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?  מה נלמד היום

זיהוי פסוקיות ותחימתן•

ריבוי פסוקיות במשפט המורכב•

פסוקיות נפרדות–

פסוקית בתוך פסוקית–

עיקרי
'פס'פס

עיקרי
'פס'פס

התחלה



פותחת פסוקית"האמא שלך"–רענון
!"אני יושב פה": שלומי הצהיר–דיבור ישיר/"ציטוט"1.

.מכבד את עצמו כולל נשואהכל משפט –( ן"שמתחלפת בשי)א הזיקה"ה2.

.לא נוהגים, שותיםאם–אלמלא/ אילולא/ אילו/ םא3.

.רציתימהשכחתי  –ילת שאלהמ4.

.חלקי המשפט קצרים אפשר לוותר על הפסיקכאשר–שר וצירופיהא5.

.נכנסתי השתררה שתיקה בחדרכש–וצירופיהש6.

.ייתכן שהיה פותח פסוקית מצומצמת, שם פועלהיה פה לו–לולא/ ול7.

!עבריתות.אוהביםהםןכיישובו לכאן שוב הםן–יכ8.



וקבעו את סוגה' מצאו את הפס–רענון

.דני אכל כי הוא היה רעב1.

.דני אכל כדי שלא יהיה רעב2.

.דני לא אכל אף על פי שהוא היה רעב3.

.דני אמר שתפוחים הם פירות מופלאים4.

.דני אכל את מה שנשאר מארוחת שישי5.

.דני אכל תפוח שצבעו הוא זהב6.

.מי שיושב לידי אכל תפוח7.

.התגלית הייתה שדני אכל תפוח8.

.דני שאל מתי הוא יאכל תפוח9.

.דני תהה היכן הוא יניח את התפוח10.

.דני הסביר למה אוכלים תפוח בדבש11.

.דני ידע שיש תפוחים ירוקים12.



וקבעו את סוגה' מצאו את הפס–רענון

.כי הוא היה רעבדני אכל 1.

.כדי שלא יהיה רעבדני אכל 2.

.אף על פי שהוא היה רעבדני לא אכל 3.

.שתפוחים הם פירות מופלאיםדני אמר 4.

.את מה שנשאר מארוחת שישידני אכל 5.

.שצבעו הוא זהבדני אכל תפוח 6.

.אכל תפוחמי שיושב לידי 7.

.שדני אכל תפוחהתגלית הייתה 8.

.מתי הוא יאכל תפוחדני שאל 9.

.היכן הוא יניח את התפוחדני תהה 10.

.למה אוכלים תפוח בדבשדני הסביר 11.

.שיש תפוחים ירוקיםדני ידע 12.

תיאור סיבה' פס

לוואי' פס

תיאור ויתור' פס

(את הדבר)מושא ' פס

(את הדבר)מושא ' פס

תיאור תכלית' פס

(דני)נושא ' פס

נשוא' פסאוגדנושא

(את הדבר)מושא ' פס

(על הדבר)מושא ' פס

(את הדבר)מושא ' פס

(את הדבר)מושא ' פס

וקבעו את סוגה' מצאו את הפס–רענון



!?עוצרים פסוקית( ולמה)איפה 

משפטבתחילתפסוקית •

.כף ימחא, מי שטוב לו ושמח

משפטבאמצעפסוקית •

.משרים אוירה טובהשצוחקים הרבהאנשים 

משפטבסוףפסוקית •

.כי הם נבוכיםלפעמים אנשים צוחקים 

רון

חייכנים

סתם

.אך מוטב להמיר את הפסוקית במילה, .ניתן להיעזר בסימני פיסוק



!?עוצרים פסוקית( ולמה)איפה 

משפטבאמצעפסוקית •

.אנשים שצוחקים הרבה משרים אוירה טובה

.אך מוטב להמיר את הפסוקית במילה, .ניתן להיעזר בסימני פיסוק

נשוא'נו+'נש
פסוקית לואי



וקבעו את סוגה' מצאו את הפס–רענון

.כי הוא היה רעבדני אכל 1.

