקצוקים באוזן, צקצוקי לשוןעברית חדשהמרובעיםצ־ק־צ־קפיעלִקּטּולצקצוק

ימי־הבינייםשלמיםצ־ר־בקלְקִטיָלהצריבה
צריבה , צריבת התודעה, צריבה בלב, צריבה בעיניים, צריבה בשתן, צריבה בגרון, צריבה בלשון

צריבת מדוזה, צריבת מסך, צריבת שירים, צריבת דיסקים, תודעתית
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ימי־הבינייםשלמיםצ־ר־כקלְקִטיָלהצריכה

מוצרי , צריכה פרטית, צריכת מוצרי אלכוהול, צריכת מזון, צריכת דלק, צריכת יתר, צריכה משותפת

, מוצר צריכה בסיסי, צריכה מבוקרת, (של אלכוהול)צריכה מופרזת , צריכת מים, צריכת חשמל, צריכה

צריכה קלורית

צרימה לא נעימה, חש צרימה קלה, צרימה משלבית, צרימה סגנונית, צרימה באוזןימי־הבינייםשלמיםצ־ר־מקלְקִטיָלהצרימה

אונומטופיאהצרצורים בראש, צרצור מהמנוע, צרצור באוזןעברית חדשהמרובעיםצ־ר־צ־רפיעלִקּטּולצרצור

ק
מקראשלמיםק־ב־רקלְקטּוָלהקבורה

כאן תהיה , הביא לקבורה, קבורת חמור, מקום קבורתם לא נודע, שירותי הקבורה, טקס הקבורה

ארון קבורה, דיני קבורה, קבורה בקומות, קבורה יהודית, קבורה אזרחית, הובא לקבורות, קבורתו

עברית חדשהשלמיםק־ב־לקלְקִטיָלהקבילה
נציב קבילות , נציב קבילות השוטרים, נציב קבילות הציבור, הגשת קבילה, נציב קבילות החיילים

קבילת סוהר, טופס קבילה, הסטודנטים
נפוץ בצבא

ימי־הבינייםשלמיםק־ב־עקלְקִטיָלהקביעה

קביעת , קביעת מסמרות, קביעת בית המשפט, קביעת התאריך, קביעה מפורשת, קביעת עובדות

, קביעת מזונות, קביעת מועד, קביעת מין היילוד, קביעת מזוזה, קביעת תור, קביעה סופית, פגישה

קביעת מחירים, קביעת ציון, קביעת דמי ביטוח, קביעת אבהות

ל"חזשלמיםק־ב־לפיעלַקָּטָלהקבלה

פנקס , קבלת קהל, קבלת החלטות, קבלת הדין, קבלה עצמית, עם קבלות, קבלת שבת, קבלת פנים

, קבלת האחר, קבלת דבר במרמה, יש לו קבלות, קבלת עול מצוות, שעות קבלה, פקיד קבלה, קבלות

תנאי , קבלת מימון, לקבלת המפקד, קבלת אחריות, קבלת השונה, קבלת היתר העסקה, קבלת עזרה

קבלת ייעוץ, קבלת פרטים, דלפק קבלה, קבלת הטבה, קבלה

ת "מזה ש, גם תורת המיסתורין היהודית

קבלי– 

ליד קידוחקדיחה מחום, קדיחת באר נפט, קדיחה בקירימי־הבינייםשלמיםק־ד־חקלְקִטיָלהקדיחה

דמי קדימה, זכות קדימהל"חזשלמיםק־ד־מקלְקִטיָלהקדימה

התקוטט– הפועל מבניין התפעל קטטה בין האוהדים, קטטה המונית, נפלה קטטה, נפגעו במהלך קטטה, קטטה אלימהל"חזשלמיםק־ט־טקלְקָטָלהקטטה

גזור שם, שאילה מלעזשיטות קטלוג, קטלוג מוצרים, קטלוג פריטים, קטלוג מסמכים, קטלוג ספריםעברית חדשהמרובעיםק־ט־ל־גפיעלִקּטּולקטלוג

גזור שם מקטרוג, שיכול עיצורים, מלעזקטרוג על עם ישראל, קטרוג השטןעברית חדשהמרובעיםק־ט־ר־גפיעלִקּטּולקטרוג

ל"חזשלמיםק־ב־לפיעלִקּטּולקיבול
קיבול , קיבול מים, קיבול שדה, קיבול תא המטען, (חוק הפטנטים)קיבול הבקשה , בית קיבול, קיבול חום

בנק קיבולים, אחסון/קיבול החסן, הצעה וקיבול, תנועה

ֶֹּלתקיבולת ל"חזשלמיםק־ב־לפיעלִקּט
קיבולת , קיבולת שוק, קיבולת אלכוהול, קיבולת חשמל, קיבולת קהל, קיבולת המוח, קיבולת סוללה

קיבולת עודפת, כוללת
?פ"ש

ימי־הבינייםשלמיםק־ב־עפיעלִקּטּולקיבוע
קיבוע , קיבוע כתף, קיבוע תא, קיבוע קרסול, קיבוע חנקן, קיבוע זכויות, קיבוע שיניים, קיבוע שורה

קיבוע חוליות, מדד קיבוע, קיבוע רקמה, פחמן
פיקסציה

ל"חזשלמיםק־ב־צפיעלִקּטּולקיבוץ

קיבוץ , חוק הקיבוץ, הקיבוץ הארצי, הקיבוץ המאוחד, הקיבוץ הדתי, חבר בקיבוץ, קיבוצים, קיבוץ גלויות

איברים

, הסכם קיבוצי, עונש קיבוצי– ת "מזה ש

במקרא יש היקרות אחת ומשמעותה לא 

ברורה

עברית חדשהכפוליםק־ד־דפיעלִקּטּולקידוד
, קידוד מידע, קידוד טקסט, קידוד אותות, מחשבון קידוד, קידוד התוכנית, קידוד מחשבים, קידוד שלט

תוכנת קידוד, קידוד תרופות
מלעז קוד

ימי־הבינייםשלמיםק־ד־חפיעלִקּטּולקידוח
, קידוח נפט, אתר קידוח, מכונות קידוח, קידוח ידני, מגדל קידוח, אסדת קידוח, קידוח בטון, מתקן קידוח

קידוח בשן, משאבת קידוח, קידוח גז

עברית חדשהשלמיםק־ד־מפיעלִקּטּולקידום

, מ"קידום המו, העמותה לקידום הספורט, קידום נוער, קידום אתרים, קידום בעבודה, קידום מכירות

, קידום אישי, קידום היצירה, קידום המצוינות, קידום עסקים, זכה לקידום, קידום מהיר, מסלול קידום

הגירת קידום, קידום שורה, קידום דף, קידום מקצועי

ל"חזשלמיםק־ד־שפיעלִקּטּולקידוש
קידוש , קידוש האמונה,  קידוש החודש, אותיות של קידוש לבנה, קידוש השם, קידוש לבנה, עשה קידוש

הלכות קידושין, חופה וקידושין, קידוש על היין, קידוש על הלחם, קידוש ליל השבת, האמצעים
מזה קידושין בריבוי

ק־ו־מפיעלִקּטּולקיום
י על דרך "עו

השלמים
ל"חז

זכות , מועד קיום, קיום בכבוד, קיום בחירות, קיום צוואה, מלחמת קיום, אי־קיום, קיום מצוות, דו־קיום

, חקלאות קיום, הגירת קיום, קיום יחסים, יצר הקיום, קיום החלטה, קיום הבטחות, סלע קיומנו, קיום

קיום אילוצים, משפט קיום, אמצעי קיום

קיומי– ת "מזה ש

עברית חדשהשלמיםק־ז־זפיעלִקּטּולקיזוז
קיזוז , קיזוז הפסדי הון, מ"קיזוז מע, קיזוז כספים, קיזוז המקדמה, קיזוז רווחים, קיזוז ימים, קיזוז בשכר

קיזוז חובות, שעות

קיטוב עדתי, קיטוב קיצוני, מד קיטוב, קיטוב חשמלי, קיטוב סוציאלי, קיטוב מעמדי, קיטוב חברתיעברית חדשהשלמיםק־ט־בפיעלִקּטּולקיטוב

קיטום צמחים, קיטום ענפים, קיטום פירותעברית חדשהשלמיםק־ט־מפיעלִקּטּולקיטום

105עמוד 



הערותצירופים וביטוייםרובדגזרהשורשבנייןמשקלשם פעולה
יידיש, רק ברבים!בלי קיטורים, משמיע קיטורים, תפסיקו עם הקיטוריםעברית חדשהשלמיםק־ט־רפיעלִקּטּולקיטור

ברכה וגם קללה: הפכיםדברי קילוסיןל"חזשלמיםק־ל־ספיעלִקּטּולקילוס

קילוף צבע, קילוף ביצים, קילוף ירקות, קילוף פירות, קילוף עורל"חזשלמיםק־ל־פפיעלִקּטּולקילוף

משכיבה/קימה נכונה מישיבה, קימה מהירה, הקימה בבוקר, כיבדנו אותו בקימה, קימה משבעהעברית חדשהי"עוק־ו־מקלְקִטיָלהקימה

גזור שם קמחקימוח התבנית, קימוח בשרימי־הבינייםשלמיםק־מ־חפיעלִקּטּולקימוח

ימי־הבינייםשלמיםק־מ־טפיעלִקּטּולקימוט
קימוט , קימוט בבגדים, קימוט העור, קימוט נייר, קימוט סלעים, קימוט שכבות משקע, קימוט המצח

ושבירה

ביטוח קימום, (ם"אקי)אגודה לקימום מפגרים , קימום פוליסה, קימום העיר, קימום הריסותעברית חדשהי"עוק־ו־מפיעלִקּטּולקימום

קימורים בעץ, קימורים בתקרה, קימור גב, קימור הרגל, קימור הגוףימי־הבינייםשלמיםק־מ־רפיעלִקּטּולקימור

מקראי"עוק־י־נקלְקִטיָלהקינה
הפועל מבניין , בריבוי קינות או קיניםקינים והגה והי, קינות לתשעה באב, נשא קינה, קינת דוד

קונן– פיעל 

קינוחי שוקולד, קינוחי פירות, מתכוני קינוחים, קינוח סעודה, קינוח במסעדה, קינוח אףל"חזשלמיםק־נ־חפיעלִקּטּולקינוח

ק־נ־נפיעלִקּטּולקינון
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

קינון והטלה, קינון ודגירה, תיבות קינון, מקום קינון, קינון יתושים, קינון המחלה, קינון ציפורים

ההפך מקימורקיעור דיסקית, קיעור וקימור, קיעור בעיןימי־הבינייםשלמיםק־ע־רפיעלִקּטּולקיעור

ימי־הבינייםשלמיםק־פ־חפיעלִקּטּולקיפוח
הסרת , קיפוח המיעוט, קיפוח נשים, קיפוח השכבות החלשות, קיפוח חיים, קיפוח עדתי, קיפוח זכויות

טענות קיפוח, רגשות קיפוח, תחושת קיפוח, סובלים מקיפוח, קיפוח בעל המניות, הקיפוח

(קיפול שמיכה) בצבא 8קיפול , קיפול מפיות, קיפולי נייר, קיפול כביסה, קיפול שרוולים, קיפול בגדיםל"חזשלמיםק־פ־לפיעלִקּטּולקיפול

ק־צ־צפיעלִקּטּולקיצוץ
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

, קיצוץ בהוצאות, קיצוץ ציפורניים, קיצוץ בצל, קיצוץ העצים, קיצוץ רוחבי, (בתקציב, בחברה)קיצוצים 

קיצוץ במימון, קיצוץ בתקנים, קיצוץ בשכר, קיצוץ ענפים, קיצוץ זקן

ימי־הבינייםשלמיםק־צ־רפיעלִקּטּולקיצור

קיצור לוח , קיצור העונש, בקיצור נמרץ, בקיצור ולעניין, קיצורו של דבר, בקיצור, קיצור דרך,קיצור קיבה 

קיצורים וראשי , קיצור תהליכים, קיצור העונש, (ספר)קיצור תולדות הזמן , קיצור תורים, החופשות

(ספר)קיצור תולדות האנושות , קיצור שולחן ערוך, ל"קיצור השירות בצה, תיבות

תשלום דגשקירוב נקודות, קירוב לינארי, קירוב שכמות, קירוב דעת, בקירוב, קירוב לבבותל"חזשלמיםק־ר־בפיעלִקּטּולקירוב

(כמו תקרה)תשלום דגש קירוי בריכות, קירוי לרכב, קירוי מרפסות, קירוי פרגולה, קירוי חנייהל"חזה/י"נלה/ק־ר־יפיעלִקּטּולקירוי

ק־ר־רפיעלִקּטּולקירור
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

פתרונות , מערכת קירור, חדרי קירור, קירור מזון, מחסני קירור, קרון קירור, קירור יתר, בית קירור

מכולות קירור, קירור מים, קירור
תשלום דגש

קישוטי רכב, קישוט העוגה, קישוט הבית, קישוט הכיתה, ועדת קישוטל"חזשלמיםק־ש־טפיעלִקּטּולקישוט

ל"חזשלמיםק־ש־רפיעלִקּטּולקישור
, קישור לתמונה, אמצעי קישור, יחידת קישור, קצין קישור, דברי קישור, קטעי קישור, מילות קישור

קישורים חיצוניים
שם מופשט– מזה קישוריות 

שלב הקלטור, קלטור קרקעעברית חדשהמרובעיםק־ל־ט־רפיעלִקּטּולקלטור

ל"חזשלמיםק־ל־טקלְקִטיָלהקליטה

משרד , אין קליטה, מרכז קליטה, סל קליטה, חבלי קליטה, קליטת עלייה, (ם"בקו)בסיס קליטה ומיון 

כושר , קליטת משפחות, קליטת היריון, קליטת שידורים, קליטת עובדים, הפרעות קליטה, הקליטה

ועדת קליטה, קליטה בקיבוץ, קליטה סלולרית, טווח הקליטה, קליטת המסר, קליטה

קליית קפה, קליית חצילים, קלייה במחבת, קליית בוטנים, קלייה בתנור, קליית גרעינים, קליית לחםל"חזה/י"נלה/ק־ל־יקלְקִטיָלהקלייה

ל"חזשלמיםק־ל־עקלְקִטיָלהקליעה
, לוח קליעה, קליעת סלים, התאחדות הקליעה בישראל, אחוזי קליעה, קליעה למטרה, קליעה לסל

קליעת צמה, קליעת שתי וערב, קליעת עונשין
שזירה– קליעה , זריקה– קליעה 

ק־ל־לקלְקָטָלהקללה
כפולים על 

דרך השלמים
מקרא

הסרת , רבצה עליו קללה, קללה עסיסית, קללה נמרצת, קללות וגידופים, הר הקללה, עליי קללתך

?ברכה או קללה, הטלת קללה, קללה
(כמו ברכה)בניין קל למרות קילל 

ל"חזמרובעיםק־ל־ק־לפיעלִקּטּולקלקול
, קלקול ביחסים, קלקול ברכב, קלקול סחורה, קלקול רכוש, קלקול השורה, קלקול המידות, קלקול קיבה

קלקולים אלקטרוניים, קלקולים חשמליים, קלקולים מכניים

?כלכלה או קלקלה, ראה אותו בשעת קלקלתו, נתפס בקלקלתול"חזמרובעיםק־ל־ק־לפיעלַקָּטָלהקלקלה

קמילת העור, קמילת האדם, קמילת צמחעברית חדשהשלמיםק־מ־לקלְקִטיָלהקמילה

מקראא"נלק־נ־אקלִקְטָלהקנאה
, קנאה בין אחים, חש קנאה, מת מקנאה, בער מקנאה, קנאת סופרים תרבה חוכמה, קנאת סופרים

מושא קנאה, קנאה חולנית, קנאה זוגית, קשה כשאול קנאה, התגברות על קנאה, קנאה בזולת

קנטורים והצקות, ללא קנטוריםל"חזמרובעיםק־נ־ט־רפיעלִקּטּולקנטור
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ל"חזה/י"נלה/ק־נ־יקלְקִטיָלהקנייה

, סל קניות, חוויית קנייה, יוצאים לקניות, מרכז קניות, מסע קניות, כוח קנייה, קניית ידע, קניית הרגלים

קנייה , קנייה בהמרה, קנייה בטוחה, מדריכי קנייה, קנייה חכמה, קנייה במרשתת, קניית ציוד, מס קנייה

באשראי/קנייה במזומן, ישירה

ימי־הבינייםשלמיםק־נ־סקלְקִטיָלהקניסה
 (הומופוניות)לא בשימוש בגלל כניסה 

ובגלל הטלת קנס

עברית חדשהמרובעיםק־ע־ק־עפיעלִקּטּולקעקוע
קעקוע , הסרת קעקועים, קעקוע שיער, (בשואה)קעקוע מספרים , תהליך הקעקוע, קעקוע על צלקת

המהימנות

ק־פ־אקלְקִטיָלהקפיאה
א על דרך "נל

השלמים
ימי־הביניים

קפיאה בזמן, קפיאה למוות, קפיאה במקום, קפיאת המים, קפיאה על השמרים, נקודת קפיאה

אחריות קפידה, בקפידהל"חזשלמיםק־פ־דקלְקִטיָלהקפידה

ל"חזשלמיםק־פ־צקלְקִטיָלהקפיצה

, קפיצה משולשת, קפיצה לגובה, קפיצה לרוחק, קפיצה בחבל, קפיצה במוט, קפיצות קרב, בקפיצה

קפיצה , קרש קפיצה, הר הקפיצה, קפיצת יד, קפיצה למים, קפיצת ראש, קפיצת מדרגה, קפיצת דרך

, מוט קפיצה, רף קפיצה, קפיצה מצוק, בור הקפיצות, כדור קפיצה, שק קפיצה, תן קפיצה, ל"קטנה לחו

קפיצת גדילה, קפיצת בורג

ל"חזשלמיםק־צ־בקלִקְטָלהקצבה
, קצבה מוכרת, קצבת פרישה, קצבה מזכה, קצבת נכות, קצבה חודשית, קצבת שארים, קצבת זקנה

העלאת קצבאות, בקשה לקבלת קצבה, קצבאות ביטוח לאומי

קצובת נסיעות, קצובת הבראה, קצובת ביגוד, קצובת יומית, קצובת מחיה, קצובת אירוחעברית חדשהשלמיםק־צ־בקלְקֻטָלהקצובה

ק־צ־צקלְקִטיָלהקציצה
כפולים על 

דרך השלמים
ל"חז

קציצת ענפים, קציצת ציפורניים
עדיף קיצוץ

איסור קצירה, כלי קצירה, קצירת התבואה, קצירת העומר, קצירת היבולל"חזשלמיםק־צ־רקלְקִטיָלהקצירה

מקראשלמיםק־ר־בקלִקְטָלהקרבה
יחסי , חיישני קרבה, חש קרבה, קרבת חיתון, קרבת משפחה, קרבת דם, קרבה ראשונה, בקרבת מקום

איסור קרבה, יצירת קרבה, קרבה
?פ"ש

ב"השורש מערבית של ימהמניעת קרזול, קרזול שיערעברית חדשהמרובעיםק־ר־ז־לפיעלִקּטּולקרזול

מקראא"נלק־ר־אקלְקִטיָלהקריאה

, קריאה שנייה, קריאה ראשונה, בעל קריאה בתורה, קריאה בכף היד, קריאה בקלפים, קריאה בקפה

אם , קריאת תיגר, קריאת שמע, קריאת מונה, קריאת כיוון, קריאת גנאי, קריאת ביניים, קריאה שלישית

צו , קריאת הגבר, קריאת שפתיים, קריאה טרומית, חומר קריאה, דגש לתפארת הקריאה, קריאה

, משקפי קריאה, קריאת מפה, קריאות קרב, ...זו הקריאה האחרונה לנוסעי, קריאת מחשבות, קריאה

קריאת עורב, קריאת התרנגול, קריאה מעמיקה, קריאה מרפרפת

ימי־הבינייםשלמיםק־ר־נקלְקִטיָלהקרינה

קרינה , קרינת גמא, קרינת רנטגן, קרינה בלתי מייננת, קרינה מייננת, קרינה גרעינית, קרינה קוסמית

חשיפה , סכנת קרינה, רמת קרינה מסוכנת, קרינת שמש, קרינה חריגה, בדיקת קרינה, סלולרית

קרינה אלקטרומגנטית, לקרינה

ימי־הבינייםשלמיםק־ר־סקלְקִטיָלהקריסה
, סכנת קריסה, נמצא לפני קריסה, קריסת החברה, קריסה נפשית, קריסה כלכלית, קריסת מערכות

קריסת עסקים, קריסת מניות, קריסת גשר, קריסת תקרה
לרוב מילה מעצימה

מנהג קריעה, קריעת תחת, קרע קריעה, קריעת ים סוףל"חזשלמיםק־ר־עקלְקִטיָלהקריעה

קריצה הומוריסטית, קריצה על החיים, קרץ קריצה, קריצת עיןל"חזשלמיםק־ר־צקלְקִטיָלהקריצה

?בא מנפעלהפרעות קרישה, תפקודי קרישה, קרישת דםימי־הבינייםשלמיםק־ר־שקלְקִטיָלהקרישה

כנראה קרבה לשורש ק־צ־פקרצוף שטיחים, מכונת קרצוף, קרצוף רצפה, קרצוף גוף, קרצוף כבישל"חזמרובעיםק־ר־צ־פפיעלִקּטּולקרצוף

קרקעי– ת "מזה ש, קרקע– גזור שם קרקוע זמני, הודעה על קרקוע, קרקוע טייסים, קרקוע מטוסעברית חדשהמרובעיםק־ר־ק־עפיעלִקּטּולקרקוע

אונומטופיאהקרקור הבטן, קרקור צפרדעים, קרקור תרנגולותל"חזמרובעיםק־ר־ק־רפיעלִקּטּולקרקור

ל"חזשלמיםק־ש־רקלְקִטיָלהקשירה
רצועות , (באשפוז)חדר קשירה , קשירת סירה, קשירת מוט, (מרד)קשירת קשר , קשירת כתרים

קשירת חצוצרות, שרוכים/עניבות/קשירת מטפחות, קשירה

זה סתם קשקוש מקושקש, קשקושי רחוב, קשקוש בלבוש, קשקוש אחד גדולעברית חדשהמרובעיםק־ש־ק־שפיעלִקּטּולקשקוש

ר
ל"חזה/י"נלה/ר־א־יקלְקָטָלהרָאיה

חומר , ראיות לכאורה, דיני ראיות, בידוי ראיות, המוציא מחברו עליו הראיה, ראיה חותכת, ראיה לדבר

העלמת ראיות, והא ראיה, אין ראיה לדבר, הביא ראיה לדבר, הראיות
ראייתי– ת "מזה ש?, פ"ש
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ל"חזה/י"נלה/ר־א־יקלְקִטיָלהראייה

תעתועי , כבד ראייה, זוקן ראייה, ראיית לילה, ראיית הנולד, ראיית חשבון, ראייה רוחנית, ראייה חושית

טווח , לקויות ראייה, משקפי ראייה, שדה ראייה, קוצר ראייה, עד ראייה, חד ראייה, זווית ראייה, ראייה

חדות ראייה, מערכת הראייה, ראייה מרחבית, ראייה כפולה, ראייה מטושטשת, ראייה

ל"חזה/י"נלה/ר־ב־יקלְקִטיָלהרבייה
רבייה , מנגנון רבייה, רבייה באדם, רביית צמחים, תא רבייה, מערכת רבייה, פרייה ורבייה, רבייה מינית

זוויגית

?פ"ש(גשמי היורה)רביעה שלישית , רביעה שנייה, רביעה ראשונהל"חזשלמיםר־ב־עקלְקִטיָלהרביעה

כרית רביצה, פינת רביצה, רביצה בים, ספת רביצה, רביצה מול המסכים, רביצה על הספהל"חזשלמיםר־ב־צקלְקִטיָלהרביצה

רגימה באבנים, רגימת מכוניותל"חזשלמיםר־ג־מקלְקִטיָלהרגימה

נרגע– הפועל מבניין נפעל טכניקות רגיעה, רגיעה לפני השינה, תקופת רגיעה, רגיעה נפשית, רגיעה גופניתל"חזשלמיםר־ג־עקלְקִטיָלהרגיעה

ימי־הבינייםשלמיםר־ד־פקלְקִטיָלהרדיפה
רדיפה , שיגעון הרדיפה, רדיפות ועינויים, מחלת הרדיפה, רדיפת כבוד, רדיפת בצע, רדיפת האמת

רדיפה עד מוות, בחלום

מקראשלמיםר־ו־חקלְקָטָלהרווחה

, לרווחת העובדים, ארצות רווחה, מדינת רווחה, אנחת רווחה, משרד הרווחה, חיי רווחה, נשם לרווחה

רווחת , אגף רווחה, רווחת הציבור, קרן רווחה, שירותי רווחה, חברת רווחה, עיניים פקוחות לרווחה

(סרט)עיניים עצומות לרווחה , הילד

רוויה מגנטית, זרם רוויה, רוויית יתר, מצב של רוויה, שתה לרוויה, נקודת רוויהמקראה/י"נלה/ר־ו־יקלְקָטָלהרוויה

ימי־הבינייםשלמיםר־ח־פקלְקִטיָלהרחיפה
רחיפה , רחיפה בגובה נמוך, רחיפה בדאון, צנחן רחיפה, רחיפה ממונעת, רחיפת הציפור, מצנח רחיפה

רחיפת גלים, מעל הים

ל"חזשלמיםר־ח־צקלְקִטיָלהרחיצה
, רחיצה בשבת, שירותי רחיצה, רחיצה ידנית, רחיצת מכוניות, רחיצה בבריכה, רחיצה בים, רחיצת פנים

מכונית/רחיצת רכב

רחישת אמון, רחישת כבוד, רחישת הלבל"חזשלמיםר־ח־שקלְקִטיָלהרחישה

מקראשלמיםר־ח־צקלִקְטָלהרחצה

ל 'ג, תחליב רחצה, עונת רחצה, תיק רחצה, כלי רחצה, כובע רחצה, חדר רחצה, חלוק רחצה, חוף רחצה

רחצה , סבוני רחצה, רחצה לילית, רחצה בים, רחצה בבריכה, חוף אסור לרחצה, כיסא רחצה, רחצה

רחצת תינוקות, נפרדת

חטף במקום שווא נח

רחרוח הדדי, רחרוח חשדני, רחרוח קל, רחרוח הכלבעברית חדשהמרובעיםר־ח־ר־חפיעלִקּטּולרחרוח

לרוב בריבוירחשושים חשודים, רחשוש עצים, רחשוש הלבעברית חדשהמרובעיםר־ח־ש־שפיעלִקּטּולרחשוש

מפתח רטיטה, רטיטת כנפיים, רטיטת הטלפוןעברית חדשהשלמיםר־ט־טקלְקִטיָלהרטיטה

ר־ב־בפיעלִקּטּולריבוב
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

ריבוב אותות, ריבוב חלוקת הזמן, ריבוב ספרתי, ריבוב אלגברי, ריבוב גאומטרי
?הפועל

?הפועלריבוד כלי דם, ריבוד אתני, עבודת ריבוד, ריבוד כבישים, ריבוד הקרקע, ריבוד אגמים, ריבוד חברתיעברית חדשהשלמיםר־ב־דפיעלִקּטּולריבוד

ל"חזה/י"נלה/ר־ב־יפיעלִקּטּולריבוי
ריבוי , ריבוי שלם, ריבוי התלונות, שיעור הריבוי, צורות ריבוי, ריבוי תאונות, ריבוי זוגי, ריבוי טבעי

ריבוי שלילי, ריבוי אזרחויות, ריבוי זהויות, ריבוי תוכניות, ריבוי תעסוקות, משימות
?הפועל

?פ"שריבוע של המספר, ריבוע של העיגול, ריבוע קסם, (בחזקת שתיים)בריבוע ל"חזשלמיםר־ב־עפיעלִקּטּולריבוע

ימי־הבינייםשלמיםר־ג־לפיעלִקּטּולריגול
פרשיית , רשת ריגול, ריגול כלכלי, ריגול תעשייתי, ריגול נגדי, סוכנות ריגול, מטוס ריגול, לוויין ריגול

(סרט)משחקי ריגול , תוכנת ריגול, ריגול

ריגושי: ת"ש, בעיקר בריבויריגוש מתוק?, חסר לכם קצת ריגוש, עורר ריגוש, ריגושים בחיים, מצבי ריגוש, מחפש ריגושיםימי־הבינייםשלמיםר־ג־שפיעלִקּטּולריגוש

ר־ד־דפיעלִקּטּולרידוד
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

רידוד הדרישות, משטח רידוד, רידוד הדיון, רידוד מתכת, רידוד בצק

ריהוט למרפסת, ריהוט משרדי, ריהוט עץ, ריהוט מודרני, ריהוט דירה, ריהוט סלון, ריהוט גינהעברית חדשהשלמיםר־ה־טפיעלִקּטּולריהוט

ריווח בין השורות, ריווח אוטומטי, ריווח טקסטים, ריווח כיסאות, ריווח אותיותעברית חדשהשלמיםר־ו־חפיעלִקּטּולריווח

?הפועלריווי חמצן, ריווי צימאונוימי־הבינייםה/י"נלה/ר־ו־יפיעלִקּטּולריווי

ריר– גזור שם טיפול בריור יתר, בעלי חיים/ריור אצל בני אדם, ריור מוגבר, ריור לא רצוניעברית חדשהשלמיםר־י־רפיעלִקּטּולריור

ריחוף תת־ימי, ריחוף באוויר, ריחוף מגנט, ריחוף הפרפר, ריחוף המטוס, ריחוף בחללימי־הבינייםשלמיםר־ח־פפיעלִקּטּולריחוף

ל"חזשלמיםר־ח־קפיעלִקּטּולריחוק
קרבה , מרגיש ריחוק, ריחוק הנזק, ריחוק רגשי, אווירת ריחוק, בריחוק מקום, בריחוק, ריחוק הזמן

ריחוק בזוגיות, ריחוק מהמשפחה, וריחוק
?הפועל

ר־ט־טפיעלִקּטּולריטוט
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

ביטול ריטוט, ריטוט מגעים, ריטוט בטון
?הפועל

?הפועלעברית חדשהשלמיםר־ט־נפיעלִקּטּולריטון
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בימינו ֵרטוש מצרפתיתריטוש מקצועי, ריטוש פנים, ריטוש בפוטושופ, ריטוש תמונות, ריטוש הגופהימי־הבינייםשלמיםר־ט־שפיעלִקּטּולריטוש

עברית חדשהשלמיםר־כ־זפיעלִקּטּולריכוז
, נדרש ריכוז, מחנה ריכוז, חוסר ריכוז, הפרעת קשב וריכוז, שעת ריכוז, ריכוז הכוחות, ריכוז אלכוהול

ריכוז מאמצים, נקודת הריכוז, יכולת ריכוז
ריכוזיות– ריכוזי ושם מופשט – ת "מזה ש

ר־כ־כפיעלִקּטּולריכוך
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

פעולות ריכוך, ניסיונות ריכוך, ריכוך ליבו, ריכוך הבשר, ריכוך עמדה, ריכוך היעד, ריכוך ארטילרי

עברית חדשהשלמיםר־כ־לפיעלִקּטּולריכול
אין , (במקרא)הלך רכיל , בעיקר בריבויעוד ריכולים מהשטח, ריכולים על מפורסמים, ריכולים בעבודה, ...נשמעו ריכולים על

ריֿכל– בפועל , דגש

רימוז עומק, רימוזים לנאמר קודם, הכינויים משמשים כרימוזיםל"חזשלמיםר־מ־זפיעלִקּטּולרימוז

(ספר)מלחמת הרימום , רימום הרוח, רימום השאיפותעברית חדשהי"עור־ו־מפיעלִקּטּולרימום

קול רינה וצהלה, שמחה ורינה, הזורעים בדמעה ברינה יקצורומקראכפוליםר־נ־נקלִקְטָלהרינה

ר־נ־נפיעלִקּטּולרינון
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

פשטו רינונים, רינונים ושמועות
משמעות שלילית, בעיקר בריבוי

עברית חדשהשלמיםר־ס־נפיעלִקּטּולריסון
ריסון , ריסון בנייה, מערכת ריסון, ריסון דינמי, ריסון יתר, ריסון האינפלציה, ריסון עצמי, ריסון היצר

מקדם ריסון, שיפוטי

ר־ס־ספיעלִקּטּולריסוס
כפולים על 

דרך השלמים
ל"חז

עש /יתושים/ריסוס נגד נמלים, טייס ריסוס, ריסוס אווירי, מטוס ריסוס, ריסוס צמחים, ריסוס הבית

ריסוס אקולוגי, ...פרעושים/

ריסוק כדורים, ריסוק אבנים בכליות, בובות ריסוק, מבחן ריסוק, ריסוק תפוחים, ריסוק איבריםל"חזשלמיםר־ס־קפיעלִקּטּולריסוק

עברית חדשהמרובעיםר־ע־נ־נפיעלִקּטּולריענון
ריענון עזרה , ריענון נהיגה, ריענון דף אינטרנט, ריענון זיכרון, תחנת ריענון, ריענון הנפש, ריענון הגוף

ריענון הנשימה, ראשונה

ימי־הבינייםשלמיםר־פ־דפיעלִקּטּולריפוד
ריפוד , ריפוד עור, כריות ריפוד, ריפוד התבנית, ריפוד כריות, ריפוד קטיפה, ריפוד כורסה, ריפוד ספה

בדי ריפוד, ריפוד לרכב, בד

ל"חזה/י"נלר־פ־אפיעלִקּטּולריפוי
, ריפוי בדיבור, שיטות ריפוי, ריפוי הכאב, שיטות ריפוי, דמי ריפוי, ריפוי בעיסוק, ריפוי נפש, ריפוי חולים

ריפוי בהלם
י/היקש בין גזרות א

(בכינור)ריפוי מיתרים , ריפוי שריריםימי־הבינייםה/י"נלה/ר־פ־יפיעלִקּטּולריפוי

ל"חזי"עור־ו־צקלְקִטיָלהריצה

, ריצה קצרה, ריצה למרחקים, ריצה לבחירות, ריצת משוכות, ריצת מרתון, תחרויות ריצה, ריצה קלה

, קבוצות ריצה, אימוני ריצה, מאתיים מטר/ריצת מאה, בריצה, ריצת אמוק, ריצת מכשולים, נעלי ריצה

מסלולי ריצה

ריצוד במסך, ריצוד קרני שמש, ריצוד עינייםימי־הבינייםשלמיםר־צ־דפיעלִקּטּולריצוד

מאסר/לא ריצוי עונשריצוי אחרים, ריצוי יתר, ריצוי העבירה, ריצוי הכעסל"חזה/י"נלה/ר־צ־יפיעלִקּטּולריצוי

אריחי ריצוף, ריצוף בהדבקה, ריצוף יבש, ריצוף הבית, ריצוף מדרכותעברית חדשהשלמיםר־צ־פפיעלִקּטּולריצוף

ל"חזשלמיםר־ק־דפיעלִקּטּולריקוד

חיידק , תחרות ריקודים, ריקודי בטן, ריקודים סלוניים, מוזיקה לריקודים, ריקודי עמים, ריקודי עם

, ריקוד הנחש, ריקוד החיים, ריקוד בלט, ריקוד היפ הופ, ריקוד על עמוד, (סרט)ריקוד מושחת , הריקוד

ריקוד מעגלי, (שיר)ריקוד המכונה 

למרות הפועל רקד מבניין קל

כמו רקיחה?, הפועלריקוח תרופות, ריקוח בשמיםמקראשלמיםר־ק־חפיעלִקּטּולריקוח

שורש מקורי ר־י־ק, גזור מריקניריקון בריכה, ריקון מכלי האמוניה, ריקון הפח, ריקון הבקבוקימי־הבינייםשלמיםר־ק־נפיעלִקּטּולריקון

ריקוע בעור, ריקועי כסף, ריקועי ברזל, ריקועי זהב, ריקועי מתכתמקראשלמיםר־ק־עפיעלִקּטּולריקוע

עברית חדשהה/י"נלה/ר־ש־יפיעלִקּטּולרישוי
רישוי , רישוי רכב, רישוי בנייה, רישוי עסקים, מספר רישוי, לוחית רישוי, אגרת רישוי, משרד הרישוי

נהיגה

רישול ארגוני, לבוש ברישול, רישול לשוני, ברישולל"חזשלמיםר־ש־לפיעלִקּטּולרישול

ל"חזשלמיםר־ש־מפיעלִקּטּולרישום

, הותיר את רישומו, רישומו ניכר, אומנות הרישום, רישומי עיפרון, רישום התושבים, רישום פרוטוקול

, גן/רישום לבית הספר, רישום לטיסה, רישום רפואי, רישום פלילי, לשכת רישום מקרקעין, דמי רישום

רישום כפול, רישום עצמי, אזורי רישום, רישום תלמידים, רישום פטנט, תהליך הרישום

רשם– הפועל מבניין קל 

רשת– גזור שם רישות חברתי, רישות העיר במצלמות, (נטוורקינג)רישות עסקי , רישות דרכים, רישות החלוןעברית חדשהשלמיםר־ש־תפיעלִקּטּולרישות

(לרתות)פרגון =עברית חדשהה/י"נלה/ר־ת־יפיעלִקּטּולריתוי

מעבדת ריתוך, ריתוך חשמלי, ריתוך בגז, ריתוך והלחמה, ריתוך מתכותימי־הבינייםשלמיםר־ת־כפיעלִקּטּולריתוך

עברית חדשהשלמיםר־ת־קפיעלִקּטּולריתוק
, ריתוק צבאי, ריתוק משקי, (טקטיקה בשחמט)ריתוק , קיבל ריתוק, צו ריתוק, ריתוק החולה למיטה

ריתוק לבסיס
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עברית חדשהשלמיםר־כ־בקלְקִטיָלהרכיבה
, רכיבה טיפולית, תחרות רכיבה על אופניים, רכיבה על אופניים, רכיבה על אופנוע, רכיבה על סוס

רכיבה בטוחה, רכיבה אומנותית

רכינה על הברכיים, (נוע+רכיבה)רכינוע = סגווי , רכינה מעל השולחן, משאית רכינהעברית חדשהשלמיםר־כ־נקלְקִטיָלהרכינה

אבזם רכיסה, רכיסת המעיל, רכיסת הבגד, רכיסת כפתוריםעברית חדשהשלמיםר־כ־סקלְקִטיָלהרכיסה

עברית חדשהשלמיםר־כ־שקלְקִטיָלהרכישה

, קבוצת רכישה, מס רכישה, רכישת שחקן, רכישת דירה, רכישת מגרש, רכישת ידיעות, רכישת ספר

רכישה , תנאי רכישה, רכישת שפה, רכישת ענק, תנאי רכישה, רכישת מטבע חוץ, רכישת מיומנויות

רכישת כרטיסים, באינטרנט

בעיקר בריבוירכלולים קטניםעברית חדשהמרובעיםר־כ־ל־לפיעלִקּטּולרכלול

(אור+הלחם רמז)רמזור – גזור שם עבודות רמזור, רמזור הגשר, פרויקט הרמזור, רמזור הצומתעברית חדשהמרובעיםר־מ־ז־רפיעלִקּטּולרמזור

רמיזה מקראית, רמיזה לגוי, ברמיזהל"חזשלמיםר־מ־זקלְקִטיָלהרמיזה

רימה– הפועל מפיעל רמייה עצמית, רמייה במבחנים, עשה מלאכתו רמייה, לשון רמייה, מעשה רמייהמקראה/י"נלה/ר־מ־יקלְקִטיָלהרמייה

ימי־הבינייםשלמיםר־מ־סקלְקִטיָלהרמיסה
רמיסה , רמיסת זכויות, רמיסת ערכים, רמיסה ברגל גסה, רמיסת כבוד, רמיסת החוק, רמיסת הדשא

אסונות רמיסה, סכנת רמיסה, של חופש הביטוי

ר־נ־נקלְקָטָלהרננה
כפולים על 

דרך השלמים
מקרא

רננת ציפורים

(סרט)כבוד ורעדה , בחיל ורעדהמקראשלמיםר־ע־דקלְקָטָלהרעדה

רעידות ברגליים, רעידות בידיים, רעידות בגוף, רעידת אדמהימי־הבינייםשלמיםר־ע־דקלְקִטיָלהרעידה

רעיית יתר, רעייה מבוקרת, נאסרה הרעייה באזור, רעיית צאןל"חזה/י"נלה/ר־ע־יקלְקִטיָלהרעייה

?פ"שרעימת קולעברית חדשהשלמיםר־ע־מקלְקִטיָלהרעימה

?פ"שרפיסת המוח, רפיסה עלובה, רפיסת הגוףימי־הבינייםשלמיםר־פ־סקלְקִטיָלהרפיסה

רפרוף בעין, רפרוף פרוזדורים, רפרוף עליות, קריאה ברפרוף, רפרוף פרפרים, רפרוף איבריםימי־הבינייםמרובעיםר־פ־ר־פפיעלִקּטּולרפרוף

איסור רציחה, ...ה של/פרשת רציחתו, מקרה רציחהל"חזשלמיםר־צ־חקלְקִטיָלהרציחה

רצייה משובשת, רצייה חברתית, חוסר רצייה, בלא רצייה או כוונהימי־הבינייםה/י"נלה/ר־צ־יקלְקִטיָלהרצייה

רציעת עבד, טקס רציעה, רציעת האוזןל"חזשלמיםר־צ־עקלְקִטיָלהרציעה

ר־צ־צקלְקִטיָלהרציצה
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

רציצת הגולגולת

עמדת רקיחה, רקיחת סמים, רקיחת בשמיםימי־הבינייםשלמיםר־ק־חקלְקִטיָלהרקיחה

אותיות/רקימת שמות, רקימת עלילה, רקימת מזימה, רקימת סיפורימי־הבינייםשלמיםר־ק־מקלְקִטיָלהרקימה

רקיעת רגליים, רקיעת הסוסעברית חדשהשלמיםר־ק־עקלְקִטיָלהרקיעה

מקראשלמיםר־ק־מקלִקְטָלהרקמה
, רקמת שומן, שיעורי רקמה, ספר הרקמה, רקמת החיים, רקמה אנושית, (משפטית)רקמה פתוחה 

רקמה ממוחשבת, זבובי רקמה, רקמת השרירים
?פ"ש

ימי־הבינייםשלמיםר־ש־מקלְקִטיָלהרשימה

, רשימה שחורה, רשימה לכנסת, רשימת הציונים, רשימת המתנה, רשימה שמית, רשימת תפוצה

רשימת שינדלר , רשימה לבנה, רשימה ביבליוגרפית, רשימת השמעה, רשימת מחירים, רשימת ספרים

, (ספר)רשימת המשאלות , רשימת ציוד, רשימת דרישות, הרשימה המשותפת, רשימת קניות, (סרט)

רשימת השידורים, ל"רשימות לחו, הכנת רשימות

עברית חדשהמרובעיםר־ש־ר־שפיעלִקּטּולרשרוש
רשרוש , רשרוש בחזה, רשרושים בריאות, רשרוש המים, רשרוש במנוע, רשרוש באוזן, רשרוש בלב

בבטן

, חידוש של ביאליק, רשרש מהמילה רעש

אונומטופיאה

ל"חזשלמיםר־ת־חקלְקִטיָלהרתיחה
עקומת , רתיחת שמן, רתיחה ואידוי, טמפרטורת רתיחה, רתיחת דם, נקודת רתיחה, רתיחת מים

קטע רתיחה, רתיחה

בהמות רתימה, רתימת שותפים, רתימת עבדים, רתימת בהמה, רתימה למטרה, רתימה למשימהעברית חדשהשלמיםר־ת־מקלְקִטיָלהרתימה

ימי־הבינייםשלמיםר־ת־עקלְקִטיָלהרתיעה
רתיעת , רתיעה ממגע, ללא כל רתיעה, בלם רתיעה, רתיעה מזרים, רתיעת תותח, רתיעה לאחור

רתיעת פיתיון, רתיעת רעל, רתיעת מלכודת, להבה
נרתע– הפועל מבניין נפעל 

ש
מקראשלמיםש־א־גקלְקָטָלהשאגה

שאגות , (סרט)שאגת הדרקון , שאגת ניצחון, שאגת שמחה, שאגת נמר, שאגת אריה, שאגת קרב

שאגות הקהל, השנאה
גם משקל קולות
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ל"חזשלמיםש־א־בקלְקִטיָלהשאיבה
, שאיבת ביציות, שאיבת ידיעות, שאיבת מידע, שאיבת יתר, שאיבת מים, שאיבת שומן, שאיבת נוזלים

שאיבת חלב

שאילה עצמית, שאילת מניות, שאילת שלום, שאילת מילים, שאילה מלעז, שאילת משמעותל"חזשלמיםש־א־לקלְקִטיָלהשאילה

ימי־הבינייםשלמיםש־א־פקלְקִטיָלהשאיפה
שאיפה , שאיפות נעלות, שאיפה לגדולות, שאיפה לשלמות, שאיפת חייו, שאיפת עשן, שאיפת אוויר

שאיפת חומרי ניקוי, שאיפת אדים, שאיפה לחיים, ונשיפה

מקראשלמיםש־א־לקלְקָטָלהשאלה

, שאלה מנחה, שאלה בוערת, שאלת מיליון הדולר, שאלת השאלות, שאלת הבהרה, שאלה רטורית

, נשאלת השאלה, סימן שאלה, חוזר בשאלה, שאלת קיטבג, מילת שאלה, שאלה סגורה, שאלה פתוחה

שאלה של , שאלה שאלתית, שאלה של חיים ומוות, בסימן שאלה, שאלות ותשובות, שלב השאלה הזהה

שאלת ?, איזו שאלה, ה השאלה, ענה על השאלה, שאלת חכם, שאלת תם, שאלות רב־ברירתיות, זמן

, שאלות טריוויה?, מה השאלה, א השאלה"ה, !אין שאלה, יש סימן שאלה גדול, שאלה נוקבת, המפתח

שאלות היכרות

נשבע– הפועל מבניין נפעל (ספר)שבועת רחל , שבועת החובש, שבועת אמונים, שבועת היפוקרטס, שבועת שקר, שבועת שוואמקראשלמיםש־ב־עקלְקטּוָלהשבועה

ל"חזשלמיםש־ב־רקלְקִטיָלהשבירה

, שבירת לב, שבירת כלים, שבירת כוס, שבירת מסורת, שבירת שגרה, שבירת מוסכמות, שבירת אור

, שבירת קשר השתיקה, שבירת תוכנית חיסכון, שבירת צמא, שבירת רעב, שבירת לוחות הברית

, רגעי שבירה, שבירת צלחות, שבירת מפרקת, שבירת הרצף, שבירת דיסטנס, השרב/שבירת החום

זווית שבירה, שבירת קיר, רגל/שבירת יד, שבירת שיא

ל"חזשלמיםש־ב־תקלְקִטיָלהשביתה

, שביתת נשק, שביתת הזדהות, שביתת אזהרה, שביתה כללית, שביתה איטלקית, שביתת האטה

שביתת , שביתת מסחר, הפרת שביתה, קנה שביתה, שביתת שבת, שביתת אהדה, שביתת רעב

סיכוני שביתה, ביטוח שביתות, שביתה פראית, צרכנים

התיישב במקום ישיבת – קנה שביתה 

קבע

ש־ג־גקלְקָטָלהשגגה
כפולים על 

דרך השלמים
מקרא

שגגה של הכלל, שגגה של יחיד, בשגגה
גם בשוגג, בשגגה מנוגד ל־בזדון

מקראה/י"נלה/ש־ג־יקלְקִטיָלהשגיאה

הודעת , שגיאת תקן, שגיאה מוחלטת, שגיאה יחסית, נח בשבע שגיאות, שגיאת דפוס, שגיאת כתיב

, גילוי שגיאות, בקרת שגיאות, שגיאה מכוונת, שגיאה לוגית, שגיאות מדידה, חישובי שגיאה, שגיאה

שגיאה פטאלית, שגיאה שיטתית

י/היקש בין גזרות א

שגשוג כלי דם, שגשוג וברכה, שנת שגשוג, שגשוג עסקים, שגשוג ופריחה, שגשוג ולבלובימי־הבינייםמרובעיםש־ג־ש־גפיעלִקּטּולשגשוג

ש־ד־דקלְקִטיָלהשדידה
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

שדידת בנק, שדידת רכוש

עברית חדשהמרובעיםש־ד־ר־גפיעלִקּטּולשדרוג
שדרוג , שדרוג חכם, (למחלקת עסקים)שדרוג במטוס , שדרוג המאמר, שדרוג הרכב, שדרוג המחשב

שדרוג תוכנה, שדרוג מטבח, פלאפון

שזירת שיער, שזירת ריסים, שזירה בין הטקסטים, שזירת מוטיבים, שזירת רעיונות, שזירת פרחיםימי־הבינייםשלמיםש־ז־רקלְקִטיָלהשזירה

RE= ש מדשאות/שזרוע דשא, שזרוע השדותעברית חדשהשלמיםש־ז־ר־עפיעלִקּטּולשזרוע

המרות– היום , RE= ש תחביר ושחבור, שחבור משפטיםעברית חדשהמרובעיםש־ח־ב־רפיעלִקּטּולשחבור

שחוק וקלות ראש, שחוק מר, היה לשחוק, בת שחוקמקראשלמיםש־ח־קקלְקטֹולשחוק

עברית חדשהמרובעיםש־ח־ז־רפיעלִקּטּולשחזור
שחזור אנשי , שחזור קוד סודי, שחזור הפסיפס, שחזור המעשה, שחזור האירועים, שחזור בית הכנסת

שחזור תמונות, קשר

מקראשלמיםש־ח־טקלְקִטיָלהשחיטה
על השחיטה , חזיר/כבש/שחיטת פרה, בית השחיטה, שחיטת קודשים, שחיטת חולין, שחיטה שחורה

שחיטת פרות קדושות, הלכות שחיטה, שחיטה כשרה, (ביאליק)

ימי־הבינייםה/י"נלה/ש־ח־יקלְקִטיָלהשחייה
, בריכת שחייה, שחייה צורנית, שחיית גב, שחיית פרפר, שחייה נגד זרם, שחיית חתירה, שחיית חזה

שחייה לילית, קרום שחייה

ל"חזשלמיםש־ח־קקלְקִטיָלהשחיקה
שחיקה , שחיקת סחוס, שחיקת המטבע, שחיקה בעבודה, שחיקת גרגרים, שחיקת הון, שחיקת שכר

שחיקת מורים, שחיקת שיניים, נפשית

RE= ש שחלוף מטריצה, שחלוף עצם, שחלוף נכסים, שחלוף גזים, שחלוף כרומוזומיםעברית חדשהמרובעיםש־ח־ל־פפיעלִקּטּולשחלוף

ל"חזמרובעיםש־ח־ר־רפיעלִקּטּולשחרור

שחרור , שחרור ההדק, שחרור שרירים, טופס שחרור, יום שחרור ירושלים, גט שחרור, שטר שחרור

תעודת , מלחמת השחרור, שחרור בערבות, שחרור על תנאי, שחרור חייל, מסיבת שחרור מהכלא, חוב

שחרור , שחרור מבית החולים, (ש"חפש)חופשת שחרור , שחרור כעסים, שחרור רווחים כלואים, שחרור

שחרור הכותל, ועדת שחרורים, מעבדות

(חירות)במקור שורש חרר 
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ל"חזשלמיםש־ט־פקלְקִטיָלהשטיפה
, שטיפה לשיער, קיבל שטיפה, שטיפת פה, שטיפת קיבה, שטיפת מוח, שטיפת כלים, שטיפת רצפה

שטיפה חיצונית, שטיפת רכב

?הפועלדברי שטנהמקראשלמיםש־ט־נקלִקְטָלהשטנה

RE= ש שטעון ימי, שטעון המכולות, נמל שטעוןעברית חדשהמרובעיםש־ט־ע־נפיעלִקּטּולשטעון

(סרט)השיבה מהודו , זכות השיבה, שיבה אל המקורות, שיבת ציון, (סרט)השיבה הביתה ל"חזי"עוש־ו־בקלְקִטיָלהשיבה

מהמילה שבטשיבוט בעלי חיים, שיבוט בני אדם, שיבוט גנטי, תהליך השיבוטעברית חדשהשלמיםש־ב־טפיעלִקּטּולשיבוט

ימי־הבינייםשלמיםש־ב־צפיעלִקּטּולשיבוץ
, שיבוץ מפה, שיבוץ לבתי ספר, שיבוץ לגנים, שיבוץ קטעים, שיבוץ מליצות, שיבוץ עובדים, שיבוץ אבנים

שירות שיבוצים

(חדשה)שיבור האוזן ל"חזשלמיםש־ב־רפיעלִקּטּולשיבור

ל"חזשלמיםש־ב־שפיעלִקּטּולשיבוש

עילת , שיבוש דפוס, שיבוש כתיב, שיבוש בלוח הזמנים, שיבוש לשון, שיבוש דרכים, תיקון שיבושים

שיבוש , ג"בנתב/שיבושים ברכבת, חקירה/שיבוש הליכי משפט, שיבושים באספקת החשמל, השיבוש

שיבושי הגייה, נוסח

שיגועים בכיתה, !איזה שיגועעברית חדשהשלמיםש־ג־עפיעלִקּטּולשיגוע

עברית חדשהשלמיםש־ג־רפיעלִקּטּולשיגור
שיגור , שיגור מברק, שיגור סחורות, שיגור מצרכי מזון, שיגור משלחת, שיגור חללית, שיגור לוויין

שיגור רחפן, שיגורים לחלל, שיגור רקטה, שיגור טיל, ַּכן שיגור, דרישת שלום

ש־ד־דפיעלִקּטּולשידוד
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

שידוד מחדש, שידוד מעלה, שידוד מטה, שידוד מערכות
ׁש ולא ׂש

גם שידוכין(סדרה)שידוך משמיים , שידוך מסחרי, שידוך פוליטי, מודעת שידוכים, תנאי השידוך, משרד שידוכיםל"חזשלמיםש־ד־כפיעלִקּטּולשידוך

לרוב שלילישידול לקוחות, שידול לרצח, שידול קטינים, שידול לזנות, שידול לדבר עבירהימי־הבינייםשלמיםש־ד־לפיעלִקּטּולשידול

ימי־הבינייםשלמיםש־ד־רפיעלִקּטּולשידור
תחנת , חוק השידור הציבורי, רשות השידור, רשימת שידורים, שידור חוזר, שידור ישיר, שידור חי

עלה לשידור, (סרט)לא לשידור , שידורי ספורט, שידורי לוויין, הביא לשידור, שידור החדשות, שידור

שיהוי תרבותי, שיהוי תמונה, שיהוי מנהלי, תביעה/שיהוי בהגשת כתב אישום, ללא שיהוי וללא דיחויל"חזה/י"נלה/ש־ה־יפיעלִקּטּולשיהוי

שיהוק כרוני, סובל משיהוקים רביםעברית חדשהשלמיםש־ה־קפיעלִקּטּולשיהוק

נקודת שיווי משקל, שיווי מראה, שיווי ערך, שיווי דעות, שיווי זכויות, שיווי משקלימי־הבינייםה/י"נלה/ש־ו־יפיעלִקּטּולשיווי 

שיווקי– ת "מזה ש, שוק– גזור שם שיווק המוצר, שיווק דיגיטלי, שיווק ישיר, אסטרטגיית שיווק, שיווק אגרסיבי, מחלקת השיווקעברית חדשהשלמיםש־ו־קפיעלִקּטּולשיווק

רום שיוט, מהירות שיוט, שיוט בסירה, חללית שיוט, טיל שיוטעברית חדשהשלמיםש־ו־טפיעלִקּטּולשיוט

שיוך דירות, שיוך משפחתי, שיוך נכסים, ...שיוך החתימה ל, שיוך הדבריםעברית חדשהשלמיםש־י־כפיעלִקּטּולשיוך

שם– גזור שם שיום צבעים, שיום אותיות, שיום התמונות, שיום התופעה, שיום המוצרעברית חדשהשלמיםש־י־מפיעלִקּטּולשיום

שיוף אף, שיוף שיניים, שיוף ציפורניים, שיוף מתכתעברית חדשהשלמיםש־י־פפיעלִקּטּולשיוף

ביטול ללא שיור, שיור של אמונהל"חזשלמיםש־י־רפיעלִקּטּולשיור

עברית חדשהשלמיםש־ז־פפיעלִקּטּולשיזוף
שיזוף , מכון שיזוף, שיזוף מבוקר, שיזוף יתר, מיטת שיזוף, חדר שיזוף, שמן שיזוף, קרם שיזוף

במכונה/בהתזה
השתזף– הפועל מבניין התפעל 

שיזור שחלה, שיזור פרחים, שיזור חוטיםעברית חדשהשלמיםש־ז־רפיעלִקּטּולשיזור

מקראי"עוש־י־חקלְקִטיָלהשיחה

, שיחה בין לאומית, שיחה בין עירונית, שיחה בטלפון, שיחה בטלה, העברת השיחה, הזמנה לשיחה

שיחת , שיחת נפש, שיחת חולין, שיחת ועידה, שיחת היום, שיחת שלום, שיחות סלון, שיחה ממתינה

שיחה , שיחת הבהרה, שיחת גישוש, שיחה קלה, שיחת נשים, שיחה אישית, שיחה בארבע עיניים, רעים

שיחת חירום, שיחה צפופה, שיחת וידאו, שיחות קדחתניות, איש שיחה, קולחת

עדיף מתן שוחדשיחוד איש ציבור, שיחוד שוטרעברית חדשהשלמיםש־ח־דפיעלִקּטּולשיחוד

ט'צ=עברית חדשהי"עוש־י־חפיעלִקּטּולשיחוח

לרוב בסלנגשיחוק בשיער, !איזה שיחוק, שיחוק גדולעברית חדשהשלמיםש־ח־קפיעלִקּטּולשיחוק

?פ"ששיחור למטופלים, שיחור לטרף, ...שיחור פנים שלעברית חדשהשלמיםש־ח־רפיעלִקּטּולשיחור

שיטוח שניצל, שיטוח תמונה, שיטוח האזור, שיטוח המחשבה, שיטוח סדין, שיטוח רגל, שיטוח פחעברית חדשהשלמיםש־ט־חפיעלִקּטּולשיטוח

שיטוט בעיר, שיטוט באתריםעברית חדשהי"עוש־ו־טפיעלִקּטּולשיטוט

אין פועלשיטור משולב, שיטור ימי, שיטור קהילתי, שיטור עירוניעברית חדשהשלמיםש־ט־רפיעלִקּטּולשיטור

שיכוח העניין המצער, שיכוח הפרשהעברית חדשהשלמיםש־כ־חפיעלִקּטּולשיכוח

ש־כ־כפיעלִקּטּולשיכוך
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

שיכוך יתר, מקדם שיכוך, אופני שיכוך מלא, תרופות לשיכוך כאבים, שיכוך כאבים
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אותיות/שיכול עיצורים, שיכול רגליים, שיכול ידייםעברית חדשהשלמיםש־כ־לפיעלִקּטּולשיכול

ל"חזשלמיםש־כ־נפיעלִקּטּולשיכון
, שיכונים ציבוריים, זכאי משרד השיכון, שיכון ותיקים, משרד השיכון והבינוי, שיכונים, שיכון עובדים

שיכון זמני, שיכון סוציאלי, תנאי שיכון, שיכון פרטי

ימי־הבינייםשלמיםש־ל־בפיעלִקּטּולשילוב
, שילוב צבעים, שילוב מנצח, שילוב חברתי, שילוב נשק, שילוב פעולות, ...בשילוב עם, שילוב ידיים

שילוב ראוי

במקרא שילוחיםשילוח ימי, שילוח חללית, שילוח טילים, (בוורשה)כיכר השילוחים , שילוח הקןמקראשלמיםש־ל־חפיעלִקּטּולשילוח

שילוט דיגיטלי, שילוט לעסק, שילוט רכבים, שילוט רחובות, שילוט חוצותעברית חדשהשלמיםש־ל־טפיעלִקּטּולשילוט

רק ברביםכספי שילומים, שילומים מגרמניהמקראשלמיםש־ל־מפיעלִקּטּולשילומים

שילוש השכר, שילוש רווחים, אמונת השילוש, השילוש הקדושימי־הבינייםשלמיםש־ל־שפיעלִקּטּולשילוש

ל"חזי"עוש־י־מקלְקִטיָלהשימה
, שימת הספרים על המדף, שימת דגש, ראוי ליתר שימת לב, לשימת לב הנוסעים, (חדשה)שימת לב 

שימה בפיהם

מצוות שימוח, שימוח חתן וכלה, שימוח חולים, שימוח האורחיםעברית חדשהשלמיםש־מ־חפיעלִקּטּולשימוח

(אליזיה)תופעת השימוט בלשון , שימוט כספים, שימוט חובות, שימוט קרקעותעברית חדשהשלמיםש־מ־טפיעלִקּטּולשימוט

שימון תבנית, שימון צירי הדלת, שימון המכונה, שימון הגלגלים, שימון המכוניתעברית חדשהשלמיםש־מ־נפיעלִקּטּולשימון

ל"חזשלמיםש־מ־עפיעלִקּטּולשימוע
לפני /שימוע לפני פיטורים, מכתבי שימוע, בכפוף לשימוע, הזכות לשימוע, נערך שימוע, זימון לשימוע

הגשת כתב אישום
?הפועל

ל"חזשלמיםש־מ־רפיעלִקּטּולשימור
חוק שימור , שימור בעלי חיים, שימור מזון, ליל שימורים, שימור בשר, שימור ירקות, שימור אתרים

שימור לקוחות, שימור דם טבורי, שימור פוריות, קופסאות שימורים, החומר
ב– הצרכה 

ל"חזשלמיםש־מ־שפיעלִקּטּולשימוש

, שימוש לרעה בכוח, יצא מכלל שימוש, בית שימוש, אותיות השימוש, שימוש לשון, לשימוש חיצוני

שימוש , שימוש מדויק, שימוש חכם, הוראות שימוש, ...עשה שימוש ב, ...שימוש ציני ב, שימוש בסמים

שימוש חדשני, מגוון

הפועל , ב– הצרכה , שימושי– ת "מזה ש

השתמש– מבניין התפעל 

מקראו"נפיי־ש־נקלְקֵטָלהשינה

כדורי , שינה מתוקה, (ש"שק)שק שינה , נדודי שינה, חוסר שינה, שנת דוב, שנת לילה, הפרעות שינה

שינה , העיר כלבים משנתם, הדיר שינה מעיניו, תענוג- שינה בשבת , ערבה שנתו, נדדה שנתו, שינה

ישן שנת , (צ"שנ)שנת צוהריים , אחוז שינה, דפוסי שינה, קרון שינה, עיר שינה, חדר שינה, טרופה

קורי שינה, רפואת שינה, ישרים

ל"חזה/י"נלה/ש־נ־יפיעלִקּטּולשינוי

, שינוי ערכים, שינוי כיוון, לשם שינוי, שינוי מזג האוויר, שינוי מקום, שינוי במצב החולה, שינוי במחיר

שינויים , שינוי שם משפחה, שינויי מערכת, שינוי כתובת, ללא שינוי ניכר, אותה גברת בשינוי אדרת

, ניתוח לשינוי מין, שינויים בתזונה, שינוי שיטת הממשל, שינוי קוסמטי, שינויים ניווניים, בהרגלי הצריכה

בר שינוי, שינוי של מאה ושמונים מעלות, שינוי מהותי, שינוי עמוק

(ב"ימה)סכין /שינון חרב, שינון פרטים, שינון מידע, שינון שירים, שינון טקסטיםל"חזשלמיםש־נ־נפיעלִקּטּולשינון

שינוס מותנייםימי־הבינייםשלמיםש־נ־ספיעלִקּטּולשינוס

שינוע מכני, סוכן שינוע, שינוע משולב, שינוע רכבים, עובדי שינוע, שינוע מטעניםעברית חדשהשלמיםש־נ־עפיעלִקּטּולשינוע

שינוק המנועימי־הבינייםשלמיםש־נ־קפיעלִקּטּולשינוק

?הפועלעברית חדשהשלמיםש־נ־תפיעלִקּטּולשינות

שיסוי האספסוף, שיסוי באנשים, שיסוי הכלבימי־הבינייםה/י"נלה/ש־ס־יפיעלִקּטּולשיסוי

שיסוע האישיות, שיסוע דברי הנואם, שיסוע האריהל"חזשלמיםש־ס־עפיעלִקּטּולשיסוע

שיסוף גרון בסכיןימי־הבינייםשלמיםש־ס־פפיעלִקּטּולשיסוף

שיעול כרוני, שיעול עם ליחה, סובל משיעולים, שיעול יבשימי־הבינייםשלמיםש־ע־לפיעלִקּטּולשיעול

