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עיקרי תורת הניקוד

הקדמה

לימוד כללי הניקוד אינו פשוט לדוברי העברית בת זמננו. ואין פלא בדבר: מערכת הניקוד המשמשת אותנו אינה מותאמת 
להגייה הרגילה בפינו כיום, אלא להגייה שנהגה בטבריה במחצית השנייה של האלף הראשון לספירה. בהגייה זו נתקיימה 
הבחנה בין שבע תנועות, ואילו בעברית הישראלית של ימינו נוהגות חמש תנועות בלבד כבמסורת ההגייה הספרדית )ראו 

עוד על הניקוד(.
בגלל הפער הזה סימני ניקוד שונים מציינים מבחינתנו את אותה התנועה. למשל: קמץ ופתח, צירי וסגול, חולם וקמץ קטן 
)המסורת הטברנית אינה מבחינה בין קמץ גדול לקמץ קטן, ולכן יש להם סימן אחד(. זאת ועוד, בהגייה שבפינו החטפים 
ומקצת השוואים הנעים נהגים כתנועות שלמות. למי שלא למד את הכללים או שאינו זוכר את תמונת המילה המנוקדת 
אין אפוא כל דרך לדעת מה הניקוד הנכון בכל מקרה ומקרה. גם ענייני הגייה אחרים עורמים מכשולים על המבקשים לנקד 
כראוי, ואליהם נוספים ריבוי החריגים והידע הדקדוקי הנדרש לשם הבנת הכללים )שורשים, בניינים ומשקלים, תהליכים 

פונטיים כמו הידמות וחיטוף ועוד(.
להלן מובאים כללי יסוד בתורת הניקוד שתכליתם לתת בידי המתעניינים כלים בסיסיים לניקוד נכון של מילים. להבנת 
הכללים נחוץ ידע בסיסי בלשון כפי שנלמד בבתי הספר. בתחילה מובאים כמה מושגי יסוד ולצדם הגדרות קצרות )הגדרות 

אלו אינן באות במקום הגדרות מדעיות(.

מושגי יסוד

ֶהֶגה
יחידת הקול הקטנה ביותר בדיבור: עיצור או תנועה.

)consonant( עיצור
הגה המופק בהצמדת איברי הפה זה לזה, לרוב בעצירה מלאה או חלקית של זרם האוויר: ְט, ְּב, ְב, ְז וכדומה.

)vowel( תנועה
הגה שיש בו מעבר חופשי )או כמעט חופשי( של זרם האוויר. בעברית בת ימינו יש חמש תנועות: a, e, i, o, u. רוב סימני 

הניקוד — כגון קמץ, צירי וחולם — מייצגים תנועות.

אות
כל אחד מסימני האלף־בית, סימן גרפי שנועד לייצג הגה. על פי רוב האותיות מייצגות עיצורים.

ֵאם קריאה
אחת מאותיות אהו"י שאינה מייצגת עיצור. למשל: ָמָצא, ַּבַּנאי, ָּבְנָתה, סוֹד, ִּגיר )לעומת ֶאֶבן, ַהר, ַּדָּור, ַּבִית(. הערה: ה' שיש 

בה מפיק )ּה( היא עיצורית: ָּגַבּה )נעשה גבוה(, ֶׁשָּלּה.

הברה
יחידת הגייה בת תנועה אחת ועיצור אחד או יותר. ככלל ההברות בעברית פותחות בעיצור, ומספר ההברות במילה שווה 

למספר התנועות.
למשל: ִסי-ָרה = si-ra )שתי הברות(, ִמְר-ֶּפ-ֶסת = mir-pe-set )שלוש הברות(.

