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הפועל  להוראת  ספר  הוא  רכה,  בכריכה  לאור  שיצא  בליבוים,  )ריקי(  רבקה  ד"ר  מאת  'פועל+ 

לתלמידים מתקדמים. הוא מיועד ללומדים עברית כשפה נוספת ולתלמידים דוברי עברית, הרוצים 

להעמיק בידיעת המערכת הפועלית בעברית בת ימינו. 

הספר מציג תחילה את מערכת הפועל העברית בצורתה המסורתית: הוראת גזרת השלמים על 

כל בנייניה ולאחריה הגזרות הנחות והחסרות. לאחר הצגת כל בניין באה מערכת תרגילים מגוונת 

וענפה. ככל שמתקדמים בלימוד, התרגילים כוללים לא רק את הבניינים או את הגזרה הנלמדת 

אלא גם שילוב של תרגילים מן החומר שנלמד עד לאותו שלב: משיבוץ פעלים בזמנים ובגופים 

שונים במשפט ועד למגוון עשיר של קטעים מעניינים מתחום ההיסטוריה, הארכיאולוגיה, העיתונות 

והמדע הפופולרי.

גזרת השלמים נפרשת בספר בפרוטרוט ובאריכות, ואילו שאר הגזרות נלמדות תוך דגש על השינויים 

ביחס לגזרת השלמים )עמ' 84( ]להלן המספרים בסוגריים הם מספרי העמודים[. התרגילים בתוך 

כל פרק מדורגים לפי דרגת הקושי שלהם )99(. צורת ההגשה של הגזרות המורכבות )לגשת, לירות 

וכד'( ברורה, ויש בה כדי לדחות את הדעה הנפוצה שבעברית יש יותר מדיי 'יוצאים מן הכלל' )138(.

שם הספר כולל בכותרתו את סימן ה+ - להבהיר שאין הוא רק ספר בהוראת הפועל, אלא יש בו 

דיונים מעמיקים בתופעות סמנטיות ותחביריות. למשל, יש כאן דיון במילות יחס הזהות לפועל 

ולשם הפעולה שלו, לעומת שם העצם מאותו שורש שאינו 'גורר' אחריו את מילת היחס הצמודה 

לפועל )13(. 

הספר דן בשמות פעולה שונים הגזורים מאותו שורש, באותו בניין, לציון הפוליסמיות )לשם הבחנה 

בין משמעויות( כגון )הבדלה, הבדל, 14(. הוא דן בשימוש הזמנים של הפועל, החורג מהוראתו 

המסורתית )16(. הדוגמאות לשימוש הבינוני כשם עצם מוצגות בסדר אלפביתי: מאפר, מבקר, 

אוטומטיות  שאינן  סבילות  צורות  בעלות  הגזרות  בכל  יפה  דיון  יש   .)21-20( וכו'  מדלג  מגדל, 

ומשמשות סביל לבניינים אחרים )'להודיע' לעומת 'להיות מודע' או 'להיוודע', 'להותיר' לעומת 

'להיות מותר' או 'נותר' 16(.

תרגילי השיבוץ של שמות הפעולה דורשים שימת לב לא רק לצורה המבוקשת אלא גם למבנה 

בניבים  מתורגלים  הפעלים  התרבות,  והכרת  ההעשרה  למען   .)37  ,30( המשפט  של  התחבירי 

תרגילים  לשון.  כמטבעות  בימינו  המשמשים  מהמקורות,  ציטוטים  בתרגילים  יש   .)39( שגורים 
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מסוימים דורשים השלמת פעלים - מעין קלוז שיש להשלים בו את הפעלים מתוך שירים ידועים; 

וכאמור בהקדמה, אלה באו כדי לקרב את הלומד לתרבות )152, 111(. 

המחברת אינה נרתעת ממתן דוגמאות בסלנג, כדי להראות את היוֹצָרנוּת )פרודוקטיביות( של בניין 

כזה או אחר )45(. היא דנה בתופעות בעברית החדשה, המאחדות צורות כמו גרה במלעיל ובמלרע, 

מתייחסת  גם  היא   .)148( הקלסית  לַמתִּי  בניגוד  ַמְתִתי  כגון  נורמטיביות  בלתי  כתיב  צורות  או 

חשים  שאינם  השפה,  ללומדי  כך  כל  החשובה  למשל,  לנפעל,  הופעל  בין  הסמנטית  להבחנה 

בדקויות שבהבדלים בין הבניינים )73(.

בספר יש דיון מעמיק בתפקיד הבניינים - החל מלשון המקרא, דרך לשון המשנה ועד לעברית בת 

זמננו, וכך הוא נמצא מסביר את תפקידו הכפול של בניין 'נפעל' כצורה פועלית מחד גיסא וצורה 

פסיבית מאידך, כגון 'נכנס' )פעיל בצורה של בניין נפעל( לעומת 'נשבר' )סביל בצורה של בניין 

נפעל )44(.

הפועל  בזמני  שימוש  כגון  הפועל,  של  למורפולוגיה  הקשורים  תחביריים  בדיונים  משופע  הספר 

כאשר הוא תלוי פעלים מסוימים 'אני רוצה שתבוא', 'מן הראוי שתעשה' )184(. כמו-כן יש בספר 

הערות לשוניות היסטוריות המיועדות למעוניינים להעמיק ולקבל הסברים )108(.

הספר כתוב בכתיב מלא מנוקד. יש בו טבלאות של הבניינים והגזרות ופתרונות לכל התרגילים.

מומלץ ביותר! 


