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 מבוא

 היחידה מטרות

 ורהווית נהשל מב םוהלקסיקליי רייםהתחבי יבטיםהה את להכיר. 

 בטיעון הוויתור מבנה של לתפקידו להתוודע. 

 הוויתורשל  וגיהדיאל יועל  אופ לעמוד. 

 דיםשל התלמי םהוויתור בכתיבת האת מבנ לבדוק  

 רציונל

 חשיבות  לו ויש, הטיעון טקסט  של הדיאלוגי אופיו לביטוי האמצעים אחד הוא הוויתור מבנה
 טענות להציג אפשר זה מבנה באמצעות(. 2014 ואתקין עמיר; ז"תשס, לבנת) השכנוע בתהליך רבה
 בין סתירה של לביטוי משמשים הוויתור ביטויי ועוד זאת. חלקי או מלא באופן ולדחותן נגד

 מבנה בהבנת מתקשים רבים תלמידים כי אפוא ייפלא לא. במציאות המצב לבין הגיונית ציפייה
 אף', 'למרות)' לו המיוחדות הקישור מילות היינו, החיצוניים סימניו בשינון נתלים כן ועל, הוויתור

 של להוראתו המיוחדים הקושי גורמי על במאמרו עומד( ג"תשס) סלע. '(וכד' זאת עם', 'ש פי על
 . זה מבנה

 
 במהלכה. ופרגמטית פונקציונלית מבט מנקודת הוויתור במבנה להתבונן מציעים אנו זו ביחידה
 הידע בין שוזרת היחידה. שונים בהקשרים הוויתור מבנה של תפקידו אחר מתחקה התלמיד
 של בעיקר) לכתיבה הן לקריאה הן הוויתור של תרומתו את ומדגישה ולהבעה הבנה לבין התחבירי

 . בשיעוריו ולשלבן חלקן את או הפעילויות כל את לבחור יכול המורה(. טיעון טקסט
 העברית שבאוניברסיטה ל"חו לתלמידי הספר בית של לימוד לספרי הפנינו היחידה בסוף

 ולשימושים הלוגיים הקשרים לתרגול מגוונות דרכים למצוא תוכלו אלה בספרים. בירושלים
 .בהם השונים

 
 .לנוחיותכם( אייקונים) צלמיות הוספנו זו ביחידה

  :לתלקיט חומרים     :  הכיתה במליאת דיון   : למורה הערות

 : בקבוצות עבודה                    :  בזוגות עבודה      : אישית עבודה

 (והבעה הבנה) האורייני הציר

 העמקת העיסוק בטקסט הטיעון 

  הארגומנטטיבי של קשר הוויתורהבנת תפקידו 

o ובהפרכתן שבטקסטהנגד  ענותבט הבחנה 

 הבנה מעמיקה של אופיו הדיאלוגי של הטקסט באמצעות זיהוי הוויתור 

 עמידה על מטרות השכנוע  של מבנה הוויתור 

 

 הלשוני הציר

 זיהוי מבני הוויתור בטקסט 
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 תרגילי שיבוץ והשלמה של מילות ויתור 

  ביטויי ויתורחשיפה למגוון עשיר של 

 משמעותית למידה של עקרונות

 למידה בשיטת הגילוי והחקר 

 )הדגשת ההיבטים השימושיים של הידע הלשוני ויישומם )רלוונטיות  

 למידה חווייתית באמצעות שירים מוכרים 

 סביבות  למידה מגוונות 

 

 

  1 פעילות

 ושאלות לשיר האזנה

 שוואקי יעקב" שכחנו לא שמך זאת ובכל" לשיר קישור

 '(ה-ו' ב בימי הנאמרת תחנון תפילת.) שחרית מתפילת לקוחות המילים

 תחנון באמירת זאת בכלו  המילה של התרומה מהי.  הסידור את פתחו ? 

 התחנון בתפילת שנעשה השינוי מהו.  ח"י פסוק, ד"מ פרק,  תהילים ספר פתחו? 

 זה שינוי נעשה מדוע לשער התוכלו  ? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 בתחילתו התחנון של זה בחלק פעמיים מופיעה זאת ובכל המילה: למורה

  .הבקשות בתוך ומיקומה זו חזרה על הדעת את לתת כדאי. ובסופו

 ם"ומלבי ק"רד ,דוד מצודת עיין :תהילים. 

