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חיבור משפטים ופירוקם
חטיבה עליונה–עברית 

יניב כהן: שם המורה



מה נלמד היום  
הרכבת יחידות שיח ופירוקן

?מהו משפט תקני•

.חיבור כמה משפטים למשפט אחד או לקטע לכיד•

.פירוק קטעים למשפטים•



הרכבה



המשפט
משפט הוא רצף של מילים

חתול•
טריגונומטריה•
סולטן•

עכברים•
רדיפה•
תנועה•

רמזור•
טרמפולינה•
להרקיד•

.היוצרות יחד משמעות הגיונית

.חתול רדיפה עכברים*
.העכבריםאחריהחתול רודף 

.ברמזורעצרהעכבר ./ על הטרמפולינהקפץהסולטן 
.הטריגונומטריה הניעה את הסולטן להרקיד את העכבר#
.הטריגונומטריה מרמזרת את החתול#

לא דקדוקי
תקין
תקין
לא הגיוני
לא הגיוני



מורכב/ניסוח משפט מחובר
בניסוח משפט חדש יש לקבוע את סדר החלקים ברצף  

.המתאים לקשר הלוגי שבין החלקים

.באירופה מקובלת חלוקת השנה לארבע עונות•
.קיץ וחורף–באזור שלנו יש למעשה שתי עונות •

באזור שלנו  אך, ברוב העולם מקובלת חלוקת השנה לארבע עונות
.קיץ וחורף–יש למעשה שתי עונות 

או

,  ברוב העולם מקובלת חלוקת השנה לארבע עונותאף על פי ש
.קיץ וחורף–באזור שלנו יש למעשה שתי עונות 



מורכב/ניסוח משפט מחובר
.מדו־משמעותבניסוח משפט חדש הקפידו להימנע 

.לטיול ארוך מהרגילסימבההוציא את מופסה•
.חזר סחוטסימבה•

הוציא אותו לטיול ארוך  מופסהשמשום חזר סחוט סימבה
.מהרגיל

אך לא
זכר יחידזכר יחידזכר יחיד  

הוא חזר  , לטיול ארוך מהרגילסימבההוציא את מופסהשכיוון 
.סחוט



המרת מספר משפטים למשפט אחד
דגשים להמרה

.קראו את כל המשפטים1.

מילות קישור או פעלים כדי ליצור הוסיפו או השמיטו2.

.השתלשלות לוגית

.המירו פעלים בשמות פועל או בשמות פעולה3.

.כדי ליצור לכידות, כגון כינויי גוף, המירו שמות במאזכרים4.



הרכבת שני משפטים עצמאיים למשפט אחד

קולה של תנועת המייקרים  התגברותמה דעתך על 

?במערכת החינוך

שם 
פעולה

פועל 
נטוי



זיהוי הקשר הלוגי בין משפטים

סיבה
.בשנות התשעים נסגרו כמה מבתי הספר המקצועיים

תוצאה
.המשק נקלע למחסור חמור בעובדים מקצועיים



הרכבת שני משפטים עצמאיים למשפט אחד

משום שבשנות התשעים נסגרו  המשק נקלע למחזר חמור בעובדים מקצועיים 

.כמה מבתי הספר המקצועיים

המשק נקלע  , משום שבשנות התשעים נסגרו כמה מבתי הספר המקצועיים

.למחזר חמור בעובדים מקצועיים



הרכבת שני משפטים עצמאיים למשפט אחד

בראש " ד"בס"או " בעזרת השם"כתיבת :  משפט פשוט

.מכתב היא זכותו המלאה של אדם חילוני

לאדם חילוני יש זכות מלאה לא לכתוב  : משפט מורכב

".ד"בס"או " בעזרת השם"בראש מכתביו 



הרכבת שני משפטים למשפט בעל תמורה

טווח  :תנאים מסוימיםכדי להתקיים זקוקים בני האדם ל

אוויר ראוי  , לחץ אטמוספרי מתאים, טמפרטורות מצומצם

.לנשימה ועוד



זיהוי הקשר הלוגי בין משפטים

ציפייה
.משחקי הפעולה מעולם לא תוכננו להיות אמצעי לימוד

על הציפייה" ויתור"
.יש בעצם מהותם עקרונות למידה חשובים



המרת משפטים מסוגים שונים

,  משחקי הפעולה מעולם לא תוכננו להיות אמצעי לימודעל אף ש

.יש בעצם מהותם עקרונות למידה חשובים



המרת משפטים מסוגים שונים

רובינסון אינו ממליץ על ביטול בתי הספר אף על פי ש: מורכב

.הוא מציע פתרונות קיצוניים לא פחות', איליץכמו 



?מהי יחידת שיח
הגדרת מושגים

רצף משפטים או מבעים ממוקדים בעניין אחד  –יחידת שיח •
.ולכידות( מפורשים או משתמעים)ומלוכדים באמצעי קישוריות 