הברה פתוחה — הברה המסתיימת בתנועה, ובכלל זה באם קריאה.
.lo, mi, ka-na, sim-la, pi-ha :למשל: ֹלא, ִמי, ָק-ָנה, ִׂשְמ-ָלה, ִּפי-ָה. בתעתיק

הברה סגורה — הברה המסתיימת בעיצור.
.ken, sir, muf-kad, tava', go-vah, sim-la, ka-tavt :למשל: ֵּכן, ִסיר, ֻמְפ-ָקד, ָּתַבע, ֹּג-ַבּה, ִׂשְמ-ָלה, ָּכַתְבְּת. בתעתיק
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הטעמה
בכל מילה יש הברה מרכזית הנהגית ביתר הבלטה. למשל: ַמ-ִים, ִהְת-ַּגְל-ֵּגל, ִּתְנ-ֶׁש-ֶמת. מילים עבריות מוטעמות בהברה 
האחרונה או בזו שלפניה: הטעמת ההברה האחרונה מכונה ִמְּלַרע )מילה בת הברה אחת נחשבת מלרעית, כגון ָיד, ֵלְך(. הטעמת 

ההברה שלפני האחרונה מכונה ִמְּלֵעיל. רוב המילים העבריות מלרעיות.

סימני התנועות וחלוקתם

את סימני הניקוד מקובל לחלק לשתי קבוצות: תנועות גדולות ותנועות קטנות. בטבלה מוצגים סימני הניקוד ושמותיהם לפי 
חלוקה זו.

גדולהקטנההתנועה

aקמץ: ָםפתח: ַם

eצירי: ֵם, ֵםיסגול: ֶם

iחיריק מלא: ִםיחיריק חסר: ִם

oקמץ קטן: ָם
חולם: םֹ, םֹו)זהה בצורתו לקמץ רגיל(

uשורוק: םּוקיבוץ: ֻם

הערה: להבחנה בין תנועות גדולות לקטנות אין השתמעות בהגייה )לא כאן המקום לדון בתולדות הבחנה זו(.

חוק ניקוד ההברות

חוק ניקוד ההברות מרכז את כללי היסוד של הניקוד. בבסיסו עומד העיקרון שסוג התנועה )גדולה או קטנה( נקבע לפי סוג 
ההברה )פתוחה או סגורה, מוטעמת או לא מוטעמת(.

חוק ניקוד ההברות בטבלה

מוטעמתלא מוטעמתהברה

תנועה גדולהתנועה קטנהסגורה

תנועה גדולהתנועה גדולהפתוחה

הכללים בלוויית דוגמאות
כלל 1: הברה סגורה לא מוטעמת מנוקדת בתנועה קטנה. כלל זה הוא היציב ביותר. יש המכנים אותו ֶסֶל"ק — סגורה לא 

מוטעמת קטנה.
דוגמאות: ַעְכָּבר, ִׂשְמָלה, ֶנְכָּדה, ֻחְלָצה, ָקְרָּבן, ֹּבֶקר, ֹּגַבּה.

כלל 2: הברה סגורה מוטעמת מנוקדת לרוב בתנועה גדולה.
דוגמאות: ֵּכן, חֹק, אֹור, צּור, ַמְחֵׁשב, ַנְלִּביׁש, ֻמְׁשָלם, ָׁשלֹום, ָיֹכְלָּת, ֵּתֵׁשְבָנה, אֹוָצר, אֹורֹות.
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כלל 3: הברה פתוחה לא מוטעמת מנוקדת לרוב בתנועה גדולה.
דוגמאות: ָׁשלֹום, ִחיָדה, אֹוָצר, מּוָכָנה, ֵּדָעה.

כלל 4: הברה פתוחה מוטעמת מנוקדת במקרים רבים בתנועה גדולה.
כך כרגיל בסוף מילה, כגון ִׂשְמָלה, ִנְפָלא, יֹוֵצא, ָמבֹוא, ִמי, ָעלּו.

גם שלא בסוף מילה עשויה לבוא תנועה גדולה, כגון ָּבאּו, ָצפֹוָנה, ֹּבֶקר, ָהִביאּו, ׁשּובּו. אך לכלל זה חריגים הרבה כפי שיפורט להלן.

זיהוי הברות פתוחות וסגורות

כדי לנקד נכון על פי חוק ניקוד ההברות — הכרחי להבחין בין הברה פתוחה להברה סגורה. שוואים נחים ודגשים חזקים סוגרים 
את ההברה, ולפיכך חשוב לזהותם כראוי.

