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מה נלמד היום  
שם הפועל והפסוקית המצומצמת  

התפקידים הרטוריים של שם הפועל•

פסוקית מצומצמת ונשוא  : התפקידים התחביריים של שם הפועל•

מורחב

פסוקית שאינה מצומצמת והמרות ביניהן|| פסוקית מצומצמת •

זיהוי התפקיד התחבירי של הפסוקית המצומצמת•



ידע מוקדם נדרש

הבחנה בין שם הפועל לשם הפעולה•

הכרת הנשוא המורחב•

הכרת המשפט המורכב על שלל פסוקיותיו•



התפקידים הרטוריים  
של שם הפועל



האזינו לשיר ונסו למצוא בו שמות פועל



חלק מהזמן היו בי חששות על מה

שרציתי להגיד ולא אמרתי אולי כבר לא  

אומר

בחלון קטן מולי בוהה בפנסי הרחוב

איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם  

שבים לחיות

ולפעמים זה גם קורה לי בלילות

לחשוב על כל מה שרציתי להיות

ולפעמים זה מן חיוך כזה מוכר

שעוזר לי להשלים עם שנגמר

לפעמים כשסתם צופה על הבנות

כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות

כל אלה בגווני סגול ירוק

מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק

...הוא כבר לא רחוק 

תפקידיו הרטוריים של שם הפועל
עידן עמדי/ חלק מהזמן



?מדוע משתמשים במקרים אלה בשמות פועל



התפקידים הרטוריים של שם הפועל

למקד את תשומת הלב בפעולה או בתהליך✓
אין מבצע פעולה מפורש, להביע סתמיות✓
זמנית-להפוך את הפעולה לעל✓
לאפשר מרחב פרשנות✓

האקדמיה ללשון העברית



התפקידים הרטוריים של שם הפועל
לפנותנוחותחוסרמרגישיםרביםונשיםאנשיםהאחרונותבשנים

שמועהמהלכתאףבציבור.זכרבלשוןנשיםשרובהלקבוצה

בלשוןנשיםשרובהקבוצהאללפנותשישהחליטהשהאקדמיה

.שמועהאלאאינהזואבל.נקבה

?זהבענייןהעבריתלנומציעהמה

זכרלשוןרקלאהיא"זכר"לשוןימינוועדהמקראמלשוןעבריתב

הצורהכלומר.מסומנתהלאהלשון,הסתמיתהלשוןגםאלא

.המיניםביןלהבחיןרוציםכשלאאוצורךכשאיןשנוקטים



התפקידים הרטוריים של שם הפועל
מיאתהאחרונותבשניםהמשמשותדרכיםשלרשימההינההמתענייניםלכל

:מגדריבשוויוןלהתנסחשמבקשים

ים.ומוסיפותהמילהבאמצעבנקודהההיסטוריהלוכסןאתות/המחליפיםיש��

.ביניהםחוצצתונקודהרביםצורתלכלנקבהבלשוןוגםזכרבלשוןסיומת

.הןםאוהםןדוגמתחציצהללאלזוזוהסיומותאתהמצמידימותכותבותיםיש��

לדוגמה,לנקבהנפרדוטופסלזכרנפרדטופסמנסחים–ובתעודותבטפסים��

.לסטודנטבוגרותעודתלסטודנטיתבוגרתתעודת

זכרובלשוןנקבהבלשוןופוניםהנהוגההסתמיתהצורהאתהמחליפותגםיש��

.אקראיתבצורה

כגון,נקבהצורתגםזכרצורתכללצדלהביאוהמשתדלותהמשתדליםיש��

."הספרביתותלמידותתלמידישלהסיוםלטקסומוזמנותמוזמנים"



התפקידים הרטוריים של שם הפועל
במקוםלמשל,מגדרנטולותבצורותלהשתמשגםאפשר��

:לנסחאפשר"האקדמיהשלהתפוצהלרשימתהירשם"

שימוש–"האקדמיהשלהתפוצהלרשימתלהירשםאפשר"(-)

.פועלבשם

.פעולהבשםשימוש–"האקדמיהשלהתפוצהלרשימתרישום"(-)