עברית חדשהשלמיםש־ע־רפיעלִקּטּולׁשיעור
, שיעור אבטלה, שיעור לחיים, שיעור קומה, לאין שיעור, שיעורי בית, שיעור הילודה, שיעור חופשי

לשיעורין, שיעורי פיתוח קול, שיעור לשון, שיעור פרטי

שיעור יתרל"חזשלמיםש־ע־רפיעלִקּטּולׂשיעור

חטף במקום שווא נחשיעמום טוטלי, מת משיעמום, סובל משיעמום, מרוב שיעמוםל"חזמרובעיםש־ע־מ־מפיעלִקּטּולשיעמום

חטף במקום שווא נח, RE=ששיערוך יתרות, שיערוך סכומים, שיערוך נכסים, שיערוך סחורהעברית חדשהמרובעיםש־ע־ר־כפיעלִקּטּולשיערוך

חטף במקום שווא נח, RE=ששיעתוק תרבותי, שיעתוק יצירה, שיעתוק בחינהעברית חדשהמרובעיםש־ע־ת־קפיעלִקּטּולשיעתוק

שיפודי פרגית, שיפוד במבטים, שיפוד הבשרעברית חדשהשלמיםש־פ־דפיעלִקּטּולשיפוד
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ל"חזשלמיםש־פ־טפיעלִקּטּולשיפוט

, כושר שיפוט, תחום שיפוט, שטח שיפוט, סמכות שיפוט, שיפוט מנהלי, יכולות שיפוט, ערכאות שיפוט

, שיפוט לקוי, שיפוט עצמי, לשיפוטכם, כוח השיפוט, אזור שיפוט, שיפוט ביתי, חוק השיפוט הצבאי

שיפוט אסתטי, שיפוט תפיסתי, תניית שיפוט

– ושם מופשט , שיפוטי– ת "מזה ש

שפט– הפועל מבניין קל , שיפוטיות

(פיצוי)מתן שיפוי, כתב שיפוי, תקופת שיפוי, ערך שיפוי, שיפוי כפול, קיבל שיפוי, שיפוי מחברת הביטוחעברית חדשהה/י"נלה/ש־פ־יפיעלִקּטּולשיפוי

?הפועלשיפולי הבטן, שיפולי ההרל"חזשלמיםש־פ־לפיעלִקּטּולשיפול

מציאת שיפוע, מד שיפוע, שיפוע הכבישל"חזשלמיםש־פ־עפיעלִקּטּולשיפוע

(סיומת רוסית)שיפוצניק – מזה חברת שיפוצים, שיפוץ רהיטים, עושה שיפוצים, שיפוץ מנוע, שיפוץ דירהעברית חדשהשלמיםש־פ־צפיעלִקּטּולשיפוץ

עברית חדשהשלמיםש־פ־רפיעלִקּטּולשיפור

שיפור פני , הדימוי/שיפור התדמית, שיפור ביצוע, שיפור מקצה לקצה, שיפור השירות, מקצה שיפורים

, לאופנוע/שיפורים לרכב, (חברתי/הכלכלי)שיפור המצב , שיפור מצב הרוח, טעון שיפור, (ע"שפ)העיר 

שיפור הזיכרון, שיפור בגרויות

?הפועלשיקוי הקסמים, שיקוי הפלא, שיקוי האהבהמקראה/י"נלה/ש־ק־יפיעלִקּטּולשיקוי

שיקול לא ענייני, שיקול ענייני, שיקולים זרים, שיקול דעת, שיקול ביטחוני, שיקול כלכליימי־הבינייםשלמיםש־ק־לפיעלִקּטּולשיקול 

שיקומי– ת "מזה ששיקום שיער, שיקום הפה, מרכז השיקום לאסירים, שיקום שכונות, תהליך שיקום, שיקום נכיםעברית חדשהשלמיםש־ק־מפיעלִקּטּולשיקום

תגובות השיקוע, מתקן שיקוע, תהליך השיקוע, קו השיקוע, שיקוע מסמר, שיקוע מלחימי־הבינייםשלמיםש־ק־עפיעלִקּטּולשיקוע

שיקוף רגשות, שיקוף מסך, שיקוף המציאות, שיקוף ריאותעברית חדשהשלמיםש־ק־פפיעלִקּטּולשיקוף

?הפועלשיקוץ משוקץ, הטלת שיקוצים, לשון שיקוציםמקראמרובעיםש־ק־צפיעלִקּטּולשיקוץ

מקראי"עוש־י־רקלְקִטיָלהשירה
, שירת דבורה, שירת האזינו, שירת הקודש, שירת החול, שירת הים, שירת הברבור, שירה בציבור

?מעשי ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה, ערב שירה, שירת ספרד, שירת סולו, שירה מודרנית

עברית חדשהשלמיםש־ר־שפיעלִקּטּולשירוש
שורש בעל משמעויות הפוכות השרשה שירוש תרבות, שירוש הפשע, שירוש מנהגים, שירוש הבערות, שירוש יבלות

תשלום דגש, מנוגד לשירוש

ל"חזשלמיםש־ר־תפיעלִקּטּולשירות

בשירות , בשירות עצמי, לשירותך, (רק בריבוי)שירותים , בשירות המדינה, שנת שירות, שירות לקוחות

נציג , מונית שירות, שירותים ציבוריים, שירות ציבורי, שירות צבאי, לא כולל שירות, כולל שירות, פעיל

, שירותי חירום, שירות התעסוקה, שירות חובה, שירות מילואים, שירות דוב, שירות ביטחון כללי, שירות

מעלית , שירות בתי הסוהר, שירות הרכבות, טיב השירות, (ת"של)שירות ללא תשלום , שירות לאומי

ארון , שיפור השירות, כשיר לשירות, זקוק לשירותיך הטובים, שכר את שירותיו, השירות הבולאי, שירות

, שירות סדיר, שירות קבע, מגוון שירותים, שירותי ענן, תשדיר שירות, נציבות שירות המדינה, שירות

שירותי , שירות משמעותי, שירות הסעות, עבודות שירות, נותני שירות, מעבדת שירות, שירות מבחן

שירות חדרים, מוקד שירות, בריאות

פעילויות במשק =  שירותים ציבוריים 

בית שימוש = בנוגע למתן שירות וגם 

תשלום דגש, ציבורי

קורוזיהשיתוך בין גבישי, עמיד בפני שיתוך, שיתוך צינורות, שיתוך מתכותימי־הבינייםשלמיםש־ת־כפיעלִקּטּולשיתוך

ל"חזשלמיםש־ת־פפיעלִקּטּולשיתוף
שיתוף , שיתוף זמנים, שיתוף ושוויון, אמונת השיתוף, שיתוף מלא, בשיתוף, חיי שיתוף, שיתוף פעולה

שיתופים בפייסבוק, קבצים

– ושם מופשט , שיתופי– ת "מזה ש

שיתופיות

ימי־הבינייםשלמיםש־ת־קפיעלִקּטּולשיתוק
שיתוק , שיתוק התנועה, שיתוק המשק, שיתוק התעשייה, שיתוק הבנייה, שיתוק ילדים, שיתוק מוחין

עמדות ירי/מקורות

פטור, צחוק: כמו, (קל)משקל נדיר שכול ואובדן, התמודדות עם שכול, משפחת השכולמקראשלמיםש־כ־לקלְקטֹולשכול

שכחה זמנית, שכחת ילדים ברכב, שכחה וזיכרון, מחלת השכחהל"חזשלמיםש־כ־חקלִקְטָלהשכחה

שכיבה ממושכת, שכיבה על הבטן, שכיבת פרקדן, שכיבות סמיכהימי־הבינייםשלמיםש־כ־בקלְקִטיָלהשכיבה

?פ"ששורה עליו השכינה, נסתלקה השכינה, גילוי השכינה, נהנה מזיו השכינה, תחת כנפי השכינהמקראשלמיםש־כ־נקלְקִטיָלהשכינה

שכירת שירותים, שכירת דירה, שכירת פועלים, שכירת רכבימי־הבינייםשלמיםש־כ־רקלְקִטיָלהשכירה

שכלול השיטה, שכלול התוכנית, שכלול הבנייןל"חזמרובעיםש־כ־ל־לפיעלִקּטּולשכלול

שכנוע המשוכנעים, מסע שכנועים, שכנוע עצמי, כושר שכנוע, ניסיונות שכנוע, אמצעי שכנועעברית חדשהמרובעיםש־כ־נ־עפיעלִקּטּולשכנוע

שכפול שלט, מכונת שכפול, שכפול מפתחות, שכפול המאמר, שכפול דפיםעברית חדשהמרובעיםש־כ־פ־לפיעלִקּטּולשכפול

בריכות שכשוך, שכשוך רגליים, קול שכשוך, שכשוך במיםל"חזמרובעיםש־כ־ש־כפיעלִקּטּולשכשוך

RE= ש שכתוב בבגרות, שכתוב ההיסטוריה, שכתוב בחינה, שכתוב כתבה, שכתוב מאמר, שכתוב טקסטעברית חדשהמרובעיםש־כ־ת־בפיעלִקּטּולשכתוב

שלהוב רגשות, שלהוב דמיון, שלהוב יצריםעברית חדשהמרובעיםש־ל־ה־בפיעלִקּטּולשלהוב

פ"שיטוט או שלט וחזרה על לה+ שלט שלטוט בטלוויזיהעברית חדשהמרובעיםש־ל־ט־טפיעלִקּטּולשלטוט

ימי־הבינייםשלמיםש־ל־חקלְקִטיָלהשליחה
שליחת קורות , שליחת קבצים, שליחת לוטו, שליחת פקס, שליחת חבילה, שליחת מכתב, שליחת יד

השליחה נכשלה, חיים
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ל"חזשלמיםש־ל־טקלְקִטיָלהשליטה
בעל , שליטה בחומר, חוסר שליטה, יצא מכלל שליטה, איבוד שליטה על ההגה, בשליטה, שליטה עצמית

שליטה בכעסים, שליטה מרחוק, מוטת שליטה, שליטה במצב, !הכול בשליטה, ...השליטה ב

שליית מוקשים, שליית דלי מן הבאר, שליית דגיםעברית חדשהה/י"נלה/ש־ל־יקלְקִטיָלהשלייה

ש־ל־לקלְקִטיָלהשלילה
כפולים על 

דרך השלמים
ימי־הביניים

הוכחה , שלילת אזרחות, שלילת החופש, מילת שלילה, ענה בשלילה, שלילת רישיון, שלילת זכויות

שלילת תואר, שלילה כפולה, בדרך השלילה
שלילי– ת "מזה ש, ההפך מחיוב

ל"חזשלמיםש־ל־פקלְקִטיָלהשליפה
שליפה , שליפה מהירה, שליפה מהשרוול, שליפת מסמר, שליפת אקדח, שליפת מידע, שליפה מהמותן

שליפת נתונים, מהזיכרון

שליקת ביציםל"חזשלמיםש־ל־קקלְקִטיָלהשליקה

שלשולים והקאות, סובל משלשולים, סמי שלשול, שלשול דמי, שלשול מכתבל"חזמרובעיםש־ל־ש־לפיעלִקּטּולשלשול

מקראשלמיםש־מ־עקלְקטּוָלהשמועה
הפריח , שמועה טובה, שמועה רעה, הפצת שמועה, שמועת שווא, ...יש שמועות על, מפי השמועה

מפיצי שמועות, בניגור לשמועות, חרושת שמועות, שמועה

מקראשלמיםש־מ־חקלִקְטָלהשמחה

אולם , אין מערבין שמחה בשמחה, זמן שמחתנו, שמחת תורה, שמחה וששון, כלת השמחה/חתן

, שמחה לאיד, שמחת זקנתי, שמחת חיים, נעלה על ראש שמחתנו, בשמחה, מיגון לשמחה, שמחות

, משבית שמחות, אורה ושמחה, ילדים זה שמחה, שמחת עניים, רק בשמחות, שמחת בית השואבה

שמחת הניצחון, תרועת שמחה, מועדים לשמחה, שמחה והילולה, (שיר)שמחות קטנות 

שמיטת קרקעות?, מה עניין שמיטה אצל הר סיני, שנת שמיטה, שמיטת כספים, שמיטת חובותמקראשלמיםש־מ־טקלְקִטיָלהשמיטה

ל"חזשלמיםש־מ־עקלְקִטיָלהשמיעה
, שמיעת עדות, שמיעה אבסולוטית, שמיעה מוחלטת, אינה דומה שמיעה לראייה, בדיקת שמיעה

טווח שמיעה, שמיעה סלקטיבית, לקוי שמיעה, כבד שמיעה, חוש השמיעה, ...שמיעה בקול

ל"חזשלמיםש־מ־רקלְקִטיָלהשמירה

שמירת , שמירת הסביבה, שמירה אישית, שמירה אזורית, שמירת סודיות, שמירת החוק, שמירת נגיעה

, שמירה על פרופיל נמוך, תא שמירה, כלב שמירה, שמירת הסדר, שמירת היריון, שמירת חפצים, שבת

שמירה על צלם , שמירה על שתיקה, נרדמו בשמירה, שמירת מרחק, שבר שמירה, שמירה על המורל

שמירה , שמירה על טוהר הבחינות, שמירת טינה, שמירת דיאטה, כלבי השמירה של הדמוקרטיה, אנוש

שמירת דם טבורי, וביטחון

השמיץ– הפועל מבניין הפעיל ידוע לשמצהמקראשלמיםש־מ־צקלִקְטָלהשמצה

מקראא"נלש־נ־אקלִקְטָלהשנאה
שנאה , שנאה מקלקלת את השורה, שנאת מוות, שנאת עולם, שנאת זרים, שנאת אחים, שנאת חינם

שנאת הבריות, שנאה עיוורת, תכלית שנאה, עצמית

RE= ש שנטוע עציםעברית חדשהמרובעיםש־נ־ט־עפיעלִקּטּולשנטוע

עברית חדשהמרובעיםש־נ־מ־כפיעלִקּטּולשנמוך
האקדמיה – סלנג , ההיפך של שדרוגשנמוך גרסה

ממליצה על שדרוג יורד או שדרוג מטה

?פ"ששסיעת שפתיים, שסיעת פרסהימי־הבינייםשלמיםש־ס־עקלְקִטיָלהשסיעה

ל"חזמרובעיםש־ע־ב־דפיעלִקּטּולשעבוד
שעבוד , שעבודים ועיקולים, שעבוד נכס, שעבוד צף, מילות שעבוד, קשר של שעבוד, משעבוד לגאולה

רישום שעבוד, שלילי

מקראמרובעיםש־ע־ש־עפיעלִקּטּולשעשוע
, מתקני שעשועים, גן שעשועים/מגרש, לחם ושעשועים, עסקי השעשועים, שעשועי לשון, ילד שעשועים

יריד שעשועים, שעשועים מסוכנים

שפיטת קטינים, שפיטת נאשם, סמכות שפיטה, בר שפיטהל"חזשלמיםש־פ־טקלְקִטיָלהשפיטה

שפיכת אור על האירוע, שפיכת מיםל"חזשלמיםש־פ־כקלְקִטיָלהשפיכה

שפיעת נחלים, שפיעת מעיינות, זווית שפיעה, שפיעת מיםימי־הבינייםשלמיםש־פ־עקלְקִטיָלהשפיעה

עברית חדשהמרובעיםש־פ־ע־לפיעלִקּטּולשפעול
, שפעול הליכים, שפעול אור, שפעול טסיות דם, שפעול הזיכרון, שפעול בית חרושת, שפעול איבר

שפעול מזונות, שפעול כרטיסים
RE= ש 

הלחם שיפור או שיפוץ צורהשפצור דיסקית, שפצור כומתה, שפצור הנשקעברית חדשהמרובעיםש־פ־צ־רפיעלִקּטּולשפצור

ימי־הבינייםמרובעיםש־פ־ש־פפיעלִקּטּולשפשוף
שפשוף , שפשוף בעור, שפשופים ברגליים, שפשוף בצבע, שפשוף אבנים, שפשוף קל, שפשוף העיניים

ברכב

ל"חזשלמיםש־ק־דקלְקִטיָלהשקידה
שקידה , שקידה טעונת שיפור, שקידה נאותה, לומד בשקידה רבה, שקידה ראויה, שקידה בלימודים

שקידה יתרה, סבירה

שקילת עובר, שקילת זהב, שקילת רכבים, שקילה מחודשת, שקילת המזוודה, שקילת הסחורותימי־הבינייםשלמיםש־ק־לקלְקִטיָלהשקילה

ל"חזשלמיםש־ק־עקלְקִטיָלהשקיעה
שקיעת , שקיעת דם, שקיעת האימפריה הרומית, שקיעת ספינה, שקיעת החמה, זריחה ושקיעה

(ספר ושיר)שקיעה נוגה , התרבות
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ש־ק־קקלְקִטיָלהשקיקה
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

בשקיקה

קשור לשורש ש־ק־ל, דגם פעללשקלול מחירון, שקלול דיפרנציאלי, שקלול הישגים, שקלול הוצאות, שקלול מחירים, שקלול ציוניםעברית חדשהמרובעיםש־ק־ל־לפיעלִקּטּולשקלול

שקשוק מפתחות, שקשוק גלגלים, שקשוק מכונותעברית חדשהמרובעיםש־ק־ש־קפיעלִקּטּולשקשוק

שרבוב שפתיים, שרבוב הלשון, שרבוב שורה מיותרת, ...שרבוב שמו שלעברית חדשהמרובעיםש־ר־ב־בפיעלִקּטּולשרבוב

פיענוח שרבוטים, שרבוט על הניירעברית חדשהמרובעיםש־ר־ב־טפיעלִקּטּולשרבוט

שריון– גזור שם שריון הרכב, שריון תפקיד, שריון מקומותעברית חדשהמרובעיםש־ר־י־נפיעלִקּטּולשריון

ל"חזשלמיםש־ר־טקלְקִטיָלהשריטה
, שריטה בעין, שריטה מחתול, (סלנג)יש לו שריטה , (סלנג)שריטה בשכל , שריטה ברהיט, שריטה בעור

סימני שריטה, שריטה ברכב
 

שרייה ברוטב, שרייה במיםל"חזה/י"נלה/ש־ר־יקלְקִטיָלהשרייה

השרצה= ב שריצה "בימהשריצה באפס מעשהעברית חדשהשלמיםש־ר־צקלְקִטיָלהשריצה

מקראשלמיםש־ר־קקלְקִטיָלהשריקה
שריקה , שריקה באוזן, שריקות בוז, שריקת השופט, שריקת הסיום, שריקת הפתיחה, שריקה חדה

שריקה באפלה, שריקות בהגייה, מהמנוע

מקראשלמיםש־ר־פקלְקֵטָלהשרפה
אחת , שרפת קוצים, השרפה ביערות הכרמל, תהליך השרפה, כיבוי השרפה, תא שרפה, אבק שרפה

שרפת קלוריות, שרפת ענק, הרג וחנק, שרפה, סקילה: המיתות

ש־ר־רקלְקָטָלהשררה
כפולים על 

דרך השלמים
ל"חז

מי שבורח מן השררה השררה רודפת אחריו, ...נהג שררה ב, בעל שררה, רודף שררה

צינורות שרשור, שרשור מבודד, שרשור לכבלים, שרשור למזגן, שרשור מיילים, שרשור הודעותעברית חדשהמרובעיםש־ר־ש־רפיעלִקּטּולשרשור

מקראה/י"נלה/ש־ת־יקלְקִטיָלהשתייה
אבן , סודה לשתייה, מי שתייה, שתייה קרה, שתייה קלה, שתייה חמה, שתייה כדת, אכילה ושתייה

שתיית מים, שתייה מתוקה, שתייה חריפה, שתייה מופרזת, דמי שתייה, שתייה

שתילת דשא, שתילה באדנית, שתילה במכלים, שתילת ירקות, שתילת עציםימי־הבינייםשלמיםש־ת־לקלְקִטיָלהשתילה

ל"חזשלמיםש־ת־קקלְקִטיָלהשתיקה

יפה שתיקה , התעטף בשתיקה, דמי שתיקה, דום שתיקה, סייג לחוכמה שתיקה, שתיקה כהודאה

, זכות השתיקה, קשר שתיקה, שמר על שתיקה, ...עבר בשתיקה על, לחכמים קל וחומר לטיפשים

שתיקה רועמת , (גם שם של ארגון)שוברים שתיקה , לא יעבור על זה בשתיקה, הסכמה בשתיקה

שתיקה שווה זהב, דברים שהשתיקה יפה להם, שתיקת הכבשים, (אוקסימורון)

ת
תאימות בחיי הנפש, תאימת איבריםעברית חדשהשלמיםת־א־מקלְקִטיָלהתאימה

ל"חזשלמיםת־ב־עקלְקִטיָלהתביעה

, ש לתביעות קטנות"בימה, עילת התביעה, תביעת נזיקין, תביעת דיבה, תביעה ייצוגית, תביעה נגזרת

תביעת , תביעת נגד, תביעת מזונות, תביעות שכר, התביעה הכללית, עד תביעה, תביעה משפטית

, תשלום תביעות, טופס היעדר תביעות, תביעות אזרחיות, מטעם התביעה, תביעה לסילוק חוב, פיצויים

שכיחות , מועד הגשת התביעה, חומרת התביעה, תביעה עתידית, מסלק תביעות, כתב התביעה

תביעות סותרות, רשימת תביעות, תביעות

עדיף תיבול...לבשר/לעוף/תבלון לסלט, תבלון האוכלעברית חדשהמרובעיםת־ב־ל־נפיעלִקּטּולתבלון

מתבנית– שורש תנייני ?, פ"שעברית חדשהמרובעיםת־ב־נ־תפיעלִקּטּולתבנות

?פ"שתברוג צינורותעברית חדשהמרובעיםת־ב־ר־גפיעלִקּטּולתברוג

תגבורת– שורש תנייני תגבורים לקראת בחינות הבגרות, שיעורי תגבור, תגבור הכוחות, תגבור בעבודה, תגבור בלימודיםעברית חדשהמרובעיםת־ג־ב־רפיעלִקּטּולתגבור

ַתגמול– שורש תנייני ...תגמול העובדים עלעברית חדשהמרובעיםת־ג־מ־לפיעלִקּטּולתגמול

עברית חדשהמרובעיםת־ד־ל־קפיעלִקּטּולתדלוק
, תדלוק בגז, תדלוק בסמים, תדלוק באוויר, תדלוק ספינה, תדלוק מטוס, תדלוק רכב, תחנת תדלוק

תדלוק עצמי

תדריך– שורש תנייני משימה/פעולה/טיול/תדרוך לקראת נסיעה, תדרוך עיתונאים, תדרוך היחידה, תדרוך הנוסעיםעברית חדשהמרובעיםת־ד־ר־כפיעלִקּטּולתדרוך

מעורר תהיות, תהייה על קנקנוימי־הבינייםה/י"נלה/ת־ה־יקלְקִטיָלהתהייה

תזכורת– שורש תנייני שלח לי תזכור, תזכור אנונימי, תזכור תורים, תזכור שמועברית חדשהמרובעיםת־ז־כ־רפיעלִקּטּולתזכור

עברית חדשהמרובעיםת־ז־מ־נפיעלִקּטּולתזמון
תזמונים , תזמון שליחת מייל, תזמון צירים, אלגוריתם תזמון, תזמון נסיעה, תזמון הודעות, תזמון מדויק

בכבישים

תזמורת– שורש תנייני תורת התזמורעברית חדשהמרובעיםת־ז־מ־רפיעלִקּטּולתזמור

תחבולה– שורש תנייני עברית חדשהמרובעיםת־ח־ב־לפיעלִקּטּולתחבול
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תחזוקה– שורש תנייני תחזוק הבניין, תחזוק הרכב, תחזוק הציודעברית חדשהמרובעיםת־ח־ז־קפיעלִקּטּולתחזוק

ל– הצרכה תחיבת ידיים לכיסים, תחיבת מחט, תחיבת סכין, תחיבת אצבע לגרון, תחיבת האףימי־הבינייםשלמיםת־ח־בקלְקִטיָלהתחיבה

תחימת חלקי המשפט, תחימת סמכויות, תחימת גבולותעברית חדשהשלמיםת־ח־מקלְקִטיָלהתחימה

פשטות מול תחכום, ללא כל תחכום, תחכום בעסקים, תחכום לשוני, תחכום רבעברית חדשהמרובעיםת־ח־כ־מפיעלִקּטּולתחכום

סלנגחשיפת התחמונים, הסוף לתחמוניםעברית חדשהמרובעיםת־ח־מ־נפיעלִקּטּולתחמון

תחמושת– שורש תנייני תחמוש החיילעברית חדשהמרובעיםת־ח־מ־שפיעלִקּטּולתחמוש

תחקיר– שורש תנייני תחקור עצמי, תחקור נתונים, תחקור אירוע, תחקור חשודעברית חדשהמרובעיםת־ח־ק־רפיעלִקּטּולתחקור

תחשיב– שורש תנייני תחשוב ותמחור, תחשוב חיובי, תחשוב מוטעה, תחשוב מדויק, תחשוב הכנסות והוצאותעברית חדשהמרובעיםת־ח־ש־בפיעלִקּטּולתחשוב

ימי־הבינייםשלמיםת־א־מפיעלִקּטּולתיאום
תיאום , תיאום כוונות, תיאום ציפיות, חוסר תיאום, תיאום פעולות בשטחים, תיאום עמדות, תיאום מס

תיאום וקישור, בין הצדדים
תשלום דגש

עברית חדשהשלמיםת־א־רפיעלִקּטּולתיאור
, תיאור המקרה, תיאורים בתחביר, תיאור עצמי, תיאור טכני, תיאור פסיכולוגי, תיאורי טבע, תיאור גרפי

תיאור התפקיד, תיאור המוצר
תשלום דגש

תאריך– שורש תנייני תיארוך פחמן, תיארוך רדיואקטיבי, תיארוך ארכאולוגי, תיארוך השירים, תיארוך האירועיםעברית חדשהמרובעיםת־א־ר־כפיעלִקּטּולתיארוך

עשבי תיבול, תיבול ההרצאה, תיבול השיחה, תיבול מאכליםעברית חדשהשלמיםת־ב־לפיעלִקּטּולתיבול

תהליך– שורש תנייני תיהלוך החשיבה, תיהלוך המידע, תיהלוך טקסטיםעברית חדשהמרובעיםת־ה־ל־כפיעלִקּטּולתיהלוך

תיוגים בפייסבוק, תיוג גזעני, תיוג חברתי, רשימת תיוג, תיוג אנשים, תיוג האותיות, תיוג מוצריםעברית חדשהשלמיםת־י־גפיעלִקּטּולתיוג

תיווי אלפביתי, תיווי תוכנית הבנייןעברית חדשהה/י"נלה/ת־ו־יפיעלִקּטּולתיווי

סוכני תיווך, פערי תיווך, תיווך שטרות, משרד תיווך, דמי תיווך, תיווך עסקים, תיווך דירותעברית חדשהשלמיםת־ו־כפיעלִקּטּולתיווך

תיל– שורש גזור שם הסכם תיול, תיול טלפוניעברית חדשהשלמיםת־י־לפיעלִקּטּולתיול

תיק– שורש גזור שם עבודת תיוק, תיוק תעודות, תיוק מכתבים, תיוק מסמכים, תיוק משרדיעברית חדשהשלמיםת־י־קפיעלִקּטּולתיוק

תיור קבוצות, תיור ונופש, ספינת תיורימי־הבינייםשלמיםת־י־רפיעלִקּטּולתיור

ת־ז־זפיעלִקּטּולתיזוז
כפולים על 

דרך השלמים
עברית חדשה

תיזוז טירונים, (סלנג)תיזוזים בצבא 
בעיקר בריבוי

ת־ח־חפיעלִקּטּולתיחוח
כפולים על 

דרך השלמים
ל"חז

תיחוח כפול, מכונת תיחוח, תיחוח השדה, תיחוח עפר, תיחוח אדמה

עברית חדשהשלמיםת־ח־מפיעלִקּטּולתיחום
תיחום חלקים , תיחום שפתיים, תיחום גינה, תיחום סמכויות, קו תיחום, תיחום גבולות, תיחום מספרים

תיחום דשא, תיחום ערוגות, במשפט
ליד תחימה

הומופוני לתיקון, כ דגושהתהליך התיכון, שלב התיכון, תיכון התקניםעברית חדשהשלמיםת־כ־נפיעלִקּטּולתיכון

רק בריבוייש לו תימוכין, שימוש בתימוכין, תימוכין קנייניים, נתן תימוכין לדבריועברית חדשהשלמיםת־מ־כפיעלִקּטּולתימוכין

תינוי אהבים, תינוי מר גורלהימי־הבינייםה/י"נלה/ת־נ־יפיעלִקּטּולתינוי

חטף במקום שווא נחזכה לתיעדוף, תיעדוף רשתות, תיעדוף משימות, תהליכים של תיעדוףעברית חדשהמרובעיםת־ע־ד־פפיעלִקּטּולתיעדוף

תיעוב וסלידה, תיעוב עצמי, תחושת תיעובל"חזשלמיםת־ע־בפיעלִקּטּולתיעוב

עברית חדשהשלמיםת־ע־דפיעלִקּטּולתיעוד
, תיעוד מבצעי, תיעוד חזותי, תיעוד מבנים, ...תיעוד קורותיו של, תיעוד אירועים, תיעוד ההיסטוריה

תיעוד עבירות תנועה, תיעוד מצמרר, תיעוד רעיונות, תיעוד רפואי, תיעוד ביומטרי
תעודה– שורש תנייני 

עברית חדשהשלמיםת־ע־לפיעלִקּטּולתיעול
, מחפר תיעול, תיעול כעסים, תיעול לאפיקים חיוביים, תיעול משאבים, תיעול עירוני, מערכת תיעול

תיעול אנרגיה
תעלה– גזור שם 

תעשייה– שורש תנייני תיעוש ובנייה, תיעוש ועיור, הגברת התיעוש, תיעוש האזורעברית חדשהשלמיםת־ע־שפיעלִקּטּולתיעוש

עברית חדשהמרובעיםת־ע־ת־קפיעלִקּטּולתיעתוק
חטף במקום שווא , תעתיק– שורש תנייני תיעתוק מילים, תיעתוק שמות

נח

עברית חדשהכפוליםת־פ־פפיעלִקּטּולתיפוף
תיפוף , סדנת תיפוף, שיעור תיפוף, תיפוף על פחים, תיפוף אפריקאי, תיפוף על הגוף, תיפוף בלהקה

חברתי

ל"חזשלמיםת־ק־נפיעלִקּטּולתיקון

, תיקון סופרים, תיקון נשמה, תיקון המידות, תיקון שיבושי לשון, תיקון טעויות, תיקוני לשון, תיקון חצות

נדרש , (בבורסה)לעשות תיקון , תיקון חוק יסוד, תיקון ליל שבועות, תיקון יתר, כתיקונו, תיקון עולם

תיקון הנפש, תיקון

עברית חדשהשלמיםת־ק־פפיעלִקּטּולתיקוף
, תיקוף רב־קו, תיקוף רגשות, תיקוף דרכון, תיקוף שאלון, שיטת התיקוף, תיקוף מדד, תיקוף מבחן

תיקוף זהות, תיקוף נתונים, תיקוף חברתי, תיקוף המודל, תיקוף ההחלטה, תיקוף כרטיס רכבת
?הפועל
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ימי־הבינייםשלמיםת־ר־צפיעלִקּטּולתירוץ
, תירוצים לאיחור: היום במשמעות חדשהתפסיק להמציא תירוצים, זה תירוץ טוב לצאת משם, תירוצים לאחור, תירוצי פשפשים, בלי תירוצים

תשלום דגש

קלידציה=?, פ"שתכיפת עשייה לשמיעהל"חזשלמיםת־כ־פקלְקִטיָלהתכיפה

אינטגרציה= תכלול שמיעתי, תכלול חזותי, תכלול חושי, תכלול חברתיעברית חדשהמרובעיםת־כ־ל־לפיעלִקּטּולתכלול

עברית חדשהמרובעיםת־כ־נ־נפיעלִקּטּולתכנון
, תכנון שבועי, תכנון סביבתי, תכנון עירוני, חוקי תכנון ובנייה, תכנון נסיעה, תכנון מסלול, תכנון הטיול

התכנון המקורי, יכולת תכנון וביצוע, קצין תכנון

תוכנית– שורש תנייני תכנות השלט, קורס תכנות, תכנות לינארי, שפות תכנותעברית חדשהמרובעיםת־כ־נ־תפיעלִקּטּולתכנות

תכתיב– שורש תנייני תכתוב התנאיםעברית חדשהמרובעיםת־כ־ת־בפיעלִקּטּולתכתוב

ל"חזה/י"נלה/ת־ל־יקלְקִטיָלהתלייה
חבל , תליית נשק, נידון לתלייה, תליית דגלים, תליית תמונה, תליית כביסה, תליית בגד, תלייה על קיר

סוף גנב לתלייה, תלייה

מודעות תלישה, איסור תלישה, ֶשֶבר תלישה, תלישת דפים, תלישת שיערל"חזשלמיםת־ל־שקלְקִטיָלהתלישה

תלתול קבוע, תלתול שיערימי־הבינייםמרובעיםת־ל־ת־לפיעלִקּטּולתלתול

תמחיר– שורש תנייני תמחור שירותים, תמחור אופציות, תמחור פסיכולוגי, תמחור מוצריםעברית חדשהמרובעיםת־מ־ח־רפיעלִקּטּולתמחור

תמַּה– מפיק בנטייה משפט תמיהה, סימן תמיהה, מעורר תמיהה, בתמיהה, הבעת תמיההל"חזשלמיםת־מ־הקלְקִטיָלהתמיהה

ימי־הבינייםשלמיםת־מ־כקלְקִטיָלהתמיכה

קבוצת , תמיכת לידה, תמיכה נפשית, תמיכה ממשלתית, תמיכה לגב, תמיכה במחשבים, תמיכה כספית

תמיכת , מפגן תמיכה, כנס תמיכה, תמיכה גורפת, עצרת תמיכה, אובדן תמיכה, תמיכה טכנית, תמיכה

בתמיכת המשרד, אינטרנט

ב– הצרכה 

תמליל– שורש תנייני תמלול משפטי, תמלול ריאיון, תמלול לפרסומות, תמלול הקלטותעברית חדשהמרובעיםת־מ־ל־לפיעלִקּטּולתמלול

תמצית– שורש תנייני תמצות לשוני, תמצות טקסט, תמצות מאמרים, תמצות הרצאות, תמצות שיעוריםעברית חדשהמרובעיםת־מ־צ־תפיעלִקּטּולתמצות

כושר תמרון, מרחב תמרון, תמרון פוליטי, תמרון הגדודעברית חדשהמרובעיםת־מ־ר־נפיעלִקּטּולתמרון

תמריץ– שורש תנייני תמרוץ רשויות מקומיות, תמרוץ ותגמול, תמרוץ עובדיםעברית חדשהמרובעיםת־מ־ר־צפיעלִקּטּולתמרוץ

ועדת תמרור, רשות התמרור, תמרור כבישיםעברית חדשהמרובעיםת־מ־ר־רפיעלִקּטּולתמרור

תסביך– שורש תנייני תחושת תסבוך, תסבוך בחומרעברית חדשהמרובעיםת־ס־ב־כפיעלִקּטּולתסבוך

ת־ס־סקלְקִטיָלהתסיסה
כפולים על 

דרך השלמים
ל"חז

, בחברה/תסיסה בציבור, תהליכי תסיסה, תסיסה כהלית, תסיסה בקיבה, תסיסת שמרים, תסיסת בירה

יוצר תסיסה

רגשות תסכול, התמודדות עם תסכול, גבוה/סף תסכול נמוך, תחושת תסכולעברית חדשהמרובעיםת־ס־כ־לפיעלִקּטּולתסכול

מתסריט–  שורש תנייני תסרוט המחזהעברית חדשהמרובעיםת־ס־ר־טפיעלִקּטּולתסרוט

תעייה ביער, תעייה בסמטאות, תעייה במדברימי־הבינייםה/י"נלה/ת־ע־יקלְקִטיָלהתעייה

תעתועי דמיון, תעתועי מוח, תעתועי נפש, תעתועי ראייה, מראה תעתועים/מעשהמקראמרובעיםת־ע־ת־עפיעלִקּטּולתעתוע

תפיחת סופלה, תפיחת החוב, תפיחה בבלוטות, תפיחת בצקימי־הבינייםשלמיםת־פ־חקלְקִטיָלהתפיחה

ל"חזשלמיםת־פ־סקלְקִטיָלהתפיסה

קשה , מהיר תפיסה/קל, תפיסת עולם, תפיסה מרחבית, תפיסה כלכלית, תפיסה מהירה, תפיסת שלל

תפיסות , תפיסה חברתית, תפיסה חינוכית, תפיסה עצמית, תפיסת זמן, תפיסה חזותית, תפיסה

תפיסת , (הניהולי, ההורי)תפיסת התפקיד , תפיסת חיים, תפיסה קרקעות, התפיסה הרווחת, מנוגדות

סמים

תפיסה ולא , גם מוחשי וגם מופשט

תפישה

ל"חזשלמיםת־פ־רקלְקִטיָלהתפירה
, תפירה רפואית, כלי תפירה, שיעורי תפירה, תפירת בגד, חוט תפירה, תפירה ידנית, מכונת תפירה

תפירה לפי מידה, תפירת מכרזים, תפירת תמונות

תפעול רכבות, תפעול שלט, תפעול המשרד, תפעול המחשבעברית חדשהמרובעיםת־פ־ע־לפיעלִקּטּולתפעול

תפקיד– שורש תנייני יכולות תפקוד, תפקודי כליות, תפקודי קרישה, תפקודי ריאות, תפקודי כבד, תפקוד הלבעברית חדשהמרובעיםת־פ־ק־דפיעלִקּטּולתפקוד

תצפית– שורש תנייני תצפות על המבנהעברית חדשהמרובעיםת־צ־פ־תפיעלִקּטּולתצפות

עברית חדשהשלמיםת־ק־נקלְקִטיָלהתקינה
בדיקת , תקינה לרכב, תקינה בינלאומית, תקינה חשבונאית, תקינה ממשלתית, תקינה של מוצרים

הממונה על התקינה, תקינה
?הפועל

ל"חזשלמיםת־ק־עקלְקִטיָלהתקיעה
תקיעה , תקיעות בדיבור, תקיעת כף, תקיעת מזוזות, תקיעת סכין בגב, תקיעת שופר, תקיעת יתד

תקיעה בחצוצרות, במשקל

ל"חזשלמיםת־ק־פקלְקִטיָלהתקיפה

כלב , תקיפת כלב, תקיפה מינית, בחשד לתקיפה, תקיפת מטוס, תקיפה חבלנית, תקיפה לשם שוד

, דין תקיפה, תקיפה בנסיבות מחמירות, מטוס תקיפה, עבירות תקיפה ואלימות, תקיפת הכור, תקיפה

תקיפות זאבים, תקיפה צבאית, תקיפה ימית, תקיפת עובד ציבור, תקיפת כריש, תקיפה אווירית

?הפועלתקלת אינטרנט, תקלות בשידור, אפס תקלות, ללא תקלות, איתור תקלותל"חזשלמיםת־ק־לפיעלַקָּטָלהתקלה
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הערותצירופים וביטוייםרובדגזרהשורשבנייןמשקלשם פעולה

ל"חזשלמיםת־ק־נפיעלַקָּטָלהתקנה
אין לו , קובץ תקנות, תקנות לשעת חירום, תקנות תעבורה, תקנת השוק, תקנות משמעת, ללא תקנה

תקנת הציבור, חסר תקנה, תקנות לנהיגה, ספר תקנות?, מה הועילו חכמים בתקנתם, תקנה

תקנון רמת חיים, תקנון ניביםעברית חדשהמרובעיםת־ק־נ־נפיעלִקּטּולתקנון

תקציב– שורש תנייני תקצוב הספורט, תקצוב הון, תקצוב בתי ספר, תקצוב דיפרנציאלי, תקצוב המסגרת, תקצוב הסכוםעברית חדשהמרובעיםת־ק־צ־בפיעלִקּטּולתקצוב

תקציר– שורש תנייני תקצור מאמריםעברית חדשהמרובעיםת־ק־צ־רפיעלִקּטּולתקצור

עברית חדשהמרובעיםת־ק־ש־בפיעלִקּטּולתקשוב
שליטה , תקשורת)נוצר מראשי תיבות מכשיר תקשוב, ועדת תקשוב, חיל תקשוב

(ובקרה

אונומטופיאהתקתוק במנוע, תקתוק פצצה, תקתוק שעוןעברית חדשהמרובעיםת־ק־ת־קפיעלִקּטּולתקתוק

תרבות– שורש תנייני תרבות חיידקים, תרבות צמחים, תרבות בעלי חיים, תרבות בני אדםעברית חדשהמרובעיםת־ר־ב־תפיעלִקּטּולִּתְרּבּות

תרגיל– שורש תנייני תרגול יוגה, תרגול גופני, פצצת תרגול, תרגולים בלימודיםימי־הבינייםמרובעיםת־ר־ג־לפיעלִקּטּולתרגול

עברית חדשהמרובעיםת־ר־ג־מפיעלִקּטּולִּתְרגּום

, תרגום סימולטני, משרד תרגומים, תרגום נאום, תרגום מסמך, תרגום סרט, תרגום שירים, תרגום ספר

תרגום מילולי, תרגום חופשי

יצירה = ַתרגום , שם פעולה= ִתרגום 

ַתרגום אונקלוס )ספרותית מתורגמת 

(לתורה

עברית חדשהמרובעיםת־ש־א־לפיעלִקּטּולתשאול
דרך , תשאול קוגניטיבי, תשאול רפואי, תשאול עדים, תשאול חשוד, תשאול נאשם, תשאול בחקירה

תשאול במשטרה, טכניקת תשאול, תשאול ביטחוני, (בבחינה)תשאול 

, ַהְפֵלא: דוגמאות. ובסופו של דבר הפך לשם לכל דבר, ששימש מקור מוחלט להפעיל (בפתח)במקרא היה משקל ַהְקֵטל . ל"צמחו בלשון חז (בסגול)צורות ֶהְקֵטל . 3

.השכם והערב, (לכת)ַהְצֵנַע , (לבלי הכר)ַהֵכר , (מוסר השכל)ַהְשֵכל , ַהְשֵקט, ַהְשֵמד

:הערות
.אלא שמות שנגזרו מבסיס וצורן סופי לציון שם מופשט, נראּות ועוד אינן שמות פעולה לתפיסתנו, מיומנות, מופנמות, נכונות, נרגנות, צורות דוגמת נבצרות. 1

.כמעט שאין חידושי לשון בבניין זה. שם הפעולה של נפעל לרוב מעלה את המשלב. 2
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 ממצאים ומסקנותסטטיסטיקות, 
רוב שמות הפעולה על־מנת לחקור היטב את שמות הפעולה הקמנו מאגר של 

ערכים הכוללים את הבניין, השורש,  3094בעברית החדשה. במאגר  הנפוצים
 1*.המשקל, הגזרה, הרובד, צירופים והערות שונות לערך )אם יש(

 

 

 התפלגות המשקלים בבניין קל
 אחוז היקרויות משקל
 64% 521 ְקִטיָלה
 17% 134 ִמְקָטל
 7% 57 ְקָטָלה
 6% 48 ִקְטָלה
 2% 20 ְקֵטָלה
 2% 12 ְקֻטָלה

                                                 
 N=3094; %5.00±כל הנתונים המוצגים בעבודה זו בהקשר למאגר כפופים לטווח טעות הדגימה של * 1

130; 4%

540; 
17%

572; 
19%

810; 26%

1042; 
34%

התפלגות שמות הפעולה לפי בניינים

נפעל התפעל הפעיל קל פיעל

21; 4%
62; 11%

489; 85%

התפלגות המשקלים בבניין הפעיל

ַאְקָטָלה ֶהְקֵטל ַהְקָטָלה
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 1% 6 ְקטּוָלה
 0% 2 ָקְטָלה
 1% 10 אחרים

 

 

 

 מסקנות
 מקבילות במשקל העיקרי קטילה:  איןשמות במשקל ְקֵטָלה ברוב המקרים ל

 אבדה, גנבה, שרפה, אספה, גזלה, ברירה, עבירה, דלקה ועוד.

 שאלה יש מקבילה )שאילה( במשמעות אחרת. למילה
 למילה הֵרגה יש מקבילה )הריגה( בצירופים אחרים.
 למילה פֵלטה יש מקבילה )פליטה( בצירופים אחרים.

 למילה גֵררה )אטרקצייה( בבלשנות יש מקבילה )גרירה( במשמעות כללית.

;  2; אחרים
0%

; 2; ִקטֶֹּלת
0%

; 20; ַקָטָלה
2%

;  1019; ִקטּול
98%

התפלגות המשקלים בבניין פיעל

אחרים ִקטֶֹּלת ַקָטָלה ִקטּול

223; 7%

631; 20%

758; 25%

1482; 48%

התפלגות שמות הפעולה לפי רבדים

מקרא ימי־הביניים ל"חז עברית חדשה
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 :ְקֻטָלהה/לָ טּומשקלי ְק 

חלוקה, ילודה, ישועה, קבורה ועוד.  לרוב לא מצאנו מקבילות בקטילה: גאולה,
 שמיעה בשימוש אחר. –למילה שמועה יש מקבילה 

 
 

 לטָ ְק ִמ  משקל
יש חילוקי דעות לגבי קיומו של משקל מקטל כשם פעולה של בניין קל, בעיקר 

בבניין קל החלטנו  לפעליםבגלל ה־מ. בשל ריבוי השמות וקשרם ההדוק 
 ים של בניין קל.ללשבצם במניין המשק

אגירה, מגע  –רדיפה, מאגר  –לרוב יש מקבילות בין מקטל לבין קטילה: מרדף 
חקירה,  –צעידה )וצעדה(, מחקר  –שאילה )ושאלה(, מצעד  –נגיעה, משאל  –

 בדיקה ועוד. –אכילה, מבדק  –הפיכה, מאכל  –בחינה, מהפך  –מבחן 
מעויות לעיתים המש לעיתים אין מקבילות: מאבק, מאסר, מארב, מענה ועוד.

 לא זהות והשימושים שונים.

 .לבניינים נפעל והתפעל יש רק שם פעולה אחד לכל בניין 

 משניים. –)קיטול והקטלה( ולידו  לבניינים פיעל והפעיל יש שם פעולה עיקרי 

 ( 34%שם הפעולה הנפוץ ביותר הוא קיטול, בבניין פיעל.) 

  בשימושים אחריםבמשקל ִקטּול כמעט תמיד יש למשקל ַקָטָלה מקבילה. 

 בקשה
 צוואה
 קבלה
 כוונה
 בטלה
 בקרה
 נאצה

 ביקוש
 ציווי
 קיבול
 כיוון

 ביטול
 ביקור
 ניאוץ

 נחמה 
 פרשה
 כפרה
 סכנה
 עכבה
 תקנה

 /יםניחום
 פירוש
 כיפור
 סיכון
 עיכוב
 תיקון

 אין מקבילות למילים בלהה, חבלה, בהלה.

  לבניין קל יש הכמות הרבה ביותר של משקלים משניים. זאת משום שהיה צורך
 כמו גרימה, שינוי והתהוות ועוד. משמעויות נוספות להביע באמצעותו 

משקל ִקְטָלה מציין בעיקר רגשות: שנאה, קנאה, אהבה, אהדה, חמלה,  ,למשל
 / תש"ס( 1999)רביד,  יראה.

 שמות במשקל ְקָטָלה אין מקבילות במשקל העיקרי קטילה.המקרים ל ברוב 
לדוגמה: אנחה, אנקה, צעקה, גערה, דאגה, סברה, חזרה, דממה, יללה, נקמה 

 ועוד.
למילה צעדה יש מקבילה צעידה. למילה דרשה יש מקבילה דרישה, במשמעות 

 אחרת. למילה רעדה יש מקבילה רעידה.

 צירופים.שמות הפעולה נפוצים מאוד ב 

 .חידוש רב של שמות הפעולה ניכר בעברית החדשה 

 .משקל התקטלות מופיע במקרא רק פעמיים 
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 משקלי הקטלה והקטל 
מן השמות במשקל ֶהְקֵטל יש מקבילות במשקל הקטלה בשימושים לרבים 

: הפסד, היזק, הכרח, מקבילות לשמות מעטים במשקל הקטל איןאחרים. 
ל הקטל משמש לרוב כשם עצם ופחות כשם משק הרמז, הספד, היעדר ועוד.

 המציין פעולה.

 הפסק
 הדפס
 הזנק
 החזר
 החכר
 היבט
 היגב
 היגד
 היטל
 היטס
 הרגל

 התאם
 הרכב

 השמט
 היקף
 היקש
 הישג
 היתר
 הפרש
 הקדש
 הסתר
 העתק
 הכוון

 הפסקה
 הדפסה
 הזנקה
 החזרה
 החכרה
 הבטה
 הגבה
 הגדה
 הטלה
 הטסה
 הרגלה
 התאמה
 הרכבה

 השמטה
 הקפה
 הקשה
 השגה
 התרה

 הפרשה
 הקדשה
 הסתרה
 העתקה
 הכוונה

 היסח 
 היסע
 היסק
 היצע
 התקן
 התקף
 הסכם
 הבדל
 הפרש
 הספק
 הגבל
 הדבק
 הדגש
 הינע
 הינף
 הכרע
 הכשר
 הלחם
 המשך
 הסבר
 הסגר
 הסדר
 הסכם

 הסחה
 הסעה
 הסקה
 הצעה

 התקנה
 התקפה
 הסכמה
 הבדלה
 הפרשה
 הספקה
 הגבלה
 הדבקה
 הדגשה
 הנעה
 הנפה

 הכרעה
 הכשרה
 הלחמה
 המשכה
 הסברה
 הסגרה
 הסדרה
 הסכמה

 

  .שמות פעולה סדירים מסוימים נפלטו מהשפה ובמקומם משמשים תחליפים
 מתן רישיון, שליחת נשק  מר או סיום, נתינת רישיון גְ  לדוגמה: גמירה 

 מאסר ועוד. מאמץ, אסירה  משלוח נשק, התאמצות 

  )הן שמות פעולה במשקל התקטלות המילים הארוכות ביותר בעברית )ללא הטיה
 בגזרת המרובעים )שמונה אותיות(: התערטלות, התגלגלות, השתעבדות ועוד.
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 –מורפולוגיה 
 מערכת הצורות
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 שם הפעולה, שם הפועל והפועל
 השווה והשונה

. בפועל יש שבעה בניינים, בשם הפעולה ובשם הפועל שורש ובנייןלשלושתם יש 
 אין. -שם הפעולה לולשם הפועל ו זמן וגוףחמישה בלבד. לפועל יש  –

ומשלימיו התחביריים זהים למשלימי הפועל  ,שם הפועל שייך למערכת הפועל
 )מושאים ותיאורים(.

 .בלבד שם הפעולה שייך למערכת השם, ומשלימיו התחביריים הם לוואים

 דוגמאות:

 הפועל שם הפועל שם הפעולה הבניין
 רדפתי לרדוף רדיפה, מרדף קל
 נמנענו להימנע הימנעות נפעל
 תסדירו להסדיר הסדר, הסדרה, אסדרה הפעיל
 בקרנה! לבקר ביקור, בקרה, ביקורת פיעל
 מתבוננים להתבונן התבוננות התפעל

 

 שם הפעולה ושם הפועל
 השווה

  תבניות ודגמים קבועים.לשניהם  יש לרוב 

 .שניהם קיימים רק בחמישה בניינים 

 .שניהם נפוצים בעברית של ימינו. פעמים רבות ניתן להמיר אותם זה בזה 

 .שניהם מסתירים פעמים רבות את עושה הפעולה 

 .שניהם נפוצים בטקסטים מדריכים ובכותרות 

  מעלים את המשלב )בקומך, ַהזמָנתי( –בנטייתם 
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 השונה:
 שם הפועל הפעולהשם 

 שייך למערכת הפועל שייך למערכת השם
 – בא בסמיכות

 – ניתן להוסיף לו ה הידיעה
אפשר להוסיף ל, אבל היא אינה חלק 

 ממנו
בא לרוב עם ל שהיא חלק ממנו )מקור 

 נטוי(
יש מספר תבניות לבניינים קל, פיעל 

 והפעיל
 תבנית אחת לבניין

אבל מסתיים באות שורשית )סיפור(, 
 גם בסיומת םּות ובסיומת ָםה.

רשית )לספר( לרוב מסתיים באות שו
לא בנל"י/ה )להראות( ובמקרים 

 מיוחדים: לגשת, ללדת.
יש לעיתים אי התאמות בין הפועל 

 אין. המערכת סדירה. לשם הפעולה.

מושאים  –משלימיו התחביריים  לוואים –משלימיו התחביריים 
 ותיאורים

 מצומצמתפותח פסוקית  –
מנותח כחלק רגיל במשפט פשוט; 

 כל משפט נחשב למורכב אסרו עליו את פרסום הידיעהלמשל 

 קיים כמעט תמיד שם פעולה לעיתים חסר )לפועל(
קיום מעט מאוד במקרא ורק בדגמים 

 מסוימים
קיים במקרא עם אותיות בכל"מ וגם 

 בנטייה
 

הפועל לבין שם הפועל ושם התרשים שלפנינו מדגים היטב את הקשרים בין 
 הפעולה.

 שם פעולה משני שם פעולה אוטומטי  שם פועל  פועל נטוי 
 דוגמאות:
 שם פועל שם פעולה בניין

 קל

 בדיקה
 צעידה, מצעד, צעדה

 קימה
 בריאה
 מילה
 ֵשָנה

 לבדוק
 לצעוד
 לקום
 לברוא
 למול
 לישון

 נפעל

 הימנעות
 היעדרות
 היבנּות

 היפגעות
 הישמרות
 היסתמות

 להימנע
 להיעדר
 להיבנות
 להיפגע
 להישמר
 להיסתם

 הפעיל

 הפקדה
 האזנה

 אזעקה, הזעקה
 הרכב, הרכבה
 היסק, הסקה

 הונאה
 הקמה
 הפרה

 להפקיד
 להאזין
 להזעיק
 להרכיב
 להסיק
 להונות
 להקים
 להפר
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 פיעל

 שיגור
 פירוק
 פינוי

 ציווי, צוואה
 ביקוש, בקשה

 סכנה

 לשגר
 לפרק
 לפנות
 לצוות
 לבקש
 לסכן

 התפעל

 התרפקות
 התנתקות
 השתהּות

 התרופפות
 התקוממות
 התמצאות

 להתרפק
 להתנתק

 להשתהות
 להתרופף
 להתקומם
 להתמצא

 

 שם פעולה בדגמים הרגילים להיעדרדוגמאות 
 שם הפעולה שם הפועל הפועל
 – לשקר שיקר
 – לסמוך סמך
 – לעמול עמל

 – להצטלם הצטלם
 – לדבוק דבקו
 – להראות הראה
 – לחשוש חששתי
 – לחשוד חשדנו

 הערות:

 .במקרא שמות פעולה כמו ליראה, לאהבה הם כמו שם הפועל: לירוא, לאהוב 

  אין שם פועל ואין שם פעולה. –לפועל יכול 

  מוש: סיוט, הסנקה, פועל בשיבצידו יש מקרים שקיים שם פעולה אך אין
 ועוד(שיטור  הקשר, בדיחה,

  תכונות של שם פעולה:לעיתים שם הפועל מקבל 
 בבית? )=בישיבה( בלשבתמה רע  –
 את יופיה. )=בהפגנת( בלהפגיןהיא עסוקה  –
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 בריבוי בעיקראו  בלבד שמות פעולה בריבוי
 נישוקים )בסלנג( איחולים
 נעימות אילוצים
 נשנושים אירוסין

 סידורים )כסף( לבזבוזים
 סימוכין בחירות )לכנסת(

 סלסולים )במוזיקה( ביכורים
 עיצומים )חקר ביצועים( ביצועים

 פטפוטים רבוריםבִ 
 פיטורין/ם גינונים
 )גרעינים...( פיצוחים גירושין
 פיצויים )כספיים( געגועים
 פצפוצים דמדומים
 )פתפותי ביצים( פתפותים )נעים הליכות( הליכות

 צהלולים נור זיקוקין די
 קידושין זמירות

 קיצוצים )התלבטויות(חיבוטים 
 קרצוצים )סלנג( (, חילופי גבריחילופים )חילופי ֵאש

 ריכולים חרטוטים )סלנג(
 רינונים טרטורים
 שידוכין ייסורים
 שילומים כיסופים
 שיפולים כישורים
 )קבלן( שיפוצים לחשושים

 )קופסאות( שימורים )שנת( לימודים, לימוֵדי...
 שיקוצים לכלוכים )על מישהו(

 שירותים מילואים
 )גן( שעשועים, לחם שעשועים מיעוטים )בן מיעוטים(

 ניםתחמונים/תכמו מעללים
 תימוכין נאפופים

 ניחומים )אבל ניחום אבלים(
 נישואין

 הערה
 דו־משמעי: השירות הציבורי בריבוי או בתי שימוש ציבוריים –שירותים ציבוריים 

 .וכן המילה הליכות )ברגל או התנהגות(

 ממצאים ומסקנות
ערכים מילוניים הבאים רק בריבוי )ריבוי תמידי( או  700יש בעברית כ־ .א

בעיקר בריבוי, למשל חיים, מגורים, תככים, לבטים, נעורים, עלומים, 
רחמים, תועפות, ָפנים, מים, שמיים ועוד. רוב השמות האלה אינם מציינים 

 אמיתי של פריטים. ביניהם נמצאים גם שמות פעולה שהובאו לעיל.ריבוי 
 .פיעלשייכים לבניין בריבוי תמידי פעולה הרבה שמות  .ב
 ., סיומת ארמיתסיומת ִםיןלחלק מן השמות יש  .ג
: בחירות, שילומים מגרמניה, טקס בר הפכו למושגיםכ מהשמות חלק .ד

 הבאת ביכורים ועוד.
 .עימותנת, הליכות, זמירו, בחירות נקבה:ב יש צורות בניין קלמ .ה
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פיצויים רק  –לעיתים יש בידול משמעות מצורת היחיד: פיצוי כללי  .ו
, אכילת פיצוחים –, פיצוח החידה )קבלת פיצויים על פיטורין( כספיים

 .צמצומים, עיצובים ועוד
בלשון הצבאית יש דוגמת ציבורים ומידעים, וכן  צורות ריבוי חדשותמצאנו  .ז

 צם קיבוצי, כמו ציודים.יבוי לשם ער
בלבד )או בעיקר ביחיד(:  יחידמצאנו גם שמות פעולה הנפוצים בצורת  .ח

חינוך, הידוק, הלימה, שגשוג, מיתון, חילול, חשיבה, פיקוח, עישון, ריגול, 
 התעמלות, חימום ועוד.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ריבוי תמידי –פיצוחים 
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 שלא לפי הדגמים פועלייםשמות משקלי 
הם במהלך העבודה גילינו שיש שמות מסוימים בעלי משמעות של פעולה, אך 

של שמות הפעולה בחמשת ה"אוטומטיים" אינם שקולים במשקלים הרגילים 
מבחינה הבניינים. מבחינה מורפולוגית הם שונים מהתבניות ה"רגילות", אך 

אנו מכנים אותם שמות  : הפעולה או תוצאתה.יש להם משמעות דומה סמנטית
 (.Verbal Nounsפועליים )

בדגמים  ֵסֶבל( ַצַער, לעיתים הם ממלאים חללים של שמות פעולה חסרים )ֶשֶקר,
ולעיתים קיימים לצידם שמות פעולה מקבילים בדגמים הרגילים, אבל  ,הרגילים

גה שהיא יאו הר ו בהקשרים שונים )תנופה לצד הנפהבמשמעות קצת אחרת א
לגבי  .(מוגדר לעומת הרג שהוא תופעה רחבה יותר למספר מונח משפטי בעיקר

חלק מן השמות איננו משוכנעים לגמרי שאלה שמות פעולה משום שהם נראים 
לשבץ במאגר כשם פעולה כאמור ל בחרנו טָ ְק את משקל ִמ  כשמות עצם מופשטים.

 של בניין קל.

מות המתארים מצבים עד כה, נכללו שמות אלו בקבוצת השמות המופשטים או ש
 או ללא משמעות מיוחדת. 

 ניסינו לחלקם לקבוצות לפי המשקל:
 ַתְקֵטָלה / ַתְקָטָלה  .א

 :ַתְקֵטָלה .1

 בֵערה )קל( –תבערה  .1

 )נפעל( –תדהמה  .2

 לצד הירדמות )נפעל( –תרדמה  .3

 עו"י –ְתקּוָלה  .2

 לצד האצה )הפעיל( –תאוצה  .1

 לצד הארה )הפעיל( –תאורה  .2

 לא בשימוש הגבה –)הפעיל( לצד הגבה  –תגובה  .3

 לצד הזזה  – תזוזה )קל( .4

בעיקר הלנת  – בשימוש מועטהלנה  –לצד הלנה )הפעיל(  –תלונה  .5

 )בעבר השתמשו בשם התאוננות( שכר והלנת המת

 )הפעיל( במשמעות שונה –לצד המרה  –תמורה  .6

 לצד המתה )הפעיל( –תמותה  .7

 תנודה .8

 לצד הנעה )הפעיל( –תנועה  .9

 הנפה )הפעיל(לצד  –תנופה  .10

 תסוגה )רגרסיה( .11

 תעופה )קל והפעיל( .12

 לצד הפצה )הפעיל( –תפוצה  .13
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 לצד הקמה או קימה )הפעיל או קל( –תקומה  .14

 וגם תאוטה, תשוקה, תעוזה מגזרת ע"ע.

 נפי"ו –תוָֹּטָלה  .3

 לצד הוכחה )הפעיל( –תוכחה  .1

 לצד הולדה )הפעיל( –תולדה  .2

 לצד הוצאה )הפעיל( –תוצאה  .3

 עה )הפעיל(לצד הופ –תופעה  .4

 לצד הורשה )הפעיל( –תורשה  .5

 (insightתובנה משורש ב־י־נ לצד הבנה ) .6

 ְתִקָלה )כפולים( .4

 מהפועל התחנן –תחינה  .1

 מהפועל חוקק –תחיקה  .2

 מהפועל התפלל –תפילה  .3

 גם תקטולה: תהלוכה, תחבורה, תעבורה.

