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 הכללים החדשים – המלאכללי הכתיב 
 2017 מאי ,זתשע"סיוון 

  .אדוםצבע ב שחלו בכללים מסומניםהשינויים 

 

 מבוא

. החדשה העברית של הכתיב בקביעת רבות שנים במשך התלבטו ללשון והאקדמיה הלשון ועד

 כתיב יש ריתעב מילה לכל ולפיה, ילין דוד מיסודו של הכתיב שיטת נהגה הלשון ועד ימיראשית ב

 על מבוססת ה זושיט'. הדקדוקי הכתיב' השם את הזאת הכתיב שיטת קיבלה לימים. קבוע

 מסוימת במידה מתאימההיא ו, השמיות ובשפות בעברית התנועות אורך של דקדוקיים שיקולים

 מותיאלמשל ) ונטיות עקרונות כמה על שומר הוא אחיד שאיננו פי על שאף, המקראי לכתיב

 (.ספוריםפרט לחריגים לפני דגש, נה לא תבואוי"ו ּו"ד הקריאה יו

 העבריים הטקסטים רוב. ללא ניקוד לשימוש קשה, הקריאה מותיבא הממעיט, הזה הכתיב

 הםפי על. הקריאה מותיאאינם מנוקדים, ויש בהם שימוש רב יותר ב הדורות במהלך שנכתבו

 '.הניקוד חסר הכתיב' וילכינ לימים שזכתה שנייה כתיב שיטת הלשון בוועד התגבשה

 ובשנת, הכתיב בשאלת וסוערים רבים דיונים הראשונות בשנותיה היו העברית ללשון באקדמיה

 הכתיב' פי על ייכתבו מנוקדים טקסטים: פה הנזכרות הכתיב דרכי שתי את לאמץ וחלטה ח"תשכ

 עקרונית שיטה'. הניקוד חסר הכתיב' פי על להיכתב יוכלו מנוקדים לא טקסטים ואילו', הדקדוקי

 ,הלא מנוקד בכתיב בדורותינו נכתבים העבריים הטקסטיםרובם של  רוב: בציבור התקבלה זו

, בספרי ילדים ובספרי לימוד בשירה, מנוקדים קודש בספרי נוהג הדקדוקי הכתיב ואילו

הניקוד במלואו הוצעה דרך להרכבת בכללים שלהלן עם זאת  .חדשים עוליםלתלמידים צעירים ול

הוראת ראשית בספרי לימוד ללצרכים מיוחדים, כגון  המלא )התקני( ד האותיות של הכתיבל שלע

 הקריאה והכתיבה.

 

 השינויים בכללי הכתיב גופם

לאחר עשרות שנים שבהן  לפני האקדמיה עמדה השאלה אם בכלל ועד כמה לשנות מכללי הכתיב

 ("חסר הניקודהכתיב "לשעבר ) המלא התקנישכללי הכתיב . ההנחה הייתה כללים אלו תקפים

תיבה כבבמידה רבה ה אומצו ברובם בקרב המוציאים לאור ואף בציבור הרחב, וכך התגבש

על כן ראתה האקדמיה שלא לשנות את  של מרבית המילים. אחידה כתיב תמונתהעברית בת ימינו 

ציבור יכול הכללים אלא במעט מן המעט, ובעיקר בכמה מקרים שהכלל היה בבחינת גזרה שאין ה

 .(וכיוצא בהן יתנ  כ  ה, ת  מ  כ  "ו במילים ח  י)כגון הכלל שאין כותבים ו לעמוד בה

, דוגמת ayלא שונו כללים שיש בהם תועלת מרובה לכתיבה )כגון יו"ד כפולה לציון הכינוי החבור 

 גם אם עדיין לא נעשו נחלת הכלל. ,אחיי(

לא נקבעו כללים חדשים  שהתגבשה, הכתיבתמונת חשיבות בשמירה על  ואהמכיוון שהאקדמיה ר

שהיו גורמים לשינוי בתמונת הכתיב של מילים רבות, גם אם היה בהם כדי לפשט את הכלל ולהקל 

היא נכתבת עתה צוהריים ] םי  ר   ה  כגון צ  במילה  חטף קמץ "ו אחריינוספה ולא  למשל,לימודו ) את
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]ולא  'מכתב', 'התלבש'שווא נח, דוגמת ; נשמר הכלל שאין כותבים יו"ד לפני ולא צוהוריים[

 –ידיעת מבנה המילה מן הסיבה הזאת אין מנוס מהישענותם של הכללים על  (.היתלבש, מיכתב[

 השורש והמשקל, כגון כתיבת יו"ד במקרים של צירי כתשלום דגש.