שווא נע ושווא נח
הסימן ְם מציין שתי מהויות שונות: שווא נע ושווא נח.

שווא נע הוא מעין תנועה קצרה, חצי תנועה, כגון במילה ְיָלִדים, ואילו שווא נח הוא אפס תנועה, כגון במילה ִמְכָּתב. בהגייה 
כיום לעתים גם השווא הנע נהגה כאפס תנועה, כגון במילים ְּגדֹוָלה, ּכֹוְתִבים.

שווא נח סוגר הברה: ִמְכ-ָּתב, ֻחְל-ָצה, ִהְת-ַּגְל-ַּגְל-נּו, ָמָסְך, ָּכַתְבְּת )שווא בסוף מילה הוא תמיד שווא נח(. שווא נע אינו סוגר 
הברה אלא מצטרף להברה שאחריו: ַמְס-ְמִרים, ּכֹו-ְתִבים, ְמָל-ִכים, ְּפָר-ִטים )שווא בראש מילה הוא תמיד שווא נע(.

כאשר יש שווא באמצע מילה חשוב לזהות נכונה באיזה שווא מדובר — כדי לדעת אם ההברה סגורה או פתוחה. לשם כך 
אפשר להיעזר בבדיקת צורת היסוד של המילה )צורת היחיד(:

שווא נע מקורו בתנועה. לכן אם בצורת היסוד שומעים תנועה — מדובר בשווא נע. למשל: השוואים במילים הְלכה, שוְמרים, 
ייעְלמו מקורם בתנועה: הַלך, שוֵמר, ייעֵלם. מדובר אפוא בשוואים נעים. ההברה שלפניהם פתוחה ותנועתה גדולה: ָה-ְלָכה, 

ׁשֹו-ְמִרים, ֵי-ָע-ְלמּו.
לעומת זאת במילים שוְלחנות, נְכנסים, מְזהירה אין תנועה במילה הבסיסית: שוְלחן, נְכנס, מְזהיר. מדובר אפוא בשוואים נחים. 

ההברה שלפניהם סגורה ותנועתה קטנה: ׁשְֻלָחן, ִנְכָנס, ַמְזִהיר.

הערה: בנטיית המשקלים המלעיליים )ֶּפֶעל, ֹּפֶעל ודומיהם( השווא נח ולפניו תנועה קטנה: ֶּכֶלב—ַּכְלָּבה—ַּכְלּבֹו, צֶֹרְך—ָצְרִּכי. 
)במשקלים אלו הצורות הנוטות קרובות יותר לצורת היסוד ההיסטורית שבה היה העיצור השני ללא תנועה, מעין ַּכְלּב.(

דגש חזק סוגר הברה
דגש חזק הוא דגש המכפיל את העיצור שהוא בא בו. למשל: ַזָּמר = ַזְמ-ָמר, ִׁשֵּלם = ִׁשְל-ֵלם. דגש חזק בא תמיד לאחר תנועה 
וסוגר את ההברה שלפניו. לפיכך אם הברה זו אינה מוטעמת היא תנוקד בתנועה קטנה: ַזָּמר, ִׁשֵּלם, ְצֻהָּבה, ֶאֹּפל. )בהמשך 

יפורטו המקרים העיקריים שיש בהם דגש חזק.(

ניקודן של מילות יחס ומילות קישור

מילות יחס מצטרפות למילים שאחריהן, ולכן אינן נחשבות מוטעמות. מילים כגון ֶאת, ֶאל, ַעל, ִעם, ִמן, ֶׁשל ואף לקַראת מנוקדות 
על פי כלל 1 )ֶסֶל"ק(. כך גם מילות הקישור הקצרות, כגון ַּגם, ַאְך, ִאם, ֲאֶׁשר.

אפשר להבחין בין מילות יחס לשמות עצם. למשל: לקחתי ֶאת הֵאת, התפללתי ֶאל הֵאל )המילה השנייה בכל זוג מנוקדת לפי 
כלל 2 לעיל(.
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תנועת a בסמיכות

הברה סגורה שתנועתה a בסוף מילה ראשונה בצירוף סמיכות )נסמך( נחשבת לא מוטעמת ומנוקדת בפתח )לפי כלל 1(: ַּדג 
זהב )לעומת הניקוד הרגיל ָּדג(, ֶמְרַּכז קניות, ִׂשְמַלת שבת.