 ַתְקֶטלֶֶ ת .ב

 תוחלת .1
 לצד הוספה )הפעיל( –ת תוספ .2
 תועלת .3

 ., תצרוכתתזכורת, תכתובת, תערובתגם ִתְקטֶֹּלת: 

 )הרוב בבניין קל( ֶקֶטל / ֵקֶטל  .ג

 אבל )קל והתפעל( .1

 פוביה  –ַבַעת  .2

 לצד בדיקה, מבדק )קל( –בדק  .3

 גזל )קל( ליד גזלה .4

 לצד גיזום –גזם )קל(  .5

 דחף .6

 לצד דליפה )בעיקר ברפואה( –דלף  .7

 לצד דימום )מהפועל בפיעל( –דמם  .8

 ֶהֶדף .9

 לצד הריגה )קל( –הרג  .10

 לצד הריסה )קל( –הרס  .11

 זעם )קל( .12

 )קל( זרם .13

 לצד חניקה )קל( –חנק  .14

 לצד חקירה ומחקר )קל( –חקר  .15
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 )קל( –חשק  .16

 טבח )קל( .17

 לצד יגיעה ויגיע )ְקִטיל( )קל( –יגע  .18

 לצד כינוס )פיעל( –כנס  .19

 כעס .20

 כשל )נפעל וקל( .21

 ַלַעג )קל( .22

 לחץ )קל( .23

 ליד לחישה –לחש )קל(  .24

 ֶמֶכר )קל( .25

 )קל(, בריבוי מרידות )חזרה לתבנית רגילה(לצד מרידה  –מרד  .26

 מתח .27

 ֶנֶגר )נפעל( .28

 נדר )קל( .29

 נזק )מהפועל בהפעיל( .30

 נפל .31

 ֶסֶקר )קל( .32

 סבל )קל( .33

 סגר .34

 לצד סידור )פיעל( –סדר  .35

 סחר )קל( .36

 לצד סקירה )קל( –סקר  .37

 לצד פגיעה )קל( –פגע  .38

 לצד פגישה ומפגש )קל( –פגש  .39

 פחד )קל( .40

 פלט )קל( .41

 לצד פשיעה )קל( –פשע  .42

 צדק )קל( .43

 צער )מהפועל בבניינים פיעל והתפעל( .44

 לצד קטילה –קטל )קל(  .45

 קלט )קל( .46

 לצד קריעה )קל( –קרע  .47

 לצד הקשבה –קשב  .48

 לצד קשירה )קל(, קשר ֶקֶשר )הפעיל( –קשר  .49

 רווח )הפעיל( .50

 רטט )קל( .51

 לצד רכישה )קל( –רכש  .52
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 רסס )מהפועל בפיעל( .53

 רעם )קל( .54

. השם רצח קטילה( –לתבנית הרגילה רצח )קל( בריבוי רציחות )חזרה  .55
 .)=מאוד( רצחהתעצבנתי  מחליף קטגוריה גם לתואר הפועל בסלנג:

 שבח )מהפועל בפיעל( .56

 שטף .57

 שקר )מהפועל בפיעל( .58
 לצד תמוטה )שורש תנייני( –תמט  .59
 מהגזרות

 ַקִיל )עו"י( .1

 דיג )קל( לצד מדגה )הנדיר( .1

 דיש )קל( .2

 לצד טיסה )קל( –טיס  .3

 ציד )קל( .4

 שיט )קל( .5

 ְקִטי/ֶקִטי .2

 בכי )קל( .1

 ירי )קל( .2

 צפי )קל( .3

 קֶֹּטל .ד
 אומר )קל( .1

 אונס )קל( .2

 אומץ )התפעל( .3

 חוסן .4

 חוסר .5

 עונג .6

 לצד העמסה )הפועל מהפעיל( –עומס  .7

 לצד ענישה או הענשה )הפועל מקל או מהפעיל( –עונש  .8

 לצד עצירה )קל( –עוצר  .9

 עושק )קל( .10

 לצד עקיצה )קל( – עוקץ )קל( .11

 צורך )קל( .12

 רוגז )קל( .13

 )קל( שווי .14
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 שוחד )הפועל מפיעל( .15

 שוני .16

 ַמְקָטָלה / ִמְקָטָלה / ַמְקֵטָלה / ִמְקֶטֶלת .ה

 ַמְקָטָלה / ִמְקָטָלה .1

 נפעל(מקל או הפועל מלצד לחימה או הילחמות ) –מלחמה  .1

 משאלה )קל( .2

 לצד העמסה )הפועל מקל או מהפעיל( –מעמסה  .3

 לצד חשיבה )קל( –מחשבה  .4

 לצד תקיפה )קל( –מתקפה  .5

 לצד הפיכה ומהפך )קל( –מהֵפכה  .6

 ַמָטָלה .2

 לצד הפלה )הפעיל( –מפלה  .1

 ְמִקיָלה /ְמקּוָלה .3

 מריבה )הפועל מקל( .1

 משימה  .2

 לצד הבכה )הפעיל( –מבוכה  .3

 מנוחה )הפועל מקל( .4

 מנוסה )הפועל מקל( .5

 ִמְקָטה  .4

 לצד רמייה )הפועל מפיעל( –מרמה  .1

 לצד ציווי )הפועל מפיעל( –מצווה  .2

 מוֶֹּטֶלת .5

 הורשה )הפועל מהפעיל(לצד  –מורשת  .1

 ַמְקֵטל/ַמְקָטל .ו

 משבר .1

 מרפא לצד ריפוי )הפועל מפיעל( .2

 )הפועל מהפעיל( במשו .3

 מצוד )קל( .4

 )קל(מעוף  .5

 )קל( משט .6

 לצד טיסה )קל( מטס .7

 חמט .8

 ך )הפועל מנפעל(מת .9
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 ִקְטלוֹּן  .ז

 ִקְטלוֹּן .1

 לצד בדיה )קל( –בדיון  .1

 דמיון )קל( .2

 לצד חישוב )הפועל מפיעל( –חשבון  .3

 עלבון )נפעל( .4

 פדיון )קל( .5

 פתרון לצד פתירה )קל( .6

 רפיון )קל( .7

 שוויון )קל( .8

 לצד שליטה )קל( –שלטון  .9

 ָקטוֹּן )נל"י/ה( .2

 חזון )קל( .1

 חרון )קל( .2

 רצון )קל( .3

 ְקִטיל .ח

 יגיע .1

 ִקָטלוֹּן  .ט

 לצד ביזוי )הפועל מפיעל( –ביזיון  .1

 ביטחון .2

 דיכאון .3

 חידלון )קל( .4

 חיזיון )קל( .5

 חיסכון )קל( .6

 חיפזון )הפועל מנפעל( .7

 הצלחה )ש"פ( ≠לצד היכשלות )נפעל או קל(  –כישלון  .8

 לצד ניסוי )פיעל( –ניסיון  .9

 לצד ניצוח )פיעל( –ניצחון  .10

 לצד ניקוי )פיעל( –ניקיון  .11

 לצד פיתוי )פיעל( –פיתיון  .12

 לצד הרשאה )הפעיל( –רישיון  .13

 שיטפון .14

 ניצח
 ניצוח על מקהלה

 ניצח בתחרות
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 קוְֹּללּות )עו"י( .י

 )פיעל(כוננות  .1

 לצד שיטוט )פיעל( –שוטטות  .2

 רוממות )פיעל( .3

 עוררות )פיעל( .4

 בוננות )מדיטציה( .5

 ַתְקטּול .יא

 תגמול )קל( .1

 תשלום )פיעל( .2

 ַתְקִטיל .יב

 תשדיר .1

 תהליך .2

 תלקיט .3

 תרשים .4

 תבחין .5

 ךתסבי .6

 )סצנריו( תרחיש .7

 תחקיר .8

 לצד הדרכה –תדריך )הפעיל(  .9

 תחקיר )קל( .10

  תמחיר .11

 תזרים )מזומנים( .12

 )פיעל( לצד חישוב תחשיב .13

 תצהיר )הפעיל( .14

 תעתיק .15

 תזכיר .16

 ְקָטל  .יג

 /ְגמרמרסיום או גֶ  – גמירה וכיום –בעבר  –מר )קל( גְ  .1

 )קל( חשד .2

 )קל( חשש .3

 )הפועל?( קרב .4
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 ָקָטל .יד

 עמל )קל( .1

 לצד נקמה –ָנָקם )קל(  .2

 ָכָזב .3

 ָחָמס .4

 ִקְטָלן  .טו

 לצד בנייה )קל( –בניין )הארץ(  .1

 לצד מנייה )קל( –מניין  .2

 )קל( לצד קנייה –קניין  .3

 ָקטּות )נל"י/ה( .טז

 גלות )קל( .1

 הגות )קל( .2

 חסות )קל( .3

 טעות )קל( .4

 ְקטּות )נל"י/ה( .יז

 גנות )פיעל( .1

 זכות )קל( .2

 תלות )קל( .3

 עלות )קל( .4

 )נל"י/ה( ַתְקִטית .יח

 לצד גילוי )פיעל( –תגלית  .1

 תחזית )קל( .2

 לצד עינוי )פיעל( –תענית  .3

 תפנית  .4

 תצפית )קל( .5

 תקרית )קל( .6

 לצד רמייה )פיעל( –תרמית  .7

 ַמְקִטית )נל"י/ה( .יט

 מגבית )קל( .1

 מראית )קל( .2

 ָמקוֹּל  .כ

 מחוֹּל )הפועל מפיעל( .1
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 )קל( –מעוף  .2

 )קל( –מצוד  .3

 )הפועל מהפעיל( –משוב  .4

 ְקִטילּות .כא

 שפיכות דמים – שפיכות )קל( .1

 שחיתות .2

 בדידות .3

 דריכות )קל( .4

 ילִק  .כב
 ריב )קל( .1

 (ומקל שיח )הפועל מפיעל .2

 ל(דין )ק .3

 לְקטּו .כג

 יצוא )קל( .1

 נאום )קל( .2

 )קל(פסול  .3

 אחרים שלא בדגם הרגיל

 )קל/נפעל( –לוחמה )בטרור(  .1

 ליד ריצה )קל( –ֵמרוץ )מרוץ הלפיד, המרוץ למיליון(  .2

 , מחבוא, מכאוב )קל(משלוח .3

 תקווה .4

 צום )קל(, שוד )קל( .5

 )פיעל(, לא מצאנו עוד דגם כזה בשם הפעולה –ציפייה  .6

 תחייה )הפעיל( .7

 תעשייה .8

 טלֵטלה )בצירי ולא בקמץ( .9

 תהלוכה, תעמולה .10

 כאב .11

 מפולת .12

 מגורים )לפועל גר( .13

 תחנונים )לפועל התחנן( .14

 אמון .15
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 חוסר התאם בין בניין הפועל לבין שם הפעולה )אי סדירות(
ברוב במקרים יש התאם בין הפועל לתצורת שם הפעולה הסדירה והאוטומטית. 
 .הסדירות של שם הפעולה החלה אחרי המקרא )בלשון חז"ל ובלשון ימי הביניים(

תואמים להם בבניינם.  אינםלעיתים שמות הפעולה של פעלים מסוימים אך 
הסבר.  ללאמקרים גם  קיימיםמפעם לפעם ניתן להסביר את חוסר ההתאם, אך 

 :להלן סיבות אפשריות

 סיבה פונטית .1
לדוגמה: אישום במקום האשמה. במילה זו בהפעיל קיים קושי בהגייה 

שמה(, עדיף לומר )וגם יותר קל )לדוגמה ביידוע: ההא Aבשל ריבוי צלילי 
 אישום, האישום. –לומר( 

ההאפלה( וענישה  –ואולי כך נוצרו המילים איפול במקום האפלה )ביידוע 
 ההענשה(. –במקום הענשה )ביידוע 

 גם צורת היקטלות פחות נוחה להגייה לעומת קטילה או קיטול.

 ובידול בשימוש ממילה קיימת משמעות בידול .2
תווסף מאחר שמילה במשקל הסדיר כבר "תפוסה" שם פעולה חדש ה

 ועמוסת משמעויות או שנוצר צורך במילה לשימוש ייחודי.

לדוגמה: הקבצה )לצד קיבוץ(, אספקה )לצד סיפוק(, טיעון )לצד טענה(, 
איסוף )ליד אספה(, שיקול )ליד שקילה(, בידוק )בעיקר ביטחוני; ליד 

 ועוד. ום שיעור(, השערה )במקבדיקה(, כיבוש )לצד כבישה(

 רצון למנוע דו־משמעות בתצורה .3
)במקום אסירה(, חיתוך )במקום חתיכה(, חיזוי )במקום חזייה(  איסור
 ועוד.

 משקל קיטול .4
 קיטול, אולי משום שהוא קצר יותר ונוח להגייה.משקל יש נדידה חזקה ל

 משקל היקטלות .5
)במקום פחות נוח להגייה. לדוגמה: כניעה הוא נדיר יחסית בשפה. 

היכנעות(, הרשמה/רישום )במקום הירשמות(, פגישה )במקום היפגשות( 
 ועוד.

 השפעת משקל קיים אחר .6
 לדוגמה: משקל ְקָטָלה הוא גם משקל קולות ולכן אנקה, יללה ועוד.

 המילה בינוי .7
משקל קיטול על דוברי  "התחבבות"ייתכן שמילה זו הגיעה בהשפעת 
שלידה: משרד הבינוי והשיכון, צלילי לשם העברית ואולי כדי ליצור דמיון 

 פינוי־בינוי.

 ללא הסבר .8
 , הגירה ועוד.לדוגמה: הישרדות
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 להלן הדגמה של חוסר התאם בין הבניינים השונים:

הפועל בקל ושם הפעולה בפיעל 
 )הקבוצה הגדולה ביותר(

 שם פעולה בפיעל פועל בקל

איטום )לצד  אטם
 אטימה(

 אינוס אנס
 אינוס אנס
 איסוף אסף
 איסור אסר

בידוק )לצד  בדק
 בדיקה(

 בילוש בלש
 בינוי )לצד בנייה( בנה
 גיזום גזם

דיחוי )לצד  דחה
 דחייה(

 דיון דן

היגוי )לצד  הגה
 הגייה(

חיבוט )לצד  חבט
 חבטה(

 חיזוי )ולא חזייה( חזה

חישוף )לצד  חשף
 חשיפה(

 חיתוך חתך

 טען
טיעון )לצד 

 טעינה, ַטענה(
 ייזום יזם

 כבש
כיבוש )לצד 

 כבישה(
 עיסוק עסק

עיקוב )לצד  עקב
 מעקב(

 פיחות פחת
 ריחוק רחק
 ריקוד רקד

רישום )לצד  רשם
 רשימה(

שימוע )לצד  שמע
 שמיעה(

שיפוט )לצד  שפט
 שפיטה(

שיקול )לצד  שקל
 שקילה(

 
 

 הפועל בנפעל ושם הפעולה בקל
 שם פעולה בקל פועל בנפעל

 מאבק נאבק
 אנחה נאנח
 אנקה נאנק
 הנאה נהנה
 לידה נולד )גם ילדה(
 ועידה נועד
 חקיקה נחקק
 גישה ניגש
 כניסה נכנס
 כניעה נכנע
 כריתה נכרת )גם כרת(
 מכירה נמכר )גם מכר(
 פגישה נפגש )גם פגש(
 פציעה נפצע

פרדה )לצד  נפרד
 היפרדות(

 קבורה נקבר
 רתיעה נרתע

 

הפועל בהתפעל ושם הפעולה 
 בפיעל

שם פעולה  פועל בהתפעל
 בפיעל

דיון )לצד  הידיין
 הידיינות(

 סיבוב הסתובב
 שחרור השתחרר
 שימוש  השתמש
 שיעול  השתעל

 התאפק
איפוק )לצד 
 התאפקות(

 בלבול התבלבל

וידוי )לצד  התוודה
 התוודות(

 ויכוח התווכח
 חלחלה התחלחל
 ייאוש התייאש
 מיקוח התמקח

עיסוק )לצד  התעסק
 התעסקות(

 פיזור )אוכלוסין( התפזר
 קבלה התקבל
 קלקול התקלקל

 



 

141 

הפועל בנפעל ושם הפעולה 
 בפיעל

שם פעולה  פועל בנפעל
 בפיעל

 אילוץ נאלץ
 אישום נאשם

הפועל בנפעל ושם הפעולה 
 בהפעיל

פעולה  שם פועל בנפעל
 בהפעיל

 נרשם
הרשמה 

 –)הירשמות 
 נדיר(

הפועל בהתפעל ושם הפעולה 
 בקל

 שם פעולה בקל פועל בהתפעל
 מאמץ התאמץ
 פליאה התפלא
 פשרה התפשר
 קטטה התקוטט
 רחצה התרחץ
 חרטה התחרט

 הפועל בקל ושם הפעולה בהפעיל

שם פעולה  פועל בקל
 בהפעיל

הלבשה )לצד  לבש
 לבישה(

הנעלה )לצד  נעל
 נעילה(

הפועל בהפעיל ושם הפעולה 
 בפיעל

שם פעולה  פועל בהפעיל
 בפיעל

איפול )ליד  האפיל
 האפלה(

אישום )ליד  האשים
 האשמה(

 בהלה הבהיל

צידוק )ליד  הצדיק
 הצדקה(

 

 הפועל בקל ושם הפעולה בהפעיל

שם פעולה  פועל בקל
 בהפעיל

 אבטלה בטל )גם מובטל(

 הפעולה בקל הפועל בפיעל ושם
 שם פעולה בקל פועל בפיעל

 ברכה בירך
 הגירה היגר
 חיבה חיבב
 חלוקה חילק
 יללה יילל
 כביסה כיבס
 נגינה )ליד ניגון( ניגן

נתיחה )ליד  ניתח
 ניתוח(

 קללה קילל
 רחיפה ריחף
 רמייה רימה
 שיחה שוחח
 משחק שיחק

הפועל בפיעל ושם הפעולה 
 בהפעיל

פעולה שם  פועל בפיעל
 בהפעיל

 אירח
הארחה )לצד 

 אירוח(
 הכוונה, הכוון כיוון

הנהלה לצד ניהול  ניהל
 והתנהלות

 נימק
)ליד  הנמקה
 נימוק(

 אספקה/ סיפק
 הספקה

 קיבץ
הקבצה )בידול 

 מקיבוץ(
 השערה שיער

 הפועל בהפעיל ושם הפעולה בקל
 שם פעולה בקל פועל בהפעיל

 מבט הביט

מכרז )לצד  הכריז
 הכרזה(

מענק )ליד  העניק
 הענקה(

 ענישה העניש
 יקיצה הקיץ

 הפועל בקל ושם הפעולה בנפעל
 שם פעולה בנפעל פועל בקל

 הישרדות שרד
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 ממצאים
לפיעל מבניינים אחרים שמות הפעולה "עוברים" פעמים רבות  .1

 ולקל.

בדרך כלל מבניין קל יש מעבר לפיעל משום שלבניין קל אין  .2
 משמעות של גרימה.

 לבניין הפעיל יש יחסית מעט מאוד אי־סדירויות. .3

 (.20לבניין נפעל ולבניין התפעל יש מספר דומה של אי־סדירויות )כ־ .4

לשמות )קל, פיעל, הפעיל( אין מעברים מבניינים אחרים בפועל  .5
 בבניין נפעל )למעט השם הישרדות(.התפעל או פעולה בבניין 

 משקל היקטלות .6
שמות הפעולה במשקל משקל  היקטלות קיים, אבל בשימוש מועט מאוד. 

היקטלות נקשרים לבניין נפעל, אבל פעלים רבים בבניין נפעל נודדים פעמים 
 בניינים אחרים.שמות פעולה ברבות ל

 היתקלות, ניַתק, נערך  היעדרות, נתקל  הימנעות, נעדר  נמנע 
 היעלמות, נאלם  הידבקות, נעלם  היאבקות, נדבק  היערכות, נאבק 
הימצאות, נצמד  היחלשות, נמצא  היווסדות, נחלש  היאלמות, נוסד 

  היצמדות, נרדם .הירדמות ועוד 

מבניין נפעל בפועל עוברים פעמים רבות למשקל קטילה בקל, ולכן קטילה 
 ם רבות גם במשמעות סבילה.משמש פעמי

 לדוגמה:
 פציעה )סביל(  נפצע  פציעה )פעיל(  פצע

 

 

 

 דיון/תדון

 ידון/דיון
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 ניכרת ממש "בריחה" ממשקל היקטלות:
 ולא הישלחות שליחה  נשלח
 ולא היבדקות בדיקה  נבדק
 ולא היקראות קריאה  נקרא
 ולא היפגשות פגישה  נפגש
 ולא היבחרות בחירה  נבחר
 היגזלות ולא גֵזלה  נגזל

 ולא הישברות שבירה  נשבר
 ולא הימסרות מסירה  נמסר
 ולא היחשפות חשיפה  נחשף
 ולא היסגרות סגירה  סגר

 ולא היסרקות סריקה  נסרק
 ולא היפרצות פריצה  נפרץ
 ולא היפסלות פסילה  נפסל
 ולא היספרות ספירה  נספר
 ותולא היקלט קליטה  נקלט

 וכך עוד רבים.

 

 מצאנו גם פה ושם "חללים" במערכת הפועל ושם הפעולה.

 שמות פעולה ללא פעלים בצידם
הסנקה, ביגוד, שיטור, ריחוק, בדיחה, פיגוע, שימוע, סיכוי, סיפוק, 

ועדת/מוט היגוי, מינוח, המשגה, מינון, סיוט, מפגן, תקלה, ניגוד, שיפול, 
מבזק, פצצה, ריבוב, הנעלה, , ביגוד, , פיחות, עלילה, ְתקינה, אבטלהשיעור

 ועוד. בילוש, הקבצה, חילוף, תקלה, עילום, סיעור

 

 פועל ללא שם פעולה )בדגמים הרגילים(
סומך על..., בא, עורר, חסך, רעב, שילם, חשד, חשש, הזיק, טימא, חלה, 
חיכה, מאמין, ָטַבח, הראה, בטח, העיק, דבק, זז, ניצח )בתחרות(, חיכה, 

פישר, שיבח, רצה, מאמין )ל(, סבל, פחד, סמך, שיקר, אבה, הילל, העיד,  
, , נח, גר, זז, טלפן, הרביץהיזה, שמן, חש, הרוויח, יבש, נידב, הרביץ, העיד

 ועוד. החנה, התבייש, הצטער, התחתן, מיהר

מוצאים תחליף: תעודה, שקר, מרמה )לצד רמייה הנדיר(,  סדיר כשאין שם פעולה
 פחד, טבח ועוד.

תפילה,  –שלא לפי הדגמים אין תמיד סדירות: התפלל  פועלייםגם לשמות הערה: 
 תקומה.  –תחינה, הקים/קם  –התחנן 

 .שלא לפי הדגמים פועלייםשמות  – וראו עוד בפרק
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 הוראות/משמעויות הבניינים של שמות הפעולה
במערכת הפועל נהוג לחלק את הוראות הבניינים לסוגיהם השונים. חלוקה זו 

 גם בשמות הפעולה.קיימת 

 פעיל .1
 : למידה שמירה, אכילה, כתיבה, זריקה.קל

 הקלטה, השבתה, השחזה, הפחדה, הזרקה. הפעיל:
 , הסתמכות.התחברותהתעללות,  התפעל:
 טיפוח, טיפול, ביצוע, מירוק, ניווט, עיכול, פירוט, איגוד, ריגוש. פיעל:

 סביל .2
הינתקות, הישפטות, היפגמות, היתלשות, היפגעות, הימחקות,  נפעל:

 היבלעות, היכחדות.
 התרסקות, היטגנות, התפוררות, השתמרות. התפעל:
 ַקָבָלה )נדיר(. פיעל:

 גרימה .3
האכלה, הסברה, הגדלה, הזזה, הנגשה, הכתבה, הכבדה, הושבה,  הפעיל:

הרתעה, הרקדה, השבעה, הוצאה, הדרכה, הקפאה, הצמחה, הפצה, השתקה, 
 הרחקה. 

לימוד, ביטול, חיסול, הידוק, שיקום, קידום, כיסוי, פרסום, חבלה,  פיעל:
 שיבוש, חינוך.

 הדדיות .4
התנגשות )בין(, התחֿברות, התרועעות, התיידדות, הסתודדות,  התפעל:

 התייעצות, התקוטטות, התכתבות, הזדווגות, התוועדות.
 היוועדות.הידברות, היאבקות, היוועצות,  נפעל:
 הגיע מהפועל התווכח. –נדיר  –ויכוח  פיעל:

 חוזרת למבצע הפעולה( –חוזרת )רפלקסיביות   .5
התאפקות, התפשטות )מבגדים(, התעשתות, התכסות )בשמיכה(,  התפעל:

התרוצצות, התמכרות, התנתקות, התנדבות, הסתערות, השתמטות, התפטרות, 
מות, השתלטות, הסתגלות, התקדמות, התחלפות, הסתתרות, הסתכנות, התעל

 התחבטות, התנסחות, השתטחות, השתדלות.
הימנעות, הישמרות )מצרה(, הישארות, הימלטות, הירתמות, היענות,  נפעל:

 היעתרות.
 העמדת פנים .6

התחפשות, התחזות, התחלות, התנכרות, הצטדקות, היתממות,  התפעל:
 התחסדות, התחנחנות, התקרבנות.

 חיזוק הפעולה .7
ץ, פיגוע )כמו ְמַפגע; לעומת פגיעה(, ניתוץ, שיבור )לעומת שבירה(, ניפו פיעל:
 ריצוץ.

 הרחקה ושלילה .8
 שירוש, סיקול )אבנים(, טיהור. פיעל:

 שינוי מצב )נעשה, הפך ל...( .9
 הסמקה, האדמה. הפעיל:
התרחבות, הצטמקות, הזדקנות, התחזקות, התחממות, התקררות,  התפעל:

 התייקרות, התרופפות.השתפרות, התאדמות, התאוששות, 
 היחלשות. נפעל:
 מצבים .10
 ֵשָנה. קל:
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 שינוי קטגוריות בשמות פעולה ממשמעות אחת למשמעות אחרת

 ללא שינוי צורני .א
 רחלקי דיב – משם פעולה לשם תואר .1

 שם הפעולה עילוי מבניין פיעל מציין גם שם תואר: הבחור הזה עילוי בתחומו.

 בעברית המדוברת
 .פצצותזה היה משחק    .פיגוזיש לה גוף   .פצצהזה היה סרט 
 .פיצוץהייתי במסיבה   .חלוםזה היה סרט 

 רחלקי דיב – משם פעולה לתואר הפועל .2
 .פיצוציםקר לי    .פיצוץ/פצצההדוגמנית נראית 

 מבנה מיוחד –שם הפעולה חג"מ )חסר גוף, מין ומספר(  .3
 ר(.מודלית )בין חלקי הדיבר במשמעות קטגוריה זו אינה דקדוקית מובהקת. מדוב

 בעיה, לא עסקל..., זה לא  חבלל...,  אפשרל...,  כדאימדובר בדגמים כגון אלה: 
 ל... ועוד.

 .מהעברית המדוברתבשם הפעולה מצאנו דוגמאות של משפטים בעיקר 

  בשעות האלה. 2להיכנס לכביש  התאבדותזו 

  לשחות בים סוער. סיוטזה ממש 

  לא למחזר בקבוקים. טירוףזה 

  לצעוד בחום הזה. עינויזה 

  להגיע בשעה כזו. טמטוםזה 

  לקנות כאן. סיפורזה 

 הדגם יהיה לרוב: זה + שם פעולה + שם הפועל.

 רחלקי דיב – הוספת ב לפני שם הפעולה לציון תואר הפועל .ב
 בזלזול, בכוונה, בטירוף, בשמחה, בבירור, בדילוגים, בהכרה ועוד רבים.

בניגוד ל, בהתאם ל, במהלך ועוד פותחות את תואר הפועל, אבל הן המילים 
 עצמן מתפקדות כמילות יחס.

: היא עסוקה כשם פעולהמתפקד  ששם הפועלמצאנו גם מקרים  הערה:
 בבית. בלשבתידע, מה רע  בלהפגין

 תיאור אופן –ראו עוד בפרק התחביר 
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ם צורני שם הפעולה הוא בסיס שעליו מתווספי –שינויים צורניים  .ג
 גזירה ומשנים את משמעותו

 )צורן ִםי; קיימים שמות רבים( תוארמשם פעולה לשם  .1
כלי, ניסויי, חגיגי, חיובי, חינוכי, חיסוני, סיפורי, סידורי, קיומי, היתולי, כל

כפייתי, הכרחי, עיוני, שיתופי, התפתחותי, התנהגותי, ריגושי, הישגי, 
הפגנתי, הצהרתי, הגנתי, הדרגתי,  ביקורתי, ציורי, התיישבותי, השוואתי,
 מניעתי, הנדסי, התקפי, תיאורי ועוד.

 זיכרון צילומי. צילום 
 )צורן ּות( משם פעולה לשם מופשט .2

הפקרות, היכרות, מילונאות, חיוביות, ריגושיות, ריכוזיות, החלטיות, 
הישגיות, המשכיות, ציוריות, הפגנתיות, ייצוגיות, ביקורתיות, יצירתיות, 

 חגיגיות.
 יחידאי.  –בשם קישוריות יש צורן סופי ִםּיּו  ת 

ון, ִםָּיה)גם כלי תחבורה; צורן  משם פעולה לכלים .3   (ִםית, םֹּ
טיולית, בידורית, ארגונית, זימונית, דיבורית, איתורית, משאית, הליכון, 

 חנוכייה ועוד.
 (טיְס ִם יק, אי, נִ , םַ ָםן)צורני  משם פעולה לבעל מקצוע .4

, קיבוצניק, קנדסאי, הסדרניק, מחזאי, מדען, שיפוצניק, מילואימנימידען, ה
קבליסט, ביצועיסט, פרסומאי, ליכודניק, חידונאי, טיסנאי, מילונאי, תיקונאי 

 )הנדימן, שיפוצניק( ועוד.
 סיומת סלבית(. –הצורנים ִםיְסט ו־ִניק שאולים משפה זרה )ניק 

ון( משם פעולה לאוסף .5  )צורן םֹּ
 חידון, שאלון, תקנון, שיחון, עלילון.ידיעון, 

ון( משם פעולה להקטנה .6  )צורן םֹּ
 יישומון, משחקון.

 )צורן ִםָּיה( משם פעולה למקום .7
 כריכייה, פיצוצייה )סלנג(.

 אופן הפעולה( שם תואר  )שם פעולה  משם פעולה לאופן הפעולה .8
 כלכלית, ארגונית, תפקודית.

 ה כלכלית.זהו קיצור של מבחינה תפקודית, מבחינ
לציון אופן הפעולה: בצמצום, בטירוף, בקפידה ועוד. ראו  –גם ב+ שם פעולה 

 עוד הדגמות בחלק התחביר.
 )צורן ִםית( משם פעולה לפריטי לבוש .9

 אימונית )גם כרבולית(.
 )צורן ִםיְזם( משם פעולה לשם מופשט .10

 ביצועיזם )צורן שאול מלעז(.
 

 ם סופייםמספר שינויים בבסיס שם פעולה + צורני
ון )אוסף( + ַםִאי )בעל מקצוע( חידונאי  שם פעולה חידה + םֹּ
 שם פעולה טיסה )או טיס( + ָםן )מכשיר( + ַםִאי )בעל מקצוע( טיסנאי

ון )אוסף( + ַםִאי )בעל מקצוע( + םּות )שם  מילונאות שם פעולה מילה + םֹּ
 מופשט(

 מופשט(שם פעולה חיוב + ִםי )שם תואר( + םּות )שם  חיוביות
 שם פעולה ריגוש + ִםי )שם תואר( + םּות )שם מופשט( ריגושיות
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 שם פעולה ריכוז + ִםי )שם תואר( + םּות )שם מופשט( ריכוזיות
 שם פעולה החלט + ִםי )שם תואר( + םּות )שם מופשט( החלטיות
 שם פעולה הישג+ ִםי )שם תואר( + םּות )שם מופשט( הישגיות
 המשך + ִםי )שם תואר( + םּות )שם מופשט(שם פעולה  המשכיות
 שם פעולה ציור + ִםי )שם תואר( + םּות )שם מופשט( ציוריות

שם פעולה הפגנה + ִםי )שם תואר( + םּות )שם מופשט(  הפגנתיות
 )בהפגנתיות תיאור אופן, תואר הפועל(

 שם פעולה ייצוג + ִםי )שם תואר( + םּות )שם מופשט( ייצוגיות
 שם פעולה ביקורת + ִםי )שם תואר( + םּות )שם מופשט( יותביקורת

 שם פעולה יצירה + ִםי )שם תואר( + םּות )שם מופשט( יצירתיות
 שם פעולה חגיגה + ִםי )שם תואר( + םּות )שם מופשט( חגיגיות
 שם פעולה כיוון + ִםי )שם תואר( + םּות )שם מופשט( כיווניות

 ִםי )שם תואר( + םּות )שם מופשט( שם פעולה שיפוט + שיפוטיות
 

 הערות

בשם כפרה יש מעבר משם פעולה במלרע לשם תואר )=אהובי, ידידי(  .1
 במלעיל.

 בעל הופעה. בעל הופעה נאה 
 הגדה. הגדה של פסח 
 שקיעה. שקיעת השמש 

 :השם ייצוגית .3
 ִםי + ת )צורן נטייה לנקבה(. צורן שם הפעולה ייצוג +

, ייצוגיתרק  תביעה ייצוגיתבכותרות העיתונים מקובל לכתוב במקום 
 .מעתק אליפטיכלומר שם התואר הפך לשם עצם. זהו 

 דוגמות לשימוש במילה ייצוגית:

 

 

 הערה
שם פעולה לשם עצם. מעברים כאלה ממעות לא דנו בפרק זה במעבר שחל במש

 הוזכרו בפרקים רבים בעבודה.

כשם  –למשל, בעבר שימשה המילה הנהלה כשם פעולה וכשם עצם, ואילו כיום 
 .בלבד עצם

מעתק קיימים שמות פעולה שהיו במקורם צירופים עם שם תואר, ועקב  .2
 ספגו את המשמעות של שם התואר. אליפטי
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 בראשי תיבות ובהלחמיםפעולה השמות 
       דוגמאות –ראשי תיבות המכילים שמות פעולה 

 אבטחת יישוביםאבטחה שוטפת/ אבט"ש

 איתור נעדרים אית"ן

 כפילות( –אמצעי לחימה )אמצעי אמל"ח  אמל"ח

 ארגון צבאי לאומי אצ"ל

 ארגון שחרור פלסטין אש"ף

 בסיס הדרכה בה"ד

 דירוג פסיכוטכני ראשוני דפ"ר

 הוצאה לפועל הוצל"פ

 זיהוי קורבנות אסון זק"א

 חוכמה בינה דעת חב"ד

 חזרה לשגרה חזל"ש

 שחרורחופשת  חפש"ש

 משא ומתן מו"מ

 מחלקת זיהוי פלילי מז"פ

 מחלקת חקירות שוטרים מח"ש

  מגלה כיוון מרחק מכ"ם

 מרכז בדיקה מרב"ד

  נקודת ציון נ"צ

  פצצת מרגמה פצמ"ר

  איגוד פועלים עבריים לאומיים אפעלרמת 

 שירות ביטחון כללי שב"כ

 שכבת פיצוץ שכפ"ץ

 שנת צוהריים שנ"צ

 שינהשק  שק"ש

         דוגמאות –הלחמים 
 חידוש של דוד עזריאלי –או משורש( ) + חניון יותקנ ניוןַק 

 רכינה + נוע  )סגוויי( רכינוע

  מחזה + זמר מחזמר

     צהלה + הילולים )חידוש של חיים אוליאל( צהלולים

 צפירה + אור )צ'קלקה( צפירור
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 תניינייםשמות פעולה משורשים גזורי שם ומשורשים 

 )דנומינטיביים( שמות פעולה משורשים גזורי שם .א
שמרתי,  בדרך כלל נוצרו מן השורשים פעלים ושמות. לדוגמה: השורש ש־מ־ר 

 נקלטתי, להיקלט, היקלטות.  לשמור, שמירה, השורש ק־ל־ט 

להיווצרות הפועל ושמות  שם מסוים קדםשורשים גזורי שם הם המקרים שבהם 
 אחרים, כלומר קיימים בעברית שורשים גזורי שם שמהם נוצרו גם שמות פעולה.

 השורשים "נסחטו" משמות עבריים מקוריים או משמות לועזיים.
 שם פעולה שורש גזור שם שם מקורי

 עיון ע־י־נ ַעִין
 הלשנה ל־ש־נ ָלשֹּון
 האזנה א־ז־נ אוזן
 פיסול פ־ס־ל ֶפֶסל
 הדתה אולי ד־ו־ת דת
 ציוות צ־ו־ת צוות
 ריהוט ר־ה־ט רהיט
 כימות כ־מ־ת כמות
 חשמול, התחשמלות ח־ש־מ־ל חשמל
 הצערה צ־ע־ר צעיר
 התבהמות ב־ה־מ בהמה

 אכלוס א־כ־ל־ס אוכלוסייה
 התאקלמות א־ק־ל־מ אקלים
 התגודדות ג־ד־ד גדוד
 ניכוס נ־כ־ס נכס
 התחיילות, חיול ח־י־ל חייל
 התעלקות ע־ל־ק עלוקה

 טרפוד ט־ר־פ־ד טורפדו )לעז(
 

וכך גם: שיווק, תיוק, דישון, מימון, כרטוס, שיום, הלחנה, הברגה, ערפול, תיעול, 
מיפוי )גם מלעז(, דיווח )מראשי תיבות(, רמזּור )מהלחם(, כיוס, ניתוב, קימוח, 

סנגור, קטרוג )בשיכול(, כדרור, גיבוס, כפתּור, עיור, התקרבנות, נרמול, נטרול, 
פסטור, סבסוד, קרקוע, התייוונות, הלאמה, הקלקה, הצדעה )צדע־רקה(, 

 התקרנפות, היוון, חיווט, החרגה, צלחּות ועוד.

ל( שפירושה פעילות פוגענית רוֹּ ה )מהשם הלועזי ְט לָ ָר ְט ו במילה הַ נלאחרונה נתקל
 )באנגלית טרולינג(.ברשת 

איברי גוף: האזנה, עיון, יידוי, הצבעה )אצבע(, חלק מהשמות נוצרו משמות של 
 הצדעה, התמרפקות, גיבוי, עריפה )עורף( ונחירה.

 שמות פעולה משורשים תנייניים .ב
 שורש תנייני )משני/סקונדארי( אינו שורש ראשוני מקורי.

שורשים אלו נוצרו בטעות או במכוון משם עצם בעל מוספית )תחילית או סופית( 
 יות. יש ביניהם שורשים תלת־עיצוריים ומרובעים.שהפכו להיות שורש

גם שורשים תנייניים הם ברובם שורשים גזורי שם, אבל בניגוד לגזורי השם 
 הרגילים לא כל שורש גזור שם הוא תנייני.
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שהתווספה להם תחילית או סופית של שם העצם  חדשיםאלה ברובם שורשים 
 זהים. אינםהתנייני  המתווך. פירושו של דבר שהשורש המקורי והשורש

 .המרובעיםובגזרת  השלמיםשורשים אלה רווחים בגזרת 

 . ת"ןוהסופיות הן אמ"ת התחיליות הן 

 אנו נתמקד בשמות הפעולה.
 תחיליות אמ"ת

 א –תחילית 

שם פעולה  שורש תנייני שם מתווך שורש מקורי
 מהתנייני

 אבחון א־ב־ח־נ אבחנה ב־ח־נ
 אתחול א־ת־ח־ל אתחלה ת־ח־ל
 אחזור א־ח־ז־ר אחזרה ח־ז־ר
 אזכור א־ז־כ־ר אזכרה ז־כ־ר

 מ –תחילית 
 מחזּור מ־ח־ז־ר מחזור ח־ז־ר
 מלכּוד מ־ל־כ־ד מלכודת ל־כ־ד
 מדרּוג מ־ד־ר־ג מדרגה ד־ר־ג
 מחשּוב מ־ח־ש־ב מחשב ח־ש־ב
 מזעּור מ־ז־ע־ר מזער ז־ע־ר
 מסגור מ־ס־ג־ר מסגרת ס־ג־ר
 מכשור מ־כ־ש־ר מכשיר כ־ש־ר
 מספּור מ־ס־פ־ר מספר ס־פ־ר
 מרכּוז מ־ר־כ־ז מרכז ר־כ־ז

מסחור,  מ־ס־ח־ר מסחר ס־ח־ר
 התמסחרות

 התמקצעות מ־ק־צ־ע מקצוע ק־צ־ע
 מיצוק )העור( מ־צ־ק מוצק י־צ־ק
 מיקור )חוץ( מ־ק־ר מקור ק־ו־ר
 מיצוב מ־צ־ב מצב י־צ־ב
 מיסוך מ־ס־כ מסך ס־כ־כ
 מיגון מ־ג־נ מגן ג־נ־נ
 מיכון מ־כ־נ מכון כ־ו־נ
 מיקוח, התמקחות מ־ק־ח מיקח ל־ק־ח
 מינוף מ־נ־פ מנוף נ־ו־פ
 מינוח מ־נ־ח מונח נ־ו־ח
 מיטוב מ־ט־ב מיטב י־ט־ב
 מיקום, התמקמות מ־ק־מ מקום ק־ו־מ
 מיקוש מ־ק־ש מוקש י־ק־ש

מיקוד )עדשה,  מ־ק־ד מוקד י־ק־ד
 חומר(, התמקדות

 מידור מ־ד־ר מדור ד־ו־ר
 מיסוד, התמסדות מ־ס־ד מוסד י־ס־ד
 המחזה מ־ח־ז מחזה ח־ז־י/ה
 המחשה מ־ח־ש מוחש ח־ו־ש
 המשגה מ־ש־ג מושג נ־ש־ג
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 ת – תחילית
 תיעוד ת־ע־ד תעודה ע־ו־ד

 תיעוש ת־ע־ש תעשייה ע־ש־י־/ה
 התרמה ת־ר־מ תרומה ר־ו־מ
 התנעה ת־נ־ע תנועה נ־ו־ע
 התרעה ת־ר־ע תרועה ר־ו־ע
 התחלה ת־ח־ל תחילה ח־ל־ל
 תגבור ת־ג־ב־ר תגבורת ג־ב־ר
 תזמור ת־ז־מ־ר תזמורת ז־מ־ר
 תדרוך ת־ד־ר־כ תדריך ד־ר־כ
 תחקור ת־ח־ק־ר תחקיר ח־ק־ר
 תרגול ת־ר־ג־ל תרגיל ר־ג־ל
 תפקוד ת־פ־ק־ד תפקיד פ־ק־ד
 תקצוב ת־ק־צ־ב תקציב ק־צ־ב
 תמחור ת־מ־ח־ר תמחיר מ־ח־ר
 תיהלוך ת־ה־ל־כ תהליך ה־ל־כ
 תיארוך ת־א־ר־כ תאריך א־ר־כ
 תחזוק ת־ח־ז־ק תחזוקה ח־ז־ק
 תקשור ת־ק־ש־ר תקשורת ק־ש־ר
 תזכור ת־ז־כ־ר תזכיר ז־כ־ר

 הערה
השמות תדלוק, תשאול, תיעדוף, תפעול, תזמון, תחכום, תסכול ועוד נוצרו בהוספת 

 תדלוק ת־ד־ל־ק  ד־ל־ק לדוגמה:  ת לשורש ראשוני ללא שם מתווך.
 סופיות ת"ן

 ת –סופית 

 שורש תנייני שם מתווך שורש מקורי
שם פעולה 
 מהתנייני

 עברות ע־ב־ר־ת עברית ע־ב־ר
 תכנות ת־כ־נ־ת תוכנית ת־כ־נ
רּות ח־ב־ר־ת חברתי ח־ב־ר  ִחב ְ
 תמצות ת־מ־צ־ת תמצית מ־צ־י/ה
 תצפות ת־צ־פ־ת תצפית צ־פ־י/ה
 השתתה ש־ת־ת תשתית ש־ת־י/ה

 הערה
גם השמות אימות )מהשם אמת, שורש מקורי א־מ־נ( ודימות )מהשם דמות, 

 שורש מקורי ד־מ־י/ה( נגזרו משורשים תניינים.
 נ –סופית 

 חמצון ח־מ־צ־נ חמצן ח־מ־צ
 אפיון א־פ־י־נ אופייני א־פ־י/ה
 התעניינות ע־נ־י־נ עניין ע־נ־י/ה
 דגמון ד־ג־מ־נ דוגמן ד־ג־מ
 התעצבנות ע־צ־ב־נ עצבני ע־צ־ב
 התחשבנות ח־ש־ב־נ חשבון ח־ש־ב
 החצנה ח־צ־נ חיצון ח־ו־צ

 התראיינות ר־א־י־נ ריאיון ר־א־י/ה
 תבלון ת־ב־ל־נ תבלין ת־ב־ל
 התבכיינות ב־כ־י־נ בכיין ב־כ־י/ה
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 ממצאים ומסקנות
 ים הם בבניין פיעל, במשקל קיטול.יתניינהשורשים הרוב שמות הפעולה מ 

 שמות  44בגזרת המרובעים מצאנו ושמות פעולה,  25גזרת השלמים מצאנו ב
 פעולה.

  :65בבניין פיעל 
 )חלקם גם בפיעל( 11בבניין התפעל:    
 9בבניין הפעיל:    
 בבניינים קל ונפעל.משורשים תנייניים אין שמות פעולה    

  רוב השורשים התנייניים פותחים ב־מ בעיקר בגלל תפוצתם הנרחבת של
 משקלים בעלי מ תחילית.

  ייתכן שהשם הייחודי היתוך נוצר משורש תנייני: נ־ת־כ  התכה  ה־ת־כ 
 היתוך, ואולי גם השם היזון.

 הפוגה. ה־פ־ג  ה הפג וכך גם לגבי השם הפוגה. פ־ו־ג 

 ן(, ד־ג־מ־נ נוצרו מבסיס וצורן )חילוני, דוגמן, מילוֹּן(.השורשים ח־ל־נ, מ־ל־נ )מילּו 

  גם השם הקלנה שהתחיל להישמע לאחרונה במקום הטלת קלון )קלון מהשורש
 ק־ל־י/ה( הוא שורש תנייני.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"הפועל להקלין מתועד בלשון הפיוט )במילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון 

היקרות אחת[(. אם כן, הנטייה  –העברית 'מאגרים ]יש להודות שהתיעוד דל 

אין סיבה שלא לראות גם  –של השורש קל"נ בבניין הפעיל מתועדת, ואם כך 

צאתי תיעוד בשם הפעולה הקלנה מילה תקינה )אם כי במילונים שברשותנו לא מ

 (2017שלה" )ורדי, האקדמיה ללשון, 
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 צירופים של שמות פעולה
בימינו משתמשים הרבה בצירופים של שמות פעולה. רבים מהצירופים מורכבים 

 ולרוב הם במבנה של סמיכות דבוקה.משני שמות 

חלק מן הצירופים הם במבנה של סמיכות פרודה או כפולה, חלקם באים בצירוף 
 מילת יחס וחלקם אף עם ו החיבור )בקשר של נרדפות או ניגוד(.

 צירופים לא מעטים הם צירופים כבולים ומושגים.

 ל, קל והפעיל.חילקנו אותם לפני בניינים. הבניינים השכיחים ביותר הם פיע

 זוגות מאותו הבניין .1
 פיעל .1

 צו( איסור פרסום( 
 )איום קיומי )ש"ת 
 איסור ייחוד 
 אירועי בידור 
 )אישור ניכוי )מס 
 אפשור ביצוע 
 )ביטוח סיעודי )ש"ת 
 ביצוע/מילוי בקשה 
 )דימות תפקודי )ש"ת 
 הנדסת ייצור 
 זיוף אישורים 
 זיוף צוואה 
 חיבור טיעון 
 חידוש ביטוח 
 חיתוך הדיבור 
 טיול גיבוש 
 ייעול השימוש 
 ייעול השירות 
 יישוב הסכסוך 
  העימות (קו)יישובי 
 מילוי בקשה 
 מיעוט הדיבור 
 ניהול ביצוע 
 ניהול ייצור 
 ניהול סיכונים 
 ניהול סכסוכים 
 ניהול שיווק 
 )ניתוח קיצור )קיבה 
 סיום הלימודים 
 סיכול הפיגוע 
 סיכום דיון 
 סיפור כיסוי 
 ןסכנת הגרעּו 
 עיכוב ביצוע 
 פיגוע מיקוח 

 פיצויי פיטורין 
 פירוט חיובים 
 קיבול הבקשה 
 קיום צוואה 
 קיצור שירות 
 שחזור האירוע 
 שחזור קבלה 
 שינוי כיוון 
 שיפור ביצוע 
 שיפור הריכוז 
 שיפור השירות 
 שיפור ציון 
 שירות איתותים 
 שירות פירוט 
 שירותי ליווי 
 תיקון שיבושים 
 תקלת היגוי 

 
 

 צירופים עם "של"

 ביצוע של הוראות 
 גלגולו של ניגון 
 עיבוד של צילום 
 קיצורו של סיפור 
 שכתוב של חיבור 
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 צירופים עם ו החיבור

 

 צירופים עם מילות יחס:

 

 הפעיל .2
 הבדלי השקפות 
 הבטחת הכנסה 
 הגשת הצעה/המלצה 
 הודעת אזהרה 
 הרכבההוראות הפעלה/התקנה/ 
 החזר הוצאות 
 הטחת האשמות 
 הטלת הגבלות 

 היטל השבחה 
 הכפלת הכנסות 
 הסכם הסגרה 
 )הסכם הפסקת )אש 
 הסרת הגבלות 
 העלמת הכנסה 
 הענקת הטבות 
 הערת אזהרה 
 הפחתת )מס( הכנסה 
 הפסקת הנקה 
 הפרשי הצמדה 
 הפרת הבטחה 
 הצרת היקפים 
 הקטנת הוצאות 
 הקניית הרגלים 
  הכנסההשלמת 

 

 

 : צירופים עם ו החיבור

 

 

 

 

 

 

 

 

 אידוי ועיבוי 
 איחורים וחיסורים 
 אישוש וביסוס 
 ביון וריגול 
 ביזור וריכוז 
 ביצוע וניתוח 
 בלי ו( גילוח צחצוח( 
 גילוי וכיסוי 
 זיפות וסיוד 
 חיבור וחיסור 
 חירופים וגידופים 
  בלי ו( חיזורחמצון( 
 ניקוי וחיטוי 
 סיור ובקרה 
 עידוד ופיתוח 
  בלי ו( בינוי –פינוי( 
 שגשוג ולבלוב 
 שיווק ופרסום 
 תיעוש ועיור 

 בלבול בדיבור 
 )בקשה לביטול )דוח 
 בקשה לסיוע 
  בציבורדיבור 
 דיון בבקשה 
 ויתור על שימוע 
 זימון לשימוע 
 טיפול בגמגום 
 ערעור על ציון 
 פיטורין לאחר שימוע 
 פיטורין לפני שימוע 
 ריפוי בעיסוק 
 תכנון מול ביצוע 

 הבנה והבעה 
 הובלה והרכבה 
 )הולכה והובאה )או והבאה 
 הוצאות והכנסות 
 הוקרה והערכה 
 החלטות והכרעות 
 הכחשה והדחקה 
 הכלה והדחה 
 הכלה והפרדה 
 העלאה והורדה 
 העלמה והסתרה 
 הערות והארות 
 הצללות והארות 
 הקראה והכתבה 
 השמנה והרזיה 
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 צירופים עם מילת יחס:

 

 קל .3
 אספת מחאה 
 בדיקת מבחנים/בחינות 
  נשימה/נשיפהבדיקת 
 בדיקת ראייה/שמיעה 
 בחינת כניסה 
 ברירת מחדל 
 דליית מידע 
 דליפת מידע 
 חבטת פתיחה 
 חסימת שיחה 
 חרדת נטישה 
 יריית הפתיחה 
 ישיבת פתיחה 
 כריית מידע 
 מבחן נהיגה 
 מיתת נשיקה 
 ממצאי המחקר 
 מניעת פריצה 
 מניעת נשירה 
 מסע בחירות 
 מסע נקמה 
 מסע קניות 
 מתן חנינה 
 נסיעת מבחן 
 נעילת הישיבה 
 עצירת נשימה 
 פגישת עבודה 
 פסילת בחינה/מבחן 
 פריצת חסימה 
 פתיחת הישיבה 
 קליטת עלייה 
 רשימת קניות/דרישות 
 שאגת שמחה 
 שבירת שתיקה 
 שביתת אהדה/מחאה 
 שחיית חתירה 

 שיחת ועידה 
 שכיבות סמיכה 
 שמירת נגיעה 
 הפתיחה שריקת 

 

 צירופים עם ו החיבור: 

 

 צירופים עם "של":

  יצירה של )תיקי( כרזות 
 סגירה של אריזות 
 סגירה של חקירות 
 

 צירופים עם מילת יחס:

 )גמילה מאכילה )מופרזת 
 הליכה בכפיפה 
 חזרה בשאלה 
 חסימה בחשיבה 
 חתירה למגע 
 ירידה לצורך עלייה 
 כליאה בכפייה 
 כניעה לדרישות 
 נסיעה בעמידה 

 אספקה בהיטס 
 האשמה בהטרדה 
 )הכרזה על הקמת )המדינה 
 הסמכה להוראה 
 העמדה להדחה 
 העמדה להצבעה 

 רשות( האכיפה והגבייה( 
 אבדות ומציאות 
 אכילה ושתייה 
 בליעה ופליטה 
 גדילה ודעיכה 
 זכירה ושכחה 
  ושקיעהזריחה 
 חקירה ודרישה 
 חקירות ומעקבים 
 טביחה ומכירה 
 טעינה ופריקה 
 כניסה ויציאה 
 כריית מידע 
 )כתיבה וחתימה )טובה 
 מיקח וממכר 
 משא ומתן 
 סליחה ומחילה 
 עליות וירידות 
 קריאה וכתיבה 
 שאיפה ונשיפה 
 שינה ויקיצה 
 תהייה ובהייה 
 תפיסה וזריקה 
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 עלייה במשקל 
  בדרישותעמידה 
 פנייה לעזרה 
 קימה משכיבה 
 קריאה לעזרה 
 רתיעה ממגע 

 נפעל .4
 לא נמצאו דוגמות לצירופים.

 התפעל .5
 צירופים עם ו החיבור:

 השתחצנות והתרברבות 
 התבוללות והיטמעות 
 התקרבות והתרחקות 
 התרפסות והתחנפות 
 

 צירופים עם מילות יחס:

 התנערות מהתחייבות 
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 זוגות מבניינים שונים .ב
 קל פיעל

 מידע אחזור
 שליטה איבוד
 השחייה איגוד
 חתימה אימות
 מידע איסוף

 איסור
 אכילה/קנייה/
 הנאה/נגיעה/

 מכירה
 בנייה אישור
 כניסה/יציאה אישור
 נחיתה/שהייה אישור
 ניכוי )מס( אישור
 מידע איתור
 מידע ארגון
 )פשע( פשיעה ארגון
 קניות בהלת
 אהבה ביטויי
 קנאה ביטויי
 טיסה ביטול
 נעילה ביטול
 חנינה בקשת
 סליחה בקשת
 שנאה גילויי
 /חרטהעבירה הרהורי

 וידוא
נשימה/הריגה/

 הגעה/הכרה
 שיחות זיהוי
 חתימה זיוף
 לידה זירוז
 דעות חילוקי
 עבודה חיפוש
 התביעה טיעוני
 החשיבה טיפוח
 גמילה טיפול
 חמלה טיפולי
 ראייה טשטוש
 גסיסה ייסורי
 אריזה ייצור
 הסתירה יישוב
 שרפות כיבוי
 העבודה כיבוש
 חקירה כיווני
 שנאה/שרפה ליבוי
 נהיגה לימוד
 בנייה ליקוי

 למידה ליקוי
 ראייה/שמיעה ליקוי
 פגישות ניהול
 שיחה ניהול
 קניות סיבוב
 עבודה סידור
 פגישה סיכום
 שיחות סינון

 כניסה/יציאה/ סירוב
 עלייה

 פקודה סירוב
 סגירה סכנת
 קרינה סכנת
 ירושה סכסוך
 עבודה סכסוך
 גרסה עדכון
 יצירה עיבוד
 מידע עיבוד
 הילודה עידוד
 הצמיחה עידוד
 הקריאה עידוד
 חשיבה עיוותי
 יציאה )צו( עיכוב
 דקירה/דריסה פיגוע
 הריסות פינוי
 חידה פיצוח
 שנאה ציוצי
 הנשירה צמצום
 מידע קבלת
 מכירות קידום
 בנייה רישוי
 נהיגה רישוי
 חקירה שיבוש
 הגייה שיבושי
 גרירה שירותי
 פעולה שיתוף
 פגישה תיאום
 הגייה תיקוני
 נסיעה תכנון
 ראייה תעתועי

 

 צירופים עם ו החיבור
 קל פיעל

 ואפייה בישול
 ונשיקות חיבוקים
 ושלילה חיוב
 ובנייה ייזום

1. 
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 ופריחה לבלוב
 וטעייה ניסוי
 ופריחה שגשוג
 ובנייה תכנון

 

 צירופים עם "של"
 קל פיעל

 של שמחה ביטויים
 של שנאה גילויים
 של קרינה סכנה

 

 צירופים עם מילת יחס
 קל פיעל

 בטיסה איחור
 בהריגה אישום
 בכפייה אשפוז
 לבדיקה בקשה
 במכירות דשדוש
 בעלייה זינוק
 לחשיבה חינוך
 מקרינה סכנה
 במסירה עיכוב
 על פסיקה ערעור
 על ההגירה פיקוח
 לשיחות ציתות

 

 קל הפעיל
 מידע אבטחת
 מסע אזהרת
 גדילה האטת
 גלישה האטת
 קריאה האצת
 מעצר הארכת
 השאלה הבהרת
 הילודה הגבלת

החלום/  הגשמת
 השאיפות

 עבודה הגשת
 תביעה הגשת
 מידע הדלפת
 פטירה הודעת
 פתיחה )באש( הוראות
 עזרה הושטת
 טיסה הזמנת
 מידע הזרמת

 מידע החלפת

 היתר
 יציאה/כניסה/
 בנייה/מכירה/
 שמירה/סלילה

 האשמה הכחשת
 פתיחה המרצת
 הקריאה הנחלת
 פשרה הסדר
 ראייה הסדרי
 המבט הסטת
 פשרה הסכם
 מידע הסתרת
 תביעות העדר
 מידע העלמת
 הגבייה העמקת
 מחאה הפגנת
 נשימה הפסקות
 מידע הפצת
 שינה/אכילה הפרעת
 שביתה הפרת
 רכישה הצעות
 עבודה הצעת
 פשרה הצעת
 מידע הצפנת
 שיחות הקלטת
 קריאה הקניית
 הבנייה הקפאת

 הרגלי
אכילה/למידה/

 שינה/צפייה
 בחילה הרגשת
 אהבה הרעפת
 גישה הרשאות
 אבדה השבת
 המחקר השערת
 לידה/שינה השראת
 חרדה התקף
 צחוק התקף
 מסע התרעת

 

 צירופים עם ו החיבור
 קל הפעיל

 ועריכה הגהה
 ונחיתות המראות
 ופריקה העמסה

 

 

2. 
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 צירופים עם מילת יחס
 קל הפעיל

 בכפייה האכלה/הזנה
 מעצר הארכת
 באשמה הודאה
 לפגישה הזמנה
 בענישה החמרה
 ללידה הכנה
 לבדיקה הנחיות
 )ש(בשתיקה הסכמה

 

 נפעל הפעיל
 היפגעות הפחתת
 היעדרות הצהרת

 

 פיעל הפעיל
 ביכורים הבאת
 שימוש הגבלת
 בקשה הגשת
 ציטוטים הדבק
 השימוש הדגמת
 טיולים הדרכת
 ביצוע הוראות
 שימוש הוראות
 סיוע הושטת
 ציוד החזרת
 תקנה החלת
 הדיון החרמת
 העיצומים החרפת
 פיתוח היטלי
 פיתוח היטלי
 הסיוע היקף
 היישוב הכשרת
 גישור הלוואת
 היישוב הנהגת
 ביצוע הנחיות
 טיעון הסדר
 /נישואיןגירושין הסכם
 שילומים הסכם
 פיוס הסכם
 פירוד הסכם
 ביקורת העברת
 ביצוע הערכת
 הסיכון הפחתת
 עישון הפסקת
 עישון הפסקת

 צוואה הפקדת
 כוונות הצהרת
 ייעול הצעת
 נישואין הצעת
 הדיבור הרחבת
 הלימודים השבתת
 ציוד השכרת
 הציוד השלמת
 גידופים השמעת
 שירות התניית

 

 צירופים עם ו החיבור
 פיעל הפעיל

 וביקוש היצע
 וריכוז הפרעת )קשב(
 וגידופים השמצות

 

 צירופים עם מילת יחס
 פיעל הפעיל

 לשימוש הוראות/הנחיות
 מניתוח החלמה
 לניתוח הכנה
 לטיעון הנמקה
 לניהול הסמכה
 על פיגוע התרעה

 

 פיעל קל
 תקנות אכיפת
 ביוץ בדיקת
 ביצועים בדיקת
 אימונים גיחת
 כיסוי גרסת
 בקשה דחיית
 סיפוקים דחיית
 קבלה דרישות
 זירוז זריקת
 עידוד זריקת
 עיגול חסימת
 ביצוע חרדת
 ניסוי טיסת
 חירום יציאת
 זינוק יריית
 חירום כניסת
 מיון מבחני/בחינות
 קבלה מבחני/בחינות

3. 

4. 

5. 
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 הדיור מחאת
 רישום )פלילי( מחיקת
 חבלה מטען
 חיסול מכירת
 עישון מניעת
 ייסורים מסע
 פרסום מסע
 חירום נחיתת
 סיכונים נטילת
 טיעון עסקת
 ניסויים עריכת
 צוואה עריכת
 אירוח קצובת
 כיוון קריאת
 עידוד קריאת
 דיוור רשימת
 השידורים רשימת
 ציוד רשימת
 גירוי שליטת
 סיום שריקת

 

 צירופים עם ו החיבור
 פיעל קל

 ומיון )בסיס( קליטה
 ואירוח לינה
 ופיתוח מחקר
 וקבלה נתינה

 

 צירופים עם מילות יחס
 פיעל קל

 לבטלה ברכה
 לאימוץ מסירה
 באיומים סחיטה
 ממילואים פטור
 משירות )צבאי( פטור
 למיון פנייה

 

 הפעיל התפעל
 ההבדלים היטשטשות
 ההחלטה התגבשות
 ההשקפות התנגשות
 אשליות התנפצות
 ההשפעה התפוגגות

 

 

 צירופים עם מילות יחס
 הפעיל התפעל

 בהדרכה הסתייעות
 בהוצאות הצטמצמות
 מהודעות התעלמות
 מאשליות התפכחות

 

 הפעיל קל
 הדגמה גרסת
 הגשה חבטת
 הסכם חתימת
 אזהרה יריית
 הנשרה מניעת
 השמנה מניעת
 הסברה מסע
 ההצבעה סגירת
 ההרשמה סגירת
 הסחה פעולת
 ההצבעה פתיחת
 ההרשמה פתיחת
 ארגעה צפירת
 הכוון קריאת
 השמעה/המתנה רשימת
 הבהרה שאלת
 אזהרה שביתת
 האטה שביתת
 הבהרה שיחת

 

 צירופים עם מילות יחס
 הפעיל קל

 באזהרה חקירה
 בהתזה צביעה
 בהצגה צפייה
 כהודאה שתיקה

 

 צירופים עם ו החיבור
 הפעיל קל

 והחלטות בחירות
 

 התפעל פיעל
 התפעלות ביטויי

התפתחותי  גמגום
 )ש"פ(

 הזדמנויות ניצול
 הידרדרות/ סכנת

6. 

7. 

 

8. 
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 התייבשות/
 התרסקות

 התייבשות סכנת
 התאבדות פיגוע

 

 צירופים עם ו החיבור
 התפעל פיעל

 והסתייגות ויתור
 והשתתפות שיתוף

 

 הפעיל פיעל
 הכרה איבוד
 החלמה/הצלחה איחולי
 אפליה איסור
 הוקרה אירוע
 התרמה/השקה אירוע
 /הגעההזמנה אישור
 /נחיתההמראה אישור
 הסכם )גירושין( אישור
 השתקה ביטול
 הבנה ביצועי
 הלוואה בקשת
 הסתה גילויי
 הגעה וידוא
 הכרה וידוא
 המרה טיפולי
 הסמכה לימודי
 ההצלחה מינוף
 אשליות ניפוץ
 הבטחה סידורי
 החלמה סיכויי
 הצלחה סיפור
 החלקה סכנת
 הכחדה סכנת
 הפגנות פיזור
 הכחשה פרסום
 החלטות קבלת
 היתר קבלת
 הבטחות קיום

 שירותי
הארחה/הסעה/
 הסעדה/אספקה

 

 צירופים עם ו החיבור
 הפעיל פיעל

 והצלה )יחידת( חילוץ

 והיתר איסור
 והפרכה אישוש
 והנעלה ביגוד
 והמצאות גילויים
 והשערות ניבויים
 והאזנה ציתות
 והדברה ריסוס
 והלחמה ריתוך
 והשלמות תיקונים

 

 צירופים עם מילות יחס
 הפעיל פיעל

 אחר ההוראות מילוי
 והשערות ניבויים
 בהמשכים סיפור
 מההפטרה סיפור
 להוראות ציות
 בהוצאות קיצוץ

באספקת  שיבושים
 )החשמל(

 

 נפעל קל
 היתכנות בדיקת
 היבלעות חרדת
 הישרדות מאבק
 היפגעות מניעת
 הידברות מערך

 

 קל התפעל
 הראייה היטשטשות
 מידע הסתננות
 החקירה הסתעפות
 דֵלקות השתוללות
 השגיאות השתרשות
 הצלילה התאחדות
 בחינה התארכות
 דעה התגבשות
 הראייה התחדדות
 העבירות התיישנות
 החקירות התמשכות
 החלום/ההשפעה התפוגגות
 הידיעה התפשטות

 

 

9. 

10. 