אחד העקרונות שהנחו את מנסחי הכללים הקודמים היה הקשר בין כתיב צורת היסוד של המילה 

המקרה הבולט הוא בכתיב של  .נחלש עיקרון זה בכללים החדשיםלכתיב של צורות נטייתה. 

  הנכתבות עתה ביו"ד )ליבי, מיסים(. ,הצורות הנוטות של מילים כגון לב, מס

. המלאכל אם קריאה בכתיב המנוקד תיכתב גם בכתיב יסוד שלפיו בכללים הקודמים נקבע כלל 

סעיפים הם נוספו בועל כן על כללי הכתיב המנוקד,  ודאינם נסמכים עהכללים החדשים 

 א(.2, כלל ד1)כלל גקריאה בכתיב המנוקד המות יאהמתארים את שימוש 
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 דמהקה

. המלא )התקני(הכתיב , הוא החדשים קובעים את הכתיב העיקרי של העברית בימינוכללי הכתיב 

במידת  מלא ואףה בניקוד חלקי בכתיבך גם א ,ודבכתיבה בלא ניק בעיקרכתיב זה נועד לשמש 

 .הצורך

"וים והיו"דים לשם ציון חלק מן התנועות ולשם הבחנת יוואת כתיבת ההכללים מסדירים 

 1עיצורים מתנועות.

בעיקר  הגהנו – מיסודו של דוד ילין –יוסיף ויתקיים הכתיב הדקדוקי המנוקד  המלאלצד הכתיב 

כל אות הנכתבת בכתיב הדקדוקי הזה, נכתבת שכלל בסיסי הוא  בטקסטים מן המקורות ובשירה.

לכתיבת אימות קריאה לפי מבנה המילה, כלומר בגוף הכללים שולבו הנחיות . המלאגם בכתיב 

 כאלה הנכתבות גם בכתיב הדקדוקי.

תים קרובות חסר במקום יעל שמות פרטיים, הנכתבים לע כללים שלהלן אינם חלים בהכרחה

ד על שמות פרטיים בעלי מסורת כתיב המשתלשלת לאורך שהכללים מחייבים מלא, ובמיוח

 .ושליםיר, מהשל, משה, אהרן, כהן, יהושע, נעמי, יעקבכגון  ,הדורות

כשיש צורך להבהיר לאיזו מילה הכוונה, מובאת המילה בסוגריים בניקוד, בדרך כלל בכתיב הערה: 

 הדקדוקי.

 

 לליםהכ
 

 uתנועת  – אכלל 

, הוזמן, חולצה ;טורבינה ;כתבו, יקום, סגור, שוק, עוגהו, כגון "יבאות ו uמסמנים כל תנועת 

ר()ס   סופר, כולם, רובו כ  ) מכוון, תסובינה, הופל, משוגע ,פ  ן(מ    2.ּו 

 

 oתנועת  – בכלל 

נו  )בנו , פתאום, מאוד, מוח, כוח, שלוש, מולדת, שופט, חוף "ו, כגוןיווב oמסמנים תנועת  , (ב 

'הכול יודעים', 'למרות הכול', 'מכול )בנפרד, כגון כול , רוב, בוקר ;ופטימיא 3;טוֹווֹת, ותכותונ

 אומן, תוכנית, קודקוד, קורבן, חוכמה, אומנם; לשמור, תסובו, סוב, תשובנה, כתובת וכול'(,

ן(, א  ) נּות(, א  ) אומנותמ  דה  )הופקד מ  ק  ח  מ  ) זמושח(, פ   יכולתי, צורכיכם, ציפורניים, אוזניים; (זש 

 יכולתם; תקשורתי, אופייני)'החומר שלי' או שם התואר(,  חומרי, כותונתי, שיבולתך(, ית  ל  כ  )י  

ם) תֶּ ל  כ   .קודשים, שורשים ;חודשים, אונייה; בשוכבך, לשומרו, ישמורך(, י 

                                                      
 ת כתיבתן של האותיות אל"ף וה"א כאימות קריאה.אין הכללים דנים בנסיבו 1

י( ראשי, ראשית, ראשון, ראשכשהיא שורשית, כגון  כאם קריאה עשויה להיכתבהאות אל"ף  אש  , מצא, יצוא, )ר 