 חומה אני אום" הושענות סדר: נוסף מקור" 

 

  2 פעילות

 אישית פעילות      

 ג פרק אבות בפרקי,(התפילה קודם תפילה) ל"זצ אלימלך רבי בתפילת בסידור עיינו 

, זאת  עם, כן פי על אף, אך, זאת למרות צירופיםה אחר חפשו .ז ח"קל ובתהילים

 .ש פי על אף, אבל

 יותר לכם המוכר הוא במקורות שמצאתם הצירופים מבין איזו? 

 הגעתם מסקנה לאיזו? 

 ה"כ, קודש שבת מוסף, נאמן יתד :העיתונות מן קטעים שלושה לפניכם 

 .ה"תשע במרחשוון

https://www.youtube.com/watch?v=gtA9IwFiMKw
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 שלעיל הקישור תומילמ שאחת שונים משפטים שני העיתון קטעי מבין העתיקו

 .אלה במילים לשימוש הסיבה את והסבירו ,בהם מופיעה

 

 "כשרון בעל' בבחור" א"זיע ליבוביץ ד"הגרב על מסופר כך" הבחין כאשר '

 להעמידם הבחורים בכל רבות השקיע רבינו. מיוחדים כוחות בו השקיע

 כישרון בעלי בהכוונת שעות גבי על שעות מזמנו הקדיש זאת עם, אורה בקרן

 .קוטלר אהרן רבי הבחור דוגמת

 

  "תורה להרבצת מעבר ציבור בענייני עסק שלא לומר ניתן כלל בדרך 

 ". הציבור לצרת נתונים היו ולבו דאגתו אבל, בישיבה

 

 "היה תלמיד כל, כישרונות בעלי בבחורים רבות רבינו שהשקיע פי על אף 

 ".התורה בלימוד ולגדלם ולעודדם לקרבם דאג הוא, ממש כבנו אצלו

 

 

 :הפעילות את לגוון אפשר: למורה

 בקבוצה או בזוגות. עיתונות קטעי להביא מהתלמידים מראש לבקש .א

 .הקישור מילות מופיעות בהם משפטים יאתרו

 . הכיתה לרמת בהתאם המורה ידי על מראש ייבחרו הקטעים .ב

 .אחד בקטע תעיין קבוצה כל. בקבוצות עבודה    

 תעשה וחלוקתם, שונות ברמות קטעים לבחור אפשר: הערה     

 .שביניהן בשונות בהתחשב בקבוצות                 

 

 במליאה דיון

 .משמעותן ועל הוויתור מילות של תפקידן על דיון ייערך הפעילויות שתי בעקבות

 

 מילות של משמעותן את בקצרה לחקור לתלמידים לאפשר נועדה זו פעילות: למורה

 .החקר פעילות ואת החיפוש את להרחיב כמובן אפשר. להכללות ולהגיע הוויתור

 שייכות כן פי על אף, זאת למרות, אולם, אך, אבל שהמילים לב לשים חשוב

 קישור מילות הן  אולם, אבל, אך המילים זו קטגוריה בתוך. ויתור של לקטגוריה

 (.114-85: א"תשע, לבנת) ניגוד של ביחס
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  3 פעילות

 בחרו. אימהמת מהן אחת שרק תהשלמו שלוש ובעקבותיו 1של משפט תחלהה לפניכם  .א

 .הבחירה את ונמקו המתאימה בהשלמה

  - פעמיים הרב הסלים במימון הציבור על שיוטל הכספי הנטל למרות .1

  חד נשיאה שקיות של חינמית בחלוקה ולהמשיך החקיקה הליך את לעצור יש    
 .פעמיות

  הציבור על נוסף מס להטיל החוששים הכנסת חברי מבין יש. 

  הסביבה באיכות הפגיעה עקב החקיקה הליך את לזרז יש. 
 

 השלימו את המשפטים שלפניכם. .ב

 כי  פעמיות חד נשיאה בשקיות השימוש את מעדיף אני ____________ 

 כן פי על אף, פעמיות חד נשיאה בשקיות השימוש את מעדיף אני _____________ 

 חרף פעמיות חד נשיאה בשקיות השימוש את מעדיף אני ________________ 

 ש פי על אף פעמיות חד נשיאה בשקיות השימוש את מעדיף אני _______________ 

 
אף על פי שאין עוררין על חשיבותה של העברית, התכרסם מאוד מעמדה בשני העשורים  .ג

 ('ז, שביט, העברית לחוק עקרונות) האחרונים.

 שלכם במילים המשפט את הסבירו. 