.ראשוןבגוףשימוש–"התפוצהלרשימתאותיצרפו"(-)

להצטרףלךכדאי"או"?התפוצהלרשימתלהצטרףרוצה"(-)

בזכרגםאותןלקרואשאפשרבצורותשימוש–"התפוצהלרשימת

ָ ,רוָֹצהאורוֶֹצהמנוקדותכשאינןבנקבהוגם ְ אולְך .לָך



תפקידיו התחביריים  
של שם הפועל



תפקידיו התחביריים של שם הפועל

שם הפועל  

פסוקית 
מצומצמת

חלק מנשוא 
מורחב



תפקידיו התחביריים של שם הפועל  
תזכורת-חלק מנשוא מורחב 

שם הפועל משמש כנשוא מורחב כאשר הוא ✓
,  מצטרף לפועל נטוי ושניהם מהווים פעולה אחת

.שמשמעותה העיקרית נמצאת בשם הפועל

www.freepik.com



תפקידיו התחביריים של שם הפועל  

פסוקית מצומצמת

. שם הפועל יכול לשמש פסוקית
שם הפועל פותח משפט משועבד בתוך המשפט  

.העיקרי

משום שאין , פסוקית  זו נקראת פסוקית מצומצמת

.אינו מפורששלה נושא והבזמן מוגדר נשואלה 

האקדמיה ללשון העברית



תפקידיו התחביריים של שם הפועל  
?  איך נבחין בין פסוקית מצומצמת לנשוא מורחב

הפועל מציין פעולה  , במשפטים שבהם פסוקית מצומצמת
.אחת ושם הפועל מציין פעולה נוספת

עם חבריםלהיפגשלחיפה נסענו•

.עם חבריםכדי שאנחנו ניפגשלחיפה נסענו•

www.freepik.com



תפקידיו התחביריים של שם הפועל  
?  איך נבחין בין פסוקית מצומצמת לנשוא מורחב

שם פועל משמש כנשוא מורחב כאשר הוא מצטרף לפועל  
שמשמעותה העיקרי נמצאת  , נטוי ושניהם מהווים פעולה אחת

.בשם הפועל

.בחדר הכושרהחל להתאמן דן •

www.freepik.com



תפקידיו התחביריים של שם הפועל  
?  איך נבחין בין פסוקית מצומצמת לנשוא מורחב

עם חבריםלהיפגשלחיפה נסענו•

.עם חבריםכדי שאנחנו ניפגשלחיפה נסענו•

.בחדר הכושרהחל להתאמן דן •



תפקידיו התחביריים של שם הפועל  
?  איך נבחין בין פסוקית מצומצמת לנשוא מורחב

?(Take away)אווייטייק 
 ְ !ַקח וָלֵך

–הינה עוד מונח שמשמש אותנו רבות בימים טרופים אלו 
היא ֲארוַּחת   take away mealטוב לדעת כי החלופה העברית ל־

 ְ .ַקח וָלֵך

הימנעו , לאכולמשהו מזמיניםגם אם אתם –ועצה ידידותית 
(.אנק פוד'החלופה העברית לג)מלהזין את עצמכם בזְלֹלֶת 

במסעדה וחברים מתגעגעים לשבת שתפו ותייגו חברים שכבר 
.בביתלבשלנהניםש

האקדמיה ללשון העברית



תפקידיו התחביריים של שם הפועל  
?  איך נבחין בין פסוקית מצומצמת לנשוא מורחב

?(Take away)אווייטייק 
 ְ !ַקח וָלֵך

–הינה עוד מונח שמשמש אותנו רבות בימים טרופים אלו 
היא ֲארוַּחת   take away mealטוב לדעת כי החלופה העברית ל־

 ְ .ַקח וָלֵך

הימנעו , לאכולמשהו מזמיניםגם אם אתם –ועצה ידידותית 
(.אנק פוד'החלופה העברית לג)מלהזין את עצמכם בזְלֹלֶת 

במסעדה וחברים מתגעגעים לשבת שתפו ותייגו חברים שכבר 
.בביתלבשלנהניםש האקדמיה ללשון העברית