הערה:
בתנועות אחרות צורת הנסמך אינה גורמת בדרך כלל לשינוי התנועה לתנועה קטנה, כגון ֵלב העיר, חֹק המדינה, חוץ מן המילים 

ֵּבן )בנסמך ֶּבן המלך(, ֹּכל )ָּכל העולם, וכן: ָּכל שנבקש וכד'(.

עוד על ניקוד צורות הנסמך ראו כלל א בכללי הקמץ; כלל ב בכללי הקמץ; כלל ג בכללי החולם )סעיף 2(; כלל ב בכללי הצירי.

חריגים לכלל 2 ב"חוק ניקוד ההברות"

חוק ניקוד הפועל
לצורות הפועל יש כלל מיוחד: הברה סגורה מוטעמת שתנועתה a מנוקדת בפתח: ָאַכל, ִקַּבְלנּו, ָׁשַמְעִּתי נּוַכל, ִיְגַּבּה, ְּפַתח, ֵהַבּנּו 

)=ֵה-ַבְנ-נּו(.
בצורות הפועל נכללות צורות עבר, עתיד, ציווי ואף שם פועל )כגון ִלְׁשַּכב, ְלִהָּפַתח(. צורות בינוני )הווה( מנוקדות כשמות: 

ִנְׁשָּבר )לעומת ִנְׁשַּבר בעבר(, ְמֻבָּׁשל )לעומת ֻּבַּׁשל בעבר(. 

ay סיומת
הסיומת ay מנוקדת תמיד בפתח: ַׁשי, ַּגְיא, אּוַלי, ֵאַלי, ָּבַני, יֹוָמַנאי. כך גם ַלְיָלה, ַהַּבְיָתה.

משקל ַּפל ומשקל ַּפְלַּפל
מילים חד־הברתיות מגזרת הכפולים בתנועת a מנוקדות בפתח, למשל: ַחג )חג"ג(, ַרְך )רכ"ך(.

מילים שבסופן שתי הברות זהות שתנועתן a מנוקדות בפתח: ַעְפַעף, ַּפְרַּפר, ְּכַחְלַחל, ְּכַלְבַלב.

הערה: בנטיית המילים האלה יש דגש: ַחִּגי, ַרִּכים, ַעְפַעַּפִים, ְּכַלְבַלִּבים. וראו להלן דגש חזק.
עוד מילים המנוקדות בפתח בהברתן האחרונה ובנטייה בא דגש ראו בכלל א בכללי הפתח.

סיומות ֶ־ם, ֶ־ן )הכינויים הכבדים(
הכינויים הכבדים ־ֶתם, ־ֶתן ־ֶהם, ־ֶהן, ־ֶכם, ־ֶכן מנוקדים בסגול: ַאֶּתם, ְּכַתְבֶּתן, ָּבֶהם, ִסְפֵריֶכם, ֶאְצְלֶכן.

הערה: כינויי הגוף הנפרדים ֵהם וֵהן מנוקדים בצירי.

חריגים לכלל 4 ב"חוק ניקוד ההברות" — מילים מלעיליות

בהברות פתוחות מלעיליות הכלל אינו אחיד — לעתים באה תנועה גדולה ולעתים תנועה קטנה:

ֶלת, ׁשַֹהם, ְּבדַֹלח. בתנועת o יש חולם חסר. למשל: ֹּבֶקר, ִמְׁשקֹ

בתנועת a לרוב יש פתח. למשל: ַּפַעם, ִמְׁשַלַחת, יֹוַדַעת, ַּבִית, ִמְׁשָקַפִים, ָיַדִיְך.

יבוא קמץ במקרים האלה: כשהאות האמצעית ו' כגון ָמֶות; בצורות הפסק כגון ָחֶרב, יֹוָׁשֶבת, וכן ָהָאֶרץ; לפני שורוק, כגון ָאחּו, 
ִיְרְמָיהּו.