.כדי שלא יהיה רעבדני אכל 2.

.אף על פי שהוא היה רעבדני לא אכל 3.

.שתפוחים הם פירות מופלאיםדני אמר 4.

.את מה שנשאר מארוחת שישידני אכל 5.

.שצבעו הוא זהבדני אכל תפוח 6.

.אכל תפוחמי שיושב לידי 7.

.שדני אכל תפוחהתגלית הייתה  8.

.מתי הוא יאכל תפוחדני שאל 9.

.היכן הוא יניח את התפוחדני תהה 10.

.למה אוכלים תפוח בדבשדני הסביר 11.

.שיש תפוחים ירוקיםדני ידע 12.

תיאור סיבה' פס

לוואי' פס

תיאור ויתור' פס

(את הדבר)מושא ' פס

(את הדבר)מושא ' פס

תיאור תכלית' פס

(דני)נושא ' פס

נשוא' פסאוגדנושא

(את הדבר)מושא ' פס

(על הדבר)מושא ' פס

(את הדבר)מושא ' פס

(את הדבר)מושא ' פס

סתם

כדי לשבוע

למרות הכול

את הדבר

את הדבר

ירוק

דני

מרעישה

את הדבר

על הדבר

את הדבר

את הדבר



משפט מורכב מרובה פסוקיות



משפט מורכב מרובה פסוקיות

כל פסוקית ממירה מילה עצמאית במשפט  –שתי פסוקיות נפרדות 

.או מוסיפה עליו מידע" מקורי"הפשוט ה

שאריותאכל דני

.נשאר מארוחת שישיאת מה שאכל יושב לידי מי ש

.קורונה הפכה למגפה

.משפיעה על העולם כולושקורונה הפכה למגפה , אנו חיים בעולם גלובליכיוון ש



משפט מורכב מרובה פסוקיות

...  מילים אבל לא נגלה לכם את כולן59אנחנו כבר הצלחנו למצוא 

היתר הצלחנו למצוא את המילים שביןלכם השראה נציין לתתכדי 

.קרונה ואת שם העיר ורונההסקנדינווינהר וגם את המטבע , קרן

מי מצליח למצוא את המספר הגדול ביותר של מילים , ועכשיו תורכם

?שונות

'נש מורחב' נש'נש
מושא' פס'תכלית מצ' ת' פס



לוואי' פסנושא' פס

זיהוי פסוקיות במשפט המורכב ותחימתן

'נו'נש'נש'נו+ 'נש



זיהוי פסוקיות במשפט המורכב



זיהוי פסוקיות במשפט המורכב



זיהוי פסוקיות במשפט המורכב ותחימתן

לוואי' פסתיאור תנאי' פס
'נש'נש מורחב' נש



זיהוי פסוקיות במשפט המורכב ותחימתן

לוואי' פס
'נש'נש 'נש

לוואי' פס

לוואי' פס



חד גדיא

ובא מלאך המוות והרג את השוחט
שחט את השור ש

שתה את המיםש
כיבו את האשש

שרפה את המקלש
חבט בכלב  ש

נשך החתולש
טרף את הגדי  ש

אבינו הביאש

דוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא ַחט לְַמלְַאךְ , וְָאָתא ַהּקָ ָׁ וֶתוְש ַחט, ַהּמָ ָׁ ש ַחט, לְשׁוֵֹחטדְּ ָׁ ש ,  לְתוָֹראדְּ
ָתה ָׁ ש כָָבה, לְַמיָּאדְּ ַרף, לְנוָּראדְּ ש ָ ִהכָּה, לְחוְּטָראדְּ ְ , לְכַלְבָּאדְּ ך ַׁ נָש ,  לְשׁוּנְָראדְּ
ָאכְלָה ין, לְגְַּדיָאדְּ זַבִּ .ַאבָּא בְִּתֵרי זוּזֵידְּ



