
מערכת שידורים לאומית

המזכירות הפדגוגית
אגף שפות  

הפיקוח על הוראת העברית

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





תקינות תחבירית
חטיבה עליונה–עברית 

יניב כהן: שם המורה



מה נלמד היום  
?" נכון"איך לכתוב 

התאם•

מילות שעבוד•

הצרכה ומילות היחס•

צירוף סמיכות•



שם תואר–שם עצם : התאם
שם התואר יתאים לשם העצם שאותו הוא מתאר  

,  (נקבה/זכר)במין 
(  רבים/יחיד)במספר 
.וביידוע



?ממה עשויה לנבּוע הטעות
נקבית של שם העצם/צורה מורפולוגית זכרית

כתיבה מהירה וחסרת תשומת לב
כוונה להדגיש את התואר

תינוקים
שולחנות יפות
ארבע קירות



נשוא–נושא : התאם
והן  ( נקבה/זכר)הנושא והנשוא במשפט יתאמו הן במין 

(רבים/יחיד)במספר 



נשוא–נושא : התאם

יחד עם זאת אין להתעלם מפגיעתה החמורה של אחת מאבני 
צילום ותיעודשכן , הזכות לפרטיות-היסוד של הדמוקרטיה

את מימושה נוגדתכל רגע נתון אחר תושביה ששוררפולשני 
.של זכות בסיסית זו

הענקית הזאת  ורשת התקשורת החופשי של המידע המעבר 
מעין כפר גלובלייצרהבעצם 

לאדם תחושת  מקנה, להשתמש בועצם קיום הנשק והיכולת
ביטחון ורוגע

והן  ( נקבה/זכר)הנושא והנשוא במשפט יתאמו הן במין 
(רבים/יחיד)במספר 



?ממה עשויה לנבּוע הטעות
חוסר היכרות עם מינה הדקדוקי של מילה מסוימת

המספר מהמילים האחרונות שנכתבו/גרירה של המין



?ממה עשויה לנבּוע הטעות
כשהמשפט מסורבל והנושא ארוך או רחוק מאוד  

.עשוי הדובר לשכוח את תכונות הנושא, מהנשוא

יחד עם זאת אין להתעלם מפגיעתה החמורה של אחת מאבני 
צילום ותיעודשכן , הזכות לפרטיות-היסוד של הדמוקרטיה

את מימושה נוגדתכל רגע נתון אחר תושביה ששוררפולשני 
.של זכות בסיסית זו

הענקית הזאת  ורשת התקשורת החופשי של המידע המעבר 
מעין כפר גלובלייצרהבעצם 

לאדם תחושת  מקנה, להשתמש בועצם קיום הנשק והיכולת
ביטחון ורוגע



אוגד–נושא : התאם
ובמספר  ( נקבה/זכר)האוגד יתאים לנושא במין 

(רבים/יחיד)

הידע וההיכרות של בני הנוער עם העולם הפוליטי  
.ומרכיביו הוא די מצומצם

חוק או נורמה כלשהי תהיה בעלת משמעות אם 
.תלווה בסנקציה כלפי המפר

זהו עניין חברתי ומדיני בו החברה והמדינה היא זו 
.שקובעת

של בני הנוער עם העולם הפוליטי  הידע וההיכרות
.ומרכיביו הוא די מצומצם

תהיה בעלת משמעות אם חוק או נורמה כלשהי
.תלווה בסנקציה כלפי המפר

היא זו החברה והמדינהזהו עניין חברתי ומדיני בו 
.שקובעת

של בני הנוער עם העולם הפוליטי  הידע וההיכרות
.מצומצםדי הוא ומרכיביו 

משמעות אם תהיה בעלת חוק או נורמה כלשהי
.תלווה בסנקציה כלפי המפר

היא זו החברה והמדינהזהו עניין חברתי ומדיני בו 
.שקובעת



?ממה עשויה לנבּוע הטעות

.רק את הרכיב הראשון בנושא" זוכר"הדובר 
.את תכונות המילה הקרובה לאוגד" גורר"הדובר 

של בני הנוער עם העולם הפוליטי  הידע וההיכרות
.מצומצםדי הוא ומרכיביו 

משמעות אם תהיה בעלת חוק או נורמה כלשהי
.תלווה בסנקציה כלפי המפר



נשוא–אוגד שלילה : התאם

יבוא רק לפני פועל בהווה" אין"אוגד השלילה 

הפסקת פעילות קווי הלילה אינה תגרום להפחתה 
בשתיית אלכוהול בקרב בני הנוער

, ובפועל יוצא מכך שהם אינם יתנהגו כמו שהם רוצים
.אלא יתנהגו בצורה שונה היכולה להתפרש כצביעות

(  קורקציה-היפר)תיקון־יתר

מנסה להשתמש במשלב גבוה ת.המוענמצב שבו 
.תוך היכרות חלקית עם הכללים הדקדוקיים



הכל עד כאן
?למה חשוב לשים לב

.המשפט מנוסח בצורה עניינית וקולחת•

:  ישנו התאם בין•

נשוא-נושא–

אוגד-נושא–

מילת יחס/ת"ש-ע"ש–

המשלב משקף באופן סביר את שפת הכותב ולא מעלה •

.ממנה



שעקורימשפטים : שעבוד
(אשר/ ש)תפתח במילת שעבוד ( לוואי)פסוקית זיקה 

.שופץ, הכביש עליו נהגתי לנסוע מדי יום•

.המספר אליו הגעת איננו מחובר•

.רב־תרבותיתהשכונה בה גדל המשורר הייתה •

ש

ש

ש

?איך קובעים תקן

האקדמיה ללשון העברית קובעת את התקן על פי 
.מסורת העברית

Says who?!