, ובעיקר כאן, למשל במילה aלעיתים היא נכתבת לציון התנועה  ועוד. נא, הוא, היא, -ואריצו   וארצו  , וכן גיא ,הביא

. גם במילים לועזיות סבא, דווקאמילים שמקורן בארמית, כגון  ובסופי ,נאית, כדאי, חקלאי ,בנאיון סופית, כג  י -לפני 

 .פארק, בעיקר במילים קצרות כגון aיכולה אל"ף לציין את התנועה 

נ ה( בנההאות ה"א נכתבת כאם קריאה בסוף מילה, כגון  נֶּ ) בונה, )ב  ה) פה, י ה()ה   היה, ה(נ  )ב   נהב(, הבו   (.ֹפה ,פֶּ
 .3כלל ה, ראו עוד  2
 .3כלל ה, ראו עוד  3
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 "ו:יווב oשבהם אין מציינים תנועת  יוצאים מכלל זה המקרים האלה

ם( צוהרייםן כגו 4אם איננו בראש המילה,, חטף קמץב בניקוד מסומנתש oתנועת   (1) י  ר  ה  , )צ 

ת( מוחרת ר  ח  ( פועלו ,)מ  לו  ע  ד( הועמד ,(־יל  ה  )נ   -נוהלי ,)פ  מ  ע  ְך(  יוארך, )ה  ר  א  )ולא צוהוריים, )י 

 הועומד, יואורך(., ־נוהולי, מוחורת, פועולו

גם אם לפניהן , וכך חורפים, אונייהכגון  ,ף קמץחטשבראשן כותבים וי"ו במילים : ההער 

ּיו ת(. האוניותאותיות השימוש, כגון  באות נ  א   )ה 

ֹלאת) מלאת ,שמאל, ראש, צאן, נאד, מאזניים, זאתבמילים כשיש אם קריאה אחרת:  (2)  ;(מ 

וכדומה )אולם בגוף ראשון  יאבד, תאמרעתיד בבניין קל של נחי פ"א, כגון ; באיפה, פה, כה

ר, א  א  ] אובד, אומריחיד:  דמ  י ה()היה מקור המוחלט של נחי ל"י, כגון ב (;[ב  ש ה) עשה ,ה  (; ע 

 (.שיֹלה) שילהבשמות פרטיים כגון 

, למצוא ;מספוא, אפוא :"ויוותצוין התנועה ב ,ובאל"ף oמילה המסתיימת בתנועה ב אבל

 .בואנה תבואנהבצורות "ו יכן נכתבת ו (.הלוא)וגם  הלא, לאבל ; אלבוא

 קמץ קטן, כגוןבאות לפני מילה הפותחת בחטף קמץ ובניקוד בא בהן ה וכל"באותיות ב (3)

ניות )= )סוחר(-וניותכא א   .(-כ 

 .'כל מה שראינו' 'כל שנבקש', ,'כל האנשים'גון בנסמך, כ כל המילה (4)

 

 iתנועת  – גכלל 

 גוןיו"ד שורשית, כ :בכל מקום שהיא חלק ממבנה המילה. למשל iלציון תנועת כותבים יו"ד . 1

; יו"ד שהיא חלק מן המשקל, כגון ראית, אישן, תירא, דירה, שירכם שירך שיר, יופי, פרי

ינ  ) יניסוי, חורפי; יו"ד בסיומות, כגון תקין, כביש, צריך, צמיחה ים) סויייםינ (ּסּוי  ּי  ּסּוי   ,כפית 5,(נ 

י) בני נ   .אהבתיך אהבתי, בנים( ב 

 9,עיקרון 8,וןזיכר 7,פיקח, גיבורכגון  6,ריה אות בשווא נחשאין אח iתנועת  לציוןיו"ד כותבים . 2

, מסיבה, מילה, כיתה 10,אישה ,חיטה, עיתון, עילי, ביקורת, ייסורים, יישוב, קידוש, עיקר

נ ה( הינה ,ריבוני, כיתתי, חינם, תפילה ּי ה() ייהרא 11;)ה  א  ּי ה(,) הגייה 12,ר   עירייה, שנייה ֲהג 

ּי ר)ייר צ, דיבר דיברו 13;-עיריית ן) ריענן, חיכתה חיכה, ציירה 13(צ  ֲענ  ן) ניתן(, ר  ת  , ניזון, ניתנו( נ 

נֶּה(,)י  ייבנה , ליפול, ייצרו( רצ  י  ) ייצור 14,ותיקחתיקח , ייתנוייתן  ר)ת  תישמר  ב  מ   15.עימך עימי ;(ש 