11. 
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 החיבור צירופים עם ו
 קל התפעל

 ופליאה השתאות
 ולמידה התחנכות

 

 צירופים עם מילות יחס
 קל התפעל

 לעזרה הזדקקות
 משתייה השתכרות
 בשמחה השתתפות
 ליציאה התארגנות
 על מעשה התוודות
 מן המעשה התחלחלות
 מן השאלה התחמקות
 לחקירה התייצבות
 התלבטות/
 התחבטות

 בשאלה

 לקניות התמכרות
 משינה התעוררות
 משגיאות )כתיב( התעלמות
 מהעבודה התפטרות
 בחקירה התקדמות

 

 הפעיל נפעל
 ההצגה הידחות
 הוכחות הימצאות
 השביתה הימשכות
 ההלוואה היפרעות

 

 צירופים עם מילות יחס
 הפעיל נפעל

 מהצבעה הימנעות
 מהרשעה הימנעות
 להוראות הישמעות

 

 התפעל קל
 התנסות אריזת
 הזדהמות מניעת
 התאבדות מניעת

 התקרחות/ מניעת
 הידבקות

 התבודדות מסע

 קריאת
התפעלות/ 
 התרגשות

 הזדהות שביתת

 

 צירופים עם ו החיבור
 התפעל קל

 והתקרחות נשירה
 

 צירופים עם מילות יחס
 התפעל קל

 בהתכתבות למידה
 

 הפעיל התפעל

הוצאות  התאחדות
 )הספרים(

 

 צירופים עם מילות יחס
 הפעיל התפעל

 בהוראה התמחות
 

 התפעל הפעיל
 התנצלות הודעת/הבעת
 הזדמנות החמצת
 התנהגות הסגלת

 

 קל נפעל
 המסחר היאסרות
 המידע הימחקות
 עבירות הימחקות
 האבדה הימצאות
 השביתה הימשכות
 הנשימה היפסקות

 

 צירופים עם מילות יחס
 קל נפעל

 בשינה היחנקות
 בהליכה היחפזות

 הימנעות
מחשיפה 
 )לשמש(

 משינה הינערות
 מפגיעה הינצלות
 לפנייה/לבקשה היענות
 לדרישות היעתרות

 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

12. 

12. 
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 פיעל התפעל
 האירועים השתלשלות

 התגלעות
 הסכסוך/

 חילוקי דעות
 הוויכוח התלקחות
 האיומים התממשות
 הסיכונים התממשות

 

 

 צירופים עם מילות יחס
 פיעל התפעל

 על ציוד הזדכות
 לסיוע הזדקקות
 בלימודים הידרדרות
 בלימודים הצטיינות
 בלימודים השתפרות 
 באירוע השתתפות
 בשיעור השתתפות
 לדיונים התלוות
 להימורים התמכרות
 מעישון התנזרות
 מיישובים התפנות
 לעישון התפתות
 בדיבור התקשות
 בלימודים התקשות
 בטיפול התרשלות
 במילוי )תפקיד( התרשלות

 

 נפעל פיעל
 היכללות אישור
 הישפטות בקשת
 היגררות סכנת
 היטרפות סכנת
 הימחצות סכנת
 הינעלות סכנת
 היעלמות סכנת
 היפגעות סכנת

 

 פיעל נפעל
 הדיבור היאלמות
 הבקשה הידחות
 האירוע היקרות
 התקלה הישנות

 

 צירופים עם מילת יחס
 פיעל נפעל

 מסחרור/מחבלה היחלצות

 הימנעות
 מטיפול/
מעישון/ 

 מעימותים
 מסכנה הינצלות
 מלימודים היעדרות
 לבקשה היענות

לבקשה/  היעתרות
 לטיפול/לערעור

 לסיוע/לטיפול הירתמות
 מסכנה הישמרות

 

 מיליםצירופים של שלוש  .ג
 צירופים מאותו הבניין

 פיעל פיעל פיעל
 הסכסוך ליישוב בקשה
 שירות לקיצור בקשה
 פיטורין פיצויי קבלת
 וניהולו השירות שיפור

 

 צירופים מבניינים שונים
 מידע מאגרי אחסון
 ברשימה היכללות אישור
 מעבודה התפטרות בקשת
 נסיעה הוצאות החזר
 בבחירות מהצבעה הימנעות
 גירושין הסכם הפרת
 עבודה הסכם הפרת
 להוראה הסבה לימודי
 העסקה היתר קבלת
 ומתן המשא קידום
 הרשמה אישור שחזור
 הצריכה בהרגלי שינוי
 ףשיתו לפירוק תביעה

 

 

 

 

 

17. 

18. 

19. 

1. 

2. 
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 ממצאים
 הצירופים נפוצים מאוד בחיינו, במיוחד בבניינים פיעל וקל. 

  בבניינים קל ופיעלצירופים עם ו החיבור יש בעיקר. 

 נים קל ופיעלצירופים עם מילות יחס יש בעיקר בבניי. 

  ניגודהבעת לצירופים עם ו החיבור: 
חיזור, חיבור וחיסור, (ו)אישוש והפרכה, אידוי ועיבוי, העלאה והורדה, חמצון 

ריקה, חיוב ושלילה, השמנה והרזיה, גילוי וכיסוי, הוצאות והכנסות, טעינה ופ
בליעה ופליטה, איסור והיתר, זכירה ושכחה, עליות וירידות, היצע וביקוש, 

, אישוש וביסוס, ביזור וריכוז, ביזור התקרבות והתרחקותנתינה וקבלה, 
קה, כניסה ויציאה, תפיסה וריכוז, גדילה ודעיכה, זריחה ושקיעה, טעינה ופרי

 ועוד., שאיפה ונשיפה, שינה ויקיצה וזריקה

  (:העצמהלו להדגשהצירופים של מילים נרדפות )עם ו החיבור בעיקר 
ים וגידופים, סליחה ומחילה, שגשוג ופריחה, התרפסות והתחנפות, חירופ

 ועוד.התבוללות והיטמעות 

 :חילוקי דעות, ארגוני פשיעה )או פשע(,  רבים מן הצירופים הפכו לקלישאות
 סכנת סגירה, סיבוב קניות ועוד.

 בסיס קליטה  הצירוףגם ו ,מו"מ –בראשי תיבות  גם נכתב משא ומתן רוףהצי
 בקו"ם )היום משתמשים בשם מיטב(. –בראשי תיבות  נכתב ומיון

 .מצאנו מספר קטן של הלחמים שנוצרו מצירופים: רכינוע וצפירור 
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 הפעולהשלילת שם 
 מצאנו מספר אפשרויות לשלילה של הרכיב שם הפעולה.

 אי .1
אי־דיוק, אי־הפללה, אי־הבנה, אי־הזדהות, אי־הסכמה, אי־הפללה, אי־הצלחה, 
אי־השלמה, אי־שמירת )מרחק(, אי־התאמה, אי־ידיעה, אי־ספיקה, אי־ציות, 

 אי־עשייה, אי־קיום, אי־שליטה, אי־קבלה ועוד.

כבוד, אבל כתחילית ליד שם ־הופיעה במקרא: איכמילת שלילה  איהמילה 
הצלחה, ־שעבוד, אי־אי העשרים:מאה תחילת ההופיעה לראשונה ב היא פעולה

־ידיעתה, אי־הערכה, אי־התפתחות, אי־הקשבה, אי־שימת לב, אי־דיוק, אי־אי
 כניעה ועוד.־התחשבות, אי־רה, אייהאמ־התאמה, אי

, )נקבה( הבנה מצערתהפעולה: אי־שם המין של מינו של הצירוף נקבע על־פי 
 .)זכר( דיוק מרגיזאי־

" היא תחילית )כמו ַאל, דּו, רב, תת ועוד( אבל המילה חוסר או המילה "אי
היעדר )זכר( הן מילים של ממש, ולכן חוסר התאמה מצער, אי הסכמה )נקבה( 

 מצערת.

 שוללת פועל או שם פועל או שם תואר. אינה" המילה "אי

 בלי/בלא/ללא .2
לי היסוס, בלי הגבלה, )צ'ק( ללא כיסוי, בלי הפסקה, בלי כוונה, ללא הכנה, ב

בלי הפוגה, ללא כוונת רווח, ללא תקנה, ללא דיחוי, בלי הקדמות, בלי חרטות, 
בלי דיבורים )מיותרים(, בלי טענות, ללא ידיעתו, ללא הבחנה, ללא חשש )שם 

 פועלי(, ללא התאמה, ללא שינוי )ניכר( ועוד.

 חוסר .3
חוסר הבנה, חוסר שליטה, חוסר עבודה, חוסר מעש, חוסר ברירה, חוסר 

סר הוכחות, חוסר התאם, חוסר התאמה, חוסר התחשבות, חוסר חוֹּ הכרה, מֵ 
 ועוד. , חוסר איזון, חוסר שיווי משקלמשקל, חוסר סיפוק, חוסר שינה

 היעדר .4
מון, היעדר הסכמה, היעדר טיפול, היעדר תמיכה, היעדר הבנה, בהיעדר מי

 היעדר חריגות בנייה, היעדר תביעות, היעדר רישום פלילי ועוד.

 באין/בלית .5
 אין הצעות אחרות ועוד.באין הסכמה, בלית ברירה, ב

 אפס .6
 אפס תקלות, באפס מעשה, אפס הפרדה ועוד.

 משולל .7
 משולל הבנה.
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 ֲחסר .8
 חסר הבנה, חסר תקנה, חסר עכבות, חסר נשימה, חסר דאגה, חסר הבעה,

 חסר חינוך ועוד.

 נטול .9
 נטול שינה, נטול שמחה, נטול הכרה, נטול עכבות, נטול פניות ועוד.
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 משמעות בתצורה־דו
בניסוחים דו־משמעיים. בפרק זה נעסוק בצורות ובחיינו אנו נתקלים לא פעם 

לרוב הצירופים בצורות דו־משמעיות של שמות פעולה. הפתרונות לצורות אלה הם 
 או ההקשר כולו.

בבניין  קל או פועל בבינוני נקבה בניין שם פעולה )צורן גזירה( של .א
 )צורן נטייה( הפעיל

  ְמִחיָלה
 

 מ־ח־ל שם פעולה של קל )=אין מחילה לבוגדים(

חיטוף צירי )=היא מחילה עליך  –ח־ו־ל הפעיל )החיל בעבר( 
 את התקנות החדשות(

  ְמִעיָדה
 

 מ־ע־ד שם פעולה של קל )=זו מעידה חד־פעמית(

חיטוף צירי )=היא מעידה נגדך  –ע־ו־ד הפעיל )העיד בעבר( 
 במשפט(

  ְמִסיָרה
 

 מ־ס־ר שם פעולה של קל )=מסירת ההודעות תתעכב היום(

חיטוף צירי )=היא מסירה  –ס־ו־ר הפעיל )הסיר בעבר( 
 מעליך את העול(

  ְמִציָצה
 

שם פעולה של קל )=מציצת מוצץ עד גיל שלוש מ־צ־צ 
 תגרום נזק לילד(

חיטוף צירי )=היא מציצה מן  –צ־ו־צ הפעיל )הציץ בעבר( 
 החלון(

 

 הערה 
 גם השם עדה דומה לשמות לעיל. 

 

כמייצגת שם פעולה של בניין קל ְםִםיָםה )צורן גזירה(  צורות .ב
)שורש במשקל( ושם תואר או תפקיד )בסיס זכר וצורן סופי 

 צורן נטייה –לנקבה( 
אין המילה מופיעה כערך מילוני נפרד, אלא  לעילבדרך השנייה שצוינה 

 + ָםה לנקבה.צורן לצורת נטייה לצורת הזכר בתוספת 

החיטוף מקמץ בהברה פתוחה לשווא נע עקב התרחקות על צורה זו חל חוק 
 ההטעמה.

 )חיטוף( ְקִליָטה *ָקִליָטה  ָקִליט + ָםה 

 

 מבחר דוגמות

  ֲאִכיָלה
 

 אכילה מרובה תוביל להשמנת יתר.

 תכולת הסיר הזה אינה אכילה.

  ֵעָדה
 

 י־ע־ד ְקֵטָלה )עדות המזרח( 

 בסיס ֵעד + ָםה לנקבה )עדה לאירוע(
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  הימָ ִט אֲ 
 

 השתמש בסיליקון או בחומר אטימה אחר.

 יריעת האוהל אטימה.

  היָר ִס אֲ 
 

 השופט טען שזו הייתה אסירה בניגוד לחוק.

 מחברת הספר הייתה אסירה בכלא נווה תרצה.

  ְבִריָאה
 

 הבריאה התרחשה בשישה ימים.

 הבחורה הזו בריאה.

  היכָ פִ הֲ 
 

אספקת הגז  ה שלההפיכה במצרים הובילה להפסק
 לישראל.

 ההזדקנות היא בלתי הפיכה.

  היָר כִ זְ 
 

 זכירה של שמות תביא לחיבור בין המורה לתלמידים.

 ההצגה שראינו לאחרונה בלתי זכירה.

  היחָ נִ זְ 
 

 זניחה של כלבים היא בניגוד לחוק.

 התופעה הזו זניחה.

  היפָ ִק זְ 
 

 זקיפה הסכום לזכותי נרשמה.

 למשרת אבטחה דרושים זקיפים/ות.

  היָר ִד חֲ 
 

 היא אירוע ביטחוני חמור.חדירה של מחבלים 

 השכמייה הזו אינה חדירה למים.

  היכָ נִ חֲ 
 

 טקס החניכה היה מרגש.

 היא חניכה בתנועת נוער.

  היגָ ִר חֲ 
 

 הבנק לא יאפשר חריגה ממסגרת האשראי.

 הייתה אצלנו צריכת מים חריגה.

  ְטִעיָמה
 

 הוזמנו לארוחת טעימות.

 הארוחה הייתה טעימה.

  היסָ בִ כְ 
 

 .קנינו מכונת כביסה חדשה

 החולצה הזו איננה כביסה.

  ְכִפיָפה
 

 אפשר לעמוד במערה רק בכפיפה.

הכבל עשוי פלדה כפיפה. או: הספרנית כפיפה של 
 המנהלת.
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  היצָ ִח לְ 
 

 לחיצה על כפתור זה תפעיל את המכשיר.

 השפופרת הזו לחיצה.

  היָש בִ לְ 
 

 מעדיפה לבישה של בגדי חורף.היא 

 חליפה זו איננה לבישה.

  הידָ כִ לְ 
 

 לכידת העיר הנצורה ארכה כמה ימים.

 הכתיבה של החיבור אינה לכידה.

  הידָ ִד ְמ 
 

 המדידה של האזור תתבצע מחר.

 כמות המשתתפים אינה מדידה.

  היָר ִה נְ 
 

צופים שבימים הקרובים תהיה נהירת המונים אל 
 .האצטדיון

 כתיבת הטיעון שלו לא הייתה נהירה דיה.

  הילָ זִ נְ 
 

 הזמנו את השרברב לתקן את הנזילה מהדוד.

 היועץ בבנק המליץ לנו על השקעה סולידית נזילה.

  הילָ פִ נְ 
 

 במסע הזו קיימת סכנה של נפילה מצוק.

 גבוהה, היא ממש נפילה!היא מאוד 

  היָר ִש נְ 
 

שיעור הנשירה בהשכלה הגבוהה הוא כעשרים וחמישה 
 אחוזים.

 הפרווה של הכלב הזה נשירה מאוד.

  היָאִש נְ 
 

לטענת היועץ המשפטי לממשלה, יש לפתח תרבות של 
 יושר ציבורי ושל נשיאה באחריות.

במדינת היא נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות 
 ישראל.

  הינָ ִת נְ 
 

 נתינה היא קבלה.

 היא נתינה בריטית.

  היטָ ִח ְס 
 

 מכונת הכביסה אינה מבצעת את פעולת הסחיטה.

 הפומלית אינה סחיטה.

  היכָ ִמ ְס 
 

 סמיכה לרבנות היא נתינת סמכויות על ידי רב מוסמך.

 מארמית( –הבלילה אינה סמיכה. )במשמעות אחרת 
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  הידָ ִמ עֲ 
 

קיימים כמה סוגי עמידות: עמידת נוח, עמידת דום, עמידת 
 ראש ועמידה חופשית.

 קניתי שמנת עמידה להקצפה.

  היָר צִ עֲ 
 

 עצירה בשוליים בכביש מהיר מסוכנת מאוד.

 העצירה ניסתה להימלט מבית הסוהר.

  היפָ ִק עֲ 
 

 הנהג שביצע עקיפה מסוכנת גרם לתאונה.

 קיבל את מצרכיו בדרך עקיפה.הצרכן 

  היָק ִר עֲ 
 

 עריקה מהצבא היא בניגוד לחוק.

 המשטרה הצבאית תפסה שלוש עריקות.

  היעָ גִ פְ 
 

 סלח לי אם ראית בדבריי פגיעה בכבודך.

 דבר אליה בעדינות כי היא פגיעה מאוד.

  היטָ לִ פְ 
 

 במרבית המקרים פליטה אצל תינוקות אינה מסוכנת.

 בין הפליטים מצאנו פליטה מאפריקה.

  היָק ִר פְ 
 

 זהו אזור של פריקה וטעינה בלבד.

 הכוננית הזו איננה פריקה.

  היָר ִת פְ 
 

 רבים מהמתמודדים עוסקים בפתירה של חידות.

 השאלה הקשה שנשאלנו איננה פתירה.

  היכָ ִר צְ 
 

 מאוד.לדעת הרופא, צריכה של ירקות ופירות חשובה 

 אני צריכה זמן לעצמי.

  ְקִריָאה
 

 "קריאה נעימה", אמרה לנו הספרנית.

 עבודתך אינה קריאה בשל כתב ידך.

  היצָ ִח ְר 
 

 .ללא מציל מסוכנת רחיצה בים

 השמלה הזו איננה רחיצה במים.

  היָר בִ ְש 
 

 שבירה של כוס מסמלת מזל טוב.

 הצלחת הזו איננה שבירה.

  היחָ כִ ְש 
 

 שכיחה של פרצופים קורית לי לעיתים קרובות.

 מארמית( –התופעה איננה שכיחה. )במשמעות אחרת 
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  היחָ לִ ְש 
 

 שליחה של הודעות היא דבר מובן מאליו בימינו.

 יעל היא שליחת הסוכנות בחו"ל.

  ְשִפיָטה
 

 הנאשם אינו בר שפיטה.

 סוגיה זו אינה שפיטה

  היָר כִ ְש 
 

 שכירה של דירה היא דבר נפוץ בקרב הציבור בישראל.

 אני עובדת כשכירה בעסק של אבי.

 
 שמות נדירים

 

  היבָ ִק עֲ 
 

 דווח בתקשורת על עקיבה של המשטרה אחרי חשוד.

 )=עקבית( את צריכה להיות עקיבה בדרישותייך.

  הידָ ִק פְ 
 

הביטוי מפקידה יש פקידה לבכורות. )ספירה, נדיר( גם 
 לפקידה.

 היא פקידה בבנק/פקידת קבלה.

  היסָ ִר פְ 
 

 הציעו לחברה פריסת חוב על פני תקופה ארוכה.

 החלה אינה פריסה. )נדיר(
 

  ,מילים כמו בדיקה, הריגה, כתיבה, שמירה ועוד אינן דו־משמעיות
 אלא נחשבות רק כשם פעולה )שורש ומשקל(.

  ,רגילה, סבילה, קרירה ועוד אינן דו־משמעיות, גם מילים כמו זריזה
 אלא נחשבות רק כשם תואר )בסיס וצורן(.

 
 שם פעולה אחד משורשים שונים .ג

  יּופִר 
 

 י( ר־פ־א ריפוי חולה )היקש א 

 ר־פ־י/ה )ריפוי שרירים/ידיים(

 

 דרכי תצורה שונות .ד

  הימָ לִ בְ 
 

 ב־ל־מ, ְקִטיָלה )בלימת הרכב(

 בסיסים: בלי + מה )תלוי על בלימה(הלחם שני 

  דּוּקִמ 
 

 מ־ק־ד, ִקטּול )מיקוד בראייה(

הלחם שני בסיסים: מספר + קוד )בדואר: מיקוד על 
 מעטפה(
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 שורש ומשקל )שם פעולה( או ה הידיעה + שם .ה

  ַהָגָדה
 

 נ־ג־ד, ַהְקָטָלה )הגדה לפסח(

 ה + גדה )הגדה המערבית(

  ַהָּקָשה
 

 נ־ק־ש, ַהְקָטָלה )כלי הקשה(

 ה + קשה )הדרך הקשה(

  –צורן גזירה )שם תואר( או צורן נטייה )שם עצם + כינוי קניין  .ו
 שלי(

השימוש בשם העצם בקבוצה זו נדיר ובא בעיקר במשלב הגבוה. הדובר 
 שלי. – מעדיף להשתמש בכינוי הפרוד

 צורן ִםי

  ביקורתי
 

 הוא. דבר ביקורתי –הדבר שאמרת 

 ביקורתי עליך היא ביקורת בונה.

  דיבורי
 

 לא כל משלב דיבורי הוא סלנג.

 דיבורי נהיר.

  הגנתי
 

 רוסיה טוענת שהיא מספקת לאיראן רק נשק הגנתי.

 הגנתי היא בשומרי ראש.

  היקפי
 

 יש לי מבט היקפי על המטרה.

 היקפי מאה ועשרים ס"מ.

  הישגי
 

 תפקיד ביחידה לספורט הישגי.יש לו 

 הישגי ראוי לשבח.

  הכרתי
 

 המעשה שלו היה תת־הכרתי.

 הכרתי שבה לסירוגין.

  הסברתי
 

 נערך בינינו שיח הסברתי.

 צלחה.הסברתי את הנושא 

  הפגנתי
 

 לא אהבנו את הצעד ההפגנתי שלהם.

 לשון הצליחה. הפגנתי נגד ביטול שיעור
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  הצהרתי
 

פסק דין הצהרתי נועד להצהיר על קיומה של זכות 
 מסוימת.

 הצהרתי איננה מוכנה עדיין לפרסום.

  הרגלי
 

 זהו מעשה הרגלי.

 הרגל רע הוא. –הרגלי 

  השוואתי
 

 נערך מחקר השוואתי.

 השוואתי אליו לא הייתה במקום

  התיישבותי
 

 כללית.המפעל ההתיישבותי בארץ זכה להערכה 

 התיישבותי בארץ ישראל היא נצחית.

  התנדבותי
 

 עשה על בסיס התנדבותי.יהפעילות ת

 התנדבותי בבית החולים עזרה מאוד לצוות.

  התנהגותי
 

 מצאנו אצלו מרכיב התנהגותי בעייתי.

 התנהגותי הייתה ללא רבב.

  התפתחותי
 

 הרופא אבחן עיכוב התפתחותי אצל התינוק.

 התפתחותי תקינה.

  זיהומי
 

 הרופא גילה פצע זיהומי בגוף החולה.

 גרם לעליית החום.זיהומי ברגל 

  חווייתי
 

 חווייתי לאימהות. גשפמחר יתקיים מ

 חווייתי מהסרט גדולה.

  חינוכי
 

 יש לעשות את המעשה החינוכי.

 חינוכי בוצע כהלכה על־ידי הוריי.

  חלומי
 

 היה ממש חלומי! הסרט

 חלומי התגשם.

  חשיבתי
 

 עברנו תהליך חשיבתי מעניין.

 חשיבתי יצירתית.

  טיעוני
 

 כתבתי חיבור טיעוני.

 טיעוני נפסל.
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  ייעודי
 

 זוהי יצירת מופת בעלת אופי ייעודי.

 ייעודי הוא עזרה לאחר.

  ייעוצי
 

 ־טיפולי.מפגש ייעוצימחר יתקיים 

 ייעוצי עזר לך להחליט.

  ייצוגי
 

 לאחרונה הוא קיבל תפקיד ייצוגי.

 ייצוגי במשפט היה טוב.

  יישומי
 

מחקר יישומי הוא פעילות שיטתית לאיסוף ידע 
 ולניתוחו.

 יישומי עובד כהלכה.

  יצירתי
 

מחברי הספר "פתרון בעיות יצירתי" מאמינים שבכל 
 באופן יצירתי וביקורתי.אדם קיים הכושר לחשוב 

 יצירתי מוצגת במוזיאון.

  ניסוחי
 

 נתקלתי בקושי ניסוחי של השאלה.

 ניסוחי היה שגוי.

  ניסויי
 

 בית הספר הניסויי הוא בית ספר חדשני מאוד.

 הודעתי למורה שניסויי הצליח.

  ניתוחי
 

 הפועל נברא הוא דו־ניתוחי.

 ניתוחי עבר בהצלחה.

  סיפורי
 

 החיבור שלך סיפורי.

 סיפורי מעניין.

  עיוני
 

 תורתו נשענת על יסוד עיוני ברור.

 עיוני בספרו עזר.

  פרסומי
 

 הוא עובד במדור פרסומי בעיתון.

 פרסומי ברשתות עורר הדים.

  ציורי
 

 ביקרנו לאחרונה בכפר ציורי.

 ציורי יפה.

  קיומי
 

 קיומי.זהו צורך 

 קיומי חשוב מאוד בחברה המודרנית.
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  שיקומי
 

 הוא מטופל במוסד שיקומי.

 שיקומי ארוך.

  שיתופי
 

 זהו פרויקט שיתופי.

 שיתופי בפרויקט נשא פרי.

 צורן ָםן

  דעתן
 

 הוא אדם דעתן.

 דעתן חשובה לי.

  ציודן
 

 )צ'ימידן( .לקחתי איתי לטיול ציודן

 ציודן לטיול היה בעיקר חורפי.

 
 
 

 פעלים דו־משמעיים.בהבנה אי שם הפעולה יכול לעיתים לפתור שימוש ב

  ִנְמָצא
 

 מציאה )קל(
  יְֻצגּו

 

 הצגה

 ייצוג הימצאות )נפעל(

  אִנְבָר 
 

 בריאה
  יְֻצבּו

 

 הצבה

 ייצוב היבראות

  ָכְרָתה
 

 כרייה
  ִיְצרּו

 

 יצירה

 ייצּור כריתה

  ָכְפָתה
 

 ַתֲעלּו כפייה
(X3) 

 
 

 עלייה

 תיעול העלאה כפיתה

  ִהְצַטְּוָתה
 

 ציווי
  ַמְפִנים

 

 הפנמה

 הפניה ציוות

  ֻהְנֲחָתה
 

 הנחיה
  ַמֲעִלים

 

 העלמה

 העלאה ַהְנָחָתה

  ָתִלינּו
 

 תלייה
  ַמְשִלים

 

 השלמה

 אשליה לינה
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  ַתֲעשּו
 

 עשייה
  ַמְרִשים

 

 הרשאה

 התרשמות תיעוש

  מוֶֹּנה
 

 מנייה
  ַמְטִעים

 

 הטעמה

 הטעיה הונאה

  יוֶֹּרה
 

 ירייה
  ַמְתִרים

 

 התרמה

 התראה הוראה

  הוֵֹּלְך
 

 הולכה
  הּוַשב

 

 הושבה

 השבה הליכה

  ֻתְפַעל
 

 תפעול
  הּוַשט

 

 הושטה

 השטה הפעלה

  ֻתְרַגל
 

 תרגול
  ִתְפִרי

 

 תפירה

 הפריה הרגל

  ֻתְזַמן
 

 תזמון
  ָתֵאְרָנה

 

 תיאור

 הארה הזמנה

  ֻתְחַזק
 

 תחזוק
  ָתֵרְצָנה

 

 ֲהָרָצה

 תירוץ החזקה

  לַאְש תֻ 
 

 תשאול
  ִתְרְגמּו

 

 ִתרגום

 רגימה השאלה

  ֻתְדַלק
 

 תדלוק
  ִתְקְשרּו

 

 תקשור

 קשירה הדלקה

  ֻתְגַבר
 

 תגבור
  ִתְדְרכּו

 

 תדרוך

 דריכה הגברה

  עּוץנָ 
 

 נעיצה
  ִתְגְמלּו

 

 ִתגמול

 גמילה עצה

  ָישּוב
 

 ישיבה
  ִתְשֲאלּו

 

 תשאול

 או שאלה שאילה ִשיָבה
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  נוֶֹּעֶצת
 

 נעיצה
  ִנְתקּו

 

 הינתקות

 ניתוק היוועצות

  נוֶֹּצֶרת
 

 נצירה
  ִנְצלּו

 

 מ... הינצלות

 לניצּו היווצרות

  ִנְפַתח
 

 פתיחה
  ִיַגע

 

 נגיעה

 יגיעה ל... היפתחות

  ִנְשַאב
 

 שאיבה
  ָתלּוש

 

 תלישה

 לישה הישאבות

  ִנְתַקע
 

 תקיעה
  ִהְשִעינּו

 

 השעיה

 השענה היתקעות

  ִנְדַחף
 

 דחיפה
  ִהְטִעינּו

 

 הטעיה

 הטענה הידחפות

  ִנְמַנע
 

 מניעה
  ָגְרפּו

 

 גריפה

 גירוף מ... הימנעות

  ִנְקַלע
 

 קליעה
  ָפְרטּו

 

 פריטה

 פירוט ל... היקלעות

  ִנְמַתח
 

 מתיחה
  ָסְרקּו

 

 סריקה

 סירוק הימתחות

  ִנְבַחר
 

 בחירה

 היבחרות

  ִנְלַחץ
 

 לחיצה

 הילחצות

  ִנְנַעל
 

 נעילה

 הינעלות

  עִנְפגַ 
 

 פגיעה

 היפגעות
 

 הערה
המילה ְשַנת היא סמיכות של ָשנה או של 

 ֵשנה )שם פעולה של בניין קל(.

 



 

178 

 השפעת הארמית על שמות הפעולה
 הארמית היא שפה שמית צפון מערבית בדומה לעברית. השפה

הדמיון בין שתי השפות הביא להשפעה רבה של הארמית על העברית באוצר 
 המילים, במשקלים, בצורות דקדוקיות, במבנים תחביריים ועוד.

 מילים וביטויים –אוצר מילים  .א
תר( אגדה, אחיזת )עיניים(, אירוע, אשכבה, איתור, השורש א־ל־ת־ר )על+א

, השורש ג־ו־נ ומזה גיוון, י, אתחלחא דגאולה, חילופי גברומזה אלתור
התגוונות ומגוון, גוזמה, גיחוך, גרסה, גרסא דינקותא, השורש ג־ר־מ וממנו 
גרימה, שתיקה כהודאה דמיא, נחמה פורתא, הגבה, היגב ותגובה, הילולה, 

תפכחות, היסוס, הגדה, הסמקה, הרהור, התבסמות, גנדור והתגנדרות, ה
זיקוק, זיקוקין די נור, חוצפה, טריקה, טביעת עין, סעודה, היתר עסקה, 
התרברבות, תירוץ, הארקה )ארעא=ארקא=הארץ(, סברה )הייתה בעבר 

בזכר ועברה לנקבה(, בלית ברירה )לית=אין(, בדחילו ורחימו )ביראה 
יא, ע, בסייעתא דשמוהגמשה, כעכ –ובאהבה(, בידור )ביזור, פיזור(, גמש 

יה(, דיבורים בעלמא, ידי לחכימא ברמיזא, שקלא וטריא )שקילה וטר
הידודי )הדדי בארמית(, ניפוק והנפקה, היסק והסקה, פרזול, שידור, 

צחוק, איכון )איכן=היכן(, בחישה, בעתה, פלפול, אשפוז )עברה גמירה, 
שאילתה, תבלין ומזה תיבל ותיבול, שינוי משמעות(, ִעְסָקה, בדיחה, 

 ועוד. , גמיעה, ממון ומזה מימוןכרבול/התכרבלותרה, אזה
 

 שורשים מרובעים בדגם שפעל .ב
 שחרור  ש־ח־ר־ר
 שכלול  ש־כ־ל־ל
 שעמום  ש־ע־מ־מ
 שעבוד  ש־ע־ב־ד

 
( בהשפעת שכפול, וכך נוצרו REבימינו ה־ש נתפסה כעשייה מחדש )ש=

 שמות פעולה חדשים: שכתוב, שיערוך, שיעתוק, שנטוע ועוד.

 משקלים .ג
 ַמְקָטל/ִמְקָטל )יותר התוצאה מאשר הפעולה(משקל  .1

מאכל, מבדק, מפגע, מעתק, ממשל, מפגן, מבחר, מעמד, מעקב, מקרא, 
 מסע ועוד.

המקראית על המשקל. המשקל  השפעת הארמיתהסברה היא שהייתה זו 
)מזרח=זריחה(, רק מאוחר יותר במשמעות  47מופיע כבר בספר דברים ד, 

 כיוון.

אומנם ה־מ התחילית "זרה" ואינה מאפיינת את בניין קל, אבל אי אפשר 
להתעלם מהקשר ההדוק בין הפועל לשם ומריבוים של שמות אלה בימינו. 

לשיטתנו משקל זה נחשב לשם פעולה של בניין קל )נוסף למשמעות של 
 מעקב, נגע  מעצר, עקב  מסע, עצר  מרדף, נסע  מקומות(. רדף 

 מגע ועוד.
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 משקל ַאְקָטָלה .2
 (.8במקרא מופיע משקל זה פעם אחת בלבד: אזכרתה )ויקרא ו, 

אפליה )יש גם הפליה(, אזהרה, אשליה )יש גם השליה(, אבטחה 
הבחנה(, אכשרה )עברית חדשה(, אבטלה, ≠הבטחה(, אבחנה )רפואית( )≠)

כדורי הרגעה(, ≠אספקה, אכזבה )ימה"ב(, אקדשה, )צפירת( ארגעה )
הסדרה(, אבדלה ≠הזעקה(, אסדרה )רגולציה( )≠עברית חדשה( )אזעקה )

הבדלה(, אדלקה )רווח בתלמוד ירושלמי ≠)רווח בתלמוד ירושלמי( )
הזכרה(, אחסנה )עברית ≠)=הדלקה(, אזכרה )רווח בתלמוד ירושלמי( )

החזקה(, אקדמה )פרלוד(, אמצאה ≠חדשה(, אחזקה )עברית חדשה( )
 המצאה( ועוד.≠)  צל עורכי דין()שניתן לרשום עליה פטנט; א

 
חלק מהשמות במשקלי אקטלה והקטלה 
זהים במשמעות, אך היום מעדיפים חלק 

הקדשה, התרעה, הדלקה, מהצורות ב־ה )
הצורה אבטלה מופיעה רק ב־ התקפה ועוד(.

 א.

הספקה מופיע בגוגל כ־השם הזוג הספקה ואספקה זהה במשמעות. 
פעמים. היום אספקה נפוץ  6,360,000 – ואילו אספקה ,פעמים 320,000

במשמעות שם עצם )ציוד, יותר במשמעות הפעולה )אספקת מים( וגם 
 שירות(, לדוגמה, העברת אספקה.

יותר פועלי )הזעקת כוחות, הוא  המקביל לאקטלה הקטלהמשקל כיום 
 יותר שם עצם )תישמע אזעקה, טקס אזכרה(. הוא ואקטלה ,הזכרת שמות(

 בימינו חודשו מילים במשקל אקטלה רק אם היה צורך בבידול משמעות.

לעיתים, צורות הקטלה מאפיינות את העברית של התלמוד הבבלי וצורות 
 (2017)האקדמיה ללשון,  אקטלה את העברית של התלמוד הירושלמי. 

משמעות בין המשקלים: אבטחת מידע תמש כיום בבידולי המומלץ להש
הבחנה כללית, סיפור אגדה עומת הבטחת איכות, אבחנה רפואית ללעומת 

חברת אחזקה )אף על פי עומת הגדה של פסח, החזקת נשק לעומת ל
שהאקדמיה בעד השימוש במילים תחזוקה והחזקה(, אסדרה )רגולציה( 

 הסדרה ועוד.עומת ל

 
 הסיומת ִםין .3

הסיומת ִםין היא סיומת הרבים הרגילה בארמית, וממנה היא חדרה אל 
 העברית. סיומת זו רווחה מאוד בלשון חז"ל גם בפעלים )מוזגין(.

ם מציינים . שמות אלה אינריבוי תמידיסיומת ִםין שכיחה בשמות בעלי 
 אירוסין, תימוכין, שידוכין, קידושין, . דוגמות: ריבוי אמיתי של פרטים

 פיטורין, נישואין, גירושין ועוד.ין, סימוכ

רווחת בכמה שמות פעולה כמו נישואין,  זו סיומתבעברית של ימינו אומנם 
גירושין, תימוכין ועוד, אבל יש גם מקבילות תקינות ב־ִםים: נישואים, 

 אירוסים, גירושים ועוד.

 )כתיב נדיר יחסית(
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 שאולים משפות זרותמילים וצירופים 

 שאילה לקסיקלית .א
משפות זרות הסתרגו לתבניות עבריות. משקל קיטול הוא  שורשים אלה השאולים

 .באים מגזרת המרובעיםהנפוץ ביותר. שורשים רבים 

 קיטול
ן, ט, הרמּוס, הפנּום, הנדּון, דקלּון, גלוּום, ארגּוקס, אקלּוז, אנדּוס, אנגלּואכלּו
, לנטרּום, , מקסּוןד, ליטּור )מטמפרטורה(, טרפּוטים, טמפרּור, חרטּופ, חלטּוזפזּו
, זן, סנתּו, סנכרּול, סנדּורס, סנגּוד, סימּול, סבסּון, נרמּוס, ניילּוק, ניג'ּונטרּו
ג, ר, קטלּו, צנזּוטן, ציטּופרגּו פקשוש, ,סר, פספּוז, פסטּו, פנטּול, פישּוקפברּו
 ל ועוד.רים, קמפּוד, קיטּוג )בשיכול(, קידּוקטרּו

 קטלה
 הנדסה.

 הקטלה
 הסנפה, השפרצה )שורש מרובע בהפעיל!( ועוד. הכלרה, הפלרה, הקלקה,

 הערה
 ריץ שפבניין הפעיל נבחר בדרך כלל בגלל צרור עיצורים במקור. לדוגמה: 

 קה.קלה יק קלרצה; שפה

 התקטלות
 התפלקות, התפלמסות, התארגנות, התחרפנות, התפנצ'רות, השתכנזות ועוד.

 

 .לא מצאנו דוגמות בבניינים קל ונפעל 

 

 ק()קאל התרגום שאיל .ב
יצירת מילה חדשה ובעיקר צירוף מילים חדש המשקפים את המבנה הסמנטי של 

 המילה או של הצירוף בשפה הזה באמצעות תרגום לשפת היעד.

 עיתון. דוגמות למילים:
 גן ילדים, ירח דבש, סיכת ביטחון, בדם קר, גיס חמישי ועוד. דוגמות לצירופים:

 דוגמות לשמות פעולה:
(, שירותים טובים, הלך לאיבוד, קצר ראייה, דעת Back)אסקלציה(, גיבוי )הסלמה 

הקהל, חזרה גורלית, זעזוע מוח, תפירת תיק למישהו, הפגנת כוח, הערת שוליים, 
השקפת עולם, החלפת דעות, מס הכנסה, דפיקות לב, מתחת לכל ביקורת, שטיפת 

(, שטיפת Outsourcing; מוח, דמי שתייה, הפיכת חצר, מיקור חוץ )אאוטסורסינג
 מוח, שאלת ברירה, הסכם קיבוצי ועוד.

 

 שאילת משמעות .ג
למילה הלועזית שואלת מהלועזית במשמעות אחת  מילה עברית קיימת המקבילה

 משמעות חדשה שלא הייתה בה קודם לכן.
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 דוגמות

כוכב )שחקן, זמר וכו'(, אחות )בעלת מקצוע(, לשכה )לשכת המסחר(, נשיא 
 )האוניברסיטה(, חזית )במלחמה( ועוד.

 דוגמות לשם פעולה
  לא רק עבודת המשרת. בהשפעת  –שירותService גם שירות ידיעות, שירות ,

 מוניות ועוד.

 )בחירות )לגוף כלשהו 

  בתחום האירוח ובתחום הרפואי(. –אולי אשפוז )נעשה במקביל ללעז 
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 חידושי האקדמיה
בפרק זה ריכזנו את חידושי האקדמיה )בין אם מילים ובין אם צירופים( המכילים 

 הרשימה הוכנה על פי דפי למד לשונך ועל פי החלטות האקדמיה שמות פעולה.
. חלק מן החידושים הוצעו על־ידי הציבור הרחב.באתר

 מילים
 (2015) אבטול 

  (, שורש 1989סינרגיות ) –אגבור
 תנייני

  אאוטינג )לא בטוח חידוש  –אחצון
 של האקדמיה(

  (2017מודיפיקציה ) –איוך 

  (1997ה )ייאינדוקצ –אכלול 

 (1991) אלחוש 

  (2005יה )רגולצ –אסדרה, פיקוח 

  ( 2013קולקצייה ) –אסופה 

 ( 2008אפחות) 

 (2011) אפנום 

  (1997ה )יידדוקצ –אפרוט 

  (2007פופולריזציה ) –אפשוט 

  (2012)ארסוס 

 (2006) אתחול 

  (, שם פעולה 2016שיימינג ) –ביוש
( שתורגם ingבשפה המקורית )+ 
 לשם פעולה בעברית.

 ( 1996גידור) 

 ( 2005גיול) 

 (2011) גריטה 

  אטרקצייה )בלשנות(  –גֵררה
(2017) 

 ( 1994דימות )–  שורש תנייני
 מהמילה דמות

 ( 2017דמי ביטוח) 

  (2009וריאציה ) –הגוון 

  )'1997 –הדבק )קולאז  

 ( 2012הדממה) 

 ( 1998הדרה) 

 ( 2007הדתה) 

  (2015מודרניזציה ) –החדשה 

 ( 2016החזיה) 

  (2009) רפלקס –החזר/היגב 

 ( 1997החכר) 

 ( 2005החפצה) 

 ( 2006הטלאה) 

 ( 2006הטרמה) 

  (1997יה )יקצאאינטר –הידוד 

 ( 2016היזן )– feed 

 ( 2008הכבר) 

 ( 2016המהרה) 

  (2005)המחרה 

  פורמליזציה )תהליך  –המסדה
כתיבת מטרות הארגון, משימותיו 

 ונהליו(, משורש תנייני מ־ס־ד
(2015). 

  (2015קומודיפיקציה ) –הסחרה 

 ( 2015העצמה) 

  (2017אינטרופיקציה ) –העתרה 

 (1991) הפרטה 

 ( 2008הצמד) 

 ( 2008הרמז )– אלוזיה 

 ( 2014השאפה) 

 ( 2008השמט) – אליפסיס 

  (1997)השעיה 

  (2015דומיננטיות ) –השתררות 
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  הפיכת מילה לשם תואר  –התארה
(2017) 

 התיירקקות 

 ( 1998התעדה) 

  זילוח דם –( 2013פרפוזיה ) –זילוח 

  (1962) סוציאליזציה –חברות 

 ( 1998חילוט) 

 ( 2005חיפוי )– קונסילר 

 ( 2017חישת מניין )– Quorum 

Sensing. 

  (2002) המניפולצי –טפלול 

 (2011) יירוק 

 (1938) כיול 

 ( שורש תנייני1997כימות ,) 

 ( 2016כלילה) 

 ( 2014ליעלוע )– כיווץ הלוע 

 ( 2014ִמתכּון )–  שורש תנייני
 מהמילה מתכון

 ( 2012ֶמְחָדש) 

  (2009ה )יפיקצי –מבדה 

  (1995רייטינג ) –מדרוג 

 (1997) מזעור 

 ( 2004מידוד) 

 ( 1985מיטוב )– שורש תנייני 

  ליזציה,  שורש לקסיק –מילּון
נגזר מבסיס נדיר ש (2017תנייני )

 + צורן סופי

 (1997) מירוב 

  נדידה עונתית עם המקנה  –מנדד
(2017) 

  (2012) דיבייטינג –מעמת 

  מעקב– follow up (2012) 

 ( 2016מרקע/צג מגע) 

  ֹּשורש תנייני מהמילה  –ן מתכו
 (2014מתכון )

  פירסינג, שם פעולה בשפה  –ניזום
( שתורגם לשם ingהמקורית )+ 

 .(2017) פעולה

  ניטור– monitoring –  סיומתing – 
חיברה את המשמעות 

דמיון לצליל  עם /ארמיתהעברית
 .(1985) המילה הלועזית

  רישום פריט, השורש  –עיול
 .(2004) מארמית

 (2004) הלמינצי –עיטוי. 

  ג'נטריפיקציה, מהמילה  –עילות
 עילית )=אליטה; עילות כפרים(

(2015). 

  (2017רילוקיישן ) –עיתוק 

  (2014נידוף חלקיקים ) –עשנון 

 (2001) צהלולים 

  (2014מעבר לעיצור ר ) –ריוש 

  (2004צ'טינג ) –שיחוח 

 ( 2003שיחור) 

 ( 1996שלטוט) –  ראו הערה בסוף
 פרק זה

 ( 2004שעתוק )– היירפרודוקצ 

 ( 2014שפתות) 

  (2013יה )סקופ –שקיפה 

 ( 1997תחקור) 

  (1997)תחקור 

  טייפריור –תיעדוף 

  (, מהמילה 2014רנדור ) –תיצוג
 תצוגה, שורש תנייני

 ( 2004תיקוף) 

  יה אינטגרצ –במקום כילול  –תכלול
(2009) 

 ( 1995תכתוב) 

 ( 1996תסחור) 
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 ( 1997תשאול) 
 צירופים עם שמות פעולה

 ( 2004אזור תפעול) 

  אזילת תביעות– Runoff (2016) 

 אחריות דיווח 

 (2014) אימות אנוש 

  (1997ג'קוזי ) –אמבט עיסוי 

  פריימריז  –בחירות מקדימות
(1995) 

 ( 2015ביטול מפער) 

 ( 2017בינוי פינוי עירוני) 

  (2005מייקאפ ) –בסיס איפור 

 ( 2006גלגול סרק) 

  (, 2000סנפלינג ) –גלישת חבל
למעשה סנפ־לינק. רק בעברית 

 .ingהוגים 

 ( 2000גלישת מערות) 

 ( 2000גלישת קניונים) 

  (2014דיבור מהבטן ) –דיבור פיתֹּום 

  (2016פרמיה ) –דמי ביטוח 

 דמי נסיעה 

  (2004פרוספקט ) –דף/עלון מידע 

  (2004פלאייר ) –דף/עלון פרסום 

 ( 2012הבזק לעבר/לעתיד) 

 ( 2008החסן נייד) 

 ( 2015הורות/הורים בשיתוף) 

 ( 2006הטיית ספרים) 

 ( 2008הטלאת רבדים) 

 ( 2008הטלאת תשבץ) 

 ( 2008הישנות צלילים )– 
 אליטרציה

 ( 2016הנדוס לאחור) 

 ( 1998הסכמה מדעת) 

  איקונוגרפיה  –הסמלה חזותית
(2017) 

 ( 2016העלמת זהות) 

 השבחה ירוקה 

  (2003פאנל ) –חבר דיון 

  חברות סטארטאפ  –חברות הזנק
(2000) 

 ( 2005חיבול השוק) 

 ( 2017חסר דיור) 

 ( 2000טבליית מציצה/לעיסה) 

 (2017לואוקוסט ) –סך טיסת ח 

  /טיפוס הרים/מצוקים
 (2000סלעים/עזרים/חופשי )

  (2014אנגרמה ) –טריפת אותיות 

 ( 1996כבאית/רכב כיבוי) 

 ( 2017כילוי עיר) 

 ( 2006כיתוב גב=כיתוב דש) 

 ( 2017כלכלת ֶנֶצל) 

  (1994סטוריבורד ) –לוח עלילה 

 ( 2014ִמחזור מחסיר) 

 ( 2012ִמחזור משביח) 

 (2003ה )מבחן בריר 

 ( 2013מבחן מאמץ) 

 ( 1995מד צפייה) 

 ( 1996מחוון כיוון) 

 ( 2004מילת איכון) 

  (1982טרייד אין ) –מכירה בהמרה 

 ( 1994מערך שידור) 

  (2008אנכרוניזם ) –מעתק זמן 

  (2008פלשבק ) –מעתק לעבר 

 ( 2008מעתק לעתיד )– כמו הטרמה 

  (2016בורדרן ) –מפרט סיכונים 
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  (2017)מרחב שירות 

 ( 1995מרכז שירות) 

 ( 2016מרקע/צג מגע) 

 ( 1996משאית רכינה) 

 ( 2005משחת חיפוי/שפתון חיפוי) 

  (1996אוברדרפט ) –משיכת יתר 

  במקום קצירת  –נטילת איברים
איברים, בתחום תרומת איברים 

(2014) 

 ( 2008ניב ניגודים )– אוקסימורון 

 נמל טעינה/פריקה 

  נמשכת/בין־נסיעה
אזורית/משולבת/לאחור/נופש/קנ

 יות

 ( 2004נקודת מידוד) 

 ( 2015ספיחה מצעית) 

  סילבוס  –עיקרי תוכנית הלימודים
(2003) 

 ( 2017עיר הליכה) 

 ( 2008עירוב חושים )– סינסתזיה 

  (2002בוידם ) –עליית תקרה 

 ( 2012עריכה גולמית/חותמת) 

 ( 2010פקיחת פרח) 

  צוואה  כמו –ציווי רפואי מקדים
 (2015מוקדמת )

  (2017בינג' ) –צפיית רצף 

 ( 1997קטר עיתוק) 

  ריקול  –קריאה לתיקון/להחלפה
(2012) 

 ( 2002רחת טיגון) 

 ( 1995רישום כניסה/יציאה) 

  (2012פלייליסט ) –רשימת השמעה 

  שאלה אמריקאית  –שאלת ברירה
(2003) 

 ( 2008שיקום אוכלוסין ראשוני )– 
 שא"ר

  (2008)שיקום תשתיות 

  (2003שאטל ) –שירות הסעות 

 ( 1996שירות נענד) 

  (, כמו 2016האשטאג ) –תג הקבצה
 סולמית )#(

  (1998פיילוט ) –תוכנית הרצה 
 הערות

  מילים אליעזר בן יהודה חידש
פצצה, דוגמת אהדה, הגירה, 

 ועוד.הצהרה 
  יוסף קלוזנר חידש את המילה

 בדיה.
 לה צילום, דוד ילין חידש את המי

אז נקראה ציור־אור וכן שעד 
 בדיחה.

  ח"נ ביאליק חידש את המילה
 רשרוש )מהמילה רעש(.

  איתמר בן אב"י חידש את המילה
תוחלת אכזבה שעד לימיו נקראה 

 נכזבה.
  אברהם שלונסקי חידש את המילה

 גלישה.
 הערה למילה שלטוט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בישיבת המליאה שבה התקבל המונח )רל"א, טבת "

 הוא הובא לפני המליאה והוצג: -תשנ"ז( 

המונח מציין דילוג בין ערוצי הטלוויזיה 

רַׁחַׁק, למשל כדי לצפות בכמה תכניות -באמצעות שַׁלַׁט

בעת ובעונה אחת או כדי להימנע מצפייה 

 בפרסומות.

 במילה שִׁלְטּוט יש הד גם לשַׁלָּט וגם לשיטוט.

עיון בדיונים מעלה שהרעיון שעמד בבסיס יצירת 

טוט, אבל השם הוא אכן שילוב של השלט ושל השי

אין להתעלם מהעובדה ששם הפעולה הזה אינו 

יחידאי בעברית ויש כמותו: שרבוב, סמרור 

" )ורדי, )ובלשון העגה: חרטוט וקרצוץ(.

 (2017האקדמיה ללשון, 
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 התחייה / יעל בן ישראל
 QRאם אתם עוד לא מכירים את המילים האלה )תרגום: החלק הפנימי של הברך,  -גומץ, קודר, חמת 

ושלוקר בהתאמה(, אל דאגה, סביר להניח שעוד תכירו. באקדמיה ללשון עברית יעשו הכול כדי להכניס 
אל הדיבור העברי את המילים החדשות האלה, וזה כולל לא רק נוכחות מפתיעה מאוד ברשתות 

חברתיות, אלא גם שיתופי פעולה עם מוסדות כמו בצלאל ועם חברות כמו תנובה, שעל קרטוני החלב ה
 שלה אפשר למצוא את המילים החדשות מומחשות באמצעות איורים של סטודנטים לאמנות.

מהפך? רונית גדיש, המזכירה המדעית של האקדמיה ללשון העברית, משיבה בחיוב: "משמח שאחרי 
ל השקעה ביצירת תשתית, אפשר להנגיש היום את המידע לציבור", היא אומרת. "זה לא עשרות שנים ש

שעובדת פה סוללת מומחי פייסבוק, יש אדם אחד שאחראי על זה, מאיירת סטודנטית אחת, ואנשי 
 המזכירות המדעית שנותנים ייעוץ".

 וההנגשה הזו ישימה? אנשים מאמצים את המילים האלה ביומיום?

יש לזה יחס טוב ועניין, וזה כבר טוב. אם כן ישתמשו או לא ישתמשו, זה פחות חשוב. את  "קודם כול,
רואה כל מיני סוגים של תגובות מעניינות: ישנם אנשים שמאוד מתלהבים, אבל יש גם אנשים 

 שמתאכזבים או מתרגזים".

 מתרגזים משימוש לא נכון בשפה העברית?

נכון לומר גם וגם. אבל אז אנשים  -רטב, או קוראת וקוראה "להיפך! למשל, מילים כמו להירטב ולהת
שואלים 'מה זו הליברליות הזו?'. מצד אחד, התפיסה היא שאנחנו מדברים בשגיאות, ומצד שני, 

 כשאומרים שמותר גם וגם, ישנם כאלה ששואלים מה זו ההפקרות הזו".

 יש לכם אינדיקציה לנבא מה ייקלט ומה לא?

כשהייתי צעירה, היא נקלטה כמו אש בשדה קוצים.  -: למשל המילה 'עיצומים' "לא. למילים יש מזל
מוכנות.  500את לא יכולה לדעת מה הגורל שלהן, וכדי שייקלטו מאה מילים, צריך שיהיו בשטח אלף או 

אם הגננת תגיד לילד 'מצבע' על טוש, אז זו תהיה המילה שהוא יכיר. היום, למשל, ילדים אומרים כריך 
 סנדוויץ'".ולא 

 ועדיין, בעידן הכפר הגלובלי, לעברית יש סכנות רבות.

כך מדורדרת, אז מזמן -"כל דור משוכנע שהעברית של הדור הבא מידרדרת והולכת. אם השפה הייתה כל
לא הייתה צריכה להיות שפה. עם הדור האחרון התהליך המעניין הוא המעבר משפה של מילים לשפה 
. של פרצופנים )אימוג'ים(. אין ספק שאם אנשים יקראו פחות, הרמה של השפה תהיה יותר מופשטת

דקדוק עצמו הוא דינמי האני מסכימה שקורה פה משהו ואנחנו עלולים להפסיד את יכולת הניווט שלנו. 
ויש לו בלמים והוא פחות מטריד אותי. שפה, כל עוד היא לא כתובה, מהירות ההשתנות שלה גדולה יותר 

מסרונים עם  כך מהר. לכן את רואה בכתיבת הווטסאפים-מהכתב, שהוא אחיד, שמרני ולא משתנה כל
שנים אי אפשר היה לנסוע באוטובוס כי כולם היו  15כל מיני שינויי כתיבה. סיפר לי מישהו שלפני 

בטלפון, אבל עכשיו כבר יש דממה, כי כולם יושבים עם הטלפון וממסררים. אז יש פה תהליך של מעבר 
 מדיבור לכתיבה".

 את לא חוששת מההשפעה של האנגלית?

גלית בהעשרת השפה. יש לנו מבחן ויש לנו טסט. למילה טסט באוצר מילים של "אנחנו משתמשים באנ
'פרויקטור', למשל, זו מילה שאין  -העברית, יש משמעות ספציפית. אנחנו גם ממציאים מילים לועזיות 

בשום שפה. אז לא צריך להיבהל מהלועזית. מה שכן, לפעמים צריך להחליף מילים לועזיות, כי כשיש 
 עז, לאנשים בעצמם לא נוח עם זה".עומס של ל

 את מתקנת אנשים סביבך?

"המדיניות שלי היא לא לתקן, אבל ילדים אני מאוד בעד לתקן. באופן אישי, אם אני שומעת שגיאה 
 שלוש פעמים רצוף שמכאיבה לי באוזן, אז אני מעירה. אם זה ברדיו, אני מחליפה תחנה".

 העברית מהאקדמיה ללשון עברית"?מה לגבי אלה שטוענים ש"צריך להציל את 

"זה עניין של מינון. הפרופורציה בין הלעז לעברית צריכה להישמר בצורה סבירה. מי תרגם את כל 
התפריטים של מעבד התמלילים לעברית? אנחנו? לא. תרגמו אותם כי לאף אחד לא נוח לעבוד עם מעבד 

. למה? כי זה יותר נעים לנו, מובן לנו, שקוף תמלילים שכולו באנגלית. מישהו טרח לתרגם את זה לעברית
 לנו".
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 הבלשן פרופ' גלעד צוקרמן טוען שאנחנו מדברים ישראלית ולא עברית. מה דעתך על זה?

ידי הדוברים. מבחינה עקרונית, זה עניין -נעשה על -"החיתוך שבו נחתכת שפה ונהיית שפה אחרת 
לא החלטה בלשנית אלא תרבותית. מבחינה מעשית, תרבותי איפה נגמרת שפה אחת ומתחילה אחרת, זו 

הוא טוען שהעברית מושפעת מאוד מהיידיש, אבל העובדה היא שאני לא יכולה להבין יידיש שנכתבה 
שנים. גם אם רכיב היידיש הוא כך וכך אחוז, זה לא  3,000היום, אבל כן יכולה לקרוא עברית מלפני 

 שקובעת". משנה. ההרגשה שלי שאני קוראת עברית היא

 כמה מילים חדשות טרם שחררתם?

"כרגע מתכנסות ועדות מינוח מקצועיות שמייצרות מילונים בתחומים של אופנה, בלשנות, משפט, 
אלקטרוניקה וזואולוגיה. מילון הוא לא בהכרח אוסף של מילים חדשות, הוא למעשה מסביר את המינוח 

חדשות, אבל גם מילים קיימות או צירופים חדשים, אז בתחום מסוים. במילון כזה יכולות להיות מילים 
 מאוד קשה לכמת את זה".

 בלשנות להמונים

מה שמרתק בתחייה החדשה של העניין בשפה העברית הוא העובדה שהיוזמות לחלופות, השאלות 
שיח. -והפניות, מגיעות גם מהציבור הרחב ולא רק באופן חד צדדי מהאקדמיה. זהו דיאלוג. סליחה, דו

"אנחנו עונים  פניות עם שאלות שונות. 1,400-חודש נובמבר לבדו, אומרת גדיש, התקבלו באקדמיה כב
אחת", היא מתגאה. "כל פונה מקבל תשובה, לפעמים תוך כמה שעות. בשנים האחרונות -עליהן אחת

 אנשים שחידשו ביוזמתם מילים כמו מטמנה, נסועה, האקדמיה נעזרת ישירות בציבור דרך המרשתת.
מגדר, יושרה וצהלולים, מבקשים את אישור המוסד העליון ללשון העברית. כך נקבעו גם פתיתונים 
)קונפטי( ועוגונית )קפקייק(, ובקרוב נוכל להציע חלופות נוספות לאלה שפנו אלינו ומי שירצה יוכל 

 להשתמש בהן".

נו לגמרי נבין אם לא(, )ואנח quorum sensingהנה משהו למיטבי לכת: אם אי פעם השתמשתם במונח 
אמרו מעתה בעברית: חישת מניין. המונח, הלקוח מתחום המיקרוביולוגיה, מתאר את יכולתם של 

ידי הפרשה וקליטה חוזרת של מולקולת איתות. את המונח -חיידקים לאמוד את צפיפותם בסביבתם על
עי החיים באוניברסיטה , דוקטורנט למחלקה של צמח וסביבה בפקולטה למד36בעברית יזם גד וייס, 

העברית. "תמיד השתמשתי בחישת מניין במחקרים שלי, אבל גיליתי שהדעות חלוקות ולא כולם 

, אבל 60-. "התופעה עצמה ידועה ונחקרת כבר משנות הGמשתמשים בזה", הוא אומר בשיחה עם 
-ועדה למונחי מיקרו'. פניתי לאקדמיה והם ענו שישמחו לדון בזה, אבל הו94-המונח נכנס לשימוש רק ב

ביולוגים שיוכלו -ביולוגיה לא מתכנסת בקרוב. במקום זאת, הם הציעו שאנסח פנייה ושאצרף לה מיקרו
לאשר שהמונח נחוץ ומתאים. אז פניתי לכמה חוקרים מהאוניברסיטה שאני עובד איתם, והם הסכימו 

באוקטובר תפרסם את  30-איתי שהמונח מתאים ושהם משתמשים בו. חיכיתי שהוועדה שהתכנסה ב
 ההחלטה ואז תוכל לדון בזה, והיא פרסמה את ההחלטה לפני שבוע".

 תגיד, משעמם לך?

"הפריע לי שזה לא בעברית. אני לא יכול לומר שאני מדבר עברית תקינה בלי טעויות, אבל אני אוהב 
מילים להשתמש במילים עבריות כשהן נמצאות, בעיקר אם השיחה מתקיימת בעברית. להבדיל מ

שממציאים מחדש, כמו יצורון לחיידק, חישת מניין כבר נמצאת בשפה. במקרה, בדיוק לפני כמה שעות 
ערכתי מחדש את המושג בוויקיפדיה ונתתי לו את שם הערך חישת מניין במקום חישת צפיפות. השינוי 

ן בפינת המחקר בוויקיפדיה יוביל בסופו של דבר לשינוי גם באתרים אחרים, כך שגם אם בזעיר אנפי
 הקטנה שאני מכיר ומשתתף בה הצלחתי לתרום, אז כן, יש לזה ערך".

בזה סוג של , רואה בוויקיפדיה , דוקטורנט לחקר האינטרנט ועורך בהתנדבות38גם אבנר קנטור, 
שליחות: "השפה העברית חשובה לי ואני מעדיף תמיד להשתמש במונחים עבריים מאשר במילים 
לועזיות. בתחום שלי, למשל, במקום בביג דאטא אשתמש ב'נתוני עתק', במקום אינטרנט אשתמש 

ש של נתונים', או בחידו-ג'ורנליזם, אז אשתמש ב'עיתונות-במרשתת, ואם תחום המחקר שלי הוא דאטה
 מישהו שקורא לזה 'נתונאות'.

"בוויקיפדיה אני כותב כשבע שנים. הלך הרוח הכללי הוא שאנחנו משתמשים בהרבה מאוד מילים 
לועזיות ופחות מעריכים את מי שמדבר בעברית תקנית, זה לא נחשב ערך לדבר בצורה יפה או ספרותית, 

ם לאסוף אנשים כאלו שאכפת להם מהשפה. מאוד מזלזלים בזה. הכתיבה בוויקיפדיה מהווה מקום שגור
עכשיו, למשל, יש דיון איך לתרגם שמות של בעלי חיים שיש להם שמות באנגלית ובלטינית. אנחנו 

מתייעצים עם האקדמיה ועונים לנו שם נהדר, אבל במקרה של בעלי חיים יש מאות שמות, בהחלטות 
סופחים חותכי גרון', שהם פשוט תרגום מילולי של שהן יומיומיות. יש למשל ערכים כמו 'דיונון פוזל', '

השם באנגלית. זה נשמע מצחיק, ובצדק, אבל צריך לקבל החלטה איך מתרגמים את זה. לאקדמיה יש 

http://www.globes.co.il/news/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94.tag
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כך הרבה ערכים שהאקדמיה עוד לא התפנתה להגיע אליהם. הם -מילונים, אבל בוויקיפדיה עורכים כל
 ב ולרע, ויקיפדיה מקבלת את ההחלטה".יקבלו בטח החלטה בעתיד, אבל בינתיים, לטו

 מחשב, דבר עברית

ניסיונות ההנגשה וההעשרה של השפה העברית לא מסתכמים באקדמיה ובוויקיפדיה. בסביבתו של 
שנים את "פרויקט בן יהודה", מיזם שמפיק  18, שהקים לפני 40קנטור תמצאו גם את אסף ברטוב, 

העברית. "באתר אפשר למצוא חלקים ניכרים מהקלאסיקה מהדורות דיגיטליות של נכסי התרבות 
העברית, כמו ביאליק, ברנר, וגם יוצרים קרובים לזמננו שנתנו לנו רשות להעלות את כתביהם", אומר 

ברטוב. "מהזווית הלשונית, כשיש לך קורפוס כזה, אפשר ממש לראות את העברית משתנה ומתפתחת. 
תלמידי תיכון ועד גימלאים. נכון שהדור קורא פחות ושיש גירויים מ -יש לנו מתנדבים מכל שכבות הגיל 

 אחרים, אבל לספרות העברית יש עדיין קונים, גם צעירים".