 ויתור המבטא הצירוף  את המשפט מן העתיקו. 

 במשמעות לפגוע מבלי זאת למרות המילה את הכולל אחר למשפט המשפט את המירו 

 ?ההמרה בעת לבצע נדרשתם שינויים אילו .המשפט

 

 על לעמוד אפשר כן  כמו. בכיתה נוספים בתרגילים להתנסות מומלץ :למורה

 .לסיבה ויתור שבין ההבחנה

 אם זאת עם .המטלה בביצוע  להצליח כדי המשפטים סוגי בכל לשלוט חובה אין

 ניתוח מטלת סעיף לכל להוסיף אפשר, תחבירית מבחינה לנתח למדו כבר תלמידים

 . הנכונה התשובה של

  

 

  

                                                           
 ה"תשע בכסלו ה, נאמן יתד, ראוכברגר" ניילון בשקיות שימוש"  מהמאמר  הם בתרגול המשפטים 1
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 4 פעילות

 לטקסט הוויתור מילות של תרומתן הבנת

 שבו הוויתור מבני מבחינת  הדור כפני הלשון פני המאמר ניתוח

 אישית פעילות      

 .שלפניכם השאלות על וענו ,הדור כפני הלשון פני המאמר את  קראו

 הדור כפני הלשון פני

 14-4' מע 33 פנים   2005( א' רודריגעל פי שורצולד ) מעובד

 מן נובעים זמננו של בעברית שהשינויים להראות בכוונתי. העברית הלשון להיבטי החברה היבטי בין מחבר זה מאמר
 בלשון לשימוש נגיעה להם שיש חברתיים שינויים בכמה אתמקד. כיום הישראלית החברה על המשתלטות המגמות
 .2היום העברית

 של העצמית ההתבטלות אבל. מהן הושפעה והיא, אחרות לשונות עם מגעים לה היו ומתמיד  מאז– זרה תרבות  
 מה השפעת הייתה המנדט תקופת של בעברית: בגלים באה האנגלית השפעת. המיוחדת היא האנגלית לפני עברית דוברי

 של השפעה לישראל חודרת החלה השבעים שנות מאז. ותחבורה צבא למונחי הוגבלה היא אבל, הבריטית לאנגלית
 בשימוש בעיקר היום מתגלה הזרה התרבות.ממנו נהנית הברית שארצות היוקרה מעמד בשל, האמריקאית האנגלית
: בכך שטוף האקדמי העולם. המערבי העולם שעובר 3הגלובליזציה בתהליך קשורה והיא, החיים תחומי בכל, באנגלית

 שאינם, עברית דוברי;אנגלית היא בהם ההרצאות לשון אך,ישראליים משתתפיהם כל, בישראל מתקיימים כינוסים
, באנגלית ביטויים בלשונם משלבים, תרגום ללא דבור או כתוב אנגלי טקסט להבין או, שלם אנגלי משפט לנסח מסוגלים

 .יוקרה להם יוסיפו האלה הביטויים וכאילו, להם מקבילות מילים בעברית אין כאילו

, הטרור בפיגועי מתגלה האלימות .ביותר רבים לכך והגילויים, אלימה חברה היא היום הישראלית החברה  – אלימות        
 אלו ביטויים. ועוד מפוצץ, פיצוץ, מרביץ כמו בביטויים בשימוש הסלנג בלשון מתגלה האלימות. ועוד דרכים בתאונות
 במרוצת.ועוד" חפותו להוכחת מלחמה משיב הוא" כגון, משפטים למצוא אפשר בעיתון.נמוכה הלא השפה אל גם חודרים

 .התבטאויותינו דרכי על גם משפיעה והיא, האלימות אל מתרגלים אנחנו הזמן

 אוצר של הידע גם פחת מכך כתוצאה.מובהקים חילון תהליכי עוברת הישראלית החברה המדינה קום מאז – 4.חילון          
 ויותר הארבעים לבני המשמעויות מטעני עם יחד זווית לקרן נדחק העברית של העשיר המילים אוצר.המקורות מן מילים

 .ואלו אלו של בכתיבתם ניכרים והדברים,מהם לצעירים משיש המקורות מן יותר גדול אוצר היום יש