תפקידיו התחביריים של שם הפועל  
?  איך נבחין בין פסוקית מצומצמת לנשוא מורחב

?(Take away)אווייטייק 
 ְ !ַקח וָלֵך

–הינה עוד מונח שמשמש אותנו רבות בימים טרופים אלו 
היא ֲארוַּחת   take away mealטוב לדעת כי החלופה העברית ל־

 ְ .ַקח וָלֵך

הימנעו , לאכולמשהו מזמיניםגם אם אתם –ועצה ידידותית 
(.אנק פוד'החלופה העברית לג)מלהזין את עצמכם בזְלֹלֶת 

במסעדה וחברים מתגעגעים לשבת שתפו ותייגו חברים שכבר 
.בביתלבשלנהניםש האקדמיה ללשון העברית



תפקידיו התחביריים של שם הפועל
.שמות פועללפניך שני משפטים ובהם 

I .בשנות השמונים התעורר הצורך להחליט מה יהיו היעדים החדשים  .

II .בשנות השמונים החלו תנועות הנוער להתגבר על המשבר.

.פסוקית מצומצמתציין את מספרו של המשפט שבו שם הפועל פותח 



תפקידיו התחביריים של שם הפועל
.שמות פועללפניך שני משפטים ובהם 

I . מה יהיו היעדים החדשיםלהחליטהצורך התעוררבשנות השמונים  .

II . על המשברלהתגברתנועות הנוער החלובשנות השמונים.

.פסוקית מצומצמתציין את מספרו של המשפט שבו שם הפועל פותח 

נשוא מורחב



פסוקית מצומצמת  
ופסוקית שאינה מצומצמת



המרת פסוקית מצומצמת  
לפסוקית שאינה מצומצמת

עלינו" רגילה"כדי להפוך פסוקית מצומצמת לפסוקית 

נושאכלומר = מבצע פעולה / להוסיף גוף •
נשואכלומר = להפוך את שם הפועל לפועל נטוי המתאים לנושא •

האקדמיה ללשון העברית



המרת פסוקית מצומצמת  
לפסוקית שאינה מצומצמת

...בואו ננסה

.לתנועת נוערלהצטרףדן שכנע את חברו •

.לתנועת נוערשהוא יצטרףדן שכנע את חברו ❑

.לנופש בעונה זו של השנה מצא חן בעיינילנסועהרעיון •

לנופש בעונה זו של השנה מצא חן שאנחנו ניסעהרעיון ❑

.בעייני

שם 
פועל

פועל  
נטוי



המרת פסוקית מצומצמת  
לפסוקית שאינה מצומצמת

...בואו ננסה

.בארץלטיילכדאי •

.בארץשאנשים יטיילו כדאי ❑

קריאה  ללמדתפקידם העיקרי של המורים בכיתה א הוא •

.וכתיבה

שהם ילמדו  תפקידם העיקרי של המורים בכיתה א הוא ❑
.קריאה וכתיבה

שם 
פועל

פועל  
נטוי



המרת פסוקית מצומצמת  
לפסוקית שאינה מצומצמת

?ומה עם המשפט הזה

.בכלים דיגיטלייםללמודאני יכול•

.בכלים דיגיטלייםאלמדאני יכול ש❑

 פעולה אחת בלבד= לפנינו משפט ובו נשוא מורחב  .

