
מערכת שידורים לאומית



?כמו גדולים" מטייחים"איך 
...כלשהועל נושא מישהיפשוט דיברתי עם ... סתם

...בדרךמשהוכי תכננתי לקנות איפשהוגם הייתי צריך לעבור 
...בקיצור, לא משנה

מצטער



העלמת עושה הפעולה
"תחביר"תחום העמקה : עברית לתיכון

יניב כהן: שם המורה



....נניח ששברתי את הזכוכית

נשברההזכוכית 
את הזכוכיתשברו



מבנים תחביריים  
להעלמת עושה הפעולה



לי שראו אותך במסיבה בחיפהאמרו 

בוניםכאן , סכנה

אלך, לי ללכתיאמרואם 

מידרדרותזהירות אבנים 

למשלוח מנות₪ שלושים הוסכם על בוואטסאפ



משפטים  1.
בעלי נושא  

סתמי

לי שראו אותך במסיבה בחיפהאמרו 

בוניםכאן , סכנה

אלך, לי ללכתיאמרואם 

משפטים  2.
בסביל

מידרדרותזהירות אבנים 

למשלוח מנות₪ שלושים הוסכם על בוואטסאפ



משפטים בעלי נושא  1.
סתמי



משפט ללא אזכור הנושא  
גוף שלישי רבים  פעלים ב 

פעלים  אובעתיד/בעבר
(  הם)בהווה רבים זכר

.  נושא סתמי+ ינותחו כנשוא 
.נעלו את בית הספר: דוגמה

דרכים דקדוקיות ליצירת נושא סתמי

זה קורה כשהדובר אינו מעוניין . יש משפטים שהנושא בהם אינו מפורש
או " מישהו"כלומר הנושא הוא , לפרש מי בדיוק קשור לאותו הפועל

.סתמי" משהו"



.גנבו לי את האופנייםהם, מר שוטר

.גנבו לי את האופניים,מר שוטר

נושא מפורשVSנושא סתמי



אנשים מאשימים את הממסד בהסללה של תלמידים מן הפריפריה, בקרב הציבור



I .אך ודאי  , אומנם בדרכי החוכמה מקטינים את המאמץ במלחמה נגד היצר

.אין סיכוי להכנעתו בלי מאמץ כלל

העתיקו את המילה או המילים המעידות על המבנה התחבירי של 

.העלמת נושא הפעולה וקבעו את תפקידו התחבירי

__________:המילים/המילה. 1

נושא+ נשוא סתמי __________:התפקיד התחבירי. 2

מקטינים



משפט ללא אזכור הנושא  
גוף שלישי רבים  פעלים ב 

פעלים  אובעתיד/בעבר
ינותחו  ( הם)בהווה רבים זכר

.  נושא סתמי+ כנשוא 
.נעלו את בית הספר: דוגמה

דרכים דקדוקיות ליצירת נושא סתמי

זה קורה כשהדובר אינו מעוניין . יש משפטים שהנושא בהם אינו מפורש
או " מישהו"כלומר הנושא הוא , לפרש מי בדיוק קשור לאותו הפועל

.סתמי" משהו"

מילת יחס  + פועל בסביל
,  ...סוכם על, ...הוחלט על)

...(  מדובר ב

הוסכם על : דוגמה
.הפסקת אש



1

נודע עלב/ על+ סביל 
מחאורביםIIIפועל בגוף 



רביםIIIפועל בגוף 

ב/על+ סביל 

.על־זמני, העלימו את עושה הפעולה על מנת להביע תוקף כלליIבמשפט 



פה מסיבה בלעדיישעושיםשמעתי
לא עושה את זה יותר טוב ממניחד'אפ
את הצרות מאחוריינשים, היי
נונים'הולך עד שכולכם מגלא'אנ

בלעדיישהתחלתםשמעתי, היי
לא עושה את זה יותר טוב ממניחד'אפ
הראש כבר מסתובב כולם בהיי, היי