 הים בחוף להתרחץ הולך אדם אין.השונות לנסיבות עצמו את מתאים שאדם בעולם הוא נוהג – תרבות תפיסת          
 הדין הוא.החברה של התרבות לתפיסת שייכים כאלה מנהגים.אמבטיה בחלוק עירו ברחובות מסתובב אדם ואין, בחליפה
 בישראל הספרות לשון השתנתה השנים במהלך.המדוברת הלשון לבין הספרות לשון בין ברור הבדל יש חברה בכל. בלשון
 וכך.הדיבור לשון אל מתקרבת הספרות לשון היום.יותר דיבורי לסגנון המדינה של שנותיה בראשית גבוה מסגנון

 בעבר בושנכת לספרים המחודשים העיבודים היא הלשון שעוברת לשינויים הניצחת ההוכחה .התרבות תפיסת מיטשטשת
 את גם.כלפיהן וניכור זרות חשים ויותר שנה וחמישים ארבעים בנות ספרות יצירות של החדשים הקוראים.רחוק הלא
 חדה הבחנה עוד מבחינים אינם היום בלשון שהמשתמשים היא התוצאה.הצעיר לדור שיובנו כדי משכתבים הילדים ספרי
 .הנסיבות לכל חול בגדי לובשים הם כאילו המצב נראה.דבורה ללשון כתובה לשון בין, הלשון של השונים סוגיה בין

בשל רשלנות. למשל הם  ותולהשתמש בחלופות הולמ לשוןאת ה גווןל ורחיםט אינםדוברים רבים  כיום – רשלנות            
 דאי/לא ייתכן,  כדאי/לא כתכן,  יייכול,  יכול/לא ־אפשרבאפשר/אי  במקום" במצ ןב"יש מצב" או "אי תמשלהש מרבים

. נשאותרבים כהת אצל.  דיבור מוקפד נתפס ריותאח לקבלובאי־נכונות  זלזל,  ביחס מיותכרוכה בשטח  וועוד.  רשלנות ז
אין צורך  אמנם. ויתיהירה, מיותרת, לא עכשו וןבלשונם,  כאילו הייתה לשונם לש ידיםבבוז אל המקפ םמתייחסי אנשים

אל    ואת תשומת לב סב, ולהעןהתוכן של דברי המו מןאת הנמען  להסיט העלולים, יםובניבים מיוחד צותלהרבות במלי
ואנשי  סתהדיבור של חברי כנ ןאופ גם. ליצילשוני נמוך לבין שימוש לשוני שאינו מ ושהצורה, ברם יש גם הבדל בין שימ

זה  חסשל כבוד אל השפה באופן השימוש שלהם בה. י סאנשי ציבור ופוליטיקאים יח פגינוציבור אינו רהוט כבעבר. אז ה
 בור.הטון בצי תנינו לבדיבורם ש היום ראינו ניכ
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 שונים גורמים עשרה מונה הכותבת המקורי במאמר 

3
 .ומדינות גבולות החוצה לפעילות אחת מדינה של בגבולותיה ותרבותית כלכלית מפעילות מעבר-גלובליזציה 

4
 לחילוני דבר הפיכת-חילון 



 החינוך משרד
 הפדגוגית המזכירות
 שפות אגף

 העברית הוראת על הפיקוח

7 
 העברית הוראת על הפיקוח ©

משתנה  ינהאין לשון שא אמנם. יוםהחברתיים האלה חוברים יחד ומעמידים את העברית בצורתה ה השינוייםכל                  
 קעאת "קר יםכל כך, שומט מהירבחברה הישראלית בקצב  חשיםהמתר ברתיים, אבל התהליכים החמןהז וצתבמר

ר. אכן "פני הלש ךהשפה, ועל כ ל" שהעבריּות צֵָ  ".הדור כפני וןיש לה ֵָ

   

 תבזוגו    או  יתאיש פעילות 

 ?הכותבת ענתט מהי .א

 מה. מודגשים צירוף או מילה יש פסקה בכל. לפסקות מחולק המאמר .ב

 ?הדגשתן מטרת ומה, המודגשות המילים של תפקידן

 מילות של שכיחותן את בדקו. רבות ויתור מילות מופיעות זה במאמר .ג

 למרות, למרות, אך, אבל הוויתור ביטויי את סמנו כך לשם .בטקסט הוויתור

 .ברם,אולם, זאת

 .כדוגמה אחת מילה סומנה, לב שימו ♥

 זה במאמר ביותר השכיחה היא הוויתור מילות מבין מילה איזו ? 

