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המשפט המורכב
חטיבה עליונה–עברית 

יניב כהן: שם המורה



מה נלמד היום  
[פירוט נושאי הלימוד]

זיהוי המשפט המורכב•

תחימת חלקי המשפט המורכב•

התפקידים התחביריים של הפסוקיות•

ריבוי פסוקיות במשפט המורכב•



משפט מחובר-חזרה 

דיברתי עם אוראל אבל לא סיפרתי לו על הנוהל החדש•

דיברתי עם אוראל  אבל לא סיפרתי לו על הנוהל החדש•

איבר באיבר א

איבר באיבר א +
.משפט הבנוי משני משפטים וביניהם מילת חיבור: הגדרה



הרחבת המשפט הפשוט–המשפט המורכב 

תיאורלוואימושאנשואנושא

במרשתתהחיפאיתעל חברתהקראהלירון
מי  

שמסתובבת  
עם מסכה  

כל היום

שחברתה הפרה בידוד 
חרף הדרישות

שגדלה  
בחיפה

בעת 
ששוטטה 
להנאתה 
במרשתת



?מה הופך משפט לפסוקית
ציטוט עם דיבור ישיראו מילת שאלהאו מילת שעבודבראש פסוקית יופיעו 

(או שם פועל: ספוילר)

.משהוטל ביקש 

.אניח לו לנפשושטל ביקש  

שאלהאז שאלתי את טל 

.הוא מתכוון לקוםמתיאז שאלתי את טל 

".די , הלכתי לישון בארבע": בתגובה טל מלמל



פותחת פסוקית"האמא שלך",בקיצור
!"אני יושב פה": שלומי הצהיר–"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.

.הייתי קונה טילון, הייתי רוטשילדלו–לולא/ ול7.

!עבריתות.אוהביםהםןכיישובו לכאן שוב הםן–יכ8.



מחובר
מורכב



תנאי

אםאילו

,לעומת זאת, פועל בעתידתנאי קיים ולאחריה יבוא ' פותחת פס" אם"
בינוני+היהתנאי בטל ולאחריה יבוא המבנה ' פותחת פס" אילו"



