
העיצורים הגרוניים 

תשלום דגש
מצגת שנייה  

©מילר נאוה -חיברה

1



?  מה הן התנועות הקיימות בעברית 

 בעברית יש חמישה צלילים אשר באים לידי ביטוי בניקוד.
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?תשלום דגש 

מהו תשלום דגש  ?

 למה בכלל צריך לסבך את החיים?

 לא מסכימות ( ע"הר ח"הא)האותיות הגרוניות : נסביר בפשטות

על " לשלם"ועל כל הן צריכות ( נקודה בתוך האות)ללבוש דגש 

.כך לאות שלפני   

התשלום משתנה מבניין לבניין ומאות לאות   -הבעיה

(  לא של חנוכה) החנוכיהנלמד בעל פה את  -הפתרון

ונתמודד     
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השלמה   החנוכיה
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רא ח עה

ר מתקבלות תשלום דגש בפיעל פועל והתפעל  +א

ע מקבלות תשלום דגש רק בפועל  +האותיות ה

לא מקבלת דגש ולא תשלום דגש' האות ח



לפי אותיות  החנוכיהנפרק את 

 תהיה  פיעל פועל והתפעל כאשר האות השורשית הראשונה בבניינים

והניקוד של האות ( נקודה בתוך האות)היא לא תקבל דגש ר או  א

.שלפניה ישתנה 

?מה השינוי 

 Eהופך ל  Iבבניין פיעל הצליל 

כלומר חיריק הופך לצירה 

ם על המוצר בחנות  חגי–ניקח דוגמה רגילה  לֵּ שִׁ

ְך על הלחם   חגי–ומנגד דוגמה עם אות גרונית  רֵּ בֵּ
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ר בפיעל   +א

©מילר נאוה -חיברה

6

בניין פיעל עם גרונית  בניין פיעל בלי גרונית

ם   לֵּ ְךשִׁ רֵּ    בֵּ

חיריק דגש                                      צירה ואין דגש                      

יריק הופך לצירה ואין דגש באות הגרונית  ח–התשלום 



בניין פועל  

 ניקח דוגמה רגילה:

.חדשנית  באפליקצייהְמֺשָלם הכסף    

:ניקח דוגמה עם אות גרונית 

.והוא מוקד עלייה לרגל של אנשים רבים ְמֹבָרְך המקום    

©מילר נאוה -חיברה

7

בניין פועל עם גרונית  לי גרונית ב– בניין פועל

ְמֹבָרְך  ְמֺשָלם  

   ְמֹפָאר ְמֺשָלם  

קיבוץ דגש                                        חולם חסר אין דגש                     

קיבוץ הופך לחולם חסר ואין דגש  ה–התשלום 



בניין התפעל  

 ניקח דוגמה רגילה  :

ה לבית הספר     ְתַלְבשָׁ דנה הִׁ

: ניקח דוגמה עם אות גרונית 

ב במהלך הדיון במעצרו  רֵּ ְתעָׁ .   החשוד לא הִׁ

ילא  ְתיַָׁאְשתִׁ .ממקצוע הלשון  הִׁ
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בניין התפעל עם גרונית  גרונית  בניין התפעל בלי

ה ְתַלְבשָׁ ב  הִׁ רֵּ ְתעָׁ הִׁ

ה ְתַלְבשָׁ שהִׁ ְתיָׁאֵּ    הִׁ

פתח דגש                                          קמץ ללא דגש      

פתח הופך לקמץ ואין דגש באות הגרונית   : התשלום 



?תשלום דגש 

מהו תשלום דגש  ?

 למה בכלל צריך לסבך את החיים?

 לא מסכימות ( ע"הר ח"הא)האותיות הגרוניות : נסביר בפשטות

על " לשלם"ועל כל הן צריכות ( נקודה בתוך האות)ללבוש דגש 

.כך לאות שלפני   

התשלום משתנה מבניין לבניין ומאות לאות   -הבעיה

(  לא של חנוכה) החנוכיהנלמד בעל פה את  -הפתרון

ונתמודד     
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א בבניין פועל   +האותיות ה

ע אינן מקבלות דגש כלל אך בבניין פועל יבוא תשלום  +האותיות ה

.דגש באות שלפניהן

 ניקח דוגמה

 כמעט בכל בתי העסק  ְמֺכָבדכרטיס האשראי של ויזה.

 היטיב  ְמֹגֶהֶצתהחולצה.

חמה מהרגיל  ְמֹשֶעֶרתהתחזית ש.
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בניין פועל עם גרונית  בלי גרונית בבניין פועל

  ְמֹגֶהֶצת  ְמֺכָבד

  ְמֹשֶעֶרת  ְמֺכָבד

קיבוץ דגש                                 חולם חסר אין דגש    

קיבוץ הופך לחולם חסר ואין דגש  ה–התשלום 



'  האות ח

איננה מקבלת דגש אבל האות שלפניה איננה משתנה ' האות ח.

הוא אי קבלת דגש ' השינוי היחידי באות ח.
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התפעל  פועלפיעל  

ש '  דוגמה לח חֵּ ם ְמֺפָחד   נִׁ ְתַנחֵּ   הִׁ



נפעל   בניין–תשלום דגש 

 ק"חדבבניין נפעל יש ניקוד קבוע של 

נֵּסיִׁ –כדוגמת , חיריק דגש קמץ ָּכָׁ

הגרוניות אינן יכולות לקבל דגש ולכן תמיד מתבצע תשלום  , אולם

ק 'צ -דגש

 צירה קמץ

ם שֵּ יֵּרָׁ
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ְפַעל בלי ְפַעל עם גרונית  גרונית   בניין נִׁ בניין נִׁ

ָכנֵּס םיִׁ יֵָּרשֵּ



ְפַעל בניין      נִׁ
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ְפַעל בלי ְפַעל עם גרונית  גרונית   בניין נִׁ בניין נִׁ

ָכנֵּס םיִׁ יֵָּרשֵּ

קמץ                              צירה קמץ  , דגש, חיריק

יהפוך לצירה באותיות הגרוניות והחיריק בנפעל אין דגש  -הכלל
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