משפט מורכב  
בעל פסוקית מורכבת  



משפט מורכב בעל פסוקית מורכבת

שאני לא יודעת כלוםשאני יודעתשאתה יודעאני יודעת

...  פסוקיות שבתוכה ישנה פסוקית נוספת–" בהיריון"פסוקית 

פסוקיתעיקרי ראשי        
פסוקיתעיקרי

פסוקיתעיקרי



משפט מורכב בעל פסוקית מורכבת
!ף"בוטלה האות קו: עדכון חשוב

.אותיות בשפה העברית21מעתה יש 

וזה  , ף"ף דגושה לקו"דוברי עברית בת ימינו אינם מבחינים בהגייה בין כ

בשבועות  –ף "כמה שנים נשקלת אצלנו האפשרות לבטל את האות קו

.האחרונים התגבשו דיונים אלו לכדי החלטה

החלטה קיבלה חיזוק משמעותי מן הרצון לבדל את המילה קורונה מן ה

לא בכדי נמנעה האקדמיה מלהעניק חלופה עברית לשם  )הלשון העברית 

(.הנגיף

ף  "מילים בשפה העברית שיש בהן האות קו" קורונה"הוחלט כי למעט השם 

.ף דגושה"תיכתבנה מעתה בכ

.לידיעת כל אוהבי העבריתהאכּדמיהשתפו והדהדו את דבר 



משפט מורכב בעל פסוקית מורכבת

מילים בשפה העברית" קורונה"הוחלט כי למעט השם 

.ף דגושה"ף תיכתבנה מעתה בכ"שיש בהן האות קו
'נש

'נש

'נש
לוואי' פס

נושא' פס



תיאור תנאי' פס

(את הדבר)מושא ' פס

לוואי' פס

זיהוי פסוקית מורכבת



לוואי' פס

לוואי' המשך פס

לוואי' פס

זיהוי פסוקית מורכבת



לוואי' פס
נושא' פס

מושא' פס

זיהוי פסוקית מורכבת ותחימתה

'נש'נש'נש'נש



?!

מושא' פס
תיאור זמן' פס

מושא' פס

זיהוי פסוקית מורכבת ותחימתה

'נש

'נש'נש

'נש

'נש

'נש

?!



!'?פס

לוואי' פס

לוואי' פס

לוואי' המשך פס
לוואי' פס

זיהוי פסוקית מורכבת ותחימתה

'נש'נש

'נש

'נש

'נש'נש



(דני)נושא ' פס
(את הדבר)מושא ' פס

ללא תפקיד תחבירי' פס נושא' פס

בחירת תחימה נכונה

'נש

'נש

'נש

'נש

'נש

'נש



?כמה פסוקיות בהיריון יש כאן



למוסיןאתה יכול לתת לי בבקשה , היי
?וקומבודקס

?איך קוראים לזה... ו
...זה, זה תקוע לי פה

?וזה לא יוצאזה תקוע לך כשאתה מכיר , אין
?נודידון

...לא-? אוטרידון-... מין... לא
!אסטילון? פוסידון
?גליצרין

...לא, לא
?יש להשמה נראה לך 

.TOTזה מקרה קלאסי של ? זה
.Tip of the tongue-? מה זה

TOT בו מילה  שהוא המונח המקצועי למצב
לא  ומה שתקועה לנו על קצה הלשון 

.אותהלהגידאנחנו לא מצליחים , נעשה
בכל מיני מאפיינים  במקום זה אנחנו נזכרים 

.אחרים של המילה
?נשמע מוכר

זה , ולא אשליהזה לא סימן מקדים לדמנציה 
או ליתר  , על קצה הלשון שלכםבאמתבאמת 

כדיצריך סולם שממש במדף של המוח , דיוק
.להגיע אליו

מאז  TOT-אנשים ניסו לפענח את ה
יימס התייחס  'ההוגה ויליאם גכש, 1890
עקרונות "לראשונה בספרו אליה 