בתנועת e יש בדרך כלל סגול. סיומת הנקבה המלעילית כמעט תמיד בסגול, כגון ִמְבֶרֶׁשת, אֹוֶכֶלת.
גם מילים דו־הברתיות מנוקדות לרוב בסגול, כגון ׁשֶֶמׁש, ֶיֶלד, ֶּפַרח. ואולם כמה עשרות מילים כאלו מנוקדות בצירי, ובהן ֵסֶפר, 

ֵעֶסק, ֵּתַׁשע. את הרשימה המלאה אפשר לראות כאן.
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פתח גנובה

לפני עיצור גרוני סופי )ח, ע או ה מוּפקת( שהתנועה שלפניו אינה a — יש פתח גנובה: ִׂשיַח, לּוַח, ָּתֵמַּה, ָמנֹוַע. הסימן פתח 
גנובה מציין תנועת עזר. זו אינה מעמידה הברה לעצמה, ולכן ההברה שלפני הפתח נחשבת סגורה. לפי זה המילים ִׂשיַח ולּוַח 

הן בנות הברה אחת )כמו ִׁשיר ולּול(, והמילים ָּת-ֵמַּה, ָמ-נֹוַע הן בנות שתי הברות )כמו ָי-ֵׁשן, ָמ-נֹוף(.

סגול שאחריו אם קריאה

סגול שאחריו אם קריאה )'סגול מלא'( אינו נחשב לתנועה קטנה ובא בהברה פתוחה. ניקוד זה שכיח בכמה תבניות מילים, 
כמפורט להלן.

בכינויים ובגזרות
בכינוי הנוכח ובכינוי הנסתרת המצטרפים לשם ברבים או למילת יחס הנוטה על דרך הרבים — יש סגול שאחריו י': ָּבֶניָך, ֵאֶליָך, 

ָּבֶניָה, ֵאֶליָה )אבל כינוי המדברים מנוקד בצירי — ָּבֵנינּו, ֵאֵלינּו(.
בפעלים בגזרת ל"י בצורות הנוכחות והנסתרות בעתיד ובצורות הנוכחות בציווי — יש סגול שאחריו י': ִּתְרֶאיָנה, ְקֶניָנה. בגזרת 

ל"א יש אחרי הסגול א': ִּתְקֶראָנה.
בכל המקרים האלה ההברה שבא בה הסגול היא הברה מלעילית מוטעמת, ובהברה שאחריה יש קמץ.

e סיומת
הסיומת e הכתובה באות ה' מנוקדת בסגול: רֹוֶעה, ִיְבֶנה, ִמְכֶסה, ִנְתָרֶאה.

אבל מנקדים בצירי צורות נסמך )רֹוֵעה־צאן(, צורות ציווי )ְּבֵנה(, וכן כמה מילים: ַאֵּיה, ַאְרֵיה, ִהֵּנה, ַהְרֵּבה, ֶעְׂשֵרה )כגון ֵׁשש־ֶעְׂשֵרה(.
על צורות הנסמך ראו כלל ו בכללי הסגול.

שווא נע לעומת צירי וסגול

שווא נע נהגה כתנועת e )כאשר אין הוגים אותו כאפס תנועה, כאמור לעיל(. כדי לדעת היכן יש לנקד בשווא )ולא בצירי או 
סגול( יש להכיר את מבנה המילה ולדעת את כללי הדקדוק.

עם זאת במקרים רבים אפשר להסתייע בצורת היסוד של המילה: שווא נע נוצר מהיחטפות — הפיכה של תנועה לחצי תנועה 
בעקבות התרחקות מן הטעם. לפיכך אם בצורת היסוד יש תנועה שונה מן התנועה e שבצורה הנוטה — ודאי מדובר בשווא: 

ְלָבָנה )מן ָלָבן(, ְמקֹומֹות )מן ָמקֹום(, ִמְגְּדֵלי־ )מן ִמְגָּדִלים(, ִיְכְּתבּו )מן ִיְכֹּתב(.