מילות שעבוד שגויות: שעבוד
אם< באם

כדי ש  < בכדי ש
ייתכן ש<ייתכן ו 

מאחר ש< מאחר ו 
אם< במידה ו



שימוש במילת שעבוד לא מתאימה
ש  -־ ולא בכְּּש  -בפסוקית תיאור זמן תפתח 

ר /כְּּש   ?'  מתי'–כֲַּּאש 
(יכול לפתוח משפט)

־  ?' מה'/ ?' איזה'ש 
(לא יכול לפתוח משפט)



שימוש במילת שעבוד לא מתאימה
ש  -־ ולא בכְּּש  -בפסוקית תיאור זמן תפתח 

א הזיקה"לא תבוא העתיד /פועל בעברלפני 

.ישמשו לבילויהמקומותיסגרו מקומות •

.כוללות יותר מעשרה אנשים מותרותהאספות•

יכולה להתפרש כצביעותהרבים יתנהגו בצורה שונה •

עשוי לשמש המותרת הצבת מצלמות במקום הומה אדם •

.מטרה לפשע

תחקה את התנהלות ממשלת איטליה צפויה להגיע  המדינה •

.לאותה מציאות

עתיד /פועל בעבר



הצרכה של מילות היחס
דרישה של פועל בהשלמת צירוף יחס–הצרכה 

אין להצמיד לפועל מילת יחס לא תואמת

החתולאתהאכיל –

כדורבבעטתי –

ס"הלממהנתונים אתמקבלים –

את המיטה*נרדם –

עטבעם עט*כתב –

ם"סכוב ם"עם סכו*אכל –

.הםל אתכן *עליך*שיקרנו –



?ממה עשויה לנבּוע הטעות
חוסר היכרות עם ההצרכה המתאימה של הפועל

רצף פעלים בעלי הצרכות שונות



צירופי סמיכות
.לא ניתן לשייך שני נסמכים לסומך אחד
.  לא ניתן לשייך שני סומכים לנסמך אחד

.התנגשתי בפינת שולחן חדר האוכל

.הורי ותלמידי הכיתה מוזמנים להצגה

.מומלץ לארוז נעלי בית והליכה



והנגרמותוהנגרמים

כשאנושאנו

הן(התנועות)הם 

לא(הייתה)אינה 

גורמת(התפשטות)גורמים 

הםלעזור ל בני הנוער ולתמוך בלתמוך ולעזור להם



"אינה היתה: "השיבוש
.שולל פועל בעבר" לא", שולל פועל בהווה" אין: "ההסבר התחבירי



אילו
אם

אילולא

תנאי קיים ובטל
לא  

לפני  
עבר



בדרגי ובתפקידי ניהול
(השתתתפותם)הן 

שמקורם
לפקח ולהגביל

במידה ו

שני נסמכים לסומך אחד
היעדר התאם בין האוגד  

לנושא  
ע"לשכינוי גוף -התאם 

הפעלים מצריכים מילות  
יחס שונות

במידה ו איננה מביעה תנאי

בדרגי ניהול ובתפקידי  
ניהול
היא

שמקורן
ולהגביל את... לפקח על

אם



I
II
IV

מהות ומטרת התפילה
(היכולת)הוא 

מאזין ומקבל

מהות התפילה ומטרתה
היא

מקבל אותהכל תפילה ומאזין ל 



לא ניתן להצמיד שני נסמכים : מהות ומטרת התפילה
.לסומך אחד



כמובן ש

משפט פשוט–... ללא נוסח קבוע, כמובן
משפט מורכב–... מובן שללא נוסח קבוע



שאליההיעדר מילת שעבוד  אליה
הייתה' נו-היעדר התאם אוגד(השבת)היה 

כשהשעבוד  בששימוש שגוי שאני
השפעתי על הטבעתי בהצרכות שונות לפעלים שוניםהשפעתי והטבעתי 



יזמי העתיד וממציאיו–יזמי וממציאי העתיד –1
שנועדה–הנועדה–2
הוא... קיומה–היא ... קיומה–3
הלצפות בהתצוגה ולהתרשם מ–להתרשם ולצפות –4
באות-באים לידי ביטוי –5



א הזיקה תבוא רק לפני פועל בהווה"ה



אתם מעוניינים  אםהירשמו באתר שלנו 
.להשתתף בכינוס ולהגשים חלומות