  במליאה דיון
 
 ?במאמר הוויתור במבני השימוש מטרת מהי 
 

 חומרים לתלקיט

 המאמר על לשאלות תשובות 
 
 

  



 החינוך משרד
 הפדגוגית המזכירות
 שפות אגף

 העברית הוראת על הפיקוח

8 
 העברית הוראת על הפיקוח ©

 5  פעילות

 הכתיבה בשירות תחביר

 

 
 תיבהכ מטלת. א  

 .תמשמעותי למידה המורים: יהנוכחית תשע"ה אתגר בפנ מודיםהציב בשנת הלי נוךהחי משרד

 שובצו ואכן, םמוכרי ריםשי מצעותבא וייתיתלמידה חו ואלמידה זו ה לש מעקרונותיהאחד 

 כאלה.

 קורותעל פני לחנים ממ ריםהמוש שיםמקוד ממקורותשומע פסוקים  בימינו יקהלמוז המאזין

 הרואים  בזה טעם לפגם. שזרים. י

וגם  ייחס, והתבריכםהציגו עמדה ברורה כלפי מציאות זו. נמקו את ד ובו, טיעון מאמר כתבו 

 .  וגדותמנ טענותל

 

 שכתב בטקסט הוויתור מילות של הימצאותן את תלמיד כל יבחן הכתיבה בעקבות .ב
 :האלה לשאלות ויתייחס

 באילו  – כן אם, ויתור במילות השתמשת האם? 

 מן אחת כל של( ויתור מילת כל הופיעה פעמים כמה) השכיחות הייתה מה 
  ?המילים

 השימוש מבחינת בטקסט גיוון היה האם? 

 הוויתור ממילות אחת לכל אחד משפט ךשל הטקסט מן קהעת. 

 תרומתה הייתה ומה, מתאימה הקישור מילת אם דוקב משפט כל לגבי  
 .לכתיבה

 התלמידים של הכתיבה לבין התחביר הוראת בין לקשר נועדה זו פעילות: למורה .

. הסיבה מה לבדוק מומלץ, ויתור  מילות כלל אין מסוים תלמיד שכתב בטקסט אם

 רעיונית שמבחינה ייתכן; ויתור של הלוגית במשמעות גם שימשה החיבור ו"וי כי ייתכן

 .ויתור במילות שימוש שזימנה התייחסות  הייתה לא

 לתלקיט חומרים 

 התלמיד שכתב הטקסט  

 רוויתוה ותעל מיל הפעילות 
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  6 פעילות

 אבל להפרגמטי ש תפקידה

 שווה אבל שונה

 . אבל לההמי ריאח צאנמ המסר עיקר

 ". ה"שונה אבל שוו תרתקביעה זו על פי הכו להסביר נסו .א

 לקביעה זו.   נוספותדוגמאות  לפניכם .ב

סדר נזיקין, מסכת בבא מציעא, פרק ב משנה ח: מצא ספרים קורא בהן אחת לשלושים יום ואם אינו יודע לקרות 
לא לכבודו. כלי  אבללא ילמוד בהן בתחילה.... מצא כסות מנערה אחת לשלושים יום ושוטחה לצרכה,  אבלגוללן, 

 לא לשחקן. אבלכסף וכלי נחושת משתמש בהן לצורכן, 
 לא את המטלטלין.אבל ,פרק ד משנה ד: המוכר את החצר מכר בתים, בורות, שיחין ומערות, מסכת בבא בתרא

לא אבל פרקה משנה א: המוכר את הספינה מכר את התורן ואת הנס ואת העוגין ואת כל המנהיגין )משוטים( אותה 
 מכר לא את העבדים ולא את המרצופין....

אינו מזכה  אבלמסכת עירובין , פרק ז משנה ו: כיצד משתפין במבוי... ומזכה להן ע"י בנו וביתו הגדולים, סדר מועד, 
 לא ע"י בנו וביתו הקטנים.

 
 .הלשרת אתכם בקריאה ובכתיב התובנה זו עשוי צדכי  הסבירוג.    

 

 

 חומרים לתלקיט 

       בקריאהאתכם  רתלש עשויותזו   ביחידה פעילויותה יצד: כלהכתוב המתייחס לשא טקסט            

 . ובכתיבה            

 

  .גמרא ללומדי יותר מתאימה זו פעילות. גבוהה ברמה היא זו פעילות :למורה

 

  7 פעילות

 ירבש סיום

  1 מאמין אני

 2 מאמין אני

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MVCPc2zlGEA
https://www.youtube.com/watch?v=JIQGjLuX1WM
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 .פונקציונליות תשאול לדרכי רעיונות להציע כדי כאן הובאו הללו הספרים 