                                                      
 .הערה אד,  1.3, ]להלן: החלטות בדקדוק[ החלטות האקדמיה בדקדוקחטף קמץ ראו על הגיית קמץ לפני  4
 .2.3.9 ,בדקדוק החלטות גם ראוהכתיב בשלוש יו"דים נובע ממבנה המילה.  5
 .20 להלן, הערהעל זיהוי שווא נח ראו  6
, בדקדוק החלטות)" יבוא בצורות הנוטות גם כאשר האות שוואית)או בנטייתה( דגש חזק הבא במילה "כי לפי הכלל  7

ים(,  פיקחים, נכתבת יו"ד גם בצורות כגון (א 2.4.1 ח  ק  ים; במקרא פ  ח  ק  חּו(.  תיקחו)פ  ק  חּו; במקרא ת  ק   )ת 
 .3סעיף  ,ראו להלן –צורות הנוטות ב וכן 8
 וכו'. עקרונות עקרוניאבל  9

י( ובשאר הצורות הנ אשתיבמילה  10 ת  ש  ת, שכן בסיסן מפני שהשווא נח טות לא נכתבת יו"דו)א  הולא  ֵאשֶּ  . ִאש 
 וכו'. הינו, הינם, הינך, הינניוכן בנטייה:  11
ָאי ה(, וראו כלל ו,  ראיהאבל  12  .2)ר 
 .2וראו עוד כלל ו,  13
 .7ראו לעיל, הערה  14
ם) עםבל א 15  (.בחריג ) ,ראו להלן(, וע 
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ם(  בצורת היסוד שלהן: iבכלל זה גם מילים שאין תנועת  ת( תאימהו וכן אימך ואימ)א   איתך, )א 

ב(  ,איתם ן( , ליבי)ל  ז( , שיניים)ש  ת( עיזים)ע  ת(  ,לאיטו איטי, )ַאט( עיתים, )ע  ד(  ,כיתות)כ  , צידו)צ 

ת( תו ת(  תותיאמ )ֱאמֶּ ן( , תייאמ)ֲאמ  ג  ים( מגינים)מ  נ  ג  ש(  ;)מ  מ  ש( חמישים חמישה)ח   שישה, )ש 

ב( ; שישי שישים ס  ב( ,הסיבותי)ה  ס  ל(, יםבימס )מ  ק  ן(, לותימק )מ  ג  ב(, נהימג )מ  ס   .בינהיתס )ת 

 אבל לא תיכתב יו"ד במקרים האלה:

 .הטו ,הכה ,נועהצ, התירתנועה שווא נח, כגון בבניין הפעיל גם כשאין אחרי ה )א(

באה , וכן כשהיא ממנו ממך מכם כגון ,ובנטייתה מןבמילת היחס  16;עם, אםבמילים  (ב)

; וכן לציון בתך בתו, כגון בתבנטיית  ;מדי, תודירמ כגון ,הנו"ן( בהידמותבצמידות לשם )

ל, iהתנועה  י   17.שיט, ביתכגון  במשקל פ 

ּיּות) טריות, קיום, דיון, כגון yoאו  yuהמציין  יולפני הרצף  (ג) ר   18.נטיות, בריות, גיורת(; ט 

)ולא  -צייים(, )ולא ציי צייםכגון  19כאשר כתיבת היו"ד תיצור רצף של יותר משתי יו"דים, (ד)

ּיֶּיָך, ) צייך(, -יייצ ּי יו, ) צייו(, ציייךולא צ   )ולא ידייים(. ידיים, יו(צייולא צ 

מכסה , שפחה, שמחהביו"ד, כגון  iה־ , אין מסמנים אתiאחרי תנועת  20ווא נחשה אות באם בא .3

ה) ה, מכסֶּ ל) מנהל (,מכס  ה  נ  ר) ספרמ ,תגרה (,מ  פ  ס  ם) מצלתיים ,וןדמי, צביון ,(מ  י  ת  ל  צ  , תשמור 21(,מ 

ה) הרבה, הלביש, נכנס ב  ר   .התלבש, (ה 

ן נכתבת יו"ד לציון א לו  ע  , רותגזנוגם במילים ה נוטותם בצורות הג i התנועהבל בשמות במשקל פ 

ן( זיכרון כגון רו  כ  ן) -זיכרון )ז  רו  כ  ן( זיכרוני זיכרונות (-ז  חו  ט  ןב  ) -ביטחון, ביטחון )ב  חו  ביטחוני  (-ט 