שם 
פועל

פועל  
נטוי



פסוקית מצומצמת
סיכום ביניים  

.פסוקית מצומצמת מכילה שם פועל שאינו חלק מנשוא מורחב✓

יש לראות  , במשפטים שבהם מופיע שם פועל שאינו נשוא מורחב✓

.בשם הפועל פתיחה של פסוקית

משום שאין לה נשוא בזמן , פסוקית זו נקראת פסוקית מצומצמת✓

. מוגדר והנושא שלה אינו מפורש

עלינו להוסיף גוף  " רגילה"כדי להפוך פסוקית מצומצמת לפסוקית ✓

ולהפוך את שם הפועל לפועל נטוי , כלומר נושא= מבצע פעולה / 

.כלומר נשוא= המתאים לנושא 
www.freepik.com



wazeמה קורה בתוך ה, ארץ נהדרת



התפקידים התחביריים של  
פסוקיות מצומצמות



פסוקיות משלימות מצומצמות



פסוקיות מצומצמות משלימות פועל

הפסוקית  
משלימה פועל 

פסוקית מצומצמת

תיאור

פסוקית מצומצמת  

מושא



פסוקיות מצומצמות משלימות פועל

פסוקית מושא מצומצמת  

לעודדלמנהלי בתי ספר מציעמשרד החינוך  •
.למידה מרחוק בקרב התלמידים

הם  שלמנהלי בתי ספר מציעמשרד החינוך ❑
.למידה מרחוק בקרב התלמידיםיעודדו

"  רגילה"פסוקית מושא 

שם 
פועל

פועל  
נטוי



פסוקיות מצומצמות משלימות פועל
פסוקית תיאור מצומצמת  

כדי  למורים למידה מקוונת מציעמשרד החינוך •
.למידה מרחוק בקרב התלמידיםלעודד

כדי  למורים למידה מקוונת מציעמשרד החינוך ❑
.למידה מרחוק בקרב התלמידיםיעודדוהם ש

"  רגילה"פסוקית תיאור 

שם 
פועל

פועל  
נטוי



פסוקיות משלימות פועל

!עשרים שניות לנטילת ידיים

אף אנחנו גייסנו את צביקה פיק ושני בתים מהשיר החביב 
לעזורשכתבה מרים ילן שטקליס כדי " הסבון בכה מאוד"

הזמן  –על עשרים שניות של נטילת ידיים להקפידלכם 
או שמא נאמר  . )המומלץ לשמירה על ההיגיינה האישית

.(בעברית גֵּהוּת

כל הפעלים  ? נוטלים ידיים או דווקא רוחצים, שוטפים ידיים
!העיקר שהידיים תהיינה נקיות, אפשריים האקדמיה ללשון העברית



זיהוי תפקיד הפסוקיות

!עשרים שניות לנטילת ידיים

אף אנחנו גייסנו את צביקה פיק ושני בתים מהשיר החביב 
לעזורכדישכתבה מרים ילן שטקליס " הסבון בכה מאוד"

הזמן  –על עשרים שניות של נטילת ידיים להקפידלכם 
או שמא נאמר  . )המומלץ לשמירה על ההיגיינה האישית

.(בעברית גֵּהוּת

כל הפעלים  ? נוטלים ידיים או דווקא רוחצים, שוטפים ידיים
!העיקר שהידיים תהיינה נקיות, אפשריים האקדמיה ללשון העברית

בדבר



המרת פסוקית מצומצמת  
לפסוקית שאינה מצומצמת

!עשרים שניות לנטילת ידיים

אף אנחנו גייסנו את צביקה פיק ושני בתים מהשיר החביב 
שנעזורשכתבה מרים ילן שטקליס כדי " הסבון בכה מאוד"

הזמן –על עשרים שניות של נטילת ידיים שתקפידולכם 
או שמא נאמר  . )המומלץ לשמירה על ההיגיינה האישית

.(בעברית גֵּהוּת

כל הפעלים  ? נוטלים ידיים או דווקא רוחצים, שוטפים ידיים
!העיקר שהידיים תהיינה נקיות, אפשריים האקדמיה ללשון העברית

