מתרגלים כתיב מלא – יו"ד המציינת עיצור
מה הכתיב הנכון?
.1

קִ רְ יָה ,קִ רְ יַת שְ מֹונָה

ציֶרֶ ת
ציֶרֶ ת ,מְ ֻ
מ ַ
ְ .7

א .קרייה ,קריית שמונה

א .מצירת ,מצוירת

ב .קריה ,קרית שמונה

ב .מציירת ,מצויירת

ג.

קריה ,קריית שמונה

ד .קרייה ,קרית שמונה
 .2מָנּוי ,מְנּויָיו

ג.

מצירת ,מצויירת

ד .מציירת ,מצוירת
 .8מְעַ נְיֵן ,מְעֻ נְיָן

א .מנוי ,מנוייו

א .מעניין ,מעוניין

ב .מנויי ,מנויייו

ב .מענין ,מעונין
ג.

 .3עִ ירִ יָה ,עִ ירִ יַת (ירושלים)

מעניין ,מעונין

ד .מענין ,מעוניין

א .עיריה ,עירית
ב .עירייה ,עיריית
ג.

ערייה ,עריית

פנַיִם בִירּושָ לַיִם
 .9עַ ל אֹו ַ
א .אופניים ,ירושליים
ב .אופנים ,ירושלים

היֶה
היְתָ ה ,תִ ְ
ָ .4

ג.

אופניים ,ירושלים

א .היתה ,תהיה
ב .הייתה ,תהיה
ג.

הייתה ,תהייה

 .10יִּצּור ,יְצּור
א .יצור ,יצור
ב .ייצור ,יצור

 .5הִסְ תַ יְגּויֹותַ י

ג.

ייצור ,ייצור

א .הסתיגויותי
ב .הסתייגויותי
ג.

הסתיגויותיי

ד .הסתייגויותיי

היְבּול
 .11יְבּולַ ,
א .יבול ,היבול
ב .ייבול ,הייבול
ג.

יבול ,הייבול

פגְשּו
 .6הֹורַ י והֹורַ יִך ְ יִ ָ
א .הוריי והורייך ייפגשו
ב .הורי והוריך יפגשו

ליָאֵש
 .12יֵאּושְ ,
א .יאוש ,ליאש
ב .ייאוש ,ליאש
ג.

ייאוש ,לייאש

ד .יאוש ,לייאש

מיַבֵא ,יְיַבֵא ,יַבֵא ,לְיַ ֵבא
 .13יִבֵאְ ,

ַ .19אחַ יִך ְ

א .ייבא ,מייבא ,ייבא ,יבא,לייבא

א .אחיייך

ב .יבא ,מייבא ,יייבא ,יבא ,לייבא

ב .אחייך

ג.

ייבא ,מיבא ,ייבא ,יבא ,ליבא

ג.

אחיך

ד .ייבא ,מייבא ,יייבא ,ייבא ,לייבא
 .20חֲ נָיָה ,חֲ נִיָה
 .14יִקְ נּו ,יִקְ חּו ויֵלְכּו
א .ייקנו ,ייקחו ויילכו
ב .יקנו ,יקחו וילכו
ג.

יקנו ,ייקחו וילכו

 .15שַ יִט ,שַ יָט

א .חניה ,חניה
ב .חנייה ,חנייה
ג.

חניה ,חנייה

ד .חנייה ,חניה
פיָּה
פיֵך ְָ ,א ְ
ָ .21א ְ

א .שיט ,שייט

א .אופייך ,אופיה

ב .שייט ,שייט

ב .אופייך ,אופייה

מאֲחֹורַ י ,מֵ אֲחֹורֵ י־
ֵ .16

 .22סִ יּום ,סִ י ֹּמֶ ת

א .מאחורי ,מאחורי־

א .סיום ,סיומת

ב .מאחוריי ,מאחוריי־

ב .סייום ,סייומת

ג.

מאחוריי ,מאחורי־

מחֵ ק
 .17יִמְחַ ק ,יִ ָ
א .יימחק ,יימחק
ב .ימחק ,ימחק
ג.