כמה תבניות אופייניות שיש בהן שווא נע בראש המילה
תחיליות של פעלים בבניינים פיעל ופוַעל: ְמַדֵּבר, ְמֻסָּבְך; ְנַבֵּׁשל, ְיֻסַּפר.

משקלים: ְּפִעיָלה — ְמִכיָרה, ְנִׁשיָקה, ְרִכיָבה; ְּפָעָלה — ְלָטָאה, ְיָבָבה, ְנָׁשָמה, ְסָעָרה; ְּפִעיל — ְמִחיר, ְנִגיף, ְרִסיס; ְּפֵעל — ְּבֵאר, ְּכֵאב; 
ְּפֵעָלה — ְּבֵהָמה, ְלֵבָנה.

צורות רבים בתבנית ְםָםִםים, ְםָםםֹות — ְמָלִכים, ְנָחִׁשים, ְּתָאִרים, ְנָמִלים, ְנָערֹות, ְּבָעיֹות.

חטפים

חטפים באים תמורת שוואים בעיצורים הגרוניים )א, ה, ח, ע( ובמקרים נדירים גם בעיצורים אחרים.
.)o (, חטף קמץ — ֳם )הגייתוe (, חטף סגול — ֱם )הגייתוa שלושת החטפים הם חטף פתח — ֲם )הגייתו

שווא נע מומר תמיד בחטף, למשל: ֲעָבִדים )השוו ְמָלִכים(, ָׁשֲאלּו )השוו ָהְלכּו(; ֳחָרִפים )השוו ְּכָתִלים(; ֱאֹכל )השוו ְּכֹתב(.

שווא נח מומר לעתים בחטף, למשל: ַמֲעָבר )השוו ַמְרָּגׁש(, ֶנֱהָדר )השוו ֶנְחָמד(, ָּפֳעלֹו )השוו ָצְרּכֹו(.

ראו עוד בפרק "הפועל בשורשים בעלי עיצורים גרוניים", כללים יב, יג, יד.
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חולם מלא וחולם חסר

גם חולם מלא וגם חולם חסר הם תנועות גדולות, ולכן ההבחנה ביניהם אינה נובעת מחוק ניקוד ההברות אלא מן המבנה 
הדקדוקי של המילה. להלן כמה כללים מסייעים לקביעת סוג החולם:

— בהברה פתוחה מלעילית החולם הוא חסר: קֶֹטב, ִּתיֹנֶקת וכדומה.
— כשהתנועה o נשמרת בכל הנטיות — בדרך כלל החולם מלא. למשל: מֹוַח < מֹוחֹוֵתינּו, ַיֲהלֹום < ַיֲהלֹוֵמיֶהם, ׁשֹוֵמר < ׁשֹוְמֵרי־

החומות. ראו כלל א מכללי החולם.

— כשהתנועה o משתנה לשווא — החולם חסר: ִיְכֹּתב )ִיְכְּתבּו(, ִלְׁשמֹר )ְלָׁשְמרֹו(. 
— כשהתנועה o משתנה לתנועת u — לרוב החולם חסר: חֹק )ֻחִּקים(, ָּכחֹל )ְּכֻחָּלה(. )בנטייה יש קיבוץ ואחריו דגש — ראו להלן 

'דגש חזק'.(
פירוט על התבניות השונות שיש בהן חולם מלא וחולם חסר בא בסעיף החולם בכללים בנטיית השם.

צירי מלא

כמו החולם, גם צירי מלא וגם צירי חסר הם תנועות גדולות. בדרך כלל הצירי הוא חסר. בכמה מקרים בא צירי מלא:
— במילים שבהן הי' שורשית. למשל: ֵאיָמה, ֵמיָדע, ֵּביתֹו, ֵמיֶנֶקת, ֶנֱהֵניִתי.

— בנטיית הרבים, כגון ְּבֵני־ ָּבֵנינּו ְּבנֹוֵתיֶכם.
— בנטיית מילות יחס על דרך הרבים, כגון ִלְפֵני־ ְלָפֵנינּו.

— במילים אחדות ובהן ֵאיָבר, ֵהיָכל, ֵקיָסם. עוד מילים שיש בהן צירי מלא מובאות בכלל א בכללי הצירי. 
היו"ד של הצירי המלא היא אם קריאה ולכן היא אינה סוגרת הברה. על הגיית הצירי המלא ראו כאן.

