
 

מנחה מקצועית ללשון תכנית שערים לבגרות -גאולה ברקוביץ   

 השלבים בקביעת ההגייה של שם המספר
 טבלת המספרים )המספר המונה(

 נקבה זכר
 נסמך נפרד נסמך נפרד
 ַאַחת ַאַחת ַאַחד ֶאָחד

ַנִים ֵני שְׁ ַתִים שְׁ ֵתי שְׁ  שְׁ
ֹלָשה ֹלֶשת שְׁ ֹלש ָשֹלש שְׁ  שְׁ

ָבָעה ַבַעת ַארְׁ ַבע ַארְׁ ַבע ַארְׁ  ַארְׁ
 ֲחֵמש ָחֵמש ֲחֶמֶשת ֲחִמָשה

 ֵשש ֵשש ֵשֶשת ִשָשה

ָעה ַעת ִשבְׁ  ֶשַבע ֶשַבע ִשבְׁ
מֹוָנה מֹוַנת שְׁ מֹוֶנה שְׁ מֹוֶנה שְׁ  שְׁ
ָעה ַעת ִתשְׁ  ֵתַשע ֵתַשע ִתשְׁ
 ֶעֶשר ֶעֶשר ֲעֶשֶרת ֲעָשָרה

ֵרה  ַאַחד ָעָשר*   ַאַחת ֶעשְׁ

ֵנים ָעָשר ֵרה  שְׁ ֵתים ֶעשְׁ   שְׁ

ֹלָשה ָעָשר ֵרה  שְׁ ֹלש ֶעשְׁ   שְׁ

ָבָעה ָעָשר ֵרה  ַארְׁ ַבע ֶעשְׁ   ַארְׁ

 
 לדוגמה: כיצד נהגה את המספר בצירוף 3 קירות? 

.קירות -שסופרים במשפט  תחילה נבדוק את מינו של שם העצם                 
.גבוהקיר, ונצמיד לו שם תואר: קיר  -נטה את השם ביחיד                  
קירות. שלושה, על כן יש לומר: בזכרהשם הוא                  

, ולא: ֶאָחד עשר.ַאַחד עשר*שימו לב: יש לומר   
 

 כללים עיקריים )נזכור אותם בעזרת ראשי התיבות תפס״ת( 
 1. תאריך - את היום בחודש נציין בזכר: שלושה בחודש, אחד בחודש )ולא: ראשון, שני(.

      לדוגמה: תשעה במאי

 2. אחרי פי - המספר בזכר.        לדוגמה: פי שלושה

 3. מספר סתמי - תמיד בנקבה.

 כאשר איננו סופרים דבר, אלא רק מציינים מספר חדר, מספר עמוד, גיל, תרגיל בחשבון ועוד,
 זהו מספר סתמי. ניתן להוסיף את המילה 'מספר' אחרי שם העצם.

      לדוגמה: אני בן שלוש עשרה              ערוץ אחת )ערוץ מספר אחת(
 4. ת׳ בסמיכות - תופיע רק בזכר.

 לדוגמה:  ְשלוש הבנות       ולא: שלושת הבנות
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 מהי צורת סמיכות?
 כאשר שם העצם מיודע, נשתמש בצורת הסמיכות.

 לדוגמה:  שלושת הילדים.
ֹלָשה הספרים( 10שימו לב! מעל  ֵחצי בסמיכות: ֲחצי        אין צורות סמיכות. )שלושים ּושְׁ  

 
 כללים נוספים

 מאה - מילה בנקבה, על כן המספר שלפני המאות יצוין בנקבה.
 לדוגמה:  ְשמֹוֶנה מאות חיילים

 
 אלף - מילה בזכר, המספר שלפני האלפים יובא בזכר ובצורת סמיכות. 

 לדוגמה:  ְשמֹוָנה עשר אלף רקדניות
 

 כאשר שם העצם קטן מ-11, נציין אותו ברבים.
.קילומטריםשלושה אחוזים, חמישה   

 
 נבדוק לפי שם השבר )המכנה( אם הוא מילה בזכר או בנקבה. – שברים
 שלישים.שני זכר, לכן:  –שליש 

 רבעים. שלושהזכר, לכן:  –רבע 
 שמיניות. שתינקבה, לכן:  –שמינית 

 קודם נציין את המספר השלם, אחריו שם העצם ולבסוף השבר. – שבר מעורב
 שלוש שעות וחצי

 

 ניקוד אותיות השימוש )וכל"ב(
 הניקוד הרגיל הוא שווא: שלושים וְׁ ָחֵמש.

לושה. נים, כִ שְׁ  כאשר המילה פותחת בשווא, אותיות כל"ב ינוקדו בחיריק, ו-ו' בשורוק: שלושים ּושְׁ
 כאשר המילה פותחת בחטף, וכל"ב יקבלו את תנועת החטף: ַבעֲ ָשָרה.

 ו' תנוקד בשורוק גם לפני אותיות ב' ו' מ' פ'  )ּומאתים(.
 

 נטיית מילות היחס 
 רוב המיליות ִנטות על דרך היחיד או על דרך הרבים.

 ונקבל אחד מן הדגמים הבאים: ,בגוף מדבר )אני(נטה את מילית היחס 
ַלפֵ  -ההטיה היא על דרך הרבים  ,ַאיכאשר הסיומת  - יבַ ְלגַ  ַלֵפיֶכםיֶהםכְׁ  (.)עם "הם" , כְׁ

ֶכםָלםֶאצְׁ  -, ההטיה היא על דרך היחיד ִאיכאשר הסיומת   - יֶאְצל   לְׁ  (.)בלי "הם" , ֶאצְׁ
 

 //   ִמֶמנֹו   ולא  ּוִמֶמּנ//    ֶאֵליֶהם ולא  ֵליֶהםאֲ   מיליות נוספות שכדאי לזכור:
ֶכם   ולא םִמכֶ  ֶכםֶא //    ִממְׁ ֶכם  ולא תְׁ  אֹותְׁ

 