 .ביטחונות שם התואר( 'הביטחון שלי' או)

 .סיסמהוכן  ,סטוריה, היליוןמי , כגוןבמילים לועזיותכן נכתבת יו"ד לפני שווא נח 

 

 eתנועת  – דכלל 

ר) נכר, אזורכגון  ,eיו"ד לסימון התנועה  כותבים. בדרך כלל אין 1 מ  ) ממד(, נ כ  ב) מרב(, דמ  ר  (, מ 

ר) מצר צ  ה) זהה, בהמה 22(,מ  הֶּ ה) גאה(, ז  אֶּ ה) לאה(, ג  ץ)מרוץ  ,(ל אֶּ רו  חו ש) מחוש ,(מ   הותז; אפוא, (מ 

הּות) ן)דקן  ;דענ, צאת ;(זֶּ ק   .מתמטי ,תזה(, ד 

 :האלה במקריםיו"ד  כותבים .2

                                                      
 .)ראו לעיל( וכו' עימך, עימיאבל  16
 .2עוד על כתיב משקל זה בכלל ו,  ראו 17
 .2לל ו, כ ,ןהכפלת היו"ד העיצורית במילים אלו ראו להל-לאי 18
ים( ניסויייםהמילה  – 1גם כלל ג, ראו ; אבל 4 ,ראו עוד כלל ו 19 ּי  ּסּוי   .התהערו )נ 
 :שווא נח באמצע מילה אפשר להיעזר בכללים האלה: שווא בצורת היסוד של המילה הוא שווא נח, למשללזיהוי  20

מע. שווא באמצע מילה שאינו בצורת היסוד הוא בדרך כלל שווא נע:  ש  זר, י  ח  לבש, מ  ת  בה, ה  ר  ביש, ה  ל  פר, ה  ס  חה, מ  מ  ש 

רּו פ  ת   ס  כ  ר(, ח  פ  נּו)> ס  ת  ה(, י  כ  ח   ה )> ח  ק  ן(, פ  ת  ח  )> י  ק  ר  (, ע  ים )> פ  ר(ע  > ) -יק  בנטיית היחיד של שמות . גם השווא ק 

ל סגוליים  גֶּ י(. כמו כן השווא המכונההוא שווא נח, כגון דֶּ ל  ג  אין לפניו נחשב לשווא נח ושווא "מרחף"  ולכן דגלי )ד 

בכ  >  ּובת  כתבו )כ  יו"ד, כגון  ל  דגליכם )(, ת  ג  ל  ם > ד  יכֶּ ד  לו  שמלותיה ) ים(,ג  מ  לו   > יה  תֶּ ש  מ   .ת(ש 

 .1, ג כללתינתן הדעת שאין הדברים נוגעים למילים שבהן היו"ד היא חלק ממבנה המילה כמפורט ב
 .ה 2.3.5החלטות בדקדוק,  ראו מצלתייםלמילה  21
ל( בשווא מנוקדת מכלהמילה  22 כ   ביו"ד. ממילא אין לכותבה, ו)מ 
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, ריק; הישיר, תימן, מיתריו"ד שורשית, כגון אם היו"ד היא חלק ממבנה המילה. למשל:  (א)

י, )אי  ;ביתו ,ביצה, בין ; תבנינה, םהראית, נאפית, נהניתי וכיו"ב(; כיצד, אילו, איפהוכן א 

ן) מהימןיו"ד המייצגת אל"ף שורשית:  ימ  ה  ה) מימרה, (מ  ר  ימ  ה) מירכה, (מ  כ  יר   רישה, (מ 

ה) יש  , שמימי, וכן בנותיכם בנותיָך בנינו בניכםבניך בניה  -ניביו"ד בנטיית הרבים, כגון  ;(ר 

 -בלעדי, לפנינו לפניכם לפניך -לפנידרך הרבים: נטיית מילות יחס על יו"ד ב ;עשרה-שתים

, קיסם, צירי, פסיפס, פיגם, םועיר, כילף, עירז  , היכל, איברוכן במילים  ;בלעדיך בלעדינו

, איקליפטוס, ניטרלי, כגון ביוונית euתנועה ־יו"ד המייצגת את הדו –במילים לועזיות  ;שיזף

 .אירופה

, קירח, חירשים חירשבמקום חיריק, כגון תשלום דגש ל אהחע"רצירי לפני אותיות בא אם  (ב)