בינואר יחנוך הפרויקט אתר חדש, שלדברי ברטוב "יציע הרבה תכונות, כמו הורדת ספרים  4-ב
רסיטת תל אביב. הכניסה חינם, רק אלקטרוניים או ציטוט אוטומטי. אנחנו חוגגים את זה באירוע באוניב

 או באתר". הפייסבוק צריך להירשם מראש, בדף

 NLP (Naturalכ־מה שידוע  - בינה מלאכותית ידי-פרויקט נוסף בעברית הוא עיבוד שפה טבעית על

Language Processing).  ,אפ -, מדען הנתונים בסטארט31את הפרויקט יזם שי פלצ'יZenCity יחד עם ,
טבעי בעת ובעונה -מומחים נוספים מהתחום ובשיתוף הסדנה לידע ציבורי, והוא מכונה, באופן טבעי ולא

 .NLPHאחת, 

"מחשב יכול לעבד שפה בקול או בטקסט, אבל השאלה היא איך הוא מבין את המשמעות, התוכן, 
החברתיות, שרוצות לדעת מה המילים", פלצ'י מסביר. "רובנו באים עם זה במגע ביומיום דרך הרשתות 

למכור לנו ולפרסם לנו, אבל נוסף לשימושים המסחריים, יש לזה שימושים אקדמיים ואישיים יותר. 
 -הכלים שיש לזה באנגלית הם ברמה די טובה, אבל בעברית פחות, כי חברות לא יוציאו אותם בעברית 

היא לפתח סט כלים של כלי קוד  ואז הידע הוא מועט יותר. אז המטרה שלנו -זה הרי לא משתלם 
במטרה שזה יהיה פתוח לכולם באופן שיאפשר  -מילונים, לקסיקונים, קורפוסים  -בהקשר של עיבוד 

אפים להוציא מוצרים בעברית, לאקדמיה לעשות מחקרים וגם לסדנה לידע ציבורי להפיץ את -לסטראט
 הידע בעברית".

 "אין שפה טהורה"

היא סופרת ילדים מוכרת ומוערכת, בארבע השנים האחרונות היא גם עורכת מעבר לעובדה שרינת פרימו 
מגזין, סליחה, ירחון, המתפרסם תחת הוצאת "אדם עולם", שפרימו  -את עיתון הילדים "אדם צעיר" 

הייתה גם שותפה להקמתו. "בעיתון אנחנו משתמשים בתחדישים, אבל לא לפני שזה תפס", היא 
ההתלבטויות, אבל אני אחשוב עשר פעמים לפני שאכתוב גלגשת במקום אומרת. "תמיד יש לנו את 

סקייטבורד. המטרה הראשונה היא לספר סיפור, החוויה. ילדים חושבים בתמונות, ואם פתאום את 
מביאה להם מילה שהם לא מכירים, זה מוציא אותם מהסיפור. לכן בסיפורים אני משתמשת רק במה 

 המשלב הלשוני". שהם משתמשים, אבל כן נקפיד על

 מה הכוונה?

"לכל ספר יש משלב לשוני משלו, האופן שבו הוא כתוב ובאיזה מילים משתמשים בו. יש ספר שנשתמש 
בו במילה סנדוויץ' ויש ספר שנשתמש במילה כריך. ספר לא חייב להיות כתוב בשפה גבוהה כדי להיות 

יד, לא מתחנף ולא מעליב, שיהיה אמין טוב. מה שחשוב, שהמשלב הלשוני שבו יהיה פחות או יותר אח
זה לא  -אם הילד הוא הדובר והוא ישתמש במילה שילדים לא מכירים  סיפורית וישרת את הסיפור.

אמין. תמיד יש לנו אג'נדה כשאנחנו כותבים, כי אנחנו רוצים שלסיפור יהיה ערך ספרותי ברור, עם 
. אנחנו לא אוהבים שפה ירודה במתכוון ערכים, אבל ככל שנהיה דידקטיים, זו לא ספרות טובה

 להורים ולמורים. -ומתחנפת, אבל בעיניי, גם שפה גבוהה שלא בהקשר היא סוג של מתחנפת 

"עם זאת, כעורכת אדם צעיר, אני לגמרי מבינה את הפוטנציאל המגניב שבזה, לא הדידקטי, כי אני 
כון. לא כהוראה, אלא לצרף אותם למשחק. בטוחה שזה יכול לעניין ילדים ברגע שמעבירים להם את זה נ

ילדים קטנים כל הזמן ממציאים מילים לפי בניינים ומשקלים שהם קולטים בצורה לא מודעת. איך 
מאוד קשובים לשפה, -יודעים אם מילים נתפסות? זה חלק מהעבודה שלי, בחירת מילים. סופרים מאוד

 אנחנו שומעים את זה כל הזמן".

קצועית שלי מביאה למחשבה שאי אפשר לבטל את מקומה של האקדמיה ללשון "ההתבוננות הבלתי מ
עברית ואת העבודה שלהם, אבל אני לא חושבת שיש להם השפעה על השפה יותר מכל דבר אחר", 

הן באו  -אומרת הסופרת והפובליציסטית אבירמה גולן. "למשל, מילים כמו אחלה וסבבה לא באו משם 
משתמשים במשמעות ובהגייה המקורית שלהן. יש גם הרבה מילים שהגיעו מערבית, גם אם אנחנו לא 

http://www.globes.co.il/news/%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%91%D7%95%D7%A7.tag
http://www.globes.co.il/news/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.tag
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מהסלנג הצבאי ויש המון תופעות לשוניות שבאות מהרשת עצמה, כולל שגיאות מעצבנות שתפסו, למשל 
 הביטוי 'מדהימה שאת' ו'אין לתאר'. כלומר, יש מקורות שונים והשפעות שונות על התפתחות של שפה.

מחקר של פרופ' מוחמד אמארה, מהבלשנים המובילים בישראל, שהקדיש -לקרוא ספר"סיימתי עכשיו 
פרק שלם לשפה העברית. הטענה שלו בין היתר הייתה שהעברית היא שפה מאוד חזקה, שעוברת 

אומנם הרבה שינויים והשפעות ותהליכים של גלובליזציה, אבל בהתחשב בכך שהשפה היא נורא קטנה 
היא שפה חזקה, שתפסה ועברה התחדשות גדולה והיא דינמית מאוד,  -ים אותה מיליון מדבר 8אולי  -

 וברור שאם היא דינמית, מי דינמי יותר מהצעירים והילדים".

 אבל הצעירים והילדים גם נחשפים יותר ויותר לשפות זרות.

במצב על  אין היום שפה שלא מודאגת מזה. גם האנגלית -"הרדידות, השטחיות, הבורות והגלובליזציה 
הפנים. התופעה של הידרדרות השפה כאמצעי ביטוי היא גלובלית ותקפה לכל השפות. אוצר המילים 
הולך ומצטמצם, היכולת הוורבלית והכתיבה הולכות ומצטמצמות מכל מיני סיבות שידועות לנו, ככל 

לקחת מילים  יש היום גם נטייה בקרב הרבה צעירים, בעיקר הייטק ומחשבים, שהטכנולוגיה מתפתחת.
באנגלית ולהפוך אותן לפועל עברי. באנגלית למשל אומרים 'יו האב טו ניים איט'. אני הייתי אומרת 

שזה נורא בעיניי. אבל זה נכנס  -'לקרוא לזה בשם', כמו בשיר של לאה גולדברג, והם המציאו 'לשיים' 
ומץ תישאר כמה חודשים, בכל מיני חוגים מסוימים, וכבר שמעתי אנשים מתבטאים ככה. נניח שהג

מילה לא נעימה וגם לא כזו נחוצה. מצד שני, יש מילים שתפסו מאוד יפה כמו טיטול, או המילה נייד, 
שהיא מאוד טובה ונוחה ובצדק נכנסה. זה אומר שאי אפשר לדעת מה ייכנס, ובעיקר אי אפשר לדעת מה 

 יישאר, וזה הרבה יותר מהותי".

 עזיות?מה לגבי הסלנג והמילים הלו

"סלנג זה דבר נפלא. מילים לועזיות? ידעת שספסל וסנדל אינן עבריות בכלל? הן מילים יווניות. לפרגן זה 
מיידיש והיא מילה מאוד חזקה. אין דבר כזה שפה טהורה, זה בחלומות. מאיפה באה המילה קפה? נמל? 

משתנות וזה כל היופי. באשר פונדק? שפות זה דבר דינמי וטוב שכך. אנחנו חיים בסביבה של תרבויות 
זו לא טרחנות, זה התפקיד שלהם. פעם יצליחו להכניס מילים ופעם לא. כל אחד יעשה את  -לאקדמיה 
 תפקידו".

 (23/12/2017בתאריך  "גלובסאתר ")פורסם ב
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 שורשים הנוטים כשמות פעולה בכל חמשת הבניינים
 התפעל הפעיל פיעל נפעל קל שורש
 התכנסות כינוס הכנסה היכנסות כניסה כ־נ־ס

פטירה/  פ־ט־ר
 פטור

 התפטרות פיטורין הפטרה היפטרות

 התכבדות כיבוד הכבדה היכבדות כבידה כ־ב־ד
 השתלטות שילוט השלטה הישלטות שליטה ש־ל־ט
 התחשבות חישוב החשבה היחשבות חשיבה ח־ש־ב
 התיילדות יילוד הולדה היוולדות ילודה/לידה י־ל־ד
 התקשרות קישור הקשר היקשרות קשירה ק־ש־ר
 התוודעות יידוע הודעה היוודעות ידיעה/דעה י־ד־ע
 השתמעות שימוע השמעה הישמעות שמיעה ש־מ־ע
 התיישבות יישוב הושבה היוושבות ישיבה י־ש־ב
 השתכחות שיכוח השכחה הישכחות ִשכחה ש־כ־ח
 התאכלות איכול האכלה היאכלות אכילה א־כ־ל
 התכתבות כיתוב הכתבה היכתבות כתיבה כ־ת־ב
 התנשלות נישול השלה הינשלות נשילה נ־ש־ל

הלוויה/  הילוות לוויה ל־ו־י/ה
 התלוות ליווי הלוואה

 התפרדות פירוד הפרדה היפרדות פֵרדה פ־ר־ד
 התחלקות חילוק החלקה היחלקות חלוקה ח־ל־ק
 התפקדות פיקוד הפקדה היפקדות פקודה פ־ק־ד
 התבקעות ביקוע הבקעה היבקעות בקיעה ב־ק־ע
 השתתקות שיתוק השתקה הישתקות שתיקה ש־ת־ק
 התנשאות נישואין השאה הינשאות נשיאה נ־ש־א

 בגזרת המרובעים
ערפול, התערפלות; פרסום, התפרסמות; גלגול, התגלגלות; שעבוד, השתעבדות; 

הצטמצמות; ארגון, התארגנות; דרדור, הידרדרות; שכנוע, השתכנעות; צמצום, 
טלטול, היטלטלות; זעזוע, הזדעזעות; שפשוף, השתפשפות; עדכון, התעדכנות 

 ועוד.
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 תהליכים פונטיים בשמות פעולה
בדומה לכל מילה אחרת בעברית, בין אם פועל ובין אם שם, התהליכים הפונטיים 

התהליכים הפונטיים מתקיימים בשמות  רובלא פסחו גם על שמות הפעולה. 
 הפעולה.

 להלן הדגמות:
פה"פ ת במשקל התקטלות )השייך  – התלכדות עיצורים זהים/היבלעות (1

 לבניין התפעל( ובשמות אחרים בגזרת הכפולים.
 התממות *התתממות 

  ִמלה *מללה 
 ִסבה *סבבה 

 
הידמות )אסימילציה( היא תופעה של השתוות  – הידמות מלאה + היבלעות (2

תכונות מסוימות בעיצורים שונים הסמוכים זה לזה. העיצור באפס תנועה 
 משתנה מתוך נטיית הדובר לקרב הגאים.

התפעל בשורשים שבהם פה"פ ד או ט, במשקל התקטלות השייך לבניין 
דגש  –וגם בגזרות חפ"נ וחפי"צ בשם הפעולה של בניין הפעיל. התוצאה 

 חזק משלים.
 ַהָפָלה *ַהְפָפָלה  *ַהְנָפָלה     ִהַדְרְדרּות *ִהְדַדְרְדרּות  *ִהְתַדְרְדרּות 
 ַהָטָלה *ַהְטָטָלה  ְנָטָלה ִהַטְלְטלּות    *הַ  *ִהְטַטְלְטלּות  *ִהְתַטְלְטלּות 

 ַהָצָעה *ַהְצָצָעה  *ַהְיָצָעה      ַהָצָתה *ַהְצָצָתה  *ַהְיָצָתה 
 חריגים: הנצחה, הנשמה, הנהגה, הנחלה, הנפקה, הנבטה ועוד. 

 
כמו כן, גם במשקל היקטלות השייך לבניין נפעל חלה הידמות מלאה + 

 היבלעות של נ הבניין.
 ִהָמְנעּות *ִהְמָמְנעּות  *ִהְנָמְנעּות  ִנְמַנע 

הערה: לפי האקדמיה ההידמות לפני ד אינה הכרחית. יש התדרדרות, 
 התדיינות, התדלדלות ועוד בצד הידרדרות, הידיינות, הידלדלות.

 
בבניין התפעל כשפה"פ היא ס, ש ו־ש חל  – שיכול עיצורים )מטתזיס( (3

 שיכול כדי להקל בהגייה.
 ִהְשַתְלמּות  ִהְשַתְכרּות                                        *ִהְתַשְלמּות  *ִהְתַשְכרּות 

 ִהְסַתְכלּות *ִהְתַסְכלּות 
 רק במילה התשוטט לא חל שיכול עיצורים.

 יש גם שמות מעטים אחרים:
 קטרּוג בהלה                     *קטגּור  לידבלהה   מלמול  לידלמלום 

 יישום מהשורש המקורי ש־י־מ  אנקה  לידְנאקה 
 

במשקל התקטלות השייך לבניין  – שיכול עיצורים והידמות חלקית בקוליות (4
התפעל כאשר פה"פ ז חל שיכול עיצורים, וה־ת )עיצור אטום( משתנה ל־ד 

 )עיצור קולי(.
 ִהְזַדְּקנּות נּות *ִהְזַתְּק  *ִהְתַזְּקנּות 
 ִהְזַדְמנּות *ִהְזַתְמנּות  *ִהְתַזְמנּות 

במשקל התקטלות השייך  – שיכול עיצורים + הידמות חלקית בנחציות (5
לבניין התפעל בשורשים שבהם פה"פ צ חל שיכול עיצורים וה־ת הופכת ל־ט 

 )עיצור נחצי כמו ה־צ(.

 דגש חזק משלים
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 ְצַטְנעּותִה  *ִהְצַתְנעּות  *ִהְתַצְנעּות 
 ִהְצַטְברּות *ִהְצַתְברּות  *ִהְתַצְברּות 

 
מתרחש כאשר עה"פ גרונית )א, ר( וכאשר פה"פ גרונית )א,  – תשלום דגש (6

 תמידחל תשלום בדגש, בבניין נפעל  לעיתיםה, ח, ע, ר(. בבניינים הכבדים 
 מתרחש תשלום דגש.

ְדרּות  ָ  ֵהָעְדרּות *ִהע 
 שֵגרּו *ִגּרּוש 

 ִהְתָערּות *ִהְתַעּרּות 
 

 אבל אין תשלום דגש לפני ה, ח, ע:
 ִשעּור,           ִנחּוִמים       ִטהּור,       

 
היות שהחיריק הוא תנועה גבוהה )בטרפז התנועות(  –הנמכת תנועה  (7

ועיצורי הגרון נמוכים, הונמכה התנועה כדי להקל על ההגייה. החיריק הפך 
 לסגול או לפתח. 

 ֶמְחָדל *ִמְחָדל            ַמֲאָגר *ִמֲאָגר   ַמֲעָבר *ִמֲעָבר 
 ֶחְרָפה ֶחְדָוה                  *ִחְרָפה  ֶעְזָרה                     *ִחְדָוה   *ִעְזָרה 
 ֶעְרָגה *ִעְרָגה 

 
  ָטל.בעיקר בגזרת נפי"ו בבניין הפעיל, אך גם במשקל ִמ/ַמְק  – כיווץ דיפתונג (8

ֵםי )דו־תנועה אחת הפך לתנועה אחת  םוֹּ, אך לעיתים גם ַםְי  בעיקר ַםְו 
 ארוכה ביותר(.

 ֵמיָדע *ַמְיָדע   הוָֹּרָדה *ַהְוָרָדה    
 הוָֹּרָאה *ַהְוָרָאה    

בידול תנועות הוא תהליך שבעקבותיו משתנה  –בידול תנועות )דיסימילציה(  (9
 ונה לתנועה אחרת הסמוכה אליה.תנועה מסוימת כדי למנוע את דמי

 תהליך זה הוא התרחקות מדמיון, בניגוד להידמות.
, AA  AEבשם הפעולה מצאנו רק בבניין פיעל בידול של שתי תנועות 

ח, א, ה, ע. במקום שלוש  –סגול במקום פתח. בידול זה חל לפני גרוניות 
 .Eיש בידול ל־ Aתנועות 
 ֶבָהָלה )כמו ַחָבָלה(.ֶנָחָמה, ֶנָאָצה,  –ַקָטָלה 
o נעדיף את המשקל ְקָטָלה, , אבל שם ֶמָחָאה יש גם מקבילה ְמָחָאהל

 שם פעולה של קל.
ֶהָאָצה, ֶהָעָזה, ֶהָעָרה, ֶהָאָרה, ֶהָחָשה, ֶהָעָפה, ֶהָחָלה, במקום  –ַהְקָטָלה 
 של החטף )כמו ֲהָקָמה( יש סגול. Aתנועת 

בידול עיצורים הוא שינוי של עיצור מסוים )בשווא נח(  – בידול עיצורים (10
 כדי למנוע את דמיונו לעיצור שלידו.

ח.  –כ בשל קרבתו לעיצור הדומה לו  חל בעיצור ֿכ  שגויבידול עיצורים 
 נוצר קושי בהגייה והבידול מקל על הדובר.

 מדובר בשלושה שמות פעולה במשקל ַהְקָטָלה )בניין הפעיל(:
 הכחשה .1
 = הדגש ב־כ מיותר.  הכחדה .2
 הכחלה .3
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 על בידול משמעות ראו בפרק נפרד.
 

יש חילופי עיצורים לפי חמשת  –חילופי עיצורים בעלי אותו בסיס חיתוך  (11
 בסיסי החיתוך. צמדי מילים אלה דומים )או זהים במשמעות(.

 עיצורי השפתיים )בומ"פ(:
שאיבה/שאיפה, בקיעה/פקיעה, ביזור/פיזור, פרזול/ברזל, מירוק/הברקה, 

פרבר/פרוור, נשיבה/נשיפה, הזעמה/הזעפה, היסחפות/היסחבות/סחיבה, 
 פעפוע/בעבוע, קפיצת יד/קמצנות, עיפוש/עובש ועוד.

 
 עיצורי הגרון )האחר"ע(:

אכילה/עיכול, ברירה/בחירה, השהיה/השעיה, התראה/התרעה, 
 כוח/כעכוע ועוד.אבחנה/הבחנה, מאסר/מעצר )גם עיצורי השיניים(, כח

 
 עיצורי הלשון )דטלנ"ת(:

דהירה/נהירה, בידוד/בידול, חדירה/חתירה, תחיבה/דחיפה )גם עיצורי 
 השפתיים(, תקתוק/טקטוק ועוד.

 
 עיצורי החך )גיכ"ק(:

קישור/גישור, עיקוף/איגוף )גם גרוניות(, גדיעה/קטיעה )גם עיצורי 
 ועוד. , קיטום/גידום )גם עיצורי הלשון(הלשון(

 
 עיצורי השיניים )ז, ש, ש, ס, צ(:

צחוק/שחוק, ְצעקה/ְזעקה, שרטוט/סרטוט, תפישה/תפיסה, 
פרישה/פריסה, הזהבה/הצהבה, מאסר/מעצר )גם עיצורי הגרון(, 

 שרפה/צריבה )גם עיצורי השפתיים( ועוד.
 הערות:

המעבר מ־ש שמאלית ל־ס הוא תהליך רגיל בלשוננו. הוא החל במעבר  .1
 המקרא ללשון חז"ל.מלשון 

 נשירה.  יש גם חילופי למנ"ר )"שוטפים"(: נשילה  .2
 

 לעיתים מילים הבאות בצמד משפיעות באופן שגוי זו על זו.  – גֵררה (12
של הוֹּ המשפיעה באופן שגוי על גֵררה בביטוי "הולכה והובאה" ישנה 

 )במקום ֲהָבָאה(. תנועת הֲ 
 
 עיינו בפרק ההיקש. – היקש/אנלוגיה (13

 
היות שהאותיות הגרוניות )א, ה, ח, ע( אינן  – חטפים במקום שוואים נעים (14

 יכולות לקבל שווא נע הן מקבלות חטפים )בדרך כלל חטף פתח(.
 ִהָבֲחנּות *ִהָבְחנּות   ִהְתַנֲחלּות *ִהְתַנְחלּות 

 לעיתים באים חטפים גם במקום שוואים נחים:
 ַהֲעָרָכה *ַהְעָרָכה  ֲהלּוְךִת  *ִתְהלּוְך  ַמֲעָקב *ַמְעָקב 

 
 בהתאם לפתח נבחר חטף פתח ולא חטף אחר. – הידמות בין תנועות (15

 ַהֲעָבָרה *ַהְעָבָרה   ַהֲאָזָנה  *ַהְאָזָנה 

 רצופים( A)נוצרו שני צלילי 
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 הומופוניות בשמות פעולה
)שוויון צליל( היא תופעה של מילים שונות בכתיב ובמשמעות אך זהות הומופוניות 

ר )ָהִרים/ָעִרים, ביקר/ביכר, ִעם/ִאם . תופעה זו קיימת בכלל חלקי הדיבבהגייה
תופעה זו נובעת מהגייה זהה של עיצורים שונים  ועוד( וכמובן גם בשמות הפעולה.

עיצורים. היום יש  29שבעבר לא נהגו כך. לפי השערות, בשמית הקדומה היו 
 עיצורים )כולל פ ו־ֿפ בנפרד(. 19אותיות, אבל מבחינה פונטית רק  22בעברית 

 חילקנו את ההומופוניות בשמות פעולה לחמש קבוצות:

 א=ה=ע
 הערכה=הארכה 
 אצירה=עצירה 
 אימות=עימות 
 היאזרות=היעזרות 
 הארה=הערה 
 איבוד=עיבוד 
 איכול=עיכול 
 השהיה=השעיה 
 התרעה=התראה 
 אבחנה=הבחנה 
 אבטחה=הבטחה 
 )השקעה=השקאה )כיום השקיה 
 )הפרעה=הפראה )כיום הפריה 
 הגדה=אגדה 
 הרשאה=הרשעה 
 אחזקה=החזקה 
 אסדרה=הסדרה 
 אבדלה=הבדלה 
 אזעקה=הזעקה 
 ארגעה=הרגעה 
 אזכרה=הזכרה 
 אשכבה=השכבה 
 הידוד=עידוד 
 )תאימה=טעימה )גם ט=ת 
 האנשה=הענשה 
 )השאה=הסעה )גם ש=ס 
 הודעה=הודאה 
 השתאות=השתהות 
 היארכות=היערכות 
 קריאה=קריעה 
 איור=עיור 
 הגהה=הגעה 
 הבערה=הבהרה 

 היאלמות=היעלמות 
 )נסיעה=נשיאה )גם ש=ס 
 אריגה=הריגה 
 ִאיון=ִעיון 
 תהייה=תעייה=טעייה 
 הנאה=הנעה 
 הרהור=ערעור 

___________________________ 
 ט=ת

 סטירה=סתירה 
 טביעה=תביעה 
 פטירה=פתירה 
 )טעייה=תעייה )נדירים 
 ניטור=ניתור 
 ציטוט=ציתות 
 הטרמה=התרמה 
 הסטה=הסתה 
 טפיחה=תפיחה 
 )עיטור=איתור )גם א=ע 
 )הטעמה=התאמה )גם א=ע 
 )מטח=מתך )גם ח=כ 

___________________________ 
 ח=כ  

 הארחה=הארכה 
 צריכה=צריחה 
 הצרחה=הצרכה 
 משיחה=משיכה 
 הפרחה=הפרכה 
 אחסון=אכסון 
 לחלוחים=לכלוכים 
 רחישה=רכישה 
 החלמה=הכלמה 

___________________________ 
 ש=ס

 שיכול=סיכול 
 פרישה=פריסה 
 )תפישה=תפיסה )עדיף רק תפיסה 
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 ק=כ
 ביקורים=ביכורים 
 סיקול=סיכול 
 ניקור=ניכור 
 עיקול=עיכול 
 ניקוי=ניכוי 
 )קיטור=כיתור )גם ט=ת 
 קבילה=כבילה 
 הקשה=הכשה 
 )קליעה=כליאה )גם א=ע 
 )קיטוב=כיתוב )גם ט=ת 
 קשקוש=כשכוש 

 קרקור=כרכור 
 )קריעה=קריאה=כריעה )גם א=ע 
 קלקלה=כלכלה 
 קיעור=כיעור 
 עיקוב=עיכוב 
 קישורים=כישורים 
 )קימוט=כימות )גם ט=ת 
 הקאה=הכאה 
 היקלעות=היכלאות 
 קניסה=כניסה 
 קינון=כינון 
 קעקוע=כעכוע 

 

 הומופוניות בהגיית תנועות
 קיימת גם הומופוניות בהגיית תנועות שונות ואי הגיית דגש חזק.

 ַהָדָחה = ֲהָדָחה
 ַהָדָרה = ֲהָדָרה
 ַהָזָיה = ֲהָזיָ ָה

 וכן שם פעולה לעומת ה הידיעה + שם עצם.
 ַהָגָדה
 ַהָּק ָָשה

 תוצאות ההגייה הזהה
 שגיאות כתיב .א

 התראה מפיגוע
 מכתב התרעה
 קשקוש בזנב

 סיקול עיצורים
 רכישת כבוד
 הערכת זמן

 מכשירי ציטוט
 אבטחת איכות
 אכסון סחורות
 סגסוג ולבלוב

 הבטחת מידע
 ניקוי מהשכר
 חסר עָקבות

 הפרחת הטענה
 היעזרות בסבלנות

 ניסוי ותעייה/ותהייה
 פטירת בעיות

 אבחנות )בין הדברים(

 

 

 וראו עוד בפרק על שגיאות כתיב.
 מילים הומופוניות ומציאת תחליפים היעלמות  .ב

 השקיה השקאה 
 מעקב עיקוב 

 ענישה, עונש הענשה 
 פתרון פתירה 

 אצירה )בשימוש מועט(
היאלמות )בשימוש 

 מועט(
 הטלת קנס קניסה 
 הפריה הפראה 

 נשמע כמו השקעה
 נשמע כמו עיכוב

 נשמע כמו האנשה
 נשמע כמו פטירה
 נשמע כמו עצירה

 היעלמותנשמע כמו 
 

 נשמע כמו כניסה
 נשמע כמו הפרעה
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 שיבושי הגייה .ג
  רבים הוגים ִתיכ ּון כדי ליצור בידול מן המילה תיקון. –ִתכּון 
 .הוגים לכלוך במקום לחלוַח 
 .הוגים שידוד מערכות במקום שידוד 
  אכיפה במקום אֿכיפה )=אכילה(, מוזר שהדבר עבר למילה אחרת ואז

 )=עקיפה(.יש דו־משמעות 
  דווקא הגיית חכירה במקום חֿכירה יוצרת דו־משמעות, וגם הידוד

 )אינטראקציה( נשמע כמו עידוד.
 

 דו משמעות .ד
 התופעה של ההומופוניות עלולה לגרום לאי־הבנה.

 הפתרון לתופעה:
ההקשר כולו או הצירוף פותרים לעיתים את בעיית הדו־משמעות )אצירת 

 הדוברים ידגישו: "אני מתכוון להארות ב־א".המים במאגר(, לעיתים 

ָלה וַהְעָפָלה )ה־פ רפה או דגושה(.  בידול יפה בהגייה נעשה בזוג ַהֲאפ ָ

 

 משחקי מילים

 .)שמענו כי זהו מיסוד של זכות הצעקה = הרשות להגנת הצרכן )הצרחן 
  בָמקור(.  ניכוי בַמּקור=ניקוי –משותף לציפורים ולמס הכנסה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מוזיאון בקיבוץ צאלים
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 היקש )אנלוגיה(
חילופי גזרות היקש הוא תהליך של השוואה בין צורות בשל דמיון חלקי ביניהן. 

שמות פעולה מסוימים מגזרה מסוימת רגילים בלשוננו כבר במקרא ובחז"ל. 
 הושפעו מגזרה אחרת הקרובה אליה בנטייתה. להלן ההיקש השונים לפי הגזרות.

 על נל"י/הנל"א  .1
מבניין  בשמות פעולה אלה. בשתי הגזרות האלה הייתה אנלוגיה הדדית

 ה־י השורשית השתנתה ל־א: הפעיל

הלקאה, העלאה, הרצאה, הקצאה, הלוואה )לצד הלוויה(, השוואה, 
השראה )לצד השריה(, הסוואה, התראה, הרשאה, הוצאה, הודאה )לצד 

 .הכאההודיה(, הוראה )לצד הוריה(, 

, )קל( וכן: מחאה ועוד. השפעת מילים דוגמת המצאה, הקראהב זאתוכל 
 .)פיעל( , צוואה)קל( הנאה

 )בהשפעת מילה כמו קריאה(. מבניין זה חל ההיקש מילה שגיאהגם ב

י ־נותרה בהן ה והבניה לא חל ההיקש. , הגליהבמילים דוגמת הפניה
 המקורית.

 

 נל"י/ה על נל"א .2
 השתנתה ל־י:עולה אלה ה־א השורשית בשמות פ

וכל זאת בהשפעת מילים  ,לוי, ניבוי, חיטוי, ריפוי )מחלה(, מידיכוי ,ביטוי
 דוגמת שינוי, גינוי, ריצוי ועוד.

 במילים דוגמת בירוא ומילואים לא חל ההיקש.

 נשוי. ,כך גם קרה בצורות הבינוני הפעול האלה: קרוי, סמוי, מצוי, חבוי
 א.־ר־לה קריין מהשורש קוכן במילה ברייה מהשורש ב־ר־א, והמי

 לויים חל בידול משמעות.יבזוג מילואים ומ

 

 עו"י על ע"ע .3
 שתי הגזרות האלה דומות זו לזו בחלקים ניכרים בנטייה.

במילים דוגמת ֲהָסָבה, ֲהָקָלה, ֲהָגָנה, ֲהָמָסה, ֶהָאָטה פתח ודגש אחריו הפך 
ֲהָקָלה כיום משקל  ה.ָר עָ ה, הֶ צָ פָ ה, הֲ מָ ָק לקמץ בהשפעת מילים כמו הֲ 

 משותף לשתי הגזרות.

בהשפעת  וללא דגש יש חיריק מלאסיבוב וכיפוף , תיפוףגם במילים דוגמת 
)וגם בהשפעת הנטייה הדומה בחולם מלא: תופף,  , עידוד וכינוןקימום

 .סובב וכופף(
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 חפ"נ על עו"י .4
 בשמות אחדים מגזרת עו"י יש דמיון לשמות מגזרת חפ"נ.

ט, ַמָנח, ַמָטח בהשפעת מילים כמו ַמָבע וַמָגע. וכן ָש מַ  מילים דוגמת ַמָטס,
 הינף, היסט והיטס בהשפעת היבט והיגד.

 

 חפ"נ על נפי"ו .5
 בשמות מעטים המשתייכים לגזרת נפי"ו חל שינוי בהשפעת חפ"נ.

 מילים דוגמת ַמָדע וַמָסד בהשפעת ַמָפל וַמָסע.

 לה" של הגזרה.במילים ֵמיָדע ומֹּוָסד יש התנהגות "רגי

 

 נפי"ו על עו"י .6
, בהשפעת ־ל: במקום *ֲהָזָלה יש חולם מלאה מהשורש ז־ולָ זָ בשם הפעולה הוֹּ 

 מילים דוגמת הורדה, הושטה.

 על המילה הוָֹּזָזה חל היקש שגוי מגזרת נפי"ו על עו"י בהשפעת הורדה.

 ייבוא מהשם ְיבּוא שהשורש המקורי שלו הוא ב־ו־א ונוצר בהשפעת ְיצּוא.

ייעוץ מילת דוגמת המילה יישום ששורשה המקורי ש־י־מ נוצרה בהשפעת 
 )או שהיה שיכול של השורש ש־י־מ לי־ש־מ(.

 

 נל"י/ה על ע"ע .7
במשמעות אחרת( נוצרה  – המילה גיבוי )גב( ששורשה מקורי ג־ב־ב )גיבוב

 גילוי ועוד. ,שינוי מילים כמו בהשפעת

 שפעת שינוי, גילוי ועוד.המילה מיסוי )מס( ששורשה המקורי מ־ס־ס בה

המילה עיתוי )עת( ששורשה מקורי ע־ת־ת )או ע־נ־ת( נוצרה בהשפעת מילים 
 כמו ריבוי, גינוי ועוד.

 

 שמות פעולה מיוחדים .8
 היזון )חוזר( מהמילה הזנה )שורש ז־ו־נ( היום משוב.  –

 שורש תנייני כבר אולי ו היתוך מהמילה התיך )מהשורש נ־ת־כ(  –
 .מהשלמים    

 .השפעת גזרת ע"עבאו  בידול ממינויכמנה, אולי  מהשםמינון   –

 גם למשקל ְתםּוָםה הנפוץ בגזרת עו"י ושאינו נכלל בין הדגמים הרגילים    –
 נכנסו שורשים מגזרות אחרות.    
   מגזרת נפי"ו,  –מהכפולים, תשועה )=ישועה(  –ה, תעוזה ותאוטה תשוק     
 מגזרת נל"י/ה. –נ/נל"א, תשואות מגזרות חפ" –ואה תש     
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וכל זאת בהשפעת מילים דוגמת תאוצה, תפוצה, תקומה, תלונה, תזוזה 
 ועוד.

  נ קיבל תצורה של שם מגזרת נפי"ו בהשפעת ־י־גם השם תובנה משורש ב  –
 תורשה, תופעה.    

  מלכים "בהשתחווייתי" שם יחידאי השתחוויה )יש /ה ־ימהשורש ש־ח־ו  –
 ( ליד השתחוות.18 ה, ב    
 
 שם יחידאי בתצורה זו. –ציפייה   –

 ציפוי ציפה  

 שחייה ודומיו(השם )אולי בהשפעת  ציפייה ציפה  

 נבנה על פי הדגם בגזרת עו"י. לא קשור לפועל. –הדתה   –

 תרגום  –גם תיהלוך . Piercingתרגום מאנגלית של שם הפעולה  –ניזום   –
 .Processingשל שם פעולה     

 רגיל(. אולי ה –ה שם יחידאי )ליד הפג ג.־ו־הפוגה שורש מקורי פ  –
 ְקטּוָלה. משקל בהשפעת    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הזליגה של ההדתה
 מאיר שלו

שוב אי־אפשר לפתוח עיתון בלי להיתקל ב"זליגה" וב"הדתה". השורש זל"ג הוא שורש ישן 
היום כבר רכשה לה הזליגה משמעויות שמתאר טפטוף של נוזלים, בעיקר של דמעות, אגב. אבל 

חדשות, גאתה וזלגה בעצמה ונעשתה שיטפון. הכל זולג. חילופי אש בסוריה זולגים לרמת הגולן, 
 הנורמות הפסולות בשטחים זולגות לישראל, אהבת המשורר לאהובתו זולגת אל שיריו, ועוד ועוד.

תר מוצלחים ומצליחים של "הדתה", לעומת זאת, היא מילה חדשה לגמרי, מהחידושים היו
האקדמיה ללשון העברית. באתר "הזירה הלשונית" של מורי ורבי רוביק רוזנטל, מצאתי ש"הדתה" 

, אחר כך נשכחה מעט, עד ששבה לחיינו בעקבות זליגתם של רבני המתנחלים 2007חודשה ב־
 לצה"ל, ומצה"ל זלגה המילה גם למערכת החינוך יחד עם ההדתה עצמה.

 אישיותכמה מילים 
גדלתי בבית חילוני שהרביץ בילדיו יהדות בדרכו שלו. הדלקנו נרות ביום שישי וחשמל 
בשבת, לא אכלנו חזיר, לא הפרדנו בשר וחלב, ספגנו יותר תנ"ך מהרבה ילדים דתיים, קראנו 

והוקראנו את ספר האגדה, וכשהגעתי לגיל מצוות אמרו לי הוריי שעליי להחליט אם ברצוני לעלות 
ה. החלטתי, עליתי, וכנראה משהו בבית הכנסת משך אותי, אולי ההתייחסות אליי כאל מבוגר לתור

שיכול להשלים מניין, והתחלתי ללכת לשם בכל שבת. אבי הבליע חיוך. אמי הרימה גבה. חבריי 
ליגלגו. אבל הזקנים הדתיים של שיכון קריית־משה בירושלים ראו בי הישג של ממש. בכל שבת 

ת הכנסת ובצהריים אכלתי עם הוריי ועם אחותי מרק עוף שהורתח כראוי על כיריים השכמתי לבי
אמי כינתה אותה "צלחת פְטרי", כי הייתה בעיניה הדרך היעילה  -ולא תסס לאיטו על פלטת שבת 

ביותר לגידול חיידקים. כך עברה עליי שנה יהודית חמה ובסופה התחלתי להשתעמם כי הבנתי 
אותן תפילות עצמן, וכי הדבר היחיד שמשתנה הוא פרשת השבוע. אבל אחרי  שבכל שבת מתפללים

 הן היו הרבה יותר מעניינות עם אבא שלי בבית. -שנה החלו גם הפרשות חוזרות על עצמן, וחוץ מזה 

איש לא השתמש אז במילה "הדתה" כי לא היה בה צורך. בבית הספר היסודי הממלכתי 
לא התמרמר. בבית הספר התיכון למדנו תלמוד ואיש לא נזעק. היה למדנו על חגי ישראל ואף הורה 

הרב מיכאל נהוראי, שלימד תלמוד באופן מרתק ומושך. אהבתי את שיעוריו,  -לי שם מורה נפלא 
סיפרתי עליהם בבית, והוריי החילונים למהדרין שמחו לשמוע שאני נהנה ולא חשבו שמדובר 

 (06/07/2017אחרונות",  )פורסם במקור ב"ידיעות      בהדתה. 

  

 

כיוון שאין להם מושיע בקרב הפוליטיקאים, יצאו הורים ותלמידים למאבק נגד הרשות שניתנה 
לאנשי דת ולעמותות דת ללמד לימודי דת בבתי ספר ממלכתיים. אך לא רק הם: ראשי העיריות של 

ת בבתי הספר על מנת תל־אביב ושל גבעתיים התחילו ברישום האגודות והעמותות הדתיות שפועלו
להגביל את פעילותן. תודה, מר חולדאי מתל־אביב, תודה, מר קוניק מגבעתיים, ותודה מראש גם לך, 
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 הגה וצורות – שיבושים בשמות הפעולה
 שיבושי הגייה .א

 ההסבר התיקון השיבוש

ְטענה, ַטענות 
 ומענות

 ַטענה, ְטענות ומענות

מחליפים בין נפרד לנסמך וגם 
 בשל קיום משקל ְקָטָלה.

גֵררה בצירוף טענות ומענות יש גם 
 .Aצליל  –לאחור 

ֲאִכיָפה, ֲחִכיָרה, 
ה ִסיָכה יָרה, ִסיכ ָ יָפה, ֲחכ ִ  ֲאכ ִ

אין דגש אחרי חטף ואחרי חיריק 
 מלא = אֿכילה, שיֿבה.

ירה אין במילה חֿכ"י שאעפ
, הוגים הומופוניות למילה חקירה

 בטעות חכירה.

אין דגש אחרי שווא נע ואחרי  הילֿכדותלֿכידה,  ְלכידה, הילכדות
 קמץ. אולי בהשפעת נלַכד, ללכֹּוד.

 ניכוס, כיכוב ניֿכוס, כיֿכוב

בשמות הפעולה האופייניים 
לבניין פיעל ע' הפועל דגושה 

גם אם הם גזורי שם  בדגש חזק
. )ורדי, האקדמיה בהגייה שונה

 (2017ללשון, 

אולי  משקל קטלה בהשפעת ה־א. ַגאווה ְגאווה
 נעשה בידול תנועות שגוי.

ִזרוז, ִסרוב, ִתאור, 
ֵבעור, ִבאור, ֵתעוד, 
 ֵשעור, ֵייעול, ֵטהור

וב, ֵתאור, ֵזרוז, ֵסר
עוד, ִבעור, ֵבאור, ִת 

 ִשעור, ִיעול, ִטהור

 יש תשלום דגש לפני ר, א.
 אין תשלום דגש לפני ע, ה.

 הסֿבה מקצועית הסבה מקצועית
ומה לגזרת עו"י גזרת הכפולים ד

 )ֲהָקָלה, ללא דגש(
 הגדמה
 הדבגרות

 הזברה, הזגר

 הקדמה
 התבגרות

 הסברה, הסגר

חלה הידמות חלקית שגויה 
בקוליות בגלל הקרבה לעיצור 

 הקולי.

מפחן, מפטא, 
 מבחן, מבטא, בחינה פחינה

חלה הידמות חלקית שגויה 
באטימות בגלל הקרבה לעיצור 

 האטום.

 הזזה הוזזה
 שגוי של נפי"ו על עו"י.היקש 

בשורש זה השיבוש קיים גם 
 בפועל: הוזיז, מוזיז.

הכחשה, הכחדה, 
 הכחלה

הֿכחשה, הֿכחדה, 
 הֿכחלה

כ. מקל בידול עיצורים שגוי ֿכ=ח
 מאוד על ההגייה.

ֶמרקם, ֶמרדף, 
 ִמרקם, ִמרדף, ִמרשם ֶמרשם

הנמכה שגויה לפני ר )בהשפעת ח 
 ֶמחדל(. –

שם פעולה של בניין פיעל. או אני  יש לי ִמינוי יש לי ָמנוי
 מנוי על...

 הכֵרַח, היֵצעַ  הכַרח, היַצע
משקל ֶהְקֵטל, חובה שתבוא פתח 

 גנובה.

משקל ְקִטיָלה. נפיצות המילה  זכות ְקדימה זכות ָקדימה
 ָקִדיָמה השפיעה.
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 דיבוב לעברית דיֿבוב לעברית

(DUB מילה זו ִנטית לפי דגם )
קור, ויוצרת בידול הגזרה במ

משמעות מהמילה דיֿבוב 
 )החשוד(.

 ִארגון האירוע ֶארגון האירוע
ִקטּול. הדובר מנמיך את התנועה 

מעצלות כמו בהגיית ֶהפעיל 
 )ֶהרגשתי( וֶהתפעל )ֶהתלבטתי(.

מאָכלי חג, מאָסרי 
 עולם

מאְכלי חג, מאְסרי 
 עולם

חיטוף קמץ בסמיכות עקב ריחוק 
 הטעם.

 חיטוף צירי עקב ריחוק הטעם. ֲעדות המזרח ֵעדות המזרח
 פירוק צרור שוואים נעים. ִבצחוק ְבצחוק

 ְבִדיוק ִבִדיוק
גרירת תנועת החיריק לאחור או 

השפעת מילים כמו ִבשלומו, 
 ִבדממה.

ו החיבור מקבלת את תנועת  ֲועבירות תנועה ְועבירות תנועה
 החטף.

החיבור מקבלת את תנועת ו  ֲוהריסת בתים ְוהריסת בתים
 החטף.

צחוק ְוִבידור, 
 ְוְשתיקה

ידור,  צחוק ּוב ִ
 ּוְשתיקה

 ּו לפני בומ"פ ולפני שווא.

 ְוִלשמירת חפצים ּוִלשמירת חפצים
אין שווא אחרי ה־ו. יש כאן תיקון 

יתר נפוץ כדי להרשים או 
 בהשפעת ּוְלהתנסות.

 .ש ל־ש כמו שדרההחלפה בין  שיכול עיצורים שיכול עיצורים
הערה: מפליא שהדובר הוגה אכיפה, חכירה ויוצר הומופוניות למילים עקיפה, 

 חקירה.
 הערה

במשקל הקטלה )כשפה"פ גרונית( + ה הידיעה יש פעמים רבות קושי בהגייה 
רצופים: ההאפלה, ההענשה, ההאשמה, ההעלבה,  Aמאחר שנוצרו שלושה צלילי 

 ההארכה, ההערכה, ההערצה ועוד.

ולכן הציעו איפול, ענישה, אשמה/אישום או שעוברים לנסמך: הארכת זמן, 
 הערכת העובד, הערצת הזמר.

דוגמות נוספות: ההעשרה, ההעתקה, ההענקה, ההאכלה, ההעמקה, ההעצמה, 
 ההארקה.ההאזנה, ההאנשה, ההעמדה, ההעברה, 

 (1964)אבינרי, יד הלשון,  

 שגיאות כתיב .ב
 ההסבר התיקון השיבוש

הצתרפות, 
הצתמררות, 
 הצתופפות

הצטרפות, 
הצטמררות, 
 הצטופפות

אחרי צ בהתפעל יש ט )הידמות 
בנחציות(. הכותב רגיל ל־ת: 

 התרשמות.

 צנתור צנטור
אולי בהשפעת מילים כמו 

 צ,ט יחדיו.הצטדקות. 
 התראה מפיגוע

התרעה על ניתוק 
 מים

 בהתרעה קצרה

 התרעה מפיגוע
התראה על ניתוק 

 מים
 בהתראה קצרה

שתי המילים מציינות אזהרה, 
אבל המילה התראה מציינת גם 

 אפשרות לענישה.
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 עשה הבחנה בין... עשה אבחנה בין...
בתחום  רקאבחנה=דיאגנוזה. 

 הרפואי.

 היתכנות ייתכנות

משקל היקטלות. הכתיב נוצר 
 ייתכן. – עתידהפועל בבהשפעת 

אבל אין גוזרים שמות מהדבקת 
סיומת לצורות פועל בעבר או 

 בעתיד.
 בהשפעת ציטוט דברים. ציתות לשיחות ציטוט לשיחות
  רב מעללים רב מהללים
קרקור סביב 

 מישהו
 המילה קרקור נפוצה יותר. כרכור סביב מישהו

 המילה קשקוש נפוצה יותר. כשכוש בזנב קשקוש בזנב
 המילה שמיכה נפוצה יותר. שכיבות סמיכה שכיבות שמיכה

ניסוי 
 ותהייה/ותעייה

המילה טעייה אינה מוכרת.  ניסוי וטעייה
 משתמשים במילה טעות.

בהשפעת הפרחת  הפרכת הטענה הפרחת הטענה
 שמועות/בלונים.

 שיכול עיצורים סיקול עיצורים
 שורשים מקראיים:שלושה 

, ס־ק־ל. הכותב לא ־לכ־, ס־כ־לש
 .ביניהם תמיד מבחין

 נפוצה ההגייה ללא פתח גנובה. לחלוַח העור לכלוך העור
סיקול 

 מזימה/ממוקד
 סיקול אבנים סיכול מזימה/ממוקד

 שקלול ציון שכלול ציון

גם בהגיה רבים מאוד הוגים ֿכ. 
בלבול עם שם הפעולה המקביל 

אין מבינים  יותר. שכלול הנפוץ
 .ש־ק־ל את הקשר לשורש

 התנקשות בחייו התנגשות בחייו
בהגייה המילה התנגשות נשמעת 
 התנקשות. היא גם יותר נפוצה.

 בהגייה כ=ק התנכלות התנקלות
  הארכת זמן הערכת זמן

 סטירת לחי סתירה בין הטענות סטירה בין הטענות
 הסתה לאלימות הסטה לאלימות

 הסטה=הזזה.
 הסטת וילון הסתת וילון

 תפיסה גם פיזית וגם רוחנית. תפיסה, סרטוט תפישה, שרטוט
 משקל היקטלות. הימנעות המנעות

הבט, הסט, הקף, 
 השג

היבט, היסט, היקף, 
 הישג

הקטל בגזרות חפ"נ וחפי"צ 
 בתוספת י.

 הישגיך –לזכר  הישגייך הישגיך )לנקבה(
 םייה ִםָּיה  גבייה, שחייה גביה, שחיה

היתפטרות, אירגון, 
 איבחון, שיחרור

התפטרות, ארגון, 
 אבחון, שחרור

 שווא נח מונע י לפניו.

אבידה, שריפה, 
ְקֵטָלה בלי י. רק ברירה, עבירה  אבדה, שרפה, גנבה גניבה

 עם י.
 ו עיצורית כפולה אוורור, אחווה אורור, אחוה

 עיצורית היקטלות + ו היווכחות, היוועדות הוכחות, הועדות
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 יישוב, ייסורים ישוב, יסורים
לפי כללי הכתיב המלא שתי 

י עיצורית. גם בהגייה  –אותיות י 
  .במקום ִישוב בְישו –טועים 

 התיישנות התישנות
לפי כללי הכתיב המלא שתי 

 י עיצורית. –אותיות י 
 .כשיש תשלום דגש מוסיפים י שירות, פירוש שרות, פרוש

לפי כללי הכתיב ליד אם קריאה י  השקיה, השקיית השקייה, השקית
 אחת.

 .בריבוי ביטוייה ,ביחיד ביטוָיה ביטויה )ביחיד( ביטוייה
 וראו עוד בפרק על הומופוניות.

 צורות .ג
 ההסבר התיקון השיבוש

כבישת 
 /אדמותכיבוש הארץ /אדמותהארץ

, מלפפוניםזיתים או כבישת 
כבישת עיניים בקרקע, כבישה 

 .קרה
הפועל כבש בבניין קל  בגלל

בהקשרים  יוצרים שם פעולה שגוי
וכך: כיבוש  . אין התאם.מסוימים

העבודה, כיבוש השממה, כיבוש 
 שער )בכדורגל(, כיבוש היצר.

 שימוש נדיר, אך תקין:

 

 איסור על... אסירה על...
בגלל הפועל אסר בבניין קל 

אין יוצרים שם פעולה שגוי. 
 )קל לעומת פיעל(. התאם

קשור  וידואוידוי על המעשה. אבל  וידוא הריגה וידוי הריגה
 לוודא, ודאי.למילים 

 לפני הספירה ולספירה לספירה אחרי הספירה
 תיקון שיבושים –הגהה  עשה הגהה עשה הגייה

 )כיבוד המעשה( הוקרת המעשה הכרת תודה/טובה הוקרת תודה/טובה
 .תודה הכרתאבל 

 היגוי ברכב הגיית מילים היגוי מילים

 סיקור האירוע כיסוי האירוע
כיסוי האירוע הוא תרגום 

 .cover the eventמאנגלית: 
קיפוח נפש דוחה 

 שבת
פיקוח נפש דוחה 

 שבת
שיכול אותיות שגוי דמיון צלילי 

 למילה הקיימת פיקוח.
 

 

  

 

 י מיותרת )דעתינו( התנשאות –שגיאת כתיב  שירות או שרות?

 )מקומון רמת־גן גבעתיים(
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מתוך 
 פרסומת

 מתוך פרסומת

 תרגום מביך

 שגיאת כתיב מביכה
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 התפקידים התחביריים של שמות הפעולה
פותח  אינוהוא  ועלדים רבים במשפט. בניגוד לשם הפלשמות הפעולה יש תפקי

 פסוקית מצומצמת. משלימי שם הפועל הם כמשלימי הפועל: מושא ותיאורים.

ולא מושאים או תיאורים היות שהוא שם  רק לוואיםמשלימי שם הפעולה הם 
  עצם לכל דבר.

 נסקור עתה את תפקידי שם הפעולה במשפט.

 נושא .1
 הייתה נעימה. ההליכה לכותל 
 תענוג. – שינה בשבת 
 ריגש אותנו. סיפורו של הפצוע 
 הייתה קשה. הנסיעה לאילת 
  ספירת העומרהחלה. 
 סימלה את סופה של גרמניה המערבית. נפילתה של חומת ברלין 
 קשות. כל ההתחלות 
  אישורם של העובדים הזריםייבדק. 
 הוא הקו העקום היחיד שיכול ליישר כמעט כל דבר בחיים. חיוך 
 תרבה חוכמה. קנאת סופרים 
  עובדים זריםכניסתם של תיאסר. 
 נדחית. בקשתך 
 הייתה קופצנית. הטיסה 
 תתעכב בשל אי הגעת  הקראת שמות הנופלים

 השר.
 אסורה ללא ליווי מורים. הירידה לאודיטוריום 
  הייתה מעייפת.הריצה בשיעור ספורט 
 תיערך ביום רביעי. האזכרה 
 מסוכנת לילדיכם. צפייה מרובה בטלוויזיה 
 זלה.נעצרה מכיוון שהדיו א ההדפסה 
 קשה לי. העמידה המרובה הזו 
 מקשה עליי לבצע את עבודתי כראוי. ההוראה שלו 
 תפסה אותי לא מוכן. ההודעה שלך 
 הוא תופעה מסוכנת העלולה לפגוע בילדיכם. אגרּוף 
 מרעישים נורא! הדפדופים שלך 
 אינו מוצדק. האיחור שלך 
 צפויה ביום ג. ירידת משקעים 
  השתתפותו בכנסבעקבות החשדות נגדו בוטלה. 
  השימוש בטלפון נייד בזמן נהיגהנאסר. 
 הוא מלאכה חשובה. חינוך תלמידי ישראל 
 תביא לתוצאות. התמדה 
  בשיעור הפליטים המסתננים  עלייה מתמדתבשנים האחרונות חלה

 לישראל.
 הצביעה על סוף הקריירה שלו. ירידתו מנכסיו 
  עלייה להר הביתלאחר המשא והמתן הותרה. 
 הייתה מרוששת אותך. ירידתך מנכסיך עזרתי ללא 
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  ,תעזורנה לכושר הגופני שלך. הליכותלדעתי 
 עייפה אותי. הריצה בשיעור חינוך גופני 
  גרפיטי(קיצור שבוע העבודהיאושר( . 

 
 נשוא שמני .2

  להצלחהאבות רבים. 
  שכנוע הלקוחותתפקיד הפרסומאי הוא. 
  סגירת מעגל.הייתה זו 
 יתרונות רבים. ַלצחוק 
  בטיפולהנושא. 
  נתן יונתן(געגועים לנחלחופים הם לפעמים( . 
  שמחהילדים הם. 
  בעשיית גמילות חסדיםהמצווה שלו היא. 
  אהבההרגש שאתה חש הוא! 
  קבלת המוזמנים לכנסתפקידך הוא. 
  מיפוי המכתשים על הירחהמטלה שקיבלנו היא. 
  ריכול מאחורי גביהמעשה האסור שעשה הוא. 
  125קריאה עד עמוד מטלת הבית שלכם תלמידים היא. 
  בכתיבה מבולגנת במחברותיהחסרונה העיקרי. 
  כל הסיפורספר זה. 
  יציאה לטיול בחו"לרצונו הוא. 
  כתיבת חיבור טיעוניהמטלה שלנו איננה. 

 
 שמות פעולה –גם הנושא וגם הנשוא 

 הצלחתיהיא  הצלחתך. 
 לשימוש מושכבמילה נטרול אינו  השימוש. 
 נקיטת עמדה חיוביתהיא  הטענה במאמר. 
 לא האהבה שלוהיא  האהבה שלי. 
 הסיפורזה כל  תקשוב. 
 הכרחהן לא  נזיפות. 
 בירידהשלנו  ההספק. 
 בבדיקה הבחינה. 

 
 

 חלק מנשוא מורחב .3
  בעזרה רבה מצידו. ביטויבא לידי הדבר 
  דיחויסובל העניין אינו. 
  לאיבודהלכו המפתחות שלי. 
  בשמירהנרדמה ההנהגה. 
  דעתולא ירדו לסוף הסטודנטים. 
  ודיווח על העבירה. שתיקהשבר הוא 
  לשידורעלה ערוץ חדש. 
  שביתהקנה לו הרעיון. 
  במחוזותינו. אחיזהקנה לו מנהג חדש 
  על הנעשה. ביקורתמתח הדובר 
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  בחיבוק ידייםישב לנוכח האירועים האחרונים המנהיג החדש לא. 
ילה ראשונה בצירוף מאחר שהנשוא שם הפעולה לא יופיע כמ הערה:

 המורחב הוא פועלי.
 

 לוואי .4
  הוא שנתיים. המינויתוקפו של 
  היא הצגת נתונים עדכניים. הסקירהמטרת 
  לקטנועים. חילוףהוא מוכר חלקי 
  לפירוקבמקרים אלה מומלץ לשקול מכירת קטנועים. 
  בנהיגהבסלולרי  על שימושיש איסור. 
  הביאה לירידה במספר התינוקות  לבדיקות מעקבהמודעות הגוברת

 החולים.
  חשוב להצלחתך. ההבעה בכתבשיפור 
  העלייההיא תכלית  הירידהתכלית. 
  חלתה לפני ההופעה והיה צורך להחליפה באחרת. הליוויזמרת 
  השקד פורח. )לאה גולדברג( אהבתיבארץ 
  שלך קצר מאוד. הריצהזמן 
  שלך דלה. הכתיבהיכולת 
  גרם לטעות. בחישוב הנוסחההחיפזון 
  יוביל לבורות. בקריאת ספרים התעניינותךחוסר 
  חשובים מאוד לשיח בין התלמיד והמורה. חינוךשיעורי 
  שלך מרשימות! האיוריכולות 
  בהיותו ברחם תתרום להתפתחותו. להאזנה למוזיקהחשיפת העובר 
  לקורס ניתנה אתמול. ההכנהמשימת 
  ק.עוסקת בהכנת מערכי שיוו להזזת הריםהחברה 
  על חידוש הביטוחקיבלתי הודעה. 
  החקירהעל פרטי  איסור פרסוםבית המשפט הוציא צו. 

 
 תמורה .5
  ,הרתיעה אותנו.כוונת זדוןכוונתו , 
  :התמדה ושקידההמורה מעריכה שתי תכונות. 
  ,טרם הושגה.השכנת שלום באזורהמטרה המרכזית , 
 " המרדףצפיתי בתוכנית." 
 " ההסדרקראתי את הספר." 
  ,הושלמה.כתיבת עבודה איכותיתהמטלה העיקרית , 
  ,עדיין לא הושג.מציאת אהבההייעוד שלו בחייו , 
  ,לא יכול להתממש.פרישה מוקדמת מהעבודההרצון שלו , 

 הלוואי והתמורה כשם פעולה לא יבואו בראש משפט. הערה:
 

 מושא .6
  התנצלותהוא דרש ממני. 
  את בקשתנוהמשרד קיבל. 
  את הנסיעה לחו"לדחות ל הכוונהעל חשבתי. 
  גם הנושא(עבירהעבירה גוררת( . 
  :כתבו עליה במקומון. – ההרשמה לבית הספרחלק ייחוד 
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  להגרלותהזוגות הצעירים מחכים. 
  השבתת הלימודיםאת הרשויות גינו. 
  בהעלמות מסהאיש נחשד. 
  להתמכרותסיגריות גורמות. 
  משיזוף יתרהימנעו. 
  על ההודאההם חתמו. 
  הזדמנות להתקדםתנו לילדיכם. 
 תקבלו רק מחר. עדכון גרסה 
  אהבהרק אהבה תביא. 
 זורקים לפח הכתום. אריזות 
  את הוספתו לקבוצהדרשתי. 
  לספח את  לבקשההנחרצת  על התנגדותהעיריית רמת גן הודיעה

 אוניברסיטת בר אילן לתחומה של גבעת שמואל.
  את דרישותיומחר אקבל. 

 
 תיאורים .7

 )נדיר יחסית( תיאור מקום .א
  בכניסה לאולםניפגש. 
  בשיכון עובדיםהוא גר. 
 יש מחסום. בעלייה לירושלים 
 אין מספיק מים לכל העיר. במאגר 
  במסע לנגבהתעייפתי מאוד. 
 הרבה דברים יפים ראו עיניי. )נעמי שמר( בהיאחזות הנחל בסיני 
  בפרסום חוצותראיתי את השלטים האלה. 
  הדרומית מהיציאההיא תגיע. 
 

 תיאור זמן .ב
 עליכם להחזיר את המחשבים הנישאים. עם סיום שנת הלימודים 
 פרצו קרבות. עם הקמת המדינה 
  מזג האוויר הופך קר לאחר שקיעת השמש

 יותר.
 יש להדק חגורות. לפני ההמראה 
  בהקדםניפגש. 
 תיבחנו בחומר הבסיס. עם פתיחת הקורס 
  רק לאחר עדכון הזנת ציונים תתאפשר

 .המערכת
 לא בטוח לצאת  לפני שקיעת השמש

 למקומות לא מוצלים.
 תיפסק התנועה בכבישים. עם כניסת יום כיפור 
 אני נוהגת להדליק נרות. לפני כניסת השבת 
 אין להוציא את הראש מהחלון. במהלך הנסיעה 
 נהרגו שלושה פועלים. במהלך הבנייה 
  במהלך יציקת הבטוןקורות העץ קרסו. 
  במהלך הטיסהאין להשתמש במכשירים ניידים. 
 יוכפף המטה הצה"לי לאגף התקשוב. עד להקמת זרוע הסייבר 

 לוואי
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 תיאור סיבה .ג
 הפסקנו לדבר. בגלל הוויכוח  
  מפאת לא התאפשר לנו להיכנס

 .האיחור
 של הלקוחות חודש  בעקבות הדרישה

 המלאי.
 נוצרו פקקי תנועה. בעטיה של ההפגנה 
 פסקו העבירות. בזכות האכיפה 
  מחמת ריבוי לא חתמנו על החוזה

 .הפגמים
 ניתנה לך האפשרות  הודות להצלחתך

 להמשיך בלימודים לתואר השני.
  נמנעה כניסתנו.בשל איחורך 
 הסתיים הפסטיבל מוקדם מהצפוי. עקב ירידת הגשמים 
  מהפיגועעשרות אנשים נפצעו. 
  מההליכה המרובההתעייפתי. 
  בגלל הדרישות הגבוהותהקפדתי לדייק בכל הפרטים. 

 
 תיאור תכלית .ד

  לריסון היצריםיש לפעול.  
 נדרשים כחמישים אריחים. לריצוף החדר 
  לשם שמירה על הטבעהחברה להגנת הטבע פועלת בשמורות הטבע. 
 אעבור קבוצה. למען האיזון 
 במבחן תצטרך ללמוד. בשביל ההצלחה 
  רישום הבעלות לשם שינויכתב ההעברה נחוץ. 

 
 )הנפוץ ביותר בתיאורים( תיאור אופן .ה

ומובעים באמצעות  לנשוא הפועלירוב תיאורי האופן האלה קשורים 
 מילת היחס ב.

  באזהרההוא נחקר. 
  בכוונההוא עשה זאת. 
  בגילוי לבהוא אמר זאת. 
  בלחיצת כפתורניתן לבדוק זאת. 
  ביראההוא ניגש אליה. 
  באמצעות הסטודנטים יוכלו לטפל בבעיה

 .בעלי חיים
  ללא דחיותעשה את עבודתך. 
  בלי היסוסהוא אמר זאת! 
  בהלימה לתוכנית הלימודים הספר נכתב

 .החדשה
 גם בסלנג:

  בטירוףהוא אוהב אותם. 
 

 .תלוי משפטהערה: הניתוח התחבירי הוא תמיד 
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 ב + שם פעולה מילת היחס
 צירופים מילה אחת

 בדאגה 
 בבהלה 
 בביטול 
 בזלזול 
 בכוונה 
 בצנעה 
 בברכה 
 באהבה 
 בהערכה 
 בהוקרה 
 ביראה 
 בשמחה 
 בהדרגה 
 בהסבה 
 בבידוד 
 בדממה 
 בגנבה 
 בהרחבה 
 )בקיצור )בקצרה 
 בהבנה 
 באיחור 
 באיפוק 
 בריסון 
 בזחילה 
 בלגלוג 
 בשליטה 
 בטיפול 
 בהכללה 
 בהכנעה/בכניעה 
 בסחרור 
 בסלידה 
 בסתירה 
 בהסתייגות 
 בישיבה 
 בעמידה 
 בלחיצה 
 בפירוש 
 בפקודה 
 באכזבה 
 ...בהמלצת 
 ...בהתייעצות עם 
 ...בשיתוף עם 
 בשילוב 
 בתיעוב 
 בייסורים 
 בהגדלה/בהקטנה 

 בהתאמה 
 בהתמדה 
 בשקידה 
 בידיעת 
 בשקיקה 
 בצחוק 
 בהתנשאות 
 בהדגשה 
 בהקרבה 
 בהצטיינות 
 בהקדשה 
 בתמיהה 
 בפליאה 
 בהתלהבות 
 בהתלהמות 
 בהפתעה 
 ...בהתערבותם של 
 ...בתמיכתו של 
 ...בתיווכם של 
 ...בכיכובו של 
 ...בהנחייתו של 
 ...בהדרכתו של 
 ...בסיועו של 
 ...בעידודו של 
 ...בעיבודו של 
 ...בליהוקו של 
 בטירוף 
 בהליכה 
 בשליפה 
 בבירור 
 בגאווה 
 בבטחה 
 בשתיקה 
 בהתרסה 
 בפירוט 
 ...בהלימה ל 
 ברישול 
 בהשלמה 
 בזעקה 
 בהנאה 
 בצמצום 
 בהרדמה 
 בהצבעה 
 בהסכמה 
 בכפייה 
 בריצה 

 בחרדת קודש 
 בחירוף נפש 
 בחירוק שיניים 
 )בחשכת הליל )גם ת' זמן 
 בגילוי לב 
 בהיסח הדעת 
 בהתראה קצרה 
 בהילוך נמוך/גבוה 
 בכוונת זדון/בכוונת תחילה 
 בהצטיינות יתרה 
 בהרכב מלא/חסר 
 בכריעת ברך 
 בניגוד לחוק 
 בניגוד לרצונו 
 בעצימת עיניים 
 )בתזמון מושלם )גם זמן 
 בנשימה אחת/עצורה 
 בהינף יד 
 נתפס בקלקלתו 
 בהישג יד 
 בשיקול דעת 
 בלית ברירה 
 בעילום שם 
  /בקריאה ראשונה/ שנייה

 שלישית
 בטריקת דלת 
  להנחיותבהתאם 
 )במאמר מוסגר )גם הסגר 

 
חלק מהצירופים  הערה:

 מטפוריים.