ימחק ,יימחק

הלַיְלָה
ַ .18
א .הלילה
ב .הליילה

מיִים
מיִם שְ מֵי ִ
 .23שָ ַ
א .שמים שמימיים
ב .שמיים שמיימיים
ג.

שמיים שמימיים

 .24שְ תֵ ים עֶ שְ רֵ ה ,שְ נֵים עָ שָ ר
א .שתים עשרה ,שנים עשר
ב .שתיים עשרה ,שניים עשר
 .25שָ בֵי צִיֹון
ג.

שבי ציון

ד .שביי צייון

מתרגלים כתיב מלא – יו"ד המציינת עיצור
מה הכתיב הנכון?
תשובות
.1

קִ רְ יָה ,קִ רְ יַת שְ מֹונָה
אפשרות ג :קריה ,קריית שמונה
קריה – אין כופלים את היו"ד באמצע המילה כי יש אחריה אם קריאה (האות ה"א).
קריית – כופלים את היו"ד אין אם קריאה לפניה ואחריה.

 .2מָנּוי ,מְנּויָיו
אפשרות א :מנוי ,מנוייו
מנוי – אין כופלים את היו"ד בסוף המילה ,וגם יש אם קריאה לפניה.
מנוייו – יש שתי יו"דים גם בכתיב המנוקד :האחת היא היו"ד השורשית ,והשנייה היא היו"ד של
הרבים .אין מוסיפים יו"ד שלישית (וגם אין בכך צורך שהרי לפני היו"ד העיצורית יש אם קריאה (האות
וי"ו).
 .3עִ ירִ יָה ,עִ ירִ יַת (ירושלים)
אפשרות ב :עירייה ,עיריית
בשתי המילים כותבים יו"ד אחרי העי"ן ,ושתי יו"דים אחרי הרי"ש.
עירייה – כופלים את היו"ד אף על פי שיש אחריה אם קריאה (האות ה"א) ,שכן היו"ד הראשונה מציינת
את התנועה  iוהשנייה את העיצור  .yבסיומת ־י ָּה יש רצף של חיריק מלא  +העיצור י' ( ,)'iriyaואכן
בניקוד בא דגש ביו"ד המציין את הצטרפות היו"ד של החיריק המלא והיו"ד העיצורית .בכתיב המלא
הרצף  iyaנכתב תמיד בשתי יו"דים (גם אם אין אחריו אם קריאה).
היֶה
היְתָ ה ,תִ ְ
ָ .4
אפשרות ב :הייתה ,תהיה
הייתה – כופלים את היו"ד באמצע המילה כי אין לפניה או אחריה אם קריאה.
תהיה – אין כופלים את היו"ד כי יש אחריה אם קריאה (האות ה"א).
 .5הִסְ תַ יְגּויֹותַ י
אפשרות ד :הסתייגויותיי
כופלים את היו"ד הראשונה כי אין לפניה ואחריה אם קריאה.
כופלים את היו"ד האחרונה לפי הכלל שבסיומת  ayהמציינת כינוי מדבר כופלים את היו"ד.
פגְשּו
 .6הֹורַ י והֹורַ יִך ְ יִ ָ
אפשרות א :הוריי והורייך ייפגשו