שם 
פועל

פועל  
נטוי



שםמשלימתפסוקית מצומצמת 

הפסוקית  
משלימה שם

פסוקית מצומצמת  

לוואי



שםמשלימתפסוקית מצומצמת 
פסוקית לוואי מצומצמת  

לעודדאת הצורך מדגישמשרד החינוך •
.יצירתיות כתנאי ללמידה  משמעותית

את הצורך  מדגישמשרד החינוך ❑
יצירתיות כתנאי  יעודדוהמורים ש

.ללמידה  משמעותית

"  רגילה"פסוקית לוואי 

שם 
פועל

פועל  
נטוי



פסוקיות משלימות מצומצמות
?הסגר או סגר

באמצעי התקשורת מתלבטים באיזה מונח יש להשתמש 

בשימוש הרווח בימים אלו –סדר לעשותואנחנו כאן כדי 

.המונח המתאים הוא ֶסגֶר

שנעשה



פסוקיות משלימות מצומצמות
–קרנטינההלועזילמונחכחלופהנקבעהֶהְסגֵּרהמילה–ֶהְסגֵּר��

בהפרדהמחלותשלכנשאיםהחשודיםחייםבעליאואנשיםהשמת

.מצבםלבירורעדובבידוד

בנוגעויקראבספרהמשמשִהְסגִּירהפועלעלמבוססהמונח

ולפי,האדםשלבעורוהחשודהנגעאתבודקהכוהן:למצורעים

עלכלומר)ימיםלשבעהאותומסגירהואקובעתשהתורהתנאים

איןואםנוספתבדיקהנעשיתהשביעיביום;(בביתולהסתגרהאדם

14הכולבסך)נוספיםימיםלשבעהאותומסגירהכהןבנגעשינוי

:(בימינוכמו,יום



פסוקיות משלימות מצומצמות
אחד.ימינובתבעבריתשימושיםכמהֶסגֶרלמילה–ֶסגֶר��

אויישובסגירת:הביטחוןבמערכתהנראהככלנוצרמהם

לכוחותלאפשרכדי,ממנולצאתתושביועלואיסוראזור

שלאחרונהנראה.חשודיםולעצורחיפושיםלערוךהביטחון

להקשריםגםבמילההשימושאתלהרחיבהאפשרותעולה

.הציבורלבריאותקשוריםאלאביטחונייםשאינם

שיתאפשר

שירחיבו



תרגול פסוקיות משלימות מצומצמות
.  ובכל אחד מהם יש פסוקית מצומצמת, לפניך שני משפטים

.I"פועלת כדי ליצור סביבות דיגיטליות  " טכנולוגיה משכנעת

שהמשתמשים בהן מרגישים שהן נענות לדחפים האנושיים  

.  הבסיסיים שלהם

.II  בשל הדחף הבסיסי להצליח בתחום החברתי ילדים מבלים

.  ספור שעות בסביבות של מדיה חברתית ומשחקי וידאו-אין

.את הפסוקית המצומצמת בכל אחד מן המשפטיםתחם•



תרגול פסוקיות משלימות מצומצמות
.  ובכל אחד מהם יש פסוקית מצומצמת, לפניך שני משפטים

.I"כדי ליצור סביבות דיגיטליות  פועלת" טכנולוגיה משכנעת

לדחפים האנושיים  נענותשהן מרגישיםשהמשתמשים בהן 

.  הבסיסיים שלהם

.II מבליםבשל הדחף הבסיסי להצליח בתחום החברתי ילדים

.  ספור שעות בסביבות של מדיה חברתית ומשחקי וידאו-אין

.את הפסוקית המצומצמת בכל אחד מן המשפטיםתחם•



תרגול פסוקיות משלימות מצומצמות
.  ובכל אחד מהם יש פסוקית מצומצמת, לפניך שני משפטים

.I"סביבות דיגיטליות  ליצורכדי פועלת" טכנולוגיה משכנעת

לדחפים האנושיים  נענותשהן מרגישיםשהמשתמשים בהן 

.  הבסיסיים שלהם

.II מבליםבתחום החברתי ילדים להצליחבשל הדחף הבסיסי

.  ספור שעות בסביבות של מדיה חברתית ומשחקי וידאו-אין

.את הפסוקית המצומצמת בכל אחד מן המשפטיםתחם•



תרגול פסוקיות משלימות מצומצמות
.  ובכל אחד מהם יש פסוקית מצומצמת, לפניך שני משפטים

.I"סביבות דיגיטליות  ליצורכדי פועלת" טכנולוגיה משכנעת

לדחפים האנושיים  נענותשהן מרגישיםשהמשתמשים בהן 

.  הבסיסיים שלהם

.II מבליםילדים בתחום החברתילהצליחבשל הדחף הבסיסי

.  ספור שעות בסביבות של מדיה חברתית ומשחקי וידאו-אין

.את הפסוקית המצומצמת בכל אחד מן המשפטיםתחם•



תרגול פסוקיות משלימות מצומצמות
.  ובכל אחד מהם יש פסוקית מצומצמת, לפניך שני משפטים