תוך הדברת הבית תיעשה 
 שימוש בחומרים טבעיים
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 ...בהשקעה של 
 בקירוב 
 בחיוב 
 בשלילה 
 ...בהשראת 
 )בהזדמנות )גם זמן 

 בטיסה 
 בהתכתבות 
 ...בהידברות בין 
 

 
 תוך + ...

 ...תוך שימוש ב  ...תוך היתקלות ב... תוך התנסות ב 
 
 כַ 

 כהלכה
 

 באמצעות
 באמצעות הלבנת כספים 
 ...באמצעות קישור ל 
 ...באמצעות טיפול ב 
 ...באמצעות העברה בנקאית 

 באמצעות הדמיה 
 באמצעות המחשה 
 באמצעות למידה 

 
 ללא/בלי

 בלי כוונה 
 ללא ויכוח/בלי ויכוחים 
 ללא היסוס 
 ללא הגבלה 
 ללא הסתייגות 
 בלי סיוע 
 בלי פקפוק 
 בלי הנחות 

 ללא ידיעה 
 בלי הכרה 
 ללא מגע 
 בלי חרטות 
 ללא התערבות 
 ללא הבדל דת, גזע ומין 
 ללא הפסק 
  צחוקבלי 

 ללא דיחוי 
 ללא התראה מוקדמת 

 

 תיאור ויתור .ו
 מנהל בית החולים מסרב לקבל את החולה  למרות ההסכמים

 למחלקה.
 אנו מקווים שנתרגל אליו. על אף סלידתנו מהמקום 
 לא יעלו מחירי המוצרים  חרף התייקרות מחיר החלב הגולמי

 שבפיקוח.
  למרות ירידת הגשמיםהגעתי בזמן. 
  למרות התנהגותו המחרידההמשכתי לעבוד כרגיל. 
  חרף ההצקות החוזרות והנשנותלא נשברתי. 
  למרות ההפצרות של השריםהשרה התפטרה מתפקידה. 

 

מוטב תשירו שיר לשלום "
 ".בצעקה גדולה

 )יעקב רוטבליט(
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 תיאור תנאי .ז
 יישמעו צפירות עולות ויורדות. במקרה של אזעקת אמת 
 לא נטפל בבקשתך. בלי אישור מתאים 
 לא נוכל להתקדם. ללא תיאום בין הצדדים 
 ללא כניסתה של המפלגה אליהממשלה תתפרק ה. 
  ללא הכנסת השמרים לעיסההעוגה לא תתפח. 
  במקרה של הכרה בירושלים כבירת ישראלייתכנו התפרעויות. 
 לא תוקלט השיחה. בלא נטילת רשות 
  ללא הבעת חרטהבקשה החנינה של האסיר לא תאושר. 
  ללא הרכבת משקפייםאינני מסוגל לקרוא. 

 תיאור מצב ותיאור מידה כשמות פעולה.אין הערה: 

 הסגר .8
 ספק והסתייגותוכן להבעת  עמדת הכותביש הסגרים המשמשים לציון 

 מקור הדברים)למיטב ידיעתי, להערכתי, לעניות דעתי...(. חלקם מציינים את 
סדר )לשמחתי(, חלק מציינים  רגש(, חלקם מציינים X, לטענת X)לדעת 

)למעשה, בהחלט(. לעיתים זו רק  ודאות)לסיום( וחלקם נועדו לציון  וקישוריות
 )במאמר מוסגר(. הערה

 אתה יכול לעשות כרצונך.מבחינתי , 
 יש ללמד אבולוציה כחלק מלימודי החובה.לדעתה של שרת החינוך , 
 המטרה העיקרית שלך צריכה להיות שקידה על הלימודים.לעניות דעתי , 
 גשה אתמול., ההצעה הולמיטב ידיעתי 
 למאחרים לא תתאפשר הכניסה.למיטב הבנתי , 
 כמאה איש יגיעו למפגש.להערכתנו , 
 התובע הטריד אותו ארוכות לפני המעשה.לגרסת הנאשם , 
  ,לא אגיע בזמן.לשם שינויהפעם , 
 כולנו שמחנו.בקיצור , 
  נכון. בהכרחזה לא 
  ,תשתקם.בעזרת השםהכלכלה , 
  ,את דבריי. , לסייםבמחילה מכבודךתרשה לי 

 הערה
מילה דוגמת "בקיצור" משמשת גם תיאור אופן: ספר זאת בקיצור. הניתוח 

הצירופים "קיצורו של דבר" ו"קיצורו של עניין"  .תלוי משפטהוא תמיד 
 בראשי משפטים משמשים הסגרים.

 פנייה .9
l; 

 שמור על עצמך.כפרה , 
 
 קריאה .10
 עליך לחכות בתור כמו כולם!סליחה , 
 בשיעור(! דממה( 
 אליי! )בצבא( הקשבה 

 הערה:
 מילות קריאה אלה יכולות להינתח גם כמשפט חסר.

> 
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 המרות עם שמות פעולה
 המרה משם פועל לשם פעולה ולהפך

לעיתים יש חילוף חופשי, לעיתים אין אפשרות, ולעיתים נדרשים שינויים, ואז 
 יווצר הבדל במשלב הלשוני או במשמעות.

כיום מקובל לנתח את שם הפועל כפתיחה של פסוקית מצומצמת במשפט  הערה:
מורכב )למעט במקרים שהוא חלק מנשוא מורחב(. כאן התייחסנו אליו כחלק 

 ממשפט פשוט.

 נושא .1
בהמרה זו יש לשים לב להוספת האוגד, להתאם הדקדוקי בין שם הפעולה 

 לאוגד, להעלאת המשלב הלשוני ולסדר המילים.

 ף לשמש בשעות הבוקר מסוכן להיחש  החשיפה לשמש בשעות הבוקר
 מסוכנת.

  קשה להחליט אם ללמוד ביולוגיה או לא  ההחלטה אם ללמוד ביולוגיה
 או לא קשה.

  רצוי להקשיב לדברי המדריך .ההקשבה לדברי המדריך רצויה 
  לא רצוי להפסיק את השביתה .הפסקת השביתה לא רצויה/אינה רצויה 
 המחשב  כדאי ללמוד מדעי .למידת מדעי המחשב כדאית 
  נעים ללכת בקיץ לים .ההליכה בקיץ לים נעימה 
  חשוב לשתות מים .חשובה שתיית מים או שתיית מים חשובה 
  חובה לחתור לפשרה .החתירה לפשרה היא חובה 
  מותר לאכול שוקולד, אך רצוי להמעיט בכך  אכילת שוקולד מותרת, אך

 ההמעטה בה רצויה.
  טוב לטייל בארץ ישראל .הטיול בארץ ישראל טוב הוא 
  עדיף לבטל את הבוחן .ביטול הבוחן עדיף 
  מומלץ לבקר באתר .הביקור באתר מומלץ 
  בריא לשחות .השחייה בריאה 
  חיוני לחשוב מחוץ לקופסה  חיוניתהחשיבה מחוץ לקופסה. 
  טבעי לדאוג לילדים .הדאגה לילדים טבעית 

 
 הערות:

 הנשוא בהמרה מסוג זה הוא לרוב שם תואר. .1
 המושא או התיאור של המשפט המקורי יהפכו ללוואי. .2
 דוגמות לעדיפות לשם הפעולה כנושא .3

 אי אפשר להמיר  –גררה עליית מחירים  היענות לתביעות העובדים
 בשם פועל.

  אולי צפויים  אי אפשר להמיר בשם פועל – חתימת הסכם חדשצפויה(
 .שכר חדש; נושא סתמי(לחתום על הסכם 

 אי אפשר להמיר בשם  –מורגש לאחרונה  גידול ניכר במספר העולים
 פועל.

  אי אפשר להמיר בשם פועל. – פרסום המודעההושהה 
 אי אפשר להמיר בשם  –עשויה להתברר היום  קביעת המועמד לתפקיד

 פועל.
 אי אפשר להמיר בשם פועל. –הייתה מוצדקת  תביעת העובדים 
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 אי אפשר להמיר בשם פועל. –הפתיעה אותנו  רהקפאת השכ 
 אי אפשר להמיר  –הביאה ליישוב הסכסוך  ההידברות בין היריבים

 בשם פועל.
 

אי אפשר להמיר אם יש בהמשך  – שם פעולה + שם עצם בצירוף סמיכות .4
 נשוא פועלי.

 יתקיים ביום שלישי. עיבוד השדות
 ניכרת היטב בכיתה זו. אהבת הקריאה

 
 נפוץ יותרשם הפועל  .5

 .יש להישמע להוראות המציל 
 .חובה לדייק 
  על תושבי העיר להתמיד בפעולותיהם )פחות: ההתמדה להמשיך

 בפעולות מוטלת על תושבי העיר(.
 .בכוונתו לצאת לסרט 
 .מחובתך להתנצל 
 .אסור לעשן 

 מקרים שבהם אין כלל שם פעולה אלא רק שם פועל .6
  לחדול– X. 
  לבוא– X. 
  לשקר– X. 
 

אסור להחנות או  –"אין חניה" לא ברור אם הכוונה לנשוא מודלי  בצירוף .7

אין מקום חניה. ועדיף לומר החניה  –יש חניה( ≠אולי לנשוא קיומי )
 אסורה.

 
 נשוא .2

 המרה זו נדירה יחסית.
 שם הפועל בא לרוב אחרי אוגד מהסוג של כינוי גוף או יהיה, הייתה ועוד.

  האתגר הוא להכשיר מורים טובים למערכת  האתגר הוא הכשרת מורים
 טובים למערכת.

  הכוונה הייתה למנות אדם אחר .הכוונה הייתה מינוי אדם אחר 
  הדרישה היא להתגייר .הדרישה היא גיור 
  שאיפתו הייתה להתעשר בקלות .שאיפתו הייתה התעשרות קלה 
  כל רצונם הוא לשבות .כל רצונם הוא שביתה 
  מטרת צה"ל היא למנוע חדירת מחבלים  מטרת צה"ל היא מניעת חדירה

 של מחבלים.
  הנטייה היא להציע לעובד תפקיד בכיר יותר  הנטייה היא הצעת תפקיד

 בכיר יותר לעובד.
  אומנות הפרסום היא למכור קרח לאסקימואים  אומנות הפרסום היא

 מכירת קרח לאסקימואים.
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 ללא אוגד

  הכוונה להנהיג פיקוח יעיל יותר .הכוונה  הנהגת פיקוח יעיל יותר 
 אי אפשר להמיר משם פעולה      

  התנאי לכך הוא הימצאות כמות גדולה של כסף )לא ניתן להמיר בגלל
 הסמיכות(.

 מושא .3
בהמרה מסוג זה לא תמיד ניתן להמיר את המושא שהוא שם פועל לשם פעולה. 

ההמרה מעלה את המשלב הלשוני של המבע. השימוש בשם הפועל נפוץ לעיתים 
 יותר.

  הממשלה תאפשר להציב אנטנות סלולריות בקרבת אזורי מגורים 
 הממשלה תאפשר הצבת אנטנות סלולריות בקרבת אזורי מגורים.

  הממשלה תתיר לפצל את משרד החינוך והתרבות לשני משרדים 
 ינוך והתרבות לשני משרדים.הממשלה תתיר את פיצול משרד הח

  השף בטלוויזיה המליץ לאפות את התבשיל כמאה ועשרים דקות 
 השף בטלוויזיה המליץ על אפיית התבשיל כמאה ועשרים דקות.

  המשטרה אסרה לבקר בהר הבית  המשטרה אסרה על ביקורים בהר
 )או אסרה את הביקורים...(. הבית

  הממשלה הבטיחה לתמוך בהצעת החוק של סיעה זו  הממשלה
 הבטיחה תמיכה בהצעת החוק של סיעה זו.

  דרשתי לחקור את הסיבות למעשיו של המנהל  דרשתי את חקירת
 הסיבות למעשיו של השר.

  הספרנית המליצה לנו לקרוא את הספר  הספרנית המליצה לנו על
 קריאת הספר.

  הוא תבע ממני להתנצל וא תבע ממני התנצלות.ה 
  ראש הממשלה העדיף לגרש את המחבלים לגבול לבנון  ראש

 הממשלה העדיף את גירוש המחבלים לגבול לבנון.
  הודענו לחיילים להתארגן למסע  הודענו לחיילים על התארגנות

 למסע.
  המפקד דרש מהחיילים לציית לפקודות  המפקד דרש מהחיילים

 ציות לפקודות.
 להמיראי אפשר 

 .השר לשעבר נזכר בשהייתו בירושלים 
 .חברי הכנסת נתקלו בסירוב מצד הקואליציה 
 .היו"ר היוצא הודיע על תמיכתו בבן טיפוחיו 
 .ראש הממשלה תומך בחידוש הרפורמה 
 .הוא מנסה לנצל את המצב שנוצר לטובתו 
 .יש להגביל את כניסתם של המסתננים לישראל 
 תיהם.הנהג הורה לנוסעים לשבת במקומו 

 

 יוצאים מן הכלל במקרים מסוימים במילת היחס מ

  הוא נמנע מלטפל בו .הוא נמנע מטיפול בו 
  הוא נזהר מלהתקיף אותו .הוא נזהר מהתקפה עליו 

 היא
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  לא נואשנו מלהשיג את המטרות .לא נואשנו מהשגת המטרות 
 כאן ההמרה אפשרית.

 
 אין המרות

 .)ולא שם פועל( שם פעולה רקיש פעלים מסוימים שאחריהם יבוא  

 

 לרוב אין אפשרות המרה –יש פעלים שאחריהם יבוא רק שם פועל 

 בעיקר בנשוא מורחבמדובר 

 עשוי ל... מסוגל ל... יכול ל...

 מוכרח ל... עלול ל... מוכן ל...

 שואף ל... נאלץ ל... צריך ל...
 הפסיק ל... סירב ל... הסכים ל...
 ממשיך ל... עתיד ל... מיטיב ל...
 המעיט ל... מיהר ל... הוסיף ל...
 הקדים ל... איחר ל... הרבה ל...

 הערות:
המעיט בדיבור, הפסיק לאכול  לעיתים ההמרה ניתנת: המעיט לדבר  .1

 נהנה לאכול שוקולד הפסיק את האכילה , .נהנה מאכילת שוקולד 
לעיתים ניתן להמיר את שם הפועל בצירוף/בפועל ואחריו תיאור אופן:  .2

 אכל מעט. הגיע מהר, המעיט לאכול  מיהר להגיע 
 בשם הפועל( –)או פסוקית לוואי מצומצמת  לוואי .4

  בית המשפט ידון בבקשה לפרק את העמותה  בית המשפט ידון
 בבקשה לפירוק העמותה.

  הסיכוי של העולים להיקלט גבוה  סיכויי הקליטה של העולים
 גבוהים.

  הזכות להימנע מהצבעה שמורה לו  הזכות להימנעות מהצבעה
 שמורה לו.

  האפשרות לצרף את ש"ס לממשלה הוצעה על ידי שר האוצר 
 אפשרות צירופה של ש"ס לממשלה הוצעה על ידי שר האוצר.

  התוכנית של שר האוצר מגדילה את סיכוייהם של העולים להיקלט 
 התוכנית של שר האוצר מגדילה את סיכויי הקליטה של העולים.

  חיפשתי מקום לשבת .חיפשתי מקום ישיבה 
  להיבחר לתפקיד שינה את דעותיו  שלוהרצון  שלורצון ההיבחרות 

 לתפקיד שינה את דעותיו.
  נטייתה להשמין מזיקה לה .נטייתה להשמנה מזיקה לה 
  הצו לסגור את המקום הוחל גירה למקום הוחל.צו הס 

 
 לא ניתן להמיר

 האריזההגדיל את  הבהיר את הדרישה איחל הצלחה
 הכחיש את ההאשמות הגביל את הירידה דחה את הדיון

 חקר את המעשים הסביר את הדרישה נימק את ההחלטה
 הצדיק את החידוש תמך בהחלטת הממשלה עסק בשינוי התפיסה
 תירץ את האיחור ניצל את היווצרות המצב עיכב את הענקת הפרס
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  לייצור נשקפורק בית מלאכה. 
  היה מרגש. הפרדהטקס 
  נשלחו לביתה של השרה. איוםמכתב 
  ירודה. החינוךרמת 
  שלו קטנה. ההשפעהמידת 
  לבניין זה. התמוטטותיש סכנת 
  אימוןטייס ניסוי נפצע בעת גיחת. 
  של השרה נדחו. ההתפטרותנימוקי 
  דורש תשלום רטרואקטיבי. הכנסהמס 
  בביתי. ציתותנתגלו מכשירי 
  היה חכם. לבוא מוקדםהרעיון 
  גבוה. לחלותהסיכון 
  את המשמעות נכשל. לבטאהניסיון 

 
 אבל ניתן להמיר לעיתים אם יש השלמה      

  סכנת פילוג העם .הסכנה לפלג את העם 
  האפשרות להתנדב לצבא .אפשרות ההתנדבות לצבא 

 

 תיאורים .5
 תיאור זמן

  עם היכנסך לחדר תראה את התמונה  בעת כניסתך לחדר תראה את
 התמונה.

  בהינתן הוראה, נבצע אותה נבצע אותה. עם מתן ההוראה 
  בהגיעך הביתה שלח לי את המסמכים  עם הגעתך הביתה שלח לי את

 המסמכים.
 תיאור תכלית

  מטרתו העיקרית של המיזם היא לפעול כדי לקדם את העובדים 
 מטרתו העיקרית של המיזם היא לפעול למען קידומם של העובדים.

  באנו אליך כדי ללמוד .באנו אליך לשם למידה 
  החייל הוזמן לשרת .החייל הוזמן לשירות 
  המשרד פועל לאתר מקום להנצחת האיש  המשרד פועל לאיתור

 חת האיש.מקום להנצ
  הכתבים הגיעו לסקר את האירוע  הכתבים הגיעו לשם סיקור

 האירוע.
  כסף עבדתי קשה כדי לצבור .עבדתי קשה בשביל צבירת הכסף 
  פעלתי להכין את כל הדברים למסיבה מחר  פעלתי להכנת כל

 הדברים למסיבה מחר.
  מיהרתי כדי להגיע בזמן .מיהרתי לשם ההגעה בזמן 
  קראו מאמר זה כדי להחכים .קראו מאמר זה בשביל ההחכמה 
  שוחחנו בטלפון כדי להקדים את המבחן  שוחחנו בטלפון לשם

 הקדמת המבחן.
  האנשים האלה אינם עושים כלום כדי להצליח  האנשים האלה אינם

 עושים כלום בשביל ההצלחה.
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 תיאור אופן

  עשיתי זאת בלי להתכוון ה.עשיתי זאת ללא כוונ 
  הוא עשה זאת בלי להתווכח .הוא עשה זאת ללא ויכוח 
  הוא עשה זאת בלי לפקפק במטרה  הוא עשה זאת ללא/בלי פקפוק

 במטרה.
  תוכל להצליח בלי להשקיע .תוכל להצליח ללא השקעה 

 
 אפשרית גם המרה מתיאור אופן ונשוא רגיל לנשוא מורחב:

 .איחר לבואהוא   בא באיחורהוא 
 את ההצגה. נהנה לראותהוא   בהנאהאת ההצגה  רואההוא 
את  הקפידו לבצעהם  )בקפידה(  בהקפדהאת המשימה  ביצעוהם 

 המשימה.
השתוממו התלמידים   בהשתוממותעל השינוי  שמעוהתלמידים 

 על השינוי. לשמוע
הוא התרשל בכך   בהעמקהאת הפרשה  חקרהוא התרשל בכך שלא 

 את הפרשה. העמיק לחקורשלא 
 אלינו. שמחו להגיעהם   בשמחהאלינו  והגיעהם 

 התמיד לפעולהסטודנט   בהתמדהלמען החלשים  פעלהסטודנט 
 למען החלשים.

 תיאור תנאי

  בלי להכין מראש את המסמכים לא נוכל לקבל אישור  ללא הכנה
 מראש של המסמכים לא נוכל לקבל אישור.

 הערות
 :)ולא עם שם פועל( תיאור ויתור יבוא רק עם שם פעולה .1

 למרות הצלחתך..., חרף השקעתך..., על אף זכייתך... ועוד.
ניתן להמיר את שם הפועל או את שם הפעולה לפסוקיות רגילות: כשתגיע  .2

 הביתה..., כדי שתלמד..., בלי שהתכוון... ועוד.
ביטויים כבולים דוגמת ההסגר "להבדיל אלף אלפי הבדלות" אינם ניתנים  .3

 להמרה.
 

 

 

 

 

 

 

 

אומנם ניתן להמיר ל"הזמנה להצעת הצעות 
 לרכישת...", אבל שם הפועל במקרה זה עדיף.
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 דו־משמעות תחבירית
 בצירוף סמיכות חבורה )שתי מילים( .א

 שם עצם )פעיל או סביל( שם פעולה
 המטוסים תקיפת
 המורים הדרכת
 השר חקירת
 התלמידים ספירת
 השופטים בחירת
 משפחות ביקור
 אם אהבת
 המנהל מינוי
 הקבוצה הובלת
 המורה הערכת
 המרגל חשיפת

)ד"ר שתיל,  לא ברור האם השם הוא מבצע הפעולה או נפגע הפעולה. 
 .סבילהמהצירופים מסוג זה יש משמעות  %90. לפי מאמרו, ל־(1998

 הפתרונות:
  –פעלים  .1

 המטוסים תקפו.
 או             

 תקפו את המטוסים/המטוסים הותקפו.
 .הברור בין פעיל לסביל בפעלים ההבחנה

 
 מילת יחס )נדיר יותר( .2

 )האהבה את האם )סביל 
 )המינוי על ידי המנהל )פעיל 

 
 יםחיבור משפט .3

 של הרמטכ"ל. מינוידרור הוא תת־אלוף עמי מינוי
ובשני הוא מבצע  ,בצירוף הראשון הסומך הוא נפגע הפעולה

 הפעולה.
 חקירת השר הפתיעה אותנו. היינו משוכנעים שהשר חף מפשע.
בחירת המורה תמוהה. לתלמיד ההוא אין כישורים מתאימים 

 למטרה זו.
 

 הערות:
הפתרון לא יהיה באמצעות המילה "של" )סמיכות פרודה(. גם  .1

 צירוף דוגמת "הבחירה של השופטים" הוא דו־משמעי.
 

 צירופים דוגמת אלה אינם דו־משמעיים: .2
  רק היתוש עקץ. –לא דו־משמעי  –עקיצת יתוש 
  רק הנושא נחקר. –לא דו־משמעי  –חקירת הנושא 
  רק השופטים החליטו. –לא דו־משמעי  –החלטת השופטים 
  רק המנהל דרש. –לא דו־משמעי  –דרישת המנהל 
  רק אוהבים את הספרים. –לא דו־משמעי  –אהבת ספר 
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  רק הקולות נספרו. –דו־משמעי לא  –ספירת הקולות  

סביל(  –יפה להשוות בין צירוף דוגמת הרעלת דם )הדם הורעל  .3
 פעיל(. –לבין הרעלת המזון )המזון הרעיל 

 
יש צירופים שעשויים לכאורה להיות דו־משמעיים "קליטת  .4

העולים" )קלטו את העולים או העולים קלטו את השפה(, אבל 
חד־משמעיים: טיפוח הנוער, ברוב המקרים אלה צירופים  בפועל

 הפכואילוף הסוררת, בעילת קטין, אימוץ ילדים ועוד. אלה 
 מושגים.

 
ואילו בצירוף  ,נפגע הפעולההוא בצירוף "כיבוש רומא" הסומך  .5

"כיבושי רומא" הסומך הוא מבצע הפעולה. הצירוף "חקירת 
ירות שוטרים" המשטרה" )פעיל(, אבל הצירוף "המחלקה לחק

 )סביל(.
 

" יש משמעות סבילה, ואילו השתתפו בעריכת התוכניתלצירוף " .6
לעזרת משמעות פעילה. וכן "באו  יש" מישהובעריכת לצירוף "

 פעיל. –" בעזרת העםסביל ו"באו  –" העם

 

 צירוף סמיכות + שם תואר מאותו המין .ב
 

 הופעת הזמרת המעולה

 

 תמיכת הממשלה הרחבה

 

הוותיק  חבר היישוב 

 

ן החדש  מבנה הארגו

 

 כות הרופאות היעילותהדר

 

 תיאור הגירוש המזעזע

 

 דו־משמעי:
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 פרסום המוצר המוצלח

 

 ביצועי המחשבים הטובים

 

ן המעצבן  צלצול הפעמו

 

 צעקת התיירת המפחידה

 

 פתרונות:ה 
 )יוצרת מעין סוגריים(: באמצעות המילה "של" 

 ההופעה של הזמרת המעולה. אוההופעה המעולה של הזמרת 
 

 שיבוש:
 קופסת אחסון ילדים

 / פסוקית לוואי Xצירוף סמיכות + של  .ג
 סיכום השיעור של המורה

 לא ברור מי סיכם: המורה או מישהו אחר?

 או:

 הביקורת על ההחלטה שפורסמה אמש אינה הוגנת.

 

 או בשינוי סדר המילים: באמצעות פועל מפורשיהיה הפתרון 

 אומישהו סיכם את השיעור של המורה  אוהמורה סיכם את השיעור 
 הסיכום של המורה את השיעור.

הביקורת עליה הוגנת. או אמש פורסמה  –ההחלטה שפורסמה אמש 
 ביקורת לא הוגנת על ההחלטה.

 בסמיכות כפולה .ד
 סופרהשליטה של מישהו בלשון ה      

 שליטתו בלשון של הסופר
 השליטה של הסופר בלשון          

 הצפייה של הבמאי בטלוויזיה.                
 צפייתו בטלוויזיה של הבמאי

 הצפייה של מישהו בטלוויזיה של הבמאי.     

 

 צולם בקיבוץ מגל



 

224 

" יש דו־משמעות וכן "עם יציאתו Xגם בצירוף דוגמת "הגעתו לחווה של 
 מהבית של הבישוף".

 אומנם צירופים אלה מצויים בשפתנו, אך הם אינם תקינים.

 

 דו־משמעות תחבירית וסמנטית .ה
 אופן     

 .בישיבההוא לומד 
 מקום       

 נשוא מורחב או נשוא רגיל + תיאור .ו
 נשוא מורחב )ניב(     

 התלמיד עמד בבחינה.

 התלמיד עמד בדיבורו.
 תיאורנשוא רגיל +          

 הסגר או לוואי .ז
 הייתה עזה. לדעתיההתנגדות 

 הזזת סדר המילים. –הפתרון להסגר   לדעה שלי. –הפתרון ללוואי 

 

 דו־משמעות בתיאור אופן )אין שינוי בניתוח התחבירי( .ח
 .בעמידהצילמנו את האיש 

 לא ברור מי עמד: אנחנו או האיש?

 .עומדכשהוא  אוהפתרון: כשאנחנו עמדנו 

 שינוי בניתוח התחבירי(לוואים לצירוף סמיכות )אין  .ט
 

 .פגישת היכרות עם הילדמוזמנים ל
 

לא ברור למי המשלים "עם הילד" מתייחס, לנסמך )פגישה( או לסומך 
 )היכרות(?

 

 תיאור מקום או תיאור תכלית .י
 .בשביל ההכנה למסעהם צעדו 

 

 )שינוי בניקוד( תיאור זמן או תיאור אופן .יא
 ִב/ַבצניחה.            זמןהגענו למקום 

 אופן 
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 תיאור או לוואי .יב
 

 .בשטחהוא עוסק בתיקון הטנקים 

 

 .בחודש הבאהוא יודיע על מועמדותו בבחירות 

 

 .מהמנטור החדששמענו על ההתרגשות באולפן 

 

 

 .בחנות ההונאההקונה והמוכר דיברו על 

 

 .ברגלחזרתי מבדיקות 

 

 .בכינוסהם שמעו על פגישתנו 

 

 מושא או לוואי? .יג
 

 .בעד שינוי שיטת הממשלהוא נאם בהפגנה 

 

 .עם עורכי העיתוניםמפקד המבצע לא הסכים לדבר בפגישה 

 

 .מהארגון של לוישוחררו ממעצר שלושה נאשמים בסחיטה 

 

 .לחינוך מיוחדצפויות שנים קשות בבתי הספר 

 

 

 

 

 

 

 

 כוורת

 אחסון

 ילדים
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 שם הפעולה בצירופים שמניים
צירוף שמני הוא צירוף של שמות )שמות עצם, שמות תואר ועוד( שיש ביניהם 

 קשר כלשהו. אנו נתמקד בשמות הפעולה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 צירופי סמיכות עם שמות פעולה .א

פעולה הם לרוב גלגול )טרנספורמציה( של צירופים שמניים בסמיכויות עם שם 
 צירופים פועליים.

 סוגי הסמיכויות עם שמות פעולה ומאפייניהם

 (2001)על־פי א' ברגר, שפה בהקשר,   2טבלה 

 סמיכות כפולה סמיכות מפורקת סמיכות דבוקה
 "ללא המילה "של 
  המילה הראשונה נקראת

 נסמך והשנייה סומך.
  נפוצה יותר במשלב

הגבוה, אבל קיימת גם 
 במשלבים אחרים.

  בסומך היידוע יהיה רק
 והריבוי רק בנסמך.

 
_____________________ 

 :דוגמות 
 בקשת התלמיד

 דרישת המפגינים
 טיעון הנאשם

 הוצאת הקבוצה )מהליגה(
 

שליטת התלמיד    
 )בחומר(

 המלצת המוָרה
 הצבעת התלמידים

 "עם המילה "של 
 נפוצה יותר בלשון הדבורה 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 :דוגמות 

 התלמידיםהבקשה של 
 הדרישה של המפגינים

 הטיעון של הנאשם
ההוצאה של הקבוצה 

 )מהליגה(
השליטה של התלמיד 

 )בחומר(
 ההמלצה של המורה

 ההצבעה של התלמידים

 "עם המילה "של 
  כינוי חבור מקדים בנסמך

 המתאים במין לסומך.
 נפוצה יותר במשלב גבוה 

 
 
 
 
 

_____________________ 
 :דוגמות 

 התלמידיםבקשתם של 
 דרישתם של המפגינים

 טיעונו של הנאשם
הוצאתה של הקבוצה 

 )מהליגה(
שליטתו של התלמיד 

 )בחומר(
 המלצתה של המורה

 הצבעתם של התלמידים

 צירופי סמיכות

סמיכות 
 מפורקת/
 פרודה

סמיכות 
דבוקה/ 

 "גילה"ר

סמיכות 
 כפולה

 צירוף יחסשם + 
שם צירוף 

 עצם + תוארו
)כמילה 
הראשונה 
 בלבד(

 פעולה בצירופים שמנייםהשם 

כמילה שנייה  כמילה ראשונה
 )+מילת יחס(

 (2001)על־פי א' ברגר, שפה בהקשר,  1תרשים 



 

227 

צירופי הסמיכות בעברית אינם כולם מסוג אחד. מבחינה מורפולוגית אין כלל 
הבדל ביניהם. אולם, מבחינה סמנטית ותחבירית עלינו להבדיל בין שני סוגי יסוד 

 (1965)פרץ,  של סמיכות. 

היא צירוף של כמה מילים שהקשר ביניהן הדוק,  הסמיכות הכבולההראשון, 
סדרן קבוע )משא ומתן( ולרוב אי אפשר להטותן או להחליפן במילים אחרות. זו 
יחידה מילונית אחת. משמעותו הכוללת של הצירוף אינה מתקבלת מצירופם 

)ברגר,  של כל המשמעויות של הרכיבים בו, אלא מתקבלת משמעות חדשה.
פה, הנהלת חשבונות, רשות השידור, לדוגמה: פליטת  (2007אבני שפה א', 

משפט חפיפה, ציון דרך, סיפורי בדים, אחיזת עיניים, נקיטת צעדים, סברת 
כרס, מיתת נשיקה, כור היתוך, דריסת רגל ועוד. צירופים אלה אינם ניתנים 

 (2001)ברגר, שפה בהקשר: השם,  לפירוק.

רוף זה מטרה מסוימת )לדוגמה: קשר של : לציהסמיכות החופשיתהשני, 
שייכות קשר של תכלית, קשר של זמן, קשר של מקום, קשר של סיבה, קשר 

. משמעות הסומך (2001)ברגר, שפה בהקשר: השם,  של השוואה ועוד רבים 
)פרץ,  והנסמך כפרטים נשמרת גם בתוך הסמיכות והמילים ניתנות להחלפה. 

 לדוגמה: הנהלת בית הספר, התקדמות התלמיד, אחיזת הכלי ועוד. (1965

 צירוף חופשי  צירוף כבול
 הידוק הבגד ≠ הידוק החגורה

 החייל נרדם בשמירה ≠ ההנהגה נרדמה בשמירה
 יישור החול ≠ יישור ההדורים

 

  הסמיכות הדבוקה הופיעה לראשונה במקרא. גם הסמיכות הדבוקה עם שם
"... כי אהבת נפשו : 17פעולה הופיעה לראשונה שם )עיינו בשמואל א כ, 

 אהבו".
  ולכן אין  ,מילה נפרדת רק בלשון חז"לכהופיעה לראשונה  "של"המילה

 צירופים מסוג זה במקרא.
  עם  חז"ל. גם הסמיכות המפורקתהסמיכות הכפולה הופיעה לראשונה בלשון

"... עיינו במשנה, מסכת סוטה ט, ו: , שם פעולה הופיעה לראשונה שם
. המילה של , וכן "עיבורה של עיר" )מסכת עירובין(עריפתה של עגלה ..."

הופיעה לראשונה כמילה נפרדת רק בלשון חז"ל ולכן צירופים כאלה אינם 
 מצויים במקרא.

 לראשונה בלשון חז"ל. גם הסמיכות המפורקת עם  הסמיכות המפורקת הופיעה
ברכה" תלמוד בבלי, מסכת ברכות  של "כוסשם פעולה הופיעה לראשונה שם )

 (.כח ,ב "הספד של יחיד" תלמוד בבלי, מסכת מגילה; 2נא,  
 

 

 

 

 

 מוזיאון "יד ושם" 
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 דוגמות לצירופים לפני בניינים

 סמיכות דבוקה
 בניין קל

 המפגינים משר  דרישת
 האוצר

 ספרים לשנת  רכישת 
 הלימודים   
  נחיתתהטייס נאלץ לנחות  
 אונס   
 נשיא המדינה נסיעת 
 לברלין   
 הזמרת בתחרות  זכיית 
 האירוויזיון   
 השמש זריחת 
  כתיבהשולחן 
  בריחהחדר 
 המפלגה פרישת 
 מהממשלה   

 בניין נפעל
 התלמיד מן  היעדרות 
 השיעור   
 המקרים הישנות 

 הבתים מן  הינזקות 
 הסערה   
 מפגינים מול  היאספות 
 בית ראש הממשלה   

 בניין פיעל
 הגעה אישור 
 העיתונאים את  סיקור 
 רעידת האדמה   
 התלמידים לשיעור  איחור 
 הראשון   
 המצב האישי שינוי 
 פנים טיפול 
 הדין עיוות 
 כוח ייפוי 
  שיווקרשתות 
  חימוםגוף 
  ריקודיםמסיבת 
  חילוץמשלחת 

 בניין הפעיל
 מכובדים אל  הגעת 
 האירוע   
 מעמד חוקי  הסדרת 
 בישראל   
 הזמרת בפארק  הופעת 
 הירקון אמש   
 האדם על  השפעת 
 הסביבה   
 יחיד הצגת 

 בניין התפעל
 החייל על הציוד הזדכות 
 הנואם  התרגשות 
 מהמעמד   
 מכשירים התעמלות 
  הזדמנויותחלון 
  התמודדותדרכי 
 

 )גם הנסמך וגם הסומך(שני שמות פעולה 
 רשימת דרישות 
 שכיבות סמיכה 
 שריקת הפתיחה 
 עידוד הקריאה 

 קליטת עלייה 
 מכירת חיסול 
 הסכם פרישה 
 קריאת עידוד 

 היתר יציאה 
 השלמת הכנסה 
 סכנת החלקה 
  הגשת הצעות

 )לעבודות גמר(
 סמיכות מפורקת

 בניין קל
 של הגברת  הנפילה 
 הראשונה   
 החגיגית של  הפתיחה 
 החנות   
 של הילד לתורה העלייה 
 של העוגה האפייה 
 של מאכלי ים אכילה 
 של התלמידים המרידה 
 במורה   
 של האיש האהבה 
 למתוקים   
 של עובדי  השביתה 
 החברה   
 של תאומים לידה 
 של סקירה כתיבה 
 של איש העסקים  הכניסה 
 לפוליטיקה   

 בניין נפעל
 של שר המסחר  ההיעדרות

 מן ההצבעה
 של הזמר  ההיחשפות

 בשידור חי
 של הח"כ  ההימנעות

 מהצבעה
 בניין הפעיל

 של הכרזה ההדפסה 
 של האיש  ההעסקה 
 בחברה הופסקה   
 של אש במקום הדלקה 
 ציבורי   
 של תהליכי  הטמעה 
 למידה   
 של המוצר לשוק ההחדרה 
 של הדת  ההפרדה 
 מהמדינה   

 בניין פיעל
 של השרה הפיטורין 
 של החולה הבקשה 
 הדין של היועץ  חיקור 
 המשפטי לממשלה   
 של משרד הפיקוח 
 הבריאות על בתי        
 החולים   
 של הודעת  הפרסום 
 ראש הממשלה    
 בעיתונות   
 של המבחן השכפול 

 בניין התפעל
 של החייל ההתקדמות 
 בדרגות   
 של מנכ"ל  ההתפטרות 
 החברה   
 של מורים השתלמויות 
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 קשרים סמנטיים בין הנסמך לסומך
בשמות פעולה רבים המשמשים כנסמך יש יחס של עושה הפעולה )פעיל( ומקבלּה 

 )סביל(: החלטת המורים; שיפור היחסים.

 סביל  פעיל
החלטת 
 המורים

המורים 
 החליטו

 השדות עובדו עיבוד שדות 

 הטלפון שודרג שדרוג הטלפון  הנכים מוחים מחאת הנכים
החלטת 

 הממשלה
הממשלה 
 מחליטה

 האירוע שוחזר שחזור האירוע 

שביתת 
 המורים

המורים 
 שובתים

 הספר הוגה הגהת הספר 

מטוסים, ההערכה של ה תיש להימנע מצירופים דו־משמעיים דוגמת תקיפ הערה:
 הרופאים ועוד.
 סמיכות כפולה

 בניין קל
  של... סליחתםמבקש את 
 של נזקים גרימתם 
 של ראש העירייה  נסיעתו 
 לכנס   
 של העובדים שביתתם 
 של רכוש אי שמירתו 
 צבאי   
 של יהודי  קליטתם 
 אתיופיה   
 של התושבים בתמיכתם 
 של בית המשפט  קריאתו 
 העליון למחוקק   
 של אילן רמון ז"ל  טיסתו 
 במעבורת החלל קולומביה   
 של משה מיתתו 
 של האימפריה נפילתה 
 של החברה קריסתה 
 של האלבום יציאתו 
 החדש   

 בניין הפעיל
  )של  הזמנתו)קיבל את 
 הנשיא   
  של הנשיא הוראתועל פי 
 של הטענה/  הפרכתה 
 העדות   
 של מעמד חוקי הסדרתו 
 בישראל   

 בניין נפעל
 של אדם אהוב היעדרותו 
 של מטבעות  הימצאותם

 מזויפים בשוק

 בניין התפעל
 של הוועדה  התרשמותה

 מההשלכות השונות
 של הרבנים  התייחסותם

 לאלפי המתפללים
 של הורים השתתפותם 
 לילדים מוגבלים במעגלי      
 העבודה   
 של המורות התרגשותן 

 בניין פיעל
 של הטרור מיגורו 
 המוקדם של הגידול גילויו 
 של האסיר/השטח שיקומו 
 של כתבנו מהשטח דיווחו 
 של הנפט שימושיו 
 של השחקן לנבחרת צירופו 
 של התלמיד ציוניו 
 של תורה זה ביטולה 
 /יסודהקיומה   
 התקין של הלב תפקודו 
 של מנהיג  בעידודו 
 המפלגה   
 של דבר פירושו 
 של דבר בסיכומו 
 של המפקד בגיבויו 
 של פרופסור בניהולו 
 של השחקן בכיכובו 
 של השחקנית בבימויה 
 של סטודנט לימודיו 
 יופסקו   
 של עיר עיבורה 
 של דבר/עניין קיצורו 
 

סמיכויות כפולות 
 בתרבות

 של הזיכרון  התמדתו
 )ציור(

 של הגברת  ביקורה
 הזקנה )מחזה(

 של ויל האנטינג סיפורו 
 )סרט(   
 של אלוף )סרט( סיפורו 
 של שפחה  סיפורה

 )סדרת טלוויזיה(
 של העולה דנינו  ריצתו

 )שיר של אלתרמן(
 של מעיל )שיר  גלגוליו

של אלתרמן לפי 
תרגום משירה של 
 קדיה מולודובסקי(

 של ניגון )י"ל  גלגולו
 פרץ(

 של סופי  בחירתה
 )סרט(

 כמה שמות פעולה
 אזהרת של  השלכותיה

 המסע
 הפרסוםשל  היבטיו 
 כרייתשל  עלייתה 

 וירידתההמחצבים 
 חדירת של  מניעתה

 מחבלים
 עלייהה של עידוד 

 לארץ ישראל
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בריחת 
 האסירים

האסירים 
 בורחים

 המסמך אושר אישור המסמך 

הרופאים  רופאיםביקור 
 מבקרים

 הלוחות נשברו שבירת הלוחות 

 הבגד נתפר תפירת הבגד  הרופא הוָרה הוראת הרופא
 

רק קיצור של "של"! לצירופי סמיכות קיימים  אינםצירופי סמיכות דבוקה 
קשרים אחרים בין הנסמך לסומך )שם הפעולה יכול להיות גם הנסמך וגם 

 הסומך(. הקשרים העיקריים )נוסף על משמעות סבילה ופעילה( הם:
 המורים ועוד. החלטתהספר,  כתיבת –שייכות/קניין )=של(  .א
 זהב/כסף ועוד. עטיפתצמר,  כיסויעץ,  כריכת –חומר )עשוי מ(  .ב
, שולחן ריצה, בגדי התעמלותנעלי  –תפקיד/תכלית )=משמש ל, נועד ל(  .ג

, שתייה, מי מחאה שביתת, שתייה, מי לימוד, ספר חיפוש, מנוע כתיבה
 ועוד. זירוז זריקת, עידוד זריקת, מבחן נסיעת

 בוקר ועוד. התעמלותערב,  סיורלילה,  טיסתצוהריים,  שנת –זמן  .ד
 סטירתבית,  מאסרשדה,  משפטשוליים,  הערתצרים, מ יציאת –מקום  .ה

 מולדת ועוד. ביקורעורקים,  הסתיידותלחי, 
 ועוד. אהבה, חולת החלקה סכנתברק,  פגיעת –סיבה )=מ(  .ו
 פרפר ועוד. שחייתברווז,  הליכת –השוואה )כמו(  .ז
 שעה. מהלך –מידה  .ח

תכלית : או יחס של הפסקת האוכלדוגמה יפה לדו־משמעות היא הצירוף 
)=מפסיקים פעולה אחרת לשם אכילה, הפסקה לאוכל( או במשמעות פעילה 

 )=מפסיקים לאכול, הפסקת האכילה(.

 צירופי יחס עם שמות פעולה .ב
. שם הפעולה יכול לבוא גם 2+ מילת יחס + שם 1שם פעולהמבנה צירוף היחס הוא 
יחס הן ב, . מילות היחס בצירוף ה2וגם במיקומו של שם 1במיקומו של שם פעולה

 סמיכות מפורקת(. –" Xל, על, עם, אחר, מ ועוד. )לא "של 

 דוגמות:

 

 מוחב פגיעה 
 ערך המניותב ירידה 
 אילתל ירידה 
 צורכי עבודהל פגישה 
 הבנקים על הפיקוח 
  סיכוןבנוער 
 הארץמ ירידה 
 המקח על עמידה 
 אמוןב מעילה 
  ניהולבניסיון 

 נכיםב טיפול 
 המעשה על תמיהה 
 מותרות אחרי רדיפה 
 רוחק/לגובה/ל קפיצה 

 מוטב
  התמודדותלהדרכים 
 שינויל הצעה 
 הכלאמ בריחה 
 נכים/ ב טיפול

 קשישיםב

 שעת לילה מאוחרתל סיפור 
 טלפוןב שימוש 
 ציבורב שירה 
 כדורגלל ההתאחדות 
 אלכוהולמ גמילה 
 ספרים על ההמלצה 
  ביצועלאחראי 
  ארגוןבידע 
 המורים עם השיחה 
 הפוליטיקהמ פרישה 

 שני שמות פעולה
 עדכוןל בקשה 
 עשייה ל התחייבות 
 אחורי  הילוךב חניה

 )ברוורס(

 עלייהב זינוק 
 אחר התחקות 

 האירועים
 

  שידורבתקלה 
 הרגלי הצריכהב שינוי 
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 צירוף של שם עצם ותוארו .ג
יכולים לתאר הן את הפעולה של שם הפעולה  שם עצם + שם תוארצירופים של 

)לדוגמה, בתוך מושא פנימי: הוא הלך הליכה מהירה( והן את תוצאת הפעולה 
 )לדוגמה: הוא צייר ציור מכוער(.

ניתן לשבץ כל שם פעולה לצירוף שמני מסוג זה וגם ליידעו מכיוון שמעצם היותו 
מות, למשל: הליכה שם עצם ניתן לתאר אותו )היידוע תמיד יהיה בשני הש

 מהירה, ההליכה המהירה(.

 דוגמות:

 

 צירוף סמיכות דבוקה + שם תואר
קיימים צירופים של סמיכות דבוקה ושם תואר. שם התואר יכול להתקשר לנסמך 

 או לסומך.

 לדוגמה:

 בדיקת מבחנים מסכמים  בדיקת מבחנים מהירה
 

דוגמות נוספות: עיכוב הבדיקה החשובה, קריאת הסיפור המעניין, כתיבת החיבור 
 ה הידיעה תצטרף לסומך ולשם התואר. היצירתי, לימוד כתיבה יצירתית.

 ת( של שמות פעולה )שניים או יותר(ררצפים )שרש
כל אנשי  נחשבים תקינים לדעת בסמיכות רצפים )או שרשרת( של שמות פעולה

הלשון, אבל מטעמי בהירות ואסתטיקה יש הממליצים לפרק שרשרת זו בעיקר 
 אם זו שרשרת ארוכה.

 דוגמות:

 חברי ארגון המורים 
 אירועי יום הזיכרון 
 ניצול שעות הפנאי 
  החלטת מועצת

 הביטחון
  בדיקת בחינות

 בגרות

 רשימת ספרי לימוד 
 יישובי קו העימות 
 עדכון מחירי הדלק 
  הפעלת הוראות

 המזגן
  זיוף כרטיסי

 אשראי

 טיפוח בריאות הגוף 
  החוק למניעת חקירת 
 ראש ממשלה   
 שלילת רישיון הנהיגה 
 הפרת חוזה שכירות 
 

 מהירה הליכה 
 יפה ציור 
 תלולה ירידה 
 חמורה שגיאה 
 קשה מבחן 
 ניכר שינוי 
 מוחית פגיעה 
 חטוף ביקור 
 ראשונה קריאה 

 מהיר חישוב 
 אקראית בחירה 
 קשה עבודה 
 אומנותי צילום 
 מיותרת אמירה 
 גופני חינוך 
 צרופה הנאה 
 מלאה הידמות 
 טיפולית רכיבה 

 מרושלת כתיבה 
 שגויה חשיבה 
 מתמשכת אכזבה 
 עצובה הלוויה 
 מרגש מפגש 
 מסוכן הסכם 
 חשובה הצעה 
 עצמית השתתפות 
 כלכלי היבט 
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 הערות

 .לעיתים יש צירופים של שני נסמכים )ב־ו החיבור( לסומך אחד 

דוגמות: הורדת והעלאת נוסעים, כניסת ויציאת השבת, קניית ומכירת ספרים, 
 פיטורי עובדי המפעל, הכרעת וגזר הדין ועוד.דחיית 

בעניין זה יש חילוקי דעות: בעוד חלק מהבלשנים טוענים שיש לפסול צירופים 
אלה ולפרקם )למשל קנייה ומכירה של ספרים או הורדת נוסעים והעלאתם(. 

 יש גם בלשנים המתירים צירופים מסוג זה.

  השר והמנכ"ל.יש גם צירופים של נסמך ושני סומכים: החלטת 

  כדי להבחין בין שרשרת סמיכויות לבין סמיכות ושם תואר הכנו את הטבלה
 שלהלן:

נסמך + סומך +שם תואר )לנסמך או  שני נסמכים וסומך אחד
 לסומך(

 רטוריותהשאלות הרשימת  זיהום מי תהום
 אבודיםהילדים הסיפור  תשלום דמי תיווך

 מפורסםהבמאי ההתרשמות  נשקהפיצוץ מחסן 
  הברחת אמצעי לחימה

 חדשותהדרכים האיתור  יידועהאיתור דרכי 
 היידוע בסומך ובשם התואר היידוע רק בסומך!

יש התאם במין ובמספר בין שם  
התואר לבין השם שאליו הוא 

 מתייחס.

 המרות
ההמרה לצירופים של שם ותוארו. אך לעיתים  צירופי סמיכותלעיתים ניתן להמיר 

מאחר שיש קשר הדוק בין המבנה למשמעות.  אינה אפשרית צירוף הסמיכות של
, ולכן שהצירוף כבול, או המשלבכולה או את  המשמעותהתחליף משנה את 

 (2007)ברגר, אבני שפה א',  ההמרה בלתי־אפשרית.
 י במשמעות.למשל, הגנת הטבע, אי אפשר לומר הגנה טבעית שהרי יש כאן שינו

לעיתים הצירוף החלופי כלל לא קיים. למשל צירופים כמו: מעילה באמון, עמידה 
 על המקח וירידה מהארץ אי אפשר להמיר בשם ותוארו ולא בסמיכות.

 מצירוף סמיכות לצירוף של שם ותוארו .א
 פגיעה מוחית  פגיעת מוח
 ספרים מדעיים  ספרי מדע

 עריכה לשונית  עריכת לשון
 ריהוט סלוני  ריהוט סלון
 אירוע לבבי  אירוע לב
 ניסוייתטיסה   ניסויטיסת 

 
 מצירוף סמיכות או מצירוף של שם ותוארו לצירוף יחס .ב

 טיפולים בחשמל  טיפולים חשמליים
 שמירה על המזוודות  שמירת המזוודות

 ריהוט לסלון  ריהוט סלון
 עלייה בשער הדולר  עליית שער הדולר

 החמרה בענישה  ענישהההחמרת 
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 הייתכן? –הצרכות לשמות פעולה 
שמות פעולה בהגדרתם הם שמות עצם מופשטים. אך מתוקף היותם קשורים 

קשר בלתי־נפרד למערכת הפועל, גם מאפיינים פועליים משפיעים עליהם למרות 
שהם שמות עצם. עד כה למדנו רק על הצרכות לפועל: השתמש ב, חשב על, רדף 

לגלגול השמני אחרי ועוד, מסתבר שההצרכות אינן שמורות אך ורק לפועל, אלא גם 
 שלו.

הצרכה לפועל )או מילת יחס מוצרכת( היא החובה להשתמש במילית יחס מסוימת 
כשם . (1992)רודריג־שורצולד & סוקולוף,  אחרי פועל נתון להבעת משמעות אחת 

יש פעלים בעלי קיום שלם כיחידה בודדת, ויש פעלים הדורשים מידע נוסף ש
כך גם בשמות  (2012אליהם כדי שמשמעותם תהיה שלמה )פדידה,  שיצטרף
 גם . היות ששם הפעולה נגזר בדרך־כלל ישירות מן הפועל, ההצרכה עוברתהפעולה

שם של הפועל ו בשימוש שלכדי לשמור על סדירות הנגזר ממנו אל שם הפעולה 
ת מבלי הפעולה. למרות שמדובר בהצרכה שהיא חיוב ולא ניתן להחליף את המילי

( מבחינה תחבירית Xוחתירה תחת  Xלשנות את המשמעות  )השוו: חתירה ל 
ולא כמושא, מכיוון ששם הפעולה )למרות המאפיינים  לוואיתנותח ההצרכה כ

הפועליים שלו( הוא עדיין שם עצם ואין לו מבחינה תחבירית "יבשה" מושא 
 )=השלמה מוצרכת לנשוא פועלי(.

 הדגמה של המעבר בהצרכות:

 ב –הצרכה 
 הודאה באשמה  הודה באשמה  נזיפה בילד  נזף בילד
התעניינות   התעניין בספרות

 בספרות
 התגרות באריה  התגרה באריה 

 התבוננות בתמונה  התבונן בתמונה  הבחנה בבעיה  הבחין בבעיה
 הבחירה בו  בחרתי בו  צפייה בתוכנית  צפה בתוכנית

 עם –הצרכה 
התמודדות עם   קשייםהתמודד עם 

 קשיים
התיידד עם  

 אנשים
  התיידדות עם

 אנשים
השלים עם   פגישה עם המנהל  נפגש עם המנהל

 העניין
  השלמה עם

 העניין
 על –הצרכה 

 חתימה על חוזה  חתם על חוזה  דיבור על הנושא  דיבר על הנושא
 על האתר הסברה  הסביר על האתר  המלצה על הספר  המליץ על הספר

 בין –הצרכה 
הפלה בין 
 התלמידים

  אפליה בין
 התלמידים

הפריד בין  
 הניצים

  הפרדה בין
 הניצים

השווה בין 
 המחירים

  השוואה בין
 המחירים

 X   הידברות בין
 ראשי הממשלות

X   התכתבות בין
 החברים

 X  סכסוך בין שכנים 

 מ –הצרכה 
התפעלות   מהעבודה התפעל  בקיעה מביצה  בקע מביצה

 מהעבודה
נמנע מאכילת 
 שוקולד

  הימנעות מאכילת
 שוקולד

דרש ממנו  
 להפסיק

  דרישה ממנו
 להפסיק
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 ליד פועל Xאת 

 

 

 

 לדוגמה:

 אהב את   הפנה את... ל...   הכליל את

 

 

 

כמו בפועל גם בשם הפעולה יש 
הצרכות "חזקות" חד־משמעיות: 

שימוש ב, הזדהות עם, מרדף אחרי 
ועוד, אך יש גם הצרכות פחות 

או  בשיתוף  X"חזקות" כמו בשיתוף 
 .Xעם 

במעבר ההצרכות מן הפועל אל  כמעט מוחלטתואולם, אף־על־פי שישנה סדירות 
 מילית בְ שמצטרפת אליהם ה בכותרות שם הפעולה, ישנה סדרה של שמות פעולה

שמות הפעולה מסדרה זו  .ככל הנראה היות שחסר להם הפועל "חל" או "יש"

 מהקשר רתיעה  נרתע מהקשר  הישמרות ממוות  נשמר ממוות
 י/אחראחר –הצרכה 

 התחקה אחר  רדיפה/מרדף אחרי  רדף אחרי
 עקבותיו

 התחקות אחר 
 עקבותיו

     עיקוב/מעקב אחרי  אחריעקב 
 ל  –הצרכה 

השתייכות   השתייך לקבוצה  הבטחה למורה  הבטיח למורה
 לקבוצה

היענות   נענה לדרישותיי  התחנפות להוריו  התחנף להוריו
 לדרישותיי

 היחשפות לשמש  נחשף לשמש  דאגה לאחיו  דאג לאחיו
השתוקקות   השתוקק לשוקולד

 לשוקולד
    

 על  –הצרכה 
ערער על   הכרזה על סכסוך  הכריז על סכסוך

 ההחלטה
  ערעור על

 ההחלטה
הסתמכות על   הסתמך על דבריו

 דבריו
 לגלוג על חברו  לגלג על חברו 

 אל  –הצרכה 
הצטרפות אל   הצטרף אל חברו  הפנייה אל המורה  פנה אל המורה

 חברו

 )סמיכות( Xשל 

הפניה  הכללת ה הכללה של
 של... ל...

 Xהפניית 
 ל...

 אהבת ה... אהבה ל...
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ב,  ירידהייתכן שצורות כמו שיפור ב,  .בכותרות העיתוניםבעיקר כאמור נפוצים 
 .חדשוהתהוות מצב כלשהו  שינוימשמעות של  להןיש ירידה ב ועוד נוצרו מאחר ש

מסדרה זו: עלייה ב, הוזלה ב, הסלמה ב, ירידה ב, שינוי ב, זינוק  השמות הנפוצים
 ב, פיחות ב, שיפור ב, האטה ב, הקלה ב, החמרה ב, כרסום ב, התפתחות ב.

אינה מתאימה לפועל. דיון בין... )אבל אין דן בין(, פגישה  ביןנעיר גם כי ההצרכה 
בין... )אבל אין פגש בין(, הלימה בין... )אבל אין הלם בין(, התקרבות בין... )אין 

 התקרב בין אבל יש קירוב בין(, התכתבות בין )אבל אין התכתב בין(.

 

 

בפועל והימצאותו אחרי  מושא ישיר )את(
 שמות פעולה

 ואחריהםבעברית נמצא במשלב גבוה שמות פעולה 
משמשת לרוב קישור בין זו מילית  .מילת היחס את

פועל ומושאו הישיר. למרות ששם הפעולה הוא ה
שם עצם ולא פועל, ייתכנו מקרים של ֶאת ליד שם 

 פעולה.

 
 
  היהודים אתהכנסייה דחתה 

 
 ...היהודים אתדחייתה של הכנסייה 

 

אין אנו יודעים מאין הגיע הדגם הזה אל העברית, אומנם יש הסוברים כי מדובר 

כלומר  استقاللَهم الناسُ  إعطاءُ בהשפעה ערבית. היות ששם שם משפט כמו: 
 בעברית: נתינה לאנשים את עצמאותם, יכול להתקיים.

 עלייה בשיעור המצביעים  שיעור המצביעים עלה
 צניחה במספר התלמידים הלומדים צרפתית  מספר התלמידים הלומדים צרפתית צנח

 תלמידהשינוי ביחס   השתנה התלמידשל היחס 
 שיפור בציונים  שיפר את הציונים

 נטויפועל 
 )נושא( שם פעולה )נשוא(

 מוזיאון "יד ושם"

 לוואי מושא
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בדרך כלל משתנה המילית "את" למילית "של" או בלעדיה: הם שינו את השיטה 
  השינוי של השיטה/שינוי השיטה, מכרתי את השעון  המכירה של

 השעון/מכירת השעון.