ן) זירעון 24,גירעון 32,ריאיון 32,וןתיאב 23,היריון עו  ר   מגירה, חירות, גירושים, מיאוס, שירות ,(ז 

ה) ר  ג  נֶּה) תיהנה, ייעשה, ניאות, ניחן, הירג, אירעו, אירע, תיאר ;(מ  ה  ת) ליהנות(, ת  נו  ה   25.(ל 

ה בבשמות  (ג) ם  , ריאה, קיבה, לידה, זיעה מתקיים בכל הנטייה, כגוןה צירייש בהם שתבנית ם 

ה] חמה שמות כגוןלעומת ) 26השינוכן בשם  תיבה מ  אבל:  (.פאה ,עצה[, 'קהל'] עדה, מאה, [ח 

 .)עץ( אלה

 עדה, לצהכגון הערה: אין הדברים אמורים בשמות בלשון נקבה שנגזרו משמות בלשון זכר,  

ד)   (.נקבת ע 

 . לילך, לידע, לישבכגון  ,בצורות שם הפועל מנחי פ"י (ד)

ל: הבצורת הנפרד של  (ה) ע   27.שיער, שיכר, עינבמילים האלה במשקל פ 

)שמוצאן מן  גרידא, מלעיל, לעילא, לעיל במילים וכן, ליצנותו ליצן ,רו ת(פ  ) פירותבמילים  (ו)

 .הארמית(

ל הבמילים ה (ז) ע  ה(,  בריכה: אלה במשקל פ  כ  ר  ה(,  ברירה)ב  ר  ר  ה( עבירה)ב  ר   .)ֲעב 

ל מגזרת פ"נ  (ח) ע  פ  , היסט, היצע, היתר, הישג, היכר, כגון ועל דרך פ"נבשמות במשקל הֶּ

 .הישגיות, היכרותובשמות הגזורים מהם, כגון 

ר() אישמר , כגון( בצורות נפעל עתיד מדברט) מ  ש  ר/א  מ  ש  נ ע(, אימנע ,אֶּ מ  נ ע/א  מ   איבנה )אֶּ

נֶּה( ב  נֶּה/א  ב  ץ(. איאלץ, )אֶּ ָאל   )א 

ן במילים לועזיות  )י( רו  ַאט  ָאל, ת  יד  י, א  ָאל   e בהן אל"ף בעלת תנועה אחרי תנועת שבאה –כגון ר 

 28.תיאטרון, אידיאל, ריאלי :תיכתב יו"ד לפני האל"ף –ואין אחרי האל"ף אם קריאה 

 

 המציינת עיצור "ויו – הכלל 

 .ותיק, וידוי, ועד"ו אחת, כגון יו כותבים . בראש המילה1

                                                      
נ ּה הריונהלא יו"ד: אבל בנטייה ל 23 יו  ר  (,  תאבונו(, )הֶּ נו  ֲאבו  נו ת(. ראיונות)ת  ֲאיו   )ר 
נו ת(  גירעונותוכן  24 עו  ר   .3לפי כלל ג,  –)ג 
 )ב((.2)השוו כלל ג,  מחבריי, מארצךאך לא במ"ם השימוש, כגון  25
נ ת -שנתאבל בנטייה  26  וכו'. שנתו (-)ש 
ר)ש   -שכר, )ֲענ ב־( ענב־אבל בנטייה  27 ר־ -שער (,־כ  ע   וכו'. שערו ()ש 
וח גם במילים שיש אחרי האל"ף אם קריאה כגון  28  .מוזיאון, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיהעם זאת הכתיב ביו"ד רו 
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ְך( תווך, אוושה, אווזהיא בתוך המילה, כגון "ו כשיוו. כופלים את ה2 וֶּ ְך) תיווך ,)ת  ּו   מקווה(, ת 

וֶּ ) ק  ּוֶּ , המ  ק  ת) -תקוות תקווה, נווה, ה(מ  ו  ק  אחר  "ו הבאהיווה. בכלל זה גם סתוונית, זווית (,-ת 

ד) לוורד, בווידוי, הוועדאותיות השימוש )מש"ה כל"ב(, כגון  רֶּ וֶּ  29.מווילנה, (ל 

ילון) ווילון"ו אחרת: יוו"ו בסמיכות ליוו. אין כופלים את ה3 ן) מכוון ,(ּוו  ּו  כ  ּוֶּ ) מקווה(, מ  ק  , המ 

