
 

 

 מנחה מקצועית ללשון תכנית שערים לבגרות -גאולה ברקוביץ 

 המשקלים
 משקל הוא תבנית בעלת מוספיות קבועות וניקוד קבוע )בדומה לבניינים בפועל(.

כדי לציינם. -ל -ט -ק עיצורי השורש הם המשתנים, ונשתמש באותיות  
 למילים באותו משקל יש פעמים רבות משמעות משותפת, הוראה קבועה.

 לדוגמה:  המילה ַמְסֵרק שייכת למשקל ַמְקֵטל.
וכו'. ,ַמְזֵלף, ַמְרֵזבלמשקל זה יש פעמים רבות משמעות של מכשירים:    

 רשימת המשקלים הנפוצים:
בלי דגש תבניתי משקלים .1  

ותאדוגמ משמעות / הוראה המשקל  

 ַמְסֵרק, ַמְגֵהץ, ַמֵגב כלים ומכשירים ַמְקֵטל

 ַמְזֵמָרה, ַמְגֵרָפה, ַמְצֵלָמה כלים ומכשירים ַמְקֵטָלה

 ִמְנָזר, ִמְגָדל מקומות ִמְקָטל

 ִמְדָרָכה, ִמְכָבָסה מקומות ִמְקָטָלה

 ִתְרֹכֶבת, ִתְלֹבֶשת מערכות פריטים ִתְקֹטֶלת

 ָקֹטל
. צבעים1  
. שמות תואר2  

 ָסֹגל, ָיֹרק
 ָאֹרְך, ָאֹים, ָעֹגל

 ְיָבָבה, ְצָעָקה קולות ְקָטָלה

ַשְכָחן, ַשְמָרןַקְבָרן,  מקצוע או תכונה ַקְטָלן  

 ָקִטיל
 

 עונה חקלאית
 פרטי לבוש

 תכונה

 ָאִביב, ָבִציר, ָקִטיף
 ָעִגיל, ָשִביס, ָצִמיד
 ָיִעיל, ָבִריא, ָבִהיר

 
משקלים בעלי דגש תבניתי. 2  

ותאדוגמ משמעות / הוראה המשקל  

 ַנָגר, ַצָיר בעלי מקצוע או תכונות ַקָטל

 ַקֶטֶלת
 

 מחלות 
 אוספים

 בעלות מקצוע 

 ַחֶצֶבת, ַנֶזֶלת
 ַצֶנֶרת, ַטֶיֶסת
 ַזֶמֶרת, ַגֶנֶנת

 ִקֵטל
 

 בעלי מומים 
 שמות תואר 

 ִאֵלם, ִעֵור
 ִטֵפש, ִעֵקש, ִפֵקחַ 

 ִדָכאֹון, ִשָגעֹון מצבים ִקָטלֹון

 ַאִדיר, ַתִקיף תכונה חזקה ַקִטיל

 ַקְטָלן
 בעלי מקצוע או תכונה

 )הקשורים לפועל בבניין פיעל(
 ַדְבָרן, ַכְלְכָלן

 ַקַנאי, ַבַנאי בעלי מקצוע או תכונה ַקַטאי



 

 

 מנחה מקצועית ללשון תכנית שערים לבגרות -גאולה ברקוביץ 

 משקליםהנחיות לתרגול 

 1. כיצד נזהה את משקלה של המילה?
  מוספיות.ו שורשכדי למצוא את משקלה של המילה, נמצא 

(.ה-ת-מ)המוספיות התחיליות הנפוצות:   
במקום השורש, ונקבל את המשקל. ל-ט-קנציב את אותיות   

 לדוגמה:  ִתְרֹכֶבת, שורש ר-כ-ב, משקל: ִתְקֹטֶלת.
 

 2. כיצד נזהה מילים בעלות אותו משקל?
 נמצא שורש ומוספיות.

., הן בעלות אותו משקליש אותן מוספיותרק כאשר למילים   
 לדוגמה:   ַהְשָפָעה שורש ש-פ-ע,  ַהָכָרה שורש נ-כ-ר  

  (,סופית -התחילית,  -ה) המילים הן בעלות אותן מוספיותשתי 
.ַהְקָטָלהוהן שייכות לאותו משקל:   

 
 3. כיצד נזהה צורות בינוני?
. כך ניווכח לדעת שהמילה היא פועל.נטייה בעברנאתר פועל בהווה שיש לו   

, המילה היא בינוני של פיעל.ִנֵהל -, בעבר ְמַנֵהללדוגמה:   
שם עצם או שם תואר. כשם:הן , כפועל הןהבינוני יכול לשמש  מבחינת המשמעות,  

 לדוגמה:
את המפעל למסטיקים.         ְמַנֶהֶלתדורית  = פועלְמַנֶהֶלת    
כינסה את העובדים בערב.  ְמַנֶהֶלתה צם:= שם ע ְמַנֶהֶלת   

 

 דרכי התצורה העיקריות:
 1. שורש ומשקל -  כשיש למילה שורש: ִפְתרֹון, ַמְגֵבר

2. בסיס+ צורן סופי -  כאשר הבסיס הוא שם עצם, שהתווספה לו סיומת: ַשִקית )שק+ ִאית(, ַחְדרֹון 
 )חדר+ אֹון(

ַמֲחֶזֶמר )מחזה+ ֶזֶמר(: התמזגו לאחד כאשר שני שמות עצם - סיס+ בסיס()ב הלחם בסיסים. 3  
סלט, בלון, רדיו, מיליון - שאילה מלעז. 4  
מתנ"ס, מנכ"ל, צה"ל :מראשי תיבות מילים שנוצרו - נוטריקון. 5  
 

 הנחיות לתרגול 

 כיצד נבדיל בין שתי דרכי התצורה:     שורש ומשקל או בסיס וצורן סופי?
.שם עצםאו  פועלנחפש אם יש במילה   

 כשיש פועל, המילה בנויה לפי שורש ומשקל.
 כשיש שם עצם, המילה בנויה לפי בסיס + צורן סופי.

 דוגמאות:   ַבְדָרן - בידר )פועל( -  המילה בנויה לפי שורש ומשקל.
.בסיס + צורן סופיהמילה בנויה לפי   -רפת )שם עצם(  - ַרְפָתן                     


