
מערכת שידורים לאומית

המזכירות הפדגוגית
אגף שפות  

הפיקוח על הוראת העברית

בוזמןתומר : ר עברית"מפמ
ענבל גורן, יניב כהן: פיתוח



דרכי מסירה
חטיבה עליונה–עברית 

יניב כהן: שם המורה



מה נלמד היום  
:דרכי מסירה

מבנים שונים להעברת מסר•

דיבור ישיר–

דיבור עקיף–

הסגר–

תפקידם הרטורי של המבנים לעיל•

תפקידם הרטורי של פועלי האמירה•



?מהי מסירת דברים
שני טקסטים ושני דוברים מחייבים דרך מסירה

דוברת ב+ טקסט ב דובר א + טקסט א 

: הוא קרא

"הידד" !הידד

הוא סימן 
שהוא  
שמח

הוא  
הביע  
שמחה



מבנים שונים להעברת מסר

.השמלה מוזהבת

.רינת אומרת שהשמלה מוזהבת

".נראה לי שהשמלה מוזהבת: "רינת אמרה

.השמלה כחולה, לדעתי

משפט חיווי

דיבור עקיף

דיבור ישיר

הסגר



דיבור עקיףVSדיבור ישיר 

דיבור עקיףדיבור ישיר
אין התחייבות לציטוט מדויקהתחייבות לציטוט מדויק

פועל )+המקור המצוטט 
".אמירה מדויקת(: "הבעה

פועל  + המקור המצוטט 
תוכן + מילת שעבוד + הבעה 

.הדברים



מבנים שונים להעברת מסר

.השמלה מוזהבת

.השמלה מוזהבתשאומרתרינת 

".נראה לי שהשמלה מוזהבת: "אמרהרינת 

.השמלה כחולה, לדעתי

משפט חיווי

דיבור עקיף

דיבור ישיר

הסגר

,  מילה או צירוף המציינים הערה של הכותב-הסגר 
המבטאת את יחסו כלפי תוכן הנאמר או מצביעה על מקור 

.ההסגר מופרד בדרך כלל בפסיק. הדברים או המוסר אותם

,לפי פרופסור ברמן•
,לדעתי•
,לדברי מומחים•



הסגר



הסגר

...אנשי מקצוע טוענים שאפשר למנוע



דיבור עקיף

פסוקית מושא



הסגר

דיבור עקיף

דיבור ישיר

דיבור עקיף



נציג האמינוּת–הדיבור הישיר 
מטרות

הקניית גוון סמכותי לנאמר•
המחשת המצב המתואר•

מאפיינים למהימנות גבוהה
המקור המצוטט הוא בעל  •

מעמד נחשב
לשון הציטוט היא רשמית•



הדיבור הישיר
יתרונות רטוריים

מצג של אמינות ותוקף , הבאת דברים בשם אומרם•

.מחקרי לדברים/מדעי

(.גובה העיניים)קרבה לקורא , דיבור אישי•

.גיוון סגנוני של הכותב•



הדיבור העקיף
יתרונות רטוריים

מאפשר להביא מדברי חוקרים ואנשי שם תוך יצירת ריחוק 

.  מהמקור

מאפשר לומר דברים שאסור לדובר להגיד או שאינו רוצה  

ישראל תקפה , על פי מקורות זרים. )לקחת עליהם אחריות

(הפלסטינים מוסרים שבתקרית היו שני הרוגים; בסוריה



3

בשימוש בדיבור ישיר מתחייב המוען לשמור הן על תוכן 
הדברים של הדובר המקורי והן על אופן אמירת הדברים  

..."כשבני דור המילניום":עוד הוא הוסיף



III– האדם חושב ש ; הסגר–מאוהסטרהאלדברי המגיד–
.דיבור ישיר–" :ה אומר לו"הקב; דיבור עקיף

דיבור ישיר
דיבור ישיר



מצליחים הםהמדד להצלחה הוא השאלה אם , הטוענת שבעיני סיזלנטע 

.לגדל אנשים שמגלים מעורבות חברתית



דיבור ישיר
דיבור עקיף

הסגר



1
בשימוש בדיבור ישיר מתחייב  

המוען לשמור הן על תוכן הדברים של הדובר  
המקורי והן על אופן אמירת הדברים 



פועלי הבעה
...חוזרים לשני הטקסטים

שמשתמשים ( או שמות פעולה, או שמות פועל)פועלי הבעה הם פעלים 

.  בהם במסירה של דברים

מסכם או סוקר , המדווח, נמצא כותב הטקסט שאנו קוראים" חזית"ב

:דובר ב יכול לבחור פועל משתי קבוצות הפעלים הבאות. מקור כלשהו

,  שיבח)שהדובר מעורב בהם-מודליים , ריגושיים, פעלים טעונים•

(איים, חלק על, האשים

(ציין, דיווח, מסר, אמר)שהדובר לא מעורב בהם -פעלים ניטרליים •



; הזהיר;  התריע
;  דיווח; מציין
יאמר



".לא הייתה כל התייחסות: "מישהו אמר
.לא התייחסו כלל למה שהוא אמר

לוואיהסגר



תיאור

האם

?האם נוכל לישון עד מאוחר



.שאלתי אם נוכל לישון עד מאוחר
פסוקית מושא



I–הסגר
II–דיבור עקיף

III–דיבור ישיר
IV– הסגר



ההונגרים קורסים תחת נטל קליטת המהגרים
אירופה אינה מחויבת לקלוט בשטחה את כל המהגרים

מוסר את המידע באופן האמין    IIIמשפט 
ביותר כיוון ששימוש בדיבור ישיר מתחייב לציטוט מדויק של הטקסט המקורי.



...".חינוך לתזונה: "חוקרים קובעים

...שחינוך לתזונה נכונה בגן תורםממחקר חדש עולה 
(הדבר)=פסוקית נושא 



הסגר

מושא

.הצירוף תורם למהימנות התוכן שכן עורכי מחקר הם בני סמכא



1

3



נושא

1

3

הסגר



1

3

I

הנתוניםשאמרה ... יושבת ראש הוועדה



1

3

במשפט החדש התפקיד התחבירי של הצירוף הוא מושא  
.IIלעומת הסגר במשפט 