יווצר  "את"מושא ישיר לשם פעולה בלי  בעל מפועל כשעובריםברוב המקרים 
משמעי. השימוש דו־לעיתים ת דבוקה או מפורקת, הצירוף יהיה סמיכו של צירוף

 משמעות. להלן הדגמה:דו־הבאת, יפתור את 

 

 רשימה של הצרכות לשמות פעולה .א
 על –הצרכה 
 הפעיל

 האפלה על 
 הבלגה על 
 הגנה על 
 הודיה על+ל 
 הודעה על+ל 
 הוספה על 
 החזר על 
 החלטה על 
 הכבדה על 
 הכרזה על 
 הלשנה על 
 המלצה על 
 הנחתה על 
 הסבר על 
 הסכמה על 
 הספד על 
 העדפה על 
 העמסה על 
 הערה על 
 על הערמה 
 הצהרה על 
 הקלה על 
 הקפדה על 
 הרמת יד על 
 הרעפה על 

 הרצאה על 
 השגחה על 
 השלכה על 
 השפעה על 
 השקפה על 
 התקפה על 
 התראה על 
 התרסה על 
 התרעה על 

 התפעל
 הזדכות על 
 הידיינות על 
 הידפקות על 
  הסתלבטות על

 (סלנג)
 הסתמכות על 
 הסתערות על 
 השתוממות על 
 השתלטות על 
  (סלנג)התאבדות על 
 התאבלות על 
 התבססות על 
 התגברות על 
 ות עלהתווד 
 התחבבות על 
 התחייבות על 
 התחרות על 
 התחרטות על 

 עםהתייעצות על+ 
 עםהתכתבות על+ 
 התמקחות על 
 התנפלות על 
 התנצלות על 
 התנשאות על 
 התעלות על 
 סלנג( התעלקות על( 
 התענגות על 
 התעקשות על 
 התערבות על 
 התפרצות על 
 התפשרות על 
 התרגזות על 
 התרפקות על 

 נפעל
 היאבקות על 
 היבחנות על 
 הישענות על 

 פיעל
 איום על 
  מבניין )איסור על

 (קל
 איפול על 
 דיבור על 
 לדיווח על+ 
 דיון על 
 הימור על 

 צירוף שמני עם מילת יחס סמיכות רגילה  פועל
 ספירתי את המחברות ספירת המחברות  ספרתי את המחברות

 כתיבתי את החיבור כתיבת החיבור  כתבתי חיבור
 קנייתם את השעון קניית השעון  קנו את השעוןהם 

 תי את הזמרהערצָ  הערצת הזמר  תי את הזמרהערצְ 
חקרו את השר בנוגע למתן 

 חקירת השר בנוגע למתן השוחד  שוחד
חקירתם את השר בנוגע למתן 

 השוחד
 השוחדחקירתו של השר את מתן  חקירת השר בנוגע למתן השוחד  השר חקר את מתן השוחד
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 עםויכוח על+ 
 ויתור על 
 זילוף על 
 חיפוי על 
 טיפוס על 
 כיתוב על 
 לגלוג על 
 סיפור על 
 סיקור על  
 ערעור על 
 פטפוט על 
 פיצוי על 
 פיקוד על 
  עלפיקוח 
 תירוץ על 
 ת עלותצפ 

 קל
 דגירה על 
  (ולא ב)דפיקה על 
 שה עלדר 
 הקשה על 
 זריקה על 
 חזרה על 
 חלום/חלימה על 
 חמלה על 
  (מהתפעל)חרטה על 
  חריטה על 
  חריתה על 
 חשיבה על 
 חתימה על 
 טפיחה על 
 ידיעה על 
  כפייה על 
 כריעה על 
 כתיבה על 
 לחיצה על 
 מאבק על 
  ראו ו ומשה)מענה על

הערה בסוף 
 (הרשימה

 מריחה על 
 מתיחת ביקורת על 
 טיבו,  עמידה על(

 דעתו(
  (מהתפעל)פליאה על 

 פשיטה על 
 צעקה על 
 קבילה על 
 קיטורים על 
 קינה על 
 קפיצה על 
 רכיבה על 
 רכינה על 
 רמיזה על 
 שאגה על 
 עםשיחה על+ 
 שמירה על 
 תביעה על 
 תהייה על 
 תמיהה על 

 על –הצרכה 
 )תיאור(

 קל
  סיבה(מעצר על( 
  סיבה(תסיסה על( 

 על אודות –הצרכה 
 הפעיל

 הצהרה על אודות 
 פיעל
 דיווח על אודות 
 ויכוח על אודות 
 סיפור על אודות 

 קל
 כתיבה על אודות 
 מידע על אודות 
 שיחה על אודות 

 הצרכה ב
 הפעיל

 האשמה ב 
 הבחנה ב 
 הדבקה ב 
 הודאה ב 
 מילים( הכברה ב( 
 הכרה ב 
 המעטה ב 
 אופן( המרה ב( 
 העמקה ב 
 הפרזה ב 
 הצלחה ב 
 השקעה ב 
 התמדה ב 

 התפעל
 הסתכנות ב 
 הסתפקות ב 
 הצטיידות ב 
 הצטיינות ב 
 השתלחות ב 
 השתעשעות ב 
 השתפרות ב 
 השתתפות ב 
 השתלבות ב 
 השתלמות ב 
 התאהבות ב 
 התבוננות ב 
 התבצרות ב 
 התגרות ב 
 התהדרות ב 
 התחבטות ב 
 התחשבות ב 
 התמחות ב 
 התמצאות ב 
 התמקדות ב 
 התמקצעות ב 
 התמרדות ב 
 התנסות ב 
 התנקשות ב 
 התעדכנות ב 
 התעטפות ב 
 התעללות ב 
 התעמקות ב 
 התעמרות ב 
 התעניינות ב 
 התעסקות ב 
 התערבות ב 
 התפארות ב 
 התרכזות ב 

 נפעל
 היאבקות ב 
 היבחנות ב 
 הידבקות ב 
 היווכחות ב 
 היטמעות ב 
 היתלות ב/על 
 היתקלות ב 

 פיעל
 עלדיון ב/ 
 הרהור ב 
 זיכוי ב 
 זלזול ב 
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 חבלה ב 
 חיטוט ב 
 טיפול ב 
 זנב( כשכוש ב( 
 עיון ב 
 עיסוק ב 
 עלעול ב 
 פיגור ב 
 פקפוק ב 
 פשפוש ב 
 צידוד ב 
 צמצום ב 
 קיצוץ ב 
 שימוש ב 

 קל
  (ולא עם)אחיזה ב 
  קשור )בגידה ב

 (לבגד
 בחירה ב 
 גערה ב 
 זכייה ב 
 טבילה ב 
 כפירה ב 
  קשור )מעילה ב

 (למעיל
 נגיעה ב 
 נזיפה ב 
 נקמה ב 
 לו"ז( ב עמידה( 
 פגיעה ב 
 פתיחה ב 
 צביטה ב 
 צפייה ב 
 קנאה ב 
 שליטה ב 
 תמיכה ב 

 (מקום) ב –הצרכה 
 התפעל

  מקום(התגוררות ב( 
  מקום(התמקמות ב( 
  מקום(התרחשות ב( 
 )השתקעות ב )מקום 

 פיעל
  מקום(בילוי ב( 
  מקום(ביקור ב( 

  מקום(טיול ב( 
  מקום(סיור ב( 
  מקום(שיטוט ב( 

 קל
  מקום(נחיתה ב( 

 

 ב )אופן( –הצרכה 
 קל
  אכילה ב )כף

 ובמזלג; ולא עם(
  ;חקירה ב )אזהרה

 ולא תחת(
  /כתיבה )בעט

 בעיפרון; ולא עם(
 )נגינה ב )גיטרה 
  /נסיעה ברכבת

 ברכב; ולא עם(
 סקילה ב 
  רחיצה ב

)במים/סבון; לא 
 עם(

 בין –הצרכה 
 הפעיל

 הבדל בין 
 הבדלה בין 
 הבחנה בין 
 היקש בין 
 הנגדה בין 
 הסכם בין 
 הפרדה בין 
 הפרש בין 
 הצלבה בין 
 השוואה בין 
 התאם בין 
 התאמה בין 

 התפעל
 התגוששות בין 
 התחככות בין 
 התכתבות בין 
 התכתשות בין 
 התלבטות בין 
 התנגשות בין 
 התערבות בין 
 התקרבות בין 

 

 נפעל
 הידברות בין 
 היוועצות בין 

 פיעל
 איחוד בין 
 בלבול בין 
 גישור בין 
 זיווג בין 
 חיבור בין 
 חיכוך בין 
 ניגוד בין 
 סכסוך בין 
  ביןעימות 
 עירוב בין 
 ערבוב בין 
 פיצול בין 
 קירוב בין 
 שילוב בין 
 שיתוף פעולה בין 
 תיאום בין 
 תיווך בין 

 קל
 הלימה בין 
 חלוקה בין 
 חציצה בין 
 ִמְתָאם בין 
 פגישה בין 
 פשרה בין 
 קטטה בין 

 ל –הצרכה 
 הפעיל

 האזנה ל 
 הבאה ל 
 הבטחה ל 
 עלהודיה ל+ 
 הודעה ל 
 הוספה ל 
 הוראה ל 
 הזמנה ל 
 החזרה ל 
 הטסה ל 
 הטפה ל 
 הכנה ל 
 /ל תודההכרת טובה 
 הלוואה ל 
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 המלצה ל 
 המרה ל 
 המתנה ל 
 הסבר ל 
 לידי( הסגרה ל( 
 הסכמה ל 
 הסמכה ל 
 הספד ל 
 אלהעברה ל/ 
 הענקה ל 
 הערה ל 
 הערצה ל 
 הפרעה ל 
 הצבעה ל 
 הצדעה ל 
 הצצה ל 
 הקדשה ל 
 הקראה ל 
 הקשבה ל 
 הרשמה ל 
 השאלה ל 
 )השבה ל )מישהו 
 השכרה ל 
 התאמה ל 
 ל התראה 

 התפעל
 הזדקקות ל 
 הידמות ל 
 הסתגלות ל 
 הסתפחות ל 
 השתוות ל 
 השתוקקות ל 
 השתייכות ל 
 השתעבדות ל 
 התאכזרות ל 
 התגלות ל 
 התוודעות ל 
 התחברות ל 
 התחזות ל 
 התחייבות ל 
 התחנפות ל 
 התחפשות ל 
 התייחסות ל/אל 
 התכוונות ל 
 התכחשות ל 

 התמיינות ל 
 התמכרות ל 
 התמנות ל 
 התמסרות ל 
 התנגדות ל 
 התפצלות ל 
 התפרקות ל 
 התפתות ל 
 התרגלות ל 

 נפעל
 היבחרות ל 
 היגררות ל 
 היוודעות ל 
 היזקקות ל 
 היחשפות ל 
 היטפלות ל 
 היסחפות ל 
 היענות ל 
  אולי )היערכות ל

 (תכלית
 היפתחות ל 
 היצמדות ל 
 היקלעות ל 
 הירתמות ל 
 הישאבות ל 
 הישמעות ל 
 היתפסות ל 

 פיעל
 ל (ים)איחול 
 איחור ל 
 ביקוש ל 
  לדיווח  
  בעבר הייתה)חיוג ל 

 (חוגה
 כוונה ל 
 מינוי ל 
 סיוע ל 
 סיכוי ל 
  אבל לרוב)סירוב ל 

סירוב פקודה 
 (בסלנג

 ציות ל 
 ציתות ל 
 קישור ל 
 שידול ל 

 שיווע ל 
 שיוך ל 
 שימוע ל 
 תרגום ל 

 קל
 אהבה ל 
 גרימה ל 
 דאגה ל 
 דחיפה ל 
 הלימה ל 
 זעקה ל 
 חתירה ל 
 כמיהה ל 
 כניסה ל 
 כניעה ל 
 מסירה ל 
 מישהו(מענה ל( 
 נטייה ל 
 סגידה ל 
 סיבה ל 
 עזרה ל 
 עתירה ל 
 קליעה ל 
 קנאה ל 
 קרבה ל 
 קריאה ל 
 רתימה ל 
 שאיפה ל 

 

 ל/אל –הצרכה 
 הפעיל

 העברה ל/אל 
 התפעל

 הצטרפות ל/אל 
 התחצפות ל/אל 
 התייחסות ל/אל 
 התלוות ל/אל 
 התנכרות ל/אל 
 התקרבות ל/אל 
 התקשרות ל/אל 

 נפעל
 הידחפות ל/אל 

 פיעל
 געגועים ל/אל 
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 קל
 חבירה ל/אל 
 כמיהה ל/אל 
 משיכה ל/אל 
 פנייה ל/אל 
 שימת לב ל/אל 
 שליחה ל/אל 

 ל/אל –הצרכה 
 )מקום(
 הפעיל

 )הגעה ל/אל )מקום 
  המראה ל/אל

 )מקום(
 )הסעה ל/אל )מקום 
 )השבה ל/אל )מקום 

 התפעל
 הסתננות ל/אל 

 )מקום(
 התפרצות ל/אל 

 )מקום(
 קל
 )בריחה ל/אל )מקום 
 )הליכה ל/אל )מקום 
 )חדירה ל/אל )מקום 
 )חזרה אל/ל )מקום 
 )טיסה ל/אל )מקום 
 )יציאה ל/אל )מקום 
 )ירידה ל/אל )מקום 
 )נהירה ל/אל )מקום 
 )נסיעה ל/אל )מקום 
 )עלייה ל/אל )מקום 
 )עריקה ל/אל )מקום 
 )פלישה ל/אל )מקום 
 )פריצה ל/אל )מקום 
 )ריצה ל/אל )מקום 
 )שיבה אל/ל )מקום 

 ל/למען –הצרכה 
 )תכלית(
 התפעל

 התגייסות ל/למען 
 נפעל
 הירתמות ל/למען 

 לידי –הצרכה 
 הפעיל

 הסגרה לידי 

 מ –הצרכה 
 הפעיל

 אכזבה מ 
 הגנה מ/מפני 
 הסתרה מ 
 העלמה מ 
 הצלה מ 
 השעיה מ 
 התרעה מ/מפני 

 התפעל
 הזדעזעות מ 
 הסתייגות מ 
 הסתלקות מ 
 הסתתרות מ 
 השתאות מ 
 השתמטות מ 
 השתמעות מ 
 התאוששות מ 
 התבודדות מ 
 התגוננות מ/מפני 
 התחמקות מ 
 התלהבות מ 
 התנזרות מ 
 התנערות מ 
 התנתקות מ 
 התעלמות מ 
 התפטרות מ 
 התפכחות מ 
 התפעלות מ 
 התפעמות מ 
 התרגשות מ 
 התרחקות מ 
 התרשמות מ 

 נפעל
 מלות מגהי 
 היחלצות מ 
 הימלטות מ 
 הימנעות מ 
 הינצלות מ 
 הינתקות מ 
 היעדרות מ 
 היעלבות מ 
 היפגעות מ 
 היפטרות מ 
 היפלטות מ 

 היפרדות מ 
 הישמרות מ 

 פיעל
 איתות מ 
 בקשה מ 
 בהלה מ 
 ייאוש מ 
 נישול מ 
 ניתוק מ 
 קבלה מ 
 שחרור מ 
 תרגום מ 

 קל
 בקיעה מ 
 גמילה מ 
 בה מגנ 
 דחייה מ 
 דרישה מ 
 הפועל  הנאה מ(

 מנפעל(
 חרדה מ 
 חריגה מ 
  ,יציאה מ )מהארון

 מאיזון(
 לקיחה מ 
 מניעה מ 
 סטייה מ 
 סכנה מ 
 סלידה מ 
 פטור מ 
 אל+פנייה מ 
  דה מפֵר 
 פרישה מ 
 צחוק מ 
 רתיעה מ 
 שליפה מ 

 מ )מקום( –הצרכה 
 הפעיל

 )המראה מ )מקום 
 נפעל
 )הימלטות מ )מקום 
 )היעדרות מ )מקום 
 )היעלמות מ )מקום 

 פיעל
 )גירוש מ )מקום 
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 מ )מקום( ץחילו 
 )סילוק מ )מקום 
 )פינוי מ )מקום 

 קל
 )בריחה מ )מקום 
 )חזרה מ )מקום 
 )טיסה מ )מקום 
 )יציאה מ )מקום 
 )ירידה מ )מקום 
 )נסיגה מ )מקום 
 )נסיעה מ )מקום 

 התפעל
 מקום( הסתלקות מ( 
 )התפנות מ )מקום 
 )התרחקות מ )מקום 

 מ )סיבה( –הצרכה 
 קל
 )פציעה מ )סיבה 
 )פגיעה מ )סיבה 

 מול –הצרכה 
 התפעל

 התמודדות מול 

 מפני –הצרכה 
 הפעיל

 הגנה מפני 
 מפני הרתעה 

 התפעל
 התגוננות מפני 

 
 פיעל
 סכנה מפני 

 נגד –הצרכה 
 פיעל
 כתב אישום נגד 
 עיצומים נגד 

 םע –הצרכה 
 הפעיל

 הסכמה עם 
 השלמה עם 

 התפעל
 הזדהות עם 
 התעמתות עם 
 הזדווגות עם 
 הסתודדות עם 
 התחברות עם 

 התחשבנות עם 
 התיידדות עם 
 התייחדות עם 
 עלהתייעצות עם+ 
 עלהתכתבות עם+ 
 ביןהתכתשות עם/ 
 התמודדות עם 
 עם התמזגות 
 התעמתות עם 
 עלהתערבות עם+ 

 פיעל
 איחוד עם 
 שיתוף בשיתוף עם ,

 פעולה עם
 דיון עם 
 עלויכוח עם+ 
 עימות עם 
 תיאום עםב 

 קל
 מפגש עם 
 פגישה עם 
 עלשיחה עם+ 

 עם )זמן( –הצרכה 
 קל
  זריחת השמשעם 

 )זמן(
  יציאת השבת עם

  )זמן(
  כניסת השבת עם

 )זמן(
  סגירת העיתון עם

 )זמן(
  שקיעת השמש עם

 )זמן(
 עם/בין –הצרכה 
 הפעיל

 הסכם עם/בין 
 נפעל
 הידברות עם/בין 
 היוועצות עם/בין 

 עבור –הצרכה 
  הפעיל( התרמה(

 עבור

 

 תחת –הצרכה 
 קל
 חתירה תחת 

 אחר/י –הצרכה 
 התפעל
  התגייסות

 אחר/י
 התחקות אחר/י 

 פיעל
 בילוש אחר/י  
 חיפוש אחר/י 
 עיקוב אחר/י 

 קל
 מעקב אחר/י 
 מרדף אחר/י 
  אחר/ינטייה 
 רדיפה אחר/י 

 מול  –הצרכה 
  התפעל( התמודדות(

 מול
 התנהלות מול 

 נגד –הצרכה 
 פיעל
 כתב אישום נגד 
 עיצומים נגד 

 קל
 תביעה נגד 

 הפעיל
 הפגנה נגד 

 לידי –הצרכה 
 הפעיל( הסגרה לידי( 

 למען –הצרכה 
  נפעל( הירתמות(

 למען
  התפעל( התגייסות(

 למען

 לפני –הצרכה 
  התפעל( התנצלות(

 לפני

 בפני –הצרכה 
  קל( עמידה בפני(

)התנגדות, 
 התמודדות(

 בפני –הצרכה 
 קל( התרמה עבור( 
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 הצרכות כפולות
ישנם שמות הפעולה שלהם הצרכות כפולות. לעיתים יש חיוב להצרכות כפולות 

 באותו המשפט ולעיתים במשפטים נפרדים.

דוגמאות להצרכות כפולות באותו 
 המשפט

דוגמאות להצרכות כפולות משנות 
 משמעות במשפטים שונים

 לחתירה  משהו עלמישהו בהתראה 
 תחתחתירה  שפהלשפה מתרגום 
  משהולמישהו מפנייה 

 בקנאה  משהו עלמישהו  עם/ביןשיחה 
וכך גם: דיון, ויכוח, התכתבות, 

 לקנאה  התערבות ועוד.

 משהו עלמישהו להודעה 
 משהו עלמישהו למענה 

וכך גם: מענה, המלצה, הודיה, הערה, 
 מחילה, סליחה, ויתור, דיווח ועוד.

 הערות ומסקנות
 165 – לואחריה ההצרכה  היקרויות, 209 – עללת היחס המוצרכת ביותר היא מי 

 היקרויות.

  הפעיל והתפעל. הםהצרכות מאוד הבניינים שיש להם הרבה 

 :האמין ב/האמין ל, מסר את/מסר ל  במערכת הפועל יש יותר הצרכות כפולות
 ועוד.

  של שם פעולה + מילת יחס + שם( שהפכו לביטויים שגורים.  צירופיםיש גם(
לדוגמה: חקירה באזהרה, שליטה בכעסים, יריקה בפרצוף, טיפול 

בחרדות/בילדים, שימוש בנתונים/בטלפון, התבצרות בעמדות, ניתוק 
גוע, הבחנה בין עיקר לטפל, מהמציאות, עלייה על הקרקע, התרעה על פי

רדיפה אחרי האושר, שיתוף פעולה בין הצדדים, מסירה לאימוץ, הפניה 
 לאימוץ, פנייה לרווחה, הגנה מפני השמש ועוד רבים.

 ראו במאגר בעמודות צירופים וביטויים.

  לפי ההצרכות ניכרת היטב העובדה ששם הפעולה הוא גלגול )טרנספורמציה( של
 הפועל.
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 מענה ל/על
 במקרה זה פנינו לאקדמיה ללשון העברית לקבלת תשובתם לעניין.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הם , ו"השיב למישהו על שאלתו" יועצי הלשון ממליצים בדרך כלל על המבנה"

, גם כשאין מעורב במשפט מישהו. ואמנם "השיב על השאלה"ממליצים לנקוט 

דבר: למשל: "לאחר ל דבר ולא על מוצאים שתמיד משיבים בלשון חז"ל אנו

ג(, "שאילו היינו שם דבריו" )ספרא שרצים א,  על מיתתו איני מישיב לו

כל דבר ודבר" )ספרי דברים, פסקה א(,  על היינו משיבין לו ד' ה' פעמים

הראשונה ואין  על "ואין נשאלין שתי שאילות כאחת. אם נשאלו. משיבו

  השנייה" )ירושלמי יומא ז:ה, מד ע"ג(. על משיבו

ו". בספרות הגאונים ובספרות הרבנית רווח למדיי הניסוח "תשובה לשאלה ז

"השיב  ' אם כי במבנה-על פי זה נראה שאפשר להכשיר גם את 'השיב ל 

 למישהו לשאלתו"

 .-רצוי להבחין באמצעות מילות היחס על ול

מכיוון שאפשר בהקשרים הנ"ל להמיר את הפועל השיב  עד כאן תשובתי ההיא.

דוגמאות  אפשר להיעזר בתשובה הנ"ל. והינה גם - בפועל ענה

ב הפועל ענה. את הדוגמאות מצאתי במפעל המילון נכת שבהן למובאות

 ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית :

 :171. פרץ סמולנסקין/ח/התועה בדרכי החיים )חלק שני(, עמ' 1

 דבריהם... ענה על הרב לא

 :185-184. אחד העם אחד העם/ח/על פרשת דרכים ב. גוף החיבור, עמ' 2

שיוכלו למצוא דרכם בארץ נכריה, בין שאלה חדשה: איך לחנך את התלמידים, 

התשובה על  כמה עלובה ארצנו האומללה...תהיה -אנשים ומנהגים זרים להם? 

 זו מה שתהיה... שאלה

, 27. חיים נחמן ביאליק/ח/דון קישוט, ספר ראשון. גוף החיבור, עמ' 3

 >פרק ו<: 5שו' 

 כל שאלותיהם דבר... ענה על ואולם הוא לא

שאלתו. כאשר אין  על לאדם עונים ומשיביםככלל במבנים האלה 

מציינים את האדם אלא רק את השאלה, יש נטייה להעביר את מילת היחס 

ולומר 'משיבים לשאלה' )השווה: "לאסור על פלוני את הדבר"; "לאסור את 

הדבר"(, אך רבים מיועצי הלשון ממליצים להימנע מכך ולשמור גם כאן על 

 (2017תמר קציר, האקדמיה ללשון העברית. " )מילת היחס המקורית 'על'.
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 המושא הפנימי
( הוא משלים Cognate Accusativeאו  Cognate Objectמושא פנימי )

 .מופשטשם עצם  –פועל )שאינו מוצרך(, בדרך־כלל 

 לפי שלושה תבחינים: נתאר את המושא הפנימי

, הגזור מופשטהמושא הפנימי הוא שם עצם  –מורפולוגית  .א
לרוב מן השורש של הנשוא הפועלי במשפט. המושא הפנימי 

 מתהווה מהפועל ולא יתקיים במשפט ללא הפועל.
המושא הפנימי לעצמו אינו מוסיף מידע למשפט  –סמנטית  .ב

אזי יתפקד המושא הפנימי  –אלא אם כן יצטרף אליו לוואי 
תיאור אופן. כמו כן, מהבחינה הסמנטית, המושא הפנימי כ

והנשוא אינם מסמלים שני גורמים שונים במשפט, אלא גורם 
אחד של פועל ושם עצם הנגזר ממנו כמו: צעק צעקה, היכה 
 אותו מכה נמרצת )=היכה אותו נמרצות(, פחדו פחד ועוד.

 )אילני, תשנ"ב(
 המושא הפנימי מבחינה רטורית משמש להדגשת הפעולה ולחיזוקּה.

הוא אינו מוצרך, והפעולה  –המושא הפנימי הוא השלמת רשות  –תחבירית  .ג
ה להמירו בפסוקית אינה עוברת לשם אחר. אי אפשר להמירו לסביל, וקש

מושא. המושא הפנימי דומה לתיאור אופן כאשר יש לו לוואי המגדיר אותו 
)השוו: צעק צעקה לעומת צעק צעקה גדולה(. המושא הפנימי מצטרף לפועל 

 )אילני, תשנ"ב( לרוב ללא תיווך מילת יחס.
שורש של הנשוא הפועלי: מן הבחינה הפורמלית, ישנם שני מושאים הגזורים מה

(. המושא הנוצר Affected Object( והמושא הקיים )Effected Objectהמושא הנוצר )
יחד עם הפעולה עצמה, ואילו המושא הקיים לא נוצר עם  שנוצרהוא מושא 

לפניה. המושא הקיים הוא מוחשי ואינו תלוי  קייםהפעולה עצמה, אלא היה 
 .)אילני, תשנ"ב( ן המושא הנוצר בביצוע הפעולה, ובכך הוא נבדל מ

 אינוכיוון שהמושא הקיים הוא מוחשי ולמעשה מוסיף לנו ידע על הפעולה, הוא 
יכול להיות מושא פנימי. לכן, מושאים פנימיים יהיו רק מושאים נוצרים. ניתן 

להסיק כי כל מושא פנימי הוא מושא נוצר, שכן הוא אינו יכול להיות מושא קיים.  
כמו כן, ניתן להסיק כי ייתכנו מצבים שבהם לנשוא יש מושא הגזור משורשו, אך 

 הוא אינו מושא פנימי. להלן דוגמה:

 מושא נוצר )=מושא פנימי( מושא פנימי( ≠יים )מושא ק

"הזרע אשר תזרע" 
 (9)דברים כב, 

"ויך אותם מכה רבה 
                          מאוד"
 33במדבר יא, 

במדבר "התאוו תאווה" 
 33יא, 

נוסף לכך, המושא הפנימי יכול לעיתים להיות משורש דומה במשמעותו לשורש 
 . 24ישעיהו כט, הנשוא. לדוגמה: ")...( ידע בינה )...(" 

המושא הפנימי מעניק למשפט אפשרויות ביטוי שאינן אפשריות בתואר הפועל 
עצמו. אלו משביחות את ההבעה, מעשירות ומגוונות אותה. הן תורמות בעיקר 
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להעלאת המשלב הלשוני שלה, להגברת עוצמתה, לבהירותה ולדיוק בה על כל 
 אותה. ומעציםאת עוצמת הפעולה המובעת  מדגישדקויותיה, אך בעיקר הוא 

מן הבחינה הסמנטית, המושא הפנימי והפועל הם יחידה אחת והם מסמנים 
לא פעולה אחת. המושא הפנימי הוא שם מופשט שאינו מוסיף משמעות לפועל א

אם כן מצטרף אליו לוואי המעניק לו את התוכן החדש. לא ניתן לתפוס את המושא 
 הפנימי בחושים היות שהוא אינו מוחשי.

מהבחינה התחבירית, המושא הפנימי הוא משלים שאינו מוצרך )בניגוד למושא 
 ישיר ועקיף( הדומה לתיאור אופן בזכות הלוואי שלו )נאנחנו אנחה עמוקה 

 ות(. לרוב, אי אפשר להמיר אותו למשפט סביל או לפסוקית מושא. נאנחנו עמוק
 )אילני, תשנ"ב(

 נוסיף גם שנדיר שישנה חציצה של מילת יחס לפני המושא הפנימי )איזן באיזון נאה(.

לסיכום, ישנם מושאים "אמיתיים" שיש להם אותו השורש של הפועל )הנשוא( 
פנימי, ולעומתם יש מושאים פנימיים בעלי שורש זהה לפועל  אך הם אינם מושא

 או שורש בעל משמעות דומה/נרדפת.

היות שהמושא הפנימי חייב להיות שם עצם בעל אותו שורש של הפועל במשפט 
או בפסוקית, ופעמים רבות הוא שם עצם מופשט, רבים המקרים שבהם המושא 

יש שם פעולה, ושם זה הוא שם )שכן לרוב הפעלים  משם פעולההפנימי מורכב 
 (.1עצם מופשט(. אך אין הרוב מעיד על הכלל )עיינו בטבלה מספר 

 מושא פנימי שאינו מורכב משם פעולה מושא פנימי המורכב משם פעולה

")...( ויחרד יצחק 
בראשית חרדה גדולה " 

 33כז, 

 

"והאספסוף אשר 
בקרבו התאוו תאווה" 

 4במדבר יא, 

 
 מושא פנימי ואינומושא המורכב משם פעולה 

 (1985"טבל באהבה ואהב אהבה ונשיקות" )צדקה, 

 :1של טבלה  3נסב את תשומת הלב למשפט בתא 

. ת ו ק י ש נ ו ה  ב ה א ב  ה א ו ה  ב ה א ב ל  ב  ט

פנימי שכן היא באיבר א, ניתן להבחין בקלות שאהבה לא יכולה להיות מושא 
תיאור אופן ואינה בעלת אותו שורש של הנשוא )ט־ב־ל(. אך, באיבר ב, נדמה כאילו 

אהבה היא מושא פנימי. לא ניתן להמיר את המשלים הכולל לפסוקית תיאור 
כוללת, אך ניתן להמירה בפסוקית מושא, ולכן המושא הוא מושא ישיר, ולא מושא 

 פנימי.

 

 

 1תא 
 2תא 

 3תא 

 (1981)צדקה, 
 באיבר  איבר א
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 נמיר וננתח בשנית:

 

. ו ת ו א ו  ק ש נ י ו ו  ב ה א י ש ב  ה א ו ה  ב ה א ב ל  ב  ט

כיוון שלא ניתן להמיר את החלק הכולל בפסוקית תיאור אלא רק בפסוקית מושא, 
 המשלים הוא מושא ישיר ולא יכול להיות מושא פנימי.

 וננתחו תחבירית: 1בטבלה מספר  1נבחן את המשפט בתא מספר 

 ויחרד יצחק חרדה גדולה.

המילה חרדה אינה מושא ישיר והיא גזורה מאותו שורש של הנשוא )ח־ר־ד(. ננסה להמיר  
 בתיאור:

 ויחרד יצחק  מאוד.

  היות שהצלחנו להמיר את המושא והלוואי שלו בתיאור אזי מדובר במושא פנימי.
 

 ויחרד יצחק חרדה גדולה.

 מושא ישיר מושא פנימי

 רץ ריצה מהירה.
 ...אין רץ ש 

 אין סביל 

 החליט החלטות מכריעות.
 ...החליט ש 

 ההחלטות הוחלטו 

פועל מקביל מאותו השורש אינו מספיק כדי מכאן נובע, ששם פעולה שיש לו 
י )=שיש לו עולה פועללקבוע שהוא מושא פנימי. בדרך כלל מושא פנימי הוא שם פ

. מעבר לכך, לפי עקרון ההמרה ניתן לקבוע כי כשניתן להוסיף שם פעולה פועל(
 פועלי ליד המושא במשפט המשלים הוא מושא ישיר. להלן הדגמה:

 אכילה מהירה.משפט מקורי: אכל אוכל 
 מושא פנימי עם שם פעולה מושא ישיר עם שם פעולה
 אכל אוכל אכילה מהירה.

 התקבל משפט תקין

 אכל אכילה אכילה מהירה

 התקבל משפט שאינו הגיוני

 שימו לב! עקרון ההמרה אפשרי רק כאשר מצטרף לשם לוואי!

נשתמש במקרים שלא ניתן להשתמש בעקרון ההמרה או בעקרון ההצרכה 
 בעקרון הגלגול, העברה של הפועל לפועל סביל והמושא הפנימי לנושא:

 הטענה נטענה | משפט הגיוני )=מושא ישיר( טענתי טענה 
 *האכילה נאכלה | משפט שאינו הגיוני )=מושא פנימי( אכלתי אכילה 
 האוכל נאכל | משפט הגיוני )=מושא ישיר( אכלתי אוכל 

, שאלה, שאל הצעה, הציע גזלה, גזל מעילהדוגמות למושא ישיר רגיל: מעל 
 דינו, דנו את חלום, חלום צילום, צילם ציור, צייר החלטה, החליט הכרזההכריז 

 ועוד. לרוב שם הפעולה מוחשי.

 נו' + נש' פסוקית מושא מאוחה ת' אופן נו' + נש'

 )מורכב( ב איבר )פשוט( איבר א

 נושא נשוא

 תיאור
 אופן

 

 מושא פנימי נשוא נושא

 פנימימושא  נושא נשוא
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 חלוקת הפעלים שאחריהם בא מושא פנימי:
                                     המושא הפנימי בא אחרי פעלים מסוגים שונים.             

)ישן(, פועלי  מצב)חרד, אהב, שמח(, פועלי  רגש)עבד, הריע(, פועלי  פעילותפועלי 
 )טעה, התבונן(. חשיבה)רץ, נסע( ופועלי  תנועה)צעק(, פועלי  אמירה/קול

 שם הפעולה כמושא פנימי

עד כה, עמדנו על טיבו של המושא 
הפנימי ועסקנו בסוגים שונים של 

מושאים פנימיים, כולל מושא פנימי 
שהוא שם פעולה. כעת נעסוק בשם 

 הפעולה כמושא פנימי.

שם פעולה הוא בדרך כלל שם עצם מופשט היות שלא ניתן לתפוס אותו בחושים 
(, למשל שם הפעולה חישוב מבטא את הפועל חישב ולא ניתן לתפוס 1977)רוזן, 

את החישוב בחושים. ואולם לעיתים שמות פעולה עוברים תהליך של מעבר 
שם הפעולה  ממופשט למוחשי גם בעברית וגם בשפות אחרות. כך ניתן לבחון את

 ציור הן כמוחשי )הציור שלך יפה(, והן כמופשט )לומד ציור=לומד לצייר(. 

גם בערבית קיים המושא הפנימי )המוחלט( בדומה לעברית, אך שם מוגדר הוא 
כשם פעולה )מצדר( הנגזר מן הנשוא. גם בערבית המושא הפנימי משמש להדגשה 

ق وف َوَقَفاומשפט כמו:   מתייחס לעמידה איתנה ויציבה. – , כלומר עמד עמידהو 

נוסיף גם כי המושא הפנימי משמש בערבית גם כתיאור אופן ומבחינת התחביר 
הערבי אין כמעט הבדל בין השניים. הלוואים השונים למושא הפנימי מתארים את 
הפעולה ולכן בהם השימוש לתיאור אופן. הלוואים השונים משמשים לעיתים גם 

 כתיאור כמות.

ופן )בכל המקרים ניתן להשמיט את המושא הפנימי ללא פגיעה במשמעות תיאור א
 המשפט והלוואי הופך למפעול מוטלק; הדגמה בסוגריים(:

 َُيًقا َنامَُישן שינה עמוקה. ) – .َعميقا َنْوًما َنام  (َعم 

 َُ(َسًناحَُ َدْرَسهُ  َتَعلَّمَُלמד את שיעורו לימוד טוב. ) – .َحَسًنا َتْعل يًما َدْرَسهُ  َتَعلَّم 

 (َعن يًفا إْقَتَتل واנלחמו לחימה עזה. ) –. َعن يًفا ق َتاال إْقَتَتل وا 
 דוגמות לשימוש במושא פנימי בערבית:

 להדגשה ולהעצמה:

  שמעתי אותו שמיעה –סמעתה סמען 
  קטטה התקוטטנו–תשאג'רנא משאג'רה 

 שלח אותנו שליחה  – إْرَساال أْرَسْلَنا 

  ُْحت  שמחה שמחתי  – َفَرًحا َفر 

  ُפחדתי פחד )בערבית מצדר(   –. َخْوًفا خ ْفت 
 

 לתיאור אופן: 

 َُישן שינה עמוקה – َعميقا َنْوًما َنام 

 َُטוב (לימודשיעור )=למד את שיעורו  – َحَسًنا َتْعل يًما َدْرَسهُ  َتَعلَّم 

 דוגמה מימינו:
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 נלחמו לחימה עזה – َعن يًفا ق َتاال إْقَتَتل وا 
 לדימוי והשוואה:

  הנער הלך כחתול )תרגום מילולי:  –משא א)ל(צבי משיה אלהר
 הנער הלך הליכת חתול(. 

  זינק כנמר )מילולית: זינק זינוק הנמר( –ות'ב ות'בה א)ל(נמר 
  אף לא אחד לא התנהג כמוך )מילולית: אף  –לם יתצרפ אחד תצרפכ

 לא אחד התנהג התנהגותך(.
 תיאור כמות:

  המשמעות היא: חייכתי חיוך  חייכתי חיוך –אבתסמת אבתסאם(
 אחד(

 ن ينَُ َثالثَُ َتَعلَّْمَنا  ניתן לראות דוגמה זו גם כתיאור זמן( וכן:) – س 

 َُْيخُ  َصام امُ  أْرَبَعةَُ الشَّ  השיח' צם ארבעה ימים. – أيَّ

 ََُّمر َحج  עומר עלה לרגל למכה תשע פעמים. – ح َججُ  ت ْسعَُ ع 
 בתוך ביטויים מיוחדים:

 ًُة وًصا, َخاصَّ ص  نُْ إْعت َباًراבמיוחד(, ) خ   ف ْعالהרבה(, ) َكث يًراהחל מ...(, ) م 
 למעשה( ועוד.)

בעבר ניסו מתקני הלשון לעצור את 
המחשת שמות הפעולה בעזרת שמות 
עצם מוחשיים )כמו: תצלום, משקה 
וכיו"ב(, ואולם התהליך לא נעצר. אף 

ם שמות שהיו בעבר שמות פעולה, וכיום הם שמות עצם מוחשיים לכל דבר, קיימי
  עניבה. ענב 

למרות תהליך ההמחשה של שמות הפעולה לא עברו שמות פעולה המשמשים 
מושא פנימי המחשה, וגם לעולם לא יעברו מכיוון שההפשטה היא ההופכת אותם 

למושא פנימי. שמות הפעולה המופשטים יתקיימו בתוך המושא הפנימי: הלך 
 .)אילני, תשנ"ב( הליכה מהירה, נשם נשימה עמוקה, נשך נשיכה כואבת 

נציין גם כי צדקה )תשל"ז( מבחין בין שני סוגים של שמות פעולה, שם פעולה 
(. substantive nominalization( ושם פעולה שמני )action nominalizationפועלי )

לדעתו, שמות כמו מסע, חלום ומחשבה הם שמות פעולה שמניים ויש להם 
, ואילו שמות כמו לחימה ונסיעה הם פועליים והם משמעות של עובדה שנסתיימה

למעשה משמשים צורה נוספת של הפועל )נסיעה=לנסוע(. כמו־כן, לפי דעתו אם 
נוציא מן הפעלים משמעויות סמנטיות )לדוגמה: גיל( ופועליות )לדוגמה: זמן, 

 מין(, נקבל את שם הפעולה. 

עד מאוד" )בראשית כז,  התופעה החלה כאמור במקרא:" ויצעק צעקה גדולה ומרה
( ו"שמחים שמחה גדולה" )מלכים א, 2(, "אהבת עולם אהבתיך" )ירמיהו לא, 34
(. במקרא המקור המוחלט שימש גם למטרות דומות של הדגשה והעצמה: 40א 

 (.16תאכל )בראשית ב,  אכול(, 17תמות )בראשית ב,  מות

תפקידיו ברורים למרות מיעוט הופעותיו של המושא הפנימי בעברית החדשה 
רוב הפעלים הם פעלים עומדים. לרוב יש במושא  ומגדרים ולעיתים אין לו תחליף.

 בתמונה: דוגמה למושא פנימי עם שם פעולה
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הפנימי לוואי, נדיר שבמקום לוואי תבוא פסוקית לוואי: הסופר משתמש בשיבוץ 
 (1981. )צדקה, שימוש שהיה מקובל בסאטירהמילים לועזיות 

 

 דוגמות למושא פנימי:

 כשם עצם מופשט הרגילים(כשם פעולה )בדגמים 
  בקשות מופרזותביקש. 
  חשובות. הצעותהציע 
  צליעה קלהצלע. 
  שמירה אזוריתשומר. 
  בדיקה מקיפהבדק את החולה .

 )מופיע ליד מושא ישיר(
  צחוק של מבוכההילד צחק. 
  נטייה מסוכנתהספינה נטתה. 
  צעקה גדולהצעק. 
  פיתולים חדיםהדרך התפתלה. 
  מושךשיעול מהחולה השתעל. 
  טרחה רבההמלצרים טרחו. 
  ריצה מהירהרץ. 
  בחירה מוצלחתבחר. 
  לחימה נועזתלחם. 
  יקיצה קלההקיץ. 
  זמן, חניית קבעחנה שם( .

 מידה(
  מאבק מקצועינאבק. 
  הרהור שניהרהר. 
  שיפור ניכרשיפר. 
  נסיעה איטיתנסע. 
  שינה עמוקהישנתי. 
  ישיבה לא נוחהישבתי. 
  גילויגילה. 
  עמידהעמד. 
  נסיעהנסע. 
  צליעהצלע. 
  אנחה עמוקהנאנחנו. 
  תמיהה רבהתמה. 
  הליכה מהירההלך. 
  שגיאה חמורהשגית. 
  חידוש מרענןחידש. 
  חשיבה חיוביתחשב. 
  דאגה גדולהדאג. 
  קריאה יסודיתקרא. 
  שתיקה ארוכהשתק. 
  שמחה גדולהשמח. 
  גילוי נאותגילה. 
  בפתח עני עמידתעמד. 
  עמידה זקופהעמד. 

  פחד עזפחדתי. 
  צעדים מהיריםצעדתי. 
  בכי מרבכה. 
  דשאתדשא הארץ. 
  תפר גסתפר את הבגד. 
  מכות נמרצותהיכה מישהו. 
  טעות גסהטעה. 
  תנופה חזקההניף. 
  כאב עמוקכאב. 
  חובה עמוקהחב. 
  קשב רבהקשיב. 
  חטא גדולחטא. 
  ריב רצינירב. 
  עושר גדולהעשיר. 
  תפילה קצרהמתפלל. 
  ניסיונות קשיםהתנסה. 
  צער רבהצטערנו. 

 
הערה: תנופה, פחד, בכי הם שמות 

 לא בדגמים הרגילים. פועליים
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  מידה(נסיעות ארבענסע( . 
  צליעה קלהצלע. 
  אכילה נחפזתאכל את האורז .

 )ליד מושא ישיר(
  נטייה מסוכנתהספינה נטתה. 
  נפלתי נפילה ארוכה. )מההצגה

 איסמעילייה(
 דוגמות נפוצות:

  עלייה ניכרתמידות החום יעלו. 
  ירידה הטמפרטורות ירדו

 .ניכרת
  התנגדות עזההם התנגדו. 
  קלטיגון מטגנים את הבצל. 
  נשימה עמוקהנשם. 
  שריקת הערצהשרק. 
  עצירה מוחלטתלא עצר. 
  התנצלות כנהאני מתנצל. 
  חיוך של נימוסמחייך. 
  שלילה שלל את קיום הצוואה

 .מוחלטת
  שנאה עזהשנא אותם. 
  פצעים קליםנפצע. 
  פגיעה של ממשפגעו בו. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות:
 הם בבניין קל. שאחריהם יבוא שם פעולה כמושא פנימי פעלים רבים .א
הניסוח של המושא הפנימי עדיף על הניסוחים האלה: באופן...,  .ב

 בצורה...
 .שנתי, נמתי בינהיש מושאים פנימיים לא מאותו השורש: ידע  .ג
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 שיבושי לשון בתחביר
 דו־משמעיניסוח  .א

 תקיפת המטוסים, בחירת המתמודדים, החלטת המועצה הזמנית.
 ראו הסבר בפרק על דו־משמעות תחבירית.

 

 )עם ו החיבור( שני נסמכים לסומך אחד .ב
 הלשון חלוקים אם לפסול מבנים אלה או להתירם. חלק מהבלשניםאנשי 

 ממליצים שלא להשתמש בניסוח זה, אלא בניסוחים הקלסיים שירשנו מן
המקורות שכן מבנים אלה מונעים חציצה בין הנסמך הראשון לסומך, 

מבחינה עומד בפני עצמו, לא מבחינה תחבירית ולא  אינושהרי הנסמך 
המתירים שימוש בשני נסמכים לסומך  אלהמורפולוגית. אך גם רבים מ

הוא קולח ש במקריםרק ולהשאירו שימוש זה  לצמצםאחד, ממליצים 
 (2017)האקדמיה ללשון,  וטבעי. 

יש הטוענים כי צירופים אלו תקינים ואין צורך להחליפם. ניסוח זה אף 
וכן אהבת ושנאת  קיים במקורות, למשל: שקיעת וזריחת החמה )רש"י(

 .ועודהבעל 

צירופים שכיחים לדוגמה: כניסת ויציאת השבת, העלאת והורדת נוסעים, 
, קניית ומכירת ספרים, הכרעת פרסום ושיווק מותגיםחיפוש והפקת גז, 

לכן  ,. במילים חיפוש ופרסום אין שינוי בין הנפרד לנסמךוגזר הדין ועוד
 הניסוח נראה תקין.

 בעינינו יש צירופים שניתן להמירם: 

  עיבוד ועריכת הטקסט  עיבוד הטקסט
ועריכתו או העיבוד והעריכה של הטקסט 

 או עיבוד הטקסט ועריכת הטקסט.
  שימושי ותפקודי המערכת  שימושי

או שימושי המערכת ותפקודי המערכת או  ותפקודיההמערכת 
 של המערכת. והתפקודיםהשימושים 

  הוראת ולמידת השפה ולמידה  ה או הוראהתהוראת השפה ולמיד
 של השפה או הוראת השפה ולמידת השפה.

ניתן לפרק את הצירופים באמצעות "של" או ביצירת סמיכות דבוקה 
+ ו החיבור + השם וכינויו. בעיקר עדיף התיקון כשמדובר בצורת 
סמיכות כמו סיפוֵרי..., בניית..., הזמנת... ופחות בסמיכות כמו 

בתצורה( ובצירופים  עיבוד, שימוש )שהנסמך והנפרד שלהם זהים
 שטרם השתרשו.

 שרשרת סמיכויות .ג
ת רניסוח זה תקין הוא, אך יש הממליצים לפרק שרשלדעת כל הבלשנים, 

 לצורכי בהירות ואסתטיקה.  ארוכהבמיוחד כשהיא  מסוג זה

 ותכליתם, גריסת וטחינת גרעיני תבואה.
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 ניסוח לדוגמה: 

)לפי האקדמיה ללשון,  עדיף דחיית פיטורי עובדי מפעל מחזור המתכות 
דחיית  לדעתנו: או העובדים במפעל מחזור המתכות פיטורי: דחיית (2017

בהלת קניית  בצירוף דוגמת וכן .הפיטורין של העובדים במפעל המתכות
  תוספי תזונה, עדיף: בהלת הקניות של תוספי תזונה.

 ת סמיכויותרצירופים שגורים של שרש

 חברי ארגון המורים 
 אירועי יום הזיכרון 
 ניצול שעות הפנאי 
  רישיון שלילת

 הנהיגה

 רשימת ספרי לימוד 
 יישובי קו העימות 
  הוראות הפעלת

 המחשב
 

 טיפוח בריאות הגוף 
  החוק למניעת חקירת 
 ראש ממשלה   
  החלטת מועצת

 הביטחון

 חוסר התאם .ד
כלל יסוד בתחביר העברי הוא ההתאמה למין של השם: אוגד מתאים 

תחבירי  לתפקידלנושא, נשוא מתאים לנושא, לוואי )שם תואר( מתאים 
 אחר ועוד.

 שימו לב לשיבוש הבא:
 כושר ביטוימועמדים/ות בעלי/ות 
 .ולכן רק עצמי –כושר ביטוי בזכר  עצמי/ת.

  דוגמות לחוסר התאם:

 התיקון שגוי
 הִחברות הוא תהליך... )זכר( הִחברות היא תהליך...

 –מבואות והקדמות יכולים. )מבוא  מבואות והקדמות יכולות...
 זכר(

 זכר( –חוסר התאמה בולט )חוסר  חוסר התאמה בולטת

העזרה והתמיכה נותנות לי כוח.  העזרה והתמיכה נותנת לי כוח.
 )ריבוי(

 מגיעות לו מחיאות כפיים. )ריבוי( מגיע לו מחיאות כפיים.

 ההתאמות הלימודיות הם...
ההתאמות הלימודיות הן... 

 נקבה( –)התאמות 

 –אתמול הייתה לי פגישה. )פגישה  אתמול היה לי פגישה.
 נקבה(

 הוזלת מחירי האלכוהול הוא אסון.
הוזלת מחירי האלכוהול היא אסון. 

 נקבה( –)הוזלה 
 זכר( –חששות כבדים )חשש  חששות כבדות
זכר( –חשדות חמורים )חשד  חשדות חמורות  

בדלקים חלופיים  השימושהאם 
השימוש ממין זכר. –ייקר  את החשמל? )כתובית( תייקר  
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 מילות יחס והצרכות .ה
 הצרכות שגויות .1

  נקיטת אמצעים –נקיטה באמצעים 
  ...מחאה על... –מחאה נגד 
  אכילה בסכין –אכילה עם סכין 
  חקירה באזהרה –חקירה תחת אזהרה 
  נסיעה ברכבת –נסיעה עם רכבת 
  כתיבה בעיפרון –כתיבה עם עיפרון 

 
 הצרכות שונות .2

הצרכה משלו, ולכן אי אפשר לחבר הצרכות לכל שם פעולה יש 
 שונות של שמות פעולה שונים.

  התרשמות וצפייה בתצוגה .התרשמות בתצוגה וצפייה בה 
  הביע התעניינות והערכה לספר  הביע התעניינות בספר

 והערכה אליו.
  תקין! היות שלשני  –הביע זלזול ופקפוק באיכות היוצר

 מילית ב.ההשמות הצרכה של 
 

 )המלצה( על מילת היחס חזרה .3
יש הטוענים שחובה לחזור על מילת היחס במקרה של חלק תחבירי 

 כולל.
  הייתה לנו שיחה עם המנהלת והמורה  הייתה לנו שיחה

 המורה. ועםעם המנהלת 
  הצילום וכתבו ביקורת על הבימוי  כתבו ביקורת על הבימוי

 ועל הצילום.
על מילת היחס, בעיקר מצאנו מקרים רבים שלא הייתה בהם חזרה 

 כשמדובר באות כמו ב, ל, מ ועוד.

 במקרה זה פנינו לאקדמיה לקבלת המלצתם:

 
 
 

 
 

"ככלל מוטב ומומלץ לחזור על מילת היחס, אך 

ההימנעות מהחזרה אינה בהכרח שגיאה ולעתים אף יש 

בה היגיון. לפי מקורותינו )גם במקרא וגם בלשון 

חכמים( דרך המלך היא לחזור על מילת היחס )כל 

"ְבֵראשִׁית בָּרָּא ֱאֹלהִׁים  מילת יחס( לפני כל שם ושם:

ֵאת הַׁשָּמַׁיִׁם ְוֵאת הָָּאֶרץ" )בראשית א, א(; "וֲָּאשֵַׁלֲחָך 

ְבשְִׁמחָּה ּוְבשִׁרִׁים ְבתֹף ּוְבכִּׁנֹור" )בראשית לא, כז( 

ועוד. כך כל מילה עומדת בפני עצמה עם מילת יחס 

משלה. אמנם לפעמים גם במקורות משמיטים את מילת 

נהוג כך רק כשמדובר ברשימה היחס, אך מוטב ל

ארוכה במיוחד, בגלל הסרבול. לפעמים ההימנעות 

מהחזרה מבטאת קשר כלשהו בין הפריטים, כאילו 

כרוכים הם יחד. למשל: 'המדריך להיריון ולידה'." 

 (2017, האקדמיה ללשון, צופי שקלים)

- 



 

254 

 פני השםהצמדת שתי מילות יחס ל .4
תתקבל לריאיון לפני  *תתקבל לריאיון לפני או אחרי ההרשמה 
 ההרשמה או אחריה )השם תמיד באמצע(.

יש הטוענים שגם צירופים דוגמת "בעד ונגד ההסכם", "לפני ואחרי 
השימוש" הם תקינים. גם לעניות דעתנו אין בעיה בצירופים מסוג 

 זה.
 ראו עוד בפרק על ההצרכות לשם הפעולה.

 

 סדר הלוואים במשפט .ו
כשמצרפים כמה לוואים לשם אחד הסדר הוא בדרך כלל כזה: א. לוואי 

ד. לוואי צירוף יחס )ב, ל, על,  "...של"סומך ב. לוואי שם תואר ג. לוואי 
תהיה  את הבית שלו המפתיעה העזיבהאת...(. למשל, לא רציתי שפרשת 

ו מילות היחס חשופה. גם סמיכות כפולה תבוא קודם, ורק אחריה יבוא
ואחרים( יבואו קודם, ורק אחריהם  Xהאחרות. כלומר, שמות התואר )של 

 יבואו הצורות עם מילות היחס )מן, על...(.

 פרישתם מן הממשלה של שלושת השרים... שגוי
 פרישתם של שלושת השרים מן הממשלה... תקין

  
 שליטתו בלשון של השר... שגוי
 בלשון...שליטתו של השר  תקין

  
 גירוש לפולין של אלפי יהודים שגוי
 גירוש של אלפי יהודים לפולין תקין

  
 הצטרפותו לישיבה של המנכ"ל הלחיצה את העובדים שגוי
 הצטרפותו של המנכ"ל לישיבה הלחיצה את העובדים תקין

  
 הישיבה החשובה בנושא העלאת המיסים של ועד הבית... שגוי
 החשובה של ועד הבית בנושא העלאת המיסים...הישיבה  תקין

 

אבל בצירופים כבולים או כשיש שם תואר אחר הסדר יכול להשתנות. 
 לדוגמה:

 ...הוצאתו לפועל של פרויקט התחדשות עירונית 
 ...הוצאתו לפועל של גזר דינו 
 ...הוצאתו לפועל של מבצע הרקולס 
 ...הוצאתו לפועל של צו ההריסה 
  מחדש של ישו.זהו סיפור לידתו 
 .ההעמדה לדין של הנאשם 
  יציאתו אל האקרנים של הסרט החדש מבית אולפני פיקסאר

 בתקציב עתק שכמותו לא נודע...
 ...סיפור הליכתו נגד הזרם של מפקד חיל השיריון 
  אתמול התבשרנו על יציאתו מהארון של דניאל, כוכב הילדים

 שבקיץ שעבר הוזמן לאוסקר.
 יועץ המשפטי לכנסת...פרישתו לגמלאות של ה 
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אבל: נשיא  קטלוניה השהה את כניסתה של העצמאות לתוקף )ולא 

 כניסתה לתוקף של העצמאות(.
 
 
 

 יש מקרים של דו־משמעות בגלל סדר מילים שגוי:

 ...של הבישוףעם יציאתו מהבית 

 

 ...Xשל הגעתו לחווה 

 

 יידוע סמיכות .ז
 היידוע יבוא רק בסומך ולא בנסמך.

 דוגמות:

  הסיכום שיעור סיכום השיעור 
  ההזמנת כרטיסים הזמנת הכרטיסים 
  האחסון חפצים אחסון החפצים 
  הבדיקת מבחנים בדיקת המבחנים 
  הצירוף מקרים צירוף המקרים 
  התביעת פיצויים תביעת הפיצויים 
  הספירת מלאי ספירת המלאי 
  הייפוי כוח ייפוי הכוח 
  הפריצת דרך זאת פריצת הדרך הזאת 
  המבחני קבלה מבחני הקבלה 

 
 

 

 

 

 

 

 

 חוסר התאם

 סדר מילים
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 סמנטיקה
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 יחסים בין מילים
 

 

 

 

 היכללות   ניגודיות  נרדפות

 מילים נרדפות )סינונימיות( .א
מילים נרדפות הן מילים דומות במשמעות. לעיתים הן גם דומות בתבניתן 

 ולעיתים לא.

 דומות: מחילה=סליחה; הסלמה=התרפה, החמרה; מיגור=חיסול.

 אינן דומות בתצורתן: פקודה=הוראה; אצירה=איסוף; שיוף=השחזה.

 .נרדפות חלקיתכמעט לא קיימת בשפה נרדפות מלאה, אלא 

 ההבדלים בין הנרדפות
  עזיבה(. –זלילה; נטישה  –)אכילה  קונוטציההבדלים של 

  מיגור גבוהה יותר מחיסול; פספוס נמוכה מהחטאה; ליקוק  משלבהבדל של(
 נמוכה מהתחנפות(.

  פקודות קבע לעומת הוראות שימוש(. בשימוש ובהתקשרותהבדל( 

  זינוק לעומת עלייה; קריסה לעומת נפילה; ירידה לעומת צניחה;  בעוצמההבדל(
 .(הדולר לעומת היחלשות הדולר התרסקות

הקשבה ושמיעה. הבדלים אלה נובעים לרוב כמו  סמנטייםיש גם הבדלים 
 מרובדי הלשון השונים ובעיקר מקרא וחז"ל.

 דוגמות לשמות פעולה נרדפים
סגירה, כיסוי,  –איסוף; אטימה  –ביסוס, חיזוק, אימות; אגירה  –אישוש 

 –שאיפה; איכון  –עקיפה; איווי  –איחוד, איסוף; איגוף  –סתימה; איגוד 
 –עיקול; פירוש  –שידול; פיתול  –חדירה; פיתוי  –גילוי, איתור; פלישה 

הסתעפות,  –פירוד; פיצול  –השגחה; פילוג  –הסבר, הסברה; פיקוח 
חיבור,  –עזיבה; צימוד  –חיסור, גריעה; פרישה  –התפלגות; פיחות 

 –עזרה, תמיכה; סילוק  –השחתה; סיוע  –כיסוי; סיאוב  –קישור; ציפוי 
 –הסתכלות, תיאור, בדיקה; עיטור  –ירה מיון; סק –הרחקה; סינון 
ביטול,  –ביקור, טיול; סיכול  –דחייה, השהיה; סיור  –קישוט; עיכוב 
התגברות, התחזקות, התחסנות;  –דפדוף; התחשלות  –מניעה; עלעול 

 –נפילה; אצירה  –ריסוק, כתישה; מעידה  –בגידה; מעיכה  –מעילה 
הסתרה;  –הפחתה, הקטנה; העלמה  –חיבור; המעטה  –צבירה; איחוי 

הגזמה;  –כיבוד; הפרזה  –ריסון, הבלגה; הוקרה  –סגירה; איפוק  –נעילה 
צחצוח, הברקה;  –השתוקקות, שאיפה; מירוק  –סירוב; כמיהה  –מיאון 

פיצוי;  –התעללות; שיפוי )בעיקר בביטוח(  –חזרה; התעמרות  –הישנות 
הזזה;  –מסירה; הסטה  –ה החלפה; הסגר –חפירה; המרה  –כרייה 
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 –טינוף; סיגוף  –לכלוך  –התחנפות; זיהום  –הגדלה; התרפסות  –הרחבה 
התעמרות ; החזקה –זעקה; אחיזה  –חיבור; צעקה  –צירוף  –עינוי; מיזוג 

זירוז;  –היטהרות; ֶהחשה  –הזדקפות; הזדככות  –התעללות; הזדקרות  –
 –היעצרות, היחסמות; היגררות  –הטמנה, הסתרה; היבלעות  –החבאה 

בריחה; פליאה  –הצמדה; הימלטות  –עקירה; הידוק  –היסחבות; שירוש 
 –גילוי; קיפוח  –הטמנה, הסתרה; חשיפה  –השתוממות; הכמנה  –

המרדה, הסתה;  –שילוח; התססה  –; שיגור החלפה –אפליה; המרה 
עפעוף;  –בול פרפור; פל –פרכוס  מימוש; –; הגשמה בהלה, חרדה –בעתה 
 ועוד. ערבוב –ערבול 

השימוש במילים הנרדפות נועד לגיוון הכתיבה ולהעשרת השפה, להגדרת 
 המשמעות של מילים ולעיתים זהו אמצעי רטורי להדגשה ולהעצמה.

למשל: המעשה שלו היה מעשה רמייה; הולכת שולל והונאה; אישוש, 
חה ומחילה; ביון חיזוק וביסוס; השמצה והכפשה; השתאות ופליאה; סלי

וריגול; ניקוי וחיטוי; התרפסות והתחנפות; חירופים וגידופים; שגשוג 
ולבלוב; התבוללות והיטמעות; אהבה ואהדה; צחצוח והברקה; ריסוק 

 וכתישה ועוד.

 עברית ולועזית
דיסימילציה, דיפרנציאציה,  –דיאגנוזה; בידול  –אספקט; אבחנה  –היבט 

 –אנלוגיה; עיור  –מתאם; היקש  –יה אסימילציה; קורלצ –הידמות 
 –ריזיקה; ניגוד  –; סיכון ניגוד אינטרסים –אורבניזציה; ניגוד עניינים 

; מוניטורינג –פירסינג; ניטור  –דיבאגינג; ניזום  – תקליםקונטרסט; ניפוי 
פלשבק;  –אינפורמציה; הבזק לעבר  –אאוטסורסינג; מידע  –מיקור חוץ 

מיוט; הילוך  –רפלקס; הדממה  –פרסוניפיקציה; היגב/החזר  –האנשה 
 –קתרזיס; התמד  –סימולציה; הזדככות  –סלואו מושן; הדמיה  –איטי 

ראו עוד  ועוד. דיסוננס –אוברדרפט; צרימה  –אינרציה; משיכת יתר 
 בחלופון של האקדמיה ללשון.

 מילים ניגודיות .ב
ים או ביטויים שפירושיהם תופעת הניגודיות הפוכה לנרדפות. אלה מיל

מנוגדים זה לזה או הפוכים זה מזה. מקובל לחלק את הניגודים לשלושה 
 סוגים:

  פתיחה; טיהור  –את קיומו של השני )סגירה  שוללהאחד  –הפכים מוחלטים– 
 טימוא(.

  הניתנים למיקום בשני קטבים  יחסיים/מדורגיםאלה ניגודיים  –ניגודי רצף
 שנאה(. –)אהבה 

  קבלה;  –)נתינה  כמו יחס של ראיאת קיום השני,  מתנהקיום האחד  –הפכים
 עלייה ועוד(. –תיקון; ירידה  –קנייה; שבירה  –התרה; מכירה  –קשירה 

 דוגמאות למילים מנוגדות
 –עיבוי; פתיחה  –פיזור; אידוי/איוד  –הפרכה; איסוף  –הדלקה; אישוש  –כיבוי 

ריחוק; קשירה  –פסילה; קרבה  –כיווץ, הקטנה; תיקוף  –סגירה, סיום; הרחבה 
התנגדות;  –התקדמות; צידוד  –האצה; נסיגה  –גילוי; האטה  –התרה; כיסוי  –

קטרוג;  –ירידה; סנגור  –שאיפה; עלייה  –צניחה, קריסה; נשיפה  –נסיקה 
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חיזוק;  –פירוק; מיטוט  –הלבנה; מיזוג  –היטשטשות; השחרה  –התחוורות 
 –; הפרטה קיצור –עינוג, הנאה; הארכה  –ריקון; עינוי  –זליגה; מילוי  –נה טעי

הכחשה;  –החלשה; הודאה  –הבלעה; הגברה  –; הבלטה חיוב –הלאמה; שלילה 
הסתרה;  –הימשכות; חשיפה  –פסקות יהשתהות;  ה –התמהמהות  –היחפזות 

הצטנעות;  – התהדרותהקפאה;  –; הפשרה זיכוי –הכבדה; הרשעה  –הקלה 
 –הפרדה; קימום  –מיעוט; צירוף  –ייבוש; ריבוי  –לבלוב; לחלוח  –כמישה 

 –פתיחה; פריקה  –התקדמות; נעילה  –בזבוז, הגדלה; נסיגה  –הריסה; צמצום 
 .ועוד איסור –; הרשאה העמסה

 

 השימושים השונים במילים מנוגדות
  :תנועה  לכניסתחמאס מרצועת עזה תביא  יציאתאמצעי רטורי להדגשה

 .השקרעל  האמת; כל ביוקרעולה לנו  זולאיסלמית קיצונית יותר; חינוך 

 .אמצעי רטורי להגזמה או להכללה: מההתחלה ועד הסוף 

  אובדן זיכרון. –ִשְכָחה  –בהגדרות מילוניות 

  אמצעי רטורי לציון אירוניה, לשון סגי נהור )לרוב במירכאות(: לאורך כל
 בצד ולא עשתה כלום, "העזרה" שלה הייתה ענקית. "ההתנדבות" היא ישבה

המילה כישלון שאיננה בדגם הרגיל של שם הפעולה מופיעה מול הישג )או  הערה:
 הצלחה( בדגמים הרגילים.

 )ניב ניגודים( אוקסימורון 
, אבל יש לו משמעות. פרדוקסהיוצר  סותריםזהו צירוף של מושגים 

 ולהעצים את המסר וליצור הפתעה.תפקידו של האוקסימורון הוא להגביר 

זעקה אילמת, שתיקה רועמת, הימור בטוח, קול דממה דקה, צמיחה 
שלילית, הקלטה חיה, ִמלווה חובה מרצון, חשכה נראית, התנדבות 

 ועוד.  למטהמחייבת, העתק מקורי, הפתעה צפויה, איפור טבעי, טיפוס 

 
 הערות

  מנוגדות. התופעה קורית במילים לעיתים למילה מסוימת מספר מילים
 פוליסמיות או הומונימיות.

 ההפך מ –דחייה 

 

  :קיימים שורשים בעלי משמעויות הפוכות 

 נ־כ־ר: הכרה/היכר לעומת התנכרות.
 ש־ר־ש: שירוש לעומת השרשה.

 ב־ר־א: בירוא לעומת בריאה.

 משיכה

הסכמה

 
 הקדמה       
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 מילים והיפוכן בשינוי אות אחת 
 –חיסור; קליטה  –סיכון; חיבור  –האצה; סיכוי  –האטה  ליבוי; –כיבוי 

איסור;  –קיפוח; אישור  –עינוג; טיפוח  –פינוי; עינוי  –פליטה; בינוי 
נבילה, קיעור  –צניחה, נביטה  –שיפוץ, צמיחה  –הוקעה; ניפוץ  –הוקרה 

 קימור. –

 וחיסור,  יש צירופי מילים עם ו החיבור שיש בהם ניגוד: אידוי ועיבוי, חיסור
חיוב ושלילה, טעינה ופריקה, המראות ונחיתות, גילוי וכיסוי, עליות וירידות, 
נתינה וקבלה, קנייה ומכירה, שאיפה ונשיפה, זריחה ושקיעה, מיקח וממכר, 
אבדות ומציאות, גדילה ודעיכה, הוצאות והכנסות, איסור והיתר, התקרבות 

חיזור יש הפכים ללא ו והתרחקות, אישוש והפרכה ועוד. בצירוף חמצון 
 החיבור.

 יש גם בביטויים: משעבוד לגאולה.

 מילים מכלילות .ג
רחב, מושג כללי שניתן  מעין מכנה משותףמילה או צירוף מכלילים הם 

לציין פריטים מוכללים השייכים לו. מילים מכלילות ומוכללות מגדירות 
את מקומה של מילה במערכת מסוימת ומציינות לעיתים מעין מילות פתח 

 כשסביבן נוצר שלד הטקסט.

 כינור. כלי מיתר  למשל: כלי נגינה 

היכללות:  בין שמות הפעולה יש שמות לא מעטים המקיימים יחס של
השלכות, השפעות, הוראות, הודעות, הנחיות, הוצאות, הכנסות, היבטים, 

 שימושים, שיקולים, אזהרות ועוד.

שם עצם מכליל שמות  –ר ם המוכללות שייכות לאותו חלק דיבכל המילי
 עצם אחרים, ושם תואר מכליל שמות תואר אחרים.

 דוגמה:
 קרינה, צריבה, טשטוש בראייה ועוד. סכנות:

. היא גם ועודגם המילה "עבודות" מייצגת היום הכללה של ציורים, פסלים 
 מעלה את המשלב: מבחר מעבודותיו של...; כך גם המילה יצירות.