סוגי פסוקיות
:פסוקיות שמחליפות את גרעיני המשפט

ישנם שני  . מופיעה כאשר במשפט העיקרי אין נושא–פסוקית נושא 

:דגמים לפסוקית זו

.צופה המון בטלוויזיהטלמה ש  /מי ש•

הדברהוחלט הדבר  + פועל סביל •

,לא שולט בעצמומי ש

.לא אראה יותר מפרק אחד ביוםכי



סוגי פסוקיות
:פסוקיות שמחליפות את גרעיני המשפט

. מופיעה כאשר במשפט העיקרי אין נשוא–פסוקית נשוא 

.פסוקית זו תופיע לאחר אוגד

.תוריד את איכות השידורנטפליקסשהשמועה היא •

.פרקים נראה כל יוםכמההחלטתנו הייתה •



I

נושא

'נש'נו
נשוא

III

בחלקים העיקריים במשפטים שסימנתי חסרים נושא ונשוא כיוון  

לכדי פסוקית שלמה" התרחבו"שהם 

...  הוא הקושי... עיסוק היתר של ילדיהם, לפי הורים שונים



סוגי פסוקיות
שםמשלימתפסוקית 

.  ומוסיפה עליו מידעלאחר שם עצם מופיעה –פסוקית לוואי 

.א הזיקה לרוב תפתח פסוקית לוואי"ה: טיפ

הוא גיבורמאופקאדם •

.הוא גיבורכובש את יצרוהאדם •



נשוא' פס

לוואי' פס





לוואי' פס
.יוכל לשנות את השיטה ולהוביל מהפכה חברתיתY-ישנו ספק אם דור ה

.יוצרת מעין דו־שיח עם הנמען, שאלה רטורית מערבת את הקורא בצורה אקטיבית



סוגי פסוקיות
פסוקיות משלימות פועל

ניתן  . מוצרכת על ידי הפועל ומשלימה אותו–פסוקית מושא 

".את הדבר"להחליפה בצירוף 

את ליאור רזראיתי •

שמועותשמעתי •

משהודוד שאל •

.היא מתעדכנת בעצמה במקום לחכות לתשובתישלירון אמרה •

".אני מתעדכנת בעצמי במקום לחכות לתשובתך": לירון אמרה•

.פאודהיצר את את מי ש

.הולכים להוציא עונה רביעיתש

.יודיעו על העונה הבאהמתי



הדבר

את הדבר

הדבר

מושא' פס–שאינה דומה למאסר כלל 

נושא' פס



מושא' פס

מושא' המשך פס

נשוא' פס

נושא' פס



לוואי' פס

מושא' פס



סוגי פסוקיות
.  איננה מוצרכת על ידי הפועל אך משלימה אותו–פסוקית תיאור 

.נגדיר גם את סוג התיאור, כשנקבע שלפנינו פסוקית תיאור

.מיכל צילמה את איילת: ויתור•

.מיכל צילמה את איילת: סיבה•

.מיכל צילמה את איילת: זמן•

.מיכל צילמה את איילת: מקום•

.תצלם את איילתמיכל:תנאי•

.איילת מיאנהעל אף ש

.חגי נכנס לחדרכש

.בו איילת צילמה את מיכלבמקום ש

.איילת התחפשה לשלגייהמשום ש

.איילת תצלם את מיכלאם

:שיבושים לפניך

:הצירופים הרווחים
מתי ש/ למה ש

אינם תקינים



תנאי' פס

מושא' פס

לוואי' פס



לוואי' פסתיאור תנאי' פס



...בעלי הקניוניםאםהתהייה היא 

...בעלי הקניוניםאםעדיין לא יודעים 

נושא' פס

...הקניוניםבעליאםהמציאות תשתנה 

...בעלי הקניוניםאםיש לברר את השאלה 



וקבעו את סוגה' מצאו את הפס–תרגול ביניים 

.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.

.דני הוא מי שאכל תפוח8.

.דני שאל מתי הוא יאכל תפוח9.

.דני תהה היכן הוא יניח את התפוח10.

.דני שאל למה אוכלים תפוח בדבש11.

.דני ידע שיש תפוחים ירוקים12.



וקבעו את סוגה' מצאו את הפס–תרגול ביניים 

.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.

.מי שאכל תפוחדני הוא 8.

.מתי הוא יאכל תפוחדני שאל 9.

.היכן הוא יניח את התפוחדני תהה 10.

.למה אוכלים תפוח בדבשדני שאל 11.

.שיש תפוחים ירוקיםדני ידע 12.



משפט מרובה פסוקיות

כל פסוקית ממירה מילה עצמאית במשפט הפשוט  –שתי פסוקיות נפרדות 

.או מוסיפה עליו מידע" מקורי"ה

שאריותאכל דני

.נשאר מארוחת שישיאת מה שאכל יושב לידי מי ש

.קורונה הפכה למגיפה

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



משפט מרובה פסוקיות

שאני לא יודעת כלוםשאני יודעתשאתה יודעאני יודעת

...  פסוקיות שבתוכה ישנה פסוקית נוספת–פסוקית בהריון 



השוואה בין משפטים מרובי פסוקיות

נשדר בימים הקרובים בערוץ  , כדי שנרגיש קצת יותר ביחד בימים האלה

12N12 קליפ שכוכביו הם הילדים שלכם.

.לשם כך אנו מבקשים שתשלחו סרטון שמצולמים בו ילדיכם



נושא' פס

לוואי' פס
נושא' פס

מושא' פס



IIמשפט . ולכן מסתיים בסימן הפיסוק המביע שאלה, הוא משפט שאלהIIIמשפט 

.על אף שהוא כולל שאלה משועבדת, הוא משפט חיווי שאינו מביע שאלה, לעומת זאת

נושא' פס
מושא' פסמושא' פס

לוואי' פס