.I"סביבות דיגיטליות  ליצורכדי פועלת" טכנולוגיה משכנעת

לדחפים האנושיים  נענותשהן מרגישיםשהמשתמשים בהן 

.  הבסיסיים שלהם

.II מבליםילדים בתחום החברתילהצליחבשל הדחף הבסיסי

.  ספור שעות בסביבות של מדיה חברתית ומשחקי וידאו-אין

.  של הפסוקית המצומצמת במשפטתפקידה התחביריציין את •



תרגול פסוקיות משלימות מצומצמות
.לפניך משפט מורכב

.לכל אדם יש לפחות מנהיג אחד שגורם לו להרגיש מיוחד

.מצומצמתאחת מהן , במשפט זה יש שתי פסוקיות

התפקיד  מעליה את צייןו, מן הפסוקיותכל אחתתחם•

.  שלההתחבירי



תרגול פסוקיות משלימות מצומצמות
.לפניך משפט מורכב

.לו להרגיש מיוחדגורםלפחות מנהיג אחד שישלכל אדם 

.מצומצמתאחת מהן , במשפט זה יש שתי פסוקיות

התפקיד  מעליה את צייןו, מן הפסוקיותכל אחתתחם•

.  שלההתחבירי



תרגול פסוקיות משלימות מצומצמות
.לפניך משפט מורכב

.מיוחדלהרגישלו גורםשלפחות מנהיג אחד ישלכל אדם 

.מצומצמתאחת מהן , במשפט זה יש שתי פסוקיות

התפקיד  מעליה את צייןו, מן הפסוקיותכל אחתתחם•

.  שלההתחבירי



תרגול פסוקיות משלימות מצומצמות
.לפניך משפט מורכב

.מיוחדלהרגישלו גורםשלפחות מנהיג אחד ישלכל אדם 

.מצומצמתאחת מהן , במשפט זה יש שתי פסוקיות

התפקיד  מעליה את צייןו, מן הפסוקיותכל אחתתחם•

.  שלההתחבירי



תרגול פסוקיות משלימות מצומצמות
.לפניך משפט מורכב

.מיוחדלהרגישלו גורםשלפחות מנהיג אחד ישלכל אדם 

.מצומצמתאחת מהן , במשפט זה יש שתי פסוקיות

התפקיד  מעליה את צייןו, מן הפסוקיותכל אחתתחם•

.  שלההתחבירי



תרגול פסוקיות משלימות מצומצמות
.לפניך כותרת של ידיעה עיתונאית

.  תפיק מהדורת חדשות משלהפייסבוק: ניוזבפייקהמלחמה 

פסוקית  המר את שני חלקי הכותרת במשפט שתהיה בו •

.תכלית מצומצמת



תרגול פסוקיות משלימות מצומצמות
.לפניך כותרת של ידיעה עיתונאית

.  מהדורת חדשות משלהתפיקפייסבוק: ניוזבפייקהמלחמה 

פסוקית  המר את שני חלקי הכותרת במשפט שתהיה בו •

.תכלית מצומצמת

משפט פשוט מבע



תרגול פסוקיות משלימות מצומצמות
.לפניך כותרת של ידיעה עיתונאית

.  מהדורת חדשות משלהתפיקפייסבוק: ניוזבפייקהמלחמה 

פסוקית תכלית  המר את שני חלקי הכותרת במשפט שתהיה בו •

.מצומצמת

ניוזבפייקלהילחם כדי מהדורת חדשות משלה תפיקפייסבוק.

שם עצם שם פועל

כדי= תכלית 



!תודה על ההקשבה
.  פתרו ושלחו למורה שלכם. מצורף תרגול

!בהצלחה



א לחוק זכות 27השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 

,  אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות. 2007-ח"תשס, יוצרים

זאת באמצעות , באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה

rights@education.gov.ilל "פנייה לדוא

נוהל שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות  