ינן דומה במהותו ליחסי היכללות אלא שבו המילים א שדה סמנטיגם 
ר, כלומר השדה הסמנטי מכיל יותר חייבות להיות מאותו חלק הדיב

 שביחס היכללות.פריטים מהפרטים 

 קרובהשדה סמנטי הוא תחום כלשהו שנכללים בו מושגים בעלי משמעות 
ר ים נרדפות ולא נרדפות ומחלקי דיב. בקבוצת המילים יש מילמשותפתאו 

 שונים.

, נפוצה יותר מהאחרות. ניטרליתבמרכז השדה הסמנטי יש לרוב מילה 
 יום ועוד.למשל, אמירה: הצהרה, הודעה, הכרזה, הודיה, הכחשה, א

 .אגרון = תזאורוסחלוקה לשדות סמנטיים נמצאת ב
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הכרת המילים שבשדה הסמנטי מעשירה את אוצר המילים ומסייעת 
 בבחירת המילה ההולמת ביותר.

 השדה הסמנטי יכול לסייע בהבנת העמדה של הכותב וכוונתו.

 פעולה( שמות)רק  דוגמאות לשדה סמנטי
רמות, התגודדות, התקהלות, חיבור, אגירה, אחסון, איגוד, היע –איסוף 
 קיבוץ.

 גזרה, דחייה, מניעה, הסגר, הגבלה. –איסור 

 בליעה, זלילה, טעימה, טחינה, נגיסה. –אכילה 

 קיפוח, הבדל, הבחנה. –אפליה 

 הלשנה, הסגרה, הפרת אמונים, כפירה, מעילה, ריגול, נטישה. –בגידה 

סילוק, הברחה, הינתקות, הגירה, הגליה, הסתלקות, עקירה,  –גירוש 
 שילוח, תלישה.

אמירה, ביטוי, גמגום, דיון, דרשה, הבעה, ויכוח, הטפה, לחישה,  –דיבור 
 פטפוט, סיפור, שיחה.

גידול, הוספה, הרחבה, התחדשות, פריחה, צעידה קדימה,  –התפתחות 
 קידום, שיפור.

 , השפלה, התעלמות, לגלוג, עקיצה.הלבנה, העלבה, השמצה –זלזול 

גחינה, הידרדרות, הנמכה, הרכנה, נפילה, נחיתה, התכופפות,  –ירידה 
 התמוטטות, קריסה, כריעה, מעידה, צניחה.

הגהה, הערה, הקדשה, חיבור, חתימה, עריכה, שירה, שכפול,  –כתיבה 
 פיסוק, שעתוק, תיאור, תיעוד, תרגום.

השפעה, חשיפה, יידוע, משיכה, פיתוי,  דיווח, גילוי, הסתה, –פרסום 
 שכנוע, שילוט.

הטבה, השבחה, הבראה, שיפוץ, ייעול, ייפוי, קידום, שכלול,  –שיפור 
 תיקון.

 ביקורת, הפגנה, התמרמרות, התנגדות, התרסה, מאבק, שביתה. –מחאה 

 אידוי, טפטוף, חלחול, שטיפה, שפיכה, פעפוע. –נזילה 

 נים:קשרים בין שדות סמנטיים שו
 התקפה, הגנה, הכרעה, אימונים. –ספורט וצבא  

גלי פיטורין/אבטלה/התייקרות, הזרמת כספים, אפיקי  –כלכלה ומים 
 השקעה, הצפת השוק, נזילּות.

 חיסול, מבצע. –שיווק וצבא 
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 מילים מרובות משמעות
)כתיב המילה והגייתה זהים(. מילים  כמה משמעויותקיימות בשפה מילים בעלות 

 .הומונימיותולמילים  פוליסמיותנחלקות למילים  אלה

 מילים פוליסמיות
. כל המשמעויות באות ודמיון קרבה, קשרבין המשמעויות השונות של המילה יש 

 במילון. ערך אחדלרוב תחת 

 התפתחות מטפורית חלה רק במילים פוליסמיות.

 רוב שמות הפעולה הם פוליסמיים.

 )מתוך מילון רב מילים(                )מתוך מילון אבן שושן המחודש(    

 נוספות: דוגמות

פעולת חשבון,  –הכנסה, הטמנת פח/מלכודת )מטפורה(; חיבור  –הטמנה 
 –קירור, החלשה של התלהבות; רידוד  –צירוף, כתיבת מאמר/ספר; צינון 
 –אשראי; תפיסה  בגדים, כרטיסי –בצק, משהו רוחני )רדוד(; גיהוץ 
העברה, סכום, הוצאת ספרים/לאור;  –לכידה, קליטה, השקפה; הוצאה 

גלישה על שלג/קרח,  –זריקה, הפקדה )משימה, תפקיד(; החלקה  –הטלה 
השקעת הגוף  –מים, מידע; טבילה  –בשיער, איבוד האחיזה; דליפה 
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התמתחות  –במים, רחצה קצרה, טקס בנצרות )הטבלה(; התפשטות 
חדירה ללא רשות או גילוי של  –והתרחבות או הסרת בגדים; התפרצות 

קביעת דבר במסגרת או  –רגשות עזים או כניסה לדברי מישהו; שיבוץ 
שילוב של דבר בתוך דבר או קביעת תפקיד או שילוב משפטים ביצירה; 

 קביעת מועד מאוחר –מופע או הדגמה או תיאור או העמדה; דחייה  –הצגה 
ב בלא להתער כונות או סלידה או נטיית החומראו אי היענות או שלילת הנ

 או להיקלט ועוד.

 מילים הומונימיות
בלבד. אלה  מקריבין המשמעויות השונות, והקשר ביניהן  קשר או דמיון אין

מילים שהגיעו לרוב ממקורות שונים. לרוב מדובר בערכים נפרדים במילון. נציין 
לפי אבן  –שלא תמיד יש תמימות דעים במילונים למשל בערכים חתירה ובידוד 

 .הומונימייםלפי רב מילים אלה ערכים אילו ו ,שושן אלה ערכים פוליסמיים

 )מתוך מילון רב מילים(                )מתוך מילון אבן שושן המחודש(    
 נוספות: דוגמות

שקיעה במים או חקיקת צורה  –סגירה או נעילת נעליים; טביעה  –נעילה 
בבחינה או  –הסתרה או פנייה צפונה; העתקה  –)טביעת אצבעות(; הצפנה 

 –הטעיה )עורמה( או הכבדה )עֵרמה(; החמצה  –מקום מגורים; הערמה 
 –הפרחת השממה או הפרחת שמועות; חפיפה  – מזון או החטאה; הפרחה

התעסקות בעניין לא לו  –שוויון צורות הנדסיות או חפיפת שיער; התערבות 
 –בתי שימוש או פעילות במשק; פריסה  –או הימור; שירותים ציבוריים 

נתינת כבוד )או  –מתיחה )וגם היערכות וחלוקה( או חיתוך לפרוסות; כיבוד 
 –מסקנה; השתלמות הוצאת חימום או  –מזון( או ניקוי וטאטוא; הסקה 

החרמה או פיתול בדרך;  –לימודים או כדאיות/תועלת )רב מילים(; עיקול 
 מעשה/השתלשלות אירועים או האשמה/דיבה. –עלילה 
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 צירוף כבול וצירוף חופשי בשמות פעולה
שהקשר ביניהן הדוק, ולרוב אי אפשר  םכמה מיליצירוף כבול הוא צירוף של 

המילים ניתנות  –להחליפן במילים אחרות. זו יחידה מילונית אחת. בצירוף חופשי 
 להמרה.

 צירוף חופשי צירוף כבול
 יישור השטח )או המגרש וכו'( יישור ההדורים
 פשיטת מעיל )או חולצה וכו'( פשיטת רגל
 דריסת הילד )או האישה וכו'( דריסת רגל

 הידוק החולצה )או המכנסיים וכו'( הידוק החגורה
החייל נרדם בשמירה )או בהרצאה  ההנהגה נרדמה בשמירה

 וכו'(
 ייפוי החדר )או הסלון וכו'( ייפוי כוח
 בישול מרק )או תבשיל וכו'( בישול שער
 סיפורי מעשיות )או אגדות וכו'( סיפורי בדים

 הכביש וכו'( דריכה על הדשא )או על דריכה על יבלות
משמעותו הכוללת של הצירוף הכבול אינה מתקבלת מצירוף סך כל המשמעויות 

 של הרכיבים בו, אלא מתקבלת משמעות חדשה.

 צירופים כבולים נוספים
מאזן כוחות, משא ומתן, בכייה לדורות, מה עניין שמיטה אצל הר סיני?, רשימה 

ים, בחירוף נפש, הלבנת פנים, שחורה, חלומות ורודים, שטיפת מוח, בחירוק שיני
הלבנת כספים, ביקורת המקרא, תקיעת כף, פגיעה מוחית, איסור הלכתי, אמירות 

)ברגר, אבני שפה א',  בעלמא, איסור נגיעה, השבת אבדה, אחוות לוחמים ועוד.
2007) 

 

 .הסמיכויותראו עוד על שמות פעולה וצירופים כבולים וחופשיים בפרק 
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 )שכנויות( קולוקציות
קולוקציה היא בסיס קבוע )ערך מילוני, מילת "ציר"( המחבר אליו מספר מצומצם 

 של רכיבים.

שנמצאים בין הצירופים החופשיים לבין הצירופים  הרגלייםאלה צירופים שגורים 
 הכבולים.

רק הצטרפות אחת ברוב המקרים יש כמה הצטרפויות, ולעיתים רחוקות יש 
 )הדחת כלים(.

 (2007)ברגר, אבני שפה א', בדרך כלל להצטרפויות השונות מכנה סמנטי משותף. 

 דוגמאות לקולוקציות לשמות פעולה
  בעול, בעונש, באחריות, בתוצאות. –נשיאה 

  מחפיר, ציני, מיני. –ניצול 

  ומים, אמצעים.עמדה, צעדים, פעולה, עיצ –נקיטת 

  עולם, חצות. –תיקון 

  בצחוק, בבכי. –געייה 

  קלה, מהירה. –התעשרות 

  סכסוך, סתירה. –יישוב 

  עבודה, פרחים. –סידור 

  פחד, אימה, דופי, ספק, צל )כבד(, מס, אחריות, תפקיד. –הטלת 

  רעב, נשק. –שביתת 

  חום, אהבה, מחמאות, שבחים. –הרעפת 

  פושעת. –הזנחה 

  לקחים, תועלת. –הפקת 

  עמדה, דעה, חרטה, אמון, תודה. –הבעת 

  לבקשה, לפנייה. –היעתרות 

  למשבר, לקשיים, למבוי סתום. –היקלעות 

   משאבים, זמן, מחשבה. –השקעת 

  מו"מ, ספרים, סיכונים, צוות, רשת, יומן, מגעים. –ניהול 

  ַנַעץ, מבטים, סכין. –נעיצת 

  קלה, ניכרת, גלובלית. –התחממות 

  מתוקה, טרופה. –שינה 

  חוזה, הסכם, אמונים, הבטחה. –הפרת 

  שוחד, דבר במרמה. –קבלת 

  הרוע, הבינוניות. –התגלמות 

  אומללה, חריפה. –התבטאות 

  הכרה, שליטה, עשתונות, פרופורציות. –איבוד 

  ירי, חשמל, מידע, זיכרון. –זליגת 

  העונה, עסק, תיק, חשבון. –פתיחת 
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 קונוטציות
בעלת קונוטציה היא מילה שלמשמעותה המקורית, הבסיסית שלה מילה 

. המשמעות מורגשת חיוביתאו  שלילית: ריגושית)דנוטציה( הצטרפה תוספת 
היטב כשמשווים את המילה למקבליתה הניטרלית. השימוש במילים בעלות 

קונוטציה הוא אמצעי רטורי והוא רווח בטקסטים טיעוניים. ריבוי מילים מסוג זה 
בהקשר מעצים את המסר ומדגיש אותו. המשמעויות הנלווית באות לידי ביטוי 

 .ל כוונתועו על עמדת הכותבללמוד מהן  ניתן. כולו

 מילים ניטרליות
שמירה, בדיקה, התעמלות, סיפור, ציור, אבחנה, הליכה, קנייה, מכירה, ירידה, 
הקלדה, ניסוי, חישוב, צלצול, הלבשה, הסדר, צפייה, הדפסה, הרכבה, הקלקה 

 ועוד.

 

 מילים חיוביות
התנדבות, הכלה, אהבה, חמלה, דאגה, הכלה, שיקום, הטבות, שגשוג, איחוד, 

ד, עילוי )נאמר על מישהו(, שדרוג, פריצת דרך, התרפקות, אגדה, הפתעה, ייחו
פרגון, עידוד הצמיחה, הנאה, בילוי, טיפוח, חגיגה, פריחה, לבלוב, זריחה )גם 

 ניטרלי(, צהלה ועוד.

 

 מילים שליליות
התנשאות, התלהמות, התנערות )מאחריות(, השתמטות, השתלחות, הדתה, 

קדומה, השחתה, סיאוב, אפליה, טיוח )עובדות(, השלכות, כפייה, דיכוי, דעה 
התחנפות, התחסדות, הצטדקות, פילוג, תירוץ, הסלמה, הקנטה, התמכרות, 

הטרדה, נטישה, הזנחה, הפקר, הפקרה, היתממות, התחלות, התחזות, 
 התחמקות, איום, זלילה )לעומת אכילה(, רידוד )השפה( ועוד.

 

 שלילית לעומת חיובית. בזוג הפקעה/הסדרה יש משמעות 

  אולם אירועים )חיובי(, אירוע חבלני )שלילי(. –אירועים 

 .המילה עשייה עברה ממילה ניטרלית למילה חיובית 

 .המילה התנהלות עברה ממילה ניטרלית למילה שהיא לרוב שלילית 

 

, מכבסת המילים ותקינות פליטית )יופמיזם מיוונית( לשון נקייה

(Correct Politically) 
תקינות פוליטית היא תנועה חברתית שמטרתה למנוע שימוש בביטויים פוגעניים 

בתחומים שונים. למשל: מין, אפליה, גיל, מגדר ובכלל פגיעה ברגשות של 
 אוכלוסיות מסוימות. לדוגמה, מעסיק במקום מעביד, אזרח ותיק במקום זקן ועוד.

מתחלפות במילים אחרות  מילים לא נעימות או פוגעניות מתחומים שונים בחיינו
ת(. תופעה זו קיימת בלשונות רבות מאחר שהשפה מעודכנות יותר )או מרשימו

 מתווכת בינינו לבין העולם, בין המחשבות והרגשות לבין הזולת הפרטי והציבורי.
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הטאבו הלשוני הוא איסור הנובע מנורמה חברתית, והוא תלוי במקום, בזמן 
 ת טאבו הן בעיקר מוות, מחלות, זקנה, גזע ומין.ובחברה. התחומים שבהם יש מילו

 בשיטת הקרי והכתיב וגם מצאנו תיקוני לשון נקייה במקרא עוד נוסיף, כי כבר
לא יוציא אדם דבר "בתקופת חז"ל ניתן למצוא חיוב הלכתי לתקינות פוליטית )

הקפידו במיוחד בלשון (. פסחים ג, א ,"מגונה מפיו ולעולם יספר אדם בלשון נקייה
 חז"ל על שימוש בלשון נקייה בעניינים שבינו לבינה. 

 ולצירופים שהוחלפודוגמות למילים 
  במקום מושב זקנים דיור מוגן 

  במקום בית שימוש שירותים 

  במקום עקירה, הריסה חישוף 

  במקום חיסול סיכול ממוקד 

  ייקור עדכון תעריפים/מחירים 

  במקום פיטורין עול או ניוד עובדיםיי 

  בצבא: במקום גֵנבה השלמת ציוד 

  במקום פליטים/עובדים זרים מהגרי עבודה 

  במקום הטלת שתן והפרשת צואה עשיית צרכים 

  במקום חירש או עיוור כבד שמיעה או כבד ראייה 

 .ואחרים: חינוך מיוחד, כיתה טיפולית, ליקויי למידה, מבקשי עבודות ועוד 

 

 גם במיתוג:

  במקום נגרות עיבוד עץ 

  במקום סָפרות עיצוב שיער 
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 ייחוסו המשלבי של שם הפעולה
משתייך למשלב אחד בלבד.  אינואחר בעברית שם הפעולה  דיברבדומה לכל חלק 
אחר בעברית יכול להעלות את המשלב או להורידו כך גם שם  דיברכשם שכל חלק 

וחות הפעולה. רוב שמות הפעולה מצויים בשלושת המשלבים. למשל, שליטת הכ
גורמי  ;חדשות )גבוה(, עלה לשידור )נמוך(שידור ה ;)גבוה(, הכול בשליטה )נמוך(

ך(; הוכחת ; היתר עסקה )גבוה(, סגר עסקה )נמוסיכון )גבוה(, לקח סיכון )נמוך(
 .העם על חטאיו )גבוה(, יש לי הוכחה חותכת )נמוך(

על המשלב ונסווגם לפי  בשמות הפעולה שהשימוש בהם משפיעבפרק זה נדון 
 המשלב.

 המילה עצמה
התוויה, חילוט, היקרות, היחשפות, משלב גבוה: שיקוע, שירוש, קנטורים, 

 הינזקות ועוד.

 קריאה, שיפור, שינוי ועוד.משלב בינוני: שמועה, ריצה, ערבוב, 

 משלב נמוך )גם סלנג(: הסתלבטות )שם הפעולה עדיין במשלב יותר גבוה מהפועל 
 ., טרטור, פרגון, שפצור, פקשוש, זגזוג ועודהסתלבט(    

 המילה שירות, לדוגמה, נמצאת בכל המשלבים.

א חשוב להעיר כי מילה מסוימת לעיתים נמצאת במשלב גבוה ובסקטור מסוים הי
הרה" יומיומית. למשל "ציוות" בצבא היא יומיומית. וכך "עתירה" ו"הערת אז

 ומיות.אצל עורכי דין הן מילים יום־י

 דגמים במשלב הגבוה
  דגם הנפוץ  –+ את  1*מפורקת/כפולהדבוקה/שם פעולה בסמיכות

בעברית במשלב הגבוה, יש האומרים שהגיע לעברית בהשפעת 
 הערבית.

 לדוגמה: דחייתו של התלמיד את ההצעה לעזרה 
 קריאתו של היו"ר לסדר.          
 בדיקת המורה את המבחנים.          

 בשעת לידה את ביתה...         
 בידיעתה של הסטודנטית את ההיסטוריה...         
 בסיפורו את מהלך חייו הוא עניין אותנו.         
 דבריו הוא עורר סערה במליאה. בהשמעתו של השר את         

 
  גבוה יותר מסמיכות מפורקת –דבוקה או כפולה שם פעולה בסמיכות  

 לדוגמה: קשירת שרוכים | קשירה של השרוכים
 בחירת התלמידים | הבחירה של התלמידים           
 צריכת אלכוהול | צריכה של אלכוהול           

 
  נפוץ  )הנדיר יחסית בעברית( משקל היקטלות –שם הפעולה של נפעל

במשלב גבוה מאשר מקבילים אחרים שווי משמעות במשקלים  יותר
 אחרים )אם קיימים(, אך הגייתו נוחה פחות.

 דוגמות: הינתקות, הישנות, היקרות ועוד.

                                                 
 בצורה אחרת.יש לשים לב כי כל סוגי הסמיכויות משפיעים על המשלב *  1
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חלק משמות הפעולה בנפעל נעלמו לטובת אחרים ממשלב לשוני נמוך 
כריתה,  לידה, היכרתות  יותר בעלי הגייה נוחה יותר: היוולדות 

 התפנות. היפנות 
 

 דגמים במשלב הנמוך
  דגם הנפוץ בעברית במשלב הבינוני – המפורקתשם פעולה בסמיכות 

בעיקרה שייכת לשפת הדיבור ולא לשפת  המפורקת. הסמיכות והנמוך
 .(2001)ברגר, שפה בהקשר: השם,  הכתיבה

 ראש הממשלה. לדוגמה:  ההחלטה של
 אכילה של מאכלי ים.           
 שתייה של משקאות חריפים.           
 התיאור של המשורר.           
 
  שפצור, נרדם בשמירה, זאת לא מציאה  –מילים וצירופים שונים

 גדולה, חיזוק חיובי ועוד.
 

 שימו לב
  שם הפועל או של פועל נטוי בשם פעולההמרה של 

או דגם הנפוץ בעיקר בלשון הכותרות בעיתונים  –
כדי לחסוך מקום וליצור מבנה תחבירי במודעות 
. / תשנ"ט( 1997)ניר, סתמיות בכותרות,  מקוצר 
 מעלה את המשלב לעומת הדגם המקורי.גם ההמרה 

 העישון אסור. לדוגמה: אסור לעשן 
 ה את הארץ הפרויקט נעצר מכיוון שעזב

 בגלל עזיבתה את הארץ. הפרויקט נעצר
 שטח צבאי: הצילום אסור. שטח צבאי: אסור לצלם 

 רה"מ מודיע כי אם יקפיאו את התקציבים יקרה אסון 
 הקפאת התקציבים תוביל לאסון.רה"מ מודיע: 

 
 חלקם למשלבים בו ,צירופים כבולים בחלקם משתייכים לכל המשלבים

 יותר גבוהים.
 )משלב נמוך יותר(. , בישול שערלדוגמה: קיצורי דרך, ריפוי בעיסוק

כיסי התנגדות, היתר בנייה, פשיטת רגל, חסר חופש הביטוי, 
 פניות, תקיעת כף, יישור ההדורים, מוט היגוי, מיתת נשיקה

 )משלב יותר גבוה(.
 
  שם הפעולה. משובץבו שההקשר 

 לדוגמה:

; חיבור לרשת )משלב בינוני( ≠לנג( יש בינינו חיבור טוב )משלב נמוך/ס

בישול עסקה; התנגדות למישהו  ≠; בישול שער צו ריתוק ≠קיבל ריתוק 

 כיסי התנגדות. ≠
 
  גם הנסיבות קובעות את המשלב: בטקסט מדעי יהיו הרבה שמות

 מודעות.בפעולה המעלים את המשלב וכן גם בנאומים או 
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  בקרב עורכי דין(:  "גבוה" יותר )נפוץלעיתים משקל קיטול נחשב
 צידוק, קיבול, אינוס, עיצום כספי, איסור ועוד.

 
  התחליפיםהעלאת המשלב או הורדתו בולטים מאוד כשבודקים את .

 אכילתי את האורז )גבוה(. –אכלתי אורז )נמוך( 
 

 שם הפעולה בקלישאות )ביטויי שגרה, ביטויים רווחים(
 , הוצאת "קוראים"1995בקלישאות", מתוך הספר של מאיה פרוכטמן "מדברים 

( היא ביטוי אשר נעשה בו שימוש יתר על המידה Clichéהקלישאה )מצרפתית: 
גם שמות הפעולה  (2002)פרוכטמן,  והוא איבד את משמעותו המקורית. 

 מתקיימים בתוך הקלישאות. 

 להלן דוגמות נבחרות:

 !איזה ייאוש!, ייאוש 
 ברירה )מקורו של הביטוי בלשון חז"ל בארמית, לית ברירה( אין 
 )אל דאגה! )ביטוי מקדים של הבטחה, איום או כל אמירה אחרת 
 )אם תרצו אין זו אגדה )ביטוי אופטימי 
 זה לא לציטוט 
  מדויק( –בדיוק )לרוב נשים, גברים 
  הסגר שהוא קלישאה כציין שיחה שהדובר אומר בדרך כלל לפני  –בקיצור

 הקיצער. –פור ארוך וממושך; ביידיש סי
  ,תרגום שאילה מאנגלית( גנב את ההצגהStole the show) 
  ,מהתקשורת האמריקנית( דבריי הוצאו מהקשרםOut of context) 
 )ההרגל טבע שני/ההרגל נעשה טבע )מקורו של הביטוי בימי הביניים 
 הספירה לאחור כבר התחילה 
 העבודה היא חיינו אבל לא בשבילנו 
 השקט שלפני הסערה 
  ,תרגום מאנגלית( חלון הזדמנויותWindow of opportunity) 
 זה לא סחורה 
 )כל ההתחלות קשות )מלשון חז"ל 
 כל עכבה לטובה 
  )כנוסח חיבה בולט וגם כוויתור. –כפרה )גם במלרע וגם במלעיל 
 סגירת מעגל 
 )מרבה נכסים מרבה דאגה )פרקי אבות ב, ז 
 צרת רבים חצי נחמה 
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 בידול משמעות )דיפרנציאציה(
בין סוגי הבידול קיימים בידול במשמעות, בידול בקונוטציה, בידול משלבי־סגנוני 

 ועוד.

שמות פעולה זהים בבניין, במשקל ובשורש אך שונים במשמעות  .א
 ובשימוש

במקרים אלו לרוב ה־נ נשארה בשווא נח או שהאותיות י/ה השורשיות הפכו 
או שנטייה אחת היא על דרך השלמים ואחרת על פי ל־א ולהפך )גם היקש(, 

 הגזרה.
 דוגמאות:

  הכוונה –כ־ו־נ: הכנה 

  כיוון –כ־ו־נ: כינון 

  הנצלה )ניצול + הצלה( –נ־צ־ל: הצלה 

  הנגדה –נ־ג־ד: הגדה 

  הבטה –נ־ב־ט: הנבטה 

  הנגשה –נ־ג־ש: הגשה 

  הודיה  –ו־ד־י/ה: הודאה 

  הלוויה –ל־ו־י/ה: הלוואה 

  השריה –ש־ר־י/ה: השראה 

  התעוורות –ע־ו־ר: התעוררות 

  דיור –ד־ו־ר: דיוור 

  קימום –ק־ו־מ: קיום 

  ציוות –צ־ו־ת: ציות 

 א־י־ת: איות, איתות 

 ש־ו־ט: שיוט, שיטוט 

  מילואים –מ־ל־א: מילויים 

 התחברות –רות )גזור מהשם חבר( ח־ב־ר: התחֿב 

  ובדיֿב –ד־ב־ב: ִדבוב 

  ייתור  –י/ו־ת־ר: ויתור 

שמות פעולה זהים בשורש ובבניין אך שונים במשקל ושונים  .ב
 במשמעות ובשימוש )למשל בצירופים(

  הפקרה –הפקר 
  הבטה –היבט 
  אגדה –היגד  –הגדה 
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  בטלה –ביטול 
  קבלה –קיבולת  –קיבול 
  בקרה –ביקורת  –ביקור 
  הגבלה –הגבל 
  הדבקה –הדבק 
  ההסבר –הסבר 
  אסדרה )רגולציה( –הסדרה  –הסדר 
  הסגרה –הסגר 
  כוונה )ואולי גם כוננות( –כיוון 
  הכרה –היכר 
  הנפה –הינף 
  בידוק )ואולי גם ֶבֶדק( –מבדק  –בדיקה 
  הזנקה –הזנק 
  חלחלה –חלחול 
  החזרה –החזר 
  שאילה –משאל  –שאלה 
  הטלה –היטל 
  הפרשה –הפרש 
  דעה )ואולי גם ֶיַדע, ַדַעת( –ידיעה  –מדע  –מידע 
  הדפסה –הדפס 
  הצגה –היצג 
  הבדלה –הבדל 
  הנסקה )העלאה( –הסקה  –היסק 
  הטסה –היטס 
  הצעה –היצע 
  התאמה –התאם 
  הכרעה –הכרע 
  הקפה –היקף 
  הכוונה –הכוון 
  הלחמה –הלחם 
  אכשרה  –הכשרה  –הכשר 
  הקשה –היקש 
  הסתרה –הסתר 
  השגה –הישג 
  אספקה –הספקה  –הספק 
  התרה –היתר 
  הסכמה –הסכם 
  היבט –הבטה  –הנבטה 
  קלקלה –קלקול 
  התקפה )התקף לב( –התקף 
  הפסק –הפסקה 
  הרכבה –הרכב 
  תקנה –תיקון 
  צוואה  –ציווי 
  הדגשה –הדגש 
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  התכה –היתוך 
  אבחנה –הבחנה 
  התקנה –התקן 
  הזעקה )הזעקת כוחות המשטרה( –אזעקה 
  השכבה )השכבת ילדים( –)טקס( אשכבה 
  הפטרה –הפטר 

שמות פעולה זהים בשורש אך שונים במשקל ושונים במשמעות  .ג
 ובשימוש

  התעסקות )למשל, בטלפון( –עיסוק 

  היעדרות )רק בשל מחלה, למשל ממקום עבודה( –היעדר 

  רחיצה )ניקוי מכוניות( –רחצה 

  מכרז –הכרזה 

  הסדר –סידור 

 פעולה משמשים היום רק כשם עצם. במשמעותששימשו בעבר מסוימים שמות 

 – רק , וכיום)וכיום ניהול המו"מ( בעבר: שיטת הנהלת המו"מ –למשל הנהלה 
 הנהלת החברה והעובדים.
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 שימושיו ותפקידיו –שם הפעולה 
הוא נפוץ יותר מאשר  בעברית הכתובההשימוש בשם הפעולה רווח מאוד בימינו. 

 בעברית הדבורה.

 לציון הפעולה עצמה או תוצאתה .א
הציג פעולה או תוצאת שם הפעולה במהותו הוא למעשה שם עצם הבא ל

עיקרי בשם הפעולה מהפועל הוא היותו חסר זמן. שם הפעולה פעולה. השוני ה
את הפעולה עצמה ולעיתים  רקאת תוצאת הפעולה, לעיתים  רקלעיתים מציג 

 בהקשרים שונים. שתיהןמציג את 

 

 ארגון    אריזה    ציור

 

 חיבור    איחוד    יצירה

 

 וכן לציון פעיל או סביל

 

 

 בכותרות בעיתונות .ב
גם בכותרות של ידיעות חדשותיות, אבל בעיקר מאוד שם הפעולה נפוץ 

 בכתבות ובמאמרים.

מחקר: _______; תקנה חדשה:  – אובייקטיבילעיתים שם הפעולה 
הפתעה: _______; סכנה:  –)טוב או רע(  סובייקטיבי________; או 

)ברגר, שפה _______; אישום: _________; חשיפה: _________. 
 (2001בהקשר: השם, 

 הנהג מהרכב פגיעת השר הודעת

 ציור יפה

 חוג ציור
 אריזה נאה

 בית אריזה

 ארגון המורים

 ארגון החדר

 יצירתו תודפס

יצירת עובדות 
 בשטח

 איחוד הכוחות

איחוד הקבוצות 
 והקיבוצים

 חיבור טיעוני

 חיבור הצינורות
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 של שם הפעולה בכותרותתפוצתו הרחבה הסיבות ל

 מידע /לדחוס. הרצון לקצר1
שם הפעולה מייצג משפט תחבירי מכווץ שבו נושא ונשוא )שם ופועל(. 

 תיים.לעיתים מוסיפים נקודָ  המסר נשאר זהה, אבל השדר מתקצר.

שינוי  ,ירידה ב... ,עלייה ב... ,...ל הצעת האוצר ,שיפור ב... ,האטה ב...
 לון.ב אחר.... במילה הקלנה קיצרו את הצירוף הטלת קמעק ,ב...

 . הבעת סתמיות2
 בניגוד לפועל רגיל שיש בו זמן וגוף לשם הפעולה אין זמן ואין גוף.
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 להבעת הסתמיות יש כמה סיבות:
 .עושה הפעולה אינו רלוונטי 
 .אין רוצים לציינו 
 .הוא ידוע 
 .אין יודעים מיהו 

להשתמש גם בפעלים סבילים או בשם הפועל או להבעת סתמיות נהוג 
 בפועל בגוף שלישי רבים. לדוגמה:

 
 
 

 
 לעיתים הכותרת היא משפט פועלי ולעיתים רק צירוף מילים.

  מי מתנגד? מי יפרק? –התנגדות לפירוק החברה 

  מי ביטל? מי היה אמור לגרש? –בוטל גירוש המשורר 

  מי מעכב? –עיכוב באספקת הטלפונים 

  מי הצית? –המכוניות נבדקת במשטרה הצתת 

  יודעים מי העלה. –העלאת תעריפים החשמל 

 הערה 
רוביק רוזנטל קובל במאמרו "קללת שם הפעולה" על השימוש בשם ד"ר 

הפעולה המסתיר את עושה הפעולה: סגירת מפעלים בדרום )איש לא 
 הפועלית.ם רוזנטל מתנגד לשימוש בשמות הפעולה במשמעות (....סגר

ולא על־ידי  מעצמו. כאילו המעשה נעשה התנערות מאחריותיש כאן גם 
 (. "הזירה הלשונית"2001מישהו. )רוזנטל, 

 . הדגשה3
 העצמה ודרמטיזציה. כאן פיצוץ במו"מ במקום המו"מ התפוצץ. יש

 מודעות .ג
 במודעות . כותרת1

 למכירה, להשכרה, מכירת חיסול, המראות ונחיתות.

משליכים  השלכת פסולת
 פסולת

 הושלכה פסולת להשליך פסולת
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 במודעותסעיפים  .2

לדוגמה: ניסוח תפקידים ומטרות, אחראי לבדיקת/לביצוע/לאיסוף/ 
לקליטת/לקביעת, טיפוח החשיבה, סיוע ל, רכישת ידע, שיפור ה..., 

  הקניית כלים, הידוק הקשרים, ניהול פרויקט ועוד.
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 שלטים .ד
 לדוגמה: עיצוב שיער, מסגור תמונות, תיווך דירות, איפור כלות ועוד.

ולא דירה  להשכרהודירה  למכירהלב שבפרסום כותבים לרוב: דירה שימו 
  להשכיר )אולי בגלל הספר( ולא למכור דירה.
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 "פתרון" לפעלים רבי משמעות )אם אין הקשר( .ה

  חקר
 

 חקירה
  תיקן

 

 תיקון

 תקנה מחקר

  ניתח
 

 ניתוח
  סיפר

 

 סיפור

תספורת )לא שם  נתיחה
 בדגם הרגיל(פעולה 

  כבש
 

 כיבוש
  ביקר

 

 ביקור

 ביקורת כבישה

  השרה
 

 השריה
  התיר

 

 התרה

 היתר השראה

 
 –ולהפך, לעיתים הפועל פותר בעיה דומה בשמות הפעולה לדוגמה: ריפוי 

 ריפא/ריפה.

 לציון צירופים/מושגים .ו
 פריצת דרך 
 אבטחת מידע 
 הבטחת איכות 
 מכירת חיסול 
  עיכוב יציאהצו 
 חלון הזדמנויות 
 שיתוף פעולה 
 הצהרת כוונות 
 הסכם השילומים 

 אגדת עם 
  ַביקוש והיצע 
 צפירת ארגעה 
 דחיית סיפוקים 
 חמצון חיזור 
 בידוק ביטחוני 
 עידוד הצמיחה 
 זינוק בעלייה 

 הארכת מעצר 
  השתלשלות

 האירועים
 ניסוי וטעייה 
 דמי אבטלה 
 בכייה לדורות 
 נקיפות מצפון 
 אפיסת כוחות 

 

 וראו עוד בפרק הצירופים

 לפי תחומי חיים לשמות פעולה הדגמות
נהיגה בנתיב..., עקיפת רכב..., עצירה באזור..., אי חגירת חגורת  תעבורה:

 בטיחות ועוד.

ה מקומית, הפרעות בדיבור, קיצור הרדמצנתור, אבחנה/אבחון,  רפואה:
דגימת , , טיפול הפרעת קשב וריכוז, הרטבת לילה, כאבי גדילהקיבה

 ועוד. רקמה, פצעי היסוס, פצעי הגנה, שקיפה, ביצוע נתיחה )פתולוגיה(
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חיקוק מיסים  התליה, קיבול )במשמעות קבלה, דיני חוזים(, :עריכת דין
ת אינוס, שיבוש הליכים, עיצום כספי, עביר )דיני תעבורה(, טיעון, אינוס,

צידוק הדין,  –בעברית הכללית האשמה, צידוק )ולא הצדקה(  –אישום 
בעברית הכללית השתהות )למשל: בהגשת תביעה(, שיפוי  –שיהוי 

)לדוגמה, ביטוחי(, רישום בטאבו, רישום כוזב במסמכי תאגיד, בידוי 
חיקור דין,  –)ראיות(, סיחור של צ'ק, דמי סיחור, חיקור )במקום חקירה( 

 אמצאה, אכשרה ועוד. )בניין פיעל נפוץ מאוד(

 קבוע, עיבוי שפתיים, הזרקת בוטוקס, העלמת קמטיםאיפור  קוסמטיקה:
 .ועוד

שחייה, הרמת משקולות, התעמלות, ריצה, קליעה, זריקת  ספורט:
דיסקוס, הטלת כידון, יידוי פטיש, החלקה אומנותית, היאבקות, הדיפת 

 כדור ברזל, קפיצה )לרוחק, לגובה, במוט, למים( ועוד.

ור, סיפוח, חיסול, יירוט, מיגון, חישוף, סיכול ממוקד, כיתור, ביצ צבא:
 שיטוח, ביתור, פינוי ועוד. )בניין פיעל נפוץ מאוד(סירוב פקודה, 

השבחה ירוקה, בר מחזּור מחזּור, יירוק, זיהום סביבתי,  איכות הסביבה:
 ועוד.

, הדפסה, תכנות, קליטה, חיבור/ניתוק כבל, תקשוב, הקלדה מחשבים:
תחול, רישות, העלמת זהות, החזרת יישומים, הקלקה, שגיאת כתיבה, א

 ועוד. , החסן ניידזהות, מחשוב ענן, תיקוף נתונים, צילום מצג

 

 שם הפעולה בהוראת לשוןשימוש ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מושגים תחביריים
תיאור, פנייה, הסגר, 
קריאה, )משפט( 

איחוי, צירוף )שמני(, 
)חלק( ייחוד, דיבור 
ישיר/עקיף, מסירת 

דיבור, פירוק 
, המרת )משפטים(

)משפטים(, שחבור, 
 ניתוח ועוד.

 תהליכים פונטיים
ניקוד, היבלעות, 
כיווץ )דיפתונג(, 
בידול, הנמכת 
)תנועה(, היקש, 
גֵררה, חילופי 
עיצורים, שיכול 
עיצורים, שימוט, 
ביקוע/פירוק )צרור 
עיצורים(, תיקון יתר, 

מעתק, )חוק( 
ההידקקות, )חוק( 
החיטוף, גזירה 

 לאחור, הטעמה ועוד.

 מושגים בצורות
ריבוי, יידוע, 
זיהוי )שורש, 

בניין( הלחם )שני 
בסיסים(, הרכב, 

)אותיות( 
השימוש, חידושי 
מילים, שיבושי 
)לשון(, תיקוני 
)לשון(, שאילה 
)מלעז(, )צורן( 
גזירה/נטייה, 
יצירה והמרה, 
 יישום, מיון ועוד.

 הבנה והבעה
אזכורים, סקירה, 

חיבור טיעוני, )דרכי( 
מסירה, נימוקים, 
ַטענה, הפרכה, 
הסתייגות, 

קישוריות )מהשם 
קישור(, האנשה, 

שיבוץ הגזמה, 
)ניבים(, הדהוד, 

שבירת צירוף )כבול(, 
היצג )גרפי(, סיכום, 
)דפי( מידע, איתור 
מידע, היסק, הערכה 
ושיקוף, )מטלת( 

 כתיבה ועוד.

 סמנטיקה
ניגודי )משמעות(, 

צירוף היכללות, 
 )כבול( ועוד.
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 העלאת המשלב .ז
גבוה יהיה לרוב במשלב  ובצירופיו טקסט המרבה להשתמש בשמות פעולה

 .יותר

לדוגמה: צפייה בסרטים גבוה מצופים בסרטים, ההודעה על התפטרותו 
 גבוה ממודיעים על התפטרותו.

 שם הפעולה רווח יותר בטקסטים מדעיים ובמאמרי פרשנות וביקורת.

נפוצים להעלאת המשלב: חישוף, צריבה תודעתית, הלימה, שמות פעולה 
 הכלה, זליגה, אירוע ירי, ריכוך היעד, כוננות ספיגה ועוד.

 

 לעיתים יש קלישאות
 התבטאות אומללה, שיחות קדחתניות, נוף עוצר נשימה, גימור מושלם.

 ויש גם הנמכה
חרטוטים, פספוס ענק, פרגון, נדנוד, כפרה, חפירה )בראש(, דיבור נגוע, 

 התקרצצויות ועוד.
 ראו עוד בפרק המשלבים.

 )תקינות פוליטית( עברית "נקייה"
שירותים, חישוף, לקויי ראייה, לקויי שמיעה, התאמות לימודיות, פעימה 

 במקום נסיגה, שירותי בריאות ועוד.
 ראו עוד בפרק הסמנטיקה.

 בניסוח של הנידון במכתב רשמי .ח
 החלפת בקשה ל ערעור על
 שינוי ב
 הזמנה ל

 הבעת תודה
 דרישה ל

 המלצה על

 

: בקשה לביטול דוח, בקשה לסילוק מפגע תברואתי, בקשה דוגמות נוספות
לאישור חופשה, הצעה/הזמנה לפגישת היכרות, הגשת מועמדות, הודעה 

על ביצוע עבודות בנייה, ביקור באתר, הודעה על סיום עבודה/העסקה, 
האוכלוסין, צמצום שעות הפעילות, המלצה על מועמד, השתתפות במפקד 

 מידע על טיפול.

 ..., בהתאם להנחיות..גם בפתיחת המכתב: בהמשך לשיחתנו

גם בטפסים: טופס העברת בעלות, טופס ייפוי כוח, טופס הצהרה על 
מקורות הכנסה, טופס רישום לקורס, טופס ערעור על דוח חניה, טופס 

 ביקורת רכב, טופס הרשמה לחוג, טופס תביעה.ביקור בית/רופא, טופס 

 הנידון:
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 בטקסטים מדריכים .ט
לדוגמה: בדיקת ה..., פתיחת ה..., טיגון ה..., אפיית ה..., הוספת ה... 

 ועוד.

נפוץ השימוש בשם הפועל )לטגן( או בפועל  באופן ההכנה במתכונים יותר
 בהווה )אופים(.

 בכתיבת קורות חיים .י
 ועוד. מודים...שירות צבאי, סיום לי

 

 להדגשה ולהעצמת המסר .יא
 בעיקר בשימוש במושא הפנימי.

לדוגמה: נאנח אנחה, ישן שינה טרופה, תמך תמיכה מוחלטת, תיקן תקנה 
הרים תרומה גדולה, הרסנית, עמד עמידה איתנה, נסע נסיעה מטלטלת, 

 חידש חידוש נחוץ ועוד.

יש גם בזוגות נרדפים: אין סליחה ומחילה, השמצות והכפשות, שגשוג 
 ולבלוב ועוד.

 לציון רכיבי מבנה ותוכן של טקסט .יב
לדוגמה: תיאור התופעה/הטענה, הצגת הדעה, הדגמה, המלצה, הצעה, 

 הוכחה, הסתייגות, היבטים, נימוקים ועוד.

 

  חסנא  ופק ד ט נ ,  חרור בדרגת ס "ר. – 1985–1982

  חסנא  ב  ר –חברת "  ראל"  – 2009–2005
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 במקום ציון המיןשם הפעולה  .יג
 צילום: צלם/ת       עריכה: עורך/ת 

 עיצוב: מעצב/ת      

 עדיף השימוש בשם פעולה!

אומנם כשכותבים הרשמה או הצטרפות במקום הירשמו, הצטרף/י 
להיעלב. יחד עם לגרום לקבוצה מסוימת מבטלים את בעיית המגדר שעלול 

)יש לפנות ל...( כתיבה זאת יש בניסוח של שם הפעולה או של שם הפועל 
וחסרה בה נימת הציווי המאפיינת קריאה  ,יבשה שאין בה פנייה אישית

 לפעולה והמייצרת תחושת דחיפות רבה יותר.

 או הערות או לשם קישוריות (זהירות הסתייגות אולהבעת ספק ) .יד
הסגרים: למיטב ידיעתי, קיצורו של דבר, קיצורו של עניין, להערכתי, 

 וגם מילה כמו בהכללה.ועוד  ב קביעתי, לדעתימיטעניות דעתי, לל

 בסיס וצורן סופי לציון משמעויות אחרות .טו
משתמשים בשם הפעולה כבסיס שעליו מוסיפים צורן סופי לשם שינוי 

 המשמעות.

 םוֹּן ִםָּיה ָםן םּות צורן ִםי
 יישומון כריכייה מידען הפקרות חיובי

 קטגוריות/משמעויותוראו עוד בפרק על שינוי 

 שם הפעולה בפרסומות .טז
 הפרסומאים כידוע חוברים לעולמו של הצרכן ולשפה שלו.

נפוצים יחסית לשמות התואר )מעולה,  אינםשמות הפעולה בפרסומות 
 יוקרתי, בלעדי, אידיאלי, מושלם ועוד(.

מצאנו כמה דוגמות שחלקן מלוות בשם תואר: הטבות בלעדיות, לחילוף 
הנאה מושלמת, שדרוג, לשיפור הזיכרון, הזדמנות של פעם  חומרים יעיל,

בחיים, התמחות רב־תחומית, אירועים ברמה אחרת, מה השאיפה שלך?, 
, טיפול חדשני, בילוי במקום לוותר על השאיפות שלך תוותר על הסיגריות

 .מושלם, השקעה משתלמת

 בלעז: שופינג.

 שמות של סרטים, סדרות, שירים, ספרים והצגות .יז
שימוש זה נפוץ הרבה יותר מהשימוש בשם הפעולה )להציל את טוראי 

 ראיין(. 

שמות של סרטים, סדרות, שירים, ספרים והצגות עם ראו רשימה של 
 שמות פעולה בעמוד הבא.
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הכוללים שמות טים, סדרות, שירים, ספרים והצגות שמות של סר
 פעולה
 סרטים

  בשחקיםאהבה 
 אהבה וידידות 
 אהבה זה כל הסיפור 
 אהבה יוונית 
 אהבת בוסר 
 אהבת בשר ודם 
 אהבת נעורים 
 אהבת עולם 
 אומנות הבגידה 
 אחרי הסערה 
 איבוד שליטה 
 בגידה כפולה 
 בחירתה של אהבה 
 בחירתה של סופי 
 בחירתו של הארט 
 ביקור בית 
 ביקור הגברת הזקנה 
 ביקור התזמורת 
 גאווה ודעה קדומה 
  השליטהגבולות 
 גירושים מאוחרים 
 דייט בהפתעה 
 האשליה 
 הבהלה לזהב 
 הבריחה הגדולה 
 הבריחה מאלקטרז 
 הבריחה מסוביבור 
 הדיבוק 
 ההימור 
 ההפסקה הגדולה 
 החלטה גורלית 
 החלמה מהירה 
 הטיסה 
 היום שאחרי הלידה 
 המרדף 
 המרדף לאושר 
 הנפילה 
 הסיפור שאינו נגמר 
 הערת שוליים 
 הפריצה 
 הפתעה בשנחאי 

 ( גם שם של הצעקה
 ציור(

 הריגה ראשונה 
 השיבה הביתה 
 השיבה מהודו 
  התבגרות 
 התחלה 
 התמכרות 
 התפכחות 
 התפרצות 
 התפשטות 
  וידויים של כוכבת

 מתחילה
 חגיגה בסנוקר 
 חטיפה 
 חיבוקים שבורים 
 חיבור פשוט 
 חיזור גורלי 
 חלום אמריקאי 
 חלום אריזונה 
 ירייה אחת בחברון 
 לידתה של אומה 
 מחיר הבגידה 
  טובהמיתה 
  22מלכוד 
  44מלכוד 
 משחק החיקוי 
 משחק ריגול 
 משיכה גורלית 
 נדודי שינה בסיאטל 
 נישואין פיקטיביים 
 נערה בהפרעה 
 נקמה בוערת 
 נקמה זרה 
 נקמה כפולה 
 נקמה מושלמת 
 סיבוב חוזר 
 סיפור אהבה 
 סיפור אמיתי 
 סיפור פשוט 
 סליחות 
 עד התביעה 
 עימות חזיתי 

  קינגסמן השירות
 החשאי

  קנאה 
  בהמשכיםרומן 
 ריקוד לאור ירח 
 ריקוד מושחת 
 שוברים שתיקה 
  שירות המתנות

 החשאי של ארתור
 שתיקה 
 שתיקת הכבשים 

 סדרות/תוכניות בידור

 אבדות ומציאות 
 אהבה מעבר לפינה 
 אחרי הצלצול 
 בשידור חוקר 
 ( שעשועוןהמרדף) 
 הראשון בבידור 
 התנהגות טובה 
 ייסורי אפרים 
 לא כולל שירות 
 מרחק נגיעה 
 נקמה 
 עקרון ההחלפה 
 קריאת כיוון 
 שידוך משמיים 
 שידורי המהפכה 
 שיחת נפש 
 שמחות 
  תיבת/גינת

 ההפתעות
 תפיסה 

 שירים
 אגדה יפנית 
 אגדת דשא 
 אדון הסליחות 
 אהבה אחרת 
 אהבה אסורה 
 אהבה בסוף הקיץ 
  אהבה היא שיר

 לשניים
 אהבה חופשית 
 אהבה יומיומית 
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 אהבה קטנה 
 אהבה שקטה 
 אהבת אמת 
 אהבת ילדות 
 נעוריי אהבת 
 אהבת פועלי הבניין 
 אחיזת עיניים 
  אין הבדל בין טוב

 לרע
 ארץ אגדה 
 אשליות 
 באה מאהבה 
 בבית הבראה 
 בגלגול הזה 
 בגלל האהבה 
 בדיוק כמוך 
 בחברה להגנת הטבע 
 בחירות 
 בחלום 
 בקשה 
 געגועים 
 האהבה הישנה 
  האהבה שלי היא לא

 האהבה שלו
  החופש בבית

 ההבראה
 הליכה לקיסריה 
 המלצה ליומית 
 המראות ונחיתות 
 הפסקת חשמל 
  השריקה של

 התנועה
 התעוררות 
 התפייסות 
 התרוממות 
 ואלס בחירות 
 ואלס להגנת הצומח 
 זה לא בדיוק געגוע 
  זה לא החלום

 שחלמנו
 זו אותה האהבה 
 זר כיסופים 
 זריחה 
 חזרה הביתה 
 חיוכה המסוים 

 חייל של אהבה 
 טיול בשדרה 
 טיול לילי 
 טיול רגלי 
 טירוף במה 
 יללה 
 אהבה ים של 
 ימי סליחה 
 יש בי אהבה 
 כל כיוון 
 כמו רוח סערה 
 לא חלום 
 לחישה בלילה 
 ליל חניה 
 משחק החיים 
 נגיעה אחת רכה 
 נשיקת אחת ממך 
 סוף ההצגה הלילה 
 סוף לסיפור 
 סיפור ישן 
  סיפור מותם של

 עלמה ועלם
 סליחה חבר 
 סליחות 
 סלסולים 
 על קו הזינוק 
 פגישה אחת בבר 
 פגישה לאין קץ 
 פגישה שכזו 
 פרדה קצרה 
 קנאה 
 רחבת הריקודים 
 ריקוד הירח 
 ריקוד המכונה 
 ריקוד לשניים 
 רעידת אדמה 
 שביל הבריחה 
 שביתה 
 שדות של תירוצים 
 שיר ההודיה 
 שיר התעוררות 
 שיר מחאה 
 שיר פרדה 
 שירות עצמי 
 שעת פרדה 

 שקיעה חרישית 
 שקיעה נוגה 
 שתיקת הים 

 ספרים

 100 שנים של שמחה 
 101  תובנות לצמיחה

 אישית
 50  קריאות בסיפורי

 חסידים
 אהבה בימי כולרה 
 אהבת חיים 
 אהבת חסד 
 אהבת ישראל 
 אהבת ציון 
  אישה בורחת

 מבשורה
 אנקת גבהים 
 ארבע ההסכמות 
 בחירתה של סופי 
 גאווה ודעה קדומה 

 הארת שוליים 
 הבטחה שהופרה 
 הבריחה אל החופש 
 הבשורה על פי ישו 
 ההסדר 
 החיוך האטרוסקי 
  המדריך הרשמי של

TED ור בפני לדיב
 קהל

 המעבר להודו 
  הערות שוליים

מרתקות מן 
 ההיסטוריה

 הצוואה 
 השיבה מהודו 
 התגנבות יחידים 
 התיקונים 
 התנתקויות 
 וידויו של נער 
  וידויים של

 שופהליק
 חיסול ממוקד 
 חלומו של ברונו 
  ידיעת הלשון )מכל

 הבחינות(
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 כמיהה 
 כניעה מתוקה 
 מבחן הצליל 
  22מלכוד 
  67מלכוד 
  ממשלות ישראל

 –לדורותיהן 
החלטות חכמות 

והחלטות 
 מטופשות

 מסע להודו 
 מסע של מאה צעדים 
 מסעי גוליבר 
  מעשה בחמישה

 בלונים
  נער החידות

 ממומביי
  נער קריאה )גם

 סרט(
  סיפור אהבה )גם

 סרט ומחזמר(
 סיפור חלום 
  סיפור על אהבה

 וחושך
 סיפור פשוט 
  סיפורה של שפחה

 )גם סדרה(
 סיפורו של ווינר 
  הדקדוק ספר

 הפנימי
 עיין: ערך אהבה 
 ערוגת ההפתעות 
 פיתוי 
 פריצת גבולות 
 ציוני דרך 
 קיצור שולחן ערוך 
  קיצור תולדות

 האנושות
 קיצור תולדות הזמן 

 קריעה 
 שגיאות קטנות 
  שונאים סיפור

אהבה )גם סרט 
 והצגה(

 שידוך הולם 
 שיחת העיר 
 שקיעה 
 שתיקה פרסית 
 תנין פיגוע 
  תפיסת הביטחון של

 ישראל
 ול של שלוםתרג 
  תשעה קיפולים

 יוצרים ברבור נייר
 הצגות

 אגדת שלג 
 אהבת מוות 
 אומנות ההצלחה 
 ביקור הגברת הזקנה 
 ביקור מולדת 
  בית ההבראה של

 הזמן
 הדיבוק 
  ההצגה חייבת

 להיגמר
  המקרה המוזר של

 הכלב בשעת לילה
  הסיפור שאינו נגמר

 )גם סרט(
  הצעה מגונה )גם

  סרט(
  השפעת קרני גמא

 החתול ציפורניעל 
 השתיקה 
 חגיגה בחווה 
  חוץ מאהבה אין

 בינינו כלום
 חלום ליל קיץ 

 חלומות של חתולים 
  חרדתו של המלך

 סלומון
  10,000טיפול 
 טיפול דחוף 
 טיפולים אחרונים 
 ייסורי איוב 
 מסעות אודיסאוס 
  סיפור אהבה ארץ

 ישראלי
  סיפור הפרברים )גם

 סרט(
 סיפור משפחתי 
 פגישה בסופר 
  לאין קץפגישה 
 רכבת ההפתעות 
  תמונות מחיי

 נישואין
 מופעים

 הצתה מאוחרת 

 מרוב אהבה 

 להקות
 הברירה הטבעית 
 השמחות 

 נקמת הטרקטור 

 שוטי הנבואה 

  הסיפור ותום
 האמיתי
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 היום לפני שבעים שנה – שמות הפעולה
. גם 1948במדורים השונים של העיתונות מצאנו ידיעות וכתבות מעיתונים משנת 

  נפוצים מאוד. היו בתקופה זו שמות הפעולה
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 חידודי לשון
ים עלומי רבנות"(, בתוכניות סטנדאפ ובווטסאפבתשבצי היגיון, באתרים )כמו "דו

במשחקי מילים, בחידודי לשון, וביניהם מצאנו גם שמות מרבים להשתמש  שם
 פעולה. בחרנו לסיים את העבודה בהומור.

 חטוף. ביקור –לבן ערובה  הצצה 

  חורים. אסיפת –רשת 

  פניותחסר  –כביש מהיר יכול להיות אובייקטיבי. 

  של העורקים )ַהָצָרה או ֲהָצָרה  הצרה –כולסטרול– 
 שם פעולה(

 המונים. קריאת –גדול בחברת חשמל  גיוס  

 נישואין התרת –להתגרש  אישורלהתחתן או  אישור. 

  מוכרת. הוצאה –עם עובד לצורך מס 

  נפשות. חירוף –גבוה  בסיכוןכאשר מקללים אנשים 

 מקומית. הרדמה –רפואית שאי אפשר לעשות בחו"ל  פעולה 

  זינוק – הרישוימבחן ארצה הוא אחד מאבני היסוד של  בהגירההגידול הפתאומי 
 .בעלייה

  חברה שלי קובעת מה שותים. אני מעדיף תה רגיל מתיון אבל היא ֵמֲחִליָטה )או
 ַמְחִליָטה(. )אביב ילין, על סמך פרסומת של ויסוצקי(

  אגרּוףכפפות  –לבוש הולם. 

  חפיפהמשפט  –נגד כינים גיאומטריות. 

   יציאה עיכוב –עצירות מכוח צו. 

  המרהכיס  –בנק קטן של עברייני מחשבים. 

 דיסק. פריצת –גב של עברייני מחשבים  בעיית 

 יתר. צריכת –של חברת החשמל  הסיוטשל הפּוֵשִרים הוא  החלום 

 רווחים. צמצום –בדרך לקבצנות  התקבצות 

  שיעוראין להם  –קשה מאוד להעריך את אלה שלא לומדים. 

 מרכזית. נעילה –בבית הכנסת הגדול או אולי במכונית  תפילה 

 השחרורמלחמת  – 48הציפור ב־ מאבק. 

  הזדמנויותחלון  – מציאההזגג מציע. 

  נכונה של  כתיבהיש לי חבר שאני תמיד מתייעץ איתו בענייני
 .)אישיות( איותאחלה איש  –מילים, בנאדם טוב 

  התלייהיבוטל עונש  – כביסהפרסומת למייבש. 
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  נעלמים. מציאת –משותף למשטרה ולמתמטיקאים 

  ה(.י)הגווי הגבייה העמקת – הכנסהמשותף לחברה קדישא ולמס 

  שומה. הורדת –משותף לרואי חשבון ולכירורגים פלסטיים 

  שערים. נפילות –גורמות רגשות מעורבים לברוקר חובב כדורגל 

 לבבות. קירוב – שיפודיםאו חיסכון ב אחווה 

 שמועותחרושת  –תעשייתי  רינון. 

  הצרכן )הצרחן(. להגנתהזכות  – הצעקהשל זכות  מיסודשמענו כי זהו 

  (.מום כי) קימום –מחדש מחמת פגם  בנייהשמענו על 

  התמוטטות –שמענו שהיא מדאיגה במיוחד את אנשי בריאות הנפש של גלפגוס 
 עצבים )הצבים(.

  מכל הבחינותהשמיניסטים זקוקים לחופשה. 

 במשפטמינית מתחילה במילים ונגמרת  רדההט. 

  גיל חובב(התעמללות –סבל בחדר כושר( . 

 ניתן לדעת את שם הקופאית. קבלההי הידעתם שלפ 

 

 חידודי לשון מתוך אתר "דורבנות"
  שמיים. יראת – מטיסותפחד 

 הכנסה אבטחת –ה במועדונים יסלקצי. 

  העורף. פיקוד –שקמיסט 

 שקלי. פיגור –יתר  משיכת 

  הנאה(הנעהטובת  –עזרה מאדם שיביא כבלים לרכב( . 

  השיגוררשות  –נאס"א. 

  נגיסהשומר  –אדם בדיאטה. 

 מדרגה. חציית – ביטוייםשגוי של  שילוב  

  האירובי. האיחוד – ריצהקבוצת  

  בכפייה אזנהה –לרצון  בניגוד האזנהמצב של .
 )כמו הזנה בכפייה(

 דתלוג –הדתית  השתייכותואדם לפי  קטלוג. 

 המתחיל. דיבור –הראשונות של תינוק  המילים 

 (ביוש+  פומבי. )פומביוש – שיימינג 

  אופטית. אפליה –חוסר שוויון על רקע מראה חיצוני 
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 שמיטה שנת –ראש  בשמיטתמלווה  הירדמות. 

 אצבע משולשת. חניית – אזהרהאורות  הדלקתלא חוקית תוך  עצירה 

  לדורות. דחייה –דחיינות 

 צילול –מתחת למים  צילום. 

 כניעות סיבוב –מיותרות  רכישות/קניות. 

  לחם. פרפורי –לחם ישן וקשה  

 שוט. דליפת –אלכוהול  משתיית הקאה 

  נקודתWIFI –  קליטהמרכז.  

 

  (.גישוש פגישתפגישוש ) –יעקב רוטבליט הציע מילה עברית למילה דייט 

  נדבות. קיבוץמחלף  –כותרת של תלמידי בליך לכתבה על קבצנים 

 .)תיווך עם חיוך )חריזה במודעה 

  יורה. –, ולגשם הראשון טפטוףרק בישראל לירי פצמ"רים קוראים 

 חידודי לשון מתשבצי היגיון
  בדים. סיפורי –הכזב על תולדות הטקסטיל  

 כינוס –חשבונית לקראת מבצע השתלות  פעולה 
 איברים.

 ידיים. הרמת –אלימה  כניעה 

 התכנסות – הסתגרותלשם  היאספות. 

  נשימהעוצר  –חונק מדהים. 

  שלו זו לא מילה. מילה –המוהל הזה לא אמין 

  ורישומהטיל את  – מיצירתוהורגש היטב שהצייר לא היה מרוצה. 

 המחיר. הורדת –למטרת מתנה  הוזלה 

 הניתוחיםמת על שולחן  –בית החולים לא הצילה אותו  לציודהעזה  חיבתו. 

 יעקב פרוינד –( 1987חידודים מתוך "לשון ברוטב" )
  העיסה )לשחרור האישה(. לסחרורהתנועה  –מיקסר 

  תערובת )נישואי תערובת(. ניסויי –הכנת קוקטייל 

  על העם. ירידה –גזרות כלכליות 

 ול(.)מערכת העיכ העיקולמערכת  –לפועל  הוצאה 

  "ַהָמָרה( ֲהָמָרהכיס  –בנק "שחור( 

  לקחים )הפקת לקחים(. הנפקת –דוח מניות הבנקים 

 הדהוד למקורות: תיקון חצות
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  אצבעות. טביעת –החשיש הושלך למים 

  לחוטאים )ְמִחָלה(. מחילה –צינוק 

  ציתותסוף  –סתר  האזנותחוק נגד 
 )סוף ציטוט(.

  בריחהבריחּה נגד  –דלת הכלא. 

 לרגל. עלייה –שגרתי בחיי הנעל  אירוע 

  לטווח ארוך )השקעה(. השקאה –ממטרה  

 נפש. פיקוח –פסיכיאטרי  טיפול 

  באמת משתלמת. ההשתלמותקרן  

  בתנועה. השתלבות – ובהנהגה בנהיגהיסוד חשוב 

  חסימהאחוז  –לסל  פריצהאוחזים בו בעת. 

  בעיתּה. בעיטה –גול  

 גג. ארגון –רעפים  הנחת 

  התנגדותכיסי  –קמצנות. 

 יעקב פרוינד –( 1994חידודי לשון מתוך "לשון ברוטב חריף" )
  הקשה(. הכשהשיני הנחש נוקשות ככלי( 

  עלייהקולט  –המדחום. 

  הקשההמתופף מתבטא בדרך. 

 לעיסההופכת מזון  לעיסה. 

  עצמות. בחילוץבמסעדת הדגים עסקתי 

 מונעת. נהיגה –רישיון  שלילת 

 בדים. סיפור –ענפים  גיזום 

 זקן. חתימתגמר  –ראשון  גילוח 

  אש. טבילת –טעם לראשונה סחוג 

 יעקב פרוינד –( 1990חידודי לשון מתוך "לשון בפלפל" )
  למושבים. לכיסויבמכונית ובחקלאות זקוקים 

  תיק. פתיחתלכייס פתחו תיק על  

  השיזוףקיימת אי בהירות לגבי. 

 60  :דקה. דממהשניות שקט 

 הדהוד למקורות: מיתת נשיקה
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 יעקב פרוינד –( 1992דודי לשון מתוך "חידון קישוט" )חי
 כוח. ייפוי –הלטאה בידיים מוסמכות  איפור 

  שיעורעד אין  –המורה איחר מאוד מאוד. 

  חותכת. הוכחה –נמצאה הסכין ששימשה לפשע  

  מגבוה. הוראה –צּווה ללמוד מעל הקתדרה 

 .בביטוי בחריזה: חופש הביטוי או חופש הביזוי 

 

 על חיפוש דירה להשכרה בתל־אביב )שינוי הפיסוק( במודעה
 

 

 

 

 שמות פעולה ָפלינדרומיים )מילים מהתפכות(
 .הפעילהכתיב זהה מימין לשמאל ומשמאל לימין. מצאנו מילים כאלה רק בבניין 

 ההגהה. קלקה, הנגנה,הזזה, הצצה, השרשה, השמשה, השלשה, ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במרכז תל־ מרווחת דירהלהשכרה: 
 אביב

 אם תרצו, אין! זו אגדה!
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