הוריי – כופלים את היו"ד בסיומת  ayהמציינת את כינוי המדבר.
הורייך – כופלים את היו"ד בסיומת ־יך (יו"ד עיצורית באמצע מילה  +תנועת .)i
ייפגשו – מוסיפים יו"ד ליו"ד העיצורית הפותחת לציון התנועה ( iשאין אחריה שווא נח; השוו:
תיפגשו).
ציֶרֶ ת
ציֶרֶ ת ,מְ ֻ
מ ַ
ְ .7
אפשרות ד :מציירת ,מצוירת
במילה הראשונה יש יו"ד עיצורית באמצע המילה שאין לפניה ואיך אחריה אם קריאה ולכן כופלים את
היו"ד.
במילה השנייה יש יו"ד עיצורית שלפניה באה אם קריאה (האות וי"ו) ולכן אין כופלים אותה.
 .8מְעַ נְיֵן ,מְעֻ נְיָן
אפשרות א :מעניין ,מעוניין
בשתי המילים אין אם קריאה לפני היו"ד ואחריה ,ולכן כופלים את היו"ד באמצע מילה.
פנַיִם בִירּושָ לַיִם.
 .9עַ ל אֹו ַ
אפשרות ג :אופניים ,ירושלים
אופניים – בסיומת הזוגי ־ים כופלים את היו"ד .יש כאן גם יו"ד עיצורית וגם תנועת  iהדורשת כתיבת
יו"ד ,ועל כן למעשה היה צריך לכתוב שלוש יו"דים ,אבל אין כותבים שלוש יו"דים רצופות אלא אם כן
הכתיב הדקדוקי דורש זאת.
ירושלים – בשם המקום כותבים יו"ד אחת לפי מסורת הכתיבה של השם.
 .10יִּצּור ,יְצּור
אפשרות ב :ייצור ,יצור
ייצור – כותבים שתי יו"דים ,אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את התנועה  iשאין אחריה שווא
נח (השוו למילים אחרות מאותו משקל שבהן כותבים יו"ד אחרי פ' הפועל :דיבור ,סיפור).
יצור – אין כופלים יו"ד עיצורית בראש מילה.
היְבּול
 .11יְבּולַ ,
אפשרות א :יבול ,היבול
יבול – אין כופלים יו"ד בראש מילה.
היבול – אין כופלים יו"ד בראש מילה גם אם נוספת אות מש"ה וכל"ב לפניה.
ליָאֵש
 .12יֵאּושְ ,
אפשרות ג :ייאוש ,לייאש
ייאוש – כותבים שתי יו"דים ,אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את תשלום הדגש (צירי במקום
חיריק לפני עיצור גרוני) .כך גם תיאור (=תֵּ אּור) ,ביאור (=בֵּאּור).
לייאש – כופלים יו"ד עיצורית באמצע מילה (בשם הפועל הל' נחשבת לחלק מן המילה).

מיַבֵא ,יְיַבֵא ,יַבֵא ,לְיַ ֵבא
 .13יִבֵאְ ,
אפשרות א :ייבא ,מייבא ,ייבא ,יבא ,לייבא
יבֵּא > ייבא – מוסיפים יו"ד לציון התנועה  iאחרי היו"ד העיצורית הפותחת.
מיבֵּא > מייבא – כופלים יו"ד עיצורית באמצע מילה שאין אחריה או לפניה אם קריאה.
ייבֵּא > ייבא – אין כופלים יו"ד אם הכפלתה תגרום לרצף של שלוש יו"דים.
יבֵּא – אין כופלים יו"ד בראש מילה.
ליבֵּא – כופלים יו"ד עיצורית באמצע מילה; בשם הפועל הל' נחשבת חלק מן המילה.
 .14יִקְ נּו ,יִקְ חּו ויֵלְכּו.
אפשרות ג :יקנו ,ייקחו וילכו
יקנּו – אין כופלים יו"ד עיצורית בראש מילה .אין מסמנים את התנועה  iביו"ד כי יש אחריה שווא נח
(צורת היסוד :יקנ ֶה).
יקחּו > ייקחו – כותבים יו"ד לציון תנועת  iכי אחריה אין שווא נח (צורת היסוד :יקח)
וי ֵּלכו – אין כופלים יו"ד עיצורית בראש מילה ,גם אם לפניה באה אות מאותיות מש"ה וכל"ב.
 .15שַ יִט ,שַ יָט
אפשרות א :שיט ,שייט
שיט – אין כופלים את היו"ד במשקל פיל .כמובן אין כופלים את היו"ד גם בצורות הנוטות :שֵּ יט
(מפרשיות).
שי ָּט > שייט – כופלים יו"ד עיצורית באמצע מילה.
בכך נבדלות המילים במשקל פיל (טיס ,ציד) מן המילים במשקל פי ָּל (טייס ,צייד).
מאֲחֹורַ י ,מֵ אֲחֹורֵ י־
ֵ .16
אפשרות ג :מאחוריי ,מאחורי־
מאחורי > מאחוריי – כופלים את היו"ד בסיומת  ayהמציינת את כינוי המדבר.
מאחורֵּ י־ – אין כופלים את היו"ד בסיומת ־ֵּי (צירי מלא) שכן היו"ד אינה נחשבת עיצורית.
מחֵ ק
 .17יִמְחַ ק ,יִ ָ
אפשרות א :ימחק ,יימחק
ימחק – ביו"ד אחת; אין מוסיפים יו"ד לציון תנועת  iלפני שווא נח.
י ָּמחֵּק > יימחק – בשתי יו"דים ,אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את התנועה  iשאין אחריה
שווא נח .השוו :תימחק (ת ָּמחֵּק) .כך גם בשאר צורות העתיד של בניין נפעל.
הלַיְלָה
ַ .18
אפשרות א :הלילה
אין כופלים את היו"ד העיצורית בהוספת ה"א המגמה למילה ליל (ממשקל פיל) .כך גם המילה הביתה
הנכתבת ביו"ד אחת.