".הפסיכולוגיה
.מאז ועד היום לא ממש התקדמנו

TOT-גם לכמו לכל מיני בעיות נוירולוגיות 
אבל עם השנים  , עדיין אין הסבר באמת טוב

מסבירות  התיאוריות מרכזיות התפתחו שתי 
.את מקורה

"הגישה הישירה"הראשונה נקראת 
.מלשון מסקנה, "הגישה המסקנית"והשנייה 



.בשליפת המילה מהזיכרוןהבעיה נוצרת שהגישה הישירה אומרת 
.דופק אותנושזה הפיענוח , היא לא הבעיה-השליפה שאומרת הגישה המסקנית , לעומתה
.TOT-אי פעם בנושא העשו את המחקר הראשון , ומקנילבראון , מאוניברסיטת הרווארדשני החוקרים , 1966בשנת 

באות הראשונה של המילה  הם כן הצליחו להיזכר , TOTהם המשתתפים חוו שבבמקרים רבים שהחוקרים גילו 
.עם צליל דומה או עם משמעות דומהאו במילים , באורך שלה, חיפשוש

.היו קרובים להיזכר במילההם אכן שכל הסימנים האלה הראו 
.מאז הנושא נחקר בהרחבה. זו לא סתם אשליהש, כלומר

.אין בהן אלמנט רגשישמאשר כאלה TOT-מעוררות יותר את תחושת היש בהן אלמנט רגשי שחוויות שגילו , בין היתר
יותר מהם יחוו  , עיר נורה הנשיא קנדיבאיזו60-חיו בשנות השמבוגרים נשאל מאה אמריקנים אם, כך למשל

TOT , התשובה בשני המקרים היא דאלאס. קרויה על שם עיר בטקססאופרת סבון איזונשאל אםמאשר.
.לא ברור? למה. גם נמשכות זמן רב יותר מאשר הניטרליותרגשיות TOTאותן חוויות , יותר מזה
.רגשות נכנסים לתמונהככל שנעשית מורכבת יותר אסטרטגיית הזיכרון שמשוםכנראה 

.מתבגריםככל שהיא נוטה לקרות יותר שזה TOTאנחנו יודעים על שדבר אחד 
יש להם  בגלל שכנראה , נוטים לסבול מזה יותר, ביותר משפה אחת ביום יוםמשתמשים שאנשים -דו לשוניים , וגם

.לשכוחיותר מילים פשוט 
?להימנע מזהכדילעשותאז מה אפשר 

.אי פעם יימצאואםוספק פתרונות טרם נמצאו 
.את התסכול היום יומי הזהלפתור מכדימדעני העולם עסוקים 

אלא גם נמצא , להירדם בישיבות משעממותמשקה האלים לא רק מונע מאיתנו . קפה: אבל יש לחוקרים המלצה
.TOTכמפחית חוויית בניסוי 

הוא מספק תחושת הישג  מפצחים אותו כשאבל , הוא מתסכל, כן, TOT-ולחבק את האולי הגיע הזמן להפסיק להתבייש 
.נעימה וחמימה



. ולכן מסתיים בסימן הפיסוק המביע שאלה, הוא משפט שאלהIIIמשפט 

על אף שהוא כולל  , הוא משפט חיווי שאינו מביע שאלה, לעומת זאתIIמשפט 

.שאלה משועבדת

לוואי' פס

לוואי' פס
'נו+'נש'נש

'נו+'נש 'נש

זיהוי פסוקית מורכבת ותחימתה



לוואי' פס

מושא' פסלוואי' המשך פס

מושא' המשך פס

מושא' המשך פס

תרגול מסכם



מושא' המשך פס

לוואי' פס

מושא' פסלוואי' המשך פס

מושא' המשך פס

מושא' המשך פס

מושא' פס

מושא' המשך פס

'נש 'נש

'נש

'נש

תרגול מסכם



נושא' פס
מושא' פסמושא' פס

לסיום הפסוקיות המורכבת

'נש'נש 'נש'נש