,  סגירה בכלוב, ח טוענים כי ניסויים ללא הרדמה"המתנגדים לניסויים בבע
.נכות והרחקה מהוריהם הם ניצול העובדה שהחיות לא מפותחות שכלית

ח לא  "מה שיעבוד באותו אופן על בע, הניסוי עלול לגרום למוות, ראשית
הניסויים לא תמיד  , בהכרח יעבוד על בני האדם כמו שעבד על החיות

.ואפשר להשתמש למציאת תרופות במכונות מיוחדות. מצליחים

-מבחינה נפשית : ניתן להסיק כי ניסויים אלה גורמים סבל רב לחיות, שנית
ומבחינה , שבמהלכן סוגרים אותן בכלובים, כיוון שמרחיקים אותן מהוריהן

כיוון שמזריקים חומרים שבמהלכן מחדירים להן חומרים הגורמים  –פיזית 
.לעיניים לעיוורון שהמדענים בעצמם לא יודעים את השפעתם על החיות

לקוח מתוך חיבור של תלמיד



?מהי יחידת שיח
הגדרת מושגים

רצף משפטים או מבעים ממוקדים בעניין אחד  –יחידת שיח •
.ולכידות( מפורשים או משתמעים)ומלוכדים באמצעי קישוריות 

לעוגתמתכוןממנימבקשיםזמןהמוןכבר
שליהסגנוןפחותשזהמודהאני.קינדר

קנוייםממתקיםבהמוןלהשתמש–בעוגות
בדבראלגנטילאקצתמשהויש–לקישוט

שפחותבקינוחיםשמדוברספקואין,הזה
ישכללבכלאבל.כלליבאופןאלימדברים

לצאתקצתנחמדולפעמים,הכללמןיוצא
יחדשנכיןממניביקשהמירב.מהשגרה

יוםלכבודלבןשוקולדעםקינדרעוגת
מוכשרכךהכלהזוגבן,דמיאןשלההולדת

.לעזרתהבשמחהשנחלצתיוכמובן,שלה
מעוגותשונהלקצתהעוגהאתלהפוךכדי

שללכיווןללכתהחלטנו,הרגילותהמוס
עוגת–הבאההעוגהנולדהוכךגלידהעוגת

.לבןושוקולדקינדרגלידה

:שוקולד'קראנץתחתית-הכנההוראות

שוקולד,פרלינהמחיתיחדשמיםבקערה
עד,בפולסיםבמיקרוגלוממיסיםוחמאה

.אחידהתערובתשמתקבלת

ומערבביםאורזפצפוציפנימהמוסיפים
.וסמיכהאחידהתערובתלקבלתעדהיטב

תבניתגביעלהתערובתאתמשטחים
-כשלבעובילעיגולאפייהבניירמרופדת

.מ"ס1/2

עםחותכיםאו)הרינגבעזרתעיגולקורצים
(התבניתתחתיתעםסימוןידיעלסכין

.בסיסבתורלהתייצבותומקפיאים



?מהי יחידת שיח
הגדרת מושגים

רצף משפטים או מבעים ממוקדים בעניין אחד  –שיחיחידת•
.ולכידות(מפורשים או משתמעים)קישוריות ומלוכדים באמצעי 

התכונה שהופכת אוסף משפטים לטקסט או ליחידת  –לכידות•
רעיוני של כל -הלכידות מאופיינת במכנה משותף תוכני. שיח

.המשפטים

.זכה להצלחה אדירה" מרשעת"מחזה בית הספר 
משודרת בערוץ הילדים בשעות  " פלינסטוןמשפחת "התוכנית 

.הערב המוקדמות
סבתא שלי החליטה שהיא מצטרפת לטיול השנתי בחודש 

.דצמבר
.  בשבטג"השכבלא אגיע מחר לישיבת 

.ודוריטוסאני לא מאמין שיש מי שאוהב לאכול במבה אדומה 



?מהי יחידת שיח
הגדרת מושגים

,  רצף משפטים או מבעים ממוקדים בעניין אחד–יחידת שיח •
.ולכידות( מפורשים או משתמעים)קישוריותומלוכדים באמצעי 

התכונה שהופכת אוסף משפטים לפסקה או ליחידת  –לכידות•
.הלכידות מאופיינת במכנה משותף של כל המשפטים. שיח

הרכיבים הלשוניים היוצרים את הקשר בין –קישוריות•
.המשפטים דוגמת מילות קישור ומאזכרים