ַ .19אחַ יִך ְ
אפשרות ב :אחייך
כופלים את היו"ד בסיומת ־יך .יש כאן גם יו"ד עיצורית וגם תנועת  iהדורשת כתיבת יו"ד .למעשה היה
צריך לכתוב שלוש יו"דים ,אבל אין כותבים שלוש יו"דים רצופות אלא אם כן הכתיב הדקדוקי דורש
זאת.
 .20חֲ נָיָה ,חֲ נִיָה
אפשרות ג :חניה ,חנייה
במילה הראשונה אין כופלים את היו"ד כי יש אחריה אם קריאה .במילה השנייה כופלים את היו"ד בגלל
סיומת ( iyaראו עירייה).
פיָּה
פיֵך ְָ ,א ְ
ָ .21א ְ
אפשרות ב :אופייך ,אופייה
בשתי המילים כופלים את היו"ד שכן אין לפניה ואחריה אם קריאה (במילה אופייּה הה"א במפיק ,כלומר
היא ה' עיצורית).
 .22סִ יּום ,סִ י ֹּמֶ ת
אפשרות א :סיום ,סיומת
אין כופלים את היו"ד העיצורית כי יש אחריה אם קריאה .ברצף  iyuאו  iyoאין מוסיפים יו"ד לציון
תנועת חיריק.
מיִים
מיִם שְ מֵי ִ
 .23שָ ַ
אפשרות ג :שמיים שמימיים
שמיים – כופלים יו"ד עיצורית בסיומת ־ים (שינוי מן הכללים הקודמים שלפיהם חל על המילה שָּ מים
החריג של מים ,כלומר שאין כופלים את היו"ד).
שמימיים – אין כופלים את היו"ד כי היא אינה עיצורית (בצירי מלא היו"ד אינה נחשבת לעיצור ,ולכן
גם אין מנקדים אותה בשווא).
 .24שְ תֵ ים עֶ שְ רֵ ה ,שְ נֵים עָ שָ ר
אפשרות א :שתים עשרה ,שנים עשר
היו"ד במילים האלה היא חלק מצירי מלא; היו"ד בצירי מלא אינה נחשבת עיצורית אלא אֵּם קריאה .לכן
גם אין מנקדים אותה בשווא.
 .25שָ בֵי צִיֹון
אפשרות א :שבי ציון
שבי – אין כופלים את היו"ד בסיומת ־ֵּי (צירי מלא) שכן היו"ד אינה נחשבת לעיצור.
ציון – אין כופלים את היוד ברצף  iyoאף על פי שיש כאן גם יו"ד עיצורית וגם תנועת .i