ּו   ק  וו ת) תקוות(, המ  ק  ּוּוְך תיווך(, ת  ּוו ת(. לצוות, ()ת  צ   )ל 

"וים המציינות את התנועות, יווה מומלץ לנקד את ,"וים או יותריוצר רצף של שלוש וכשנהערה: 

ּוו ת) תווֹ מקו ,תווֹ טוֹ כגון  ק  (. וווֹ ו(, מ  וו   )ּוו 

ו(, שלו"ו אחת, כגון יכותבים וף המילה סו. ב4 ל   30.תו, וו, קו, צו; לאו, כסלו )ש 

"ו )כחלק יווהרבים באה יו"ד לפני ה בכינוי הנסתר לשם ברבים או למילת יחס הנוטה על דרך

כותבים . כן בנותיו, כגון ֹתו-כינוי המצטרף לסיומת ל. הוא הדין לפניו, בניוממבנה המילה(, כגון 

 ם,עכשוויי, סתווי)אבל  ׂשליו ,עניו, עכשיו, סטיו, סתיו, יחדיו :בסוף המילים האלה"ו ייו"ד לפני ו

 (.לוויםׂש

 

 יו"ד המציינת עיצור – וכלל 

צּור(. יצור, ינשוף, ילדיו"ד אחת, כגון כותבים בראש המילה  .1  )י 

 31,לינשוף, כיום, וילד, הילדבכלל זה גם היו"ד הבאה אחר אותיות השימוש )מש"ה וכל"ב(, כגון 

י תבקשנּו")כגון  מידי, ('מיד ליד')כגון  מיד ,שיאמר ד  ּי  אבל בתואר הפועל ובשם התואר הגזור , ("מ 

 .מיידי, מיידפלת: ממנו היו"ד נכ

 ,לווייתן, עניין, בנייןגון כ ,אם אין לפניה או אחריה אם קריאהכופלים את היו"ד  בתוך המילה .2

ּי ר(,  צייר ָך יופייך 32;בעייתי -בעיית ,-קריית ;התיישבות)צ  י  פ  י ְך(, , )י  פ  י  ָא)אופייה י   מניין ;ּה(פ 

י  ) נ  ְך) דברייך, שמיים, אוַפניים, רגליים, ן(מ  י  ר  ב  ְך) עלייך(, ד  י  ל  , לייצר, תייסד, מייקר 33(;ע 

 .הייתה, שהחיינו, מעוניין, הסתיים

ָאי ה) ראיה 34,בעיה, קריה, עוין ליד אם קריאה אין כופלים את היו"ד, כגון אבל , דיון 35;(ר 

(;  אופיו 36;גיורת יו  ּי החיה )ָאפ  יֶּה יחיה, יהיה, היה(, )ח  ח  ּיֶּה(,, )י  ח  , מסוים; החיו(, ֱחי ההֶּ ) החיה י 

ּלּויו  )גילויו , מעוין ּי  ) תיירה 37,(ג  ה(ת  א  ) ראייה(, ּי רצ  ) צייר כך גם .רֶּ א  ) -ראיית (ּי הר  מטרייה  (,-ּי תר 

אינה  ]השנייה[ היו"ד העיצוריתובמילים כיוצא בהן בדוגמאות האלה ) -עירייה עיריית ,-מטריית

 38של סמיכותה לאם קריאה(.כפלת בנ

                                                      
 .ה"ועד": היא אינה נכפלת "ויוהו לפניאו גרשיים ת אבל כשיש מירכאו 29
  ם(.וי"י"וים, תיברבים: וגם ) "וית, "ויו: וי"וולפני ה יו"ד נכתבתשמות האותיות ו' ות' אבל ב 30
 .2, ראו להלן, סעיף לייצראבל בשם הפועל כופלים את היו"ד אחרי הלמ"ד, כגון  31
 ביו"ד אחת. ראו להלן. בעיהאבל  32
 .iבמילים אלו אין נכתבת יו"ד לציון התנועה  33
 )בשתי יו"דים(. בעייתי -בעיית, -קרייתאבל ראו לעיל  34
ּי  ) ראייהוהשוו  35 א   ., וראו עוד בהמשך פסקה זו2( לפי כלל ג, הר 
 )ג(.2וראו עוד על כתיב מילים אלו וכיוצא בהן לעיל כלל ג,  36
יו(.ג  ) גילוייואבל  37  ּלּוי 
 . וראו שם.2לפי כלל ג,  iהיו"ד הראשונה מציינת את התנועה  38