דגש חזק

הדגש החזק — המכונה גם ִמְכָּפל או דגש כפלן — הוא חלק ממערכת הניקוד, ויש לסמנו במילים שהוא בא בהן. כפי שהוזכר 
לעיל, דגש חזק בא לאחר תנועה וסוגר את ההברה שלפניו. 
רוב הדגשים החזקים שייכים לאחת משתי הקבוצות האלה:

1. דגש תבניתי — דגש שהוא חלק מתבנית המילה )בניין או משקל(.
2. דגש משלים — דגש הבא תמורת עיצור בנסיבות האלה: העיצור זהה לעיצור שאחריו ולכן מתלכד עמו, כגון ָנַתּנּו; העיצור 

מידמה לעיצור שאחריו ומתלכד עמו, כגון ִיֹּפל )> ִיְנֹּפל(.

דוגמאות לדגש תבניתי
— בבניינים פיעל פועל והתפעל. למשל: ִסֵּפר, ְמֻדָּבר, ִהְתַּפֵּלא, וכן בשמות הפעולה שלהם: ִסּפּור, ִצּיּור, ִהְתַמְּצאּות.

— במשקלים ַּפָעל )ַזָּמר, ַסָּבל(, ַּפֶעֶלת )ַרֶּכֶבת, ַאֶּדֶמת(, ִּפָעלֹון )ִזָּכרֹון, ִּפָּקדֹון(, ִּפֵעל )ִאֵּלם, ִּגֵּבן(, ִּפעֶֹלת )ִׁשֹּבֶלת, ִסּיֶֹמת(.

דוגמאות לדגש משלים
— בעקבות התלכדות עיצורים: ַּדּנּו )ָּדן + נּו(, ָׁשַבָּת )ָׁשַבת +-ָּת(, ִהַּתֵּמם )>ִהְתַּתֵּמם(

— בשורשים מגזרת הכפולים: ִמָּדה )מד"ד(, ְמִסָּבה )סב"ב(.
— נ' המידמה לעיצור שאחריה: ַמָּסע )נס"ע(, ַמּסוֹר )נס"ר(, ָנַתִּתי )נת"ן(; נ' הבניין של נפעל בעתיד, ציווי ושם הפועל: ִיָּׁשֵבר, 

ִהָּכְנסּו, ְלִהָּפֵרד.
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יש מקרים שבהם הדגש מופיע רק בנטייה ולא בצורת היסוד )הוא אמור לבוא באות האחרונה של צורת היסוד, אך לרוב אין 
דגש בסוף מילה(.

דוגמאות
— במשקל ָּפעֹל )צבעים וכמה שמות תואר(: ָירֹק ְיֻרָּקה, ָעמֹק ֲעֻמִּקים.

— במשקלים ַּפְלַּפל, ְּפַעְלַעל: ַעְפַעף ַעְפַעַּפִים, ַּתְלַּתל ַּתְלַּתָּליו, ְקַטְנַטן ְקַטְנַטִּנים.
— בשורשים מגזרת הכפולים: ֵהֵסב ֵהֵסּבּו, ַחג ַחִּגים, חֹק ֻחִּקים.

עוד מקרים ראו בכללים האלה: כלל טז מכללי הקמץ, כלל א מכללי הפתח, כלל ג מכללי החולם.

ועוד כדאי לזכור את הסימנים האלה:
— אם התנועה o משתנה לתנועת u — כמעט תמיד במילת היסוד יש חולם חסר ובנטייה יש קיבוץ שאחריו דגש: ָּכחֹל ְּכֻחָּלה, 

חֹל ֻחִּלין, ְלֹאם ְלֻאִּמים.
— אם בצורת היסוד יש תנועת a או e ובנטייה תנועת i — לרוב יש פתח או צירי במילת היסוד ובנטייה יש חיריק שאחריו 

דגש: ַּפת ִּפּתֹו, ְלַאט ְלִאִּטי, ֵצל ִצִּלי.
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