נונים'עד שכולכם מגלא נעצור 

נשוא+ נושא סתמי VSנשוא+ נושא 

נושא+ נשוא 

נושא+ נשוא נושא+ נשוא 

סתמי' נו+ ' נש

נושא+ נשוא 

נושא+ נשוא 



"ִסגְִרי בבקשה את הברז כדי שנחסוך מים, עדי: "אנדרי

"רצוי לסגור את הברז על מנת לחסוך מים, עדי: "אנדרי

"סגירת הברז תתרום לחיסכון במים, עדי: "אנדרי



"ִסגְִרי בבקשה את הברז כדי שנחסוך מים: "אנדרי

"רצוי לסגור את הברז על מנת לחסוך מים: "אנדרי

"סגירת הברז תתרום לחיסכון במים: "אנדרי

?במשפטים הכחולים" חסר"מה 



שם פעולהשם פועלפועל

סגירהלסגורִסגְִרי

מבנים נוספים להעלמת עושה הפעולה



מבנים נוספים להעלמת עושה הפעולה

שם פעולהשם פועלפועל

סגירהלסגורִסגְִרי

אין זמןיש זמן



שם פעולהשם פועלפועל

סגירהלסגורִסגְִרי

אין זמןיש זמן

אין גוףיש גוף

מבנים נוספים להעלמת עושה הפעולה



:דוגמות

חובה להישאר בבידוד
חשוב לשמור על מרחק זה מזה

הקפדה על היגיינה אישית תמנע הדבקה

מבנים נוספים להעלמת עושה הפעולה
?ֲהידעת

חוקים ומשפטים המבקשים להביע , כלליםפעמים רבות 
כמו שם פועל ושם  על־זמניותתוקף כללי נוקטים בצורות 

פעולה



את בית הספרנעלו1.

למידה מהביתהוחלט על2.

גם דרך הטלפוןללמודאפשר 3.

חיסון לקורונהמציאתל פיללתי 4.

חזרה עד כאן



בעזרת מוזיקה הוא אפשרינשים.אחיבור 

נשים.אדובר על העבודה שמוזיקה מחברת בין 

נשים.אאומרים שמוזיקה מחברת בין 

בעזרת מוזיקהנשים.אאפשר לחבר בין 

העלמת עושה הפעולה
טור שמאל  לבין טור ימין מתחו קו בין 

(דוגמות)( דרכים להעלמת עושה הפעולה)

פועל ברבים

ב/ על+ סביל 

שם הפועל

שם הפעולה



משפטים בסביל. 2



מושא תחבירינושא תחבירי

את הפסלשברהגיתית

?איך ומדוע נוצר סביל



מושא תחבירינושא תחבירי

את הפסלשברהגיתית

?איך ומדוע נוצר סביל

נשבר



מושא תחבירינושא תחבירי

את הפסלשברהגיתית

נשברהפסל

?איך ומדוע נוצר סביל



מושא תחבירינושא תחבירי

את הפסלשברהגיתית

(י גיתית"ע)נשברהפסל

?איך ומדוע נוצר סביל
אך לא , במשפטים אלה לעיתים יצוין עושה הפעולה

כנושא המשפט וזאת מתוך רצון להדגיש את הפעולה  
עצמה או את הדברים שנעשו ולא את מי שעשה אותם



מושא תחבירינושא תחבירי

את הפסלשברהגיתית

נשברהפסל

?איך ומדוע נוצר סביל
אך לא , במשפטים אלה לעיתים יצוין עושה הפעולה

כנושא המשפט וזאת מתוך רצון להדגיש את הפעולה  
עצמה או את הדברים שנעשו ולא את מי שעשה אותם



דורשים, נהגו, ימנורביםIIIפועל בגוף 
ימונהפועל בסביל



פועל בסביל

ברשתות חברתיות ובמשחקי וידאו מפתחים משתמשים  
".הפרס המשתנה"בטכניקת 

רביםIIIפועל בגוף 



נושא סתמי1.
(אמרו לי ש)גוף שלישי רבים . א

(הוסכם על)ב /על+ פועל בסביל . ב

...(רצוי)שם פועל ושם פעולה *

סיכום
מבנים תחביריים להעלמת עושה הפעולה

(נשברה)פועל סביל 2.