?מי יודע–פסקה לכידה ומקושרת 
מתוך אתר האקדמיה ללשון העברית

אינם נהירים דיים לחוקרים בני  ' אחד מי יודע'גלגוליו של השיר 

אך אין בידינו פרטים , מדובר בפיוט עממי מימי הביניים. זמננו

.  על זמן חיבורו המדויק או על מקום חיבורו, על זהות מחברו

כתב מאמר  שמעון שרביטחבר האקדמיה ללשון העברית

קצר בעניין נוסחאותיו של השיר הזה בשני כתבי יד מגניזת 

בתים ונראה שנים־עשרלדבריו בשניהם יש לשיר רק . קהיר

ככל הנראה  , הוא תוספת מאוחרתהשלושה־עשרשהבית 

.אשכנזית



(ליחידת שיח)משפטים לקטע חיבור
דגשים

.קראו את כל המשפטים1.

(.'סיבתי וכו, כרונולוגי)קבעו לעצמכם סדר הגיוני 2.

הוסיפו מילות קישור כדי ליצור השתלשלות הגיונית  3.

.והוסיפו פעלים בהתאם לצורך

.כדי ליצור לכידות, כגון כינויי גוף, המירו שמות במאזכרים4.



המרת משפט–חימום לקראת הרכבה 

.ניוזבפייקכדי להילחם פייסבוק תפיק מהדורת חדשות משלה 

הצעה למאבק בחדשות הכזב לקראת הבחירותפרסםהאיחוד האירופי 
...הציע/ העלה

...הצעה מאת האיחודישנה

?הידעת

מינימום מילים–מרב המידע 

פעמים רבות כותרות עיתון נוטות 
על כן הקורא נדרש  , לחסוך במילים

.להיות פעיל בפענוח התוכן



(ליחידת שיח)חיבור משפטים לקטע לכיד 

נמוך יש קושי כספי  חברתי־כלכלילאוכלוסיות במעמד 

ורכיביכיוון שחיוני לבריאות תקינה הלהשיג מזון בריא 

.יקרים כיום יותר מרכיבים של מזון מתועש



(ליחידת שיח)חיבור משפטים לקטע לכיד 

יקרים  ורכיבילמרות זאת. מזון בריא חיוני לבריאות תקינה

לאוכלוסיות  ולכן, כיום יותר מרכיבים של מזון מתועש

.זהנמוך יש קושי כספי להשיג מזון חברתי־כלכליבמעמד 



(ליחידת שיח)חיבור משפטים לקטע לכיד 

סגירת בתי הספר המקצועיים נפלטו תלמידים רבים ממערכת  בעקבות

אלועובדים . המשק נקלע למחסור חמור בעובדים מקצועייםו, החינוך

.מלונאות ותעשייה, כמו טקסטיל, דרשים בתחומים רבים



הרכבת יחידת שיח

,  תלמידים רבים נפלטו ממערכת החינוך, בתי הספר המקצועיים נסגרוכש

נדרשים בתחומים  שהמשק נקלע למחסור חמור בעובדים מקצועיים ו

.מלונאות ותעשייה, כמו טקסטיל, רבים



הרכבת יחידת שיח

סגירת בתי הספר המקצועיים נפלטו תלמידים רבים ממערכת  בשל

, המשק נקלע למחסור חמור בעובדים מקצועיים בתחומים רביםו, החינוך

.מלונאות ותעשייה, כמו טקסטיל



הרכבת יחידת שיח

הן מוצגות כידיעות  , חלקיאובידיעות כזב יש מידע שגוי על אף ש

חשוב מאוד  לכן. להטעות את הקורא בכוונת תחילהכדיאמיתיות 

.לבדוק מי עומד מאחורי פרסום הידיעה



(ליחידת שיח)חיבור משפטים לקטע לכיד 

,  בשנים האחרונות התפרסמו תחזיות על ירידה מתמדת ברווחי הקניונים
נובעת מן המעבר לקניות באינטרנט או מהקמת  זולא ברור אם ירידה אך

נראה שעדיין מוקדם להספיד את  למרות זאת. שטחי מסחר נוספים
.לבילוי ולמפגש חברתיאלאלקניות רקנועדו לאאלוכיוון שהקניונים 



לחוקא27סעיףלפינעשהזהשידורבמהלךביצירותהשימוש
באחתהזכויותבעלהינךאם.2007-ח"תשס,יוצריםזכות

,ביצירהמהשימושלחדולמאיתנולבקשבאפשרותך,היצירות
rights@education.gov.ilל"לדואפנייהבאמצעותזאת

שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות  