 8 

ל, שבהן אין כופלים את היו"ד )ואף אין מציינים יצאו  י  את ביו"ד מכלל זה המילים במשקל פ 

ט(,  שיט, גיס, בית(, כגון iהתנועה  י   .לילה, הביתה: ה-להם הסופית  מצורפתוגם כש 39;ליל)ש 

 .מיםהוא הדין במילה 

 ,ודאי, די, אולי, מתי, הווי; נוי, גוי, מצוי, גילוי, כגון מילה אין כופלים את היו"דהבסוף . 3

 .חשַמלאי

אבל לא לאחר  ,ילדותיי, בניי, עלייכגון  המציינת כינוי מדבר, ayיצאה מכלל זה היו"ד בסיומת 

י) סיכויי , כגוןיו"ד עיצורית אחרת כּוי   (.ס 

ד) ייסדכגון  40יו"דים, יותר משתיאם הכפלתה תיצור רצף של אין כופלים את היו"ד . 4 י ּס  , ולא י 

ה) יירה(; יייסד ּי רֶּ  .(הרייי, ולא י 

 

 המלאנספח: ניקוד עזר ודרכי שילוב הניקוד בכתיב 

 

 ניקוד עזר. 1

משמעות בקריאת המילה, מומלץ להשתמש בניקוד עזר, כגון סימון מקצת ־במקום שיש חשש לדו

 ושי"ן שמאלית.התנועות, סימון מפיק 

קשרלדוגמה:  ר)להבדיל מן  הֶּ שֶּ ות(;)להבדיל מ מצווֹת(; הקֶּ וון(; ן מצו   מכּוון )להבדיל מן מכ 

נּו(; התכוַננו נ  כו  ת  ת(; 41)להבדיל מן ה  ר  פה 41כרת  )להבדיל מן כ  פה)להבדיל מן  אס   שונות (;אס 

ד  )להבדיל מן  ילדּה(; שונו ת)להבדיל מן  ל  ה ]שם עצם[ הי  ד  ל  )להבדיל מן  קׂשקׂש(; ]פועל[ ומן י 

ש(. ק  ש   ק 

 

 המלאהניקוד בכתיב דרכי שילוב . 2

 , ינקוט דרך זו:המלאבכתיב הרוצה לשלב את הניקוד במילים הכתובות 

, צירי וסגול, חיריק, חולם, קמץ ופתח: , הווי אומר, למעט קיבוץמשמשים א. כל סימני הניקוד

הקמץ הקטן  בחן של השי"ן.][נקודות ההֶּ ושורוק, שווא וחטפים, דגשים )חזקים וקלים(, מפיק 

ּיו תו  כגון  ,באותיות השימושמשמש רק  ונ   .א 

ד, הצ  חול   כגוןתנוקד בשורוק,  u"ו המציינת יוכל ב.   .מוֲעמ 

לוֹש, שוֵֹפטת חטף קמץ. לפיכך: ייצג, למעט וי"ו המתנוקד בחולם oהמציינת "ו יוג.  ל ;ש   ,ּכוֹתֶּ

ת לוֹשֶּ ה ;-ש  מ  ֵלי, חוֹכ  ם, -ּכוֹת  ת  לוֹש  ד, ש   . ִפיםֳחור  ; אבל מוֳֹעמ 

ה, ַהַווַעד"ו ויו"ד עיצוריות מוכפלות ינוקדו באות הראשונה, כגון יו. ד ית  י  ַדִיים, ה  כגון  ים. במילי 

סימן התנועה יבוא ביו"ד השנייה:  ,iשבהן היו"ד הראשונה מציינת את התנועה  ,ִצייר, ייהמטר

הִמט    .(2, ו)ראו כלל  ִציֵיר, ִריי 

 
 

                                                      
י  ) תיישים, גייסותלא כן הריבוי  39 י  סו ת, ג  ים( וכיו"ב.ת   ש 
ים( והערתה. ניסויייםהמילה  – 1ראו גם כלל ג, )ד(; אבל 2 ,עוד כלל גראו  40 ּי  ּסּוי   )נ 
אין  –ש חזק תינתן הדעת שגם במקרים שבהם ל' הפועל זהה לאות הראשונה של סופית העבר ובניקוד בא דג 41

נ נּו התכוננובכתיב המלא  כתבנלפיכך  מכפילים את האות. כו  ת   ישבתתת(, רולא כ ,ת  ר  כ  ) תרכ ,ולא התכונננו( ,)ה 

ת   ב   (.יולא שבתת ,י)ש 


